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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับแม่เหล็กถาวรในการผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่าส่วนประกอบหลัก
ของการผลิตกระแสไฟฟ้านันมาจากมอเตอร์
้
/เจเนอเรเตอร์ ที่ประกอบขึ ้นด้ วยสเตเตอร์ และโรเตอร์
ซึง่ สเตเตอร์ ที่ใช้ ในปั จจุบนั ทํามาจากขดลวด และโรเตอร์ ทํามาจากเหล็กอ่อน จากการศึกษาในครัง้
นี ้ได้ นําแม่เหล็กถาวรมาใช้ แทนขดลวดในสเตเตอร์ และในโรเตอร์ นําเอาแม่เหล็กถาวรมาใช้ แทน
เหล็กอ่อน ซึ่งจะให้ ประสิทธิภาพในการทํางานของมอเตอร์ ทํางานที่ดีกว่ามอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
แบบเก่าที่มีสเตเตอร์ ที่ทําจากขดลวด และโรเตอร์ ทําจากเหล็กอ่อน ในขันแรกของการศึ
้
กษาต้ อง
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดแม่เหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลจากการศึกษาวัสดุท่ นี ํามาทําแม่ เหล็กเพื่อทํามอเตอร์ แม่ เหล็กถาวรผลิตกระแสไฟฟ้า
จากการศึกษารวมทังเอกสารงานวิ
้
จยั การเลือกชนิดของวัสดุแม่เหล็กถาวรมีความสําคัญ
ต่อการออกแบบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อกําลังไฟฟ้าที่ได้
ออกมา และยังติองมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในการเลือกวัสดุแม่เหล็กของ
บริ ษัทแม่เหล็ก (Magcraft Company Limited, n.d.) โดยพิจารณาจากปั จจัยหลักคือ กําลังไฟฟ้า
สูงสุด ความหนาแน่นของฟลักซ์ แรงบังคับ และการทนต่อความร้ อนในการทํางาน ทําให้ ได้ วสั ดุ
แม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพดี 4 ประเภทคือ เซรามิค (เกรด 5), อัลนิโค (เกรด 5 ,เกรด 8), ซาแมเรี ยม
(20, 28), นีโอดิเมียม (N45, 33UH) ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง 5

แสดงชนิดของแม่ เหล็ก 4 ชนิดที่ได้ รับการคัดเลือก

Type

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

Maximum
Energy
Product
Bhmax(MGOe)
3.4
3.9
5.3
20
28
45
33

Residual
Flux Desity
Br (G)
3950
10900
8200
9000
10500
13500
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 Company Limited, n.d.
จากการคัดเลือกแม่เหล็ก 4 ประเภท 7 ชนิดที่แสดงไว้ ในตาราง 5 ในปั จจุบนั เทคโนโลยีได้
มี ก ารพัฒ นาขึน้ ทํ า ให้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิต เครื่ อ งจัก รมี ป ระสิท ธิ ภาพดี ม ากขึน้ เป็ นผลทํ า ให้
แม่เหล็กที่ผลิตได้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น สรุปได้ วา่
เซรามิค 5 มีคา่ พลังงาน ค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก ตํ่าสุด ส่วนแรงบังคับค่อนข้ างง
ตํ่า แต่ทนความร้ อนได้ สงู
อัลนิโค 5 และ 8 มีคา่ พลังงานตํ่า ค่าหนาแน่นสนามแม่เหล็กค่อนข้ างสูง แรงบังคับตํ่าสุด
แต่ทนความร้ อนได้ ดีที่สดุ
ซาแมเรี ยมโคบอลท์ 20 และ 28 มีคา่ พลังงานปานกลาง ค่าความหนาแน่นค่อนข้ างสูง
แรงบังคับค่อนข้ างสูง ทนความร้ อนได้ ปานกลาง
นีโอดิเมียม N45 และ 33UH มีคา่ พลังงานสูงสุด ค่าความหนาแน่นสูงสุด แรงบังคับค่อน
สูงสุด แต่ทนความร้ อนได้ ตํ่าสุด
จากการศึกษาของศูนย์วิจยั เกิลนน์ (Glenn Research Center, 2005) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ
วัสดุแม่เหล็ก โดยกําหนดให้ มอเตอร์ มีโครงสร้ าง และรู ปทรงมิติเหมือนกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ
ชนิดวัสดุแม่เหล็กเท่านัน้ จากการศึกษาวัสดุแม่เหล็กพบว่าวัสดุที่ให้ พลังงานสูงสุด คือ นีโอดิเมียม
ไอรอนโบรอน (NdFeB) และ ซาแมเรี ยมโคบอลต์ (SmCo) ดังแสดงในภาพ 41 ซึ่งอธิบายผล
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ภาพ 41กกกําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากแม่ เหล็กชนิดต่ าง ๆ
นอกจากการเลือกวัสดุแม่เหล็กที่ให้ กําลังไฟฟ้าสูง แล้ วการเลือกรู ปแบบมอเตอร์ ก็เป็ น
ปั จจัยที่มีความสําคัญไม่แพ้ กัน ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นที่จะต้ องเลือก รู ปแบบมอเตอร์ /เจนเนอเร
เตอร์ ที่มีความเหมาะสมงาน โดยพิจารณาเลือกชนิดมอเตอร์ ที่ใช้ ทํางานได้ ดงั นี ้
ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้ อดีของมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
มอเตอร์ ที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าหลัก ๆ มีอยู่ 3 ชนิดคือ
1.กกมอเตอร์ เหนี่ยวนํา คือ มอเตอร์ เหนี่ยวนํากระแสสลับ (AC) เป็ นมอเตอร์ ที่ใช้ กนั
โดยทัว่ ไปในเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ านเรื อนต่าง ๆ มีความแข็งแรง ทนทาน ค่าซ่อมบํารุงตํ่า
2.กกมอเตอร์ แม่เหล็ก เป็ นมอเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงมี 2 แบบคือ ชนิดแบบมีแปรงถ่าน
และไม่มีแปรงถ่าน แต่ที่ใช้ ส่วนมากจะใช้ แบบไม่มีแปรงถ่านได้ รับความนิยมมากกว่า เพราะว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่า กําลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้ มากกว่า การระบายความร้ อนได้ ดี และมีอายุการ
ทํางานยาวนานกว่า นอกเหนือจากนันไม่
้ มีการสูญเสียพลังงานที่ต้องใช้ ไปกับการขัดสีของแปรง ให้
แรงบิดที่สงู
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3.กกมอเตอร์ รี ลคั แต๊ นซ์ เป็ นมอเตอร์ ที่ผสมระหว่าง มอเตอร์ แม่เหล็กถาวร และมอเตอร์
เหนี่ยวนํา มีการใช้ มากสุด เป็ นมอเตอร์ ที่มีการประยุกต์ใช้ ในรถยนต์
มอเตอร์ ทัง้ 3 ชนิดเมื่อนําคุณสมบัตขิ อง แต่ละชนิดมาเปรี ยบเทียบจะได้ ผลตามตาราง 6
นี ้ และแสดงส่วนประกอบของมอเตอร์ แต่ละชนิดในภาพ 42
ตาราง 6
ชนิด
ข้ อดี

ข้ อเสีย

ตารางการเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียของมอเตอร์ 3 ชนิด
มอเตอร์ เหนี่ยวนํา
- ราคาถูก
- แข็งแรงทนทาน
- ง่ า ย ต่ อ ก า ร ค ว บ คุ ม
แรงบิดและความเร็ ว
- ค่าซ่อมบํารุงตํ่า
- ด้ านสิง่ แวดล้ อมดี

มอเตอร์ แม่ เหล็กถาวร
- ง่ า ย ต่ อ ก า ร ค ว บ คุ ม
แรงบิดและความเร็ว
- กํ า ลั ง สนามแม่ เ หล็ ก
ไฟฟ้าสูง
- ไม่ต้องมีการแปลงไฟฟ้า
เพราะไม่ใช้ ไฟฟ้า
- ได้ แรงบิดและความเร็ ว
เป็ นที่น่าพอใจ
- ระบายความร้ อนได้ ดี
- ทนต่อกระแสลัดวงจรได้
ถึ ง 300% เป็ นเวลา 10
วินาที
- มีประสิทธิภาพสูง
- นํ ้าหนักเบา
- ความร้ อนที่ เ กิ ด จาก - ราคาแพงกว่ า มอเตอร์
เหนี่ยวนํา
ขดลวด
- ความแรงตํ่าในขณะที่มี
โหลด(กระแสสลับ AC)
- ควบคุมความเร็ วได้ ยาก
(กระแสสลับ AC)
- นํ ้าหนักมาก

มอเตอร์ รีลัคแต๊ นท์
- แรงบิ ด และความเร็ ว มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ก ว่ า
มอเตอร์ ชนิดอื่น
- แรงบิดสูงในการทํางานที่
ความเร็ วตํ่า
- โครงสร้ างมีรูปแบบง่ายๆ
และแข็งแรงทนทาน
- เหมาะสมกับงานหนัก
- สามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ อย่าง
กว้ างขวาง
- มีขนาดเล็กลง
- ราคาไม่แพง
- ง่ายต่อการผลิต
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มอเตอร์ เหนี่ยวนํา

สเตเตอร์ ที่เป็ นขดลวด

โรเตอร์ ที่ที่ทําด้ วย
เหล็กอ่อน

มอเตอร์ แม่เหล็กถาวร

สเตเตอร์ แม่เหล็ก

โรเตอร์ แม่เหล็ก

มอเตอร์ รีลคั แต๊ นส์

สเตเตอร์ รีลคั แต๊ นส์

โรเตอร์ แม่เหล็ก

ภาพ 42กกแสดงองค์ ประกอบของมอเตอร์ แต่ ละชนิด
ที่มา: http://ewh.ieee.org/soc/es/Nov1997/09/INDEX.HTM
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ผลการศึกษาการเลือกรู ปแบบโรเตอร์
การเลือกรู ปแบบโรเตอร์ 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 43 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 44 ผลที่ได้ จากการศึกษาคือ
โรเตอร์ ชนิดที่ 1 เป็ นชนิดที่ให้ กําลังไฟฟ้าสูงสุด และมีความเพี ้ยนโดยรวมของสัญญาณน้ อยสุด เป็ น
ชนิดที่ถกู เลือกมาออกแบบในอนาคต

ภาพ 43กกกําลังไฟฟ้าที่ได้ จากโรเตอร์ แบบต่ าง ๆ
จากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรเตอร์ ชนิดต่างๆ กับกําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดย
พิจารณาจากโรเตอร์ ชนิดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยการศึกษาการทํางานของโรเตอร์ ขนิดต่างๆเพื่อหา
ค่ากําลังไฟฟ้าที่ดีที่สดุ โดยการกําหนดค่าต่างๆเหมือนกันเพียงแต่การติดตังแม่
้ เหล็กถาวรต่างกัน
จากการวัดจากเอกสารอ้ างอิงจากศูนย์วิจยั เกลนน์สรุปได้ วา่ โรเตอร์ ชนิดที่ 3 จะมีกําลังไฟฟ้าสูงสุด
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ภาพ 44กกความเพีย้ นโดยรวมกับสัญญาณแรงขับเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําต้ านกลับ
จากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรเตอร์ ชนิดต่างๆ กับค่าความเพี ้ยนโดยรวม(Total
Harmonic Distortion) พิจารณาจากโรเตอร์ ชนิดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยการศึกษาการทํางานของ
โรเตอร์ ขนิดต่างๆเพื่อหาค่าความเพี ้ยนที่น้อยที่สดุ โดยการกําหนดค่าต่างๆเหมือนกันเพียงแต่การ
ติดตังแม่
้ เหล็กถาวรต่างกัน จากการวัดจากเอกสารอ้ างอิงจากศูนย์วิจยั เกลนน์สรุปได้ วา่ โรเตอร์ ช
นิดที่ 1 จะมีความเพี ้ยนที่น้อยที่สดุ ประมาณ 0.96 % โรเตอร์ ชนิดที่ 2 มีคา่ ความเพี ้ยนเท่ากับ1.15
% และโรเตอร์ ชนิดที่ 3 จะค่าความเพี ้ยนเท่ากับ 1.55% ตามลําดับ
จากข้ อมูลการศึกษาและการอ้ างอิงสรุปได้ ว่าเราจะต้ องเลือกรูปแบบโรเตอร์ ชนิดที่ 1 มา
ประยุกต์ใช้ ทํามอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ แม่เหล็กถาวรต่อไป
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ผลการศึกษาการหาระยะของแม่ เหล็กถาวร
จากการศึกษาหาระยะของแม่เหล็กถาวรของแม่เหล็กถาวร 2 แบบ ชนิดกลม และชนิด
เหลี่ยมได้ ผลการทดลองดังแสดงในตารางและกราฟ สรุปได้ วา่ เมื่อมีการเพิ่มความหนาของแม่เหล็ก
จะทําให้ มีแรงผลักของแม่เหล็กนันมี
้ ระยะห่างเพิม่ ขึ ้นความหนาของแม่เหล็กจึงมีผลต่อแรงผลักและ
ระยะของแม่เหล็กนัน้
ตารางก7กกแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างความหนากับระยะสูงสุดของแม่ เหล็ก
แม่ เหล็กถาวร
แบบกลม

Br
เส้ นผ่ าศูนย์ กลาง ความหนา
(Gauess)
(นิว้ )
(นิว้ )
12300
0.5
0.0625
12300
0.5
0.1250
0.1875
12300
0.5
0.2500
12300
0.5
12300
0.5
0.3125
0.3750
12300
0.5
0.4375
12300
0.5
12300
0.5
0.5000

ระยะสูงสุดระหว่ าง
แม่ เหล็ก(นิว้ )
1.3125
1.5625
1.6875
1.8750
2.1250
2.2500
2.4375
2.6250

จากตารางข้ า งบนนี จ้ ะเห็ น ได้ ว่ า แม่ เ หล็ ก ถาวรนี โ อดิ เ มี ย มชนิ ด กลม ซึ่ ง มี ค่ า ความ
หนาแน่นการดึงดูดของแม่เหล็กที่ยงั คงอยู่ (Br) เท่ากับ 12300 Gauess และมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง
เท่ากับ 0.5 นิ ้ว (1,275 เซนติเมตร) เมื่อมีการเพิ่มความหนา (พื ้นที่) ผลที่ได้ จะมีระยะระหว่าง
แม่เหล็กมากขึ ้นตามลําดับ
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3

ความหนา(นิ ้ว)

2.5
2
ความหนา(นิว้ )

1.5

ระยะสูงสุดระหว่างแม่เหล็ก(นิว้ )

1
0.5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

ระยะสูงสุดระหว่างแม่เหล็ก (นิ ้ว)
ภาพก45กกความสัมพันธ์ ระหว่ างความหนากับระยะสูงสุดของแม่ เหล็ก
จากภาพแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างความหนา (พื ้นที่) แปรผันกับระยะห่าง (ระยะ
ของสนามแม่เหล็กที่ผลักกัน) ตามสูตร ของแรง F = (B2 A) / 8π x 10-7
ตารางก8กกแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างความหนากับระยะสูงสุดของแม่ เหล็ก

แม่ เหล็กถาวร
Br
ความกว้ าง ความ ความหนา
แบบเหลี่ยม (Gauess)
(นิว้ )
ยาว(นิว้ )
(นิว้ )
12300
0.1875
0.1875
0.125
12300
0.1875
0.1875
0.250
12300
0.1875
0.1875
0.375
0.1875
0.500
12300
0.1875
0.1875
0.625
12300
0.1875
12300
0.1875
0.1875
0.750
0.1875
0.875
12300
0.1875
0.1875
1.000
12300
0.1875

ระยะห่ างสูงสุด
ระหว่ างแม่ เหล็ก
(นิว้ )
0.4375
1.1250
1.4375
1.6875
1.8750
2.0625
2.1875
2.3125

จากตารางข้ างบนนี ้จะเห็นได้ วา่ แม่เหล็กถาวรนีโอดิเมียมแบบเหลี่ยม ซึง่ มีคา่ ความ
หนาแน่นการดึงดูดของแม่เหล็กที่ยงั คงอยู่ (Br) เท่ากับ 12300 Gauess และมีความกว้ างและความ
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ความหนา(นิ ้ว)

3
2

ความหนา(นิว้ )

2

ระยะห่างสูงสุดระหว่าง
แม่เหล็ก(นิว้ )

1
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

ระยะสูงสุดระหว่างแม่เหล็ก (นิ ้ว)
ภาพก46กกความสัมพันธ์ ระหว่ างความหนากับระยะสูงสุดของแม่ เหล็ก
จากภาพแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างความหนา (พื ้นที่) แปรผันกับระยะห่าง (ระยะ
ของสนามแม่เหล็กที่ผลักกัน) ตามสูตร ของแรง F = (B2 A) / 8π x 10-7 เช่นกัน
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ผลการศึกษาออกแบบระบบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ แม่ เหล็ กถาวรเพื่อใช้ ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากการศึกษาการออกแบบระบบสามารถสรุปได้ ดงั ขันตอนต่
้
อไปนี ้

ภาพก47กกขัน้ ตอนการออกแบบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์
1.กกกําหนดขนาดกําลังไฟฟ้า คือ การกําหนดกําลังไฟฟ้าที่ต้องการสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้
งาน เช่น อุปกรณ์กินกําลังไฟฟ้ากี่วตั ต์ หรื อใช้ ไฟกี่โวลต์
2.กกเลือกชนิดของวัสดุแม่เหล็กถาวร คือ การเลือกวัสดุให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน เช่น
นีโอดิเมียม เกรด N45 นันทนต่
้
ออุณหภูมิได้ สงู สุดที่ 80 องศาเซลเซียส ซึง่ เมื่อนําไปใช้ งานต้ องไม่
เกิน 80 องศาเซลเซียส
3.กกเลือกชนิดมอเตอร์ ในที่นี ้จากการศึกษาควรเลือกมอเตอร์ ชนิดที่ใช้ แม่เหล็กถาวร
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4.กกเลือกรูปแบบโรเตอร์ ในที่นี ้จากการศึกษาควรเลือกโรเตอร์ แม่เหล็กถาวรเช่นกัน
5.กกทําการสร้ างและทดสอบ คือ การนําเอามอเตอร์ , สเตเตอร์ และโรเตอร์ ที่ทําการ
เลือกมาทําการประกอบและทดสอบ
6.กกทําการปั บปรุงแก้ ไข คือ การนําผลที่ได้ จากทดสอบมาปรับปรุงข้ อผิดพลาดเพื่อให้ ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดตามการการคํานวณและตามความต้ องการที่กําหนดในข้ อที่ 1
7.กกทํ าการทดสอบการใช้ งาน คือการนํามาใช้ งานจริ ง เช่นการต่อเข้ ากับอุปกรณ์ ใช้
ไฟฟ้า
ผลการศึกษาอุปกรณ์ อเิ ลคทรอนิคส์ ขยายกําลังไฟฟ้าแม่ เหล็กถาวร
จากการศึกษาอุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์ขยายกําลังไฟฟ้าสรุ ปได้ ว่าเราสามารถนําอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์เข้ ามาช่วยในการขยายกําลังไฟฟ้าและช่วยในการเพิ่มกําลังให้ กับโรเตอร์ แม่เหล็ก
ถาวรอีกด้ วย
อินพุท

วงจรขยายกําลังอิเลคทรอนิคส์

เอ้ าท์พทุ

ภาพก48กกบล็อกไดอะแกรมของวงจรขยายกําลังไฟฟ้า
จากบล็อกไดอะแกรมวงจรอิเลคทรอนิคส์จะช่วยทําการขยายกําลังไฟฟ้าจากไฟส่วนหนึ่ง
ที่ ไ ด้ มาจากแบตเตอรี่ วงจรขยายนี จ้ ะทํ า หน้ าที่ ค ล้ ายกั บ วงจรขยายเสี ย งโดยมี อุ ป กรณ์
อิเลคทรอนิคส์ที่เรี ยกว่าทรานซิสเตอร์ เป็ นตัวขยาย ทําให้ กําลังไฟฟ้าที่ได้ เพิ่มมากขึ ้น ในขณะที่เรา
ใช้ ไฟจากแหล่งจ่ายไฟน้ อยลง และพลังงานทางด้ านอินพุทส่วนหนึ่งมาจากแม่เหล็กถาวรที่ตดั กับ
ขดลวด
ผลการศึกษาการปรั บปรุ งโดยการเพิ่มความเร็วรอบมอเตอร์ /เจนเนอเรเตอร์ แม่ เหล็กถาวร
จากการศึกษาการปรับปรุ งโดยการเพิ่มความเร็ วรอบของมอเตอร์ และเจนเนอเรเตอร์
แม่เหล็กถาวรสรุ ปได้ ว่าเมื่อมีการเพิ่มวงจรอิเลคทรอนิคส์เข้ าไปกระแสส่วนหนึ่งสามารถนํากลับมา
ช่วยจ่ายไฟฟ้าให้ กบั ขดลวดในการควบคุมให้ โรเตอร์ แม่เหล็กถาวรนันมี
้ ความเร็วรอบเพิ่มขึ ้น
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อินพุท

ขดลวด +
แม่เหล็กถาวร

วงจรขยายกําลัง
อิเลคทรอนิคส์

เอ้ าท์พทุ

ภาพก49กกบล็อกไดอะแกรมของวงจรขยายกําลังไฟฟ้าเมื่อมีการปรั บปรุ ง
จากบล็อกไดอะแกรมทางด้ านอินพุทเราจะได้ ไฟฟ้าส่วนหนึ่งจากวงจรอิเลคทรอนิคส์มา
จ่ายให้ ชดุ ขดลวดเพื่อเสริ มกําลังให้ กบั อินพุทเพิ่มความเร็วรอบในการผลิตไฟฟ้า
ผลการศึกษาการประจุแบตเตอรี่
จากการศึก ษาการประจุแ บตเตอรี่ จ ากการประยุก ต์ ใ ช้ แ ม่ เ หล็ ก ถาวรกับ โรเตอร์ นัน้
สามารถสรุ ปได้ ว่าเราสามารถนํ าพลังงานแม่เหล็กมาช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยการ
เปลี่ยนพลังงานสนามแม่เหล็กไปเป็ นพลังงานไฟฟ้า และทําการประจุเก็บไว้ ในแบตเตอรี่ ตามตาราง
การทดสอบข้ างล่างนี ้
ตารางก8กกแสดงการประจุแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ ที่ใช้ กระตุ้น
แบตเตอรี่ สําหรับชาร์ จ 1
แบตเตอรี่ สําหรับชาร์ จ 2
แบตเตอรี่ สําหรับชาร์ จ 3

ก่อน
ทดสอบ
(โวลต์)
12.5
10
10
10

หลัง
ทดสอบ 1
(โวลต์)
12.5
14
14
14

หลัง
ทดสอบ 2
(โวลต์)
11.5
14
14
14

หลัง
ทดสอบ 3
(โวลต์)
10.5
14
14
14

หลัง
ทดสอบ 4
(โวลต์)
9.5
13
13
13
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จาการศึกษาและทดสอบโดยนําแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 450 มิลลิแอมป์ ใช้ เป็ นตัวชาร์ จ 12.5
โวลต์ (แหล่งจ่ายไฟ) และใช้ แบตเตอรี่ แบบกรด 3 ตัว (12 โวลต์ 450 มิลลิแอมป์) ใช้ เป็ นตัวเก็บ
ประจุ แต่แบตเตอรี่ จะต้ องคายประจุให้ เหลือประมาณ 10 โวลต์
ทดสอบครัง้ ที่ 1 เริ่ มที่เวลา 10:45 น. โดยชาร์ จประจุที่แบตเตอรี่ ทงั ้ 3 ตัว(ต่อแบบขนาน)
ได้ ถึง 14 โวลต์ที่เวลา 11:20 น. (ใช้ เวลาประมาณ 35 นาที)
ทดสอบครัง้ ที่ 2 คายประจุแบตเตอรี่ ให้ เหลือประมาณ 10 โวลต์เท่าเดิม เริ่ มที่เวลา
ประมาณ 11:25 น. วัดแบตเตอรี่ ตวั ที่จะเป็ นแหล่งจ่ายได้ ประมาณ 11.5 โวลต์ ต่อจากนันทํ
้ าการ
ชาร์ จประจุที่แบตเตอรี่ ทงั ้ 3 ตัว(ต่อแบบขนาน)ให้ ได้ ถึง 14 โวลต์ที่เวลา 12:05 น. (ใช้ เวลาประมาณ
40 นาที)
ทดสอบครัง้ ที่ 3 คายประจุแบตเตอรี่ ให้ เหลือประมาณ 10 โวลต์เท่าเดิม เริ่ มที่เวลา
ประมาณ 13:00 น. วัดแบตเตอรี่ ตวั ที่จะเป็ นแหล่งจ่ายได้ ประมาณ 10.5 โวลต์ ต่อจากนันทํ
้ าการ
ชาร์ จประจุที่แบตเตอรี่ ทงั ้ 3 ตัว(ต่อแบบขนาน)ให้ ได้ ถึง 14 โวลต์ที่เวลา 13:40 น. (ใช้ เวลาประมาณ
40 นาที)
ทดสอบครัง้ ที่ 4 คายประจุแบตเตอรี่ ให้ เหลือประมาณ 10 โวลต์เท่าเดิม เริ่ มที่เวลา
ประมาณ 14:05 น. วัดแบตเตอรี่ ตวั ที่จะเป็ นแหล่งจ่ายได้ ประมาณ 9.5 โวลต์ ต่อจากนันทํ
้ าการ
ชาร์ จประจุที่แบตเตอรี่ ทงั ้ 3 ตัว(ต่อแบบขนาน)ให้ ได้ ประมาณ 13 โวลต์ที่เวลา 14:40 น. (ใช้ เวลา
ประมาณ 35 นาที) และตอนนี ้วัดแบตเตอรี่ ตวั ที่จะเป็ นแหล่งจ่ายได้ ประมาณ 9 โวลต์ขณะที่มี
โหลดและทําให้ แบตเตอรี่ ไม่สามารถนํามาเป็ นแหล่งจ่ายไฟได้ อีก

ภาพก50กกผลของการประจุแบตเตอรี่

