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บทคัดย่อ 
 

 ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).เพ่ือออกแบบ
และพัฒนาชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.2).เพ่ือทดสอบการท างานของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงจากการด าเนินการได้ออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
จ านวน 2 วงจร 1.วงจรขับเกตไดร์ 2.วงจร 4 ควอดแดรนท์ คณะผู้จัดท าได้น าวงจรสร้างสัญญาณ
พัลส์ PWM (Pulse width modulation) จากต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็กมาต่อร่วมเข้ากับวงจรทั้ง
สองชุดเพ่ือให้วงจรสามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์  จากการทดสอบการท างานของชุดขับเคลื่อน
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ได้น าชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไปใช้งานจริงก็พบว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในรูปแบบของการขับเคลื่อนเดินหน้า – ถอยหลัง การทดสอบความเร็วสูงสุดของชุดขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็กแบบเดินหน้าสามารถท าความเร็ว .52 
กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบถอยหลังสามารถท าความเร็ว 51.กิโลเมตร/ชั่วโมง รับน้ าหนักได้ประมาณ   
120 กิโลกรัม 
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Abstract 
 

 The purposes of the study were to 1) design and develop a set of powered DC 
motor, and 2) test the operation of the electric motor powered by direct current 
operation has designed and built a series of two-driven DC motor driver integrated 
circuit there are 2 types were to: 1. Gate Drive, 2. four quadrants Daniel Grant. The 
researchers integrated to create a pulse PWM (pulse width modulation) of small 
electric prototype to be integrated into the circuit were complete. The test operation 
of the motor-driven DC Circuit found that all three circuits can operate as intended. 
And that has led the drive DC motor to practical was found the more used 
effectively, both in terms of driving forward - backward tests the maximum speed of 
the drive DC motor with a prototype MINI electric. The subject can moved speed 52 
kilometers per hour. It can back down for speed about 51 kilometers per hour. It can 
carry about 120 kilograms. 
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ภาพที่                                                                                                      หน้า 
 
ภาพที ่2.1 สเตเตอร์                                                                              4 
ภาพที่ 2.2 รูปแกนขั้ว                                                                                  4 
ภาพที ่2.3 ขดลวดสนามแม่เหล็ก                                                                        5 
ภาพที ่2.4 โรเตอร ์                                                                                       5 
ภาพที่ 2.5 สัญญาณพัลส์ PWM                                                                        7 
ภาพที ่2.6 โครงสร้างทรานซิสเตอร์ PNP โครงสร้างทรานซิสเตอร์ NPN                           8 
ภาพที ่2.7 ทรานซิสเตอร์ PNP ทรานซิสเตอร์ NPN                                          8 
ภาพที ่2.8 ทรานซิสเตอร์แบบ Low Power                                                      9 
ภาพที ่2.9 ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และชนิด PNP                                                   9 
ภาพที ่2.10 สภาวะ ON ของทรานซิสเตอร์                                                      10 
ภาพที ่2.11 สภาวะ OFF ของทรานซิสเตอร์                                                       11 
ภาพที ่2.12 ทรานซิสเตอร์ที่เป็นตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้                                     11 
ภาพที ่2.13 การไบอัสทรานซิสเตอร์ NPN                                                          12 
ภาพที ่2.14 การไบอัสทรานซิสเตอร์ PNP                                                            12 
ภาพที ่2.15 วงจรอิมิตเตอร์ร่วม C-E                                                                   13 
ภาพที ่2.16 วงจรเบสร่วม C-E                                                                         13 
ภาพที ่2.17 วงจรคอลเลคเตอร์ร่วม C-C                                                        14 
ภาพที ่2.18 โครงสร้างของดีมอสเฟตแบบแชนแนล n                                    14 
ภาพที ่2.19 การท างานและคุณสมบัติเบื้องต้น                                                 15 
ภาพที ่2.20 การท างานในโหมดดีพลีชั่น                                                               16 
ภาพที ่2.21 โครงสร้างของดีมอสเฟตแบบแชนแนล p                                              16 
ภาพที ่2.22 คุณลักษณะของดีมอสเฟตแบบแชนแนล                                              17 
ภาพที ่2.23 สัญลักษณ์ของดีมอสเฟตแบบแชนแนล n และ p                                        17 
ภาพที ่2.24 สัญลักษณ์ของอีมอสเฟตแบบแชนแนล p และแชนแนล n                            18 
ภาพที ่2.25 วิธีการควบคุมก าลังไฟเฟสแบบทริกเกอร์                                               19 
ภาพที ่2.26 ลักษณะการจัดขาขอไอซี                                                                  19 
ภาพที ่2.27 แสดงการออกแบบวงจร TL494                                                        20 
ภาพที ่2.28 โครงสร้างของไอซี                                                                                      21 
ภาพที ่2.29 วงจรขับขาเกตมอสเฟต IR2110                                                     21 
ภาพที ่2.30 บล็อกไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟตรงคงค่าแรงดัน                                22 
ภาพที ่2.31 วงจรรักษาระดับแรงดันโดยใช้ทรานซิสเตอร์ต่อขนานกับโหลด                  22 
 



 

(8) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที่                                                                                                      หน้า 
 
ภาพที ่2.32 วงจรเรกกูเลเตอร์                                                                         23 
ภาพที่ 2.33 แสดงการควบคุมการกลับทิศทางของมอเตอร์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์           24 
ภาพที ่2.34 Breaker ฟิวส์ DC 12โวลต์- 24โวลต์ 200 แอมป ์                                    25 
ภาพที ่2.35 รถโกคาร์ทไฟฟ้า รุ่นที่ 1                                                                   26 
ภาพที่ 2.36 รถโกคาร์ทไฟฟ้า รุ่นที่ 2                                                                 27 
ภาพที่ 2.37 รถพลังไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวควบคุมแบบชอปเปอร์                            28 
ภาพที่ 2.38 ต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก                                                        28 
ภาพที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง            30 
ภาพที ่3.2 กรอบแนวความคิดของชุดขบัเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง                     36 
ภาพที่ 3.3 การออกแบบรูปทรงของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง                           37 
ภาพที ่3.4 การออกแบบอุปกรณ์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง                   37 
ภาพที ่3.5 วงจรสร้างสัญญาณพัลส์ PWM                                                              38 
ภาพที ่3.6 วงขับเกตไดร์ IR 2110                                                                   38 
ภาพที ่3.7 วงจรเร็กกูเลเตอร์                                                                           39 
ภาพที่ 3.8 วงจร 4 ควอดแดรนท์                                                                     39 
ภาพที ่3.9 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 24 V 500 W                                         40 
ภาพที ่3.10 ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10 kΩ                                                          40 
ภาพที ่3.11 แบตเตอรี่ขนาด 12 V 45 A                                                            41 
ภาพที ่3.12 ชุดปั่มเบรก                                                                                 41 
ภาพที ่3.13 ชุดดิสก์เบรก                                                                               42 
ภาพที่ 3.14 พวงมาลัย                                                                                 42 
ภาพที ่3.15 ล้อหน้า                                                                                  43 
ภาพที ่3.16 ล้อหลัง                                                                                     43 
ภาพที ่3.17 แผ่นอะคริลิค                                                                          44 
ภาพที ่3.18 ตังถังรถต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก                                                     44 
ภาพที ่3.19 วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยสัญญาณพัลส์ PWM ที่ใช้งานจริง             45 
ภาพที ่3.20 แสดงวงจรขับขาเกต                                                                     46 
ภาพที่ 3.21 วงจร 4 ควอดแดรนท์                                                                    46 
ภาพที ่3.22 วงจรควบคุมมอเตอร์แบบ 4 ควอดแดรนท์                                          47 
ภาพที ่3.23 การออกแบบวงจร 4 ควอดแดรนท์ ต่อขนานเฟต                                   48 
ภาพที ่3.24 วงจรขับขาเกทไดร์ IR 2110                                                            48 
 



 

(9) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที่                                                                                                      หน้า 
 
ภาพที่ 3.25 วงจรแปลงแรงดัน DC to DC converter                                           49 
ภาพที่ 3.26 วงจรภาคขับเคลื่อนมอเตอร์ แบบ 4 ควอดแดรนท์ (ต่อขนานเฟส)                 49 
ภาพที่ 3.27 ฟิวส์ป้องกัน                                                                               50 
ภาพที่ 3.28 วงจรสัญญาณพัลส์ PWM                                                               51 
ภาพที่ 3.29 ทดสอบวงจรสัญญาณพัลส์ PWM และวงจร IR 2110                               52 
ภาพที ่3.30 การทดสอบชุดขับเคลื่อนโดยโหลดหลอดไฟ                                           53 
ภาพที ่3.31 การทดสอบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบมอเตอร์ไร้โหลด         54 
ภาพที ่3.32 การทดสอบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบล้อลอย                 55  
  เดินหน้า – ถอยหลัง 
ภาพที่ 3.33 การทดสอบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่ความเร็วสูงสุด              55 
     แบบเดินหน้า 
ภาพที่ 3.34 การทดสอบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่ความเร็วสูงสุด                56 
     แบบถอยหลัง 
ภาพที่ 3.35 การทดสอบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่ความเร็วสูงสุด         56      
 100 เมตร แบบเดินหน้า 
ภาพที่ 3.36 การทดสอบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่ความเร็วสูงสุด               57  
 100 เมตร แบบถอยหลัง 
ภาพที่ 3.37 การทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบป้องกันหรือฟิวส์ ที่น้ าหนัก 120 กิโลกรัม  57 
ภาพที่ 3.38 การทดสอบประสิทธิภาพความเร็วสูงสุด แบบล้อลอย                                58 
ภาพที่ 3.39 การทดสอบประสิทธิภาพความเร็วสูงสุด แบบเดินหน้า                               58 
ภาพที่ 3.40 การทดสอบประสิทธิภาพความเร็วสูงสุด แบบถอยหลัง                        58 
ภาพที ่4.1 วงจรการทดสอบสัญญาณพัลล์ PWM                                                    59 
ภาพที่ 4.2 วงจรการทดสอบบัฟเฟอร์ (Buffer)                                                       62 
ภาพที่ 4.3 วงจรการทดสอบชุดขับเกตไดร์ IR 2110                                                64 
ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบค่าก าลังไฟฟ้า (W) ขณะก าลังขับเคลื่อนเดินหน้า                       81 
             ถอยหลัง แบบล้อลอย 
ภาพที่ 4.5 ผลทดสอบประสิทธิภาพก าลังไฟฟ้าขณะท างานแบบเดินหน้า                     86 
ภาพที่ 4.6 ผลทดสอบประสิทธิภาพก าลังไฟฟ้าขณะท างานแบบถอยหลัง                       86 
ภาพที่ 4.7 ผลของการใช้แบตเตอรี่                                                                    87 

 

 




