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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี เ้ ป็ นการออกแบบและสร้ างชุ ด
จํ าลองเพื่อทดสอบสมรรถนะของสเต็ปมอเตอร์ ชนิ ด
ผสมที่ใช้ เป็ นชุดต้ นกําลังในเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติ
ขนาดเล็ก ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ ได้ คา่ ความเร็ ว และความเร่ งที่
เหมาะสม ที่ต้องนําไปใช้ กําหนดในโปรแกรม Mach3
เพื่อควบคุมการทํางานของเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติ
ขนาดเล็กให้ มีสมรรถนะในการทํางานที่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถและมีสมรรถนะในการทํางานที่ สูง
ผลการทดสอบพบว่ า ค่ า ความเร็ ว และความเร่ ง ที่
เหมาะสมที่สดุ ที่ทําให้ เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาด
เล็ ก ทํ า งานได้ อย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก าร
ตอบสนองอย่ า งราบเรี ยบคื อ ที่ ค่ า ความเร็ ว และ
ความเร่ ง สํ า หรั บ การเคลื่ อ นที่ ใ นแนวระนาบและ
แนวดิ่ง 93.6 mm/s 787.48 mm/s2 และ 984.35
้ ้นงานที่ได้ จากการทดสอบ
mm/s2 ตามลําดับ รวมทังชิ
โดยเครื่ อ งกัดชิ น้ งานอัตโนมัติขนาดเล็ก พบว่า มี ค่า
ความถูกต้ อง 100 %

Abstract
This research is to design and implement a
model to test the performance of hybrid step
motor. The motor is used as the power supply
set to the small automatic milling machine. The
objective is to obtain the proper speed and
acceleration that must be set in the program
Mach3 to control the small automatic milling
machine for the performance to reach full
capacity and high performance. The test results
showed that the optimal speed and acceleration
of the small automatic milling machine run at full
capacity and flat response curve is at the speed
and acceleration for horizontal and vertical
movement of 93.6 mm/s, 787.48 mm/s2 and
984.3 mm/s2, respectively. The specimen from
the test with this small automatic milling machine
is 100% accuracy.

1. บทนํา
ปั จ จุ บัน กระบวนการผลิ ต ชิ น้ งานต่ า งๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม พบว่ามีการแข่งขันทัง้ ในด้ านของ
กําลังการผลิต และคุณภาพของชิ ้นงานที่ค่อนข้ างสูง
ดังนันการนํ
้
าเครื่ องจักรที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้
งานในภาคอุ ต สาหกรรมจึ ง ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง จํ า เป็ น
โดยเฉพาะเครื่ องจักรที่มีการควบคุมการทํางานแบบ
อัตโนมัติ ที่มีขีดความสามารถในการทํางานที่สงู เช่น
เครื่ องกลึง หรื อเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก แต่
อย่างไรก็ ต ามสํา หรั บเครื่ อ งจักรที่ มี ก ารควบคุม การ
ทํางานแบบอัตโนมัติ ส่วนมากแล้ วจะเป็ นเครื่ องจักรที่
มี ก ารนํ า เข้ า จากต่ า งประเทศที่ มี ร าคาค่ อ นข้ า งสูง
รวมทังการใช้
้
งาน และการบํารุ งรักษาที่จําเป็ นต้ องใช้
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ซึง่ อาจจะเป็ น
ความยากลําบาก ที่ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง หรื อ
ขนาดเล็ก จะนํ า เครื่ อ งจักรดัง กล่า วเข้ า มาใช้ ง านใน
กระบวนการผลิต
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวนี ้ การออกแบบและสร้ าง
เครื่ องจักรอัตโนมัติขนาดเล็ก ที่มีต้นทุนในการผลิตที่
ตํ่า และมีประสิทธิภาพในการใช้ งานที่สงู ขึ ้นมาใช้ งาน
ด้ ว ยตัว เองจึง เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ส ามารถแก้ ไ ข
ปั ญหาดังกล่าวได้ ดังแสดงตัวอย่างเครื่ องกัดชิ ้นงาน
อัต โนมัติข นาดเล็ ก ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ทํ า การออกแบบและ
สร้ างขึ ้นมาใช้ งานก่อนหน้ านี ้ ดังแสดงในรูปที่ 1 ที่เป็ น
เครื่ อ งกัด ชิ น้ งานอัต โนมัติ ข นาดเล็ ก ที่ ค วบคุม การ
ทํ า ง า น ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง ตั ว เ ล ข โ ด ย อ า ศั ย
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลควบคุมผ่านโปรแกรม Mach3
และเลือกใช้ สเต็ปมอเตอร์ ชนิดผสมเป็ นต้ นกําลัง ซึง่ ใน
การควบคุมการทํางานของเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติ
ขนาดเล็กดังกล่าวพบว่าจําเป็ นต้ องตังค่
้ าพารามิเตอร์

ต่างๆ ในส่วนของโปรแกรม Mach3 ให้ สอดคล้ องกับ
คุณสมบัตขิ องสเต็ปมอเตอร์ เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติ
ขนาดเล็กถึงจะทํางานได้ แต่อย่างไรก็ตามในการตัง้
ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ เพื่อควบคุมให้ เครื่ องกัดชิ ้นงาน
อั ต โนมั ติ ข นาดเล็ ก มี ส มรรถนะในการทํ า งานที่
เหมาะสมและสู ง จํ า เป็ นต้ องวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ เทียบกับค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป
ดั ง นั น้ งานวิ จั ย นี จ้ ึ ง มี แ นวคิ ด เพื่ อ ทํ า การ
วิ เ คราะห์ ผ ลการตอบสนองของสเต็ ป มอเตอร์ โดย
อาศัยชุดจําลองการทดสอบสเต็ปมอเตอร์ ที่ออกแบบ
และสร้ างขึ ้นมาใหม่ ดังแสดงในรู ปที่ 2 ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้
ค่าพารามิเตอร์ ซึ่งได้ แก่ ค่าความเร็ วและค่าความเร่ ง
ที่ต้องกําหนดลงไปในโปรแกรม Mach3 เพื่อควบคุม
ให้ เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก ทํางานได้ อย่าง
เหมาะสมกับขีดความสามารถ และมีสมรรถนะในการ
ทํางานที่สงู รวมทังการนํ
้
าองค์ความรู้ ดงั กล่าว เพื่อใช้
เป็ นฐานข้ อมูลในการออกแบบ และสร้ างเครื่ องจักร
อัตโนมัติ ที่ควบคุมการทํางานด้ วยโปรแกรมเชิงตัวเลข
ที่ มี สมรรถนะ และขี ดความสามารถในการใช้ ง านที่
สู ง ขึ น้ รวมทั ง้ เพื่ อ ลดต้ นทุ น ในการผลิ ต เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับ การใช้ ง านในภาคอุต สาหกรรมขนาด
กลาง และขนาดเล็ก
2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการควบคุมสเต็ปมอเตอร์ ทงั ้ 3 ชนิด คือ
ชนิดแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet, PM) ชนิด
วาริ เอเบิลรี ลกั แตนซ์ (Variable Reluctance, VR)
และชนิดผสม (Hybrid, HB) [3] สามารถทําได้ ทงการ
ั้
ควบคุมแบบเปิ ด (Open Loop Control) และการ

ควบคุมแบบปิ ด (Close Loop Control) [4] ส่วนการ
วิเคราะห์ เพื่อหาสมรรถนะของผลการตอบสนองของ
สเต็ปมอเตอร์ สามารถทํ าได้ ทัง้ ทางทฤษฎี และการ
ทดลอง ดังแสดงในผลงานวิจยั ของ Alexandra Morar
(2003) [1] ที่ได้ ทําการศึกษาและนําเสนอเกี่ยวกับ
การสร้ างแบบจําลอง รวมทังการหาผลเฉลย
้
หรื อการ
ตอบสนองของแบบจําลองของเสต็ปมอเตอร์ ทงั ้ 3
ชนิ ด ทัง้ นี เ้ พื่ อเป็ นการทํ า นายถึง พฤติ กรรมแบบพล
วัตรของสเต็ปมอเตอร์ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่าอินพุท

รูปที่ 1 เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก

การทดลอง เพื่ อหาสมรรถนะของผลการตอบสนอง
ของสเต็ปมอเตอร์ โดยการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์
ซึ่ง ได้ แ ก่ ค่า ความเร็ ว และความเร่ ง ที่ ต้ อ งนํ า ไปใช้
กํ า หนดในโปรแกรม Mach3
ทัง้ นี ก้ ็ เ พื่ อ ให้ ไ ด้
ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สดุ ที่จะส่งผลให้ เครื่ องกัด
ชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็กมีสมรรถนะในการทํางานที่
สูง เหมาะสมกับขีดความสามารถ รวมทัง้ มีลกั ษณะ
การทํางานที่ราบเรี ยบ และสมํ่าเสมอ [2]
3. ทฤษฎี และการคํานวณที่เกี่ยวข้ อง
สํ า หรั บ การทดสอบเพื่ อ หาสมรรถนะของ
สเต็ปมอเตอร์ ชนิดผสมในครัง้ นี ้ โดยอาศัยชุดจําลองที่
ประกอบด้ วยสเต็ปมอเตอร์ ชนิดผสม เทคโคเจนเนอ
เรเตอร์ (Tachogenerator) และตัวจับยึด (Coupling)
ซึง่ ในการทดสอบจําเป็ นต้ องสร้ างภาระงานหรื อโหลด
ที่ สเต็ปมอเตอร์ ต้องได้ รับ ทัง้ นี เ้ พื่อให้ สอดคล้ อ งกับ
สภาวะการทํางานของเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาด
เล็ก ในขณะที่มีการกัดชิน้ งานจริ ง กล่าวคือสเต็ปมอ
เตอร์ จะมี ภ าระงานหรื อ โหลดที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ในขณะที่
เครื่ องกัดมีการกัดชิ ้นงานจริ ง ดังนันจึ
้ งมีการออกแบบ
และสร้ างชิ น้ งานที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นตัว เพิ่ ม โหลดให้ กับ
สเต็ปมอเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 2 ชุดจําลองการทดสอบสเต็ปมอเตอร์

สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ผ ลการตอบสนองของ
สเต็ปมอเตอร์ ของงานวิจัยนี ้ จะทําการวิเคราะห์ โดย

รูปที่ 3 ลักษณะชิ ้นงานที่ทําหน้ าที่เป็ นตัวเพิ่มโหลด

3.1 แรงบิดที่สเต็ปมอเตอร์ ใช้ ในการขับเคลื่อน
เครื่องกัดชิน้ งานอัตโนมัตขิ นาดเล็ก
สําหรั บแรงบิดที่ สเต็ปมอเตอร์ ต้องใช้ ในการ
ขับเคลื่อนเครื่ องกัดชิน้ งานอัตโนมัติขนาดเล็ก ในแต่
ละแนวแกน สามารถแสดงได้ ดงั ในสมการในด้ านล่าง
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คือแรงบิดรวมที่สเต็ปมอเตอร์ ต้องใช้
ในการขับเคลื่อนเครื่ องกัดชิ ้นงาน
อัตโนมัติ
คือแรงบิดที่ต้องเอาชนะแรงเสียด
ทาน
คือแรงเฉื่อยของตัวจับยึด
คือแรงเฉื่อยของบอลสกรู
คือแรงเฉื่อยเนื่องจากมวล
คือแรงเฉื่อยของมอเตอร์

คือมวลของบอลสกรู
คือมวลของตัวจับยึด
คือขนาดรัศมีวงในของตัวจับยึด
คือขนาดรัศมีวงนอกของตัวจับยึด
คือมวลที่สเต็ปมอเตอร์ ต้องขับเคลื่อน
2
คือค่าความเร่งเชิงมุม (rad / s )
2
คือค่าความเร่งเชิงเส้ น (m / s )
คือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ
บอลสกรู
คือค่าประสิทธิ์ภาพของบอลสกรู
คือระยะพิตซ์ของบอลสกรู
คือขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของบอล
สกรู

จากคุ ณ สมบั ติ ข องสเต็ ป มอเตอร์ ที่ ใ ช้ ใน
เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็กคือ สเต็ปมอเตอร์
ของบริ ษัท SANYO DENKI รุ่ น 103H7124-1043
พบว่า มีค่าความเร็ วและความเร่ ง สูงสุดเท่า กับ 156
mm/s และ 3,281.15 mm/s2 ตามลําดับ อย่างไรก็
ตามสํ า หรั บ ค่ า ความเร่ ง ที่ นํ า มาใช้ ประกอบการ
คํานวณเพื่อหาแรงบิด T1 และ T2 จะใช้ ค่าความเร่ ง
เริ่ มต้ นที่เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก สามารถ
ทํางานได้ จริ ง คือประมาณ 20 % ของความเร่งสูงสุด
หรื อมีค่าเท่ากับ 656.25 mm/s2 (412.13 rad/s2 )
สําหรับค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ที่ใช้ ประกอบการคํานวณ
มีดงั นี ้
- มวลที่ ส เต็ ป มอเตอร์ ต้ องขั บ เคลื่ อ นใน
แนวแกน x เท่ากับ 16 kg
- มวลที่ ส เต็ ป มอเตอร์ ต้ องขั บ เคลื่ อ นใน
แนวแกน y เท่ากับ 9.95 kg

- มวลที่ ส เต็ ป มอเตอร์ ต้ องขั บ เคลื่ อ นใน
แนวแกน z เท่ากับ 2.61 kg
- มวลของตัวจับยึด คือ 0.032 kg
- เส้ นผ่านศูนย์กลางวงนอกของตัวจับยึดคือ
2.5 x10-2 m
- เส้ นผ่านศูนย์ กลางวงในของตัวจับยึดคือ
9.5 x10-3 m
- เส้ นผ่ า นศู น ย์ ก ลางของบอลสกรู คื อ
14 x10-3 m
- ความหนาแน่ น ของบอลสกรู คื อ 7.83
x103 kg/m3
- ความยาวของบอลสกรู ในแต่ละแนวแกน
คือ 40.65 x10-2 m
- ค่าประสิทธิภาพของบอลสกรู คือ 0.96
- ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของบอลสกรู
คือ 0.003
- ระยะพิตซ์ของบอลสกรู คือ 10 x10-3 m
- นํ ้าหนักของตัวจับยึด คือ 0.032 kg
จากสมการที่ 1 จะได้ คา่ แรงบิดรวม T1 ในแต่
ละแนวแกนคือ
T1,x  4.10  10 -2 N.m

T1,y  3.41 10 -2 N.m
T1,z  5.42  10 -2 N.m

3.2 แรงบิดที่สเต็ปมอเตอร์ ใช้ ในการขับเคลื่อน
เทคโคเจนเนอเรเตอร์ ในชุดจําลอง
สําหรับแรงบิดที่สเต็ปมอเตอร์ ต้องใช้ ในการ
ขับเคลื่อนเทคโคเจนเนอเรเตอร์ ในชุดจําลอง สามารถ
แสดงได้ ดงั ในสมการที่ตามมา

T2  (Jcoupling  Jtacho )  α

(5)

เมื่อ
T2

J tacho

คือแรงบิดรวมที่สเต็ปมอเตอร์ ต้องใช้
ในการขับ เคลื่ อ นเทคโคเจนเนอเร
เตอร์
คือแรงเฉื่อยของเทคโคเจนเนอเร

เตอร์
จากคุณสมบัติของเทคโคเจนเนอเรเตอร์ ที่ใช้
ในชุดจําลองเป็ นรุ่ น REO44N ที่มีค่าแรงเฉื่อยเท่ากับ
9.5 x 10-5 kg.m2 ดังนันจากสมการที
้
่ 5 จะได้ วา่

T2  4.03102 N.m
3.3 ขนาดชิน้ งานที่ทาํ หน้ าที่สร้ างโหลดให้ กับชุด
จําลอง
สํ า หรั บ ค่ า แรงบิ ด T1 ที่ คํ า นวณได้ ทั ง้ สาม
แนวแกน เป็ นค่าแรงบิดในขับเคลื่อนเครื่ องกัดชิ ้นงาน
อัต โนมัติ ข นาดเล็ ก แบบไม่ มี อัต ราการป้ อน หรื อ
ในขณะไม่มีการกัดชิ ้นงาน ดังนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะการใช้ งานจริ งของเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติ
ขนาดเล็ก ในขณะที่มีการกัดชิ ้นงาน กล่าวคือแรงบิดที่
สเต็ปมอเตอร์ ต้องใช้ ในการขับเคลื่อนเครื่ องกัดชิ ้นงาน
อัต โนมั ติ ข นาดเล็ ก จะมี ค่ า ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ด้ วยเหตุ ผ ล
ดังกล่าวนี ้ สําหรั บการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของ
สเต็ปมอเตอร์ ในครัง้ นี ้ จะทําการออกแบบชิ ้นงานที่ทํา
หน้ าที่ ส ร้ างโหลดให้ กั บ สเต็ ป มอเตอร์ โดยการ
พิจารณาจากแรงบิดที่มีคา่ เป็ น 130%, 140%, 150%,
160% และ170% ของค่าแรงบิด T1 ในแต่ละแนวแกน

3.3.1 การเคลื่อนที่ในแนวระนาบ (x,y)
สําหรับการเคลื่อนที่ในแนวแกน x และแกน y
เป็ นการเคลื่อนในแนวระนาบ ที่จําเป็ นต้ องมีจังหวะ
การเคลื่ อ นที่ รวมทัง้ ความเร็ ว และความเร่ ง ในการ
เคลื่อนที่ที่เท่ากัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ได้ การเคลื่อนที่ในแนว
ระนาบที่ ร าบเรี ย บและสมํ่ า เสมอ ดัง นัน้ สํ า หรั บ ค่ า
แรงบิด T1 ที่จะนํามาพิจารณาเพื่อหาขนาดของชิ ้นงาน
ที่ทําหน้ าที่สร้ างโหลดให้ กบั สเต็ปมอเตอร์ ในชุดจําลอง
้ ้
ควรมีค่าเดียวกัน และในที่นี ้จะเลือกใช้ ค่า T1,x ทังนี
เพราะแรงบิดในแนวแกน x มี ค่ามากกว่าแรงบิดใน
แนวแกน y ดังนันจะได้
้
ว่าชิ ้นงานที่จะนํามาเป็ นตัว
สร้ างโหลดให้ กับสเต็ปมอเตอร์ สําหรับการจําลองการ
เคลื่ อ นที่ ใ นแนวระนาบมี ทัง้ หมด 5
ชิ น้ คื อ
M1,x=0.124 kg, M2,x=0.163 kg, M3,x=0.203 kg,
M4,x=0.242 kg และ M5,x=0.282 kg สําหรับการ
พิจารณาจากแรงบิดที่มีคา่ เป็ น 130%, 140%, 150%,
160% และ170% ของค่าแรงบิด T1,x ตามลําดับ
3.3.2 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (z)
สําหรั บชิน้ งานที่ จะนํ ามาเป็ นตัวสร้ างโหลด
ให้ กบั สเต็ปมอเตอร์ สําหรับการจําลองการเคลื่อนที่ใน
แนวดิ่ ง มี ทัง้ หมด 5 ชิ น้ คื อ
M1,z=0.112 kg,
M2,z=0.134 kg, M3,z=0.156 kg, M4,z=0.178 kg และ
M5,z=0.2 kg สําหรับการพิจารณาจากแรงบิดที่มีค่า
เป็ น 130%, 140%, 150%, 160% และ170% ของค่า
แรงบิด T1,z ตามลําดับ

1. ชุด จํ า ลองเพื่ อ ทดสอบหาสมรรถนะของ
สเต็ปมอเตอร์
2. เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัตขิ นาดเล็ก
3. ชิ น้ งานที่ ทํ า หน้ าที่ ส ร้ างโหลดให้ กั บ
สเต็ปมอเตอร์
4. ออสซิลโลสโคปรุ่น BK Precision 2160A
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ลงโปรแกรม Mach3

5 การทดสอบ
สํ า หรั บ การทดสอบเพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการ
ตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ เพื่ อให้ ได้ ค่าความเร็ ว
และค่าความเร่ ง ที่เหมาะสมที่สดุ ที่ต้องกําหนดลงไป
ในโปรแกรม Mach3 เพื่อควบคุมให้ เครื่ องกัดชิ ้นงาน
อัตโนมัติขนาดเล็ก ทํ างานได้ อย่างเหมาะสมกับขี ด
ความสามารถ มี ส มรรถนะในการทํ า งานที่ สู ง
ราบเรี ยบและสมํ่าเสมอ ในงานวิจยั นี ้แบ่งเป็ น 2 ส่วน
คือ
5.1 การทดสอบเพื่ อหาการตอบสนองของ
สเต็ปมอเตอร์
สําหรับการทดสอบในส่วนนี ้จะทําการทดสอบ
การตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ โดยอาศัยชุดจําลอง
การทดสอบสเต็ปมอเตอร์ โดยมีขนั ้ ตอนการทดสอบ
ดังนี ้
1. ประกอบชิ ้นงานที่ทําหน้ าที่สร้ างโหลด M1,x
เข้ ากับแกนของสเต็ปมอเตอร์
2. เขียน NC Code ผ่านโปรแกรม Mach3
เพื่อขับเคลื่อนสเต็ปมอเตอร์ โดยกําหนดค่าความเร็ ว
4 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในการทดสอบ
สําหรับวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ ในการ และความเร่ งเริ่ มต้ นคือ 20% ของค่าความเร็ วและ
ทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของสเต็ปมอเตอร์ ในครั ง้ นี ้ ความเร่งสูงสุดของสเต็ปมอเตอร์
ประกอบด้ วย

3. ตรวจจับสัญญาณการตอนสนองของสเต็ป
มอเตอร์ โดยอาศัยออสซิลโลสโคป และบันทึกผล
4. ทดสอบซํ ้าในข้ อที่ 2-3 โดยการปรับเปลี่ยน
ค่าความเร่ง โดยการเพิ่มค่าขึ ้นครัง้ ละ 1% จนกระทัง่
ถึงค่า 60% ของค่าความเร่งสูงสุด
5. ทดสอบซํ ้าในข้ อที่ 2-4 โดยการปรับเปลี่ยน
ค่าความเร็ วโดยการเพิ่มค่าขึ ้นครัง้ ละ 1% จนกระทัง่
ถึงค่า 60% ของค่าความเร็วสูงสุด
6. เปลี่ยนชิ ้นงานที่ทําหน้ าที่สร้ างโหลดให้ กบั
สเต็ปมอเตอร์ ให้ ครบทัง้ 10 ชิ ้น แล้ วทดสอบซํ ้าข้ อที่
2-5
จากการทดสอบสามารถแสดงผลการทดสอบ
ได้ ดงั แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าความเร็ ว และความเร่ งสูงสุด ที่ทําให้ การ
ตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ไม่เกิดการโอเวอร์ ชทู ขึ ้น สําหรับ
การจําลองการเคลื่อนที่ของสเต็ปมอเตอร์ ในแนวระนาบ
มวล
M1,x
M2,x
M3,x
M4,x
M5,x

ค่าความเร็ว (mm/s)
93.6
93.6
93.6
93.6
93.6

ค่าความเร่ง (mm/s2)
1,214.03
1,115.60
951.53
853.10
787.48

สําหรั บการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ใน
การจําลองการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ ที่ค่าความเร็ ว
คงที่ 93.6 mm/s และที่ ค่าความเร่ งสูงสุดที่ การ
ตอบสนองของสเต็ ป มอเตอร์ ไ ม่ เ กิ ด การโอเวอร์ ชูท
รวมทั ง้ ค่ า ความเร่ ง เริ่ มต้ นที่ ก ารตอบสนองของ
สเต็ปมอเตอร์ เริ่ มเกิดโอเวอร์ ชูท สามารถแสดงได้ ใน
รูปด้ านล่าง

(ก)

(ข)
รูปที่ 4 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 1,214.03 mm/s2 (ข) 1,246.84 mm/s2

(ก)

(ข)

(ก)

รูปที่ 5 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 1,115.60 mm/s2 (ข) 1,148.40 mm/s2

(ข)

(ก)

(ข)
รูปที่ 6 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 951.53 mm/s2 (ข) 984.35 mm/s2

รูปที่ 7 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 853.10 mm/s2 (ข) 885.91 mm/s2

(ก)

(ก)

(ข)
รูปที่ 8 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 787.48 mm/s2 (ข) 820.29 mm/s2
ตารางที่ 2 ค่าความเร็ ว และความเร่ งสูงสุด ที่ทําให้ การ
ตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ไม่เกิดการโอเวอร์ ชทู ขึ ้น สําหรับ
การจําลองการเคลื่อนที่ของสเต็ปมอเตอร์ ในแนวดิ่ง
มวล
M1,Z
M2,Z
M3,Z
M4,Z
M5,Z

ค่าความเร็ว (mm/s)
93.6
93.6
93.6
93.6
93.6

ค่าความเร่ง (mm/s2)
1,312.46
1,181.21
1,148.40
1,049.97
984.35

สําหรั บการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ใน
การจําลองการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ที่ค่าความเร็ วคงที่
93.6 mm/s และที่ค่าความเร่ งสูงสุดที่การตอบสนอง
ของสเต็ ป มอเตอร์ ไ ม่ เ กิ ด การโอเวอร์ ชูท รวมทัง้ ค่ า
ความเร่งเริ่มต้ นที่การตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ เริ่ ม
เกิดโอเวอร์ ชทู สามารถแสดงได้ ในรูปด้ านล่าง

(ข)
รูปที่ 9 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 1,312.46 mm/s2 (ข) 1,345.27 mm/s2

(ก)

(ข)

(ก)

รูปที่ 10 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 1,181.21 mm/s2 (ข) 1,214.03 mm/s2

(ข)

(ก)

รูปที่ 12 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 1,049.97 mm/s2 (ข) 1,082.78 mm/s2

(ข)

(ก)

รูปที่ 11 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 1,148.40 mm/s2 (ข) 1,181.21 mm/s2

(ข)
รูปที่ 13 ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ที่คา่
ความเร็ว 93.6 mm/s และความเร่ง
(ก) 984.35 mm/s2 (ข) 1,017.16 mm/s2

จากผลการทดสอบการตอบสนองของ
สเต็ ป มอเตอร์ ที่ ค่ า คามเร็ ว คงที่ 93.6 mm/s และที่
สภาวะโหลด 130%, 140%, 150%, 160% และ
170% ดังแสดงในข้ อมูลด้ านบน พบว่าค่าความเร่ ง
สูงสุดสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและแนวดิ่ง ที่
ทําให้ การตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ไม่เกิ ดการโอ
เวอร์ ชูทขึ ้น ที่สภาวะโหลดต่างๆ สามารถแสดงได้ ใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าความเร่ งสูงสุดของสเต็ปมอเตอร์ สําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวระนาบและแนวดิ่ง ที่ทําให้ การตอบสนองของ
สเต็ปมอเตอร์ ไม่เกิดการโอเวอร์ ชูทขึ ้น ที่สภาวะโหลดต่างๆ
(ความเร็วคงที่ 93.6 mm/s)
โหลด
130 %
140 %
150 %
160 %
170 %

ค่าความเร่งสูงสุด (mm/s2)
แนวระนาบ
แนวดิ่ง
1,214,03
1,312.46
1,115.60
1,181.21
951.53
1,148.40
853.10
1,049.97
787.48
984.35

5.2 การทดสอบการทํางานจริ งของเครื่ องกัด
ชิน้ งานอัตโนมัตขิ นาดเล็ก
สํ า หรั บ การทดสอบการทํ า งานจริ งของ
เครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก สามารถทําได้ โดย
การนําค่าความเร่งสูงสุดของสเต็ปมอเตอร์ สําหรับการ
เคลื่ อ นที่ ใ นแนวระนาบและแนวดิ่ ง ที่ ทํ า ให้ การ
ตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ไม่เกิดการโอเวอร์ ชูทขึ ้น
ที่สภาวะโหลดต่างๆ ดังแสดงข้ อมูลในตารางที่ 3 มา
กําหนดในโปรแกรม Mach3 แล้ วทําการเขียน NC
Code เพื่อควบคุมเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก
ให้ ทําการกัดชิน้ งานจริ ง แล้ วทําการวิเคราะห์ เพื่อหา
ค่า ความเร็ ว และความเร่ ง สูง สุด ที่ เ ครื่ อ งกัด ชิ น้ งาน
อั ต โนมั ติ ข นาดเล็ ก สามารถทํ างานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาจากลักษณะการ
ทํ างานของเครื่ องกัดชิน้ งานอัตโนมัติขนาดเล็กว่า มี
ความราบเรี ยบสมํ่าเสมอหรื อไม่ รวมทังการพิ
้
จารณา
จากคุณภาพของชิ ้นงานที่ได้ จากการกัด
จากรู ปที่ 14 แสดงผลการทดสอบกัดชิน้ งาน
จริ ง ด้ ว ยเครื่ องกัด ชิ น้ งานอัต โนมัติข นาดเล็ก พบว่า
รู ป (ก)-(ง) ชิ น้ งานที่ ได้ มี ความถูกต้ องทัง้ ขนาดและ
รู ปร่ าง แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบว่าพืน้ ผิวที่เกิดจาก
การกัด โดยเฉพาะพื น้ ผิ ว บริ เ วณแนวขอบด้ า นข้ า ง
ยังคงมีบางตําแหน่งที่ยังคงไม่สมํ่าเสมอ และขรุ ขระ
รวมทั ง้ พื น้ ผิ ว รอยกั ด ในบริ เ วณด้ านล่ า งยั ง คงไม่
ราบเรี ยบ ส่วนรูป (จ) พบว่าชิ ้นงานที่ได้ มีความถูกต้ อง
ทั ง้ ขนาด รู ป ร่ า ง รวมทั ง้ พื น้ ผิ ว บริ เวณแนวขอบ
ด้ านข้ างและด้ านล่างของชิน้ งานที่เกิดจากการกัดที่
ราบเรี ยบ และสมํ่าเสมอ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
รูปที่ 14 การทดสอบกัดชิ ้นงานจริงที่ความเร็ว 93.6 mm/s
และที่ความเร่งคือ
(ก) ax และ ay เท่ากับ 1,214.03mm/s2
az เท่ากับ 1,312.46 mm/s2
(ข) ax และ ay เท่ากับ 1,115.60mm/s2
az เท่ากับ 1,181.21mm/s2
(ค) ax และ ay เท่ากับ 951.53 mm/s2
az เท่ากับ 1,148.40 mm/s2
(ง) ax และ ay เท่ากับ 853.10 mm/s2
az เท่ากับ 1,049.97 mm/s2
(จ) ax และ ay เท่ากับ 787.48 mm/s2
az เท่ากับ 984.35 mm/s2

6. สรุ ป

จากผลการทดสอบทัง้ 2 ส่วน คือการทดสอบ
เพื่ อ หาการตอบสนองของสเต็ ป มอเตอร์ และการ
ทดสอบการทํางานจริ งของเครื่ องกัดชิ ้นงานอัตโนมัติ
ขนาดเล็ก พบว่าเครื่ องกัดชิน้ งานอัตโนมัติขนาดเล็ก
สามารถทํ า งานได้ เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก าร
ตอบสนองอย่างราบเรี ยบสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ชิน้ งานที่

ได้ จากการกัดมีคา่ ความถูกต้ อง 100 % ที่คา่ ความเร็ ว
93.6 mm/s และที่คา่ ความเร่งสําหรับการเคลื่อนที่ใน
แนวระนาบและการเคลื่ อ นที่ ใ นแนวดิ่ ง คื อ 787.48
mm/s2 และ 984.35 mm/s2 ตามลําดับ
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