5

บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลักการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง [1]
มอเตอร์ ไฟฟ้ าคือเครื่ องกลซึ่ งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าไปเป็ นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการ
ดังนี้ คือเมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลในตัวนา ซึ่ งวางอยูใ่ นสนามแม่เหล็กย่อมทาให้เกิดแรงขึ้นบนตัวนา
ในทิศทางตามกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming’s Left Hand Rule) ซึ่ งกล่าวไว้วา่ “นิ้วชี้ แสดงทิศทาง
ของเส้นแรงแม่เหล็กนิ้ วกลางแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้ าและนิ้วหัวแม่มือแสดงทิศทางของแรง
เกิดขึ้น” และขนาดของแรงที่เกิดขึ้นสามารถหาได้จากสมการที่ 2.1
(2.1)
F  B.i.L
เมื่อ

F

B
i
l

= แรงที่เกิดขึ้นบนตัวนา
= ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก
= กระแสที่ไหลในตัวนา
= ความยาวของตัวนา

ก.

ข.

ภาพที่ 2.1 ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก
ก. สนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว
ข. พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนาซึ่ งมีกระแสไหลออก เส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนาจะมี
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
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ภาพที่ 2.2 ผลรวมของสนามแม่เหล็กทัง่ สองแห่งทาให้เกิดแรงบิดเบนของสนามแม่เหล็กอันเป็ น
สาเหตุให้เกิดแรง F ทาให้ลวดตัวนาเคลื่อนที่ข้ ึนบน

ข.

ก.
ค.

ภาพที่ 2.3 ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านลวดตัวนา
ก. ลวดตัวนาที่มีความยาวหนึ่งมีกระแสไหลผ่านและวางอยูใ่ นสนามแม่เหล็ก
ข.แสดงทิ ศ ทางของเส้ น แรงแม่ เ หล็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ นรอบตัว น าเมื่ อ เที ย บกับ ทิ ศ ทางของ
สนามแม่เหล็ก
ค. ผลรวมของสนามแม่เหล็กทัง่ สองแห่งทาให้ตวั เคลื่อนที่ดว้ ยแรง
เราสามารถหาทิศทางของแรง F ที่เกิดขึ้นได้โดยใช้กฎมือซ้ายของแฟลมมิ่ง (Fleming Left
Hand Rule) ซึ่ งทาให้หาทิศทางการหมุนของมอเตอร์ น้ นั เอง ภาพที่2.4 แสดงการใช้กฎมือซ้ายของ
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แฟลมมิ่งหรื อกฎมือซ้ายของมอเตอร์ (Left hand Rule Motor Rule) เพื่อหาทิศทางของแรงที่เกิดขึ้น
บนลวดตัวนาเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพที่ 2.5 แสดงการใช้กฎมือขวาของเฟลมมิ่ง หรื อกฎมือขวาของ
เครื่ องกาเนิ ด (left Hand Rule Motor Rule) เพื่อหาทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนา (Induced
R.M.F.) ในเครื่ องกาเนิ ดหรื อใช้หาทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าต่อต้าน (Back E.M.F. Or Counter
E.M.F.)

ภาพที่ 2.4 กดมือซ้ายของมอเตอร์ไฟฟ้ า

ภาพที่ 2.5 กฎมือขวาของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
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2.2 โครงสร้ างและหลักการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก
โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงจะเป็ นดังภาพที่ 2.6 และภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.6 ลักษณะทัว่ ไปของมอมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง

ภาพที่ 2.7 ส่ วนประกอบภายในมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
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ภาพที่ 2.8 โครงสร้างและการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
หลักการทางานเบื้องต้นของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ก็คือจะมีสนามแม่เหล็กอยู่ 2 ส่ วน
คือส่ วนที่อยูบ่ นสเตเตอร์ และส่ วนที่อยูบ่ นอาร์ เมเจอร์ โดยสนามแม่เหล็กที่อยูบ่ นสเตเตอร์ น้ นั เกิ ด
จากการจ่ายไฟด้วยแหล่งจ่าย v f ทาให้เกิดกระแส i f ไหลเข้าไปในขดลวด เกิดขั้วแม่เหล็กเหนื อใต้ข้ ึนบนสเตเตอร์ และทาให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก วิ่งผ่านช่องว่างและโรเตอร์ จากขั้วเหนื อไปยังขั้ว
ใต้ ส นามแม่ เ หล็ ก อี ก ส่ ว นหนึ่ งคล้ อ งสนามแม่ เ หล็ ก ที่ อ ยู่ บ นอาร์ เ มเจอร์ ซ่ ึ งขดลวดที่ ส ร้ า ง
สนามแม่ เหล็กนี้ จะพันอยู่บนโรเตอร์ สนามแม่เหล็ก นี้ เป็ นสนามแม่เหล็กของเส้ นแรงที่ วนอยู่
รอบตัวนาบนโรเตอร์ จากภาพที่ 2.8 ถ้าเราพิจารณาขดลวดเพียงขดเดียวที่รับไฟจากแปรงถ่าน ผ่าน
คอมมิวเตเตอร์ และสมมุติให้ขดลวดนั้นพันเพียงรอบเดียว เราจะได้ภาพของขดลวดที่วางอยูภ่ ายใต้
สนามแม่เหล็กดังภาพที่ 2.8 จากภาพเนื่องจากกระแส ia ไหลผ่านแปรงถ่านและคอมมิวเตเตอร์ เข้า
ขดลวดทางตัวนา a และกลับทางตัวนา – a จึงทาให้มีเส้นแรงแม่เหล็กทิศทางตามเข็มรอบตัวนา a
และทิศทางทวนเข็มรอบตัวนา - a (โดยใช้กฎมือขวา) เนื่องจากโดยธรรมชาติ เส้นแรงแม่เหล็กจะ
ไม่ตดั กันทาให้เส้นแรงแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กหลักบิดตัวอ้อมตัวนา a และ - a ดังในภาพ ผล
ก็คือทาให้เกิ ดการผลักกันระหว่างเส้นแรงแม่เหล็ก ของสนามแม่เหล็กหลักและเส้นแรงแม่เหล็ก
รอบตัวนา a , - a ทาให้ขดลวด a ,- a ถูกผลักให้หมุนในทิศตามเข็มนาฬิ กาตามภาพ การหมุน
ดังกล่าวจะทาให้ตวั นา - a หมุนมาแทนที่ตวั นา a และตัวนา a หมุนไปแทนที่ตวั นา - a ในส่ วน
ของกระแสก็จะกลายเป็ นไหลเข้าตัวนา - a และออกทางตัวนา a ทาให้เกิ ดแรงผลักให้หมุนอย่าง
ต่อเนื่อง
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ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ หลักการทาให้เกิ ดแรงบิดขึ้นบนโรเตอร์ เพื่อนาไปขับโหลดอีกต่อ
หนึ่ ง เราเรี ย กพฤติ ก รรมนี้ ว่า เป็ นพฤติ ก รรมมอเตอร์ ซึ่ ง เกิ ดจากการแปลงพลัง งานไฟฟ้ าให้เป็ น
พลังงานกลผ่านการผลักกันของพลังงานจากสนามแม่เหล็ก แต่หากพิจารณาให้ลึกลงไป ในขณะที่
โรเตอร์ ก าลัง หมุ น อยู่ น้ ั น ขดลวดอาร์ เ มเจอร์ ที่ ถู ก ใช้ เ ป็ นตัว สร้ า งสนามแม่ เ หล็ ก มาผลัก กั บ
สนามแม่เหล็กหลักนั้นก็จะหมุนตัดผ่านกันสนามแม่เหล็กหลักไปด้วยในตัว การที่ขดลวดตัวนาอาร์
เมเจอร์ หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กหลักนี้ก็ทาให้เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ ยวนาขึ้นมาตัวหนึ่ งมีทิศทางต้าน
การไหลของกระแส ia ซึ่ งเป็ นกระแสตัวที่ทาให้เกิ ดการหมุนขึ้น (เป็ นไปตามกฎธรรมชาติที่วา่ เมื่อ
i a ทาให้เกิ ดหมุน ก็ตอ้ งมีแรงดันมาต้านการไหลของ i a เพื่อสร้างความสมดุล ) เราเรี ยกแรงเคลื่อน
เหนี่ ยวนาในทิศต้านกลับนี้ วา่ Back Emf ดังแสดงในภาพ 2.8 ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมของเครื่ องกาเนิ ดที่
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และสามารถเขียนวงจรสมมูลทางไฟฟ้ าของ ภาพที่ 2.8 ได้ดงั ภาพที่ 2.9

ก.

ภาพที่ 2.9 วงจรสมมูลดีซีมอเตอร์
ก. วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์
ข. วงจรขดลวดสนาม
เมื่อ

คือ ความต้านทานในขดลวดอาร์ เมเจอร์
La คือ ความเหนี่ ยวนาในขดลวดอาร์ เมเจอร์
e คือ Back Emf
b
R คือ ความต้านทานในขดลวดสนามแม่เหล็กหลัก
f
Ra

L

f

คือ ความเหนี่ยวนาในขดลวดสนามแม่เหล็กหลัก

ข.
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และสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในวงจรได้ดงั นี้
di a 

วงจรอาร์ เมเจอร์

V a  R ai a  L a

วงจรสร้างสนามแม่เหล็กหลัก

V f Rfif Lf

dt

eb

di f
dt b

2.3 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง [1]
การควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งออกเป็ น 4 วิธี คือ
2.3.1 การควบคุมวงจรอาร์ เมเจอร์ (Armature control)
เป็ นการควบคุมกระแสหรื อแรงดันที่ป้อนให้กบั วงจรอาร์ เมเจอร์ ซึ่ งจะให้ผลตอบสนองที่
รวดเร็ ว และควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ ได้โดยตรง โดยการควบคุมกระแสอาร์ เมเจอร์ ซึ่ งสามารถ
ควบคุมผ่านทางแรงดันที่ป้อนให้กบั มอเตอร์ และเมื่อกระแสอาร์ เมเจอร์ มีค่าเท่ากับกระแสที่พิกดั ค่า
แรงบิดสู งสู งของมอเตอร์ (Maximum Torque) จะมีค่าคงที่ซ่ ึ งอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการควบคุ มแบบ
แรงบิดคงที่ ดังนั้นจึงเหมาะสาสาหรับงานที่ตอ้ งการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์
2.3.2 การควบคุมวงจรสนาม (Field control)
เป็ นการควบคุ ม สนามแม่เหล็ก โดยการควบคุ ม กระแสสนามที่ ใช้ส ร้ า งสนามแม่ เหล็ ก
เนื่ องจากไม่สามารถปรับความเร็ วของมอเตอร์ ดว้ ยการปรับแรงดันที่ป้อนให้กบั มอเตอร์ ได้ แต่หาก
ลดค่ากระแสสนามลงจะทาให้ความเร็ วของมอเตอร์ เพิ่มขึ้นได้ การลดกระแสสนามจะทาให้ฟลักซ์
แม่เหล็ก ( ) ลดลง แต่มีขอ้ เสี ยคื อ ผลตอบสนองช้า เนื่ องจากค่าเหนี่ ยวนาของวงจรสนามมี ค่า
มากกว่าวงจรอาร์ เมเจอร์ จึงทาให้ไม่สามารถควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ ได้โดยตรง และการทางาน
อาจไม่เสถียรเนื่ องจากผลของปฏิกิริยาอาร์ เมเจอร์ (Armature Reaction) แต่มีขอ้ ดีคือ การควบคุมทา
ให้ง่ายกว่าแบบแรกอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการควบคุ มแบบกาลังงานสู งสุ ดคงที่จึงเหมาะสาหรับงานที่
ต้องการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ เพื่อให้ได้ความเร็ วตามต้องการ
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2.3.3 การควบคุมวงจรอาร์ เมเจอร์ และวงจรสนาม (Combine Armature And Field Flux
Control)
เป็ นการนาการควบคุ มวิธีที่ 1 และ 2 มาใช้ในการควบคุ มความเร็ วมอเตอร์ กระแสตรง
โดยการควบคุ มกระแสหรื อแรงดันที่ป้อนให้กบั วงจรอาร์ เมเจอร์ และควบคุ มสนามแม่เหล็กโดย
การควบคุ มกระแสสนามที่ใช้สร้างกระแสแม่เหล็ก โดยสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ทางานได้อย่าง
ต่อเนื่ องโดยอัตโนมัติ ซึ่ ง ทาให้สามารถควบคุ มแรงบิดของมอเตอร์ ได้โดยตรง และยังสามารถ
ควบคุมความเร็ วของมอเตอรให้คงที่ตามค่าความเร็ วค่าสั่งได้

ภาพที่ 2.10 การควบคุมความเร็ วด้วยวิธีการควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์และวงจรสนาม
2.3.4 การควบคุมความต้ านทานของวงจรอาร์ เมเจอร์ (Armature Resistance Control)
เป็ นการปรับค่าความต้านทานของวงจรอาร์ เมเจอร์ โดยการต่อความต้านทาน Re อนุกรม
กับวงจรอาร์ เมเจอร์ แต่วธิ ี น้ ีมีประสิ ทธิ ภาพต่า เพราะมีการสู ญเสี ยเกิดขึ้นที่ความต้านทานจึงไม่นิยม
ใช้กนั กราฟคุณลักษณะของการควบคุมด้วยวิธีน้ ี แสดงดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 การควบคุมความเร็ วด้วยวิธีการควบคุมความต้านทานของวงจรอาร์ เมเจอร์
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2.4 วงจรสมมูลมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก
ประกอบด้วยวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ และ ขดลวดสนามแม่เหล็กที่เป็ นแบบกระตุน้ แยก
(แสดงดังภาพที่ 2.11)
Ia

L

I

a

R

VVa

f

a

t

E

a

M

R

f

(ก)
ก.

ข.(ข)

ภาพที่ 2.12 วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบกระตุน้ แยก
ก. วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์
ข. วงจรขดลวดสนาม
จากวงจรสมมูลจะได้สมการดังนี้
ค่าแรงดันไฟฟ้ าต้านกลับ
E a  V a  I aRa

(2.2)

โดยที่
Ra
Ia
Ea

Va

=
=
=
=

ค่าความต้านทานของขดลวดอาร์ เมเจอร์
ค่ากระแสที่ไหลในขดลวดอาร์ เมเจอร์
ค่าแรงดันไฟฟ้ าต้านกลับ (Back E.M.F)
ค่าแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั มอเตอร์

เนื่องจากเป็ นแบบกระตุน้ แยก กาหนดค่า  คงที่
จานวนเส้นแรงแม่เหล็ก
 

NfI f
Rf

(2.3)
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โดยที่
N
I

R

f

= จานวนรอบของขดลวดสนามแม่เหล็ก

f

= กระแสที่ไหลในขดลวดสนามแม่เหล็ก

f

= ค่าความต้านทานขดลวดสนามแม่เหล็ก

ค่าแรงบิดจะได้วา่
T  K I a

ดังนั้น

(2.4)

T I a

คุณลักษณะระหว่างแรงบิด ความเร็ ว และกระแสที่ไหลในอาร์ เมเจอร์ จะได้วา่ ค่าความเร็ ว
รอบเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้ าต้านกลับ ดังสมการที่ 2.5
E a  K 

(2.5)

โดยที่
K





= ค่าคงที่ของมอเตอร์
= จานวนเส้นแรงแม่เหล็ก
= ความเร็ วรอบ

จากสมการที่ (2.3) แทนลงในสมการที่ (2.2) จะได้
ค่าความเร็ วรอบ


  V a I a Ra


(2.6)

ค่าคงที่ของมอเตอร์
K

P
2 a

(2.7)
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โดยที่
p

z
a

= จานวนขั้วแม่เหล็ก
= จานวนตัวนาที่พนั บนอาร์ เมเจอร์
= วิธีการพัน พันแบบแลป a  p
พันแบบเวฟ a  2

2.5 การขับเคลือ่ นมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงด้ วยดีซีชอปเปอร์ [3]
ดังที่เราได้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าวิธีการหนึ่ งในการควบคุมอัตราเร็ วของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงก็ คื อ การควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ าที่ อ าร์ เ มเจอร์ ดัง นั้ นเมื่ อ ดี ซี ชอปเปอร์ สามารถ
เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้ าได้น้ นั ก็หมายถึงว่าเราสามารถนามาใช้ควบคุมอัตราเร็ วของมอเตอร์
ได้น้ นั เอง ในปั จจุบนั ได้มีการนาเอาวงจรชอปเปอร์ มาใช้ในการขับเคลื่ อนมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแส
ตรงกันอย่างแพร่ หลาย ทัง่ นี้ เนื่ องจากมีขอ้ ดีอยูห่ ลายประการด้วยกัน อย่างเช่น มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มี
ความยืดหยุ่นในการควบคุ ม มี การตอบสนองที่รวดเร็ ว และมีความสามารถในการคืนพลังงานที่
อัตราเร็ วต่าๆ ได้ ดังจะได้กล่าวถึงรายระเอียดในลาดับต่อไปนี้ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของ ดีซี
ชอปเปอร์ ในการควบคุมมอเตอร์ เช่น ยวดยานต่างๆ (ที่ใช้พลังงานแหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่ ) งานลาก
ดึงหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot) ฯลฯ
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2.5.1 ประเภทของ ดีซี ชอปเปอร์
ดีซี ช็อปเปอร์ ที่มีโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภทดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ประเภทของ ดีซีชอปเปอร์
ชนิด

ช็อปเปอร์คลาส A

ช็อปเปอร์คลาส B

ช็อปเปอร์คลาส C

ช็อปเปอร์คลาส D

ช็อปเปอร์คลาส E

วงจร

ควอดแดรนต์ที่ทางาน
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2.5.2 ชอปเปอร์ คลาส A
วงจรกาลังพื้นฐานของช็ อปเปอร์ ควอดแดรนต์เดี ยวแบบแปลงลง แบบจาลองวงจรอาร์
เมเจอร์ ของมอเตอร์ แสดงโดยองค์ประกอบสามส่ วนแยกกัน(Ea,Ra,La)คาว่า “แปลงลง”(Stepdown)
หมายถึ งแรงดันเฉลี่ ยที่ ข้ วั ของวงจรอาร์ เมเจอร์ จะน้อยกว่าแรงดันแหล่งจ่าย คาว่า“ควอดแดรนต์
เดียว”(Single-Quadrant) แสดงถึงค่า vt และ ia จะมีได้เฉพาะในควอดแดรนต์แรกเท่านั้น ดังการ
ทางานของวงจรในรู ปที่ 5.26 b และ c เมื่อสวิตช์ Q1 , นากระแส ดังนั้นแรงดันจากแหล่งจ่ายจะตก
คร่ อมที่โหลด หรื อวงจรอาร์ เมเจอร์ ถ้าพิจารณาการทางานในสภาวะคงตัว เราจะได้
Ia 

V  Ea
Ra

กระแสเฉลี่ยในวงจรอาร์ เมเจอร์ สามารถควบคุ มได้โดยการแปรค่า ช่วงเวลาในการนากระแส
ของสวิตซ์ Q1 (ton หรื อ D)
เนื่องจาก Q1 จะต้องหยุดนากระแสในขณะที่ยงั มีแรงดันตกคร่ อมเป็ นบวก ซึ่ งต่างจากกรณี ของ
วงจรเรี ยงกระแสที่สวิตซ์จะหยุดนากระแสในลาดับต่อไป (ครึ่ งคลื่นถัดไปในกรณี วงจรเรี ยงกระแส
หนึ่งเฟส) โดยอัตโนมัติ ดังนั้นในกรณี ที่ไช้ไทริ สเตอร์ เป็ นสวิตซ์ จึงจาเป็ นต้องใช้วงจรบังคับให้
หยุดนากระแส แต่ไม่ตอ้ งใช้ในกรณี ที่ใช้สวิตซ์จาพวกทรานซิ สเตอร์ ไอจีบีหรื อมอสเฟตค่าเฉลี่ ย
ของ ia อาจจะควบคุมได้จากหลายวิธี ดังต่อไปนี้
ก). โดยการแปรค่า ton และคงค่าคาบเวลา Tp ไว้ ; เรี ยกว่าการมอดดูเลตความกว้างพัลส์
(Pulse Width Modulation; PWM)
ข). โดยการแปรค่าคาบ Tp และค่า ton ให้คงที่ ; เรี ยกว่าการ มอดดูเลตความถี่
(Frequency Modulation)
ค). โดยวิธีการใช้ท้ งั สองวิธีในข้อ ก). และ ข). รวมกัน
ถ้า ton มีค่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับ Tp (รู ปที่ 5.26b) ก็จะมีโอกาสทาให้เกิดการทางานใน
ย่านกระแสไม่ต่อเนื่อง และในทานองกลับกันถ้า ton มีค่าใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับ Tp (แต่ไม่สามารถ
มากกว่า Tp ได้)จะมีโอกาสทาให้เกิดการทางานในย่านกระแสต่อเนื่ อง เนื่ องจากความถี่ที่ใช้ในการ
สวิตซ์ของ Q1 นั้นมีค่าสู ง (ค่าแบบอย่างสาหรับช็อปเปอร์ ที่ใช้ไทริ สเตอร์ คือ 200-500 Hz , ค่า
แบบอย่างสาหรับ ช็อปเปอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์
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คือ 1 KHz-20 KHz ) ดังนั้นทาให้กระแสมีโอกาสที่จะต่อเนื่ องมากว่า ถึงแม้วา่ วงจรอาร์ เมเจอร์ จะ
มีค่าต้านเหนี่ ยวนาที่ค่อนข้างต่าก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามในช่วงสภาวะชัว่ ครู่ กระแสอาจจะกลายเป็ น
กระแสไม่ต่อเนื่อง

ภาพที่ 2.13 วงจรชอปเปอร์ คลาสA
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2.5.3 ชอปเปอร์ คลาส C
การควบคุมการทางานในควอดแรนต์ที่ 1 และ 2 ด้วยวงจรชอปเปอร์คลาส C ดังภาพที่
2.13 ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.14 วงจรชอปเปอร์

ภาพที่ 2.15 การหมุนเดินหน้าและการเบรกโดยการใช้ชอปเปอร์คลาส C
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จากภาพที่ 2.13 สวิตซ์ S1 และไดโอด D1 เป็ นชอปเปอร์ วงจรหนึ่ ง ส่ วนสวิตซ์ S 2 และ
ไดโอด D2 ก็เป็ นชอปเปอร์ อีกวงจรหนึ่ ง ชอปเปอร์ ท้ งั สองวงจรถูกควบคุ มในเวลาเดี ยวกันทั้งใน
ตอนที่หมุนและคืนพลังงานกล่าวคือสวิตซ์ S1 และ S 2 จะถูกปิ ดวงจรสลับกัน ในช่วงของคาบเวลา
T สวิตซ์ S1 จะทางานคาบเวลา  T ส่ วนสวิตซ์ S 2 จะทางานจาก  T ถึง T เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ลัดวงจรของแหล่งจ่าย จึงต้องระวังไม่ให้ S1และS2 ทางานพร้อมกัน สาหรับภาพคลื่นของสัญญาณ
ควบคุม ic , va , ia และ is รวมทั้งอุปกรณ์ภายในการนากระแสในช่วงที่แตกต่างกันของคาบเวลา
แสดงดังภาพที่ 2.14 ซึ่ งในภาพคลื่ นดังกล่าว การหน่ วงเวลาระหว่างการหยุดทางานของสวิตซ์ตวั
หนึ่งและการทางานของอีกตัวไม่ได้นามาคิดเนื่ องจากมันเป็ นค่าที่นอ้ ยมากจากภาพคลื่นแรงดันที่ข้ วั
มอเตอร์ของภาพที่ 2.14
V a  V

Ia 

ดังนั้น

V  E a

(2.8)

Ra

จากสมการ 2.8 มอเตอร์ จะทางานในลักษณะการหมุน (+ I ) เมื่อ  >(E/V) และเป็ น
การเบรกแบบคืนพลังงาน (- I ) เมื่อ  < (E/V)ส่ วนการทางานในสภาวะไม่มีโหลด
 = (E/V)
a

a

จากภาพที่ 2.14 การลดลงของอัตราเร็ วจะเป็ นการเพิ่มขึ้นของกระแส I และภาพคลื่น
ทั้งหมดของกระแส I จะเลื่อนขึ้นเมื่อกระแส I เริ่ มมีค่ามากกว่าค่าของการกระเพื่อม กระแส I
จะเป็ นบวกเสมอ ซึ่ งในขณะนี้ สวิตซ์ S1 และไดโอด D1 จะนากระแสส่ วน S 2 แม้จะรับสั ญญาณ
ควบคุ ม มันจะไม่นากระแสเนื่ องจากเป็ นการไบแอสกลับ โดยการนากระแสของไดโอด D1 ใน
ทานองเดียวกันอาจเพิ่มขึ้นของอัตราเร็ วที่สูงกว่าอัตราเร็ วไม่มีโหลดจะสร้างกระแส I เป็ นลบ และ
ภาพคลื่นของกระแส I จะเลื่อนลง เมื่อกระแส I เป็ นลบกระแสจะถูกนาโดยสวิตซ์ S 2 และ
ไดโอด D2 ส่ วนสวิตซ์ S1 และไดโอด D1 จะไม่มีการนากระแส กล่าวโดยสรุ ปการหมุนของมอเตอร์
การนากระแสจะกระทาโดยสวิตซ์ S1 และไดโอด D1 ส่ วนการเบรกจะนากระแสโดยสวิตซ์ S 2
และ D2
a

a

a

a

a

a

a
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2.6 เทคโนโลยีไอจีบีที (IGBT)
ความล้ าหน้าทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ คือจุดกาเนิ ด ของ ไอจีบีที (Insulate Gate Bipola
Transistor: IGBT) หากจะกล่ าวถึ งอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ในงานในด้านเพาเวอร์ กาลังหรื อ
เพาเวอร์ คอนโทรล ก็เห็นจะมีอยู่ไม่กี่ ชนิ ด ซึ่ งในแต่ละชนิ ดก็มีขอ้ จากัดและความสามารถในการ
ทางานที่แตกต่างกันออกไปตาม ลักษณะของการนาไปใช้ควบคุมงาน ด้านต่างๆซึ่ งอาจจะรวมไปถึง
ความไม่ลา้ สมัยเร็ วจนเกินไปของอุปกรณ์ที่ถูกเลือกมาใช้งานด้วย
2.6.1 ความผูกพันจากของเดิม
อุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรล ที่พอจะคุน้ เคยและใช้งานกันอย่างกว้างขวางใน
ขณะนี้ ก็เห็ นจะไม่พ น้ เอสซี อาร์ (SCR) ไตรแอก (TRIAC) ทรานซิ สเตอร์ กาลังและมอสเฟต
โดยเฉพาะทรานซิ สเตอร์ และมอสเฟต ที่จะเป็ นจุดพัฒนาการของอุปกรณ์ชนิ ดใหม่น้ ี ซึ่ งอุปกรณ์ท้ งั
สองชนิ ด ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป กล่ าวคื อ ทรานซิ สเตอร์ กาลังขณะอยู่ในสภาวะ
นากระแสจะมีอตั ราการสู ญเสี ยกาลังงานต่ า มีอตั ราแรงดันและขยายกระแสได้สูง แต่ความเร็ วใน
การสวิตช์ทางานยังต่าอยู่ โดยเฉพาะช่วงหยุดนากระแส จะมีช่วงเวลาที่ยาวกว่า ซึ่ งจะเป็ นคุณสมบัติ
ที่ตรงข้ามกับเพาเวอร์ มอสเฟต ที่มีความเร็ วในการสวิตช์ทางานนากระแสและหยุดนากระแสได้เร็ ว
กว่ามาก แต่ก็มีอตั ราการสู ญเสี ยกาลังงานสู งมากเช่นกัน
จากเหตุผลที่กล่าวมาของเพาเวอร์ ทรานซิ สเตอร์ และเพาเวอร์ มอสเฟตจึงได้มีการพัฒนา
อุปกรณ์ ประเภทนี้ จนสามารถได้อุปกรณ์ เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ คอนโทรลชนิ ดใหม่ข้ ึ นมา โดย
คุณสมบัติต่าง ๆ จะรวมเอาข้อได้เปรี ยบของทรานซิ สเตอร์ ไบโพลาร์ และมอสเฟตเข้ามารวมไว้ใน
อุปกรณ์ชนิ ดใหม่น้ ี โดยมีการตั้งชื่ อหรื อเรี ยกชื่ ออย่างเป็ นทางการว่า ไอจีบีที (Insulate Gate Bipolar
Transistor: IGBT)
2.6.2 โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ ไอจีบีที (IGBT)
เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มี จ าหน่ า ยกัน หลายเบอร์ ด้ว ยกันจากความเป็ นอุ ป กรณ์ หน้า ใหม่ จึ ง มี
สัญลักษณ์ชนิ ดและตัวไอจีบีทีอยู่หลายรู ปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กบั ผูผ้ ลิ ตว่าจะใช้สัญลักษณ์ ใดเป็ น
สัญลักษณ์ประจาสิ นค้าที่ผลิตขึ้น จากที่พบมากที่สุดก็มีใช้กนั อยูส่ องแบบ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2.14
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์และชื่อเรี ยกขาต่าง ๆ ของไอจีบีทีชนิดเอ็นแชนเนล
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D

D

G

G

S

ก.

S

ข.

ภาพที่ 2.16 สัญลักษณ์และการเรี ยกชื่อขาของไอจีบีทีท้ งั 2 แบบ
ก. สัญลักษณ์ไอจีบีทีแบบคล้ายสัญลักษณ์มอสเฟส
ข. สัญลักษณ์ไอจีบีทีแบบคล้ายสัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์
จากภาพที่ 2.16 ก. จะเห็ นว่ามี ลกั ษณะคล้ายสัญลักษณ์ ของมอสเฟตมาก เพียงแต่ว่า
สัญลักษณ์ของไอจีบีทีน้ นั จะมีลูกศรเพิม่ ขึ้นมาตรงขาเดรนลักษณะของลูกศรจะชี้ เข้าหาตัว หรื อชี้ เข้า
หาชั้นของซิ ลิคอนภายในตัวไอจีบีทีในบทความนี้ จะใช้สัญลักษณ์ในรู ป ข. จะเหมือนกับสัญลักษณ์
ของทรานซิ สเตอร์ แต่ตรงขาเกต (หรื อเบสของทรานซิ สเตอร์ ) จะเพิ่มขีดขึ้ นมานี้ ไม่ได้ต่อถึ งกัน
โดยตรงกับขาที่ต่อออกมาภายนอก

ภาพที่ 2.17 โครงสร้างพื้นฐานของไอจีบีที
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โครงสร้ างของไอจีบีทีชนิ ดเอ็นแชนเนลเป็ นภาพตัดขวางได้ดงั ภาพที่ 2.16 โครงสร้ าง
โดยรวมส่ วนใหญ่มีลกั ษณะคล้ายกับโครงสร้างของมอสเฟตมาก จะแตกต่างกันตรงที่ไอจีบีที จะมี
ชั้น P+ หรื อชั้นอินเจ็กติ้ง (Injecting) ต่ออยูร่ ะหว่างขาเดรน ซึ่ งในมอสเฟตนั้นไม่มี จากการที่ขาเกต
ถูกกั้นด้วยชั้นของซิ ลิคอนออกไซด์ (SiO2) เป็ นผลทาให้ความต้านทานอินพุตที่ขาเกตมีค่าสู งมาก
เหมือนกับเพาเวอร์ มอสเฟต โดยทัว่ ไปจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 109 โอห์ม

ก.

ข.

ภาพที่ 2.18 คุณสมบัติของกระแสและแรงดันของไอจีบีที
ก. ลักษณะคุณสมบัติระหว่างกระแสและแรงดันของไอจีบีที
ข. ลักษณะคุณสมบัติการถ่ายโอนกระแสและแรงดัน
จากผลดังกล่ าวทาให้ลกั ษณะของกคุ ณสมบัติของกระแสและแรงดันของ ไอจีบีที มี
ลักษณะคล้ายกราฟของทรานซิ สเตอร์ แต่การควบคุ มกระแสเดรน จะอาศัยการควบคุ มแรงดัน
ระหว่างขาเกตกับขาซอร์ ส มากกว่า การควบคุมกระแสที่ขานี้ เหมือนกันทรานซิ สเตอร์ ซึ่ งคุณสมบัติ
ของกระแสและแรงดันของไอจีบีทีแสดงไว้ในภาพที่ 2.17 ก. และสาหรับ ภาพที่ 2.17 ข. เป็ น
คุณสมบัติการถ่ายโอนกระแสและแรงดัน
ภาพให้เห็นว่าส่ วนใหญ่ของเส้นจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงแต่จะเริ่ มโค้งที่กระแสเดรนมีค่า
ต่า ๆ นัน่ ก็คือจุดที่แรงดันระหว่างขาเกตและขาซอร์ สต่ าลง ใกล้แรงดันจุดเริ่ มเปลี่ ยนสภาวะการ
ทางาน (จุด Threshold voltage: Vgs(th) โดยถ้าแรงดันระหว่างหยุดนากระแสหรื อคัตออฟ ในกรณี
ของไอจีบีทีชนิ ดพีแชนเนลนั้นคุณสมบัติจะคล้ายกับเอ็นแชนเนล แต่โครงสร้างและสัญลักษณ์จะมี
ลักษณะตรงกันข้ามกับเอ็นแชนเนล เช่ น ชนิ ดของสารที่ โด๊ฟจากเอ็นแชนเนล ก็จะเปลี่ ยนเป็ น
ตรงกันข้าม สัญลักษณ์ลูกศรก็จะกลับเอาหัวลูกศรกลับไปในทางตรงกันข้าม
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2.6.3 สภาวะนากระแส
เมื่อขาเดรนได้รับแรงดันไบแอสตรงคือเป็ นบวกเทียบกับซอร์ ส และแรงดันระหว่างเกต
กับซอร์ สมี ค่าเกิ น Vgs(th) ประจุ ไฟฟ้ าบวกที่เกิ ดจากแรงดันที่ ขาเกตจะดึ งเอาอิ เล็กตรอน ให้มา
รวมกันอยูใ่ นบริ เวณภายใต้เกต ทาให้ช้ นั บอดี้ (Body Layer) ตรงส่ วนใต้เกตแปรสภาพเป็ น n ทาให้
เกิดการต่อกันของบริ เวณ n- (drift region) เข้ากับบริ เวณ n+ (Source Region) ซึ่ งลักษณะเช่นนี้
เหมือนกับการทางานของ มอสเฟตกระแสอิเล็กตรอนที่ไหลจากขาซอร์ สผ่านบริ เวณใต้เกตมายัง
บริ เวณลอยเลื่อน n- จะรวมกับโฮล ที่ เป็ นพาหะข้างน้อยที่ ถูกฉี ดมาจากชั้นอิ นเจ็กติ้ง P+ (ดูรูป
โครงสร้างในภาพที่ 2.15) เพราะรอยต่อ J1 ได้รับแรงดันไบแอสตรง ทาให้ไอจีบีที อยู่ในสภาวะ
นากระแส เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้ าจากเดรนไปซอร์ สได้ การรวมกันของโฮสและอิเล็กตรอน
ภายในบริ เวณ n- เรี ยกว่า การมอดูเลตสภาพนา (Conductivity Modulation)

ภาพที่ 2.19 ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนและโฮลในขณะนากระแส
ผลของการมอดู เลตนี้ จะท าให้ค วามต้า นทานของบริ เ วณ n- มี ค่ า ต่ า ลงเป็ นการเพิ่ ม
ความสามารถ ในการขับผ่านกระแสได้สูงขึ้น ซึ่ งจะมีลกั ษณะเหมือนกับทรานซิ สเตอร์ กาลัง ผลของ
ความต้านทานที่ลดลง ทาให้แรงดันตกคร่ อมที่สภาวะนากระแสลดลง การสู ญเสี ยกาลังงานขณะ
นากระแสจึงลดลงด้วย ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนและโฮลดังในภาพที่ 2.19
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2.6.4 วงจรสมมูลของไอจีบีที (IGBT)

ก.

ข.

ข.

ค.
ข.

ภาพที่ 2.20 โครงสร้างและวงจรสมมูลของไอจีบีที
ก. แสดงโครงสร้างที่มีทรานซิ สเตอร์ และมอสเฟตแฝงอยูภ่ ายใน
ข. วงจรสมมูลสาหรับการทางานสภาพปกติของไอจีบีที
ค. วงจรสมมูลที่แสดงส่ วนของไทริ สเตอร์ ที่แฝงอยูใ่ นไอจีบีที
วงจรสมมูลของไอจีบีทีแสดงไว้ในภาพที่ 2.19 ซึ่ งในภาพที่ ก. นั้นจะเห็นว่าในบริ เวณบอดี้ p ชั้น
บริ เวณ n- และชั้นอิ นเจ็ ก ติ้ ง p+ จะคล้า ยกับ ทรานซิ ส เตอร์ ช นิ ดพี เอ็ นพี โดยแทนได้ด้วยขา
คอลเล็กเตอร์ , เบสและอิมิตเตอร์ ตามลาดับ และ บริ เวณภายใต้เกตก็จะแทนได้ดว้ ยมอสเฟตซึ่ งจะมี
ความต้านทานบริ เวณ n- เชื่อมขาเบส ของทรานซิ สเตอร์ พีเอ็นพีเข้ากับขาเดรนของมอสเฟต ซึ่ งเมื่อ
เขียนวงจรสมมูลออกมาจะได้วงจรดัง ภาพที่ ข. จากภาพที่ ข. จะเห็นว่าเป็ นวงจรดาร์ ลิงตัน โดยมี
มอสเฟตเป็ นตัวขับทรานซิ สเตอร์ พีเอ็นพี แต่มีจุดพิเศษที่แตกต่างจากวงจรทัว่ ไป คือกระแสเดรน
ส่ วนใหญ่จะไหลจากอิมิตเตอร์ มายังเบส ผ่านความต้านทานบริ เวณลอยเลื่อน และผ่านขาเดรนมายัง
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คอลเล็กเตอร์ และขาซอร์ สสาหรับวงจรสมมูลในภาพที่ ค. จะแสดงให้เห็นว่าภายในไอจีบีทีมีไทริ
สเตอร์ แฝงอยูด่ ว้ ย โดยดูได้จาก การที่ทรานซิ สเตอร์ เอ็นพีเอ็นและพีเอ็นพีต่อเข้าด้วยกันในลักษณะที่
มีการป้ อนกลับ ทาให้เห็นได้ชดั ถึงเหตุ ที่ทาให้เกิดการแลตช์ของ ไอจีบีที โดยถ้ากระแสส่ วนน้อยที่
ไหลผ่านจากอิมิตเตอร์ มายังคอลเล็กเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ ของทรานซิ สเตอร์ พีเอ็นพี ผ่านความ
ต้านทานข้างเคียงแล้วทาให้เกิดแรงดันตกคร่ อม ความต้านทานสู งกว่า 0.7 โวลต์ ทรานซิ สเตอร์ เอ็น
พีเอ็นจะนากระแส ส่ งผลให้เกิ ดการแลตช์ข้ ึนในไอจีบีที (IGBT) สาหรับแรงดันตกคร่ อมขาเดรน
และซอร์สของไอจีบีทีขณะนากระแส V on
DS

=

V ds on  

V j1 + V drift + I d R channal

V j1 เมื่อ เป็ นแรงดันไบแอสตรงที่ตรงคร่ อมรอยต่อพีเอ็น จึงมีค่าค่อนข้างจะคงที่ จะมีการ

เปลี่ยนแปลงบ้างก็เพียงเล็กน้อยเพราะมีความสัมพันธ์โดยตรงในลักษณะเอ็กซ์โปแนเชี ยลกับกระแส
ทาให้มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.7 - 1 โวลต์
เป็ นแรงดันที่ตกคร่ อมความต้านทานบริ เวณเลื่อน ซึ่ งความต้านทานนี้ มีค่าค่อนข้าง
คงที่ แต่เมื่อเทียบกับค่าแรงดันในมอสเฟตแล้วจะมีค่าน้อยกว่าเพราะผลของการมอดูเลต สภาพนาที่
เกิดขึ้นใน ไอจีบีที
Vdrift

Rchannal

I D Rchannal

เป็ นค่าความต้านทานในย่าน 1 - 1,000 โอห์ม มีค่าค่อนข้างจะคงที่
เป็ นแรงดันตกคร่ อมมอสเฟต

ดัง นั้น จึ ง พอจะสรุ ป ได้ว่า V on จะมี ค่ า สู ง มากขึ้ น ตามค่ า กระแสเดรนที่ สู ง ขึ้ น
โดยทัว่ ไปไอจีบีทีจะสามารถทางานได้ในอุณหภูมิรอยต่อสู งสุ ดถึง 150 องศาเซลเซี ยสและผลของ
การเปลี่ยนอุณหภูมิหอ้ ง ไปถึงค่าสู งสุ ดนี้ จะส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า V on เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น เพราะไอจีบีทีมีค่า V on เป็ นผลรวมระหว่างแรงดันตกคร่ อมมอสเฟตที่มีสัมประสิ ทธิ์ ทาง
อุณหภูมิเป็ นบวก (หมายถึงอุณหภูมิสูงขึ้นแรงดันตกคร่ อมก็จะสู งขึ้นตาม) กับแรงดันตกคร่ อมความ
ต้านทาน บริ เวณลอยเลื่อยที่มีสัมประสิ ทธิ์ อุณหภูมิเป็ นลบ
DS

DS

DS

2.6.5 ลักษณะการสวิตช์
ลัก ษณะของสั ญ ญาณกระแสและแรงดัน ในช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด การน ากระแสและหยุ ด
นากระแสโดยช่ วงเวลาในการนากระแสของไอจี บีทีซ่ ึ งจะมี ลกั ษณะคล้ายกับการนากระแสของ
มอสเฟต คื อจะมี เวลาก่อนการนากระแส Td on นับตั้งแต่เวลาที่แรงดันระหว่างเกตกับซอร์ สอยู่
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ในช่วง V จนถึง V ts  ความจริ งแล้วการป้ อนแรงดันนี้ จะมีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงทันทีทนั ใด
จากค่า V เป็ น V  แต่กลับมีลกั ษณะเป็ นเอ็กซ์โปแนนเชียล
GS

GG

GG

GG

เหตุที่เป็ นเช่นนั้นเนื่องจากผลการชาร์ จประจุของตัวเก็บประจุระหว่างขาเกตกับซอร์ สและเกต
กับเดรนภายในไอจีบีที (IGBT) แรงดันที่ขาเดรนจะยังคงอยูใ่ นช่วงเวลาขาขึ้น Tn หรื อในช่วงเวลาที่
กระแสเดรนยังไม่ถึงค่ากระแสทางาน I o หลังจากนั้นกระแสเดรนก็จะคงที่ แต่แรงดันจะตกลงสู่ ค่า
V on โดยแบ่งช่ วงเวลาลงเป็ นสองช่ วง คื อช่ วง เป็ นช่ วงที่ ทางานอยู่ในย่านความต้านทานสู ง
ส่ วน t fv 2 ช่วงที่ทางานอยูใ่ นย่านความต้านทานต่า R
R
DS

channal

channal

ลักษณะของกระแสและแรงดันในช่ วงเวลาที่ไอจีบีที (IGBT) หยุดนากระแส จะเห็ นว่า
กระแสเดรนจะยังคงที่อยูต่ ลอดช่วงเวลาที่แรงดันขาเดรนเพิ่มขึ้น และมีช่วงเวลาลง ของกระแสเดรน
ที่แตกต่างชัดเจนสองช่วง โดยช่วงแรก t fv1 จะเป็ นช่วงหยุดนากระแสของมอสเฟตภายในไอจีบีที
และช่ วง t fv 2 จะเป็ นช่ วงหยุดนากระแสของทรานซิ สเตอร์ พีเอ็นพี ซึ่ งจะช้ากว่ามอสเฟต ทาให้
ช่วงเวลานี้นานกว่าช่วงแรก และมีการสู ญเสี ยกาลังงานมากในช่วงนี้

2.7 จอสั มผัส (Touchscreen) [6]
จอสัมผัส (Touchscreen) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของอุปกรณ์แสดงผลและนาเข้าข้อมูลที่ผสมร่ วมกัน
เพื่อลดขนาดพื้นที่การใช้งาน โดยโปรแกรมจะแสดงผลภาพกราฟิ กบนจอภาพและผูใ้ ช้สามารถใช้
นิ้วมือสัมผัสบนจอภาพ เพื่อเลือกรายการต่างๆทั้งที่อยูใ่ นลักษณะของรู ปภาพ หรื อข้อความก็ได้ เพื่อ
สั่งงานจอสัมผัสนิ ยมนามาใช้ในลักษณะของงานที่ช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหาการใช้อุปกรณ์นาเข้าแบบ
จับต้องเช่น แป้ นพิมพ์, เมาส์ เป็ นต้น
2.7.1 ประเภทของจอสั มผัส
เป็ นอีกหนึ่ งจอภาพที่อยากพูดถึงเป็ นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นที่ทาให้ผใู ้ ช้สามารถสัมผัสจอแล้ว
ได้รับการตอบสนองจากคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเสมือนมีเม้าส์ และคียบ์ อร์ดที่จอภาพ ประกอบ 2 ส่ วน
- แผ่นหน้าจอสัมผัส ที่มีขนาดและความโค้งพอดีกบั หน้าจอ ตัวควบคุม Touch Screen มีท้ งั
อยูบ่ ริ เวณหลังหน้าจอ หรื อแบบอยูใ่ นตัวเครื่ องแล้วส่ งข้อมูลจาการสัมผัสเข้ามาในตัวคอมพิวเตอร์
- Software จะเป็ นตัวประมวลผลข้อมูลที่ได้จากหน้าจอสัมผัส ส่ วน Driver จะเปลี่ยนข้อมูลให้
เป็ นข้อมูลสาหรับเม้าส์ และนาส่ งข้อมูลที่เปลี่ยนแล้วไปเป็ นโค้ดสาหรับบังคับเม้าส์ ซ่ ึ งเป็ นหน่ วยที่
บรรจุอยูใ่ น Host Server Software ตัวบังคับเม้าส์ น้ ี จะทางานอยูใ่ น Host เราจะไม่สามารถทราบว่า
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ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ เป็ นโค้ ด ส าหรั บ เม้ า ส์ นี้ มาจากตั ว เม้ า ส์ เองหรื อมาจากหน้ า จอที่ ค วบคุ ม
ประโยชน์ของ Touch Screen นั้นทาให้ผใู ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
อย่างคล่ องแคล่วขึ้นสามารถเข้าสู่ การทางานของโปรแกรมได้อย่างง่ ายและรวดเร็ วเพียงปลายนิ้ ว
สัมผัสอีกทั้งหน้าจอของ Touch Screen เป็ นระบบ Analog Resistive ทาให้สามารถอยูใ่ นพื้นที่ที่มีฝุ่น
ก็สามารถทางานได้ปกติและยังสามารถโดนน้ าก็ยงั ทางานได้

2.8 ประเภทของหน้ าจอ Touch Screen
2.8.1 หน้ าจอ Touch Screen แบบ Resistive
เทคโนโลยี Resistive ถือว่าเป็ นแบบที่ประหยัดและเหมาะกับการใช้งานประเภทต่างได้
กว้างขวาง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่ อง POS งานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ใน
อุปกรณ์พกพาอย่าง PDA, Mobile เป็ นต้น จอTouch Screen แบบ Resistive จะประกอบด้วย เลเยอร์
ด้านบนที่ยดื หยุน่ และเลเยอร์ ดา้ นล่างที่อยูบ่ นพื้นแข็งคัน่ ระหว่าง 2 เลเยอร์ ดว้ ยเม็ดฉนวนซึ่งทาหน้าที่
แยกไม่ให้ดา้ นในของ 2เลเยอร์ สัมผัสกันเพราะด้านในของ 2 เลเยอร์ น้ ีจะเคลือบด้วยสารตัวนาไฟฟ้ า
ที่มีคุณสมบัติโปร่ งแสงในเวลาสัมผัสจะมีการปล่อยกระแสที่เลเยอร์ สารตัวนา และเมื่อคุณกดที่
Touch Screen จะทาให้วงจร 2 เลเยอร์ ต่อถึงกัน จากนั้นวงจรควบคุมก็จะคานวณค่ากระแสไฟฟ้ า ซึ่ ง
จะแตกต่างไปตามตาแหน่งที่สัมผัสเมื่อคานาณค่ากระแสตามแนวตั้งและแนวนอนก็จะได้ตาแหน่งที่
สัมผัสบนหน้าจอ

ภาพที่ 2.21 จอTouch Screen แบบ Resistive
2.8.2 หน้ าจอทัชสกรีนแบบ Capacitive
เทคโนโลยี Capacitive มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความทนทานความโปร่ งแสงมักเป็ นที่นิยมใน
Application ประเภท เกมส์ Entertrainment, ATM, Kiosk อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POS
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โครงสร้างของ TouchScreenแบบ Capacitive นั้นประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วยอ็อกไซด์ของ
โลหะแบบโปร่ งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้ อนแรงดันไฟฟ้ าที่มุมทั้งสี่ ของ Touch Screen
เพื่อสร้ า งสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้ า ความเข้มสม่ าเสมอตลอดทัว่ ทั้ง แผ่น ผูใ้ ช้จะต้องใช้นิ้วมื อเปล่ า ๆ
สัมผัสที่จอเพื่อดึ งกระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรงดันตกลงจากนั้นแผงวงจรควบคุ มก็จะคานวณเป็ น
ตาแหน่งที่สัมผัสได้

ภาพที่ 2.22 จอTouch Screen แบบ Capacitive
2.8.3 หน้ าจอ Touch Screen แบบ Surface-acoustic-wave (SAW)
ด้วยความโดดเด่ นในเรื่ องความคมชัดสู งความเม่นยาทาไห้มีการใช้งานเทคโนโลยี Acousttic
Wave ใน Application Kiosk Touh Screen แบบนี้จะมีตวั ส่ งสัญญานซึ่ งยึดติดไว้ที่ขอบกระจกเพื่อส่ ง
สัญญานอุลตร้าโซนิ กส์ ไปทั้งสองระนาบ คลื่ นเสี ยงนี้ จะสะท้อนผ่านไปทั้งพื้นผิวของกระจกมายัง
เซ็นเซอร์ อีกด้านหนึ่ง เมื่อมีการสัมผัสด้วยนิ้วหรื อสไตตัลที่มีปลายอ่อน จะมีการดูดซับพลังงานจาก
คลื่นเสี ยง ทาให้แผงควบคุ มสามารถวัดตาแหน่ งการสัมผัสได้จากการเปลี่ยนแปลงของคลื่นเสี ยง
2.8.4 หน้ าจอ Touch Screenแบบ Infrared
Touch Screen แบบ Infrared จะถูกใช้งานในจอแสดงผลขนาดใหญ่ในสถาบันการเงิ นและ
ทางการทหาร เทคโนโลยีน้ ี ท างานโดยการตรวจจับ แสง ดัง นั้น แทนที่ จะมี แผ่นแก้วอยู่หน้า จอ
เหมื อนกับเทคโนโลยีอื่น แต่จะทาเป็ นกรอบแทน ภายในกรอบจะมี แผงของแหล่งกาเหนิ ดแสงที่
เรี ยกว่า LED ที่ดา้ นหนึ่ งพร้อมกับตัวตรวจจับแสงที่ดา้ นตรงข้ามกัน จึงเป็ นเสมือน Grid ของลาแสง
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ทั้ง จอ เมื่ อมี วตั ถุ ใ ดสั ม ผัส ก็ จะไปตัดล าแสงไม่ ใ ห้ผ่า นไปถึ ง ตัวตรวจจับ แสง ท าให้แผงควบคุ ม
สามารถทราบตาแหน่งพิกดั สัมผัสได้

ภาพที่ 2.23 จอ Touch Screenแบบ Infrared

2.9 หม้ อแปลงไฟฟ้า
คืออุปกรณ์ที่ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้ าสลับ ให้มีขนาดแรงดันตามที่เราต้องการ เรานาหม้อ
แปลงไฟฟ้ าไปใช้ ใ นงานหลายด้า น ทั้ง ในระบบการจ่ า ยไฟฟ้ า หรื อ เป็ นอุ ป กรณ์ ป ระกอบใน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆที่ใช้กนั ตามบ้านเรื อน ไม่ว่าจะเป็ น โทรทัศน์ เครื่ องขยายเสี ยง วิทยุเทป หรื อ
อะแด๊ปเตอร์ แปลงไฟเพื่อใช้ในงานต่างๆ จึงนับว่ามีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับงานทางไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก
2.9.1 หลักการทางาน
ในระบบจ่ายไฟฟ้ าจะมีการแปลงแรงดันไฟฟ้ าสลับให้มีขนาดสู งมากๆ เช่นให้มีขนาดเป็ น
48kV หรื อ 24kV เพื่อลดขนาดของลวดตัวนา ที่ตอ้ งใช้ในการจ่ายไฟฟ้ าเป็ นระยะทางไกลๆ เมื่อถึง
ปลายทางก่อนที่จะจ่ายไฟฟ้ าไปให้แก่บา้ นเรื อนต่างๆ ก็จะแปลงระดับแรงดันไฟฟ้ าให้ลดลงเป็ น 220
V เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดแก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ า และเมื่อต้องการใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ระดับแรงดันต่าๆ
เช่น 6V หรื อ 9V ก็จะต้องมีการแปลงดันไฟฟ้ า ตามบ้านจาก 220 V เป็ นระดับแรงดันไฟฟ้ าตามที่
ต้องการ อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ดงั กล่าว เราเรี ยกว่า หม้อแปลงไฟฟ้ า (Transformer)
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2.9.2 การทางานของหม้ อแปลงไฟฟ้ า
การทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ านั้น อาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ ากับ
เส้ นแรงแม่เหล็กในการสร้ างแรงเคลื่ อนเหนี่ ยวนาให้กบั ตัวนา คื อ เมื่ อมี กระแสไหลผ่านขดลวด
ตัวนา ก็จะทาให้เกิ ดเส้ นแรงแม่เหล็ กรอบๆตัวนานั้น และถ้ากระแสที่ ป้อนมี ขนาดและทิ ศทางที่
เปลี่ ย นแปลงไปมา ก็ จ ะท าให้ ส นามแม่ เ หล็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามไปด้ ว ย
ถ้าสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตัดผ่านตัวนา ก็จะเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ ยวนาขึ้นที่ตวั นา
นั้น โดยขนาดของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนาจะสัมพันธ์กบั ความเข้มของสนามแม่เหล็ก และความเร็ วใน
การตัดผ่านตัวนาของสนามแม่เหล็ก

ภาพที่ 2.24 แสดงโครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้ า

2.9 รีเลย์ (Relay)
เป็ นอุปกรณ์ ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์มีหลักการทางานคล้ายกับ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ าหรื อ
โซ ลิ นอย ด์ (Solenoid)รี เล ย์ ใ ช้ ใ นการค วบคุ มวงจร ไฟฟ้ าได้ อ ย่ า งหล าก หล าย รี เล ย์
เป็ นสวิ ต ช์ ค วบคุ ม ที่ ท างานด้ว ยไฟฟ้ า แบ่ ง ออกตามลัก ษณะการใช้ ง านได้เ ป็ น2ประเภทคื อ
- รี เลย์กาลัง ( Power Relay) หรื อมักเรี ยกกันว่าคอนแทกเตอร์ (Contactor Or Magnetic
Contactor)ใ ช้ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง มี ข น า ด ใ ห ญ่ ก ว่ า รี เ ล ย์ ธ ร ร ม ด า
- รี เลย์ควบคุม (Control Relay) มีขนาดเล็กกาลังไฟฟ้ าต่า ใช้ในวงจรควบคุมทัว่ ไปที่มี
ก าลัง ไฟฟ้ าไม่ ม ากนัก หรื อ เพื่ อ การควบคุ ม รี เ ลย์ห รื อ คอนแทกเตอร์ ข นาดใหญ่ รี เ ลย์ค วบคุ ม
บางทีเรี ยกกันง่าย ๆ ว่า "รี เลย์"
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หน้ า ที่ ข องคอนแทกเตอร์ คื อ การใช้ก าลัง ไฟฟ้ าจ านวนน้ อ ยเพื่ อ ไปควบคุ ม การตัด ต่ อ
กาลังไฟฟ้ าจานวนมาก คอนแทกเตอร์ ทาให้เราสามารถควบคุ มกาลังไฟฟ้ าในตาแหน่ งอื่นๆ ของ
ระบบไฟฟ้ าได้ สายไฟควบคุมให้รีเลย์กาลังหรื อคอนแทกเตอร์ ทางานเป็ นสายไฟฟ้ าขนาดเล็กต่อเข้า
กับสวิตช์ควบคุ มและคอล์ยของของคอนแทกเตอร์ กาลังไฟฟ้ าที่ ป้อนเข้าคอล์ยอาจจะเป็ นไฟฟ้ า
กระแสตรง หรื อไฟฟ้ ากระแสสลับก็ได้ข้ ึนอยู่กบั การออกแบบการใช้คอนแทกเตอร์ ทาให้สามารถ
ควบคุมวงจรจากระยะไกล (Remote) ได้ ซึ่ งทาให้เกิดความปลอดภัยกับผูป้ ฏิบตั ิงานในการควบคุม
กาลังไฟฟ้ า

2.10 วงจรสนับเบอร์ (Snubber Circuit)
วงจรสนับเบอร์ มีหน้าที่ในการเกิดกาลังสู ญเสี ยของไอจีบีที ขณะเปลี่ยนสถานะจากเปิ ดให้
เป็ นปิ ดหยุดการนากระแสจะเกิดอัตราการเปลี่ยนแปลง ของแรงดันอย่างรวดเร็ วเพื่อลดการเกิดกาลัง
สู ญเสี ยในช่วงนี้ การต่อวงจรสนับเบอร์ เข้ากับไอจีบีที เพื่อควบคุมแรงดันตกคร่ อมที่ขาคอลเล็คเตอร์
และอิ มิเตอร์ ให้เพิ่มขึ้ นอย่างช้าๆ จนกระทัง่ กระแสที่ไหลผ่านไอจี บีทีลดลง โดยในวงจรนี้ จะใช้
วงจรแบบ อาร์ซีดี(RCD) ต่อคร่ อมระหว่างขาคอลเล็คเตอร์ และขาอิมิตเตอร์

2.11 วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ( Bridge Rectifier Circuit )
วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น (Full Wave)อีกแบบหนึ่ง คือวงจรเรี ยงกระแสแบบบริ ดจ
แรงดันไฟสลับจะต อเข าที่ สองมุมของวงจรบริ ดจ และเอาต พุตจะถูกนาออกที่สองมุมที่
เหลือ
D1

D2

D3

D4

AC INPUT
RL

DC OUTPUT

ภาพที่ 2.25 วงจรเรี ยงกระแสแบบบริ ดจ
ในแต ละครึ่ งไซเคิลของวงจรอินพุตสมมุติว าเมื่อขั้ว A ของขดทุติยภูมิมีค าเป นบ
วกและขั้วB มีค า เป นลบจึงเหมือนกับครึ่ งไซเคิลลบถูกป อนเข าทางขดปฐมภูมิของหม
อแปลง ไดโอด D2และ D3จะอยู ในลักษณะไบอัสตรงดังนั้นกระแสจึงไหลครบวงจรจากขั้ว A
ผ านไดโอด D2ความต านทานโหลดและไดโอด D3แล วกลับเข าสู ขั้ว B ของหม อแป
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ลง ดังรู ปที่ 1.8 ก. และเมื่อแรงดันไฟสลับเปลี่ยนข างมาเป นขั้วบวกที่ข้ วั B และเป นลบที่ข้ วั
A การนากระแสของไดโอดจะเปลี่ยนไปโดยเริ่ มจากจุด B ของขดทุติยภูมิ ผ าน D4ความต าน
ทานโหลด และ D1กลับเข าขั้ว A ของหม อแปลง ทิศทางแรงดันตกคร อมโหลดจะมีทิศทาง
เดียวกับตอนแรกคือ มีข้ วั บวกอยู ทางด านบน ดังนั้นการนากระแสไดโอดจะเกิ ดสลับกันทีละ
สองตัว D2กับ D3และ D1กับ D4

ก.

ข.

ค.

ภาพที่ 2.26 แสดงการทางานของวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ เมื่ออินพุตเป นซีกลบ
ก. รู ปสัญญานอินพุตเป็ นซีกลบ
ข. วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์
ค. รู ปสัญญานเอาท์พุต

ก.

ข.

ค.

ภาพที่ 2.27 แสดงการทางานของวงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ เมื่ออินพุตเป นซีกบวก
ก. รู ปสัญญานอินพุตเป็ นซีกบวก
ข. วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์
ค. รู ปสัญญานเอาท์พุต
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2.12 ระบบควบคุมความเร็วแบบลูปปิ ด
เนื่ องจากในระบบที่ควบคุ มความเร็ วจะนิ ยมใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง การควบคุ ม
แบบลูปปิ ด (Open Loop) อาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการประยุกต์ใช้งาน ดังนั้น จึงมีการนา
ระบบควบคุ มแบบลูปปิ ด (Close Loop) มาใช้ ซึ่ งมีขอ้ ดี ในเรื่ องของความเที่ยงตรงสู ง สามารถ
ปรับปรุ งผลตอบสนองทางไดนามิกส์ ของมอเตอร์ และลดผลกระทบจากตัวรบกวน เช่น โหลดเป็ น
ต้น โดยผลตอบสนองของระบบควบคุมแบบลูปปิ ด สามารถศึกษาโดยการพิจารณาจากฟั งก์ชนั่ ถ่าย
โอน (Transfer Function) และจะแสดงรายละเอียดการหาฟังก์ชนั่ ถ่ายโอนของระบบไว้พิจารณาด้วย
การทางานของระบบควบคุมความเร็ วแบบลูปปิ ดมีแผนผังการทางาน ดังภาพ

R(s)

E(s)

Speed
Controller

E T (s)

U(s)

Chopper

Ea(s)

DC Motor

W(s)

Feedback

ภาพที่ 2.28 แสดงแผนผังพื้นฐานของระบบควบคุมความเร็ วแบบลูปปิ ด
จากภาพ สามารถอธิ บายการทางานพื้นฐานได้ คือ เมื่อความเร็ วลดลงเนื่ องจากแรงบิดของ
โหลด (Load Torque) เพิ่มขึ้น มีผลให้ค่าผิดพลาดของความเร็ ว (Speed Error) มีค่ามากขึ้น ทาให้
สัญญาณควบคุมเพิ่มขึ้น จึงสร้างศักดาไฟฟ้ าที่ตกคร่ อมอาเมเจอร์ เพิ่มขึ้น ทาให้ศกั ดาไฟฟ้ าที่ตก
คร่ อมมอเตอร์ มีค่ามากขึ้น การสร้างแรงบิดมากขึ้น สุ ดท้ายความเร็ วของมอเตอร์ จะมีค่าเท่าเดิม
2.12.1 ฟังก์ชั่นถ่ ายโอนของระบบ
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ในการออกแบบระบบควบคุ ม เราจะต้องหาฟั งก์ชนั่ ถ่ ายโอนของแต่ละบล็อก (Block) ใน
ระบบออกมาเพื่อคานวณหาค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุม (Controller) ที่ใช้ควบคุมฟั งก์ชนั่ ถ่ายโอน
ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิดกระตุน้ แยก (Transfer Function Of Separately Excited DC
Motor)วงจรแบบไดนามิกส์ (Dynamic Mode) ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิดกระตุน้ แยก แสดง
ได้ดงั ภาพ

Ra

Ia
Ir (constant)

Ea

Eg
n

TL,B,J
ภาพที่ 2.29 แสดงวงจรไดนามิกส์ของมอเตอร์
B = ค่าคงที่ของแรงเสี ยดทาน (Coefficient Of Viscous Friction) , Nm/(Rad/Sec)
J = Polar Moment Of Inertia , kg- m2
N = ความเร็ วของอาร์ เมเจอร์ (Speed Of Arnature) , Rpm
= ค่าคงที่ (Constant)
จากภาพ จะได้สมการของแรงดันคือ



V t   ea  R a  i a  L a d  i a
dt



เมื่อแรงดันของมอเตอร์ คือ

 ea  KE  m

ส่ วนสมการของแรงบิดจะได้
T em   t  L  B  m  jd

m
dt

(2.8)
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เมื่อแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ คือ
(2.9)

 T em  KT i a

ในโมเมนลาปลาซของสมการ (1) ถึง (2) จะได้





V t  s  E a  s  R a  s L a l a s


T em  s   T  L  s    B  sj  m  s 

E a  s   KE m s

T em  s   KTI a  s 

จากสมการจะได้
Ia 

โดยที่

a 

La

E a s  E g s
R a  sL a

T
m s 

a  j/B

E a s  E g s
1 as

คือ Electrical Time Constant ของวงจรอาร์เมเจอร์

Ra

โดยที่



 s   TL  s 
B  js



T  s   TL  s  1 / B
1 ms

คือ mechanical Time Constant ของมอเตอร์

