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สัญญาณไฟจราจรก ากบัทางแยกโดยใช้พลงังานลม 
TRAFFIC FLASHING LIGTH BY WIND TURBINE 

 

บทคดัย่อ (Abstract)      
  
        ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการน าเสนอโครงงานเร่ืองสัญญาณไฟจราจรก ากบัทางแยก
โดยใชพ้ลงังานลม  หลกัการของโครงงานน้ีคือน าพลงังานลมท่ีไดจ้ากบริเวณทางแยกท่ีมีรถผา่นมา
เป็นกลไกหลกัในการผลิตพลงังานไฟฟ้ามาใชง้าน ลกัษณะโครงงานน้ียงัสามารถเลือกโหมดการ
กระพริบท างานแบบตามมาตรฐานสัญญาณไฟจราจรซ่ึงจะใช้ไฟส ารองท่ีได้จากแบตเตอร่ีและ
โหมดการกระพริบท างานตามความเร็วลม โดยโครงสร้างของโครงงานน้ีไดอ้อกแบบตวักงัหนัลม
แบบแกนแนวตั้งเป็นอุปกรณ์ในการหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก 1 เฟสชนิดขั้วแม่เหล็กถาวร
โดยให้ตวัเคล่ือนท่ีของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าติดตั้งแม่เหล็กถาวรและให้ตวัอยู่กบัท่ีของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าเป็นตวัผลิตแรงเคล่ือนไฟฟ้าแลว้น าพลงังานท่ีไดไ้ปเก็บไวท่ี้แบตเตอร่ี ส่วนโหลดแอลอีดีได้
จดัรูปเป็นพื้นท่ีวงกลมเป็นตวัให้แสงสว่าง เม่ือท าการทดลองในสถานท่ีทดสอบแล้วนั้นผลการ
ทดสอบพบเห็นวา่ความเร็วลมท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปใชไ้ดอ้ยูท่ี่1.20-1.50 เมตรต่อวนิาที(70-90 รอบ/
นาที) โดยท่ีความเร็วลมระดบัน้ีจะสามารถผลิตแรงเคล่ือนไฟฟ้าต่อการประจุแบตเตอร่ีได ้
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