
จักรยานไฟฟาแบบใชการอัดประจุแบตเตอร่ีเพ่ิมจากการเบรกและการปนดวยเทา 
ELECTRIC BICYCLE WITH BATTERY CHARGING BY BRAKING AND SPINNING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประภาส แกวพิทักษ 
 ไตรรัตน กฤษณะโลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา 
ปการศึกษา 2551 

 
 
 



จักรยานไฟฟาแบบใชการอัดประจุแบตเตอร่ีเพ่ิมจากการเบรกและการปนดวยเทา 
ELECTRIC BICYCLE WITH BATTERY CHARGING BY BRAKING AND SPINNING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประภาส แกวพิทักษ 
 ไตรรัตน กฤษณะโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา 
ปการศึกษา 2551 

 
 
 



 ELECTRIC BICYCLE WITH BATTERY CHARGING BY BRAKING AND SPINNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRAPAS KAEWPITAK 
 TRAIRUT KRITSANALOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENT 
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
BURAPHA UNIVERSITY 2008 

 
 
 



 

ปริญญานิพนธ จักรยานไฟฟาแบบใชการอัดประจุแบตเตอรี่เพิ่มจากการเบรกและ 
 การปนดวยเทา 
โดย  นายประภาส   แกวพิทักษ 
  นายไตรรัตน   กฤษณะโลม 
อาจารยที่ปรึกษา  อาจารย บัณฑร   จิตตสุภาพ 
จํานวนหนา  144 หนา 
ปการศึกษา  2551 
 

 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติปริญญานิพนธนี้เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 
 
 
  ...................................................ประธานกรรมการสอบปริญญานพินธ 
  (อาจารย ดร. เฉลิมภัณฑ ฟองสมุทร) 
 
 
  ...................................................กรรมการสอบปริญญานพินธ 
  (อาจารย ดร. มนตรี   โพธิโสโนทัย) 
 
 
 ...................................................อาจารยที่ปรึกษา 
 (อาจารย บัณฑร   จิตตสุภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 ...................................................หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณยศ  คุรุกิจโกศล) 
 

 
 
 



 ii 

บทคัดยอ 
 
 โครงงานนี้เปนการศึกษาการทํางานและควบคุมเครื่องจักรไฟฟากระแสตรง เนื่องจากเครื่องจักร
ไฟฟาตัวหนึ่ง  สามารถทํางานเปนไดทั้งมอเตอรไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟาในตัวเดียวกัน จึงนํา
หลักการดังกลาวมาประดิษฐอุปกรณที่สามารถคืนพลังงานใหแกจักรยานไฟฟา ซึ่งในสวนของระบบ
ควบคุมจะแบงเปนสองระบบ คือระบบจายพลังงานจากแบตเตอรี่ใหแกมอเตอรเพื่อใชในการขับเคล่ือน
จักรยาน และระบบคืนพลังงานโดยการประจุแบตเตอรี่เพิ่มจากการปนดวยเทาและการเบรก ผลการ
ทดสอบรถจักรยานท่ีสรางขึ้นสามารถวิ่งดวยความเร็วสูงสุด 22.28 กิโลเมตรตอชั่วโมง และการประจุ
แบตเตอรี่เพิ่มดวยการปนจักรยานดวยเทา จะไดปริมาณพลังงานมากกวาการประจุแบตเตอรี่โดยใชการ
เบรก  
 
คําสําคัญ : จักรยานไฟฟา  การประจุแบตเตอรี่  ไมโครคอนโทรลเลอร 
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Abstract 
 
 The objective of this project is to study operation and control system of direct current 
electrical machine. An electrical machine can be able to use as motor and generator. Based on 
such principle, we can invent the equipment that returns energy to the electric bicycle.  There 
are two control systems. The first is an energy supply system from battery into motor by driving 
electric bicycle, the second is battery charging by breaking and spinning. The experimental 
results shown that the maximum speed is 22.28 kilometers per hour and battery charging by 
spinning is more efficiency than breaking. 
 
Keywords:  Electric bicycle, Battery charging, microcontroller 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การทําโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา จักรยานไฟฟาแบบใชการอัดประจุแบตเตอรี่เพิ่มจากการ
เบรกและการปนดวยเทาสามารถ จะไมสําเร็จไดดวยดีหากปราศจากไดรับความอนุเคราะหจากอาจารย
ดร. โกวิท มาศรัตน ที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโครงงาน ชมรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เอื้อเฟอสถานท่ีและอุปกรณบางชนิด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาที่เอื้อเฟอสถานที่ให
จัดทําโครงงาน พรอมทั้งขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยและบุคคลากรในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ทุกทานที่ใหคําปรึกษา คําแนะนําระหวางการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณบุคลากรทุกทานในภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาที่อํานวยความสะดวกในการใชเครื่องมือตางๆ 
 สุดทายนี้ ขอขอบคุณ บิดา มารดา ที่ใหความชวยเหลือทางดานงบประมาณและเปนกําลังใจให
ผูจัดทําโครงงานเสมอมา ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือ
ในส่ิงที่ขาดบางส่ิง และขอขอบคุณอีกหลายๆทานที่ไมอาจจะกลาวถึงในท่ีนี้ไดหมด คุณประโยชนอันใดที่
เกิดจากความกรุณาของทุกทานที่กลาวไวขางตน คณะผูจัดทําโครงงานฯ ซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงใคร
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ดวย 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1หลักการและเหตุผล 

 
 ในสภาวะปจจุบัน ราคาน้ํามันมีราคาสูงขึ้นมากและสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และปริมาณของน้ํามันยัง
มีแนวโนมที่จะลดลงเรื่อยๆ ประกอบกับการใชพลังงานจากน้ํามันซึ่งมาจากฟอสซิลกอใหเกิดมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอม และยังกอเกิดปญหาโลกรอนทั่วโลกในปจจุบัน ดังนั้นนักประดิษฐและนักวิจัยจึงหันมาสนใจ
พลังงานสะอาด และราคาไมแพง พลังงานไฟฟาเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีเปนพลังงานสะอาด ไมกอเกิด
มลพิษใหกับส่ิงแวดลอม มีคาใชจายตํ่ากวาน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถผลิตและควบคุมไดงาย และสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเปนพลังงานรูปอื่นๆไดเกือบทุกชนิด ซึ่งปจจุบันมีการคิดคนส่ิงประดิษฐและอุปกรณ
จํานวนมากที่ใชพลังงานไฟฟา หนึ่งในนั้นก็คือจักรยานไฟฟา ซึ่งใชมอเตอรซึ่งเปนเครื่องจักรไฟฟาเปน
ตัวขับเคลื่อน 
 จักรยานเปนยานพาหนะท่ีถูกสรางขึ้นเปนเวลานานมาแลว สมัยกอนใชกําลังคนขับเคลื่อน แต
ปจจุบันมนุษยรูจักไฟฟา เรียนรูการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟา และสรางอุปกรณทางไฟฟาขึ้นมา
มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ มอเตอร ( Motor) ซึ่งเปนเครื่องจักรไฟฟา (Electrical Machine) ที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล และสามารถประยุกตจักรยานธรรมดา มาเปนจักรยานไฟฟาโดยติดต้ัง
มอเตอรเปนอุปกรณขับเคลื่อน และใชแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงาน 
 เครื่องจักรไฟฟา (Electrical Machine) ทํางานไดสองรูปแบบ คือ เปนมอเตอร หรือเครื่องจักร
ขับเคลื่อนทางไฟฟา โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานทางกล และเปนเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา 
เปลี่ยนพลังงานทางกลมาเปนพลังงานไฟฟา   
 ปจจุบันจักรยานไฟฟาไดถูกสรางขึ้นมามากมาย เพื่อลดความลาของรางกายมนุษยจากการขับขี่
ระยะไกล หรือการขับขี่ขึ้นที่สูงชัน โดยใชมอเตอรเปนตัวขับเคล่ือน ใชแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงาน และ
ใชระบบหามลอทางกล และเนื่องจากมอเตอรนั้นเปนเครื่องจักรไฟฟาที่สามารถทําหนาที่เปนตัวกําเนิด
ไฟฟาหรือเจนเนอเนเตอร(Generator) ได ซึ่งการขับขี่จักรยานไฟฟาทั่วไปมักจะติดต้ังระบบหามลอทางกล 
ซึ่งเปนการลดแรงเฉื่อยและลดความเร็วของตัวรถจักรยานเวลาขับขี่ โดยใชแรงกดจากคันเบรกมา
ตานทานการหมุนของลอ พลังงานที่เกิดขึ้นจากการหามลอนี้จะอยูในรูปความรอน ซึ่งถาเปลี่ยนจากการ
หามลอทางกล มาเปนการหามลอทางไฟฟา โดยใชแรงเฉื่อยของจักรยานมาขับเคลื่อนมอเตอรซึ่งจะทํา
หนาที่เปนตัวกําเนิดกระแสไฟฟา ผลิตไฟฟาจากการลดความเร็วหรือการเบรกรถจักรยานไฟฟา มาเก็บ
คืนไวที่แหลงจายพลังงานของรถจักรยานไฟฟาซึ่งก็คือแบตเตอรี่ ก็จะสามารถจายพลังงานไฟฟาไดนาน
กวาเดิม  
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 นอกจากการชารจ(Charging)แบตเตอรี่จากการเบรกแลว จักรยานไฟฟายังสามารถชารจ
แบตเตอรรี่จากการขับเคลื่อนดวยเทาไดโดยใชเครื่องจักรไฟฟาทําหนาที่เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาชารจ
แบตเตอรี่โดยใชไฟบาน 220 V ได รวมไปถึงเวลาขับขี่ลงเนินก็สามารถประจุไฟฟาใหแกแบตเตอรี่ได
เชนกัน ทําใหแบตเตอรี่ใชงานไดนานกวาเดิมเพราะจะมีการชารจพลังงานกลับคืนสูแบตเตอรี่ทุกครั้งที่
เบรกหรือตองการลดความเร็วของรถจักรยาน 
 
1.2  วัตถุประสงค 

 
1.  เพื่อศึกษาการทํางานของเครื่องจักรไฟฟา 
2.  เพื่อศึกษาการทํางานของระบบควบคุมมอเตอรและเจนเนอเรเตอร 
3.  เพื่อนําพลังงานที่ไดจากระบบเบรกและการปนดวยเทามาเก็บไวในแบตเตอรี่ 
4.  เพื่อสรางจักรยานไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
1.3  ขอบเขตของโครงงาน 
 

1. ใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง ขนาด 250  W 
2. จักรยานท่ีใชแบบ 1 นั่ง มรีะบบเบรกทางกล และไมมีระบบเกียร 
3. ใชแบตเตอรี่สามารถอัดประจุใหมได  
4. มีหนวยแสดงผลปริมาณพลังงานของแบตเตอรี ่
5. ใชการควบคุมมอเตอรแบบ PWM 
6. แบตเตอรี่สามารถชารจดวยไฟบานได 
7. สามารถอัดประจุเขาแบตเตอรี่จากการเบรกและการปนจักรยานได  
8. จักรยานไฟฟาที่สรางขึ้นสามารถขับเคลื่อนโดยใชไฟฟาและใชกําลังคน 
9. จักรยานไฟฟาที่สรางขึ้น ใชสําหรับการวิจัยและการพัฒนาเทานั้น 

 
1.4  แผนการดําเนินงาน 

 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรไฟฟาจากตําราและบทความตางๆที่เก่ียวของ 
2. ศึกษาเครื่องจักรไฟฟากระแสตรงและแบตเตอรี่เพื่อเปนขอมูลในการเลือกใช 
3. ศึกษาทฤษฎีการควบคุมเครือ่งจักรไฟฟาในแบบตางๆที่จะนํามาใชควบคุมเครื่องจักรไฟฟา 
4. สรางวงจรควบคุมความเร็วเครื่องจักรไฟฟากระแสตรง 
5. ประกอบมอเตอรและวงจรควบคุมความเร็วกับจักรยานทําใหขับเคลื่อนจักรยานได 
6. สรางอุปกรณเบรกแบบคนืพลังงานและวงจรควบคมุการเบรกแบบคืนพลังงานไฟฟาของ 

เครื่องจักรไฟฟากระแสตรง 
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7. สรางวงจรชารจแบตเตอรี่โดยการปนและการเบรก 
8. ศึกษาและทดลองระบบเบรกทางไฟฟาที่สรางขึ้น 
9. สรางวงจรแสดงปริมาณพลังงานของแบตเตอรี ่
10. ทดสอบการใชงานของระบบควบคุมความเร็วและระบบคนืพลังงาน 
11. ติดต้ังอุปกรณตางๆและวงจรควบคุมและเครื่องจักรไฟฟาลงจักรยานไฟฟา 
12. ทดสอบและบันทึกผลประสิทธิภาพของการปนและการเบรกแลวคืนพลังงาน 
13. วิเคราะหการทดสอบระบบเบรกทางไฟฟา เพื่อนําขอมูลไปเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
 

 
เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขั้นตอนที่ / 
สัปดาหที่ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                 
2                    
3                    
4                 
5                

 
  
 

เดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ขั้นตอนที่ / สัปดาหที่ 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
6               
7                    
8                    
9                   
10                    
11                    
12                   
13                  
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
1.  เรียนรูการทํางานและเทคนิคการควบคุมเครื่องจักรไฟฟากระแสตรง  
2.  สามารถสรางจักรยานไฟฟาที่สามารถอัดประจุจากระบบเบรกและจากการปนดวยเทาได 
3.  เพิ่มพลังงานของแบตเตอรี่ทําใหใชงานนานกวาเดิม 
4.  ลดการใชน้ํามัน ทําใหประหยัดเงิน ลดภาวะโลกรอน และไมเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 
บทที่ 2 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
2.1 หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง [1] 
 
 อาศัยหลักการของปฏิกิริยาของสนามแมเหล็กและขดลวดอารเมเจอร (Armature Winding) ซึ่ง
จะเกิดเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดตัวนํา สามารถที่จะหาแรงที่เกิดขึ้นในขดลวดตัวนําที่วางอยูใน
สนามแมเหล็ก โดยจะมีทิศทางดังรูปที่ 2.1 
 
 

 
 

รูปที่ 2.1 กฎมือซายของเฟลมมิ่ง 
 
 จากรูป 2.1 จะใชกฎมือซายของเฟลมมิ่ง (Fleming’s left hand rule) ในการเคล่ือนที่ของตัวนํา
ไดดังนี้ โดยการกางนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง ใหต้ังฉากซึ่งกันและกัน จะไดวานิ้วหัวแมมือแสดงทิศ
การเคล่ือนที่ของตัวนํา นิ้วชี้แสดงทางของสนามแมเหล็ก และนิ้วกลางแสดงทิศทางของการไหลของ
กระแส และสมการที่ประยุกตใชกับมอเตอรไฟฟากระแสตรงมีดังนี้ 
สมการแรงเคลือ่นแมเหล็กไฟฟาบนขดลวดตัวนํา 
 
       2.1.1 สมการแรงเคลือ่นแมเหล็กแมเหล็กไฟฟาบนขดลวดตัวนํา 
 

  F = i(L × B) นิวตัน 
 โดย F = แรงที่เกิดขึ้นในขดลวดตัวนํา 
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  i  = กระแสไฟฟาที่ไหลผานขดลวดตัวนํา 
  B = ความหนาแนนของเสนแรงแมเหล็กไฟฟา 
  L = ความยาวของลวดตัวนํา 
 
       2.1.2 สมการแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําของขดลวดตัวนําที่ตัดผานสนามแมเหล็ก 
 

  e = (v × B)L โวลต 
 โดย e = แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา 
  v = ความเร็วของตัวนําที่ตัดกับสนามแมเหลก็ 
  B = ความหนาแนนของสนามแมเหล็ก 
        
       2.1.3 สมการของแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา  
 
 สมการของแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําในอารเมเจอรสามารถหาไดดังนี ้

แรงเคลือ่นแมเหล็กที่ตัด/ ตัวนํา 

         dφ  = φP Wb 

จํานวนความเร็ว             =  รอบตอวินาที 
60
N

ดังนั้นเวลาใน 1 รอบ dt  =  วินาที 
N
60

 
จากกฎแมเหล็กไฟฟาเหนี่ยวนําของฟาราเดยซึ่งมีสมการ 

   e =  
dt
dφ  โวลต 

แทนคา dt และ dφ   จะได 

   e = 
60
PNφ  โวลต 

เม่ือพันขดลวดแบบเวฟ 
จํานวนทางขนานในอารเมเจอร  = 2 

จํานวนตัวนําอนุกรมหนึ่งทางขนาน  =  
2
Z

เม่ือพันขดลวดแบบแลป 
จํานวนทางขนานในอารเมเจอร  = P 

จํานวนตัวนําอนุกรมหนึ่งทางขนาน  =  
P
Z

จึงไดสมการดังนี้ 
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    e =  
a

NZP
60
φ  โวลต 

 โดย e  = แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา 

  φ = เสนแรงแมเหล็กไฟฟาตอขั้ว 
  P  = จํานวนขั้วแมเหล็ก 
  Z  = จํานวนลวดตัวนําของอารเมเจอร 
  N  = ความเร็วของอารเมเจอร 
  a = จํานวนทางขนานในอารเมเจอร = P พันแบบเวฟ, = 2พันแบบแลป 
 หรือ 

              ωm = 
60

2 Nπ  เรเดียนตอวินาที 

               N =  
π
ω

2
60 m  

แทน N ลงใน    e =     
a

NZP
60
φ

ดังนั้น 

      e  =  
a

ZP m

π
ωφ

2
 

เม่ือให      Ka  =    
a

ZP
π2

ดังนั้น 

      e  = Kaφ ωm โวลต 
โดย Ka = คาคงท่ีของวงจรอารเมเจอร 
ดังนั้น จะไดความสัมพันธของเสนแรงแมเหล็กและกระแสกระตุนสนามแมเหล็กซึ่งมีสมการดังนี้ 

  φ α If   

φ α Kf If เวเบอร 
โดย Kf = คาคงท่ีของสนามแมเหล็ก 

  If = กระแสไหลผานสนามแมเหล็ก 

เพราะ e = Kaφωm โวลต 
ดังนั้น  

  e = Ka Kf If ωm โวลต 
เม่ือให K = Ka Kf 
จะได  

  e = KIf ωm โวลต 
โดย K = คาคงท่ีของมอเตอร 
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       2.1.4  แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําตานกลับ 
 
 เมื่ออารเมเจอรหมุน ตัวนําที่อารเมเจอรจะตัดกับเสนแรงแมเหล็กทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟา
เหนี่ยวนํา ขึ้นในอารเมเจอร โดยมีทิศทางตรงกันขามกับแรงเคลื่อนที่จายใหกับมอเตอร เรียกวา
แรงเคลื่อนไฟฟานี้วา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําตานกลับ (back electromotive force) หรือ Eb  
        

 
 

รูปที่ 2.2 ทิศทางของแรงเคลือ่นไฟฟาตานกลับ 
   

   Ia = 
( )

aR
EV − b   แอมแปร 

   Eb = φZN 
A
P

×  โวลต 

โดย  Ra = ความตานทานในวงจรอารเมเจอร โอหม 
   N   = ความเร็วรอบมอเตอร  รอบตอวินาที 
 
       2.1.5  สมการแรงเคลือ่นไฟฟาของมอเตอร 
 
  V  = Eb + Ia Ra 
 คูณดวย Ia ทั้งสองขางของสมการ จะได 
  V Ia  = Eb Ia + (Ia)

2Ra 
โดย V = แรงเคลือ่นไฟฟาที่จายใหกับวงจรของมอเตอร   (โวลต) 

  Eb = แรงเคลือ่นไฟฟาตานกลับท่ีเกิดขนในอารเมเจอร   (โวลต) 
  Ia Ra = แรงเคลื่อนไฟฟาตกครอมที่ความตานทานของอารเมเจอร  (โวลต) 
  V Ia = กําลังไฟฟาที่จายใหอารเมเจอร     (วัตต) 
  Eb Ia = กําลังไฟฟาในอารเมเจอรทีส่มมูลกับกําลังทางกลท่ีเกิดขึ้นใน 
      อารเมเจอร       (วัตต) 
  (Ia)

2Ra = กําลังสูญเสียท่ีขดลวดในอารเมเจอร    (วัตต) 
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รูปที่ 2.3 วงจรมอเตอรกระแสตรง 
 

       2.1.6  สมการแรงบิด 
 
 แรงบิดคือ โมเมนตการบิดตัวของแรงเหนือแกนที่พิจารณา สามารถคํานวณไดดังนี้ 
         T = F × r   นิวตัน-เมตร 

งานเกิดจากแรงในการหมุน 1 รอบ = แรง×ระยะทาง 
กําลังที่เกิดขึ้น = F r  N  จูลตอวินาที π2× ×

   = ( ) rF × π2× N จูลตอวินาที 
โดย   π2 N = ω   เรเดียนตอวินาที 
ดังนั้น กําลังที่เกิด   = T ×  ω  จูลตอวินาที หรือ วัตต 

 

 
 

รูปที่ 2.4 การเกิดแรงบิด 
 
 กําลังที่เกิดขึ้นในมอเตอร ไดมาจากการท่ีอารเมเจอรหมุนดวยความเร็ว ωm และไดแรงบิด Tm 
นั่นคือ T, ωm ดังนั้น แรงบิดท่ีเกิดขึ้นจากเหล็กไฟฟาในอารเมเจอรและแรงบิดท่ีเกิดขึ้นมาจากการไหล
ของกระแสอารเมเจอร Ia และแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําในอารเมเจอรคือ e และทําใหไดกําลังกลที่อาร-
เมเจอร คือ  e Ia 

โดย  P = T ωm วัตต 
จะได  e Ia = T ωm 
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ดังนั้น  T =   นิวตัน-เมตร 
m

aeI
ω

โดย  e = KIf ωm  โวลต 
ดังนั้น  T = KIf Ia  นิวตัน-เมตร 

  T = Kaφ Ia  นิวตัน-เมตร 
 
      2.1.7  ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
 
 ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรงพิจารณาจากสมการแรงเคลือ่นไฟฟาตานกลับของ
มอเตอร ดังนี ้
                 Eb = V - Ia Ra 

  φZN ×  (P/A) = V - Ia Ra 

ดังนั้น              N  =  รอบตอวินาที 
( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ − RIV aa

φ ZP
A

เม่ือ         V - Ia Ra  =  Eb 

ดังนั้น    N  =   รอบตอวินาที ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ZP
AEb

φ
 
2.2  วงจรสมมูลของมอเตอรไฟฟากระแสตรง [2] 
 

สําหรับความสัมพันธระหวางแรงบิดของมอเตอร  กับแรงบดิท่ีโหลดตองการเทากับ emT 

)(tTB
dt

d
JT WLm

m
em +⋅+= ω

ω  

โดยที่       J หมายถึง ผลรวมวงจรสมมูลของแรงเฉื่อย (Total equivalent inertia) ของโหลด 
      B หมายถึง ผลรวมวงจรสมมูลของการแกวง (Total equivalent damping) ของโหลด 
      TWL  หมายถึง ผลรวมวงจรสมมูลของแรงบิดท่ีโหลดตองการในการทํางาน 
 เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงนั้น สามารถทํางานเปนมอเตอรหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสตรงได  ในขณะที่ทําการเบรคมอเตอรไฟฟากระแสตรงนั้น มอเตอรจะทําตัวเสมือนเปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสตรง ในขณะที่ความเร็วเริ่มลดลง ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณากรณีที่มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ทําตัวเปนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงขณะเบรก โดยกําหนดใหเสนแรงแมเหล็กมีคาคงที่ 
และมอเตอรกําลังขับโหลดที่มีความเร็วเทากับ ωm เพื่อที่จะลดความเร็วของมอเตอรโดยทําใหคา
แรงดันไฟฟา มีคาตํ่ากวาแรงเคลื่อนเหนี่ยวนํายอนกลับ  ดังแสดงในรูป 2.5 จะมีผลทําใหกระแส
อาเมเจอร  จะไหลกลับทิศทาง คาแรงบิด  จะกลับทิศทางเชนกัน นอกจากนั้นพลังงานจลนที่เกิด
จากแรงเฉื่อยของโหลดจะเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวหมายความวามอเตอรไดทํา

tv ae

ai emT
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tv

 

 
 

รูปที่ 2.5 วงจรสมมูลของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
 
 ขณะที่มอเตอรไฟฟาทําการเบรก ขั้วของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนํายอนกลับ  จะไมเปลี่ยนแปลง 
เพราะทิศทางการหมุนยังคงไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสมการที่ (1.2.2.1) จะยังคงใชในการหาขนาดของแรง
เคล่ือนเหนี่ยวนํายอนกลับได และเมื่อความเร็วของโรเตอรลดลง เปนผลใหแรงเคล่ือนเหนี่ยวนํายอนกลับ 

มีคาลดลง (สมมติใหเสนแรงแมเหล็ก มีคาคงที่) จนกระทั่งโร-เตอรของมอเตอรไฟฟากระแสตรง

หยุดหมุน และถาขั้วของแหลงจายไฟฟามีการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลทําใหทิศทางการหมุนของโรเตอร
เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน 

ae

ae fφ

 ดังนั้นมอเตอรไฟฟากระแสตรงจะสามารถทํางานไดทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และเมื่อทําการเบรก 
แรงบิดของมอเตอรไฟฟากระแสตรงก็จะสามารถกลับทิศทางได ดังรูป 2.6   แสดงความสัมพันธ ระหวาง
แรงบิดกับความเร็วรอบสําหรับยานการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรงทั้ง 4 ยานการทํางาน 
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รูปที่ 2.6 การทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรงท้ัง 4 ยาน 
 
2.3  หลักการทํางานของมอเตอรแมเหล็กถาวร 
 
 มอเตอรแมเหล็กถาวรใชสนามแมเหล็กหลักจากแมเหล็กถาวรและใชแมเหล็กไฟฟาเปนสนาม
ทุติยภูมิหรือฟลักซอารเมเจอร รูปที่ 2.7 (ก) แสดงหลักการทํางานของมอเตอรแมเหล็กถาวร กระแสไหล
จากขดลวดอารเมเจอรจากแหลงจายแรงดันกระแสตรงจะทําใหอารเมเจอรเปนแมเหล็ก ขั้วแมเหล็กของ
อารเมเจอรจะมีขั้วตรงขามกับสนามแมเหล็ก ทําใหอารเมเจอรมีการหมุนดังรูป อารเมเจอรหมุนตามเข็ม
นาฬิกา เมื่อขั้วอารเมเจอรอยูในแนวเดียวกันกับสนามแมเหล็กแปรงถานจะอยูในชองวางของคอมมิวเต
เตอรจะไมมีกระแสไหลผานในขดลวดอารเมเจอร ดังนั้นแรงแมเหล็กจะเปนแรงผลักกัน ดังแสดงในรูป 
2.7 (ข) ความเฉื่อยจะทําใหอารเมเจอรผานจุดนิวทรัลคอมมิวเตเตอรจะกลับทิศของกระแสในอารเมเจอร 
เมื่อขั้วแมเหล็กตรงกันขามตรงกันจึงทําใหขั้วแมเหล็กของอารเมเจอรจะกลับขั้วเมื่อขั้วเหมือนกัน ของ
อารเมเจอรและสนามหลักอยูตรงกันจะทําใหเกิดการผลักกัน จึงทําใหขดลวดอารเมเจอรหมุนไดอยาง
ตอเนื่อง ดังรูปที่ 2.7 
 ทิศทางการหมุนของมอเตอร สามารถหาจากการไหลของกระแสผานอารเมเจอร การกลับทิศ
ของอารเมเจอรจะทําใหการหมุนกลับทิศ ลักษณะสําคัญของมอเตอรกระแสตรงคือ สามารถควบคุม
อัตราเร็วได อัตราเร็วของมอเตอรแมเหล็กถาวรจะเปนสัดสวนโดยตรงกับคาแรงดันที่ใหกับอารเมเจอร
ฉะนั้นถาแรงดันอารเมเจอรสูงจะทําใหอัตราเร็วของมอเตอรสูงดวย 
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รูปที่ 2.7 หลักการทํางานของมอเตอรกระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร 
 
 วงจรอยางงายของมอเตอรกระแสตรงแมเหล็กถาวรแสดงไดดังรูป 2.8 แมเหล็กถาวรเปนตัว
สรางสนามแมเหล็กซึ่งมีคาคงที่ จากวงจรจะไดสมการดังนี้ 

นิวตัน – เมตร , ωm =  
60
2n               Tm  = KTIa 

              Ea   =  KE  ωm โวลต 
                  Vt   =  Ea +   Ra Ia โวลต 

เม่ือ         KT   =  Ktφf   และ KE  =  Keφf   
 จากสมการขางบนไดสมการความเร็วในฟงกชั่นของ Tm เม่ือกําหนดให Vt คงที่  
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รูปที่ 2.8 วงจรอยางงายของมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร 
 
2.4 การหยุดเครือ่งจักรไฟฟากระแสตรง 
 
 การหยุดเครื่องจักรไฟฟากระแสตรงอาจปลอยใหหยุดโดยธรรมดา  หรือใชความฝด  แรงเสียด
ทาน  หรือการใชเบรกทางเครื่องมือจักรกล  แตในการใชงานของเครื่องจักรไฟฟาบางครั้งตองการหยุด
เครื่องอยางรีบดวน  เชนอุปทวเหตุ  ซึ่งการหยุดโดยวิธีใชเครื่องมือจักรกล  หรือแรงเสียดทานจะตอง
บํารุงรักษาซอมแซม  แตถาเราออกแบบหยุดโดยใชพลังงานไฟฟาชวยจะทําใหสามารถใชงานไดเปน
เวลานานโดยไมตองบํารุงรักษา  วิธีหยุดทางไฟฟาจะเปลี่ยนพลังงานกลในเพลามอเตอร  ใหกลับเปน
พลังงานไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา(มอเตอรตัวเดิม)ทําใหเกิดแรงบิดทางไฟฟาขืนกลับ  ทําให
เครื่องจักรหยุดโดยเร็วขึ้น  หลักการหยุดมอเตอรไฟฟากระแสตรงมีอยู 3 วิธีใหญ  ดังนี้คือ 
 
       2.4.1  โดยวิธีตอความตานทานไฟฟาครอม 

 
 พิจารณาเครื่องจักรไฟฟา  ในรูป 2.9 เปนมอเตอร มีศักดาไฟฟาปอนเขาสูวงจรขั้ว AB ซึ่งขั้ว A 
เปนขั้วบวกของวงจร ดังนัน้สมการของมอเตอร คือ 
   Vt = Ea + IaRa 
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+

-

 
รูปที่ 2.9 การตอเครื่องกําเนดิไฟฟา 

 
 ถาจะวิธีหยุดเดินมอเตอรนี้เราอาจจะเอาศักดาไฟฟาปอนเขา Vt ออก แลวใชคาความตานทาน 
R1 ดังแสดงไวในรูป 2.10 ตอครอมแทนศักดาไฟฟา Vt ที่ระหวางขั้ว AB  
 

 

+

-

 รูปที่ 2.10 การตอตัวตานทาน R1 เพื่อหยุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 
 เครื่องจักรจะหมุนไปดวยแรงเฉื่อย ดังนั้นเคร่ืองมอเตอรในขณะนี้จะทํางานเปนเครื่องกําเนิด
ไฟฟา  จะมีกระแสไฟฟาไหลออกจากอเมเจอร  แยกลงวงจรขั้วแมเหล็กและออกมาสูโหลด R1 ดังนั้น
พลังงานกลจากการหมุนเปลี่ยนกลับเปนพลังงานไฟฟามาสูญเสียไปในโหลด IL

2 R1 เครื่องจักรก็จะหมุน
ชาลง เมื่อความเร็วรอบของเครื่องลดลง จะมีผลทําใหศักดาไฟฟาของอเมเจอร Ea ลดลง ดังนั้นถา
ตองการใหแรงบิดท่ีตานทานการหมุนคงที่คาความตานทาน R1 จะตองคอยลดลงไปดวย 
 คาความตานทาน R1 ที่จะใชในวงจรนี้ สวนมากจะออกแบบคํานวณโดยใหคากระแสของ IL ไม
สูงเกินไปจนทําลายวงจรอเมเจอร ซึ่งคาโดยทั่วไปจะใชประมาณ 2 เทาของกระแสโหลดเต็มที่ของ
มอเตอร สามารถคํานวณหาคา R1 ไดจากสมการ 
 

Ea = IL R1 + Ia Ra 
  
       2.4.2  โดยวิธีเก็บพลังงานคืนเขาระบบจาย 
 
 วิธีนี้ไดดัดแปลงจากวิธีแรก  โดยใหพลังงานกลศาสตรที่สะสมอยูในระบบมอเตอร  จายคืนเขาสู
ระบบไฟฟา  แทนที่จะมาสูญเสียเปนพลังงานความรอนในความตานทาน R1 ในรูป 2.9  ขั้วระบบจายไฟ 
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+

-

 
 รูปที่ 2.11 การหยุดมอเตอรแบบเก็บพลังงานคืนระบบจาย  
 
       2.4.3  โดยวิธีกลับขืนขั้วอเมเจอร 
 
 วิธีนี้หยุดเครื่องจักรอยางรวดเร็วหรือกลับทิศทางการหมุนของเครื่องจักรใชในกรณีเกิดอุปทว
เหตุ หรือลักษณะการใชงานท่ีตองการความรวดเร็ว หรือกลับทิศทางการหมุนไปมาของระบบ พิจารณา
รูป2.12ขณะตองการหยุดโดยใชวิธีนี้ใชตัดวงจรตรงจุดระหวาง x และ y แลวใสความตานทาน R2 อนุกรม
เขาวงจรแทน และกลับทิศทางของขั้วอเมเจอรโดยทันทีทันใด คา R2 ที่คํานวณใชเพื่อปองกันกระแสใน
วงจรระหวางกลับขั้วไมใหสูงเกินกําหนด ซึ่งตามธรรมดาจะใชเวลาประมาณ 2 เทาของกระแสเมื่อโหลด
เต็มท่ีอีกเชนเดียวกันคาของ R2 อาจคํานวณไดจากสมการ 
 

Vt + Ea = Ia (Ra + R2) 
 

 
  

รูปที่ 2.12 การหยุดมอเตอรแบบกลับขืนขั้วอเมเจอร 
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ซึ่งถาตองการใชแรงบิดขนืคงที่ ที่เม่ือความเร็วรอบลดลงกจ็ะลดคาของ R2 ตามลงดวย 
  
2.5  การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
 
 มอเตอรไฟฟากระแสตรงโดยพื้นฐานประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ ชุดขดลวดสนาม (filed 
winding) โดยทั่วไปท่ัวไปจะพันอยูที่โครงสเตเตอรของมอเตอร และชุดขดลวดอารเมเจอร (armature 
winding) โดยทั่วไปพันอยูที่โรเตอร ขดลวดทั้งสองจะถูกปอนดานไฟฟากระแสตรง ชุดขดลวดอารเมเจอร
จะตออยูกับคอมมิวเตเตอร (commutator) ซึ่งติดอยูที่ตัวโรเตอร คอมมิวเตเตอรทําหนาที่เสมือนกับวงจร
เรียงกระแสเพื่อใหกับอารเมเจอร ซึ่งไหลผานแปรงถาน เพียงทิศทางเดียวไมวาโรเตอรจะหมุนที่
ความเร็วเทาไรก็ตาม 
 โดยทั่วไปการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง จะนิยมใชกับงานที่ตองการควบคุมความเร็ว
และตําแหนง แตไดมีการนําเซอรโวมอเตอรกระแสสลับ (AC motor servo drive) มาใชแทนมอเตอร
กระแสตรง แตอยางไรก็ตาม มอเตอรกระแสตรงยังคงใชกันอยู เนื่องจากใชเงินลงทุนเริ่มตนตํ่า มี
คุณสมบัติการทํางานดี แตมีคาบํารุงรักษาสูง 

วงจรที่นํามาใชขับเคลื่อนมอเตอรในโครงงานฯ เปนวงจรแบบสวิตชิ่ง มีขอดีคือ แหลงจาย
กําลังไฟฟาสามารถจายกําลังไฟฟาใหโหลดไดเต็มท่ี และมีความสูญเสียนอย 
 
       2.5.1 วงจรสวิตช่ิง  
  
 หลักการทํางานของวงจรสวิตชิ่ง(Switching Curcuit) 
 อุปกรณสวิตชิ่ง เชน มอสเฟต ไอจีบีที จะทําหนาที่เปนสวิตชอิเล็คทรอนิกส มีโหมดการทํางาน
คือ โหมดนํากระแส และหยุดนํากระแส โดยสมมติให มอสเฟต หรือ ไอจีบีทีที่ใชเปนสวิตชอิเล็คทรอนิกส
ในอุดมคติดังรูป หลักการทํางานคือ 
 เมื่อสวิตซนํากระแส  แรงดันไฟฟาดานออกจะมีคาเทากับ แรงดันไฟฟาดานเขา (VO=VS) และ
เมื่อสวิตซไมนํากระแส แรงดันไฟฟาดานออกจะมีคาเทากับศูนย หรือ (vO=0) ชวงเวลาในการนํากระแส 
และหยุดนํากระแส จะไดสัญญาณแรงดันไฟฟาดานออกเปนพัลส ดังรูป 2.13 ซึ่งสามารถหาคาเฉล่ีย 
หรือคาของแรงดันไฟฟากระแสตรงดานออกไดจากสมการ 

  ∫=
T

OO dttv
T

V
0

)(1  

  ∫=
DT

SO dtv
T

V
0

1  

                             DVV SO =

เม่ือ VS = แหลงจายไฟฟากระแสตรง  
  D = ดิวต้ีไซเคิล 
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                    รูปที ่2.13 (ก) วงจรแปลงผนักําลังไฟฟากระแสตรงเปนกระแสตรงพื้นฐาน 
    (ข) วงจรสมมลูของสวิตช (ค) แรงดันไฟฟาดานออก 
 
 จากสมการ (2.1.1) จะพบวาคาแรงดันไฟฟากระแสตรงทางดานออกจะถูกควบคุมไดจากการ
ปรับคาดิวต้ีไซเคิ้ล (Duty Cycle หรือ Duty Ratio: D) ซึ่ง D หมายถึง อัตราสวนของชวงเวลาที่สวิตช
นํากระแสตอชวงเวลาหนึ่งคาบของการสวิตชิ่ง ซึ่งมีความสัมพันธดังสมการ 

T
t

tt
tD on

offon

on =
+

=      

   DTt on =

   
TDtoff )1( −=

เม่ือ  ton = ชวงเวลานํากระแส 
  toff =  ชวงเวลาไมนํากระแส 
  T = ชวงเวลาหนึ่งคาบ 
 การกําหนดคา D นิยมบอกเปนสองลักษณะ คือบอกเปนเลขจํานวนเต็มและบอกเปนเปอรเซ็นต 
คาตํ่าสุดของ D คือ ศูนย และคาสูงสุดคือ หนึ่ง ขณะที่บอกเปนเปอรเซ็นต จะมีคาตํ่าสุดเปนศูนย
เปอรเซ็นต และคาสูงสุดคือหนึ่งรอยเปอรเซ็นต 
 ตัวอยางเชน D = 0.4 หรือ D = 40% หมายถึงชวงเวลาที่สวิตชนํากระแส 0.4 สวน จาก
ชวงเวลาหนึ่งคาบ หรือ ชวงเวลาที่สวิตชนํากระแสมี 40% ในชวงเวลาหนึ่งคาบหรือ 100% 
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       2.5.2  การปรับความเรว็รอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
 
 Switched-Mode DC-DC Converter 
 สําหรับงานที่ตองการใหมอเตอรไฟฟากระแสตรงทํางานทั้งส่ียาน และใชรวมกับวงจรแปลงผัน
กําลังแบบสวิตชิ่ง (Switched-Mode Converter) ตองใชวงจรฟูลบริดจดังรปู 2.14 
 

 
 

รูปที่ 2.14 วงจรฟูลบริดจคอนเวอรเตอร 
 
   

 

 
 

รูปที่ 2.15 วงจรฟูลบริดจใชในการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
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 สําหรับงานที่ไมตองการกลับทางหมุนของมอเตอร แตตองการเฉพาะการเบรคมอเตอร สามารถ
ใชคอนเวอรเตอรที่มีโหมดการทํางานแบบสองจตุภาค ดังรูป 2.15 (ก) ได  ซึ่งในวงจรดังรูป 2.15 (ก) จะ
ประกอบดวย สวิสตอิเล็คทรอนิกสกําลังสองตัว จะตองมีตัวใดตัวหนึ่งนํากระแส เพื่อที่จะทําใหแรงดัน
ดานออกไมขึ้นกับทิศทางของการแส  I a และในกรณีที่ทิศทางของกระแส I a กลับทิศทางหรือมีคาเปนลบ 
จะหมายถึงการทํางานในโหมดเบรคซึ่งกําลังไฟฟาจะถูกสงผานกลับคืนไปยังแหลงจายแรงดันไฟฟา
กระแสตรง V d ถึงแมวาแรงดันไฟฟาดานออกของคอนเวอรเตอรจะสามารถควบคุมขนาดได แตจะไม
สามารถกลับขั้วแรงดันได สําหรับคอนเวอรเตอรที่มีโหมดการทํางาน 1 จตุภาค จะสามารถใชวงจรดีซีทูดี
ซีคอนเวอรเตอร ซึ่งโหมดการทํางาน 1 จตุภาค จะมีทิศทางการหมุนของมอเตอรเพียงหนึ่งทิศทางและ
ไมมีระบบเบรก  รูป 2.15 (ข) แสดงตัวอยางวงจรบั๊กคอนเวอรเตอรในการควบคุมมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง 
 
2.6 การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
 

การควบคุมแบบ PWM 
 การควบคุมแบบ PWM ยอมาจาก Pulse Width Modulation หรือแปลวา การปรับความกวาง
ของพัลสโดยการนําเอาสองสัญญาณมาเปรียบเทียบกัน เปนสัญญาณรูปส่ีเหลี่ยมที่มีลักษณะความถี่คงที่ 
แตชวงเวลา on – off หรือ Duty Cycle สามารถปรับเปลี่ยนได สัญญาณ PWM นี้ มักจะนําไปขับ
อุปกรณสวิตชิ่ง เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร การควบคุมความเร็วมอเตอรนั้น ไดจากการปรับ
ชวงเวลา Duty Cycle ดังกลาว ใหมากขึ้นจากนอยไปมาก  
 จากรูป 2.16 จะเห็นวาสัญญาณ PWM ถูกปรับ Duty Cycle ในตําแหนง 20%, 50% และ 80% 
จะเห็นวา ไมวาจะปรับดิวต้ีไซเคิลไปกี่เปอรเซ็นต ความถี่ก็จะคงที่ตลอด 
 

 
 

รูปที่ 2.16 รูปสัญญาณ PWM ที่ดิวต้ีไซเคลิตางๆ 
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สัญญาณ PWM สรางไดจากการเปรียบเทียบ หรอื Comparator สัญญาณสองชนิดคือ สัญญาณรูป
สามเหล่ียม (Saw) และสัญญาญเสนตรง (Ref) ดังรูป 2.17 
 การเปรียบเทียบของสัญญาณทั้งสองนี้ มักจะใช OP-AMP ในการทํางาน 
 

 
 

รูปที่ 2.17 สัญญาณอางอิง (Ref) และสัญญาณฟนเลื่อย (Saw) เปรียบเทียบ (Comparator) กัน  
         ไดสัญญาณ Output เปน PWM 
 
 สัญญาณรูปสามเหลี่ยม (Saw) นั้น จะมีแอมพลิจูดและความถี่คงท่ี กําเนิดจากวงจร Oscillator 
การกําหนดความถี่ของสัญญาณ PWM นั้น มักกําหนดที่ความถี่ของสัญญาณรูปฟนเลื่อยนี้ สวนสัญญาณ
เสนตรง (Ref) นั้นเปนสัญญาณเปรียบเทียบ สามารถปรับแอมพลิจูดหรือแรงดันได มักไดจากการปรับคา
ความตานทานของตัวตานทานปรับคาได สัญญาณทั้งสองชนิดเมื่อนํามาเปรียบเทียบ (Comparator) กัน 
แลวจะไดสัญญาณ Output เปน PWM ที่สามารถเปลี่ยน Duty Cycle ได จากการปรับเปลี่ยนคาแรงดัน
จากตัวตานทานปรับคาได 
 
2.7  แหลงจายพลังงานสําหรับรถไฟฟา [4] 
 
 แหลงจายพลังงานท่ีใชกันอยูมีสองชนิดคือ แบตเตอรี่(ชนิดประจุไฟใหมได) และเซลลเชื่อเพลิง 
รถไฟฟาสวนใหญใชพลังงานจากแบตเตอรี่ คุณลักษณะที่ใชในการเลือกคือ 
        
       2.7.1 ความหนาแนนของพลังงาน 
 
 ความหนาแนนของพลังงานหมายถึง พลังงานจากแหลงจาย หารดวยน้ําหนักของแหลงจาย มี
หนวยเปนกิโลวัตตตอชั่วโมงตอกิโลกรัม หรือความจุของแบตเตอรี่จะพิจารณาใหเปลี่ยนแปลงดวยระดับ
ของกําลัง ที่ซึ่งมีการใชพลังงาน 

 
 
 



 22 

 
 

รูปที่ 2.18 การเปรียบเทียบความหนาแนนของพลังงานของแบตเตอรี่ชนดิตางๆ 
 
       2.7.2 ความหนาแนนของกําลัง  
 
 ตัวแปรนี้ถูกกําหนดขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกับความหนาแนนของพลังงาน ปกติเราใชความ
หนาแนนเชิงน้ําหนักมากกวาเชิงปริมาตร  
 
       2.7.3 รอบอายุการใชงาน 
 
 แหลงจายพลังงานเปนตัวแปรที่มีความสําคัญกับรอบอายุการใชงาน โดยทั่วไปแหลงจาย
พลังงานของรถยนต (ถังน้ํามัน) จะไมมีปญหาเรื่องรอบอายุการใชงาน อยางไรก็ตาม อายุการใชงานของ
แหลงจายพลังงานไฟฟาของรถไฟฟามักจะไมนาน มักจะหมดอายุกอนตัวถังรถ ดังนั้น อายุการใชงาน
ของแหลงจายมักบงบอกคาใชจายของรถไฟฟา 
 รอบอายุการใชงานคือ การท่ีแบตเตอรี่คายประจุจนกระทั่งไมสามารถที่จะจายกําลัง เพื่อที่จะ
ขับเคลื่อนรถตอไปได หรือ เม่ือใดที่แรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่ลดลงตํ่ากวาระดับท่ีกําหนด 
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รูปที่ 2.19 แบตเตอรี่ชนิดตางๆ 
 
       2.7.4 คาใชจายเร่ิมตน 
 
 เปนที่แนนอนอยูแลววาแบตเตอรี่มีคาใชจายมากกวาเชื้อเพลิงทั่วไป ทําใหคาใชจายในรถไฟฟา 
แตกตางกันอยางมากจากเชื้อเพลิงในรถยนตทั่วไป คาใชจายไมไดขึ้นกับแบตเตอรี่อยางเดียวเทานั้น แต
ยังขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ัวๆไป 
  
       2.7.5 คาใชจายบํารุงรักษา 
 
 แหลงจายพลังงานรถยนตเชื้อเพลิงทั่วไปไมตองการการบํารุงรักษา แตกับรถไฟฟาการ
บํารุงรักษาเปนส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดท่ีตองเติมน้ํากล่ัน มูลคาเหลานี้จะยังไมถูก
กําหนดในเวลานี้ จะพิจารณาเมื่อไดเลือกใชแบตเตอรี่แลว 
 

 
 
 



 24 

       2.7.6 ประสิทธิภาพของพลังงาน 
  
 เปนคุณลักษณะสําคัญของแหลงพลังงาน แตเปนการยากที่จะกําหนด แตอยางไรก็ตาม 
แบตเตอรี่ทั่วไปมีประสิทธิภาพของพลังงานสูง จะอยูในยาน 80-90 % 
 
       2.7.7 แรงดันแบตเตอรี่ 
 
 แรงดันแบตเตอรี่จะเปนตัวกําหนดจํานวนเซลลทั้งหมดของแบตเตอรี่ที่ใชในระบบขับเคล่ือน 
แรงดันขั้วเซลลขณะไมมีโหลด กระแสเปนศูนย จะเปนฟงกชั่นของชนิดการเช่ือมโยงทางอิเล็กโทรเคมิ
คอล และ สถานะการประจุแบตเตอรี่ภายใตสภาวะโหลด นอกจากนี้ แรงดันขั้วยังขึ้นกับ ฟงกชันของ
กระแส โหลด ความตานทานภายในของแบตเตอรี่ ปรากฏการณ Polarization และอุณหภูมิของ
แบตเตอรี่ดวย จากการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่ จะมีผลตอระบบอ่ืนๆ ที่ตอกับแบตเตอรี่ เชน 
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน เปนตน 
  
       2.7.8 อิมพิแดนซภายในของแบตเตอรี่ 
 
 อิมพิแดนซภายในของแบตเตอรี่ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ขั้วขณะมีโหลด นอกจากนี้ยัง
มีผลตอกําลัง ประสิทธิภาพของพลังงาน และการตอบสนองช่ัวครู วงจรสมมูลของแบตเตอรี่สวนมากจะ
ซับซอน ซึ่งประกอบดวย ความตานทาน และอุปกรณที่สะสมพลังงานได  
  
       2.7.9 คุณลักษณะการประจุ 
  
 สถานะการประจุของแบตเตอรี่ หมายถึงพลังงานท่ีสะสมในแบตเตอรี่ จะกําหนดเปนปริมาณของ
ประจุในระบบ SI มีหนวยเปนคูลอมบ, แอมแปร-ชั่วโมง หรือ แอมแปร-วินาที  
 คุณลักษณะที่สําคัญของการประจุแบเตอรี่คือ rate หรือ ระดับกําลังของแบตเตอรี่ที่ประจะได 
เปรียบเหมือนการเติมน้ํามันใสรถยนต แตจะสําคัญมากเม่ือรถไฟฟาใชระบบเบรกแบบใหพลังงาน
กลับคืน การเบรกดังกลาว แบตเตอรี่จะตองมีความสามารถในการรับกําลังที่เกิดขึ้นไดจากการเบรก 
อัตรา (rate) ซึ่งแบตเตอรี่สามารถรับประจุได เรียกวา battery charge acceptance การรับประจุทําให
แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะตองนํามาพิจารณา เม่ือการใชระบบเบรกแบบคืนพลังงาน 
 
       2.7.10 คุณลักษณะทางอุณหภูมิ 
 
 อุณหภูมิภายนอก เปนองคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอการทํางานของแบตเตอรี่ ยานของ
อุณหภูมิภายนอก เปนผลใหมีการแบงแบตเตอรี่เปนสองชนิด คือ แบตเตอรี่อุณหภูมิสูง (พลังงานสูง) 
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2.8  แหลงจายพลังงานชนิดตางๆ 
 
 1. แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (LEAD-ACID BATTERIES)  
 2. แบตเตอรี่นิเกิล-สังกะสี 
 3.แบตเตอรี่นิเกิล-ไอออน (NICKEL-IRON BATTERIES)  
 4.แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมี่ยม (NICKEL-CADMUIM) 
 5.แบตเตอรี่อณุหภูมิ (HIGH-TEMPERATURE BATTERIES) 
 6. แบตเตอรี่สังกะสี-คลอรนี (ZINC CHLORINE BATTERY) 
 7. แบตเตอรี่ไฮบบริด (HYBRID BATTERIES) 
 8. เซลลเชื้อเพลิง (FUEL CELL) 
  
 ยานการใหพลังงานของแบตเตอรี่ และเซลลเชื้อเพลิง แสดงดังรูป 2.20 
 
       2.8.1  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด 
  
 แบตเตอรี่ชนิดนี้นับไดวาเปนแบตเตอรี่ไดมีการใชงานกันอยางกวางขวางไมเฉพาะแตที่ใชใน
รถยนตเทานั้น แตไดมีการใชงานกันในลักษณะที่แตกตางกันเชน ใชแหลงจายพลังงานไฟฟาสํารอง
ใหกับหองทดลอง หรือเปนแหลงพลังงานใหกับชุดสตารทมอเตอร เปนตน 
 การจําแนกประเภทของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด 
 แบตเตอรี่ไดถูกออกแบบมามากหลายประเภทเพื่อที่จะทําใหแบตเตอรี่สามารถทํางานไดภายใต
เงื่อนไขตางๆ ที่ถูกกําหนดไวและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด การท่ีจะเลือกใชแบตเตอรี่ชนิด
ใดนั้น ควรท่ีจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และลักษณะสมบัติตางๆกันของแบตเตอรี่ชนิดใดนั้น ซึ่งจะมี
หลายส่ิงหลายอยางที่สอดคลองกันอยู เชน อายุการใชงานของแบตเตอรี่ เอาตพุตสูงสุดตอหนวยน้ําหนัก
หรือปริมาตร และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะตองมีคาใชจายในขณะใชงานตํ่า 
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รูปที่ 2.20ยานการจายพลังงานสําหรับแบตเตอรี่ เซลลเชื้อเพลิง และเครื่องยนตที่ใหความรอนชนิดตางๆ 
 
 เราสามารถแบงประเภทของแบตเตอรี่ไดเปน 2 ชนิดตามการใชงานที่เหมาะสมซึ่งแบตเตอรี่
ทํางานในสถานที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไมวาจะถูกเคล่ือนยายโดยมือของมนุษยหรือเปนอุปกรณสวน
หนึ่งของยวดยานพาหนะ เรียกแบตเตอรี่ชนิดนี้วา แบตเตอรี่เคลื่อนที่ได (Portable Batteries) และอีก
ชนิดหนึ่งนั้นเปนประเภทที่ต้ังอยูในสถานที่ ที่เปนหลักแหลงแนนอนและจะอยูตอไปเชนนั้นตลอดอายกุาร
ใชงานแบตเตอรี่ ซึ่งเราเรียกแบตเตอรี่ชนิดนี้วา แบตเตอรี่ชนิดอยูกับท่ี(Stationary Batteries) 
 แบตเตอรี่(Portable Batteries)  

• แบตเตอรี่รถยนต 

• แบตเตอรี่รถลากจูง(Traction Batteries) 

• แบตเตอรี่ที่ใชในเรือ 

• แบตเตอรี่ที่ใชในรถไฟ 

• แบตเตอรี่ที่ใชเริ่มเดินเครือ่งยนตดีเซลล 
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• แบตเตอรี่ที่ใชในรถมอเตอรไซด 

• แบตเตอรี่ที่ใชในยานอวกาศ 

• แบตเตอรี่ของวิทยุและโทรศัพทมือถือ 

• แบตเตอรี่ชนิดอยูกับท่ี(Stationary Batteries) 

• แบตเตอรี่ที่ใชในไฟฉุกเฉิน 

• แบตเตอรี่ที่ใชในหองทดลอง 

• แบตเตอรี่ที่ใชในสถานที่ส่ังจายไฟฟากําลัง 

• แบตเตอรี่ที่ใชในการปองกันไฟฟาไหมในระบบ 

• แบตเตอรี่ที่ในชุมสายโทรศัพท 
  

       2.8.2  คุณลักษณะโดยทั่วๆไปของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด 
 

 ความจุที่มีอยูในเซลลหรือแบตเตอรี่ สามารถแสดงไดเปนแอมแปรชั่วโมง(Ampere-Hour) หรือ 
วัตตชั่วโมง (Watt-Hour) 
 แบตเตอรี่ที่มีความจุ 100 Ah ที่ 10 ชม. หมายความวา จะสามารถจายกระแสไฟฟาได         
10 แอมป ภายในเวลา 10 ชม. แบตเตอรี่จะจายพลังงานไฟฟาไดตํ่ากวา 100 Ah ในขณะที่มีพิกัดของ
ภาระตํ่ากวา 10 แอมป แบตเตอรี่จะจายพลังงานไดมากกวา 100 Ah 
 
ตารางท่ี 2.1 คณุสมบัติแอมแปรชั่วโมง (Ampere-hours) หรือวัตตชั่วโมง (Watt-Hour) ของแบตเตอรี่
      ชนิดตางๆ 
 

Nominal capacity 
rating 

Specified 
temperatures Type of Battery 

hr deg C deg F 

Specified 
final c/cell 

Lead-acid     
Automotive 20 25 77 1.75 

Traction 5 21 70 1.73 
Train lighting  5 27 80 1.7 

air-conditioning 10 15.6 60 1.8 
Alkaline 5 20-27 68-80 1.1 
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 ในการระบุความจุของแบตเตอรี่จําเปนตองกําหนดถึงพิกัดเวลาในการคายไฟ ความจุของ
แบตเตอรี่จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิและแรงดันไฟฟาสุดทาย (Final Voltage) โดยคาตางๆเหลานี้จะถูก
กําหนดมาสําหรับแบตเตอรี่ 100 Ah คามจุของมันจะเกี่ยวเนื่องกับเวลา 10 ชม. ที่อุณหภูมิ 15.6 องศา
เซลเซียสและมีแรงดันไฟฟาสุดทายเปน 18.5 โวลตตอเซลล เราสามารถเขียนไดเปน 100 Ah/10 
hr/1.85V.p.c/15.6C แทรกชั่นแบตเตอรี่ขนาดความจุ 100 Ah จะเกี่ยวเนื่องกับเวลา 5 ชม. 27 องศา
เซลเซียสและแรงดันไฟสุดทายเปน 1.7 โวลตตอเซลล (100 Ah/5 hr/1.7 V.p.c./27 C) ในตารางที่ 2.1 
ซึ่งในแตละประเทศจะถูกกําหนดเปนพื้นฐานสําหรับความจุ อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟาสุดทาย จะ
เปลี่ยนไปตามชนิดของแบตเตอรี่ 
 ความจุวัตต-ชั่วโมง (Watt-Hour Capacity) 
 เมื่อไดคายประจุที่พิกัดพื้นฐานที่แสดงไวตาราง แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดจะมีแรงดันไฟฟา
เริ่มตนที่ 2.0 โวลตตอเซลล และแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลทจะมีแรงดันไฟฟาเริ่มตนที่ 1.35 โวลต คา
แรงดันไฟฟาในการคายประจุตลอดเวลาจะมีคาเริ่มตนไปจนถึงคาสุดทาย แรงดันไฟฟาสุดทายเปนตัว
แปรมากๆตอแรงดันไฟฟาเฉล่ีย 

เปอรเซ็นตและกราฟของเวลา 
 ความจุของแบตเตอรี่ ชนิดตะก่ัวกรด เปลี่ยนแปลงไปกับพิกัดของการคายไฟ และความจุเทาที่
จะหาไดจากแบตเตอรี่ คาความของแอมแปรชั่วโมง หรือวัตตชั่วโมง เปนคาที่มีมากที่สุดในพิกัดการคาย
ไฟดวยกระแสต่ําสุด และมีคานอยเมื่อมีพิกัดการคายไฟดวยกระแส 
 ความสัมพันธระหวางความจุและเวลาในการคายไฟแสดงในภาพที่ 2.34 สําหรับแบตเตอรี่ชนิด
แทรกชั่นและรถยนต จากการอานคาจากกราฟนั้นมีความเปนไปไดในการประมาณคาความจุในแตละ
ชนิดของแบตเตอรี่ ที่คาตางๆเปลี่ยนไปตามคายไฟ 
 
ตาราง 2.2 เปอรเซน็ความจุแบตเตอรี่ชนิดตางๆ 

 
Capacity Automotive Traction 
Nominal 100% (20hr) 100% (5hr) 
10-hr 89% 111% 
5-hr 78% 100% 
3-hr 70% 89% 

 
 การลดลงของความจุที่การคายไฟดวยกระแสสูง นั้นเปนผลจากการสรางตะกั่วซัลเฟตอยาง
รวดเร็วนั้นที่พื้นผิวของแผนเพลท เกิดการกีดขวางรูของแผนเพลทกรดจะถูกหนวงและกีดขวางขั้น
สุดทายที่จะเขาไปทําปฏิกิริยาซัลเฟต ที่ถูกสรางอยางรวดเร็วนี้จะไปเพิ่มความตานทานภายในแบตเตอรี่ 
สงผลใหแรงดันที่ขั้วของแบตเตอรี่ลดลง 
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 สําหรับพิกัดในการคายไฟอยางชาๆ การแพรของกรดไปยังรูตางๆทําใหการทําปฏิกิริยาเปนไป
อยางชาๆทําใหซัลเฟต ไมเกาะที่พื้นผิวของแผนเพลทอยางรวดเร็วเกินไป มีแผนปฏิกิริยาหลายอยางที่
งายตอการเปล่ียนไปเปนตะกั่วซัลเฟต แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่จะมีคาคงท่ีสําหรับงานที่มีคาบและความ
ยาวมาก 
 อยางไรก็ตามแบตเตอรี่สามารถคายไฟ ไดที่กระแสสูงๆ ถึงจุดๆหนึ่งทําใหแรงดันไฟฟาของ
แบตเตอรี่จะลดลงอยางรวดเร็ว ตองการทําเปดวงจรแรงดันไฟฟาจะกลับมาที่คาเดิม และความสามารถ
ในการจายกระแสไฟฟากับคืนมาซึ่งปรากฏการณเชนนี้เรียกวา ความจุกลับคืนมา (Recuperative 
Capacity) 
 

 
(ก) 

 
(ข) 
 

รูปที่ 2.21 ความจุแอปแปรฮาวทและกราฟของเวลา 
                (ก) แบตเตอรี่รถยนต (ข) แบตเตอรี่ลากจูง 
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องคประกอบทีม่ีผลตอความจุของแบตเตอรีช่นิดตะกั่วกรดมีหลายๆ องคประกอบแตที่สําคัญๆ 
มีดังนี้ 

− พิกัดของการคายประจุ 

− แรงดันไฟฟาสุดทายที่ถูกจํากัดไว 

− อุณหภูมิของแบตเตอรี่ 

− จํานวนของแผนปฏิกิริยา 

− การออกแบบและจํานวนของแผนเพลท 

− ปริมาตรและคุณสมบัติความจําเพาะของอิเล็กโทรไลต 

− อายุของแบตเตอรี่ 
แรงดันไฟสุดทาย 

 ควรพิจารณาผลท่ีเกิดจากการคายประจุบนความจุเทาที่หาไดของแบตเตอรี่ ความจุนั้นจะ
สัมพันธกับแรงดันไฟฟาสุดทายที่ถูกจํากัดไว เมื่อแรงดันไฟฟาสุดทายมีคาสูงขึ้น จะใหความจุนั้นตํ่าลง
สามารถจําลองชนิดของกาทํางานคือแบตเตอรี่ 24 เซลล สามารถจายพลังงานต่ําที่สุดของจะทํางานได
คือ 46 โวลตหรือ 1.92 โวลตตอเซลล กระแสไฟฟาจะสามารถเขียนไดจากการจายภาระสูงสุดของ
แบตเตอรี่อาจจะเทียบเคียงจากพิกัด 6 ชม. ถึงแรงดันไฟฟาสุดทายมาตรฐานเปน 1.71 โวลตตอเซลลแต
เมื่อแรงดันไฟฟาที่ทํางานพอจะยอมรับไดวา มีคา 1.92 โวลตตอเซลลแบตเตอรี่จะสามารถจาย
กระแสไฟฟาไดเพียง 4 ชม. เทานั้น 
 

 
 

รูปที่ 2.22 ผลของแรงดันสุดทายตอเอาทพุทของเซลล เม่ือโหลดเทากับ 6 ชม. แรงดันสุดทายปกติ
    เปน V1 กับแรงดันสุดทายเปน  V2 ที่ 4 ชม. 
 
 แรงดันไฟฟาสุดทาย จะถูกกําหนดเปนสวนๆ โดยอาศัยธรรมชาติของการทํางาน ซึ่งคุณสมบัติ
ของแบตเตอรี่จะถูกกําหนด โดยคุณสมบัติแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ ภาระที่เปนแสงสวางจะทําให
แรงดันไฟฟามีคาที่สูงแตถาภาระในการเดินมอเตอรที่มีภาระหนักๆ จะเกิดความตองการพลังงานที่ได
จากแบตเตอรี่คอนขางมาก การใชกระแสไฟฟาสูงๆ ที่แรงดันไฟฟาตํ่าๆ ทําใหแรงดันไฟฟาสุดทายกวา
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 อุณหภูมิปกติของแบตเตอรี่ทั่วๆไป จะอยูระหวาง 15.6 องศาเซลเซียสถึง 27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของแบตเตอรี่จะลดลงอยางชั่วคราว ตามแรงดันไฟฟาในการคายประจุ และแรงดันไฟฟาจะ
กลับคืนถึงกับอุณหภูมิปกติเม่ือปราศจากการประจุเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหความจุมีคาสูงขึ้นดวย 
 อุณหภูมิจะสงผลใหเกิดปฏิกิริยาระหวาง ความตานทานของอิเล็กโทรดและวิสคอสซิต้ี 
(Viscosity) โดยปฏิกิริยาทั้งสองของอิเล็กโทรดจะเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส 
การแพรหรือการไหลเวียนของอิเล็กโทรดภายในรูของแผนปฏิกิริยา จะสงผลใหวิสคอสซิต้ี (Viscosity) 
และความตานทานลดลงความจุของแบตเตอรี่จะมีคาสูงขึ้นที่อุณหภูมิสูงๆ 
 ในการเปลี่ยนแปลงความจุของแบตเตอรี่กอใหเกิดผลในวิสคอสซิต้ีและความตานทานของ
อิเล็กโทรดอยางเห็นไดชัดท่ีพิกัดการดีสชารจสูงๆ 
 อุณหภูมิมาตรฐานสําหรับแบตเตอรี่ชนิดตางๆ กันนั้นแสดงในตารางที่ 2.1 
  สเตชั่นนารี่แบตเตอรี่ มีพิกัด 15.6 องศาเซลเซียส 
  พอรทเทเบิลแบตเตอรี่ มีพิกัด 21    องศาเซลเซียส 
  แทรกชั่นแบตเตอรี่ มีพิกัด 27    องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิใชงานโดยเฉล่ียทั่วๆไปประมาณไดจากชนิดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของแทรกชั่น
แบตเตอรี่ จะมีคาสูงสุด เพราะวาแบตเตอรี่ชนิดนี้จะตองใชกับงานหนักๆ และทํางานสม่ําเสมอท้ังวัน โดย
ที่ต้ังการคายไฟและการประจุไฟอยางสมบูรณ 
 แบตเตอรี่รถยนต ขนาด 50 Ah ที่ 20 ชม. และ 25 องศาเซลเซียสจะสามารถใหความจุ 38 Ah 
ที่ 0 องศาเซลเซียส ซึ่งเทากับวาคาความจุลดลง 0.96% ตอองศาเซลเซียส 
 การลดลงของอุณหภูมิจะสงผลใหองคประกอบที่ถูกตองของอุณหภูมิ (Temperature Correction 
Factor) มีคาเพิ่มขึ้น 
 แบตเตอรี่รถยนตที่เวลา 5 นาที มีคาองคประกอบที่ถูกตองของอุณหภูมิ (Temperature 
Correction Factor) เปน 1.13 % ตอองศาเซลเซียสนั้นหมายความวา ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
แบตเตอรี่มีความจุ 50Ah จะสามารถจายกระแสไฟฟาได 168 แอมป ภายใน 5 นาที แตอุณหภูมิ 0 องศา
เซลเซียส จะสามารถจายกระแสไฟฟาได 115 แอมปที่เวลาเทาเดิม 
จํานวนของแผนปฏิกิริยา พลังงานไฟฟาที่ไดจากการปลอยใหแบตเตอรี่คายไฟออกมาเกิดจากปฏิกิริยา
ทางไฟฟาเคมีระหวางอิเล็กโทรดไลทและแผนปฏิกิริยา ของตะกั่วออกไซดตะกั่วที่เปนโพลง ความจุของ
แบตเตอรี่ จะมีคามากขึ้น ถาจํานวนของแผนปฏิกิริยามีจํานวนมาก 
 ความสัมพันธตามเหตุผลระหวางน้ําหนักของแผนปฏิกิริยาพลังงานดานเอาตพุตในหนวยของ
แอมแปรชั่วโมงที่เก็บสะสมไว สามารถคํานวณไดโดยอาศัยสูตรของฟาราเดยในเรื่องไฟฟาเคมี 
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 ตามหลักการแลวแผนปฏิกิริยาสําหรับ 1Ah ตองประกอบดวย ตะกั่วออกไซด 4.4 กรัม กับตะกั่ว 
3.87 กรัม ในทางปฏิกิริยาจะออกแบบเพิ่มขึ้น 3 ถึง 5 เทาจะขึ้นอยูกับ ชนิดของเซลลความหนาแนนและ
จํานวนของแผนเพลท 
 การออกแบบของเซลล การเพิ่มน้ําหนักของแผนปฏิกิริยา เพื่อใหเซลลสามารถจายกระแสไดสูง
นั้นเปนปจจัยที่ทําใหอิเล็กโทรไลทเขาไปในแผนปฏิกิริยาจะเปนผลสําเร็จนั้น จะตองใชแผนเพลทบางๆ
จํานวนมากกับอัตราสวนของน้ําหนักแผนปฏิกิริยากับกรดมีคาสูง และตองอาศัยการบํารุงรักษาแผนกริด
ใหแข็งแรงเพียงพอ ที่จะเปนตัวนําที่ดี และจํายึดเพื่อรับน้ําหนักของแผนปฏิกิริยาจะถูกกระจายไปยัง
บางสวนของแผนบางๆ ที่บรรจุในตัวจับยึดท่ีหนาแนนหรือแข็งซึ่งผลที่ไดจะทําใหความจุของเซลลลด
ตํ่าลงแผนเพลทของแผนตัวทําปฏิกิริยาที่เปนรูๆ จะสามารถผลิตเอาตพุตไดมากกวาแผนเพลทของแผน
ทําปฏิกิริยาที่หนาแนนและแข็งโดยดูจากรายละเอียดในการดีสชารจที่คาพิกัดสูงๆ การเพิ่มของขึ้นของ
จํานวนคารบอนเล็กๆ เบอรเลี่ยมซัลเฟต โครงสรางอื่นๆ จะขยายผสมของตัวจับยึดไดรวดเร็วยิ่งขึ้นใน
การเจาะแผนเพลทเปนรูๆ สําหรับงานที่มีรอบของการทํางานคือมีการประจุและคายไฟอยางสม่ําเสมอจะ
ใชแผนเพลทที่มีจํานวนรูคอนขางมากแตจะทําใหการนํากระแสไฟฟามีอายุการใชงานส้ัน เพราะแผน
ปฏิกิริยาจะกรอนกอนกําหนด รูของแผนเพลทจะตันในระหวางการคายไฟปกติเนื่องจากการกอตัวของ
ตะกั่วซัลเฟตเพราะวาตะกั่วซัลเฟตจะเขาไปอุดชองหรือรูของปฏิกิริยาที่มีอยูแลว อยางไรก็ตาม ปฏิกิริยา
ของซัลเฟตเกิดขึ้นอยางมากมายเนื่องมาจากวาเซลลไดถูกการคายประจุที่มากเกินไปหรือการประจุ ที่
กระแสต่ําเกินไปบอยๆ หรือซัลเฟตไดขยายตัวจนกลบรูของแผนเพลท สําหรับการคายไฟที่มีคาบเวลา
ยาวนาน ถาไมมีการรักษารั่วไหลของความจุในเซลลหรือการชารจท่ีผิดเงื่อนไขจะทําใหความดันเกิดขึ้นที่
แผนปฏิกิริยา ซึ่งสงผลใหเกิดขึ้นที่กริด หรือแผนเพลทสูญเสียการทําปฏิกิริยาไป 
 ความตานทานภายใน เมื่อขั้วของเซลลที่มีการเก็บพลังงานไฟฟา ไดถูกตอเขากับความ
ตานทานภายนอกซึ่งมีคา R โอหม ทําใหมีกระไฟฟาไหล 1 แอมแปร ซึ่งเราวัดไดจากแอมมิเตอร โดย
ทิศทางของกระแสจะไหลจากขั้วบวกไปยังแผนเพลทของขั้วลบโดยอิเล็กโทรไลท ความตานทานรวม
ทั้งหมด คือความตานทานภายนอกบวกกับความตานทานภายใน โดยคํานวณไดจากกฎของโอหม 

CE RR
EI
+

=
 

 โดยที่ E คือแรงดันไฟฟาขณะเปดวงจรของเซลล RE คือความตานทานภายนอก และ RE คือ
ความตานทานภายในของเซล 
 ความตานทานภายในจะแปรผันไปตามอุณหภูมิ สถานะของการคายไฟการออกแบบของเซลล 
มันจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิตํ่าลง ขอบเขตของการคายไฟการเพิ่มขึ้นของการประจุ  ความตานทานภายใน
ของแบตเตอรี่จะมีคาเมื่อทีความตานทานภายใดของวงจร ซึ่งจากสมการท่ีเขียนได 

E = IRE + IRC 
 เมื่อ RE มีคาสูง และ I ที่มีคาตํ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถรูคาแรงดันไฟฟาตกครอม IRC ได ซึ่งมี
คานอยมากเม่ือเทียบกับ IRE เม่ือ I มีคามากๆ เชน ในงานสตารทหรืองานอื่นๆที่คลายกัน IRC จะมีคาสูง
ประมาณ 0.1 โวลต หรือมากกวา กระแสที่ไหลออกมามากมาย จะทําใหบางสวนของพลังงานจะสูญเสีย
ไปกับความรอนภายใน ซึ่งเปนไปตามปฏิภาคกับกระแสยกกําลังสอง (I2RC) 
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 เม่ือแบตเตอรี่หรือเซลลมีจุดมุงหมายอยางเห็นไดชัด เพื่อจัดหากระแสมากโดยท่ีจะตองพยายาม
รักษาคาความตานทานภายในใหมีคาตํ่าๆ ซึ่งจะเปนเชนนี้ไดจะตองอกแบบเซลล ซึ่งจะทําใหผลของ
ความตานทานชอง N เพลท ซึ่งคาความตานทาน RP คือ RP/N 
 บางครั้งเพื่อความสะดวก จึงมีการแสดงคาความจุของเซลลในหนวยของแอมแปรชั่วโมงตอแผน
เพลทขั้วบวก เซลลที่มี 9 แผนเพลท จะมีแผนเพลทขั้วบวก 4 แผน และแผนเพลทขั้วลบ 5 แผน สมมุติ
วา แผนเพลทขั้วบวกมีความจุ 10 แอมปชั่วโมงวามจุของแบตเตอรี่หาไดจาก 4x10=40 Ah ซึ่งเหมือนกับ
แผนเพลทที่มีขนาดเทากันคือ ในหนึ่งเซลลมี 21 แผนเพลท และมีแผนเพลทขั้วบวก 10 แผน 
เพราะฉะนั้นคาความจะมีคาเทากับ 10x10= 100 Ah  
 เชนเดียวกันในการบอกคาความตานทานภายในซึ่งมีหนวยเปนโอหมตอแผนเพลทขั้วบวก ที่
ความจุ 10 Ah จะมีคาความตานทาน 0.01 โอหม ซึ่งในจํานวน 9 แผนเพลท จะมีแผนเพลทขั้วบวกตอ
ขนานกัน 4 แผนจึงมีคาความตานทานเทากับ 0.01/4 หรือ 0.0025 โอหม 
 แบตเตอรี่ 6 เซลล 9 แผนเพลทมีคาแรงดันทั่วไป 12 โวลต (6x2) มีความจุ 40 Ah มีคาความ
ตานทานภายใน 6x0.0025 หรือ 0.015 โอหม ซึ่งมีคาเทากับความตานทาน 6 เซลลอนุกรมตอกัน 
 ความตานทานของแบตเตอรี่หาไดจาก คาความตานทานภายในบวกกับคาความตานทานจุดตอ
ของแตละเซลลทั้ง 5 จุดตอ คาความตานทานของจุดตอมีคาประมาณเทากับหนึ่งในหกของคาความ
ตานทานภายในของแบตเตอรี่ ความตานทานของแบตเตอรี่จะมีคาเปน 0.015 + 0.0025 = 0.0175 
โอหม 
 ความตานทานภายในจะมีคาเพิ่มขึ้น ความตานทานขณะคายไฟเต็มที่จะมีคาเพิ่มขึ้นเปน 2 ½ 
ถึง 3 เทาของคาในขณะที่มีการประจุเต็มท่ี 
 ความถวงจําเพาะของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดตางๆกันท่ี 15.6 องศาเซลเซียส เปนดังนี้ 
สเตชั่นนารี่แบตเตอรี่   1.210 
พอรทเทเบิลแบตเตอรี่ 
 ภูมิประเทศเมืองหนาว  1.270 – 1.285 
 ภูมิประเทศเมืองรอน  1.230 – 1.250 
 ความถวงจําเพาะจะตกลงตามการคายไฟ และจะเพิ่มขึ้นตามการประจุไฟซึ่งจะมีคาตํ่าสุดเมื่อมี
การคายไฟเต็มท่ี และมีคาสูงสุดเม่ือมีการประจุไฟเต็มท่ี 
 ความถวงจําเพาะจะเปนตัวแสดงผลที่ดีมากของสถานะ ในการคายไฟของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว
กรดการตกลงของความถวงจําเพาะในขณะที่คายไฟจะเปนปฏิภาคโดยตรงกับจํานวนแอมปชั่วโมงที่ถูก
จายไปโดยแบตเตอรี่ ความแตกตางของความถวงจําเพาะของเซลลในระหวางการคายไฟเต็มที่ จะ
เปลี่ยนไปตามจํานวนของอิเล็กโทรไลทในเซลลขอบเขตของความถวงจําเพาะของแบตเตอรี่ชนิดตางๆมี
คาประมาณดังนี้ 
 สเตชั่นนารี่ 1.210 – (1.130 - 1.80) 
 รถยนต  1.280 – 1.110 
 แทรกชัน่ 1.280 – (1.120 – 1.150) 
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 คาความผิดพลาดอาจะเปลี่ยนไผไดไมเกิน 0.0300 สําหรับสเตชั่นนารี่ขนาดใหญ และไมเกิน 
0.170 หรือมากกวาสําหรับพอรทเทเบ้ิลเชลล 
ความถวงจําเพาะของอิเล็กโทรไลทจะแปรไปตามแรงดันไฟฟาขณะเปดวงจร หลังจากการประจุไฟคงที่
ประมาณ 12ชม.และจะอยูคงที่ 

ผลของคาความถวงจําเพาะของอิเล็กโทรไลต ขณะเปดวงจรเปนไปตามภาพ 2.36 ในยานของ
ความถวงจําเพาะจาก 1.10-1.29 คาของแรงดันจะเพิ่มขึ้นโดยความชันคงท่ีโดยการเพิ่มคาความ
ถวงจําเพาะ 

สเตชั่นนารี่เซลลจะทํางานที่ความถวงจําเพาะ 1.210 อิเล็กโทรไลทจะมีแรงดันไฟฟาขณะเปด
วงจรเปน 2.05 โวลต สําหรับแบตเตอรี่รถยนตจะทํางานที่ความถวงจําเพาะ 1.280 อิเล็กโทรไลทจะมี
แรงดันไฟฟาขณะเปดวงจรเปน 2.12 โวลต 

เราอาจจะหาคาไดจากการประมาณดังนี้ 
แรงดันไฟฟาขณะเปดวงจร = sp.gr + 0.84  
โดยทั่วๆไปนี้แรงดันไฟฟาที่ขั้วจะหาไดจากจํานวนเซลลคูณดวยสอง 

แรงดันไฟฟาของบางเซลลจะมีคาสูงกวาปกติ เมื่อมีการประจุแตเมื่อมีการคายไฟ แรงดันไฟฟของ
เซลลก็จะลดลง สําหรับแรงดันไฟฟาที่เปลี่ยนไปจากการประจุหรือการคายไฟ จะแปรผันไปตาม
องคประกอบดังตอไปนี้ 

1. กระแสไฟฟาทีไ่หล 
2. สถานะของการคายประจุ และการคายไฟ 
3. อุณหภูมิของเซลล 
4. อายุของเซลล 

 

 
 

รูปที่ 2.23 การเปลี่ยนแปลงแรงดันขณะเปดวงจรของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดกับคาความถวงจําเพาะ 
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 รูปรางของกราฟการประจุและคายไฟเปนไปตามภาพท่ี 2.24 สําหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดชนิด
แทรกชั่นทําไมจะตองเปนแบตเตอรี่ชนิดนี้ ก็เพาะวาแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะผลิตไฟฟาสําหรับยานพาหนะที่
ขับเคลื่อนดวยไฟฟาและบรรทุกในงานอุตสาหกรรม ภายในหนึ่งวันหรือวันถัดไปจะมีการคายไฟอยาง
สมบูรณ สําหรับกราฟการประจุครั้งตอไปในชวงเวลา 8ชม. หรือ 12ชม. ซึ่งจะแปรผันตามเวลาที่
เปลี่ยนไปแบตเตอรี่ชนิดตางๆ สวนใหญจะเปนแหลงจายไฟฟาสํารองหรือแหลงจายไฟฉุกเฉิน ซึ่งจะไมมี
การขยายของการคายไฟขึ้นมากมาย และจะรักษาเวลาในการประจุสวนใหญไว โดยการใชทํางานตอ
ขนานกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 ในระบบแบตเตอรี่จะตอเขากับแหลงจายไฟฟาที่ใชในการประจุในชวงเวลาที่กําหนดไว 
แรงดันไฟฟาจะถูกแบงเปนหลายระดับโดยมีระดับแรงดันขณะเริ่มเกิดแกส (Gassing) เปนจุดอางอิง ซึ่ง
มีคาประมาณ 2.30 – 2.40 โวลตตอเซลลและกระแสที่ไหลผานตัวแบตเตอรี่จะมีคาคอนขางตํ่าไปเรื่อยๆ 
เม่ือระดับแรงดันไฟฟา ของแบตเตอรี่คาสูงเกินกวาระดับแรงดันเริ่มเกิดกาซ 
 แบตเตอรี่จะตองไดรับการประจุถึงระดับแรงดันเริ่มเกิดกาซ หรือทําการประจุสมบูรณ โดยมีคา
ความจุมากกวา 10 % ของคาความจุเพื่อใชไปในระหวางการคายไฟฉุกเฉิน ลักษณะสมบัติความสัมพันธ
ระหวางแรงดันไฟฟาขณะทําการประจุไฟแสดงไดคลายๆกัน ดังรูปที่ 2.24 
 

 
(ก) 

 
(ข) 
 

รูปที่ 2.24 ลักษณะความสําพันธกับแรงดันไฟฟา กับเวลาขณะทําการประจุไฟและคายไฟ 
    (ก) การประจุไฟ (ข) การคายไฟ 
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รูปที่ 2.25 ลักษณะสมบัติของเครื่องประจุไฟแบบ Wa characteristic และผลการประจุไฟ 
 

แรงดันและพิกดัในการประจุไฟ 
 ในการประจุของเซลลปกติ หรือการประจุครั้งตอไปของแบตเตอรี่จะถูกกําหนดโดยผูผลิตและ
สามารถบํารุงรักษาไดตลอดที่มีการประจุไฟ เพราะวาชารจที่ไดรับการยอมรับที่พิกัดสูง กับแบตเตอรี่ที่
ผานการคายไฟมาที่เปนไปไดที่จะตองประจุอยางปลอดภัยที่พิกัดติดตอกัน 3-5 ครั้งสําหรับการประจุ
ปกติ เมื่อใหพิกัดเริ่มตนของการประจุมีคาสูงจะลดลง เมื่อถึงจุดเริ่มเกิดแกซ แรงดันของเซลลจะมี
คาประมาณ 2.35 โวลต และจะตองมีการปองกัน 
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       2.8.3  วิธีการประจุไฟของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 
 
 วิธีการประจุไฟที่เหมาะสมเปนส่ิงสําคัญที่สุดท่ีจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ไดยาวนาน 
เครื่องประจุไฟรุนใหมๆ จะใชระบบแหลงจายเปนกระแสสลับ และจะมีการจัดเตรียมระบบปองกันและ
คลองตัวในการควบคุมจะใชระบบอัตโนมัติใหมากท่ีสุด 
 

 

 
 

รูปที่ 2.26 ลักษณะสมบัติความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสของเครือ่งประจุไฟ 
แบบ WOWa-Characteristic และผลการประจุไฟใหกับแบตเตอรี่ 
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ตารางท่ี 2.3 ความจุที่ไดจากการประจุไฟฟาดวยกระแสตางกัน 
 

Charging Current ratio 
Amperes/Ah capacity 

Time to reach 2.4V per cell 
State of charge at 2.4V per 

cell 
per cent 

10 
20 
30 
40 

hr 
8 

3.5 
2 

1.33 

per cent 
85 
75 
65 
57 

 

 

 
 

รูปที่ 2.27 ลักษณะสมบัติความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสของเครือ่งประจุไฟ 
ระบบ IU- Characteristic และผลการประจุไฟใหกับแบตเตอรี ่
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 จะเห็นไดที่ระดับแรงดัน 2.4V/cell ถาทําการประจุไฟดวยกระแสต่ํา สภาวะของการประจุจะมีถึง 
85 เปอรเซนต เมื่อเทียบกับกระแสสูงสุดเวลาสั้น สภาวะของการประจุมีแค 57 เปอรเซนต ซึ่งโดยปกติ
แลวจะเลือกใชกระแสประมาณ 20 เปอรเซนตเวลาในการประจุประมาณ 8 ชม.หรือ มากกวา  
 วิธีการประจุไฟฟาสามารถแบงตามาตรฐานของยุโรปโดยมีสัญลักษณตอไปนี้ 
 I = คุณลักษณะกระแสคงที ่
 U = คุณลักษณะแรงดันคงที ่
 W = คุณลักษณะแบบตกลง 
 a = ตัดไฟอัตโนมัติ 
 o = ชวงตัดไฟอัตโนมัติ 
 

 

 
 

รูปที่ 2.28 ลักษณะสมบัติความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสของเครือ่งประจุไฟ 
ระบบ IUIa- Characteristic และผลการประจุไฟใหกับแบตเตอรี่ 
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2.9 วงจรทบระดับแรงดันไฟฟา [2] 
 
 วงจรทบระดับหรือวงจรบูสตคอนเวอรเตอร(Boost converter) คือวงจรที่ทําการเพิ่มระดับ
แรงดันไฟฟาดานออกใหสูงกวาแรงดันไฟฟาดานเขา ที่เรียกวาบูตสคอนเวอรเตอรก็เพราะแรงดันไฟฟา
ดานออกสูงกวาแรงดันไฟฟาดานเขานั่นเอง 
 

 
 

รูปที่ 2.29 วงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
 
       2.9.1  เงื่อนไขการทํางานของวงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
 

− กระแสไฟฟาทีไ่หลผานตัวเหนี่ยวนํา ณ ตําแนงเดียวกันในแตละคาบ จะมีคาเทากันและมีคา
เปนบวกเสมอ 

− แรงดันไฟฟาเฉล่ียตกครอมตัวเหนี่ยวนําในแตละคาบจะเทากับศูนย หมายถึงผลรวมของผล
คูณระหวางแรงดันไฟฟาตกครอมตัวเหนี่ยวนํากับเวลาในแตละคาบเทากับศูนย 

− ตัวเก็บประจุมีขนาดใหญทําใหแรงดันไฟฟาดานออกมีคาคงท่ี 

− กําลังไฟฟาดานเขาเทากับดานออก กรณีนี้ไมคํานึงถึงการสูญเสียเนื่องจากการทํางานของ
วงจรโดยกําหนดอุปกรณทุกตัวเปนอุดมคติ ทําใหสามาถสรุปไดวาประสิทธิภาพของวงจร
เปน 100 % 
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       2.9.2  หลักการทํางานของวงจรบสูตอนเวอรเตอร 
 
  ขณะสวิตชนํากระแส 
 

 
รูปที่ 2.30วงจรสมมูลเมื่อสวิตชนํากระแส 

 
 จากรูป 2.29 กระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟากระแสตรงจะไหลผานตัวเหนี่ยวนํา โดยผาน
สวิตช ขณะเดียวกันไดโอดจะถูกไบแอสยอนกลับทําใหไมสามารถนํากระแสไดดังรูป2.30 
 
 ขณะสวิตชไมนํากระแส 
 

 
 

รูป 2.31 วงจรสมมูลเมื่อสวิตชไมนํากระแส 
 

 เมื่อสวิตชไมนํากระแส กระแสไฟฟาในตัวเหนี่ยวนําจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดไมได ไดโอดจะ
ถูกไบอัสไปหนาใหนํากระแส ทําใหกระแสไฟฟาไหลผานตัวเหนี่ยวนําอยางตอเนื่อง  
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2.10  ออปแอมป [3],[5] 
 
       2.10.1คุณสมบัติของออปแอมป 
  
 ออปแอมป (Op-Amp)  เปนชื่อยอสําหรับเรียกวงจรขยายที่มาจาก Operating Amplifier เปน
วงจรขยายแบบตอตรง (Direct couled amplifier) ที่มีอัตราการขยายสูงมากใชการปอนกลับแบบลบไป
ควบคุมลักษณะการทํางาน ทําใหผลการทํางานของวงจรไมขึ้นกับพารามิเตอรภายในของออปแอมป 
วงจรภายในประกอบดวยวงจรขยายที่ตออนุกรมกัน ภาคคือ วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียลดาน
ทางเขา  วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียลภาคที่สอง วงจรเลื่อนระดับและวงจรขยายกําลังดานทางออก 
สัญลักษณที่ใชแทนออปแอมปจะเปนรูปสามเหลี่ยม ไอซีออปแอมปเปนไอซีที่แตกตางไปจากลิเนียรไอซี
ทั่วๆ ไปคือไอซีออปแอมปมีขาอินพุท 2 ขา เรียกวาขาเขาไมกลับเฟส (Non-Inverting Input) หรือ ขา + 
และขาเขากลับเฟส (Inverting Input) หรือขา – สวนทางดานออกมีเพียงขาเดียว เมื่อสัญญาณปอนเขา
ขาไมกลับเฟสสัญญาณทางดานออกจะมีเฟสตรงกับทางดานเขา แตถาปอนสัญญาณเขาที่ขาเขากลับ
เฟส สัญญาณทางออกจะมีเฟสตางไป 180 องศา จากสัญญาณทางดานเขา 
 

-

+

Inverting
input

Non - Inverting
input

+ Vcc

- Vcc

Out put -

+

Inverting
input

Non - Inverting
input

Out put

 
  

รูปที่ 2.32 แสดงสัญลักษณออปแอมป 
 
คุณสมบัติของออปแอมปในทางอุดมคติ 

1. อัตราขยายมีคาสูงมากเปนอนันตหรือ อนิฟนิต้ี (AV = ∞ ) 

2. อินพุทอิมพแีดนซมีคาสูงมากเปนอนันต (Zi = ∞ ) 

3. เอาทพุทอิมพีแดนซมีคาตํ่ามากเทากับศูนย (Zo = 0) 

4. ความกวางของแบนดวิท (Bandwidth) ในการขยายสูงมาก (BW = ∞ ) 

5. สามารถขยายสัญญาณไดทั้งสัญญาณ AC และ DC 

6. การทํางานไมขึ้นกับอุณหภูม ิ
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      2.10.2  วงผลตางแรงดัน 
 
 วงจรนี้จะขยายแรงดันไฟฟาทีแ่ตกตางกันระหวาง V2 และ V1 ไดดังนี้ 

( )12
1

2 vv
R
Rvout −=  

 

 
 

รูป 2.33 วงผลตางแรงดัน 
 
 
       2.10.3  วงจรเปรียบเทียบแรงดัน 
 
 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน(Voltage Comparator) ใชออปแอมปเปรียบเทียบขนาดของสัญญาณ
อินพุท โดยเอาทพุทจะแสดงใหทราบวาสัญญาณอินพุทใดมีขนาดมากกวา 
 

 
รูปที่2.34 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน 

 
 จากคุณสมบัติของออปแอมปในทางอุดมคติจะได 

( )( )−+ −= vvAv dmvout  
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  2.10.4  วงจรขยายแบบไมกลับเฟส (Non-Inverting Amplifier) 
 
 วงจรขยายนี้เปนวงจรขยายอีกแบบหนึ่งที่ตองการเฟสในการขยายเปนเฟสเดียวกัน ดังนั้นการ
ปอนสัญญาณอินพุทจึงตองปอนเขาที่ขาอินพุทไมกลับเฟส (+) ซึ่งเมื่อขยายออกที่เอาทพุทแลวจะได
สัญญาณเอาทพุทที่มีเฟสเหมือนเดิม ดังนั้นในวงจรขยายแบบไมกลับเฟสนี้การปอนกลับเพื่อลดอัตราการ
ขยายจึงยังคงตองปอนไปยังขาอินเวอรต้ิง (-) เพื่อใหเกิดการหักลางของสัญญาณกันภายในตัวไอซีออป-
แอมป โดยสามารถหาอัตราการขยายของวงจรไดจากสูตร 
 

( ) ( )−+ −= vvAv dmvout  
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รูปที่2.35 วงจรขยายออปแอมปแบบไมกลับเฟส  
 

       2.10.5  วงจรอินทเิกรทเตอร (Integrator) 
 
 วงจรอินทิเกรทเตอรเปนวงจรที่เอาทพุทคือปฏิอนุพันธ (Integration) ของสัญญาณอิพุทเทียบ
กับเวลา 

 
 

รูปที่2.36 วงจรอินทิเกรทเตอร  
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 จากวงจรรวมกระแสสูงสุดท่ีจุด A เทากับ 

     CR ii =  

และเนื่องจาก    0== −+ vv

จะได    และ  R
Vi in

R =
( )

dt
vdCi out

C
−

=

ดังนั้น     dt
dvC

R
v outin −=

จะได     ∫−=
t

inout dtv
RC

v
0

1

 
2.10.6  วงจรนอนอินเวอรต้ิงชมิทททริกเกอร (Non inverting Schmitt Trigger) 
  
 ฮิสเทอรไรซิส(Hysterisis) เปนปรากฏการณที่เอาทพุทของวงจรมีลักษณะแตกตางกันเมื่อ
สัญญาณอินพุทมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน โดยเมื่อสัญญาณอินพุทเพิ่มขึ้น เอาทพุทเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะหนึ่งและเมื่อสัญญาณอินพุทลดลง เอาทพุทเปล่ียนแปลงในอีกลักษณะหนึ่ง ตัวอยางเชนการ
เปลี่ยนแปลงความเขมสนามแมเหล็กในหมอแปลง เปนตน 
 การประยุกตฮิสเทอรไรซิสเพื่อเปรียบเทียบสัญญาณ จะทําใหมีจุดเปรียบเทียบจํานวน 2 จุด คือ 
Low Trigger Level (LTL) และ Upper Trigger Level (UTL) โดยขึ้นอยูกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาณอินพุท เรียกวงจรนี้วา Schmitt Trigger โดยแบงตามลักษณะการทํางานได 2 แบบคือ Non 
inverting Schmitt Trigger และ inverting Schmitt Trigger  
 

 
 

รูปที่2.37 วงจร Non inverting Schmitt-Trigger 
 
โดยในโครงงานนี้ใชในแบบ Non inverting Schmitt Trigger จะไดกราฟความสัมพันธระหวางแรงดัน
อินพุทและเอาทพุทที่เรียกวา Hysterisis loop ดังรูปที่ 2.38 
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รูปที่ 2.38 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดันอินพุทและเอาทพุท 
 
 จุด ULT และ LTL ของ Non inverting Schmitt Trigger กําหนดไดจากสมการ 

 
 โดยความแตกตางระหวางจุด LTL และ UTL เรียกวาคา Hysterisis นั่นคือ 

||
2
1

maxV
R
RUTL +=

||
2
1

maxV
R
RLTL −=

LTLUTLHysterisis −=  
 

2.11  ไมโครคอนโทรลเลอร [4]  
 
 ไมโครคอนโทรลเลอร คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง ซึ่งภายในประกอบดวยวงจรอื่นๆ 
หลายวงจรทํางานรวมกัน เชน หนวยประมวลผลกลาง (Central  Processing  Unit : CPU)  หนวย
คํานวณทางคณิตศาสตรและลอจิก (Arithmatic Logic  Unit : ALU)  วงจรออสซิลเลเตอร (Oscillator)  
หนวยความจํา (Memory : ROM,RAM) วงจรรับสัญญาณอินพุตและขับสัญญาณเอาทพุต (I/O Port) 
 
       2.11.1  ขอมูลพ้ืนฐานของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC 
 
  PIC  คือ ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลหนึ่ง ยอมาจากคําวา “Peripheral Interface Controller”  
ซึ่งแนวความคิดของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลนี้คือ พยายามรวมเอาทุกอยางไวภายในตัวไอซีไมวาจะ
เปน PROGRAM MEMROY, RAM, EEPROM, SERIAL, I2C, PWM, A/D ฯลฯ โดยไมจําเปนตองตอ
อุปกรณเสริมจากภายนอก ในตัวของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC จะมีฟงกชันที่ใชในการ
ประมวลผลรวมทั้งหนวยความจําซึ่งทําใหเหมือนกับเปนหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
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       2.11.2  ความเร็วของไมโครคอนโทรลเลอรตระกลู PIC   
 
 ภาคของความถี่สัญญาณนาฬิกาปจจุบัน สามารถสรางสัญญาณนาฬิกาไดที่ 20 เมกกะเฮิรตซ 
ซึ่งทําใหหนึ่งคําส่ังของไมโครคอนโทรลเลอร PIC ใชเวลาเพียง 0.25 ไมโครวินาทีหนวยความจําของ
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC  ในอดีตหนวยความจําของไมโครคอนโทรลเลอร PIC จะคอนขางนอย 
คืออยูระหวาง 512 words ถึง 4K words แตในปจจุบัน บริษัท microchip ซึ่งเปนเจาของ
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC ไดพัฒนาจนทําใหหนวยความจํา ของไมโครคอนโทรลเลอร PIC มีขนาดเปน
หลายสิบกิโลไบต และมีทีทาวาจะขยายไดใหญขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องของการนับขนาดของหนวยความจํา
ของไมโครคอนโทรลเลอร PIC จะนับไมเหมือนปกติ โดยที่ หนึ่งคําส่ังของไมโครคอนโทรลเลอร PIC จะ
มีขนาด 14 bits ดังนั้นจะเรียกวา 1 word ของไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
 
       2.11.3  สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC 
 
 มี 3 รุนหลัก ๆ  คือขึ้นตนดวย 16xxx, 17xxx และลาสุดคือ 18xxx  และที่นิยมมากนั้นคือ รุนที่
ขึ้นตนดวย 16xxx โดยหลักการออกแบบของไมโครคอนโทรลเลอร PIC ทุกรุนจะยึดถือการออกแบบที่
รวมทุกอยางไวภายใน chip ตัวเดียวโดยไมตองตออุปกรณใดๆ เพิ่มเติม ผลที่ตามมาก็คือแผนวงจรจะมี
ขนาดเล็ก และอุปกรณที่ใชจะไมมาก ดังนั้นไมโครคอนโทรลเลอร PIC จึงเหมาะสําหรับงานเล็กๆ ไมใช
งานใหญๆ ที่ตองใชการคํานวณ และหนวยความจําเยอะๆ 
 
2.12 ไอซี 555 

 
 ไอซีไทเมอร 555 (Timer 555)มีโหมดการทํางาน 3 โหมดดังนี้ 

1. โมโนสเตเบิล(Monostable) ในโหมดนี้ การทํางานของไอซีไทเมอร 555จะเปน 
แบบซิงเกิ้ลช็อตหรือวันช็อต(One Shot) โดยการสรางสัญญาณครั้งเดียว 

2. อะสเตเบิล(Astable) ในโหมดนี้ การทํางานจะเปนออสซิลเลเตอร 
3. ไบสเตเบิล(Bistable) ในโหมดนี้ ไอซี 555 ทํางานเปนฟลิปฟลอป(flip-flop) 

 สําหรับโครงงานนี้ใชโหมดการทํางานแบบอะสเตเบิล(Astable) ในการสรางสัญญาณ PWM ที่มี

ความถี่คงที่และสามารถปรับความกวางของสัญญาณไดโดยใชความตานทานปรับคาได  

 โดยคาบเวลาของสัญญาณสามารถควบคุมได ตามสูตรดังนี้ 

ชวงเวลาชารจหรือเอาตพุตสูง  T1 = 0.693(R1+R2)C1 

ชวงเวลาดิสชารจหรือเอาตพุตตํ่า  T2 = 0.693(R2C1) 

คาบเวลารวม    T = T1+T2  = 0.693(R1+2R2)C1 
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รูปที่ 2.39 pin connection ของไอซไีทเมอร 555 
 

ดังนั้นความถี่ทีไ่ดจึงมีคา   
121 )2(

11
CRRT +

=

Duty cycle   
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=  

 

 
 

รูปที่ 2.40 วงจรอะสเตเบิล 

 
 
 



 
 

 

บทที ่3 
 

หลักการ แนวคิด และการออกแบบโครงงาน 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงหลักการ แนวคิด และการออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร วงจรประจุ
แบตเตอรี่จากการปนดวยเทา และวงจรประจุแบตเตอรี่จากการเบรก รวมไปถึงวงจรแสดงผลแรงดันของ
แบตเตอรี่ สําหรับโครงงานนี้ใชมอเตอรขนาด 250 W 24 V จํานวน 1 ตัว แบตเตอรี่ขนาด 12 V 7.5Ah 
จํานวน 2 กอน 

โครงงานนี้ ประกอบดวยการทํางาน 2 สวนหลักๆ คือ สวนควบคุมมอเตอร (Motor 
Controller) ซึ่งจะควบคุมในสวนของการจายกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่เขาสูมอเตอร ซึ่งเปนการควบคุม
ความเร็วของมอเตอร ในวงจรสวนนี้ จะทําใหไดจักรยานขับเคลื่อนไดโดยพลังงานไฟฟา และสวน
ควบคุมการชารจแบตเตอรี่ (Charger Controller) เมื่อมอเตอรทําหนาที่เปนเจนเนอเรเตอร (Generator) 
จะควบคุมในสวนของการอัดประจุกระแสไฟฟาจากมอเตอร ขณะทําหนาที่เปนเจนเนอเรเตอร เขาสู
แบตเตอรี่ โดยมีสวิตช (Switch) ทําหนาที่เลือกรูปแบบการทํางาน 

 

 
 

รูปที่ 3.1  แผนภาพแนวคิดการทํางานของจักรยานไฟฟาในโครงงาน 
  

จากรูปที่ 3.1 Motor Controller คือสวนควบคุมความเร็วของมอเตอร ซึ่งเปนการควบคุมการ
จายกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ใหกับมอเตอร สวน Charging Controller นั้น เปนวงจรที่ควบคุมการ
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3.1 การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร 
 

 
 

รูปที่ 3.2 แผนภาพวงจรควบคุมมอเตอร 
 

วงจรควบคุมมอเตอร จะแบงเปนสองสวนคือ สวนที่เปนสวิตชิ่ง และสวนที่สรางสัญญาณ PWM 
หลักการออกแบบมีดังนี้ 

 
3.1.1 วงจรควบคุมมอเตอรแบบ PWM (Pulse Width Modulation) 
 

 จากการศึกษาการควบคุมมอเตอรโดยใช PWM มีหลักการดังนี ้
PWM คือสัญญาณคลื่นท่ีมีความถี่คงที่ แตชวงเวลา on – off หรือ Duty Cycle ไมเทากัน และ

การควบคุมไดจากการปรับชวง Duty Cycle ดังกลาว ใหมากหรือนอยตามตองการ สัญญาณที่ได จะ
นําไปควบคุมอุปกรณขับมอเตอรแบบสวิตชิ่ง ซึ่งเปนมอสเฟตกําลัง  
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รูปที่ 3.3  สัญญาณอางอิง (Ref) สัญญาณรูปสามเหลี่ยม (Triangle) เปรียบเทียบ (Comparator) กัน  
      ไดสัญญาณ Output 
 
 สัญญาณ Output เปน PWM ไดจากการเปรียบเทียบสัญญาณสองชนิดคือ สัญญาณรูป
สามเหล่ียม (Triangle) และสัญญาณอางอิงที่เปนเสนตรง (Ref) ดังรูปที่ 3.3 
 สัญญาณรูปสามเหลี่ยมนั้น จะมีแอมพลิจูดและความถี่คงที่ สวนสัญญาณอางอิง (Ref) นั้นเปน
สัญญาณเสนตรงที่สามารถปรับแอมพลิจูดได สัญญาณนี้เปรียบเหมือนสัญญาณจากคันเรง เมื่อเราบิด
คันเรงขึ้น-ลง แอมพลิจูดของสัญญาณ Ref นี้ ก็จะเปลี่ยนตามการบิดคันเรง สัญญาณทั้งสองชนิดเมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกันแลวจะไดสัญญาณ Output เปน PWM ที่สามารถเปลี่ยน Duty Cycle ไดจากการ
เปลี่ยนแอมพลิจูดของสัญญาณ Ref 
 คันเรงสําเร็จรูปที่ใชเปนแบบที่ใชเซ็นเซอรแบบฮอลลเอฟเฟกซ (Hall Effect) มีสายไฟสาม
สาย สายสีแดงเปนไฟเลี้ยงขั้วบวก สายสีดําเปนกราวด และสายสีน้ําเงินคือสายสัญญาณ Output 
คุณสมบัติของคันเรงคือ จายแรงดัน 5VDC เปนไฟเลี้ยง เมื่อบิดจากจุดเริ่มตนไปจนสุด แรงดันไฟ 
Output จะเพิ่มขึ้นจาก 1V เปน 4V 
 

 
 

รูปที่ 3.4 รูปวาดคันเรงที่ใชในโครงงาน 
 

 อุปกรณที่สามารถกําเนิดและเปรียบเทียบสัญญาณที่นิยมใชกันคือออปแอมป (OP-AMP; 
Operating Amplifier) ดังนั้นวงจรที่ออกแบบจะใชออปแอมป โดยมีแนวคิดดังนี้ 
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รูปที่ 3.5 การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณ PWM 
 

 U01 เปนออปแอมปที่ทําหนาที่กําเนิดสัญญาณรูปรูปสามเหลี่ยม U02 เปนออปแอมปที่
เปรียบเทียบแรงดันระหวางสัญญาณเสนตรงจากคันเรง กับสัญญาณรูปรูปส่ีเหลี่ยม 
 ออปแอมปที่จะใช ใหเปนเบอร LM324 เพราะหางายและใชไดกวางขวาง มีคุณสมบัติตาม 
Data Sheet ของบริษัทผูผลิต 
 การตอออปแอมปใหไดตามแบบที่ออกแบบไวมีวิธีการดังนี้ 
 

3.1.1.1 วงจรกําเนิดสัญญาณรูปรูปสามเหลี่ยม 
 

 
 

รูปที่ 3.6 วงจรกําเนิดสัญญาณรูปส่ีเหลี่ยมโดย LM324 
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 โดยปกติ ออปแอมปจะใชไฟเลี้ยงคู เพราะแอมปลิจูดของคล่ืนมีทั้งชวงบวกและชวงลบ แต
วงจรนี้ใชไฟเลี้ยงเดี่ยวจากแบตเตอรี่ 12 V จึงตองปรับที่แรงดันอางอิง จากปกติ 0V ปรับใหเปนครึ่งหนึ่ง
ของ 12 V นั่นคือ 6 V 
 จากรูป 3.6 แรงดันอางอิงของออปแอมปทั้งสองคือ 6V ซึ่งไดจากการตอตัวตานทานแบบ
อนุกรมกันเพื่อแบงแรงดัน โดยใชงานกับออปแอมปทั้งสองตัว ในการคํานวณ ที่จุด 6V ใหเปรียบเสมือน
เปน 0V 
 กําหนดความถี่และแอมปลิจูดในการสวิตชิ่ง แลวเลือกคาตัวตานทานและตัวเก็บประจุมาใส 
 กําหนดใหความถี่เปน 3 kHz (ทดลองโดยใชความถี่ตางๆในการขับมอเตอร ความถี่ชวงนี้
เสียงเงียบที่สุด) 

 ความถี่ของสัญญาณคือ  )(
4

1

3

4

15 R
R

CR
f =

 เลือก C1 คามาตรฐาน 10nF R4 คามาตรฐาน 100k  และ R3 คามาตรฐาน 100k    
คํานวณหาคา R5 

Ω Ω

 จากสมการ   )(
4

1

3

4

1
5 R

R
fC

R =

    )
56

100(
1034

1
5 k

k
k

R
η××

=  

 ดังนั้น    Ω= kR 88.145

 เลือก R5 คามาตรฐานคือ 15 k  Ω

 แอมปลิจูดของสัญญาณรูปสามเหลี่ยมคือ  ))(( )(1
4

3
)(2 outUoutU V

R
R

V ±=

เม่ือแรงดันสูงสุดของสัญญาณรูปส่ีเหลี่ยม   = 6V (เทียบกับแรงดันอางอิงคือ 6V)  )(1 outUV ±

 เพราะฉะนั้น    )6)(
100
56()(2 ±=

k
kV outU

    VV outU 36.3)(2 =  

 แรงดันเมื่อเทียบกับกราวดคือ 6-3.36 = 2.64V และ 6+3.36 = 9.36V 
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รูปที่ 3.7 วงจรกําเนิดสัญญาณรูปสามเหลี่ยมพรอมคาพารามิเตอรตางๆ 
 

 
 

รูปที่ 3.8 สัญญาณรูปสามเหลี่ยมที่ไดจากวงจร 
 

 3.1.1.2 วงจรขยายสัญญาณจากคันเรง  
 
 เนื่องจากคันเรงใหสัญญาณเสนตรงออกมา 1V ถึง 4V จะนํามาเปนสัญญาณอางอิง (Ref) กับ
สัญญาณรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีระดับแรงดันตํ่าสุด 2.64V สูงสุด 9.36 V ดังรูป 3.8 ตองปรับสัญญาณจาก
คันเรงต้ังแตแรงดันนอยกวา 2.64V ถึงมากกวา 9.36 V ใหไดกอน จึงจะทําการเปรียบเทียบแรงดันให
เปนสัญญาณ PWM ตอไป  
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รูปที่ 3.9 วงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับเฟส  
   

 แรงดันเอาทพุท VU3out = ( 1+ ) | Vout คันเรง - VU3ref | 78
9
RR

R
+

 Vout คันเรง ตํ่าสุด = 1V   VU3out = (1 + ) |1-1.09| = 0.36V 
KK

K
1010

60
+

 Vout คันเรง ตํ่าสุด = 4V   VU3out = (1 + ) |4-1.09| = 11.64V 
KK

K
1010

60
+

 ดังนั้น VU3out จะไดสัญญาณระหวาง 0.36V ถึง 11.64V ซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับ
สัญญาณรูปฟนเลื่อยได 
 

3.1.1.3 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน 
 

 
 

รูปที่ 3.10 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน  
 

  จากรูป 3.10 VU4out = Av (V
+ - V -) 

  เม่ือ Av เปนอัตราขยายสัญญาณของ U4  
   V – คือสัญญาณ VU3out ที่ไดจากการขยายสัญญาณของคนัเรง 
   V+ คือสัญญาณ VU2out ที่เปนสัญญาณรูปรูปส่ีเหลี่ยม 
 จากรูป 3.12 จายไฟเลี้ยงใหคันเรง ดวยการตอตัวตานทาน R10 และ R11 ขนานกันเพือ่แบง
แรงดัน และตอ ซีเนอรไดโอด D1 ทําหนาที่รักษาระดับแรงดันใหคงที่ในระดับประมาณ 5V 
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รูปที่ 3.11 สัญญาณของวงจรเปรียบเทียบแรงดัน 
 

 
 

รูปที่ 3.12 วงจรกําเนิดสัญญาณ PWM ควบคุมดวยคันเรงไฟฟา 
  
 U1 และ U2 เปนวงจรกําเนิดสัญญาณรูปสามเหลี่ยม เอาทพุทของ U2 นํามาปอนเขาขั้วลบ
ของ U4 เพื่อเปรียบเทียบแรงดัน 

U3 เปนออปแอมปที่ทําหนาที่ขยายสัญญาณของคันเรงที่บิดได 1V - 4V เปน 0.36V- 11.64V 
เพื่อนําสัญญาณที่ขยายแอมพลิจูดแลวนี้ เขาสูขั้วบวกของ U4 ซึ่งเปนวงจรเปรียบเทียบความตางของ
แรงดัน ไดเอาทพุทเปนสัญญาณรูปส่ีเหลี่ยมซึ่งสามารถปรับ Duty Cycle จากการบิดคันเรงได เรียก
สัญญาณที่ไดวา PWM (Pulse Width Modulation) 
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3.1.1.4 ทดสอบวงจรโดยการจําลองวงจร 
 

 ทดลองโดยการจําลองวงจรดังนี้  
 

 
 

รูปที่ 3.13 วงจรควบคุมมอเตอรแบบ PWM  
 

 
 

รูปที่ 3.14 ผลการจําลองวงจร โดยใหสัญญาณจากคันเรงเปน 1Vdc จะไดสัญญาณ PWM คา Duty 
Cycle 0% 
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รูปที่ 3.15 ผลการจําลองวงจร โดยใหสัญญาณจากคันเรงเปน 2Vdc จะไดสัญญาณ PWM คา Duty 
Cycle ประมาณ 30% 

 

 
 

รูป 3.16 ผลการจําลองวงจร โดยใหสัญญาณจากคันเรงเปน 3Vdc จะไดสัญญาณ PWM คา Duty Cycle 
ประมาณ 70% 
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รูป 3.17 ผลการจําลองวงจร โดยใหสัญญาณจากคันเรงเปน 4Vdc จะไดสัญญาณ PWM คา Duty Cycle 
100 % 
 
จากรูป 3.14 ถึง รูป 3.17 จะเห็นไดวา สัญญาณ Output มีลักษณะเปนสัญญาณ PWM ซึ่ง

สามารถควบคุม Duty Cycle ได จากการปรับคาสัญญาณ VREF จากคันเรง สัญญาณ PWM ที่ไดจาก
กราฟจะมีความถี่ประมาณ 3.32 kHz 

 
3.1.2 การออกแบบวงจรขับมอเตอร  

 
 มอเตอรที่ใชในโครงงานเปนชนิดกระแสตรง กําลังไฟ 250W 24V มีคุณลักษณะดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ประสิทธิภาพของมอเตอรที่ใชในการทําโครงงาน  
 
Ref. Point Torque/N.m Speed/rpm P-out/W Volt/V Current/A P-in/W Efficient/% 
No Load 0.04 4125 15.12 24.09 1.86 44.71 33.81 
Max. 
Efficient 

0.49 3712 188.97 24.11 9.74 134.87 80.46 

Rated Load 0.68 3535 251.54 24.12 13.12 316.47 79.48 
Max. 
Torque 

1.18 3075 380.74 24.14 21.91 528.92 71.98 
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 จากตารางที่ 3.1 จะเห็นวามอเตอรกินกระแสสูงสุดคือ 21.91A แตกระแสเมื่อเริ่ม Start นั้นจะ
สูงมากประมาณ 5-10 เทา ดังนั้นเลือกมอสเฟตที่ทนกระแสไดสูงกวา 219.1A มอสเฟตที่เลือกใชคือเบอร 
IRF3205 สามารถทนกระแสได 110A ที่แรงดัน 55V จํานวน 3 ตัว 
 การตอมอเตอรนั้นเปนการควบคุมระดับแรงดันที่ตกครอมมอเตอร แรงดันที่ตกครอมมอเตอร
จะมีขนาด 0V ถึง 24V ตามการปรับดิวต้ีไซเคิ้ลของสัญญาณ PWM 
 

  
 

รูปที่ 3.18 วงจรขับมอเตอร 
 

 จากรูป 3.18 เปนวงจรขับมอเตอร ทํางานโดยการสวิตชิ่ง สัญญาณ PWM (VU4out) จะปอนเขา
มาทางขาเกตของมอสเฟต ซึ่งในวงจรใช IRF3205 จํานวนสามตัว เพื่อแบงกระแสไมใหมอส เฟตทํางาน
หนักเกินไป ซึ่งแตละตัวทนกระแสได 110A สามตัวทนได 330A, C2 ทําหนาที่กรองฮารมอนิคท่ีเกิดจาก
การขับมอเตอร, D2 ทําหนาที่บายพาสกระแสตกคางเนื่องจากตัวเหนี่ยวนําในมอเตอร และ D3 ทําหนาที่
ปองกันกระแสยอนกลับที่เกิดจากมอเตอร และการตอตัวตานทานที่ขาเกตของมอสเฟตเพื่อควบคุม
กระแสที่ไหลเขาขาเกตใหเหมาะสม 

ตัวอยางการทํางาน ถาสัญญาณ PWM มีความกวางของ Duty Cycle มาก จะทําใหกระแส
ไหลผานมอสเฟตและมอเตอรไดมาก มอเตอรก็จะหมุนเร็ว ถาสัญญาณ PWM มีความกวางของ Duty 
Cycle นอย จะทําใหกระแสไหลผานมอสเฟตและมอเตอรไดนอย มอเตอรก็จะหมุนชา 
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3.2 การออกแบบวงจรชารจแบตเตอรี่ 
 

วงจรชารจแบตเตอรี่ จะทํางานเมื่อมอเตอรทําหนาที่เปนเจนเนอเรเตอร โดยการปนดวยเทา ทํา
หนาที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟาจากมอเตอรซึ่งทําหนาที่เปนเจนเนอเรเตอรใหกับแบตเตอรี่ 
ประกอบดวยสวิทช ซึ่งจะทํางานเมื่อถูกส่ังโดยวงจรตรวจสอบเงื่อนไข และมีวงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
เพื่อใหสามารถชารจประจุประเมื่อปนรอบชาๆ ได แผนภาพการทํางานดังรูปที่ 3.19 

 

 
 

รูปที่ 3.19 แผนภาพวงจรชารจแบตเตอรี ่
 

3.2.1 แนวคิดของวงจรชารจแบตเตอรี่ 
 

แนวคิดในการออกแบบวงจร จะประกอบดวยมอสเฟตและทรานซิสเตอรเปนหลักในการทํา
หนาทีเปนสวิตซและสวิตซกําลัง แบงเปนวงจรสวิตช (Switch) และวงจรควบคุมการสวิตช (Control) จาก
รูปที่ 3.20 เมื่อมอเตอรทําตัวเปนแหลงกําเนิดไฟฟา นั่นคือปนมอเตอรจนมีแรงดันมากกวาหรือเทากับ 
13.5V และ แรงดันของแบตเตอรี่นอยกวา 12.3V (ดูขอมูลแบตเตอรี่ไดจากตารางที่ 3.2 และรูปที่ 3.21 
หรือจากภาคผนวก) และกระแสที่ชารจตองนอยกวา 2.25A V_motor, V_batt และ I_charge จะเปน
ตัวนําสัญญาณตรวจสอบดังกลาวตามลําดับ เขาวงจรควบคุม เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข ถาเงื่อนไขเปนจริง
จะสงสัญญาณให SW1 และ SW2 จะทํางาน เปนผลใหกระแสไฟฟาว่ิงสูแบตเตอรี่ เงื่อนไขที่จะทําให 
SW1 และ SW2 ทํางานแสดงไดเปนโฟลวชารจดังรูป 3.21 
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 รูปที่ 3.20 แผนภาพการทํางานของวงจรควบคุมการชารจแบตเตอรี่ 
 

 ตารางท่ี 3.2 คณุสมบัติของแบตเตอรี่ 
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 รูปที่ 3.21 โฟลวชารตการทํางานของวงจรชารจแบตเตอรี ่
 

 จากรูปที่ 3.21 เมื่อมีการเปดสวิตชเลือกรูปแบบการชารจ วงจรจะตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่
กอนอันดับแรก วานอยกวา 12.3V หรือไม ถาจริง ก็จะตรวจสอบแรงดันของมอเตอรที่ทํางานเปนเจน
เนอเรเตอรวาผลิตแรงดันไดมากกวา 13.5 หรือไม ถาจริงก็จะสงสัญญาณ V_charge เปดสวิตช SW1 ให
กระแสไหลไปประจุแบตเตอรี่ทันที จากน้ันก็จะมาตรวจสอบกระแสที่ไหลเขาสูแบตเตอรี่วามากกวา 
2.25A หรือไม ถาจริง จะสงสัญญาณ V_Over ไปเปดการทํางานของ SW2 ทําใหกระแสที่เกินไหลผาน 
SW2 ซึ่งจะถือวา SW2 จะเปนโหลดใหกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 
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รูปที่ 3.22 กราฟคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่ใชในโครงงาน 
 

 แบตเตอรี่จะมีแรงดันเมื่อชารจเต็มที่ 13.2 V ดูจากรูปที่ 3.22 ซึ่งหมายความวา เมื่อแบตเตอรี่
มีแรงดันนอยกวา 13.2V สามารถประจุไฟได แตจะกําหนดใหแบตเตอรี่สามารถทําการประจุไดก็ตอเมื่อมี
แรงดันนอยกวา 12.3V 
 

3.2.2 การออกแบบวงจรชารจแบตเตอรี่ 
 

 วงจรชารจแบตเตอรี่ทั้งหมดแสดงไดในรูปที่ ซึ่งมีวงจรในสวนของวงจรสวิตช ( itch) 
และวงจรในสวนข งการควบ กอบดวยวงจร 5 
สวน ไดแก  

1 
5. วงจรตรวจสอบกระแส และรักษาระดับกระแส 
 

 3.23 Sw
อ คุมและตรวจสอบเงื่อนไข (Control) ในรูปดังกลาว ประ

1. วงจรสงคาแรงดันแบตเตอรี่ แรงดันมอเตอร กระแสที่ไหลเขาแบตเตอรี่ และวงจร เปด-ปด 
การชารจแบตเตอรี่ 

2. วงจรจายแรงดันไฟฟา 
3. วงจรตรวจสอบเงื่อนไขแรงดันแบตเตอรี่และแรงดันมอเตอร 
4. วงจรแอนดสัญญาณ (AND) ระหวางสัญญาณของแรงดันมอเตอรและแรงดันแบตเตอรี่ที่

ตรวจสอบแลว และสงคาสัญญาณไปขับสวิตช SW

 
 
 



 
 

 

1 2 

 
 

รูปที่ 3.23 วง บตเตอรี่ทั้งหมด จรชารจแ

5 4 

3 

65 
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3.2.2.1 วงจรสงคาแรงดันแบต ดันมอเตอร กระแสที่ไหลเขาแบตเตอรี่ และวงจร 
เปด-ปด การชารจแบตเตอรี่ 

 
ในสวนที่ 1 เปนวงจรในสวนของวงจรสวิตช (Switch) ซึ่งทําหนาที่ปดหรือเปดการสงผาน

กําลังไฟฟาจากมอเตอรไปยังแบตเตอรี่ (V7) มอสเฟตแบบพีแชลแนล M1 ทําหนาที่เปนสวิตชกําลัง โดย
ที่ทรานซิสเตอร Q1 เปนตัวควบคุม โดยที่ขาเกตจะตอซีเนอรไดโอดไวเพื่อจํากัดแรงดันของขั้วเกตไมให
มากกวา 15V ตัวตานทาน R1 ทําหนาที่ไบอัสกลับใหกับขาเกตของ M1  

เม่ือเปนจริงตามเงื่อนไข (ในหัวขอ 3.2.1) วงจรควบคุมจะสงสัญญาณ V_Chg มาที่ขาเบสของ 
Q1 ซึ่งจะทําให Q1 ทํางาน จะเปนผลใหกระแสไหลผาน R4 ซึ่งจะเปนแรงดันไบอัสกลับใหกับขาเกตของ 
M1 ทําให M1 ทํางาน เปรียบเหมือนการเปดการทํางานของสวิตช ซึ่งคือมอสเฟต M ใหเกิดการ
ชารจประจุ กระแสจะไหลจากมอเตอรผานไดโอด D6, D7, มอสเฟต M1, ตัวตานทาน R31 ไปยัง
แบตเตอรี่ 
 

 
รูปที่ 3.24 วงจรสงคาแรงดนัแบตเตอรี่ แรงดันมอเตอร กระแสท่ีไหลเขาแบตเตอรี่ และ วงจรสวิตซเปด
 การชารจแบตเตอรี่ 
 

 ตัวเก็บประจุ C1 และ C2 ทําหนาที่กรองกระแสไฟฟาและฮารมอนิคตางๆท่ีไดจากการปน
มอเตอร  

 ไดโอด D6 และ D7 ทําหนาที่กําหนดทิศทางการไหลของกระแสจากมอเตอร และทําหนาที่
แยกแบตเตอรี่และมอเตอรออกจากกัน เพื่อใหตรวจสอบแรงดันของมอเตอรได 

 ตัวตานทาน R7 กับ R2 ทําหนาที่แบงแรงดันที่เกิดจากมอเตอรซึ่งทําหนาที่เปนตัวกําเนิด
ไฟฟา แลวสงคาแรงดันมอเตอร V_mo1 ไปยังวงจรตรวจสอบเงื่อนไข โดยมีตัวเก็บประจุ C3 กรอง
สัญญาณรบกวนความถี่สูง 

เตอรี่ แรง

1 จึงทํา

 

1 
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 ตัวตานทาน R8 และ R3 ทําหนาที่แบงแรงดันจากแบตเตอรี่ เพื่อสงคา V_batt ไปยังวงจร
ื่อนไข โดยมี C3 เปนตัวกรองสัญญตรวจสอบเง าณรบกวนความถี่สูง 

 ตัวตานทาน R31 ทําหนาที่ตรวจสอบกระแสไหลเขาแบตเตอรี่ อาศัยหลักการเมื่อกระแสไหล
ผานควา ที่ 

าวไปยังวงจรควบคุมเพื่อจํากัด
กระแสท

จนไดสัญญาณไปควบคุมมอสเฟต M1         
 มอเตอรจะถูกปนจนกระทั่งไดแรงดันประมาณ 15.6 V จึงจะสามารถประจุไฟได เพราะ

แรง องตกครอมไดโอด D6 D7 และมอสเฟต M1 รวมกันประมาณ 2.1 โวลต 
 

3.2.2.2 วงจรจายแรงดันไฟฟา 
 

มตานทางคง แรงดันจะแปรผันตรงกับกระแสที่ไหล โดยมีคา 1 Ohm 10W โดย V1 และ V2 
จะถูกตอกับวงจรตรวจสอบเงื่อนไขกระแสเกิน เพื่อจํากัดกระแสมิใหไหลเขาแบตเตอรี่มากเกินไป จะ
จํากัดกระแสไวที่ 2.25A เมื่อกระแสปริมาณ 2.25A ไหลผานตัวตานทานนี้ ทําใหเกิดแรงดันตกครอม 
2.25V ตัวตานทาน R31 นี้ จะทําหนาที่เซ็นเซอรแรงดันที่ตกครอมดังกล

ี่ไหลผานนี้ 
 จากรูปที่ 3.24 เปนวงจรสวิตซเพื่อควบคุมการจายพลังงานจากมอเตอรขณะเปนเจนเนอเร
เตอร ไปยังแบตเตอรี่โดยมีเงื่อนไขอยูวา แรงดันของมอเตอรตองมากกวาแรงดันของแบตเตอรี่  
 จากหัวขอ 3.2.1 ตองมีการตรวจสอบเงื่อนไขแรงดันของมอเตอร และแบตเตอรี่ และนําไป
เปรียบเทียบ
 

ดันต

 
 

รูปที่ 3.25 วงจรจายแรงดันไฟฟา 
 

รูปที่ 3.25 เปนสวนที่ 2 ของรูปที่ 3.23 Vd1 เปนแรงดันเพื่อนํามาขับหลอด LED D16 
และ D17 (

 Vcc1 เปนไฟเลี้ยงของ
ทรานซิส

ศัยไฟเลี้ยง (Vmo) จากมอเตอร ซึ่งทําหนาที่เปนเจนเนอเรเตอร ซึ่งไฟเลี้ยง
นั้นไดจากการปน ซึ่งจะใหแรงดันไมคงที่ ซึ่งตอนแรกทางกลุมฯไดคิดไววาจะใชไมโครคอนโทรลเลอร แต

2 

 จาก
ดังรูปที่ 3.23) ที่มีทรานซิสเตอร Q6 และ Q7 เปนสวิตช แสดงสถานะวากําลังชารจประจุ และ

แสดงสถานะกระแสเกินตามลําดับ สวน Vcc เปนไฟเลี้ยงของออปแอมป และ
เตอร Q2 และ Q3 ซึง่ไดมาจากการแบงแรงดันจากมอเตอรซึ่งทาํหนาที่เปนเจนเนอเรเตอร และ

รักษาระดับแรงดันดวยซีเนอรไดโอด D11 D12 และ D15 ประมาณ 6.2V  
 จากวงจรนี้ซึ่งอา
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ป ี่แหลงจายไฟเลี้ยงที่ไมคงที่ ทําใหไมเปนผลดีตอไมโครคอนโทรลเลอรและอาจเกิดความ
ผิ ดพลาดกั บ สัญญาณดิจิ ตอล  หรื อถ า ใช ไฟ เ ล้ี ย งจ ากแบต
ญหาอยูท

เตอรี่  เ มื่ อ แบต เตอรี่ หมดลง 

ันมอเตอรตองมากกวา 13.5V  

3.

ไมโครคอนโทรลเลอรก็ไมสามารถทํางานได หรือถาใชแหลงจายอื่นๆ ก็เห็นจะเปนการส้ินเปลืองเพราะ
ตองเสียคาใชจายในสวนนี้โดยใชเหตุ 
 จากปญหาดังกลาว จึงใชออปแอมป ซึ่งทํางานแบบอนาลอ็ก สามารถเปรียบเทียบแรงดันสอง
แรงดันได โดยที่มีแรงดันในชวงการทํางานที่กวางและราคาถูกกวาไมโครคอนโทรลเลอร 
 เงื่อนไขที่ทําการเปรียบเทียบ และทําใหวงจรชารจทํางานคอื 

1. แรงด
2. แรงดันแบตเตอรี่ตองนอยกวา 13.2V 

 
2.2.3 วงจรตรวจสอบเงื่อนไขแรงดันแบตเตอรี่และแรงดันมอเตอร 

 
  

 
(ก)      (ข) 

 
รูปที่ 3.26 วงจรตรวจสอบเงื่อนไขของการชารจแบตเตอรี่โดยใชออปแอมป  

          (ก) ตรวจสอบแรงดันแบตเตอร ข) ตรวจสอบแรงดันมอเตอร 

ในรูปที่ 3.26 ก ซึ่งเปนสวนท อบแรงดันแบตเตอรี่ตองนอย
วา 12.3V

3 

ี่ (
 

 ี่ 3 ของรูปที่ 3.23 ที่ U1A ตรวจส
ก  U1A ถึงจะมีแรงดันเอาทพุตออกมาเทากับไฟเลี้ยง หรือประมาณ 6V โดยเปรียบเทียบ
แรงดันขาที่ 2 กับขาที่ 3 โดยขาที่ 2 เปนแรงดันของแบตเตอรี่ที่ไดจากการแบงแรงดัน (ดังหัวขอที่ 
3.2.2.1) และขาที่ 3 เปนแรงดันคงที่ ที่ไดจากการแบงแรงดันจากตัวตานทาน R12 และ R13 แลวรักษา
ระดับแรงดันดวยซีเนอรไดโอด D9 มีคาประมาณ 3.2V 
 จากสูตรออปแอมป Voutput = Gain(V+ - V-) 

+ ให V  เปนแรงดันอางอิง มีคา 3.2V ตามคาการรักษาระดับแรงดันของ D9 
  V – เปนแรงดันจากแบตเตอรี่ Vbatt1 
  Gain เปนอัตราขยายของออปแอมป 
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ก็เพื่อความยืดหยุนในการต้ังคา จะปรับคาแรงดัน Vbatt1 จาก 
3 ใหเทา

วา 3.2V ดวย 
น Vbatt

 = Gain(V+ - V- ) 
  

    Voutput = Gain(3.2 -3.21) 

 แตในทางปฏิบัติจะไดแรงดัน Voutput คือ 0V ซึ่งเปนผลใหทางดานเอาทพุทมีศักยเปนกราวด 
ดันแบตเตอรี่นอยกวา 12.3 ทําใหแรงดันของ Vbatt1 ที่ขา V- ลดลงนอยกวา 3.2V 

ดวย เชน Vbatt1 มีคา 3.0V 
     Voutput = Gain(3.2 -3.0) 
     Voutput = ∞ 
 ในทางปฏิบัติจะไดแรงดัน Voutput ประมาณ แรงดันไฟเลี้ยงลบดวย 0.7V ซึ่งเปนผลใหมี
สัญญาณออกทางดานเอาทพุท ประมาณ 6.2 – 0.7 = 5.5V 
  
 ในรูปที่ 3.26 ข ที่ U2A เปรียบเทียบแรงดันมอเตอรขณะเปนเจนเนอเรเตอร ตองมากกวา 
15.6V จะทราบไดวาแรงดันของมอเตอรมากกวา 15.6V แลว ก็ตอเมื่ออาศัยคุณสมบัติของออปแอมป
ดังนี้ 
  Voutput = Gain(V+ - V-) 
 ให  
  
  Gain เปนอัตราขยายของออปแอมป 

ร

ุนในการต้ังคา ต้ังคา Vmo1 ใหเทากับ 3.2V 
ื่อแรงดัน  

ชน ให Vmo1 

R กับ 3.2V เม่ือแรงดันที่แบตเตอรี่เปน 12.3V 
 เมื่อแบตเตอรี่เต็มแรงดันมากกวา 12.3V แรงดัน Vbatt1 ที่ขา V- ยอมมากก
เช 1 มีคา 3.21V 

จากสูตรออปแอมป  Voutput 
ตอแบบไมมีการปอนกลับ  Gain = ∞

 
     Voutput = - ∞ 

 และเมื่อแรง

 

V- เปนแรงดันอางอิง มีคา 3.2V ตามคาการรักษาระดับแรงดันของ D10 
V+ เปนแรงดันของมอเตอร Vmo1 

  Voutput เปนแรงดันออกของออปแอมป 
 
 จาก ูปที่ 3.24 Vmo1 เปนแรงดันมอเตอร โดยใชตัวตานทานแบบคาคงท่ี R7 และตัว
ตานทานปรับคาได R2 ตออนุกรมกันเพื่อแบงแรงดันที่ไดจากมอเตอร, Vmo1 จะตอกับขา V+ ของ U2A 
 การใชตัวตานทานปรับคาไดก็เพื่อความยืดหย
เม ที่มอเตอรเปน 15.6V
 เม่ือมอเตอรปนไดแรงดันมากกวา 15.6V Vmo1 ก็จะมีคามากกวา 3.2V ดวย เ
เทากับ 3.21V จากสูตรออปแอมป 
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 Voutput = Gain(V+ - V- ) 

 แรงดันไฟเลี้ยงลบดวย 0.7V ซึ่งเปนผลใหมี
ัญญาณอ

มอเตอรนอยกวา 15.6V ทําใหแรงดันของ Vmo1 หรือขา V- ลดลงนอยกวา 
.2 V ดวย ับ 3.1V 

-3.2) 

ผลใหทางดานเอาทพุทมีศักยเปนกราวด 

1 ใหทําง

 ตอแบบไมมีการปอนกลับ  Gain = ∞ 
     Voutput = Gain(3.21 -3.2) 
     Voutput = ∞ 
 ในทางปฏิบัติจะไดแรงดัน Voutput ประมาณ
ส อกทางดานเอาทพุท ประมาณ 6.2 – 0.7 = 5.5V 
 และเมื่อแรงดัน
3  เชน ให Vmo1 เทาก
     Voutput = Gain(3.1 
     Voutput = -∞ 
 แตในทางปฏิบัติจะไดแรงดัน Voutput คือ 0V ซึ่งเปน
 จากเอาทพุทของ U1A และ U2A นําแรงดันทั้งสองมา AND กัน และนําไปปอนใหมอสเฟต 
M าน ลอจิกเกต AND สามารถแทนดวยวงจรทรานซิสเตอรดังรูปที่ 3.27 
 

 
 

รูปที่ 3.27 (ก) แอนดเกต (ข) วงจรทรานซิสเตอรทํางานแบบแอนดเกต 
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3.2.2.4 วงจรแอนดสัญญาณ ( งแรงดันมอเตอรและแรงดัน
ัญญาณไปขับสวิตช SW1 

ัยแรงดัน Vchg_batt และ Vchg_mo 
ึ่งเปนเอา  Q3 

เปนสวิตช เมื่อแรงดัน Vchg_batt และ 
chg_mo ะ 

านทรานซิสเตอรทั้งสอง เปนผลใหมีแรงดันตกครอม R33 และ 
ฟต M1 ทํางาน (ดูรูปที่ 

ขาเบสของ Q6 เพื่อเปดการทํางานของ
ลอด LED

AND) ระหวางสัญญาณขอ
แบตเตอรี่ที่ตรวจสอบแลว และสงคาส

 
 จากรูปที่ 3.28 เปนสวนที่ 4 ของรูปที่ 3.23 วงจรนี้อาศ
ซ ทพุทของออปแอมป U1A และ U2A ตามลําดับ นํามาตอกับทรานซิสเตอร Q2 และ
ตามลําดับ ซึ่งทรานซิสเตอร Q2 และ Q3 จะทํางานแบบ
V มีประมาณ 5.5V ออกจากขาเอาทพุทของ U1A และ U2A ตามลําดับ ทรานซิสเตอร Q2 แล
Q3 ก็จะอยูในสถานะ ON กระแสจะไหลผ
R34 แรงดันที่ตกครอม R33 คือ Vchg นําไปตอกับขาเบสของ Q1 เพื่อใหมอสเ
3.23) สวนแรงดันที่ตกครอมทั้ง R33 และ R34 นําไปตอเขากับ
ห  D16 ซึ่งเปนไฟแสดงผลวามีการชารจประจุเกิดขึ้น 
 

 
รูป  

 
3.2.2.5 วงจรตรวจสอบกระแส และรักษาระดับกระแส 
 

 จาก data sheet ขอจํากัดของการชารจแบตเตอรี่ คือ กระแสตองไมเกินกวา 2.25 A 
ังนั้น จึงตองสรางวงจรจํากัดกระแสขณะที่มอเตอรทําหนาที่เปนแหลงกําเนิดไฟฟา จากรูปที่ 3.2 ขณะที่
ีการชารจประจุ กระแส IChg จะไหลจากมอเตอรผานมอสเฟต M1 ผานตัวตานทาน R31 เขาสูแบตเตอรี่, 

4 

ที่ 3.28 วงจรแอนดเกตและวงจรแสดงผลขณะกําลังชารจดวยหลอด LED

ด
ม
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R31 ซึ่งมีคาความตานทาน 1Ω  ขณะนํากระแสจะเกิดแรงดันตกครอม R31 แรงดันที่ตกครอม R31 มีคา 
 เม่ือกระแส IChg มีคา 2.25 จะมีแรงดันตกครอมคือ V1 – V2

   V1 – V2 = 2.25 x 1 
      = 2.25 V 
 นั่นคือเม่ือแรงดันตกครอม R31 มากกวา 2.25 V แสดงวากระแส IChg มากกวา 2.25 ดวย 
ดังนั้น จึงอาศัยหลักการนี้นําแรงดัน V1 – V2 ไปออกแบบวงจรตรวจสอบเงื่อนไขดังกลาวโดยใชออป
แอมป 
 

 
 

รูปที่ 3.29 วงจรตรวจสอบกระแส และรักษาระดับกระแส 
 
 จากรูปที่ 3.30 เปนสวนที่ 5 ของรูปที่ 3.23 ซึ่งรูปวงจรท่ี 3.29 ข เปนวงจรตรวจสอบกระแส
ขณะชารจแบตเตอรี่วาเกินกวา 2.25A หรือไม โดยรับคาจากแรงดันที่ตกครอม R31 (ดังรูปที่ 3.29) 
แรงดันนั้นเปนความแตกตางระหวางจุด V1 และ V2 หรือคือ V1-V2 ซึ่งเปนแรงดันที่ตกครอมตัว
ตานทานดังกลาว ซึ่งไมไดเทียบกับกราวด ดังนั้นจึงตองนํามาแรงดัน V1-V2 มาเทียบกับกราวดเพื่อที่จะ
นําไปเปรียบเท  U3A  
 รูป ากรูป 3.30ข 

ียบเพื่อตรวจสอบกระแสตอไป โดยผานวงจรขยายความแตกตางที่ออปแอมป
ที่ 3.31 เปนรูปวงจรขยายความแตกตางโดยออปแอมป U3A ซึ่งแยกออกมาจ

 จากสูตร  VO1 =  (
21

23

R
)(V1 – V2) 

R

 ื่อ  R  = R   , R  = R  เม 20 21 22 23
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รูปที่ 3.30 วงจรรักษาระดับกระแส (ก) และวงจรตรวจสอบกระแส (ข)  
 

 
 

รูปที่ 3.31 วงจรขยายความแตกตาง 
 

5  
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จากรูป 3.31  R2 = R4 = 2 KΩ 
R2 = R4 = 1 KΩ 

อัตราขยายคือ 
21

23

R
R

=
k
k

1
2 = 2  

เม่ือมีกระแสไฟฟา 2.25A ไหลผาน R31 แรงดันตกครอม V1 – V2 จะมีคาประมาณ 2.25V 
       VO1 = 2  2.25 = 4.5V 
 นําแรงดันเอาทพุท Vo1 ไปเปรียบเทียบโดยออปแอมป U4A โดยผานตัวตานทานปรับคาได 
R26 เพื่อที่จะปรับต้ังคาใหเหมาะสมกอนที่จะนําไปปอนเขาขา V+ ของ U4A 

รูปที่ 3.32 เปนวงจรเปรียบเทียบแรงดันโดยออปแอมป U4A ซึ่งแยกออกมาจากรูป 3.30 ข เมื่อ
แรงดัน VO1 จาก U3A เปนคาความแตกตางระหวางจุด V1และ V2 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน คือ นําเอา
แรงดัน VO1 มาเปรียบเทียบแรงดันที่มีคาคงท่ีจากซีเนอรไดโอด D13 มีคาประมาณ 3.2V เมื่อกระแสไหล
มีคา 2.25 A ทําใหแรงดัน V1 – V2 มีคา 2.25 V จากนั้น แรงดันนี้ผานวงจรขยายความแตกตาง จะไดคา 
VO1 ประมาณ 4.5V การตอตัวตานทานปรับคาได R26 เปนตัวปรับต้ังคาใหขา V + ของออปแอมป ให
เทากับแรงดันคงที่ 3.2V ที่ขา V _ 

 

×

 
 

รูปที่ 3.32 วงจรเปรียบเทียบแรงดัน 
 

 จาก VO2 = Av (V
 + - V –) 

 เม่ือ Av เปนอัตราขยายของออปแอมป 
 จากรูป ไมมีการ Feed back Av จึงมีคา ∞ เมื่อกระแสไหลผาน R31 มากกวา 2.25 A แรงดันที่
ขา V + ก็มากกวา 3.2V ดวย เชนให V - = 3.3V 
  VO2  = ∞ ( 3.3  - 3.2 ) 
          =  ∞ V 
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 ะไ  5V  
ซึ่งในชวงนี้ แรงด g_i จะถูกจายไปยังขาเบสของทรานซิสเตอร Q5 (ดูรูปที่ 

3.30) ซึ่ บสว  ส ทรานซิสเตอร Q5 ทํางาน ดังนั้นมอสเฟต M2 ก็จะทํางานดวย 
ทําใหกระแ งมาไหลผาน M2 ลงสูกราวด ซึ่งทําใหลดกระแสชารจประจุที่ไหลเขาสู
แบตเตอ ชขับ
ลอด LED D17 ระดับกระแส ซึ่งแสดงวามีกระแสเกิน (ดูรูปที่ 3.30 ก) 

น

 

ะวิเคราะหการทํางาน 
 

3.2.3.1 การจําลองวงจรและวิเคราะหผลในสวนของวงจรชารจแบตเตอรี่ 
 

ในทางปฏิบัติ จ ดคา VO2 ประมาณ
ัน Vo2 หรือ Vch

ง Q5 ทํางานแบ ิตช งผลให
สที่ไหลผาน M1 แบ

รี่ โดยมี D14 รักษาระดับแรงดันของขาเกตของ M2 ไมใหเกิน 15V และมี Q7 เปนสวิต
ห ซึ่งจะติดขณะที่มีการรักษา

เม่ือกระแสไหลผาน R31 อยกวา 2.25 A  แรงดันที่ขา V + ก็นอยกวา 3.2V ดวย เชนให V + = 
3.1V 

 VO2  = ∞ (3.1 – 3.2) 
        = - ∞V 
 ในทางปฏิบัติ จะไดคา VO2 ประมาณ 0V 

ซึ่งในชวงนี้ จะสงผลใหทรานซิสเตอร Q5 (จากรูปที่ 3.38) ไมทํางาน M2 ก็จะไมทํางานดวย 
 

3.2.3 การจําลองวงจรแล

 
 

รูปท 3 กราฟผลการี่ 3.3 จําลองวงจรชารจแบตเตอรี่ โดยให Vbatt คงที ่
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 นําวงจรในสวนของการชารจแบตเตอรี่ (หัวขอที่ 3.2.2.1 ถึง 3.2.2.4) นําไปจําลองผลดวย
โปรแกรม MicroSim (ดูรูปที่ 3.35) โดยครั้งแรกใหแรงดันของมอเตอร Vmo เพิ่มขึ้นจาก 0V ถึงสูงสุด 
18V และลดจาก 18V จนถึง 0V ในเวลา 1 วินาที และแบตเตอรี่มีแรงดนัคงที่ 12V (ดูรูที่ 3.33) 

 

 
 

รูปที่ 3.34 กราฟผลการจําลองวงจรชารจแบตเตอรี่โดยให Vmo คงที่ 
 

 จากรูป 3.33 เม่ือมอเตอรถูกปน Vmo จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให Vmo1 เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน เมื่อ 
Vmo1 เพิ่มจนถึงระดับอางอิง คือ V-/U1A และ Vbatt นอยกวาแรงดังอางอิง V+/U2A ทําใหเงื่อนไปเปน
จริง Vchg ก็จะมีคาเพิ่มขึ้นโดยทันที ประมาณที่ 0.3S สงผลใหมอสเฟต M1 เปดใหกระแส Id ไหล จาก
มอเตอรเขาสูแบตเตอรี่ 
 ในทางกลับกัน ใหแรงดันมอเตอรคงที่ ที่ 15.9V ซึ่งมากกวา 15.6V และใหแรงดันแบตเตอร่ี
เพิ่มขึ้นจาก 0V ถึงสูงสุด 13.23V และลดจาก 13.23V  จนถึง 0V โดยเวลา 1 วินาที แสดงกราฟไดดังรูป
ที่ 3.34 
 จากรูปที่ 3.34 จะเห็นวา เม่ือแบตเตอรี่ถูกชารจ กระแส Id เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Vbattery จะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทําให Vbatt เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน เมื่อ Vbatt เพิ่มจนถึงระดับอางอิง คือ V+/U2A และ Vbatt 
ากกวาแรงดังอางอิง V+/U2A เอาทพุทของ U2A มีคาออกมาเปน 0V ดังนั้น เมื่อแรงดันของมอเตอรยัง

จได นเท็จ ประมาณ
ม
สามารถชาร อยูก็ตาม Vchg ก็จะมีคาเปน 0V โดยทันที เพราะ AND กัน เงื่อนไขเป
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วินาทีที่ 0.45S สงผลใหมอสเฟต M1 ปดไมใหใหกระแส Id ไหล จากมอเตอรเขาสูแบตเตอรี่ การชารจ
ระจุจึงหยป ุดโดยทันที 

 

 
 

รูป 3.35 วงจรชารจแบตเตอรีจ่ําลองดวยโปรแกรม MicroSim 
 

3.2.3.2 การจําลองวงจรและวิเคราะหผลในสวนของวงจรรักษาระดับกระแส 
 
 จํา

รูปที่ 3.37 เปนผลการทดสอบวงจร โดยปรับคากระแส I1 (ดูรูปที่ 3.36) ใหนอยกวา 2.25A โดย
ะปรับไวท

น

ลองวงจรในสวนของวงจรตรวจสอบเงื่อนไข ในรูปที่ 3.30 ข โดยใชโปรแกรม microSim ดัง
รูปที่ 3.36 
 
จ ี่ 2.15A แรงดัน V1 เปนคาท่ีไดจากวงจรขยายความแตกตาง โดยจะนํา V1 มาเปรียบเทียบ
กับ V2 ซึ่ง V2 เปนแรงดันคงที่มีคาประมาณ 3.3V จะเห็นวาแรงดัน V1 จะนอยกวา V2 แรงดั  V3 ที่
เปนเอาทพุท จะมีคาประมาณ 0V ซึ่งเปนจรงิตามเงื่อนไขทีอ่อกแบบไว 
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รูปที่ 3.36 การจําลองวงจรจํากัดกระแสโดยใชโปรแกรม microSim 
 

 
 

รูปที่ 3.37 ผลการจําลองวงจรจํากัดกระแสโดยใชโปรแกรม microSim 
 

รูปที่ 3.38 เปนผลการทดสอบวงจร โดยปรับคากระแส I1 (ดูรูปที่ 3.36) ใหมากกวา 2.25A โด
จะปรับไวที่ 2.35A แรงดัน V1 เปนคาท่ีไดจากวงจรขยายความแตกตาง โดยจะนํา V1 มาเปรียบเทียบ
กับ V2 ซึ่ง V2 เปนแรงดันคงที่มีคาประมาณ 3.3V จะเห็นวาแรงดัน V1 

ย

จะมากกวา V2 แรงดัน V3 ที่
เปนเอาทพุท จะมีคาประมาณ 5.5V ซึ่งเปนจริงตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว 
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รูปที่ 3.38 ผลการจําลองวงจรจํากัดกระแสโดยใชโปรแกรม microSim 
 

3.3 การออกแบบวงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
 

เนื่องจากวงจรชารจแบตเตอรี่ จะทําการชารจเมื่อแรงดันของมอเตอรมากกวา 13.5V ซึ่ง
หมายความวา เม่ือปนจักรยานนอยกวา 13.5V จักรยานจะไมมีการชารจเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียพลังงานไป
เปลา ดังนั้น จึงแกปญหานี้โดยการเพิ่มวงจรบูสตคอนเวอรเตอรขึ้นมา โดยทําหนาที่แปลงแรงดันตํ่า ให
เปนแรงดันสูง วงจร Step up converter หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Boost converter ทําหนาที่เพิ่ม
แรงดันใหเหมาะสมกับการใชงาน ทํางานแบบสวิตชิ่งโดยจายสัญญาณพัลสมาควบคุมการสวิตช 

 

 
 

รูปที่ 3.39 วงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
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กําหนดแรงดันเขาและออก คาํนวณหาคาดิวต้ีไซเคิ้ล  
กําหนดใหเริ่มทํางานตํ่าสุดท่ีแหลงจายมีแรงดัน 5V แรงดนัขาออกจะมีคา 13.5V 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

D
VV so 1

1  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

D1
155.13  

63.0=D  
 

คํานวณหาคาความถี่สวิตชิ่ง กําหนดคาตัวเหนี่ยวนํา L = 800uH 
( )

f
DRDL

2
1 2−

=  

( )
L

DRDf
2

1 2−
=  

( )
μ8002

25.063.063.01 2

×
×−

=f  

kHzf 347.1=  
 

 เลือกคาตัวเก็บประจุ โดยใหคา Ripple Vr = 1% 

RfV
DV

C
r

o=  

13472501.0 ××
=C  

FC

63.0

μ1870=  
 

การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณพัลส 
ใช IC555 ในการกําเนิดสัญญาณพัลส ความถี่ 1.347kHz โดยเลือกคาดังนี้ 

 กําหนด VR=5K , f = 1347 Hz, Vcc12 = 5V หาคา R1  

( ) 11693.0
1

CVRR
f

+
=  

k
n

R 5
1347100693.0

1
1 −

××
=  

7.7121 =R  
R1 เลือกคามาตรฐาน 700 Ohm 
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รูปที่ 3.40 วงจร 555 กําเนิดสัญญาณพัลส 
 

การปรับดิวต้ีไซเคิ้ลทําไดโดยปรับ VR จาก % - 100% เลือกปรับที่ 63% ดูไดจากการใช
ออสซิลโลสโคปวัด 

 
.4 กา

 
วงจรสวิตชสลับการทํางาน ทําหนาที่เปลี่ยนการเชื่อมตอ ระหวางมอเตอรกับวงจรขับ (Driver) และ

มอเตอรกับวงจรชารจแบตเตอรี่ (Charger) ดูรูปท .1 ในแผนภาพคือสวนที่เปน Switch 
 

รูปที่ 3.41 แนวคิดการเบรกแลวชารจคืนพลังงานไฟฟา 

ปที่ 3.41 แสดงแนวคิดการเบรกแลวคืนพลังงานไฟฟา โดยอาศัยสมบัติของมอเตอร ที่เปนได
ทั้งเครื่องกลไฟฟา และแหลงกําเนิดไฟฟา โดยชวงที่เปนจักรยานไฟฟา มอเตอรทําหนาที่เปนเครื่องกล
ไฟฟา ขับเคลื่อนจักรยานโดยการจายไฟจากแบตเตอรี่ เมื่อตองการลดความเร็วหรือหยุดจักรยาน โดยผู
ขับขี่จะกําเบรกมือ สวิตชก็จะทํางาน จะตัดการจายไฟฟาของแบตเตอรี่ออก และสับเปลี่ยนไปยังวงจร

 0

3 รออกแบบวงจรสวิตชสลับการทํางาน 

ี่ 3

จายไฟ รถวิ่ง

ระยะเบรกเปนระยะท่ี Motor ทําหนาท่ีเปน Generator ขับเคลือ่นไดโดยอาศยัแรงเฉ่ือย 

ชวงเร่ิมเบรก ตัดการจายไฟฟา รถหยุด 

 

 
รู
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ชารจแบตเตอรี่ ในชวงนี้มอเตอรจะเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถนําพลังงานไฟฟาที่ไดในสวนนี้ จาย
คืนใหกับแบตเตอรี่ได 

 

 
 

รูปที่ 3.42 แสดงถึงวงจรท่ีไดออกแบบ วงจรประกอบดวยรีเลยสองหนาสัมผัส ขนาด 12V ใช
ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ ทรานซิสเตอร Q1 ท ิตช U2 U   

รูปที่ 3.42 วงจรสวิตชสลับการทํางาน 
 

ํางานเปนสวิตช ควบคุมโดยสว 3 และ U4
 

 
 

รูปที่ 3.43 การตอลิมิตสวิตชเขากับเบรกมือ 
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 U2 และ U3 ก็จะปด เปนผลใหทรานซิสเตอร Q1 นํากระแส รีเลย U1 ทํางาน 
รีเลยวงจรปกตินั้นเชื่อมตอระหวางมอเตอรกับวงจรขับ เมื่อรีเลยทํางาน ทําใหสับเปลี่ยนไปเปนการ
เชื่อมตอระหวางมอเตอรกับวงจรชารจแบตเตอรี่ 

U4 นั้นเปนสวิตชปด-เปดแบบธรรมดา เปนสวิตชที่ใชกดเลือกการปนแลวชารจ โดยไมตอง
อาศัยการกดเบรกมือ 

จากรูปที่ 3.43 ไดติดลิมิตสวิตชแบบปกติปดไวใตเบรก เม่ือสภาวะปกติ วงจรชารจแบตเตอรี่
จะยังไมทํางาน หากมีการกดเบรกจะทําการชารจแบตเตอรีท่ํางาน 
 
3.5 การออกแบบวงจรแสดงผลแรงดันแบตเตอรี่ 
 
 การแสดงผลคาแรงดันแบตเตอรี่ จะใหมีการแสดงผลแบบตัวเลข เพราะสามารถอานคาได
สะดวก ทําใหทราบคาแรงดันที่แทจริง และสามารถพัฒนาตอยอดได การแสดงผลแบบตัวเลขนั้นเปน
ระบบดิจิตอล ซึ่งตองอาศัยไมโครคอนโทรลเลอรในการทํางานและประมวลผลดังกลาว และจําเปนตอง
อาศัยระบบแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล ซึ่งรับเขามาคือสัญญาณแรงดันของแบตเตอรี่ และนํา
สัญญาณดังกลาวมาวิเคราะหและคํานวณ จนไดผลลัพธและแสดงผลตอไป 
 การแสดงผลของแบตเตอรี่กําหนดใหแสดงแรงดันแทจริงของแบตเตอรี่ แสดงอัตราสวน
แรงดันเปนเปอรเซ็นต ที่ 24V กํา ะชารจประจุของแบตเตอรี่ 
 

 
รูปที่ 3.44 แผนผังวงจรแสดงผลโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร 

 
 การทํางานเบ้ืองตนแสดงไดดังรูปที่ 3.44 ใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร 16F873 ซึ่งเปน
ไมโครคอนโทรลเลอรมี 28 ขา และมี A/D Converter ในตัว ใชไฟเลี้ยง 5Vdc ใ าจอแสดงผล 
(Display) แบบ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด ไมโครคอนโทรลเลอรจะรับคาแรงดันของแบตเตอรี่ 
2 กอน กอนละ 12V ตออนุกรมกัน งดัน Vcur (ดูรูปที่ 3.30) 

หนดใหเปน 100% และ แสดงกระแสขณ

แรงดันแบตเตอร่ี สขณะชารจ กระแ

A/D Converter Microcontroller Display 

Power Supply 
 

ชหน

 และรับคากระแสขณะชารจ ซึ่งจะเปนคาแร
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เปนแรงดัน

รคอนโทรลเลอร 
 

อาทพุท ที่ขา RB2-RB7 เนื่องจากจอ LCD ตอแบบ 4 bit ตองกําหนดเอาทพุท 6 

2. กําหนดขาอินพุต กําหนดขา RA2 เปนขาที่รับสัญญาณของแรงดันของแบตเตอรี่ ขาRA1 เปน
ตเตอรี่ 

3. เม่ือรับคาแรงดันผานขา RA1 และ RA2 จะไดคาเปนจํานวนเต็มที่เปลี่ยนแปลงตามคาแรงดัน

ที่เกิดจากกระแสไหลผานตัวตานทาน 1 โอหม โดยจะนํามาคํานวณโดยการเขียนโปรแกรมใส
ไมโครคอนโทรลเลอรดังกลาว และนําไปตอกับหนาจอ LCD เพื่อแสดงผลออกมา 
 
ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมที่ใชควบคมุไมโค

1. กําหนดขาเ
ขา และ กําหนดขาเอาทพุทที่ขา RC0 เปนไฟเตือนแบตเตอรี่หมด ขา RC1 เปนสัญญาณ
เตือนผานลําโพง 

ขาที่รับสัญญาณของกระแสจากการชารจแบ

นั้นๆ นําเอาคาจํานวนเต็มนั้นมาปรับปรุงและเทียบใหตรงกับคาจริง โดยคูณดวยจํานวนๆ 
หนึ่ง เพื่อใหไดคาแรงดัน และเปอรเซ็นตที่ถูกตอง  

4. แสดงผลแรงดันเปนคาจริง และเปนเปอรเซ็นตโดยเทียบจากคาตํ่าสุดและสูงสุด 
5. วนรอบและหนวงเวลาการทํางานของการรับคาและแสดงผล เพราะขอมูลตองมีการปรับปรุง

อยูตลอดเวลา โดยใชคําส่ัง while ในการเขียนโปรแกรม 
 

 
 

รูปที่ 3.45 การจําลองวงจรแสดงผลในโปรแกรม Proteus 
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รบัคา Input แรงดันแบตเตอรี ่

Delay 40 ms 

และคากระแสชารจแบตเตอรี่ 

คาํนวณคาแรงดันแบตเตอรี่ 
และคากระแสชารจแบตเตอรี่ 

แสดงผล 

กําหนด Output ของจอ LCD เปนขา 
RB0 - RB7 

กาํหนด Input เปนขา RA1 – RA2 

 
 

รูปที่ 3.46 โฟลวชารตการทํางานของโปรแกรม 
 
การเขียนโปรแกรมดังกลาวใชภาษาซีเขียน และใชโปรแกรม MikroC เปนโปรแกรม

คอมไพเลอร ซอสโคดของโปรแกรมดูไดจากภาคผนวก ข 
 

3.6 การออกแบบตัวรถจักรยานไฟฟา 
 

การประกอบตัวถังรถจักรยานไฟฟา เริ่มจากการหาจักรยานตามขอบเขตของโครงงานฯ 
ไดรับบริจาคจักรยานแมบานเกา ขนาดเสนผานศูนยกลางลอ 24 นิ้ว ไมมีเกียรทด และมี 1 ที่นั่ง เหตุที่
ตองใชจักรยานเกาเปนเพราะตองการนําจักรยานเกานํามาใชใหเกิดประโยชน โดยนํามาขัดสนิมและ
รับปรุงเพิ่มเติม 

 
ป
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รูปที่ 3.47 จักรยานท่ีใชในโครงงาน 
 

นําจักรยานมาปะยาง ซอมเบรก พรอมกับปรับปรุงสวนที่บกพรอง ลางและทําสีใหม 
หาซื้อมอเตอรขนาด 250W 24Vอัตราทดรอบ 1:6 4125RPM (รายละเอียดของมอเตอรดูได

จากภาคผนวก)   
 

    
 

รูปที่ 3.48 มอเตอรขนาด 250W 24V อัตราทดรอบ 1:6 4125RPM 
 

รูปที่ 3.49 แสดงการนํามอเตอรมาประกอบกับเฟองและโซที่เชื่อมติดกับลอจักรยาน โดยใช
เฟองตาย 2 ดาน (หมายเลข 1) เพื่อใหขับเคลื่อนไดสองทาง โดยติดไวดานตรงขามกับจานปน สวนดาน
จานปนนั้น ยังคงเปนเฟองฟรี 1 ดาน (หมายเลข 2) เหมือนของเดิม  

 

 
 
 

http://www.farsai.net/motor45-2.jpg�
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รูปที่ 3.49 แสดงการติดมอเตอรเขากับจักรยาน 
 

3.7 การประกอบอุปกรณและวงจรทั้งหมดในรถจักรยาน 
 

รูปที่ 3.50 แสดงแผนภาพการประกอบวงจรทั้งหมดไวดวยกัน ไดแก วงจรขับมอเตอร (Driver) 
วงจรชารจแบตเตอรี่ (Charger) วงจรบูสตคอนเวอรเตอร (Boost Converter) วงจรสวิตช (Switch) วงจร
แสดงผล (Display) จอ LCD มอเตอร (Motor) และ แบตเตอรี่ (Battery) และสวิตชตางๆ ไดแก Sw. 
Charge คือ สวิตชเปดการทํางานของการชารจ Sw. Left Brake และ Sw. Left Brake คือสวิตชที่ติดกับ
เบรกมือซายและขวาตามลําดับ Sw. On Spin คือสวิตชที่เปดการปนแลวชารจ Sw. Power คือสวิตชที่
เปดการทํางานของระบบทั้งหมด Sw. Light คือสวิตชเปดไฟแสงสวางที่จอ LCD สวนหลอด LED 
แสดงผลไดแก LED1 Charging แสดงสถานะการชารจแบตเตอรี่ LED2 Over Current แสดงสถานะ
กระแสเกิน LED3 Power On แสดงความพรอมที่จะเริ่มทํางาน LED4 Charging On/Brake แสดงความ
พรอมท่ีจะทํางานใ ชื่อมกันไวดังรูปที่ 
3.50 และนําไปประกอบลงในตัวรถจักรยาน แลวทดสอบการทํางานทั้งหมดในขั้นสุดทาย 

นการเบรกแลวคืนพลังงาน วงจรและอุปกรณในสวนตางๆ จะถูกตอเ
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รูปที่ 3.50 แผนภาพการประกอบวงจรทั้งหมดไวดวยกัน 
 

 
 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการทดสอบ 
 
4.1 การทดสอบการขบัเคลื่อนมอเตอรรถจักรยานไฟฟา 
 
 การทดสอบเริ่มตนจากการทดสอบวงจรกําเนิดสัญญาณ PWM (รูปวงจรดูจากรูปที่ 3.7) โดย
ทดลองใน Proto board และวัดรูปสัญญาณออกโดยออสซิลโลสโคป จากนั้น นําวงจรกําเนิดสัญญาณ 
PWM ดังกลาว มาตอกับวงจรขับมอเตอรที่มีมอสเฟตเปนตัวขับ หลังจากนั้น นําวงจรมาประกอบลง
จักรยาน แลวทําการทดสอบโดยไมมีผูขับขี่ และมีผูขับขี่ 
 

 
 

รูปที่ 4.1 การทดสอบวงจรกําเนิดสัญญาณ PWM 
 

 รูปที่ 4.2 แสดงการทดสอบโดยการวัดรูปสัญญาณออกโดยออสซิลโลสโคป เริ่มจากคันเรงทีย่งั
ไมไดบิด (รูปที่ 4.2 ก) จะได Duty Cycle ที่ 0% แลวเริ่มบิดคันเรงชาๆ Duty Cycle จะเพิ่มตามการบิด
คันเรง รูปที่ 4.2 ข และ ค แสดงการบิดคันเรงจนได Duty Cycle ที่ 30% และ 70% ตามลําดับ และรูปที่ 
4.2 ง เม่ือบิดคันเรงจนสุด จะได Duty Cycle ที่ 100% 
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30% Duty Cycle  
(ข) บิดคันเรงที่  

0% Duty Cycle  
(ก) คันเรงกอนบิด  

(ค) บิดคันเรงที่   
70% Duty Cycle  

(ง) บิดคันเรงสุด  
100% Duty Cycle     

 
 

รูปที่ 4.2 การทดสอบวงจรกําเนิดสัญญาณ PWM โดยใชออสซิลโลสโคป 
 

    
 

รูปที่ 4.3 การประกอบวงจรขับมอเตอรลงใน PCB 
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รูปที่ 4.4 จักรยานไฟฟาท่ีประกอบดวยวงจรขับมอเตอร 
 

 
 

รูปที่ 4.5 ผูทดสอบน้ําหนัก 55 กิโลกรัม 
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รูปที่ 4.6 ผูทดสอบน้ําหนัก 71.5 กิโลกรัม 
 

 4.1.1 การทดสอบโดยไมมีผูขับขี ่
 
 จากการทดสอบการขับเคลื่อนโดยไมมีผูขับขี่ กระแสที่ใชขบัมอเตอรสูงสุดคือประมาณ 1.7A วัด
ที่ความเร็วคงท่ี  
 
ตารางท่ี 4.1 การวัดกระแสไหลเขามอเตอรเทียบกับ Duty Cycle ของสัญญาณ PWM 

 

กระแสเขามอเตอร (A) 
Duty Cycle (%) 

ครั้งที ่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 0.00 0.02 0.09 0.04 
40 0.80 0.90 0.75 0.82 
50 1.38 1.36 1.40 1.38 
60 1.62 1.60 1.60 1.61 
70 1.73 1.70 1.69 1.71 
80 1.73 1.70 1.70 1.71 
90 1.67 1.70 1.70 1.69 
100 1.67 1.74 1.70 1.70 
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รูปที่ 4.7 กราฟแสดง Duty Cycle และกระแสเขามอเตอรเม่ือไมมีผูขับขี ่
 

4.1.2 การทดสอบโดยมีผูขบัขี่  
 
1) ผูขับขี่น้ําหนกั 71.5 กิโลกรมั 
 

ตารางท่ี 4.2 การวัด Duty Cycle ของสัญญาณ PWM เทียบกับความเร็วรถ ผูขับขี่น้ําหนัก 71.5 กิโลกรัม 
 

เวลา (s) Duty 
Cycle (%) 

ความเร็ว m/s 
ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที3่ เฉลี่ย 

ความเร็ว 
km/h 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
50 9.97 10.21 9.08 9.75 1.57 5.56 
60 3.47 4.54 3.61 3.87 3.95 14.22 
70 2.80 2.56 2.63 2.66 5.74 20.66 
80 2.55 2.53 2.63 2.57 5.95 21.42 
90 2.54 2.48 2.46 2.49 6.14 21.10 
100 2.43 2.51 2.48 2.47 6.19 22.28 
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ตารางท่ี 4.3 การวัดกระแสไหลเขามอเตอรเทียบกับ Duty Cycle ของสัญญาณ PWM ผูขับขี่น้ําหนัก 
    71.5 กิโลกรมั 
 

กระแสเขามอเตอร (A) 
Duty Cycle (%) 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 0.22 0.22 0.15 0.20 
40 1.28 1.60 1.40 1.43 
50 3.45 3.30 2.23 2.99 
60 4.02 3.90 3.80 3.91 
70 6.80 5.80 5.20 5.93 
80 7.02 5.90 5.60 6.17 
90 6.90 6.30 5.90 6.37 
100 6.80 5.40 6.10 6.10 

 
หมายเหตุ ตารางท่ี 4.1 และ 4.3 วัดกระแสโดยใชแอมมิเตอรตออนุกรมกบัมอเตอร ตารางท่ี 4.2 วัด

ความเร็วโดยการจับเวลาขณะที่จักรยานว่ิงผานระยะทาง 15.3 เมตร 
 

 
 

รูปที่ 4.8 กราฟแสดง Duty Cycle และกระแสมอเตอรเม่ือมีผูขับขี่น้ําหนกั 71.5 กิโลกรมั 
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รูปที่ 4.9 กราฟแสดงความเร็วและ Duty Cycle เม่ือมีผูขบัขี่น้ําหนัก 71.5 กิโลกรัม 
 

จากรูปที่ 4.8 จะเห็นวา ดิวต้ีไซเคิ้ลเพิ่มขึ้นจนถึง 100% และกระแสจะลดลงกวาเดิม แสดงวา 
ชวงดิวต้ีไซเคิ้ล 80% - 90% วัดกระแสขณะที่มอเตอรมีความเรงอยู ความเร็วยังไมคงที่ กระแสจึงมาก 
และเมื่อดิวต้ีไซเคิ้ลประมาณ 100% ความเร็วสูงสุดประมาณ 22.28 km/h วัดกระแสขณะความเร็วคงท่ี 
กระแสท่ีวัดไดจึงลดลงกวาเดิม กระแสเฉลี่ยมากที่สุด ที่ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 6.1A แสดงวาถารถ
ว่ิงดวยความเร็วคงท่ีสูงสุด 22.28 km/h ผูขับขี่หนัก 71.5kg จะใชพลังงานของแบตเตอรี่ 7.5Ah ไดนาน
ประมาณ 1.25 ชั่วโมง 

 
2) ผูขับขี่น้ําหนัก 55 กิโลกรมั 
 
รูปที่ 4.10 เมื่อมีผูขับขี่น้ําหนัก 55 กิโลกรัม จะเห็นวา ดิวต้ีไซเคิ้ลเพิ่มขึ้นจนถึง 100% และ

กระแสจะลดลงกวาเดิม แสดงวา ชวงดิวต้ีไซเคิ้ล 60% - 90% วัดกระแสขณะที่มอเตอรมีความเรงอยู 
และความเร็วยังไมคงที่ กระแสจึงมาก และเมื่อดิวต้ีไซเคิ้ลประมาณ 100% ความเร็วสูงสุดประมาณ 
24.59 km/h วัดกระแสขณะความเร็วคงที่ กระแสท่ีวัดไดจึงลดลงกวาเดิม กระแสเฉลี่ยมากที่สุด ที่
ความเร็วสูงสุดคือประมาณ 5.62A แสดงวาถารถว่ิงดวยความเร็วคงท่ีสูงสุด 24.28 km/h ผูขับขี่หนัก 
55kg จะใชพลังงานของแบตเตอรี่ 7.5Ah ไดนานประมาณ 1.33 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 4.4 การวัดกระแสไหลเขามอเตอรเทียบกับ Duty Cycle ของสัญญาณ PWM ผูขับขี่น้ําหนัก  
   55 กิโลกรัม 

 
กระแสเขามอเตอร (A) 

Duty Cycle (%) ครั้งที1่ ครั้งที1่ ครั้งที1่ เฉลี่ย 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 0.24 0.47 0.18 0.30 
40 1.94 2.07 1.97 1.99 
50 2.83 3.30 2.68 2.94 
60 3.52 6.70 4.11 4.78 
70 6.20 6.24 5.90 6.11 
80 6.13 5.80 6.02 5.98 
90 4.94 5.90 6.13 5.66 
100 5.04 5.83 5.98 5.62 

 
ตารางท่ี 4.5 การวัดความเร็วเขามอเตอรเทียบกับ Duty Cycle ของสัญญาณ PWM ผูขบัขี่น้ําหนัก  
    55 กิโลกรัม 

 
เวลา (s) Duty Cycle 

(%) ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 เฉลี่ย 
ความเร็ว 

m/s 
ความเร็ว 

km/h 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
50 5.37 5.13 4.85 5.12 2.98 10.76 
60 3.10 3.47 3.04 3.20 4.77 17.20 
70 2.84 2.88 2.75 2.82 5.41 19.51 
80 2.54 2.59 2.64 2.59 5.90 21.27 
90 2.38 2.43 2.41 2.41 6.36 22.90 
100 2.25 2.22 2.25 2.24 6.83 24.59 
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หมายเหตุ ตารางท่ี 4.4 วัดกระแสโดยใชแอมมิเตอรตออนกุรมกับมอเตอร ตารางท่ี 4.5 วัดความเร็วโดย
การจับเวลาขณะที่จักรยานว่ิงผานระยะทาง 15.3 เมตร 

 

 
 

รูปที่ 4.10 กราฟแสดงกระแสและ Duty Cycle เม่ือมีผูขับขีน่้ําหนัก 55 กิโลกรัม 
 

 
 

รูปที่ 4.11 กราฟแสดงความเร็วและ Duty Cycle เม่ือมีผูขบัขี่น้ําหนัก 55 กิโลกรัม 
 

 จากการทดสอบจักรยานโดยมีผูขับขี่น้ําหนัก 55Kg และ 71.5Kg ที่ Duty Cycle เดียวกัน 
รถจักรยานจะวิ่งดวยความเร็วสูงสุดตางกัน กระแสไหลเขามอเตอรก็ตางกันดวย ผูขับขี่น้ําหนักมาก 
กระแสที่ใชขับมอเตอรก็มากตาม แตความเร็วจะไดนอยกวาผูขับขี่น้ําหนักนอย ความเร็วของ
จักรยานไฟฟาแปรผกผันกับน้ําหนักของผูขับขี่ และกระแสที่ใชขับมอเตอรแปรผันตามน้ําหนักของผู
ขับขี่ ในชวงเวลาเริ่มว่ิงของจักรยาน จะมีความเรง มอเตอรจะมีแรงบิดสูง กระแสของมอเตอรจะสูง
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รูปที่ 4.12 กราฟเปรียบเทียบความเร็วและ Duty Cycle เม่ือผูขับขี่น้ําหนกั 71.5 และ 55 กิโลกรัม 
 

 
 

รูปที่ 4.13 กราฟเปรียบเทียบกระแสและ Duty Cycle เม่ือผูขับขี่น้ําหนัก 71.5 และ 55 กโิลกรัม 
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4.2 การทดสอบการชารจแบตเตอร่ี 
 

 
 

รูปที่ 4.14 ทดลองตออุปกรณตามวงจรท่ีออกแบบไวลง Proto Board 
 

 
 

รูป 4.15 ลงอุปกรณตางๆ บนแผนปริน้ท 
 
 การทดสอบเริ่มจากทดสอบวงจรควบคุมการชารจแบตเตอรี่ โดยตอลง Proto Board แลวจาย
แรงดันจากแหลงจาย Power Supply (ดูรูปที่ 4.14) จากนั้นนําจักรยานมาตอและทดลองโดยการปนอยู
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รูปที่ 4.16 วงจรชารจแบตเตอรี่ 
 

จากรูปที่ 4.16 แสดงวงจรชารจแบตเตอรี่ ขั้วตอ OVER CURRENT, CURRENT 
DETECTOR, CHARGING คือ ขั้วตอหลอด LED แสดงกระแสเกิน, ขั้วตอไปยังไมโครคอนโทรลเลอร
เพื่อแสดงกระแส, และ ขั้วตอหลอด LED แสดงสถานะกําลังชารจ ตามลําดับ สําหรับ VRcurrent, 
VRmotor, VRbatt เปนตัวตานทานปรับคาได R26 R2 และ R3 ตามลําดับ (ดูรูปที่ 3.23) สวน IN และ 
OUT คือ แรงดันเขาวงจรชารจแบตเตอรี่  และ แรงดันออกเพื่อชารจใหกับแบตเตอรี่ ตามลําดับ 

รูปที่ 4.17 แสดงวงจรบูสตคอนเวอรเตอร IN คือขั้วตอกับมอเตอร โดยรับแรงดันที่ไดจาก
มอเตอรขณะที่ทํางานเปนเจนเนอเรเตอร OUT คือ ขั้วตอไปยัง IN ของวงจรชารจแบตเตอรี่ (ดูรูปที่ 
4.16) Voltage คือขั้วที่วัดแรงดันออกจากวงจรบูสตคอนเวอรเตอร และ Vpulse คือ ขั้วที่รับสัญญาณ
พัลส (Pulse) จากวงจรกําเนิดสัญญาณพัลส (ดูรูปที่ 4.18) 

รูปที่ 4.18 เปนวงจรกําเนิดสัญญาณพัลส ที่จะนํามาควบคุมวงจรบูสตคอนเวอรเตอร Vpluse 
เปนขั้วที่จายสัญญาณพัลสใหกับวงจรบูสตคอนเวอรเตอร (ดูรูปที่ 4.17) และ Vmotor เปนขั้วตอไฟเลี้ยง
ที่ไดจากมอเตอรขณะทํางานเปนเจนเนอเรเตอร 
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รูปที่ 4.17 วงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
 

 
 

รูปที่ 4.18 วงจรกําเนิดสัญญาณพัลส 
 

การทดสอบการชารจแบตเตอรี่ จะตอวงจรชารจแบตเตอรี่และวงจรบูสตคอนเวอรเตอรเขา
ดวยกัน จายไฟเขาวงจรบูสตคอนเวอรเตอรโดยการปนจักรยาน เพื่อใหมอเตอรทํางานเปนเจนเนอเร
เตอรกําเนิดไฟฟา โดยทําการปนอยูกับที่ (ดูรูปที่ 4.19)  และวัดคาแรงดันที่ออกจากมอเตอร แรงดันที่
ออกจากวงจรบูสตคอนเวอรเตอร และกระแสที่ไหลเขาแบตเตอรี่ เพื่อดูประสิทธิภาพการทํางานของ
วงจรบูสตคอนเวอรเตอร จากนั้นก็จะทดลองโดยการปนแบบเคลื่อนที่ (ดูรูปที่ 4.24) แลววัดคากระแสที่
ไหลเขาแบตเตอรี่ เพื่อดูประสิทธิภาพการทํางานของการชารจแบตเตอรี่ในขณะปนจักรยานเคลื่อนที่ 
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รูปที่ 4.19 ประกอบวงจร และทดสอบโดยการปนดวยเทา แบบอยูกับท่ี 
 

 
 

รูปที่ 4.20 เครือ่งตรวจวัดความเร็วจักรยาน 
 

4.2.1 การทดลองการชารจแบตเตอร่ีดวยการปนดวยเทา 
 
1) ทําการทดลองโดยการปนอยูกับที ่
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ตารางท่ี 4.6 การทดสอบการชารจแบตเตอรีด่วยการปนดวยเทา แบบอยูกับท่ี 
 

แรงดันออกมอเตอร 
(V) 

แรงดันออกวงจรบูสตฯ 
(V) 

ความเร็วเฉล่ีย (km/h) กระแส (A) 

0 0.00 0.00 0.00 
1 1.30 1.00 0.00 
2 2.60 2.10 0.00 
3 3.70 3.20 0.00 
4 4.20 13.00 0.02 
5 5.50 13.10 0.06 
6 6.25 13.70 0.29 
7 6.80 14.20 0.59 
8 7.25 14.40 0.95 
9 8.15 15.00 1.31 
10 9.20 16.10 1.74 
11 9.40 16.30 1.90 
12 10.25 16.15 2.30 

 
 

 
 

รูปที่ 4.21 กราฟแสดงแรงดันมอเตอรและความเร็วเฉล่ีย 
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รูปที่ 4.22 กราฟแสดงแรงดันออกวงจรบูสตคอนเวอรเตอรและความเร็วเฉล่ีย 
 

 
 

รูปที่ 4.23 กราฟแสดงกระแสที่เขาแบตเตอรี่และความเร็วเฉล่ีย 
 

 จะเห็นไดวา การทํางานของวงจรจะเริ่มชารจที่แรงดันออกวงจรบูสตคอนเวอรเตอร มากกวา 
13.5V และจะเริ่มชารจที่ความเร็ว ประมาณ 4 km/h โดยปกติที่ความเร็ว 4 km/h จะไดแรงดันจาก
มอเตอร ประมาณ 4.2V จะนําแรงดันนี้ไปชารจแบตเตอรี่ไมได แตเนื่องจากผานวงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
ที่แปลงแรงดันใหเปน 13.5V ปอนเขาวงจรชารจแบตเตอรี่ สามารถชารจแบตเตอรี่ได  
 จากการทดลองแสดงใหเห็นวา วงจรบูสตคอนเวอรเตอร สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของการ
ชารจแบตเตอรี่ได โดยปนชาๆ ที่ความเร็วประมาณ 4 km/h ก็สามารถชารจแบตเตอรี่ไดแลว 
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2) ทําการทดลองโดยปนเคลื่อนที่ และมีผูขับขี่ (น้ําหนัก 73 กิโลกรมั) 
 

 
 

รูปที่ 4.24 การทดสอบการชารจแบตเตอรี่โดยการปนดวยเทา แบบมีผูขับขี่ 
 

ตารางท่ี 4.7 การทดสอบการชารจแบตเตอรีโ่ดยการปนดวยเทา แบบมีผูขับขี่ 
 

กระแส (A) 
ความเร็วเฉล่ีย (km/h) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 0.15 0.17 0.18 0.17 
7 0.42 0.43 0.51 0.45 
8 0.84 1.74 0.83 1.14 
9 1.26 1.32 1.43 1.34 
10 1.73 1.89 1.83 1.82 
11 1.98 2.03 1.99 2.00 
12 2.52 2.44 2.45 2.47 
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รูปที่ 4.25 กราฟแสดงกระแสที่เขาแบตเตอรี่และความเร็วเฉล่ีย เม่ือมีผูขับขี่ 
 

เมื่อปนจักรยานเคลื่อนที่เพื่อชารจแบตเตอรี่ การชารจจะเริ่มทํางานที่ความเร็วมากกวา 5 km/h 
และความเร็วประมาณ 12 km/h หลอด LED D17 (ดูรูปที่ 3.23) ของวงจรชารจแบตเตอรี่ จะเตือนวา
กระแสเกิน ทําใหวงจรสงผานกระแสที่เกินลงกราวด จํากัดกระแสเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของ
แบตเตอรี่ 

จากการชารจแบตเตอรี่ โดยการปนจักรยานเคล่ือนที่ พบวา เมื่อปนที่ความเร็ว 5 ถึง 7 
กิโลเมตรตอชั่วโมง จักรยานมีความฝดไมมากหรือแทบไมมีเลย แตเมื่อปนเร็วขึ้นต้ังแตประมาณ 7 
กิโลเมตรตอชั่วโมงเปนตนไป จักรยานก็จะเริ่มฝดมากขึ้นตามความเร็วที่เพิ่มขึ้น และตองใชแรงมากขึ้น
ดวย และเมื่อมีไฟเตือนวากระแสเกิน จักรยานก็จะหนืดมากท่ีสุด แทบจะไมสามารถปนตอไปได 

การหาเวลาที่ใชชารจแบตเตอรี่จนเต็ม ใชการคํานวณ โดยคิดจากแบตเตอรี่ที่ถูกชารจ 1 กอน 
ขนาด 12V จายกระแสตอเนื่องได 7.5A ได 1 ชั่วโมง ทําการชารจแบตเตอรี่แบบเดียวกันที่หมดพลังงาน
แลว ถาชารจดวยกระแส 7.5A ตอเนื่อง ตองใชเวลา 1 ชั่วโมง จึงจะเต็ม ในการคํานวณจะชารจแบตเตอรี่
ดวยกระแสตางๆ ในชวงความเร็วที่ตางกัน แสดงไดในตารางที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงความสัมพันธของความเรว็ของการปนจักรยาน กระแสที่ได และเวลาที่ใชชารจ 
      แบตเตอรีจ่นเต็ม แบบมผีูขับขี ่

 
ความเร็วจากการปน
จักรยาน (km/h) 

กระแสที่ได (A) 
เวลาที่ใชชารจแบตเตอรี่จนเต็ม 

(ชั่วโมง) 
0 0.00 0.00 
1 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 
6 0.17 45.00 
7 0.45 16.54 
8 1.14 6.60 
9 1.34 5.61 
10 1.82 4.13 
11 2.00 3.75 
12 2.47 3.04 

 

 
 

รูปที่ 4.26 กราฟแสดงความสัมพันธของความเร็วของการปนจักรยาน และเวลาที่ใชชารจ 
     แบตเตอรี่จนเต็ม แบบมีผูขับขี่ 
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4.2.2 การทดลองการชารจแบตเตอร่ีดวยการเบรกรถจักรยาน 
 

การชารจแบตเตอรี่ดวยการเบรกรถจักรยาน ใชวงจรชารจวงจรเดียวกันกับวงจรชารจ
แบตเตอรี่ในหัวขอที่ 3.2.2 มีสวิตชติดอยูที่เบรกมือซายและขวา และมีวงจรรีเลยเพื่อทําการสลับการ
ทํางานจากวงจรขับมอเตอรเปนวงจรชารจแบตเตอรี่โดยทันทีทันใด (ดูหัวหอที่ 3.4) 

 

 
 

รูปที่ 4.27 การตอ Limit Switch เขาสูเบรกมือ 
 

 
 

รูปที่ 4.28 การทดลองใชการเบรกกับวงจรชารจแบตเตอรี่ 
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การทดลองเริ่มจากการทดสอบวงจรที่ไดออกแบบไว โดยตออุปกรณตางๆ เพื่อทดสอบใน 
Proto Board (ดูรูปที่ 4.28) เมื่อวงจรทํางานไดถูกตอง นําอุปกรณตางๆ ประกอบลงแผนปริ้นทสําเร็จรูป 
(ดูรูปที่ 4.29) 

 

 
 

รูปที่ 4.29 วงจรรีเลยที่ใชในการสลับการทํางานระหวางวงจรขับมอเตอรและวงจรชารจ 
     แบตเตอรี ่

 
จากรูปที่ 4.29 เปนวงจรรีเลยที่ใชในการสลับการทํางานระหวางวงจรขับมอเตอรและวงจรชารจ

แบตเตอรี่ ที่ประกอบลงในแผนปริ้นท SW คือขั้วตอของลิมิตสวิตชที่ติดอยูในเบรกมือ, 12V คือไฟเลี้ยง
รีเลย, Boost Converter คือขั้วสายไฟตอไปยังวงจรบูสตคอนเวอรเตอร, Motor คือขั้วสายไฟตอไปยัง
มอเตอร และ Driver คือขั้วสายไฟตอไปยังวงจรขับมอเตอร 

การทดสอบการชารจแบตเตอรี่ดวยการเบรก ทดสอบโดยการขับขี่ดวยความเร็วตางๆ ที่คงที่ 
แลวเริ่มกําเบรกมือ ลิมิตสวิตชติดไวกับเบรกมือจะทํางาน และมีการสลับการทํางานจากวงจรขับมอเตอร
ไปยังวงจรชารจแบตเตอรี่ โดยไมมีการเบรกทางกล แลวปลอยใหรถชะลอตัวจนรถหยุดนิ่ง จับเวลาและ
วัดกระแสเริ่มตนที่ไดจากการชารจแบตเตอรี่ขณะเริ่มเบรกจนกระทั่งไมมีการชารจแบตเตอรี่ ดู
สถานการณชารจไดจากการติดและดับของหลอด LED D16 (ดูรูปที่ 3.23) 
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ตารางท่ี 4.9 การทดสอบการชารจดวยการเบรกแบบคนืพลังงาน 
 
ความเร็วเฉล่ีย(km/h) กระแสเริ่มตน (A) เวลาขณะชารจ (วินาที) ระยะที่ใชในการเบรก (m) 

0 0.00 0.00 0.00 
1 0.00 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.00 
6 0.54 6.15 10.10 
7 0.64 7.12 12.50 
8 0.93 7.68 15.00 
9 1.27 8.27 16.20 
10 1.63 8.31 16.30 
11 1.72 8.52 17.50 
12 2.09 8.94 18.00 
13 2.25 8.97 21.30 
14 2.36 9.12 22.50 
15 2.52 9.52 22.70 
16 2.60 9.83 25.00 
17 2.62 9.98 25.50 
18 2.65 10.21 25.80 
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รูปที่ 4.30 กราฟแสดงความเร็วและเวลาขณะชารจของการชารจดวยการเบรกแบบคืนพลังงาน 
 

 
 

รูปที่ 4.31 กราฟแสดงความเร็วและระยะที่ใชในการเบรกของการชารจดวยการเบรกแบบคืนพลังงาน 
 

จากรูปที่ 4.30 แสดงวาจะมีการเบรกแลวชารจแบตเตอรี่ได จักรยานตองขับเคลื่อนดวย
ความเร็วต้ังแต 5 km/h ขั้นไป เวลาที่ใชในการชะลอตัวของรถกอนจะหยุดนิ่งจะขึ้นอยูกับความเร็วที่แลน
กอนที่จะเบรก แตเวลาจะเริ่มคงตัวที่ความเร็วประมาณ 12 -18 km/h เปนเพราะวาชวงเริ่มเบรกท่ี
ความเร็วนี้ กระแสจะเกิน และรถจะถูกหนวงอยางมากในตอนเริ่มเบรก เพราะมีการสงผานกระแสลง
กราวด จนกระทั่งกระแสไมเกิน การชารจแบตเตอรี่ก็ดําเนินไปจนหยุดในท่ีสุด 
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จากรูปที่ 4.31 ระยะทางของการชะลอตัวของรถจักรยานนั้น ขึ้นกับความเร็วของรถที่แลนมา
และเวลากอนที่รถจะหยุด แตการทดลองนี้ไมไดใชเบรกทางกล แตใชการชะลอตัวของรถ ขณะเคล่ือนที่
ดวยความเร็วตางๆ จนรถหยุด แตการใชงานจริงๆ จะใชเบรกทางกลดวย จะทําใหเวลาในการชารจลดลง 
ปริมาณพลังงานท่ีไดก็จะลดลงดวย 

 

 
 

รูปที่ 4.32 กราฟแสดงความเร็วและกระแสเริ่มตนของการชารจดวยการเบรกแบบคนืพลังงาน 
 

 จากรูปที่ 4.32 การชารจดวยการเบรกจะเริ่มทํางานประมาณที่ 5 km/h เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ กระแสเริ่มตนจะเพิ่มขึ้น และมีแนวโนมท่ีจะเขาสูสถานะคงตัวที่กระแสประมาณ 2.6 A เนื่องจากมี
การจํากัดกระแสในการชารจแบตเตอรี่  
 การคํานวณพลังงานที่ไดจากการเบรก จะคํานวณจากการทดลองโดยอาศัยตัวแปรกระแส
เริ่มตนและเวลาที่ทําการชารจใหกับแบตเตอรี่ โดยกระแสนั้นจะลดลงเปนเชิงเสนจากกระแสมากสุดขณะ
เริ่มชารจที่วินาทีที่ 0 และกระแสจะลดลงจนเปนศูนย จากรูปที่ 4.33 ปริมาณกระแสที่ชารจเขาแบตเตอรี่
นั้นคือพื้นท่ีใตกราฟของแตละชวงความเร็ว หรือมีคาเทากับ คากระแสคูณดวยเวลาแลวหารสอง 
 จากการเปรียบเทียบนี้ ทําใหสามารถประมาณพลังงานที่ไดจากการเบรกโดยการชะลอตัวของ
รถ และคํานวณไดดังตารางที่ 4.10 
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ความเร็ว(km/h)
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รูปที่ 4.33 กราฟแสดงกระแสที่ลดลงเปนเชิงเสนและเวลาที่ไดจากการเบรกคืนพลังงาน 
 

ตารางที่ 4.10 เปนตารางแสดงความสัมพันธของความเร็วเฉลี่ย กระแสเริ่มตน เวลาขณะชารจ 
ปริมาณกระแสที่ได และ จํานวนครั้งของการเบรกแลวชารจจนกวาแบตเตอรี่เต็ม โดยปริมาณกระแสโดย
เฉลี่ย คํานวณจากพื้นที่ใตกราฟที่ความเร็วตางๆ ของรูปที่ 4.33 สวนจํานวนครั้งของการเบรกแลวชารจ
จนกวาแบตเตอรี่เต็มนั้น คํานวณไดโดยคิดจากแบตเตอรี่ที่ถูกชารจ 1 กอน ขนาด 12V จายกระแส
ตอเนื่องได 7.5A ได 1 ชั่วโมง ทําการชารจแบตเตอรี่แบบเดียวกันนี้ที่หมดพลังงานแลว ถาชารจดวย
กระแส 7.5A ตอเนื่อง ตองใชเวลา 1 ชั่วโมง จึงจะเต็ม ในการคํานวณจะชารจแบตเตอรี่ดวยปริมาณ
กระแสเฉล่ีย ที่ความเร็วตางๆ ต้ังแต 6 km/h ขึ้นไป แสดงไดในตารางที่ 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงความสัมพันธของความเร็วเฉล่ีย กระแสเริ่มตน เวลาขณะชารจ ปริมาณกระแสที่ได 
        และ จํานวนครั้งของการเบรกแลวชารจจนกวาแบตเตอรี่เต็ม 

 
ความเร็ว
เฉลี่ย
(km/h) 

กระแส
เริ่มตน (A) 

เวลาขณะ
ชารจ

(วินาที) 

ปริมาณกระแส
โดยเฉล่ีย (A/h) 

จํานวนครั้งของการเบรกแลวชารจ
จนกวาแบตเตอรี่เต็ม 

0 0.00 0.00 0.000000 0.00 
1 0.00 0.00 0.000000 0.00 
2 0.00 0.00 0.000000 0.00 
3 0.00 0.00 0.000000 0.00 
4 0.00 0.00 0.000000 0.00 
5 0.00 0.00 0.000000 0.00 
6 0.54 6.15 0.000461 16260.16 
7 0.64 7.12 0.000633 11850.42 
8 0.93 7.68 0.000992 7560.48 
9 1.27 8.27 0.001459 5141.44 
10 1.63 8.31 0.001881 3986.62 
11 1.72 8.52 0.002035 3684.90 
12 2.09 8.94 0.002595 2890.08 
13 2.25 8.97 0.002803 2675.59 
14 2.36 9.12 0.002989 2508.92 
15 2.52 9.52 0.003332 2250.90 
16 2.6 9.83 0.003550 2112.84 
17 2.62 9.98 0.003632 2065.20 
18 2.65 10.21 0.003758 1995.82 

 
4.3 การทดสอบวงจรแสดงผลแรงดันของแบตเตอรี่ 
 
       4.3.1 การจําลองวงจรและทดสอบ 
 
 การแสดงผลบนจอ LCD ใช PIC16F873 เปนไมโครคอนโทรลเลอรชนิด 8 บิต มี 28 ขา CMOS 
FLASH และมี A/D ในตัว ทดสอบโดยจําลองวงจรโดยใชโปรแกรม Proteus ดูรูปที่ 4.34 ซึ่งแสดงคา
แรงดัน คาพลังงานแบตเตอรี่ และคากระแสขณะชารจแบตเตอรี่ 
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 โปรแกรมที่ใชเขียนภาษาซี คือโปรแกรม MikroC เปนคอมไพลเลอรที่มีฟงกชั่นในการทํางาน
มาก และใชงานงาย (ดูในภาคผนวก) 

 

 
 

รูปที่ 4.34 การทดสอบวงจรแสดงผลดวยโปรแกรม Proteus 
 

 ผลการทดสอบ การจําลองการทํางานโดยโปรแกรม Proteus ไดแสดงผลออกมาเปนตัวเลข 
สามารถปรับ RV2 และ RV3 เสมือนการเพิ่มหรือลดระดับของแรงดันแบตเตอรี่ และปรับ RV5 เสมือน
ปรับแรงดันที่นํามาประมวลผลเปนคากระแส Vcur (ดูรูปที่ 3.30) แรงดันสองอยางนี้ เปนสัญญาณ
อนาล็อก นําสัญญาณดังกลาวมาแปลงจากอนาล็อกเปนดิจิตอล โดยตัวแปลงสัญญาณนี้อยูในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร 
 การจายไฟเลี้ยง +5VDC ของไมโครคอนโทรลเลอร จะรับแรงดันของแบตเตอรี่ 12V นํามาแปลง
ใหเหลือ +5V โดยใชไอซีเรกูเรเตอร 7805 แลวจายใหกับกับไมโครคอนโทรลเลอร  

สวนการแสดงผลนั้น ใชจอ LDC ขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถว มีไฟแสงสวางในตัว 
ผลการทดลอง  เมื่ อนํ า โคดโปรแกรมท่ี เขียนถูกตอง  มาใชควบคุมการทํางานของ

ไมโครคอนโทรลเลอร ไมโครคอนโทรลเลอรก็ทํางานไดไมมีขอผิดพลาด 
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4.3.2 การตออุปกรณจริงและทดสอบ 
 
เปนการทดสอบโดยการตออุปกรณตางๆ ในโปรโตบอรด เมื่อทํางานไดเหมือนกับการจําลอง

วงจร จึงประกอบลงในแผนปริ้นทสําเร็จรูป จากนั้นนํามาทดสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทํางานไดดังเดิม จึง
ประกอบลงกลองและติดเขาในจักรยาน ใชเปนหนาปดแสดงผลของจักรยาน 

 

 
 

รูปที่ 4.35 การตออุปกรณจริงลง Proto Board เพื่อทําการทดสอบวงจร 
 

 
 

รูปที่ 4.36 การทดสอบวงจรเมื่อลงอุปกรณบนแผนปริ้นทเสร็จแลว 
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รูปที่ 4.37 วงจรแสดงผลประกอบใสกลอง เพื่อทําเปนหนาปดแสดงผลจักรยานไฟฟา 
 

 
 

รูปที่ 4.38 หนาปดแสดงผลของจักรยานไฟฟา 
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 จากรูปที่ 4.38 เปนหนาปดแสดงผลของจักรยานไฟฟา แสดงแรงดันของแบตเตอรี่ เปนคา
เปอรเซ็นตและแรงดันจริง และแสดงคากระแสที่ชารจแบตเตอรี่ Over Current คือสัญญาณไฟแสดง
ขณะที่กระแสเกิน เปนหลอด LED สีเขียว D17 (ดูรูปที่ 3.23), Charging คือสัญญาณไฟแสดงขณะที่มี
การชารจ เปนหลอด LED สีแดง D16 (ดูรูปที่ 3.23), ปุม Light เปนสวิตชปดเปดไฟของจอ LCD, Power 
On คือสัญญาณไฟแสดงสถานะพรอมที่จะทํางาน, Charging On/Brake คือสัญญาณไฟแสดงการเปด
หรือปดการชารจแบตเตอรี่ และการเบรก, ปุม Display เปนปุมเปดการทํางานของจอ LCD, ปุม Charge 
เปนปุมเปดการทํางานของการชารจแบตเตอรี่ และปุม On Spin เปนปุมที่ปดการขับมอเตอรแลวเปดการ
ชารจแบตเตอรี่โดยการปน สวนวิธีการใชงานจักรยานดูไดจากภาคผนวก ค 

 
 
 



 

บทที ่ 5 
 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการทดลอง 
 
 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟานี้ สามารถทําใหการใชพลังงานไฟฟาในจักรยานไฟฟามี
ประสิทธิภาพข้ึน โดยนําเอาพลังงานไฟฟาที่ไดจากการปนดวยเทา และพลังงานไฟฟาจากการไหลของ
จักรยาน เมื่อมีการเบรกหรือการชะลอความเร็วของรถจักรยาน โดยอาศัยกําลังจากแรงเฉื่อยของ
รถจักรยานและผูขับขี่ กลับคืนเขาสูแบตเตอรี่ ซึ่งอาศัยหลักการของมอเตอร ที่สามารถทํางานเปน
เครื่องจักรกลไฟฟาและแหลงกําเนิดไฟฟาได  

การออกแบบวงจรขับมอเตอรสําหรับขับเคลื่อนมอเตอรของจักรยานไฟฟา ใชการขับมอเตอร
แบบสวิตชิ่ง ใชมอสเฟตเปนอุปกรณในการขับมอเตอร ใชการสวิตชิ่งควบคุมโดยสัญญาณ PWM ซึ่ง
ควบคุมดิวต้ีไซเคิ้ล (Duty Cycle) โดยคันเรงไฟฟาชนิด Hall Effect วงจรขับมอเตอรใช ออปแอมป เปน
ตัวกําเนิดสัญญาณ PWM สําหรับวงจรชารจแบตเตอรี่นั้น เปนวงจรตรวจสอบเงื่อนไขแรงดันจากมอเตอร
ขณะทํางานเปนแหลงกําเนิดไฟฟาจากการปนจักรยานดวยเทาเพื่อหมุนมอเตอร  โดยจะสามารถชารจได 
ตองปนมอเตอรใหมีแรงดันมากกวา 13.5V ซึ่งเปนการปนดวยความเร็วประมาณ 14 km/h  และมีวงจร
จํากัดและรักษาระดับกระแสจากการชารจ เพื่อมิใหมีการอัดประจุเกินขอบเขตจากขอกําหนดของ
แบตเตอรี่ ซึ่งจะทําใหแบตเตอรี่เส่ือมสภาพเร็ว นอกจากนี้ยังมีวงจรบูสตคอนเวอรเตอร ซึ่งทําหนาท่ี
แปลงแรงดันกระแสตรง ขึ้นจากแรงดันตํ่าๆ ซึ่งทําใหไมตองปนจักรยานดวยความเร็วมาก เพื่อชารจ
แบตเตอรี่ โดยปนที่ความเร็วนอยกวาเดิม ที่ ประมาณ 6 km/h ก็สามารถชารจประจุได และยังมีสวน
แสดงผล ซึ่งแสดงกระแสที่ชารจแบตเตอรี่ แรงดันของแบตเตอรี่ในขณะนั้น และรอยละของพลังงาน
แบตเตอรี่ 

สวนการเบรกแบบพลังงานกลับคืนนั้น จะเปนการกลับคืนพลังงานโดยใชวงจรชารจแบตเตอรี่ที่
ออกแบบไว มีสวิตชสลับการทํางานระหวางวงจรขับมอเตอรกับวงจรชารจแบตเตอรี่ การเบรกแบบ
พลังงานกลับคืน จะใชไดก็ตอเมื่อผูขับขี่เริ่มกําเบรกมือเม่ือจะหยุดรถ ลดความเร็ว ลงเนิน ลงสะพาน 
หรือขณะที่จะเลี้ยวโคง 
 จากการศึกษาและทดลองพบวา พลังงานท่ีไดจากการชารจแบตเตอรี่ จะมากนอยขึ้นอยูกับเวลา
ขณะชารจ และกระแสที่ใชในการชารจแบตเตอรี่ จากการทดลองการชารจแบตเตอรี่ดวยการปนดวยเทา 
จะไดปริมาณพลังงานมากวาการชารจแบตเตอรี่โดยใชการเบรก เพราะวาการปนดวยเทาสามารถปนได
อยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดความเร็วในการปนได สวนการเบรกเปนการชารจในชวงเวลาส้ันๆ 
กระแสจะสูงเมื่อเริ่มเบรก เมื่อความเร็วรถลดลง กระแสก็จะลดลงดวย ถือวาการเบรกไดพลังงานกลับคืน
นอยมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูที่สภาพถนนที่ใชขับขี่ดวย 
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 การชารจแบตเตอรี่จากการปนดวยเทา สามารถชารจไดโดยปนจักรยานท่ีความเร็ว 6 km/h ขึ้น
ไป เมื่อถึงความเร็ว 12 km/h กระแสจะเริ่มเกินขอบเขตที่ต้ังไว เมื่อวงจรรักษาระดับกระแสทํางาน จะ
รูสึกวาการปนนั้นหนืดขึ้น เพราะมีการแบงกระแสลงกราวด ดังนั้น ชวงความเร็วที่เหมาะสมในการปนคือ 
6 -12 km/h สวนการเบรกนั้น เมื่อรถจักรยานแลนมาดวยความเร็วมากกวา 12 km/h เมื่อทําการเบรก
เพื่อชารจแบตเตอรี่ จะรูสึกวามีการหนวงใหหยุดอยางรวดเร็ว เพราะวงจรรักษาระดับกระแสทํางานโดย
การแบงกระแสลงกราวด เม่ือมีกระแสเกินขอบเขตที่ต้ังไว จากนั้นความหนวงและความเร็วก็จะคอยๆ ลด
นอยลง จนวงจรชารจแบตเตอรี่ไมทํางาน และจักรยานก็หยุดนิ่งในท่ีสุด  
  
5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 1 ควรท่ีจะไมมีเสียงดังที่เกิดจากการขับมอเตอร เพราะฉะนั้นควรปรับปรุงความถี่ของการ
สวิตชิ่งซึ่งจะทําใหลดเสียงดังจากมอเตอร 
 2 กระแสเริ่มเดินของมอเตอรสูงมาก เพราะฉะนั้น ลายวงจรหรือสายไฟตองใหญเพียงพอที่จะ
รองรับกระแสได 
 3 วงจรชารจแบตเตอรี่ ควรจะชารจจากการปนดวยเทาไดต้ังแตความเร็วมากกวา 0 km/h หรือ
ต้ังแตความเร็วจากจุดหยุดนิ่งขึ้นไป เพราะจะทําใหจักรยานไฟฟามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 4 จักรยานควรมีระบบทดเกียร เพราะจะทําใหไดความเร็วเพิ่มขึ้น 
 5 มอสเฟตกําลัง และไดโอดกําลัง ตองมีการการระบายความรอนที่เพียงพอ เพราะอุณหภูมิมีผล
ตอการนํากระแสของอุปกรณดังกลาว 
 6 ควรใชมอเตอรชนิดท่ีกันน้ําได 
 7 พัฒนาระบบควบคุมและแรงบิดในการ ขับเคลื่อนของมอเตอร ไดอยางเหมาะสมกับความเร็ว 
และภาระในการขับเคลื่อนนั้น ๆ 
 8 พัฒนาระบบควบคุมและจัดการพลังงานกลับคืนขณะทําการเบรก ชะลอตัว หรือลงเนิน มาทํา
การประจุแบตเตอรี่ไดอยางเหมาะสม  
 9 ปรับปรุงโครงรถใหมีน้ําหนักเบา และปรับแตงจุดศูนยถวงใหเหมาะสม  
 10 ปรับปรุงระบบสงกําลังใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเปลี่ยนจากการสงกําลัง โดยโซไปเปน
ระบบสงกําลังโดยตรง 
 11 แหลงจายไฟเลี้ยงของรีเลย ไมควรใชแรงดันของแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หมดพลังงานแบบ
ส้ินเชิง รีเลยก็ไมสามารถทํางานได วงจรชารจก็จะไมทํางานดวย จึงไมสามารถปนหรือเบรกแลวคืน
พลังงานได 
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ภาคผนวก ก 
อุปกรณและวงจรที่ใชในโครงงาน 
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รูปที่ ก.1 คุณสมบัติของมอเตอรที่ใชในโครงงาน 
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รูปที่ ก.1 คุณสมบัติของมอเตอรที่ใชในโครงงาน (ตอ) 
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รูปที่ ก.1 คุณสมบัติของมอเตอรที่ใชในโครงงาน (ตอ) 
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รูปที่ ก.2 คุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่ใชในโครงงาน 
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รูปที่ ก.3 คันเรงไฟฟาแบบ Hall Effect 
 

 
 

รูปที่ ก.4 วงจรกําเนิดสัญญาณ PWM และวงจรขับมอเตอร 
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รูปที่ ก.5 วงจรกําเนิดสัญญาณ PWM และวงจรขับมอเตอร ประกอบใสกลองอลูมิเนียมเพื่อระบาย 
ความรอนใหมอสเฟต 

 

 
 

รูปที่ ก.6 ไดโอดกําลัง ESD83-004 ตอแยกจากวงจรขับมอเตอร เพือ่ติดซิงคระบายความรอน 
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รูปที่ ก.7 ไดโอดกําลัง MUR1560 ตอแยกจากวงจรขับมอเตอร เพื่อติดซงิคระบายความรอน 
 

 
 

รูปที่ ก.8 วงจรชารจแบตเตอรี ่
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รูปที่ ก.9 วงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
 

 
 

รูปที่ ก.10 วงจรกําเนิดสัญญาณพัลสสําหรับวงจรบูสตคอนเวอรเตอร 
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รูปที่ ก.11 วงจรสวิตชสลับการทํางานระหวางวงจรขับมอเตอรและวงจรชารจแบตเตอรี ่
 

 
 

รูปที่ ก.12 คอนเน็กเตอรสําหรับเชื่อมตอวงจร 
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รูปที่ ก.13 โครงรถจักรยานที่ใชในโครงงาน 
 

 
 

รูปที่ ก.14 ประกอบวงจรทั้งหมดลงในกลองพลาสติกซึ่งอยูดานหลังเบาะผูขับขี่ 
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รูปที่ ก.15 กลองวงจรและมอเตอรซึ่งอยูดานหลังเบาะผูขบัขี่ 
 

 
 

รูปที่ ก.16 วงจรแสดงผลแรงดันและกระแสที่ชารจแบตเตอรี ่
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รูปที่ ก.17 การทดสอบวงจรแสดงผลแรงดันและกระแสที่ชารจแบตเตอรี่ โดยตอเขากับหนาจอ LCD 
 

 
 

รูปที่ ก.18 จักรยานไฟฟาที่ประกอบเสร็จ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ซอรสโคดของโปรแกรมทีใ่ชในโครงงาน 
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รูปที่ ข.1 หนาตางโปรแกรม MikroC ซึ่งเปนคอมไพเลอรภาษาซี 
 

 
 

รูปที่ ข.2 ซอรสโคดภาษาซีที่ใชเขียนวงจรแสดงผล

char text1[9],text2[9],text3[9]; 
float var1,var2; 
unsigned int temp_res,cur1; 
float j=0,k=0,q=0; 
int count; 
const 
void main() { 
  TRISB = 0b00000000;          // set output 
  TRISA = 0b00001111;          // set input RA0-3 
  TRISC = 0b00000000;          // set output RC2 
  ADCON1 = 0x80;               // Configure analog inputs 
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รูปที่ ข.2 ซอรสโคดภาษาซีที่ใชเขียนวงจรแสดงผล (ตอ) 

  Lcd_Init(&PORTB);            // Initialize LCD connected to PORTB 
  Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);          // Clear display 
  Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF);     // Turn cursor off 
  Lcd_Out(1, 1, "Battery ");   // Print text to LCD, 2nd row, 1st column 
 
while(1)  { 
  var1=1/8.0; 
  temp_res = Adc_Read(2);      // Get results of AD conversion of voltage value 
  j=temp_res*var1; 
  FloatToStr(j,text2);         //convert int to char 
  count=0; 
   
 while(text2[count])      // Set 2 positions of decimal point of percent voltage value 
        { 
              if(text2[count]=='.') 
           { text2[count+3]='%'; 
             text2[count+4]=' '; 
             text2[count+5]=0;    } 
         count++; 
        } 
 
   Lcd_Chr_Cp(' '); 
  Lcd_Out(1,9,text2);     // Print text2 to LCD 
  k=j*0.24; 
  FloatToStr(k,text3);    //convert int to char 
   count=0; 
 while(text3[count])      // Set 2 positions of decimal point of real voltage value 
          { 
             if(text3[count]=='.') 
             { 

 

 
 
 



 138 

 
 

             text3[count+3]='V'; 
             text3[count+4]=' '; 
             text3[count+5]=0; 
             } 
            count++; 
          } 
  Lcd_Chr_Cp(' '); 
  Lcd_Out(2, 1, text3);      // Print text3 to LCD 
  cur1=Adc_Read(1);          // Get results of AD conversion of current value 
    k=cur1*0.2410; 
  if(k<100) q=1; 
  else { 
       if(k>109) q=2; 
       else q=k; 
     } 
     k=k-100.00; 
     k=k*13.157; 
     k=k*0.042; 
     FloatToStr(k,text1);           //convert float to string 
 if(k<1) {                          //Compare for current value 
     count=0; 
   while(text1[count])    // Set 2 positions of decimal point of real current value 
 { 
                if (text1[count]=='.') 
             { 
             text1[count+3]='A'; 
             text1[count+2]=text1[count+1]; 
             text1[count+1]=text1[count-1]; 
             text1[count-1]='0'; 

 

รูปที่ ข.2 ซอรสโคดภาษาซีที่ใชเขียนวงจรแสดงผล (ตอ) 
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รูปที่ ข.2 ซอรสโคดภาษาซีที่ใชเขียนวงจรแสดงผล (ตอ) 

             text1[count+4]=' '; 
             text1[count+5]=' '; 
             text1[count+6]=0; 
             } 
          count++; 
  } 
 } 
 else { 
        count=0; 
   while(text1[count]) 
 { 
                if (text1[count]=='.') 
             { 
             text1[count+3]='A'; 
             text1[count+4]=' '; 
             text1[count+5]=' '; 
             text1[count+6]=0; 
             } 
          count++; 
  } 
  } 
   Lcd_Chr_Cp(' '); 
   if(q==1)  Lcd_Out(2,9,"0.00A"); 
 else 
    { 
       if(q==2)  Lcd_Out(2,9,"OverCur"); 
       else  Lcd_Out(2,9,text1); 
    } 
    delay_ms(40); 
  } 
} 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
วิธีการใชจักรยานไฟฟา 
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รูปที่ ค.1 รูปวาดจักรยานในโครงงาน แสดงอุปกรณสําคัญที่อยูภายนอก 
 

อุปกรณตามหมายเลขในรูปที่ ค.1 
 

1. กลองพลาสติกบรรจุแบตเตอรี่และวงจรทั้งหมด 
2. สวิตชปดเปดการจายพลังงานใหกับจักรยานไฟฟา 
3. หนาปดควบคุมและแสดงผล 
4. คันเรงดานขวา 
5. เครื่องมือวัดความเร็ว 
6. แฮนดดานซาย 
7. เบรกมือดานซาย 
8. เบรกมือดานขวา 
9. มอเตอรไฟฟา 
10. ซิงคระบายความรอนของไดโอดกําลัง 
11. เซ็นเซอรความเร็วรถจักรยาน 
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รูปที่ ค.2 รูปวาดหนาปดควบคุมและแสดงผลของจักรยานไฟฟา 
 

วิธีการใชจักรยานไฟฟา 
 

1. เมื่อตองการขับขี่ ใหเปดสวิตช (รูปที่ ค.1 หมายเลข 2) ใหอยูในตําแหนง ON หลอด LED 
Power On (ดูรูปที่ ค.2) จะติดเปนสีฟา แสดงวาพรอมสําหรับการทํางานแลว 

2. ขึ้นขี่จักรยานไฟฟาและเริ่มบิดคันเรงอยางชาๆ จักรยานจะคอยๆ ออกตัวตามการบิดคันเรง 
3. เมื่อตองการทราบแรงดันของแบตเตอรี่ กดสวิตช 1A (ดูรูปที่ ค.2) ใหอยูในตําแหนง I 

จอแสดงผล 5A (ดูรูปที่ ค.2) จะติดและบอกปริมาณตางๆ และถาตองการใหหนาจอแสดงผล
สวาง ใหกดสวิตช 4A เพื่อเปดไฟท่ีหนาจอ 

4. เมื่อตองการใหมีการคืนพลังงาน ใหกดสวิตช 2A (ดูรูปที่ ค.2) ใหอยูในตําแหนง I หลอด LED 
Charging On/Brake (ดูรูปที่ ค.2) จะติดเปนสีสม สงผลใหขณะทําการเบรก วงจรขับมอเตอรจะ
ไมทํางาน และจะมีการชารจแบตเตอรี่เกิดขึ้น เมื่อปลอยเบรก วงจรขับมอเตอรทํางาน
เหมือนเดิม 

5. ถาตองการปนดวยเทาแลวคืนพลังงาน ใหกดสวิตช 3A (ดูรูปที่ ค.2) ใหอยูในตําแหนง I วงจร
ขับมอเตอรจะไมทํางาน ตัวเลือกนี้สําหรับการปนดวยเทาแลวคืนพลังงานอยางเดียว 

6. ถาตองการปนแลวไมคืนพลังงาน ใหปดสวิตช (รูปที่ ค.1 หมายเลข 2) ใหอยูในตําแหนง OFF 
หลอด LED Power On (ดูรูปที่ ค.2) จะไมติด สงผลใหจักรยานไฟฟาทํางานแบบจักรยาน
ธรรมดา 

7. เม่ือแบตเตอรี่หมดและตองการชารจจากภายนอก ใหเปดฝากลอง (รูปที่ ค.1 หมายเลข 1) ถอด
ขั้วแบตเตอรี่ออก แลวนําแบตเตอรี่ไปชารจจากแหลงกําเนิดภายนอกจนเต็ม 
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คําแนะนําในการใชงาน 
 

1. ไมควรเปดสวิตช (รูปที่ ค.1 หมายเลข 2) ทิ้งไว เพราะจะทําใหส้ินเปลืองพลังงานของแบตเตอรี่ 
2. ระวัง! หามตอขั้วแบตเตอรี่ภายในกลอง (รูปที่ ค.1 หมายเลข 1) ผิดขั้วอยางเด็ดขาด เพราะจะ

ทําใหวงจรเสียหาย 
3. หามขับขี่ตากฝน หรือลุยน้ํา เพราะมอเตอรและวงจรไมไดหอหุมดวยวัสดุที่กันน้ํา 
4. จักรยานไฟฟานี้ อยูในชวงของการพัฒนา อยากระทบหรือกระแทกแรงๆ จะทําใหอุปกรณชํารุด 
5. ขับขี่โดยความระมัดระวัง อยาประมาท เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจนจักรยานไฟฟาเสียหาย 

และไดรับบาดเจ็บ พิการ และถึงแกชีวิตได 
6. เมาไมขับ หลับไมขี่ 
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ประวตัิผูจัดทําโครงงาน 
 

นายประภาส แกวพิทักษ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน พิบูลวิทยาลัย  
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ปจจุบันกําลังศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา มีความสนใจทางดานอิเล็กทรอนิกส และไฟฟากําลัง 

นายไตรรัตน กฤษณะโลม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน พนัส-
พิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปจจุบันกําลังศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสนใจทางดานอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสกําลัง ไฟฟากําลัง และ
คอมพิวเตอร 
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