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พลังงานรูปต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และในทางตรงกันข้าม พลังงาน

ไฟฟ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน เช่น เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าคือเคร่ืองมือ

ท่ีท�าหน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้าคอืเครือ่งมอืทีท่�าหน้าทีเ่ปลีย่น

พลังงานไฟฟ้ากลับเป็นพลังงานกล และค�าว่า เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหรือเยนเนอเรเตอร์นั้น เรามักจะ

พูดปนกันเสมอ ทั้งสองค�านี้มีความหมายเหมือนกัน

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เครือ่งกลไฟฟ้าทีท่�าหน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า เครือ่งกลไฟฟ้าชนดินี้

เรียกว่า เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโม (Generator or Dynamo)

2. เครือ่งกลไฟฟ้าทีท่�าหน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล เครือ่งกลไฟฟ้าชนดินี้

เรียกว่า มอเตอร์ (Motor)

ความจริง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็คือสิ่งเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันท�าหน้าที่อะไรเท่านั้นเอง ดังนั้นจึงเรียกชื่อรวมกันว่า เครื่องกลไฟฟ้า

กระแสตรง เมื่อใช้เป็นเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เราเรียกเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงตัวนั้นจ�าเพาะเจาะจง

หรือตามหน้าที่การท�างานว่า เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แต่ถ้าเราใช้มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า เรา

ก็เรียกเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงตัวนั้นตามหน้าที่การท�างานขณะนั้นว่า มอเตอร์

 2.1 โครงสรางของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างและหลักการที่

คล้ายกัน ซึ่งโครงสร้างจะประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ

2.1.1 ส่วนที่อยู่กับที่ (Stator part) 

ส่วนที่อยู่กับที่ประกอบด้วย 

2 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง
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1.	 เปลือกหรอืโครง	(Frame	or	Yoke) ท�ามาจากเหลก็หล่อหรือสารแม่เหลก็ ท�าหน้าที่

คือ 

 (1) ยึดขั้วแม่เหล็กและส่วนประกอบทั้งหมด

 (2) เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic circuit)

เสนแรงแมเหล็ก
โครง

รูปที่ 2.1 เปลือกหรือโครง

2.	 ขั้วแม่เหล็ก	(Pole	shoes) ท�าจากแผ่นเหล็กบาง ๆ (Laminated sheet steel) อัด

ซ้อนเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละแผ่นจะเคลือบด้วยฉนวน ขั้วแม่เหล็กนี้จะยื่นออกมาจากโครงโดยถูกยึด

เข้ากับโครงด้วยสกรู ลักษณะของขั้วแม่เหล็กแสดงได้ดังรูปที่ 2.2

ปลายสาย

ปลายขั้วแมเหล็ก

แผนเหล็กบางๆ อัดซอนกัน

แกนขั้วแมเหล็ก

ฟลดคอยล
ตนสาย

รูปที่ 2.2 ขั้วแม่เหล็ก

3. ขดลวดสนามแม่เหล็ก	 (Field	 coil	 or	 Field	 winding) หรือเรียกว่า ขดลวด 

ฟิลด์คอยล์ เป็นลวดตัวน�าที่พันไว้รอบขั้วแม่เหล็ก ขดลวดสนามแม่เหล็กจะพันจากแบบภายนอก

แล้วสวมเข้ากับขั้วแม่เหล็กที่สามารถถอดได้ ขดลวดสนามแม่เหล็กนี้จะต้องมีขนาดที่พอดี คือ 

ไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไป เพราะถ้าแน่นจนเกินไป ขณะประกอบอาจท�าให้ขดลวดเกิดการร่ัว 

ลงดินได้ และขณะเดียวกัน ถ้าหลวมจนเกินไปก็อาจท�าให้ขดลวดเกิดการสั่นขณะใช้งาน และ 

จะท�าให้ปิดฝาครอบหัวท้ายไม่ได้อีกด้วย ขดลวดสนามแม่เหล็กท�าหน้าที่สร้างเส้นแรงแม่เหล็ก 

ขดลวดสนามแม่เหล็กมี 2 ชนิด คือ
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(1) ขดลวดชันต์ฟิลด์ (Shunt field or Shunt winding) จะพันด้วยลวดเส้นเล็ก ดังนั้น

ความต้านทานจะสูง

(2) ขดลวดซีรีส์ฟิลด์ (series field or series winding) จะพันด้วยลวดเส้นใหญ่ ดังนั้น

ความต้านทานจะต�่า 

ขดลวดทั้งสองชุดนี้พันอยู่บนแกนขั้วแม่เหล็กอันเดียวกัน โดยขดลวดชันต์ฟิลด์จะพันอยู่

ด้านในสดุ ส่วนขดลวดซรีส์ีฟิลด์จะพนัไว้ด้านนอกสดุและมจี�านวนรอบเพยีงเลก็น้อย  จะต้องมฉีนวน

คั่นระหว่างขดลวดชันต์ฟิลด์กับขดลวดซีรีส์ฟิลด์ด้วยดังแสดงในรูปที่ 2.3 ขดลวดทั้งสองชุดจะต้อง

พันไปทิศทางเดียวกัน และขดลวดแต่ละชุดนั้นจะต้องต่ออนุกรมเข้าด้วยกันระหว่างขั้วแม่เหล็กให้

ถูกต้องด้วย  เพราะจะท�าให้ขั้วแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือและขั้วใต้สลับกันไป ดังแสดงในรูปที่ 2.4

ซีรีสฟ
ลด

ขดซีรีสฟลด
ฉนวนคั่นระหวางฟลดคอยล

ขดชันตฟลด
ชันตฟ

ลด

รูปที่ 2.3 ขดลวดสนามแม่เหล็ก

+_
N

S
N

S +_ เข็มทิศ

รูปที่ 2.4 การตรวจสอบการต่อขดลวดฟิลด์คอยล์

การตรวจสอบการต่อว่าถกูต้องหรอืไม่นัน้เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้เขม็ทศิ หรือ

ใช้แท่งแม่เหล็กถาวรตรวจสอบ โดยจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ฟิลด์คอยล์ และใช้เข็มทิศหรือแท่ง 

แม่เหลก็ถาวรสอดเข้าไปทีด้่านหน้าของขัว้แม่เหลก็แต่ละขัว้ ขัว้แม่เหลก็ทีเ่กดิขึน้จะต้องสลบักนัไป 

เมื่อตรวจสอบขดชันต์ฟิลด์แล้ว ก็ให้ตรวจสอบขดซีรีส์ฟิลด์ในท�านองเดียวกัน และข้ัวแม่เหล็ก 

ที่แสดงออกเนื่องจากขดซีรีส์ฟิลด์นั้นจะต้องเหมือนกับขั้วแม่เหล็กที่ได้จากขดชันต์ฟิลด์
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ไฟฟ้�กระแสตรงจะคล้�ยมอเตอร์ไฟฟ้�กระแสตรง ทัง้รูปร่�งทีป่ร�กฏและโครงสร้�ง ซึง่มีอ�ร์เมเจอร์

และขดลวดสน�มแม่เหลก็ทีเ่หมอืนกนั ด้วยเหตนุีเ้คร่ืองกำ�เนดิไฟฟ้�กระแสตรงส�ม�รถเปลีย่นเป็น

มอเตอร์ไฟฟ้�กระแสตรงอย่�งง่�ยได้ และเช่นเดียวกัน มอเตอร์ไฟฟ้�กระแสตรงก็ส�ม�รถเปลี่ยน

เป็นเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�กระแสตรงอย่�งง่�ยได้

	 3.1	 การท�างานของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ถ้�ให้ลวดตัวนำ�เคลื่อนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กดังแสดงในรูปที่ 3.5 จะเกิดแรงดันไฟฟ้�

เหนี่ยวนำ�ขึ้นในตัวนำ�นั้น แรงดันไฟฟ้�ที่เกิดขึ้นนี้วัดได้โดยต่อกัลว�นอมิเตอร์เข้�ที่ขั้วทั้งสองของ

ตัวนำ�นั้น แต่ถ้�ตัวนำ�นั้นมีหล�ย ๆ อันม�ต่ออนุกรมกัน ค่�ของแรงดันไฟฟ้�เหนี่ยวนำ�ที่เกิดขึ้น 

จะเท่�กับผลบวกของแรงดันไฟฟ้�เหนี่ยวนำ�ที่เกิดข้ึนในแต่ละตัวนำ� ค่�ของแรงดันไฟฟ้�จะข้ึนอยู่

กับคว�มเข้มของสน�มแม่เหล็กและตัวนำ�ที่เคลื่อนที่ตัดกับสน�มแม่เหล็ก ถ้�คว�มเข้มของสน�ม

แม่เหล็กม�ก แรงดนัไฟฟ้�เหนีย่วนำ�ทีเ่กดิขึน้กม็�ก เช่นเดยีวกนัถ้�คว�มเรว็ในก�รเคลือ่นทีต่ดัม�ก 

แรงดันไฟฟ้�เหนี่ยวนำ�ที่เกิดขึ้นก็จะม�กด้วย

ถ้�เร�เคลื่อนที่ตัวนำ�ดังแสดงในรูปที่ 3.5 ลงด้�นล่�ง กระแสไฟฟ้�ที่เหนี่ยวนำ�ในตัวนำ�จะ

ไหลในทิศท�งที่แสดงโดยลูกศรชี้ แต่ถ้�เร�เคล่ือนตัวนำ�ข้ึนด้�นบน กระแสไฟฟ้�ที่เหนี่ยวนำ�ใน

ตัวนำ�จะไหลในทิศท�งตรงกันข้�ม จะเห็นว่�ทิศท�งก�รไหลของกระแสไฟฟ้�นั้นขึ้นอยู่กับทิศท�ง

ก�รเคลื่อนที่ของตัวนำ� เช่นเดียวกันถ้�เร�เปลี่ยนทิศท�งของเส้นแรงแม่เหล็ก ก็จะทำ�ให้ทิศท�ง

กระแสไฟฟ้�เหนี่ยวนำ�ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนไปด้วย

ทิศทางของกระแสไฟฟา

เสนแรงแมเหล็ก ตัวนำ

กัลวานอมิเตอร

SN

รูปที่ 3.5 การเกิดแรงดันไฟฟ้าในตัวน�าที่เคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก

ถ้�เร�พนัขดลวดตวันำ�เหมอืนขดลวดอ�ร์เมเจอร์ดงัแสดงในรปูที ่3.6 โดยนำ�ปล�ยทัง้สอง 

ของขดลวดต่อเข้�กับคอมมิวเตเตอร์ 2 อัน และมีแปรงถ่�นเป็นสะพ�นไฟต่อเข้�กับโวลต์มิเตอร์ 
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ถ้�ขดลวดอ�ร์เมเจอร์หมุน ตัวนำ�จะตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กและจะได้รับไฟฟ้�กระแสตรงจ�ก 

แปรงถ่�นที่สัมผัสอยู่กับคอมมิวเตเตอร์ทั้งสอง

กัลวานอมิเตอร

2 ซี่คอมมิวเตเตอร

ขดลวด

SN

รูปที่ 3.6 ขดลวดตัวน�าในอาร์เมเจอร์หมุนตัดสนามแม่เหล็ก

ดังนั้น จะได้ว่�องค์ประกอบที่ทำ�ให้เกิดแรงดันไฟฟ้�เหนี่ยวนำ�ในเคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้� 

กระแสตรงมี 3 ประก�ร คือ

1. เส้นแรงแม่เหล็ก

2. ตัวนำ�

3. ก�รตัดเส้นแรงแม่เหล็กโดยตัวนำ�

กรรมวิธีก�รผลิตเส้นแรงแม่เหล็กที่จำ�เป็นต่อก�รทำ�ให้เกิดแรงดันไฟฟ้�ทั้ง 3 ประก�ร คือ

1. ก�รใช้แม่เหล็กถ�วร

2. ก�รกระตุ้นที่ขดลวดสน�มแม่เหล็กของเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�กระแสตรงจ�กแบตเตอรี่

หรือเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�ขน�ดเล็ก (เป็นชนิดกระตุ้นจ�กภ�ยนอก)

3. ก�รกระตุ้นที่ขดลวดสน�มแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้�ที่ได้จ�กอ�ร์เมเจอร์ (เป็นชนิด

กระตุ้นในตัวเอง)

	 3.2	 ชนิดของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�กระแสตรงนั้นแบ่งต�มลักษณะก�รกระตุ้นขดลวดฟิลด์คอยล์ได้เป็น 

2 ชนิด คือ

1. เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�กระแสตรงชนิดใช้แหล่งจ่�ยไฟฟ้�กระแสตรงจ�กภ�ยนอกเป็น 

ตัวกระตุ้น (Separately excited generator) 



หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่ถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าจากวงจร

ไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรไฟฟ้าหนึ่งโดยความถี่ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่าหม้อแปลงไฟฟ้า

นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าได้ คือเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าและยังสามารถเพิ่มหรือลด

กระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย แต่ไม่สามารถเพิ่มหรือลดความถ่ีของไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าจะใช้ได้

กับไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น

 6.1 โครงสรางของหมอแปลงไฟฟา (Transformer construction)

หม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สําคัญ 2 ส่วนคือ

6.1.1 ขดลวด (Winding)

หม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วยขดลวดสองขดคอื ขดลวดทีท่าํหน้าทีร่บัแรงดนัไฟฟ้าเข้ามา 

เราเรียกขดลวดนี้ว่า ขดปฐมภูมิหรือขดอินพุต (Primary winding or Input winding) ส่วน

ขดลวดอีกขดหนึ่ง คือขดลวดที่ทําหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าออกไปให้โหลด เราเรียกขดลวดนี้ว่า ขด

ทุติยภูมิหรือขดเอาต์พุต (Secondary winding or Output winding)

6.1.2 แกนเหล็ก (Core)

แกนเหล็กที่ใช้ทําหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ และเป็นแผ่นเหล็กที่ผสม

ซิลิคอน แกนเหล็กอาจจะทําเป็นแผ่นยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นรูปตัว L มาเรียงต่อกัน แกน

เหล็กท่ีเป็นแผ่นยาวสีเ่หลีย่มผนืผ้าจะขดเป็นวงรอบขดลวด แกนเหลก็นีจ้ะมคีวามต้านทานแม่เหลก็

ตํ่า แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไปมี 3 แบบ คือ 

1. แบบแกนหรือแบบคอร์ (Core type) แกนเหล็กแบบนี้จะมีลักษณะเป็นรูปตัว L สอง

ตัวประกบเข้าหากัน ดังแสดงในรูปที่ 6.1 (ก)  และมีการพันขดลวดไว้ที่ขาของแกนเหล็กทั้ง 2 ด้าน

ดังแสดงในรูปที่ 6.1 (ข) โดยขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิจะพันไว้แต่ละด้านของแกนเหล็ก แต่ถ้า

ขดลวดมีหลายขด จะต้องคั่นระหว่างขดด้วยฉนวนและจะพันขดลวดแรงดันไฟฟ้าตํ่าไว้ช้ันในสุด 

6 หมอแปลงไฟฟาเฟสเดียว



เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น184

นอกจากแกนเหล็กจะถูกออกแบบเป็นรูปตัว L แล้ว ยังอาจจะถูกออกแบบเป็นรูปตัว U และ I ดัง

แสดงในรูป 6.1 (ค)

 

ขดปฐมภูมิ แกนเหล็ก
ขดทุติยภูมิ
ฉนวนคั่น

(ก)  รูปตัว L (ข) การพันขดลวด (ค) รูปตัว U และ I
รูปที่ 6.1 ลักษณะแกนเหล็กแบบแกนหรือแบบคอร์ไทป์

(2) แบบเชลล์ (Shell type) แกนเหล็กแบบนี้มักมีลักษณะเป็นรูปตัว E กับ I ดังนั้นจึง

นิยมเรียกแกนเหล็กแบบนี้ว่า แกนเหล็กแบบ EI โดยแกนเหล็กแบบนี้จะพันขดลวดไว้ที่ขากลาง

ของแกนเหล็ก ซึ่งขากลางของแกนเหล็กนี้จะมีขนาดเป็น 2 เท่าของขาริมทั้ง 2 ด้าน ลักษณะ 

แกนเหล็กและการพันขดลวดแสดงได้ดังรูปที่ 6.2 (ก) และ 6.2 (ข) แกนเหล็กแบบนี้บางครั้งอาจ

ออกแบบเป็นรูปตัว M ดังแสดงในรูปที่ 6.3 แกนเหล็กแบบนี้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะถูกแยก

ออกเป็น 2 ส่วนดังแสดงในรูปที่ 6.4
แกนเหล็กขดปฐมภูมิ

ขดทุติยภูมิ

ฉนวนคั่น

(ข) การพันขดลวด(ก) รูปตัว E กับ I
รูปที่ 6.2 ลักษณะแกนเหล็กแบบเชลล์

รูปที่ 6.3 ลักษณะแกนเหล็กแบบเชลล์ที่ท�ำเป็นแบบตัว M

เสนแรงแมเหล็ก

รูปที่ 6.4  ลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็กบนแกนเหล็ก



หม้อแปลงไฟฟ้าที่ออกแบบสำาหรับใช้งานพิเศษอื่น ๆ  มากกว่าเป็นหม้อแปลงกำาลังที่ใช้

โดยทั่วไป เราเรียกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ว่า หม้อแปลงไฟฟ้าพิเศษหรือหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะ

งาน ซึ่งจะใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้าพิเศษนี้ ได้แก่

1. หม้อแปลงเครื่องมือวัด

2. หม้อแปลงแบบออโต

3. หม้อแปลงกระแสคงตัว

4. หม้อแปลงเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

 10.1 หมอแปลงเครือ่งมอืวดั (Instrument transformer)

หม้อแปลงเครื่องมือวัดเป็นหม้อแปลงที่ใช้สำาหรับเครื่องมือวัด การวัดโดยตรงของแรงดัน

ไฟฟ้าสูงหรือกระแสไฟฟ้าสูงมาก ๆ ทำาให้ต้องใช้เครื่องมือวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาแพง หม้อแปลง

เครือ่งมือวดั เช่น หม้อแปลงขนาดเลก็และราคาไม่แพงจะถูกออกแบบให้มขีนาดทีเ่หมาะสมสำาหรับ

เครื่องมือวัด ซึ่งจะทำาให้เพิ่มความปลอดภัยและเที่ยงตรง หม้อแปลงเครื่องมือวัดแบ่งออกเป็นดังนี้ 

คือ

10.1.1 หม้อแปลงความต่างศกัยหรือหม้อแปลงแรงดนั (Potential trans-

former or Voltage transformer)

หม้อแปลงนี้มีการทำางานเช่นเดียวกับหม้อแปลงกำาลังหรือหม้อแปลงระบบจำาหน่าย แต่

หม้อแปลงแรงดันจะมีขนาดเล็กและใช้แปลงแรงดันไฟฟ้าสูง ๆ เป็นแรงดันไฟฟ้าตำ่าสำาหรับใช้กับ

โวลต์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ วัตต์ชั่วโมงมิเตอร์หรือมาตรวัดวัตต์ชั่วโมง (Watthour meters) การต่อ

หม้อแปลงแรงดันแสดงได้ดังรูปที่ 10.1

10
หมอแปลงไฟฟา

สําหรับใชงานพิเศษ



267บทที่ 10 หม้อแปลงไฟฟ้าสำาหรับใช้งานพิเศษ

VV

ตอไปโหลด

(ก) วงจรพื้นฐาน (ข) สัญลักษณ
รูปที่ 10.1 การต่อหม้อแปลงเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า

ขดแรงดันไฟฟ้าสูงซ่ึงเป็นขดปฐมภูมขิองหม้อแปลงแรงดนัจะเท่ากบัขนาดแรงดนัไฟฟ้าของ

แหล่งจ่ายท่ีต้องการวัด ถ้าสมมตว่ิาต้องการวัดแรงดนัไฟฟ้าเฟสเดยีวทีม่ขีนาดแรงดนั 4800 โวลต์ 

ขดปฐมภูมิของหม้อแปลงแรงดันจะต้องมีขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 4800 โวลต์ด้วย  ขดแรงดัน 

ไฟฟ้าตำ่าซึ่งเป็นขดทุติยภูมิมีขนาดแรงดันสูงสุด 120 โวลต์  อัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าระหว่างขด

ปฐมภูมิกับขดทุติยภูมิจะมีค่าเท่ากับ 4800
120  = 40

1  โวลต์มิเตอร์ที่ต่อคร่อมเข้ากับขดทุติยภูมิของ

หม้อแปลงแรงดันอ่านได้ค่า 120 โวลต์ ดังแสดงในรูปที่ 10.2 เมื่อโวลต์มิเตอร์อ่านค่าได้ 120 โวลต์  

ค่าที่อ่านได้จะต้องคูณด้วยอัตราส่วนของแรงดันคือ 40 ดังนั้นจะมีค่า 120 × 40 = 4800 โวลต ์

ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่แท้จริงจะมีค่าเท่ากับ 4800 โวลต์

V

4,800V

40:1

120V

รูปที่ 10.2 การวัดแรงดันไฟฟ้าโดยการใช้หม้อแปลงแรงดัน

รูปที่ 10.3 หม้อแปลงแรงดันชนิดใช้ภายนอกอาคาร
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