เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา
(Electric Generator)
ประโยชน
1. ใชทดลองและสาธิตหลักการของเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา
2. แสดงชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาของแตละแบบ
สวนประกอบ

ไดนาโม (Dynamo)
1. ฐานติดตั้งเครื่อง
2. แมเหล็กรูปตัว U (สรางสนามแมเหล็ก)
3. ขดลวด
4. แกนหมุนขดลวด
5. ปุมหมุนแกนขดลวด
6. ฐานแกนหมุน
7. แผนวงแหวนผาซีกและแหวนเต็มวง
8. แปรงตอกับขั้วสายไฟตอไปยังหลอดไดโอดเปลงแสง
9. แผงหลอดไดโอดเปลงแสง (LED)
10. ฝาครอบพลาสติกใส
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แมกนีโต (Magneto)
1. ฐานติดตั้ง
2. แทงแมเหล็ก
3. ขดลวด
4. แกนหมุนแทงแมเหล็ก
5. ปุมหมุนแกนแทงแมเหล็ก
6. ฐานแกนหมุน
7. ขั้วสายไฟตอไปยังหลอดไดโอดเปลงแสง
8. แผงหลอดไดโอดเปลงแสง (LED)
9. ฝาครอบพลาสติกใส
เนื้อหา
เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟามีอยู 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 ใชวิธีหมุนขดลวดใหตัดกับเสนแรงของสนามแมเหล็ก (Magnetic Flux) เรียกชื่อวา
“ไดนาโม (Dynamo)”
แบบที่ 2 ใชวิธีหมุนแทงแมเหล็กใหเสนแรงของสนามแมเหล็กตัดกับขดลวด เรียกชื่อวา “แมกนีโต
(Magneto)”
แรงเคลื่อนไฟฟาที่เกิดขึ้น (E) บนขดลวดเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนรอบ (N) ของขดลวดและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของเสนแรงของสนามแมเหล็ก (∆φ /∆t) ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราเร็วของขดลวดตัดกับเสน
แรงของสนามแมเหล็ก โดยเขียนความสัมพันธไดดังนี้

E = N(∆φ /∆t)
เมื่อ
E = แรงเคลื่อนไฟฟาที่เกิดขึ้นบนขดลวด
N = จํานวนรอบของขดลวด
∆φ =

เสนแรงของสนามแมเหล็กที่เปลี่ยนไปในเวลา ∆t

วิธีใชและทําการทดลอง
1. ไดนาโม นําไดนาโมวางตั้งในตําแหนงที่ตองการ ปรับดานแปรงตอขั้วสายไฟทั้งสองอันที่วง
แหวนเต็มเมื่อตองการไดกระแสไฟฟาสลับ (A.C.) และไปที่วงแหวนผาซีกเมื่อตองการไดกระแสไฟฟาตรง
(D.C.)
ใชมือจับปุมหมุนแกนขดลวดดวยอัตราเร็วตาง ๆ กันพรอมทั้งสังเกตความเปลี่ยนแปลงการติดและ
ความสวางของหลอดไดโอดเปลงแสง บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
ทิศทางการ อัตราการหมุน หลอด LED ติด ความสวางของ เมื่อใชวงแหวนผา
หมุน
หรือไม
หลอด LED มาก ซีกหรือเต็มวง
หรือนอย
ทวนนาฬิกา
ชา
ผาซีก
เร็ว
ผาซีก
เร็วมาก
ผาซีก
ตามนาฬิกา
ชา
ผาซีก
เร็ว
ผาซีก
เร็วมาก
ผาซีก
ทวนนาฬิกา
ชา
เต็มวง
เร็ว
เต็มวง
เร็วมาก
เต็มวง
ตามนาฬิกา
ชา
เต็มวง
เร็ว
เต็มวง
เร็วมาก
เต็มวง
จงสรุปผลการทดลอง

2. แมกนีโต นําแมกนีโตวางตั้งในตําแหนงที่ตองการ ใชมือจับปุมหมุนแกนของแทงแมเหล็กดวย
อัตราเร็วตาง ๆ กัน พรอมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงการติดและความสวางของหลอดไดโอดเปลงแสง บันทึก
ผลของการสังเกตลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
ทิศทางการ
หมุน
ตามนาฬิกา

ทวนนาฬิกา

จงสรุปผลการทดลอง

อัตราเร็ว
การหมุน
ชา
เร็ว
เร็วมาก
ชา
เร็ว
เร็วมาก

หลอด LED ติดหรือไม
-

ความสวางของหลอด LED
มากหรือนอย
-

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

