บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ได้จดั ให้มีส่วนประกอบภายใน เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผใู ้ ช้ เช่น ไทม์เมอร์ /เคาเตอร์ พอร์ ตอนุกรม (Serial Port) และสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ บาง
ตัว อาจมีส่วนอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีก เช่นเบอร์ AT80C515, AT80C535 มีวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อก
เป็ นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter)
2.1.1 คุณสมบัติทวั่ ไปของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51
เนื่ องจากคุ ณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ละเบอร์ น้ นั จะมีความแตกต่าง
กัน ในรายละเอี ย ด ในที่ น้ ี จะขออ้า งถึ ง เบอร์ AT89S52 ของบริ ษัท Atmel ซึ่ งเป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต มีคุณสมบัติดงั นี้
-มีหน่วยความจาแบบแฟลช (Flash Memory) ขนาด 8 กิโลไบท์
-โปรแกรมผ่านพอร์ ตอนุกรมมาตรฐาน SPI (SPI Serial Interface)
-สามารถโปรแกรมและลบซ้ าได้นบั 1000 ครั้ง
-มีหน่วยความจาแบบ EEPROM ขนาด 2 กิโลไบต์
-สามารถโปรแกรมและลบซ้ าได้นบั 1000 ครั้ง
-ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 5 โวลต์ ( ทางานในช่วง 4-6 โวลต์ )
-ทางานด้วยสัญญาณนาฬิกาตั้งแต่ 0-24 MHz
-สามารถป้ องกันหน่วยความจาได้ 3 ระดับ
-มีหน่วยความจาข้อมูล (RAM) ขนาด 256 ไบต์
-มี 32 บิตอิสระสามารถเข้าถึงระดับบิตได้
-มีไทเมอร์/ เคาเตอร์ขนาด 16-bit ทั้งหมด 2 ตัว
-รองรับอินเตอร์รัปต์ได้ 8 แหล่ง
-สามารถสื่ อสารข้อมูลแบบอนุกรมได้ดว้ ย UART Channel
-มีโหมดการทางานแบบ Low Power Idle และ Power Down เพื่อประหยัด
พลังงาน
-มี Watchdog Timer เพื่อให้การทางานของระบบสามารถ Reset ได้อตั โนมัติ

4

P1.0-P1.7
C
R

P3.0-P3.7
XTAL
C

Microcontroller MCS-51

2.1.2 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 (เบอร์ AT89S52)
การจัดเรี ยงขาของ MCS-51(เบอร์ AT89S52) เป็ นไปตามรู ปที่ 2.1

P0.0-P0.7
D0-D7
A0-A7

P2.0-P2.7
A8-A15

C

รู ปที่ 2.1 การจัดขาของ MCS-51(เบอร์ AT89S52)
VCC ต่อไฟเลี้ยง (Supply Voltage 5 V)
GND ต่อกราวด์ (Ground)
Port 0 (P0.0-P0.7) เป็ นพอร์ ต 2 ทิศทางขนาด 8 บิตสามารถทางานได้ 2 หน้าที่คือเป็ นพอร์ ตอินพุต
เอาต์พุ ตทั่วไป และใช้เป็ นพอร์ ตส าหรั บ ติ ดต่ อกับ หน่ วยความจาภายนอกคื อรั บ ส่ ง ข้อมู ล และ
กาหนดแอดเดรสไบต์ต่า (A0-A7)
Port 1 (P1.0-P1.7) เป็ นพอร์ ต 2 ทิศทางขนาด 8 บิต มีการต่อความต้านทาน (Pull-up Resistant) ไว้
ภายใน ทาหน้าที่เป็ นพอร์ ตอินพุตเอาต์พุตทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั ใช้งานเป็ นขาอินพุตเอาต์พุตของไท
เมอร์ 2
Port 2 (P2.0-P2.7) เป็ นพอร์ ต 2 ทิศทางขนาด 8 บิต มีการต่อความต้านทาน (Pull-up Resistant) ไว้
ภายใน สามารถทางานได้ 2 หน้าที่ คือเป็ นพอร์ ตอิ นพุตเอาต์พุตทัว่ ไป และใช้เป็ นพอร์ ตสาหรั บ
ติดต่อกับหน่วยความจาภายนอกคือรับส่ งข้อมูล และกาหนด แอดเดรสไบต์สูง (A8-A15)
Port 3 (P3.0-P3.7) เป็ นพอร์ ต 2 ทิศทางขนาด 8 บิตและ มีการต่อความต้านทาน (Pull-up Resistant)
ไว้ภายใน ทาหน้าที่คือเป็ นพอร์ ตอินพุตเอาต์พุตทัว่ ไป ยังใช้งานเป็ นสัญญาณควบคุมการติดต่อกับ
หน่วยความจา การอินเตอร์ รัปต์ และอื่นๆ
RST เป็ นขาอินพุตที่ใช้รับสัญญาณสาหรับรี เซ็ตซี พียู ซี พียจู ะถูกรี เซ็ตเมื่อขานี้ เป็ นลอจิก “1” นาน 2
แมชินไซเคิล หรื อ 24 ไซเคิลของสัญญาณนาฬิกา
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ALE/PROG ทาหน้าที่เป็ นขาเอาต์พุตเมื่อซี พียตู อ้ งการติดต่อกับหน่วยความจาภายนอกจะทาการส่ ง
สัญญาณพัลส์ออกมาที่ขานี้ เพื่อทาการแอดเดรสไบต์ต่าของหน่วยความจาภายนอก และขานี้ จะเป็ น
อินพุตเมื่ออยูใ่ นระหว่างโปรแกรมแฟลช
PSEN เป็ นขาเอาต์พุ ต ใช้ใ นการติ ดต่ อกับ หน่ วยความจ าโปรแกรมภายนอกคื อเมื่ อ ซี พี ยูท าการ
ประมวลผลกับหน่วยความจาภายนอกขานี้จะแอคทีฟสองครั้ง
EA/VPP เป็ นขาเอาต์พุ ตและต้องการลอจิก “0” เพื่อยอมให้ซี พียูสามารถเข้าถึ งหน่ วยความจา
ภายนอกได้ซ่ ึ งอยูท่ ี่ตาแหน่ง 0000H ถึง FFFFH นอกจากนี้ แล้วขานี้ ยงั ใช้รับไฟ 12 โวลต์ เพื่อใช้ใน
ระหว่างที่ทาการโปรแกรมแฟลช
XTAL1 เป็ นขาอินพุตของวงจรออสซิ ลเลเตอร์ แอมปลิ ไฟเออร์ และยังเป็ นอินพุตของวงจรกาเนิ ด
สัญญาณนาฬิกาภายใน
XTAL2 เป็ นขาเอาต์พุตของวงจรออสซิลเลเตอร์แอมปลิไฟเออร์
2.1.3 สั ญลักษณ์และคาสั่ งของ MCS-51 เป็ นไปตามตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 สั ญลักษณ์ และคาสั่ งของ MCS-51
สั ญลักษณ์
Rn
@Ri
direct

bit
#data
#data16
rel
addr11

ความหมาย
หมายถึง รี จิสเตอร์ ใช้งานทัว่ ไป R0-R7 ที่ถูกเลือกใช้ในขณะนั้น
หมายถึง รี จิสเตอร์ ใช้งานทัว่ ไป R0 หรื อ R1 ที่เข้าถึงข้อมูลได้โดยอ้อม
หมายถึ ง ข้อมูล ขนาด 8 บิ ต ที่ ใ ช้ก าหนดค่ า ตาแหน่ ง หน่ วยความจา
สาหรั บเก็บข้อมูลภายใน ประกอบด้วยหน่ วยความจาเก็บข้อมูลทัว่ ไป
ตาแหน่ง 0-127 และ หน่วยความจา เก็บข้อมูลที่ใช้เป็ นรี จิสเตอร์ ใช้งาน
เฉพาะ ตาแหน่ง 128-255
หมายถึง ค่าตาแหน่งของบิตข้อมูลในหน่วยความจาที่เข้าถึงในระดับบิต
หมายถึง ข้อมูลขนาด 8 บิตที่กาหนดในคาสั่ง
หมายถึง ข้อมูลขนาด 16 บิตที่กาหนดในคาสั่ง
หมายถึง ค่าตาแหน่งหน่วยความจาขนาด 8 บิต ที่คิดแบบมีเครื่ องหมาย
ในคาสั่ง SJMP และการกระโดดแบบมีเงื่อนไขทุกคาสั่ง
หมายถึ ง ค่าตาแหน่ งหน่ วยความจาขนาด 11 บิ ต ใช้เป็ นค่ าตาแหน่ ง
หน่ วยความจาปลายทาง (ภายในขอบเขต 2048 ตาแหน่ ง) ในคาสั่ง
AJMP และ ACALL
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ตารางที่ 2.1 สั ญลักษณ์ และคาสั่ งของ MCS-51 (ต่ อ)
คาสั่ ง
addr11

ความหมาย
หมายถึ ง ค่าตาแหน่ งหน่ วยความจาขนาด 11 บิ ต ใช้เป็ นค่ าตาแหน่ ง
หน่ วยความจาปลายทาง (ภายในขอบเขต 2048 ตาแหน่ ง) ในคาสั่ง
AJMP และ ACALL
addr16
หมายถึ ง ค่าตาแหน่ งหน่ วยความจาขนาด 16 บิ ต ใช้เป็ นค่ าตาแหน่ ง
หน่ วยความจาปลายทาง (ภายในขอบเขต 65536 ตาแหน่ ง) ในคาสั่ง
LJMP และ LCALL
MOV A,Rn
ย้ายข้อมูลจาก Rn ไป A
MOV A,direct
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจา direct ไป A
MOV A,@Ri
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ นตาแหน่ง Ri ไป A
MOV A,#data
ย้ายค่าคงที่ 8 บิตไปเก็บที่ A
MOV Rn,A
ย้ายข้อมูลจาก A ไป Rn
MOV Rn,direct
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจา direct ไป Rn
MOV direct,A
ย้ายข้อมูลจาก A ไปยังหน่วยความจา direct
MOV direct,Rn
ย้ายข้อมูลจาก Rn ไปยังหน่วยความจา direct
MOV direct,direct
ย้ายข้อมูลระหว่างหน่วยความจาภายใน
MOV direct,@Ri
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ นตาแหน่ง Ri ไปยังหน่วยความจา
direct
MOV direct,#data
ย้ายค่าคงที่ 8 บิต ไปยังหน่วยความจา direct
MOV @Ri,A
ย้ายข้อมูลใน A ไปยังหน่วยความจา Ri
MOV @Ri,direct
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจา direct ไปยังหน่วยความจา Ri
MOV @Ri,#data
ย้ายค่าคงที่ 8 บิต ไปยังหน่วยความจา Ri
MOV DPTR,#data16 ย้ายค่าคงที่ 16 บิต ไปยัง DPTR
MOVC A,@A+DPTR ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาข้อมูลที่สัมพัทธ์กบั DPTR ไปยัง A
MOVC A,@A+PC
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาข้อมูลที่สัมพัทธ์กบั PC ไปยัง A
MOVX A,@Ri
ย้ายข้อมูลจากหน่วยอินพุตที่เก็บอยูใ่ นตาแหน่ง Ri ไปยัง A
MOVX A,@DPTR
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ นตาแหน่ง DPTR ไปยัง A
MOVX @Ri,A
ย้ายข้อมูลที่เก็บอยูใ่ น A ไปยังหน่วยเอาต์พุตตาแหน่ง Ri
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ตารางที่ 2.1 สั ญลักษณ์ และคาสั่ งของ MCS-51 (ต่ อ)
สั ญลักษณ์
MOVX @DPTR,A
MOV C,bit
MOV bit,C
JNC rel
JC rel
JB bit,rel
JNB bit,rel
JBC bit,rel
JZ rel
JNZ rel
CJNE A,direct,rel
CJNE A,#data,rel
CJNE Rn,#data,rel
CJNE @Ri,#data,rel
DJNZ Rn,rel
DJNZ direct,rel
SJMP rel
AJMP addr11
LJMP addr16

ความหมาย
ย้ายข้อมูลที่เก็บอยูใ่ น A ไปยังหน่วยความจาตาแหน่ง DPTR
ย้ายค่า bit ไปยัง Carry Flag
ย้ายค่าแฟล็ก Carry ไปยัง bit
กระโดด ถ้าค่าแฟล็ก Carry เป็ น 0
กระโดด ถ้าค่าแฟล็ก Carry เป็ น 1
กระโดด ถ้าค่า bit เป็ น 1
กระโดด ถ้าค่า bit เป็ น 0
กระโดด ถ้าค่า bit เป็ น 1 และเปลี่ยนค่า bit เป็ น 0
กระโดดไปยังตาแหน่งที่สัมพัทธ์กบั ตาแหน่งปั จจุบนั ถ้าหากค่า A เป็ น
ค่า 00H
กระโดดไปยังตาแหน่ งที่สัมพัทธ์กบั ตาแหน่ งปั จจุบนั ถ้าหากค่า A ไม่
เป็ นค่า 00H
เปรี ยบเทียบค่า A กับหน่วยความจา direct และกระโดดไปยังตาแหน่งที่
สัมพัทธ์กบั ตาแหน่งปั จจุบนั ถ้าค่าไม่เท่ากัน
เปรี ยบเทียบค่า A กับค่าคงที่ และกระโดดไปยังตาแหน่ งที่สัมพัทธ์กบั
ตาแหน่งปั จจุบนั ถ้าค่าไม่เท่ากัน
เปรี ยบเทียบค่า Rn กับค่าคงที่ และกระโดดไปยังตาแหน่งที่สัมพัทธ์กบั
ตาแหน่งปั จจุบนั ถ้าค่าไม่เท่ากัน
เปรี ยบเทียบค่าใน Ri กับค่าคงที่ และกระโดดไปยังตาแหน่งที่สัมพัทธ์กบั
ตาแหน่งปั จจุบนั ถ้าค่าไม่เท่ากัน
ลดค่าใน Rn และกระโดดไปยังตาแหน่ งที่สัมพัทธ์กบั ตาแหน่ งปั จจุบนั
ถ้าค่าไม่เป็ น 0
ลดค่าในหน่ วยความจา direct และกระโดดไปยังตาแหน่ งสัมพัทธ์กบั
ตาแหน่งปั จจุบนั ถ้าค่าไม่เป็ น 0
กระโดดไปยังตาแหน่งสัมพัทธ์กบั ตาแหน่งปั จจุบนั
กระโดดไปยังตาแหน่งจากค่าแอดเดรส 11 บิต
กระโดดไปยังตาแหน่งจากค่าแอดเดรส 16 บิต

8
ตารางที่ 2.1 สั ญลักษณ์ และคาสั่ งของ MCS-51 (ต่ อ)
คาสั่ ง
AJMP addr11
LJMP addr16
JMP @A+DPTR
ACALL addr11
LCALL addr16
RET
RETI
INC A
INC Rn
INC direct
INC @Ri
INC DPTR
DEC A
DEC Rn
DEC direct
DEC @Ri
DEC DPTR
MUL AB
DIV AB
DA A
ADD A,Rn
ADD A,direct
ADD A,@Ri
ADD A,#data
ADDC A,Rn
ADDC A,direct

ความหมาย
กระโดดไปยังตาแหน่งจากค่าแอดเดรส 11 บิต
กระโดดไปยังตาแหน่งจากค่าแอดเดรส 16 บิต
กระโดดไปยังตาแหน่งที่สัมพัทธ์กบั A+DPTR
ไปทาโปรแกรมย่อยจากค่าแอดเดรส 11 บิต
ไปทาโปรแกรมย่อยจากค่าแอดเดรส 16 บิต
สิ้ นสุ ดการทาโปรแกรมย่อย แล้วกลับไปยังตาแหน่งถัดไปที่กระโดดมา
สิ้ นสุ ดการทาโปรแกรมย่อย อินเตอร์ รัปท์
เพิ่มค่าใน A
เพิ่มค่าใน Rn
เพิ่มค่าในหน่วยความจา Direct
เพิ่มค่าในหน่วยความจาที่ตาแหน่ง Ri
เพิ่มค่าใน DPTR
ลดค่าใน A
ลดค่าใน Rn
ลดค่าในหน่วยความจา Direct
ลดค่าในหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ น Ri
ลดค่าใน DPTR
คูณ A กับ B แล้วเก็บค่าใน BA
หาร A กับ B แล้วเก็บค่าใน A เก็บเศษใน B
ทา Decimal Adjust ค่าใน A
บวกค่า Rn กับ A
บวกค่าในหน่วยความจา Direct กับ A เก็บผลลัพธ์ใน A
บวกค่าในหน่วยความจาตาแหน่ง Ri กับ A เก็บผลลัพธ์ใน A
บวกค่าคงที่ 8 บิต กับ A เก็บผลลัพธ์ใน A
บวกค่า Rn กับ A พร้อมแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน A
บวกค่าในหน่ วยความจา Direct กับ A พร้อมแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน
A
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ตารางที่ 2.1 สั ญลักษณ์และคาสั่ งของ MCS-51 (ต่ อ)
คาสั่ ง
ADDC A,@Ri
ADDC A,#data
SUBB A,Rn
SUBB A,direct
SUBB A,@Ri
SUBB A,#data
CLR A
CPL A
RL A
RLC A
RR A
RRC A
SWAP A
PUSH direct
POP direct
CLR C
CLR bit
SETB C
SETB bit
CPL C
CPL bit
ORL C,bit
ORL C,/bit
ANL C,bit
ANL C,/bit

ความหมาย
บวกค่าในหน่วยความจาตาแหน่ง Ri กับ A พร้อมแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน A

บวกค่าคงที่ 8 บิต กับ A พร้อมแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน A
ลบค่า Rn กับ A พร้อมแฟล็ก Borrow เก็บผลลัพธ์ใน A
ลบค่าในหน่วยความจา Direct กับ A พร้อมแฟล็ก Borrow เก็บผลลัพธ์ใน A
ลบค่าในหน่ วยความจาที่เก็บอยู่ใน Ri กับ A พร้อมแฟล็ก Borrow เก็บ
ผลลัพธ์ใน A
ลบค่าคงที่ 8 บิต กับ A พร้อมแฟล็ก Borrow เก็บผลลัพธ์ใน A
ทาค่าใน A ให้เป็ นศูนย์
กลับค่าบิตใน A เป็ นตรงข้ามทุกบิต
หมุนบิตใน A ไปทางซ้าย 1 บิตและบิต 0 เป็ นค่าจากบิต 7
หมุนบิตใน A ไปทางซ้าย 1 บิตและค่าจากบิต 7 นาไปเก็บในแฟล็ก
Carry และบิตที่อยูใ่ นแฟล็ก Carry ไปเป็ นบิตที่ 0
หมุนบิตใน A ไปทางขวา 1 บิตและบิต 7 เป็ นค่าจากบิต 0
หมุนบิตใน A ไปทางขวา 1 บิตและค่าจากบิต 0 นาไปเก็บในแฟล็ก
Carry และบิตที่อยูใ่ นแฟล็ก Carry ไปเป็ นบิตที่ 7
สลับค่าสี่ บิตซ้ายกับสี่ บิตขวาภายใน A
ย้ายข้อมูลหน่วยความจา direct ไปเก็บยัง Stack
ย้ายข้อมูลจาก Stack ไปยังหน่วยความจา direct
ทาค่าแฟล็ก Carry ให้เป็ น 0
ทาค่า bit ให้เป็ น 0
ทาค่าแฟล็ก Carry ให้เป็ น 1
ทาค่า bit ให้เป็ น 1
กลับค่าแฟล็ก Carry ให้เป็ นตรงข้าม
กลับค่า bit ให้เป็ นตรงข้าม
OR ค่า bit กับแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน C
OR ค่า not bit กับแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน C
AND ค่า bit กับแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน C
AND ค่า not bit กับแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน C
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2.2 ไตรแอก (TRIAC)
ไตรแอกถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานได้กบั แรงดันไฟสับ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องของ SCR ไตร
แอกนากระแสได้สองทิศทาง ทั้งช่วงบวกและช่วงลบของแรงดันไฟฟ้ าสลับ โดยทาหน้าทีเป็ น
สวิตช์ปิด-เปิ ดแรงดันไฟสลับ ไ
ตรแอกถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งานได้กบั ประแสสู ง ๆ ดังนั้นเวลาทางานมักเกิดความร้อนขึ้น
จึงต้องยึดติดแผ่นระบายความร้อน สวิตช์ไตรแอกดีกว่าสวิตช์ธรรมดาหลายประการ คือ ทางานได้
เร็ ว ควบคุมให้ทางานได้ง่าย และไม่มีหน้าสัมผัสจึงไม่เกิดประกายไฟขณะทางาน ดัดแปลงไปใช้
งานได้กว้างขวางโครงสร้างของไตรแอกเสมือนการรวม SCR สองตัวไว้ดว้ ยกัน ต่อขนานหันหัว
กลับทางกัน ขาเกตของ SCR ทั้งสองต่อร่ วมกัน วงจรเทียบเท่าของไตรแอกเหมือนกับวงจรเทียบเท่า
ของ SCR สองตัวต่อรวมกัน คุณสมบัติในการทางานของไตรแอกเหมือนกับการทางานของ SCR
แต่สามารถทางานแรงดันไฟสลับทั้ง 2 ช่วง การนากระแสของตัวไตรแอก ขั้นอยูก่ บั การควบคุม
แรงดันกระตุน้ ที่ขา G โดยจัดขั้วแรงดันกระตุน้ ขา G ให้เหมาะสมถูกต้องกับแรงดันไบอัสที่ขา A1 ,
A2ไตรแอกจะสามารถนากระแสได้ดี
การนาไตรแอกไปใช้งาน จาเป็ นต้องเลือกสภาวะการทางานของไตรแอก โดยเลือกสภาวะ
ที่ไตรแอกทางานได้ดี คือ เลือกสภาวะที่กระแสแอโนด ( IA ) กับแระแสเกต ( IG ) เสริ มกัน สังเกต
ได้จากการจ่ายแรงดันให้ขา A2 และขา G ต้องมีข้ วั แรงดันเหมือนกัน การทาให้ไตรแอกที่นากระแส
และหยุดนากระแส ทาได้ 2 วิธี คือ ตัดแหล่งจ่ายแรงดันที่จ่ายให้ขา A2 และขา A1 ออกชัว่ ขณะและ
ลดกระแสที่ไหลผ่านตัวไตรแอกให้ต่ากว่าค่ากระแสโฮลดิ้ง ( IH )
กราฟคุณสมบัติของไตรแอก เป็ นกราฟบอกถึงสภาวะการทางานของไตรแอกว่านากระแส
หรื อไม่ ขณะนากระแสไตรแอกสามารถทางานได้หรื อไม่ มีกระแสไหลผ่านตัวไตรแอกมากน้อย
เพียงไร จุดทางานที่กาหนดขึ้นนี้เหมาะสมกับการใช้งานหรื อไม่ กราฟคุณสมบัติสามารถช่วยให้
เลือกจุดทางานได้เหมาะสมอุปกรณ์ใช้งานกับแรงดันไฟสลับ
SCR ถึงแม้สามารถนาไปใช้งานได้กบั แรงดันไสลับ แต่ SCR จะนากระแสได้เฉพาะช่วง
ครึ่ งไซเกิลบวกของแรงดันไฟสลับเท่านั้น ส่ วนครึ่ งไซเกิลลบ SCR ไม่นากระแส ทาให้แรงดันตก
คร่ อมสภาวะลดลงไปครึ่ งหนึ่ง กาลังไฟฟ้ าของสภาวะลดลงทางานได้ไม่เต็มที่ หากต้องการให้
สภาวะได้รับแรงดันไฟสลับช่วงไซเกิลลบด้วย ต้องจัดวงจรทางานของ SCR ใหม่ โดยต่อวงจร
SCR แบบขนาน 2 ตัว หันหัวกลับทางกัน จึงสามารถใช้ SCR ควบคุมแรงันไฟสลับได้ท้ งั ช่วงบวก
และช่วงลบ ลักษณะของวงจรเบื้องต้นของ SCR ที่สามรถทางานได้ท้ งั 2 ช่วงของแรงดันไฟ
กระแสสลับ แสดงการทางานดังรู ปที่ 2.2
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รู ปที่ 2.2 วงจรเบือ้ งต้ นของ SCR ทางานได้ 2 ช่ วงของแรงดันไฟสลับ
ไตรแอก ( Triac ) เป็ นอุปกรณ์จาพวกสารกึ่งตัวนาที่จดั อยูใ่ นสารกึ่งตัวนาประเภทไธริ สเตอร์
เช่นเดียวกับ SCR ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานได้กบั แรงดันไฟสลับ เพื่อแก้ขอ้ บกพร่ องของ SCR ไตร
แอกสามารถนากระแสได้ 2 ทิศทาง ทั้งช่วงบวกและช่วงลบของแรงดันไฟสลับ ดังนั้นวงจรใช้งาน
ของไตรแอกจึงมักถูกนาไปใช้กบั แรงดันไฟสลับ
โดยตัวไตรแอกทาหน้าที่เป็ นสวิตช์ปิด-เปิ ด
แรงดันไฟสลับให้ผา่ นไปยังสภาวะต่าง ๆ ไตรแอกถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งานได้กบั กระแสสู ง ๆ ทา
ให้ขณะไตรแอกทางานจะเกิดความร้อนขึ้นสู ง จึงต้องระมัดระวังในเรื่ องการระบายความร้อนทาให้
รู ปร่ างของไตรแอกที่สร้างขึ้นมา มีส่วนติดยึดกับแผ่นระบายความร้อนด้วยเสมอ ลักษณะและ
รู ปร่ างของไตรแอก แสดงดังรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 ลักษณะของไตรแอกชนิดต่ าง ๆ
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ไตรแอกทางานเป็ นสวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อแรงดันไฟสลับ มีขอ้ ดีกว่าสวิตช์แบบกลไก
หลายประการดังนี้
- การเปิ ด-ปิ ดของไตรแกเร็ วกว่าสวิตช์กลไกหลายเท่า ทาให้การควบคุมให้สวิตช์ทางาน
ได้รวดเร็ วขึ้น
- การควบคุมให้ไตรแอกทางานในการปิ ด-เปิ ด วงจรไฟทาได้ง่าย โดยป้ อนแรงดันไฟ
สลับค่าต่า ๆ เพียงเล็กน้อย ไปกระตุน้ ขาเกต
- การปิ ด-เปิ ดวงจรไฟฟ้ า ไม่มีการสัมผัสของหน้าสัมผัสเหมือนสวิตช์กลไกธรรมดาจึง
ไม่เกิดประกายไฟที่อาจทาให้เกิดเพลิงไหม้ได้ มีความปลอดภัยในการทางานมากขึ้น
- สามารถดัดแปลงไปใช้งานกับวงจรต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางมากมายไตรแอก
(TRIAC)
2.3 Adobe Dreamweaver Software
Adobe Dreamweaver เป็ นโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่ งมีคุณสมบัติครอบคลุมตั้งแต่
การออกแบบและสร้างเว็บและสร้างเว็บเพจ การบริ หารจัดการเว็บไซต์ ตลอดไปจนถึงการพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชัน่ เบื้องต้น โปรแกรมนี้ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากเพราะมีคุณสมบัติเด่นคือใช้
งานง่าย มีเครื่ องมือสาหรับวางข้อความ ภาพกราฟฟิ ก ตาราง แบบฟอร์ ม มัลติมิเดีย รวมทั้ง
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อโต้ตอบกับผูช้ มลงบนเว็บเพจได้ง่าย โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องรู้จกั ภาษา
HTML,CSS, JavaScript และภาษาสคริ ปต์อื่น ๆ ดังนั้นจึงเหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นและผูใ้ ช้ทวั่ ไป
นอกจากนี้ยงั มีคุณสมบัติข้ นั สู งอีกมากมายสาหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือ โดยมีตวั อย่างการออกแบบ
Website ตามรู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 การออกแบบ Website
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2.4 Delphi 7
Delphi เป็ น ซอฟต์แวร์ตวั แปลภาษาปาสกาล (Pascal) ตัวหนึ่ง ที่พฒั นาโดยบริ ษทั Borland
ซึ่ งรู ปแบบของภาษานั้น ได้ถูกออกแบบระบบภาษาใหม่ เพื่อสนับสนุ นการเขียนโปรแกรมแบบเชิ ง
วัตถุ (Object oriented programming หรื อเรี ยกแบบย่อว่า OOP) การเขียนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุน้ นั
มี ค วามแตกต่ า งกับ การเขี ย นโปรแกรมแบบโครงสร้ า งอยู่ด้ว ยกัน หลายจุ ด ซึ่ งส่ ว นใหญ่ แ ล้ว
ความสามารถของโปรแกรมเชิ งวัตถุ ยังคงต้องการความรู้ของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
เป็ นพื้นฐาน ทั้งนี้ เนื่ องจากภาษาโปรแกรมเชิ งวัตถุ เป็ นภาษาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพ
ของการเขียนโปรแกรมในรู ปแบบเดิม คือ ให้ง่ายต่อการพัฒนาต่อและสามารถนาไปใช้ได้
2.4.1 ความสามารถของ Delphi 7
Delphi 7 นั้นมีความสามารถมากมาย ได้รับการตอนรับเป็ นอย่างดีจากนักพัฒนาแอพพลิเค
ชันทัว่ โลก รวมทั้งเมืองไทยด้วย ซึ่ งจะเห็นได้จากการนา Delphi 7 ประกอบการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กอบรม ตลอดจนการนาไปสร้างเป็ นซอฟต์แวร์ เชิงพาณิ ชย์จานวนมากและได้ยกมาอย่างคร่ าว ๆ
ดังนี้
1. สามารถสร้างแอพพลิเคชันสาหรับ Window
2.สามารถสร้างระบบงานด้านฐานข้อมูล
3. สามารถสร้างแอพพลิเคชันรองรับ .NET Web Service
4. สามารถใช้งานบน Linux ได้
โดยมีตวั อย่างการออกแบบโปรแกรมด้วย Delphi 7 ตามรู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 การออกแบบโปรแกรมด้ วย Delphi 7
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รู ปที่ 2.5 (ต่ อ) การออกแบบโปรแกรมด้ วย Delphi 7

