ใบความรู้ที่ 7
รีเลย์ (Relay)
รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทาหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุม
การทางานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง
Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ใ นงานไฟฟ้าแรงสู ง โดยมีรูป ร่างหน้า ตาแตกต่างกัน ออกไป แต่มีห ลั กการทางานที่
คล้ายคลึงกัน สาหรับการนา Relay ไปใช้งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ

สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าของรีเลย์
ภายใน Relay จะประกอบไปด้วยขดลวดและหน้าสัมผัส
หน้าสัมผัส NC (Normally Close) เป็นหน้าสัมผัสปกติปิด โดยในสภาวะปกติหน้าสัมผัสนี้จะต่อเข้า
กับขา COM (Common) และจะลอยหรือไม่สัมผัสกันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด
หน้าสัมผัส NO (Normally Open) เป็นหน้าสัมผัสปกติเปิด โดยในสภาวะปกติจะลอยอยู่ ไม่ถูกต่อ
กับขา COM (Common) แต่จะเชื่อมต่อกันเมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านขดลวด
ขา COM (Common) เป็นขาที่ถูกใช้งานร่วมกันระหว่าง NC และ NO ขึ้นอยู่กับว่า ขณะนั้นมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดหรือไม่ หน้าสัมผัสใน Relay 1 ตัวอาจมีมากกว่า 1 ชุด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ
ลักษณะของงานที่ถูกนาไปใช้ จานวนหน้าสัมผัสถูกแบ่งออกดังนี้
สวิตช์จะถูกแยกประเภทตามจานวน Pole และจานวน Throw ซึ่งจานวน Pole (SP-Single Pole,
DP-Double Pole, 3P-Triple Pole, etc.) จะบอกถึงจานวนวงจรที่ทาการเปิด-ปิด หรือ จานวนของขา COM
นั่นเอง และจานวน Throw (ST, DT) จะบอกถึงจานวนของตัวเลือกของ Pole ตัวอย่างเช่น SPST- Single
Pole Single Throw สวิตช์จะสามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวโดยจะเป็นปกติเปิด (NO-Normally Open)
หรือปกติปิด (NC-Normally Close) แต่ถ้าเป็น SPDT- Single Pole Double Throw สวิตช์จะมีหนึ่งคู่เป็น
ปกติเปิด (NO) และอีกหนึ่งคู่เป็นปกติปิดเสมอ (NC) ดังรูปด้านล่าง

SPST คือ Single Pole Single Throw
SPDT คือ Single Pole Double Throw

DPST คือ Double Pole Single Throw
DPDT คือ Double Pole Double Throw

จากส่วนประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวไป ในบทความนี้เราจะใช้งาน Relay แบบ SPDT (Single Pole
Double Throw) หลักการทางานของ Relay นั้น ในส่วนของขดลวด เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะทาให้
ขดลวดเกิดการเหนี่ยวนาและทาหน้าที่เสมือนแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งผลให้ขา COM ที่เชื่อมต่ออยู่กับหน้าสัมผัส NC
(ในสภาวะที่ยังไม่เกิดการเหนี่ยวนา) ย้ายกลับเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัส NO แทน และปล่อยให้ขา NC ลอย เมื่อ
มองที่ขา NC กับ COM และ NO กับ COM แล้วจะเห็นว่ามีการทางานติด-ดับลักษณะคล้ายการทางานของส
วิชต์ เราสามารถอาศัยคุณสมบัตินี้ไปประยุกต์ใช้งานได้
ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการนา Relay Module ไปประยุกต์ใช้งานจริง แต่ก่อนอื่นเรามาดูวิธี
อ่านคุณสมบัติของ Relay ว่าสามารถรองรับการทางานที่แรงดันและกระแสไฟฟ้าเท่าไร ใช้แรงดันไฟฟ้าในการ
ทางานอย่างไรก่อนนะครับ

1. ยี่ห้อ รุ่นของผู้ผลิต (แบรนด์) รวมถึงสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ
2. รายละเอียดของไฟฟ้ากระแสสลับที่รองรับการทางานได้ (VAC)
3. รายละเอียดของไฟฟ้ากระแสตรงที่รองรับการทางานได้ (VDC)
4. โมเดล ระดับแรงดันฝั่งขดลวด ชนิดและโครงสร้าง และข้อมูลด้าน Coil Sensitivity
คุณสมบัติแบบละเอียด ดูได้จากตารางด้านล่างนี้

จากตาราง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า เป็ น Relay ยี่ ห้ อ Songle โมเดล SRD รองรั บ การท างานแรงดั น
กระแสสลับที่ 250V@10A หรือ 125V@10A รองรับแรงดันกระแสตรงที่ 28VDC@10A ฝั่งขดลวดทางานด้วย
แรงดัน 5V โครงสร้างตัว Relay เป็นแบบซีลด์ มีค่าความไวขดลวดที่ 0.36W หน้าสัมผัสเป็นรูปแบบ 1 from
C
หน้าสัมผัสแบบ A (Form A) หมายถึง หน้าสัมผัสของ Relay ในสภาพปกติจะเปิดอยู่ (Normally
open) และหน้าสัมผัสเป็นแบบ SPST ถ้าจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้คือ

หน้าสัมผัสแบบ B (Form B) หมายถึง หน้าสัมผัสของ Relay ในสภาพปกติจะปิด (Normally close)
และเป็นแบบ SPST เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้คือ

หน้าสัมผัสแบบ C (Form C) แบบนี้เรียกว่า "break, make หรือ transfer" เป็นหน้าสัมผัสแบบ
SPDT เขียนสัญลักษณ์ได้ดังนี้

หน้าสัมผัสแบบ C จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขา ในขณะที่ Relay ยังไม่ทางาน หน้าสัมผัส 1 และ 2 จะต่อกัน
อยู่ เมื่อ Relay ทางานหน้าสัมผัส 1 และ 2 จะแยกกัน จากนั้นหน้าสัมผัส 1 จะมาต่อกับหน้าสัมผัส 3 แทน
พอ Relay หยุดทางานหน้าสัมผัส 1 กับ 2 ก็จะกลับมาต่อกันตามเดิม
หลังจากที่เราทราบคุณสมบัติของ Relay กันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้
งานโดยใช้ Relay โดยจะใช้ Relay Module 4 Channels แบบ OPTO-ISOLATED ดังภาพ

Relay Module 4 Channels
Relay Module 4 Channels มีเอาต์พุตคอนเน็คเตอร์ที่ Relay เป็น NO/COM/NC สามารถใช้กับ
โหลดได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า DC และ AC โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทางานด้วยสัญญาณโลจิก TTL
คุณสมบัติ (Features)
• รีเลย์เอาต์พุตแบบ SPDT จานวน 4 ช่อง
• สั่งงานด้วยระดับแรงดัน TTL
• CONTACT OUTPUT ของรีเลย์รับแรงดันได้สูงสุด 250 VAC 10 A, 30 VDC 10 A
• มี LED แสดงสถานะ การทางานของรีเลย์และแสดงสถานะของบอร์ด
• มีจมั พ์เปอร์สาหรับเลือกว่าจะใช้กราวด์ร่วมหรือแยก
• มี OPTO-ISOLATED เพื่อแยกกราวด์ส่วนของสัญญาณควบคุมกับไฟฟ้าที่ขับรีเลย์ออกจากกัน

