หน่ วยที่ 2
วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลืน่
สาระสาคัญ
วงจรเรี ยงกระแส (Rectifier) เป็ นวงจรที่ใช้ทำหน้ำที่เปลี่ยนไฟฟ้ ำกระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ ำ
กระแสตรง สำหรับวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นนั้น จะเป็ นกำรเรี ยงกระแสโดยกำรใช้ไดโอด
เพียงหนึ่งตัวทำหน้ำที่เป็ นตัวเรี ยงกระแส โดยไดโอดจะทำหน้ำที่เป็ นตัวกำหนดทิศทำงกำรไหล
ของกระแสไฟฟ้ ำ ให้ไหลได้เพียงทิศทำงเดียว ค่ำของแรงดันไฟตรงและกระแสไฟตรงทำงเอำต์พตุ
ของวงจรที่ได้จะออกมำในรู ปของค่ำเฉลี่ย และเนื่องจำกสัญญำณไฟตรงที่ได้ทำงเอำต์พตุ ยังไม่เรี ยบ
จึงต้องทำกำรกรองสัญญำณให้เรี ยบ โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้ตวั เก็บประจุทำหน้ำที่ในกำรกรองสัญญำณ
เรื่องที่จะศึกษา
2.1 บทนำ
2.2 กำรทำงำนของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น
2.3 กำรกรองสัญญำณด้วยตัวเก็บประจุ
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทำงำนของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรกรองสัญญำณด้วยตัวเก็บประจุ
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรต่อวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น
1.4 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรี ยนเกี่ยวกับวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น ทั้งใน
ด้ำนกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ควำมมีวนิ ยั ควำมรับผิดชอบ กำรใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่ำงประหยัด
และรู ้คุณค่ำ
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสำมำรถ
2.1 บอกคุณลักษณะและกำรทำงำนของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นได้
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2.2 คำนวณหำค่ำแรงดันไฟตรงของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นได้
2.3 บอกลักษณะและกำรทำงำนของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น เมื่อมีตวั เก็บประจุ
กรองสัญญำณได้
2.4 สำมำรถต่อวงจรกำรทดลองหำคุณลักษณะของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ควำมมีวนิ ยั
2. ควำมรับผิดชอบ
3. ควำมมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ควำมสนใจใฝ่ รู ้
5. ควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง
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2.1 บทนา
จำกคุณลักษณะของไดโอดทีม่ นั ยอมให้กระแสไฟฟ้ ำไหลผ่ำนได้เพียงทิศทำงเดียว ดังนั้น
เรำจึงสำมำรถนำไดโอด ไปใช้ในงำนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนไฟฟ้ ำกระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ ำกระแสตรง
และเรี ยกวงจรที่ใช้ไดโอดมำเปลี่ยนไฟฟ้ ำกระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ ำกระแสตรงว่ำ วงจรเรี ยงกระแส
(Rectifier) โดยวงจรเรี ยงกระแสมี 2 แบบ คือ แบบครึ่ งคลื่นและแบบเต็มคลื่น

2.2 การทางานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลืน่
วงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น (Half wave rectifier) เป็ นวงจรที่ใช้เปลี่ยนไฟฟ้ ำกระแสสลับ
ให้เป็ นไฟฟ้ ำกระแสตรง โดยกำรใช้ไดโอดหนึ่งตัวทำหน้ำที่เป็ นตัวเรี ยงกระแส

รู ปที่ 2.1 วงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นสัญญำณไซน์ดำ้ นบวกอยูท่ ี่แอโนด
กำรทำงำนของวงจรในรู ปที่ 2.1 สัญญำณอินพุตรู ปคลื่นไซน์ดำ้ นบวกปรำกฏที่ดำ้ นแอโนด
ของไดโอด ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไดโอดเสมือนอยูใ่ นสภำวะได้รับไบแอสตรงสัญญำณไซน์ดำ้ นบวก
สำมำรถเคลื่อนที่ผำ่ นไดโอดไปปรำกฏที่เอำต์พตุ และตกคร่ อมที่โหลด RL
โดยปกติทวั่ ไปค่ำแรงดันไฟที่เอำต์พตุ ของหม้อแปลงจะเป็ นค่ำใช้งำน (Vrms) แต่สญ
ั ญำณ
รู ปคลื่นที่เอำต์พตุ จะแสดงค่ำสูงสุด (Peak or Maximum value) เรำสำมำรถเปลี่ยนค่ำใช้งำนเป็ น
ค่ำสูงสุดได้ดงั นี้คือ
Vp  1.414 Vrms ...........................................................(2.1)

เมื่อ

= Vm = ค่ำแรงดันไฟฟ้ ำสูงสุด
Vrms = ค่ำแรงดันไฟฟ้ ำใช้งำน
VP

มีหน่วยเป็ น โวลต์ (V)
มีหน่ วยเป็ น โวลต์ (V)
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จำกรู ปที่ 2.1 ถ้ำใช้ D.C. Voltmeter วัดค่ำของแรงดันไฟฟ้ ำที่ตำแหน่งเอำต์พตุ จะอ่ำนค่ำ
แรงดันไฟฟ้ ำที่ได้ออกมำเป็ นค่ำเฉลี่ย ซึ่งค่ำแรงดันไฟตรงเฉลี่ยที่เอำต์พตุ ( VO ) หำได้จำก
1 T/2
VO =
 o VS d  t
T
avg

avg

=
=
แต่


 o

1 
 o Vm sin  t d  t
2
Vm 
 o sin  td  t
2

sin  td  t =  cos t o
V
VO = m  cos t o
2
avg

=
=
=

Vm
 (cos   cos o)
2
Vm
 (1  1)
2
Vm


;



=

180 0

= 0.318Vm ...................................................................(2.2)
และค่ำกระแสไฟฟ้ ำเฉลี่ยที่ไหลผ่ำนตัวต้ำนทำนในวงจรหำได้จำก
I O avg

เมื่อ

=

VO av g
RL

= 0.318

Vm
..........................................(2.3)
RL

= ค่ำแรงดันไฟตรงเฉลี่ยทำงด้ำนเอำต์พตุ มีหน่วยเป็ นโวลต์ (V)
I O = ค่ำกระแสไฟตรงเฉลี่ยที่ไหลผ่ำนโหลดตัวต้ำนทำน มีหน่ วยเป็ นแอมแปร์(A)
อย่ำงไรก็ตำม แม้จะได้แรงดันไฟฟ้ ำทำงเอำต์พตุ เป็ นไฟตรงแล้วก็ตำม รู ปคลื่นสัญญำณทำง
เอำต์พตุ ยังคงลักษณะของรู ปคลื่นไซน์อยู่ ดังนั้นมันจึงยังคงมีลกั ษณะของค่ำแรงดันไฟฟ้ ำใช้งำนอยู่
ซึ่งค่ำแรงดันไฟฟ้ ำใช้งำน สำมำรถพิจำรณำหำได้ดงั นี้
VO avg
avg

VO rms =
VO2 rms =

=
=
=
=
=

1 T/2
 o (Vm sin t ) 2 dt
T
1  2
 o Vm sin 2 tdt
2
Vm2 
2
 0 sin tdt
2
Vm2  1
 0 (1  cos 2t ) dt
2
2
2
Vm 
( o dt   o cos 2tdt )
4
Vm2 

 1 
 t  o   o cos 2td2t 
2
4 

1
Vm2 

 (  0)  sin 2t o 
4 
2
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=

Vm2
4
Vm
= 0.5Vm ...................................................(2.4)
VO rms =
2
VO rms
= 0.R5Vm ...........................................(2.5)
I O rms =
RL
L

 VO2 rms

ดังนั้น

=

=

Pdc

=
=
Pac

VO avg IO avg .........................................................(2.6)

VO2 av g
RL

I O2 avg R L

(0.318Vm ) 2
..................................(2.7)
RL

=

Vm 

=  0.318
R


L



2

R L ..............................(2.8)

=

VO rms IO rms .............................................................(2.9)

=

VO2 rms

=
เมื่อ

1
Vm2 

  (sin 2  sin 0)
4 
2


RL

(0.5Vm ) 2
...................................(2.10)
RL

=
=

2
IO
RL
rms

2

 0.5Vm 

 R L ...........................(2.11)
 RL 

= ค่ำแรงดันไฟฟ้ ำใช้งำนด้ำนเอำต์พตุ มีหน่วยเป็ น โวลต์ (V)
IO
= ค่ำกระแสไฟฟ้ ำใช้งำนที่ไหลผ่ำนตัวต้ำนทำน มีหน่วยเป็ น แอมแปร์(A)
= กำลังไฟฟ้ ำไฟตรงที่ได้ทำงด้ำนเอำต์พตุ มีหน่วยเป็ น วัตต์ (W)
Pdc
= กำลังไฟฟ้ ำไฟสลับที่ได้ทำงด้ำนเอำต์พตุ มีหน่วยเป็ น วัตต์ (W)
Pac
ประสิทธิภำพของวงจร (  ) = PPdc x100%
VO rms
rms

ac

ค่ำฟอร์มแฟกเตอร์ (Form factor, FF) หมำยถึง อัตรำส่วนระหว่ำงค่ำใช้งำนกับค่ำเฉลี่ย
FF

=

VO rms
VO av g

=

0.5Vm
0.318Vm

= 1.57
ค่ำ Peak Inverse Voltage ของไดโอด (PIV) หมำยถึง ค่ำแรงดันไฟฟ้ ำสูงสุดที่ตกคร่ อม
ไดโอดขณะไบแอสกลับ
PIV = Vm
สมมุติวำ่ แรงดันเอำต์พตุ ของหม้อแปลงมีขนำด 9 Vrms ค่ำแรงดันไฟตรงเฉลี่ยที่ได้ทำงด้ำน
เอำต์พตุ จะมีค่ำประมำณ
VO  1.414  9  0.318

 4V
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รู ปที่ 2.2 วงจรเรี ยงกระแสครึ่ งคลื่นสัญญำณไซน์ดำ้ นลบอยูท่ ี่แอโนด
กำรทำงำนของวงจรในรู ปที่ 2.2 เมื่อสัญญำณอินพุตรู ปคลื่นไซน์ดำ้ นบวกที่แอโนดหมดไป
จะปรำกฏสัญญำณไซน์ดำ้ นลบ ซึ่งก็หมำยควำมว่ำในขณะนี้เสมือนสัญญำณด้ำนบวก ไปปรำกฏ
ทำงด้ำนแคโถดของไดโอดเทียบกับด้ำนแอโนด ไดโอดจึงเสมือนได้รับไบแอสกลับกั้นสัญญำณ
ไม่ให้ผำ่ น สัญญำณไซน์ดำ้ นลบจึงตกคร่ อมค้ำงอยูท่ ี่ไดโอด ทำให้สญ
ั ญำณแรงดันที่เอำต์พตุ ไม่มี
เนื่องจำกไดโอดไม่นำกระแส จนกว่ำเมื่อใดทีส่ ญ
ั ญำณด้ำนบวกไปปรำกฏที่ข้วั แอโนดอีกครั้งหนึ่ ง
จึงจะเกิดสัญญำณแรงดันที่เอำต์พตุ ขึ้นมำใหม่ ดังรู ปคลื่นเอำต์พตุ ของสัญญำณตำมรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.3 รู ปคลื่นสัญญำณที่ส่วนต่ำง ๆ ของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น
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ในรู ปที่ 2.3 จะเป็ นกำรแสดงให้เห็นรู ปคลื่นสัญญำณที่ส่วนต่ำง ๆ ของวงจรเรี ยงกระแสแบบ
ครึ่ งคลื่น ที่พจิ ำรณำตลอดทั้งไซเกิล โดยเมื่อสัญญำณรู ปคลื่นไซน์อินพุตด้ำนบวกปรำกฏขึ้นและไป
ปรำกฏที่ขำแอโนดของไดโอด สัญญำณเอำต์พตุ (VO) ก็จะปรำกฏให้เห็นและมีขนำดเป็ นไปตำม
สมกำรที่ (2.2) สัญญำณรู ปคลื่นของกระแสเอำต์พตุ (IO) ก็จะปรำกฏให้เห็นเช่นกัน แต่เมื่อสัญญำณ
รู ปคลื่นไซน์อินพุตด้ำนลบปรำกฏขึ้นและไปปรำกฏที่ขำแอโนดของไดโอด เมื่อพิจำรณำตำมรูปก็
คือตั้งแต่ช่วง   2 จะเห็นว่ำสัญญำณด้ำนลบจะไม่ปรำกฏที่เอำต์พตุ แต่จะไปปรำกฏที่ไดโอด ซึ่ง
ก็คือแรงดันไฟฟ้ ำด้ำนลบจะตกคร่ อมอยูท่ ี่ตวั ไดโอดนัน่ เองมีขนำดที่ประมำณ -Vm
จำกลักษณะกำรนำกระแสและกั้นกระแสของไดโอดที่ผำ่ นมำในเบื้องต้น เรำมักจะให้ควำม
สนใจต่อแรงดันที่ได้ทำงเอำต์พตุ แต่ก็จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่เรำจะต้องทรำบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงดัน
ทำงด้ำนอินพุตกับแรงดันเอำต์พตุ ที่ได้ แต่เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสและแรงดันที่ได้
ทำงเอำต์พตุ ไม่เป็ นเชิงเส้น จึงเป็ นกำรยำกที่จะเขียนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสและแรงดันทำง
เอำต์พตุ ในรู ปของสมกำรพีชคณิ ต แต่จะใช้วิธีกำรกำหนดค่ำควำมสัมพันธ์ในลักษณะของรู ปกรำฟ
และเรี ยกควำมสัมพันธ์น้ ีวำ่ “ลักษณะสมบัติถ่ำยทอด” (Transfer characteristic) ดังแสดงในรู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 รู ปกรำฟลักษณะสมบัติกำรถ่ำยทอด
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จำกรู ปที่ 2.4 เป็ นกำรแสดงกรำฟคุณลักษณะสมบัติกำรถ่ำยทอด โดยกำรเขียนแบบร่ ำงลงที
ละจุดบนกรำฟ กำหนดให้ค่ำแรงดันเอำต์พตุ อยูใ่ นตำแหน่งแกนตั้ง ส่วนแรงดันอินพุตจะอยูใ่ น
ตำแหน่งแกนนอน ค่ำแรงดันเอำต์พตุ สำมำรถคำนวณหำได้จำกผลคูณของกระแสในวงจรกับค่ำของ
ควำมต้ำนทำนโหลด เรำสำมำรถนำกรำฟลักษณะสมบัติกำรถ่ำยโอนนี้มำหำลักษณะของสัญญำณ
เอำต์พตุ โดยมีขอ้ แม้วำ่ ต้องทรำบลักษณะของสัญญำณอินพุตเสียก่อน
จะสังเกตเห็นได้วำ่ วงจรเรี ยงกระแสครึ่ งคลื่น ดึงกำลังงำนไปจ่ำยโหลดได้เพียงครึ่ งไซเกิล
บวก ทำให้มีขอ้ จำกัดในกำรจ่ำยกระแสให้โหลด โดยบำงขณะมีสญ
ั ญำณปรำกฏทำงด้ำนเอำต์พตุ
บำงขณะไม่มีสญ
ั ญำณปรำกฏ จึงดูเหมือนว่ำเอำต์พตุ จ่ำยไฟในลักษณะเป็ นพัลส์(Pulse) จึงไม่
เหมำะที่จะนำไปใช้กบั โหลดที่ตอ้ งกำรกระแสจำนวนมำก อีกทั้งกำรจ่ำยกระแสจะจ่ำยได้ทีละครึ่ ง
ไซเกิล เป็ นผลให้แกนเหล็กของหม้อแปลงอิ่มตัวได้ง่ำย ประสิทธิภำพของหม้อแปลงจะต่ำลง ค่ำ
แรงดันและกระแสที่เอำต์พตุ ก็จะมีกำรกระเพือ่ ม (Ripple) สูง ส่วนใหญ่จึงมักนำไปใช้สำหรับ
วงจรเครื่ องประจุแบตเตอรี่ (Battery charger)

2.3 การกรองสั ญญาณด้ วยตัวเก็บประจุ(Capacitor filter)
จำกกำรที่สญ
ั ญำณแรงดันเอำต์พตุ มีลกั ษณะเป็ นไซน์เฉพำะด้ำนบวก ถึงแม้จะเป็ นไฟตรงที่
กระแสไหลได้เพียงทำงเดียวแต่สญ
ั ญำณยังไม่มีควำมเรี ยบแบบไฟตรงทัว่ ไป
วิธีกำรที่จะทำให้
สัญญำณเอำต์พตุ เรี ยบและเป็ นไฟตรงสมบูรณ์ข้ นึ นิยมใช้ตวั เก็บประจุมำทำกำรกรองสัญญำณให้
เรี ยบ โดยกำรนำตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโตรไลต์ มำต่อขนำนกับโหลด ทำให้ได้สญ
ั ญำณเอำต์พตุ
ดังรู ปที่ 2.5
Diode

ช่วงคำยประจุ ช่วงเก็บประจุ





C

RL

VO


VO
Vm
0

t

รู ปที่ 2.5 รู ปคลื่นสัญญำณเอำต์พตุ เมื่อต่อตัวเก็บประจุกรองสัญญำณ
พิจำรณำรู ปที่ 2.5 เมื่อทำกำรต่อตัวเก็บประจุขนำนกับโหลดและสัญญำณไซน์ครึ่ งไซเกิลทำง
ซีกบวกสำมำรถผ่ำนไดโอดจำกด้ำนแอโนดมำยังแคโถด สัญญำณรู ปคลื่นไซน์ดำ้ นบวกที่ไหลผ่ำน
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ไดโอดมำได้ จะถูกทำกำรประจุเข้ำไปยังตัวเก็บประจุจนถึงค่ำสูงสุด(VPหรื อVm) ครั้นเมื่อสัญญำณ
ไซน์ดำ้ นบวกเริ่ มลดจำกค่ำสูงสุดลงมำเป็ นศูนย์ ตัวเก็บประจุก็จะทำกำรคำยประจุออกมำจ่ำยให้กบั
โหลด แต่ทว่ำกำรคำยประจุจะเป็ นไปในลักษณะช้ำกว่ำสัญญำณไซน์จำกแหล่งจ่ำย ดังนั้น จึงมี
แรงดันจำกตัวเก็บประจุมำตกคร่ อมโหลด RL ในลักษณะที่แรงดันตกคร่ อมโหลด RL จะค่อย ๆ
ลดลง และถ้ำหำกปรำกฏมีสญ
ั ญำณไซน์ดำ้ นบวกในครึ่ งไซเกิลใหม่ผำ่ นไดโอดมำ ตัวเก็บประจุก็
จะทำกำรประจุสญ
ั ญำณเข้ำไปใหม่ เป็ นเช่นนี้ตลอดเรื่ อยไปของช่วงกำรทำงำนของวงจรในทุกรอบ
ของรู ปคลื่นไซน์
หลักกำรพิจำรณำในกำรเลือกหรื อคำนวณหำตัวเก็บประจุสำมำรถพิจำรณำได้ดงั นี้
1. จะต้องทรำบขนำดแรงดันใช้งำนด้ำนเอำต์พตุ ของหม้อแปลง และขนำดแรงดันไฟตรง
ทำงด้ำนเอำต์พตุ ที่ตอ้ งกำรใช้งำน
2. ต้องทรำบพิกดั กระแสสูงสุดด้ำนเอำต์พตุ ของหม้อแปลงที่สำมำรถจ่ำยได้
3. ตัวเก็บประจุจะกรองสัญญำณเอำต์พตุ ที่ได้ให้เรี ยบเท่ำกับค่ำแรงดันสูงสุด(Vmหรื อVP)
ตัวอย่ างเช่ น วงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นมีคำ่ แรงดันไฟฟ้ ำของหม้อแปลงไฟฟ้ ำที่ใช้งำน
220/12 V – 0 – 12 V จ่ำยกระแสได้สูงสุด 2 A โดยถ้ำหำกว่ำในวงจรนั้นมีกำรกรองสัญญำณด้วย
ตัวเก็บประจุค่ำแรงดันไฟสูงสุดด้ำนอินพุตของวงจรเรี ยงกระแส (VPหรื อVm)
จะมีค่ำเท่ำกับ
แรงดันไฟตรงที่เอำต์พตุ ขณะไม่มีโหลด
Vdcnoload   Vm  1.414Vrms  1.414  12V  17V

ค่ำแรงดันไฟตรงเฉลี่ยที่ได้ดำ้ นเอำต์พตุ (ขณะไม่มีตวั เก็บประจุ)
VO avg  0.318 Vm
 0.318  17
 5.4 V

ค่ำตัวเก็บประจุที่ใช้ในกำรกรองสัญญำณหำได้จำก
C

I
...........................................(2.12)
20Vdc n o load 

2
20  17
 5.882  10 3 F
 5,882F


เลือกค่ำที่ใกล้เคียงที่สุดมำต่อใช้งำน
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เมื่อต่อโหลดให้กบั วงจรค่ำแรงดันที่เอำต์พตุ จะลดลงซึ่งสำมำรถหำได้จำกสมกำร
I
……………….………… (2.13)
Vloss 
200  C


2
200  5.882 10 3

 1.7V

ดังนั้นไฟตรงที่เอำต์พตุ เมื่อจ่ำยโหลดเต็มที่ (Full load)
VO 
 VO 
 Vloss ………...………… (2.14)


fullload

noload

 17V  1.7V
 15.3V

