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บทที่  2 
ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง  

  
2.1  หลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  1  
 

มอเตอร์ไฟฟ้าคือเคร่ืองกลซ่ึงเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลงังานกล  โดยอาศยัหลกัการ
ดงัน้ี  คือ  เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลในตวัน า  ซ่ึงวางอยูใ่นสนามแม่เหลก็ยอ่มท าใหเ้กิ ดแรงข้ึนบน
ตวัน าในทิศทางตามกฎมือซา้ยของเฟลมม่ิง (Fleming’s Left Hand Rule) ซ่ึงกล่าวไวว้่า “น้ิวช้ีแสดง
ทิศทางของเสน้แรงแม่เหลก็น้ิวกลางแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้าและน้ิวหวัแม่มือแสดงทิศทาง
ของแรงท่ีเกิดข้ึน” และขนาดของแรงท่ีเกิดข้ึนสามารถหาไดจ้ากสมการท่ี 2.1 

  liBF                                                      (2.1) 
      
เมื่อ   F   = แรงท่ีเกิดข้ึนบนตวัน า  

B  = ความหนาแน่นสนามแม่เหลก็ 
i  = กระแสท่ีไหลในตวัน า 
l  = ความยาวของตวัน า 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ทิศทางของเสน้แรงแม่เหลก็ 
   ก. สนามแม่เหลก็ของขั้วแม่เหลก็ 2 ขั้ว 

                  ข. พ้ืนท่ีหนา้ตดัของลวดตวัน าซ่ึงมีกระแสไห ลออก เสน้แรงแม่เหลก็รอบตวัน าจะมี
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 

 
 

 

ก. ข. 
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ภาพท่ี 2.2 ผลรวมของสนามแม่เหลก็ทัง่สองแห่งท าใหเ้กิดแรงบิดเบนของสนามแม่เหลก็อนัเป็น
สาเหตุใหเ้กิดแรง F ท าใหล้วดตวัน าเคล่ือนท่ีข้ึนบน 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3 ทิศทางของเสน้แรงแม่เหลก็ตดัผา่นลวดตวัน า 
                ก. ลวดตวัน าท่ีมีความยาวหน่ึงมีกระแสไหลผา่นและวางอยูใ่นสนามแม่เหลก็ 
                 ข. แสดงทิศทางของเสน้แรงแม่เหลก็ท่ีเกิดข้ึ นรอบตวัน าเมื่อเทียบกบัทิศทางขอ ง
สนามแม่เหลก็ 

            ค.  ผลรวมของสนามแม่เหลก็ทัง่สองแห่งท าใหต้วัเคล่ือนท่ีดว้ยแรง  
 

เราสามารถหาทิศทางของแรง F ท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยใชก้ฎมือซา้ยของแฟลมม่ิง (Fleming left 
hand rule) ซ่ึงท าใหห้าทิศทางการหมุนของมอเตอร์นั้นเอง  ภาพท่ี2.4 แสดงการใชก้ฎมือซา้ยของ
แฟลมม่ิงหรือกฎมือซา้ยของมอเตอร์ (left hand rule motor rule) เพ่ือหาทิศทางของแรงท่ีเกิดข้ึนบน

ก. 

ค. 

ข. 
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ลวดตวัน าเมื่อเปรียบเทียบกบั ภาพท่ี 2.5 แสดงการใชก้ฎมือขวาของ เฟลมม่ิง  หรือกฎมือขวาของ
เคร่ืองก า เนิด (left hand rule  motor rule) เพื่อหาทิศทางของแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า (induced 
r.m.f.) ในเคร่ืองก าเนิดหรือใชห้าทิศทางของแรงเคล่ือนไฟฟ้าต่อตา้น (back e.m.f. or counter e.m.f.) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 กดมือซา้ยของมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.5 กฎมือขวาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
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2.2 โครงสร้างและหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 
 
โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นดงัภาพท่ี 2.6 และภาพท่ี 2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 ลกัษณะทัว่ไปของมอมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 ส่วนประกอบภายในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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ภาพท่ี 2.8 โครงสร้างและการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 
หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ก็คือจะมีสนามแม่เหลก็อยู ่ 2 ส่วน

คือส่วนท่ีอยูบ่นสเตเตอร์  และส่วนท่ีอยูบ่นอาร์เมเจอร์ โดยสนามแม่เหลก็ท่ีอยูบ่นสเตเตอร์นั้ น เกิด
จากการจ่ายไฟดว้ยแหล่งจ่าย  fv  ท าใหเ้กิดกระแส   fi ไหลเขา้ไปในขดลวด  เกิดขั้วแม่เหลก็เหนือ-
ใตข้ึ้นบนสเตเตอร์  และท าใหเ้กิดเสน้แรงแม่เหลก็  วิ่งผา่นช่องว่างและโรเตอร์จากขั้วเหนือไปยงัขั้ว
ใตส้นามแม่เหลก็อีกส่วนหน่ึงค ล้องสนามแม่เหลก็ท่ีอยูบ่นอาร์เมเจอร์ซ่ึงขดลวดท่ีสร้าง
สนามแม่เหลก็น้ี  จะพนัอยูบ่นโรเตอร์  สนามแม่เหลก็น้ีเป็นสนามแม่เหลก็ของเสน้แรงท่ีวนอยู่
รอบตวัน าบนโรเตอร์  จากภาพท่ี 2.8 ถา้เราพิจารณาขดลวดเพียงขดเดียวท่ีรับไฟจากแปรงถ่าน  ผา่น
คอมมิวเตเตอร์และสมมุติใหข้ดลวดนั้นพนัเพียงรอบเดียว  เราจะได้ภาพของขดลวดท่ีวางอยูภ่าย ใต้
สนามแม่เหลก็ดงัภาพท่ี 2.8 จากภาพเน่ืองจากกระแส  ai  ไหลผา่นแปรงถ่านและคอมมิว เตเตอร์เขา้
ขดลวดทางตวัน า a  และกลบัทางตวัน า – a  จึงท าใหม้ีเสน้แรงแม่เหลก็ทิศทางตามเข็มรอบตวัน า a

และทิศทางทวนเข็มรอบตวัน า  - a  (โดยใชก้ฎมือขวา)  เน่ืองจากโดยธรรมชาติ  เสน้แรงแม่เหลก็จะ
ไม่ตดักนัท าใหเ้สน้แรงแม่เหลก็ของสนามแม่เหลก็หลกับิดตวัออ้มตวัน า a   และ - a   ดงัในภาพ ผล
ก็คือท าใหเ้กิดการผลกักนัระหว่างเสน้แรงแม่เหลก็ ของสนามแม่เหลก็หลกัและเสน้แรงแม่เหลก็
รอบตวัน า a  , - a  ท าใหข้ดลวด  a ,- a  ถกูผลกัใหห้มุนในทิศตามเ ข็มนาฬิกาตาม ภาพ   การหมุน
ดงักล่าวจะท าใหต้วัน า - a   หมุนมาแทนท่ีตวัน า a  และตวัน า a   หมุนไปแทนท่ีตวัน า - a  ในส่วน
ของกระแสก็จะกลายเป็นไหลเขา้ตวัน า - a   และออกทางตวัน า a   ท าใหเ้กิดแรงผลกัใหห้มุนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาคือ หลกัการท าใหเ้กิด แรงบิดข้ึนบนโรเตอร์เพ่ือน าไปขบัโหลดอีกต่อ
หน่ึงเราเรียกพฤติก รรมน้ีว่าเป็นพฤติกรรมมอเตอร์ ซ่ึ งเกิดจากการแปลงพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็น
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พลงังานกลผา่นการผลกักนัของพลงังานจากสนามแม่เหลก็ แต่หากพิจารณาใหลึ้กลงไป ในขณะท่ี
โรเตอร์ก  าลงัหมุนอยูน่ั้นขดลวดอาร์เมเจอร์ท่ีถกูใชเ้ป็นตวัสร้างสนามแม่เหลก็มาผลกักบั
สนามแม่เหลก็หลกันั้นก็จะหมุนตดัผา่นกนัสนามแม่เหลก็หลกัไปดว้ยในตวั การท่ีขดลวดตวัน าอาร์
เมเจอร์หมุนตดัผา่นสนามแม่เหลก็หลกัน้ีก็ท าใหเ้กิดแรงเคล่ือนเหน่ียวน าข้ึนมาตวัหน่ึงมีทิศทางตา้น
การไหลของกระแส ai ซ่ึงเป็นกระแสตวัท่ีท าใหเ้กิดการหมุนข้ึน (เป็นไปตาม กฎธรรมชาติท่ีว่าเมื่อ 

ai  ท าใหเ้กิดหมุน ก็ตอ้งมีแรงดนัมาตา้นการไหลของ ai เพื่อสร้างความสมดุล ) เราเรียกแรงเคล่ือน
เหน่ียวน าในทิศตา้นกลบัน้ีว่า Back emf ดงัแสดงในภาพ  2.8 ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของเคร่ืองก าเนิดท่ี
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั และสามารถเขียนวงจรสมมลูทางไฟฟ้าของ ภาพท่ี 2.8 ไดด้งัภาพท่ี 2.9 

 
 
 
 
 

       
                                                                                     
 
ภาพท่ี 2.9 วงจรสมมลูดีซีมอเตอร์ 
    ก. วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์  
                 ข. วงจรขดลวดสนาม 
 
เมื่อ aR  คือ ความตา้นทานในขดลวดอาร์เมเจอร์ 
       aL  คือ ความเหน่ียวน าในขดลวดอาร์เมเจอร์ 
       be  คือ Back emf 
       fR คือ ความตา้นทานในขดลวดสนามแม่เหลก็หลกั 
       fL คือ ความเหน่ียวน าในขดลวดสนามแม่เหลก็หลกั 
 
 
 
 
 

ก. 
ข. 
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และสามารถเขียนสมการแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆในวงจรไดด้งัน้ี 
 

วงจรอาร์เมเจอร์                            
b

a

aaaa e
dt

di
LiRv :  

 

วงจรสร้างสนามแม่เหลก็หลกั      
b

f

ffff
dt

di
LiRv :  

 

2.3  การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 
                 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น  4  วิธี คือ 
 

  2.3.1  การควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์ (Armature control) 
เป็นการควบคุมกระแสหรือแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัวงจรอาร์เมเจอร์  ซ่ึงจะใหผ้ลตอบสนองท่ี

รวดเร็ว  และควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ไดโ้ดยตรง โดยการควบคุมกระแสอาร์เมเจอร์  ซ่ึงสามารถ
ควบคุมผา่นทางแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์และเมื่อกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากบักระแสท่ีพิกดัค่า
แรงบิดสูงสูงของมอเตอร์ (Maximum Torque) จะมี ค่าคงท่ี ซ่ึงอาจเรียกได้ ว่าเป็นการควบคุมแบบ
แรงบิดคงท่ี ดงันั้นจึงเหมาะส าส าหรับงานท่ีตอ้งการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ 

 
   2.3.2  การควบคุมวงจรสนาม (Field control) 

เป็นการควบคุมสนามแม่เหลก็โดยการควบคุมกระแสสนามท่ีใชส้ร้างสนามแม่เหลก็
เน่ืองจากไม่สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ดว้ยการปรับแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์ได ้แต่หาก
ลดค่ากระแสสนามลงจะท าใหค้วามเร็วของมอเตอร์เพ่ิมข้ึนได ้ การลดกระแสสน ามจะท าใหฟ้ลกัซ์
แม่เหลก็ )( ลดลง แต่มีขอ้เสียคือ  ผลตอบสนองชา้  เน่ืองจากค่าเหน่ียวน าของวงจรสนามมีค่า
มากกว่าวงจรอาร์เมเจอร์จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ไดโ้ดยตรง  และการท างาน
อาจไม่เสถียรเน่ืองจากผลของปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ (Armature reaction) แต่มีขอ้ดีคือ การควบคุ มท า
ใหง่้ายกว่าแบบแรกอาจเรียกไดว้่าเป็นการควบคุมแบบก าลงังานสูงสุดคงท่ีจึงเหมาะส าหรับงานท่ี
ตอ้งการควบคุมความเร็วของมอเตอร์เพื่อใหไ้ดค้วามเร็วตามตอ้งการ 
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 2.3.3 การควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์และวงจรสนาม (Combine armature and field flux 
control) 

เป็นการน าการควบคุมวิธีท่ี 1  และ 2  มาใชใ้นการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง  
โดยการควบคุมกระแสหรือแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัวงจรอาร์เมเจอร์  และควบคุมสนามแม่เหลก็โดย
การควบคุมกระแสสนามท่ีใชส้ร้างกระแสแม่เหลก็ โดยสามารถเปล่ียนสถานการณ์ท างานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองโดยอตัโนมติั ซ่ึงท าใหส้ามารถควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ไดโ้ดยตรง และยงัสามารถ
ควบคุมความเร็วของมอเตอรใหค้งท่ีตามค่าความเร็วค่าสัง่ได ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10 การควบคุมความเร็วดว้ยวิธีการควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์และวงจรสนาม 

 
    2.3.4 การควบคุมความต้านทานของวงจรอาร์เมเจอร์ (Armature resistance control) 

 เป็นการปรับค่าความตา้นทานของวงจรอาร์เมเจอร์ โดยการต่อความตา้นทาน eR อนุกรม
กบัวงจรอาร์เมเจอร์แต่วิธีน้ีมีประสิทธิภาพต ่า เพราะมีการสูญเสียเกิดข้ึนท่ีความตา้นทานจึงไม่นิยม
ใชก้นักราฟคุณลกัษณะของการควบคุมดว้ยวิธีน้ีแสดงดงัภาพท่ี 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11 การควบคุมความเร็วดว้ยวิธีการควบคุมความตา้นทานของวงจรอาร์เมเจอร์ 
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2.4 วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 

 
ประกอบดว้ยวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ และ ขดลวดสนามแม่เหลก็ท่ีเป็นแบบกระตุน้แยก 

(แสดงดงัภาพท่ี 2.11) 

Rf

I f

Ea

V t

I a La

Ra

M

 
                                              (ก)                                             (ข) 

 
ภาพท่ี 2.11 วงจรสมมลูมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุน้แยก 
     ก. วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์  
                 ข. วงจรขดลวดสนาม 
 
จากวงจรสมมลูจะไดส้มการดงัน้ี 

ค่าแรงดนัไฟฟ้าตา้นกลบั 
 

                                      aaaa RIVE                                                                                      (2.2) 
โดยท่ี 

aR  =     ค่าความตา้นทานของขดลวดอาร์เมเจอร์ 

aI  =     ค่ากระแสท่ีไหลในขดลวดอาร์เมเจอร์ 

aE  =     ค่าแรงดนัไฟฟ้าตา้นกลบั (Back e.m.f)  

aV   =     ค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัมอเตอร์ 
 

เน่ืองจากเป็นแบบกระตุน้แยก ก  าหนดค่า   คงท่ี 
จ านวนเสน้แรงแม่เหลก็ 

                                   
f

ff

R

IN
                                                                                                        (2.3) 

aV  

ก. ข. 
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โดยท่ี 

 fN =    จ านวนรอบของขดลวดสนามแม่เหลก็ 
  fI =    กระแสท่ีไหลในขดลวดสนามแม่เหลก็ 
 fR =    ค่าความตา้นทานขดลวดสนามแม่เหลก็ 
 

ค่าแรงบิดจะไดว้่า 
 
                   

aIKT                                                                                                   (2.4)                                                                                                               
 
ดงันั้น         

aIT   
 

คุณลกัษณะระหว่างแรงบิด ความเร็ว และกระแสท่ีไหลในอาร์เมเจอร์จะไดว้่าค่าความเร็ว
รอบเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าตา้นกลบั ดงัสมการท่ี 2.5 

 
          KEa                                                                        (2.5)          
 

โดยท่ี              
K  =     ค่าคงท่ีของมอเตอร์ 
  =     จ านวนเสน้แรงแม่เหลก็ 
  =     ความเร็วรอบ 
 

จากสมการท่ี (2.3) แทนลงในสมการท่ี (2.2) จะได ้
  

ค่าความเร็วรอบ 

                              



k

RIV aaa                                                                       (2.6)                                          

 
ค่าคงท่ีของมอเตอร์           

                                
a

pz
K

2
                                                                                                    (2.7)                                                 
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                โดยท่ี 
p    =     จ านวนขั้วแม่เหลก็ 
z  =     จ านวนตวัน าท่ีพนับนอาร์เมเจอร์ 
a   =      วิธีการพนั    พนัแบบแลป pa     
                                     พนัแบบเวฟ 2a  

 
2.5 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยดีซีชอปเปอร์ 
 

ดงัท่ีเราไดท้ราบในเบ้ืองตน้แลว้ว่าวิธีการหน่ึงในการควบคุมอตัราเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงก็คือการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าท่ี อาร์เมเจอร์ ดงันั้นเม่ือ ดีซี ช อปเปอร์ สามารถ
เปล่ียนแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าไดน้ั้นก็หมายถึงว่าเราสามารถน ามาใชค้วบคุมอตัราเร็วของมอเตอร์
ไดน้ั้นเอง ในปัจจุบนัไดม้ีการน าเอาวงจรช อปเปอร์มาใชใ้นการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส
ตรงกนัอยา่งแพร่หลาย ทัง่น้ีเน่ืองจากมีขอ้ดีอยูห่ลายประการดว้ยกนั อยา่งเช่น มีประสิทธิภาพสูง  มี
ความยดืหยุน่ในการควบคุม มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และมีความสามารถในการคืนพลงังานท่ี
อตัราเร็วต ่าๆ ได ้ดงัจะไดก้ล่าวถึงรายระเอียดในล าดบัต่อไปน้ี  ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านของ ดีซี 
ชอปเปอร์ ในการควบคุมมอเตอร์ เช่น ยวดยานต่างๆ (ท่ีใชพ้ลงังานแหล่งจ่ายจากแบตเตอร่ี) งานลาก
ดึงหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี (Mobile robot) ฯลฯ  
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               2.5.1 ประเภทของ ดีซี ชอปเปอร์ 
ดีซี ช็อปเปอร์ท่ีมีโดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
  
ตารางท่ี 2.1 ประเภทของ ดีซีชอปเปอร์ 

ชนิด วงจร ควอดแดรนตท่ี์ท างาน 

ช็อปเปอร์คลาส A 

 
 
 
 
 

 

ช็อปเปอร์คลาส B 

 
 
 
 
 

 

ช็อปเปอร์คลาส C 

 
 
 
 
 

 

ช็อปเปอร์คลาส D 

 
 
 
 
 

 

ช็อปเปอร์คลาส E 
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                 2.5.2 ชอปเปอร์คลาส C  

การควบคุมการท างานในควอดแรนตท่ี์ 1 และ 2 ดว้ยวงจรชอปเปอร์คลาส C ดงัภาพท่ี 
2.13 ต่อไปน้ี 

 
 
 ภาพท่ี 2.13 วงจรชอปเปอร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1.4 การหมุนเดินหนา้และการเบรกโดยการใชช้อปเปอร์คลาส C 
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จากภาพท่ี 2.13 สวิตซ ์  
1S  และไดโอด 

1D  เป็นชอปเปอร์วงจรหน่ึง ส่วนสวิตซ ์
2S  และ

ไดโอด 
2D  ก็เป็นชอปเปอร์อีกวงจรหน่ึง ช อปเปอร์ทั้งสองวงจรถกูควบคุมในเวลาเดียวกนัทั้งใน

ตอนท่ีหมุนและคืนพลงังานกล่าวคือสวิตซ ์
1S  และ 

2S  จะถกูปิดวงจรสลบักนั ในช่วงของคาบเวลา 
T สวิตซ ์

1S  จะท างานคาบเวลา  T ส่วนสวิตซ ์
2S  จะท างานจาก  T ถึง T เพื่อหลีกเล่ียงการ

ลดัวงจรของแหล่งจ่าย จึงตอ้งระวงัไม่ให ้S1และS2 ท างานพร้อมกนั ส าหรับภาพคล่ืนของสญัญาณ
ควบคุม  aac ivi ,,  และ  si รวมทั้งอุปกรณ์ภายในการน ากระแสในช่วงท่ีแตกต่างกนัของคาบเวลา
แสดงดงัภาพท่ี 2.14 ซ่ึงในภาพคล่ืนดงักล่าว การหน่ว งเวลาระหว่างการหยดุท างานของสวิตซ์ ตวั
หน่ึงและการท างานของอีกตวัไม่ไดน้ ามาคิดเน่ืองจากมนัเป็นค่าท่ีนอ้ยมากจากภาพคล่ืนแรงดนัท่ีขั้ว
มอเตอร์ของภาพท่ี 2.14 

 

                         VVa   
  

ดงันั้น
                      a

a
R

EV
I



                                                                                              (2.8) 

 
จากสมการ 2.8 มอเตอร์จะท างานในลกัษณะการหมุน (+

aI ) เมื่อ   >(E/V) และเป็น
การเบรกแบบคืนพลงังาน (-

aI ) เมื่อ < (E/V)ส่วนการท างานในสภาวะไม่มีโหลด  
 = (E/V) 

 

จากภาพท่ี 2.14 การลดลงของอตัราเร็วจะเป็นการเพ่ิมข้ึนของกระแส 
aI  และภาพคล่ืน

ทั้งหมดของกระแส 
aI  จะเล่ือนข้ึนเม่ือกระแส 

aI  เร่ิมมีค่ามากกว่าค่าของการกระเพ่ือม กระแส 
aI  

จะเป็นบวกเสมอ ซ่ึงในขณะน้ีสวิตซ ์
1S  และไดโอด  

1D  จะน ากระแส ส่วน 
2S แมจ้ะรับสั ญญาณ

ควบคุม มนัจะไม่น ากระแสเน่ืองจากเป็นการไบแอสกลบัโดยการน ากระแสของไดโอด 
1D  ใน

ท านองเดียวกนัอาจเพ่ิมข้ึนของอตัราเร็วท่ีสูงกว่าอตัราเร็วไม่มีโหลดจะสร้างกระแส  
aI เป็นลบ และ

ภาพคล่ืนของกระแส 
aI จะเล่ือนลง เมื่อกระแส  

aI  เป็นลบกระแสจะถกูน าโดยสวิตซ ์ 2S  และ
ไดโอด 

2D  ส่วนสวิตซ ์
1S  และไดโอด 

1D จะไม่มีการน ากระแส กล่าวโดยสรุปการหมุนของมอเตอร์ 
การน ากระแสจะกระท าโดยสวิตซ ์

1S  และไดโอด  
1D ส่วนการเบรกจะน ากระแสโดยสวิตซ ์ 2S

และ 
2D
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2.6 เทคโนโลยีไอจบีีที (IGBT) 
 
              ความล ้าหนา้ทางเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์คือจุดก าเนิด ของ ไอจีบีที (Insulate Gate Bipola 
Transistor: IGBT) หากจะกล่าวถึงอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชใ้นงา นในดา้นเพาเวอร์ก  าลงัหรื อ 
เพาเวอร์คอนโทรล  ก็เห็นจะมีอยูไ่ม่ก่ี  ชนิด ซ่ึงในแต่ละชนิดก็มีขอ้จ  ากดัและความสามารถในกา ร
ท างานท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม ลกัษณะของการน าไปใชค้วบคุมงาน ดา้นต่างๆซ่ึงอาจจะรวมไปถึง
ความไม่ลา้สมยัเร็วจนเกินไปของอุปกรณ์ท่ีถกูเลือกมาใชง้านดว้ย 

 

  2.6.1 ความผูกพนัจากของเดิม 
               อุปกรณ์เพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์คอนโทรล ท่ีพอจะคุน้เคยและใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวางใน
ขณะน้ี ก็เห็นจะไม่พน้เอสซีอาร์ (SCR) ไตรแอก (TRIAC) ทรานซิสเตอร์ก  าลงัและมอสเฟ ต
โดยเฉพาะทรานซิสเตอร์และมอสเฟต ท่ีจะเป็นจุดพฒันาการของอุปกรณ์ชนิดใหม่น้ี ซ่ึงอุปกรณ์ทั้ง
สองชนิด  ก็มีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ  ทรานซิสเตอร์ก  าลงัขณะอยูใ่นสภาวะ
น ากระแสจะมีอตัราการสูญเสียก าลงังานต ่า  มีอตัราแรงดนัและขยายกระแส ไดสู้ง แต่ความเร็วใน
การสวิตชท์ างานยงัต ่าอยู ่โดยเฉพาะช่วงหยดุน ากระแส จะมีช่วงเวลาท่ียาวกว่า ซ่ึงจะเป็นคุณสมบติั
ท่ีตรงขา้มกบัเพาเวอร์มอสเฟต ท่ีมีความเร็วในการสวิตชท์ างานน ากระแสและหยดุน ากระแสไดเ้ ร็ว
กว่ามาก แต่ก็มีอตัราการสูญเสียก าลงังานสูงมากเช่นกนั 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์และเพาเวอร์มอสเฟตจึงไดม้ีการพฒันา
อุปกรณ์ประเภทน้ี  จนสามารถไดอุ้ปก รณ์เพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์คอนโทรล ชนิดใหม่ข้ึนมา โดย
คุณสมบติัต่าง ๆ จะรวมเอาขอ้ไดเ้ปรียบของทรานซิ สเตอร์ไบโพลาร์และมอสเฟตเขา้มารวมไวใ้น
อุปกรณ์ชนิดใหม่น้ี โดยมีการตั้งช่ือหรือเรียกช่ืออยา่งเป็นทางการว่า ไอจีบีที (Insulate Gate Bipolar 
Transistor: IGBT)  
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    2.6.2 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ ไอจบีีที (IGBT)      
    เป็นอุปกรณ์ ท่ีมีจ  าหน่ายกนัหลายเ บอร์ดว้ยกนัจากความเป็นอุปกรณ์ หนา้ใหม่จึงมี
สญัลกัษณ์ชนิดและตวั ไอจีบีทีอยูห่ลายรูปแบบดว้ยกนั  ข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิตว่าจะใชส้ญัลกัษณ์ใดเป็น
สญัลกัษณ์ประจ าสินคา้ท่ีผลิตข้ึน จากท่ีพบมากท่ีสุดก็มีใชก้นัอยูส่องแบบ ดงัแสดงไวใ้นภาพ ท่ี 2.14 
ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์และช่ือเรียกขาต่าง ๆ ของไอจีบีทีชนิดเอน็แชนเนล 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 สญัลกัษณ์และการเรียกช่ือขาของไอจีบีทีทั้ง 2 แบบ 

จากภาพท่ี 2.15 ก. จะเห็นว่ามีลกัษณะคลา้ยสญัลกัษณ์ของมอสเฟตมาก เพียงแต่ว่า
สญัลกัษณ์ของไอจีบีทีนั้นจะมีลกูศรเพ่ิมข้ึนมาตรงขาเดรนลกัษณะของลกูศรจะช้ีเขา้หาตวั หรือช้ีเขา้
หาชั้นของซิลิคอนภายในตวัไอจีบีทีในบทความน้ีจะใชส้ญัลกัษณ์ในรูป ข . จะเหมือนกบัสญัลกัษณ์
ของทรานซิสเตอร์ แต่ตรงขาเกต (หรือเบสของทรานซิสเตอร์ ) จะเพ่ิมขีดข้ึนมาน้ีไม่ไดต่้อถึงกนั
โดยตรงกบัขาท่ีต่อออกมาภายนอก 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.16 โครงสร้างพ้ืนฐานของไอจีบีที 

 D 

 D 

 S 

 D 

 D  G 

 S 

 G 

 ก.  ข. 
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               โครงสร้างของ ไอจีบีที ชนิดเอน็แชนเนล เป็นภาพตดัขวางไดด้งัภาพท่ี 2.16 โครงสร้าง
โดยรวมส่วนใหญ่มีลกัษณะคลา้ยกบัโครงสร้างของมอสเฟตมาก จะแตกต่างกนัตรงท่ีไอจีบีที จะมีชั้น 
P+ หรือชั้นอินเจ็กต้ิง (Injecting) ต่ออยูร่ะหว่างขาเดรน ซ่ึงในมอสเฟตนั้นไม่มี จากการท่ีขาเกตถกูกั้น
ดว้ยชั้นของซิลิคอนออกไซด ์(SiO2) เป็นผลท าใหค้วามตา้นทานอินพุตท่ีขาเกตมีค่าสูงมากเหมือนกบั
เพาเวอร์มอสเฟต โดยทัว่ไปจะมีค่าอยูใ่นช่วง 109 โอห์ม 

  

ภาพท่ี 2.17 คุณสมบติัของกระแสและแรงดนัของไอจีบีที                                                            
ก. ลกัษณะคุณสมบติัระหว่างกระแสและแรงดนัของไอจีบีที                                          
ข.ลกัษณะคุณสมบติัการถ่ายโอนกระแสและแรงดนั                  

       จากผลดงักล่าวท าใหล้กัษณะของก คุณสมบติัของกระแสและแรงดนัของ ไอจีบีที  มี
ลกัษณะคลา้ยกราฟของทรานซิสเตอร์ แต่การควบคุมกระแสเดรน  จะอาศยัการควบคุมแรงดนั
ระหว่างขาเกตกบัขาซอร์ส มากกว่า การควบคุมกระแสท่ีขาน้ีเหมือนกนัทรานซิสเตอร์ ซ่ึงคุณสมบติั
ของกระแสและแรงดนัของ ไอจีบีที แสดงไวใ้น ภาพท่ี 2.17 ก. และส าหรับ ภาพท่ี 2.17 ข. เป็น
คุณสมบติัการถ่ายโอนกระแสและแรงดนั 

ภาพใหเ้ห็นว่าส่วนใหญ่ของเสน้จะมีลกัษณะเป็นเสน้ตรงแต่จะเร่ิมโคง้ท่ีกระแสเดรนมีค่า
ต ่า ๆ นัน่ก็คือจุดท่ีแรงดนัระหว่างขาเกตและขาซอร์สต ่าลง  ใกลแ้รงดนัจุดเร่ิมเปล่ียนสภาวะการ
ท างาน (จุด Threshold voltage: Vgs(th) โดยถา้แรงดนัระหว่างหยดุน ากระแสหรื อคตัออฟ ในกรณี
ของไอจีบีทีชนิดพีแชนเนลนั้นคุณสมบติัจะคลา้ยกบัเอน็แชนเนล  แต่โครงสร้างและสญัลกัษณ์จะมี
ลกัษณะตรงกนัขา้มกบัเอน็แชนเนล เช่น  ชนิดของสารท่ีโด๊ฟจากเอน็แชนเนล ก็จะเปล่ียนเป็น
ตรงกนัขา้ม สญัลกัษณ์ลกูศรก็จะกลบัเอาหวัลกูศรกลบัไปในทางตรงกนัขา้ม 

ข. ก. 
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     2.6.3 สภาวะน ากระแส        
    เมื่อขาเดรนไดรั้บแรงดนัไบแอสตรงคือเป็นบวกเทียบกบัซอร์ส  และแรงดนัระหว่างเกต 
กบัซอร์สมีค่าเกิน Vgs(th) ประจุไฟฟ้าบวกท่ีเกิดจากแรงดนัท่ีขาเกตจะดึงเอาอิเลก็ตรอน  ใหม้า
รวมกนัอยูใ่นบริเวณภายใตเ้กต ท าใหช้ั้นบอด้ี (body layer) ตรงส่วนใตเ้ก ตแปรสภาพเป็น n ท าให้
เกิดการต่อกนัของบริเวณ n- (drift region) เขา้กบับริเวณ n+ (source region) ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ี
เหมือนกบัการท างานของ  มอสเฟตกระแสอิเลก็ตรอนท่ีไหลจากขาซอร์สผา่นบริเวณใตเ้กตมายงั
บริเวณลอยเล่ือน n- จะรวมกบัโฮล ท่ีเป็นพาหะขา้งนอ้ยท่ีถกูฉีดมาจากชั้ นอินเจ็กต้ิง P+ (ดูรูป
โครงสร้างใน ภาพท่ี 2.15) เพราะรอยต่อ J1 ไดรั้บแรงดนัไบแอสตรง ท าให้ ไอจีบีที  อยูใ่นสภาวะ
น ากระแส เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจากเดรนไปซอร์สได ้การรวมกนัของโฮสและอิเลก็ตรอน
ภายในบริเวณ n- เรียกว่า การมอดูเลตสภาพน า (conductivity modulation)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.18 ทิศทางการไหลของอิเลก็ตรอนและโฮลในขณะน ากระแส 

ผลของการมอดูเลตน้ีจะท าใหค้วามตา้นทานของบริเวณ n- มีค่าต ่าลงเป็นการเพ่ิม
ความสามารถ ในการขบัผา่นกระแสไดสู้งข้ึน ซ่ึงจะมีลกัษณะเหมือนกบัทรานซิสเตอร์ก  าลงั ผลของ
ความตา้นทานท่ีลดลง  ท าใหแ้รงดนัตกคร่อมท่ี สภาวะน ากระแสลดลง การสูญเสียก าลงังานขณะ
น ากระแสจึงลดลงดว้ย ทิศทางการไหลของอิเลก็ตรอนและโฮลดงัในภาพท่ี 2.18 
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 2.6.4 วงจรสมมูลของไอจบีีที (IGBT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.19 โครงสร้างและวงจรสมมลูของไอจีบีที 
                   ก. แสดงโครงสร้างท่ีมีทรานซิสเตอร์และมอสเฟตแฝงอยูภ่ายใน 

     ข. วงจรสมมลูส าหรับการท างานสภาพปกติของไอจีบีที 
                   ค. วงจรสมมลูท่ีแสดงส่วนของไทริสเตอร์ท่ีแฝงอยูใ่นไอจีบีที  

วงจรสมมลูของ ไอจีบีทีแสดงไวใ้น ภาพท่ี 2.19 ซ่ึงในภาพท่ี ก. นั้นจะเห็นว่าในบริเวณบอด้ี p ชั้น
บริเวณ n- และชั้ นอินเจ็กต้ิง p+ จะคลา้ยกบัทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอน็พีโดยแทนไดด้ว้ยขา
คอลเลก็เตอร์, เบสและอิมิตเตอร์ ตามล าดบั และ บริเวณภายใตเ้กตก็จะแทนไดด้ว้ยมอสเ ฟตซ่ึงจะมี
ความตา้นทานบริเวณ n- เช่ือมขาเบส ของทรานซิสเตอร์พีเอน็พีเขา้กบัขาเดรนของมอสเฟต  ซ่ึงเมื่อ
เขียนวงจรสมมลูออกมาจะไดว้งจรดงั ภาพท่ี ข. จากภาพท่ี ข. จะเห็นว่าเป็นวงจรดาร์ลิงตนั โดยมี
มอสเฟตเป็นตวัขบัทรานซิสเตอร์พีเอน็พี  แต่มีจุดพิเศษท่ีแตกต่างจากวงจรทัว่ไป คือกระแสเดรน
ส่วนใหญ่จะไหลจากอิมิตเตอร์ มายงัเบส ผา่นความตา้นทานบริเวณลอยเล่ือน และผา่นขาเดรนมายงั

ข. 
ข. ค. 

ก. 

ข. 
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คอลเลก็เตอร์และขาซอร์สส าหรับวงจรสมมลูใน ภาพท่ี  ค. จะแสดงใหเ้ห็นว่าภายใน ไอจีบีทีมีไทริ
สเตอร์แฝงอยูด่ว้ย โดยดูไดจ้าก การท่ีทรานซิสเตอร์เอน็พีเอน็และพีเอน็พีต่อเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะท่ี
มีการป้อนกลบั ท าใหเ้ห็นไดช้ดัถึงเหตุ ท่ีท าใหเ้กิดการแลตชข์อง ไอจีบีที โดยถา้กระแสส่วนนอ้ยท่ี
ไหลผา่นจากอิมิตเตอร์มายงัคอลเลก็เตอร์ของทรานซิสเตอร์ของทรานซิสเตอร์พีเอน็พี  ผา่นความ
ตา้นทานขา้งเคียงแลว้ท าใหเ้กิดแรงดนัตกคร่อม ความตา้นทานสูงกว่า 0.7 โวลต์ ทรานซิสเตอร์เอน็
พีเอน็จะน ากระแส ส่งผลใหเ้กิดการแลตชข้ึ์นใน ไอจีบีที  (IGBT) ส าหรับแรงดนัตกคร่อมขาเดรน
และซอร์สของไอจีบีทีขณะน ากระแส   onVDS

     

                                   onVDS
     =     

1jV + 
driftV +

channalDRI  

                  
1jV เมื่อ เป็นแรงดนัไบแอสตรงท่ีตรงคร่อมรอยต่อพีเอน็ จึงมีค่าค่อนขา้งจะคงท่ี จะมีการ

เปล่ียนแปลงบา้งก็เพียงเลก็นอ้ยเพราะมีความสมัพนัธโ์ดยตรงในลกัษณะเอก็ซโ์ปแนเชียลกบักระแส 
ท าใหม้ีค่าอยูร่ะหว่าง 0.7 - 1 โวลต ์

  
driftV  เป็นแรงดนัท่ีตกคร่อมความตา้นทานบริเวณเล่ือน ซ่ึงความตา้นทานน้ีมีค่าค่อนขา้ง

คงท่ี แต่เมื่อเทียบกบัค่าแรงดนัในมอสเฟตแลว้จะมีค่านอ้ยกว่าเพราะผลของการมอดูเลต  สภาพน าท่ี
เกิดข้ึนใน ไอจีบีที 

channalR         เป็นค่าความตา้นทานในยา่น 1 - 1,000 โอห์ม มีค่าค่อนขา้งจะคงท่ี      

channalDRI    เป็นแรงดนัตกคร่อมมอสเฟต  

 ดงันั้นจึงพอจะสรุปไดว้่า   onVDS
 จะมีค่าสูงมากข้ึนตามค่ ากระแสเดรนท่ีสูงข้ึน 

โดยทัว่ไปไอจีบีทีจะสามารถท างานไดใ้นอุณหภูมิรอยต่อสูงสุดถึง 150 องศาเซลเซียสและผลของ
การเปล่ียนอุณหภูมิหอ้ง ไปถึงค่าสูงสุดน้ี จะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงค่า   onVDS

  เพียงเลก็นอ้ย
เท่านั้น เพราะไอจีบีทีมีค่า   onVDS

 เป็นผลรวมระหว่างแรงดนัตกคร่อมมอสเฟตท่ีมีสมัประสิทธ์ิทาง
อุณหภูมิเป็นบวก (หมายถึงอุณหภูมิสูงข้ึนแรงดนัตกคร่อมก็จะสูงข้ึนตาม) กบัแรงดนัตกคร่อมความ
ตา้นทาน บริเวณลอยเล่ือยท่ีมีสมัประสิทธ์ิอุณหภูมิเป็นลบ 

    2.6.5 ลกัษณะการสวติช์        
    ลกัษณะของสญัญาณกระแสและแรงดนัในช่วงเวลาท่ีเกิดการน ากระแสและหยดุ
น ากระแสโดยช่วงเวลาในการน ากระแสของไอจีบีทีซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบัการน ากระแสของ     
มอสเฟต คือจะมีเวลาก่อนการน ากระแส   onTd  นบัตั้งแต่เวลาท่ีแรงดนัระหว่างเกตกบัซอร์สอยู่
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ในช่วง 
GGV จนถึง  tsVGS

  ความจริงแลว้การป้อนแรงดนัน้ีจะมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงทนัทีทนัใด
จากค่า 

GGV เป็น GGV แต่กลบัมีลกัษณะเป็นเอก็ซโ์ปแนนเชียล 

           เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองจากผลการชาร์จประจุของตวัเก็บประจุระหว่างขาเกตกบัซอร์สและเกต
กบัเดรนภายในไอจีบีที (IGBT) แรงดนัท่ีขาเดรนจะยงัคงอยูใ่นช่วงเวลาขาข้ึน nT  หรือในช่วงเวลาท่ี
กระแสเดรนยงัไม่ถึงค่ากระแสท างาน oI หลงัจากนั้นกระแสเดรนก็ จะคงท่ี แต่แรงดนัจะตกลงสู่ค่า  

  onVDS
 โดยแบ่งช่วงเวลาลงเป็นสองช่วง คือช่วง เป็นช่วงท่ี ท างานอยูใ่นยา่นความตา้นทานสูง  

channalR  ส่วน
2fvt ช่วงท่ีท างานอยูใ่นยา่นความตา้นทานต ่า

channalR  

               ลกัษณะของกระแสและแรงดนัในช่วงเวลาท่ี ไอจีบีที  (IGBT) หยดุน ากระแส  จะเห็นว่า
กระแสเดรนจะยงัคงท่ีอยูต่ลอดช่วงเวลาท่ีแรงดนัขาเดรนเพ่ิมข้ึน และมีช่วงเวลาลง ของกระแสเดรน
ท่ีแตกต่างชดัเจนสองช่วง โดยช่วงแรก 1fvt  จะเป็นช่วงหยดุน ากระแสของมอสเฟตภายใน ไอจีบีที  
และช่วง 2fvt  จะเป็นช่วงหยดุน ากระแสของทรานซิสเตอร์พีเอน็พี ซ่ึงจะชา้กว่ามอสเฟต  ท าให้
ช่วงเวลาน้ีนานกว่าช่วงแรก และมีการสูญเสียก าลงังานมากในช่วงน้ี 

 


