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การควบคุมระบบติดตามดวงอาทิตย์ ด้วยมอเตอร์ เดี่ยวแกนคู่โดยใช้ ฟัซซีลอจิก
Sun Tracking System Control with Single Motor Dual Axial by Using Fuzzy Logic
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บทคัดย่ อ
กำรติดตำมทิศทำงดวงอำทิตย์ของแผงโซล่ำเซลล์ แบบเดิมมีสองชนิดคือชนิดมอเตอร์เดี่ยวปรับกำรหมุนแบบ
แกนเดี่ยว (SMSA) ซึ่ งควบคุมกำรทำงำนง่ำย ให้ประสิ ทธิภำพค่อนข้ำงต่ำและชนิ ดมอเตอร์ คู่ปรับกำรหมุนแบบแกนคู่
(DMDA) ควบคุมกำรทำงำนค่อนข้ำงยำก ให้ประสิ ทธิภำพค่อนข้ำงสูงและรำคำแพงกว่ำ
งำนวิจยั นี้ จึงได้พฒ
ั นำ และสร้ำงระบบติ ดตำมดวงอำทิ ตย์ ขึ้นมำเพื่อใช้เองภำยในประเทศ โดยออกแบบวิธี
ติดตำมและตรวจจับทิศทำงของดวงอำทิตย์ให้ทำงำนแบบอัตโนมัติ ด้วยกำรนำระบบควบคุมแบบฟัซซี มำผสมผสำนกับ
ระบบกลไกชนิ ดมอเตอร์ เดี่ ยวแบบแกนคู่ (SMDA) ทำให้ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ เซนเซอร์ แต่มีควำมทันสมัย ใช้งำนง่ำย
รำคำถูก และมี ค วำมยืด หยุ่น ปรั บ ตัว เองได้ ข้อ มู ลอิ น พุต ที่ ใช้คื อต ำแหน่ งลองติ จูด และละติ จู ด ณ.วัน ที่ แ ละเวลำ ที่
สอดคล้องกันเท่ำนั้น จำกผลกำรทดลองพบว่ำระบบ SMDA ด้วยระบบฟั ซซี น้ ี ให้ประสิ ทธิ ภำพได้ใกล้เคียงกับแบบ
DMDA ประมำณ 23.30% แต่รำคำถูกกว่ำและควบคุมง่ำยกว่ำ
ABSTRACT
Generally, there are two type of solar solar photovoltaic cell operating sun tracking systems; single motor single
axial (SMSA) which contributes case control but low effectiveness. And dual motor dual axial (DMDA) which is more
difficult to control but can achieve higher efficiency and can be more expensive.
This particular work aimed to create and develop the sun tracking systems for using intranationally. We designed
the automatically sun tracking and positioning system by using the combination of fuzzy logic control and single motor dual
axial system (SMDA). The creation required no sensors with modern, easy to use, uncostly, and flexible. The input data
using in this system were the concordantly longtitude and latitude at the precise data and time. The result suggested the
SMDA with fuzzy logic system provided comparatively effectiveness that of DMDA about 23.30% with less price and
easier control
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บทนา
พลังงำนแสงอำทิตย์เป็ นพลังงำนที่มีศกั ยภำพมำก แต่ยงั ไม่มีวธิ ี กำรใดที่จะทำให้แผงโซล่ำเซลล์สำมำรถดึง
พลังงำนแสงอำทิตย์มำเปลี่ยนเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เนื่องจำก หนึ่งอุณหภูมิขณะใช้งำนของ
แผงโซล่ำเซลล์สูงเกิน 25°C และสองไม่สำมำรถควบคุมทิศทำงกำรหมุนของแผงโซล่ำเซลล์ให้หมุนติดตำมดวงอำทิตย์
(ศุภชัย, 2551) ได้อย่ำงแม่นยำและเที่ ยงตรง ซึ่ งกำรลดอุณหภูมิของแผงโซล่ำเซลล์ลง (นิ คม, 2551) ส่ งผลต่อกำรเพิ่ม
ประสิ ทธิภำพที่จะได้รับเพิ่มขึ้นน้อยมำก ดังนั้นงำนวิจยั ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่วธิ ีกำรควบคุมทิศทำงกำรหมุนของแผง
โซล่ำเซลล์เพื่อติดตำมทิศทำงของดวงอำทิ ตย์ โดยจะทำกำรปรับระบบควบคุมกำรหมุนของแผงโซล่ำเซลล์ได้เป็ น 2
ชนิด คือหนึ่ งระบบติดตำมดวงอำทิตย์ชนิดมอเตอร์เดี่ยวปรับกำรหมุนแบบแกนเดี่ยว(SMSA) ดังรู ปที่ 1 และสองระบบ
ติดตำมดวงอำทิตย์ชนิดมอเตอร์คู่ปรับกำรหมุนแบบแกนคู่(DMDA) ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 ระบบติดตำมดวงอำทิตย์ ชนิดมอเตอร์เดี่ยวปรับกำรหมุนแบบแกนเดี่ยว(SMSA)
(จาก http://www.cleantick.com/uploads/pages/pic/1302866243.png)

รู ปที่ 2 ระบบติดตำมดวงอำทิตย์ ชนิดมอเตอร์คู่ปรับกำรหมุนแบบแกนคู(่ DMDA)
(จำก https://pvpmc.sandia.gov/wp-content/uploads/2012/05/SNL-2-axis-TrackerB1.jpg)
จำกกำรศึกษำวิธีกำรปรับระบบติดตำมดวงอำทิตย์โดยเปรี ยบเทียบกับแบบไม่มีกำรปรับกำรหมุน(ปกติ) พบว่ำ
ชนิ ดมอเตอร์คู่ปรับกำรหมุนแบบแกนคู่เพิ่มประสิ ทธิ ภำพได้สูงสุ ด 33% (Dipti, 2013) ส่ วนชนิ ดมอเตอร์ เดี่ยวปรับกำร
หมุนแบบแกนเดี่ยวเพิ่มประสิ ทธิภำพได้ 21% (Emre, 2016) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ควบคุมด้วยระบบฟัซซีลอจิกสำมำรถปรับ
กำรหมุนได้ผลลัพธ์ที่มีควำมรวดเร็ วและแม่นยำสูง เมื่อวิเครำะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยพบว่ำชนิดมอเตอร์คู่ปรับกำรหมุนแบบ
แกนคู่ มีควำมแม่นยำสูงกว่ำ สำมำรถปรับกำรหมุนของแผงโซล่ำเซลล์ได้ตรงตำมทิศทำงของแสงอำทิตย์ แต่ค่ำใช้จ่ำย
ของกำรลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 30,000 บำทต่ อ แผง (Adrian, 2010) ซึ่ งถื อ ว่ำ สู ง มำก และส่ ง ผลให้ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยของกำร
บำรุ งรักษำและกำรใช้พลังงำนในกำรขับเคลื่อนขยับเพิ่มสู งขึ้นตำมไปด้วย ส่ วนชนิ ดมอเตอร์ เดี่ยวปรับกำรหมุนแบบ
แกนเดี่ยวมีกำรลงทุนที่ถูกลง 15,000 บำท แต่ไม่สำมำรถเพิ่มประสิ ทธิภำพได้สูงเทียบเท่ำ งำนวิจยั นี้จึงได้มีแนวควำมคิด
ที่จะพัฒนำและสร้ำงระบบติดตำมดวงอำทิตย์แนวใหม่ ขึ้นมำใช้เองภำยในประเทศที่มีควำมทันสมัย ใช้งำนง่ำย มีควำม
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เที่ยงตรง แม่นยำมำกขึ้น รำคำถูกและมีควำมยืดหยุน่ ปรับตัวเองได้มำปฏิบตั ิหน้ำที่แทนมนุษย์ โดยนำเทคโนโลยีข้ นั สู ง
เช่นระบบควบคุมแบบฟัซซีลอจิกมำผสมผสำนกับกำรทำงำนระบบติดตำมชนิดมอเตอร์เดี่ยวแบบแกนคู่(SMDA) ด้วย
กำรออกแบบวิธีกำรติดตำมและตรวจจับทิศทำงของแสงอำทิตย์แนวใหม่ที่ทำให้ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ เซนเซอร์ (Fazlur,
2014) เพื่อกำรติดตำมแต่อย่ำงใด ซึ่งจะเป็ นกำรลดค่ำใช้จ่ำยแต่เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำนให้แม่นยำสูงขึ้นโดยเพียงแต่
ป้ อนข้อมูลอินพุตที่ประกอบด้วยตำแหน่งลองติจูดและละติจูด ณ.วันที่และเวลำ ที่สอคล้องกันเท่ำนั้น (Ibrahim, 2008)
โดยแสดงปั ญหำ แนวทำงแก้ไขและผลที่คำดว่ำจะได้รับ ดังรู ปที่ 3
ปัญหา
1. เดิม ระบบติดตำมดวงอำทิตย์
ด้วยมอเตอร์เดี่ยวปรับกำรหมุน
แบบแกนเดี่ยว(SMSA) รำคำถูก
แต่มีประสิ ทธิภำพค่อนข้ำงต่ำและ
ไม่แม่นยำ
2. เดิม ระบบติดตำมดวงอำทิตย์
ด้วยมอเตอร์คู่ปรับกำรหมุนแบบ
แกนคู่(DMDA) มีประสิ ทธิภำพ
กำรทำงำนสูง แต่มีกำรลงทุนสูง
ค่ำใช้จ่ำยของบำรุ งรักษำสูง ระบบ
ซับซ้อนและกำรใช้พลังงำนมำก

การแก้ ไข
 ตัวควบคุม: ใช้ระบบควบคุม
แบบฟัซซีลอจิกที่มำทำหน้ำ
ที่แทนอุปกรณ์เซนเซอร์
 โครงสร้ าง: มอเตอร์เดี่ยว
หมุนแบบแกนคู(่ SMDA)

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
 กำรทำงำนของระบบ
ติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ย
มอเตอร์เดี่ยวหมุนแบบแกน
คู(่ SMDA) มีประสิ ทธิภำพ
กำรทำงำนสูงเทียบเท่ำแบบ
มอเตอร์คปู่ รับกำรหมุนด้วย
แกนคู(่ DMDA)
 เป้ าหมาย: ต้องกำรควำม
แม่นยำมำกขึ้น ลดค่ำใช้จ่ำย
ของกำรลงทุน และลดคน

รู ปที่ 3 แสดงปั ญหำ แนวทำงกำรแก้ไขและผลที่คำดว่ำจะได้รับ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
กำรศึกษำครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรออกแบบกลไกกำรทำงำนและวิธีกำรควบคุมระบบติดตำมดวง
อำทิตย์มอเตอร์เดี่ยวปรับกำรหมุนแบบแกนคู่โดยใช้ฟัซซีลอจิก
วิธีการวิจยั
จำกแนวควำมคิดของระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์เดี่ยวปรับกำรหมุนแบบแกนคู(่ SMDA) ได้มีกำร
ออกแบบกลไกและวิธีควบคุมกำรทำงำน ดังรู ปที่ 4
6. ทิศทางแผงโซล่ าเซลล์
ปรับหมุนติดตำมดวงอำทิตย์

1.การป้ อนข้ อมูล
อินพุตด้วยวันที่และเวลำ
2. ชุดควบคุมและประมวลผล
ควบคุมระบบด้วยฟัซซีลอจิก

3. ชุดขับเคลือ่ น
มอเตอร์เดี่ยวแกนคู(่ SMDA)

4. การแสดงผล
มุมที่ปรับหมุนของมอเตอร์

5. ค่ าป้ อนกลับ
เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งในกำรปรับมุมของมอเตอร์
รู ปที่ 4 กำรออกแบบกลไกกำรทำงำนและวิธีกำรควบคุมระบบด้วยฟัซซีลอจิก
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จำกรู ปที่ 4 จะแบ่งขั้นตอนกำรทำงำนของระบบออกเป็ น 6 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย
1. กำรป้ อนข้อมูล(อินพุต): ป้ อนข้อมูลอินพุตที่ประกอบด้วยละติจูด ลองติจูด วันที่และเวลำ
2. ชุดควบคุมและประมวลผล: จะรับข้อมูลอินพุตและค่ำป้ อนกลับ เพื่อให้สั่งมอเตอร์ หมุน โดยควบคุมกำรทำงำนด้วย
ใช้ฟัซซีลอจิก ซึ่งจะสัง่ กำรไปยังแผงควบคุมมอเตอร์ เพื่อปรับกำรหมุนไปยังตำแหน่งที่ตอ้ งกำร ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 Flow chart กำรควบคุมกำรทำงำนด้วยฟัซซีลอจิก
จำกรู ปที่ 5 กำรทำงำนของระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์เดี่ยวแกนคูน้ ี (SMDA) เมื่อทำกำรสตำร์ทจะมี
ชุดคำสัง่ Timer start เพื่อทำกำรตรวจสอบวันที่และเดือน ในทุกๆ 1 วินำที เมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขของชุดคำสัง่ Switch
clock ระบบจะทำงำนโดยสัง่ ให้ Arduino ON ทำงำน โดยจะมีกำรปรับมุมกำรหมุนตำมช่วงเวลำ 7.00 น. 11.00 น. และ
14.00 น. ของทุกวัน
3. ชุดขับเคลื่อน: จะใช้มอเตอร์ เป็ นตัวขับเคลื่อนเพื่อปรับกำรหมุนติดตำมดวงอำทิตย์ ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 กลไกปรับกำรหมุนของระบบระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์เดี่ยวปรับกำรหมุนแบบแกนคู(่ SMDA)
จำกรู ปที่ 6 กำรปรับมุมส่ ำย(ɣp) จะใช้เฟื องตัวที่ 2 (เฟื องตำม) หมุนตำมเฟื องตัวที่ 1 (เฟื องขับ) เพื่อปรับมุม
กำรหมุนติดตำมดวงอำทิตย์ให้เคลื่อนที่ โดยกำรหมุนจำกทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ส่ วนปกำรปรับมุมเอียง(β) จะมี
จำนหมุนและคันชักเชื่อมติดกับเฟื องขับของมอเตอร์ (เฟื องตัวที่ 1) เพื่อปรับแผงโซล่ำเซลล์ให้เอียงขึ้นในช่วงเวลำเช้ำ
และเอียงลงในช่วงเวลำบ่ำยตำมทิศทำงของแสงอำทิตย์
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4. กำรแสดงผล (เอำท์พตุ ) : มุมที่ปรับได้จริ งของมอเตอร์
5. ค่ำป้ อนกลับ : จะใช้กำรตรวจจับด้วยเวลำในกำรปรับมุมกำรหมุนของมอเตอร์ และส่งข้อมูลกลับไปยังชุดประมวลผล
6. ทิศทำงของแผงโซล่ำเซลล์ : ปรับกำรหมุนติดตำมดวงอำทิตย์
การออกแบบการทางานของระบบติดตามดวงอาทิตย์ ด้วยมอเตอร์ เดีย่ วแกนคู่
โดยกำรคำนวณโดยกำรป้ อนละติจูด(Lt), ลองติจูด(Lg), วันที่ในรอบปี (Jd )และเวลำ(Tlocal) โดยมีสมกำร
คำนวณ(Anusorn, n.d.) เพื่อหำมุมส่ำย(ɣp) และมุมเอียง(β) จำกนั้นนำค่ำเฉลี่ยทั้งปี ที่ได้ไปออกแบบกำรปรับกำรหมุน
ติดตำมดวงอำทิตย์
สมกำรที่ 1 เพื่อหำค่ำมุมเอียง(β) = sin (sin Lt sin D  cos Lt cos D cosW ) (สมกำรที่ 1)
สมกำรที่ 2 เพื่อหำค่ำมุมส่ำย(ɣp) = sin ( cos D sin W )
(สมกำรที่ 2)
1

1

cos 

ต้องกำรทรำบค่ำคำตอบของสมกำรที่ 1 และสมกำรที่ 2 ต้องทรำบค่ำ D และ W ก่อนจำกสมกำรด้ำนล่ำงนี้
(สมกำรที่ 3)
D = 23.45 x sin (360 x ( Jd  284 ) )
365

W = (Ts-12)/12

(สมกำรที่ 4)

เมื่อ Ts = T local – T Lg + Eqt

(สมกำรที่ 5)

Eqt = 9.87sin 2B – 7.53cos B – 1.5sin B

(สมกำรที่ 6)

B = 360 x (Jd-81) / 364

(สมกำรที่ 7)

ดังนั้นเมื่ออินพุตวันที่ในรอบปี (Jd) เวลำ(T local) พร้อมทั้งทรำบละติจูด(Lt) และลองติจูด(Lg) ที่ใช้ในกำร
ทดลองก็จะทรำบมุมเอียง(β) ได้ และมุมส่ำย(ɣp) ในช่วงเวลำนั้นได้ จำกนั้นนำไปหำค่ำเฉลี่ยทั้งปี ที่เพื่อออกแบบกำร
ปรับกำรหมุนติดตำมดวงอำทิตย์ ดังตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 กำรควบคุมกำรทำงำนของระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์เดี่ยวแกนคู่

จำกตำรำงที่ 1 คำนวณค่ำเฉลี่ยของทิศทำงของดวงอำทิตย์ในมุมเอียง(β) และมุมส่ำย(ɣp) ซึ่งแบบ DMDA คือกำร
ปรับกำรหมุนติดตำมตรงตำมทิศทำงดวงอำทิตย์ และ SMDA คืองำนที่กำรออกแบบใหม่ โดยต้องกำรให้มีควำมสมมำตรกัน
ในกำรปรับกำรหมุนทั้งในช่วงฤดูร้อน 21 มีนำคม - 21สิ งหำคม และในช่วงฤดูหนำว 22 สิ งหำคม - 20 มีนำคม ซึ่งในมุม
เอียง(β) ช่วงเช้ำปรับแผงโซล่ำเซลล์ให้เอียงขึ้นในช่วงเวลำเช้ำ และเอียงลงในช่วงเวลำบ่ำยตำมทิศทำงของแสงอำทิตย์ ดัง
รู ปที่ 7 ส่วนในมุมส่ำย(ɣp) จะหมุนติดตำมดวงอำทิตย์จำกทิศตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตกในรอบวัน ดังรู ปที่ 8 ซึ่งกำร
ทำงำนจะมีกำรปรับกำรหมุน 3 ครั้งในรอบวัน ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนำว โดยครั้งที่ 1 อยูใ่ นช่วงเวลำ 07.00-10.00 น. ครั้ง
ที่ 2 อยูใ่ นช่วงเวลำ 11.00-13.00 น. ครั้งที่ 3 อยูใ่ นช่วงเวลำ 14.00-17.00 น.

รู ปที่ 7 กำรปรับกำรหมุนติดตำมดวงอำทิตย์ในมุมเอียง(β)
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รู ปที่ 8 กำรปรับกำรหมุนติดตำมดวงอำทิตย์ในมุมส่ำย(ɣp)
ขั้นตอนการทดลอง
กำรปรับกำรหมุนของระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์เดี่ยวแกนคู(่ SMDA)โดยปรับกำรหมุนตำมทิศทำง
ที่ออกแบบไว้ แล้วทดสอบหำค่ำกำลังไฟฟ้ ำที่ได้เพื่อเปรี ยบเทียบกับระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์คู่แกนคู่
(DMDA) และแบบไม่ปรับกำรหมุน(ปกติ) ดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 กำรปรับกำรหมุนแผงโซล่ำเซลล์ติดตำมดวงอำทิตย์และตรวจวัดค่ำพลังงำนทำงไฟฟ้ ำ
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จำกรู ปที่ 9 ได้ทำกำรแบ่งขั้นตอนกำรทดลองโดยตรวจวัดค่ำตำมช่วงเวลำที่ออกแบบไว้และให้ทำพร้อมกัน
ทั้ง 3 เครื่ อง เมื่อวัดค่ำแล้วให้คำนวณหำค่ำกำลังไฟฟ้ ำที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับแบบไม่ปรับกำรหมุน(ปกติ)
1. กำรเตรี ยมโครงสร้ำงระบบติดตำมดวงอำทิตย์แบบไม่ปรับกำรหมุน(ปกติ) ปรับแผงโซล่ำเซลล์เอียง 15˚ โดยให้หนั
หน้ำไปทำงทิศใต้ จำกนั้นตรวจวัดและบันทึกค่ำแรงเคลื่อนไฟฟ้ ำ(Voltage) และกระแสไฟฟ้ ำ(Amphere)
2. กำรเตรี ยมโครงสร้ำงระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์เดี่ยวแกนคู(่ SMDA) จำกนั้นทำกำรปรับมุมเอียง(β) และ
มุมส่ำย(ɣp) จำกนั้นตรวจวัดและบันทึกค่ำแรงเคลื่อนไฟฟ้ ำ(Voltage) และกระแสไฟฟ้ ำ(Amphere)
3. กำรเตรี ยมโครงสร้ำงระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์คู่แกนคู(่ DMDA) ) จำกนั้นทำกำรปรับมุมเอียง(β) และมุม
ส่ำย(ɣp) จำกนั้นตรวจวัดและบันทึกค่ำแรงเคลื่อนไฟฟ้ ำ(Voltage) และกระแสไฟฟ้ ำ(Amphere)
ผลการวิจยั
หลังจำกตรวจวัดตำมวิธีกำรทดลองแล้วบันทึกค่ำแรงเคลื่อนไฟฟ้ ำ(Voltage) และกระแสไฟฟ้ ำ(Amphere)
โดยจะนำค่ำทั้งสองนี้ไปคำนวณหำค่ำกำลังไฟฟ้ ำ(Power) และกำลังไฟฟ้ ำรวมในรอบวัน(Total Power) ซึ่งสำมำรถ
คำนวณกำลังที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับแบบไม่ปรับกำรหมุน(ปกติ) และแบบ DMDA(แบบเก่ำ)
ตารางที่ 2 กำรเปรี ยบเทียบค่ำแรงเคลื่อนไฟฟ้ ำ กระแสไฟฟ้ ำ และกำลังไฟฟ้ ำฟ้ ำ

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำกำลังไฟฟ้ ำที่เพิ่มขึ้นมำกที่สุดคือแบบกำรปรับกำรหมุนติดตำมตรงตำมทิศทำงดวงอำทิตย์
แบบ DMDA(Old) มีค่ำเฉลี่ยกำลังไฟฟ้ ำสะสมในรอบวันเพิ่มขึ้น 27.09% ส่ วนแบบ SMDA(New) คือระบบมอเตอร์
เดี่ยวแกนคู่ที่ออกแบบใหม่ มีค่ำเฉลี่ยกำลังไฟฟ้ ำสะสมในรอบวันเพิ่มขึ้น 23.30% เมื่อเปรี ยบเทียบกับแบบไม่ปรับกำร
หมุน(ปกติ)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จำกผลกำรทดลองพบว่ำระบบติดตำมดวงอำทิตย์ดว้ ยมอเตอร์เดี่ยวแบบแกนคู่โดยใช้ฟัซซีลอจิก ที่ออกแบบ
ใหม่น้ ี มีประสิ ทธิภำพกำรทำงำนของแผงโซล่ำเซลล์เพิ่มขึ้น 23.26% ซึ่งเทียบเท่ำกับชนิดมอเตอร์คูป่ รับกำรหมุนแบบ
แกนคู(่ DMDA) ในช่วงประมำณ 21-33% โดยกำรทดลองนี้ดำเนินกำรจำกวันที่ 21ก.ย. – 30 พ.ย. (3 เดือน) ซึ่งอยู่
ในช่วงฤดูฝนทำให้ผลที่ได้ออกมำมีค่ำไม่แตกต่ำงกันมำก จึงต้องเพิ่มระยะเวลำให้ครอบคลุมฤดูร้อนด้วยจะเห็นผล
ชัดเจนมำกกว่ำนี้เพื่อพิสูจน์ค่ำที่ออกแบบในกำรปรับกำรหมุนว่ำใช้งำนจริ งได้ และระบบที่ออกแบบขึ้นใหม่น้ ีสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยของกำรลงทุนลงด้วย ดังตำรำงที่ 3
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ตารางที่ 3 กำรเปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยของกำรลงทุนเทียบกับกำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพของโซล่ำเซลล์

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำแบบ SMDA(New) และแบบ DMDA(Old) มีคำ่ ใช้จ่ำยของกำรลงทุนเทียบกับกำรเพิ่ม
ประสิ ทธิภำพของโซล่ำเซลล์ ประมำณ 643.78 บำท และ 1,107.42 บำท ซึ่งแบบ SMDA(New) ที่สร้ำงขึ้นใหม่น้ ียงั สำมำรถ
ลดต้นทุนลงได้ 463.64 บำทเมื่อเทียบกับเพิ่มขึ้นของประสิ ทธิภำพของโซล่ำเซลล์
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