บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการ
2.1 อุปกรณ์ เทอร์ โมอิเล็กทริก
ในปี ค.ศ. 1821 นักฟิ สิ กส์ชาวเอสโทเนีย ชื่อ Thomas Johann Seebeck ได้คน้ พบโดย
บังเอิญว่า ถ้าให้ความร้อนที่รอยต่อของโลหะ 2 ชนิด จะทําให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลาย
โลหะทั้งสอง ดังรู ปที่ 2.1 เนื่องจากกลุ่มอิเล็กตรอนในโลหะด้านร้อนจะมีพลังงานจลน์สูงกว่าโลหะ
ด้านเย็นและเคลื่อนที่เร็ วกว่า จึงทําให้เกิดความแตกต่างปริ มาณของอิเล็กตรอนที่ปลายโลหะ
ดังกล่าว Seebeck ได้สรุ ปว่าความแตกต่างอุณหภูมิมีผลทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ าในโลหะ เรี ยก
ปรากฏการณ์น้ ีวา่ Seebeck effect

รูปที่ 2.1 การทดลองของ Thomas Seebeck
ต่อมาในปี ค .ศ. 1834 Jean Peltier ได้ทาํ การทดลองผ่านกระแสไฟฟ้ าเข้าไปใน
โลหะทองแดงและบิสมัทที่เชื่อมต่อกัน ผลที่เกิดขึ้น คือ รอยต่อระหว่างทองแดงและบิสมัทข้างหนึ่ง
จะร้อนขึ้น ส่ วนอีกข้างหนึ่งจะเย็นลง อันเป็ นผลจากคุณสมบัติของโลหะแต่ละชนิดกลุ่มอิเล็กตรอน
เคลื่อนผ่านโลหะด้านหนึ่งจะปลดปล่อยความร้อน (Heat evolved) แต่อีกด้านหนึ่งจะดูดกลืนความ
ร้อน (Heat absorbed) ทําให้เกิดความแตกต่างอุณหภูมิ ดังรู ปที่ 2.2 เรี ยกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้วา่
Peltier effectและ Peltier ยังได้ใช้รอยต่อของทองแดงและบิสมัททําให้น้ าํ กลายเป็ นนํ้าแข็งจาก
กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ จะเห็นได้วา่ ปรากฏการณ์ท้งั สองเป็ นกระบวนการที่สามารถ
กําเนิดอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ทาํ งานย้อนกลับกระบวนการ (Reverse operation) กันได้
ตามปรากฏการณ์ Seebeck effect เนื่องจากมีการใช้โลหะต่างชนิดมาเชื่อมต่อกันจึงเรี ยก
อุปกรณ์น้ ีวา่ เทอร์ โมคับเปิ ล (Thermocouple) สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ประสิ ทธิ ภาพเพียง 1 % และใน
การทํางานกลับกันตามปรากฏการณ์ Peltier effect นั้นโลหะต่างชนิดมีการระบายความร้อนได้ไม่ดี
พอจึงมีการคิดค้นหาวัสดุใหม่ จนกระทัง่ ปี ค .ศ.1929 Abram Fedorovich Loffe จึงได้ผลออกมา
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ประสบความสําเร็ จในการพัฒนาวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ทาํ ให้เกิดปรากฏการณ์ Seebeck effect
และ Peltier effect โดยใช้สารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) แทน ดังแผนภาพรู ปที่ 2.3 และ 2.4
ตามลําดับ พบว่าโครงสร้างใหม่ให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานสู งถึง 4 เปอร์เซ็นต์

รู ปที่ 2.2 ปรากฏการณ์ Peltier effect จากการเคลือ่ นทีข่ องประจุในโลหะต่ างชนิด

รูปที่ 2.3 การเกิดไฟฟ้าจากภาวะต่ างระดับพลังงานในสารกึง่ ตัวนํา (Cu-Bi)

รู ปที่ 2.4 การทําความเย็นจากภาวะต่ างระดับพลังงานในสารกึง่ ตัวนํา (Cu-Bi)
2.1.1 ประสิ ทธิภาพของวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริก
จากผลการวิจยั และพัฒนาด้านวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กประเภทสารกึ่งตัวนํา มีการ
พบว่าประสิ ทธิ ภาพของวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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• สามารถให้สภาพนําไฟฟ้ าสู งแต่เกิดความร้อนเพียงเล็กน้อย (ความร้อนเกิดจากความต้านทานการ
ไหลของกระแสไฟฟ้ า)
• สามารถแปลงพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานไฟฟ้ าหรื อแปลงพลังงานไฟฟ้ าเป็ นความเย็นได้มาก
• มีสภาพนําความร้อนตํ่า เพื่อป้ องกันการนําความร้อนผ่านวัสดุ
คุณสมบัติท้ งั 3 ประการ มีความสัมพันธ์กนั ด้วยหลักการทางฟิ สิ กส์ตามสมการที่ 2.1
สําหรับใช้บ่งชี้คุณสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของวัสดุ (Z)

โดยที่ α
𝜎𝜎
และ 𝛾𝛾

𝑍𝑍 =

∝2 𝜎𝜎
𝛾𝛾

2.1

คือสัมประสิ ทธ์ซีเบ็ค
(Volt/Kelvin)
คือสภาพนําไฟฟ้ าของวัสดุ
(Ampere/Volt*meter)
คือสภาพนําความร้อนของวัสดุ (Watt/meter*Kelvin)

เนื่องจาก Z มีหน่วยต่ออุณหภูมิ แต่ในทางปฏิบตั ิค่าบ่งชี้ที่เปรี ยบเทียบกันได้ง่ายควรจะไม่มี
หน่วย เรี ยกว่าค่า figure-of-merit ดังนั้นจึงมีการคูณสมการ 2.1 ด้วย T ได้สมการใหม่เป็ น ZT โดยที่
T คือ อุณหภูมิเฉลี่ยขณะทํางาน ค่า ZT จึงเป็ นค่า figure-of-merit ที่ใช้บ่งบอกถึงคุณสมบัติการ
เปลี่ยนความร้อนเป็ นพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด และคุณสมบัติการทําความเย็นสู งสุ ดของวัสดุที่ใช้ผลิต
ชิ้นส่ วนองค์ประกอบ (Thermo- element) ของอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ ก
ในยุคแรกช่วงปี ค.ศ. 1950 ถึง 1960 งานวิจยั วัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กมุ่งไปที่โลหะผสมกลุ่ม
bismuth telluride (Bi2Te3), leadtelluride (PbTe) และ silicongermanium (SiGe) ซึ่ งเป็ นวัสดุก่ ึง
ตัวนําที่ให้ค่า figure-of-merit ดีท่ีสุดขณะนั้นอย่างเด่นชัด ในช่วงอุณหภูมิใช้งาน 3 ช่วง โดยโลหะ
ผสม Bi2Te3 เหมาะกับการนํามาใช้ในระบบทําความเย็นและระบบผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กที่มีช่วง
อุณหภูมิใช้งานระหว่าง 180K (-93°C) ถึง 450 K (177°C) ส่ วนวัสดุ PbTe และ SiGe เหมาะกับการ
นํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้ าด้วยความร้อนอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยแหล่งความ
ร้อนเหลือทิ้งเกรดสู งและในยานอวกาศซึ่งมีช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ 500 K (227°C) ถึง 900
K(627°C) และตั้งแต่ 800 K (527°C) ถึง 1300 K (1027°C) ตามลําดับในรู ปที่ 2.5 เป็ นเส้นกราฟ
เปรี ยบเทียบค่า power factor และสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนํา จะเห็นว่าสารกึ่ง
ตัวนํา ให้ค่า power factor สู งกว่าโลหะ (metal) โดยสารกึ่งตัวนําส่ วนใหญ่ท่ีใช้ ได้แก่ Bi-Te, Bi-Sb,
Pb-Te และ Si-Ge เป็ นต้นค่า power factor จะสู งที่สุดถ้าวัสดุเป็ น Semimetal (Metal alloys) หรื อ
Heavily doped semiconductor
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รู ปที่ 2.5 กราฟแสดงความสั มพันธ์ ของ power factor และ Seebeck coefficient
2.1.2 การทํางานของอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริก
ปั จจุบนั วิวฒั นาการของปรากฏการณ์ Seebeck effect และ Peltier effect ได้รับการ
พัฒนาเป็ นอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ทาํ งานตามกระบวนการอุณหพลศาสตร์ ใน 2 รู ปแบบ คือ
จักรกลความร้อน (Heat engine) และจักรกลสู บความร้อน (Heat pump) โดยมีการออกแบบ
โครงสร้างของอุปกรณ์แยกชนิดตามหน้าที่ในการทํางานดังนี้
ก. อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ าจากความร้อน (ตามปรากฏการณ์ Seebeck effect) เรี ยกว่า
Thermoelectric Generator (TEG)
ข.อุปกรณ์ทาํ ความเย็น (ตามปรากฏการณ์ Peltier effect) เรี ยกว่า Thermoelectric-Cooler
(TEC) หรื อ Peltier cooler
ก. เทอร์ โมอิเล็กทริกเจนเนอร์ เรเตอร์ (Thermoelectric Generator)
การกําเนิดไฟฟ้ าด้วยความร้อนจากพฤติกรรมรอยต่อโอห์มมิก (Ohmic junction) ของอุปกรณ์เทอร์
โมอิเล็กทริ กเจนเนอร์ เรเตอร์ อาศัยความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างรอยต่อด้านร้อนและด้านเย็นของ
เทอร์ โมอิลิเมนต์ มีผลให้กลุ่มอิเล็กตรอนในวัสดุดา้ นร้อนมีพลังงานจลน์สูงกว่าวัสดุดา้ นเย็นและ
เคลื่อนที่เร็ วกว่า เกิดความต่างปริ มาณของประจุไฟฟ้ าและกําเนิดไฟฟ้ าขึ้นที่ปลายขั้วต่อของอุปกรณ์
พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้โหลด (Load) ได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.6 และเนื่องจากเทอร์โมอิเล็กทริ ก
เจนเนอร์ เรเตอร์ ผลิตไฟฟ้ าจากความร้อนบางครั้งจึงเรี ยกว่า เซลล์ความร้อน (Thermoelectric cell)
ข. เทอร์ โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ (Thermoelectric Cooler)
การทําความเย็นด้วยกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านบริ เวณรอยต่อโอห์มมิกของอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ ก
คูลเลอร์ (TEC) อาศัยผลการดูดกลืนความร้อนของกลุ่มอิเล็กตรอนซึ่ งเคลื่อนที่จากรอยต่อด้านเย็น
ผ่านเทอร์ โมอิลิเมนต์ และนําไปปลดปล่อยที่รอยต่อด้านร้อน ทําให้เกิดความแตกต่างอุณหภูมิ โดย
มีผลให้รอยต่อด้านเย็นมีอุณหภูมิลดตํ่าลง ขึ้นกับปริ มาณกระแสไฟฟ้ าและการระบายความร้อนที่
รอยต่อด้านร้อนออก ดังแสดงในรู ปที่ 2.7 อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริ กเจนเนอร์เรเตอร์และ อุปกรณ์
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เทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ น้ นั มีลกั ษณะของโครงสร้างคล้ายคลึงกัน จึงสามารถทํางานย้อน
กระบวนการกันได้ แต่สภาวะการทนอุณหภูมิของอุปกรณ์และค่า ZT ของเทอร์ โมอิลิเมนต์ที่
เลือกใช้จะแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการประสิ ทธิ ภาพตามวัตถุประสงค์

รูปที่ 2.6 Thermoelectric generation (Heat engine)

รู ปที่ 2.7 Thermoelectric cooling (Heat pump)
2.1.3 โครงสร้ างของอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริก
อุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ผลิตกันในเชิงพาณิ ชย์ จะมีมาตรฐานการกําหนดข้อมูล
เฉพาะ (Specification) ทั้งขนาดพื้นที่ รู ปร่ าง และกําลังไฟฟ้ าของเซลล์ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเลือกใช้
งานได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ โดยในการผลิตทางอุตสาหกรรมเทอร์ โมอิลิเมนต์ชนิดสารกึ่ง
ตัวนําแบบพีและเอ็น (P type - N type) จะถูกนํามาจัดเรี ยงบนแผ่นฉนวนไฟฟ้ าต่อสลับอันดับกัน
ทางวงจรไฟฟ้ า และต่อขนานกันในเชิงวงจรความร้อนบนพื้นที่กว้าง ทั้งนี้เพื่อให้มีทิศทางการ
เคลื่อนที่ของพาหะไฟฟ้ าที่สอดคล้องกับการเกิดปรากฏการณ์ Peltier effect เป็ นการสร้างรอยต่อ
โอห์มมิกที่ผนังอุปกรณ์ดา้ นร้อนและด้านเย็น ดั งโครงสร้างในรู ปที่ 2.8 และภาพถ่ายส่ วนประกอบ
ในรู ปที่ 2.9 ก็จะทําให้ได้พ้ืนที่ ท่ีทาํ ความเย็นและ การระบายความร้อนเพิ่มขึ้นใน ส่ วนกรณี ของชุด
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เทอร์ โมอิเล็ก ชุดเทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ (TEC) และ ขณะเดียวกันก็ได้พ้นื ที่ในการรับพลังงาน
ความร้อนและระบายความร้อนในการสร้างกระบวนการย้อนกลับให้ทาํ งานเป็ นความร้อ นและ
ระบายความร้อนในการสร้างกระบวนการย้อนกลับให้ทาํ งานเป็ นเทอร์ โมอิเล็กเจนเนอร์ เรเตอร์
(TEG) ในรู ปที่ 2.10 แสดงสภาพของโครงสร้างรอยต่อโอห์มมิกที่ผนังอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ ก
ด้านร้อนและด้านเย็นซึ่ งมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการนําความร้อนบริ เวณรอยต่อ

รู ปที่ 2.8 โครงสร้ างของอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริก

ก.แผ่นฉนวนที่จดั เรี ยงเทอร์โมอิลิเมนต์

ข.ภาพขยายส่ วนฐานและเทอร์ โมอิลิเมนต์
รูปที่ 2.9 โครงสร้ างภายในของเทอร์ โมอิเล็กทริกคูลเลอร์
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รู ปที่ 2.10 โครงสร้ างบริเวณรอยต่ อทีผ่ นังด้ านร้ อนและผนังด้ านเย็น
เทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ เป็ นอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริ ก ที่ออกแบบเพือ่ ใช้งานในระบบทํา
ความเย็นหรื อระบบทําความเย็นร่ วมกับการทําความร้อนพร้อมกันจากผนังเซลล์ 2 ด้าน โดยการจ่าย
กําลังไฟฟ้ าและหล่อเย็นผนังเซลล์เพื่อรักษาให้อุณหภูมิผนังด้านร้อนไม่เกิน 60°C เซลล์มาตรฐาน
ดังในรู ปที่ 2.11 สามารถดูดกลืนปริ มาณความร้อนได้ต้งั แต่ 10-130 W/Cell ขึ้นกับขนาดที่ออกแบบ
ทนอุณหภูมิสูงสุ ดได้ไม่เกิน 140°C ปั จจุบนั มีการนํามาใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบทําความเย็น
ของเครื่ องมือต่าง ๆ ได้แก่ เครื่ องใช้ในครัวเรื อน เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ เครื่ องมือทางการแพทย์
คอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือสื่ อสารบางชนิด เป็ นต้น จึง ได้มีการออกแบบรู ปทรงของอุปกรณ์ ชุด
เทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ ในแบบต่าง ๆ หลากหลาย

ข.ขนาดของเซลล์ที่ต่างกัน
ก.รู ปร่ างของเพลเทียร์ คูลเลอร์
รูปที่ 2.11 เทอร์ โมอิเล็กทริกคูลเลอร์
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2.1.4 การทําความเย็นและการผลิตไฟฟ้าด้ วยอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริก
2.1.4.1 การทําความเย็นด้ วยอุปกรณ์ เทอร์ โมอิเล็กทริก
ระบบทําความเย็นด้วยอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์ แตกต่างจาก
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอเคมี (Compression) ที่ใช้กนั ทัว่ ไป เนื่องจากไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวไม่
ต้องการสารทําความเย็น ไม่มีเสี ยงรบกวน การทําความเย็นด้วยอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กคูลเลอร์
ต้องการเพียงแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงที่มีแรงดันและกระแสไฟฟ้ าพร้อมทั้งระบบระบายความ
ร้อนด้วยพัดลมหรื อนํ้า ที่เหมาะสมกับการสู บปริ มาณความร้อนของเซลล์ออกจากบริ เวณที่ตอ้ งการ
ทําความเย็นโดยจัดวงจรตามแผนภาพรู ปที่ 2.12 การไหลของกระแสไฟฟ้ าผ่านเทอร์ โมอิลิเมนต์
ก่อให้เกิดกลุ่มพาหะประจุรับความร้อนจากผนังด้านเย็นเคลื่อนไปปล่อยที่ผนังด้านร้อนที่อยูต่ รงกัน
ข้าม ทําให้ผนังด้านเย็นมีอุณหภูมิต่าํ ลงต่อเนื่องจนมีเกล็ดนํ้าแข็งซึ่ งเกิดจากความชื้นในอากาศจับ
ตราบเท่าที่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ าป้ อนให้ระบบและระบายความร้อนออกจากผนังด้านร้อนของระบบ

ก. การทําความเย็นด้ วยแผ่ น TEC
ข. การทํางานของ TEC 2 รอยต่ อ
รูปที่ 2.12 การทํางานของเทอร์ โมอิเล็กทริกคูลเลอร์
2.1.5 แหล่ งความร้ อนเหลือทิง้
2.1.5.1 ทีม่ าของความร้ อนเหลือทิง้
การเปลี่ยนรู ปพลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ได้แ ก่เชื้อเพลิง
ฟอสซิล เชื้อเพลิงชีว ะมวล หรื อ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็ นต้น ไปเป็ นพลังงานความร้อนเพื่อใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันและงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นการใช้ความร้อนสําหรับจักรกลไอ
นํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า การใช้ความร้อนเพื่อแปรรู ปโลหะ การสันดาปเครื่ องยนต์ การเผาขยะใน
ระบบปิ ด และการทําความเย็นแบบ absorption เป็ นต้น พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของการนําความร้อน
จากแหล่งพลังงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์น้ นั ทําได้เพียง 30%-40% เท่านั้นความร้อนส่ วนเกินต้อง
ทิ้งไปกับระบบระบายความร้อนในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่ องระบายความร้อน ซึ่ งต้อง
สู ญเสี ยพลังงานไป 60%-70% เนื่องจาดข้อจํากัดของประสิ ทธิ ภาพคาร์ โน ต์ในการแปรผันพลังงาน
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ตามวัฎจักรคาร์ โนต์ เรี ยกความร้อนที่ไม่ก่อประโยชน์น้ ีวา่ ความร้อนเหลือทิ้ง กระบวนการแปรรู ป
พลังงานความร้อนและเกิดความร้อนเหลือทิ้งแสดงในรู ปที่ 2.13

รู ปที่ 2.13 ความร้ อนเหลือทิง้ จากการใช้ พลังงานแหล่ง ต่ าง ๆ
2.1.6 ระดับอุณหภูมขิ องแหล่งความร้ อนเหลือทิง้
ความร้อนเหลือทิง้ จากแหล่งกําเนิดความร้อนขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม
โลหะและโรงเผาขยะ นับเป็ นแหล่งความร้อนเกรดสู ง (high grade source) มีอุณหภูมิมากกว่า
650°C ส่ วนโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ า และความร้อนจากปล่องไอเสี ยเครื่ องยนต์ จะมีอุณหภูมิ
ปานกลางประมาณ 120°-650°C ขณะที่ความร้อนจากการหุ งต้มหรื อกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ที่ใช้ไอนํ้าแรงดันตํ่าจะเป็ นความร้อนเกรดตํ่า (low grade source) มีอุณหภูมิสูงในช่วง 60°-120°C
โดยประมาณ ดังแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบระดับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนเหลือทิ้งประเภทต่าง ๆ
ในตารางที่ 2.1,2.2 และ 2.3 ซึ่ งความร้อนจากแหล่งความร้อนเหลือทิ้งดังกล่าวสามารถนํากลับมา
คืนใช้ได้ แทนที่จะทิ้งไปกับระบบระบายความร้อนสู่ บรรยากาศโดยเปล่าประโยชน์ อีกประการ
หนึ่งลักษณะของความร้อนเป็ นแหล่งพลังงานที่ให้ความร้อนต่อเนื่องและมีอุณหภูมิที่ไม่
เปลี่ยนแปลงมาก จึงสามารถนํามาใช้กบั ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์ความร้อนเพื่อคืนกลับพลังงาน
เหลือทิ้งมาเป็ นพลังงานไฟฟ้ า อันจะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้ าเสริ มตามหลักการอนุรักษ์
พลังงาน

13
ตารางที่ 2.1 ระดับอุณหภูมขิ องแหล่งความร้ อนเหลือทิง้ เกรดสู ง

ตารางที่ 2.2 ระดับอุณหภูมิของแหล่งความร้ อนเหลือทิง้ เกรดปานกลาง

ตารางที่ 2.3 ระดับอุณหภูมิของแหล่งความร้ อนเหลือทิง้ เกรดตํ่า

2.2 วงจรเพิม่ ระดับแรงดัน (Boost Converter)
วงจรบูส ต์คอนเวอร์ เตอร์ (Boost Converter) เป็ นวงจรดีซี -ดีซีคอนเวอร์เตอร์ท่ีทาํ หน้าที่ใน
การเพิ่มค่าระดับแรงดันไฟฟ้ าให้สูงขึ้นจากร ะดับแรงดันไฟฟ้ าที่ได้จากแบตเตอรี่ โดยการทํางาน
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ของวงจร (Boost Converter) นี้ จะทํางานตามสัญญาณพัลส์แบบ PWM (Pulse Width Modulation)
ที่สร้างจากไอซี TL494 ซึ่ งสัญญาณ PWM นี้สามารถปรับความถี่และความกว้างของสัญญาณพัลส์
นี้ได้ โดยการปรับค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ในวงจร เมื่อได้สญ
ั ญาณ PWM แล้ว
จะส่ งผ่านไปยังวงจรขับเกท (Gate Drive Circuit) เพื่อไปขับนําสวิทช์ POWER MOSFET เบอร์
IRFP460 ให้ทาํ งานโดยมีลกั ษณะของวงจรบูส ต์คอนเวอร์เตอร์ ซึ่ งทําหน้าที่เพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ า
จากแบตเตอรี่ ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ 12 Vdc ให้สูงขึ้นมีค่าแรงดันไฟฟ้ าประมาณ 310 Vdc
(เป็ นขีดจํากัดของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ) เพือ่ จ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่วงจรอินเวอร์เตอร์ต่อไป
2.2.1 เงือ่ นไขการทํางานของวงจรบูสต์ คอนเวอร์ เตอร์
การวิเคราะห์การทํางานของวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์ ในช่วงสภาวะอยูต่ วั จะมีการ
กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ดงั นี้
1. กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนํา ณ จุดตําแหน่ง ที่ใกล้เคียงกันในแต่ละคาบ จะมีค่าเท่ากัน
และมีค่าเป็ นบวกเสมอ
2. แรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ยตกคร่ อมตัวเหนี่ยวนําในแต่ระคาบจะเท่ากับศูนย์ หมายถึงผลรวมของผลคูณ
ระหว่างแรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมตัวเหนี่ยวนํากับเวลา ในแต่ระคาบเท่ากับศูนย์
3. ตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ทาํ ให้แรงดันไฟฟ้ าด้านออกมีค่าคงที่
4. กําลังไฟฟ้ าด้านเข้าเท่ากับกําลังไฟฟ้ าด้านออก กรณี น้ ีไม่คาํ นึงถึงการสู ญเสี ยเนื่องจากการทํางาน
ของวงจร โดยกําหนดให้อุปกรณ์ทุกตัวเป็ นอุดมคติ ทําให้สามารถสรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพของวงจร
เป็ นหนึ่งร้อยเปอร์ เซ็นต์

รู ปที่ 2.14 วงจรบูสต์ คอนเวอร์ เตอร์
2.2.2 หลักการทํางานของวงจรบูสต์ คอนเวอร์ เตอร์
หลักการทํางานของวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ าด้านออกตาม
ต้องการ จะเริ่ มต้นจากข้อกําหนดที่วา่ แรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ยตกคร่ อมตัวเหนี่ยวนําในแต่ละคาบจะ
เท่ากับศูนย์และสามารถหากระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวเหนี่ยวนําได้โดยวิเคราะห์การทํางานของสวิตช์
ในแต่ละโหมด ทั้งนี้การทํางานต้องอยูใ่ นช่วงสภาวะอยูต่ วั ดังนี้
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2.2.3 ขณะสวิตช์ นํากระแส
จากรู ปที่ 2.14 กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงจะไหลผ่านตัวเหนี่ยวนํา
โดยผ่านสวิตช์ ขณะเดียวกันไดโอดจะถูกไบอัสย้อนกลับทําให้ไม่สามารถนํากระแสได้รูปที่ 2.15
จากกฎของเคอร์ ชอฟฟ์ จะได้สมการของแรงดันไฟฟ้ าดังนี้

รูปที่ 2.15 วงจรสมมูลเมื่อสวิตช์ นํากระแส
−𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝐿𝐿 = 0
𝑉𝑉𝐿𝐿 = 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

𝑉𝑉𝑠𝑠

=

∆𝑖𝑖 𝐿𝐿

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿

2.2
2.3

𝑑𝑑𝑑𝑑

2.4

𝐿𝐿

ขณะที่สวิตช์นาํ กระแส dt = DT เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสคงที่ อาจจะถือว่า
การเพิ่มของกระแสไฟฟ้ าเป็ นเชิงเส้น ทําให้สามารถคํานวณได้จาก
∆𝑖𝑖 𝐿𝐿
∆t

𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜

𝐷𝐷𝐷𝐷

=

𝑉𝑉𝑠𝑠

2.5

𝐿𝐿

𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐷𝐷

∆𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑠𝑠
2.6
𝐿𝐿
หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ าในตัวเหนี่ยวนําขณะสวิตช์นาํ กระแส

รูปที่ 2.16 (ก) แรงดันไฟฟ้าทีต่ กคร่ อมตัวเหนี่ยวนํา

(ข) กระแสไฟฟ้าทีไ่ หลผ่ านตัว
เหนี่ยวนํา
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2.2.4 ขณะสวิตช์ ไม่ นํากระแส

รูปที่ 2.17 วงจรสมมูลเมื่อสวิตช์ ไม่ นํากระแส
เมื่อสวิตช์ไม่นาํ กระแส กระแสในตัวเหนี่ยวนําจะเปลี่ยนแปลงทันทีใดไม่ได้ ไดโอดจะถูก
ไบอัสไปหน้าให้นาํ กระแส ทําให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวเหนี่ยวนําอย่างต่อเนื่อง สมมุติวา่
แรงดันไฟฟ้ าที่ดา้ นออกมีค่าคงที่ จากกฎของเคอร์ ชอฟฟ์ จะได้สมการของแรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อม
ตัวเหนี่ยวนําดังนี้
−𝑉𝑉𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝐿𝐿 + 𝑉𝑉0 = 0
2.7
2.8

𝑉𝑉𝐿𝐿 = 𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉0
𝑉𝑉𝐿𝐿 = 𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿

2.9

𝑉𝑉𝑠𝑠 −𝑉𝑉0

2.10

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐿𝐿

ขณะสวิตช์ไม่นาํ กระแส dt = (1-D)T อัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่าน
ตัวเหนี่ยวนํามีค่าคงที่ และจะถือว่าการลดลงของกระแสเป็ นเชิงเส้นดังรู ป 2.16 (ข) ทําให้สามารถ
คํานวณได้จาก
∆𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = �

𝑉𝑉𝑠𝑠 −𝑉𝑉0
𝐿𝐿

� (1 − 𝐷𝐷)𝑇𝑇

2.11

ที่สภาวะอยูต่ วั การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนําสุ ทธิ มีค่าเท่ากับ
ศูนย์จากสมการที่ 2.5 และสมการที่ 2.8 จะได้วา่
∆𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜 + ∆𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0
2.12
𝑉𝑉

� 𝑠𝑠 � 𝐷𝐷𝐷𝐷 +
𝐿𝐿

𝑉𝑉𝑠𝑠− 𝑉𝑉0 (1−𝐷𝐷)𝑇𝑇
𝐿𝐿

𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉0 (1 − 𝐷𝐷) = 0

=0

2.13

2.14
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𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷 + 𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷 − 𝑉𝑉0 + 𝑉𝑉0 𝐷𝐷 = 0

2.15

𝑉𝑉0

2.17

𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉0 (1 − 𝐷𝐷) = 0
𝑉𝑉𝑠𝑠

=

1

1−𝐷𝐷

2.16

จากการหาความสัมพันธ์ ของอัตราส่ วนของแรงดันไฟฟ้ าด้านออกต่อแรงดันไฟฟ้ าด้านเข้า
ที่เรี ยกว่า อัตราขยายแรงดัน สามารถหาได้โดยวิธีง่าย ๆ โดยใช้สมการแรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ยตกคร่ อม
ตัวเหนี่ยวนําในแต่ระคาบซึ่ งจะมีค่าเท่ากับศูนย์ และได้ผลเช่นเดียวกับสมการ 2.11 ดังนี้

จากสมการที่ 2.3

𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 ) + 𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 �𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 � = 0

และจากสมการที่ 2.7

2.18

𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑠𝑠

2.19

𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉0

2.20

𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑎𝑎𝑎𝑎 = (𝑉𝑉𝑠𝑠 )(𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 ) + (𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉0 )�𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 �

2.21

(𝑉𝑉𝑠𝑠 )(𝐷𝐷𝐷𝐷) + (𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉0 )(1 − 𝐷𝐷)𝑇𝑇 = 0

2.22

𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷 + 𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷 − 𝑉𝑉0 + 𝑉𝑉0 𝐷𝐷 = 0

2.24

𝑉𝑉0

2.26

𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷 + (𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉0 )(1 − 𝐷𝐷) = 0

𝑉𝑉𝑠𝑠 − 𝑉𝑉0 (1 − 𝐷𝐷) = 0
𝑉𝑉𝑠𝑠

=

1

1−𝐷𝐷

2.23

2.25
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การได้มาซึ่ งสมการอัตราส่ วนของแรงดันไฟฟ้ าด้านออกต่อแรงดันไฟฟ้ าด้านเข้า จาก
สมการที่ 2.11 หรื อ 2.13 แท้จริ งแล้วมีหลักการทํางานอันเดียวกัน ทําให้สามารถคํานวณค่า
อัตราส่ วนของแรงดันไฟฟ้ าด้านออกต่อแรงดันไฟฟ้ าด้านเข้าจากการปรับ D แสดงในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 อัตราขยายแรงดันของวงจรบูสต์ คอนเวอร์ เตอร์ เมื่อมีการปรับเปลีย่ นค่ า D
Duty ratio (D) อัตราการขยายแรงดัน (Voltage gain)(𝑉𝑉0 /𝑉𝑉𝑠𝑠 )
0.0
1.00
0.1
1.10
0.2
1.25
0.3
1.43
0.4
1.67
0.5
2.00
0.6
2.25
0.7
3.33
0.8
5
0.9
10
1.0
Infinity
จากกราฟความสัมพันธ์ในรู ปที่ 2.18 เมื่อค่า D เพิ่มขึ้นค่าอัตราขยายแรงดันไฟฟ้ าจะเพิ่มขึ้น
แบบไม่เป็ นเชิงเส้น ในทางปฏิบตั ินิยมปรับอัตราขยายแรงดันไฟฟ้ าไม่เกิน 4 เท่า ทั้งนี้เพือ่ ให้วงจรมี
ความเสถียรภาพ โดยอัตราการขยายแรงดันไฟฟ้ าขั้นตํ่าสุ ดคือหนึ่งหรื อแรงดันไฟฟ้ าด้านออก
เท่ากันกับแรงดันไฟฟ้ าด้านเข้าในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบตั ิแรงดันไฟฟ้ าด้านออกจะน้อยกว่า
แรงดันไฟฟ้ าด้านเข้าเล็กน้อย เนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมไดโอดและตัวอุปกรณ์สวิตช์
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รู ปที่ 2.18 ความสั มพันธ์ ระหว่ างอัตราการขยายแรงดันกับ D
2.2.5 การหาค่ าความเหนี่ยวนําทีเ่ ล็กทีส่ ุ ดของวงจรบูสต์ คอนเวอร์ เตอร์
สมมติการสู ญเสี ยภายในวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์ มีค่าเท่ากับศูนย์ กําลังไฟฟ้ าที่ออก
จากแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้ ากระแสตรงจะเท่ากับกําลังไฟฟ้ าที่โหลดได้รับเงื่อนไขนี้จะได้
𝑃𝑃s = 𝑃𝑃0 =

𝑉𝑉0 2
𝑅𝑅

𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐿𝐿

𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐿𝐿 =

𝑉𝑉0 =

2.28

𝑉𝑉0 2

2.29

𝑉𝑉𝑠𝑠

2.30

𝑅𝑅

1−𝐷𝐷

𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐿𝐿 = �
𝐼𝐼𝐿𝐿 =

2.27

𝑉𝑉𝑠𝑠

1−𝐷𝐷

�

2

𝑉𝑉𝑠𝑠
(1−𝐷𝐷)2 𝑅𝑅

2.31
2.32

กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนําสู งสุ ดและตํ่าสุ ด หาได้จากค่าเฉลี่ยและการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ า ในช่วงเวลาที่สวิตช์นาํ กระแส ดังในสมการที่ 2.5
∆𝑖𝑖𝐿𝐿,𝑜𝑜𝑜𝑜 =

𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐿𝐿

2.33

20
ดังนั้นกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนําสู งสุ ดและตํ่าสุ ดคือ
𝐼𝐼𝐿𝐿,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑖𝑖𝐿𝐿 +

2

𝑉𝑉𝑠𝑠
(1−𝐷𝐷)2 𝑅𝑅

𝐼𝐼𝐿𝐿,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐼𝐼𝐿𝐿,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∆𝑖𝑖 𝐿𝐿

𝑉𝑉𝑠𝑠
(1−𝐷𝐷)2 𝑅𝑅

=

2.34
1

+

2

−

1
2

�

𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷

�

𝐿𝐿

�

𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐿𝐿

�

2.35
2.36

สมมติให้กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนําเป็ นแบบต่อเนื่องและมีค่าเป็ นบวก ดังนั้นจะ
หาค่าความเหนี่ยวนําที่เล็กที่สุด ที่ทาํ ให้วงจรบูสต์ตอนเวอร์ เตอร์ ทาํ งานได้ในขอบเขตระหว่าง
โหมดกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนําเป็ นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องได้จากการกําหนดให้
กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนํามีค่าเป็ นศูนย์ดงั สมการที่ 2.20
𝐼𝐼𝐿𝐿,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑠𝑠
(1−𝐷𝐷)2 𝑅𝑅

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=

=

=

𝑉𝑉𝑠𝑠
(1−𝐷𝐷)2 𝑅𝑅

1
2

𝑉𝑉

−

� 𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷�
𝐿𝐿

𝐷𝐷(1−𝐷𝐷)2 𝑅𝑅
2𝑓𝑓

1
2

�

𝑉𝑉𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐿𝐿

�=0

2.37
2.38
2.39

การปรับค่าความเหนี่ยวนําที่เล็กที่สุด จากสมการที่ 2.21 สามารถทําได้โดยการปรับที่ค่า D
หรื อค่าความต้านทานโหลด R หรื อค่าความถี่สวิตชิ่ง f
2.2.6 ค่ าระลอกคลืน่ ของแรงดันไฟฟ้าด้ านออก
การที่มีตวั เก็บประจุที่มีขนาดใหญ่จะสามารถรักษาให้แรงดันไฟฟ้ าด้านออกคงที่ แต่
ในทางปฏิบตั ิไม่สามารถเลือกใช้ตวั เก็บประจุที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้เนื่องจากมีราคาแพงและใช้
พื้นที่มาก จึงเลือกใช้ตวั เก็บประจุที่มีขนาดเหมาะสม และค่าระลอกคลื่นของแรงดันไฟฟ้ าด้านออก
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ การคํานวณหาค่าระลอกคลื่นของแรงดันไฟฟ้ าด้านออกจากยอดถึงยอด
สามารถหาได้จากกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุดงั รู ปที่ 2.19
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รู ปที่ 2.19 กระทีไ่ หลผ่านตัวเก็บประจุ
|∆𝒬𝒬| = 𝐶𝐶∆𝑉𝑉0 = 𝐼𝐼0 ∆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜

𝐼𝐼0 =

𝑉𝑉0
𝑅𝑅

∆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐷𝐷𝐷𝐷

∆𝑉𝑉0 =
∆𝑉𝑉0
𝑉𝑉0

∆𝑉𝑉0
𝑉𝑉0

=
=

𝐼𝐼0 ∆𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐷𝐷

𝐶𝐶

𝑅𝑅𝑅𝑅

𝐷𝐷

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

2.40
2.41
2.42

=

𝑉𝑉0 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑅𝑅

2.43
2.44
2.45

เมื่อต้องการจะลดอัตราระลอกคลื่นของแรงดันไฟฟ้ าด้านออก จะทําได้โดยการลดค่า D ให้
เข้าใกล้ศูนย์ หรื อการเพิม่ โหลด หรื อเพิม่ ค่าของตัวเก็บประจุหรื อเพิม่ ค่าความถี่ในการสวิตช์ให้
สู งขึ้น
2.3 วงจรอินเวอร์ เตอร์ พดี บั เบิลยูเอ็มแบบฟูลบริดจ์
พีดบั เบิลยู เอ็มฟูลบริ ดจ์อินเวอร์เตอร์ (Full Bridge Inverter) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของ
แหล่งจ่ายกําลังงานแบบสวิตช์โหมดอินเวอร์ เตอร์ มีหลักการทํางานโดยอาศัยการสวิ ตช์ของอุปกรณ์
สวิตช์ส่งผ่านกําลังงานไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสไฟฟ้ าตรงไปสู่ โหลด ซึ่ งใช้อุปกรณ์สวิ ตช์
ทั้งหมด 4 ตัวด้วยกันคือ 𝑆𝑆1 , S2 , S3 และ 𝑆𝑆4 วงจรของพีดบั เบิลยูเอ็มฟูลบริ ดจ์อินเวอร์เตอร์ แสดงดัง
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รู ปที่ 2.14 การทํางานของอุปกรณ์สวิ ตช์จะทํางานพร้อมกันเป็ นคู่
สลับกันคู่ละครึ่ งคาบเวลาการสวิตช์

𝑆𝑆1 − S3

และ

𝑆𝑆2 − S4 ทํางาน

รูปที่ 2.20 วงจรพีดบั เบิลยูเอ็มฟูลบริดจ์ อนิ เวอร์ เตอร์
เมื่อคู่อุปกรณ์สวิทช์ 𝑆𝑆1 −𝑆𝑆3 ทํางาน อุปกรณ์สวิ ตช์ท้งั สองตัวปิ ดวงจรแรงดันไฟฟ้ าจาก
แหล่งจ่าย 𝑉𝑉DC ตกคร่ อมโหลด 𝑍𝑍L วัดแรงดันไฟฟ้ าที่จุด AB ได้ +𝑉𝑉DC จากนั้นที่ครึ่ งคาบหลังคู่
อุปกรณ์สวิ ตช์ 𝑆𝑆1 −S3 หยุดทํางานและ 𝑆𝑆2 − S4 ทํางาน อุปกรณ์สวิ ตช์ท้งั สองตัวปิ ดวงจร
แรงดันไฟฟ้ าจากแหล่งจ่าย 𝑉𝑉DC ตกคร่ อมโหลด 𝑍𝑍𝐿𝐿 วัดแรงดันไฟฟ้ าที่จุด AB ได้ −𝑉𝑉DC การทํางาน
จะสลับกันไปตามคาบสัญญาณการสวิ ตช์แสดงในรู ปที่ 2.14 ในกรณี ท่ีโหลดเป็ นอุปกรณ์แบบ
สะสมพลังงาน การสวิ ตช์แบบ ฮาร์ดสวิ ตช์ (Hard Switch) ทําให้เกิดกําลังงานสู ญเสี ยที่อุปกรณ์
สวิตช์สูง สาเหตุเพราะการถ่ายเทพลังงานออกจากอุปกรณ์สะสมพลังงานในช่วงเวลาขณะที่อุปกรณ์
สวิ ตช์กาํ ลังหยุด (Turn Off) หรื อนํากระแสไฟฟ้ า (Turn On) แรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อมกับ
กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านอุปกรณ์สวิ ตช์ในช่วงเวลานี้คือ กําลังงานสู ญเสี ย กําลังงานสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น
เรี ยกว่า การสู ญเสี ยขณะสวิตช์ (Switching Loss) การลดการสู ญเสี ยขณะสวิ ตช์เรี ยกว่า ซอฟต์สวิตช์
(Soft Switch) วิธีการทําได้โดยการกําหนดความถี่สวิ ตช์ (Switching Frequency) โดยให้สูงกว่า
ความถี่รีโซแนนท์ (Resonant Frequency) เล็กน้อย จากรู ปที่ 2.15 ขณะที่ S1 − 𝑆𝑆3 Turn On
แรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมค่อย ๆ ลดลง กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านเป็ นลบ จากนั้นเมื่อแรงดันไฟฟ้ าลดลง
เป็ นศูนย์กระแสไฟฟ้ าจึงค่อยเพิ่มขึ้น ผลคูณของกระแสไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ าจึงเท่ากับศูนย์สวิ ตช์
แบบนี้อุปกรณ์สวิ ตช์ถูกบังคับให้ทาํ งานที่แรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมเป็ นศูนย์ก่อนที่กระแสไฟฟ้ าซี ก
บวกจะไหลผ่านจึงเรี ยกว่า Zero Voltage Switch (ZVS) ในขณะที่ S1 − S3 Turn Off กระแสไฟฟ้ า
เปลี่ยนมาไหลผ่านตัวเก็บประจุที่ต่อขนานอยูก่ บั อุปกรณ์สวิ ตช์แทน แรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมตัวเก็บ
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ประจุเท่ากับแรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมอุปกรณ์สวิ ตช์ แรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อมค่อย ๆเพิ่มขึ้นจากการที่
ตัวเก็บประจุถูกชาร์ จ กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านอุปกรณ์สวิ ตช์เป็ นศูนย์ ผลคูณระหว่างแรงดันไฟฟ้ า
และกระแสไฟฟ้ าจึงเป็ นศูนย์ การสวิ ตช์แบบนี้อุปกรณ์สวิ ตช์ทาํ งานขณะกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่าน
เป็ นศูนย์ก่อนที่แรงดันไฟฟ้ าจะเพิม่ ขึ้นจึงเรี ยกว่า Zero Current Switch (ZCS)

รูปที่ 2.21 สั ญญาณการทํางานของฟูลบริดจ์ อนิ เวอร์ เตอร์
2.3.1 วงจรอินเวอร์ เตอร์ เฟสเดียว
วงจรอินเวอร์ เตอร์ เฟสเดียว สามารถ แบ่งออกเป็ น ได้สองชนิด คือ แบบฮาล์ฟบริ ดจ์
(half-bridge) และแบบฟูลบริ ดจ์ (full-bridge) ในแบบฮาล์ฟบริ ดจ์ จะมีตวั เก็บประจุสองตัวต่อลําดับ
กันอยูร่ ะหว่างแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงและหากกําหนดให้ค่าตัวเก็บประจุสองตัวมีค่า
เท่ากัน จะทําให้แรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อมตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันคือ 𝑉𝑉d /2 จุดกึ่งกลาง
แรงดันไฟฟ้ า (รู ปที่ 2.22) จะมีค่าคงที่เมื่อเทียบกับบัสลบ (N) ส่ วนวงจรอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริ ดจ์
เฟสเดียวประกอบด้วยสองกิ่ง คือกิ่ง A และ กิ่ง B โดยแบบฟูลบริ ดจ์จะมีกาํ ลังไฟฟ้ าสู งกว่าแบบ
ฮาล์ฟบริ ดจ์ สองเท่า จึงเหมาะที่จะเลือกใช้เมื่อต้องการจ่ายกําลังไฟฟ้ าโหลดสู งขึ้น
เงื่อนไขสําคัญที่อินเวอร์ เตอร์เฟสเดียวแบบฮาล์ฟบริ ดจ์และฟูลบริ ดจ์ คือการทํางานของ
สวิตช์ 𝑇𝑇A+ และ 𝑇𝑇A− ต้องทํางานไม่พร้อมกันในทุกช่วงเวลา มิฉะนั้นแล้วจะเกิดการลัดวงจร
ระหว่างบัสบวกกับบัสลบ ในอุดมคติเวลาเกิดการสวิตชิ่งของ 𝑇𝑇A+ และ 𝑇𝑇A− จะตรงข้ามกัน แต่
ในทางปฏิบตั ิจะต้องการช่วงเวลาที่สวิตช์ท้งั คู่ไม่นาํ กระแส ซึ่ งจะเรี ยกว่าเดดไทม์ (deadtime) โดย
เดดไทม์จะอยูใ่ นช่วงเวลาก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะการสวิตช์ จากนํากระแสเป็ นไม่นาํ กระแสหรื อ
จากไม่นาํ กระแสเป็ นนํากระแส
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รู ป 2.22 วงจรอินเวอร์ เตอร์ เฟสเดียวแบบฮาล์ ฟบริดจ์
2.3.2 ค่ าระลอกคลืน่ ของแรงดันไฟฟ้าด้ านออกของอินเวอร์ เตอร์ เฟสเดียว
ค่าแรงดันระลอกคลื่นของแรงดันและกระแสไฟฟ้ าด้านนอกของอินเวอร์เตอร์ท่ีมีการ
สวิตชิ่งแบบรู ปคลื่นสี่ เหลี่ยมกับแบบ ไบโพลาร์ โดยนิยามของค่าระลอกคลื่นของแรงดันไฟฟ้ าคือ
แรงดันไฟฟ้ าด้านออกลบด้วยแรงดันไฟฟ้ าด้านออกความถี่มูล (เช่นรู ปที่ 2.23) ค่าระลอกคลื่นของ
ค่ากระแสไฟฟ้ าด้านออกของสวิตชิ่งแบบรู ปคลื่นสี่ เหลี่ยมจะมีค่ามากกว่าแบบไ บโพลาร์ ซึ่ งความ
ต้องการในออกแบบหรื อประยุกต์ใช้งานต้องการค่าระลอกคลื่นที่ค่าน้อยที่สุด

รู ปที่ 2.23 ค่ าแรงดันระลอกคลืน่ แรงดันกระแสไฟฟ้าด้ านออกของอินเวอร์ เตอร์ เฟสเดียว
2.3.3 การสวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้าแบบไบโพลาร์
การสวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้ าแบบไบโพลาร์ (bipolar voltage switching) คือการควบคุม
ให้สวิตช์แบบบริ ดจ์ทาํ งานพร้อมกันเป็ นคู่ เช่น การทํางานของสวิตช์ 𝑇𝑇A+ และ 𝑇𝑇B− จะถูกควบคุม
ให้ทาํ งานพร้อมกันในแต่ละช่วงเวลา อีกคู่หนึ่งคือการทํางานของสวิตช์ 𝑇𝑇A− และ 𝑇𝑇𝐵𝐵+ ดังนั้น
แรงดันไฟฟ้ าด้านออกของกิ่ง A จะเท่ากับ
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𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 =

1

𝑉𝑉
2 𝑑𝑑
1

เมื่อ 𝑉𝑉control > 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , สวิตช์ 𝑇𝑇A+ และ 𝑇𝑇𝐁𝐁−จะนํากระแส

𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 = − 𝑉𝑉𝑑𝑑 เมื่อ 𝑉𝑉control < 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , สวิตช์ 𝑇𝑇A− และ 𝑇𝑇𝐁𝐁+ จะนํากระแส
2

2.46
2.47

เมื่อคิดจากหนึ่งกิ่งของอินเวอร์ เตอร์ แบบบริ ดจ์ แรงดันไฟฟ้ าออกของกิ่ง B จะเท่ากับค่าลบ
ของแรงดันไฟฟ้ าด้านออกของกิ่ง B จะเท่ากับค่าลบของแรงดันไฟฟ้ าด้านออกของกิ่ง A คือ
𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵 = −𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 ดังนั้นแรงดันไฟฟ้ าด้านออกของอินเวอร์ เตอร์ หรื อแรงดันไฟฟ้ าระหว่างกิ่ง A กับ
กิ่ง B คือ
𝑉𝑉0 = 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑉𝑉�𝑜𝑜1 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑑𝑑 เมื่อ 𝑚𝑚𝑎𝑎 ≤ 1.0

4
𝑉𝑉𝑑𝑑 < 𝑉𝑉�𝑜𝑜1 < 𝑉𝑉𝑑𝑑 เมื่อ 𝑚𝑚𝑎𝑎 > 1.0
𝜋𝜋

2.48
2.49
2.50

หรื ออาจสรุ ปได้วา่ แรงดันไฟฟ้ ายอดด้านออกจะเท่ากับสมการที่ 2.49 เมื่อ 𝑚𝑚𝑎𝑎 อยูใ่ นย่านเชิงเส้น
และแรงดันไฟฟ้ ายอดด้านออกจะเท่ากับสมการ 2.50 เมื่อ 𝑚𝑚𝑎𝑎 อยูใ่ นช่วงโอเวอร์มอดูเลชัน่
โดยที่แรงดันไฟฟ้ าด้านออก

ของสวิตช์จะอยูร่ ะหว่าง +𝑉𝑉d กับ −𝑉𝑉𝑑𝑑 ดังแสดง ส่ วนไซน์

แบนฮาร์ มอนิกจะเกิดขึ้นรอบ ๆ 𝑚𝑚𝑓𝑓 , 2𝑚𝑚𝑚𝑚, 3𝑚𝑚𝑚𝑚, … เช่น และถ้า หากความถี่สวิตชิ่ง มีค่าเท่ากับ 20

kHz 40 kHz และ 60 kHz เป็ นต้น

รู ปที่ 2.24 การสวิตชิ่งแรงดันแบบไบโพลาร์
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สิ่ งที่ระบุวา่ เป็ นการสวิตชิ่งแบบไพโบลาร์ คือ
1.มีการสวิตช์ของแรงดันระหว่างสาย (𝑉𝑉𝑜𝑜 ) หรื อ (𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 ) ระหว่างขั้วหรื อบัสบวกกับลบ
2.ความถี่ของพัลส์ที่โหลดจะเท่ากับความถี่ของ 𝑉𝑉tri
3.จะเกิดความถี่จากสเปคตราคือ เริ่ มต้นที่รอบๆ 𝑓𝑓s และจํานวนเท่าของ 𝑓𝑓s

2.3.4 การสวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้าแบบยูนิโพลาร์
ข้อแตกต่างระหว่างการสวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้ าแบบไพโบลาร์ กับยูนิโพลาร์ (unipolar
voltage switching) ก็คือ ในแบบยูนิโพลาร์ การควบคุมสวิตช์ในกิ่ง A กับกิ่ง B จะแยกสัญญาณ
ควบคุมออกจากกัน คือสวิตช์ในกิ่ง A จะถูกควบคุมจากสัญญาณ Vcontrol เทียบสัญญาณรู ป
สามเหลี่ยม (Vtri) ขณะที่สวิตช์ในกิ่ง B จะถูกควบคุมจากสัญญาณ -Vcontrol เทียบกับสัญญาณรู ป
สามเหลี่ยม (Vtri) การสวิตชิ่งจะมีเงื่อนไขดังนี้
เมื่อ 𝑉𝑉control > : 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 สวิตช์ 𝑇𝑇A+ จะนํากระแส 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑑𝑑
เมื่อ 𝑉𝑉control < : 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 สวิตช์ 𝑇𝑇A− จะนํากระแส 𝑉𝑉AN = 0
เมื่อ 𝑉𝑉control > : 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 สวิตช์ 𝑇𝑇𝐵𝐵+ จะนํากระแส 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑑𝑑
เมื่อ 𝑉𝑉control < : 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 สวิตช์ 𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵 จะนํากระแส 𝑉𝑉BN = 0
จากตารางการที่
2.5 การเปลี่ยนสถานะของแรงดันระหว่างสาย (𝑉𝑉0 หรื อ 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 ) จะเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันอยูร่ ะหว่างศูนย์ไปยังบวกหรื อศูนย์ไปยังลบจึงทําให้ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันจากการสวิตชิ่งสู ง เช่น กรณี ไบโพลาร์
ตารางที่ 2.5 แสดงเงือ่ นไขการสวิตชิ่ง แรงดันเฟสและแรงดันไฟฟ้าด้ านออกของอินเวอร์ เตอร์ แบบ
ยูนิโพลาร์
เงือ่ นไข

1
2
3
4

สวิตช์
นํากระแส
𝑇𝑇𝐴𝐴+

สวิตช์
นํากระแส
𝑇𝑇𝐵𝐵−

𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵

0

𝑇𝑇𝐴𝐴+

𝑇𝑇𝐵𝐵+

𝑉𝑉𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑑𝑑

𝑇𝑇𝐴𝐴−
𝑇𝑇𝐴𝐴−

𝑇𝑇𝐵𝐵+
𝑇𝑇𝐵𝐵−

𝑉𝑉𝑑𝑑

0

0

𝑉𝑉𝑑𝑑

0

𝑉𝑉𝑜𝑜

𝑉𝑉𝑑𝑑

−𝑉𝑉𝑑𝑑

0
0

จุดเด่นของยูนิโพลาร์ คือ การเกิดความถี่ดา้ นออกจะมีความถี่เป็ นสองเท่าของความถี่สวิตช์
ชิ่งของแต่ละเฟส เช่น ความถี่สวิตชิ่งของอุปกรณ์เป็ น 10 kHz หากเป็ นการทํางานแบบยูนิโพลาร์ ค่า
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แรงดันออกจะประกอบไปด้วยสัญญาณพีดบั เบิลยูเอ็ม ที่มีความถี่หลักมูลและความถี่ฮาร์ มอนิกที่
สองเท่าของแบบไบโพลาร์ ที่ 20 kHz สอดคล้องกับสเปคตรา โดยเกิดความถี่ข้ ึนรอบข้าง ผลความถี่
ที่โหลดเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า ทําให้การออกแบบวงจรจําลองความถี่ เล็ก ง่ายและประหยัด

รู ปที่ 2.25 การสวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้าแบบยูนิโพลาร์

28
ผลที่ได้จากเงื่อนไขการทํางานคือแรงดันไฟฟ้ าด้านออกมีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
แรงดันไฟฟ้ าค่าบวกไปยังศูนย์และศูนย์ไปยังบวกในครึ่ งคาบ ส่ วนอีกครึ่ งคาบจะมีแรงดันไฟฟ้ า
ด้านออกเปลี่ยนแปลงระหว่างแรงดันไฟฟ้ าค่าลบไปยังศูนย์และจากศูนย์ไปยังลบ ซึ่ งจากลักษณะ
การทํางานดังกล่าวจึงเรี ยกวิธีการสวิตชิ่งนี้วา่ ยูนิโพลาร์ ส่ วนขนาดของแรงดันไฟฟ้ าด้านออกจะ
เท่ากันแบบไบโพลาร์ และเมื่อเปรี ยบเทียบข้อดี – ข้อเสี ยของการสวิตชิ่งทั้งสองแบบ
ตารางที่ 2.6 การเปรียบเทียบข้ อดี – ข้ อเสี ยของการสวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้าแบบไบโพลาร์ กบั ยูนิโพลาร์
ประเด็น
ไบโพลาร์
ยูนิโพลาร์
แรงดันไฟฟ้าด้ านออก (𝑉𝑉�01 )
𝑚𝑚a ≤ 1.0

แรงดันไฟฟ้าด้ านออก (𝑉𝑉01 )
𝑚𝑚𝑎𝑎 > 1.0

แรงดันไฟฟ้ าด้านออก
(𝑉𝑉0 )
ไซด์ แบนฮาร์ มอนิก
การกรองความถี่สูง
การควบคุม

𝑉𝑉�01 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑑𝑑 < 𝑉𝑉�01 <

𝑉𝑉𝑑𝑑 ⇔(−𝑉𝑉𝑑𝑑 )

4
𝑉𝑉
𝜋𝜋 𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑓𝑓 , 2𝑚𝑚𝑓𝑓 , 3𝑚𝑚𝑓𝑓,…

ดี
ง่ าย

𝑉𝑉�𝑜𝑜1 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑑𝑑 < 𝑉𝑉�𝑜𝑜1 <

4
𝑉𝑉
𝜋𝜋 𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑑𝑑 ⇔ 0
(−𝑉𝑉𝑑𝑑 ) ⇔ 0

2𝑚𝑚𝑓𝑓 , 4𝑚𝑚𝑓𝑓 , 6𝑚𝑚𝑓𝑓 …

ดีมาก
ซับซ้ อน

ข้อเปรี ยบเทียบของสองเทคนิค คือ จะแตกต่างกันที่แรงดันด้านออก ที่มีระดับการ
เปลี่ยนแปลงของยูนิโพลาร์ จะมีแรงดัน ศูนย์ไปบวกหรื อศูนย์ไปลบและมีไซด์แบนด์
2𝑚𝑚𝑓𝑓 , 4𝑚𝑚𝑓𝑓 , 6𝑚𝑚𝑓𝑓 , … ตามลําดับ ยูนิโพลาร์ ที่มความถี่สวิตช์สูงกว่าทําให้การกรองความถี่ทาํ ได้
ง่ายขึ้น เล็กและประหยัด
2.3.5 การใช้ ประโยชน์ ของสวิตช์ ในอินเวอร์ เตอร์ เฟสเดียว
มีการใช้สวิตช์ในอินเวอร์เตอร์เฟสเดียวที่มีโหมดการทํางานหลายชนิด จึง
เปรี ยบเทียบการทํางานของอินเวอร์ เตอร์ แต่ละแบบโดยสมมุติให้วงจรเป็ นแบบอุดมคติ และ
กระแสไฟฟ้ าด้านออกเป็ นรู ปไซน์ เมื่ออัตราการใช้ประโยชน์ของสวิตช์หาได้จากกําลังไฟฟ้ าได้ต่อ
พิกดั ของสวิตช์ โดยแรงดันไฟฟ้ าซึ่ งอยูใ่ นรู ปผลคูณของค่ายอดของแรงดันและกระแสไฟฟ้ า
𝑉𝑉 𝐼𝐼

𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑜𝑜1
𝑞𝑞𝑉𝑉𝑇𝑇 𝐼𝐼𝑇𝑇

2.51
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เมื่อ SUR มาจากคําว่า Switch Utilization Ratio คือ อัตราการใช้ประโยชน์ของสวิตช์
MSUR (Maximum Switch Utilization Ratio) คือ อัตราการใช้ประโยชน์ของสวิตช์สูงสุ ด
𝑉𝑉𝑇𝑇 และ 𝐼𝐼𝑇𝑇 คือ ค่าพิกดั ของสวิตช์ในรู ปแรงดันไฟฟ้ ายอดและกระแสไฟฟ้ ายอดตามลําดับ
𝑉𝑉𝑜𝑜1 𝐼𝐼𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 คือ ค่ารากของกําลังสองเฉลี่ยของแรงดัน – กระแสไฟฟ้ าด้านออกที่ความถี่
หลักมูล
𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 คือ ค่าสู งสุ ดของแรงดันไฟฟ้ าด้านเข้า ที่ใช้กาํ หนดพิกดั แรงดันของสวิตช์
𝑞𝑞
คือ จํานวนสวิตช์ท่ีใช้ในวงจรอินเวอร์เตอร์
ตารางที่ 2.7 อัตราการใช้ ประโยชน์ ของสวิตช์ ในอินเวอร์ เตอร์

อินเวอร์ เตอร์

𝑉𝑉𝑇𝑇

𝐼𝐼𝑇𝑇

ฮาร์ ฟบริดจ์

𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

√2𝐼𝐼𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

ฟลูบริดจ์

𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

√2𝐼𝐼𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

พุช-พูล

2𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

√2

𝑉𝑉𝑜𝑜1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑞𝑞

4

4

4 𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜋𝜋√2 2
𝜋𝜋√2

𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

4 𝑉𝑉𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜋𝜋√2 𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑜𝑜,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛

2

2

MSUR
1
= 0.16
2𝜋𝜋

1
= 0.16
2𝜋𝜋

1
= 0.16
2𝜋𝜋

ในทางปฏิบตั ิค่าอัตราการใช้ประโยชน์ของสวิตช์สูงสุ ดจะมีค่าน้อยกว่า 0.16 ทั้งนี้เพราะ
ต้องออกแบบให้มีค่าความปลอดภัยโดยให้ทาํ งานไม่ถึงค่าสู งสุ ดและพิกดั กระแสไฟฟ้ าของสวิตช์
สําหรับในกรณี ที่ค่ากําลังไฟฟ้ าปรากฏด้านออก (volt – amperes) จะมีค่าตํ่ากว่าพิกดั
กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทางด้านออกมาก สําหรับการสวิตชิ่งแบบพีดบั เบิลยูเอ็มกรณี มอดูเลตเชิงเส้น จะมี
ค่าน้อยกว่าแบบรู ปคลื่นไซน์สี่เหลี่ยมด้วยประกอบ (𝜋𝜋/4) 𝑚𝑚𝑎𝑎
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

1

2𝜋𝜋

𝜋𝜋

1

∙ 𝑚𝑚𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑎𝑎
4

8

2.52

เมื่อ
𝑚𝑚a ≤ 1.0 ดังนั้นจะเห็นว่า ค่าอัตราการใช้ประโยชน์ของสวิตช์สูงสุ ดของการสวิตชิ่ ง
แบบพีดบั เบิลยูเอ็มกรณี มอดูเลตเชิงเส้น จะเท่ากับ 0.125 เมื่อ 𝑚𝑚a = 1.0 และมีค่าน้อยกว่าอัตราการ
ใช้ประโยชน์ของสวิตช์สูงสุ ดแบบรู ปคลื่นเป็ นสี่ เหลี่ยมซึ่ งเท่ากับ 0.1
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สรุปแรงดันด้ านออกอินเวอร์ เตอร์ เฟสเดียว

รู ปที่ 2.26 ขนาดแรงดันด้ านออกของอินเวอร์ เตอร์ ย่านการทํางานเชิ งเส้ น

1.ขนาดแรงดันด้ านออกของอินเวอร์ เตอร์ ย่านการทํางานเชิงเส้ น
กรณี เฟสเดียว 𝑉𝑉𝑜𝑜1,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝐿𝐿−𝐿𝐿 = 0.707𝑚𝑚𝑎𝑎 × 𝑉𝑉𝑑𝑑
ยกตัวอย่าง กรณี แหล่งจ่ายแรงดัน 100 โวลต์ 𝑚𝑚𝑎𝑎 = 0.9 จะได้ 𝑉𝑉o1,rms ,L−L = 63.63 โวลต์
2.ขนาดแรงดันด้ านออกของอินเวอร์ เตอร์ ย่านการทํางานรูปคลืน่ สี่ เหลีย่ ม
𝑉𝑉𝑜𝑜1,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝐿𝐿−𝐿𝐿 = 0.9 × 𝑉𝑉𝑑𝑑
ยกตัวอย่าง กรณี แหล่งจ่ายแรงดัน 100 โวลต์ จะได้ 𝑉𝑉𝑜𝑜1,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝐿𝐿−𝐿𝐿 = 90 โวลต์
กรณี เฟสเดียว

ข้อควรระวังในกรณี รูปคลื่นสี่ เหลี่ยม ต้องไม่นาํ 𝑚𝑚𝑎𝑎 มาคูณด้วย

