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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีนํ าเสนอการออกแบบและสรางอินเวอรเตอรส ําหรับการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร

เหน่ียวนํ าหน่ึงเฟส โดยอาศัยหลักการเปล่ียนแปลงความถ่ีไฟฟา การเปลี่ยนแปลงความถี่ไฟฟาใชการ
เปรียบเทียบสัญญาณระหวางสัญญาณสามเหลี่ยมกับสัญญาณรูปซายน หรือเรียกวาการปรับตาม
ความกวางพัลซ (PWM) เมื่อไดสัญญาณจากการเปรียบเทียบท่ีแยกเปนสองเฟสแลว จึงน ําไปเขาชุด
สวิตชอิเลก็ทรอนิกสกํ าลังเพ่ือขับมอเตอรเหน่ียวนํ าหนึ่งเฟส

จากผลการทดสอบและปรับชุดสรางสัญญาณใหเหมาะสมเพื่อขับมอเตอรแลว ปรากฏวา
สามารถขับมอเตอรเหน่ียวนํ าหนึ่งเฟสได โดยไมตองตัดขดลวดชวยหมนุออก ถาหากคาอิมพีแดนซของ
ขดลวดหลักและขดลวดชวยหมุนมีคาใกลเคียงกัน การควบคุมความเร็วรอบจะมีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึน

ABSTRACT
This research is to present the design and construction of inverter for controlling the

speed of single phase induction motor by using changing principle of electrical frequency. 
The electrical frequency changing is measured by comparing between triangle and 
sinusoidal signal or it is also called sinusoidal pulse width modulation which is a result of the 
comparing signal devided into two phases. Then resemble into electronic switch power to 
drive the single phase induction motor.

The result of the study revealed that the proper signal adjustment could drive the 
single phase induction motor with out cutting the auxiliary winding and if the impedance of 
main and auxiliary winding is nearly same  the speed controlling will more stability.



บทนํ า
มอเตอรเหน่ียวนํ าหนึ่งเฟสเปนอุปกรณไฟฟาที่มีการใชงานเปนจ ํานวนมากตามท่ีพักอาศัย ซึ่ง

การใชงานอาจตองมีการปรับความเร็วรอบ อาทิเชนเคร่ืองปรับอากาศ พัดลม เคร่ืองซักผาเปนตน โดย
เฉพาะในเคร่ืองปรับอากาศมีการใชงานเปนระยะเวลาท่ียาวนานติดตอกัน บางชวงเวลาท่ีโหลดของ
เคร่ืองปรับอากาศลดลงถาหากมีการลดความเร็วลดลงตามท่ีอุณหภูมิลดลง จะทํ าใหอัตราการสิ้น
เปลืองพลังงานไฟฟาลดลงดวย ตลอดจนความตอเน่ืองของอุณหภูมิในหองก็จะตอเน่ืองดวย

ดังน้ันทางคณะผูวิจัยจึงเห็นวาการสรางอินเวอรเตอรสํ าหรับมอเตอรเหน่ียวนํ าหน่ึงเฟสน้ันจะ
เปนประโยชนตอการประยุกตใชตอไป ท้ังจะสงเสริมใหเกิดการประหยัดพลังงาน และความสะดวก
สบายเพิ่มขึ้นมา

อินเวอรเตอรท่ีคณะผูวิจัยทํ าการออกแบบสรางขึ้นมาน้ีพยายามใหเปนตามหลักการพื้นฐาน
มากที่สุด ท้ังน้ีเพ่ือการจัดหาอุปกรณ และการสรางที่ไมซับซอนเมื่อมีการน ําไปประยุกตใชตอไป  ซึ่งรูป
ของอิเวอรเตอรท่ีคาดหวังจะเร่ิมจากการสรางสัญญาณสามเหล่ียม และสัญญาณรูปซายน [1] สวนอีก
เฟสหนึ่งทํ าไดโดยการเล่ือนเฟสไปประมาณ 90 องศา ทั้งนี้เพื่อที่จะพยายามใหกระแสที่ไหลเขาขดลวด
หางกันเปนมุม 90 องศาดวย ซึ่งจะสงผลใหมอเตอรหมุนไดเรียบ หลังจากนั้นน ําสัญญาณสามเหลี่ยม
และรูปซายนท้ังสองเฟสไปทํ าการเปรียบเทียบกัน แลวจึงไดสัญญาณสี่เหลี่ยมที่มีความกวางพัลซแตก
ตางกันไป ซึ่งเราน ําสัญญาณสี่เหลี่ยมนี้ไปทํ าการขับสวิตชอิเล็กทรอนิกสกํ าลัง จากที่กลาวมาทั้งหมด
เขียนเปนภาพรวมไดดังรูป
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(b)
รูปท่ี 1 สวนประกอบโครงงานวิจัย (a) ภาพรวมสวนประกอบ (b) ภาพรวมวงจรกํ าลัง [2]

วิธีการวิจัย
จากภาพรวมโครงงานวิจัยคณะผูวิจัยไดเร่ิมศึกษาและออกแบบสวนตางๆของโครงงานวิจัย 

โดยการศึกษาและออกแบบแตละสวนไดมีการทดสอบไปพรอมๆกับการสราง
1.! สวนสรางสัญญาณรูปซายน คณะผูวิจัยไดคนหาวงจรที่เหมาะสมและสะดวกกับการใชงาน 

โดยใชเปนไอซีเบอร XR2206 ซ่ึงสามารถปรับไดท้ังขนาดและเฟส ดวยแรงดันแยกอิสระตอกัน โดยมีวง
จรสวนการปรับความถ่ีของสัญญาณซายนดังรูป



(a)

(b)
รูปท่ี 2. (a)วงจรตัวอยางการสรางสัญญาณซายน (b)วงจรการเปล่ียนแปลงความถ่ีสัญญาณซายน

จากรูปท่ี 2. การปรับความถ่ีของสัญญาณซายนทํ าไดโดยการปรับแรงดันท่ีจุด Sweep Input 
คาความถี่ที่ไดจะเปลี่ยนแปลง ความถี่ของสัญญาณซายนที่ตองการอยูในชวง 20-60Hz ดังน้ันความถ่ี
สูงสุดท่ีตองการคือ 60Hz ซ่ึงตัวกํ าหนดความถ่ีสูงสุดก็คือความตานทาน R และตัวเก็บประจุ C ตามสม
การ
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ในท่ีน้ีเลอืกใชคาความจุเปน 3.3 ไมโครฟารัด จึงไดคาตานทานเปนประมาณ 5.1 กิโลโอหม ใน
สวนการปรับขนาดของรูปคลื่นซายนใชการปรับแรงดันที่ขา 1 ของ XR2206 เมือ่พิจารณาจากคุณ
สมบัติของ XR2206 ดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 คุณสมบัติขนาดของรูปคล่ืนเอาตพุต

จากรูปท่ี 3 เราจึงใชระดับแรงดันท่ีใชเปล่ียนความถ่ีและขนาดของรูปคล่ืนซายนท่ีคาเดียวกัน 
หรือจากจุดเปล่ียนแรงดันท่ีจุดเดียวกันได เม่ือตอวงจรไดเรียบรอยแลวจะไดรูปคล่ืนซายน ออกมาเปน
ดังรูป

  
   (a)    (b)
รูปท่ี 4 สัญญาณซายนที่ไดจากวงจรในรูปที่ 2 (a) ความถ่ีต่ํ า (b) ความถี่สูง

จากรูปท่ี 4 จะเห็นวาท่ีความถ่ีสูงขนาดแรงดันก็สูงดวย ซ่ึงตรงกับเปาหมายท่ีตองการ กลาวคือ
ในการควบคุมมอเตอรหากความถ่ีสูงขึ้นแรงดันตองสูงขึ้นดวย ท้ังน้ีเพื่อตองการรักษาความหนาแนน
สนามแมเหล็กในเคร่ืองกลใหมีคาคงท่ีน่ันเอง



2.! สวนสรางสัญญาณสามเหลี่ยม ใชไอซีเบอร XR2207 ความถี่ที่สรางขึ้นมาเปนสามเหลี่ยม
น้ีเปนตัวกํ าหนดความถ่ีในการสวิตชของสวิตชอิเล็กทรอนิกสกํ าลัง ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดเลือก
ความถ่ีน้ีอยูท่ี 2 kHz อยางไรก็ตามไอซีเบอรน้ีสามารถทํ าความถ่ีสูงกวาน้ีได วงจรการตอกํ าเนิด
สัญญาณเปนดังรูป

รูปท่ี 5 ใช XR2207 สรางสัญญาณสามเหลี่ยม

ความถี่ท่ีจะไดในรูปที่ 5 ถูกกํ าหนดจาก
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ในท่ีน้ีเลือกใช R3 = 50 กิโลโอหม และ C เปน 0.01 ไมโครฟารัด ซ่ึงไดรูปคล่ืนสามเหล่ียมเปน
ดังรูป

รูปท่ี 6 รูปคล่ืนสามเหล่ียม



3.! วงจรเลื่อนเฟส การขับมอเตอรเหน่ียวนํ าหน่ึงเฟสตองทํ าใหแรงดันท่ีปอนใหกับขดลวดอีก
ชุดหนึ่งมีเฟสตางกันไปเปนประมาณ 90 องศา ท้ังน้ีเพ่ือเปาหมายท่ีใหกระแสเขาในแตละขดเปนหางกัน 
90 องศาดวย วงจรเลื่อนเฟสเปนดังรูป

รูปท่ี 7 วงจรเลื่อนเฟส

มุมเฟสท่ีตองการเล่ือนสัญญาณออกไปเทาใดเปนตามสมการ
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สัญญาณท่ีเล่ือนไปไดเปนดังรูป

รูปท่ี 8 สัญญาณที่ไดจากการเลื่อนเฟส



4.! สวนเปรียบเทียบสัญญาณ คือสวนท่ีสรางสัญญาณ PWM ซึ่งเรานํ าสัญญาณสามเหลี่ยม
กับสัญญาณซายนมาเปรียบเทียบกัน ในท่ีน้ีใชวงจรเปรียบเทียบสัญญาณโดยใชออปแอมปเบอร 
TL084 ซ่ึงไดสญัญาณท่ีเปรียบเทียบสัญญาณท่ีเปน PWM ออกมา โดยความกวางพัลซเปนตามขนาด
ความสูงของสัญญาณซายน

รูปท่ี 9 สัญญาณ PWM ที่ได เปรียบเทียบกับสัญญาณซายน

ในสวนสัญญาณสัญญาณ PWM ท้ังสองเฟสท่ีจะใชในการขับสวิตชใหกับขดลวดหลัก และขด
ลวดชวยเปนดังรูป

รูปท่ี 10 PWM สํ าหรับขับสวิตชใหขดลวด



จากรูปท่ี 10 จะเห็นวาสัญญาณ PWM ที่ไดหางกันเปนมุม 90 องศา (สังเกตจากสวนทึบ และ
โปรง)

5.! วงจรเผื่อเวลา เปนการเผื่อเวลาชวงขึ้น และลงของสัญญาณ PWM ที่จะเขาไปวงจรขับของ
สวิตชอิเล็กทรอนิกส สัญญาณ PWM ที่ไดจากการเปรียบเทียบสัญญาณในแตละเฟสนั้น ชวงเวลา ON 
จะเอาไปขับสวิตชอิเล็กทรอนิกสตัวบน และชวง OFF จะเอาไปขับสวิตชตัวลาง ดังนั้นถาหากเราไมเผื่อ
เวลาไวชวงท่ีสวิตชตัวบนทํ างานและจะปดลง ขณะท่ีตัวลางปดอยูและจะทํ างานนั้น หากเกิดพรอมกัน
จะทํ าใหสวิตชอิเล็กทรอนิกสเสียหายได เพราะเกิดการลัดวงจร วงจรเผ่ือเวลาน้ันเปนดังรูป [  ]
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รูปท่ี 11 วงจรเผื่อเวลาส ําหรับการสวิตช

6.! วงจรขับสวิตชอิเล็กทรอนิกส เมื่อไดสัญญาณ PWM ท่ีผานวงจรเผื่อเวลาแลว จึงนํ า
สัญญาณไปเขาวงจรขับเกจ โดยวงจรขับเกจน้ันใชเปนไอซีเบอร TLP250 มีวงจรดังรูป

รูปท่ี 12 วงจรขับเกจดวย TLP250



จากรูปท่ี 12 เม่ือผาน TLP250 มาแลวจะมีสวนที่เพิ่มเขามา คือสวนวงจรท่ีมี CMOS เปนสวนท่ี
ทํ าใหเกิดแรงดันลบเพื่อที่จะท ําใหสวิตชอิเล็กทรอนิกสอยางมอสเฟสเปด และปดวงจรไดสนิท

7.! สวิตชอิเล็กทรอนิกสกํ าลัง ใชเปนมอสเฟต ลักษณะการตอเปนแบบฮาลบริดจ 2 ชุด โดยแต
ละชุดทํ าหนาท่ีเปดปดวงจรตามสัญญาณ PWM ท่ีมาจากวงจรในรูปท่ี 12 ในรูปท่ี 12 นั้นแสดงเพียง 1 
วงจรเพื่อที่จะขับมอสเฟต 1 ตัว ดังนั้นจึงตองมีวงจรขับเกตทั้งหมด 4 วงจร เพื่อใหเทากับจ ํานวนมอส
เฟตท่ีตอเปนดังรูป

           
(a) (b)

รูปท่ี 13 การตอมอสเฟตกํ าลัง (a) การตอวงจร (b) วงจรสนับเบอรแบบ RDC

ในรูปท่ี 13 (b) เปนวงจรสนับเบอรแบบ RDC โดยใช R เปน 100 Ω 10 W  C เปน 0.333 pF 
1200V สํ าหรับไดโอดเปนแบบคืนตัวเร็วขนาด 3A [3]

ผลการวิจัย
การทดสอบอินเวอรเตอรเพ่ือขับมอเตอรเหน่ียวนํ าหนึ่งหนึ่งเฟสน้ัน ผูวิจัยไดทดลองกับมอเตอร

เหน่ียวนํ าสองประเภท กลาวคือประเภทแรกเปนมอเตอรท่ีมีอิมพีแดนซของขดลวดท้ังสองชุดขณะหยุด
น่ิงแตกตางกัน และประเภทที่สองมีอิมพีแดนซของทั้งสองขดเทากัน

เม่ือนํ าอินเวอรเตอรไปขับมอเตอรเหน่ียวนํ าหนึ่งเฟส ซ่ึงเปนมอเตอรในหองปฏิบัติการเคร่ืองกล
ไฟฟาท่ีมีอิมพีแดนซขณะหยุดน่ิงของขดลวดหลัก และขดลวดชวยแตกตางกัน โดยเร่ิมจากการปรับให
ไดแรงดันกระแสตรงท่ี 100 โวลต และ 200 โวลต โดยความถ่ีเพ่ิมข้ึนต้ังแต 20-60 Hz จะไดความเร็ว
รอบเพิ่มขึ้นดังรูป
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รูปท่ี 12 ความเร็วรอบกับความถ่ีเม่ือแรงดันกระแสตรงเปน 100V
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รูปท่ี 13 ความเร็วรอบกับความถ่ีเม่ือแรงดันกระแสตรงเปน 200V

ในรูปท่ี 12 และ 13 จะเห็นความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน กลาวคือในรูปท่ี 12 น้ันความเร็วรอบจะลดลง
เมื่อความถี่ไฟฟาสูงขึ้น (ปกติแลวความเร็วรอบสูงข้ึนเม่ือความถ่ีสูงข้ึน)  ดังนั้นทางผูวิจัยจึงท ําการตรวจ
วัดรูปคลื่นกระแสไฟฟาท่ีเขาไปในท้ังสองขดลวด ปรากฏออกมาวากระแสไฟฟาท่ีเขาขดลวดน้ันเมื่อ
ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหเฟสของกระแสไฟฟาทั้งสองขดเปลี่ยนแปลงดวย จึงท ําใหแรงบิด
เหน่ียวนํ าท่ีไดมีคาลดลงสงผลความเร็วรอบลดลงดวย ลักษณะรูปคล่ืนของกระแสไฟฟาท่ีเขาขดลวดท้ัง
สองเปนดังรูป



รูปท่ี 14 ลักษณะรูปคลื่นกระแสไฟฟาที่เขาขดลวดทั้งสอง ท่ี 100VDC 40Hz

รูปท่ี 15 กระแสไฟฟาสลับดานเขาของอินเวอรเตอร ท่ี 100VDC 40Hz

เมื่อนํ าอินเวอรเตอรไปขับมอเตอรเหนี่ยวน ําหน่ึงเฟสท่ีมีขดลวดหลักกับขดลวดชวยท่ีอิมพีแดนซ
เทากัน (มอเตอรพัดลมแบบกลับทางหมุนได) จะพบวาความเร็วรอบท่ีไดจะแปรตามความถ่ีไฟฟาท่ีถูก
ปรับโดยอินเวอรเตอร โดยจะไมเกิดเหตุการณดังรูปท่ี 12

วิจารณ
การควบคุมความเร็วรอบมอเตอรเหน่ียวนํ าหนึ่งเฟสสามารถท ําไดโดยการควบคุมความถ่ีไฟฟา 

ดังเชนมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟส เพียงแตสัญญาณ PWM ท่ีปอนใหกับชุดสวิตชกํ าลังตองแยกเปนสอง
เฟสท่ีหางกันเปน 90 องศา ตามทฤษฎีแลวเฟสของกระแสท่ีปอนใหมอเตอรหางกัน 90 องศาจะสราง
แรงบิดเหน่ียวนํ าไดสูงสุด แตในงานวิจัยน้ียังมิไดควบคุมเฟสของกระแสไฟฟาท่ีเขามอเตอรใหหางกัน



เปนมุม 90 องศา ดังน้ันเม่ือนํ าอินเวอรเตอรไปขับมอเตอรมุมเฟสของกระแสในขดลวดท้ังสองจึงไมคงท่ี
อยูท่ี 90 องศา นอกจากน้ีในผลการทดสอบมอเตอรน้ันแรงดันท่ีใชทดสอบยังเต็มแรงดันพิกัดของ
มอเตอร เน่ืองจากการออกแบบวงจรกํ าลังอินเวอรเตอรยังไมสามารถรับแรงดันท่ีพิกัดได

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยน้ีไดนํ าเสนอการออกและสรางอินเวอรเตอรเพ่ือควบคุมความเร็วรอบมอเตอรเหน่ียวนํ า

หน่ึงเฟส โดยมอเตอรเหน่ียวนํ าหน่ึงเฟสน้ันเปนชนิดใดก็ไดแตตองมีขดลวดอยู 2 ชุด ซ่ึงการควบคุม
มอเตอรน้ันไมจ ําเปนตองใชอุปกรณในการชวยเดิน อาทิ สวิตชแรงเหว่ียง คาปาซิเตอรเปนตน โดยการ
ควบคุมความเร็วรอบน้ันใชวิธีการเปลี่ยนแปลงความถ่ีไฟฟา ความถ่ีไฟฟาเปล่ียนไดโดยใชความถ่ีของ
รูปซายนท่ีจะเขาไปเปรียบเทียบกับสัญญาณสามเหลี่ยม การเปลี่ยนแปลงความถ่ีไฟฟาจํ าเปนตอง
เปลี่ยนแปลงแรงดันดวย การเปล่ียนแปลงระดับแรงดันทํ าไดโดยการเปล่ียนแปลงท่ีระดับรูปคล่ืนซายน
เชนเดียวกับการเปล่ียนแปลงความถ่ี

จากการนํ าอินเวอรเตอรท่ีสรางขึ้นมาไปขับมอเตอรพบวามอเตอรท่ีมีอิมพีแดนซของขดลวด
หลักและขดลวดชวยแตกตางกันน้ันเม่ือความถ่ีไฟฟาถูกเปล่ียนไปความเร็วรอบจะเปล่ียนไป แตจะไมมี
เสถียรภาพ เน่ืองจากมุมเฟสของกระแสในขดลวดหลักและขดลวดชวยแตกตางกันไมเปน 90 องศา ถา
หากนํ าไปขับมอเตอรท่ีอิมพีแดนซของขดลวดท้ังสองเทากันความเร็วรอบของมอเตอรจะมีเสถียรภาพ

ขอเสนอแนะสํ าหรับการทํ างานวิจัยเร่ืองอินเวอรเตอรเพื่อขับมอเตอรเหน่ียวนํ าหน่ึงเฟสตอไป
น้ันคือตองมีการควบคุมมุมเฟสของกระแสไฟฟาเพื่อทํ าใหการควบคุมความเร็วรอบมีเสถียรภาพ การ
ออกแบบสวนวงจรกํ าลังอินเวอรเตอรใหใชกับแรงดันพิกัดไดคือท่ีแรงดันกระแสตรง 622 V จะทํ าให
มอเตอรมีแรงบิดสูงขึ้น นอกจากน้ีอาจมีการประยุกตใชอินเวอรเตอรกับเคร่ืองใชไฟฟา อาทิ เคร่ืองปรับ
อากาศ เปนตน
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ภาคผนวก

รูปท่ี ผ.1 สวนประกอบอินเวอรเตอรสํ าหรับมอเตอรเหน่ียวนํ าหนึ่งเฟส
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