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จะเห็ นได ว า มี ส วนประกอบที่ สํ าคั ญเพิ่ มขึ้ นมา 2 ส วนคื อ ส วนกํ าเนิ ดช วงเวลาวิ กฤต (Dead
Time Generator) และส วนตรวจสอบความผิ ดปกติ และกํ าหนดการทํ างานของขาพอร ตเอาต พุ ตโดย
ตรง (Override and Fault Logic) ซึ่ งจะได อธิ บายต อไป

การกํ าหนดให โมดู ล MCPWM ทํ างานในแบบคอมพลี เมนตารี  ทํ าได โดยเคลี ยร บิ ต PMODx
ในรี จิ สเตอร  PWMCON1 อย างไรก็ ตาม เมื่ อเกิ ดการรี เซต โมดู ล MCPWM จะถู กกํ าหนดให ทํ างาน
ในแบบคอมพลี มเนตารี เป นค าตั้ งต น ดั งนั้ นหากต องการให ทํ างานในแบบอิ สระจะต องมี การเขี ยน
โปรแกรมเพื่ อกํ าหนดร ูปแบบการทํ างานใหม เสมอ

14.8 การควบคุ มเวลาวิ กฤต (Dead Time Control)

โดยธรรมชาติ ของอ ุปกรณ เหนี ่ยวนํ า เมื่ อได รั บแรงด ันกระตุ นให ทํ างานแล วสั่ งให หย ุดทํ างาน
ตั วอุ ปกรณ จะไม สามารถหยุ ดทํ างานได ในทั นที   และหากกระตุ นให วงจรขั บชุ ดต อไปทํ างานทั นที 
จะทํ าให เกิ ดการชนกั นของแรงดั น ซึ่ งอาจนํ ามาซึ่ งความเสี ยหายของวงจรได  นั่ นคื อที่ มาของคํ าว า
dead time หรื อเวลาวิ กฤต ดั งนั้ นเพื่ อแก ไขป ญหานี้ จะต องมี การหน วงเวลาให อุ ปกรณ ที่ ถู กกํ าหนด
ให หยุ ดทํ างานอี กเล็ กน อย เพื่ อให แน ใจว า มี การหยุ ดทํ างานลงอย างแท จริ ง ก อนที่ จะกระตุ นให เกิ ด
สภาวะการทํ างานในเฟสถั ดไป

ส วนที่ ทํ าหน าที่ นี้ คื อ ส วนกํ าเนิ ดช วงเวลาวิ กฤต (Dead Time Generator) โดยส วนกํ าเนิ ดช วง
เวลาว ิกฤตจะได รั บการเอ็ นเอเบิ ลโดยอั ตโนมั ต ิเมื่ อกํ าหนดให โมดู ล MCPWM ทํ างานในแบบคอมพลี 
เมนตารี   ใน dsPICที่ มี โมดู ล MCPWM แบบ 6 เอาต พุ ตจะสามารถกํ าหนดค าเวลาวิ กฤตได  1 ค า ส วน
แบบ 8 เอาต พุ ตสามารถกํ าหนดได  2 ค า  ในกรณี ที่ สามารถกํ าหนดได  2 ค า สามารถเลื อกใช วิ ธี การ
กํ าหนดค าได จาก 2 วิ ธี ดั งต อไปนี้ 

(1) เล ือกกํ าหนดค าเวลาว ิกฤตในช วงหย ุดท ํางานของเอาต พ ุตด านแรงดั นส ูงหร ือตํ ่าก ็ได 
โดยเวลาวิ กฤตค าแรกจะกํ าหนดลงระหว างช วงหยุ ดทํ างานของเอาต พุ ตด านแรงดั นต่ํ ากั บช วงทํ างาน
ของเอาต พ ุตด านแรงด ันส ูง  ส วนค าที ่สองกํ าหนดลงระหว างช วงหย ุดท ํางานของเอาต พ ุตด านแรงดั นส ูง
กั บช วงทํ างานของเอาต พุ ตด านแรงด ันต่ํ า

(2) ค าเวลาวิ กฤตทั้ งสองค าสามารถกํ าหนดลงในแต ละคู ของเอาต พุ ตได อย างอิ สระ


