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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอการออกแบบแหลงจายแรงดัน
กระแสสลับโดยใชวงจรขยายกําลังเชิงเสน(Linear Power Amplifier 
)เปนตัวควบคุมการชดเชยฮารโมนิกสของแรงดันเพื่อลดคา Total 
Harmonic Distortion(THD) ของแรงดันที่เกิดจากโหลดที่ไมเปน
เชิงเสนออกไปรบกวนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ณ จุดตอรวม ซึ่งเปน
ประโยชนกับโหลดที่ตองการแหลงจ ายไฟคุณภาพสูงโดย
วงจรขยายกําลังเชิงเสนไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนจากการสวิตซ
ซิ่งทําใหไมตองมีอุปกรณกรองความถี่และมีระบบควบคุมที่งายไม
ซับซอนรวมทั้งยังสามารถรักษาเสถียรภาพของแรงดันที่โหลดขณะ
แรงดันตกหรือเกินใหคงที่ 220 V ได จากผลการทดลองวงจรที่
นําเสนอสามารถลดฮารโมนิกสของแรงดันจากโหลดที่ไมเปนเชิง
เสนและแหลงจายไฟ AC ที่โหลดจาก 3.99% เหลือเพียง 0.44 %
พรอมกันนี้วงจรขยายกําลังเชิงเสนเปนเพียงตัวชดเชยฮารโมนิกส
และการเปลี่ยนแปลงแรงดันบางสวนเทานั้นทําใหระบบสามารถ
จายพลังงานมากกวากําลังของวงจรขยายกําลังเชิงเสนที่นํามาใช
ทําใหระบบยังคงมีประสิทธิภาพที่สูง 
คําสําคัญ  Series Active Filter ,Low Harmonic Voltage. 
 
1. บทนํา 

เนื่องจากในปจจุบันมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ไมเปนเชิง
เสนมากขึ้นซึ่งกอใหเกิดฮารโมนิกส( Harmonic ) ในระบบจายไฟ
ทําใหอุปกรณไฟฟาอื่นๆที่ตออยู ณ จุดตอรวมเดียวกันทํางาน
ผิดพลาด เนื่องจากความเพี้ยนของแรงดันจากฮารโมนิกสทีเกิดขึ้น 
อีกทั้งปญหาทางดานเสถียรภาพของแรงดันจากระบบไฟฟาที่มีการ
เปล่ียนแปลงตกหรือเกินเกิดขึ้นบอยๆทําใหความตองการ
แหลงจายไฟที่มีคุณภาพสูงมีมากขึ้นเพื่อปองกันไมใหอุปกรณ
ไฟฟาบางชนิดที่มีความไวตอสภาวะดังกลาวเสียหายหรืออายุการ
ใชงานสั้นลง โดยปญหาดังกลาวนี้ไดมีการการวิจัยและแกไข
หลากหลายวิธี ซึ่งบางวิธีก็จะทําการแกไขเสถียรภาพของแรงดัน
อยางเดียว[2] หรือบางวิธีก็ทําการแกไขฮารโมนิกสของแรงดัน[3-4] 

ในบทความนี้ไดทําการลดฮารโมนิกสของแรงดันพรอมทั้งรักษา
เสถียรภาพของแรงดันจากโหลดที่ไมเปนเชิงเสนเพ่ือไมใหแรงดัน
ฮารโมนิกสออกไปรบกวนโหลดตางๆที่ตออยูในจุดตอรวมเดียวกัน
กับโหลดที่ไมเปนเชิงเสน ซึ่งไดใชวิธีการอนุกรมวงจรกรองแบบ
แอกทีฟโดยใชระบบควบคุมการทํางานจากวงจรขยายกําลังเชิงเสน
เปนตัวชดเชยฮารโมนิกสที่เกิดขึ้นและใชการเชื่อมตอโดยตรงกับ
ระบบจายไฟโดยไมมีหมอแปลงขอดีอีกอยางหนึ่งของวงจรขยาย
กําลังเชิงเสน คือไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนจากการสวิตชชิ่งทํา
ใหไมตองมีอุปกรณกรองความถี่และมีระบบควบคุมที่งายไม
ซับซอนและสามารถรักษาเสถียรภาพของแรงดันใหคงที่ได ถึงแม
วงจรขยายกําลังเชิงเสนจะมีประสิทธิภาพในการจายพลังงานที่ต่ํา
เมื่อเทียบกับแหลงจายไฟชนิดสวิตชชิ่งแตเนื่องจากวงจรขยาย
กําลังเชิงเสนตออนุกรมกับแหลงจายไฟจึงไมไดเปนตัวจายพลังงาน
ทั้ งหมดให โหลดทํ า ใหประสิท ธิภาพของระบบโดยรวมมี
ประสิทธิภาพสูง  

 
2. ทฤษฎีและหลักการ 
2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฮารโมนิกส 
 ฮารโมนิกส คือ สวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน 
(Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปนคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่
เปนจํานวนเต็มเทาของความถี่หลักมูลในระบบไฟฟาของประเทศ
ไทยมีคาเทากับ 50 Hz เชน ฮารโมนิกสลําดับที่ 2 มีคาความถี่เปน 
100Hz และฮารโมนิกสลําดับที่ 3 มีคาความถี่เปน 150Hz ดังรูปที่1 

 
(a)ความถี่ฮารโมนิกสตางๆ 

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02 -1 
-0.8 
-0.6 
-0.4 
-0.2 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

1 

3rd 

    5th 

1st 

629



 

 
(b)เมื่อฮารโมนิกสเขาไปรวมกับ50Hz 
รูปที่ 1 แสดงรูปคลื่นฮารโมนิกส 

 
 ความถี่ฮารโมนิกสเกิดจากโหลดที่ไมเปนเชิงเสนเชน full 
bridge rectifier ทําใหรูปคลื่นของกระแสและแรงดันเกิดความ
ผิดเพี้ยนดังรูปที่1(b) โดยในทางคณิตศาสตรคุณลักษณะของฮารโม
นิกสสามารถอธิบายโดยใชอนุกรมฟูเรียร ซึ่งสัญญาณหรือฟงกชัน
ที่เปนคาบใดๆสามารถกระจายใหอยูในรูปผลรวมของฟงกชัน
ตรีโกณมิติที่ความถี่ตางๆเปนฟงกชันคาบที่เขียนแทนดวย )(tf  
ดังสมการตอไปนี้ 
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    เมื่อ T คือ 1 คาบของสัญญาณ 
          n คือ เลขจํานวนเต็มบวก 
 

โดยคาความเพี้ยนฮารโมนิกสรวมตามมาตรฐาน IEC 
และ IEEE ใชคาความเพี้ยนฮารโมนิกสเปน %THD ซึ่งเปนคาบอก
ระดับความเพี้ยนฮารโมนิกส โดยเทียบจากอัตราสวนระหวางคา
รากที่สองของผลบวกกําลังสองของสวนประกอบฮารโมนิกสกับคา
ของสวนประกอบความถี่หลักมูลเทียบเปนรอยละดังสมการที่ 5 
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เมื่อ                   1x คือ ความถี่มูลฐานของกระแส หรือแรงดัน      

nxxxx ,.,,, 432    คือ ฮารโมนิกสลําดับที่ 2,3,4,...,n 
 
ซึ่งในการทดลองในบทความนี้จะใชคาความเพี้ยนฮารโม

นิกสเปน %THD เปนตัวบงบอกปริมาณของฮารโมนิกส 

2.2. หลักการชดเชยฮารโมนิกสของแรงดัน 
 จากความรูเกี่ยวกับฮารโมนิกสเบื้องตนจะเห็นวาฮารโม
นิกสเปนสวนประกอบของความถี่หลักมูลซึ่งสามารถสรางสัญญาณ
ออกไปชดเชยได โดยในบทความนี้ใชวิธีอนุกรมวงจรกรองแบบ
แอกทีฟซึ่งมีการแกไขสัญญาณรูปคลื่นไซนใหถูกตองโดยไมตอง
อาศัยวงจรที่สลับซับซอนและไมมีการสรางสัญญาณขึ้นใหมเชน อิน
เวอเตอรหรือ Power Amplifier รูปที่ 2 แสดงหลักการของการ
อนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟซึ่งจะใชวงจรตรวจจับรูปคลื่นอินพุท
นําไปเปรียบเทียบกับรูปคลื่นไซนฮารโมนิกสต่ําภายในเครื่องที่
สรางขึ้นไวอางอิงจากนั้นวงจรเปรียบเทียบความแตกตางรูปคลื่นจะ
สรางรูปคลื่นสวนตาง Vc(error wave form) นี้ออกมาแลวถูกนําไป
ขยายโดยวงจรขยายกําลังเชิงเสนกลับเฟสรูปคลื่นสัญญาณสวน
ตางนี้นําเขาไปรวมเขากับรูปคลื่นอินพุท(Vs) ดังนั้นรูปคลื่นเอาทพุท 
(Vo)ที่ไดจึงถูกตองเปนรูปคลื่นไซน 50 Hz ที่มีความเพี้ยนต่ําเพราะ
สัญญาณรบกวนตาง ๆ จะถูกหักลางใหหมดไป  
 

 
รูปที่2 การทํางานของวงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม 

 
ในสวนของกระแสที่สามารถจายใหโหลดไดจะขึ้นอยูกับ

กระแสของวงจรขยายกําลังเชิงเสนดังนี้ 
 
เนื่องมาจาก             Io = Ic                               (6) 
ดังนั้นทําใหกําลังสูงสุดคือ 
                                    Pmax = VoIc(max)                      (7) 

 
 เมื่อ   P คือ พลังงานที่จายไปยังโหลด 
         Ic คือ กระแสของวงจรขยายกําลังเชิงเสน 
         Io คือ กระแสที่จายไปยังโหลด 
 
3.การออกแบบ 
 เนื่องจากการเปรียบเทียบสัญญาณกระแสสลับจําเปนที่
จะตองมีการตรวจจับเฟสเพื่อควบคุมใหสัญญาณVcสามารถหักลาง
ฮารโมนิกสแรงดันได ในบทความนี้เราใช Microcontroller เปนตัว
ควบคุมเฟสและสรางสัญญาณรูปคลื่นไซนที่มีความเพี้ยนต่ําโดยมี
โครงสรางการทํางานของโปรแกรมดังนี้ 
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รูปที่3 โครงสรางการทํางานของโปรแกรมควบคุมเฟสและสราง

สัญญาณควบคุม 
 
  สัญญาณที่ไดนี้จะนําไปเปนสัญญาณอางอิงเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางรูปคลื่นจากโหลด โดยโครงสรางของวงจรสามารถ
แสดงไดดังรูปที่ 4 ซึ่งวงจรขยายกําลังเชิงเสนในภาคอินพุทจะมี
สวนของ วงจรขยายสัญญาณผลตาง (Differential Amplifier) เมื่อ
อินพุทมีเฟสตรงกันและขนาดเทากันเอาทพุทจะเทากับศูนยแตถามี
ขนาดแตกตางกันสวนตางนี้ก็จะถูกขยายออกไปโดยสัญญาณ
อางอิงที่ไดจากสวนกําเนิดคลื่นซายน (Sinewave generator) และ
รูปคลื่นจากโหลดจะเขามายังสวนนี้เพ่ือสรางรูปคลื่นสวนตาง
ออกไปชดเชยฮารโมนิกสที่เกิดขึ้นจากโหลด 
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รูปที่4วงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม 

4. ผลการทดลอง 
 ระบบกรองแบบแอกทีฟจะใชวงจรขยายกําลังเชิงเสน ขนาด 
100 W ระดับแรงดัน + 35 Vp-p โหลดที่ทําการทดสอบประกอบไป 
โหลด Full Bridge Rectifier 150VA ขนานกับโหลดหลอดไฟ 60W  
ไดผลการทดลองดังตอไปนี้ 
 

 
(a)Vo(100V/div)และIo(1.25A/div) 

 
(b)สเปกตรัมของVo,THD=3.99% 

รูปที่5 ไมมี Active filter 
 

 
(a)Vo(100V /div) และVc(20V/div) 

 
(b)สเปกตรัมของVo,THD= 0.44% 

รูปที่6 มี Active filter 
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จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 จะเห็นไดวาเมื่ออนุกรมวงจร
กรองแบบแอกทีฟเขาสูระบบจะสามารถลดคา THD จากโหลดที่ไม
เปนเชิงเสน 3.99% เหลือเพียง 0.44% ได  

 
 
 

รูปที่ 7 ความสัมพนัธระหวาแรงดันอินพุทและแรงดันเอาทพทุ 
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รูปที่ 8 ความสัมพนัธระหวาแรงดันอินพุทและ %THD ของแรงดัน 
 

จากรูปที่7แสดงกราฟความสัมพันธระหวางแรงดัน
อินพุทและเอาทพุทจะเห็นวาแหลงจายแรงดันสามารถรักษา
เสถียรภาพของแรงดันที่เพิ่มและลดในชวงแรงดัน 200-235 Vrms 
ใหอยูในระดับคงที่ที่ 220 Vrms อีกทั้งยังสามารถลดฮารโมนิกสของ
แรงดันจากโหลดที่ไมเปนเชิงเสนออกไปรบกวนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
อีก ในชวงแรงดัน 200-235 ซึ่งจะเห็นวาจากรูปที่ 8 มีฮารโมนิกส 
ประมาณ 0.44 %  
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณจาก
หองปฎิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกกําลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
6. สรุป 
 การอนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟสามารถลดฮารโม
นิกสของแรงดันที่จุดตอรวมกับโหลดที่ไมเปนเชิงเสนไดโดย
สามารถลดคา THD ของแรงดัน ณ จุดตอรวมจาก 3.99% เหลือ

เพียง 0.44% ทําใหอุปกรณอื่นๆที่ตออยูนะจุดเดียวกันไมไดรับ
ผลกระทบจากฮารโมนิกสแรงดันที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังสามารถรักษา
แรงดันใหคงที่ที่ 220 V เมื่อมีแรงดันเปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 200-
235 V   ระบบควบคุมการทํางานจากวงจรขยายกําลังเชิงเสนที่
ออกแบบมีระบบควบคุมที่งายไมซับซอนไมตองใชหมอแปลงเปน
ตัวเชื่อมโยงกับระบบจายไฟและไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนจาก
การสวิตชชิ่งทําใหไมตองมีอุปกรณกรองความถี่ต่ําและมีขนาด
น้ําหนักตัวที่เบา 
 
เอกสารอางอิง 
ประชุมวิชาการภาษาไทย 
[1] กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย. 2548. แหลงจายแรงดัน
ประสิทธิภาพสูงสําหรับวัด THD ของกระแสโหลดที่ไมเปนเชิงเสน
โดยใชการอนุกรมวงจรกรองแบบแอกทีฟ. การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 28,ประเทศไทย,20-21 ตุลาคม 2548: 9-12. 
 
English Conference 
[2] J. A. Reis. “A new AC/AC voltage regulator”. IEEE Applied 
Power Electronics Conference and Exposition. Vol.3, 2004 
pp.1372 - 1376. 
[3] E. Ribeiro, I. Barbi, “Harmonic Voltage Reduction Using a 
Series Active Filter under Different Load Condition”, IEEE 
International Symposium on Industrial Electronics, Vol. 2, 
June 2003, pp.769 - 774. 
 [4] J. Perez, V. Cardenas, F. Pazos, S. Ramirez, “Voltage 
Harmonic Cancellation in Single-Phase Systems using a 
Series Active Filter with a Low-Order Controller” IEEE 
International Technical Proceedings on Power Electronics 
Congress, Oct. 2002 , pp. 270 – 274. 

 
ผศ.ดร. กฤษ เฉยไสย สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี โทและเอกในสาขาอิเล็กทรอนิกส
กําลังจากมหาวิทยาลัย NAGAOKA ประเทศ
ญี่ปุน ในป พ.ศ. 2540 2542 และ 2545 
ตามลําดับ ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนผูชวย
ศาสตราจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
 ธวัตชัย สิ้นภัย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ต รี   ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ า  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป 
พ.ศ. 2545 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับปริญญา
โททางดานอิเล็กทรอนิกสกําลัง ณ ภาควิชา
วิ ศวกรรมไฟฟ า  คณะวิ ศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

แรงดันเอาทพุท (V) 

 

แรงดันอินพุท(V) 

แรงดันอินพุท(V) 

%THD 

632


