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บทคัดย่อ
โครงงานนี้ นาเสนอการออกแบบและการสร้ า งเครื่ องประจุ แบตเตอรี่ ค วบคุ ม ด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ที่มีโหมดการทางาน 3 โหมด ได้แก่ โหมดแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงคงที่
ระหว่าง 00.0 – 24.0V กระแสสู งสุ ด 1.50A โหมดแหล่งจ่ายกระแสไฟตรงคงที่ระหว่าง 0.00 – 1.50 A
แรงดันสู งสุ ด 25.5 V และโหมดเครื่ องประจุแบตเตอรี่ กาหนดอัตราการประจุได้ระหว่าง 0.00 – 1.50 Ahrที่สามารถเลือกความเร็ วในการประจุได้ 3 ระดับ นัน่ คือ ช้า(5 ชัว่ โมง)ปานกลาง(2.5 ชัว่ โมง) และ เร็ ว
(1 ชัว่ โมง)รวมทั้งสามารถตั้งเวลา วัน เดือน ปี ค.ศ. ปั จจุบนั การแสดงค่าของแรงดัน กระแส เวลา และ
ขั้นตอนการทางานต่าง ๆ แสดงผลด้วยผลึ กเหลวขนาด 20 ตัวอักษร 2 บรรทัด นอกจากนี้ ยงั มีวงจร
ป้ องกันการลัดวงจรและกระแสเกินแสดงผลโดยเสี ยงเตือนดังขึ้นพร้อมทั้งแสดงการเตือนที่หน้าจอด้วย
ประหยัดต้นทุนและไม่ยงุ่ ยากในการใช้งาน
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Abstract
This project presents the design and construction of a battery charger controlled by
MCS-51 microcontroller. Speeds of this battery charger can be selected for three working modes.
These working modes are the slow (5 hrs.), medium (2.5 hrs.), and fast (1 hr.).In addition, it can be set
up time, date, month, and year. Voltages current and working step can be display by a set of a 20x2
LCD’s. Protection circuit is also provided to alarm when an overload occurs. This battery charger is
also cost and an easy to use charger.
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