หน่ วยที่ 3
วงจรเรียงกระแสเต็มคลืน่ ใช้ หม้ อแปลงมีแท็ปกลาง
สาระสาคัญ
วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลางจะใช้ไดโอด 2 ตัว ในการเรี ยงกระแส
ร่ วมกับหม้อแปลงมีแท็ปกลางเพือ่ ให้ได้สญ
ั ญาณเอาต์พตุ ทั้งจากครึ่ งไซเกิลบวกและครึ่ งไซเกิลลบ
ขนาดแรงดันที่ได้ทางเอาต์พตุ จะมากกว่าวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นประมาณ 2 เท่า สัญญาณ
รู ปคลื่นที่ได้ทางเอาต์พตุ จะมีความต่อเนื่องมากกว่าวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น
เรื่องที่จะศึกษา
3.1 บทนา
3.2 วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง
3.3 การกรองสัญญาณด้วยตัวเก็บประจุ
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วงจรและการทางานของวงจรเรี ยง
กระแสแบบเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกรองสัญญาณด้วยตัวเก็บประจุ
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการต่อวงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น
ใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง
1.4 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเกี่ยวกับ วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น ใช้
หม้อแปลงมีแท็ปกลาง ทั้งในด้านการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การ
ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 บอกคุณลักษณะและการทางานของวงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น ใช้หม้อแปลง
มีแท็ปกลาง ได้
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2.2 คานวณหาค่าแรงดันไฟตรง ของวงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่นคลื่นใช้หม้อแปลง
มีแท็ปกลางทั้งขณะไม่มีตวั เก็บประจุและขณะมีตวั เก็บประจุกรองสัญญาณได้
2.3 สามารถต่อวงจรเพือ่ ทาการทดลองหาคุณลักษณะ ของวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่น
ใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลางได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู ้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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3.1 บทนา
จากข้อจากัดในเรื่ องอัตราการจ่ายกระแสให้กบั โหลด ของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น จึง
จาเป็ นที่จะต้องหาวงจรเรี ยงกระแสที่สามารถตอบสนองความต้องการของโหลด
ที่ตอ้ งการ
กระแสไฟฟ้ าจานวนมาก วิธีการหนึ่งก็คือ การเพิม่ จานวนไดโอดให้มากกว่าเดิมขึ้นอีกหนึ่งตัว
เพือ่ ให้ไดโอดแต่ละตัว สามารถกวาดรู ปคลื่นสัญญาณทั้งซีกบวกและซีกลบให้มาปรากฏทางด้าน
เอาต์พตุ อย่างไรก็ตามวิธีการนี้จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องหาหม้อแปลงไฟฟ้ าทีม่ ีแท็ปกลาง(Center tap)
มาใช้งานร่ วมกับไดโอด เพือ่ ให้สามารถเรี ยงกระแสได้อย่างเต็มรู ปคลื่นไซน์ตามต้องการ

3.2 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลืน่ ใช้ หม้ อแปลงมีแท็ปกลาง(Full wave rectifier)
วงจรเรี ยงกระแสแบบนี้ จะต้องใช้ไดโอดสองตัวทาหน้าที่เรี ยงกระแส เพือ่ ทาการเปลี่ยน
สัญญาณไฟฟ้ ากระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง โดยไดโอดแต่ละตัวจะทาหน้าที่เป็ นตัวผ่าน
กระแสไฟให้กบั โหลดของวงจรตัวละครึ่ งไซเกิล ดังนั้น เอาต์พตุ ของวงจรจึงมีความต่อเนื่องกว่า
แบบครึ่ งคลื่นอีกทั้งยังสามารถจ่ายกระแสให้กบั โหลดได้มากกว่า
สัญญาณผ่านD1

รู ปที่ 3.1 วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง
การทางานของวงจรในรู ปที่ 3.1 จะเห็นว่าแท็ปกลางของหม้อแปลง คือ ตาแหน่งศูนย์ ส่ วน
อินพุตของวงจรจะมีแรงดันกระแสสลับเป็ นค่าใช้งานสองค่าคือ Vrms และ Vrms เมื่อมีแรงดันไฟ
สลับ 220V50Hz ป้ อนเข้ามาทางขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้ าก็จะเกิดการเหนี่ยวนาให้เกิด
แรงดันไฟฟ้ าขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิ โดยแรงดันระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิจะมีเฟสตรงข้าม
กัน คือ จะต่างเฟสกัน 180 O แรงดันไฟด้านขดลวดทุติยภูมิซ่ ึงจะเป็ นอินพุตของวงจรเรี ยงกระแส
ครึ่ งหนึ่งจะเกิดขึ้นที่ข้วั Vrms กับจุด 0 ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นที่ข้วั Vrms กับจุด 0 ถ้าหาก
สัญญาณรู ปคลื่นไซน์ดา้ นบวกปรากฏที่ดา้ น Vin หรื อด้าน Vrms ซึ่งหมายความว่าขั้วแอโนดของ D1
1

1

2

2

1

1
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เป็ นบวกเมื่อเทียบกับแอโนด D2 (แอโนด D2 เป็ น 0) สัญญาณไซน์ดา้ นบวกจะผ่านไดโอด D1 ไป
ยังโหลด RL (ผ่าน D2ไม่ได้เพราะขณะนี้เป็ นลักษณะไบแอสกลับ) แรงดันไฟฟ้ าจากสัญญาณไซน์
ด้านบวกจึงไปตกคร่ อมโหลด RL ซึ่งเป็ นค่าแรงดันเอาต์พตุ (Vo) ส่วนที่ไดโอดD1 จะมีแรงดันตก
คร่ อมน้อยมากประมาณ 0.6 V นัน่ ก็คอื สภาวะนี้เสมือนไดโอดได้รับไบแอสตรงเกิดการนากระแส
สัญญาณเอาต์พตุ จึงไปปรากฏที่โหลด RL
สัญญาณผ่านD2

รู ปที่ 3.2 วงจรเรี ยงกระแสที่สญ
ั ญาณเอาต์พตุ ผ่านมาจากด้านไดโอด D2
พิจารณารู ปที่ 3.2 เมื่อสัญญาณไซน์ดา้ นบวกหายไป สัญญาณไซน์ดา้ นลบก็จะเกิดขึ้นมา
แทนที่ ซึ่งนัน่ หมายความว่าขณะนี้แอโนดของไดโอด D1 มีค่าแรงดันเป็ นศูนย์ แต่ดา้ นแอโนดของ
ไดโอด D2 จะปรากฏเป็ นสัญญาณไซน์ดา้ นบวกขึ้นมาแทน นัน่ หมายความว่า ขณะนี้สญ
ั ญาณ
ด้าน Vin 2 หรื อด้าน Vrms 2 ปรากฏเป็ นสัญญาณด้านบวกบ้าง ทาให้ข้วั แอโนดของไดโอด D2 เสมือน
ได้รับไบแอสตรง ดังนั้นสัญญาณไซน์ที่แอโนดของไดโอด D2 จึงผ่านไดโอด D2 ไปตกคร่ อมที่
โหลด RL ทิศทางเดียวกันกับสัญญาณไซน์ที่ผา่ นมาจากไดโอด D1 ที่ปรากฏในครั้งแรกสัญญาณ
เอาต์พตุ ที่ได้ จึงมีตาแหน่งทิศทางอยูไ่ นด้านเดียวกันจึงอาจกล่าวได้วา่ สัญญาณอินพุตทั้งด้านไซเกิล
บวกและด้านลบจะถูกกวาดให้ปรากฏตกคร่ อมทีโ่ หลด RL ทีเ่ อาต์พตุ ทั้งหมด โดยการผ่านไดโอด
D1 และ D2 ซึ่งสามารถพิจารณาลักษณะที่ปรากฏรู ปคลื่นสัญญาณที่ส่วนต่าง ๆ ของวงจรเรี ยง
กระแสเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลางได้ดงั รู ปที่ 3.3
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รู ปที่ 3.3 รู ปคลื่นสัญญาณที่ส่วนต่าง ๆ ของวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง
เมื่อพิจารณารู ปที่ 3.3 ซึ่งเป็ นการรวมสัญญาณทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นที่ส่วนต่าง ๆ ของวงจรเรี ยง
กระแสเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง
ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า
การกาหนดรู ป
คลื่นสัญญาณเป็ นด้านบวกและด้านลบนั้น ความจริ งแล้วค่าของแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับมีค่าเป็ น
บวกเสมอ ค่าที่อยูด่ า้ นบวกและด้านลบนั้น คือค่าของกระแสและแรงดันไฟฟ้ าค่าเดียวกัน หรื อลบ
เป็ นเพียงการกาหนดทิศทาง การกาหนดทิศทางด้านบวกเป็ นการกาหนดว่าสัญญาณขณะนี้ปรากฏ
ขึ้นที่ข้วั หม้อแปลงด้านหนึ่ง ต่อมาเมื่อปรากฏสัญญาณด้านลบหมายความว่าขั้วหม้อแปลงเดิมที่มี
สัญญาณแรงดันไฟฟ้ าบวกเกิดอยูน่ ้ นั จะมีค่าเป็ นศูนย์ แต่จะมีค่าแรงดันไฟฟ้ าบวกไปปรากฏทีข่ ้วั
หม้อแปลงฝั่งตรงข้ามเป็ นการสลับกัน ซึ่งความจริ งแล้วก็คือค่าแรงดันบวกค่าเดียวกันนัน่ เอง ขั้ว
หม้อแปลงทั้งสองขั้วจึงมีค่าแรงดันเกิดขึ้นและมีค่าเป็ นศูนย์สลับกันไปมา
เมื่อพิจารณาตั้งแต่รูปคลื่นสัญญาณอินพุตด้านบวกที่ปรากฏขึ้น เมื่อไดโอด D1 มีสญ
ั ญาณ
แรงดันปรากฏที่ข้วั แอโนดเป็ นบวกเทียบกับขั้วแคโถด ไดโอด D1 เกิดการนากระแสเพราะเสมือน
ได้รับไบแอสตรงและจะมีแรงดันตกคร่ อมที่ตวั ไดโอด D1 น้อยมาก ประมาณ 0.6V จนอาจตัดทิ้ง
ไปได้ ส่วนที่ข้วั แอโนดของไดโอด D2 จะยังคงมีค่าแรงดันเป็ นศูนย์ ไดโอด D2 จึงยังไม่นากระแส
เสมือนยังได้รับไบแอสกลับอยู่ รู ปคลื่นของสัญญาณแรงดันที่ปรากฏทางด้านเอาต์พตุ จึงมีค่า
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อยูใ่ นระหว่าง 0   เหมือนสัญญาณอินพุตด้านบวกและรู ปคลื่นสัญญาณแรงดันทางด้านเอาต์พตุ ที่
ปรากฏก็จะมีค่าประมาณเท่ากับค่าแรงดันสูงสุดด้านบวก Vm 
ครั้นต่อมาเมื่อปรากฏรู ปคลื่นสัญญาณอินพุตด้านลบ ซึ่งหมายความว่าขณะนี้ที่ข้วั แอโนดของ
ไดโอด D1 มีค่าแรงดันเป็ นศูนย์ แต่ที่ข้วั แอโนดของไดโอด D2 มีค่าแรงดันสูงสุดเป็ นบวก การ
นากระแสจึงกลับกัน เพราะขณะนี้รูปคลื่นสัญญาณอินพุตเกิดอยูใ่ นระหว่าง   2 ไดโอด D2 เกิด
การนากระแสเพราะเสมือนได้รับไบแอสตรงและจะมีแรงดันตกคร่ อมที่ตวั ไดโอด D2 น้อยมาก
ประมาณ 0.6V จนอาจตัดทิ้งไปได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ไดโอด D1 และที่ข้วั แอโนดของไดโอด D1
ก็จะยังคงมีค่าแรงดันเป็ นศูนย์ ไดโอด D1 จึงยังไม่นากระแสเพราะเสมือนยังได้รับไบแอสกลับอยู่
รู ปคลื่นสัญญาณแรงดันที่ปรากฏทางด้านเอาต์พตุ จึงมีค่าอยูใ่ นระหว่าง   2 เหมือนสัญญาณ
อินพุตด้านลบและรู ปคลื่นสัญญาณแรงดันทางด้านเอาต์พตุ ที่ปรากฏ ก็จะมีคา่ ประมาณเท่ากับค่า
แรงดันสูงสุดด้านลบ  Vm  ดังนั้นรู ปคลื่นสัญญาณแรงดันและกระแสที่เอาต์พตุ จึงมีความต่อเนื่อง
เพราะไดโอด D1 และ D2 จะช่วยกันกวาดสัญญาณทั้งด้านบวกและด้านลบให้ไปปรากฏที่เอาต์พตุ
นัน่ เอง
ค่าแรงดันไฟตรงเฉลี่ยที่ได้ทางด้านเอาต์พตุ จะมีค่ามากกว่าวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่น
ประมาณ 2 เท่า เนื่องจากทุก ๆ ช่วงระยะ  จะปรากฏสัญญาณเอาต์พตุ ปกติค่าแรงดันไฟตรงเฉลี่ย
และค่าแรงดันไฟใช้งานจะได้จากการใช้ Voltmeter วัดค่าออกมา แต่เราก็สามารถคานวณหาค่า
แรงดันไฟตรงเฉลี่ยที่เอาต์พตุ ได้จาก
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=
=
VOavg

=

I O avg

=

VO rms =

2  2
2
 Vm sin tdt
2 0

V02rms =

Vm2 
 sin t.dt
 o
Vm2  1
 (1  cos 2t )dt
 o2

=
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Vm2
2
Vm2
2

 dt  

=

Vm2
2

1


  2 (sin 2t ) o 



=

Vm2
2

1


  2 (sin 2  sin 0)



VO2 rms =

Vm2
2
Vm

=
=



ดังนั้น

VO rms =
I O rms =

เมื่อ


o


o cos 2t.dt



  1 

t o  2 o cos 2t.dt 



 0.707Vm ...........................(3.3)

2

VO rms

 0.707

RL

Vm
..........................(3.4)
RL

= ค่าแรงดันไฟตรงเฉลี่ยทางด้านเอาต์พตุ มีหน่วยเป็ นโวลต์ (V)
= ค่ากระแสไฟตรงเฉลี่ยที่ไหลผ่านตัวต้านทาน มีหน่วยเป็ นแอมแปร์ (A)
IO
= ค่าแรงดันไฟฟ้ าใช้งานด้านเอาต์พตุ มีหน่วยเป็ น โวลต์ (V)
VO
IO
= ค่ากระแสไฟฟ้ าใช้งานที่ไหลผ่านตัวต้านทาน มีหน่วยเป็ น แอมแปร์ (A)
Vm = VP = ค่าแรงดันสู งสุ ด มีหน่ วยเป็ นโวลต์ (V)
= 1.414 Vrms
Vrms = อินพุตที่ 1 หรื ออินพุตที่ 2 Vin , Vin  ซึ่ งจะเลือกใช้ เพียงอินพุตเดี ยวเพราะ
ค่าแรงดันอินพุตทั้งสองมีขนาดเท่ากัน

VOavg

avg

rms

rms

1

2

3.3 การกรองสั ญญาณด้ วยตัวเก็บประจุ (Capacitor filter)
D1
VO
Vm



220VAC
50Hz

C



RL

VO

D2

รู ปที่ 3.4 การกรองสัญญาณด้านเอาต์พตุ ด้วยตัวเก็บประจุ

t
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พิจารณารู ปที่ 3.4 เป็ นการทาให้ได้สญ
ั ญาณทางเอาต์พตุ เป็ นไฟตรงที่สมบูรณ์แบบ คือให้มี
ความเรี ยบสม่าเสมอ ยังคงนิ ยมใช้ตวั เก็บประจุ (Capacitor) เช่นเดียวกับวงจรเรี ยงกระแสครึ่ งคลื่น
และตัวเก็บประจุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการกรองสัญญาณนิยมใช้แบบอิเล็กโตรไลต์ ซึ่งจะมีข้วั บวกและ
ลบบอกไว้ ดั้งนั้น เมื่อต้องนาตัวเก็บประจุเข้ามาต่อขนานกับโหลดที่เอาต์พตุ จึงต้องระมัดระวังเรื่ อง
ของขั้วให้ดี โดยจะต้องต่อขั้วบวกที่ได้จากวงจรเรี ยงกระแสเข้ากับขั้วบวกของตัวเก็บประจุและขั้ว
ลบเข้ากับขั้วลบ
อย่างไรก็ตามในการนาตัวเก็บประจุมาต่อเพือ่ กรองสัญญาณ(Filter) ควรมีหลักการพิจารณา
เลือกขนาดของตัวเก็บประจุให้ถูกต้องเหมาะสม เพราะถ้าเลือกผิดขนาดไปเลือกตัวเก็บประจุที่มีค่า
reactanceใกล้ศูนย์อาจทาให้เกิดการลัดวงจร (Short circuit) ที่เอาต์พตุ ได้
หลักการพิจารณาในการเลือกหรื อคานวณหาตัวเก็บประจุสามารถพิจารณาได้ดงั นี้
1. จะต้องทราบขนาดแรงดันใช้งานด้านเอาต์พตุ ของหม้อแปลง และขนาดแรงดันไฟตรง
ทางด้านเอาต์พตุ ที่ตอ้ งการใช้งาน
2. ต้องทราบพิกดั กระแสสูงสุดด้านเอาต์พตุ ของหม้อแปลงที่สามารถจ่ายได้
3. ตัวเก็บประจุจะกรองสัญญาณเอาต์พตุ ที่ได้ให้เรี ยบเท่ากับค่าแรงดันสูงสุด(Vmหรื อVP)
ตัวอย่ างเช่ น วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง และมีคา่ แรงดันไฟฟ้ า
ของหม้อแปลงไฟฟ้ า 220/12 V – 0 – 12 V จ่ายกระแสได้สูงสุด 1 A โดยถ้าหากในวงจรมีการ
กรองสัญญาณด้วยตัวเก็บประจุค่าแรงดันไฟสูงสุ ดด้านอินพุตของวงจรเรี ยงกระแส (VPหรื อVm) จะ
มีค่าเท่ากับแรงดันไฟตรงที่เอาต์พตุ ขณะไม่มีโหลด
Vdcnoload   Vm  1.414Vrms  1.414  12V  17V

ค่าแรงดันไฟตรงเฉลี่ยที่ได้ดา้ นเอาต์พตุ (ขณะไม่มีตวั เก็บประจุ)
VO avg  0.637 Vm
 0.637  17
 10.83 V

ค่าตัวเก็บประจุที่ใช้ในการกรองสัญญาณหาได้จาก
C

I
...........................................(3.5)
20Vdc n oload 

1
20  17
 2.941  10  3 F
 2,941F


เลือกค่าที่ใกล้เคียงที่สุดมาต่อใช้งาน
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เมื่อต่อโหลดให้กบั วงจรค่าแรงดันที่เอาต์พตุ จะลดลงซึ่งสามารถหาได้จากสมการ
I
……………………….………… (3.6)
Vloss 
200  C


1
200  2.941  10 3

 1.7V

ดังนั้นไฟตรงที่เอาต์พตุ เมื่อจ่ายโหลดเต็มที่ (Full load)
VO 
 VO 
 Vloss ………………………… (3.7)


fullload

noload

 17V  1.7V
 15.3V

