บทที่ 3
การออกแบบและสร้ าง
การออกแบบและสร้างโต๊ะเขียนผ้าบาติกที่ควบคุมอุณหภูมิโดยวงจรรี เลย์ จะกล่าวไว้ใน
บทนี้ โดยเริ่ มต้นด้วยบล็อกไดอะแกรมรวม วงจรรวมและท้ายสุ ดเป็ นการออกแบบโต๊ะเขียนผ้า
บาติก ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
3.1 บล็อกไดอะแกรมรวมของโครงงานที่นาเสนอ
การออกแบบและสร้างโต๊ะเขียนผ้าบาติกที่ควบคุมอุณหภูมิโดยวงจรรี เลย์ แสดงดังรู ปที่ 3.1

Push Button Switch

Heater & Pilot Lamp

Temperature Controller

Relay Controller

Motor ( Movement )

Thermocouple

Timer Controller

Motor ( Blower )

รู ปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมรวมของโครงงานทีน่ าเสนอ
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หลักการทางาน
จากรู ปที่ 3.1 แสดงการทางานของระบบโดยมีหลักการทางานดังนี้ คือ Thermocouple ทา
หน้าตรวจจับอุณหภูมิแล้วส่ งค่าไปให้ชุด Temperature Controller ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิใน
การอบผ้าบาติกให้ได้ค่าตามที่ต้ งั ไว้ ส่ วนของ Timer Controller ทาหน้าที่ควบคุมเวลาในการอบผ้า
บาติกตามที่ตอ้ งการ ส่ งค่าไปให้ Relay Controller ซึ่งทาหน้าที่เป็ นตัวควบคุมการทางานของ
Heater ขนาด 800 W 3.64 A ให้ได้อุณหภูมิตามค่าที่ต้ งั ไว้ โดยมีการแสดงผลการทางานด้วย Pilot
Lamp ส่ วนของ Motor (Blower) ขนาด 1/10 HP 74.6 W 0.36 A ทาหน้าที่เป่ าลมร้อนภายในตูอ้ บ
ส่ วน Motor ( Movement ) ขนาด 1/4 HP 186.5 W 0.85 A ทาหน้าที่มว้ นเก็บผ้าบาติกใช้การ
ควบคุมมอเตอร์แบบหมุนได้ 2 ทิศทางด้วย Push Button Switches ส่ วนของการทางานให้นาผ้ามา
ติดตั้งที่โต๊ะเขียนผ้าบาติก เมื่อเขียนผ้าเสร็ จก็หมุนผ้าเข้าสู่ ตอู ้ บผ้า ระหว่างการรอผ้าแห้งสามารถ
เขียนภาพที่ 2 ได้เลย หลังจากภาพที่ 1 แห้งแล้วหมุนภาพที่ 2 เข้าไปแทน เมื่อเขียนภาพที่ 2 เสร็ จ
แล้วสามารถหมุนภาพต่อไปได้เลย แล้วอบให้แห้ง จะทางานวนเป็ นระบบแบบนี้ไปจนหมดม้วนผ้า
ทั้งระบบใช้กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 1100 W 220 V 5 A
3.2 การออกแบบวงจรรวมของโครงงานที่นาเสนอ
การออกแบบและสร้างโต๊ะเขียนผ้าบาติกที่ควบคุมอุณหภูมิโดยวงจรรี เลย์ มีวงจรรวมแสดง
ดังรู ปที่ 3.2 และ รู ปที่ 3.3

รู ปที่ 3.2 วงจรกาลังของโครงงานทีน่ าเสนอ
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รู ปที่ 3.3 วงจรควบคุมของโครงงานทีน่ าเสนอ
จากรู ปที่ 3.2 เมื่อ Power on Circuit Breaker ทาให้ Blower ทางานทันที ส่ วน Heater จะ
ทางานเมื่อ K1 ทางานโดยมี Lamp แสดงสภาวะการทางาน ส่ วน Coil Run และ Coil Start ของ
Motor ( Movement ) จะทางานในลักษณะการหมุนแบบ Forward เมื่อ K2 ทางาน และจะทางานใน
ลักษณะการหมุนแบบ Reverse เมื่อ K2 ทางาน
จากรู ปที่ 3.3 เมื่อ Power on Circuit Breaker ทาให้ K1 ทางาน พร้อมกับชุ ดควบคุมเวลา
และชุดควบคุมอุณหภูมิ เมื่อถึงเวลาหรื ออุณหภูมิตามที่ต้ งั ไว้จะตัดวงจรไม่ให้ K1 ทางาน การเริ่ มจับ
เวลาใหม่ตอ้ งกดสวิตช์ Reset ส่ วนการควบคุม Motor ( Movement ) ให้หมุน Forward ทาได้โดย
การกดสวิตช์ Forward เพื่อให้ K2 ทางาน และหมุน Reverse ทาได้โดยการกดสวิตช์ Reverse
เพื่อให้ K3 ทางาน โดย K2 และ K3 จะไม่ทางานพร้อมกัน
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3.3 การออกแบบโต๊ ะเขียนผ้าบาติก
โต๊ะเขียนผ้าบาติกที่ออกแบบมีขนาดความสู ง 80 cm. ความกว้าง 120 cm. ความยาว 220 cm.
โดยโครงสร้างใช้เหล็กฉากเจาะรู ยึดติดด้วยน๊อต บุโครงสร้างด้วยแผ่นสังกะสี ขนาด 0.4 mm. หุม้
ขอบด้วยอลูมิเนียมฉาก แสดงดังรู ปที่ 3.4 และรู ปเครื่ องจริ งที่ออกแบบและสร้างแสดงดังรู ปที่ 3.5
220 cm

53 cm

120 cm
80 cm

Blower

25 cm
Heater x 2

2

12

69 cm

รู ปที่ 3.4 โต๊ ะเขียนผ้าบาติกที่ออกแบบ

รู ปที่ 3.5 โต๊ ะเขียนผ้าบาติกที่สร้ างจริง

Moving
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3.3.1 แกนปล่อยม้ วนผ้าบาติก

รู ปที่ 3.6 แกนปล่อยม้ วนผ้าบาติก
แกนที่ใส่ มว้ นผ้าบาติกช่วยในการปล่อยผ้าบาติกเป็ นตามรู ปที่ 3.6 รู ปทางขวาจะมีเกลียว
สามารถหมุนออกได้เพื่อที่จะใส่ แกนม้วนผ้าบาติกได้ จะพบว่ามีมู่เลย์ช่วยในการทาให้ผา้ บาติกตึง
แสดงดังรู ปที่ 3.7

รู ปที่ 3.7 มู่เลย์ ช่วยให้ ผ้าตึง
3.3.2 แกนเก็บม้ วนผ้าบาติก

รู ปที่ 3.8 แกนเก็บม้ วนผ้าบาติก
จากรู ปที่ 3.8 เป็ นแกนที่เก็บม้วนผ้าบาติกหลังจากที่ผา้ บาติกผ่านการอบมาแล้ว
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3.3.3 ชุ ดขับเคลือ่ นม้ วนผ้า

รู ปที่ 3.9 ชุ ดขับเคลือ่ นม้ วนผ้ าบาติก
จากรู ปที่ 3.9 จะพบว่ามีเฟื องโซ่ไปต่อกับมอเตอร์ เพื่อใช้เป็ นตัวขับเคลื่อนม้วนผ้า ซึ่ง
สามารถกลับทิศทางการหมุนได้
3.3.4 ชุ ดทาความร้ อนด้ วย Heater

รู ปที่ 3.10 ชุ ดทาความร้ อน
จากรู ปที่ 3.10 เป็ นชุดทาความร้อนในที่น้ ีจะมี Heater 2 ตัวขนาดตัวละ 800 วัตต์ ช่วยใน
การอบผ้าบาติกให้แห้ง โดยจะใช้ครั้งละ 1 ตัว
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3.3.5 ชุ ดควบคุมการทางานทั้งหมด

รู ปที่ 3.11 ชุ ดควบคุมการทางานทั้งหมด
จากรู ปที่ 3.11 เป็ นชุดควบคุมการทางานทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิ
ชุดควบคุมเวลาการอบผ้าและชุดควบคุมการเคลื่อนที่ไปและกลับของม้วนผ้า

