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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ประวัติ และความเป็ นมาของแม่ เหล็ก
ไฟฟ้า และสภาวะแม่เหล็กมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ ชิด ในศตวรรษที่ 19 มีการค้ นพบ
อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับ เรื่ องนี ้ 2 ประการ
ประการแรก ขดลวดที่นํากระแสไฟฟ้ากระทําตัวเป็ นเสมือนแม่เหล็กได้
ประการหลัง การเปลี่ยนแปลงภาวะแม่เหล็กทําให้ มีกระแสไฟฟ้าไหลได้ จงึ ทําให้ มีข้อสรุป
ว่าการเปลี่ยนแปลงกระแส ไฟฟ้า ในขดลวดเส้ นหนึ่งทําให้ เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดอีกเส้ น
หนึ่งได้ การค้ นพบดังกล่าวนี ้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตประจําวันของคนเรา เพราะทําให้ เราสร้ าง
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าซึง่ เปลี่ยน พลังงานในเชื ้อเพลิงเช่นจากถ่านหิน หรื อนํ ้ามันให้ ไปเป็ นกําลังไฟฟ้า
ได้ อย่างเหลือเฟื อทังนี
้ ้เพียงแต่นําขดลวดที่ มีกระแสไฟฟ้าไหลไปพันรอบขดลวดเส้ นอื่น เท่ากับเป็ น
การเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้ มีกําลังมากขึ ้นกว่าเดิมได้ จากกําลังเพียงเล็กน้ อยก็จะได้ กระแสไฟฟ้ามาใช้
ทํางานได้ แล้ วสิ่งประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิคส์อาศัยประโยชน์ จากความสัมพันธ์ อนั ใกล้ ชิดระหว่าง
สภาวะแม่เหล็ก และไฟฟ้าในการสร้ างเสียงดนตรี ภาพ หรื อแม้ กระทังคลื
้ ่นวิทยุ
ผู้บุกเบิกวิชาไฟฟ้า
ไมเคิ ล ฟาราเดย์ ( 1791-1867) เติ บ โตจากครอบครั ว ที่ ย ากจนแต่ ก็ ก ลายเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนัน้ ระหว่างการทํางานที่ราชสถาบันแห่งลอนดอนเขาได้ ค้นพบ
ความรู้ พื ้นฐานทางด้ าน เคมี และฟิ สิกส์หลาย เรื่ องในปี ค.ศ.1831จากการที่ได้ อ่านผลงานของ
เออร์ สเตดเขาก็ได้ ค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะแม่เหล็กใกล้ ขดลวดทําให้ เกิดการไหลของ
กระแสไฟฟ้าซึง่ ชี ้ชัดว่าสภาวะแม่เหล็กกับไฟฟ้ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แม่ เหล็ก (Magnetic)
เหล็กที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ สามารถดึงดูดวัตถุธาตุบางชนิดได้ เช่น เหล็ก โครเมียม
แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ ซึง่ โครงสร้ าง(โมเลกุล) ของแม่เหล็ก เรี ยกว่าโดเมนแม่เหล็ก (Magnetic
Domain) จะต่างจากเหล็กธรรมดา คือ ในเหล็กธรรมดาโดเมนเหล็ก จะเรี ยงตัวกันไม่เป็ นระเบียบชี ้
ไปทุกทิศทุกทาง แต่ของแม่เหล็ก จะเรี ยงตัวกันเป็ นระเบียบ ยิ่งมีการเรี ยงตัวกันเป็ นระเบียบมาก
อํานาจในการดึงดูดก็จะมากด้ วย ดังแสดงในภาพ 1
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(ก) Magnetic domainของเหล็กธรรมดา

(ข) Magnetic domain ของแม่ เหล็ก

ภาพ 1กกลักษณะโมเลกุลของเหล็กธรรมดา และโมเลกุลของแม่ เหล็ก
ขัว้ ของแม่ เหล็ก (Magnet Pole)
แม่ เ หล็ ก ได้ ถู ก กํ า หนดทิ ศ ทางของคุ ณ สมบัติ เ ป็ นขั ว้ แม่ เ หล็ ก ตามการวางตัว ของ
ขัวแม่
้ เหล็กตามทิศในทางภูมิศาสตร์ นัน่ คือ มี 2 ขัว้ ขัวเหนื
้ อ (North Pole) นิยมเขียนย่อๆ ด้ วย N
และ ขัวใต้
้ (South Pole) นิยมเขียนย่อ ๆ ด้ วย S ในระหว่างขัวของแม่
้
เหล็กทังสองจะส่
้
งแรงดึงดูด
ซึ่งกันและกัน ทําให้ เกิดอํานาจแผ่กระจายออกโดยรอบเรี ยกว่า “อํานาจแม่เหล็ก” หรื อ
“สนามแม่เหล็ก” อํานาจแม่เหล็กภายในจะส่งแรงดึงดูดจากขัวใต้
้ ไปยังขัวเหนื
้ อ และอํานาจ
แม่เหล็กที่อยูภ่ ายนอกแท่งแม่เหล็กจะส่งแรงดึงดูดจากขัวเหนื
้ อไปยังขัวใต้
้
อํานาจแม่เหล็กที่สง่ แรงดึงดูดซึง่ กันและกัน จะมีความหนาแน่นมากที่สดุ ที่บริ เวณปลาย
ของขัว้ แม่เหล็กทังสองด้
้
าน แต่ถ้านําเอาแท่งแม่เหล็ก 2 แท่งหันขัวที
้ ่เหมือนกันเข้ าหากัน แม่เหล็ก
ทังสองก็
้
จะผลักดันออกจากกันแต่ถ้าหันขัวที
้ ่ตา่ งกันเข้ ากันแม่เหล็กทังสองก็
้
จะดึงดูดเข้ าหากัน เรา
ยังไม่สามารถแยกขัวของแม่
้
เหล็กให้ เป็ นขัวเดี
้ ยว (Mono pole) ได้ แม้ เราจะแบ่งแท่งแม่เหล็กลง
เป็ นส่วนเล็กๆได้ แต่ ในแต่ละส่วนยังคงมีทงขั
ั ้ วเหนื
้ อและขัวใต้
้ เสมอ โลกเราได้ ว่าถือว่าเป็ นแม่เหล็ก
ด้ วยโดยขัวขั
้ วโลกเหนื
้
อเป็ นแม่เหล็กขัวใต้
้ และขัวโลกใต้
้
มีแม่เหล็กขัวเหนื
้ ออยู่ ดังแสดงในภาพ 2
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ภาพ 2กกขัว้ โลกเหนือเป็ นแม่ เหล็กขัว้ ใต้ และขัว้ โลกใต้ มีแม่ เหล็กขัว้ เหนือ
รูปลักษณะทิศทางของอํานาจแม่ เหล็ก
อํานาจแม่เหล็กจะผ่านวัสดุได้ ทกุ ชนิดไม่ว่าจะเป็ นวัสดุตวั นําหรื อฉนวนการแพร่ กระจาย
ของสนามแม่เหล็กออกไปเป็ นบริ เวณโดยรอบเราเรี ยกว่า สนามแม่เหล็ก การแพร่ กระจายจะกว้ าง
หรื อแคบ ขึ ้นอยูก่ บั ความหนาแน่นของสนานแม่เหล็ก
ประเภทแม่ เหล็ก
แม่เหล็กแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี ้
1.กกแม่เหล็กธรรมชาติ เป็ นแม่เหล็กที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ โดยคุณสมบัติของตัวเอง
เกิดขึ ้นได้ บริ เวณแถบ ขัวโลกเหนื
้
อ และ ขัวโลกใต้
้
มีประโยชน์ตอ่ มนุษย์ในการกําหนดทิศทางของ
การเดินทางทังทางอากาศ
้
และ ทางทะเล โดยมีเข็มทิศเป็ นเครื่ องช่วยดู
2.กกแม่เหล็กประดิษฐ์ เป็ นแม่เหล็กที่ถูกมนุษย์สร้ างขึ ้นมาเพื่อนําไปใช้ งานในหน้ าที่
ตางๆ มีทงั ชนิดที่ทําขึ ้น โดยการนําเอาเหล็กธรรมดาไปถูกบั แม่เหล็ก เพื่อให้ เหล็กธรรมดานันมี
้
อํานาจแม่เหล็กขึ ้นมา หรื อ แม่เหล็กที่เกิดจากการกระทําของกระแสไฟฟ้า ที่ถกู นํามาใช้ ประกอบใน
เครื่ องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ทงหลายที
ั้
่มีใช้ อยู่ในชีวิตประจําวันแม่เหล็กประดิษฐ์ ยงั แบ่งออกได้ เป็ น 2
ประเภทคือ
2.1กกแม่เหล็กถาวร (Permanence Magnetic) คือแม่เหล็กที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
แม่เหล็กตลอดไป เช่น แม่เหล็กที่ใช้ ในลําโพง เป็ นต้ น ซึง่ ได้ มาจากการนําเอาลวดทองแดงอาบนํ ้าย
ยาพันรอบแท่งเหล็กกล้ าแล้ วปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข้ าไปในขดลวด ทําให้ เกิดสนานแม่เหล็กไป
ดูดเหล็กผลักโมเลกุลภายในแท่งเหล็กกล้ า ให้ มีการเรี ยงตัวของโมเลกุลอย่างเป็ นระเบียบตลอดไป
เหล็กกล้ าดังกล่าวก็จะคงสภาพเป็ นแม่เหล็กถาวรต่อไป
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2.2กกแม่เหล็กไฟฟ้า หรื อ แม่เหล็กชัว่ คราว (Electro Magnetic) เป็ นแม่เหล็กที่
เกิดขึ ้นในลักษณะเดียวกันกับแม่เหล็กถาวร แต่เหล็กที่นํามาใช้ เป็ นเพียงเหล็กอ่อนธรรมดา เมื่อมี
การป้อนกระแส ไฟฟ้าผ่านเข้ าไปในขดลวดที่พนั อยู่รอบแท่งเหล็กอ่อนนัน้ แท่งเหล็กอ่อนก็จะมี
สภาพเป็ นแม่เหล็กไปทันที แต่เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ าไป อํานาจแม่เหล็กก็จะหมดไปด้ วย
เช่น อุปกรณ์จําพวกรี เลย์ (Relay) โซนินอยด์ (Solenoid) กระดิง่ ไฟฟ้า เป็ นต้ น
สารแม่ เหล็ก
เหล็ก และเหล็กกล้ าเป็ นสารแม่เหล็ก โดยเหล็กเป็ นสารแม่เหล็กอ่อน เพราะทําให้ เป็ น
แม่เหล็กและสูญเสียอํานาจแม่เหล็กง่าย จึงมักใช้ ทําแม่เหล็กไฟฟ้า และหม้ อแปลงไฟฟ้า เป็ นต้ น
เหล็กกล้ าเป็ นสารแม่เหล็กแข็ง เพราะทําเป็ นแม่เหล็ก และทําให้ สญ
ู เสียอํานาจแม่เหล็กได้ ยาก มัก
ใช้ ทําเป็ นแม่เหล็กถาวร นอกจากนีเ้ หล็กออกไซด์เป็ นสารแม่เหล็กอีกชนิดหนึ่งใช้ สําหรับทํา
แผ่นดิสก์สําหรับคอมพิวเตอร์ VDOและเทปบันทึก
สนามแม่ เหล็ก(Magnetic field)
เป็ นบริ เ วณที่ แ ม่เ หล็ก ส่ง อํ า นาจไปถึ ง ขนาดและทิ ศ ทางของสนามแม่เ หล็ ก แทนด้ ว ย
เวกเตอร์ B มีหน่วยเป็ น N/C.ms-1 หรื อ (N/A .m) หรื อ เทสลา (Tesla) (T) ในระบบ SI ในระบบอื่น
สนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็ น Gauss (G) โดย 1 T = 104 G เราสามารถแทนสนามแม่เหล็กได้ ด้วยเส้ น
แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กสัมพันธ์กบั เส้ นแรงแม่เหล็กดังนี ้
1.กกเส้ นสัมผัสกับเส้ นแรงแม่เหล็กใดๆ ก็คือ ทิศทางของ B ที่จดุ นัน้
2.กกจํานวนเส้ นแรงแม่เหล็กต่อ หนึ่งหน่วยพื ้นที่ (ที่ตงฉากกั
ั้
บเส้ นแรง) เป็ นสัดส่วน
โดยตรงกับขนาด
ฟลักซ์ แม่ เหล็ก (Magnetic flux)
้
อย
ใช้ สญ
ั ลักษณ์ φB เป็ นค่าที่แสดงว่าสนามแม่เหล็กผ่านพื ้นที่ใดๆ ในแนวตังฉากมากน้
เท่าใด ฟลักซ์แม่เหล็กของสนามแม่เหล็ก B ผ่านพื ้นที่ส่วนเล็กๆ dA มีค่าเท่ากับB. dA ( dA
หมายถึง เวกเตอร์ แสดงพื ้นที่ขนาด dA มีทิศตามเวกเตอร์ 1 หน่วยที่ตงฉากกั
ั้
บพื ้นที่ dA ) ฟลักซ์
แม่เหล็กรวมที่ผา่ นพื ้นที่ ใดๆ เท่ากับ ดังแสดงในภาพ 3
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ภาพ 3กกฟลักซ์ แม่ เหล็กของสนามแม่ เหล็ก
ถ้ าพิจารณาในสนามแม่เหล็กคงที่สมํ่าเสมอขนาด B ผ่านพื ้นที่ A ใด โดยทํามุม θ กับ
้
คา่ เท่ากับ φ = BAcosθ
เส้ นตังฉากกั
้
บพื ้นที่ A ฟลักซ์แม่เหล็กทังหมดมี
ถ้ าสนามแม่เหล็กมีทิศขนานกับระนาบพื ้นที่ ฟลักซ์แม่เหล็กมีคา่ เท่ากับ 0 ถ้ ามีทิศตังฉาก
้
กับพื ้นที่ฟลักซ์แม่เหล็กมีคา่ สูงสุด เท่ากับ Φ = BA หน่วย ของฟลักซ์แม่เหล็ก คือ T. m2 หรื อ
เวเบอร์ (Wb) โดย 1 Wb = 1 T.m2 (โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์, ม.ป.ป.)
มอเตอร์ และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
มอเตอร์ ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้ เป็ นพลังงานกลเมื่อเราต่อแบตเตอรี่ เข้ ากับ
มอเตอร์ กระแสไฟฟ้า ในขดลวดจะสร้ างสภาวะแม่เหล็กขึ ้นมาต้ านกับแม่เหล็กถาวรทําให้ แกน
ขดลวดหมุนและทําให้ รอกหมุนตามแต่ถ้าเราต่อ หลอดไฟแทนที่แบตเตอรี่ และหมุนแป้นรอกเพื่อไป
บังคับให้ แกนขดลวดหมุนตามมอเตอร์ ก็จะกลายเป็ นเป็ นเครื่ องกําเนิด ไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่เกิดขึ ้น
ขณะที่เส้ นลวดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กทําให้ ลวดไฟฟ้าสว่างขึ ้น ฟาราเดย์ ยังทราบว่า บางครัง้
ไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็กอาจเปลี่ยนสลับกันได้
ประโยชน์ จากไฟฟ้าและสภาวะแม่ เหล็ก
เครื่ องเล่นวิดีโอ รับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ หรื อสายเคเบิล แต่แทนที่จะเปลี่ยนเป็ น
ภาพกลับบันทึกสัญญาณไว้ บนเทปแม่เหล็กกระบวนการดังกล่าวก็คล้ ายกับการบันทึกเสียง เครื่ อง
เล่น วิดีโอทํางานได้ โดยอาศัย สภาวะแม่เหล็ก และไฟฟ้าเป็ นสําคัญมันใช้ แรงผลักแม่เหล็กของ
ลวดนํากระแสในมอเตอร์ ไฟฟ้าไปปั่ นกระบวกหัวเทปด้ วยความเร็ วสูง และเลื่อนสายเทปไปอย่าง
ช้ าๆในการบันทึกรายการหนึง่ ๆกระแสที่ไหลผ่านขดลวดภายในกระบอกหัวเทปจะถูกนําไปใช้ สร้ าง
รอยแถบแม่เหล็กลงบนเทป เมื่อเราเล่นเทปที่บนั ทึกรายการนัน้ เรื่ องเล่นวิดีโอจะนํารอยแถบ
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หลักการทํางานของมอเตอร์ แม่ เหล็กถาวร
เป็ นการใช้ ข้อมูลพื ้นฐานของแม่เหล็กที่ว่า แม่เหล็กนันมี
้ 2 ขัว้ ประกอบด้ วยขัวเหนื
้ อ และ
ขัวใต้
้ ดังแสดงในภาพ 4 และเมื่อนําเอาแท่งแม่เหล็ก 2 แท่งหันขัวที
้ ่เหมือนกันเข้ าหากัน แม่เหล็กทัง้
สองก็จะผลักดันออกจากกัน แสดงในภาพ 5 มาประยุกต์ในมอเตอร์ แม่เหล็กถาวร โดยให้ สเตเตอร์
จากขดลวดเปลี่ยนมาเป็ นสเตเตอร์ แม่เหล็ก และโรเตอร์ ที่ทําด้ วยเหล็กอ่อนมาเป็ นโรเตอร์ ที่ทําด้ วย
แม่เหล็ก โดยเมื่อประกอบเข้ าด้ วยกันเป็ นมอเตอร์ นนให้
ั ้ หนั ขัวเหมื
้ อนกัน(ขัวเหนื
้ อหันเข้ ากับขัวเหนื
้ อ
และถ้ าเป็ นขัวใต้
้ หนั เข้ าขัวใต้
้ ) หันเข้ าหากันเพื่อเกิดแรงผลักในการหมุน ดังแสดงในภาพ 6

ภาพ 4กกขัว้ ต่ างๆ ของแม่ เหล็ก
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ภาพ 5กการเกิดแรงผลักและแรงดูดของขัว้ แม่ เหล็ก

ภาพ 6กกการลักษณะการส่ งกําลัง
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เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Magcraft Copamy Limited, (n.d.) ได้ จดั ทําเกี่ยวกับคูม่ ือออกแบบ และการเลือกวัสดุ
แม่เหล็กถาวร กล่าวว่า
1.กกวิวฒ
ั นาการของวัสดุแม่เหล็ก
กกกกกกกกกก 1.1กกเซรามิค เซรามิคเป็ นที่ร้ ูจกั กันดี คือเฟอร์ ไร (Ferrite) เป็ นแม่เหล็กที่ทํามาจาก
เหล็กออกไซด์(Iron Oxide) แบเรี ยมคาร์ บอเนต (BaCO3) และสตรอนเทียมคาร์ บอเนต (SrCO3) มี
ราคาถูกกว่าชนิดอื่น ผลิตได้ 2 แบบ แบบการอัด และการเผา แม่เหล็กเซรามิคจะเปราะ และแตก
ง่าย แม่เหล็กชนิดนี ้มีหลายเกรด เกรด 1 เป็ นไอโซทรอปิ ค (Isotropic) ของลักษณะแม่เหล็กหลาย
ทิศทาง เกรด 5 และ 8 เป็ นไอโซทรอปิ คของแม่เหล็กที่เกี่ยวกับทิศทางของการอัด
วิธีแอนไอโซทรอปิ คจะส่งผลให้ ได้ แม่เหล็กพลังงานสูงสุด มีค่าสูงถึง 3.5 MGOe
(Mega Gauss Oersted) แม่เหล็กเซรามิคมีความแข็งแรงที่สมดุล มีความต้ านทานต่อการลบล้ าง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และระบบ ข้ อดีของแม่เหล็กเซรามิคคือ ราคาตํ่า กํ าลังบังคับสูง มีความม
ต้ านทานต่อการกัดกร่อน และสามารถทํางานในที่มีความร้ อนสูงได้ ส่วนข้ อเสียคือ ให้ พลังงานหรื อ
ความแข็งแรงที่ตํ่า และผงเฟอไรด์บนผิวหน้ าเป็ นรอยง่าย เมื่อถูกเสียดสี
1.2กกอัลนิโค ( Alnico) ทํามาจากอัลลอย (Alloy) ของอลูมิเนียม (AL) นิเกิล (Ni)
และโคบอลต์ (Co) ด้ วยองค์ประกอบของโลหะหลายชนิดมาผสมรวมกันทําให้ มีคณ
ุ สมบัติที่ดีของ
แม่เหล็ก แม่เหล็กอัลนิโค จึงมีความเสถียรต่ออุณหภูมิ, มีความต้ านทานต่อการกัดกร่ อน รู ปร่ าง
เปลี่ยนแปลงง่าย แม่เหล็กอัลนิโค ผลิตได้ 2 แบบ แบบการหล่อ และแบบการเผา การเผาให้
คุณลักษณะในการให้ พลังงานสูงมากกว่า (สูงถึง 5.5 MGOe) และมีรูปร่างที่ประณีต มี 2 เกรด คือ
แม่เหล็ก 5 และ 8 คือ เกรดไอโซทรอปิ คที่จดั ให้ สําหรับทิศทางที่ต้องการของแม่เหล็ก แม่เหล็กอัลนิ
โคถูกแทนที่ด้วยการประยุกต์ โดยแม่เหล็กเซรามิค และแม่เหล็กโลก (Rare Earth Magnets)
ข้ อดี แม่เหล็กชนิดนี ้คือ ทนต่อการกัดกร่ อนสูง มีแรงกลสูง และทนความร้ อนได้ สงู
ข้ อเสีย ราคาแพง แรงตํ่า ให้ พลังงานตํ่า
1.3กกแม่เหล็กโลก เป็ นแม่เหล็กที่ทําจากอัลลอยด์เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ แลนทาไนด์
(Lanthanide) 2 ส่วนของแลนทาไนด์ คือนีโอดิเมียม (Nd) และซาแมเรี ยม(Samarium, Sm) มีสตู ร
ในการผสมหลายชนิด มีทงั ้ Neodymium-iron-Baron (Nd2Fe14B) และ ซาแมเรี ยมโคบอลต์
(SmCo5, Sm2Co17) เป็ นแม่เหล็กโลกที่มาจากการเผา และขึ ้นรูป การยึดเกาะของแม่เหล็กจะใช้ โพ
ลิเมอร์ เป็ นตัวช่วยยึดผงอัลลอยเข้ าด้ วยกัน พลังงานผลิตภัณฑ์จะยึดเกาะแม่เหล็กน้ อยกว่าแม่เหล็ก
ที่ถกู เผา การเผาแม่เหล็ก NdFeB ทัว่ ไปจะชุบหรื อเคลือบด้ วยวัสดุที่ป้องกันการเป็ นสนิม
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1.3.1กกซาแมเรี ยมโคบอลต์ (Samarium Cobalt) เป็ นชนิดของแม่เหล็กโลกที่
ทนต่อการออกซิไดซ์สงู จะแข็งแรงกว่าเซรามิค และทนต่อความร้ อนได้ มากกว่าวัสดุ Neodymiun
แม่เหล็กซาแมเรี ยมโคบอลต์มี 2 กลุม่ ใหญ่คือ SmCo5 และ Sm2Co17 ให้ พลังงานเป็ นช่วง ชุด 1-5
ให้ พลังงาน 15 -22 MGOe และชุด 2-17 ให้ พลังงาน 22-32 MGOe แม่เหล็กชนิดนี ้จะต่อความ
ร้ อนได้ ดีที่สุด ทนอุณหภูมิได้ สูงถึง 350 องศาเซลเซียส แม่เหล็กชนิ ดนี ม้ ีลักษณะเปราะ และมี
แนวโน้ มที่จะบิน่ และร้ าวได้ เมื่อได้ รับความร้ อนสูงๆ ทําให้ วสั ดุซาแมเรี ยมแพง เพราะสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ ที่อณ
ุ หภูมิสงู และทนต่อการกัดกร่อน ลักษณะดีของแม่เหล็กซาแมเรี ยมโคบอล ก็คือไม่
เป็ นสนิมง่าย ให้ พลังงานสูง และทนต่ออุณหภูมิสงู ข้ อเสียคือราคาสูง และความแรงตํ่ามาก
1.3.2กกนีโอดิเมียมไอรอนโบรอน (Neodymium Iron Boron) เป็ นวัสดุ
แม่เหล็กโลกอีกชนิดหนึง่ NdFeB ที่มีคนใช้ มากสุด มีลกั ษณะคล้ ายกับซาแมเรี ยมโคบอลต์ แต่เกิด
การออกซิไดซ์ได้ ง่ายกว่า และไม่มีความต้ านทานต่ออุณหภูมิ แต่แม่เหล็ก NdFeB ก็เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ให้ พลังงานสูงสุดถึง 52 MGoe และมีแรงดึงดูดมากกว่าแม่เหล็กซาแมเรี ยมโคบอลต์ วัสดุชนิดนี ้มี
ราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบ และอัลนิโค นันมี
้ จํานวนฟลัค (Flux) ต่อหน่วยสูงกว่า มี
นํ ้าหนักน้ อยกว่าเหมาะสําหรับนํามาประยุกต์ได้ หลายอย่าง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีกําลังสูง และรู ปร่าง
กะทัดรัด ทําให้ ต้นทุนการผลิตลดลง แม่เหล็ก NdFeB ถูกกัดกร่ อนได้ ง่าย ควรจะมีการเคลือบด้ วย
ทองแดง, เงิน,ทอง,นิเกิล,สังกะสี และชุบดีบุก และเคลือบอีบอกซี ลักษณะข้ อดีของแม่เหล็ก
NdFeB เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานสูง มีแรงดึงดูด และแรงผลักสูง, เป็ นวัสดุที่ทํางานอุณหภูมิปาน
กลาง ข้ อเสียความแข็งแรงเชิงกลตํ่า และไม่ทนต่อการกัดกร่อน เมื่อไม่มีการชุบหรื อเคลือบ
1.4กกแม่เหล็กยึดด้ วยโพลิเมอร์ (Polymer Based Magnets) วัสดุแม่เหล็กทุกชนิด
ที่อธิบายไว้ แล้ วสามารถนํามาผสมกับโพลิเมอร์ หลายๆอย่าง เหตุผลอย่างแรกในการผสมโพลิเมอร์
ทําให้ วสั ดุมีความยืดหยุน่ มากขึ ้น สามารถทํารูปร่างที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น เพิ่มการควบคุมรูปร่าง
และทิศทางสนามแม่เหล็กให้ มากขึ ้น เมื่อผงวัสดุแม่เหล็กได้ รับการผสมกับโพลิเมอร์ จะสามารถฉีด
ขึ ้นรูป, หลอม หรื อทําให้ อยูใ่ นรูปแม่เหล็ก ข้ อเสียคือให้ พลังงานตํ่า
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1.5กกคุณสมบัตขิ องการเลือกวัสดุแม่เหล็กดูจากตาราง 1
ตาราง 1กก แสดงการเลือกคุณสมบัตวิ ัสดุแม่ เหล็ก

Ceramic 5
Sintered Alnico 5
Cast Alnico 8
Samarium Cobalt 20 (1,5)
Samarium Cobalt 28(2,17)
Neodymium N45
Neodymium 33UH

Maximum
Energy
Residual
Product
Flux Desity
Bhmax(MGOe) Br (G)
3.4
3950
3.9
10900
5.3
8200
20
9000
28
10500
45
13500
33
11500

Coercive
Force
Hc(Koe)
2400
620
1650
8000
9500
10800
10700

Working
Temperature
๐
C
400
540
540
260
350
80
180

ที่มา: Magcraft Copamy Limited, (n.d.)
2.กกเกรดของแม่เหล็ก (Magnetic Grades)
กกกกกกกเกรดของแม่เหล็ก หมายถึงค่าพลังงานสูงสุดของวัสดุที่มีแม่เหล็กเป็ นส่วนประกอบ โดย
ไม่ได้ หมายถึงคุณสมบัติทางกายภาพของแม่เหล็ก เกรดใช้ อธิบายความแรงของวัสดุแม่เหล็กถาวร
พลังงานของผลิตภัณฑ์มีหน่วยเป็ นเกาส์(Guess Oersted) 1 MGOe เป็ น 1 ล้ านเกาส์ เกรด 40 จะ
ให้ พลังงานมากสุด 40 MGOe เกรดที่สงู จะทําให้ แม่เหล็กมีความแรงสูงขึ ้น ดูจากตาราง 2
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ตาราง 2กก แสดงเกรดวัสดุแม่ เหล็กโลก

Material
Nd2Fe14B

Grade
N35
N38
N40
N42
N45
N48
N50
38M
40M
42M
45M
48M
30H
35H
38H
40H
42H
44H
46H
30SH
35SH
38SH
40SH

Remanence
Density
Br
KGs
12.1
12.6
12.9
13.3
13.6
14
14.3
12.6
12.9
13.3
13.6
13.9
11.2
12.1
12.6
13
13.1
13.5
13.7
11.2
12
12.6
13

Coercive Force
Hcb
KOe
11.4
11.7
11.9
12.3
12.1
12.1
12.3
12.2
12.3
12.4
12.1
12.9
10.7
11.6
12.1
12
12
12
13
10.7
11.6
12.1
12.3

Maximum Energy
Product
(BH) max
MGOe
35
38
40
42
45
48
50
38
40
42
45
50
30
35
38
40
42
45
46
30
35
38
40
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ตาราง 2กก(ต่ อ)

Material
Nd2Fe14B

Sm1Co5
Sm2Co17

Grade
42SH
44SH
28UH
30UH
33UH
35UH
38UH
40UH
42UH
30EH
33EH
35EH
18
20
24
26
28
30
32

Remanence
Density
Br
KGs
13.1
13.5
10.9
11.2
11.5
12
12.6
13
13.1
11.2
11.5
12
8.5
9
10
10.5
10.5
11
12

ที่มา: Magcraft Copamy Limited, (n.d.)
กกกกกกก

Coercive Force
Hcb
KOe
12.4
12.8
10.4
10.3
10.8
11.6
12.1
12.3
12.4
10.3
10.8
11.6
8
8
8.5
9.2
9.5
9.5
11

Maximum Energy
Product
(BH) max
MGOe
42
44
28
30
33
35
38
40
42
30
33
35
18
20
24
26
28
30
32
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3.กกอุณหภูมกิ ารทํางาน (Working Temperatures)
วัส ดุแ ม่ เ หล็ ก มี ช่ ว งของอุณ หภูมิ ก ารทํ า งาน ตามกราฟที่ แ สดงวัส ดุห ลายชนิ ด และ
อุณหภูมิการทํางานมากสุดของแต่ละชนิด วัสดุ NdFeB สามารถทํางานได้ หลายช่วงอุณหภูมิแต่ถ้า
ความร้ อนเพิ่มขึ ้นจะทําให้ ความหนาแน่นฟลัคลดลง ดูจากตาราง 3
ตาราง 3กกแสดงอุณหภูมกิ ารทํางาน
Material
Ceramic
Alnico
SmCo 1,5
SmCo2,17
NdFeB N
NdFeB M
NdFeB H
NdFeB SH
NdFeB UH
NdFeB EH

Maximum Working Temperature
๐
๐
C
F
400
752
540
1004
260
500
662
350
176
80
100
212
248
120
302
150
180
356
392
200

ที่มา: Magcraft Copamy Limited, (n.d.)
กกกกกกก4.กกการชุบ และการเคลือบ (Plating and Coating)
กกกกกกกการเคลือบมีหลายวิธีสําหรับแม่เหล็ก ,เซรามิค ,อัลนิโค และแม่เหล็กซาแมเรี ยลโคบอลต์
เพื่อป้องกันการเป็ นสนิม หรื อเพื่อให้ เกิดความสวยงาม หรื อ ตามความต้ องการของเครื่ องจักร
แม่เหล็ก NdFeB มีแนวโน้ มที่จะเป็ นสนิมง่าย นอกเสียจากจะต้ องมีการเคลือบบางโดยทัว่ ไป
แม่เหล็ก NdFeB จะชุบด้ วยนิกเกิล นิกเกิลจะทําให้ แม่เหล็กแข็ง และมีผิวมันที่ทนต่อการกัดกร่ อน
นอกจากนิกเกิลแล้ ว ยังมีโลหะอย่างอื่นเช่น สังกะสี, ทองแดง, ดีบุก, เงิน, และทอง ที่นํามาใช้ ใน
การชุ บ แม่ เ หล็ ก ถาวร โรงงานผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง หลายๆที่ ใ ช้ โลหะหลายอย่ า ง เพื่ อ เพิ่ ม
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กกกกกกกนอกจากนัน้ การชุบ โลหะ แม่เ หล็ก สามารถเคลื อ บด้ ว ยสารอิ น ทรี ย์ ดัง เช่ น อี พ อกซี
แม่เหล็กขนาดเล็กสามารถทําให้ คงรู ปอยู่ในรูป โดยการเคลือบสีเหมือนควันตะกัว่ เพื่อรักษาขนาด
ความกว้ างให้ คงเดิม ตาราง 4 เป็ นการแสดงชนิดการเคลือบของแม่เหล็ก
ตาราง 4กก แสดงชนิดการเคลือบแม่ เหล็ก

Ni
Zn
Epoxy
Double Ni
NiCuNi
NiCusn

ชนิดของการเคลือบ
NiCuZn
NiCuNiSn
ZnEpoxy
NiCuNiAu
NiCuNiAg
NiCuNiZn

NiCuNiEpoxy
Colored Ni
Colored Zn
Colored Epoxy
Phosphored
Parylene Conformal

ที่มา: Magcraft Copamy Limited, (n.d.)
กกกกกกก5.กกการกําหนดทิศทางหรื อตําแหน่งของแม่เหล็ก (Magnetic Orientations)
กกกกกกกแม่เหล็กสามารถทําให้ มีอํานาจแม่เหล็ก และไม่มีอํานาจแม่เหล็กได้ วิธีการผลิตแบบที่
เชื่อถื อได้ มีหลายวิธี เริ่ มจากการประกอบ ตังแต่
้ ยงั ไม่เป็ นแม่เหล็กจนเป็ นแม่เหล็กสมบรู ณ์แบบ
แม่เหล็กสามารถทําให้ เป็ นแม่เหล็กแบบหลายทางได้ ไดอะแกรมข้ างล่างนี ้ (ภาพ 7) เป็ นแม่เหล็ก
หลายรู ปแบบหลายวัสดุ อย่างเช่นแอนไอโซทรอปิ คจะต้ องทําให้ มีทิศทางแม่เหล็กระหว่างการผลิต
วัสดุ เพราะฉะนันมั
้ นจะรวมเอาการกําหนดทิศทางไว้ ด้วย การกระจายทิศทางข้ างล่างยากที่จะผลิต
และปั จจุบนั สามารถทําได้ ในวัสดุไอโซทรอปิ ค
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ภาพ 7กกทิศทางหรือตําแหน่ งของแม่ เหล็ก
ที่มา: Magcraft Copamy Limited, (n.d.)
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กกกกกกก6.กกความเสื่อมของแม่เหล็ก (Magnetic Over Time)
กกกกกกกวัสดุแม่เหล็กหลากหลายรู ปแบบที่ผลิตออกมา ไม่ได้ มีส่วนทําให้ แม่เหล็กเสื่อมลง วัสดุ
นีโอดิเมียมไอรอนโบรอน อาจจะมีอตั ราการสูญเสียลง 1 % ต่อ 100 ปี หรื อน้ อยกว่านี ้ วัสดุแม่เหล็ก
ส่วนมากจะเผชิญกับความเสื่อมจากการเป็ นสนิม ความร้ อน หรื อการกระแทกนานๆ คุณสมบัติ
แม่เหล็กจะเสื่อมตามเวลา อย่างไรก็ตามถ้ าผู้ออกแบบได้ ออกแบบให้ อยู่ภายใต้ เงื่อนไขให้ มีอายุ
การใช้ งานที่ยาวนาน อายุของการใช้ ก็จะยาวนานขึ ้น
กกกกกกก7.กกการนําไปใช้ งาน (Applications)
กกกกกกกมีการใช้ แม่เหล็กในหลายรู ปแบบ ตังแต่
้ นํามาแม่เหล็กมาทําเครื่ องทําความเย็น จนถึง
กล้ อ งโทรทัศน์ แม่เ หล็ ก เข้ า มาเป็ นส่ว นหนึ่ง ของชี วิ ต ในรู ป แบบอุป กรณ์ อิ เ ลคทรอนิ ค ส์ เราจะ
สามารถหาแม่เหล็กได้ ในอุปกรณ์ที่เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้า ทีวี คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ลําโพง มือถือ และ
โมโครเวฟ ทุกอย่างใช้ แม่เหล็ก ตังแต่
้ การปิ ดประตูครัว เป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจจับ เตือนภัย
ภายในบ้ าน ถูกวางไว้ ในที่เลี ้ยงวัว เพื่อตรวจจับลวดหนาม และตะปู ใช้ ในระบบลิฟต์เพื่อให้ ช้า ๆ
เรื อ, รถไฟฟ้าใต้ ดิน และเครื่ องตรวจจับ เพราะว่าทัง้ หมดนี ใ้ ช้ แม่เหล็กมันยากที่ จะบอกทัง้ หมด
เกี่ยวกับการนําไปใช้ งาน อย่างไรก็ตาม ขนาดของแม่เหล็กในการผลิตวันนี ้ถูกใช้ ในการยึดจับ และ
การใช้ งานเกี่ยวกับรถไฟฟ้า
กกกกกกก8.กกการวัดแม่เหล็ก (Measuring Magnets)
8.1กกความสําคัญของแม่เหล็ก และ BH-Curve (Magnetic Momemt) คือ การวัด
ความแรงของแหล่งจ่ายแม่เหล็ก การใช้ ตวั วัดแรงดูด Helmholtz coil การหมุนแม่เหล็กของ
แม่เหล็กถาวรสามารถวัดได้ จากการหมุนแผ่นเหล็ก และการทํางานของแรงดึงดูด (Bd) การทํางาน
ของความแรงของสนาม (Hd) แรงบังคับ (Hc) แรงดึงดูดที่เหลือ (Br) และพลังสูงๆ (Bttmax) ที่วดั
ได้ ดูภาพ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสนามแม่เหล็กกับแรง
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ภาพ 8กกความสัมพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นสนามแม่ เหล็กกับแรง
ที่มา: Magcraft Copamy Limited, (n.d.)
8.2กกความหนาแน่นของแรงดึงดูด การวัดความหนาแน่นแรงดึงดูด ทําได้ ง่ายโดย
การใช้ เกาส์/เทสล่า (Gauss/Tesla) มิเตอร์ วดั ที่ผิวหน้ าของแม่เหล็กเกาส์มิเตอร์ จะให้ ค่าคงที่ของ
กระแสที่ป้อนเข้ าที่ฮอลเซนเซอร์ (Hall Sensor) ต่อจากนันก็
้ จะได้ ผลของแรงดัน นัน่ คือความ
หนาแน่นของสนามแม่เหล็กที่ผา่ นมายังตัววัด ผลลัพธ์การวัดมีหน่วยเป็ นเกาส์ หรื อเทสล่า
8.3กกแรงดึง การวัดแรงดึง เป็ นการวัดทางเครื่ องกลที่ส่วนประกอบการวัดของการ
จับหรื อความแรงการดึงของแม่เหล็ก ในการวัดนี ้ แม่เหล็กจะถูกติดกับแอคตูเอเตอร์ (Actuator)
ด้ วย Integrated Strain Qauge ด้ านตรงข้ ามของแม่เหล็กจะต่อกับ ชิน้ ที่อยู่กับที่ ของ
Ferromaghetic Meteral ดังเช่นแผ่นของแม่เหล็กอ่อน แรง Actuator แม่เหล็กจากแผ่นเหล็ก แรง
ต้ องการที่จะแยก 2 ส่วน จะถูกบันทึกโดย strain gage การทดสอบแรงดึงไม่เป็ นมาตรฐาน และ
ค่าแรงจัดทําโดยความแตกต่างแต่ละโรงงาน และไม่ควรใช้ ในการเลือกแม่เหล็ก
Barbara H. Kenny, (2005) ได้ ศกึ ษาการออกแบบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ ความเร็ วสูง
สําหรับประยุกต์ใช้ ล้อช่วยแรง เป็ นการออกแบบเครื่ องจักรแม่เหล็กความเร็ วสูง และคุณภาพสูง
ด้ ว ยมอเตอร์ / เจนเนอเรเตอร์ ใ นระบบสะสมพลัง งานจากล้ อ ช่ ว ยแรง โดยมอเตอร์ ทํ า งานใน
สูญญากาศที่มีอากาศเย็น ดังนัน้ จึงต้ องเลือกแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติในการต้ านทานการลบล้ าง
สภาพแม่เหล็ก และปฏิกิริยาของอาเมเจอร์ เนื่องจากมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ ทํางานด้ วยแบริ่ ง
แม่เหล็ก โดยใช้ โปรแกรมการวิเคราะห์แบบ 2 มิติของโปรแกรม 2D Finite Element ส่วนในเรื่ องค่า
ของแกนแรงในโรเตอร์ จะแสดงเป็ นรูป 3 มิติ
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ในปั จจุบนั ศูนย์ วิจัยนาซ่ากําลังพัฒนาเทคโนโลยีในการสะสมพลังงานจากล้ อช่วยแรง
สําหรับประยุกต์ใช้ ในยานอวกาศ เพื่อเป็ นแหล่งที่เก็บสะสมพลังงานที่สําคัญ ให้ พลังงานที่สงู กําลัง
สูง อายุการใช้ งานที่ยาวนาน และสามารถทํางานได้ หลายช่วงอุณหภูมิ นอกจากนันล้
้ อช่วยแรงยัง
ช่วยในการควบคุมการทรงตัวของยานอวกาศ ซึง่ มีมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ เป็ นส่วนประกอบหลัก
ของระบบล้ อช่วยแรง ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปให้ เครื่ องกล และแปลงพลังงานเครื่ องกลไปให้
ไฟฟ้า แต่ทงหมดจะได้
ั้
พลังงานมากหรื อน้ อยต้ องขึ ้นอยู่ประสิทธิภาพของเมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
และอีกอย่างหนึง่ คือการปรับปรุ งประสิทธิภาพของระบบล้ อช่วยแรงคือออกแบบมอเตอร์ /เจนเนอเร
เตอร์ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
จุดประสงค์หลักของเครื่ องจักรไฟฟ้าล้ อช่วยแรงจากมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
1. ความสัมพันธ์ของความถี่สงู ของแรงดัน และกระแส
2. ค่าสูงสุดของกําลังต่ออัตราส่วนกําลัง
3. ประสิทธิภาพสูง
4. ผลรวมของสัญญาณฮาร์ โมนิคทังหมดของแรงขั
้
บเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําต้ านกลับ
5. แรงบิดเรี ยบ
6. สูญเสียกําลังในโรเตอร์ ตํ่า
7. ทนต่ออุณหภูมิได้ สงู
การเลือกรูปแบบโรเตอร์
การเลือกรูปแบบโรเตอร์ ให้ เหมาะสมกับความต้ องการ จากโรเตอร์ ทงหมด
ั้
5 ชนิด โดยโร
เตอร์ ชนิด 1-3 เป็ นโรเตอร์ ที่มีแม่เหล็กติดอยู่หน้ าผิวสัมผัส ส่วนโรเตอร์ 4 แบบซี่ล้อ โรเตอร์ แบบที่ 5
เป็ นแม่เหล็กแบบฝั ง ดังแสดงในภาพ 9 ในการศึกษาใช้ สเตเตอร์ แบบเดียวกัน จะเปลี่ยนเฉพาะโร
เตอร์ โดยให้ เส้ นโดยรอบของโรเตอร์ ความยาว ชนิดของวัสดุแม่เหล็ก และความหนา เท่ากันทุก
ชนิด ทุกผิวหน้ าของโรเตอร์ จะมีขวั ้ ตรงมุม จากการคํานวณกํ าลังที่สร้ างออกมาพร้ อมกับความ
เพี ้ยนโดยรวมของสัญญาณแรงไฟฟ้าเหนี่ยวนําต้ านกลับ(THD) ภาพ 10 ผลที่ได้ จากการศึกษาคือ
โรเตอร์ ชนิดที่ 1 เป็ นชนิดที่ให้ กําลังไฟฟ้าสูงสุด และมีความเพี ้ยนโดยรวมของสัญญาณน้ อยสุด เป็ น
ชนิดที่ถกู เลือกมาออกแบบในอนาคต
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ภาพ 9 ผลลัพธ์ ท่ ไี ด้ จากโรเตอร์ ชนิดต่ าง ๆ
ที่มา: Glenn Research Center. (2005).

ภาพ 10 ความเพีย้ นโดยรวมของสัญญาณแรงไฟฟ้าเหนี่ยวนําต้ านกลับ
ที่มา: Glenn Research Center. (2005).
การเลือกชนิดวัสดุ
การเลือกชนิดวัสดุแม่เหล็กถาวรมีความสําคัญกับการออกแบบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
เพราะว่าเป็ นกําหนดกําลังไฟฟ้าตามชนิดของเครื่ องจักร และสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของมอเตอร์ ด้วยวัสดุแม่เหล็กถาวรที่แตกต่างกระทําได้ โดย
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ชนิดของวัสดุ
ภาพ 11 กําลังที่ผลิตได้ จากมอเตอร์ ท่มี ีชนิดวัสดุแม่ เหล็กชนิดต่ าง ๆ
ที่มา: Glenn Research Center. (2005).
การออกแบบผลลัพธ์
โปรแกรมแอนซอฟต์ ( ANSOTF RMeprt) เป็ นโปรแกรมการออกแบบเบื ้องต้ น โดยการ
ป้อนข้ อมูลปั จจัยพื ้นฐานทางไฟฟ้า (กําลัง ความดัน ความถี่) และรู ปทรงเครื่ องจักร นอกจากนัน้
แล้ วยังสามรถระบุคุณสมบัติแม่เหล็ก ค่าทางไฟฟ้า และชนิดแม่เหล็ก ได้ ด้วย ผลลัพธ์ ที่ได้ จาก
โปรแกรมคือลักษณะของเครื่ องจักร การออกแบบเบื ้องต้ น และรูปแบบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ จาก
ข้ อมูลที่ป้อนเข้ าไป ผลลัพธ์ของการออกแบบเบื ้องต้ นจะแสดงในภาพ 12
โปรแกรมแอนซอฟต์ เป็ นโปรแกมรในการศึกษาลักษณะของมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
ระหว่างการหมุนของล้ อช่วยแรง
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ภาพ 12กกตัวแปรของมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
ที่มา: Glenn Research Center. (2005).
ปฏิกิริยาอาเมเจอร์ และการลบล้ างสภาพแม่เหล็ก
ปฏิ กิ ริ ย าอาเมเจอร์ และการคํ า นวณการลบล้ า งสภาพแม่ เ หล็ ก จะเห็ น ได้ ว่ า การ
เกิดปฏิกิริยาอาร์ เมเจอร์ จะมีผลมาจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง แม่เหล็กถาวรจะถูกลบล้ างสภาพ
แม่เหล็กของฟลักซ์เป็ นผลมาจากสเตเตอร์ ปัจจุบนั (ปฏิกิริยาของอเมเจอร์ ) เพื่อให้ เกิดความแม่นยํา
ในการตรวจสอบการลบล้ างสภาพแม่เหล็กจะใช้ โปรแกรม แอนซอฟซ์ เม็คเวล 2 (Ansoft Maxwell
2) ในการคํานวณ
การศึกษาเกี่ยวกับแรงตามแนวแกนของสเตเตอร์ สลอท
การศึกษาเกี่ยวกับแรงตามแนวแกนของสเตเตอร์ สลอท ระหว่างการทํางานล้ อช่วยแรงใน
สูญญากาศจะเกิดความร้ อนกระจายไปทําลายโรเตอร์ ทําให้ สญ
ู เสียอํานาจแม่เหล็ก การออกแบบ
เพื่อต้ องการลดการสูญเสียของกระแสไหลย้ อนกลับของสลอท (ฟั นเฟื อง) แกนกลาง และลดความ
ความเพี ้ยนโดยรวมของสัญญาณ โดยใช้ โปรแกรม แอนซอฟต์แมกเวล 3 มิติ (Ansoft Maxwell 3D)
คํานวณค่าแรง ที่ตําแหน่งโรเตอร์ สเตเตอร์ และช่วงกระแส
รังสรรค์ ศรี สาคร, (ม.ป.ป.) ได้ ศกึ ษาเครื่ องวัดสนามแม่เหล็กกล่าวว่า แม่เหล็ก (Magnet)
เป็ นสิ่งที่สามารถดูดวัสดุบางชนิดได้ เช่น เหล็ก นิกเกิล โคบอลต์ เป็ นต้ น การที่แม่เหล็กดูดสาร
บางอย่างได้ เนื่องจากมีสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) ในบริ เวณโดยรอบแม่เหล็ก เราสามารถ
ตรวจสอบว่าบริ เวณใดมีสนามแเม่เหล็กหรื อไม่ โดยใช้ เข็มทิศ แต่เราไม่สามารถทราบได้ ว่ามีค่า
เท่าใด นักวิทยาศาสตร์ พยายามวัดสนามแม่เหล็กด้ วยวิธีการต่าง ๆ แต่ในปั จจุบนั เราสามารถวัด
สนามแม่เหล็กได้ สะดวก และรวดเร็ วโดยใช้ ตวั รับรู้ ฮอลล์ (Linear Hall Sensor) ซึง่ ทํางานโดย
อาศัยหลักการของปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall Effect) ตัวรับรู้ ฮอลล์เป็ นวงจรรวมที่ทําให้ เกิดความ
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ตัวรับรู้ ฮอลล์ (Linear Hall Sensor)

ภาพ 13กกตัวรั บรู้ฮอลล์
ตัวรับรู้ฮอลล์เป็ นวงจรรวม มีขนาดและลักษณะดังภาพ 13 และมีสมบัตดิ งั นี ้
1. input voltage 4.5-6V
2. offset voltage 2.5 V (ประมาณ)
3. sensitivity 13 V/T
เมื่อต่อแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงหรื อเซลล์ไฟฟ้า 4.5-6 โวลต์ เข้ ากับขา 1 และขา 2 และ
ต่อโวลต์มิเตอร์ เข้ ากับขา 2 และขา 3 ดังภาพ 14 โวลต์มิเตอร์ จะแสดงค่าประมาณ 2.5 โวลต์ ค่านี ้
เป็ นความต่างศักย์ขณะที่ไม่มีสนามแม่เหล็ก เรี ยกว่า offset voltage ค่านี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้
เล็กน้ อยขึ ้นอยู่กบั โวลเตจของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่ตอ่ กับขา 1 และขา 2 แต่จะมีคา่ ประมาณ
ครึ่งหนึง่ ของโวลเตจของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
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ภาพ 14กกการต่ อตัวรับรู้ฮอลล์ กับแหล่ งจ่ ายไฟกระแสตรงและโวลต์ มิเตอร์

ภาพ 15กกแสดงการวัดความเข้ มของสนามแม่ เหล็ก
เมื่อนําแม่เหล็กเข้ าใกล้ Active Area ของตัวรับรู้ฮอลล์ ความต่างศักย์จะมีคา่ เพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลงขึ ้นอยูก่ บั ทิศของสนามแม่เหล็ก กล่าวคือถ้ านําขัวใต้
้ เข้ าใกล้ ความต่างศักย์จะมีคา่ เพิ่มขึ ้น แต่
ถ้ านําขัวเหนื
้ อเข้ าใกล้ ความต่างศักย์จะมีค่าลดลง ความต่างศักย์ที่เปลี่ยนไปมีความสัมพันธ์ กับ
ความเข้ มของสนามแม่เหล็กหรื อความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) ดังภาพ
15 ดังนี ้
B = (Vout (B) - Vout (O) ) S-1
เมื่อ Vout (O) เป็ นความต่างศักย์ขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก
Vout (B) เป็ นความต่างศักย์ขณะมีสนามแม่เหล็ก
S เป็ นสัมประสิทธิ์ความไว มีหน่วยเป็ นโวลต์ตอ่ เทสลา (V/T)
สําหรับตัวรับรู้ฮอลล์ที่ใช้ ในบทความนี ้ S = 13 V/T
B เป็ นความเข้ มของสนามแม่เหล็ก หรื อความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก มีหน่วยเป็ นเทสลา
(T)
ตัวรับรู้ ฮอลล์สามารถวัดสนามแม่เหล็กในบริ เวณใกล้ แม่เหล็กถาวร สนามแม่เหล็กที่
เกิ ด ขึน้ บริ เ วณปลายโซเลนอยด์ แ ละสนามแม่เ หล็ก ใกล้ เ ส้ น ลวดตัว นํ า ที่ มี ก ระแสไฟฟ้าผ่า นได้
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ใน ค.ศ. 1879 เอ็ดวิน ฮอลล์ (Edwin Hall) นักศึกษามหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพคินส์ ซึง่ ใน
ขณะนันมี
้ อายุ 24 ปี ได้ พบว่า เมื่อนําแผ่นตัวนําบางที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปวางไว้ ในบริ เวณที่มี
สนามแม่เหล็ก พาหะประจุ (Charge Carriers) ในตัวนําสามารถเบนไปจากแนวทางเดิมได้ และ
การเบนนี ม้ ี ผ ลทํ า ให้ เกิ ด สนามไฟฟ้ าในตั ว นํ า บางในทิ ศ ตั ง้ ฉากกั บ ทั ง้ กระแสไฟฟ้ า และ
สนามแม่เหล็ก การค้ นพบนี ้เรี ยกว่า ปรากฏการณ์ฮอลล์

ภาพ 16กกการเกิดปรากฏการณ์ ฮอลล์
การเกิดปรากฏการณ์ฮอลล์อาจอธิบายได้ โดยใช้ ภาพ 16 ก-ค ดังนี ้ ภาพ 16 ก แสดงแผ่น
ตัวนําบางที่มีความกว้ าง d หนา t และมีกระแสไฟฟ้า (Conventional Current) I ผ่านในทิศจาก
ด้ านซ้ ายไปด้ านขวา พาหะประจุคืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ (ด้ วยอัตราเร็วลอยเลื่อน Vd) ในทิศตรงข้ าม
กับกระแสไฟฟ้า I จากด้ านขวาไปด้ านซ้ าย
ภาพ 16 ข เมื่อใส่สนามแม่เหล็ก B ในทิศพุ่งเข้ าหาและตังฉากกั
้
บระนาบแผ่นตัวนําบาง
หรื อกระดาษ จะเกิดแรงแม่เหล็ก FB กระทํากับอิเล็กตรอน ทําให้ อิเล็กตรอนเบนไปทางขอบด้ านบน
ของแผ่นตัวนําบาง
ภาพ 16 ค เมื่อเวลาผ่านไปจะมีอิเล็กตรอนถูกผลักไปที่ขอบด้ านบนจํานวนมาก ส่วนขอบ
ด้ านล่างจะเกิดประจุไฟฟ้าบวกจํานวนมากเช่นกัน การที่มีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันที่ขอบทังสอง
้
ทํา
ให้ เกิดสนามไฟฟ้า เรี ยกว่า สนามไฟฟ้าฮอลล์ (Hall Field) EH ในแผ่นตัวนําบางมีทิศจากขอบ
ด้ านล่างไปขอบด้ านบน สนามไฟฟ้าจะทําให้ เกิดแรงไฟฟ้า FE กระทํากับอิเล็กตรอน ซึ่งจะทําให้
อิเล็กตรอนถูกผลักไปทางขอบด้ านล่าง เมื่อแรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กมีขนาดเท่ากัน อิเล็กตรอนจะ
เคลื่อนที่ในทิศไปทางซ้ ายโดยไม่เบน สนามไฟฟ้าที่เกิดในแผ่นตัวนําบางมีความสัมพันธ์ กบั ความ
ต่างศักย์หรื อโวลเตจ V ดังนี ้

29

ความต่างศักย์หรื อโวลเตจที่เกิดขึ ้นนี ้เรี ยกว่า ความต่างศักย์ฮอลล์ (Hall Potential
Difference หรื อ Hall voltage) VH พบว่า ความต่างศักย์ฮอลล์มีคา่ มากที่สดุ เมื่อแผ่นตัวนําบางทํา
จากสารกึ่งตัวนํา เช่น ซิลิกอน และเจอร์ เมเนียม ส่วนตัวนําไฟฟ้าที่ดี ความต่างศักย์ฮอลล์จะมีค่า
น้ อยกว่ามาก (เหตุผล พิจารณาได้ จากสมการ (7) หรื อสมการ (8) ในตอนท้ าย)
จากสมการ (1) จะได้ วา่

ภาพ 17กกแสดงการวัดความต่ างศักย์ ฮอลล์ VH
เราสามารถวัด VH โดยต่อ มิลลิโวลต์มิเตอร์ เข้ ากับจุด x และจุด y ดังภาพ 17 ก สภาพขัว้
ของ VH ทราบได้ จากเครื่ องหมายที่อา่ นได้ จาก มิลลิโวลต์มิเตอร์
จากภาพ 17 ก พาหะประจุ คืออิเล็กตรอนจึงมีประจุลบ ถ้ าพาหะประจุมีประจุบวก ทิศ
ของ Vd และ EH จะตรงข้ ามกับภาพ 17 ก แต่ทิศของ FB และ EE ยังคงเดิม ดังแสดงในภาพ 17 ข ทํา
ให้ ประจุบวกถูกผลักไปที่ขอบด้ านขวา ส่วนประจุลบถูกผลักไปที่ขอบด้ านซ้ าย และสภาพขัวของ
้
VH
จะตรงข้ ามกับกรณีที่พาหะประจุมีประจุลบ
จากภาพ 16 ค ขณะที่แรงแม่เหล็กและแรงไฟฟ้ามีขนาดเท่ากัน เราจะได้
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จากสมการ (2) จะได้

เนื่องจากอัตราเร็ วลอยเลื่อน Vd มีคา่

เมื่อ n คือจํานวนพาหะประจุตอ่ ลูกบาศก์เมตร (หรื อความหนาแน่นของพาหะประจุ)
และ A คือพื ้นที่หน้ าตัดของแผ่นตัวนําบาง
แทนสมการ (5) ลงในสมการ (4) จะได้

เนื่องจาก

คือความหนาของแผ่นตัวนําบาง ดังนัน้

สมการ (7) เขียนได้ ใหม่เป็ น

ปริ มาณ VHI และ t ในสมการ (8) หาได้ จากการวัด ส่วนค่า n ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของวัสดุที่ใช้
ทําหัววัด วัสดุที่เป็ นสารกึ่งตัวนําจะมีจํานวนพาหะประจุน้อยกว่าตัวนําไฟฟ้าที่ดี แต่ก็ยงั มีค่ามาก
พอที่จะทําให้ เกิดกระแสไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ ส่วนฉนวนมีจํานวนพาหะประจุน้อยมาก แต่ก็ยอม
ให้ กระแสไฟฟ้าปริ มาณเล็กน้ อยผ่าน จากการศึกษาพบว่า สารกึ่งตัวนํ าที่ เจื อสิ่งเจื อปนมีค่า n
1022m-3 และโลหะทัว่ ไปมีคา่ n 1028m-3 ดังนัน้ เราจึงสามารถหาความเข้ มของสนามแม่เหล็กที่
ไม่ทราบค่าจากสมการ (8) ได้
ความเข้ มของสนามแม่เหล็กมีหน่วยในระบบเอสไอเป็ นเทสลา (Tesla) แทนด้ วย
สัญลักษณ์ T หน่วยเดิมของความเข้ มของสนามแม่เหล็กคือ เกาส์ (Gauss) แทนด้ วยสัญลักษณ์ G
โดยที่ 1T = 104 G
C. Peter Cho, (n.d.) ได้ ศกึ ษาการประยุกต์ใช้ มอเตอร์ แม่เหล็กถาวร และเครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ เป็ นการนําเสนอมอเตอร์ แม่เหล็กถาวร และเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับรถยนต์
เพราะมีแนวโน้ มว่าจะมีการนําวัสดุแม่เหล็กถาวรมาใช้ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต บทความนี ้
จะศึกษามอเตอร์ หลัก 3 ชนิด และใช้ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้ ได้ กําลังไฟฟ้าที่สูงขึน้ โดยมุ่ง
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เทคโนโลยีมอเตอร์ ไฟฟ้า (Electric Motor Technologies)
เป็ นการกล่ า วถึ ง เทคโนโลยี ม อเตอร์ ไฟฟ้ า 3 แบบ และวงจรควบคุ ม กํ า ลั ง ทาง
อิเลคทรอนิคส์ที่ประยุกต์ใช้ ในรถยนต์ มอเตอร์ 3 ชนิดเป็ นมอเตอร์ แม่เหล็กถาวร (ชนิดมีแปรง และ
ไม่มีแปรง) มอเตอร์ เหนี่ยวนํา และมอเตอร์ สวิตช์รีลคั แต๊ นซ์ (Switched Reluctance Motors)
จํานวนมอเตอร์ 3 อย่างที่กําหนด ชนิดของมอเตอร์ แม่เหล็กถาวรที่ประยุกต์ใช้ ในรถยนต์ เพราะว่า
มันมีข้อดี มอเตอร์ ไฟฟ้าเป็ นเครื่ องมือที่ร้ ู จกั กันดีใช้ ในการแปลงค่าพลังงานไฟฟ้าไปเป็ นพลังงาน
พลัง งานกลโดยใช้ ส นามแม่ เ หล็ ก เหนี่ ย วนํ า มอเตอร์ ไ ฟฟ้ าประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นหลัก คื อ 1.
สเตเตอร์ (Stator) ที่ยดึ ไว้ กบั การพัน หรื อแม่เหล็กถาวร 2. การหมุนของโรเตอร์ (Rotor) จะทําให้
เกิดสนามแม่เหล็ก ซึง่ สนามแม่เหล็กจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากแม่เหล็กถาวรที่ติดในแกนกลาง และ
เกิดจากแม่เหล็กถาวรที่ตดิ ระหว่างโรเตอร์ และสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์
รู ปแบบมอเตอร์ ไฟฟ้าสมัยใหม่มาจากการพัฒนา และการปรั บแต่งวัสดุแม่เหล็ก ทํ า
วงจรไฟฟ้าให้ เล็กลง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคเปลี่ยนกําลังไฟฟ้า รู ปแบบการคํานวณ และการจําลอง
เทคโนโลยีการผลิต เปลี่ยนแปลงการทํางาน และควบคุมตามหลักการ ปรั บวัสดุแม่เหล็ก และ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิค ไม่เกิน 2 ทศวรรษ จะนําไปสูก่ ารพัฒนามอเตอร์ แม่เหล็กถาวรแบบไม่มีแปรง
ถ่าน (Brushless Permanent Magnet Motor) มันสิ่งสําคัญที่จะทําให้ ความหนาแน่นของกําลังมี
ประสิทธิภาพขึ ้น และเสียง/การสัน่ สะเทือนก็จะน้ อยลง เพราะว่าไม่มีประกายไฟ และเสียงเบา
กกกกกกก1.กกมอเตอร์ แม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet Motors)
กกกกกกกเครื่ องจักรแม่เหล็กถาวรเป็ นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากมีกําลังสูง และประสิทธิภาพ
สูง หลักๆ เนื่องจากแม่เหล็กนีโอดิเนียมไอรอนโบรอน และแม่เหล็กซาแมเรี ยมโคบอลต์ มีความ
หนาแน่นของพลังงานสูงมีขายทัว่ ๆไป อีกนัยหนึง่ ความก้ าวหน้ าของวัสดุแม่เหล็กพลังงานสูง และ
เทคโนโลยีในการผลิตแม่เหล็กมีการรองรับในการผลิตของความหนาแน่นกํ าลังสูง และมอเตอร์
แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูงที่ราคาเหมาะสม ด้ วยประกอบกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์กําลังงานสูง
มีให้ ใช้ เช่น MOSFETs และ IGBTs แต่ก่อนการเพิ่มความเร็ วของไมโครโปรเซสเซอร์ ช่วยในการ
ทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรให้ ดีขึ ้นในปั จจุบนั แนวโน้ มสําหรับการลดค่าใช้ จ่ายจะลดลง
เรื่ อย
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ภาพ 18กก แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่ างมอเตอร์ แม่ เหล็กถาวรกับ
แม่ เหล็กเหนี่ยวนํา
มอเตอร์ แม่เหล็กถาวรมีอยู่ 2 ชนิดคือแบบมีแปรงถ่าน และไม่มีแปรงถ่าน การประยุกต์
ของยานพาหนะทุกวันนี ้เกือบทังหมดใช้
้
มอเตอร์ แม่เหล็กถาวรชนิดแปรงถ่าน มอเตอร์ แม่เหล็ก
ถาวรชนิดแปรงถ่านมี 4 คุณลักษณะที่เป็ นประโยชน์สําหรับการประยุกต์ใช้ กบั ยานพาหนะ
1.กกแรงบิดกับความเร็ วที่พงึ ประสงค์
2.กกง่ายต่อการควบคุมแรงบิด และความเร็ว
3.กกกําลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
4.กกไม่ต้องการการแปลงไฟฟ้า
กกกกกกกแต่กระนันก็
้ มี 6 คุณลักษณะที่ไม่ดี
1.กกแรงเสียดทานระหว่างแปรงกับคอมมิวเตเตอร์
2.กกแปรงกับคอมมิวเตเตอร์ ต้องการซ่อมบํารุง
3.กกกระแสไฟฟ้าจ่ายให้ กบั อาเมเจอร์ ผา่ นทางแปรง และคอมมิวเตเตอร์
4.กกแปรง และคอมมิวเตเตอร์ ขณะที่เปิ ดจะเกิดประกายไฟ
5.กกการทําให้ มอเตอร์ เย็นลงจะทําได้ ยาก
6.กกการควบคุมมอเตอร์ DC ต้ องการสวิทช์ชิ่งกระแสสูง
มอเตอร์ แ บบไม่ มี แ ปรงถ่ า นกํ า ลัง ได้ รั บ ความนิ ย มมากกว่ า มอเตอร์ แ บบมี แ ปรงถ่ า น
เหตุผลในการได้ รับความนิยม เนื่องจากมีประสิทธิภาพการทํางานที่สงู กําลังที่ให้ สงู กว่า ระบาย
ความร้ อนได้ ดีกว่า และอายุการทํางานที่ยาวนานกว่า นอกจากนันมอเตอร์
้
ที่ไม่มีแปรงถ่านไม่มีการ

33

กกกกกกกกก 1.1ก มอเตอร์ แม่เหล็กถาวรชนิดไม่มีแปรงถ่าน (Brushless Type Permanent
Magnet Motor) ทิศทางด้ านอิเลคทรอนิคส์ได้ มีการเปลี่ยนมาใช้ มอเตอร์ แม่เหล็กถาวรแบบไม่มี
แปรงตลอดไปและยัง ได้ น มํ า มาใช้ ในการผลัก ดัน ให้ เกิ ด แรงขับ เคลื่ อ นของยานพาหนะใน
อุตสาหกรรม และเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการปรับปรุ งในวัสดุแม่เหล็กถาวร ให้ ก้าวหน้ าในอุปกรณ์
กําลังไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ และแผงวงจรไฟฟ้าในช่วง 2 ทศวรรษนี ้ ไม่ใช่เพียงแค่ปรับปรุวสั ดุอลั นิโค
และโลหะผสมเฟอร์ ไรท์ (เซรามิค) อย่างเดียว เป็ นการตอบรับการพัฒนาของแม่เหล็กโลกดังเช่น
ซาแมเรี ยมโคบอลต์ และนีโอดิเนียมโบรอนไอรอน ในประมาณปี 1980 มีการออกแบบความแรง
ของสนามแม่เหล็กให้ มีความหนาแน่นสูงขึ ้นใหม่ ไม่มีแปรงถ่าน ระบบมอเตอร์ แม่เหล็กถาวรทําให้ มี
แรงบิดภายใจมีอตั ราสูงมาก ดังภาพ 19 แสดงให้ เห็นถึงการกระจายและแกนมอเตอร์ แม่เหล็กถาวร

ภาพ 19 แสดงแผนผังของการกระจายสนามกําลังและ
แกนสนามของมอเตอร์ แม่ เหล็กถาวร
กกกกกกกกก 1.2กกวัสดุแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet Materials) ดังภาพ 20 เป็ นการสรุป
แม่ เ หล็ ก ถาวร 4 ชนิ ด ที่ ใ ช้ อยู่ ปั จ จุ บัน ในโรงงานมอเตอร์ ในกรณี ห ลัก ๆ มี ค วามคงทนของ
สนามแม่เหล็กที่สงู กว่าสภาพการลบล้ างของแม่เหล็กในแม่เหล็กถาวรนัน้ นักออกแบบมอเตอร์ ยงั
ต้ องการอยู่
กกกกกกกแม่เหล็กอัลนิโค ให้ ความคงทนต่อความหนาแน่นแรงดูดค่อนข้ างสูง แต่แรงผลักตํ่า เมื่อ
แรงผลักตํ่าและกขัวตรงข้
้
ามแม่เหล็กสองขัวอยู
้ ใ่ กล้ ชิดกันและกัน ขัวแม่
้ เหล็กสามารถทําให้ แรงอ่อน
ลงและมีความเป็ นไปได้ ที่ลบล้ างสภาพแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กที่เผชิญกัน

34

ภาพ 20 การสูญเสียอํานาจแม่ เหล็กของวัสดุแม่ เหล็กถาวร
แม่เหล็กเฟอร์ ไรต์จะมีความหนาแน่นฟลัคซ์ตํ่า แต่จะมีแรงผลักสูง ดังนันมั
้ นเป็ นไปได้ ที่
แรงดึงดูดของแม่เหล็กเฟอร์ ไรต์ตรงข้ ามมีขนาดกว้ างทําให้ มีแรงผลักสูง แม่เหล็กเฟอร์ ไรท์มีใช้ กนั
อย่างแพร่ หลายในมอเตอร์ ไฟฟ้า เพราะว่าวัสดุ และต้ นทุนการผลิตที่ตํ่า ต้ นทุนของวัสดุแม่เหล็ก
เฟอร์ ไรต์ทวั่ ไปในขณะนี ้ประมาณ 6-8 เท่า ตํ่ากกว่าวัสดุ NdBFe กระนัน้ กําลังที่ได้ ต่อสัดส่วน
นํ ้าหนักเป็ น 1.22 ของเฟอร์ ไรต์ เทียบกับ 1.36, NdBFe ซึง่ หมายความว่ามอเตอร์ แม่เหล็กเฟอร์ ไรต์
จะหนักกว่าประมาณ 20% เมื่อเทียบกับมอเตอร์ แม่เหล็ก NdBFe การวัดกําลังงานต่อค่าใช้ จ่าย
วัสดุ จะตํ่ากว่ามอเตอร์ แม่เหล็กเฟอร์ ไรเมื่อเทียบกับมอเตอร์ แม่เหล็ก NdBFe บริ ษัท Delco
Remy ใช้ แม่เหล็กเฟอร์ ไรต์ และแม่เหล็ก NdBFe สําหรับประยุกต์สตาร์ ทเตอร์ มอเตอร์ ที่แตกต่าง
กัน
แม่เหล็กโลกมีทงความคงทนแม่
ั้
เหล็กสูง และแรงผลักสูง มีราคาแพง แม่เหล็กถาวรชนิดนี ้
ใช้ ในการประยุกต์ต่างๆ ที่มีสมรรถนะสูง และประยุกต์เป็ นมอเตอร์ ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง
ให้ ระดับความหนาแน่นฟลัคซ์เป็ นสองเท่าของเฟอไรด์ เป็ นชนิดต้ น ๆ ที่ให้ บิดสูง วัสดุแม่เหล็ก
NdBFe เป็ นวัสดุที่ดีกว่าวัสดุอย่างอื่น ข้ อเสียการใช้ แม่เหล็ก NdBFe ที่ตรงกันข้ ามกับแม่เหล็ก
SmCo คือให้ พลังงานความหนาแน่นสูง แม่เหล็กถาวร NdBFe จะทํางานที่อณ
ุ หภูมิมากสุด 100
องศาเซลเซียสถึง 150 องศาเซลเซียส เปรี ยบเทียบกับ SmCo อัลนิโค และเฟอร์ ไรต์ จะทํางานได้ ที่
อุณหภูมิสงู สุด 200 ถึง 300 องศาเซลเซียส
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2.กกมอเตอร์ เหนี่ยวนํา (Induction Motors)
มอเตอร์ เหนี่ยวนํากระแสสลับ (AC) มอเตอร์ มีใช้ อยู่ทวั่ ไปทุกชนิดผลิตสําหรับประยุกต์ใช้
ในครัวเรื อน อุตสาหกรรมขับเคลื่อน และเครื่ องลากจูงไฟฟ้า มอเตอร์ เหล่านี ้มีความแข็งแรงทนทาน
ไม่แพง และค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุ งตํ่า ขนาดของมันประมาณ 2-3 วัตต์กําลัง 15000 แรงม้ า
มอเตอร์ เหนี่ยวนํามี ข้ อเสียคือเรื่ องความเร็ ว ที่ไม่ง่ายต่อการควบคุม รวมถึงความแรงที่มีค่าตํ่าค
ขณะที่มีโหลด เวลาสตาร์ ทต้ องรอให้ มอเตอร์ หมุน 5-7 รอบจนเต็มโหลด ภาพ 21 แสดงให้ เห็นส่วน
สเตเตอร์ (ส่วนคงที่) และโรเตอร์ (ส่วนหมุนของเครื่ องไฟฟ้า)

ภาพ 21 ชนิดสเตเตอร์ และโรเตอของมอเตอร์ เหนี่ยวนํา
มอเตอร์ เหนี่ยวนํากระแสสลับ เมื่อขับเคลื่อนด้ วยแหล่งจ่ายแบตเตอรี่ โดยความเหมาะสม
ของอินเวอร์ เตอร์ (Inverter) คุณลักษณะภายนอกคือเหมาะสมดีกบั การขับเคลื่อนยานยนต์ และ
การใช้ งานอื่น ๆ ไม่เหมือนกับมอเตอร์ แม่เหล็กถาวรแบบไม่มีแปรงมันจะต้ องมีตําแหน่งของโรเตอร์
เซนเซอร์ ในการทํางานมาจากอินเวอเตอร์ มันไม่ต้องการตําแหน่งของโรเตอร์ ที่ป้อนกลับ มันเป็ น
ประโยชน์ อย่างไรก็ตามการป้อนกลับของความเร็ วโรเตอร์ เมื่อมอเตอร์ เหนี่ยวนําทํางานมาจากตัว
อินเวอเตอร์ แม้ ว่ามันจะไม่ต้องการทํางานที่ป้อนกลับของความเร็ วโรเตอร์ ที่จะให้ นัน่ หมายถึงมี
การควบคุมแบบปิ ดของความเร็ วมอเตอเหนี่ยวนํา
มอเตอร์ เหนี่ยวนําค่อนข้ างจะมีต้นทุนการผลิตตํ่าและมีความแข็งแรงทนทาน เพราะว่า
ผลิต ขึน้ โดยไม่มี ว งแหวน หรื อ แปรง และคอมมิว เตเตอร์ ดัง นัน้ จึง มี ค วามสนใจให้ นํ า มอเตอร์
เหนี่ยวนํามาประยุกต์ใช้ ในรถยนต์ ในส่วนแรงขับเคลื่อน การสตาร์ ทเครื่ องยนต์ เบรก ผลิตไฟฟ้า
ความเร็ วกลับ เปลี่ยนความเร็ ว ฯลฯ ในแง่ที่ทําให้ ไม่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้ ในรถยนต์คือ
ส่วนประกอบเพื่อทําเป็ นพลังงานไฟฟ้าแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังให้ กําลังตํ่า นอกจากนี ้ในการร
ประยุกต์ ใช้ ในงานรถยนต์ เป็ นจํ านวนมากเป็ นไปไม่ได้ หรื อไม่เป็ นที่ น่าพอใจที่ จะใช้ เป็ นเครื่ อง
ตรวจจับความเร็ วหรื อมุม และยังไม่สามารถจ่ายเพื่อควบคุมระบบได้ ใช้ ได้ เฉพาะความดัน และ
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3.กกมอเตอร์ สวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์
มอเตอร์ แม่เหล็กถาวร และมอเตอร์ เหนี่ยวนํามีการใช้ มากที่สดุ ในการเป็ นมอเตอร์ การ
ขับเคลื่อนสําหรับ HEV และ EV เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้าที่ดีในการประยุกต์ใช้ ในรถยนต์ เร็ วๆนี ้มีการเพิ่ม
การทํางานของเทคโนโลยีมอเตอร์ สวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น การยอมรับ การสร้ าง
อย่างง่าย ๆ และมีราคาถูกกว่ามอเตอร์ แม่เหล็กโลก มีเหตุผลอยู่ 4 ข้ อเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี
มอเตอร์ สวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์ ให้ เป็ นชนิดที่มีการพัฒนาอย่างกว้ างขวาง
กกกกกกกกก 3.1กกยังไม่มีการคํานวณประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ และซอฟแวร์
กกกกกกกกก 3.2กกตัวกําลังความถี่สงู เช่น MOSFETs and IGBTs
กกกกกกกกก 3.3กกความเข้ าใจที่ดีของเทคโนโลยีสวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์
กกกกกกกกก 3.4กกการออกแบบที่เล็กลงของมอเตอร์ และความสามารถทางอิเลคทรอนิคส์
แม้ จะได้ รับความนิยม มันเป็ นสิ่งจํ าเป็ นสําหรั บงานในอนาคต และลดกระเพื่ อมของ
แรงบิด ,เสียง และปั ญหาทียงั ไม่ได้ ออกแบบแก้ ไขของระบบ
มอเตอร์ สวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์ และแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพเทียบเท่ากับมอเตอร์ เหนี่ยว
และมอเตอร์ แม่เหล็กถาวรในช่วงการกระเพื่อม กําลัง การทํางานของความเร็ ว และ ประสิทธิภาพ
ของระบบโดยรวม นอกจากนัน้ มอเตอร์ สวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์ มีศกั ยภาพการทํางานภายใต้ เงื่อนไข
ทางด้ านสิง่ แวดล้ อม เริ่มจากการผลิต ราคาถูก และมีความทนทานแข็งแรงดี
โครงสร้ างมอเตอร์ สวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์ มีแผนผังแสดงในภาพ 22 เป็ นชนิดสวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์
แบบมีขวยื
ั ้ ่นออกมา (ขัวมี
้ การออกแบบมาอย่างดีมีรูปทรงเป็ นเรขาคณิต) บนโรเตอร์ และสเตเตอร์
ด้ ว ย จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นมอเตอร์ ที่ ดูดี โดยเฉพาะสเตเตอร์ มี ตัว นํ า กระแสไฟฟ้ า โรเตอร์ ที่ เ คลื อ บ
ประกอบด้ ว ยขัว้ ที่ ส ะดุด ตา และแกนกลาง โดยไม่มีข ดลวดหรื อ แม่เ หล็ ก ถาวร สเตเตอร และ
แกนกลางโรเตอร์ ที่เคลือบจะช่วยลดกระแสไหลวน และขดลวดที่พนั รอบขัวสเตเตอร์
้
ดูภาพ 22
ลักษณะโครงสร้ างที่ให้ โรเตอร์ ทนทาน และง่ายต่อการผลิต ลักษณะสําคัญของสวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์ จะ
มีจํานวนขัว้ บนสเตเตอร์ ที่แตกต่างจากโรเตอร์ ขดลวดที่ อยู่ตรงข้ ามขัว้ ของสเตเตอร์ จะต่อแบบ
อนุกรมที่มาจากเฟสไฟฟ้าของมอเตอร์ สําหรับแต่ละเฟสของไฟฟ้า วงจรกําลังไฟฟ้าหนึ่ง หรื อสอง
สวิทซ์ไฟฟ้า จําเป็ นสําหรับการควบคุมทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในช่วงระยะที่เหมาะสม
สําหรับแรงบิด แรงจะกระทํากับขดลวดสเตเตอร์ ในการลําดับการผลิตแรงบิดในมอเตอร์ นี่คือ
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ระยะของการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์รถยนต์ รวมถึง
ระยะความกว้ างที่มีประสิทธิภาพสูงของแรงบิดและความเร็ว
ความจุแรงบิดสูงที่ความเร็วตํ่า
ง่ายและไม่ลาํ บากในการสร้ าง rotor
-

ภาพ 22 มอเตอร์ สวิทซ์ รีลัคแต๊ นซ์
ที่มา: Cho, C. Peter. (2010).
โดยสรุป มอเตอร์ สวิทซ์รีลคั แต๊ นซ์ มีลกั ษณะดีหลายอย่างที่นา่ สนใจสําหรับประยุกต์ใช้ ใน
ยานพาหนะ ที่เกี่ยวกับ
1.กกแรงบิดและความเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ ชนิดอื่น
2.กกแรงบิดสูงในการทํางานที่ความเร็วตํ่า
3.กกโครงสร้ างง่าย และแข็งแรงทนทาน
4.กกทนต่อความผิดพลาด
5.กกเหมาะสมสําหรับงานหนัก
6.กกมีเทคโนโลยีใช้ อย่างกว้ างขวางมีการปรับปรุงเสียงและแรงกระตุก
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Andris Valodze, (n.d.)ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการสร้ างเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็ก

ภาพ 23กกเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ามินิโรแมก
เครื่ องผลิตพลังงานไฟฟ้าฟรี มาจากพลังงานแม่เหล็กโดยใช้ หลักการเคลื่อนที่การไหล
ของแม่เหล็ก ซึ่งเรี ยกว่ากระแสแม่เหล็กสําหรับผลิตกําลังไฟฟ้า เกี่ยวกับพลังงานแม่เหล็ก เครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้านี ้สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าฟรี 3.5 โวลต์ 7 แอมกระแสไฟตรง (ประมาณ 24 วัตต์) ซึง่ มัน
จะผลิตกําลังที่พอเพียงที่จะสนับสนุนตัวมัน เครื่ องผลิตไฟฟ้านี ้ต้ องการสตาร์ ทโดยมอเตอร์ ภายนอก
ประมาณ 42 วินาทีที่ 2100 รอบต่อนาที หลังจากขบวนการชาร์ ตนี ้ เมื่อการไหลของพลังงานถูก
สร้ างในเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าโรเม็ก (Romag) ต่อจากนันสามารถจะเอามอเตอร์
้
ออก และหลังจากนัน้
ก็จะสามารถใช้ พลังงานไฟฟ้าฟรี เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหม่ของการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากการใช้ กระแสไฟฟ้าโดยอํานาจแม่เหล็ก มันเป็ นการไขปริ ศนาแหล่งจ่ายที่
เป็ นธรรมชาติของแม่เหล็ก
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การทํางาน
การทําให้ เกิดมอเตอร์ แม่เหล็ก/เครื่ องกําเนิดแม่เหล็ก 3.5 โวลต์ 7 แอมป์ จะต้ องชาร์ จโดย
การขับเพลาหลักที่ 2100 รอบต่อนาทีที่ 42 วินาที เป็ นที่เข้ าใจดีว่าขบวนการชาร์ จพลังงานแม่เหล็ก
ภายใน 6 ขดลวดทองแดง ท่อทองแดงประกอบด้ วยขดลวด และสายไฟที่ถกู เคลือบด้ วยทองแดง
พันรอบ ๆ แม่เหล็ก การชาร์ จนี ้จะสมบรูณ์ได้ ด้วย 6 ขดลวดที่ตอ่ กับสายส่วนที่# 22 ต่อกัน และด้ วย
ขัวแม่
้ เหล็กสลับขัวกั
้ น หลักจาก 42 วินาที ของการชาร์ จขดลวดที่ตอ่ จะต้ องเปิ ดวงจร และครบวงจร
อีกครั ง้ ผ่านทางการดึงพลังงานที่ เรี ยกว่า 7 แอมป์ ส่วนที่#23 เหมือนกับกระแสที่ ถูกดึงจาก 6
ขดลวด การดึงของขัวแม่
้ เหล็กนีจ้ ะเป็ นการตอบสนองระหว่างโรเตอร์ แม่เหล็ก และขดลวด การ
ตอบสนองนี ้เป็ นสาเหตุให้ เพลาหมุน 12 แม่เหล็กถาวรเหมือนแรงดูดและปล่อย ต่อจากนันการขั
้
บ
(ข้ อเหวี่ยง) จะถูกตัดเพื่อที่ยอมให้ หมุนด้ วยแรงกระตุ้นแรงขับโหลดที่มีอยู่
สนามแม่เหล็กจะต้ องถูกรักษาไว้ ระหว่างการหมุน สนามแม่เหล็กจะถูกห่อหุ้มด้ วยระบบ
การวางสายไฟ แรงดึง และแรงผลักของแม่เหล็กมีหน้ าที่หลายปั จจัย อย่างแรก แรงผลักระหว่าง
สนามแม่เหล็กเหนือกับใต้ จะสมบรู ณ์เมื่อแรงผลักอยู่ตรงข้ ามกัน (ด้ านบนของแถวหนึ่งถึงด้ านล่าง
ของแถวต่อไป เป็ นต้ น) การกระทํานี ้มีผลต่อสนามแม่เหล็กที่กลมกลืนในสนามแม่เหล็ก และทําให้
ไม่มีแรงดึงกลับเกิดขึ ้น แต่ละแม่เหล็กจะผ่านขดลวดจะแลกเปลี่ยนพลังงานของพลังงานระหว่าง
ขดลวดรอบๆ แม่เหล็ก และสร้ างขดลวด ขัว้ ที่เป็ นกลางสิ่งนีเ้ ป็ น การปล่อยสนามแม่เหล็กและ
ป้องกันการดึงกลับของแม่เหล็ก
การรวมสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของแม่เหล็กไว้ ในวงจรที่ยอมให้ มีการแลกเปลี่ยนพลังงานฟรี
นี เ้ ป็ นวัฏจัก รของพลัง งานแม่เ หล็ก /อิ เ ลคทรอนิ ค ที่ ไม่ใ ช่ แม่เ หล็ก /อิ เลคทรอนิ ค เพราะว่า แรง
สนามแม่เหล็กไม่ได้ มาจากไฟฟ้าที่ต่อเข้ ามา แต่มาจากพลังงานแม่เหล็ก แต่ค่อนข้ างมาจากการ
สร้ างของพลังงานแม่เหล็กที่มาจากแรงผลักของพลังงานฟรี
การให้ คําจํากัดความในอนาคตของหน่วยที่เป็ นสิ่งสําคัญเพื่อให้ เข้ าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก (พลังงาน) ด้ วยแนวความคิดที่คล้ ายคลึงกัน ลักษณะการให้ ผลพลังงานที่แตกต่าง ผล
อย่างหนึ่งก็คือโครงสร้ างแม่เหล็กต้ องการรู ปแบบการไหลที่เป็ นแรงทัว่ ไป ในขณะที่การไหลของ
ไฟฟ้าอ้ างเหตุผล (ลัดวงจร, มีประกายไฟ) เพราะความจริ งการตอบสนองต่อการทํางาน (ภายใน
เครื่ อง) ที่จะติดตัง้ ต้ องการอย่างไรและต้ องการที่ไหน เป็ นผลในการทําหน้ าที่ของเครื่ อง ว่าจะมีการ
ทําเป็ นขบวนการอย่างที่ไหน โดยการผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องของพลังงานแม่เหล็กนันวั
้ ดกระแส
ได้ อย่างชัดเจน
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ภาพ 24 โครงสร้ าง

ภาพ 25 ชิน้ ส่ วนของโรเตอร์
ที่มา: Andris Valodze, (n.d.)
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ภาพ 26 แผนผังวงจร

ภาพ 27 โรเตอร์ และแกนโรเตอร์
ที่มา: Andris Valodze, (n.d.)
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ส่วนประกอบ และโครงสร้ าง
ในการสร้ างครัง้ แรกเราแนะนําให้ ใช้ วสั ดุตามที่กําหนด
1.กกแผ่นอลูมเิ นียม
2.กกSleave Bearing 1 นิ ้ว เส้ นผ่าศูนย์กลางภายในยาว ½ นิ ้ว ทองเหลืองชุบนํ ้ามัน
3.กกเพลาทองเหลือขนาดความยาว 4 นิ ้ว เส้ นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ ้ว
4.กกโรเตอร์ ทองเหลืองเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ ้ว ความยาว 1-3/4 นิ ้ว
5.กกช่องโรเตอร์ 6 ช่อง แต่ละช่องยาว ¾ นิ ้ว ลึก .260 กว้ าง 23/32 ช่องว่างนี ้จะมีช่อง
60 องศาของแต่ละส่วน
6.กกหนึ่งช่องตัดตรงกลางของโรเตอร์ ทองเหลือง ประมาณ 360 องศา กว้ าง 1/4 นิ ้ว ลึก
5/16 นิ ้ว
7.กก12 ช่อง (รู ปแบบเป็ นช่อง 6 ช่อง ตัดเป็ นลักษณะ 360 องศา) แต่ละช่องจะมีฉนวน
ขนาดความหนา 0.10
8.กกรวม 228 ชิ ้น รู ปทรง U ความหนา 0.40 เป็ นสายเหล็กชุบทองแดง แต่ละช่องว่าง
(ส่วนที่ 7)จะมี 19 ชิ ้น ของสายที่เหมาะสมในไมก้ า ดังนัน้ สายจะไม่สมั ผัสกับโรเตอร์ ทองเหลือง
ขอบหัวสายจะออกมาด้ านนอกของผิวหน้ าของโรเตอร์ และขอบหางยื่นออกมา 1/8 นิ ้ว เหนือด้ าน
นอกเส้ นผ่าศูนย์กลางโรเตอร์
9.กกสายไฟที่พนั 11 รอบนีเ้ คลือบด้ วยทองแดงขนาด 0.032 นิว้ ควรจะกว้ าง 3/8 นิว้
และรูปแบบการวางรอบๆ 12 แม่เหล็ก เมื่อวางในสายที่งอเบอร์ 8 มันจะพอดีกบั จุดสัมผัส
10.กหลังจากนัน้ คุณต้ องการไมร่า 12 ชิ ้น ขนาด 0.005 นิ ้ว สิ่งนี ้จะใส่เข้ าไปในตรงกลาง
ของสายไฟเบอร์ 9
11.กขณะนี ้ แม่เหล็กถาวร 12 ตัวถูกหุ้มด้ วยฉนวนคือไมร่า ไม่ได้ ตอ่ กับสายไฟเบอร์ 9 วัด
แม่เหล็กให้ ยาว ¾ นิ ้ว กว้ าง 5/8 นิ ้ว หนา 3/8 นิ ้ว ทําจากวัสดุแม่เหล็กไอโซโทรปิ ค Alnico 4, M—
60; 12 AL, 28 Ni, 5 Co, bal Fe, และประกอบเข้ าด้ วยกันที่มีสนามแม่เหล็ก Cast 9100 TS. 450
Brin, 2.2 Peak energy product เมื่อใส่แม่เหล็กไปในโรเตอร์ ด้ านนอกของแม่เหล็ก12 อันไม่ควร
เป็ นอยู่ในรัศมีของอุปกรณ์ ส่วนกลางของแม่เหล็ก จนถึงที่ว่างตรงกลางของขดลวดยาว 3/32 นิ ้ว
ขอบที่จะพันด้ วยสายไฟขนาด 1/32 นิ ้ว ไปถึงขดลวด การเปลี่ยนช่องว่างแม่เหล็ก ไม่ได้ ช่วยเฉพาะ
การปล่อยเป็ นรอบ ๆ เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยเคลื่อนที่ในการหมุน (ความคมของขอบแม่เหล็ก ผิวหน้ า
ของขดลวดควรจะเป็ นสันดอนเล็กๆถึงราบเรี ยบ)
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12.กตําแหน่งแม่เหล็กในโรเตอร์
13.กรู ปแบบการต่อสายไฟพันรอบ ๆ แม่เหล็ก พัน 12 รอบแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน, ข้ างบน
และล่างอย่างละ 6 ส่วน แต่ละส่วนไม่ต่อกัน ทิศทางการไหลของแม่เหล็กระหว่าง 6 ม้ วน(ขดลวด)
ข้ างบนและ 6 ม้ วนข้ างล่าง ออกมาเป็ น ทิศทางการไหลที่แสดงในภาพที่# 25 ภาพที่# 26 แสดง
การพันสายไฟรอบ ๆ แม่เหล็กจากครึ่ งบน(เหนือ) และ หลังจากพัน 11 รอบ คุณจะเห็นการต่อที่
ครึ่งล่าง (ใต้ ) สายไฟนี ้จะไปที่แม่เหล็กอันที่ 2 และ ต่อไปยังสายไฟอื่น สิ่งนี ้ต่อสายไฟไปด้ านเหนือ
ดังนัน้ สายไฟทุกอันจะเชื่อมต่อต่อจากแม่เหล็กอันเหนือไปใต้ ครึ่ งหนึ่งของแม่เหล็กเหนือไปยัง
ครึ่งหนึง่ ของแม่เหล็กใต้ ความจริ งการต่อต้ องพันทองแดงแล้ วตัดไม่บดั กรี ด้วยฉนวน และแทนที่ควร
จะเป็ นการม้ วนทองแดงแบบสัน้ ๆ เพื่อหยุดหน้ าสัมผัสกับตัวโรเตอร์
14.กท่อทองแดง หน้ า 0.03 นิ ้ว ความยาว 2 นิ ้ว และ รัศมีภายใน 21/2 นิ ้ว
15.ก6 ช่อง ตัดที่ตรงส่วนบนของท่อเบอร์ 14 ช่องว่างกว้ าง 5/8 นิ ้ว ลึก 1/32 นิ ้ว ระยะห่าง
60 องศา
16.กช่องว่าง 6 ช่อง ตัดที่สว่ นล่างของท่อใน #14 ช่องว่างมีขนาด 5/8 นิ ้ว กว้ าง 5/16 นิ ้ว
ความลึกสอดคล้ องกับในช่องว่าง #15
17.กติดตังท่
้ อทองแดง 6 อัน
18.กวงแหวนอะคริ ลกิ ยึดตามกส่วน 14, วงแหวนอะคริลกิ เท่ากับ 3-3/4 นิ ้ว รัศมีข้างนอก
2¼ นิ ้ว รัศมีข้างใน 3/8 นิ ้ว ความหนาร่ องตามทิศทางส่วน #1 วงแหวนจะมีร่องความกว้ าง 0.03
ตัดความลึก ¼ นิ ้ว เพื่อให้ 6 ท่อลวดทองแดงคํ ้าไว้ ได้ ส่วนที่ 17 เพื่อเอาไว้ ใส่
19.กพลาสติกหน้ า 0.002 นิ ้ว เป็ นฉนวนกระดาษที่วางไว้ ข้างในรอบ ๆ และ ข้ างนอกส่วน
#14
20.กสร้ าง 6 ขดลวดของสายทองแดงของแต่ละขดลวดประมาณ 72 รอบ ด้ วยเส้ นลวด
ขนาด 0.014 นิ ้ว แต่ละขดลวดพัน 2 ชัน้ ชันล่
้ างใส่ขดลวดให้ เต็ม 5/8 นิ ้ว 45 รอบ และส่วนบน 5/16
นิ ้ว 27 รอบ ให้ แน่ใจขดลวดแต่ละอันมีความยาวเท่ากับ 72 รอบ ตัวอย่างความยาวของสายที่พนั
ดังนันสายที
้
่ไม่ได้ พนั เอาไว้ สําหรับวัดมี 6 เส้ น การพันขดลวด สมมุติว่าใส่สายที่ม้วนเล็ก ๆ ด้ วย
หนึ่งความยาวต่อจากนันให้
้ ถือท่อทองแดงที่ตํ่ากว่าการขยาย เริ่ มที่เพิ่มสายไฟในรู ปที่ 25 และ พัน
ชัว่ คราวของสายนี ้ที่ด้านนอกของท่อ ทําให้ แน่ใจว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทัง่ ช่องขนาด 5/8
นิ ้วเต็ม รวม 45 รอบ กลับมาที่สาย และตรงข้ ามส่วนบนของขดลวดขนาด 15/32 นิ ้วและพันมันใน
ทิศทางเดียวกันอีกครัง้ นาฬิกา ชันที
้ ่ 2 ทําให้ แน่ใจว่ามีช่องว่าง 5/16 นิ ้ว รวม 27 รอบ วิธีนี ้ จะมี 2
ชัน้ ตรงกลางพอดีที่ส่วนบนของชันแรกหลั
้
งจากคุณพันขดลวดเสร็ จแล้ ว ก็ให้ ทําซํ ้าอีกครัง้ หนึ่งท
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21.กจํานวนที่ระบุ ด้ านบนของชันที
้ ่สอง
22.กรูปแบบการต่อ 6 ขดลวด เมื่อมินิโรเม็กมีการขับเคลื่อนที่ 2100 รอบใน 42 วินาที จุด
ต่อสายไฟทัง้ 6 จุดต้ องต่อเข้ าด้ วยกัน หมายถึง สายขัวบวกไปยั
้
งสายขัวลบ
้ จะถูกต่อกันด้ วยสวิทช์
หลักจาก 42 วินาที โหลดจะถูกเพิ่มเข้ าไปในวงจร และสตาร์ ทสวิทช์ก็จะเปิ ด เพื่อตรวจสอบการต่อ
อีกครัง้ หนึง่ ระหว่างขดลวด บันทึกสิง่ นันจนสํ
้
าเร็จ ปลายสายขดลวด#1 ไปยังปลายขดลวดที่ #2 ซึง่
อยูข่ ้ างบนถึงข้ างบน รูปแบบนี ้จะมีจดุ เริ่ มต้ นของขดลวดที่ 2 (ชันล่
้ าง) ไปยังจุดเริ่ มต้ นของขดลวดที่
#3 จะมีการ (ชันล่
้ างเหมือนกัน) เมื่อท่อทองแดงเป็ นขดลวดที่วางรอบ ๆ โรเตอร์ ระยะจากแม่เหล็ก
ถึ ง ขดลวดจะต้ อ งเท่ า กัน ถ้ า มัน วัด ความแตกต่า ง อะคริ ลิ ก ที่ ยึด รู ป ร่ า ง สามารถม้ ว นถึ ง ฐาน
อลูมิเนียม ทําให้ ยื่นออกข้ างบน และปรับท่อทองแดงในทิศทางที่ต้องการ เพื่อที่จะคงระยะเหมือนที่
กําหนดไว้
23.กสายไฟไปยังโหลด
24.กสายไฟไปยังสวิทช์สตาร์ ท
25.กทิศทางการหมุนสิง่ นี ้ สิง่ นี ้คือนาฬิกา เมื่อมองจากด้ านบนลงล่าง
26.กอะคริ ลกิ ลิคโดมสําหรับป้องกันการเสียดสี
27.กการเคลือบของอะคริ ลิกเพื่อที่จะให้ โรเตอร์ แข็ง ไม่ใช้ มอเตอร์ ที่ทาด้ วยวานิช ความ
ร้ อนเริ่ มต้ นของโรเตอร์ และจุ่มมันในอะคริ ลิกร้ อน หลังจากเอาออกมาจากถัง หมุนจนอะคริ ลิกแข็ง
ให้ ทวั่ ๆ โรเตอร์ เพื่อให้ เกิดสมดุล เพิ่มทองเหลือแต่ละอันหรื อเอาทองเหลือออกตามที่ต้องการ โดย
เจาะรูเล็ก ๆ ในโรเตอร์ ด้านที่หนัก
28.กท่อฉนวนของการต่อทังหมด
้
29.กเพลาสําหรับการสตาร์ ท และการทดสอบความเร็ว (ถ้ าต้ องการ)
สรุ ปชิน้ ส่ วนของมินิโรเม็ก (Mini-Romag)
สรุ ปเป็ นการสาธิ ตแบบง่า ย ๆ ตัวเลขที่ น่า ประหลาดใจของการประยุก ต์ จํ าไว้ ว่า มัน
จะต้ องมีโหลดที่จะต้ องทํางาน บางสิง่ คือแรงดึงดูดของพลังงานแม่เหล็ก สร้ างสิง่ นี ้และความเป็ นไป
ใหม่ ๆ ของการสร้ างพลังงานฟรี ด้วยตัวเอง
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แนวโน้ มอุตสาหกรรมรถยนต์
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มอเตอร์ ไฟฟ้าได้ ถกู ประยุกต์ให้ ใช้ งานมากขึ ้น โดยจะต้ องมี
ราคาตํ่า และเป็ นอิเลคทรอนิคส์ที่ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทําจากวัสดุแม่เหล็กถาวร

ภาพ 28 การเปรี ยบเทียบยอดขายรถยนต์ และการพยากรณ์
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์ มีอตั ราการขยายตัวทางการตลาดอย่างมาก ทุกๆ ปี
จะขยายตัวได้ 45 ล้ านคัน ดังแสดงในภาพ 28 แสดงยอดขายเปรี ยบเทียบกับการประมาณการ เคย
มีการทํานายว่าจะขายรถยนต์ได้ มากถึง 50%ในปี 2010 สูงกว่าปี 1990 ภาพ 29 แสดงจํานวนของ
มอเตอร์ ไฟฟ้าที่ใช้ ในรถยนต์
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ภาพ 29 จํานวนของมอเตอร์ ไฟฟ้าในรถยนต์
ในรถยนต์หนึ่งคันมีการประเมินว่าจะใช้ แม่เหล็กไฟฟ้าจํานวน 40-100 ตัว นอกจากนัน้
แล้ ว อิเลคทรอนิคส์ก็เพิ่มขึ ้นอย่างมากมายใน 2 ทศวรรษ มอเตอร์ ไฟฟ้ามีบทบาทสําคัญทํางาน
ร่ วมกับเครื่ องมือเก็บพลังงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น รถไฟฟ้าไฮบริ ด (Hybrid electric
Vehicle, HEV) และ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) ไม่ว่าแหล่งพลังงาน HEV/EV แต่ก็ยงั
ต้ องมีมอเตอร์ ไฟฟ้าขับเคลื่อน
ในปี 2005 มีการประเมินมูลค่าทางการตลาดได้ ประมาณ 100 พันล้ าน ดอลล่าร์ เพิ่มขึ ้น
เป็ นเท่าตัวของปี 1995 ตามรู ป สอดคล้ องกับการนําเสนอของมหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์ เติบโตประมาณ 20% ต่อปี ถึงแม้ ว่าราคาอุปกรณ์ ไฟฟ้า/
อิเลคทรอนิคส์จะลดลง แต่โดยรวมแล้ วราคารถยนต์ยงั เพิ่มขึ ้นจาก 20% เป็ น 25 % ในปี 2010 มา
จากปั จจัยหลัก ๆ 2 ปั จจัยคือ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้น และพลังงานที่มากขึ ้น โดยที่ราคามอเตอร์
ไฟฟ้าไม่แพงในตลาดรถยนต์ เพื่อให้ เป็ นไปตามความต้ องการที่จะประหยัดนํา้ มัน และความม
ต้ องการของผู้ใช้
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ความสนใจในแรงดันไฟฟ้าสูงสําหรับระบบรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา ความสนใจนี ้
เป็ นแรงผลักดันให้ มีการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าขึ ้น ปรับปรุ งให้ ประหยัดนํ ้ามัน และ ลดการปล่อยภาวะ
พร้ อมกับเพิ่มความสะดวกสบายให้ ลกู ค้ า บทความสิ่งพิมพ์การค้ าเกี่ยวระบบไฟฟ้าแรงสูงมีขึ ้นใน
เดือนสิงหาคม ,กันยายน ,ตุลาคม ปี 1998 นี่เป็ นผลสะท้ อนถึงความสนใจในหัวเรื่ องนี ้
ในปี 1989 บริ ษัทรถยนต์ ในNorth American ได้ ตระหนักถึงความต้ องการระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงที่ตอบสนองความต้ องการไฟฟ้าในอนาคต SAE ได้ เร่งให้ บริ ษัท Ford Motor จัดตัง้
”SAE Dual High Voltage Committee” เพื่อที่จะพัฒนาหาแนวทางสําหรับการประยุกต์ระบบ
เหล่านัน้ ผลของการประชุมของ SAE Committee ให้ ข้อมูลกับสาธารณะชนใน รายงาน J2232
ระบุว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (48 โวลต์) ควรจะพิจารณาจากสัดส่วนของความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้าเกินกําลัง ในเอกสาร SAE ที่เผยแพร่จะกล่าวถึงข้ อดีข้อเสียของแรงดันไฟฟ้าสูง เช่นการคาด
การล่วงหน้ าเกี่ยวกับราคาของแรงดันไฟฟ้าสูงไว้ อย่างชัดเจน ทําให้ ความกระตือรื อร้ นลดลง
บริ ษัท รถยนต์ยโุ รปในปี 1996 เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับปั ญหาการขาดแคลนรถพลังงาน
ไฟฟ้าในอนาคตMercedes มีความพยายามที่ให้ MIT จัดตังสมาคมของบริ
้
ษัทรถยนต์ ,คูค่ ้ า และผู้
มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ในระบบยานพาหนะไฟฟ้า เป้าหมายก็คือระบุถึงปั ญหา วิธีการแก้ ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ ได้ รับการสนับสนุนอย่างกว้ างขวางจากอุตสาหกรรมระบบแรงดันไฟฟ้าสูง
ยุโรปจะใช้ แรงดันไฟฟ้า 12 – 36 โวลต์ (14 – 42 โวลต์ Generator Voltage) และสิ่งนี ้ก็คือ
จุดสําคัญของความพยายาม MIT Consortium บริ ษัทรถยนต์ในยุโรปปั จจุบนั มีโปรแกรมระบุ
เป้าหมายใน 2001 และ 2002 สําหรับการเริ่ มต้ นระบบที่ 14 – 42 โวลต์ ในรถยนต์นงั่
ผลดีของยานพาหนะที่ใช้ ระบบแรงดันไฟฟ้าสูง
1.กกกระแสไฟฟ้าสําหรับโหลดกําลังสูงลดลงในสัดส่วนการเพิ่มของแรงดัน ในระบบ 36
โวลต์ กระแสจะลดลงด้ วยสัดส่วนของ 3
2.กกประสิทธิ ภาพระบบโดยรวมเพิ่มขึ ้นโดยการลดลงของกระแส สิ่งนีท้ ําให้ ประหยัด
เชื ้อเพลิง
3.กกลดขนาดและนํ ้าหนักของการเดินสายไฟฟ้า
4.กกลดขนาดการเดินสายไฟฟ้าและราคาของอุปกรณ์ เซมิคอนดัคเตอร์ (กินกระแส
ตํ่าลง)
5.กกแรงดันสูงสามารถใช้ กบั อุปกรณ์ใหม่ๆและที่ใช้ กําลังสูง
6.กกระบบสตาร์ ท (ประหยัดเชื ้อเพลิง)
7.กกประหยัดไฟฟ้าสําหรับเครื่ องปรับอากาศ (นํ ้ามัน และลดการปล่อยมลภาวะ)
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8.กกเครื่ องกระตุ้นวาล์วไฟฟ้า
9.กกลดการสัน่ ในเครื่ องยนต์
10.กปั๊ มนํ ้าไฟฟ้า
จากรายการต่อไปนี ้ได้ รวบรวมการประยุกต์ใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้าที่มีในปั จจุบนั และอนาคตอัน
ใกล้ ภายใต้ การพัฒนา
Power train:
สตาร์ ทเตอร์ มอเตอร์ เครื่ องปั่ นไฟฟ้า เครื่ องทําความเย็นอิเลคทรอนิคส์ ตัวขับแอร์
คอนดิชนั่ คอมเพรชเซอร์ ตัวควบคุมความเร็ ว ตัวควบคุมคันเร่งรถยนต์ วาวท่อไอดี ตัวเปลี่ยนกําลัง
มอเตอร์ ปั๊มเครื่ องทําความเย็น วาวอิเลกโทรนิกส์
ช่วงล่าง :
ระบบพวงมาลัยไฟฟ้ากําลัง, ตัวขับปั๊ มเอบีเอส, พวงมาลัยเพาเวอร์ , อิเลกโทรไฮโดลิก,
เบรก, ระบบรับนํ ้าหนัก และระบบขับเคลื่อน 2-4 ล้ อ
ตัวถัง :
ที่ปัดนํ ้าฝน, หน้ าต่างเลื่อน, ตัวปรับที่นงั่ , ที่นงั่ แบบสัน่ , กระจกหลังคา, ประตูแบบเลื่อน,
ที่ล็อคประตู, ตัวปรับไฟหน้ า, ตัวปรับกระจก, ตัวปรับพวงมาลัยเพาเวอร์ , เครื่ องเป่ า, รถ
ลาดตระเวน, มอเตอร์ ปัดนํ ้าฝนไฟหน้ า, เสาอากาศ, ไฟประตู, trunk closer, ระบบปรับระดับ

ภาพ 30 การประยุกต์ ต่างๆในรถยนต์ ไฟฟ้า
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การประยุกต์ ในอนาคต
ระบบโช๊ คอัพแม่เหล็ก
เครื่ องชาร์ จไฟ
มอเตอร์ ลากแม่เหล็กถาวร
เกียร์ ไฟฟ้า
เครื่ องปรับอากาศแม่เหล็กในยานพาหนะ

ภาพ 31 ลําโพงแม่ เหล็กในโทรศัพท์ มือถือ

ภาพ 32 คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ในแอร์ คอนดิช่ ัน
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บทสรุ ป
แนวโน้ มและการทํานายของอุตสาหกรรมรถยนต์นนในอนาคต
ั้
ได้ มีการนําเสนอถึงความ
ต้ องการการใช้ วสั ดุแม่เหล็กถาวรต่อระบบไฟฟ้ามากขึ ้น ดังนันในอนาคตอั
้
นใกล้ นี ้เราจะมีกําลังที่ใช้
สําหรับหมุนเครื่ องจักรและวัสดุแม่เหล็กถาวรทีไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
ในวันนี ้เรามีการใช้ 2kW ต่อวัน แต่ในอนาคต เราอาจจะต้ องการแทนที่ด้วยนโยบาย
20kW หรื อเทียบเท่า 50kW บนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สามารถทําได้ ซึง่ บางทีเรายังไม่ร้ ู สกึ การ
นําเสนอมอเตอร์ สามแบบและเทคโนโลยีสามารถรองรับระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ กบั ยานพาหนะเริ่มมีมาก
ขึ ้น การเน้ นเป็ นพิเศษให้ แก่การใช้ งานในสามรูปแบบของรถดังเช่น starter motors เป็ น integrated
starter และเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าหลายระบบเป็ นระบบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับระบบเดียว
ในปั จจุบนั ความต้ องการของพลังงานที่สงู ขึ ้นจึงทําให้ ต้องมีการลดความสิ ้นเปลืองของ
นํา้ มันเชือ้ เพลิง และยังเพิ่มความกดดันให้ ระบบไฟฟ้านัน้ ต้ องหาจุดที่ต้องการสําหรับทางเลือก
เทคโนโลยีที่จะรองรับในอนาคต สิ่งเหล่านี ้เป็ นหลายๆวิธีที่จะลดความสิ ้นเปลืองและการเผยแพร่
เหล่านี ้ให้ สามารถให้ ได้ กําลังที่มากขึ ้น 3 ถึง 4 เท่า แต่ปัจจุบนั เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับกําลัง
สูงไม่สามารถแก้ ไขเพื่อให้ สนองกับปริ มาณของพลังงานนี ้ ความร่ วมมือทางเทคโนโลยีที่จะจัดหา
แบบหรื อตัว อย่ า งที่ แน่ น อนที่ เ หมาะสมกับความต้ อ งการในอนาคตวัตถุร าคาถูก การใช้ กํ า ลัง
อิเลคทรอนิคส์ วงจรควบคุมหลายๆหน้ าที่ และ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าจะเป็ นการขยายระบบไฟฟ้าที่
มากขึ ้นในอนาคต

