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บทที่ 9
วงจรแหลงจายไฟแบบเชิงเสน 1
(Regulation Power supply 1)
9.1 แหลงจายไฟแบบเชิงเสน
แหลงจายไฟแบบเชิงเสนนั้นเปcนแหลงจายที่เกาแกมาก ตั้งแตยุคแรกของวงจรอิเล็กทรอนิกสaจน
มาถึงปeจจุบัน ซึ่งแหลงจายไฟแบบเชิงเสนนั้นมีขอดีคือ มีความทนทานสูง ราคาถูก และสามารถจาย
กระแสและแรงดันไดสูง ในรูปที่ 9.1 แสดงไดอะแกรมของแหลงจายแรงดัน
Power
transformer
ac line
220 V (rms)
50 Hz
v

IL
Rectifier

Filter

vs
v

t

v
t

v
t

Voltage
regulator
v
t

VO

Load

t

รูปที่ 9.1 บล็อกไดอะแกรมของแหลงจายแรงดัน

9.2 วงจรเรคติไฟเออร(
วงจรเรคติไฟเออรa คือวงจรไฟฟKาที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟKากระแสสลับเปcนกระแสตรง และใหกระแส
ไหลไปยังโหลดเพียงทิศทางเดียว
9.2.1 วงจรบริดจ(เรคติไฟเออร(
รูปที่ 9.2 แสดงวงจรบริดจaเรคติไฟเออรa ซึ่งประกอบดวยไดโอด 4 ตัว ในปeจจุบันไดนํา
ไดโอด 4 ตัว มาบรรจุรวมเปcนชิ้นเดียว ซึ่งเรียววาบริดจaไดโอดถากําหนดใหไดโอดทั้ง 4 ตัว เปcนแบบอุดม
คติ แลวปKอนสัญญาณอินพุตมีแอมปลิจูดเทากับ Vm เขามาในวงจร การทํางานจะแบงเปcน 2 ชวง คือ

รูปที่ 9.2 วงจรบริดจaเรคติไฟเออรa
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- ชวงสัญญาณครึ่งไซเคิลบวก 0 ถึง T/2 ไดโอด D2 และ D3 ทํางานเพราะไดรับการไบอัส
ตรง (Forward bias) ไดโอด D1 และ D4 ไมทํางานเพราะไดรับการไบอัสกลับ (Reverse bias) กระแส
จะไหลผานไดโอด D2, RL และ D3 ทําใหเกิดแรงดันตกครอม RL
- ชวงสัญญาณครึ่งไซเคิลลบ T/2 ถึง T ไดโอด D1 และ D4 ทํางานเพราะไดรับการไบอัส
ตรง (Forward bias) ไดโอด D2 และ D3 ไมทํางานเพราะไดรับการไบอัสกลับ (Reverse bias) กระแส
จะไหลผานไดโอด D4, RL และ D1 ทําใหเกิดแรงดันตกครอม RL
10.2.2 การเลือกขนาดไดโอด
การเลือกขนาดไดโอด จะตองเลือก 2 อยาง คือ เลือกขนาดกระแสและขนาดแรงดัน โดย
การเลือกขนาดกระแสและขนาดแรงดันนั้นจะเลือกประมาณ 2 เทาของขนาดกระแสและขนาดแรงดัน
สูงสุดที่หมอแปลงจายออกมา

9.3 วงจรกรองแรงดันดวยตัวเก็บประจุ (Capacitor filter circuit)
รูปที่ 9.3 แสดงตําแหนงของตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุตองทําหนาที่กรองแรงดันที่ถูกเรคติไฟลaมา
ใหเรียบมากที่สุด ตัวเก็บประจุจึงมีความสําคัญกับวงจรแหลงจายแบบรักษาระดับแรงดันอยางมาก

รูปที่ 9.3 บล็อกไดอะแกรมของแหลงจายแรงดัน
Ripple

factor =

Ripple voltage ( rms )
VDC

(9.1)

9.3.1 การเลือกขนาดตัวเก็บประจุ
การเลือกขนาดตัวเก็บประจุ จะเลือก 2 อยาง คือ คาตัวเก็บประจุ และคาแรงดันของตัว
เก็บประจุ โดยคาแรงดันของตัวเก็บประจุหาไดจากสูตร
Vr ( rms ) =

Vr ( p− p )
2 3

(9.2)
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Vr ( rms ) =

2.9IDC 2.9Vm
=
C
RL C

VDC = Vm −

5IDC
5V
= Vm − m
C
RL C

(9.3)
(9.4)

การเลือกคาแรงดันของตัวเก็บประจุ นั้นจะใชประมาณ 2 เทาของขนาดแรงดันสูงสุดที่หมอแปลง
จายออกมา
ตัวอยางที่ 9.1 กําหนดใหออสซิสโลสโคปวัดแรงดันตกครอมตัวตานทาน VR ของวงจรไดแรงดัน VDC(min)
= 5 V และ Vr,pp = 15 Vpp จงหา Vr,(rms) และ %ripple
วิธีทํา

Ripple

Vr ( rms ) =

2.9IDC 2.9Vm
=
C
RL C

(9.5)

=

2.9IDC 2.9Vm
=
C
RL C

(9.6)

factor =

Ripple voltage ( rms )

=

Ripple voltage ( rms )

VDC

VDC

(9.7)

(9.8)

9.4 การรักษาระดับแรงดัน (Voltage regulation)
วงจรรักษาระดับแรงดัน หมายถึง เมื่อแรงดันอินพุตมีการเปลี่ยนแปลง วงจรสามารถคงคาแรงดัน
เอาตaพุตใหคงที่มากที่สุด วงจรรักษาระดับแรงดันซึ่งมีการทํางาน 2 ลักษณะดังนี้ 1. การรักษาระดับ
แรงดันขณะที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลง (Line regulation) และ 2. การรักษาระดับแรงดันขณะที่โหลด
เปลี่ยนแปลง (Load regulation: LR)

9.5 การรักษาระดับแรงดันขณะที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลง (Line regulation)
การรักษาระดับแรงดันขณะที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลง (Line regulation) หมายถึง ขณะที่
แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลงวงจรสามารถรักษาระดับแรงดันเอาตaพุตใหคงที่มากที่สุด รูปที่ 9.4 แสดง
บล็อกไดอะแกรมวงจรรักษาระดับแรงดันขณะที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลง แรงดันเอาตaพุตตองคงที่
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การรักษาระดับแรงดันขณะที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลงจะแสดงเปcนรอยละของอัตราการเปลี่ยนแปลง
เอาตaพุตตออัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันอินพุต แรงดันอินพุตมียานการเปลี่ยนแปลง การรักษาระดับ
แรงดันขณะที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลงหาไดจากสมการ

 ∆V
Line regulation =  OUT
 ∆VIN


100%


(9.9)

รูปที่ 9.4 บล็อกไดอะแกรมวงจรรักษาระดับแรงดัน
การรักษาระดับแรงดันขณะที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลงสามารถแสดงอยูในหนวย %/V ได เชน
การรักษาระดับแรงดันขณะที่แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลงเทากับ 0.05%/V ซึ่งหมายถึง เมื่อแรงดันอินพุต
เปลี่ยนแปลง 1 V แรงดันเอาตaพุตมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% การรักษาระดับแรงดันขณะที่แรงดันอินพุต
เปลี่ยนแปลงหาไดจากสมการ
Line regulation =

( ∆VOUT

VOUT )100%
∆VIN

(9.10)

ตัวอยางที่ 9.2 เมื่อแรงดันไฟฟKากระแสสลับเขามาที่อินพุตของวงจร แรงดันอินพุตลดลงเทากับ 5 V
และแรงดันเอาตaพุตมีคาลดลงเทากับ 0.25 V กําหนดใหแรงดันเอาตaพุตของวงจรตองมีคาเทากับ 15 V
ใหหาเปอรaเซ็นตaของการรักษาระดับแรงดัน
วิธีทํา
Line regulation =

=

( ∆VOUT

VOUT )100%
∆VIN

( 0.25V 15V )100%
5V

= 0.333% V

(9.11)

(9.12)
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9.6 การรักษาระดับแรงดันขณะที่โหลดเปลี่ยนแปลง (Load regulation: LR)
การรักษาระดับแรงดันขณะที่โหลดมีการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนคาความ
ตานทานวงจรสามารถรักษาระดับแรงดันดวยวิธีการจายกระแสเพื่อใหแรงดันเอาตaพุตคงที่ รูปที่ 9.5 (ก)
แสดงวงจรรักษาระดับแรงดันขณะตอตัวตานทานเอาตaพุตซึ่งมีกระแสไหลคาหนึ่งและเกิดแรงดันเอาตaพุต
รูปที่ 9.5 (ข) แสดงวงจรรักษาระดับแรงดันขณะเปลี่ยนแปลงคาความตานทานเพิ่มขึ้นหรือลดลง วงจร
จะมีกระแสไหลไปยังโหลดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อใหแรงดันเอาตaพุตมีคาคงที่

(ก)

(ข)
รูปที่ 9.5 วงจรรักษาระดับแรงดัน (ก) โหลดไมเปลี่ยนแปลงคา และ (ข) โหลดเปลี่ยนแปลงคา
การรักษาระดับแรงดันที่โหลด (Load regulation: LR) สามารถนิยามไดจากเปอรaเซ็นตaการ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันเอาตaพุตสําหรับการเปลี่ยนแปลงกระแสที่ไหลผานโหลด การหาคาการรักษา
ระดับแรงดันที่โหลดคือการหาเปอรaเซ็นตaการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเอาตaพุตขณะไมมีโหลดกับขณะมี
โหลดซึ่ง

 V −V 
Load regulation =  NL FL 100%
 VFL 

(9.13)

การรั กษาระดั บ แรงดั น ที่ โ หลดสามารถแสดงไดดวยเปอรa เ ซ็ น ตa การเปลี่ ย นแปลงของแรงดั น
เอาตa พุต ขณะที่ กระแสเอาตa พุตเปลี่ ยนแปลง ตั วอยางเชน คาการรั กษาระดับ แรงดั น ที่ โหลดเทากั บ
0.01%mA หมายถึงแรงดันเอาตaพุตเปลี่ยนแปลง 0.01% เมื่อกระแสที่โหลดเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 mA

188 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9

ตัวอยางที่ 9.3 เพื่อตองการรักษาระดับแรงดันที่โหลดเทากับ 12 V ขณะที่ไมมีโหลด (IL =0) เมื่อตอ
โหลดจะมีกระแสไหล 10 mA แรงดันเอาตaพุตเทากับ 11.9 V จงหาคาการรักษาระดับแรงดันที่บอกเปcน
รอยละจากไมมีโหลดไปยังมีโหลดเต็มที่ และรอยละของการเปลี่ยนแปลงของกระแสเอาตaพุตขณะไมมี
โหลด
วิธีทํา ขณะที่วงจรไมตอโหลด แรงดันเอาตaพุตเทากับ
VNL = 12 V

(9.14)

ขณะที่วงจรตอโหลด แรงดันเอาตaพุตเทากับ
VFL = 11.9 V

(9.15)

คาการรักษาระดับแรงดันที่โหลดจากไมมีโหลดไปถึงมีโหลดเต็มที่เทากับ

 V −V 
Load regulation =  NL FL 100%
 VFL 

(9.16)

12V − 11.9V 
Load regulation = 
100% = 0.84%
 11.9V 

(9.17)

กระแสเอาตa พุต จากไมมี โ หลดไปยั งมี โ หลดเต็ มที่ เ ทากั บ 10
เปลี่ยนแปลงของกระแสเอาตaพุตเทากับ
Load regulation =

0.84%
= 0.084% / mA
10mA

mA

ซึ่ งคารอยละของการ

(9.18)

ภาคอุตสาหกรรม วงจรแหลงจายไฟจะตองเทียบเคียงคาความตานทานเอาตaพุตของวงจรดวย
วิธีการของวงจรเทียบเคียงเทวินิน รูปที่ 9.6 แสดงวงจรเทียบเคียงเทวินินของแหลงจายแรงดันซึ่งมีการ
ตอโหลด แรงดันเทวินิน คือแรงดันจากแหลงจายขณะที่วงจรไมตอโหลด (VNL) และคาความตานทาน
เทวินิน คือคาความตานทานเอาตaพุต (ROUT) ซึ่งคาความตานทานอุดมคติเทากับศูนยa ซึ่งคาการรักษา
ระดับแรงดันที่โหลดเทากับ 0% แตในทางปฏิบัติ คาความตานทานเอาตaพุต (ROUT) มีคานอยมาก เมื่อ
วงจรตอโหลด แรงดันเอาตaพุตมีคาเทากับ
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 RL 
VOUT = VNL 

R
+
R
OUT
L



(9.19)

RTH = ROUT
VTH = VNF

RL

VOUT

รูปที่ 9.6 วงจรเทียบเคียงเทวินินของแหลงจายแรงดันซึ่งมีการตอโหลด
ถาคาความตานทาน RFL มีคาความตานทานนอยสุด แรงดันเอาตaพุตขณะที่ตอโหลดสูงสุด (VFL) มี
คาเทากับ

 RFL 
VFL = VNL 

R
+
R
OUT
FL



(9.20)

R +R 
VNL = VFL  OUT FL 
 RFL 

(9.21)

เขียนสมการ 9.16 เพื่อหาคา VNL ไดวา

การรักษาระดับแรงดันที่โหลดมีคาเทากับ

R +R 
VFL  OUT FL  − VFL
RFL 
Load regulation = 
× 100%
VFL
R +R

=  OUT FL − 1  × 100%
 RFL

R
Load regulation =  OUT
 RFL


 × 100%


(9.22)

(9.23)

(9.24)
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เราสามารถใชสมการ 9.20 หาคาการรักษาระดับแรงดันที่โหลดไดเมื่อทราบคาความตานทานของ
โหลด และคาความตานทานของโหลดที่ต่ําสุดที่กําหนดไว

9.7 พื้นฐานวงจรรักษาระดับแรงดันเชิงเสนแบบอนุกรม
รูปที่ 9.7 แสดงบล็อกไดอะแกรมแหลงจายแรงดันเชิงเสนแบบอนุกรม ซึ่งประกอบดวย วงจร
สรางแรงดันอางอิงทําหนาที่สรางแรงดันอางอิงใหกับวงจรตรวจจับความผิดพลาด วงจรตรวจวัดแรงดัน
เอาตaพุตปKอนกลับจะทําหนาที่ตรวจวัดแรงดันเอาตaพุตที่มีการเปลี่ยนแลวปKอนใหกับวงจรตรวจจับความ
ผิดพลาด ซึ่งทําหนาที่ตรวจจับความผิดพลาดของแรงดันเอาตaพุต ผลของความผิดพลาดของแรงดัน
เอาตaพุตจะถูกปKอนใหกับวงจรควบคุมแรงดันเอาตaพุตใหมีคาคงที่

รูปที่ 9.7 บล็อกไดอะแกรมแหลงจายแรงดันแบบรักษาระดับดวยการปKอนกลับ

9.8 วงจรรักษาระดับแรงดัน (Voltage regulation circuit)
รูปที่ 9.8 แสดงวงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรม ซึ่งวงจรประกอบดวย ตัวตานทาน R1 และ
ซีเนอรaไดโอด D1 ตอเปcนวงจรรักษาระดับแรงดันอางอิง ที่ปKอนแรงดันเขาที่ขาบอกของออปแอมปq
ออปแอมปq ทําหนาที่ตรวจจับคาความผิดพลาดของแรงดันเอาตaพุต ตัวตานทาน R3 และ R4 ตอเปcน
วงจรแบงแรงดั น ซึ่ ง ทํ า หนาที่ ต รวจจั บ แรงดั น เอาตa พุ ต เพื่ อ ปK อ นเขาขาลบของออปแอมปq และ
ทรานซิสเตอรa Q1 ที่ตออนุกรมระหวางอินพุตและเอาตaพุตซึ่งทําหนาที่จายกระแสใหกับโหลด วงจร
รักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมจะอาศัยหลักการทํางานลักษณะการปKอนกลับแบบลบเพื่อรักษาระดับ
แรงดันเอาตaพุตใหคงตามที่ออกแบบไว
รูปที่ 9.9 (ก) แสดงวงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมขณะที่แรงดันอินพุตหรือเอาตaพุตลดลง
ซึ่งหลักการทํางานของวงจรสามารถอธิบายไดดังนี้ เมื่อแรงดันเอาตaพุตลดลงเนื่องมาจากแรงดันอินพุต
ลดลงหรือเกิดจากการตอโหลดแลวทําใหแรงดันเอาตaพุตเพิ่มขึ้น แรงดันเอาตaพุตจะถูกแบงแรงดันซึ่งเปcน
แรงดันปKอนกลับมีคาเทากับ VFB และถูกปKอนกลับเขาที่ขาลบของออปแอมปqมีคานอยกวาแรงดันซีเนอรa
ซึ่งเปcนแรงดันอางอิง VREF ที่ขาบวกของออปแอมปq แรงดันผลตางระหวางแรงดัน VREF กับแรงดัน VFB
จะถูกขยายโดยออปแอมปq แรงดันเอาตaพุตของออปแอมปq VB มีคาเพิ่มขึ้น สงผลใหแรงดันที่ขาอีมิเตอรa
ของทรานซิสเตอรaมีคาเพิ่มขึ้นจนกระทั้งแรงดันที่ถูกปKอนกลับ VFB มีคาเทากับแรงดัน VREF ซึ่งวงจรจะ
ทํางานในลักษณะปKอนกลับแบบลบ ทรานซิสเตอรa Q1 ของวงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมจะมี
ความรอนสูงมาก ดังนั้น ทรานซิสเตอรa Q1 จําเปcนตองติดฮีตซิงกaเพื่อระบายความรอน
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VIN

vOUT

Control element

R1
VREF

Q1

Error detector

R2
Simple
circuit

D1
R3

รูปที่ 9.8 วงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรม
Decreases

VIN

vOUT

Q1

Decreases

R1
VREF

VB

D1

RL
R2
VFB
R3

(ก)
Increases

VIN

vOUT

Q1
R1
VREF

D1

Increases

VB

RL
R2
VFB
R3

(ข)
รูปที่ 9.9 (ก) ขณะที่แรงดันอินพุตหรือเอาตaพุตลดลง และ (ข) ขณะที่แรงดันอินพุตหรือเอาตaพุตเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 9.9 (ข) แสดงวงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมขณะที่แรงดันอินพุตหรือเอาตaพุตเพิ่มขึ้น
หลักการทํางานของวงจรสามารถอธิบายไดดังนี้ เมื่อแรงดันเอาตaพุตเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากแรงดันอินพุต
เพิ่มขึ้นหรือเกิดจากการตอโหลดแลวทําใหแรงดันเอาตaพุตเพิ่มขึ้น แรงดันเอาตaพุตจะถูกปKอนกลับเปcน
แรงดัน VFB มีคามากกวาแรงดันอางอิง VREF แรงดันเอาตaพุตของออปแอมปqจะมีคาลดลง สงผลใหแรงดัน
ที่ขาอีมิเตอรaลดลงจนกระทั้งแรงดัน VFB มีคาเทากับแรงดัน VREF ดวยลักษณะการปKอนกลับแบบลบจะ
ทําใหแรงดันเอาตaพุตมีคาคงที่ ซึ่งอัตราขยายลูปปvดของวงจรมีคาเทากับ

Acl = 1 +

R2
R3

(9.25)

ดังนั้น แรงดันเอาตaพุตจากวงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรม ซึ่งไมพิจารณาแรงดัน VBE ของ Q1
แรงดันเอาตaพุตมีคาเทากับ

 R 
VOUT ≅  1 + 2  VREF
 R3 

(9.26)

จากสมการที่ 9.22 เราสังเกตเห็นไดวาแรงดันเอาตaพุตจะขึ้นอยูกับแรงดันซีเนอรa และตัวตานทาน
R1 และ R2 ซึ่งแรงดันเอาตaพุตไมไดขึ้นอยูกับแรงดันอินพุต
ตัวอยางที่ 9.4 จงหาคาแรงดันเอาตaพุตของวงจรรักษาระดับแรงดันในรูปที่ 9.10

รูปที่ 9.10 วงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรม
วิธีทํา แรงดันซีเนอรaซึ่งเปcนแรงดันอางอิง VREF = 5.1 V แรงดันเอาตaพุตเทากับ
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 R 
VOUT ≅  1 + 2  VREF
 R3 

(9.27)

10kΩ 
VOUT ≅  1 +
 × 5.1V = 10.2V
 10kΩ 

(9.28)

9.9 วงจรปVองกันการลัดวงจรหรือวงจรปVองกันกระแสไหลเกินพิกัด (Short-Circuit
protection or Overload Protection)
การนํ า วงจรไฟเลี้ ย งหรื อ รั กษาระดั บ แรงดั น ไปใชงาน หากวงจรถู ก ตอกั บ โหลดที่ มีค าความ
ตานทานต่ําหรือโหลดตองการกระแสสูงมากกวาที่ออกแบบไว วงจรอาจจะเกิดการพังเสียหายได ดังนั้น
วงจรไฟเลี้ ย งจํ า เปc น ตองถู ก ออกแบบใหปK อ งกั น การจายกระแสเกิ น กวาที่ อ อกแบบไวหรื อ ปK อ งกั น
การลัดวงจร รูปที่ 9.11 แสดงวงจรไฟเลี้ยงหรือรักษาระดับแรงดันที่มีการตอวงจรปKองกันการลัดวงจร
หรือวงจรกําหนดกระแส (Constant-current limiting) เพิ่มเขาไประหวางขาอีมิเตอรa และเอาตaพุต
วงจรประกอบดวยทรานซิสเตอรa Q2 และ ตัวตานทาน R4

รูปที่ 9.11 วงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมที่เพิ่มวงจรปKองกันกระแสเกิน
หลักการทํางานของวงจรสามารถอธิบายไดดังนี้ เมื่อกระแสไหลผาน R4 จะเกิดแรงดันที่ตกครอม
R4หรือแรงดัน VBE2 ที่ทรานซิสเตอรa Q2 เมื่อกระแสไหลมากขึ้นจนถึงคาที่ออกแบบไวสูงสุด แรงดันที่
ตกครอม R4 ที่มากพอใหเกิดการฟอรaเวิรaดไบอัสใหกับรอยตอขาเบสกับอีมอเตอรaของ Q2 ทรานซิสเตอรa
Q2 เริ่มนํากระแส ออปแอมปqจะจายกระแสไหลผานทรานซิสเตอรa Q2 ขณะเดียวกัน กระแส IB ที่ไหล
เขาขาเบสของทรานซิสเตอรa Q1 ลดลง สงผลใหกระแสเอาตaพุตที่ไหลผาน Q1 แลวที่จายใหโหลดลดลง
เนื่องจากแรงดัน VBE ที่ทรานซิสเตอรa Q2 ไมเทากับ 0.7 V กระแสที่ไหลผานโหลดมากขึ้นจะทําใหเกิด
แรงดันตกครอม R4 เพิ่มขึ้น กระแสที่ไหลผานโหลดสูงสุดเทากับ
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IL(max) =

0.7V
R4

(9.29)

ตัวอยางที่ 9.5 รูปที่ 9.12 แสดงวงจรรักษาระดับแรงดันที่มีวงจรปKองกันการลัดลงกราวดa ใหหา
คากระแสเอาตaพุตที่ไหลสูงสุดที่สามารถจายใหโหลดได

รูปที่ 9.12 วงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมที่เพิ่มวงจรปKองกันกระแสเกิน
วิธีทํา กระแสที่ไหลผาน R4 มีคาเทากับ

IL(max) =

0.7V 0.7V
=
= 0.7 A
R4
1Ω

(9.30)

9.11 บทสรุป
บทนี้กลาวถึงวงจรแหลงจายไฟเลี้ยงแบบเชิงเสนที่ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟKาทําหนาที่ลด
แรงดันไฟฟKากระแสสลับ ไดโอดบริดจaทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟKากระแสสลับใหมีลักษณะเต็มคลื่น ตัว
เก็บประจุทําหนาที่กรองแรงดันใหคงที่ ทรานซิสเตอรaทําหนาที่จายแรงดัน และกระแสไฟฟKา และออป
แอมปqทําหนาที่ควบคุมทรานซิสเตอรaใหจายแรงดันเอาตaพุตตามที่ออกแบบไว คุณลักษณะของวงจร
แหลงจายไฟเลี้ยงแบบเชิงเสนที่สําคัญคือ Line regulation และ Load regulation การปKองกันการลัด
สามารถทําไดดวยการตอทรานซิสเตอรaเพื่อทําหนาที่ตรวจจับ และปKองกันการลัดวงจร ในบทนี้มีสวน
การทําลองเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการตอวงจร และศึกษาการทํางานของวงจรเพิ่มเติมได นักศึกษา
สามารถนําความรูที่ไดการศึกษาในบทนี้นําไปออกแบบแหลงจายไฟเลี้ยงใชงานได นักศึกษาจะมีทักษะ
การตอวงจร และทดลองวงจร นักศึกษาที่มีทักษะดังกลาวจะสามารถประกอบวงจร และหากวงจรมี
ขอบกพรองก็จะสามารถแกไขวงจรใหสามารถทํางานได
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แบบฝ]กหัดทายบท
1. กําหนดใหออสซิสโลสโคปวัดแรงดันตกครอมตัวตานทาน VR ของวงจรไดแรงดัน VDC(min) = 5
V และ Vr,pp = 15 Vpp จงหา Vr,(rms) และ %ripple
2. กําหนดใหแรงดันเอาตaพุตของวงจรตองมีคาเทากับ 20 V ขณะที่แรงดันอินพุตเพิ่มขึ้นเทากับ
3.5 V และแรงดันเอาตaพุตมีคาเพิ่มขึ้นเทากับ 4.2 V ใหหาเปอรaเซ็นตaของการรักษาระดับแรงดัน
3. วงจรรักษาระดับแรงดันขณะไมมีโหลด แรงดันเอาตaพุตเทากับ 18 V และขณะมีโหลดเต็มที่
แรงดันเอาตaพุตเทากับ 17.8 V และกระแสเอาตaพุตที่จายใหโหลดเทากับ 50 mA ใหหาการรักษาระดับ
แรงดันที่บอกเปcนรอยละจากไมมีโหลดไปยังมีโหลดเต็มที่ และรอยละของการเปลี่ยนแปลงของกระแส
เอาตaพุต
4. จากตัวอยางที่ 9.4 ถาเปลี่ยนแรงดันซีเนอรaเทากับ 3.3 V R1 = 1.8 kΩ R2 = 22 kΩ R3 =
18 kΩ ทรานซิสเตอรa Q1 และ Q2 ใชเบอรa BD139 แรงดันเอาตaพุตมีคาเทาไร
5. จากตัวอยางที่ 9.5 ถาเอาตaพุตของวงจรลัดลงกราวดa ใหหาคากระแสเอาตaพุตที่ไหลลงกราวดa

