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บทคัดยอ 
 บทความนี้นําเสนอแหลงจายแรงดันประสิทธิภาพสูงสําหรับ
วัด Total Harmonic Distortion (THD) ของกระแสโหลดที่ไมเปนเชิงเสน
โดยใชการอนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟซึ่งวงจรที่นํา เสนอใช 
วงจรขยายกําลังเชิงเสน (Linear Power Amplifier) เปนตัวควบคุมการ
ชดเชยฮารโมนิกของแรงดันเพื่อทําใหแรงดันเปนรูปคลื่นซายน (Sine 
Wave) หรือมีคา THD ต่ําซึ่งสามารถนําไปเปนแหลงจายแรงดันสําหรับ
วัดกระแสของโหลดได จากผลการทดลองวงจรที่นําเสนอสามารถลด
ฮารโมนิกของแรงดันจากแหลงจายไฟ AC จาก 6.15% เหลือเพียง 0.95% 
เปนผลใหการวัดคา THD ของกระแสจากอุปกรณไฟฟามีความนาเชื่อถือ
และถูกตองมากยิ่งขึ้น ถึงแมวาประสิทธิภาพของวงจรขยายกําลังเชิงเสน 
จะมีประสิทธิภาพต่ําแตเนื่องจากทําหนาที่เปนเพียงตัวชดเชยฮารโมนิก
เทานั้นทําใหประสิทธิภาพโดยรวมของระบบยังคงสูงถึง 90.33%  
 
คําสําคัญ :  การอนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟ, ฮารโมนิกของแรงดัน 
 
Abstract 
 This paper presents the high efficiency voltage power supply 
for measuring Total Harmonic Distortion (THD) of nonlinear load 
current by using series active filter. The proposed circuit uses a linear 
power amplifier to compensate output voltage and reduce THD of 
output voltage. The experimental results show that, the proposed circuit 
can reduce THD of output voltage from 6.15% to be 0.95 %. Therefore, 
the measuring of THD current will be more correct. In addition, by 
using the series active filter circuit, the total efficiency is up to 90.33% 
even if the efficiency of a linear power amplifier is low.  
 
Keywords:  Series Active filter, Voltage Harmonic  
 

1. บทนํา 
เนื่องจากในปจจุบันมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ไมเปนเชิงเสน

มากขึ้นซึ่งกอใหเกิดฮารโมนิกในระบบจายไฟทําใหอุปกรณไฟฟาอื่นๆที่
ตออยูในบริเวณใกลเคียงทํางานผิดพลาด ดังนั้นจึงตองมีการทดสอบ
คากระแสฮารโมนิกที่เกิดขึ้นจากอุปกรณไฟฟาตางๆวาจะสงผลกระทบ
ตอระบบไฟฟามากเพียงใดแตเนื่องจากในระหวางการทดสอบมีฮารโมนิ
กจากระบบไฟฟาเขาไปรวมกับฮารโมนิกที่มาจากอุปกรณไฟฟาที่จะทํา
การทดสอบทําใหคาที่วัดไดผิดพลาด ดังนั้นการทดสอบกระแสฮารโมนิก
ที่เกิดจากอุปกรณไฟฟาจึงจําเปนที่จะตองมีแหลงจายไฟที่มีฮารโมนิ
กของแรงดันไฟฟาต่ําและมีเสถียรภาพที่ดีจายใหกับอุปกรณไฟฟาที่จะทํา
การทดสอบ  โดยแหลงจ ายไฟฮารโมนิกต่ํ านี้สามารถสรางจาก
แหลงจายไฟขึ้นมาใหมหรือทําการกรองฮารโมนิกออกจากระบบจายไฟ
เปนตน ในบทความนี้ไดทําการออกแบบแหลงจายไฟฮารโมนิกต่ําโดยใช
การอนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟซึ่งวิธีการนี้เร่ิมมีการกลาวถึงตั้งแตป 
ค.ศ.1980 เปนตนมาสวนมากใชในการลดฮารโมนิกของแรงดันและ
แกไขแรงดันไมสมดุลในระบบไฟ 3 เฟส และใชระบบควบคุมการ
ทํางานแบบ full bridge inverter generating [1-3] โดยมีหมอแปลงเปน
ตัวเชื่อมตอเขาสูระบบซึ่งทําโดย[3] หรือการเชื่อมตออนุกรมโดยตรงกับ
ระบบไฟฟาซึ่งทําโดย[1,2] แตเนื่องจากการใชอินเวอรเตอรเปนตัวชดเชย
จะประสบปญหากับเกี่ยวกับเร่ืองของสัญญาณรบกวนจากการสวิตช 
(Switching noise) ปะปน  

บทความนี้จึงใชระบบควบคุมการทํางานจากวงจรขยายกําลัง
เชิงเสนเปนตัวลดฮารโมนิกที่เกิดขึ้นและใชการเชื่อมตอโดยตรงกับระบบ
จายไฟโดยไมมีหมอแปลงขอดีอีกอยางหนึ่งของวงจรขยายกําลังเชิงเสน 
คือไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนจากการสวิตชทําใหไมตองมีอุปกรณ
กรองความถี่ต่ําและมีระบบควบคุมที่งายไมซับซอน ถึงแมวงจรขยาย
กําลังเชิงเสนจะมีประสิทธิภาพในการจายพลังงานที่ต่ําเมื่อเทียบกับ
แหลงจายไฟชนิดสวิตชชิ่งแตเนื่องจากวงจรขยายกําลังเชิงเสนตออนุกรม



กับแหลงจายไฟจึงไมไดเปนตัวจายพลังงานทั้งหมดใหโหลดทําให
ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพสูง  

 
2. การออกแบบ 
2.1 โครงสรางการออกแบบ 

โครงสรางการทํางานของการอนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟ
ในระบบไฟ 1 เฟสสามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 โดยวงจรกรองแบบแอก
ทีฟจะสรางแรงดัน Vc ออกไปชดเชยฮารโมนิกของแรงดันและพลังงาน
สวนหนึ่งใหกับโหลดหลักการของรูปที่ 1 สามารถแสดงวงจรไดดังรูปที่ 
2 จากรูปที่2 วงจรขยายกําลังเชิงเสนในภาคอนิพุทจะมีสวนของ 
วงจรขยายสัญญาณผลตาง (Differential Amplifier) ที่มีอินพุทอิมพีแดนซ
สูงซึ่งเมื่ออินพุทมีเฟสตรงกันและขนาดเทากันเอาทพุทจะเทากับศูนยแต
ถามีขนาดแตกตางกันสวนตางนี้ก็จะถูกขยายออกไปสวนของสวนกําเนิด
คลื่นซายน(Sine wave generator) จะสรางสัญญาณ Vref ที่มีฮารโมนิกที่ต่ํา
โดยมีเฟสตรงกันกับ Vs จากนั้นจะสงสัญญาณไปยัง วงจรขยายกําลังเชิง
เสน ซึ่งทําการควบคุมสัญญาณ Vb ใหเทากับ Vref โดยมี Vc เปนตัวชดเชย
แรงดันเพื่อลดฮารโมนิก ในสวนของการคํานวณหาคา THD ของกระแส
และแรงดันทําไดโดยนําการแปลงฟูเรียส(Fourier Transforms)มาคํานวณ
ตามสมการดังตอไปนี้ 
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เมื่อ                                   1x  คือ ความถี่มูลฐาน 
    nxxxx ,.,,, 432 คือ ฮารโมนิกลําดับที่ 2,3,4,...,n 

 
รูปที่1 การทํางานของวงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม 

 
รูปที่2 วงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม 

2.2 การออกแบบขนาดของวงจรขยายกําลังเชิงเสน 
 จากการทดลองวัดคาแรงดันไฟฟาในหองทดลองภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยขอนแกนดังแสดงในรูปที่ 3 แรงดันของ
ระบบไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงอยูที่ 213-224 V จากขอมูลดังกลาวทําให
ทราบวาแรงดันชดเชยของ วงจรขยายกําลังเชิงเสน จะตองมีคา 18V จึงจะ
เพียงพอในการรักษาเสถียรภาพของแรงดันใหได 220 V คงที่ตลอดเวลา 
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางเวลาและ แรงดันของระบบไฟฟา 

 
สวนพลังงานที่สามารถจายใหโหลดไดจะขึ้นอยูกับกําลังของวงจรขยาย
กําลังเชิงเสนโดยมหีลักการดังตอไปนี้ 
เนื่องมาจาก             Io = Ic                                                  (2) 

ดังนั้น                                    P = VoIc                                             (3) 
วงจรขยายกําลังเชิงเสน ที่เลือกมาจะสามารถจายกระแสไดสูงสุดที่ Ic(max) 

ดังนั้นพลังงานสูงสุดที่สามารถจายใหโหลดไดคือ                    
        Pmax = VoIc(max)                                    (4) 
 

 เมื่อ  P คือ พลังงานที่จายไปยังโหลด 
         Ic คือ กระแสของ วงจรขยายกําลังเชิงเสน  
         Io คือ กระแสที่จายไปยังโหลด 

 
3. ผลการทดลอง  
3.1. การทดลองโหลดแบบตางๆ 

โหลดที่ทําการทดสอบประกอบไปดวยหลอดไส 300 W, 
หลอดตะเกียบ (Electronic Ballast) 14W,โหลด Full Bridge Rectifier 
100VA, 150VA,ระบบกรองแบบแอกทีฟจะใชวงจรขยายกําลังเชิงเสน 
ขนาด 32 W กระแสสามารถผานไดสูงสุด 5 A ระดับแรงดัน 18 V ใน
สวนของวงจรสรางสัญญาณอางอิงจะใชไมโครคอนโทรลเลอร
(Microcontroller) เปนตัวตรวจจับเฟส(Phase detector) และกําเนิดคลื่น
ซายนซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
 

 



  
(a) Vo(100V/div) และIo(1.25A/div)  (b) สเปกตรัมของ Vo ,THD=3.31% 

รูปที่4 ไมมี Active filter ขณะจายหลอดไส 300 W 
  

  
(a) Vo(100V/div)และVc(20V/div)     (b) สเปกตรัมของ Vo THD=0.71% 

รูปที่5 มี Active filter  ขณะจายหลอดไส 300 W 
 

 
(a)Vo (100V /div)และIo(0.5A/div)   (b) สเปกตรัมของVo ,THD= 6.15% 

รูปที่6 ไมมี Active filter ขณะจาย Full Bridge Rectifier150VA 
 

จากรูปที่ 4 และรูปที่ 5 จะเห็นไดวาเมื่ออนุกรมวงจรกรอง
แบบแอกทีฟเขาสูระบบจะสามารถลดคา THD จากระบบจายไฟ 3.31% 
เหลือเพียง 0.71% ได และในกรณีที่จายใหกับโหลด Full Bridge 
Rectifier ที่มีคาความเพี้ยนของแรงดันมากขึ้นดังรูปที่ 6 (THD=6.15%) 
สามารถลด THD ลงไดถึง 0.95%  ดังแสดงในรูปที่ 7 (c) 

จากผลการทดลองในตารางที่ 1 จะเห็นวาเมื่อทําการวัดคา 
THDของกระแสและแรงดันที่เกิดจากอุปกรณไฟฟาตางๆโดยรับพลังงาน
มาจากระบบจายไฟโดยตรงจะมีคาผิดพลาดมากเนื่องจากมีฮารโมนิกที่ 
อยูในระบบไฟฟาเขามารบกวน ตัวอยางเชนโหลดหลอดไส 300 W ที่มี
คา THD ของกระแส 3.36% ซึ่งความเปนจริงคา THD จะมีคาที่ต่ํามาก
(0.61%) เนื่องจากเปนอุปกรณที่ไมกอใหเกิดกระแสฮารโมนิก แต

หลังจากอนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟเขาแลวจะเห็นวาคา THD ของ
แรงดันมีคาที่ต่ําลงทําใหการวัดคา THD ของกระแสโหลดแบบตางๆมี
ความนาเชื่อถือมากกวาการวัดโดยการใชไฟจากระบบจายไฟโดยตรง 

 

 
(a)Vo(100V /div) และVc(20V/div)  (b) Vo(100V/div)และ Io(0.5A/div) 

 

 
(c) สเปกตรัมของ Vo ,THD= 0.95% 

รูปที่7 มี Active filter ขณะจาย Full Bridge Rectifier 150VA 
 

ตารางที่1 THD ของแรงดันและกระแสของโหลดแบบตางๆ 

AC main หลังจากอนุกรม 
Active filter ชนิดและขนาดของ

โหลด %THD 
(V) 

%THD 
(I) 

%THD 
(V) 

%THD 
(I) 

หลอดไส300W 3.31 3.36 0.71 0.61 

Full Bridge Rectifier 
100VA 5.31 112.97 0.83 222.46 

Full Bridge Rectifier 
150VA 6.15 94.68 0.95 177.77 

หลอดตะเกียบ 14W 3.68 109.26 0.67 99.95 
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3.2. ประสิทธิภาพของระบบ 
 จากการทดลองเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบขณะ
จายโหลด 300 W เปนดังนี้  
 

จาก                       %100×=
inP
outP

η                                                    (5) 

ดังนั้น         %100×
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ประสิทธิภาพของตวั วงจรขยายกําลังเชิงเสน  

              %100
58.32

75.3
×=

amp
η   

                           %51.11=  
 
จากการทดสอบประสิทธิภาพขางตนพบวาการทํางานของ 

วงจรขยายกําลังเชิงเสน จะมีประสิทธิภาพการทํางานที่ต่ําคือมีเพียง 
11.51% ซึ่งถาสรางเปนแหลงจายไฟใหกับโหลดโดยตรงจะทําใหสูญเสีย
พลังงานมาก แตถาใชวิธีนําเอาวงจรขยายกําลังเชิงเสนมาเปนเพียงตัว
ชดเชยฮารโมนิกของแรงดันที่เกิดขึ้นโดยการอนุกรมวงจรกรองแบบแอก
ทีฟจะมีประสิทธิภาพที่สูงถึง 90.33% ดังแสดงในสมการขางตน 

 
4.สรุป 
 การอนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟสามารถลดฮารโมนิกของ
แรงดันจากแหลงจายไฟ AC ไดโดยสามารถลดคา THD ของแรงดันจาก
ระบบจายไฟจาก 6.15% เหลือเพียง 0.95% ทําใหการวัดคา THD ของ
กระแสที่เกิดจากอุปกรณไฟฟามีความนาเชื่อถือมากขึ้นซึ่งจะเห็นไดจาก
ผลการทดลองในตารางที่ 1 พรอมกันนี้เนื่องจากวงจรขยายกําลังเชิงเสน
เปนเพียงตัวชดเชยฮารโมนิกเทานั้นไมไดจายพลังงานทั้งหมดใหแก
โหลดทําใหระบบสามารถจายโหลดไดมากกวากําลังของวงจรขยายกําลัง
เชิงเสนที่นํามาใชทําใหประสิทธิภาพของระบบยังคงคาที่สูงถึง 90.33% 
และระบบควบคุมการทํางานจากวงจรขยายกําลังเชิงเสนที่ออกแบบมี
ระบบควบคุมที่งายไมซับซอนไมตองใชหมอแปลงเปนตัวเชื่อมโยงกับ
ระบบจายไฟและไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนจากการสวิตชทําใหไม
ตองมีอุปกรณกรองความถี่ต่ํา 
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