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วิทยาการของอิเล็กทรอนิกสกําลัง ถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางในปจจุบัน และนํามาประยุกตใชกับ
เครื่องใชไฟฟาภายในที่พักอาศัยเปนอยางมาก เชน ในเครื่องรับโทรทัศน ในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ
ในเครื่องคอมพิวเตอรแบบที่ใชพกพา แมกระทั่งเปนแหลงจายกําลังไฟฟาสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ดังที่พบเห็น
ทั่วไป เนื่องมีน้ําหนักเบา และประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานไฟฟา และยังสามารถออกแบบใหสามารถใช
กั บ แรงดั น ไฟฟ า ที่ ป อ นเข า ในย า นที่ ก ว า งได ทํ า ให ส ามารถพกพาไปใช ใ นต า งประเทศ ที่ มี ก ารส ง -จ า ย
แรงดันไฟฟาในแตละประเทศที่แตกตางกัน โดยไมจําเปนจะตองทําการแปลงระดับแรงดันไฟฟาใหกับอุปกรณ
เหลานี้แตอยางใด อีกทั้งนวตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาองคความรูทางดานอิเล็กทรอนิกส เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา ซึ่งจะนํามาใชสรางอุปกรณสวิตชสารกึ่งตัวนํา อันเปนหัวใจ
หลักของวิทยาการของอิเล็กทรอนิกสกําลัง ในเรื่องของการแปลงผันกําลังไฟฟา ทําใหการสูญเสียกําลังไฟฟาที่
เกิดจากการสวิตช เขาสูความเปนอุดมคติ หรือแทบจะไมมีการสูญเสียกําลังไฟฟาที่อุปกรณสวิตชสารกึ่งตัวนํา
เลย ซึ่งยิ่งทําใหประสิทธิภาพของการแปลงผันกําลังไฟฟาสูงมากขึ้นดวย
การเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กํ า ลั ง มั ก จะมี ก ารเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตาม
มหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากจําเปนตองใชพื้นความรูทางดานคณิตศาสตรชั้นสูง
มาทําการคํานวณ เพื่อทําการศึกษาและเขาใจพฤติกรรมในการทํางานของวงจรแปลงผันกําลังไฟฟาในรูปแบบ
ตางๆ จึงจะสามารถนําไปพัฒนา เพื่อพัฒนาและสรางนวตกรรม ที่เกิดจากวิทยาการทางดานอิเล็กทรอนิกส ใหดี
ยิ่งขึ้นไปได
หนังสือเลมนี้เกิดจากประสบการณที่ทําการสอนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง มาประมาณเกือบ 15 ป
ซึ่งผูเขียนไดคํานึงถึงปญหาที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในรายวิชานี้ ซึ่งสวนใหญมักจะมีปญหาเรื่องการใช
คณิตศาสตรชั้นสูงเขามาประยุกตใชในทางวิศวกรรม เพื่อแกปญหาโจทยตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการนําวิชา
แคลคูลัสเขามาประยุกตในการแกปญหาในทางวิศวกรรม และโดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนวิชานี้ใหไดดี
จําเปนจะตองยุงเกี่ยวกับสัญญาณไฟฟาในรูปแบบของฮารโมนิกส ซึ่งจะตองใชวิธีการของฟูเรียรมาประยุกตใช
ในการวิเคราะหอีกดวย ซึ่งในหนังสือเลมนี้จะคอยๆ สรางความเขาใจในการวิเคราะหสัญญาณโดยใชวิธีการของ
ฟูเรียร และสรุปรวบยอดแนวความคิดเพื่อใชในการคํานวณโดยการหลีกเลี่ยงการใชวิธีวิเคราะหสัญญาณดวย
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ฟูเรียรอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งในบางครั้งในการคํานวณก็ไมจําเปนที่ตองการคําตอบที่แมนยํานัก เพียงแตทราบ
คําตอบเพื่อดูความสอดคลองถึงพฤติกรรมที่ตอบสนองของระบบก็นาจะเพียงพอตอการศึกษาในรายวิชานี้ ทําให
งายตอการศึกษาของผูเรียนยิ่งขึ้น
สําหรับทิศทางของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่ใชในหนังสือนี้ จะยึดหลักตามวิธีการกําหนดโดย
ผูใ ช (Consumers Counting System; CCS) ซึ่ ง ผู เ ขีย นไดยึด หลัก การนี้ม าตั้ง แต ก ารเขีย นหนัง สื อ เลม แรก
“วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ” และเลมที่สอง “อิ เล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรมและการออกแบบวงจร”
ซึ่งทําใหผูเรียนเขาใจไดงายในการเขียนสมการของแรงดันไฟฟาในวงรอบปดใดๆ ที่อยูภายในวงจรไฟฟาและ
วงจรอิเล็กทรอนิกส ยกเวนในบทสุดทาย ซึ่งเปนเรื่องการขับมอเตอรไฟฟากระแสสลับ จะใชวิธีการกําหนด
ทิศทางของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาโดยผูผลิต (Producer Counting System; PCS) เนื่องจากจะเหมาะสม
สําหรับการแปลงผันกําลังไฟฟาสลับใหเปนกําลังทางกล และทําใหผอู านเขาไดงายกวา
หนังสือเลมนี้จึงเหมาะสําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกสกําลัง และใชสําหรับ
เปนพื้นฐานในการนําไปประกอบการเรียนและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป
อยางไรก็ตาม ผูเขียนไดเรียบเรียงหนังสือเลมนี้เปนรูปเลมขึ้นเปนครั้งแรก ดังนั้นอาจจะมีขอบกพรอง
ขึ้นบาง ซึ่งผูเขียนตองกราบขออภัยในความบกพรองดังกลาวนั้นดวย พรอมกับรับคําติและคําชมเพื่อที่จะได
ปรับปรุงแกไขในการจัดทําครั้งตอไป

รศ. บุญเรือง วังศิลาบัตร
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พืพื้นฐานอิ
้นฐานอิเล็เล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์สกก�ำําลัลังง
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Electronics)
(Principles
Power
Electronics)

บทนํา

อิเล็กทรอนิกสกําลังเปนการประยุกตใชสิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสมาใชควบคุมกําลังไฟฟาและการ
แปลงผันกําลังไฟฟา ดังนั้น อิเล็กทรอนิกสกําลังจึงประกอบไปดวยความสัมพันธของอุปกรณทางดานไฟฟา
กําลัง (Power equipment) ทางดานอิเล็กทรอนิกส (Electronics) และทางดานการควบคุม (Control) ดังแสดงใน
รูปที่ 1.1
Control
Analog | Digital

Electronics
Devices | Circuits

Power equipment
Static | Rotating

รูปที่ 1.1 ความสัมพันธของอุปกรณในอิเล็กทรอนิกสกําลัง

รูปที่ 1.1 แสดงถึงความสัมพันธของอุปกรณที่เกี่ยวของในอิเล็กทรอนิกสกําลัง ซึ่งประกอบดวย
1. อุปกรณทางดานไฟฟากําลัง (Power equipment) ซึ่งอาจจะเปนจําพวกที่หยุดนิ่งกับที่ไมมีการ
เคลื่อนไหว เชน หมอแปลงไฟฟา (Transformer), ฮีตเตอร (Heater) ที่เปลี่ยนกําลังไฟฟาใหเปน
ความรอน เปนตน หรืออาจจะเปนจําพวกที่มีเพลาหมุนได เชน มอเตอรไฟฟา (Electrical motor),
เครื่องกําเนิดไฟฟา (Electrical generator)
2. ด า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronics) จะแบ ง ย อ ยออกเป น ในส ว นของอุ ป กรณ ซึ่ ง อาจจะเป น
ทรานซิสเตอรกําลัง (Power Transistor), มอสเฟตกําลัง (Power MOSFET) หรือสิ่งประดิษฐทาง
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อิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่คลายกับสวิตชตัด-ตอกระแสไฟฟาภายในวงจร และรูปแบบของวงจร
(Circuits topology) ที่ใชการควบคุมกําลังไฟฟาและแปลงผันกําลังไฟฟา
3. ดานการควบคุม (Control) ซึ่งอาจจะใชระบบการควบคุมเชิงแอนาล็อก (Analog control) เชน
การควบคุมแบบปอนกลับชนิดพีไอดี (PID control; Proportional plus Integral plus Derivative
control), การควบคุมแบบปอนกลับชนิดพีไอ (PI control; Proportional plus Integral control)
เปนตน หรือใชระบบการควบคุมที่เปนแบบดิจิตอล (Digital control) ซึ่งเปนการนําเอาเครื่อง
คอมพิวเตอร (Computer), ไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor) หรือไมโครคอนโทรลเลอร
(Microcontroller) มาประยุกตใชในระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกสกําลังเปนวิทยาการที่เกิดขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา พิจารณาวงจรควบคุมแรงดัน
ไฟตรงแบบเชิงเสน (Linear DC voltage regulator) ดังแสดงในรูปที่ 1.2
VCE = 5V
I o = 1A

Vs
10V

Vo= 5V

Q1
Control
circuit

R L = 5

รูปที่ 1.2 วงจรควบคุมแรงดันไฟตรงแบบเชิงเสน

รูปที่ 1.2 เปนวงจรควบคุมแรงดันไฟตรงคงที่ ซึ่งจากรูปจะเห็นวา แรงดันเอาตพุตมีคาเปน 5V ดังนั้น
กําลังไฟฟาตางๆ ของวงจรสามารถคํานวณไดดังตอไปนี้
Output power
Po  I o  Vo  1A  5 V  5W
Transistor power loss
Pc  I o  VCE  1A  5 V  5W
ดังนั้น

Input power

Pi  Po  Pc  5W  5W  10 W

จากการคํานวณขางตนจะเห็นวา จะมีการสูญเสียกําลังไฟฟาที่ทรานซิสเตอร ( Pc ) ไปถึง 5W ดังนั้น จะ
เกิดความรอนที่ตัวทรานซิสเตอร และจําเปนที่จะตองระบายความรอนใหกับตัวทรานซิสเตอรดวยเพื่อปองกัน
การเสียหายที่จะเกิดกับตัวทรานซิสเตอรเอง อีกทั้งยังทําใหประสิทธิภาพของระบบต่ําลงเนื่องจากจะเห็นวา คา
ของ Pi มีคาสูงกวา Po เปนอยางมาก

บทที่ 1 พืน้ ฐานของอิ เล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
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จากรูปที่ 1.2 ถาเปลี่ยนทรานซิสเตอรเปนสวิตช ดังแสดงในรูปที่ 1.3 (ก) และมีการควบคุมสวิตชให
นํากระแสในทุกคาเวลาของ T2 (Duty cycle = 50%) ดังแสดงในรูปที่ 1.3 (ข)
VSW
I o(dc) = 1A

Vs
10V

SW

VSW

Vo(dc) = 5V

10V
0
Vo
10V

R L = 5

Control
circuit

ON

OFF ON

OFF

Vo(dc)

0

T
T
2
(ข) รูปคลื่นแรงดันที่ตกครอมสวิตชและภาระ R L

(ก) แทนทรานซิสเตอรดวยสวิตช

รูปที่ 1.3 วงจรจากรูปที่ 1.2 เมื่อแทนทรานซิสเตอรดวยสวิตช

จากรูปที่ 1.3 (ข) กําลังไฟฟาตางๆ ของวงจร สามารถคํานวณไดดังตอไปนี้
T

Output voltage

10 V
12
 5V
Vo ( dc )   10 Vdt 
2
T0
T

Output current
Output power
Switching power loss

1 2
5V
I o ( dc ) 
 1A
 10 Vdt 
R L T 0
5
Po ( dc )  I o ( dc )  Vo ( dc )  1A  5V  5W
PSW  VSW ( ON )  I SW ( ON )  VSW ( OFF )  I SW ( OFF )
 ( 0 V  2 A )  (10 V  0 A )  0 W

ดังนั้น

Input power

Pi ( dc )  Po ( dc )  PSW  5W  0 W  5W

จากผลการคํานวณขางตนจะเห็นวา ระบบมีประสิทธิภาพเปน 100% ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่สวิตชอยูใน
สภาวะ ON และมีกระแสไฟฟาไหลผานไปยังภาระ ( R L ) ทําใหมีแรงดันตกครอมที่ภาระมีคาเปน 10 V เทากับ
แหลงจายแรงดันไฟตรงที่ปอนเขาทางดานอินพุต ( Vi ) ดังนั้น แรงดันตกครอมสวิตชจะมีคาเปน 0 V และเมื่อ
สวิตชอยูในสภาวะ OFF กระแสไฟฟาที่ไหลผานสวิตชจะมีคาเปน 0 A ในขณะที่แรงดันที่ตกครอมสวิตชจะมี
คาเปน 10 V เทากับแหลงจายไฟตรง ทําใหกําลังไฟฟาที่สูญเสียที่สวิตชจะมีคาเปน 0 ตลอดชวงการทํางานของ
สวิตช ดังนั้นจึงไมเกิดความรอนที่ตัวสวิตช ในขณะที่แรงดันเฉลี่ย ( Vo ( dc ) ) จะเปนแรงดันไฟตรงและมีคาเปน
5 V เทากันกับวงจรในรูปที่ 1.2
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หนาที่หลักของระบบอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
(Main Function of Power Electronics System)

หน า ที่ ห ลั ก ของระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กํา ลั ง คื อ การควบคุ ม การส ง ผ า นกํา ลั ง ไฟฟ า จากแหล ง จ า ย
กําลังไฟฟาที่ประกอบดวยแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา ไปยังภาระ (Load) อยางเหมาะสม ซึ่งกําลังไฟฟา
ทางดานอินพุต (Input power) และกําลังไฟฟาทางดานเอาตพุต (Output power) อาจจะเปนไดทั้งไฟตรงหรือ
ไฟสลั บ โดยจะขึ้ น อยู กั บ รู ป แบบของวงจรในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กํ า ลั ง และสั ญ ญาณที่ ใ ช ใ นการควบคุ ม
(Control signal) ดังนั้นจึงกลาวไดวาหนาที่หลักของระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังเปนกระบวนการจัดแจงหรือ
ประมวลกําลัง (Power processing system) ดังแสดงในรูปที่ 1.4
Input power
Vs
Is
DC/AC

Power
processing system
Control
signal

Output power
Io Vo
DC/AC

Load

รูปที่ 1.4 หนาที่หลักของระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง

จากรูปที่ 1.4 เปนไดอะแกรมของระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังโดยทั่วไป ซึ่งเปนการประมวลกําลังที่
ควบคุมดวยระบบควบคุมแบบลูปเปด (Open loop control system) กําลังงานทางดานเอาตพุตจะถูกสงไปยังภาระ
โดยการประมวลกํา ลั ง ที่ ถู ก ป อ นเข า มาทางด า นอิ น พุ ต โดยกระบวนการส ง ผ า นกํา ลั ง ไฟฟ า จะถู ก เรี ย กว า
กระบวนการแปลงผันกําลังไฟฟา (Power conversion) โดยลักษณะของการแปลงผันกําลังจะขึ้นอยูกับรูปแบบ
ของการแปลงผัน (Power converter topology) และรูปแบบของสัญญาณที่ใชในการควบคุม
นอกจากนี้การประมวลกําลังของระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง ยังสามารถที่จะควบคุมดวยระบบควบคุม
แบบลูปปด (Close loop control system) หรือระบบควบคุมแบบปอนกลับ (Feedback control system) ดังแสดง
ในรูปที่ 1.5
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I o Vo
DC/AC

Load

Controller
Reference signal
รูปที่ 1.5 ระบบอิเล็กทรอนิกสกาํ ลังที่มีการควบคุมแบบปอนกลับ

จากรูปที่ 1.5 จะเห็นวา กําลังงานทางดานเอาตพุตบางสวน จะถูกใชเปนสัญญาณปอนกลับ (Feedback
signal) เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับสัญญาณอางอิง (Reference signal) ที่ตัวควบคุม (Controller) ผลที่ไดจากการ
เปรียบเทียบและกระบวนการจัดแจงของสัญญาณ (Signal processing) ภายในตัวควบคุม จะถูกสงออกเปน
สัญญาณเพื่อใชในการควบคุมกระบวนการประมวลกําลังของระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง เพื่อใหกําลังงานที่ถูก
สงผานออกไปทางเอาตพุตมีความถูกตองและแมนยําตามความตองการของระบบควบคุม

1.3

องคประกอบของอิเล็กทรอนิกสกําลัง
(Elements of Power Electronics)

คําวา “อิเล็กทรอนิกสกําลัง” (Power Electronics) จะเปนรวมกันระหวางคําวา “อิเล็กทรอนิกส”
(Electronics) และคําวา “ไฟฟากําลัง” (Electrical Power) ดังนั้นวงจรของอิเล็กทรอนิกสกําลัง จึงประกอบดวย
วงจรทางดานอิเล็กทรอนิกส (Electronics circuits) และวงจรทางดานไฟฟากําลัง (Electrical power circuits)
โดยวงจรทางดานอิเล็กทรอนิกสและวงจรทางดานไฟฟากําลังนั้น สามารถจัดแบงเปนองคประกอบยอยๆ ได
2 ลักษณะ ดังตอไปนี้
1. องคประกอบชนิดเฉื่อยงาน (Passive elements)
เปนองคประกอบชนิดที่ไ มส ามารถจะทํา การควบคุม ได และองค ป ระกอบชนิด นี้จ ะดูด ซับ
กําลังไฟฟา (Absorption power) สวนหนึ่งของระบบไป หรือทําใหเกิดการสูญเสียกําลังไฟฟา
(Power loss) ของระบบไป องคประกอบชนิดนี้ ไดแก
 ตัวตานทาน (Resistor, R) องคประกอบชนิดนี้จะดูดซับกําลังไฟฟาและแปรเปลี่ยนเปนความ
รอน มีหนวยวัดของกําลังไฟฟาเปน วัตต (Watt)
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 ตัวเก็บประจุไฟฟา (Capacitor, C) องคประกอบชนิดนี้จะดูดซับกําลังไฟฟาในรูปแบบของ
สนามไฟฟา มีหนวยวัดของกําลังไฟฟาเปน วาร (Var)
 ขดลวดเหนี่ยวนํา (Inductor, L) องคประกอบชนิดนี้จะดูดซับกําลังไฟฟาในรูปแบบของ
สนามแมเหล็ก มีหนวยวัดของกําลังไฟฟาเปน วาร (Var)
 หมอแปลงไฟฟา (Transformer) องคประกอบชนิดนี้จะดูดซับกําลังไฟฟาโดยสามารถแยก
ออกเปน การสูญเสียภายในแกนเหล็ก (Core loss) และการสูญเสียที่เกิดจากความตานทาน
ของขดลวดที่ใชในการพันหมอแปลงไฟฟา (Copper loss)
2. องคประกอบชนิดไวงาน (Active elements)

องคประกอบชนิดนี้สามารถที่จะทําการควบคุมการทํางานใหตอบสนองกับการไหลของกระแส
ไฟฟาที่ไหลผานได โดยสามารถจัดแบงไดเปน 3 จําพวก ไดแก
 อุปกรณสารกึ่งตัวนําแบบเชิงเสน (Linear semi-conductor device) องคประกอบจําพวกนี้
มั ก จะใช ใ นการควบคุ ม การทํา งานของระบบโดยทั่ ว ไป เช น ออป-แอมป (Operational
Amplifier)
 อุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่เปนสวิตช (Switching semi-conductor device) องคประกอบ
จําพวกนี้ก็คือ สิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถทํางานเปนสวิตชเพื่อควบคุมการไหล
ของกระแสไฟฟาภายในวงจรได เชน ไทริสเตอร (Thyristor), ทรานซิสเตอรกําลังแบบรอยตอ
ไบโพลาร (Power BJTs Transistor), ทรานซิสเตอรกําลังแบบมอสเฟต (Power MOSFET
Transistor), ทรานซิสเตอรแบบเกทแยก (Insulating Gate Bipolar junction Transistor, IGBT)
เปนตน รวมถึงอุปกรณลอจิก (Logic device) ในวงจรดิจิตอล (Digital circuits)
 เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical machinery) องคประกอบจําพวกนี้ก็คือ สิ่งประดิษฐทาง
ไฟฟากําลัง ที่สามารถแปลงผันกําลังงานไปมาระหวางกําลังงานไฟฟาไปเปนกําลังงานกล ซึ่ง
ไดแก มอเตอรไฟฟา (Electrical motor) หรือแปลงผันกําลังงานกลไปเปนกําลังงานไฟฟา
ซึ่งไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟา (Electrical generator)

1.3.1 องคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกส
ในวงจรอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป จะประกอบไปดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทํางานดวยขนาดของ
แรงดันไฟฟาต่ําๆ และใชปริมาณกระแสไฟฟาที่ไมมากนัก ตารางที่ 1.1 แสดงถึงองคประกอบหลักที่เกี่ยวของ
กับอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป

บทที่ 1 พืน้ ฐานของอิ เล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
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ตารางที่ 1.1 องคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกส
Passive elements
Active elements

R

C

Linear
semi-conductor

L

Transformer
Electrical
machinery

Switching
semi-conductor

จากตารางที่ 1.1 จะเห็นวาองคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกสจะประกอบไปดวย ตัวตานทาน (R)
ตัวเก็บประจุไฟฟา (C) อุปกรณสารกึ่งตัวนําแบบเชิงเสน (Linear semi-conductor device) และอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนําที่ทําหนาที่เปนสวิตช (Switching semi-conductor device) ทั้งนี้เนื่องจากในวงจรอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป
ไมวาจะเปนวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (Small signal amplification circuits) หรือวงจรดิจิตอล (Digital
circuits) จะใชอุปกรณเหลานี้ในการสรางวงจร โดยที่อุปกรณสารกึ่งตัวนําแบบเชิงเสนในที่นี้ก็จะหมายถึง
ทรานซิสเตอรที่กําหนดจุดการทํางานในบริเวณแอคตีฟ และอาจจะประยุกตใชออป-แอมปมาทําหนาที่ในการ
ขยายสัญญาณขนาดเล็กนั้นๆ ก็ได สวนอุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่เปนสวิตช ก็จะหมายถึงวงจรดิจิตอลที่
เกี่ยวของกับงานทางดานลอจิกโดยทั่วไป

1.3.2 องคประกอบหลักทางไฟฟากําลัง
ในวงจรไฟฟากําลังโดยทั่วไป จะเปนแหลงจายกําลั งไฟฟาที่ มี ขนาดของแรงดั นไฟฟ าสู งๆ และมี
ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟาที่สูงมาก เชนเดียวกัน ตารางที่ 1.2 แสดงถึงองคประกอบหลักทางไฟฟากําลัง
โดยทั่วไป
ตารางที่ 1.2 องคประกอบหลักทางไฟฟากําลัง
Passive elements
Active elements

R
Linear
semi-conductor

C

L
Switching
semi-conductor

Transformer
Electrical
machinery

จากตารางที่ 1.2 จะเห็นวา องคประกอบหลักทางไฟฟากําลังจะประกอบไปดวย ตัวเก็บประจุไฟฟา (C)
ขดลวดเหนี่ยวนํา (L) หมอแปลงไฟฟา (Transformer) และเครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical machinery) ทั้งนี้
เนื่องจากวงจรที่เกี่ยวของกับไฟฟากําลังจะเปนระบบสง-จายกําลังไฟฟา ที่ผลิตจากเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา
และทําการปรับเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟาดวยหมอแปลงไฟฟา และเนื่องจากคุณสมบัติของภาระทางไฟฟา
กําลังโดยทั่วไป มักจะมีคุณลักษณะของตัวเหนี่ยวนําเปนองคประกอบ ซึ่งเปนผลทําใหประสิทธิภาพของการสง-
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จายกําลังไฟฟามีคาลดลง และสงผลใหคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power factor) มีคาลดลงดวย ดังนั้นเพื่อให
ระบบการสงจายกําลังไฟฟาไมดอยประสิทธิภาพลง จึงตองทําการปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังไฟฟาใหมีคา
สูงขึ้น โดยการใชตัวเก็บประจุไฟฟาไปตอขนานกับระบบการสง-จาย

1.3.3 องคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกสกําลัง
สําหรับองคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกสกําลัง จะเปนองคประกอบที่รวมกันระหวางองคประกอบ
หลักทางดานอิเล็กทรอนิกสและองคประกอบหลักทางดานไฟฟากําลัง ตารางที่ 1.3 แสดงถึงองคประกอบหลัก
ทางอิเล็กทรอนิกสกําลัง
ตารางที่ 1.3 องคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกสกําลัง
Passive elements
Active elements

R
Linear
semi-conductor

C

L
Switching
semi-conductor

Transformer
Electrical
machinery

จากตารางที่ 1.3 จะเห็นวาองคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกสกําลังจะประกอบไปดวย ตัวเก็บประจุ
ไฟฟา (C) ขดลวดเหนี่ยวนํา (L) หมอแปลงไฟฟา (Transformer) และอุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่เปน
สวิ ต ช (Switching semi-conductor device) ทั้ง นี้เ นื่ อ งจากวงจรทางด า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กํา ลั ง จะเป น การ
ประยุกตใชสิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่เปนสวิตช มาใชควบคุมกําลังไฟฟาและการแปลงผัน
กําลังไฟฟา โดยการสวิตชของสิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสจะเปนความถี่สูง และใชประโยชนที่ไดจากการ
สะสมพลังงานที่อ ยูภายในตัวเก็บประจุไฟฟาและตัวเหนี่ย วนํามาใชงาน และเนื่องจากใชความถี่สูงในการ
ทํางาน หมอแปลงที่ใชในระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังจึงมิไดสรางจากแกนเหล็ก แตมักจะสรางจากวัสดุสาร
แมเหล็กที่สามารถทํางานที่ความถี่สูงๆ ได ดังนั้นจึงทําใหหมอแปลงในระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังมีขนาดเล็ก
และมีน้ําหนักเบา แตมีประสิทธิภาพสูงกวาการใชหมอแปลงแกนเหล็กที่อยูระบบไฟฟากําลัง ดังนั้นอุปกรณ
สารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่เปนสวิตชในที่นี้จึงมิไดหมายถึงอุปกรณที่ทํางานเกี่ยวของกับลอจิกในวงจรดิจิตอล แต
จะหมายถึงสิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถทําหนาที่เปนสวิตชควบคุมการไหลของกระแสไฟฟาที่มี
ปริมาณสูงๆ และสามารถทนตอแรงดันไฟฟาที่สูงมากๆ ได
ดังนั้นจากไดอะแกรมของระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง ดังในรูปที่ 1.4 สามารถเขียนใหมโดยแสดงถึง
องคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดดังแสดงในรูปที่ 1.6

บทที่ 1 พืน้ ฐานของอิ เล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
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รูปที่ 1.6 องคประกอบหลักของตัวประมวลกําลังของระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง

จากรูปที่ 1.6 แสดงใหเห็นถึงองคประกอบหลักของระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจากองคประกอบทั้งหมด
สวนที่สําคัญที่สุดและจะขาดเสียไมไดในระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังก็คือ อุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่เปน
สวิตช ซึ่งหมายความวาในระบบพื้นฐานต่ําสุดของอิเล็กทรอนิกสกําลังจะตองมีองคประกอบหลักอยางนอย
ที่สุดก็คือ อุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่เปนสวิตช สวนองคประกอบอื่นๆ อันไดแก ตัวเปนประจุไฟฟา ตัว
เหนี่ยวนํา และหมอแปลงไฟฟาจะเปนองคประกอบเสริมในระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง ซึ่งการเพิ่มองคประกอบ
เสริมที่นอกเหนือไปจากอุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่เปนสวิตช จะเปนไปตามวัตถุประสงคของการประมวล
กําลังที่ตองการทางดานเอาตพุต
รูปที่ 1.7 เปนการเปรียบเทียบระหวางวงจรการควบคุมกระแสไฟฟาที่ไหลผานหลอดไฟฟา (Lamp)
แบบระบบไฟฟากําลังกับระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง โดยจากรูปที่ 1.7 (ก) จะเห็นวาอุปกรณที่ใชในการควบคุม
การไหลของกระแสไฟฟาในวงจรการควบคุมแบบไฟฟากําลังจะเปนสวิตชที่มีหนาสัมผัสของโลหะที่ใชกัน
โดยทั่วไป แตสําหรับในระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง จะแทนสวิตชที่มีหนาสัมผัสเปนโลหะดวยอุปกรณสารกึ่ง
ตั ว นํ า ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น สวิ ต ช ดั ง ในรู ป ที่ 1.7 (ข) และอุ ป กรณ ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น สวิ ต ช ค วบคุ ม การไหลของ
กระแสไฟฟาในวงจรก็คือ ไตรแอค (Triac) ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกส ที่ออกแบบมาใหใชในการ
ควบคุมการไหลของไฟฟากระแสสลับได
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(ก) ระบบไฟฟากําลัง
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(ข) ระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง

รูปที่ 1.7 การควบคุมการไหลของกระแสไฟฟาในระบบไฟฟากําลังและระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง

รูปที่ 1.8 เปนตัวอยางของภาคจายไฟแบบสวิตชิ่ง (Switching power supply) ที่ใชกันโดยทั่วไป ซึ่งจะ
เห็นวาในสวนของตัวประมวลกําลัง (Power processor) ที่อยูภายในกรอบ จะประกอบดวยองคประกอบหลัก
ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน โดย D1 ถึง D 4 จะทําหนาที่เรียงไฟสลับใหเปนไฟตรงและทําการกรองแรงดัน
ไฟตรงใหราบเรียบและสะสมพลังงานไฟฟาไวดวย C1 สวนทรานซิสเตอร Q1 จะทําหนาที่เปนสวิตชควบคุม
การไหลของกระแสไฟฟาที่ไหลผานขดลวดปฐมภูมิของหมอแปลง T1 ซึ่งเปนหมอแปลงทํางานที่ความถี่สูง โดย
มี D 3 ทําหนาที่เรียงกระแสไฟตรง และทําการกรองแรงดันทางเอาตพุต ( Vo ) ใหราบเรียบดวย L1 , C 2 และ C3
โดยแรงดันเอาตพุตจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับแรงดันอางอิง ( Vref ) ที่สวนของวงจรควบคุม (Controller circuit)
เพื่อสงสัญญาณไปควบคุมการสวิตชของทรานซิสเตอร เพื่อควบคุมแรงดันทางเอาตพุตใหมีคาคงที่ตอไป

220V
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รูปที่ 1.8 ภาคจายไฟแบบสวิตชิ่ง
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การประยุกตใชงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง
(Application of Power Electronics)

อิเล็กทรอนิกสกําลังถูกนํามาประยุกตใชงานในภาคอุตสาหกรรมเปนอยางมาก เนื่องจากทําใหเกิดการ
ประหยัดกําลังงาน ลดคาใชจาย และการทํางานของระบบจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัวอยางของการประยุกตใช
งานอิเล็กทรอนิกสกําลัง พอจะแบงออกไดดังตอไปนี้

1.4.1 แหลงจายกําลังไฟฟา
แหลงจายกําลังไฟฟาที่เกิดจากการประยุกตใชงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดแก แหลงจายไฟแบบสวิตชิ่ง
(Switching power supply หรือ Switching mode power supply) ซึ่งเปนแหลงจายไฟที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ
จายปริมาณของกระแสไฟฟาไดมากๆ ในขณะที่เกิดการสูญเสียภายในระบบต่ํามากๆ ทําใหเกิดความรอนภายใน
นอยมาก น้ําหนักเบา เชน แหลงจายไฟสวิตชิ่งที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอรโดยทั่วไป แหลงจายไฟสวิตชิ่งที่ใช
สําหรับประจุแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่เห็นกันทั่วไป

1.4.2 กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรทั้งไฟตรงและไฟสลับ ที่ใชการควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
กําลัง ทําใหสามารถเพิ่มอัตราการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.4.3 ในภาคการขนสง
เชน การประยุกตใชอิเล็กทรอนิกสกําลังในรถไฟฟาที่วิ่งบนราง หรือใชกับรถยนตไฟฟาที่วิ่งบนทอง
ถนน ทําใหลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหมจากน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแกสที่ใชเปนพลังงานของยานยนตทั่วไป

1.4.4 การแปลงผันกําลังไฟฟา
เชน ระบบแปลงผันกําลังงานไฟฟาเป นกําลังงานความรอนในเครื่องใหค วามรอนแบบเหนี่ ยวนํ า
(Induction heating) หรือในเครื่องเชื่อมโลหะระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการจุดหลอดฟลูออเรสเซนตดวย
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส ที่ทํางานดวยความถี่สูง ที่มากกวา 25 กิโลเฮิรตซ ลดการกะพริบ (Flicker) ที่เกิดจากการ
ใชงานที่ความถี่ต่ําๆ ทําใหไดแสงสวางที่นวลกวา และลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในบัลลาสตที่ทําจากแกนเหล็ก

1.4.5 ดานวงจรขยายเสียง
เชน วงจรขยายสัญญาณเสียงแบบคลาสดี (Digital amplifier) ซึ่งมีการแปลงเปลี่ยนสัญญาณเสียงที่อยู
ในรูปแบบสัญญาณแอนาล็อกใหเปนสัญญาณดิจิตอล ซึ่งมีการสุมสัญญาณ (Sampling signal) ดวยความถี่สูง
ใหสัญญาณความกวางของสัญญาณดิจิตอลเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณเสียง (Pulse Width
Modulation; PWM) เพื่อสงไปควบคุมการสวิตชของอุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่เปนสวิตช ตอจากนั้นจึงทํา
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การกรองความสูงที่เกิดการสุมสัญญาณนั้นออกดวยวงจรกรองความถี่ต่ําผาน (Low pass filter) เพื่อแปลงเปน
ความถี่เสียงที่มีขนาดสูงขึ้น ดวยวิธีการดังนี้ จึงทําใหเครื่องสัญญาณเสียงแบบคลาสดี จึงมีประสิทธิภาพสูง และ
ความร อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภาคขยายกํ า ลั ง มี น อ ยมาก จนบางครั้ ง วงจรขยายสั ญ ญาณเสี ย งแบบนี้ จึ ง ถู ก เรี ย กว า
“วงจรขยายสัญญาณเสียงแบบเย็น” (Cool Power Amplifier circuit)

1.5

ตัวประมวลกําลังและตัวแปลงผันกําลัง
(Power Processor and Power Converter)
1.5.1 ตัวประมวลกําลัง (Power Processor)

หนาที่หลักของตัวประมวลกําลังก็คือ กระบวนการจัดแจงทางดานกําลังไฟฟาที่จะถูกสงจายออกไป
ทางดานเอาตพุตอยางเหมาะสม และภายในตัวประมวลกําลังจะประกอบดวยองคประกอบหลัก ดังที่ไดกลาว
มาแลวในหัวขอ ที่ 1.3 ดังนั้นถาแบงรูปแบบตามหนาที่หลักของตัวประมวลกําลัง ซึ่งกําลังทางดานอินพุต
เปนไดทั้งไฟตรงและไฟสลับ และเชนเดียวกันกับกําลังไฟฟาทางดานเอาตพุต ซึ่งเปนไดทั้งไฟตรงและไฟสลับ
และถาพิจารณาเฉพาะในสวนของแรงดันไฟทางดานของเอาตพุตที่ตอไปยังภาระ ก็จะสามารถแบงรูปแบบของ
ตัวประมวลกําลังไดดังตอไปนี้
1. รูปแบบที่แรงดันทางเอาตพุตเปนไฟตรง และสามารถจําแนกออกไดเปน
ก. แรงดันไฟตรงทางดานเอาตพุตถูกควบคุมใหมีคาคงที่
ข. แรงดันไฟตรงทางดานเอาตพุตสามารถปรับขนาดของแรงดันไฟฟาได
2. รูปแบบที่แรงดันทางเอาตพุตเปนไฟสลับ และสามารถจําแนกออกไดเปน
ก. ความถี่และแรงดันไฟสลับทางดานเอาตพุตถูกควบคุมใหมีคาคงที่
ข. ความถี่คงที่และสามารถปรับขนาดแรงดันไฟสลับทางดานเอาตพุตได
ค. ความถี่และแรงดันไฟสลับทางดานเอาตพุตสามารถปรับได

1.5.2 ตัวแปลงผันกําลัง (Power Converter)
ภายในตัวประมวลกําลังอาจจะประกอบไปดวยตัวแปลงผันกําลัง หลายๆ ขั้นตอน นํามาตอรวมกัน
เพื่อทําหนาที่สงผานกําลังจากทางดานอินพุตไปยังเอาตพุตของตัวประมวลกําลัง ดังนั้นตัวแปลงผันกําลังตัว
หนึ่งๆ จะทําหนาที่แปลงผันกําลังเพียงหนึ่งขั้นตอนภายในตัวประมวลกําลังเทานั้น ซึ่งตัวแปลงผันกําลังหนึ่งๆ
จะประกอบดวย ตัวเก็บประจุไฟฟา (Capacitor) หรือตัวเหนี่ยวนํา (Inductor) เพื่อทําหนาที่เก็บและคายพลังงาน
(Energy storage elements) โดยรูปแบบของวงจรแปลงผันกําลังสามารถแบงออกได 4 ประเภท ดังตอไปนี้

บทที่ 1 พืน้ ฐานของอิ เล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
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1. วงจรแปลงผันไฟสลับเปนไฟตรง (AC to DC converter) มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปวา วงจรเรียง
กระแสไฟฟา (Rectifier circuits) ซึ่งมีทั้งแบบที่ใชกับระบบไฟฟาเฟสเดียว (Single phase electrical
system) และที่ใชกับระบบไฟฟาแบบสามเฟส (Three phase electrical system) และแตละแบบยัง
แบงออกไดเปน

ก. ใชไดโอดกําลัง (Power diode) เปนตัวเรียงกระแส ซึ่งจะไมสามารถทําการควบคุมขนาดของ
แรงดันไฟตรงที่เกิดจากการเรียงกระแสได (Uncontrolled rectifier)
ข. ใช SCR (Silicon Control Rectifier) เปนตัวเรียงกระแส ซึ่งจะทําใหสามารถทําการควบคุม
ขนาดของแรงดันไฟตรงที่เกิดจากการเรียงกระแสได (Control rectifier)
2. วงจรแปลงผันไฟสลับเปนไฟสลับ (AC to AC converter) มีชื่อเรียกตามลักษณะหนาที่ของวงจร
แปลงผัน เชน
ก. วงจรควบคุมขนาดของแรงดันไฟสลับ (AC voltage controller)
ข. วงจรควบคุมแรงดันไฟสลับใหคงที่ (AC voltage stabilizer)
ค. วงจรแปลงผันความถี่ (Frequency converter)
ง. วงจรแปลงผันคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power factor converter)
3. วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรง (DC to DC converter) มีชื่อเรียกตามลักษณะหนาที่ของวงจร
แปลงผัน เชน
ก. วงจรแปลงผันแบบลดทอนระดับแรงดัน (Buck converter)
ข. วงจรแปลงผันแบบยกระดับแรงดัน (Boost converter)
ค. วงจรแปลงผันแบบลดทอน/ยกระดับแรงดัน (Buck/Boost converter)
ง. วงจรแปลงผันแบบแยกระบบกราวนด (Ground separation system converter)
4. วงจรแปลงผัน ไฟตรงเปน ไฟสลับ (DC to AC converter) มี ชื่ อ เรี ย กกั น โดยทั่ ว ไปว า วงจร
อินเวอรเตอร (Inverter circuits) ซึ่งแบงตามลักษณะการทํางานไดดังตอไปนี้
ก. วงจรแบบฮาลฟบริดจ (Half bridge topology inverter)
ข. วงจรแบบฟูลบริดจ (Full bridge topology inverter)
ค. วงจรแบบพุช-พูล (Push-Pull topology inverter)

จากรูปแบบการแปลงผันกําลังทั้ง 4 รูปแบบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน สามารถเขียนเปนผังแสดง
ความสัมพันธของวงจรการแปลงผันกําลังไดดังในรูปที่ 1.9
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V : Voltage
f : frequency

AC
V2 , f2

รูปที่ 1.9 ความสัมพันธของวงจรการแปลงผันกําลัง

จากรูปที่ 1.9 แสดงถึงการแปลงผันกําลังไป-มาหลายๆ รูปแบบ ซึ่งมีทั้งแบบการแปลงผันทางตรง
และการแปลงผันทางออม โดยตามในรูปการแปลงผันทางตรงจะไดแก การเรียงกระแส (Rectifier) การแปลง
ผันไฟตรงเปนไฟตรง (DC-DC converter) ซึ่งอาจจะเปนการแปลงระดับแรงดันจาก V1 ไปเปน V2 หรือจาก
V2 ไปเปน V1 การแปลงผันไฟสลับเปนไฟลับ (AC-AC converter) ซึ่งอาจจะเปนการแปลงระดับแรงดัน
ไฟสลับจาก V1 , f1 ไปเปน V2 , f2 หรือจาก V2 , f2 ไปเปน V1 , f1
สวนการแปลงผันทางออม จะไดแก จากแปลงผันจาก AC-DC-AC หรือการแปลงผันจาก DC-AC-DC
ซึ่งมีขอดีที่สามารถทําใหจํานวนเอาตพุตของวงจรการแปลงผันมีมากกวาหนึ่งวงจรได แตก็จําเปนที่จะตองใช
วงจรการแปลงผันหลายๆ วงจรมาประกอบกัน

บทที่ 1 พืน้ ฐานของอิ เล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
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1. จากวงจรในรูปที่ 1.10 จงคํานวณหาคาของกําลังไฟฟาสูญเสียที่ภาระ, ที่ทรานซิสเตอรและกําลังไฟฟา
ทั้งหมดที่สูญเสียในระบบ
(ตอบ 20 W, 20 W และ 40 W)
VCE
Io

Vs
20V

Vo= 10V

Q1
R L = 5

Control
circuit

รูปที่ 1.10

2. จากวงจรในรูปที่ 1.11 จงคํานวณหาคาของกําลังไฟฟาสูญเสียที่ภาระ และกําลังไฟฟาทั้งหมดที่สูญเสียใน
ระบบ เมื่อกําหนดใหคา Duty cycle ในการสวิตช มีคาเปน 80%
(ตอบ 51.2 W และ 51.2 W)
VSW
Vs
20V

I o(dc)
SW
Control
circuit

3. หนาที่หลักของระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังคืออะไร จงอธิบาย

Vo(dc) = 16V
R L = 5

รูปที่ 1.11

(ตอบ เปนจัดแจงกําลังไฟฟาของระบบ)

4. องคประกอบหลักทางอิเล็กทรอนิกสกําลังมีอะไรบาง และองคประกอบอยางนอยที่สุดที่ทําใหเกิดเปน
ระบบอิเล็กทรอนิกสกําลังคือสิ่งใด และเปนเชนนั้นดวยเหตุผลใด (Switch, L, C, Transformer และ Switch)
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อิเล็กทรอนิกสกําลัง

5. การกําเนิดความรอนดวยฮีตเตอรตอกับแหลงจายโดยตรง และการกําเนิดความรอนดวยวิธีการเหนี่ยวนํา มี
ความแตกตางกันอยางไร และแบบใดจัดวาระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
(ตอบ ฮีตเตอรเปนทางดานไฟฟากําลัง สวนวิธีการเหนี่ยวนําจะใชระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง)
6. จงบอกขอดีและขอเสียของการนําบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมาใชเมื่อเปรียบเทียบกับบัลลาตสแกนเหล็กที่ใช
กันอยูทั่วไป
(ตอบ บัลลาตสอิเล็กทรอนิกสประหยัดพลังงานมากกวาบัลลาตสแกนเหล็ก)
7. จงบอกถึงหนาที่หลักของตัวประมวลกําลังไฟฟาและตัวแปลงผันกําลังไฟฟา
8. จงบอกถึงประเภทของตัวแปลงผันกําลังไฟฟา

(ตอบ ดูหัวเรื่องที่ 1.5)
(ตอบ ดูหัวเรื่องที่ 1.5.2)

9. คําวา “อินเวอรเตอร” หมายถึงอะไร พรอมกับยกตัวอยางของการใชงานประกอบคําอธิบาย
(ตอบ คือแปลงผันไฟฟากระแสตรงใหเปนไฟฟากระแสสลับ เชน เครื่องจายไฟสํารองใหกับคอมพิวเตอร
เมื่อไฟดับ)
10. จงอธิบายถึงการแปลงผันกําลังไฟฟาแบบทางออมพรอมกับยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย
(ตอบ ดูหัวเรื่องที่ 1.5.2)

