


4.4 การค านวณหาคา่

ตา่ง ๆ ของหมอ้แปลง

ไฟฟ้าเมือ่มโีหลด 

4.1 ชนิดของโหลดทีต่อ่

เขา้กบัหมอ้แปลงไฟฟ้า 

4.2 การท างานของ

หมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่

มโีหลด 

4.3 เฟสเซอร ์

ไดอะแกรมของหมอ้

แปลงไฟฟ้าเมือ่มโีหลด 

หวัขอ้เร ือ่ง 



หมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่มโีหลดเป็นภาวะทีข่ดลวดทางดา้นทตุยิภมูมิโีหลด

ตอ่อยู่และท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลจากขดลวดทตุยิภมูไิปยงัโหลด โดย

ก าหนดใหเ้ป็นกระแส 𝑙2 แสดงดงัรปู 

จากรปู โดยกระแส 𝑙2นีจ้ะมขีนาดและการตา่งเฟสกบัแรงดนัไฟฟ้า

ทางดา้นทตุยิภมูเิท่าไรน้ันขึน้อยู่กบัขนาดและชนิดของโหลดหรอื

คา่ตวัประกอบก าลงัของโหลดทีน่ ามาตอ่เขา้กบัทางดา้นทตุยิภมูซิ ึง่ม ี

3 ชนิด (ไชยชาญ หนิเกดิ, 2549: 49) ดงันี ้

 ชนิดของโหลดทีต่อ่เขา้กบัหมอ้แปลงไฟฟ้า 4.1 



4.1.1 โหลดทีเ่ป็นตวัตา้นทานอย่างเดยีว โหลดชนิดนีจ้ะท าใหก้ระแส 

𝑙2 รว่มเฟสกบัแรงดนั 𝑣2โดยมุม 2 เท่ากบัศนูย ์หรอืโหลดทีม่คีา่ตวั

ประกอบก าลงัเท่ากบัหน่ึง (pf. = 1) ดงัรปูที ่4.2 

4.1.2 โหลดทีเ่ป็นตวัตา้นทานกบัตวัเหน่ียวน า โหลดชนิดนีจ้ะท า

ใหก้ระแส 𝑙2ลา้หลงัแรงดนั 𝑣2เป็นมุม 2  มุมหน่ึง หรอืโหลดทีม่คีา่ตวั

ประกอบก าลงัลา้หลงั (pf. = lag) ดงัรปูที ่4.3 

4.1.3 โหลดทีเ่ป็นตวัตา้นทานกบัตวัเกบ็ประจุ โหลดชนิดนีจ้ะท าให ้

กระแส 𝑙2 น าหนา้แรงดนั 𝑣2 เป็นมุม 2 มุมหน่ึง หรอืโหลดทีม่คีา่ตวั

ประกอบก าลงัน าหนา้ (pf. = lead) ดงัรปูที ่4.4 



จากการทีห่มอ้แปลงไฟฟ้ามโีหลดท าใหเ้กดิการไหลของกระแส 𝑙2 ซึง่ผล

ของกระแส 𝑙2 ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของเสน้แรงแม่เหล็กทีแ่กนเหล็ก 

นอกจากนีย้งัท าใหเ้กดิการไหลของกระแสทางดา้นปฐมภมูเิพิม่ขึน้อกีดว้ย 

ซึง่พจิารณาการท างานดงันี ้

1. เมือ่ไม่มโีหลด 

จากรปู เมือ่จา่ยแรงดนัไฟฟ้า 𝑣1 ใหก้บัขดลวดทางดา้นปฐมภมู ิโดย

ขดลวดทางดา้นทตุยิภมู ิ

ไม่มโีหลดตอ่อยู่จะมเีพยีงกระแส 𝑙0 ไหลเขา้ไปทีข่ดลวดปฐมภมูแิละ

สรา้งเสน้แรงแม่เหล็กเปลีย่นแปลงไปรอบแกนเหล็กและไปคลอ้งตดักบั

ขดลวดทัง้สอง ท าใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าขึน้ทีข่ดลวดปฐมภมูคิอื 

𝐸1และเกดิแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าขึน้ทีข่ดลวดทตุยิภมูคิอื 𝐸2ตามล าดบั 

 การท างานของหมอ้แปลง

ไฟฟ้าเมือ่มโีหลด 

4.2 



จากรปู เมือ่ตอ่โหลดเขา้กบัขดลวดทางดา้นทตุยิภมู ิท าใหเ้กดิการไหลของ

กระแสไฟฟ้า 𝑙2 และสรา้งแรงดนัแม่เหล็กเป็น 𝑁2𝑙2 ซ ึง่เรยีกวา่ แอมแปร-์

เทอน ลดเสน้แรงแม่เหล็ก (Demagnetizing ampere turn) ซึง่

กระแส 𝑙2 จะสรา้งเสน้แรงแม่เหล็ก 2ขึน้มา โดยมทีศิทางตรงขา้มกบั  

ทีส่รา้งจากกระแส 𝑙0 เป็นผลให ้ ลดลง และท าใหแ้รงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน า 

𝐸1ทางดา้นปฐมภมูลิดลงดว้ยท าใหเ้กดิผลตา่งของแรงดนัไฟฟ้า 𝑉1 กบั 𝐸1 

ซึง่ท าใหห้มอ้แปลงไฟฟ้ามกีระแสไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยเพิม่ขึน้ จงึเรยีก

กระแสไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้นีว้า่ กระแสโหลดทางดา้นปฐมภูม ิ(Load 

component of primary current) มคีา่เป็น 𝑙2และมเีฟสตรงกนัขา้ม

กบั 𝐿2 

2. เมือ่มโีหลด 



4.3.1 ถา้พจิารณาโหลดเป็นแบบตวัประกอบ

ก าลงัเท่ากบั 1 (𝑙2รว่มเฟสกบั 𝑣2) จากรปูเฟสเซอร ์

𝑙2เป็นกระแสไฟฟ้าทางดา้นทตุยิภมู ิโดยเฟสเซอร ์𝑙2

เป็นกระแสโหลดทางดา้นปฐมภมูแิละรว่มเฟสกบั

แรงดนั 𝑣1 สว่นเฟสเซอร ์𝑙1 เป็นผลรวมของเฟสเซอร ์

𝑙0 กบัเฟสเซอร ์𝑙2 และ 2 เป็นมุมตา่งเฟสระหวา่ง

แรงดนั 𝑣1กบักระแส 𝑙2 

เฟสเซอรไ์ดอะแกรมของหมอ้แปลง

ไฟฟ้าเมือ่มโีหลด 
4.3  

เมือ่น าหลกัการทางตรโีกณมติ ิค านวณขนาด

กระแส 𝑙1ไดด้งันี ้



4.3.2 ถา้พจิารณาโหลดเป็นแบบตวัประกอบก าลงัลา้หลงั 

(𝑙2 ลา้หลงั 𝑉2) จากรปู เฟสเซอร�์�2เป็นกระแสทางดา้นทตุยิภมูแิละ

ลา้หลงัเฟสเซอร ์เป็นมุม 2 โดยเฟสเซอร ์ 𝑙2เป็นกระแสโหลด

ทางดา้นปฐมภมูแิละลา้หลงัเฟสเซอรแ์รงดนั 𝑣1เป็นมุม 2

เชน่เดยีวกนั สว่นเฟสเซอร ์𝑙2เป็นผลรวมของเฟสเซอร ์𝑙0 กบัเฟส

เซอร ์𝑙2 โดยมุมระหวา่งเฟสเซอร ์𝑙0กบั 𝑙2เท่ากบั0− 2  

เมือ่น าหลกัการทางตรโีกณมติคิ านวณขนาด

กระแส 𝑙1ไดด้งันี ้



ตวัอย่างที ่4.1 หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส ขนาดแรงดนัไฟฟ้า 1,200/200 V 

เมือ่ตอ่เขา้กบัแรงดนัไฟฟ้า 

ทางดา้นปฐมภมู ิ1,200 V มกีระแสไฟฟ้า 3 A และมุมตา่งเฟสระหวา่งแรงดนั

กบักระแส 76.35 เมือ่ยงัไม่มโีหลด และเมือ่ตอ่โหลดมกีระแสไฟฟ้าทางดา้น

ทตุยิภมู2ิ40 A โดยมมีุมตา่งเฟสระหวา่งแรงดนักบักระแส 30 จงค านวณหา 

ก. อตัราสว่นของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ข. กระแสโหลดทางดา้นปฐมภมู ิ

ค. กระแสไฟฟ้าทางดา้นปฐมภมู ิ

วธิที า โจทยก์ าหนดคา่ตา่ง ๆ ดงันี ้

 การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ ของหมอ้แปลง

ไฟฟ้าเมือ่มโีหลด 
4.4 




