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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินงานวิจัย
การวิจยั เกี่ยวกับวิธีการ อุปกรณ์ที่จะนําเอาแม่เหล็กถาวรมาผลิตไฟฟ้า เป็ นการศึกษาใน
แนวกรณีศกึ ษา โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ประกอบด้ วยขันตอนการศึ
้
กษาดังนี ้
ศึกษาเปรี ยบเทียบสมบัตวิ ัสดุท่ จี ะนํามาทํามอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ แม่ แหล็กถาวร
1.กกเลือกวัสดุแม่เหล็กถาวรมา 4 ชนิด รวบรวมข้ อมูลสมบัตขิ องวัสดุแม่เหล็กถาวร
2.กกนํ าข้ อมูลวัสดุแม่เหล็กจากเอกสารงานวิจัยและบริ ษัทแม่เหล็กมาวิเคราะห์
ข้ อมูล
3.กกทําการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ผล
4.กกสรุป
ศึกษาและเปรียบเทียบข้ อดีของมอเตอร์ 3 ชนิดเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
1.กกรวบรวมข้ อมูลสมบัตขิ องมอเตอร์ 3 ชนิด
2.กกนําข้ อมูลที่ได้ จากเอกสาร งานวิจยั และบริษัทผู้ผลิตมาวิเคราะห์ข้อมูล
3.กกทําการเปรี ยบและวิเคราะห์ผล
4.กกสรุป
ศึกษาและเปรี ยบเทียบข้ อดีของโรเตอร์ แม่ แหล็กเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
1.กกเลือกรูปแบบของโรเตอร์ แม่แหล็กที่เหมาะสมมา 5 ชนิด
2.กกใช้ สเตเตอร์ แบบเดียวกันในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.กกเปลี่ยนเฉพาะโรเตอร์ โดยให้ รัศมี ความยาว ชนิดวัสดุ และความหนา เท่ากัน
ทุกตัว แล้ ววิเคราะห์ผล
4.กกสรุป
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ศึกษาหาระยะของแม่ เหล็ก
3.3กกวัตถุประสงค์ เพื่ อหาระยะของแม่เหล็กถาวรที่ผลักกันเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการทํ าโรเตอร์
แม่เหล็กถาวรในมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ ในการศึกษานี ้จะทําการศึกษาหาระยะของแม่เหล็กในการ
ติดตังแม่
้ เหล็กดังภาพ 33

ภาพก33กกแสดงระยะห่ างสูงสุดของแม่ เหล็กถาวรแบบกลมและแบบเหลี่ยม
เครื่ องมือ/วัสดุ/อุกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษา
1.กกแม่เหล็กถาวรชนิดกลม
2.กกแม่เหล็กถาวรชนิดเหลี่ยม
3.กกตารางสําหรับวัดระยะ (มีหน่วยเป็ น นิ ้ว)
วิธีการดําเนินการวิจัย
1.กกทําการทดลองโดยการนําแม่เหล็กถาวรมาวางบนตารางที่วดั มีหน่วยเป็ นนิ ้ว
2.กกนําแม่เหล็กที่ต้องการวัดระยะห่างมาวางใกล้ โดยให้ หนั ขัวที
้ ่เหมือนกันเข้ ากัน
3.กกเมื่อวางลงบนตารางให้ วางแม่เหล็กอันแรกให้ อยูก่ บั ที่
4.กกนําแม่เหล็กที่ต้องการวัดอีกอันหนึ่ง ค่อยๆเลื่อนเข้ าใกล้ ให้ มากที่สดุ โดยที่แม่เหล็ก
นันไม่
้ มีแรงถูกผลักจากแม่เหล็กอีกอันหนึง่ ดังรูปข้ างล่าง
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5.กกทําการบันทึกค่า
6.กกทําซํ ้าข้ อที่1 – 5 โดยการเพิ่มขนาดความหนาของแม่เหล็กทังสอง
้
7.กกนําผลที่ได้ มาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์เพื่อหาข้ อสรุป
ศึกษาและออกแบบระบบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ เพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
3.2กกในการศึกษาจะนําแม่เหล็กถาวรที่ได้ จากการศึกษามาประกอบเป็ นโรเตอร์ ซงึ่ ใช้ ในมอเตอร์ /
เจนเนเรเตอร์ ดังภาพ 34 เพื่อทดสอบการหมุน

ภาพก34กกA และ C คือ แม่ เหล็กนีโอดิเมียมชนิดกลมเล็ก
B คือ แม่ เหล็กนีโอดิเมียมชนิดกลมใหญ่
การออกแบบนี ้จะใช้ แม่เหล็กถาวร จํานวน 6 ตัว (ข้ างละ 3 ตัว) ซึง่ มีขวเหมื
ั ้ อนกันทําการ
ยกแม่เหล็กทังสองขึ
้
้น ดังภาพ 35

ภาพก35กกโรเตอร์ แม่ เหล็กถาวร
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เครื่ องมือ/วัสดุ/อุกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษา
1.กกแม่เหล็กนีโอดิเมียมชนิดกลมขนาดเล็ก

2.กกแม่เหล็กนีโอดิเมียมชนิดกลมขนาดกลาง

3.กกแม่เหล็กนีโอดิเมียมแบบกลมขนาดใหญ่

ภาพก36กกตัวอย่ างแม่ เหล็กถาวรนีโอดิเมียมแบบกลมขนาดต่ างๆ
4.กกแท่งเหล็กอลูมิเนียมยาวประมาณ 12 นิ ้ว
5.กกขดลวดชุดใหญ่ 2 ชุด พันด้ วยลวดทองแดงเบอร์ 23 ประมาณ 600 รอบขึ ้นไป
6.กกขดลวดชุดเล็ก 4 ชุดพันด้ วยลวดทองแดงเบอร์ 24 ประมาณ 600 รอบขึ ้นไป
7.กกวงจรอิเลคโทรนิคส์ ตามข้ างล่างนี ้ 2 ชุด (ใช้ ชดุ เดียวก็ได้ แต่ที่ทดลองนี ้ใช้ 2 ชุด
เพื่อให้ ได้ กําลังมากขึ ้น)
8.กกแบตเตอรี่ สําหรับชาร์ ทไฟ 12 โวลท์ (แบตเตอรี่ รถยนต์)
9.กกมัลติมิเตอร์ ใช้ สําหรับวัดแรงดัน
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ศึกษาอุปกรณ์ อเิ ลคทรอนิคส์ ขยายกําลังไฟฟ้า
3.5กกในการศึก ษาจะได้ นํ า อุป กรณ์ อิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ข ยายกํ า ลัง ไฟฟ้ าเข้ า มาเพื่ อ ช่ ว ยในชาร์ จ
แบตเตอรี่ และส่วนหนึ่งยังช่วยในการเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้ กบั ขดลวดกลับไปเพื่อให้ มีสนามแม่เหล็ก
กลับไปหมุนมาแม่เหล็ก ดังภาพ 37 เพื่อทดสอบการหมุน

ภาพก37ddแสดงวงจรขยายกําลังไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษา
1.กกตัวความต้ านทาน R1 = 100 โอห์ม
2.กกตัวความต้ านทานปรับค่าได้ R2 = 1K โอห์ม
กก
3.กกตัวทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN เบอร์ 2N3055
กก
4.กกตัวไดโอด D1, D2, D3 และ D4 เบอร์ 1N4007
กก
5.กกแบตเตอร์ B1 แบตเตอรรี่ สําหรับชาร์ ทไฟ
กก
6.กกแบตเตอร์ B2 แบตเตอรรี่ สําหรับ TRIGER
กก
7.กกหลอดไฟ
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ขัน้ ตอนในการขยายกําลังไฟฟ้า
กระแสอินพุท

วงจรขยายอิเลคทรอนิคส์

ชาร์ ทไฟฟ้าเข้ าแบตเตอรี่

ขดลวด
ภาพก38กกแสดงขัน้ ตอนการทํางานการขยายกําลังไฟฟ้า
ศึกษาและปรับปรุ งโดยการเพิ่มความเร็วรอบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
3.6กกในการศึกษานี เ้ พื่ อเพิ่มความเร็ วรอบได้ นําเอาชุดอุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์ มาประกอบกับ
มอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ ดังภาพ 39

ภาพก39กกแสดงอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการปรับปรุ งความเร็วของมอเตอร์
เครื่ องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษา
1.กกขดลวด 2 ชุด
2.กกแม่เหล็ก NEONYMIUM 2 ตัว
3.กกวงจรอิเลคทรอนิคส์
4.กกแบตเตอรี่
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ขัน้ ตอนในการเพิ่มความเร็วรอบ
กก
1.กกนําโรเตอร์ แม่เหล็กถาวรมาวางระหว่างขดลวด
กก
2.กกเมื่อแม่เหล็กหมุนตัดกับขดลวดไฟส่วนหนึ่งที่ได้ จากการชาร์ ทแบตเตอรี่ จะกลับมา
จ่ายให้ กลับวงจรอิเลคทรอนิคส์
กก
3.กกทําการปรับค่าความต้ านทานในวงจรอิเลคทรอนิคส์ให้ โรเตอร์ แม่เหล็กถาวรหมุนให้
ได้ ความเร็ วรอบคงที่และมีความเร็วสูงสุด
ศึกษาการประจุแบตเตอรี่ด้วยชุดมอเตอร์ /เจนเนเรเตอร์
3.7กก ในการศึกษานี ้เพื่อให้ ทราบถึงการประจุไฟฟ้าเข้ าแบตเตอรี่ ซงึ่ ได้ จากการหมุนของมอเตอร์ /
เจนเนอเรเตอร์ แม่เหล็กถาวรซึง่ มีสนามแม่เหล็กไปตัดกับขดลวดทําให้ เกิดกระแสไฟฟ้ามากพอที่จะ
นําไปชาร์ ทแบตเตอรี่ แสดงดังภาพ 40

ภาพก40กกแสดงประจุแบตเตอรี่ด้วยแม่ เหล็กถาวร
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เครื่ องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษา
1.กกแม่เหล็กนีโอดิเมียม
กก
2.กกขดลวด
กก
3.กกวงจรอิเลคทรอนิคส์
กก
4.กกแบตเตอรี่
ขัน้ ตอนการประจุแบตเตอรี่
กก
1.กกนําโรเตอร์ แม่เหล็กมาประกอบดังภาพ 1
กก
2.กกเมื่ อโรเตอร์ แม่เหล็กหมุนจะทําการจ่ายไฟให้ กับวงจรอิเลคทรอนิคส์เพื่อให้ วงจร
อิเลคทรอนิคส์ทํางาน
กก
3.กกเมื่อวงจรอิเลคทรอนิคส์ทํางานก็จะมีไฟส่วนหนึ่งไปเลี ้ยงขดลวดทัง้ สองข้ างทําให้
ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็ก
กก
4.กกเมื่อขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กก็จะทําให้ มีแรงไปกระทําต่อโรเตอร์ แม่เหล็กถาวรให้
หมุน
กก
5.กกเมื่อโรเตอร์ แม่เหล็กถาวรหมุนแม่เหล็กถาวรตรงกลางก็จะหมุนทําให้ สนามแม่เหล็ก
จากแม่เหล็กตรงกลางซึง่ มีขนาดใหญ่ไปตัดกับขดลวดตรงกลางจนเกิดกระแสไฟฟ้า
กก
6.กกเมื่อได้ กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้านันก็
้ จะกลับมายังวงจรอิเลคทรอนิคส์อีกครัง้ เพื่อทําการ
แปลงไฟไปชาร์ ทแบตเตอรี่ ต่อไป ส่วนไฟฟ้าที่ เหลือสามารถป้อนกลับไปเลี ้ยงขดลวดเพื่อทํ าให้
ความเร็ วรอบนันให้
้ คงที่ได้ อีกด้ วย

