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บทคัดย่อ
บทความนี้ไ ด้น ำเสนอการทดสอบการผลิต พลัง งานไฟฟ้า ของ
เครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้าชนิด หล่อ ด้ว ยเรซึ๋น ในการทดสอบได้จ ำลองพลัง งาน
ลมโดยใช้ม อเตอร์ข นาด 2 แรงบ้า เป็น ตัว ด้น กำลัง ทำการทดสอบที่
ความเร็ว 1500 รอบต่อ นาที ที่ส ภาวะไม่ม ีโ หลดจากนี้น เพึ๋ม โหลดคเง
ละ 300 วัต ตั จนโหลดเต็ม พิก ัด ที่ 3000 วัต ตั เารื่อต่อขดลวดสเตเตอร์แบบ
สตาร์ไ ด้ค ่า กำลัง ไฟฟ้าสูง สุด 531.78วัต ตั ได้ค ่าประสิท ธิภ าพ 35.64°0
ต่อ ขดลวดสเตเตอร์แ บบเดลด้า ได้ค ่า กำลัง ไฟฟ้า สูง สูด 486.69วัต ตั ได้
ค ่า ป ระ ส ิท ธ ิภ าพ 32.62 °0 เค รื่อ งก ำเน ิด ไฟ ฟ ้า น ี้ส าม ารถ น ำไ ป
ประยุก ตัใช้ต ับ ระบบไฟฟ้าที่ด ้อ งการเช่น กัง หัน ลมและกัง หัน นี้าได้
คำสำคัญ : เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าแม่เหล็ก ถาวร พลังงานไฟฟ้า การทดสอบ

นำมาผลิต พลัง งานไฟฟ้า จึง ต้อ งนำไปขับ เคลื่อ นผ่า นเครื่อ งกำเนิด แล้ว จึง
นำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต ได้ไปใช้งาน
ระบบผลิต ไฟฟ้า สำหรับ พลัง งานทดแทนสามารถสร้า งขึ้น ได้เอง
ซึ๋ง ประกอบด้ว ยเครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้า อย่า งง่า ย ได้เช่น เครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้า
แม่เหล็ก ถาวร แต่ล ็ย ัง ประสบป๋ญ หาในเรื่อ งของประสิท ธิภ าพของ
เครื่อ งที่ส ร้างขึ้น [1] ซึ๋งค่าประสิท ธิภ าพจะมีผ ลมาจากค่า สนามแม่เหล็ก
ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างขึ้น
รายละเอีย ดที่น ำเสนอในบทความประกอบด้ว ยส่ว นต่า ง ๆ กัง นี้
เครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้าแม่เหล็ก ถาวรจะกล่า วในหัว ขัอ ที่ 2 ส่ว นในหัว ช้อ ที่ 3
เป็น วิธ ีก ารทดสอบเครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้า แม่เหล็ก ถาวรและผลการทดสอบ
นำเสนอในหัว ช้อ ที่ 4 และสูด บ้า ยในหัว ขัอ ที่ 5 เป็น การสรุป ผลการ
ทดสอบ

Abstract
This paper presents the test of electric power production of resin
cast generator. In the test, wind power was simulated using a 2
horsepower motor as the power source. Tested at a speed of 1500 rpm
at no-load condition, then increased to 300 watts at a time until full load
at 3000 watts. When the stator coil is connected, the maximum power
output is 531.78 watts and the efficiency is 35.64%. Connected to the
delta stator coil, the maximum power of 486.69 watts, the efficiency of
32.62% This generator can be applied to the desired electrical systems
such as wind turbines and water turbines.

2.

ทฤษฎีท ี่เกี่ยวข้อ ง

2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร [3]
เครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้าชนิด นี้ใช้ห ลัก การเดียวกัน กับ เครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้า
กระแสสลับ ทั่ว ไป คือ ใช้ห ลัก การให้ส นามแม่เหล็ก !'ฌุน กัด ผ่านขดลวด
แต่จ ะใช้ส น ามแม ่เ ห ล็ก จากแม ่เ ห ล็ก ถาวรเป ็น ตัว เห น ี่ย วน ำให ้เ กิด
แรงเคลื่อ นไฟฟ้า แทนการใช้ข ดลวดฟลด้ท ี่โ รเตอร์ ทำให้ไ ม่ด ้อ งจ่า ยไฟ
ให้ก ับ ขดลวดฟลด้เพื่อ สร้า งสนามแม่เหล็ก โครงสร้า งของเครื่อ งกำเนิด
ไฟฟ้าชนิด แม่เหล็ก ถาวรแสดงกังรุป ที่ 1
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บทนำ
ในป๋จ จุบ ัน พลัง งานทดแทนเช้า มามีบ ทบาทในชีว ิต ประจำวัน มาก
ขึ้น เนื่อ งจากเป็น พลัง งานที่ส ะอาดและใช้ไ ด้ไ ม่ม ีว ัน หมด ประกอบ
กับ สถานการณ์พ ลัง งานมีแ นวโน้ม การใช้ง านที่ม ากขึ้น ตามการขยายตัว
จองภาคอุต สาหกรรม ตัว อย่า งของพลัง งานทดแทนที่น ิย มใช้ก ัน อย่า ง
แพร่ห ลาย เช่น พลัง งานแสงอาทิต ย์ พลัง งานลม พลัง งานความร้อ น
เป็น ด้น พลังงานลมเป็น พลัง งานทดแทนที่น ิย มใช้ก ัน อย่า งแพร่ห ลายใน
ป๋จจุหัน ซึ๋ง พลังงานลมเป็น พลัง งานในรูป แบบพลัง งานกลเมื่อ ต้อ งการ
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1.

รูปที่ 1 โครงสร้างของเครื่อ งกำเนิด ไฟฟ้าชนิด แม่เหล็ก ถาวร[2]
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