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Abstract
This thesis presents the design and construction of a demonstration set of a linear
induction motor using rotor in the form of long cylinder. It is designed to enable the
demonstration set to demonstrate its operation clearly within the limited moving distance.
Operation principles and necessary components involved in the design are first presented in detail
follows by the presentation of design techniques for electromagnetic circuits and other
components inside the system. In addition, design principles for the demonstration set structure,
proper selection of material, control technique for motor driving and its performance test are also
presented in this thesis.
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ตารางที่ 2.2 ค่าของความซึ มซาบแม่เหล็ก และสัมประสิ ทธ์ของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2.3 การนําสารแม่เหล็กไปใช้งานต่าง ๆ กันตามชนิดของเนื้อสาร
ตารางที่ 4.1 ค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนําของขดลวดสเตเตอร์
ตารางที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและความถี่ไฟฟ้ า (V/f)
ตารางที่ 4.3 กระแสไฟฟ้ าต่อเฟสในแต่ละความถี่ไฟฟ้ า
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