หน่ วยที่ 9
วงจรเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติควบคุมด้ วยแสง
สาระสาคัญ
วงจรเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัตคิ วบคุมด้วยแสง จะใช้ตวั ต้านทานไวแสง (LDR) ควบคุมการ
ไบแอสที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ เพือ่ ให้ทรานซิสเตอร์ ทาหน้าที่เป็ นสวิตช์ในการตัดต่อวงจร
การไหลของกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดของรี เลย์ ทาให้ขดลวดของรี เลย์ไปสัง่ การหน้าสัมผัส
ของรี เลย์ให้ตดั หรื อต่อวงจรที่จะไปควบคุมการเปิ ด-ปิ ด ของหลอดไฟฟ้ าแทนการใช้มือเพือ่ เปิ ด-ปิ ด
เหมือนการเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ทวั่ ไป
เรื่องที่จะศึกษา
9.1 บทนา
9.2 การทางานของวงจรเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติควบคุมด้วยแสง
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทางานของวงจรเปิ ด-ปิ ดไฟ
อัตโนมัติควบคุมด้วยแสง
1.2 เพือ่ ให้นกั เรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการประกอบวงจรเปิ ด-ปิ ดไฟ
อัตโนมัติควบคุมด้วยแสง
1.3 เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนเกี่ยวกับ วงจรเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติควบคุม
ด้วยแสง ทั้งในด้านการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การใช้วสั ดุอุปกรณ์
อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
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2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
2.1 สามารถคานวณหาขนาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในวงจรเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติควบคุม
ด้วยแสงได้
2.2 บอกหลักการทางานของวงจรเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติ ควบคุมด้วยแสงได้
2.3 สามารถบัดกรี ประกอบวงจรเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติควบคุมด้วยแสงได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความสนใจใฝ่ รู้
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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9.1 บทนา
ในปั จจุบนั การเปิ ดหรื อปิ ดไฟฟ้ าตามถนน หรื อประตูร้ วั หน้าบ้าน ได้รับการพัฒนาให้
สามารถเปิ ดหรื อปิ ดได้โดยอัตโนมัติ และวงจรควบคุมการเปิ ด-ปิ ดที่ใช้กนั อยู่ มีมากมายหลากหลาย
วงจร แต่ในที่น้ ีจะนาเอาความรู ้ต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนมาตั้งแต่หน่วยก่อนหน้านี้ มาประยุกต์เพือ่ ใช้งาน
อย่างง่าย ๆ ตั้งแต่การใช้วงจรเรี ยงกระแสเป็ นแหล่งจ่ายไฟตรงเพือ่ ไบแอสให้แก่ทรานซิสเตอร์ ทั้ง
ยังมีการนาอุปกรณ์พเิ ศษ คือตัวต้านทานไวแสง (Light dependent resistor ; LDR ) มาใช้ในส่ วน
ของวงจรควบคุม ซึ่งมีขอ้ ดีตรงที่สามารถปรับแต่งความเร็วในการทางาน อีกทั้งในวงจรควบคุมจะ
ใช้ระบบควบคุมด้วยแรงดันไฟต่า (Low voltage control system) ที่มีขอ้ ดีในด้านความปลอดภัย

9.2 การทางานของวงจรเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติควบคุมด้ วยแสง
Fuse

12Vrms

IN

1N 4007  4

N.O.
RY

OUT

GND

D2

220VAC
50Hz
Lamp
220V

7812

C

D3

R  4.7 k

D1

D4

0

VR 1  10k

LDR
1N 4007

Q1
H1061
Re lay
12VDC
1A

รู ปที่ 9.1 วงจรเปิ ด – ปิ ดไฟอัตโนมัติควบคุมด้วยแสง
ที่มา : พุทธรักษ์ แสงกิ่ง
การทางานของวงจรในรู ปที่ 9.1 จะเห็นได้วา่ มีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ าเพือ่ ลดแรงดันไฟฟ้ า
ให้ต่าลง แล้วต่อเข้ากับวงจรเรี ยงกระแสที่ใช้ไดโอดต่อกันแบบบริ ดจ์ มีตวั เก็บประจุ (C) ทาหน้าที่
กรองสัญญาณ (Filter) เพือ่ ให้สญ
ั ญาณแรงดันไฟตรงที่ได้มีความเรี ยบเป็ นไฟตรงที่สมบูรณ์ที่สุด
หลังจากนั้นก็จะนาค่าแรงดันไฟตรงที่ได้ ต่อเข้ากับไอ.ซี. เร็กกูเลเตอร์ (I.C. Regulator) เพือ่ ที่จะให้
ไอ.ซี. ทาหน้าที่รักษาระดับแรงดันไฟตรงที่ออกทางด้านเอาต์พตุ ของ ไอ.ซี. ให้มีค่าคงที่ ก่อนที่จะ
นามาต่อให้กบั วงจรควบคุมที่ใช้ LDR ควบคุมการไบแอสเบสของทรานซิสเตอร์
พิจารณาในช่วงเวลากลางวันมีแสงสว่างมาตกกระทบที่ตวั LDR ขณะนี้ LDR จะมีความ
ต้านทานต่ามากจนใกล้ศูนย์ (ประมาณ 100 โอห์ม) กระแสไฟฟ้ าทีไ่ หลมาจากตัวต้านทาน 4.7 k
ผ่าน VR 1 ที่มีขนาด 10 k และผ่าน LDR เป็ นจานวนมากกว่าที่จะไหลผ่านเข้าที่ขาเบสของ
ทรานซิสเตอร์
ดังนั้นที่เบสของทรานซิสเตอร์ Q1 จึงไม่มีกระแสไปไบแอสหรื ออาจจะมีแต่ก็
น้อยมากจนไม่สามารถไบแอสทรานซิสเตอร์ Q1 ให้นากระแสได้ เมื่อทรานซิสเตอร์ Q1 ไม่
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นากระแส จึงเป็ นสาเหตุให้ไม่มีกระแสไปเลี้ยงขดลวดของรี เลย์ (Coil relay) ขดลวดของรี เลย์จึง
ไม่มีอานาจแม่เหล็กที่จะไปบังคับหน้าสัมผัส (Contact) ปกติเปิ ด (Normally open ; N.O.) ของรี เลย์
ให้ทาการต่อทางเดินกระแสไฟฟ้ าให้กบั หลอดไฟฟ้ า ดังนั้นหลอดไฟฟ้ าจึงไม่สว่าง
ครั้นเมื่อถึงเวลาค่าลง ความเข้มของแสงสว่างลดน้อยลงเรื่ อย ๆ ค่าความต้านทานของ LDR ก็
จะเพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ เช่นเดียวกัน กระแสที่ไหลผ่าน LDR ก็จะลดลงแต่กระแสที่จะไหลไปไบแอสทีข่ า
เบสจะค่อย ๆ เพิม่ ขึ้นจนกระทัง่ ถึงช่วงที่ค่ากระแสเบสนั้น สามารถไบแอสให้ทรานซิสเตอร์ Q1
นากระแสได้ก็จะปรากฏมีกระแสไหลจากขาCผ่านขา Eผ่านขดลวดรี เลย์ครบวงจรทาให้ขดลวดของ
รี เลย์มีอานาจแม่เหล็กเกิดขึ้นและจะดึงหน้าสัมผัสเปลี่ยนจากเปิ ดวงจร(N.O) ให้กลับมาเป็ นการต่อ
วงจรแทน หลอดไฟจึงสว่าง
จากวงจรในรู ปที่ 9.1 ถ้าใช้หม้อแปลงไฟฟ้ า 220 / 12 V , 1A สามารถหาค่าต่าง ๆ ได้ดงั นี้
Vdc ตาแหน่ ง + , - (คร่ อมตัวเก็บประจุ , C) หาได้จาก
Vdc  1.414 Vrms  Vm
 1.414  12
 17 V

นัน่ คือ แรงดันไฟฟ้ าที่ขาอินพุตของ ไอ.ซี. เร็กกูเลเตอร์จะมีค่าประมาณ 17 V และออกทาง
เอาต์พตุ 12 V
ตัวเก็บประจุ (C) ที่ใช้กรองสัญญาณมีขนาดประมาณ  20 V I
dc noload 

1

20  17
 2.941  10 3
 2,941 F

เลือกใช้ C ประมาณ

 3,000 F 25 V

(พิกดั แรงดันของ C ควรทนได้ถึงค่าแรงดันสูงสุด)

ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Variable resistor) VR 1 ถูกต่อไว้ เพือ่ ให้เราปรับแต่งหาตาแหน่ง
การทางานที่เหมาะสมของวงจร เพือ่ ให้หลอดไฟฟ้ าสว่างในเวลาที่อากาศใกล้มืดจริ ง ๆ บางวงจรที่
มีใช้ทวั่ ไป จะไม่มีตวั ปรับแต่ง เพียงแค่อากาศฟ้ าฝนมืดครึ้ มหลอดไฟก็อาจสว่างได้แล้ว อย่างไรก็
ตาม ไอ.ซี.เร็กกูเลเตอร์ เบอร์ 7812 อาจไม่จาเป็ นต้องใช้ก็ได้ เพือ่ จะทาให้วงจรเกิดความประหยัด
แต่จะต้องทาการคานวณหาขนาดพิกดั แรงดันที่เอาต์พตุ ของหม้อแปลงไฟฟ้ าและตัวเก็บประจุ ทีใ่ ช้
กรองสัญญาณขึ้นมาใหม่
จากวงจรในรู ปที่ 9.1 ถ้าตัด ไอ.ซี . เร็กกูเลเตอร์ออกไป โดยให้การทางานต่าง ๆ ของวงจร
ยังคงเป็ นเช่นเดิม ดังนั้น ขนาดของแรงดันไฟที่เอาต์พตุ ของหม้อแปลงที่ตอ้ งนามาใช้เปลี่ยนจาก
หม้อแปลงตัวเดิมสามารถคานวณหาได้ดงั นี้
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Vdc  1.414 Vrms  Vm
12V  1.414Vrms
12V
1.414
 8.486V
 9V

Vrms 

ดังนั้น ขนาดแรงดันไฟเอาต์พตุ ของหม้อแปลงไฟฟ้ าต้องเปลี่ยนมาใช้ 9 โวลต์ ขนาดของ
แรงดันไฟตรงขณะไม่ได้ตอ่ ภาระ(no-load) จึงมีขนาดดังนี้
Vdcnoload   1.414Vrms

 1.414  9V
 12.726V

ตัวเก็บประจุ (C) ที่ใช้กรองสัญญาณมีขนาดประมาณ
1
20  12.726
 3.929  10 3
 3,929 F


เลือกใช้ C ประมาณ

 4,000F 25 V



I
20 Vdcno load 

