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คุ ณสมบั ติ 
 เป ดป ดอุ ปกรณ ไฟฟ า 220Vac กํ าลั งไฟฟ าสู งสุ ด 600W ด วยสั ญญาณควบคุ มแบบดิ จ ิตอลที ่มี ระดั บสั ญญาณ
+5V จากวงจรดิ จิ ตอลหรื อไมโครคอนโทรลเลอร 

 ทํ างานด วยโซลิ ดสเตตรี เลย ที่ มี วงจรกระตุ นที่ มุ ม 0 องศา (zero crossing trigger) ช วยลดสั ญญาณรบกวน
ทางฮาร มอนิ กส  และจ ายกํ าลั งงานไฟฟ าไปยั งโหลดหร ืออุ ปกรณ ไฟฟ าได อย างเต ็มที่ 

 ม ีสวิ ตช สํ าหรั บเป ดป ดโดยตรงได  ในกรณี ไม ต องการการควบคุ มจากวงจรภายนอกหรื อไมโครคอนโทรลเลอร 

 มี  LED แสดงสถานะการทํ างาน

 ความยาวของสายควบคุ ม 50 เซนติ เมตร หั วต อแบบ JST 2.0 มิ ลลลิ เมตร 3 ขา จึ งต อเข ากั บแผงวงจรหลั ก
IPST-SE ของชุ ดกล องสมองกล IPST-MicroBOX [SE] และแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร จาก INEX ได ทุ กแบบ

 ความยาวปลั๊ กไฟสลั บ 100 เซนติ เมตร

 บรรจุ ลงในกล องพลาสต ิกฉี ดขึ้ นรู ปอย างดี  แข็ งแรง ปลอดภั ยสํ าหร ับการใช งานกั บไฟสลั บ 110 และ 220Vac
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SSO-1 (Solid-state AC outlet) เป นเต าร ับไฟสล ับที ่ใช เป ดป ดอ ุปกรณ ไฟฟ า 220Vac ด วยส ัญญาณ
ควบค ุมแบบด ิจ ิตอล ซึ ่งอาจมาจากแผงวงจรอ ิเล ็กทรอน ิกส หร ือไมโครคอนโทรลเลอร ต ัวใดก ็ได  อ ุปกรณ 
หล ักที ่เป นห ัวใจของการทํ างานค ือ โซล ิดสเตตร ีเลย  (Solid state relay) น ํามาต ิดตั ้งเข าก ับเต าร ับ, สายปลั ๊ก
ไฟสลั บ, สวิ ตช  และกล องบรรจุ  เพ่ื อให ใช งานกั บแผงวงจรกล องสมองกล IPST-SE ได สะดวกและ
ปลอดภ ัย ส ําหร ับการทดลองและทํ าโครงงานที ่เกี ่ยวข องก ับการควบค ุมอ ุปกรณ หร ือเครื ่องใช ไฟฟ าที ่ใช 
ไฟสล ับ 220Vac หร ือไฟบ าน นอกจากนี ้ SSO-1 ย ังใช ได ก ับไฟสล ับ 110Vac ด วย

ความรู เบื้ องต นเกี ่ยวกั บโซลิ ดสเตตรี เลย 

โซลิ ดสเตตรี เลย คื อรี เลย ที่ ไม มี กลไกเคลื่ อนไหว ภายในจะเป นอุ ปกรณ สารกึ่ งตั วนํ าทั้ งหมด
ประกอบด วย LED อิ นฟราเรด และออปโต ไตรแอก ดั งแสดงวงจรภายในตามรู ปที่  1 สั ญญาณควบ
คุ มแรงดั นตํ่ าจะถู กส งมายั ง LED อิ นฟราเรด เมื่ อ LED ทํ างานจะขั บแสงไปยั งออปโต ไตรแอก เพ่ื อ
ให นํ ากระแสไฟฟ า ที่ ขาเอาต พุ ตของออปโต ไตรแอกก็ จะมี ต อกั บไฟสลั บแรงดั นสู ง ทํ าให แรงดั นตํ่ า
จากวงจรควบคุ มและแรงดั นไฟสู งทางฝ งของโหลดหรื ออุ ปกรณ ไฟฟ าที่ นํ ามาต อจะถู กแยกออก
จากอย างเด็ ดขาด และใช การเช่ื อมโยงทางแสงในการควบคุ มการทํ างานแทน ปกติ จะพบอุ ปกรณ 
แบบนี้ ในเครื่ องจั กรอุ ตสาหกรรม แต ป จจุ บั นมี การนํ ามาใช ในเครื่ องใชไฟฟ าในบ าน อาทิ  ในเครื่ อง
ซั กผ าอั ตโนมั ติ  เป นต น

รู ปที่  1 วงจรพื ้นฐานของโซล ิดสเตตรี เลย 
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โซลิ ดสเตตรี เลย ที่ ใช ในชุ ด SSO-1 เป นเบอร  S202S02 ผลิ ตโดย Sharp Microelectronics มี 
ตั วถั งและการจั ดขาแสดงในรู ปที่  2 จะเห็ นว ามี การแบ งส วนการทํ างานเป น 2 ส วนที่ แยกจากกั น นั่ น
คื อ LED อิ นฟราเรดสํ าหรั บรั บสั ญญาณควบคุ มแรงดั นตํ่ า และส วนของวงจรออปโต ไตรแอกหรื อ
สวิ ตช ไฟฟ าแรงดั นสู งที่ ทํ างานด วยแสง วงจรทั้ งสองส วนจะเช่ื อมโยงกั นด วยแสง ทํ าให กราวด ของ
แรงดั นตํ่ าไม ได เชื่ อมต อกั บวงจรไฟฟ ากระแสสลั บโดยตรง ทํ าให ไม เกิ ดการรบกวนหรื อแรงดั น
กระชากย อนกลั บไปทํ าให วงจรส วนควบคุ มเสี ยหายได  ในส วนของวงจรออปโต ไตรแอกภายในโซ
ล ิดสเตตรี เลย ย ังม ีวงจรเล็ กๆ ที ่เร ียกว า วงจรกระตุ นที ่มุ ม 0 องศาหร ือ zero crossing trigger ซึ ่งทํ าหน าที ่
จั ดการให สั ญญาณกระตุ นการทํ างานของไตรแอกเกิ ดขึ้ นที่ มุ ม 0 องศาของสั ญญาณไฟสลั บ เพื่ อช วย
ลดสั ญญาณรบกวนและทํ าให การนํ ากระแสไฟฟ าของไตรแอกทํ าได อย างเต็ มที่ 

วงจรและการท ํางานของ SSO-1 เต ารั บแบบโซลิ ดสเตตรี เลย ควบคุ มได 

ในรู ปที่  3 แสดงวงจรของ SSO-1 เต ารั บแบบโซลิ ดสเตตรี เลย ควบคุ มได  จะเห็ นว ามี อุ ปกรณ 
ต อร วมกั นไม มากและไม ซั บซ อน เริ่ มจากสั ญญาณควบคุ ม +5V  (ลอจิ ก “1”) ส งผ านตั วต านทาน R1
เพ่ื อให  LED ภายในของ SSR1 โซลิ ดสเตตรี เลย เบอร  S202S02 ทํ างาน ขั บแสงไปกระตุ นวงจรของ
ออปโต ไตรแอก ทํ าให ไตรแอกนํ ากระแสไฟฟ า เกิ ดกระแสไฟฟ าไหลผ านเครื่ องใช ไฟฟ าที่ ต อ
อนุ กรมอยู ด วยกั นผ านเต ารั บ SO1 ทํ างานได  และจะหยุ ดทํ างานเมื่ อสั ญญาณควบคุ มดเปลี่ ยนเป น 0V
(ลอจิ ก “0”)

นอกจากนี้  เพ่ื อให เต ารั บแบบควบคุ มได นี้ ใช งานได  ในกรณี ที่ ไม สามารถหาสั ญญาณส งมา
ควบคุ มได  จึ งต อสวิ ตช เป ด/ป ดตรงเอาไว ด วย เพ่ื อใช เป ด/ป ดในกรณี ที่ ไม ต องการควบคุ มจากไมโคร
คอนโทรลเลอร 

รู ปที่  2 รู ปร าง การจ ัดขา และโครงสร างของโซลิ ดสเตตร ีเลย เบอร  S202S02
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รู ปที่  3 วงจรของ SSO-1 เต าร ับแบบโซล ิดสเตตรี เลย ควบคุ มได 

ร ูปที ่ 4 การเชื ่อมต ออ ุปกรณ ทั ้งหมดของ SSO-1 เต าร ับแบบโซลิ ดสเตตรี เลย ควบคุ มได 
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เมื่ อชุ ดเต ารั บ SSO1 ทํ างาน LED1 ที่ ต อไว จะติ ดสว าง เพ่ื อแสดงสถานะการทํ างานด วย โดย
มี ตั วต านทาน R2 ค า 270k ทํ าหน าที่ จํ ากั ดกระแสไฟฟ าให แก  LED1 โดย LED ที่ เลื อกใช เป นแบบ
ซู เปอรไบรต หร ือแบบความสว าง จึ งต องการกระแสไฟฟ าเพ ียง 1mA ก ็ติ ดสว างได แล ว ทั ้งนี้ เนื่ องจาก
ต องการให ส วนของการแสดงผลนี้ กิ นกระแสไฟฟ าน อยที่ สุ ดเท าที่ จะเป นได 

อาจมี ข อสงสั ยว า ปกติ  LED ทํ างานด วยไฟตรง แต ทํ าไมในวงจรนี้ จึ งนํ ามาต อกั บไฟสลั บได 
LED ก็ คื อ ไดโอดแบบหนึ่ ง ดั งนั้ นเมื่ อนํ ามาต อไฟสลั บ ก็ จะเกิ ดการนํ ากระแสไฟฟ าในทิ ศทางเดี ยว
นั ่นค ือ ไฟสลั บในซ ีกบวกจะท ําให  LED ทํ างานได  โดยต ัวต านทานที ่นํ ามาต ออนุ กรมเพื ่อจ ํากั ดกระแส
ไฟฟ าที่ ไหลผ านตั วมั นจะต องมี ค าที่ สู งมากพอ เพ่ื อช วยลดแรงดั นให ตกคร อม LED ไม เกิ น 2V และ
เกิ ดกระแสไฟฟ าไหลผ านประมาณ 1mA ในวงจรนี้ คื อ R2 ที่ มี ค า 270k และด วยความถี่ ของไฟสลั บ
คื อ 50Hz ถึ งแม  LED1 จะได รั บไฟบวกเพี ยงซี กเดี ยว แต ได รั บถึ ง 50 ครั้ งใน 1 วิ นาที  ด วยอั ตราเร็ ว
ขนาดนี้  ตาของมนุ ษย จะไม สามารถมองเห็ นการติ ดดั บของ LED ได ทั น จึ งมองเห็ นว า LED ติ ดสว าง
ตลอดเวลาที่ เต ารั บ SO1 ได รั บแรงดั นไฟสลั บ 220Vac

ต อใช งาน SSO1 กั บแผงวงจรหลั ก IPST-SE
 ในช ุดกล องสมองกล IPST-MicroBOX [SE]

การควบค ุม SSO-1 เต าร ับแบบโซล ิดสเตตร ีเลย ควบค ุมได  ท ําได ง ายมาก ถ าส งลอจ ิก “1” จากแผง
วงจรหล ัก IPST-SE อ ุปกรณ ไฟฟ าที ่ต อพ วงก ับ SSO-1 เต ารั บแบบโซลิ ดสเตตร ีเลย ควบคุ มได จะทํ างาน
แต ถ าส งลอจ ิก “0” อ ุปกรณ ไฟฟ าที ่ต อก ับเต าร ับ SSO-1 จะไม ทํ างาน โดยอ ุปกรณ หรื อเครื่ องใช ไฟฟ าที ่
ต อกั บเต ารั บ SSO-1 ควรมี ขนาดไม เกิ น 600W ซี่ งครอบคลุ มหลอดไฟ, พั ดลม, หม อหุ งข าว หรื อ
คอมพ ิวเตอร ส วนบุ คคล

ตั วอย างที่ นํ ามาเสนอต อไปนี้  เป นพั ดลมควบคุ มอุ ณหภู มิ อั ตโนมั ติ  โดยแผงวงจรหลั กจะวั ด
อ ุณหภ ูม ิในห อง หากส ูงกว าที่ ก ําหนด จะส งส ัญญาณไปควบค ุมเต าร ับ SSO-1 ทํ างาน ทํ าให  พ ัดลมที ่ต อ
อยู ทํ างาน จากนั ้นหากอ ุณหภู ม ิลดลงถ ึงจุ ดที ่ตั้ งไว  แผงวงจรหล ักจะหยุ ดการท ํางานของเต าร ับ SSO-1
ทํ าให พ ัดลมที ่ต ออยู หยุ ดทํ างานต ามไปด วย และจะกล ับมาทํ างานอ ีกครั ้งเมื ่ออ ุณหภ ูม ิกล ับมาส ูงขึ ้นที ่จ ุด
ที ่ก ําหนด การทํ างานของระบบนี ้จะคล ายก ับระบบของเครื ่องปร ับอากาศ

โดยตั วอย างนี ้ด ัดแปลงมาจากตั วอย าง MCP9701 Thermometer ของแผงวงจรไมโครคอนโทร
ลเลอร หลั ก IPST-SE ซึ่ งนอกจากจะแสดงค าอุ ณหภู มิ ที่ หน าจอแสดงผลแล ว ยั งสั่ งการให เต ารั บโซลิ ด
สเตตรี เลย ทํ างาน เพื่ อเป ดพั ดลมเมื่ ออุ ณหภู มิ สู งกว า 25 องศาเซลเซี ยส และป ดพั ดลมเมื่ ออุ ณหภู มิ ตํ่ า
กว า 25 องศาเซลเซี ยส โค ดของตั วอย างนี้ แสดงในโปรแกรมที่  1 ส วนการต ออุ ปกรณ ทั้ งหมดแสดง
ในรู ปที่  5 โดยต อไอซี วั ดอุ ณหภมิ  MCP9701 เข ากั บขา 24/A0 ของแผงวงจรหลั ก IPST-SE ส วนขา
พอร ตสํ าหรั บควบคุ มเต ารั บ SSO-1 ใช ขา 17
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โปรแกรมที ่ 1 โปรแกรมอ านค าอุ ณหภ ูมิ เพื ่อควบคุ มการทํ างานของพ ัดลมผ าน SSO-1 เต ารั บแบบโซลิ ด
สเตตร ีเลย ควบค ุมได 

#include <ipst.h>
int val,i;
float Temp;
void setup()

{
glcdClear();
setTextSize(2); // กํ าหนดของตั วงอั กษรสํ าหรั บแสดงผลที่ จอ GLCD
out(17,0);

}

void loop()
{

glcd(1,0,”FAN CONTROL”); // แสดงข อความเริ่ มต น
val=0;
for (i=0;i<20;i++) // กํ าหนดรอบในการอ านค าตั วตรวจจั บอุ ณหภู มิ ไว  20 รอบ
{

val = val+analog(0); // อ านค าตั วตรวจจั บอุ ณหภู มิ จากพอร ต 0 ของแผงวงจรหลั ก IPST-SE
}
val = val/20; // หาค าเฉลี่ ยจากการอ านค า 20 รอบ
if(val>182) // ถ าอุ ณหภู มิ มากกว า 25 องศาเซลเซ ยส (ข อมู ลดิ บเท ากั บ 182)
{ // เป ดการทํ างานของเต ารั บโซลิ ดสเตตรี เลย  SSO1 ที่ ต อกั บพอร ต 17

out(17,1);
glcd(5,1,”FAN ON “); // แสดงข อความแจ งสถานะการทํ างาน

}
else // ถ าอุ ณหภู มิ ตํ่ ากว า 25 องศสเซลเซี ยส หยุ ดการทํ างานของเต ารั บ SSO1
{

out(17,0);
glcd(5,1,”FAN OFF”);

}
Temp = (float(val)*0.25) -  20.51 ; // คํ านวณค าอุ ณหภู มิ จริ งในหน วยองศาเซลเซี ยสและแสดงผล
glcd(3,1,”%f C”,Temp);

}
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ร ูปที ่ 5 แสดงการเชื ่อมต ออ ุปกรณ เพื ่อสร างเป นโครงงานพ ัดลมควบค ุมอ ัตโนม ัต ิหร ือระบบควบค ุมอ ุณหภ ูม ิ
อ ัตโนม ัต ิอย างง าย




