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บทคัดยอ
การประดิษฐในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบสรางมอเตอรเหนี่ยวนําเชิงเสนท่ี

สามารถขับจานโลหะหมุน โดยท่ีขดลวดปฐมภูมิเหมาะสําหรับแรงดันต่ํา เพื่อความเหมาะสม
สําหรับการใชงานในระบบแรงดันต่ํา อาทิ รถไฟฟา ในสวนของขดลวดทุติยภูมิเปนจานโลหะหมุน 
ท่ีมีการฝงอลูมิเนียมไวขางในจาน ตรงกลางจานเปนจุดหมุนท่ีมีเพลา ซ่ึงสามารถนําไปขับโหลด
ทางกลได

จากผลการสรางมอเตอรเหนี่ยวนําเชิงเสนที่มีจานโลหะเปนตัวหมุนนั้น ปรากฏวามอเตอร
สามารถรับแรงดันในเปน 46V 50Hz กระแสขณะไมมีโหลดเปน 50.9A มอเตอรมีเสียงดังใน
เวลาหมุน

Abstract
This project has the main objective to design and construct the linear induction 

motor which it’s mechanical output can generate the torque by the dice secondary winding. 
Primary winding is design to use with an adapted low voltage source as the similar of an 
electric train and other. The secondary winding is equipped with aluminum inserted metal, 
which its central sharp that can be connected mechanical load directly.

The testing result of this project show that the motor take 50.9A no load current at 
46V 50Hz. The motor will have the very noise while operating.



บทนํา
มอเตอรเหนี่ยวนําเปนมอเตอรที่มีคาบํารุงรักษาต่ํา เพราะวาไมสวนสัมผัสระหวางสวนที่

หมุน และสวนท่ีอยูกะท่ี ดังนั้นการนํามอเตอรเหนี่ยวนํามาใชงานจึงเปนสิ่งที่ดี การนํามอเตอร
เหนี่ยวนํามาใชงาน อาทิ ในรถไฟฟา จะเปนการนําไฟฟาจากแบตเตอรี่มาใชงาน ซึ่งเปนแรงดันที่
ไมสูงนัก โดยหากตองการควบคุมความเร็วรอบก็จะตองมีอินเวอรเตอรเพื่อควบคุมอีกครั้งหนึ่ง 
แตมอเตอรเหนี่ยวนําท่ีมีขายท่ัวไปนั้นจะเหมาะสมใชงานกับระดับแรงดันสูง ดังนั้นทางคณะผู
ประดิษฐจึงเห็นวาการสรางมอเตอรเหนี่ยวนําใหเหมาะสมกับระดับแรงดันนั้นจะเหมาะสมกับการ
นําไปใชงาน แตการสรางใหเปนมอเตอรเหนี่ยวนําแบบทั่วไปนั้นจะยุงยากเรื่องโครงสรางมาก ดัง
นั้นคณะผูประดิษฐจึงเห็นวารูปแบบมอเตอรเหนี่ยวนําแบบเชิงเสนนั้นมีโครงสรางที่งายกวา โดย
ในสวนเคลื่อนท่ีจะทําเปนจานโลหะฝงอลูมิเนียมอยูภายในจาน โดยมีรูปแบบที่คาดหวังดังรูปที ่1

แผนเหล็ก อลูมเินียมแผนเหล็ก

จานหมุน

เพลา

ขดลวดสเตเตอร

ดานขาง ดานหนา

รูปท่ี 1 ลักษณะมอเตอรเหนี่ยวนําเชิงเสน

จากรูปที ่ 1 ขดลวดสเตเตอรจะออกแบบเปน 2 ชุด เพื่อไมใหแนวขดลวดที่เปนเชิงเสน
ยาวเกินขอบโลหะหมุนมากนัก ในสวนจานโลหะหมุนนั้นจะใหอลูมิเนียมอยูตรงกลาง อยางไรก็
ตามตรงชองกลางนี้จะมีสวนโลหะแทรกอยูดวย เพื่อเปนทางเดินใหสนามแมเหล็กคลองตัวนํา
อลูมิเนียมไดมากขึ้น



วิธีการวิจัย
การออกแบบจานโลหะจะใหอลูมิเนียมอยูกลางระหวางแผนโลหะดังในรูปที ่ 1 อยางไรก็

ตามจะตองมีเหล็กเสริมเขาไประหวางแผนโลหะนั้นดวยเพื่อจะใหสนามแมเหล็กเดินทางไดดี และ
คลองอลูมิเนียมไดดี การวางแผนเหล็กในชองเดียวกับอลูมิเนียมในรูปที ่1 เปนดังรูปที ่2

รูปท่ี 2 แผนโลหะในชองแผนอลูมิเนียม

การดําเนินการเริ่มจากการออกแบบรูปแบบภายนอก ตัวจานโลหะหมุนจะใหมีขนาดเปน
ตามตองการ ในท่ีน้ีเลือกใหมีรัศมีเปน 0.16 เมตร และแกนสเตเตอรยาว 0.16 เมตร การเลือก
แกนสเตเตอรถาหากเลือกยาวจะทําใหรัศมีเฉล่ียนอย ซ่ึงจะมีผลตอแรงบิดท่ีเกิดข้ึนจะนอยดวย 
สําหรับตําแหนงจาน สวนหนากวางของแกนเลือกเปน 0.05 เมตร ถาเลือกวางมากจะสงผลให
รัศมีเฉลี่ยลดลงเชนกัน และแกนสเตเตอรเปนดังรูป

จานโลหะ

แกนสเตเตอร
รัศมี 0.16 ม.

รูปท่ี 3 ขนาดจาน และตําแหนงแกนสเตเตอร

แผนโลหะ

แผนอลมูเินียม



เม่ือไดความยาวแกนแลวจึงคํานวณโดยใชวงจรแมเหล็กท่ีละท้ิงความตานทานแมเหล็ก
ของแกน เพราะวาสวนชองอากาศกวางมาก จึงมีความตานทานแมเหล็กสูง เขียนเปนวงจรแม
เหล็กไดดังรูป

NI

รูปท่ี 4 วงจรแมเหล็ก

เนื่องจากมอเตอรเชิงเสนนั้นขดลวดไมมีการกระจาย ดังน้ันฟลักซแมเหล็กมีคาเปน
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ดังน้ันแรงเคล่ือนแมเหล็กเพ่ือใหไดฟลักซเปน 0.0064Wb จึงมีคาเปน
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ถาใชจํานวนรอบขดลวดเปน 40 รอบ จะตองใชกระแสไฟฟาเปน 32A เมื่อพิจารณาคา
เหน่ียวนํารวมระหวางขดลวดมีคาเปน
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ดังน้ันท่ีความถ่ีไฟฟา 50Hz จะตองใชแรงดันเปน
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จากกระแสไฟฟา 32A ถาใชตัวนําเบอร 18 จะรับกระแสไฟฟาได 3.89A ดังน้ันตองใช
ตัวนําอยางนอย 8 ตัว ซ่ึงในท่ีน้ีเลือก 10 ตัว เพ่ือรองรับกระแสในชวงขับโหลดทางกล

สําหรับขดลวดอารมาเจอร 2 ข้ัวแมเหล็ก มีการตอขดลวดเพ่ือใชกับไฟฟา 3 เฟสเปนดัง
รูป

A B C
รูปท่ี 5 การตอขดลวด

ในสวนความเรว็ของสนามแมเหล็กหาไดจาก

pfv 2

เม่ือ  p เปนความยาวข้ัวแมเหล็ก และ f เปนความถ่ีไฟฟาท่ีปอนเขาไป ซ่ึงคา p หาไดจาก
โครงสรางของรองตัวนําท่ีขดลวดติดต้ังอยู จากการสรางขดลวดอารมาเจอรยาว 0.16 เมตร และมี 
2 ข้ัวแมเหล็ก ดังน้ันความเร็วการเคล่ือนท่ีของสนามแมเหล็กมีคาเปน

m/s v 16)50)(16.0(2 

เน่ืองจากขดลวดอารมาเจอรถูกจับยึดไว ดังน้ันความเร็วรอบสนามแมเหล็กท่ีโรเตอรมีคา
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ผลการวิจัย
จากการพิจารณาออกแบบมอเตอรเหนี่ยวนําเชิงเสนนั้นไมไดเริ่มจากเปาหมายท่ีตองการ

จะขับโหลดทางกลขนาดเทาใด แตไดเร่ิมจากการกําหนดโครงสรางทางกล การทดสอบมอเตอร
น้ันเราจะสนใจท่ีผลดานออก และประสิทธิภาพของมอเตอรท่ีไดสราง

ทดสอบขณะไมมีโหลด ทําไดโดยปอนไฟฟา 3 เฟสเขาขดลวดอารมาเจอร ซ่ึงเปนขดลวด
เชิงเสน 3 ชุด ท่ีเพลาของมอเตอรซ่ึงตออยูกับจานหมุนน้ันไมตองตอโหลดทางกล ปรากฏผลไดวา 
โรเตอร หรือเพลาของมอเตอรน้ันมีความเร็วรอบขณะไมมีโหลดเปน 300 รอบตอนาท ีกระแสไฟ
ฟาเขาขดลวดอารมาเจอรเปน 50.9 แอมป และแรงดันท่ีปอนใหขดลวดเปน 46 โวลตตอเฟส 
เสียงท่ีเกิดข้ึนของโรเตอรขณะหมุนจะมีเสียงดัง ไมเงียบเหมือนกับมอเตอรเหน่ียวนํา 3 เฟส ท่ัวๆ
ไป เสียงดังท่ีเกิดข้ึนน้ีจะดังกวาเม่ือใหมอเตอรหมุนโดยไมปอนไฟฟามาก (หมุนโดยใชตัวขับ)

วิจารณ
มอเตอรเหน่ียวนําเชิงเสนท่ีคณะผูวิจัยไดทําข้ึนน้ันจานหมุนสามารถหมุนได แตในขณะท่ี

หมุนน้ันจะมีเสียงเกิดข้ึน ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเพื่อใหมอเตอรเหนี่ยวนําเชิงเสนสามารถนําไป
ใชงานไดจริง ก็คงเปนระบบทางกลท่ีแมนยํามากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหชองอากาศแคบลงจะทําให
กระแสไฟฟาท่ีเขามอเตอรลดลง นอกจากน้ีในสวนของจานโลหะจะตองจัดวางใหอลูมิเนียมท่ีอยู
ตรงกลางไมควรกวางมากนัก เพ่ือท่ีจะทําใหแผนเหล็กท่ีก้ันระหวางอลูมิเนยีมท่ีเรียงกันน้ันจะได
เปนทางเดินสนามแมเหล็กไดเรยีบ จะสงผลใหฟลักซแมเหล็กท่ีคลองอลูมิเนียมมีความสมํ่าเสมอ 
หรือไมก็ใชเปนแผนอลูมิเนียมทับแผนเหล็กโรเตอร [2]

สรุปผลการวิจัย
มอเตอรเหน่ียวนําเชิงเสนท่ีมีจานหมุนเปนขดลวดทุติยภูมิ ขณะปอนไฟฟา 3 เฟส แรง

ดันเปน 46 โวลตตอเฟส และมีกระแสเขาเปน 50.9 แอมป สามารถหมุนไดท่ีความเร็วรอบเปน 
300 รอบตอนาท ีที่ขดลวดอารมาเจอรพันเปนแบบ 2 ข้ัวแมเหล็ก มอเตอรหมุนมีเสียงดังมาก ถา
หากตองการปรับปรุงเพ่ือใหใชงานไดตอไป ควรใชเปนแผนอลูมิเนียมทับแผนเหล็กโรเตอร ซ่ึงจะ
งายกวา และสนามแมเหล็กจะงายตอการสมํ่าเสมอมากกวาท่ีจะออกแบบโรเตอรใหแผน
อลูมิเนียมอยูตรงกลาง
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ภาคผนวก

รูปท่ี ผ1. จานหมุนมีอลูมิเนียมรวมกับเหล็กอยูกลางระหวางจานโลหะ

รูปท่ี ผ2. จานหมุนมีอลูมิเนียมอยูดานขาง[2]
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