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บทที่ 1
บทนา
ในปั จจุบนั การควบคุ มมอเตอร์ กระแสตรงหรื อดี ซีมอเตอร์ จะพบได้ทวั่ ไป โดยเฉพาะใน
ปั จจุ บ นั งานอุ ตสาหกรรมสมัยใหม่ ส่วนมากด้วยความเจริ ญก้า วหน้า ของเทคโนโลยีทางไมโคร
อิเลคทรอนิกส์ และไมโครโปรเซสเซอร์ ทาให้การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ กระแสตรงและ
การวิเคราะห์ปัญหาเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจและมีความสาคัญมาก แต่ดว้ ยความเจริ ญของเทคโนโลยีการ
สร้างแม่เหล็กถาวรที่มีคุณภาพสู ง ทาให้มอเตอร์ กระแสตรงกลายเป็ นพลังจักรกลที่สาคัญในระบบ
ควบคุ มเกื อบทุ กชนิ ดในปั จจุบนั ซึ่ งพบเห็ นได้ต้ งั แต่การใช้มอเตอร์ กระแสตรงในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้า นโดยปกติ การใช้ ร ถยนต์ การใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ การใช้ ใ นหุ่ น ยนต์ ต ลอดถึ ง
เครื่ อ งจัก รกลที่ ท างานแบบอัต โนมัติ ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ ฯลฯ บวกกับ ความก้า วหน้า ของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถนามาประยุกต์กบั การควบคุมมอเตอร์ กระแสตรงได้ จึงทาให้ได้รับ
ความนิ ยมอย่างมากในปั จจุ บนั และเนื่ องจากมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงถูกนามาใช้มากในระบบ
ขับเคลื่อนทางไฟฟ้ าเนื่ องจากสามารถควบคุมความเร็ วรอบได้ช่วงกว้างมาก แต่จากคุณสมบัติของ
มอเตอร์ ก ระแสตรง เมื่ อได้รับโหลดเพิ่ ม ขึ้ นจะท าให้ค วามเร็ วรอบของมอเตอร์ ล ดต่ า ลงซึ่ งเป็ น
ผลเสี ยต่อการนาไปใช้งานจึงทาให้เกิดแนวความคิดที่จะสร้างระบบควบคุมมอเตอร์ กระแสตรงให้มี
ความเร็ วรอบคงที่เมื่อมีโหลดเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อการนาไปใช้งาน โดยจะนา
วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังมาใช้ในการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ กระแสตรง และเพิ่มเดิมโดยการ
ควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์
สาหรับเนื้ อหาในโครงงานนี้ จะนาเสนอวิธีการและหลักการรักษาเสถี ยรภาพของความเร็ ว
รอบของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบกระตุน้ แยก และหลักการทางานเบื้ องต้นของวงจรชอป
เปอร์ ซ่ ึ งใช้เป็ นต้นกาลังในการควบคุ มการทางานของมอเตอร์ ในโครงงานนี้ โดยทางานร่ วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งมีจอทัชสกรี นในการสั่งการในการเพิ่มความเร็ วของมอเตอร์ ในระดับ0 –
1400 Rpm
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1.1 ความสาคัญของปัญหา
1. เพื่อพัฒนาในส่ วนของการควบคุมให้มีความทันสมัยมากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อรักษาความเร็ วรอบของมอเตอร์ในขณะที่โหลดเปลี่ยนแปลง

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.
2.
3.
4.

เพื่อศึกษาการควบคุมดีซีมอเตอร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการควบคุมดีซีมอเตอร์
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
เพื่อฝึ กวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสร้างชุดควบคุม ดีซี มอเตอร์ ให้
เหมาะสมกับโครงงานทางด้านวิศวกรรม
5. เพื่อให้เกิดทักษะและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1. สร้างชุดควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงผ่านทางหน้าจอภาพทัชสกรี น
2. สามารถเพิ่มความเร็ วของมอเตอร์ โดยใช้ชุดวงจรไมโครคอนโทลเลอร์ที่สามารถควบคุม
ผ่านทางหน้าจอภาพทัชสกรี น
3. แสดงความเร็ วรอบผ่านทางจอภาพทัชสกรี น
4. ชุดควบคุมแบบหน้าจอภาพทัชสกรี น สร้างด้วยโปรแกรมภาษาซี
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุดควบคุมความเร็ ว มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
2. ได้รับความรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับการทางานของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
3. ทาให้เกิดความชานาญและมีทกั ษะในด้านการควบคุมความเร็ วและประยุกต์ใช้อุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้ความรู ้ในการเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นรากฐานในการใช้
งานในอนาคต
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสร้างชุดควบคุมความเร็ ว ดีซี
มอเตอร์ ให้เหมาะสมกับโครงงานทางด้านวิศวกรรม
5. สามารถพัฒนาประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา ซี เพื่อให้เป็ นชุดควบคุมและแสดงผลของชุด
ปฏิบตั ิการที่พฒั นาขึ้นได้อย่างถูกต้อง

1.5 ส่ วนประกอบของโครงงาน
ส่ วนประกอบของโครงงาน ประกอบด้วย
1. ชุดควบคุมหน้าจอภาพทัชสกรี นสร้างด้วยโปรแกรมภาษา ซี เชื่อมโยงกับชุดไมโครคอลโทรล
เลอร์
2. มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
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1.6 โครงสร้ างของโครงงาน
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ภาพที่ 1.1 Block diagram แสดงโครงสร้างการทางาน
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