KU JAM D.C. TEAM

KUSFEN DESIGN TEAM
MODEL: CV-A3-01

MODEL: Z – Skate

เม�อยานพาหนะที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของคนเมืองไดอยางครอบคลุมอีกตอไปจึงไดมีการออกแบบยาน
พาหนะแบบพกพา โดยสามารถพกพาไปยังสถานที่ตางๆ ไดสะดวก
รูปลักษณที่โดดเดนมีการนำเทคโนโลยีตางๆ มาประยุกต ใชอยาง
เหมาะสมนอกจากนั้นในการออกแบบยานพาหนะแบบพกพานี้ยังคำนึง
ถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอม เพ�อให
ครอบคลุมกับความตองการ
ของคนเมืองในปจจุบัน

แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติระหวางมือกับเทา อีกทั้งความสนใจ
ในนวัตกรรมหุนยนตจึงไดนำเอาสวนของกริปเปอรมาใชดัดแปลง
รูปลักษณ ใหเสมือนมือของมนุษยและแนวคิดระบบขับเคล�อนที่
ผสมผสาน กลไกการทำงานใหเหมาะสมกับรองเทามีลอคูนี้

การเคล�อนที่โดยใช Z – Skate
ขั้นตอนการสวมใส
1. งางมือกลดานหนาของ Z – Skate ออก
2. แกะสายรัดขอเมาออก
3. วางเทาลงแผนยางโดยไมตองถอดรองเทา
4. เม�อน้ำหนักของผูสวมใสกดลงบนปุมที่อยูดานหนาของ Z – Skate
มือกลจะทำงานโดยหุบลงมาเพ�อลอคเทาของผูใช
5. ทำการติดสายรัดขอเทาเพ�อเปนการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง
6. เม�อพรอมแลวทั้งรางกายและอุปกรณก็ออกเดินทางดวย Z – Skate
*** หมายเหตุ ควรกดใหแผนดานหลังติดกับตัวดันดานหลังกอนการสวมใส
เพ�อปองกันการล�นไถลขณะสวมใส ***

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.ฟงกชันการใชงานที่มีใหเลือกไดสองแบบคือ แบตเตอรี่และกลไกล
เพิ่มแรงบิดดานหลัง
2.ไมมีมลพิษทางอากาศ
3.ทำใหเกิดการออกกำลังกาย และเคล�อนที่ไปไดในคราวเดียวกัน
4.สามารถใชชองทางการเคล�อนที่บริเวณฟุตบาทไดโดยไมเกิดอันตราย
5.เลี่ยงรถติดบนถนนได
6.สามารถถอดออกและพกพาไดสะดวก
7.มีอิสระที่จะใชเวลาในการเดินทางมากกวาใชบริการขนสงสาธารณะ

MODEL: SPEED PACK

แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจ

ขั้นตอนการทำงาน/การทำงาน

PETASUS TEAM

Faculty of Engineering Kasetsart University Si-racha Campus

Z – Skate สามารถเคล�อนที่ได 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เคล�อนที่ดวยระบบ Mechanic
1.1 โดยการใชสนเทา
ยกสนเทาของคุณเหมือนเปนการเขยงปลายเทาบน Z – Skate
และกดสนเทาลง Z – Skate จะเคล�อนที่ไปขางหนาดวยระบบ
Rack & Pinion
1.2 โดยการไถเหมือน Skate ทั่วไป
ยกเทาขวาขึ้นในขณะที่เทาซายยังติดกับพื้น วางเทาขวาลงดานหนา
พอมกับยกเทาซายขึ้นคลายกับการเดินเทาปกติ โดยระบบ Rack &
Pinion ชวยผอนแรงเหมือนแบบการใชสนเทา
2. เคล�อนที่ดวยระบบไฟฟา
กดปุมจากอุปกรณควบคุมไรสายที่มือ เพ�อเปลี่ยนเปนระบบขับเคล�อนดวย
มอเตอรไฟฟา
*** หมายเหตุ มอเตอรไฟฟาจะทำงานพรอมกับการกดปุมเพ�อสลับรูปแบบ
การทำงาน
3. การเบรก
นำสนเทาทั้งสองขางมาชิดกันเพ�อกดปุมที่อยูบนที่ครอบลอหลังจะทำให
Z – Skate ชะลอความเร็วหรือหยุดลง

สิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงตอไป

• สำรวจความตองการทางการตลาด
(ความสวยงาม ประโยชนการใชงาน ฟงกชั่นเสริม)
• ความสะดวกในการพกพา (ขนาด น้ำหนัก)
• ราคา

ขั้นตอนการทำงาน/การทำงาน

การทำงานของยานพาหนะแบบพกพารุน CV-A3-01 มีแหลงพลังงานหลัก
คือ แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ที่คอยจายกระแสไฟฟาแกระบบโดยเริ่มจาย
ใหแกตัว CONTROL UNIT เม�อขาทั้ง 2 ขางของผูใชงานขึ้นมายืนบน
แปนเหยียบ โดยจะมี SENSOR คอยตรวจจับอยูบริเวณดานหนาของ
แปนเหยียบและจากนั้น CONTROL UNIT จะทำการจายกระแสไฟฟา
แกตัว MOTOR เพ�อเริ่มการขับเคล�อน
การขับเคล�อนถูกควบคุมโดยตัว CONTROL UNIT ซึ่งมีหลักการทำงาน
2 รูปแบบดังนี้
• แบบขับเคล�อน คือ เม�อเทาทั้ง 2 ขางเหยียบบนแปนเหยียบ
CONTROL UNIT จะคอยๆ เริ่มปลอยกระแสไฟจากแบตเตอรี่
ไปยัง MOTOR เพ�อใหไดซึ่งกำลังและความเร็วขับเคล�อนจนถึง
ความเร็วระดับหนึ่งจึงจะจายกระแสฟาคงที่เพ�อให ความเร็วของ
ตัวยานพาหนะมีคาคงที่
• แบบเบรกเพ�อหยุดการเคล�อนที่ คือ เม�อยกขาขางใดขางหนึ่ง
กระแสไฟฟาจะถูกจายยอนทิศทาง เพ�อหนวงการทำงานของ
MOTOR ความเร็วยานพาหนะคอยๆ เคล�อนที่ชาลง และหยุด
การทำงาน
ในกรณีที่จะตองมีการเบรกกะทันหันสามารถทำไดโดย ยกขาขางใด
ขางหนึ่งและกดลงบริเวณลอของแปนเหยียบแตละขางจะสงผลให
ความเร็วลดลงอยางรวดเร็วและหยุดการทำงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.) ความโดดเดน : เปนการเปดตัวสูเวทีโลกของยานพาหนะแบบ
พกพา ที่สรางความโดดเดนของรูปลักษณและความแปลกใหม
ที่เนนความล้ำสมัย
2.) คุณภาพ : คุณภาพทางดานการออกแบบที่มีการวิเคราะหทาง
ไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element) รองรับผลคาความแข็งแรง
และความปลอดภัยสำหรับผูใชงานอีกทั้งวัสดุหลักๆ ที่เลือกใชคือ
เปนวัสดุมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial Standard)
3.) ศักยภาพ : ศักยภาพการทำงานที่เลือกออกแบบโดยใชกลไก
วิศวกรรมเคร�องกลและมีความปลอดภัยสูง
4.) ความคุมคา : อายุการใชงานที่ยาวนานจากการออกแบบเลือก
วัสดุในการผลิตอยางเหมาะสม
5.) ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม : การทำงานที่ถายทอดกำลัง
ดวยแบตเตอรี่ ไฟฟา ซึ่งไมสงผลตอมลภาวะทางเสียงอากาศ
และแหลงพลังงานที่ใชระบบไฟฟาทดแทนการใชน้ำมัน

แรงบันดาลใจ

การเดินทางในยุคปจจุบันนั้นถือเปนสิ่งที่สำคัญมากเราไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาเราตองเสียเวลาไปกับ
การเดินทางหลายสิบนาทีหรือบางครั้งก็อาจจะหลายชั่วโมงในสภาพการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเขต
เมืองตางๆและในชั่วโมงเรงดวน ไมเพียงเฉพาะปญหาการจราจรติดขัดเทานั้นยังมีปญหามลภาวะทาง
อากาศเปนพิษ ปญหาที่จอดรถ ปญหาคาใชจายทางดานเชื้อเพลิง ซึ่งเปนเหตุผลใหเราออกแบบ
“SPEED PACK” นวัตกรรมยานพาหนะสวนบุคคลสำหรับอนาคตรูปแบบใหมที่สามารถใชงานได
จริงและสรางไดดวยเทคโนโลยีปจจุบัน โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตรช�อดัง
เร�อง “Transformer” และ “Iron Man” โดยจุดเดนอยูที่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
รูปรางจากสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่งได ซึ่งในที่นี้เราออกแบบใหนวัตกรรมของเราสามารถ
เปลี่ยนจากเปหรือกระเปาเดินทางเปนยานพาหนะได

ขั้นตอนการทำงาน/การทำงาน

ดวยน้ำหนักที่เบาเพียง 7.5 กก. “SPEED PACK” สามารถพกพาไปได
ในรูปแบบของเป หรือใชลากแบบกระเปาเดินทาง และเม�อตองการใชงาน
สามารถกางออกมาเปนยานพาหนะ 4 ลอตามขั้นตอนดังนี้
1. กางโครงลอออกมาโดยใชมือจับที่ดานบน ดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2

2. กางเบาะออกจากพนักพิงแลวนำมาล็อคกับโครงลอ ดังรูปที่ 3
และรูปที่ 4

สิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงตอไป

1.) พัฒนากลไกบริเวณที่จับ ใหสามารถปรับระดับตามความถนัดของ
ผูใชงานไดตามตองการ
2.) พัฒนาให มีน้ำหนักเบายิ่งขึ้นแตยังคงความแข็งแรงเชนเดิมเพ�อให
สามารถพกพาไดงายยิ่งขึ้น
3.) พัฒนาเบรก สำหรับการเบรกแบบกะทันหัน เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานใหดียิ่งขึ้น
4.) ปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุ เพ�อลดตนทุนในการผลิต และสรางผลกำไร
ใหสูงยิ่งขึ้น

3. พับลอหนาลงมาอยูในตำแหนงใชงานและยกคันบังคับขึ้นมาจาก
โครงลอ ดังรูปที่ 5

“SPEED PACK” ขับเคล�อนดวยมอเตอร DC Brushless 2200kV
ที่สงกำลังไปยังลอหลัง ในการขับขี่สามารถควบคุมความเร็วเดินหนา
ถอยหลัง และการเบรกดวยคันบังคับที่มือ และควบคุมทิศทางของลอ
คูหนาดวยเทา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

• สรางสรรคนวัตกรรมยานพาหนะ
ทางเลือกใหม
• ลดและหลักเลี่ยงปญหาการจราจร
ติดขัด
• ลดและหลีกเลี่ยงปญหาการขาดแคลน
ที่จอดรถ
• ลดปญหามลภาวะอากาศเปนพิษ
• ลดอัตราการใชพลังงานเชื้อเพลิง

สิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงตอไป
•
•
•
•
•

ออกแบบ “Hard Shell Cover” และนำมาครอบเพ�อเพิ่มความสวยงาม
เจาะรูเปนรูปทรงที่เหมาะสมเพ�อลดน้ำหนักใหเหลือนอยที่สุด
ปรับปรุงคันบังคับเพ�อใหไดตำแหนงที่ดีที่สุด
ปรับปรุงกลไกการล็อคที่จุดตางๆเพ�อใหงายตอการใชงานมากที่สุด
เพิ่มระบบไฟสองสวางและไฟแสดงชองเดินรถ

