บทที่ 3
การออกแบบโครงงาน
ในบทนี้จะเป็ นการออกแบบในส่วนต่างๆของโครงงานซึ่งแบ่งได้ดงั นี้
- การออกแบบวงจรชอปเปอร์ 1 ควอตแดนซ์
- การออกแบบวงจร เฟสคอนโทรล โดยใช้ TCA 785
- การออกแบบวงจรไฟเลี้ยงวงจรพัลส์วิดมอดูเลชัน่ และวงจรขับเกต
3.1 การออกแบบวงจรชอปเปอร์ 1 ควอตแดนซ์
ประกอบด้วยวงจรหลัก 2 วงจร คือ วงจรพัลส์วิดมอดูเลชัน่ (Pulse Width Modulation) และ
วงจรขับเกต (Drive Gate)โดยที่วงจรพัลส์วิดมอดูเลชัน่ จะเป็ นตัวควบคุมและส่งสัญญาณรู ปคลื่น
พัลส์ไปยังวงจรขับโดยมี IC TLP250 จะเป็ นตัวส่งสัญญาณไปที่ขาเกตของตัวไอจีบีทีที่ทาหน้าที่
เป็ นสวิตซ์ชิ่ง และจ่ายแรงดันไฟกระแสตรงไปยังขดฟิ ลล์ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ให้เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าเกิดการเหนี่ยวนาขึ้น
3.1.1 วงจรกาเนิดสัญญาณพีดับเบิล้ ยูเอ็ม สัญญาณพีดบั เบิ้ลยูเอ็มที่นามาใช้ในโครงงานนี้มี
ลักษณะเป็ นสัญญาณพัลส์(Pulse) ที่มีความถี่คงที่ สามารถปรับค่าดิวตี้ไซเคิลได้ การสร้างสัญญาณ
พีดบั เบิ้ลยูเอ็มเกิดจากการนาระดับสัญญาณแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (UIN) ซึ่งเป็ นสัญญาณอินพุท
มาเปรี ยบเทียบกับสัญญาณรู ปฟันเลื่อยดังภาพที่ 3.1 สัญญาณเอาท์พุทที่ได้หลังจากการเปรี ยบเทียบ
กันระหว่าง 2 สัญญาณ จะเป็ นสัญญาณพัลส์ที่มีดิวตี้ไซเคิล แปรผันตามระดับของสัญญาณอินพุท
(UIN)
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ภาพที่ 3.1 คลื่นสัญญาณเอาท์พุทของพัลส์วิดมอดูเลชัน่ (Pulse Width Modulation)

ภาพที่ 3.2 สัญญาณบล็อกไดอะแกรมของ TL 494
ดังนั้น จะได้วงจรพัลส์วิดมอดูเลชัน่ โดยจะสร้างสัญญาณควบคุมไปที่ขาเกท (Gate) ของไอจีบีที
ซึ่ง IC ที่ใช้ในวงจรพัลส์วิดมอดูเลชัน่ นี้คือ TL494 ดังภาพที่ 3.3
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ภาพที่ 3.3 วงจรพัลส์วิดมอดูเลชัน่ (Pulse Width Modulation) ของ IC TL 494
3.1.2 การออกแบบวงจรขับเกท วงจรขับเกท (Gate Drive) เป็ นวงจรส่วนที่สาคัญที่สุด ทา
หน้าที่เชื่อมโยงสัญญาณพัลส์แบบมอดูเลตความกว้างพัลส์จากวงจรรวมกาเนิดจากสัญญาณต่าง ๆ
กับสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง เช่น ทรานซิสเตอร์กาลัง ,มอสเฟตกาลัง หรื อ ไอจีบีที เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปวงจรขับเกตจะทาหน้าที่แยก (Isolated) ความเชื่อมโยงทางไฟฟ้ าระหว่างระหว่างสัญญาณ
พัลส์ควบคุมกับสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังในวงจรกาลังและทาหน้าที่ตดั สัญญาณควบคุมสวิตซ์
อิเล็กทรอนิกส์กาลังในกรณี ที่วงจรภาคกาลังอยูใ่ นสภาวะกระแสโหลดเกินหรื อแรงดันสูงกว่าพิกดั
เป็ นต้น ลักษณะของวงจรขับเกต วงจรกาเนิดสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์และสวิตซ์
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ในการสร้างวงจรชุดขับ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ประกอบด้วย IC TLP250 และไอจีบีที ในการ
สร้าง สัญญาณจะมี TLP250 จะเป็ นตัวขับ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ส่วนไอจีบีที จะทาหน้าที่เป็ น ตัว
สวิทช์ชิ่ง จะได้วงจรตามรู ปที่ 3.4
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ภาพที่ 3.4 วงจรขับเกตที่ใช้ IC TLP 250
การออกแบบขนาดของไอจีบีที เปรียบเทียบกับขนาดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า
จากพิกดั ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
E
= 400/230 V
P
= 0.8 kW
If ( Max )
= 1.6 A
Cos
= 0.8
N
= 1500 รอบ
จะได้ว่าแรงดันตกคร่ อมขณะไบอัสตรงและไบอัสกลับ
Vp
= √2 × Vs
Vp
= √2 × 400
Vp
= 565.68 V
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ส่วนกระแสที่โหลด
I =
I =

P
V
0.8k
565.68

I = 1.4 A
ดังนั้นไอจีบีที ที่เลือกใช้คือเบอร์ GT60M301
สามารถทนแรงดันตกคร่ อมสูงสุดได้
=
สามารถรับกระแสได้
=

900
60

V
A

จากการออกแบบวงจร ชอปเปอร์ 1 ควอตแดนซ์ จะได้ตามภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 วงจรชอปเปอร์ที่ออกแบบ
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3.2 การออกแบบวงจรเฟสคอนโทรล โดยใช้ IC TCA 785
จะประกอบด้วยชุดควบคุม โดยใช้ IC TCA 785 เป็ นตัวส่งสัญญาณพัลล์ไปให้หม้อแปลง
พัลล์ซ่ ึงจะทาหน้าที่เป็ นตัวส่งสัญญาณขับเกต ไปที่ขาเกตของเอสซีอาร์ ทาให้เอสซีอาร์ นากระแส
และทาให้มีแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงไปจ่ายให้มอเตอร์กระแสตรงเกิดการเหนี่ยวนาขึ้น
3.2.1 คุณสมบัตขิ อง TCA 785 เป็ นวงจรรวมที่สร้างพัลส์จุดชวนเกตเอสซีอาร์ และ
ไทริ สเตอร์ TCA785 มีคุณสมบัติเด่นหลายประการดังนี้
-

สามารถจุดชวนเกตไทริ สเตอร์ได้อย่างน้อย 2 ตัว
สามารถเลื่อนมุมจุดชนวนเกตได้ระหว่าง 0 ถึง 1800
ใช้กบั แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงในช่วง 8 - 18 โวลต์
กระแสภายในวงจรรวมใช้ประมาณ 4.5 mA – 10 mA
สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง 85 องศาเซลเซียส
กระแสจุดชนวนเกต สามารถจ่ายได้ถึง 250 mA
สัญญาณจุดชนวนเกต สามารถควบคุมได้โดยขาอินฮิบิทฟังก์ชนั
ลักษณะของสัญญาณจุดชนวนเกตสามารถจะกาหนดได้เป็ นแบบเดี่ยวและ
แบบต่อเนื่อง
- ใช้งานกับวงจร Zero crossing
- ความถี่ใช้งาน 10 – 500 Hz
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3.2.2 การทางานของ TCA 785

ภาพที่ 3.6 บล็อกไดอะแกรมของ TCA 785
พิจารณาโครงสร้างภายใน TCA 785 ซึ่งเป็ นวงจรรวมแบบ LSI มี 16 ขา ดังภาพที่ 3.6 โดย
ที่
ขา
ขา

1 เป็ นขาที่ต่อลงกราวด์ของวงจร
16 คือ + Vs รับแรงดันไบแอสที่ 8 – 18 Vdc
ขา 8 เป็ นขาวัดแรงดันอ้างอิงภายในวงจร ( Vref = 3.1 V ) โดยต่อ C เพื่อทาหน้าที่ป้องกัน
สัญญาณรบกวน
ขา
5 คือ ขาที่รับแรงดันซิงโครไนซ์ ( Vsyn ) ซึ่งเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับที่ต่อกับวงจร
ภาคกาลังโดยต่อนิวตรอนกับขา 1
ขา
9 ต่อกับ R9 ซึ่งเป็ นตัวต้านทานเพื่อสร้างสัญญาณลาดเอียง มีค่า 3 KΩ - 300KΩ
ขา
10 ต่อกับ C10 ซึ่งเป็ นตัวเก็บประจุสญ
ั ญาณลาดเอียง มีค่า 500pF - 1µF ค่า R9 และ C10 จะ
เป็ นตัวกาหนดขนาดของสัญญาณลาดเอียง ( V10 ) ถ้า R9 และ C10 มีค่ามากความลาดเอียงของ V10 ก็
จะมากตามไปด้วย
ขา
11 คือขาที่ต่อแรงดันควบคุมเป็ นแรงดันไฟตรงปรับค่าได้แรงดันควบคุม ( V11 ) นี้
ป้ อนเข้าขาเบสของออปแอมป์ เปรี ยบเทียบสัญญาณควบคุมกับแรงดัน V10 เพื่อกาหนดขนาดของมุม
จุดชนวนเกตที่ดา้ นออกของวงจร
ขา
12 เพื่อปรับขนาดความกว้างของพัลส์ดา้ นออก
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14 เป็ นสัญญาณด้านออกของวงจรโดยพัลส์จะทางานที่ ωt เท่ากับ 1800 - 3600
ขา 15 เป็ นสัญญาณด้านออกของวงจรโดยพัลส์ทางานที่ ωt เท่ากับ 00 - 1800 โดยขนาด
ความกว้างของพัลส์ที่ขา 14 และ ขา 15 คือ β ปกติถา้ ไม่ต่อ C12 จะมีค่า β เท่ากับ 30 µs แต่ถา้
ต้องการให้พลั ส์ดา้ นออกเป็ นพัลส์ยาว ทาได้โดยต่อขา 12 ลงกราวด์จะทาให้สญ
ั ญาณจุดชนวนเกตมี
0
0
ความกว้างเท่ากับ β = 180 – α ถ้าต่อตัวเก็บประจุที่ขา 12 กับกราวด์จะทาให้มีความกว้างของ
สัญญาณตามตารางที่ 3.1
ขา
2 และ ขา 4 เป็ นสัญญาณกลับของขา 15 และขา 14
ขา 13 เมื่อต่อลงกราวด์จะทาให้สญ
ั ญาณพัลส์ดา้ นออกกว้างเต็มที่
ขา

ตารางที่ 3.1 ค่าตัวเก็บประจุที่ขา 12 ที่คาบเวลาต่างๆ
C12( pF )
Pulse width (µs)

0
30

150
93

220
137

330
250

680
422

การออกแบบขนาดของเอสซีอาร์ เปรียบเทียบกับขนาดของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
พิกดั ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
E = 220 V
I = 6.5 A
P = 1
KW
F = 50
Hz
ดังนั้นแรงดันตกคร่ อมเอสซีอาร์ ขณะไบอัสตรงและไบอัสกลับสูงสุด
Vp = √2 × Vs
Vp = √2 × 220
ดังนั้น Vp = 311 V

1000
620
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จากสูตร
P = VI
จะได้ว่าค่ากระแสที่โหลด
I =
=
ดังนั้น

P
V
1000
311

I = 3.22 A

จากที่คานวณมาข้างต้นเลือกใช้เอสซีอาร์ คือ เบอร์ 5P4M
สามารถทนแรงดันตกคร่ อมสูงสุด
= 400 V
สามารถรับกระแสสูงสุด
=8 A
ดังนั้น ไดโอดที่เลือกใช้ทางด้านเพาเวอร์ คือ เบอร์ 1N4005
สามารถทนแรงดันย้อนกลับ
= 420 V
สามารถรับกระแสสูงสุด
= 30 A
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ภาพที่ 3.7 คลื่นสัญญาณด้านเข้า และด้านออกของ IC TCA 785
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จากการออกแบบวงจรเฟสคอนโทรล โดยใช้ IC TCA 785 จะได้ตามภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.8 วงจรเฟสคอนโทรลที่ออกแบบ
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3.3 การออกแบบวงจรจ่ายแรงดันวงจรพัลส์ วดิ มอดูเลชั่น และวงจรขับเกต
หลักการของวงจรคือแปลงระดับแรงดันเฟสจาก 220 VAC เป็ น 15 VAC จากนั้นแปลงเป็ น
ไฟกระแสตรงโดยผ่านบริ ดจ์เรี ยงกระแส และทาให้สญ
ั ญาณเรี ยบขึ้นโดยผ่านตัวกรองสัญญาณ
จากนั้นนาเอาท์พุทที่เป็ นระดับแรงดันไฟตรงมาทาการจ่ายแรงดันให้กบั วงจรพัลส์วิดมอดูเลชัน่ และ
วงจรขับเกต

ภาพที่ 3.9 วงจรจ่ายแรงดันวงจรพัลส์วิดมอดูเลชัน่ และวงจรขับเกตที่ออกแบบ
จากการออกแบบในบทนี้ในเรื่ องของการออกแบบวงจรชอปเปอร์จะใช้
IC TL494 เป็ นตัว
สร้างสัญญาณพัลส์ และใช้ IC TLP250 เป็ นตัวขับไอจีบีที โดยไอจีบีทีเป็ นสวิตซ์ชิ่งในการควบคุม
กระแสกระตุน้ ขดฟิ ลล์ ส่วนในเรื่ องการออกแบบวงจรเฟสคอนโทรลจะใช้ IC TCA785 เป็ นตัว
สร้างสัญญาณควบคุม ไปให้หม้อแปลงพัลล์ซ่ึงจะทาหน้าที่เป็ นตัวส่งสัญญาณขับเกตไปที่ขาเกต
ของเอสซีอาร์ ทาให้เอสซีอาร์นากระแส เพื่อควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์กระแสตรง

