
บทที ่3 
การออกแบบโครงงาน 

 
การออกแบบโครงงาน แสดงดงัภาพท่ี 3.1 จะประกอบส่วนต่างๆ ดงัน้ี ส่วนของตวัส่งก าลงั

ชุดจ่ายไฟเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Generator) โดยการใชล้อ้หมุนก าลงั (Flywheel) เป็น
ตวัส่งก าลงั ส่วนควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั จะใชห้มอ้แปลง (Transformer) และวงจร
เรียงกระแส (Bridge Rectifier) มากระตุน้กระให้กบัตวัสร้างสนามแม่เหล็ก (Exciter) ของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ส่วนควบคุมมอเตอร์ จะใชอิ้นเวอร์เตอร์ (Invertor) เป็นตวัปรับความเร็ว
รอบใหก้บัมอเตอร์ (Motor) และส่วนของภาระ (Load) จะใชห้ลอดไฟฟ้าขนาด 500W โดยการเรียง
ตามโครงสร้างของโครงท่ีออกแบบเอาไว ้ท าการจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ต่อเข้า
อุปกรณ์รีเลย ์(Relay) เขา้ไปท่ีอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ท าหนา้ท่ีในการปรับเปล่ียนความเร็วรอบ 
โดยวิธีการปรับแรงดนั และความถ่ีไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัมอเตอร์ ใชม้อเตอร์เหน่ียวน าพิกดัขนาด 
3PH  2hp ไปขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั และลอ้หมุนก าลงั มาเป็นแรงเหวีย่งช่วยหมุนให้กบั
มอเตอร์ เพื่อส่งก าลงัตามท่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัก าหนดไวท่ี้ 1500r/min  ชุดจ่ายไฟเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัจะใชชุ้ดควบคุมการกระตุน้กระแสใหก้บัตวัสร้างสนามแม่เหล็กของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า เพื่อท าการปรับแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงใหก้บัตวัสร้างสนามแม่เหล็ก 
 

 
ภาพท่ี 3.1  โครงสร้างของโครงงาน 
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3.1  ขอบเขตของโครงงาน 
  

โครงสร้างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดว้ยแรงโนม้ถ่วงดว้ยการใชชุ้ดเสริมแรงเหวีย่งโดยใช้ลอ้หมุน
ก าลงั โดยมีขอบเขตดงัน้ี 

 
-  ใชล้อ้หมุนก าลงัมาเป็นแรงเหวี่ยงช่วยหมุน ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 33 cm ความหนา

ขนาด 4.5 cm 
-  ใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัมีพิกดัก าลังไฟฟ้าขนาด 10kW แรงดนัเอาท์พุต 

220/380V พิกดักระแส 19A  
-  ใชม้อเตอร์เหน่ียวน าขนาดแรงดนั 230V พิกดักระแส 5.31A  50Hz  2hp  2840rpm  
-  ใชห้มอ้แปลงแรงดนัขนาด 220Vac ดา้นทุติยภูมิ 0V 6V 9V 12V 18V 0V 18V พิกดั

กระแส 3A มากระตุน้กระแสตวัสร้างสนามแม่เหล็ก 
 

3.2  วตัถุประสงค์ของการออกแบบ 
 
-  การออกแบบส่วนของตวัส่งก าลงัชุดจ่ายไฟเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
-  การออกแบบส่วนควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
-  การออกแบบส่วนควบคุมมอเตอร์ 
-  ภาพรวมของโครงสร้าง 

 

3.3  การออกแบบส่วนของตัวส่งก าลงัชุดจ่ายไฟเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
การออกแบบน้ีจะค านวณการหมุนของลอ้หมุนก าลงั มู่เล่ย ์สายพานโดยมีหลกัการค านวณ และ

การเลือกใชด้งัน้ี 
 
3.3.1  ค านวณหาการหมุนของล้อหมุนก าลงั 

ชุดมู่เล่ยข์นานกบัแกนหมุนและใชใ้นการส่งก าลงัการหมุนจากเพลาหน่ึงไปยงัอีกเพลาหน่ึง 
การทดรอบจะมีลกัษณะแสดงในภาพท่ี 3.2  และ 3.3 
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1.  การค านวณหาความเร็วรอบของมอเตอร์ 
1.  รอบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัมีขนาด 1500rpm  

 2.  มู่เล่ยข์องมอเตอร์เหน่ียวน ามีขนาด 3.5” 
3.  มู่เล่ยข์องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัมีขนาด 8” 

 
การหมุนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัโดยค านวณขนาดมู่เล่ยข์องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลบัมีขนาด  8”  มาหารกบัขนาดมู่เล่ยข์องมอเตอร์เหน่ียวน า  3.5”  จะเท่ากบั  2.3  เท่า  
ดงันั้นมู่เล่ยข์องมอเตอร์เหน่ียวน าจะหมุน  1  รอบ จะเท่ากบัการหมุนของมู่เล่ย ์ 2.3 เท่า 
 
 วธีิการค านวณหาขนาดความถ่ีท่ีใชอิ้นเวอร์เตอร์ 
  จ านวนรอบ =  รอบต่อนาที x อตัราทดของมู่เล่ย ์
   N =  1500 x 2.3 
    =  3450 rpm 

   f =    
   

 =        
   

 =  57.5     58 Hz 
 
    ปรับความถ่ีท่ีอินเวอร์เตอร์  58 Hz 
 

2.  การค านวณมู่เล่ยท่ี์ลอ้หมุนก าลงั 
ตอ้งการให้มอเตอร์เหน่ียวน าหมุนอยูใ่นความเร็วรอบท่ี 950 rpm เพื่อท่ีจะก าหนด

ใชมู้่เล่ยข์องลอ้หมุนก าลงั ตามขนาดท่ีค านวณ โดยมีมู่เล่ยข์องมอเตอร์เหน่ียวน าขนาด 3.5” 
 

วธีิการค านวณ     

   
 =  4.1 

    =  4.1 x 3.5 
    =  14.35     14 
 
    ใชมู้่เล่ยข์องลอ้หมุนก าลงัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  14” 
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ภาพท่ี 3.2  โครงสร้างการเลือกใชมู้่เล่ยแ์ละสายพาน 

 
3.3.2  การทดรอบและสายพานของมอเตอร์เหน่ียวน า 

 
ภาพท่ี 3.3  การทดรอบของมู่เล่ยส์ายพาน 
   

1.  มู่เล่ยท่ี์ต่อกบัมอเตอร์ ( N1 ) มีขนาด 3.5” 
 2.  มู่เล่ยท่ี์ต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ( N2 ) มีขนาด 8” 
 3.  ค านวณการใชส้ายพานจากมู่เล่ยท์ ั้งสอง B  =  N1 +  N2 + D    
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เส้นรอบวงของมู่เล่ยข์องมอเตอร์      
 

   =              
 

  =  5.495  

เส้นรอบวงของมู่เล่ยข์องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั     
 

  =          
 

   =  12.56  
ขนาดของไดมิเตอร์ (D) ระหว่างมู่ เล่ย์ของมอเตอร์กับมู่ เล่ย์ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลบัมีขนาด 57 cm แปลงเป็นน้ิวมีขนาด  22.44”  คิดทั้งไปแลว้กลบั 22.44” x 2  =  44.88”
  

ขนาดสายพานท่ีค านวณได ้     B   =  N1 + N2 + D 
           B   =  5.495+12.56+44.88 

=  62.935”     63” 
 

3.4  การทดรอบและสายพานของล้อหมุนก าลงั 

 
ภาพท่ี 3.4  การทดรอบของมู่เล่ยส์ายพาน   

 
 1.  มู่เล่ยท่ี์ต่อกบัมอเตอร์ ( N1 ) มีขนาด 3.5” 
 2.  มู่เล่ยท่ี์ต่อกบัลอ้หมุนก าลงั ( N2 ) มีขนาด 14”  
 3.  ค านวณการใชส้ายพานจากมู่เล่ยท์ ั้งสอง B  =  N1 + N2 + D    
 

เส้นรอบวงของมู่เล่ยข์องมอเตอร์      

 
  =             

 
    =  5.495 

 

เส้นรอบวงของมู่เล่ยข์องลอ้หมุนก าลงั   
 

 =          
 

         =  21.98 
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ขนาดของไดมิเตอร์ (D) ระหว่างมู่เล่ยข์องมอเตอร์กบัมู่เล่ยข์องลอ้หมุนก าลงั มีขนาด 33 
cm แปลงเป็นน้ิวมีขนาด  12.99”  คิดทั้งไปแลว้กลบั 12.99” x 2  =  25.98”  

 
ขนาดสายพานท่ีค านวณได ้     B   =  N1 + N2 + D 

           B   =  5.495+21.98+25.98 
=  53.455”     54” 

 

 
(ก.) (ข.) 

ภาพท่ี 3.5  ลอ้หมุนก าลงั 
(ก.)  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของลอ้หมุนก าลงั มีขนาด 33 cm  ความหนาขนาด 4.5 cm 
(ข.)  ลอ้หมุนก าลงัขนาดจริงมีน ้าหนกั 20 kg  และใชเ้พลาเหล็กเป็นแกนกลางขนาด 19 mm 

 

3.5  การออกแบบส่วนควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
3.5.1  จัดสร้างชุดควบคุมการกระตุ้นกระแสให้ตัวสร้างสนามแม่เหลก็ 

ตามภาพท่ี 3.6  วงจรเรียงกระแสประกอบดว้ย (Bridge Rectifier) ท าหน้าท่ีเรียงกระแส
แปลงจากไฟฟ้ากระแสสลบัให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยผา่นคาปาซิเตอร์ (Capacitor) ใช ้C ขนาด 
10000    และ 0.1    จ านวนอยา่งล่ะ 2 ตวั เพื่อเรียงกระแสใหเ้รียบข้ึน 
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ภาพท่ี 3.6  วงจรเรียงกระแส 
 
3.5.2  ค านวณการใช้หม้อแปลงแรงดันในการกระตุ้นกระแสตัวสร้างสนามแม่เหลก็ 

ใชห้มอ้แปลงแรงดนัขนาด 220Vac ดา้นทุติยภูมิ 0V 6V 9V 12V 18V 0V 18V พิกดักระแส 
3A ปรับโดยการใช้ซีเล็คเตอร์สวิตช์ขนาด 1A เป็นตวัปรับแบ่งเป็น 5 สเต็ป ผา่นเขา้ไปวงจรเรียง
กระแส 

 
สูตรการค านวณ Vdc =  Vac   √                  (3.1) 

 
ตารางท่ี 3.1  การค านวณแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 

ยา่นปรับ แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั   √  แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
1 18Vac   √  25.455Vdc 
2 36Vac  √  50.911Vdc 
3 39Vac  √  55.154Vdc 
4 42Vac  √  59.396Vdc 
5 48Vac  √  67.882Vdc 
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ภาพท่ี 3.7  ชุดควบคุมการกระตุน้กระแสใหต้วัสร้างสนามแม่เหล็ก 
 

3.6  การออกแบบส่วนควบคุมมอเตอร์ 
 
มอเตอร์ท่ีใช้มอเตอร์เหน่ียวน าไฟฟ้า ขนาดแรงดนั 230V พิกดักระแส  5.31A  50Hz  2hp  

2840 rpm 
 

 
 
ภาพท่ี 3.8  มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า 
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การควบคุมมอเตอร์จะใช้อินเวอร์เตอร์เป็นตวัควบคุมในการเร่ิมหมุนของมอเตอร์เพื่อลด
กระแสสตาร์ใชอิ้นเวอร์เตอร์ในการปรับความถ่ีเพื่อเพิ่มและลดรอบในการหมุนของมอเตอร์ขนาดของ
อินเวอร์เตอร์นั้นจะใช ้200V 3PH 3.7kW  เพื่อใหข้บัมอเตอร์ได ้
 

 
 
ภาพท่ี 3.9  อินเวอร์เตอร์ 
 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัมี ขนาด 10kW แรงดนัเอาทพ์ุต 220/380V พิกดักระแส 19A 
 

               
 
ภาพท่ี 3.10  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
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3.7  ภาพรวมของโครงสร้าง 
 
ภาพของโครงสร้างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดว้ยแรงโนม้ถ่วงโดยการใชชุ้ดเสริมแรงเหวีย่ง 
 

 
 
ภาพท่ี 3.11  ฐานรองรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 
ท าฐานส าหรับติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดกวา้ง 30 cm ยาว 39 cm 
 

 
 
ภาพท่ี 3.12  ฐานรองรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

ท าฐานส าหรับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 26 cm 26 cm 
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ภาพท่ี 3.13  ฐานรองรับลอ้หมุนก าลงั 
 

ต่อเหล็กส าหรับใชเ้ป็นฐานส าหรับลอ้หมุนก าลงัสูง ขนาด 30 cm 
 

 
 
ภาพท่ี 3.14  โครงสร้างโดยรวมของชุดเสริมแรงเหวีย่ง 


