หน่ วยที่ 4
วงจรเรียงกระแสเต็มคลืน่ แบบบริดจ์
สาระสาคัญ
วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์(Bridge rectifier) จัดเป็ นวงจรเรี ยงกระแสที่สมบูรณ์แบบที่สุด ใช้ไดโอดทำหน้ำที่เรี ยงกระแสครึ่ งไซเกิลละ 2 ตัว ทำให้เรำสำมำรถเลือกใช้ไดโอด
ที่ไม่ตอ้ งทนต่อแรงดันสูงมำกนักมำใช้งำนได้ เพรำะไดโอดสองตัวจะทำหน้ำที่แบ่งแรงดันกันตัวละ
ครึ่ งหนึ่งของแรงดันที่แหล่งจ่ำยจ่ำยให้กบั วงจร อีกทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ ำที่ใช้ก็ไม่ตอ้ งมีแท็ปกลำง
ส่วนกำรกรองสัญญำณยังคงนิยมใช้ตวั เก็บประจุเหมือนวงจรเรี ยงกระแสอื่น ๆ
เรื่องที่จะศึกษา
4.1 บทนำ
4.2 วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์
4.3 กำรกรองสัญญำณด้วยตัวเก็บประจุ
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ วงจรและกำรทำงำน ของวงจรเรี ยงกระแส
เต็มคลื่นแบบบริ ดจ์ตลอดถึงกำรกรองสัญญำณด้วยตัวเก็บประจุ
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ วิธีกำรต่อวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่น
แบบบริ ดจ์
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรี ยนเกี่ยวกับ วงจรเรี ยงกระแสแบบบริ ดจ์ ทั้งใน
ด้ำนกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ควำมมีวนิ ยั ควำมรับผิดชอบ กำรใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่ำงประหยัด
และรู ้คุณค่ำ
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2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสำมำรถ
2.1 บอกคุณลักษณะและกำรทำงำนของวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์ได้
2.2 คำนวณหำค่ำแรงดันไฟตรงของวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์ท้งั ขณะไม่มี
ตัวเก็บประจุและขณะมีตวั เก็บประจุกรองสัญญำณได้
2.3 สำมำรถต่อวงจรกำรทดลองหำคุณสมบัติของวงจรเรี ยงกระแสแบบบริ ดจ์ได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ควำมมีวนิ ยั
2. ควำมรับผิดชอบ
3. ควำมมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ควำมสนใจใฝ่ รู ้
5. ควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง
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4.1 บทนา
วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์ เป็ นวงจรที่นิยมใช้กนั มำกอีกแบบหนึ่ง จะใช้ไดโอดสี่
ตัวต่อกันในลักษณะบริ ดจ์ โดยไดโอดสองตัวจะทำหน้ำที่ในกำรเรี ยงกระแสครึ่ งไซเกิลบวก และอีก
สองตัวเรี ยงกระแสในครึ่ งไซเกิลลบ ค่ำแรงดันไฟตรงที่ได้ทำงเอำต์พตุ จะมีลกั ษณะเหมือนกับวงจร
เรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่นใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลำง
จะต่ำงกันก็แต่วธิ ีกำรในกำรต่อวงจรเพือ่ ใช้
งำน
อีกทั้งกำรเลือกไดโอดมำต่อใช้งำนสำมำรถเลือกใช้ไดโอดแต่ละตัวทนแรงดันได้เพียงแค่
ครึ่ งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้ ำที่จ่ำยให้กบั วงจร ทั้งนี้เนื่องจำกไดโอดสองตัวจะแบ่งแรงดันกันตัวละ
ครึ่ งหนึ่งของแหล่งจ่ำย

4.2 วงจรเรียงกระแสเต็มคลืน่ แบบบริดจ์ (Bridge rectifier)
วงจรเรี ยงกระแสแบบนี้ จะใช้ไดโอดทำหน้ำที่เรี ยงกระแสครึ่ งไซเกิลละสองตัว ส่วนค่ำ
ของแรงดันไฟตรงเฉลี่ยทำงเอำต์พตุ ของวงจรที่ได้
จะมีขนำดเท่ำกับวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่น
แบบที่ใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลำง
สัญญำณผ่ำนD1,D3

รู ปที่ 4.1 วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์สัญญำณครึ่ งไซเกิลบวกผ่ำน
กำรทำงำนของวงจรในรู ปที่ 4.1 เมื่อสัญญำณอินพุตครึ่ งไซเกิลด้ำนบวกปรำกฏที่ดำ้ น Vrms
สัญญำณครึ่ งไซเกิลบวกจะผ่ำนไดโอด D1 ไปตกคร่ อมโหลดควำมต้ำนทำน (RL) และมีทิศทำงไหล
จำกขั้วด้ำนบน(ขั้วบวก) ผ่ำนควำมต้ำนทำน RL ไปหำขั้วด้ำนล่ำง (ขั้วลบ) จำกนั้นก็จะไหลผ่ำน
ไดโอด D3 และครบวงจรที่ข้วั อีกด้ำนหนึ่งของหม้อแปลง(ด้ำน 0) ซึ่งในขณะนี้ไดโอด D1 และ D3
จะมีแรงดันตกคร่ อมน้อยมำกเพรำะว่ำอยูใ่ นลักษณะไบแอสตรง ดังนั้นไดโอด D1 และ D3 จึงทำ
หน้ำที่เสมือนเป็ นสวิตช์ต่อวงจร รู ปคลื่นสัญญำณที่ตกคร่ อมโหลดตัวต้ำนทำน RL(VO) จึงถูก
จัดเรี ยงไว้ทำงด้ำนบวกของเอำต์พตุ นัน่ คือเกิดกำรไหลของกระแสผ่ำนได้ทิศทำงเดียว
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สัญญำณผ่ำนD4,D2

รู ปที่ 4.2 วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์สัญญำณครึ่ งไซเกิลลบผ่ำน
พิจำรณำวงจรรู ปที่ 4.2 เมื่อสัญญำณด้ำนครึ่ งไซเกิลบวกหมดไป และปรำกฏสัญญำณด้ำนครึ่ ง
ไซเกิลลบ หมำยควำมว่ำขณะนี้ ขั้วหม้อแปลงที่เป็ นอินพุตของวงจรเรี ยงกระแสด้ำนที่เป็ นศูนย์จะ
ปรำกฏมีแรงดันไฟเป็ นบวกขณะที่ข้วั ด้ำนบน (Vrms เดิม) จะมีค่ำเป็ นศูนย์แทนสลับกันกับรู ปที่ 4.1
ดังนั้นไดโอด D4 จะเสมือนได้รับไบแอสตรง สัญญำณรู ปคลื่นของกระแสและแรงดันจะไหลผ่ำน
ไดโอด D4 ไปตกคร่ อมโหลดตัวต้ำนทำน RL และสังเกตได้วำ่ จะมีทิศทำงไหลจำกขั้วด้ำนบน
(ขั้วบวก)ผ่ำนควำมต้ำนทำน RL ไปหำขั้วด้ำนล่ำง (ขั้วลบ) เหมือนกันกับเมื่อครั้งครึ่ งไซเกิลบวกผ่ำน
หลังจำกนั้นจะไหลผ่ำนไดโอด D2 ครบวงจรที่ข้วั อีกด้ำนหนึ่งของหม้อแปลง รู ปคลื่นสัญญำณที่
ตกคร่ อมโหลดตัวต้ำนทำน RL(VO) จึงถูกจัดเรี ยงไว้ดำ้ นเดียวกัน คือให้กระแสผ่ำนได้ทิศทำงเดียว

รู ปที่ 4.3 รู ปคลื่นสัญญำณที่ส่วนต่ำง ๆ ของวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์
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จำกรู ปที่ 4.3 เป็ นกำรแสดงรู ปคลื่นสัญญำณที่ส่วนต่ำง ๆ ของวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบ
บริ ดจ์ตลอดทั้งรอบของรู ปคลื่นสัญญำณ ซึ่งประกอบด้วยสัญญำณอินพุตและสัญญำณเอำต์พตุ โดย
พิจำรณำในหนึ่งรอบ คือตั้งแต่ระยะ 0  2 เพรำะในทุก ๆ รอบจะมีระยะและสัญญำณที่เท่ำกัน จะ
เห็นว่ำที่ระยะ 0   สัญญำณไซน์ดำ้ นอินพุตเป็ นสัญญำณด้ำนบวก ซึ่งที่ผำ่ นมำในรู ปที่ 4.1 นั้น
ไดโอด D1 และ D3 จะทำหน้ำที่เสมือนสวิตช์ต่อวงจรให้สญ
ั ญำณผ่ำนไปยังโหลด RL และสัญญำณ
ด้ำนเอำต์พตุ VO  ก็จะไปปรำกฏที่โหลด RL ตั้งแต่ระยะ 0   เช่นกันเพรำะถือว่ำแรงดันตกคร่ อมที่
ไดโอดมี D1 และ D3 ในขณะนี้มีค่ำน้อยมำกเหมือนสวิตช์ทวั่ ไปจนอำจตัดทิ้งออกไปได้ และเมื่อ
พิจำรณำที่โหลดเป็ นตัวต้ำนทำน สัญญำณรู ปคลื่นของกระแสที่ได้ทำงด้ำนเอำต์พตุ I O  ซึ่งขณะนี้
ก็คือ I D1  I D3  ก็จะมีรูปร่ ำงและมีระยะเดียวกันกับสัญญำณแรงดันเอำต์พตุ หรื ออินเฟสกันนัน่ เอง
ต่อมำเมื่อสัญญำณไซน์ดำ้ นอินพุตปรำกฏด้ำนลบซึ่งที่ผำ่ นมำในรู ปที่ 4.2 นั้น ไดโอด D4 และ
D2 จะเปลี่ยนมำทำหน้ำที่เสมือนสวิตช์ต่อวงจรให้สญ
ั ญำณผ่ำนไปยังโหลด RL และสัญญำณด้ำน
เอำต์พตุ VO  ก็จะไปปรำกฏที่โหลด RL ตั้งแต่ระยะ   2 เช่นกันและค่ำแรงดันตกคร่ อมที่ไดโอด
มี D4 และ D2 ขณะนี้กม็ ีค่ำน้อยมำกเหมือนสวิตช์ทวั่ ไปเช่นกันจนตัดทิ้งออกไปได้ อีกทั้งโหลด
ยังคงเป็ นตัวต้ำนทำนตัวเดิม สัญญำณรู ปคลื่นของกระแสที่ได้ทำงด้ำนเอำต์พตุ I O  ซึ่งขณะนี้ก็คอื
I D4  I D2  ก็จะมีรูปร่ ำงและอินเฟสกันเหมือนกับช่วง 0   เช่นกัน สัญญำณที่เกิดในระยะ 0  
และระยะ   2 จะถูกกำหนดทิศทำงโดยลักษณะกำรต่อวงจรให้ไปปรำกฏต่อเนื่องทำงด้ำน
เดียวกันซึ่งพิจำรณำตำมรู ปที่ 4.3 ก็คืออยูด่ ำ้ นบวกนัน่ เอง
ค่ำแรงดันไฟตรงเฉลี่ยที่ได้ทำงด้ำนเอำต์พตุ จะมีลกั ษณะเหมือนกับของวงจรเรี ยงกระแสเต็ม
คลื่น แบบใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลำง นัน่ คือ
VOavg
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=
=
=
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2
VO rms
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o cos 2t.dt

 0.707Vm ...........................(4.3)

 0.707

Vm
..........................(4.4)
RL

= ค่ำแรงดันไฟตรงเฉลี่ยทำงด้ำนเอำต์พตุ มีหน่วยเป็ นโวลต์ (V)
I O = ค่ำกระแสไฟตรงเฉลี่ยที่ไหลผ่ำนตัวต้ำนทำน มีหน่ วยเป็ นแอมแปร์ (A)
ุ มีหน่วยเป็ น โวลต์ (V)
VO = ค่ำแรงดันไฟฟ้ ำใช้งำนด้ำนเอำต์พต
I O = ค่ำกระแสไฟฟ้ ำใช้งำนที่ไหลผ่ำนตัวต้ำนทำน มีหน่ วยเป็ น แอมแปร์ (A)
Vm = VP = ค่ำแรงดันสู งสุ ด มีหน่ วยเป็ นโวลต์ (V) = 1.414 Vrms
ุ ของหม้อแปลง มีหน่วยเป็ นโวลต์ (V)
Vrms = ค่ำแรงดันใช้งำนด้ำนเอำต์พต

VOavg

avg

rms

rms
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4.3 การกรองสั ญญาณด้ วยตัวเก็บประจุ (Capacitor filter)
Vrms
VO
220V
50Hz

C
0





Vin



RL

Vp

VO


t

0

รู ปที่ 4.4 กำรกรองสัญญำณเอำต์พตุ ด้วยตัวเก็บประจุ
กำรกรองสัญญำณด้ำนเอำต์พตุ
เพือ่ ให้ได้แรงดันไฟที่เรี ยบสม่ำเสมอเป็ นไฟตรงที่สมบูรณ์
ตำมรู ปที่ 4.4 เป็ นกำรแสดงให้เห็นสัญญำณที่ได้ทำงเอำต์พตุ ในภำพรวมทั้งในขณะไม่ได้ตอ่ ตัวเก็บ
ประจุและในขณะเมื่อต่อตัวเก็บประจุเพือ่ ทำกำรกรองสัญญำณทำงเอำต์พตุ ซึ่งยังคงนิยมใช้ตวั เก็บ
ประจุแบบอิเล็กโตรไลต์มำทำกำรกรองสัญญำณ เนื่องจำกติดตั้งใช้งำนได้ง่ำยและกินพื้นที่นอ้ ยกว่ำ
กำรกรองสัญญำณด้วยวิธีอื่น
ช่วงกำรเก็บประจุของตัวเก็บประจุ
VO
ช่วงกำรคำยประจุของตัวเก็บประจุ
แรงดันเอำต์พตุ คร่ อมโหลด
แรงดันเอำต์พตุ ขณะ
ไม่มีตวั เก็บประจุ
t

รู ปที่ 4.5 กำรกรองสัญญำณเอำต์พตุ ด้วยตัวเก็บประจุที่มีขนำดยังไม่เหมำะสม

พิจำรณำรู ปที่ 4.5 ถ้ำหำกเลือกใช้ตวั เก็บที่มีขนำดไม่เหมำะสม ค่ำควำมจุอำจน้อยเกินไป
ลักษณะสัญญำณที่ได้ทำงเอำต์พตุ จะยังไม่เรี ยบเป็ นเส้นตรง ยังคงมีกำรกระเพือ่ มของสัญญำณอยู่
อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นว่ำกำรคำยประจุจะเป็ นไปอย่ำงช้ำ ๆ เปรี ยบเทียบกับสัญญำณแรงดันเอำต์พตุ
ขณะไม่มีตวั เก็บประจุแล้ว แรงดันเอำต์พตุ คร่ อมโหลดจะไม่ลดลงมำถึงค่ำศูนย์ ในขณะที่แรงดัน
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เอำต์พตุ ขณะไม่มีตวั เก็บประจุจะลดลงมำถึงค่ำศูนย์ ถ้ำทำกำรเพิม่ ค่ำควำมจุของตัวเก็บประจุให้มีค่ำ
มำกขึ้น สัญญำณเอำต์พตุ ทีไ่ ด้ก็จะยิง่ มีควำมเรี ยบมำกขึ้น ค่ำควำมชันในช่วงของกำรคำยประจุของ
ตัวเก็บประจุก็จะมีค่ำลดค่ำลง และถ้ำเพิม่ ค่ำควำมจุให้เหมำะสมจะได้สญ
ั ญำณเอำต์พตุ เป็ นเส้นตรง
อย่ำงไรก็ตำมถ้ำเพิม่ ค่ำควำมจุมำกเกินไปก็อำจเป็ นอันตรำยต่อวงจรเรี ยงกระแส เพรำะจะมีกระแส
ไหลในวงจรมำกขึ้นจนอำจทำให้เกิดกำรลัดวงจรขึ้นได้
Vrms
VO
220V
50Hz

C
0





Vin



RL

Vp

VO


0

t

รู ปที่ 4.6 วงจรกรองสัญญำณที่ใช้ตวั เก็บประจุเหมำะสม

จำกรู ปที่ 4.6 จะเห็นว่ำกำรกรองสัญญำณให้เรี ยบ ตัวเก็บประจุ (Capacitor) จะทำหน้ำที่
กรองสัญญำณที่ค่ำแรงดันสูงสุดหรื อที่ค่ำยอดคลื่น(Peak voltage , VP หรื อ Maximum voltage , Vm )
ถ้ำใช้ตวั เก็บประจุถูกขนำดและเหมำะสม ค่ำสัญญำณแรงดันไฟตรงทีไ่ ด้ทำงเอำต์พตุ จะมีควำมเรี ยบ
เป็ นเส้นตรง ทำให้กำรกระเพือ่ ม(Ripple)มีค่ำน้อยมำกหรื อแทบไม่มี
ดังนั้น สิ่งที่จะละทิ้งไม่ได้ในกำรเลือกใช้ตวั เก็บประจุ(Capacitor) เพือ่ กรองสัญญำณ คือ
ขนำดของตัวเก็บประจุตอ้ งถูกต้องเหมำะสมเพือ่ ไม่ให้เกิดอันตรำยต่อวงจร หลักในกำรพิจำรณำ
เลือกใช้ตวั เก็บประจุก็ยงั เหมือนในวงจรเรี ยงกระแสต่ำง ๆ ที่ผำ่ นมำ คือ
1. ต้องทรำบขนำดค่ำแรงดันใช้งำนด้ำนเอำต์พตุ ของหม้อแปลง และแรงดันไฟตรงด้ำน
เอำต์พตุ ที่ตอ้ งกำรใช้งำน
2. ต้องทรำบกระแสพิกดั สูงสุดด้ำนเอำต์พตุ ของหม้อแปลงที่สำมำรถจ่ำยได้
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ตัวอย่ าง วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์ตอ้ งกำรแรงดันไฟตรงที่เอำต์พตุ 12 โวลต์ จ่ำย
กระแสให้วงจรได้ 0.5 แอมแปร์ ให้หำ
1) ขนำดแรงดันไฟที่เอำต์พตุ ของหม้อแปลง (Vrms)
2) ขนำดของตัวเก็บประจุที่ใช้กรองสัญญำณ
3) ค่ำแรงดันไฟตรงเอำต์พตุ เมื่อภำระเต็ม(Full load)
วิธีคดิ
1) เมื่อมีกำรต่อตัวเก็บประจุกรองสัญญำณ ตัวเก็บประจุจะกรองสัญญำณให้เรี ยบที่ระดับ
ยอดคลื่น
นัน่ คือ Vdc  Vm  12V
จำก Vrms  0.707Vm  0.707Vdc
 Vrms  0.707Vm  0.707X12V

 8.484V  9V

เลือกใช้หม้อแปลงมีแรงดันเอำต์พตุ ใช้งำนที่ประมำณ 9 โวลต์
2) เมื่อเลือกขนำดแรงดันหม้อแปลง 9 โวลต์ จะได้แรงดันไฟตรงที่กรองสัญญำณขณะ
ไม่ได้ตอ่ โหลดดังนี้
9V
 12.7298V
0.707
I
0.5
C

20Vdcnoload  20  12.7298

Vdcnoload  

 1.964  10 3 F  1,964F

เลือกใช้ขนำดตัวเก็บประจุกรองสัญญำณที่ประมำณ 2,000 µF 25V
3) เมื่อต่อภำระหรื อโหลดเข้ำไปในวงจร แรงดันไฟตรงที่เอำต์พตุ จะลดลง
สูญเสียไปจำนวนหนึ่ง ซึ่ งหำได้ดงั นี้
Vloss 

I
0.5

200C 200  1.964  10 3

 1.27V
 VO fullload   12.7298  1.27

 11.4598V

ดังนั้นค่ำแรงดันไฟตรงเมื่อภำระเต็มมีค่ำที่ประมำณ 11.4598 โวลต์

เกิดกำร

