
บทที ่4 

การทดลองและผลการทดลอง 
 

จากการท่ีไดอ้อกแบบชุดเสริมแรงเหวีย่งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัแลว้นั้น ในบทน้ีจะ
น าชุดเสริมแรงเหวี่ยงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั มาท าการทดลองว่าผลนั้นจะเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์หรือไม่  การทดลองนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดลองในสภาวะมีโหลดกบั
ในสภาวะไม่มีโหลด 

 

4.1  ขั้นตอนการทดลองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยไม่มล้ีอหมุนก าลงั 
 
4.1.1  จุดประสงค์การทดลอง 
 1.  เพื่อทดสอบหาความเร็วรอบของมอเตอร์ท่ีจะไปขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใหผ้ลิตไฟได ้
 2.  เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
4.1.2  อุปกรณ์การทดลอง 

 -  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัพิกดั ขนาด  380V  10kW  19A  50Hz  1500r/min 
-  มอเตอร์เหน่ียวน าพิกดั ขนาด  220/380  3PH  2hp  50Hz  2840rpm 

 -  อินเวอร์เตอร์พิกดั ขนาด 5hp 
 -  ชุดวงจรเรียงกระแส 
    
4.1.3  ขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

การทดสอบการสตาร์ทของมอเตอร์ขณะขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะแสดงค่าพิกดักระแสคงท่ี
และความเร็วรอบของมอเตอร์กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ทราบแรงดนัเอาตพ์ุตท่ีสามารถน าไปใช้
งานได ้โดยการปรับความถ่ีท่ีอินเวอร์เตอร์ 
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ตารางท่ี 4.1  การทดสอบมอเตอร์เหน่ียวน าขณะขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยไม่มีลอ้หมุนก าลงั 

ความถ่ี (Hz) กระแสคงท่ี (A) 
ความเร็วรอบ (rpm) แรงดนัเอาตพ์ุต 

 มอเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
10 1.2 615 270 60 
20 1.3 1,250 548 70 
30 1.4 1,743 763 90 
40 1.4 2,340 1,025 100 
50 1.5 2,990 1,305 160 
60 1.5 3,560 1,520 195 
70 1.6 3,580 1,730 224 

 
จากตารางท่ี 4.1 ตน้ก าลงัท่ีท าการเลือกใช ้คือ มอเตอร์เหน่ียวน าท่ีมีขนาด 1500W แต่เคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัมีขนาดท่ี 10kW ซ่ึงมีขนาดต่างกนัถึง 6 เท่า แต่ในการทดลองนั้นไม่ได้
ตอ้งการเอาตพ์ุตท่ี 10kW ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั เป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
สามารถหาได้ โดยใช้งบประมาณไม่สูง แต่เราตอ้งการแค่ก าลังเอาต์พุตมากกว่าก าลงัอินพุตดัง 
ตารางท่ี 4.1 มอเตอร์ขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

เม่ือไดท้  าการทดสอบนั้นการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีมี ก าลงัเอาต์พุตท่ีไดไ้ม่ตรง
ตามเนมเพลทท่ีก าหนดมา 

ผลจากการทดสอบจากเนมเพลทท่ีบอกนั้น ไดท้  าการหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ี 1500rpm 
จะไดค้วามถ่ีท่ี 43.5Hz แรงดนัเอาตพ์ุตท่ี (VL-N) ท่ีได ้195V ไม่สามารถใชง้านได ้
จึงท าการทดลองให้แรงดนัสามารถใช้งานไดท่ี้ 1642rpm จะไดค้วามถ่ีท่ี 49.7Hz แรงดนัเอาตพ์ุต 
(VL-N) ท่ีได ้224V สามารถน าไปใชง้านได ้

 (vL−N) 
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(ก.) 

 

 
(ข.) 

 
ภาพท่ี 4.1  การทดสอบมอเตอร์เหน่ียวน าขณะขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยไม่มีลอ้หมุนก าลงั 
 (ก.)  ความสัมพนัธ์ความถ่ีท่ีปรับจากอินเวอร์เตอร์จะเห็นการเปล่ียนแปลงของแรงดนั 

(ข.)  ความสัมพนัธ์ความถ่ีท่ีปรับจากอินเวอร์เตอร์จะเห็นการเปล่ียนแปลงของความเร็ว
รอบของมอเตอร์กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
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4.2  การทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยมีล้อหมุนก าลงั 
 
4.2.1  จุดประสงค์การทดลอง 

1.  เพื่อหาความเร็วรอบของมอเตอร์ท่ีจะไปขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใหผ้ลิตไฟได ้
2.  เพื่อลดกระแสสตาร์ของมอเตอร์ไม่ใหสู้งเกินไป 
3.  เม่ือมีชุดเสริมแรงเหวีย่งดว้ยลอ้หมุนก าลงัประสิทธิการหมุนจะเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 
4.2.2  อุปกรณ์การทดลอง 

-  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัพิกดั ขนาด  380V  10kW  19A  50Hz  1500r/min 
-  มอเตอร์เหน่ียวน าพิกดั ขนาด  220/380  3PH  2hp  50Hz  2840rpm 

 -  อินเวอร์เตอร์พิกดั ขนาด  5hp 
 -  ชุดวงจรเรียงกระแส 
   -  ชุดเสริมแรงเหวีย่งดว้ยลอ้หมุนก าลงั 
  
4.2.3  ขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยมีล้อหมุนก าลงั 

 
การทดสอบการสตาร์ทของมอเตอร์ขณะขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะแสดงค่าพิกดักระแส

สตาร์ทกระแสคงท่ีและความเร็วรอบของมอเตอร์กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยมีลอ้หมุนก าลงัตาม
ตาราง โดยการปรับความถ่ีท่ีอินเวอร์เตอร์ 

 
ตารางท่ี 4.2  การทดสอบมอเตอร์เหน่ียวน าขณะขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยมีลอ้หมุนก าลงั 

ความถ่ี (Hz) กระแสคงท่ี (A) 
ความเร็วรอบ (rpm) แรงดนัเอาตพ์ุต 

 มอเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
10 1.3 620 270 80 
20 1.3 1,210 530 100 
30 1.5 1,780 780 120 
40 1.6 2,370 1,040 140 
50 1.7 2,980 1,300 160 
60 1.8 3,540 1,540 190 
70 2.1 4,100 1,780 226 

 (vL−N) 
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(ก.) 

 

 
(ข.) 

 
ภาพท่ี 4.2  การทดสอบมอเตอร์เหน่ียวน าขณะขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยมีลอ้หมุนก าลงั 
 (ก.)  ความสัมพนัธ์ความถ่ีท่ีปรับจากอินเวอร์เตอร์จะเห็นการเปล่ียนแปลงของแรงดนั 

(ข.)  ความสัมพนัธ์ความถ่ีท่ีปรับจากอินเวอร์เตอร์จะเห็นการเปล่ียนแปลงของความเร็ว
รอบของมอเตอร์กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
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แสดงการเปรียบเทียบความเร็วรอบ ผลจากการทดลองเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบั ตารางท่ี 
4.2  แลว้เม่ือเสริมแรงเหวี่ยงดว้ยลอ้หมุนก าลงัเขา้ไปกบัมอเตอร์แลว้ความเร็วรอบจะเพิ่มข้ึน และ
เม่ือหมุนคงท่ีแลว้จะเพิ่มแรงเหวีย่งใหก้บัมอเตอร์ไดดี้ข้ึนดว้ย 
 

4.3  การจ่ายโหลดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยไม่มล้ีอหมุนก าลงักบัมล้ีอหมุนก าลงั 

 

4.3.1  จุดประสงค์การทดลอง 

1.  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการหมุนของมอเตอร์ขณะขบัเคร่ืองก าเนิดเม่ือท าการจ่าย

โหลด 

2.  เพื่อทดสอบวา่เม่ือท าการหยดุจ่ายไฟจากภายนอกประสิทธิภาพการหมุนของมอเตอร์จะ

เป็นอยา่งไร 

 
4.3.2  อุปกรณ์การทดลอง 

-  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัพิกดั ขนาด  380V  10kW  19A  50Hz  1500r/min 
-  มอเตอร์เหน่ียวน าพิกดั ขนาด  220/380  3PH  2hp  50Hz  2840rpm 
-  อินเวอร์เตอร์พิกดั ขนาด  5hp 
-  ชุดวงจรเรียงกระแส 
-  ชุดเสริมแรงเหวีย่งดว้ยลอ้หมุนก าลงั 
-  ชุดโหลด 

 

4.3.3  การจ่ายโหลดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยไม่มีล้อหมุนก าลงักบัมีล้อหมุนก าลงั 

การทดสอบกระแส แรงดนั ความถ่ี และความเร็วรอบ โดยการจ่ายโหลดเขา้ไปท่ีเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าโดยมีตูโ้หลดท่ีใชห้ลอดไฟหลอดละ 500W ในการทดสอบ 
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ตารางท่ี 4.3  การจ่ายโหลดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยไม่มีลอ้หมุนก าลงั 

ก าลงัโหลด 
(W) 

กระแสเอาตพ์ุต 
(A) 

แรงดนัเอาตพ์ุต 
(V) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

0 0.7 226 49.7 1,616 
500 2.5 206 49.8 1,500 

1,000 4.2 160 49.7 1,290 
1,500 4.7 86 41.3 750 

 

ตารางท่ี 4.4  การจ่ายโหลดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยมีลอ้หมุนก าลงั 

ก าลงัโหลด 
(W) 

กระแสเอาตพ์ุต 
(A) 

แรงดนัเอาตพ์ุต 
(V) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

0 0.9 226 49.7 1,620 
500 2.5 215 49.8 1,550 

1,000 4.3 201 49.8 1,460 
1,500 4.8 175 49.7 1,320 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4.3  การเปรียบเทียบกระแสโดยไม่มีลอ้หมุนก าลงักบัมีลอ้หมุนก าลงั 
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ภาพท่ี 4.4  การเปรียบเทียบแรงดนัโดยไม่มีลอ้หมุนก าลงักบัมีลอ้หมุนก าลงั 
 

4.4  การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างาน 
 
4.4.1  จุดประสงค์การทดลอง 
 1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของการท างานวา่สามารถน ามาใชง้านจริงไดห้รือไม่ 
 
4.4.2  อุปกรณ์การทดลอง 

-  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัพิกดั ขนาด  380V  10kW  19A  50Hz  1500r/min 
-  มอเตอร์เหน่ียวน าพิกดั ขนาด  220/380  3PH  2hp  50Hz  2840rpm 

 -  อินเวอร์เตอร์พิกดั ขนาด  5hp 
 -  ชุดวงจรเรียงกระแส 
 -  ชุดเสริมแรงเหวีย่งดว้ยลอ้หมุนก าลงั 
 -  ชุดโหลด 
 
4.4.3  การจ่ายโหลดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยไม่มีล้อหมุนก าลงักบัมีล้อหมุนก าลงั 

การทดสอบหาก าลงังานขาเขา้และขาออก ทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยการจ่ายโหลดเขา้
ไปท่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าโดยมีตูโ้หลดท่ีใชห้ลอดไฟหลอดละ 500W ในการทดสอบ 
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ตารางท่ี 4.5  การทดสอบก าลงังานขาเขา้และขาออก และประสิทธิภาพ 

ก าลงัโหลด 
(W) 

ก าลงัขาเขา้ 
(W) 

ก าลงัขาออก (W) ประสิทธิภาพ (%) 
มีลอ้หมุน
ก าลงั 

ไม่มีลอ้หมุน
ก าลงั 

มีลอ้หมุน
ก าลงั 

ไม่ลอ้หมุน
ก าลงั 

500 540 537 515 99.5 95.3 
1000 1070 870 760 81.3 71 
1500 1515 850 720 56 47 

 

 
 
ภาพท่ี 4.5  การทดสอบก าลงังานขาเขา้และขาออก และประสิทธิภาพ 
 

4.5  สรุปและวเิคราะห์ผลการทดลอง 
 

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเม่ือท าการจ่ายโหลดท่ีก าลงังาน 500W ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงจะมีประสิทธิภาพการท างานดีท่ีสุด แต่เม่ือได้ท าการจ่ายโหลด 
1000W และ1500W การท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงไม่สามารถท างานได้มี
ประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่ในการใชง้านช่วงท่ีใชไ้ดมี้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ ช่วงท่ีใชก้  าลงังานท่ี 
500W เม่ือใช้เกินกว่า 500W ประสิทธิภาพในการท างานจะลดลง ไม่สามารถน าไปใช้งานไดจ้ริง 
จากผลการทดลองจะเห็นไดว้า่เม่ือท าการเพิ่มชุดแรงเหวี่ยงดว้ยลอ้หมุนก าลงัแลว้ประสิทธิภาพการ
หมุนจะเพิ่มมากข้ึนจะเห็นเม่ือท าการจ่ายโหลดแลว้ชุดเสริมแรงเหวี่ยงดว้ยลอ้หมุนก าลงัจะช่วยเพิ่ม
ก าลงัในการหมุนมากข้ึน 


