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บทคัดยอ 

 

การศึกษาและออกแบบสรางรถจักรยานผลิตกระแสไฟฟา โดยใชขดลวดเบอร 16, 17 และ 

18 ทดสอบหาประสิทธิภาพแรงดันไฟฟาของขดลวดในแตละเบอรโดยกําหนดความเร็วรอบอยูที่ 10, 

15, 20 และ 25 km/hr โดยศึกษา และ วิเคราะห เก็บขอมูล ทดสอบผานโหลดโดยใชหลอดไฟขนาด 

24 โวลต กําลังไฟฟา 60 วัตต เปนการตอแบบอนุกรมและการตอแบบขนาน จากการทดลองไดผล

การทดลองโดยสรุปวา 

ที่ความเร็วรอบเริ่มจาก ที่ความเร็วรอบ 10 km/hr ( เทากับ 530 rpm ) จะใหแรงดันไฟฟา

เฉลี่ยอยูที่ 5-7 โวลตประสิทธิภาพแรงดันไฟฟาอยูที่ 85.4%  ความเร็วรอบ 15 km/hr ( เทากับ 796 

rpm ) จะใหแรงดันไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 9-11 โวลต ประสิทธิภาพแรงดันไฟฟาอยูที่ 83.8% ความเร็วรอบ 

20 km/hr ( เทากับ 1061 rpm ) จะใหแรงดันไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 12-15 โวลต ประสิทธิภาพ

แรงดันไฟฟาอยูที่ 83.1% และที่ ความเร็วรอบ 25 km/hr ( เทากับ 1327 rpm ) จะมีแรงดันไฟฟา

เฉลี่ยอยูที่ 16-20 โวลต จะมีประสิทธิภาพแรงดันไฟฟา 83.1% และ จากการทดลองเปรียบเทียบ

ขนาดขดลวดเบอร 16, 17 และ 18 พบวาขดลวดเบอร 16 ใหประสิทธิภาพดีที่สุด และ ตามมาดวย

เบอร 17 และ 18 ตามลําดับ 
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Abstract 

 

  Study and design for invention pedal generator by use 16, 17 and 18 

diameter size wires. The wires are used for testing voltage efficiency by control 

speeds 10, 15, 20 and 25 Km/hr. After that researchers collected and analyzed data 

by use bulb 24 volt 60 watt make reihenschaltung and parallelschaltung for testing. 

The researchers start testing at speed 10 Km/hr (530 rpm) outcome show 

average voltage 5-7 volt and voltage efficiency 85.4%, at speed 15 Km/hr (796 rpm) 

outcome show average voltage 9-11 volt and voltage efficiency 83.8%, at speed 20 

Km/hr (1061 rpm) outcome show average voltage 12-15 volt and voltage efficiency 

83.1%, at speed 25 Km/hr (1327 rpm) outcome show average voltage 16-20 volt and 

voltage efficiency 82.1%. and These experiments are compared between 16, 17 and 

18 diameter size wires. The result show 16 diameter size wire is the best of voltage 

efficiency. 

 
 
 
 
 

 


