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บทที่  4 
 

ผลการศกึษา 
 

จากการศึกษาเก่ียวกบัแม่เหล็กถาวรในการผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่าส่วนประกอบหลกั

ของการผลิตกระแสไฟฟ้านัน้มาจากมอเตอร์/เจเนอเรเตอร์ท่ีประกอบขึน้ด้วยสเตเตอร์ และโรเตอร์  

ซึง่สเตเตอร์ท่ีใช้ในปัจจบุนัทํามาจากขดลวด และโรเตอร์ทํามาจากเหล็กอ่อน จากการศกึษาในครัง้

นีไ้ด้นําแม่เหล็กถาวรมาใช้แทนขดลวดในสเตเตอร์ และในโรเตอร์นําเอาแม่เหล็กถาวรมาใช้แทน

เหล็กอ่อน ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการทํางานของมอเตอร์ทํางานท่ีดีกว่ามอเตอร์/เจนเนอเรเตอร์

แบบเก่าท่ีมีสเตเตอร์ท่ีทําจากขดลวด และโรเตอร์ทําจากเหล็กอ่อน ในขัน้แรกของการศึกษาต้อง

ศกึษาเก่ียวกบัชนิดแมเ่หลก็ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
ผลจากการศึกษาวัสดุที่นํามาทาํแม่เหล็กเพื่อทาํมอเตอร์แม่เหล็กถาวรผลิตกระแสไฟฟ้า 

จากการศกึษารวมทัง้เอกสารงานวิจยัการเลือกชนิดของวสัดแุม่เหล็กถาวรมีความสําคญั

ต่อการออกแบบมอเตอร์/เจนเนอเรเตอร์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีผลกระทบต่อกําลงัไฟฟ้าท่ีได้

ออกมา และยังติองมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ในการเลือกวัสดุแม่เหล็กของ

บริษัทแม่เหล็ก (Magcraft Company Limited, n.d.) โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัคือ กําลงัไฟฟ้า

สงูสดุ ความหนาแน่นของฟลกัซ์ แรงบงัคบั และการทนต่อความร้อนในการทํางาน ทําให้ได้วสัดุ

แม่เหล็กท่ีมีประสิทธิภาพดี 4 ประเภทคือ เซรามิค (เกรด 5), อลันิโค (เกรด 5 ,เกรด 8), ซาแมเรียม 

(20, 28), นีโอดเิมียม (N45, 33UH) ดงัแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5   แสดงชนิดของแม่เหล็ก 4 ชนิดที่ได้รับการคัดเลือก 
 

 

Type 

Maximum 

Energy 

Product 

Bhmax(MGOe) 

 

Residual 

Flux Desity 

Br (G) 

 

Coercive 

Force 

Hc(Koe) 

 

Working 

Temperature 
๐C 

เซรามิค 5 3.4 3950 2400 400 

Sintered Alnico 5 3.9 10900 620 540 

Cast Alnico 8 5.3 8200 1650 540 

Samarium Cobalt 20 (1,5) 20 9000 8000 260 

Samarium Cobalt 28(2,17) 28 10500 9500 350 

Neodymium N45 45 13500 10800 80 

Neodymium 33UH 33 11500 10700 180 

 
ที่มา: Magcraft Company Limited, n.d. 

 

 จากการคดัเลือกแมเ่หลก็ 4 ประเภท 7 ชนิดท่ีแสดงไว้ในตาราง 5 ในปัจจบุนัเทคโนโลยีได้

มีการพัฒนาขึน้ทําให้เทคโนโลยีในการผลิตเคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพดีมากขึน้ เป็นผลทําให้

แมเ่หลก็ท่ีผลติได้มีคณุภาพมากขึน้  สรุปได้วา่ 

 เซรามิค 5 มีคา่พลงังาน คา่ความหนาแน่นสนามแมเ่หลก็ ต่ําสดุ สว่นแรงบงัคบัคอ่นข้างง

ต่ํา แตท่นความร้อนได้สงู 

 อลันิโค 5 และ 8 มีคา่พลงังานต่ํา คา่หนาแน่นสนามแมเ่หล็กคอ่นข้างสงู แรงบงัคบัต่ําสดุ 

แตท่นความร้อนได้ดีท่ีสดุ 

 ซาแมเรียมโคบอลท์ 20 และ 28 มีคา่พลงังานปานกลาง คา่ความหนาแน่นคอ่นข้างสงู 

แรงบงัคบัคอ่นข้างสงู ทนความร้อนได้ปานกลาง  

 นีโอดิเมียม N45 และ 33UH มีคา่พลงังานสงูสดุ คา่ความหนาแน่นสงูสดุ แรงบงัคบัคอ่น

สงูสดุ แตท่นความร้อนได้ต่ําสดุ 

 จากการศกึษาของศนูย์วิจยัเกิลนน์ (Glenn Research Center, 2005) ได้ศกึษาเก่ียวกบั

วสัดแุม่เหล็ก โดยกําหนดให้มอเตอร์มีโครงสร้าง และรูปทรงมิติเหมือนกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ

ชนิดวสัดแุมเ่หลก็เท่านัน้ จากการศกึษาวสัดแุม่เหล็กพบว่าวสัดท่ีุให้พลงังานสงูสดุ คือ  นีโอดิเมียม

ไอรอนโบรอน (NdFeB) และ ซาแมเรียมโคบอลต์ (SmCo) ดงัแสดงในภาพ 41 ซึ่งอธิบายผล
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ภาพ 41กกกาํลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแม่เหล็กชนิดต่าง ๆ  
 
 นอกจากการเลือกวสัดุแม่เหล็กท่ีให้กําลงัไฟฟ้าสงู แล้วการเลือกรูปแบบมอเตอร์ก็เป็น

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัไม่แพ้กัน ดงันัน้จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเลือก รูปแบบมอเตอร์/เจนเนอเร

เตอร์ท่ีมีความเหมาะสมงาน โดยพิจารณาเลือกชนิดมอเตอร์ท่ีใช้ทํางานได้ดงันี ้

 
ผลการศึกษาเปรียบเทยีบข้อดขีองมอเตอร์/เจนเนอเรเตอร์ 
 มอเตอร์ท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้าหลกั ๆ  มีอยู ่3 ชนิดคือ 

 1.กกมอเตอร์เหน่ียวนํา คือ มอเตอร์เหน่ียวนํากระแสสลบั (AC) เป็นมอเตอร์ท่ีใช้กนั

โดยทัว่ไปในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนตา่ง ๆ มีความแข็งแรง ทนทาน คา่ซอ่มบํารุงต่ํา   

 2.กกมอเตอร์แม่เหล็ก เป็นมอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสงูมี 2 แบบคือ ชนิดแบบมีแปรงถ่าน 

และไม่มีแปรงถ่าน แต่ท่ีใช้ส่วนมากจะใช้แบบไม่มีแปรงถ่านได้รับความนิยมมากกว่า เพราะว่ามี

ประสทิธิภาพมากกวา่ กําลงัการผลติไฟฟ้าท่ีได้มากกวา่ การระบายความร้อนได้ดี และมีอายกุาร 

ทํางานยาวนานกวา่ นอกเหนือจากนัน้ไมมี่การสญูเสียพลงังานท่ีต้องใช้ไปกบัการขดัสีของแปรง ให้

แรงบดิท่ีสงู   
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 3.กกมอเตอร์ รีลคัแต๊นซ์ เป็นมอเตอร์ท่ีผสมระหว่าง มอเตอร์แม่เหล็กถาวร และมอเตอร์

เหน่ียวนํา มีการใช้มากสดุ เป็นมอเตอร์ท่ีมีการประยกุต์ใช้ในรถยนต์  

มอเตอร์ ทัง้ 3 ชนิดเม่ือนําคณุสมบตัขิอง แตล่ะชนิดมาเปรียบเทียบจะได้ผลตามตาราง 6

นี ้และแสดงสว่นประกอบของมอเตอร์แตล่ะชนิดในภาพ 42 

 
ตาราง 6   ตารางการเปรียบเทยีบข้อดข้ีอเสียของมอเตอร์ 3 ชนิด 
 

ชนิด มอเตอร์เหน่ียวนํา มอเตอร์แม่เหล็กถาวร มอเตอร์รีลัคแต๊นท์ 

ข้อดี - ราคาถกู 

- แข็งแรงทนทาน 

- ง่ า ยต่ อ ก า รควบคุม

แรงบดิและความเร็ว 

- คา่ซอ่มบํารุงต่ํา 

- ด้านสิง่แวดล้อมดี 

 

- ง่ า ย ต่ อ ก า ร ค วบคุม

แรงบดิและความเร็ว 

- กําลังสนามแม่ เหล็ก

ไฟฟ้าสงู 

- ไม่ต้องมีการแปลงไฟฟ้า

เพราะไมใ่ช้ไฟฟ้า 

- ได้แรงบิดและความเร็ว

เป็นท่ีน่าพอใจ 

- ระบายความร้อนได้ดี 

- ทนตอ่กระแสลดัวงจรได้

ถึง300% เป็นเวลา  10 

วินาที 

- มีประสทิธิภาพสงู 

- นํา้หนกัเบา 

- แรงบิด  และความเร็วมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ก ว่ า

มอเตอร์ชนิดอ่ืน 

- แรงบิดสูงในการทํางานท่ี

ความเร็วต่ํา 

- โครงสร้างมีรูปแบบง่ายๆ  

และแข็งแรงทนทาน 

- เหมาะสมกบังานหนกั 

- สามารถนํามาประยกุต์ใช้

กบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ ได้อย่าง

กว้างขวาง 

- มีขนาดเลก็ลง 

- ราคาไมแ่พง 

- ง่ายตอ่การผลติ 

ข้อเสีย - ความร้อน ท่ี เ กิดจาก

ขดลวด 

- ความแรงต่ําในขณะท่ีมี

โหลด(กระแสสลบั AC) 

- ควบคมุความเร็วได้ยาก 

(กระแสสลบั AC) 

- นํา้หนกัมาก 

- ราคาแพงกว่ามอเตอร์

เหน่ียวนํา 

 

 



63 

 

   
มอเตอร์เหน่ียวนํา สเตเตอร์ท่ีเป็นขดลวด โรเตอร์ท่ีท่ีทําด้วย 

เหลก็ออ่น 

 
  

มอเตอร์แมเ่หลก็ถาวร สเตเตอร์แมเ่หลก็ โรเตอร์แมเ่หลก็ 

 

  

มอเตอร์รีลคัแต๊นส์ สเตเตอร์รีลคัแต๊นส์ โรเตอร์แมเ่หลก็ 

 
ภาพ 42กกแสดงองค์ประกอบของมอเตอร์แต่ละชนิด 

 
ที่มา: http://ewh.ieee.org/soc/es/Nov1997/09/INDEX.HTM 
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ผลการศึกษาการเลือกรูปแบบโรเตอร์  
 การเลือกรูปแบบโรเตอร์ให้เหมาะสมกบัความต้องการ จากโรเตอร์ทัง้หมด 5 ชนิด โดยโร

เตอร์ชนิด 1-3 เป็นโรเตอร์ท่ีมีแม่เหล็กติดอยู่หน้าผิวสมัผสั สว่นโรเตอร์ 4 แบบซ่ีล้อ โรเตอร์แบบท่ี 5 

เป็นแม่เหล็กแบบฝัง ดงัแสดงในภาพ 43 ในการศกึษาใช้สเตเตอร์แบบเดียวกนั จะเปล่ียนเฉพาะโร

เตอร์  โดยให้เส้นโดยรอบของโรเตอร์ ความยาว ชนิดของวสัดแุม่เหล็ก และความหนา เท่ากนัทุก

ชนิด ทุกผิวหน้าของโรเตอร์จะมีขัว้ตรงมุม จากการคํานวณกําลงัท่ีสร้างออกมาพร้อมกับความ

เพีย้นโดยรวมของสญัญาณแรงไฟฟ้าเหน่ียวนําต้านกลบั (THD)  ภาพ 44 ผลท่ีได้จากการศกึษาคือ 

โรเตอร์ชนิดท่ี 1 เป็นชนิดท่ีให้กําลงัไฟฟ้าสงูสดุ และมีความเพีย้นโดยรวมของสญัญาณน้อยสดุ เป็น

ชนิดท่ีถกูเลือกมาออกแบบในอนาคต 

 

 
 

ภาพ 43กกกาํลังไฟฟ้าที่ได้จากโรเตอร์แบบต่าง ๆ 
 
 จากกราฟ แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งโรเตอร์ชนิดตา่งๆ กบักําลงัไฟฟ้าท่ีผลติได้โดย

พิจารณาจากโรเตอร์ชนิดท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยการศกึษาการทํางานของโรเตอร์ขนิดตา่งๆเพ่ือหา

คา่กําลงัไฟฟ้าท่ีดีท่ีสดุ โดยการกําหนดคา่ตา่งๆเหมือนกนัเพียงแตก่ารตดิตัง้แมเ่หลก็ถาวรตา่งกนั 

จากการวดัจากเอกสารอ้างอิงจากศนูย์วิจยัเกลนน์สรุปได้วา่ โรเตอร์ชนิดท่ี 3 จะมีกําลงัไฟฟ้าสงูสดุ
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ภาพ 44กกความเพีย้นโดยรวมกับสัญญาณแรงขับเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนําต้านกลับ 
 

          จากกราฟ แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งโรเตอร์ชนิดตา่งๆ กบัคา่ความเพีย้นโดยรวม(Total 

Harmonic Distortion) พิจารณาจากโรเตอร์ชนิดท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยการศกึษาการทํางานของ

โรเตอร์ขนิดตา่งๆเพ่ือหาคา่ความเพีย้นท่ีน้อยท่ีสดุ โดยการกําหนดคา่ตา่งๆเหมือนกนัเพียงแตก่าร

ตดิตัง้แมเ่หลก็ถาวรตา่งกนั จากการวดัจากเอกสารอ้างอิงจากศนูย์วิจยัเกลนน์สรุปได้วา่ โรเตอร์ช

นิดท่ี 1 จะมีความเพีย้นท่ีน้อยท่ีสดุประมาณ 0.96 % โรเตอร์ชนิดท่ี 2 มีคา่ความเพีย้นเทา่กบั1.15 

% และโรเตอร์ชนิดท่ี 3 จะคา่ความเพีย้นเท่ากบั 1.55% ตามลําดบั 

 จากข้อมลูการศกึษาและการอ้างอิงสรุปได้ว่าเราจะต้องเลือกรูปแบบโรเตอร์ชนิดท่ี 1 มา

ประยกุต์ใช้ทํามอเตอร์/เจนเนอเรเตอร์แมเ่หลก็ถาวรตอ่ไป 
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ผลการศึกษาการหาระยะของแม่เหล็กถาวร 
 จากการศกึษาหาระยะของแมเ่หลก็ถาวรของแมเ่หลก็ถาวร 2 แบบ ชนิดกลม และชนิด

เหล่ียมได้ผลการทดลองดงัแสดงในตารางและกราฟ สรุปได้วา่เม่ือมีการเพิ่มความหนาของแมเ่หลก็ 

จะทําให้มีแรงผลกัของแมเ่หลก็นัน้มีระยะห่างเพิม่ขึน้ความหนาของแมเ่หลก็จงึมีผลตอ่แรงผลกัและ

ระยะของแมเ่หลก็นัน้ 

 
ตารางก7กกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนากับระยะสูงสุดของแม่เหล็ก 
 

แม่เหล็กถาวร
แบบกลม 

Br 
(Gauess) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
(นิว้) 

ความหนา 
(นิว้) 

ระยะสูงสุดระหว่าง
แม่เหล็ก(นิว้) 

  12300 0.5 0.0625 1.3125 

  12300 0.5 0.1250 1.5625 

  12300 0.5 0.1875 1.6875 

  12300 0.5 0.2500 1.8750 

  12300 0.5 0.3125 2.1250 

  12300 0.5 0.3750 2.2500 

  12300 0.5 0.4375 2.4375 

  12300 0.5 0.5000 2.6250 

 

 จากตารางข้างบนนีจ้ะเห็นได้ว่าแม่เหล็กถาวรนีโอดิเมียมชนิดกลม ซึ่งมีค่าความ

หนาแน่นการดงึดดูของแม่เหล็กท่ียงัคงอยู่ (Br) เท่ากบั 12300 Gauess และมีเส้นผ่าศนูย์กลาง

เท่ากับ 0.5 นิว้ (1,275 เซนติเมตร) เม่ือมีการเพิ่มความหนา (พืน้ท่ี) ผลท่ีได้จะมีระยะระหว่าง

แมเ่หลก็มากขึน้ตามลําดบั 
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คว
าม
หน
า(
นิว้

) 

 
                     ระยะสงูสดุระหวา่งแมเ่หลก็ (นิว้) 

 
ภาพก45กกความสัมพันธ์ระหว่างความหนากับระยะสูงสุดของแม่เหล็ก 

 
จากภาพแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างความหนา (พืน้ท่ี) แปรผนักบัระยะห่าง (ระยะ

ของสนามแมเ่หลก็ท่ีผลกักนั) ตามสตูร ของแรง F = (B2 A) / 8π x 10-7 

 

ตารางก8กกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนากับระยะสูงสุดของแม่เหล็ก 
 

แม่เหล็กถาวร
แบบเหล่ียม 

Br 
(Gauess) 

ความกว้าง
(นิว้) 

ความ
ยาว(นิว้) 

ความหนา
(นิว้) 

ระยะห่างสูงสุด
ระหว่างแม่เหล็ก

(นิว้) 

 12300 0.1875 0.1875 0.125 0.4375 

  12300 0.1875 0.1875 0.250 1.1250 

  12300 0.1875 0.1875 0.375 1.4375 

  12300 0.1875 0.1875 0.500 1.6875 

  12300 0.1875 0.1875 0.625 1.8750 

  12300 0.1875 0.1875 0.750 2.0625 

  12300 0.1875 0.1875 0.875 2.1875 

  12300 0.1875 0.1875 1.000 2.3125 

      

จากตารางข้างบนนีจ้ะเห็นได้วา่แมเ่หลก็ถาวรนีโอดเิมียมแบบเหล่ียม ซึง่มีคา่ความ

หนาแนน่การดงึดดูของแมเ่หลก็ท่ียงัคงอยู ่(Br) เท่ากบั 12300 Gauess และมีความกว้างและความ

0 
0.5

1 
1.5

2 
2.5

3 

1 2 3 4 5 6 7 8

ความหนา( นิว้ ) 
ระยะสงูสดุระหวา่งแมเ่หล็ก( นิว้) 
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คว
าม
หน
า(
นิว้

) 

 
 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ความหนา(นิว้ )

ระยะหา่งสงูสดุระหวา่ง
แมเ่หล็ก(นิว้ )

ระยะสงูสดุระหวา่งแมเ่หลก็ (นิว้) 

 
ภาพก46กกความสัมพันธ์ระหว่างความหนากับระยะสูงสุดของแม่เหล็ก 

 

จากภาพแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างความหนา (พืน้ท่ี) แปรผนักบัระยะห่าง (ระยะ

ของสนามแมเ่หลก็ท่ีผลกักนั) ตามสตูร ของแรง F = (B2 A) / 8π x 10-7   เช่นกนั 
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ผลการศึกษาออกแบบระบบมอเตอร์/เจนเนอเรเตอร์แม่เหล็กถาวรเพื่อใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า 
 จากการศกึษาการออกแบบระบบสามารถสรุปได้ดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 

                                     
 

ภาพก47กกขัน้ตอนการออกแบบมอเตอร์/เจนเนอเรเตอร์ 
 

 1.กกกําหนดขนาดกําลงัไฟฟ้า คือ การกําหนดกําลงัไฟฟ้าท่ีต้องการสําหรับอปุกรณ์ท่ีใช้

งาน เช่น อปุกรณ์กินกําลงัไฟฟ้าก่ีวตัต์ หรือใช้ไฟก่ีโวลต์ 

 2.กกเลือกชนิดของวสัดแุม่เหล็กถาวร คือ การเลือกวสัดใุห้เหมาะสมกบัการใช้งาน เช่น 

นีโอดิเมียม เกรด N45 นัน้ทนตอ่อณุหภมูิได้สงูสดุท่ี 80 องศาเซลเซียส ซึง่เม่ือนําไปใช้งานต้องไม่

เกิน 80 องศาเซลเซียส 

กกเลือกชนิดมอเตอร์ ในท่ีนีจ้ากการศกึษาควรเลือกมอเตอร์ชนิดท่ีใช้แมเ่หลก็ถาวร  3.
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 4.กกเลือกรูปแบบโรเตอร์ ในท่ีนีจ้ากการศกึษาควรเลือกโรเตอร์แมเ่หลก็ถาวรเช่นกนั 

 5.กกทําการสร้างและทดสอบ คือ การนําเอามอเตอร์, สเตเตอร์ และโรเตอร์ ท่ีทําการ

เลือกมาทําการประกอบและทดสอบ 

 6.กกทําการปับปรุงแก้ไข คือ การนําผลท่ีได้จากทดสอบมาปรับปรุงข้อผิดพลาดเพ่ือให้ได้

ประสทิธิภาพสงูสดุตามการการคํานวณและตามความต้องการท่ีกําหนดในข้อท่ี 1 

 7.กกทําการทดสอบการใช้งาน คือการนํามาใช้งานจริง เช่นการต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้

ไฟฟ้า 

 
ผลการศึกษาอุปกรณ์อเิลคทรอนิคส์ขยายกาํลังไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร 
 จากการศึกษาอปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ขยายกําลงัไฟฟ้าสรุปได้ว่าเราสามารถนําอปุกรณ์

อิเลคทรอนิคส์เข้ามาช่วยในการขยายกําลงัไฟฟ้าและช่วยในการเพิ่มกําลงัให้กับโรเตอร์แม่เหล็ก

ถาวรอีกด้วย 

 

อินพทุ วงจรขยายกําลงัอิเลคทรอนิคส์ เอ้าท์พทุ  

 
ภาพก48กกบล็อกไดอะแกรมของวงจรขยายกาํลังไฟฟ้า 

 

 จากบลอ็กไดอะแกรมวงจรอิเลคทรอนิคส์จะช่วยทําการขยายกําลงัไฟฟ้าจากไฟสว่นหนึ่ง

ท่ีได้มาจากแบตเตอร่ี  วงจรขยายนีจ้ะทําหน้าท่ีคล้ายกับวงจรขยายเสียงโดยมีอุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์ท่ีเรียกว่าทรานซิสเตอร์เป็นตวัขยาย ทําให้กําลงัไฟฟ้าท่ีได้เพิ่มมากขึน้ ในขณะท่ีเรา

ใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟน้อยลง และพลงังานทางด้านอินพทุส่วนหนึ่งมาจากแม่เหล็กถาวรท่ีตดักบั

ขดลวด 

 
ผลการศึกษาการปรับปรุงโดยการเพิ่มความเร็วรอบมอเตอร์/เจนเนอเรเตอร์แม่เหล็กถาวร 
 จากการศึกษาการปรับปรุงโดยการเพิ่มความเร็วรอบของมอเตอร์และเจนเนอเรเตอร์

แม่เหล็กถาวรสรุปได้ว่าเม่ือมีการเพิ่มวงจรอิเลคทรอนิคส์เข้าไปกระแสสว่นหนึ่งสามารถนํากลบัมา

ช่วยจ่ายไฟฟ้าให้กบัขดลวดในการควบคมุให้โรเตอร์แมเ่หลก็ถาวรนัน้มีความเร็วรอบเพิ่มขึน้ 
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อินพทุ  วงจรขยายกําลงั

อิเลคทรอนิคส์ 

ขดลวด +

แมเ่หลก็ถาวร

เอ้าท์พทุ 
 

 
 

 

 

 

 
ภาพก49กกบล็อกไดอะแกรมของวงจรขยายกาํลังไฟฟ้าเม่ือมีการปรับปรุง 

 

 จากบล็อกไดอะแกรมทางด้านอินพทุเราจะได้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งจากวงจรอิเลคทรอนิคส์มา

จ่ายให้ชดุขดลวดเพ่ือเสริมกําลงัให้กบัอินพทุเพิ่มความเร็วรอบในการผลติไฟฟ้า 
 
ผลการศึกษาการประจุแบตเตอร่ี 
 จากการศึกษาการประจุแบตเตอร่ีจากการประยุกต์ใช้แม่เหล็กถาวรกับโรเตอร์นัน้

สามารถสรุปได้ว่าเราสามารถนําพลังงานแม่เหล็กมาช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยการ

เปล่ียนพลงังานสนามแมเ่หลก็ไปเป็นพลงังานไฟฟ้า และทําการประจเุก็บไว้ในแบตเตอร่ีตามตาราง

การทดสอบข้างลา่งนี ้

  
ตารางก8กกแสดงการประจุแบตเตอร่ี 
 

หลงั

ทดสอบ 2 

หลงั

ทดสอบ 3 

หลงั

ทดสอบ 4 

ก่อน

ทดสอบ 

หลงั

ทดสอบ 1 

  (โวลต์) (โวลต์) (โวลต์) (โวลต์) (โวลต์) 

แบตเตอร่ีท่ีใช้กระตุ้น 12.5 12.5 11.5 10.5 9.5 

แบตเตอร่ีสําหรับชาร์จ 1 10 14 14 14 13 

แบตเตอร่ีสําหรับชาร์จ 2 10 14 14 14 13 

แบตเตอร่ีสําหรับชาร์จ 3 10 14 14 14 13 
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 จาการศกึษาและทดสอบโดยนําแบตเตอร่ี 12 โวลต์ 450 มิลลแิอมป์ ใช้เป็นตวัชาร์จ 12.5 

โวลต์ (แหลง่จ่ายไฟ) และใช้แบตเตอร่ีแบบกรด 3 ตวั (12 โวลต์ 450 มิลลิแอมป์) ใช้เป็นตวัเก็บ

ประจ ุแตแ่บตเตอร่ีจะต้องคายประจใุห้เหลือประมาณ 10 โวลต์ 

 ทดสอบครัง้ท่ี 1 เร่ิมท่ีเวลา 10:45 น. โดยชาร์จประจท่ีุแบตเตอร่ีทัง้ 3 ตวั(ตอ่แบบขนาน)

ได้ถึง 14 โวลต์ท่ีเวลา 11:20 น. (ใช้เวลาประมาณ 35 นาที) 

 ทดสอบครัง้ท่ี 2 คายประจุแบตเตอร่ีให้เหลือประมาณ 10 โวลต์เท่าเดิม เร่ิมท่ีเวลา

ประมาณ 11:25 น. วดัแบตเตอร่ีตวัท่ีจะเป็นแหล่งจ่ายได้ประมาณ 11.5 โวลต์ ตอ่จากนัน้ทําการ

ชาร์จประจท่ีุแบตเตอร่ีทัง้ 3 ตวั(ตอ่แบบขนาน)ให้ได้ถึง 14 โวลต์ท่ีเวลา 12:05 น. (ใช้เวลาประมาณ 

40 นาที) 

 ทดสอบครัง้ท่ี 3 คายประจุแบตเตอร่ีให้เหลือประมาณ 10 โวลต์เท่าเดิม เร่ิมท่ีเวลา

ประมาณ 13:00 น. วดัแบตเตอร่ีตวัท่ีจะเป็นแหล่งจ่ายได้ประมาณ 10.5 โวลต์ ตอ่จากนัน้ทําการ

ชาร์จประจท่ีุแบตเตอร่ีทัง้ 3 ตวั(ตอ่แบบขนาน)ให้ได้ถึง 14 โวลต์ท่ีเวลา 13:40 น. (ใช้เวลาประมาณ  

40 นาที) 

 ทดสอบครัง้ท่ี 4 คายประจุแบตเตอร่ีให้เหลือประมาณ 10 โวลต์เท่าเดิม เร่ิมท่ีเวลา

ประมาณ 14:05 น. วดัแบตเตอร่ีตวัท่ีจะเป็นแหล่งจ่ายได้ประมาณ 9.5 โวลต์ ต่อจากนัน้ทําการ

ชาร์จประจท่ีุแบตเตอร่ีทัง้ 3 ตวั(ตอ่แบบขนาน)ให้ได้ประมาณ 13 โวลต์ท่ีเวลา 14:40 น. (ใช้เวลา

ประมาณ  35 นาที) และตอนนีว้ดัแบตเตอร่ีตวัท่ีจะเป็นแหลง่จ่ายได้ประมาณ 9 โวลต์ขณะท่ีมี

โหลดและทําให้แบตเตอร่ีไมส่ามารถนํามาเป็นแหลง่จ่ายไฟได้อีก 

 

 
 

ภาพก50กกผลของการประจุแบตเตอร่ี 


