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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ที่มาของโครงงานและความสํ าคัญของปัญหา
พลัง งานหลัก ที่ ม นุ ษ ย์ใ ช้เ ป็ นสิ่ ง อํา นวยความสะดวกในชี วิ ต ประจํา วัน คื อ พลัง งาน
ปิ โตรเลียม โดยเฉพาะพลังงานจากนํ้ามันเชื้ อเพลิง ซึ่ งในปั จ จุ บันมีค วามต้องการใช้น้ ํามัน เป็ น
จํานวนมาก แต่ปริ มาณนํ้ามันมีจาํ นวนจํากัดทําให้น้ าํ มันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นมากและมีความผัน
ผวนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและนอกจากนี้ปริ มาณการใช้นาํ มันอาจจะ
ไม่เกิน 40 ปี จึงมีความพยายามที่จะคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่ประหยัด และไม่มีวนั หมดสิ้น บาง
ชนิดก็นาํ มาใช้บา้ งแล้ว เช่น นํ้าขึ้ น-นํ้าลง คลื่น (ทะเล) ความร้อนจากมหาสมุทร แสงอาทิตย์ ลม
และความร้อนใต้พิภพ เป็ นต้น แต่ก็ยงั มีขอ้ จํากัดในการพัฒนา เช่น มีราคาแพง ใช้เวลาก่อสร้างนาน
หรื อบางประเทศไม่มีศกั ยภาพของแหล่งพลังงานดังกล่าวเพียงพอ เป็ นต้น
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่จะติดที่ประมาณ 15˚-18 ◦ ซึ่งจะมีมุมที่ไม่ได้พลังงาน
แสงอาทิตย์สูงสุดตลอดเวลาดังนั้นการสร้างเครื่ องติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะสามารถ
เพิ่มกําลังการผลิตหรื อกําลังสูงสุ ดที่ต้ งั ฉากกับดวงอาทิตย์ตลอดเวลาหรื อใกล้เคียงที่สุดดังนั้นใน
โครงงานจึงสร้างเครื่ องติดตามการเคลื่อนที่ ของดวงอาทิ ตย์เพื่อจะเพิ่มกําลังงานไฟฟ้ าที่ ได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์
ดังนั้นสามารถสรุ ปที่มาของโครงงานได้ดงั นี้
• พลังงานขาดแคลนจากปริ มาณนํ้ามันที่ลดลง จึงนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
• การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองไทยจะมีประสิทธิภาพเพราะมีจาํ นวนความเข้มของแสง
มาก
• การใช้การติดตั้งแผงแบบคงที่จะสูญเสียพลังงานที่ได้รับไปบางส่วน
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์
2. เพื่อวิเคราะห์พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ เมื่อมีการติดตามตําแหน่งของดวงอาทิตย์
3. เพื่อสร้างเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์ดว้ ยแผงโซล่าเซลล์ชนิ ดติดตามดวงอาทิต ย์
ติดตั้งที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. เพื่อนําพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ประจุแบตเตอร์รี่และต่อเชื่อมกับระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
ทดแทนไปใช้ประโยชน์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1. สร้างเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ด ติดตามตําแหน่ งของดวงอาทิตย์ ที่ตึ ก
ขณะวิศวกรรมศาสตร์ ขนาด 140 วัตต์ 24 โวลต์
2. สร้างมอเตอร์ แล้วตัวขับเคลื่อนแผงโซล่าเซลล์ชนิ ดติดตามตําแหน่ งของดวงอาทิตย์ ด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงควบคุมด้วยชุดควบคุม P แบบ Analog
3. สร้างชุดประจุแบตเตอรี่ และจุดเชื่อมกับระบบเดิมด้วยบัสไฟฟ้ ากระแสตรง
4. ติดตั้งที่ดาดฟ้ าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มกําลังไฟฟ้ าจากการผลิตด้วยพลังงาน
ทดแทน

1.4 ประโยชน์ ของโครงงาน
1. สามารถใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2. สามารถควบคุมการติดตามตําแหน่งของดวงอาทิตย์ได้
3. ลดการใช้พลังงานที่ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. เพิม่ ประสิทธิภาพของการรับแสง
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บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 โฟโตโวลตาอิก ( Photovoltaic )[6] [7] [8]
Solar Cell หรื อ PV Solar cell หรื อ PV มี ชื่ อ เรี ย กกัน ไปหลายอย่า ง เช่ น โซล่ า เซลล์

เซลล์ แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรื อ เซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคําว่า Photovoltaic โดยแยก
ออกเป็ น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้ า เมื่อรวมคําแล้วหมายถึงกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้ าจากการตกกระทบของแสงบนวัต ถุที่มีค วามสามารถในการเปลี่ย นพลังงานแสงเป็ น
พลังงานไฟฟ้ าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ ได้ถกู ค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็
ยังไม่ถูก สร้างขึ้ น มา จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 จึ งมีก าร ประดิษ ฐ์เซลล์แสงอาทิ ต ย์ และได้ถูก
นําไปใช้เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานให้กบั ดาวเทียมในอวกาศเมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุ ปได้ว่าเซลล์
แสงอาทิต ย์ คื อ สิ่ งประดิ ษฐ์ที่ทาํ จากสารกึ่ งตัว นํา เช่ น ซิ ลิค อน (Silicon), แกลเลี่ย ม อาร์ เซไนด์
( GalliumArsenide), อิ น เดี ย ม ฟอสไฟด์ ( Indium Phosphide),แคดเมี ย ม เทลเลอไรด์ ( Cadmium
Telluride) และคอปเปอร์ อินเดี ยม ไดเซเลไนด์(Copper Indium Diselenide) ซึ่ งเมื่อได้รับแสงอาทิ ต ย์
โดยตรงก็ จ ะเปลี่ ยนเป็ นพาหะนําไฟฟ้ า และจะถูก แยกเป็ นประจุ ไฟฟ้ าบวกและลบเพื่อให้เกิ ด
แรงดันไฟฟ้ าที่ ข้ ัว ทั้งสองของเซลล์แสงอาทิ ต ย์ เมื่อนําขั้ว ไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิ ตย์ต่ อเข้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ ากระแสตรงกระแสไฟฟ้ าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทําให้สามารถทํางานได้
ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งตามวัสดุที่ใช้เป็ น 3 ชนิดหลักๆ คือ

ภาพที่ 2.1 แสดงถึงวัสดุชนิดต่างๆ ที่นาํ มาทําโซล่าเซลล์
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1. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาํ จากซิ ลิคอนชนิ ดผลึกเดี่ ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรื อ

ที่รู้จกั กันในชื่ อ Monocrystalline Silicon Solar Cellและชนิ ดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell)
ลักษณะเป็ นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก
2. เซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ทาํ จากอะมอร์ ฟัสซิ ลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็ น
ฟิ ล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) นํ้าหนักเบามากและประสิทธิภาพเพียง 5-10%
3. เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที่ ท ํา จากสารกึ่ ง ตัว นํา อื่ น ๆ เช่ น แกลเลี่ ย ม อาร์ เ ซไนด์,แคดเมี ย ม
เทลเลอไรด์และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็ นต้น มีท้งั ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline)
และผลึกรวม (Polycrystalline)เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาํ จากแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์จะให้ประสิทธิภาพสูง
ถึง 20-25%
2.1.1 โครงสร้ างของเซลล์แสงอาทิตย์
โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนํา สารกึ่งตัวนําที่ราคา
ถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลก คื อ ซิลิคอน จึงถูกนํามาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โดยนําซิลิคอนมา
ถลุง และผ่านขั้นตอนการทําให้บริ สุทธิ์ จนกระทัง่ ทําให้เป็ นผลึก จากนั้นนํามาผ่านกระบวนการ
แพร่ ซึมสารเจือปนเพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็ นสารกึ่งตัวนําชนิ ด
เอ็น (เพราะนําไฟฟ้ าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอนจะเป็ นสารกึ่งตัวนํา
ชนิดพี (เพราะนําไฟฟ้ าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อนําสารกึ่งตัวนําชนิ ดพีและเอ็นมาต่อกัน
จะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้ นโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดซิลิคอน อาจมีรูปร่ างเป็ นแผ่นวงกลม
หรื อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีช้ นั แพร่ ซึมที่มีการ
นําไฟฟ้ าขั้วไฟฟ้ าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลกั ษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้พ้นื ทีรับแสงมากที่สุด ส่ วน
ขั้วไฟฟ้ าด้านหลังเป็ นขั้วโลหะเต็มพื้นผิว
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2.1.2 หลักการทํางานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์

ภาพที่ 2.2 แสดงหลักการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์
เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดการสร้างพาหะนําไฟฟ้ าประจุลบและ
บวกขึ้ นได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทําหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้ าภายใน
เซลล์ เพื่อแยกพาหะนําไฟฟ้ าชนิ ดอิเล็กตรอนไปที่ข้ วั ลบและพาหะนําไฟฟ้ าชนิ ดโฮลไปที่ข้ วั บวก
(ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวนําชนิ ดพีข้ ัวไฟฟ้ าด้านหลังจึงเป็ นขั้วบวก ส่ วนด้านรับแสงใช้สารกึ่ ง
ตัวนําชนิดเอ็นขั้วไฟฟ้ าจึงเป็ นขั้วลบ) ทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าแบบกระแสตรงที่ข้ วั ไฟฟ้ าทั้งสองเมื่อ
ต่อให้ครบวงจรไฟฟ้ าจะเกิดกระแสไฟฟ้ าไหลขึ้ นตัวอย่างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดซิลิคอนที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ ว จะให้ก ระแสไฟฟ้ าประมาณ 2-3 แอมแปร์ และให้แรงดัน ไฟฟ้ าวงจรเปิ ด
ประมาณ 0.6 โวลต์ เนื่ องจากกระแสไฟฟ้ าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิ ตย์ไม่มากนักดังนั้น เพื่อให้ได้
กํา ลัง ไฟฟ้ ามากเพี ย งพอสํา หรั บ ใช้ง าน จึ ง มี ก ารนํา เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ห ลายๆ เซลล์ม าต่ อ กัน
เป็ น เรี ย กว่าแผงเซลล์แสงอาทิต ย์ (Solar Modules) ลักษณะการต่อแผงเซลล์แสงอาทิต ย์ข้ ึน อยู่ว่า
ต้อ งการกระแสไฟฟ้ าหรื อ แรงดัน ไฟฟ้ าการต่ อ แผงเซลล์แสงอาทิ ต ย์แ บบขนาน จะทํา ให้ไ ด้
กระแสไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้นการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรมจะทําให้ได้แรงดันไฟฟ้ าสูงขึ้น
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2.2 การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงด้ วยวงจรชอปเปอร์ [1]
วงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นกระแสตรง (DC to DC Converters) หรื อวงจรชอปเปอร์ เป็ นวงจรที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์ กนั อย่างแพร่ หลายวงจรชอปเปอร์
เป็ นการเปลี่ยนแปลงแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่ มีแรงดันไฟฟ้ าค่ าหนึ่ งไปเป็ นแรงดันไฟฟ้ าอีกค่ า
หนึ่ง โดยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง เช่น BJT , SCR , IGBTหรื อ GTO เป็ น
ต้น ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นสวิตซ์ค วบคุ ม ดิว ตี้ ไซเคิล (Duty Cycle : k) ของรู ปคลื่นเอาท์พุท ทําให้
สามารถควบคุมค่าเฉลี่ยของแรงดันเอาท์พุทได้ วงจรชอปเปอร์ ช่วยในการควบคุมอัตราเร่ งหรื อ
ความเร็ วของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงให้มีประสิ ทธิภาพสูงราบเรี ยบและมีการตอบสนองต่อการ
เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้วงจรช็อปเปอร์ เหมาะกับงานหลายประเภท เช่น การเบรกของ
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง เพื่อทําให้พลังงานกลับไปสู่แหล่งจ่าย ทําให้ประหยัดพลังงาน เป็ นต้น
ชอปเปอร์อาจทําหน้าที่ เป็ นแหล่งจ่ายที่แปลงแรงดันไฟกระแสตรงให้ลดลง(Step Down)หรื ออาจ
ทําหน้าที่เป็ นแหล่งจ่ายที่แปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงให้สูงขึ้น
2.2.1 หลักการเบือ้ งต้นของวงจรชอปเปอร์
อุปกรณ์สวิตซ์ชิ่งเช่น มอสเฟต (MOSFET) หรื อไอจีบีที (IGBT) จะทําหน้าที่
เป็ นสวิตซ์อิเล็คทรอนิกส์มีโหมดการทํางาน คือ โหมดนํากระแส และ หยุดนํากระแส โดยสมมุติให้
มอสเฟต หรื อ ไอจีบีที ที่ใช้เป็ นสวิตซ์อเิ ล็คทรอนิกส์ในอุดมคติดงั แสดงในภาพที่ 2.1

+

Vs

RL

Vo
-

ก. วงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นกระแสตรงพื้นฐาน
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SW
+

RL

Vs

Vo
-

ข. วงจรสมมูลของสวิตซ์
ภาพที่ 2.3 วงจรสวิตซ์ชิ่งในอุดมคติ
จากภาพที่ 2.3 เป็ นวงจรชอปเปอร์ ใช้หลักการทํางานแปลงแรงดันไฟกระแสตรงให้ลดลง
โดยเมื่ อสวิ ต ซ์ (SW) เปิ ด (on) หรื อต่ อ สัญ ญาณไฟฟ้ าเป็ นเวล t1 และปิ ด (off) หรื อ ตัด
สัญญาณไฟฟ้ าเป็ นเวลา t 2 ด้วยความถี่ค่าหนึ่งที่ดิวตี้ไซเคิล
มีลกั ษณะเป็ นพัลส์ดงั ภาพที่ 2.2

k=

t1
T

จะได้รูปคลื่นแรงดันเอาท์พุทที่

ภาพที่ 2.4 แรงดันไฟฟ้ าด้านเอาท์พุท
คือค่าเฉลี่ยของแรงดันเอาท์พุท มีค่าตํ่ากว่าแรงดันอินพุท Vs เมื่อสวิตซ์เปิ ดเป็ นเวลา
t1 จะมีแรงดันอินพุท ตกคร่ อมโหลด และถ้าปิ ดสวิตซ์เป็ นเวลา t 2 แรงดันตกคร่ อมโหลดจะมีค่า
เป็ น 0 โวลต์ สลับไปมาใน 1 คาบเวลา อุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่เป็ นสวิตซ์ในชอปเปอร์ ประกอบด้ว ย
ทรานซิสเตอร์กาํ ลัง มอสเฟตกําลังไอจีบีที จีทีโอ และไทริ สเตอร์ ที่มีการหยุดกระแสแบบบีบบังคับ
V0
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ทําหน้าที่เป็ นสวิตซ์กาํ ลังซึ่งควบคุ มดิว ตี้ ไซเคิลและความถี่ในการทํางานได้ ถ้าไม่คิด แรงดันตก
คร่ อมอุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่สวิตซ์ ค่าเฉลี่ยของแรงดันเอาท์พุท ( Vo ) ในหนึ่งคาบเวลาจะหาได้จาก
1

𝑘𝑇

(2.1)

𝑉𝑜 = � ∫0 𝑉𝑠 𝑑𝑡� = 𝑘𝑉𝑠
𝑇

โดยที่

=
=

คาบเวลาชอปเปอร์
เป็ นความถี่ชอปเปอร์

t 
k = 1
T 

=

ดิวตี้ไซเคิลของชอปเปอร์

Vs

=

แรงดันไฟฟ้ าอินพุท

T

f

หาค่า rms ของแรงดันเอาท์พุทได้จาก
1

𝑘𝑇

(2.2)

𝑉𝑜 = � �∫0 𝑉𝑜2 𝑑𝑡�
𝑇

มีค่าเฉลี่ยของกระแสที่โหลด
𝑉

𝑘𝑉𝑠

𝐼𝑜 = � 𝑜 � = �
𝑅

𝑅

(2.3)

�

ดิวตี้ไซเคิลมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยปรับค่า t1 หรื อ f จึงปรับค่า V0 ได้ต้ งั แต่ 0 ถึง Vs
โดยการควบคุมค่า k ให้ชอปเปอร์ ไม่มีกาํ ลังสูญเสี ยสามารถหากําลังอินพุตของชอปเปอร์ ซึ่งมีค่า
เท่ากับเอาท์พุทได้จาก
1

𝑘𝑇 𝑉𝑜2

𝑃𝑖𝑛 = � ∫0
𝑇

𝑅

� = �𝑘

𝑉𝑠2
𝑅

�

(2.4)
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ค่าความต้านทานอินพุทของชอปเปอร์เมื่อพิจารณาจากแหล่งจ่าย มีค่าเป็ น
𝑉𝑠

𝑅𝑖𝑛 = � � = �
𝐼𝑜

𝑉𝑠
𝑘𝑉𝑠

𝑅

𝑅

� = �𝑘 �

(2.5)

2.2.2 หลักการขับเคลือ่ นมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงโดยใช้ วงจรชอปเปอร์
วงจรชอปเปอร์นิยมใช้ในการขับควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์ โดยใช้อุปกรณ์สวิตซ์ช่ิง
ประเภท ทรานซิสเตอร์, มอสเฟตกําลัง หรื อ ไอจีบีที เนื่องจากไม่ยงุ่ ยากในการจะให้หยุดนํากระแส
เหมือนกับ เอสซี อาร์ และข้อดีอีก ประการหนึ่ งคื อ ทรานซิ สเตอร์ , มอสเฟตกําลัง และ ไอจี บีที
สามารถ (เปิ ด–ปิ ด) วงจรที่มีความถี่สูงได้ วงจรชอปเปอร์สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์ได้หลายทิศทาง
โดยกําหนดให้เป็ น 4 ควอแดนซ์ จากภาพที่ 2.5 แสดงทิศทางระหว่างแรงบิดและความเร็ วแบ่ง
ออกเป็ น 4 ควอแดนซ์ภาพที่2.5 แสดงทิศทางของแรงดันและกระแสทั้ง 4 ควอแดนซ์ ใน ควอ
แดนซ์ที่ 1 มอเตอร์จะหมุนเดินหน้า ทิศทางของแรงดันและกระแสที่ไหลในอาร์เมเจอร์ จะเป็ นบวก
ในควอแดนซ์ที่ 2 จะอยูใ่ นสภาวะเบรค มอเตอร์จะเปลี่ยนแปลงการทํางานเป็ นเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า
เรี ยกว่า การเบรคแบบรี เจนเนเรย์ทีฟ (Regenerative) ทิศทางของแรงดันเป็ นบวก แต่ทิศทางของ
กระแสจะกลับทิศทางจากเดิมเป็ นลบในควอแดนซ์ที่ 3 มอเตอร์ จ ะกลับทางหมุน ทิศทางของ
แรงดันและกระแสที่ไหลในอาร์ เมเจอร์ จะเป็ นลบในควอแดนซ์ที่ 4 จะอยู่ในสภาวะเบรค ทิศทาง
ของแรงดันจะเป็ นลบแต่ทิศทางของกระแสจะกลับทิศทางจากลบเป็ นบวก
ความเร็ ว

ควอตแดรนท์ที� 2 ควอตแดรนท์ที� 1
เบรค

า ้ นหนิ ดเ นุ หม

แรงบิด

แรงบิด
ควอตแดรนท์ที� 3 ควอตแดรนท์ที� 4
ง ั ลหยอถนุ หม เบรค

ความเร็ ว

ก. แสดงทิศทางของแรงบิดและความเร็วใน 4 ควอแดนซ์
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นั ดง แร

ควอตแดรนท์ที� 2 ควอตแดรนท์ที� 1
เบรค

า ้ นหนิ ดเ นุ หม

กระแส

กระแส
ควอตแดรนท์ที� 3 ควอตแดรนท์ที� 4
ง ั ลหยอถนุ หม เบรค

นั ดง แร

ข. แสดงทิศทางของแรงดันและกระแสอาร์เมเจอร์ใน 4 ควอแดนซ์
ภาพที่ 2.5 การทํางานของวงจรชอปเปอร์ท้งั 4 ควอแดนซ์

2.3 การออกแบบตัวควบคุม [2]
ตัว ควบคุ มที่ จ ะกล่ าวต่ อไปนี้ เป็ นตัว ควบคุ มอัต โนมัติ ที่มีหน้าที่ น ําสัญ ญาณจากทางออก
(Output) ของระบบ มาเปรี ยบเทียบกับสัญญาณอ้างอิงเป็ นสัญญาณทางเข้า (Input) ของระบบ ผล

ของการเปรี ยบเทียบที่ได้จะมีค่าเบี่ยงเบนหรื อค่าผิดพลาด (Error) หลังจากนั้นตัวควบคุมอัตโนมัติ
ก็ จ ะนํา เอาสั ญ ญาณผิด พลาดนี้ ไปสร้ า งสั ญ ญาณใหม่ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ควบคุ ม ระบบให้ ไ ด้
ผลตอบสนอง ตามที่ตอ้ งการ นั่นย่อมหมายถึงค่าผิดพลาดของสัญญาณได้ลดลงจนเป็ นศูนย์หรื อ
น้อยที่สุดแล้วนัน่ เองซึ่งสามารถแบ่งตัวควบคุมอัตโนมัติน้ ีได้ตามชนิดของสัญญาณ ดังนี้
1. ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-Controller)

2.
3.
4.
5.
6.

ตัวควบคุมแบบบูรณการ (I- Controller)

ตัวควบคุมแบบอนุพนั ธ์ (D - Controller)

ตัวควบคุมแบบสัดส่วนร่ วมกันแบบบูรณการ (PI-Controller)

ตัวควบคุมแบบสัดส่วนร่ วมกันแบบอนุพนั ธ์ (PD-Controller)

ตัวควบคุมแบบสัดส่วนร่ วมกันแบบบูรณการอนุพนั ธ์ (PID-Controller)
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2.3.1 ตัวควบคุมแบบสัดส่ วน (P-Controller)
ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-Controller) นี้เป็ นตัวควบคุมที่ไม่มีการหน่วงระหว่าง
สัญญาณทางเข้ากับสั ญญาณทางออกแต่ สัญ ญาณทางออกจะเป็ นสัด ส่ ว นกับสัญ ญาณทางเข้า
อัต ราขยายเป็ นพารามิ เตอร์ ที่ทาํ ให้ข นาดของสัญ ญาณทางเข้าและสัญ ญาณทางออกเกิ ด ความ
แตกต่างกันสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
=

V out (t)

(2.6)

G p . V in (t)

เมื่อ

V out (t) = สัญญาณทางออกของตัวควบคุมขึ้นกับเวลา t

V in (t)

Gp

= สัญญาณผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรื อสัญญาณทางเข้าขึ้นกับเวลา t
= ความไวของสัดส่วน หรื อ อัตราการขยาย

เราสามารถเขียนเป็ นฟังก์ชนั ถ่ายโอน (Transfer Function) ได้

F(s)

=

V

(s)
out

V (s)

=

(2.7)

Gp

in

VR(s)

+

Vin(s)

Vout(s)
Gp

-

ภาพที่ 2.6 แสดงบล็อกไดอะแกรมของตัวควบคุมแบบสัดส่วน
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เมื่อ VR(s) = เป็ นสัญญาณอ้างอิงหรื ออาจเขียนแสดงในภาพของผลตอบสนองต่อฟังชัน
หรื อขั้นบันได (Step Response)

ภาพที่ 2.7 ผลตอบสนองต่อฟังก์ชนั ขั้นบันได ของตัวควบคุมแบบสัดส่วน
ซึ่งสามารถสร้างวงจรอิเล็กนิกส์ ที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวควบคุมแบบวัดส่วนดังภาพ 2.8
R2
I2

Vin

R1
I1

+

Vout

ภาพที่ 2.8 วงจรตัวควบคุมแบบสัดส่วน
จากภาพสามารถปรับ G P ของตัวควบคุมแบบสัดส่วนได้ โดยการปรับที่ R1และ R 2
ก็ได้ ตัวควบคุมแบบสัดส่วนนี้ จะได้ สัญญาณทางออกจะเป็ นสัดส่วนกับสัญญาณทางเข้าและ
ตอบสนองได้เร็ ว นัน่ คือไม่มีการหน่วงเวลา นัน่ เอง
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2.4 ข้ อมูลทั่วไปของออปแอมป์ [9]
ฟังก์ชนั ดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ของวงจรออปแอมป์ เช่น การรวมสัญญาณ การลดขนาด
สัญญาณ การกลับเฟสสัญญาณ เป็ นต้น คือสิ่ งที่สามารถกาหนดได้จากการออกแบบพารามิเตอร์
เชื่อมต่อภายนอกออปแอมป์ รายละเอียดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับออปแอมป์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ออปแอมป์ คือองค์ประกอบวงจรชนิดแอกทีฟ ที่สามารถออกแบบให้เป็ นวงจรดาเนิ นการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย การบวก การลบ การคูณ การหาร การหาอนุ พนั ธ์ และการ
หาปริ พนั ธ์
ตัว อย่างออปแอมป์ ที่ นิย มใช้งานโดยทั่วไป และถูก ผลิตขึ้ นมาเป็ นวงจรรวมภายในตัว
เดียวกัน แสดงในภาพที่ 2.9 โครงแบบขาเชื่อมต่อและสัญลักษณ์วงจรของออปแอมป์ แสดงใน
ภาพที่2.10

ภาพที่ 2.9 ออปแอมป์ เบอร์ UA741CN

ก. โครงแบบขาเชื่อมต่อ
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ข. สัญลักษณ์ของออปแอมป์
ภาพที่ 2.10 ออปแอมป์
สิ่งที่ตอ้ งระมัดระวังเป็ นพิเศษเมื่อต่อวงจรออปแอมป์ คือ การต่อไฟเลี้ยงขั้วลบที่ขา 4 และ

ไฟเลี้ยงขั้วบวกที่ขา 7 เพราะหากต่อไม่ถกู ต้อง ออปแอมป์ อาจได้รับความเสียหาย หรื อวงจรอาจไม่
ทํางานตามวัตถุประสงค์ของผูอ้ อกแบบ การต่อไฟเลี้ยงออปแอมป์ อย่างถูกต้องแสดงในรู ปที่ 2.10
วงจรสมมูลของออปแอมป์ แบบไม่อดุ มคติแสดงดังรู ปที่ 2.21 สมการตามกฎแรงดันเคอร์ชอฟฟ์
สําหรับด้านอินพุตในทิศทางตามเข็มนาฬิกาคือ
vd = v2 − v1

(2.8)

15

ภาพที่ 2.11 วงจรสมมูลของออปแอมป์ แบบไม่อุดมคติ
ลักษณะการทํางานของออปแอมป์ คือ ส่งค่าผลต่างของแรงดันในสมการที่ 2.8 ออกไปเป็ นแรงดัน
เอาต์พุตมีค่าตามสมการที่ 2.10 โดยที่ A คือ อัตราขยายแรงดันวงรอบเปิ ด
v0 = Avd = A(v2 − v1)

(2.9)

ข้อจํากัดที่สาํ คัญของออปแอมป์ คือ ค่าแรงดันเอาต์พุตจะมีค่าไม่เกินแรงดันของแหล่งจ่ายที่ขา 7
และ 4 ของออปแอมป์ หรื ออาจกล่าวได้ว่า แรงดันเอาต์พตั และขีดจํากัดการทํางานของออปแอมป์

ขึ้นอยูก่ บั ค่าแรงดันของแหล่งจ่าย และแบ่งออกเป็ น 3 กรณี ดังนี้
(1) การทํางานในภาวะอิ่มตัวช่วงบวก แรงดันเอาต์พุตเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่าย
v0 = Vcc

(2.10)

(2) การทํางานในภาวะเชิงเส้น แรงดันเอาต์พตุ มีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่าย
v0 = Avd ≤ Vcc

(2.11)

v0 = −Vcc

(2.12)

(3) การทํางานในภาวะอิ่มตัวช่วงลบ แรงดันเอาต์พตุ เท่ากับค่าลบของแรงดันของแหล่งจ่าย
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันของแหล่งจ่ายและแรงดันเอาต์พุตแสดงในภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 กราฟแรงดันแหล่งจ่ายและแรงดันเอาต์พตุ ของออปแอมป์ ไม่อุดมคติ
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บทที่ 3

การออกแบบส่ วนประกอบของโครงงาน
ส่วนประกอบของโครงงานแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วน
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และโครสร้าง
2. มอเตอร์ขบั เคลื่อนการเคลื่อนที่ของแสง
3. วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์
4. วงจรควบคุมและวงจรตรวจจับตําแหน่ง
ประกอบร่ วมกันดังแสดงในบล็อกไดอะแกรม

3.1 แผงเซลล์ แสงอาทิตย์ และโครงสร้ าง
3.1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ในโครงงานนี้ได้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Monocrystalline Silicon Solar
ขนาด 140 วัตต์ 24 โวลท์ มีขนาดความกว้าง 67 เซนติเมตร ยาว 148.2 เซนติเมตร ประกอบวางใน
โครงโลหะสี่เหลี่ยมขนาด 148.2 × 67 × 3.5 เซนติเมตร มีน้ าํ หนักทั้งสิ้น 10 กิโลกรัม ดังแสดงดัง
ภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์
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3.1.2 โครงสร้ างที่ใช้ รองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ในโครงงานนี้ลกั ษณะของโครงสร้างมีความสูงจากพื้นขึ้นมาถึงแผงเซลลแสอาทิตย์
120 เซนติเมตร วัสดุที่เลือกใช้คือ เหล็ก ดังแสดงดังภาพที่ 3.2

เฟื องส่ งกําลัง

เฟื องส่ งกําลัง
เพลาหมุน
มอเตอร์ ขบั

มอเตอร์ ขบั

ก. ภาพโครงสร้างด้านหน้า (Front View)

ข. ภาพโครงสร้างด้านข้าง (Side View)

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างที่ใช้รองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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3.2 มอเตอร์ ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
สําหรับการเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง เลือกใช้ ดี.ซี . มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร
(Permanent-Magnet DC Motor) ขนาด 250 วัตต์ 24 โวลท์

โดยที่
𝑚

𝐷𝐿

𝑁1

𝑁2
𝑎

𝑛

3.2.1 การคํานวณหาขนาดของ ดี.ซี. มอเตอร์
หาแรงบิดของมอเตอร์

= นํ้าหนักรวม (แกนเพลา + แกนจับ + แผงเซลล์แสงอาทิตย์)
= ความกว้างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
= ความเร็วรอบมอเตอร์หลังจากทดเกียร์
= ความเร็วรอบของมอเตอร์
= g = 9.81
= ความเร็วรอบที่กาํ หนด
JL =

1
N2 2
mD2L � �
8
N1

1
3000 2
2
JL = (16 × 0.67 ) �
�
8
400
JL = 0.9878 × 56.25
JL = 50.50
JL = JT

T = JT × a

T = 50.50 × 9.81
T = 495.42 N. m.

หากําลังวัตต์ของมอเตอร์

P = T×ω
ω=

2π(n)
60

20
ω=

2π(3)
60

= 0.314

P = 495.42 × 0.314
P = 155.64 W

หากําลังงานที่เหมาะสมกับการรับเซลล์แสงอาทิตย์

P = 155.64 × 150% = 233.46 W ≈ 250 W

สรุ ปได้ว่าจากการคํานวณหาขนาดของ ดี.ซี. มอเตอร์ได้ 213.66 วัตต์ เพราะฉะนั้นจึง
เลือกใช้ ดี.ซี .มอเตอร์ ขนาด 250 วัตต์ 24 โวลท์

3.3 ออกแบบวงจรขับเคลื่อนดี.ซี.มอเตอร์ แบบ 4 ควอตแดนซ์
การออกแบบวงจรขับเคลื่อนดี.ซี .มอเตอร์ แบบ 4 ควอตแดนซ์แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
- วงจรกําเนิดสัญญาณ พี.ดับเบิ้ลยู.เอ็ม. (PWM)
- วงจรการเลื่อนเฟส (Phase Shift)
- วงจรขับเกท ไอจีบีที (Gate Driver Circuit)

3.3.1 การสร้ างวงจรกําเนิดสัญญาณพี.ดับเบิล้ ยู.เอ็ม.(Pulse Width Modulation :P.W.M.)
วงจรกําเนิ ดสัญ ญาณพี.ดับเบิ้ ลยู.เอ็ม. (P.W.M.) นี้ เลือกใช้ไอซีเบอร์ MC34060AD
ซึ่งมีวงจรกําเนิดสัญญาณฟันเลื่อยและวงจรเปรี ยบเทียบอยูภ่ ายใน การกําหนดค่าพารามิเตอร์ในการ
กําเนิดความถี่ให้เท่ากับ ความถี่ของสัญญาณพัลล์
การคํานวณหาค่าคาบเวลาคงที่ (Time Constant)
วงจรกําเนิ ด สัญญาณสัญญาณพี.ดับเบิ้ลยู.เอ็ม. (P.W.M.) นี้ ได้เลือกใช้ที่ 10 กิโ ล
เฮิ ร์ท เหตุ ผลในการเลือกความถี่ในย่านนี้ เพื่อต้องการให้กระแสของมอเตอร์ มีริ ปเปิ้ ลน้อย เรา
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สามารถเลือกย่านความถี่ให้มีค่ามากกว่านี้ แต่ผลตามมาจะมีสญ
ั ญาณรบกวนมาก จากคู่มือของ MC
34060A จะหาค่าของ CT และ ความต้านทาน RT
RT =

โดยที่

1.1
f ocs CT

(3.2)

RT = ค่าความต้านทานปรับค่าได้

พิจารณา

CT

= 0.01 ไมโครฟารัด

RT
=

1.1
11 กิโลโอห์ม
=
3
10 ×10 × 0.01×10−6

ภาพที่ 3.3 วงจรการสร้างสัญญาณ พี.ดับเบิ้ลยู.เอ็ม. (P.W.M.) โดยใช้ IC MC34060AD
จากภาพที่ 3.3 แสดงรู ป วงจรการสร้ า งสัญ ญาณพี .ดับ เบิ้ ล ยู.เอ็ม . (P.W.M.) โดยใช้
MC34060A ค่าความกว้างของสัญญาณเอาท์พุท จะถูกควบคุมจากระดับแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรง ที่
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ป้ อนเข้าทางอินพุท ที่ขา 4 ในช่วงระดับแรงดัน 0-12 โวลท์ ค่าความถี่ของสัญญาณเอาท์พุทจะถูก
กําหนดที่ค่า CT และ RT ตามสมการที่ 3.2
3.3.2 สัญญาณพี.ดับเบิล้ ยู.เอ็ม. (Pulse Width Modulation : P.W.M.)

ภาพที่ 3.4 คลื่นสัญญาณเอาท์พุทของ Pulse Width Modulation : P.W.M
3.3.3 วงจรการเลือ่ นเฟส (Phase Shift)
เนื่ องจากการออกแบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ กระแสตรงในที่น้ ี เป็ นแบบ 4 ควอต
แดนซ์โดยกําหนดให้ ไอจี บีที (IGBT) ทั้งสี่ ตวั ทํางานสลับกันทีละสองตัว ดังนั้น เฟสของแรงดัน
ควบคุม ไอจีบีที (IGBT) แต่ละตัวจะมีโอกาสที่จะทํางานพร้อมกันได้ชว่ั ขณะทําให้เกิดลัดวงจรได้
ดังนั้นจึงได้ใช้วงจรเลื่อนเฟส (Phase Shift) ของสัญญาณทั้งสองให้มีการหน่วงเวลาเพื่อป้ องกันการ
ลัดวงจรสัญญาณควบคุมไอจีบีที (IGBT) ทั้งสี่ตวั หลังจากได้ผา่ นวงจรเลื่อนเฟส จะเห็นได้ว่าจะมี
ช่ องว่างเล็ก น้อ ยก่ อนที่ ไอจี บีที (IGBT) แต่ ละตัว จะทํางานตามภาพแสดงวงจรเลื่อนเฟส โดย
ประยุกต์จาก IC.HEF 4081B IC.CD4050B และIC.MC14049UB สร้างวงจรเลื่อนเฟสดังแสดงใน
ภาพที่ 3.5
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ภาพที่ 3.5 วงจรการเลื่อนเฟส

ภาพที่ 3.6 สัญญาณพัลส์ที่ผา่ นวงจรเลื่อนเฟส
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3.3.4 วงจรขับเกท ไอจีบีที (Gate Driver Circuit)

ภาพที่ 3.7 วงจรขับนําเกทโดยใช้ไอซีเบอร์ TLP250
จากภาพที่ 3.7 แสดงการต่อวงจรขับนําเกทของไอซี TLP250 ซึ่งแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง
จะต้องเป็ นคนละชุดกับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงสัญญาณ พี.ดับเบิ้ลยู.เอ็ม และขาลบของไฟเลี้ยงทั้งสอง
แหล่งจ่าย (Ref1 และ Ref2) จะไม่ต่อถึงกัน สาเหตุที่แยกเหล่งจ่ายของ TLP250 เนื่ องจากต้องการ
แหล่งจ่ายที่บริ สุทธิ์เพื่อลดสัญญาณรบกวนเป็ นวงจรที่ทาํ หน้าที่ขยายสัญญาณ PWM เพื่อใช้ในการ
ควบคุมการทํางานของไอจีบีทีเพื่อให้หมุนและกลับทางหมุนโดยมีวงจรทริ กขาเกท ทริ กขาเกทให้
ทํางานการทํางานจะคล้ายกับสวิตช์เมื่อวงจรทริ กเกททํางานจะทํางานพร้อมกันเป็ นคู่ คือคู่ที่หนึ่ ง
ประกอบด้วย T1 กับ T2 จะทํางานทําให้มอเตอร์ หมุนและหลังจากนั้น D4 กับ T2 จะทํางาน
เรี ยกว่าช่วงรี เคอวารี่ และเมื่อต้องการเบรก T4 กับ D2 จะทํางานทําให้กระแสไหลย้อนกลับจึงเกิด

การเบรกแบบ Reverse regenerative คือกระแสจะไหลกลับมอเตอร์ เป็ นการรักษาพลังงานและ

เมื่อต้องการกลับทางหมุนมอเตอร์ จะต้องทริ กให้ T3 กับ T4 ทํางานหลังจากนั้น T4 กับ D2 จะ

ทํางาน กระแสจะเกิดการวนลูปและเมื่อต้องการเบรก จะต้องทําให้ T2 กับ D4 ทํางานจึงทําให้
กระแสไหลย้อนกลับเป็ นการเบรกแบบแบบ Reverse regenerative โดยกระแสจะไหลย้อนกลับ
แบตเตอรี่ เพื่อประหยัดพลังงาน
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ภาพที่ 3.8 วงจรขับเกท ไอจีบีที (Gate Driver Circuit)

3.3.5 ออกแบบวงจรชอปเปอร์ แบบ 4 ควอแดนซ์
นําวงจรพีดบั เบิ้ลยูเอ็มวงจรเลื่อนเฟส วงจรขับนําเกท และวงจรชอปเปอร์แบบ
4 ควอตแดนซ์ ที่ออกแบบไว้มาประกอบเข้าด้วยกันจะได้วงจรตามภาพที่ 3.9

ภาพที่ 3.9 การต่อวงจรตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบ 4 ควอแดนซ์
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3.3.6 นําวงจรจากภาพที่ มาออกแบบลายแผ่นพิมพ์ด้วยโปรแกรม (Protel 99SE)

ก. ลายแผ่นปริ้ นวงจรพีดบั เบิ้ลยูเอ็ม และ ลายแผ่นปริ้ นวงจรเลื่อนเฟส

ข. วงจรขับเกท ไอจีบีที (Gate Driver Circuit)
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ค. แสดงการนําลายแผ่นพิมพ์ท้งั หมดมาต่อใส่อุปกรณ์
ภาพที่ 3.10 วงจรลายแผ่นพิมพ์พร้อมการประกอบอุปกรณ์วงจร 4 ควอแดนซ์ และชิ้นงาน

28

3.4 วงจรควบคุมและวงจรตรวจจับตําแหน่ ง
3.4.1 การออกแบบวงจรควบคุมและวงจรตรวจจับตําแหน่ง
โครงสร้างในการออกแบบวงจร P นั้น ประกอบด้วย ออปแอมป์ เบอร์ 741 จะเป็ นตัว
ควบคุมสัญญาณป้ อนกลับโดยจะใช้การควบคุมแบบ P หรื อจะประยุกต์ใช้การควบคุมแบบ I และ
แบบ D ก็ได้แล้ว แต่ความเหมาะสม กับการใช้งานการควบคุมแบบทฤษฎีขา้ งต้นโดยนําสัญญาณ
Output ของ P มาควบคุมเพื่อนําสัญ ญาณมาใช้ควบคุมส่ วนประกอบการทํางานของวงจรได้ต ัว
ควบคุมที่ กล่าวต่ อไปนี้ เป็ นตัว ควบคุ มอัต โนมัติที่มีหน้าที่น ําสัญ ญาณจากทางออก(Output)ของ
ระบบมาเปรี ย บเที ย บกัน กับสัญ ญาณอ้างอิงเป็ นสัญ ญาณทางเข้า(Input)ของระบบผลของการ
เปรี ยบเทียบที่ได้จะมีค่าเบี่ยงเบนหรื อค่าที่ผดิ พลาด (Error) หลังจากนั้นตัวควบคุมอัตโนมัติก็จะนํา
สัญ ญาณผิด พลาดนี ไ ปสร้ า งสัญ ญาณใหม่ ที่ เหมาะสมเพื่ อ ควบคุ ม ระบบให้ไ ด้ผ ลตอบสนอง
(Response) ตามที่ตอ้ งการ นัน่ หมายถึง ค่าผิดพลาดของสัญญาณได้ลดลงจนเป็ นศูนย์หรื อน้อยที่สุด
ซึ่งสามารถแบ่งตัวควบคุมอัตโนมัติน้ ีตามชนิดของสัญญาณ

ภาพที่ 3.11 แสดงวงจรควบคุมและวงจรตรวจจับตําแหน่ง
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บทที่ 4
การทดลองและผลการทดลอง
ในบทนีจ้ ะทําการทดลองโดยแบ่ งการทดลองได้ เป็ น 3 หัวข้อดังนี้
1. การทดลองวัดสัญญาณ PWM
2. การทดลองวัดสัญญาณ Shift Phase
3. การทดลองปรับความเร็ วและกลับทางหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง

4.1 การทดลงวงจร PWM
VCC 12V
Vcc 12 V
1K¼W
VR 10 k Ω

Output(P.W.M)

MC34060A

4 Dead-Time (C) 9
3
Feedback
15 K Ω
6 RT
0.01µ F
5 CT
14 (+)
13 (-)
1 (+)
(E) 8
2 (-) (Ref Out) 12
7
50k Ω

Gnd

ภาพที่ 4.1 วงจรPWMโดยใช้ MC 34060A

ก.สัญญาณ PWM Duty Cycle ที่ 95 %
ภาพที่ 4.2 สัญญาณ PWM การปรับ Duty Cycle ค่าต่างๆ

ข.สัญญาณ PWM Duty Cycle ที่ 5 %
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จากรู ปแสดงให้เห็นถึงการควบคุมวงจร PWM โดยการปรับค่าความต้านทาน 10 kΩ ให้มี
ค่าน้อยสุด หรื อหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุด จะทําให้เกิดคาวมถี่ที่มากกว่าดังภาพที่ 4.2 และเมื่อหมุน
ตามเข็มนาฬิก าจนสุ ด จะทําให้ได้ค วามถี่ที่น้อยลงตามภาพที่ 4.2 ทางขวา เพราะเมื่อค่ าความ
ต้านทานน้อยจะได้ความถี่มากแต่เมื่อค่าความต้านทานมากจะได้ค่าความถี่นอ้ ยลง

4.2 การทดลองวงจร Shift Phase

ภาพที่ 4.3 วงจร Shift Phase

ภาพที่ 4.4 สัญญาณที่ผา่ นวงจร Shift Phase
จะเห็นได้ว่าเมื่อแรงดันที่ถกู ส่งผ่านวงจร Shift Phase จะมีแรงดันที่เลื่อนเฟสออกไปตามที่
กําหนดไว้คือแรงดันเฟส 1 กับ 2 จะไม่ตรงกันเพื่อป้ องกันการลัดวงจร
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4.3 ผลการทดลองปรับความเร็วและกลับทางหมุนมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
4.3.1 การสั่งให้ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงหมุนตามเข็มนาฬิ กา
ทําการต่อวงจรและวัดสัญญาณด้วยเครื่ องออสซิลโลสโคปเราสามารถควบคุมให้
มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาได้โดยการปรับความเร็ วจากการปรับสัญญาณ PWM โดยสัญญาณจะ
สัง่ ให้ TLP250 ทําการ Gate Drive ทําให้ IGBT (Q1 , Q4) นํากระแสเป็ นผลทําให้มอเตอร์ หมุนตาม
เข็มนาฬิกาส่วนความเร็ วจะขึ้นอยูก่ บั การปรับสัญญาณ (PWM) ที่ค่า Duty Cycle มอเตอร์ จะหมุน
ตามเข็มนาฬิกา ส่วนความเร็ วของมอเตอร์จะขึ้นตามค่า (Duty Cycle)

Over Shoot

ภาพที่ 4.5 สัญญาณเอาท์พุทของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงที่ทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกา
ในภาพสัญ ญาณเอาท์พุต ของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรงที่ ทิศทางหมุน ตามเข็ ม
นาฬิกานั้นสังเกตได้ว่าจะมี Over Shoot สูงมากดังนั้นในการออกแบบวงจรควรจะมีการออกแบบ
ให้มีการป้ องกันการเกิดOver Shoot

32
4.3.2 การสั่งให้ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงหยุดหมุน
ทําการต่อวงจรและวัดสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคปเราสามารถควบคุมให้มอเตอร์
หมุนหยุดหมุน ได้โดยการปรับความเร็ ว จากการปรับสัญญาณ (PWM) ที่ (Duty Cycle) เท่ากับ
50% มอเตอร์ก็จะหยุดหมุน

ภาพที่ 4.6 วัดสัญญาณเอาท์พุทของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงขณะหยุดหมุน
4.3.3 การสั่งให้ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงมีทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิ กา
ทําการต่อวงจรและวัดสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคปเราสามารถควบคุมให้มอเตอร์
หมุน ทวนเข็มนาฬิกาได้โดยการปรับความเร็ ว จากการปรับสัญ ญาณ PWM โดยสัญ ญาณสั่งให้
TLP250 ทําการ Gate Drive ทําให้ IGBT (Q2 , Q3) นํากระแสมอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาตาม
ค่าการปรับสัญญาณ PWM ที่ Duty ตํ่ากว่า 50% มอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ภาพที่ 4.7 วัดสัญญาณเอาท์พุทของมอเตอร์ดีซีขณะมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
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บทที่ 5

บทสรุป
จากโครงงานเครื่ องกําเนิ ดพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ดติดตามตําแหน่ งของดวงอาทิตย์ ได้
สร้างเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมการเคลื่อนที่ติดตามแสงอาทิตย์ ประยุกต์ดว้ ย
ชุ ด ควบคุ ม PID แบบ Analog โดยมีจุ ด มุ่งหมายเพื่อผลิต พลังงานไฟฟ้ าที่ ได้รั บจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ใ ห้ได้สู ง สุ ด ในแต่ ละชั่ว โมง ซึ่ ง จะขับ เคลื่ อ นแผงโซล่ า เซลล์ด ้ว ยมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง ผ่านอุปกรณ์การทดรอบ ด้วย DC Chopper 4 Quadrants และใช้ตวั ต้านทานปรับค่าด้วย
แสง (Light Independent Resistor : LDR) เป็ นตัววัดความเข้มของแสงอาทิตย์ โดยจะนําความเข้ม
ของแสงอาทิตย์ที่ตรวจวัดได้จากตัวต้านทานไวแสงแต่ละตัว มาผ่านการเปรี ยบเทียบด้วยชุดควบคุม
PID จากนั้นจึงสัง่ ให้มอเตอร์ทาํ งานตามคําสัง่ ที่ผา่ นการวิเคราะห์จากชุดควบคุม PID
ในส่วนการพัฒนาโครงงานจะเพิ่มเรื่ องของโครงสร้างเนื่ องจากโครงสร้างส่ วนใหญ่เป็ น
เหล็ก จึ ง มี น้ ําหนัก ค่ อ นข้า งมากทํา ให้ก ารเลื อ กใช้ม อเตอร์ ก ระแสตรงมี ข นาดใหญ่ และกิ น
กระแสไฟฟ้ ามากขึ้ นเพื่อบังคับการหมุนของแผงโซล่าเซลล์ที่มีน้ าํ หนักถึง 16 กิโลกรัมส่ งผลให้
กําลังไฟฟ้ าที่จ่ ายให้มอเตอร์ เพิ่มขึ้ น ทําให้ได้กาํ ลังไฟฟ้ าที่ จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้น้อยลง
ดังนั้นการพัฒนาดังกล่าวเพื่อจะทําให้เกิดการสูญเสียไฟฟ้ าจากกระบวนการทางกลน้อยลง และนํา
ไฟฟ้ าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

