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(p) ที่มี 4 ขั้ว แต่โดยทัว่ ไปจะเปลี่ ยนที่ ค่าความถี่ เพราะการเปลี่ ยนที่
จ านวนขั้ ว แม่ เ หล็ ก เป็ นเรื่ องที่ ย าก และใช้ ต้ น ทุ น สู ง ส่ วนใหญ่
อินเวอร์ เตอร์ ทวั่ ไปจะมีการปรับความถี่โดยใช้มือในการปรับค่า ซึ่ งจะไม่
สามารถระบุความเร็ วรอบได้ และไม่มีการแสดงค่าความเร็ วรอบให้ทราบ
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็ วรอบ
อิ น ดัก ชั น มอเตอร์ โ ดยการปรั บ ความถี่ ด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อที่จะสามารถกาหนดความเร็ วรอบ และแสดงค่าความเร็ วรอบปั จจุบนั
ได้ พร้ อ มกับ ควบคุ ม ความเร็ ว รอบให้ มี ค่ า คงที่ ต ามที่ ก าหนดโดยมี
ขอบเขตการทางานดังนี้
o ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็ นตัวควบคุม
o ป้ อนค่าอินพุตทางคียแ์ พ็ดและแสดงผลทางจอแอลซีดี
o แหล่งจ่ายเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 V
o เลือกความเร็ วรอบมอเตอร์ ได้ต้ งั แต่ 900 rpm - 2,100 rpm
โดยการปรับค่าความถี่ต้ งั แต่ 30 Hz-70 Hz
o ใช้อินดักชันมอเตอร์ ขนาด 1/4 HP

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการควบคุ มความเร็ วรอบของอิ นดัก ชัน
มอเตอร์ โดยใช้วิธีก ารสร้ างแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ ให้ มีค วามถี่ ตาม
ต้องการ โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวกาเนิ ดสัญญาณ PWM และ
ทาการวัดความเร็ วรอบของมอเตอร์ ความถี่ ที่ตอ้ งการนี้ นาไปควบคุ ม
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ซ่ ึ งสามารถกาหนดค่าได้จากคียแ์ พ็ด โดยมีจอ
แอลซีดีทาหน้าที่แสดงค่าความเร็ วรอบที่ตอ้ งการ ซึ่ งชุดควบคุมความเร็ ว
รอบของอินดักชันมอเตอร์ โดยการปรั บความถี่ ที่นาเสนอได้ถูกสร้ างขึ้น
และทาการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่ามี ค่าความผิดพลาดความเร็ ว
รอบของมอเตอร์ไม่เกิน ± 1.2 %
คาสาคัญ: อินดักชันมอเตอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์ , ความเร็ วรอบ,
ความถี่

Abstract
This paper presents a variable speed control of an induction
motor using voltage/frequency method. The microcontroller is used to
generate PWM (pulse width modulation) waveform and to measure
speed of the motor. The desired frequency to control speed according is
selected from the keypad. The LCD is displayed by the setting speed.
The proposed machine is constructed and tested. Its performance is
demonstrated to have an error of the speed not greater than ± 1.2 %.

2. การออกแบบและสร้ าง
การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็ วรอบของอินดักชัน
มอ เ ต อร์ โ ดย ก า รป รั บค วา มถี่ ด้ ว ย ไม โค ร ค อ นโ ทร ล เ ล อร์ มี
บล็อกไดอะแกรมรวมแสดงดังรู ปที่ 1 และมีโครงสร้างแสดงดังรู ปที่ 2
220 V AC Power Supply

Single Phase Motor

Keywords: induction motor, microcontroller, speed, frequency
Rectifier

1. บทนา
ในปัจจุบนั อินเวอร์ เตอร์ ได้พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว และมีการใช้
งานอย่างแพร่ หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการปรับความเร็ วรอบ
ของมอเตอร์ ซึ่ งความเร็ วรอบของมอเตอร์ มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ สมการ
ความเร็ วรอบ Synchronous speed,n = (120*f)/p ถ้าต้องการเปลี่ ยนค่า
ความเร็ วรอบ จะสามารถเปลี่ยนได้ที่ความถี่ (f) หรื อจานวนขั้วแม่เหล็ก

Keypad

Inverter

Sensor Speed

Microcontroller

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมรวมที่นาเสนอ
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รู ปที่ 2 โครงสร้างที่นาเสนอ
หลักการทางานของชุ ดควบุมที่ นาเสนอเป็ นดังนี้ ในการเขียน
โ ป ร แ ก ร ม เ ลื อ ก ใ ช้ ภ า ษ า แ อ ส เ ซ ม บ ลี้ แ ล้ ว บั น ทึ ก ล ง ใ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปควบคุมความเร็ ว
รอบมอเตอร์ ให้ได้จานวนรอบที่ตอ้ งการ ซึ่ งสามารถเลือกความเร็ วรอบ
ได้ในช่วง 900 rpm – 2100 rpm จากการกดคียแ์ พ็ด (Keypad 1 = 900 rpm
แต่ละคียท์ ี่เพิ่มขึ้น 1 จะเพิ่มความเร็ วรอบครั้งละ 150 rpm จนถึง keypad 9
= 2100 rpm) โดยจอแอลซี ดีแสดงการเลือกความเร็ วรอบจากกดคียแ์ พ็ด
เ มื่ อ เ ลื อ ก ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ ที่ ต้ อ ง ก า ร ผ่ า น ก า ร ก ด คี ย์ แ พ็ ด แ ล้ ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะควบคุมลาดับการทางานของมอสเฟตกาลังใน
วงจรอิ นเวอร์ เตอร์ เพื่อแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงที่ ได้มาจากวงจรเรี ยง
กระแสให้เ ป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่ มีค่าความถี่ ตามที่ โปรแกรมไว้และ
ป้ อนให้กบั มอเตอร์เพื่อให้ได้ความเร็ วรอบตามที่ตอ้ งการ
วงจรรวมของชุดควบคุมที่นาเสนอแสดงดังรู ปที่ 3 และ 4
ตามล าดั บ โดยที่ รู ปที่ 3
คื อ วงจรการต่ อ เชื่ อมกั น ระหว่ า ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ คียแ์ พ็ดและจอแอลซี ดี ส่ วนในรู ปที่ 4 เป็ นวงจร
การต่อวงจรอินเวอร์ เตอร์ ซึ่ งจากรู ปที่ 4 นี้ ความถี่ จะส่ งมาที่ขา PWM
และมายังไอซี เบอร์ TLP250 ซึ่ งมีแรงดันไฟเลี้ยงวงจรมีค่าเป็ น ± 15 V
กรณี ที่หลอดแอลอีดีสว่าง จะทาให้ไอซี TLP250 ทาหน้าที่ขบั เกตปล่อย
สัญ ญาณออกไปเข้า สู่ ม อสเฟสก าลัง โดยใช้ ห ลัก การหน่ ว งเวลา ซึ่ ง
PWM1, PWM2 และ PWM3, PWM4 จะทางานพร้ อมกันไม่ได้ เพราะถ้า
ทางานพร้ อมกันกระแสไหลลงกราวด์ ทาให้ เกิ ดการลัดวงจรและวงจร
เสี ยหายได้ จึงเขียนโปรแกรมให้ PWM1 ทางานพร้ อมกับ PWM4 และ
PWM2 ทางานพร้อมกับ PWM3 โดยหน่วงเวลาสลับกันทางานเพื่อให้ได้
ความถี่ตามต้องการ

รู ปที่ 3 วงจรการต่อชุดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 4 วงจรการต่ออินเวอร์เตอร์
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ความถี่ มีค่าเป็ น 40 Hz และความเร็ วรอบ 1,200 rpmโปรแกรมย่อยที่ 4
เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 4 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่าเป็ น 45 Hz และ
ความเร็ วรอบ 1,350 rpmโปรแกรมย่อยที่ 5 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 5 เพื่อ
กาหนดให้ความถี่มีค่าเป็ น 50 Hz และความเร็ วรอบ 1,500 rpmโปรแกรม
ย่อยที่ 6 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 6 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่าเป็ น 55 Hz
และความเร็ วรอบ 1,650 rpmโปรแกรมย่อยที่ 7 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 7
เพื่อกาหนดให้ ความถี่ มีค่าเป็ น 60 Hz และความเร็ วรอบ 1,800 rpm
โปรแกรมย่อยที่ 8 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 8 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่า
เป็ น 65 Hz และความเร็ วรอบ 1,950 rpm และ โปรแกรมย่อยที่ 9 เป็ นการ
กดคียแ์ พ็ดที่ 9 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่าเป็ น 70 Hz และความเร็ วรอบ
2,100 rpm

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็ วรอบของอินดักชัน
มอเตอร์ โดยการปรั บความถี่ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มี แ ผนผังการ
ทางาน ( Flow Chart ) ดังรู ปที่ 5
Start

Off all Switches
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------------------------------Select Speed
by Press Key 1-9
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Pro 1

3. การทดลองและผล

N
Y

Press
Key 2

ได้ทาการทดสอบการทางานของชุดควบคุมที่นาเสนอโดยทา
การทดลองใช้งานอินเวอร์ เตอร์ ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อ
เริ่ มจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับที่มีขนาดเป็ น 220 Vให้กบั วงจร ซึ่ งหน้าจอแอล
ซี ดีจะแสดงข้อความว่า “Select Speed by Press Key 1-9” เมื่อกดเลื อกค่า
ความเร็ วรอบทางคียแ์ พ็ดเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
จะควบคุมให้คาบเวลาคงที่ แล้วจะทาการเปลี่ ยนค่าเวลาช่ วงเปิ ด-ปิ ดของ
วงจร ที่ สัม พัน ธ์ ก ับ ความถี่ ตามโปรแกรมที่ เ ขี ย นก ากับ เลขคี ยแ์ พ็ด ไว้
วงจรจะไม่หยุดทางานจนกว่าจะกดปุ่ ม Reset สามารถคานวณค่าความถี่
ได้จากสู ตรความเร็ วรอบตามสมการที่ อ้างไว้ใ นบทนา โดยค่ าความถี่
ความเร็ วรอบ และการกดคียแ์ พ็ด มีความสัมพันธ์กนั ดังตารางที่ 1 เมื่อ
เลื อกค่าความเร็ วรอบตามต้องการแล้วบันทึกผลการทดลองเป็ นไปใน
กรณี ไม่มีโหลดได้ตามตารางที่ 2 และรู ปตัวอย่างผลการทดลองเมื่อเลื อก
กดคีย ์ 5 ได้สัญญาณ PWM1 และ PWM2, สัญญาณอินพุตและเอาต์พุต
แสดงดังรู ปที่ 6-8 ตามลาดับ
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รู ปที่ 6 หน้าจอแอลซีดีขณะกดเลือกคีย ์ 5

N

รูปที่ 5 แผนผังการทางานที่นาเสนอ
โปรแกรมทั้งหมดประกอบด้วย โปรแกรมย่อย 9 โปรแกรม
ได้แก่ โปรแกรมย่อยที่ 1 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 1 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มี
ค่าเป็ น 30 Hz และความเร็ วรอบ 900 rpm โปรแกรมย่อยที่ 2 เป็ นการกด
คียแ์ พ็ดที่ 2 เพื่อกาหนดให้ความถี่ มีค่าเป็ น 35 Hz และความเร็ วรอบ
1,050 rpm โปรแกรมย่อยที่ 3 เป็ นการกดคียแ์ พ็ดที่ 3 เพื่อกาหนดให้

รู ปที่ 7 สัญญาณของ PWM1 และ PWM2 ขณะกดเลือกคีย ์ 5
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3. สรุป
ชุดควบคุมความเร็ วรอบของอินดักชันมอเตอร์ โดยการปรับ
ความถี่ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ น าเสนอนี้ พบว่าการทางานของ
อินเวอร์เตอร์ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้ออกแบบและสร้าง
ขึ้นนี้ เมื่อทาการทดลองใช้งานจริ งได้ผลเป็ นไปหลักการ นัน่ คือเมื่อเลือก
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ โดยการกดคียแ์ พ็ด แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์
จะทาการก าเนิ ด สัญญาณ PWM ตามความถี่ ที่ต้องการโดยการเขี ยน
โปรแกรม และส่ งกระแสไฟฟ้ าไปยังชุดวงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อที่จะนาไป
ขับมอเตอร์ ต่อไป ตัวอย่างเช่ นถ้ากดคีย ์ 3 (1200 rpm) มอเตอร์ จะหมุน
ประมาณ 1195 rpm ซึ่ งมีค่าความผิดพลาดเล็กน้อยเกิ ดขึ้น เมื่อพิจารณา
โดยรวมจะมีค่าความผิดพลาดไม่เกิ น ± 1.2 % วงจรจะไม่หยุดทางาน
และไม่สามารถเลื อกความเร็ วรอบอื่น ๆ ได้จนกว่าจะมีการกดปุ่ ม Reset
จึงสรุ ปได้ว่าอินเวอร์ เตอร์ ที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ได้สร้ าง
ขึ้นมานี้ สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์และ
สามารถนาไปใช้งานได้จริ งในชี วิตประจาวัน และเป็ นเครื่ องต้นแบบใน
การพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ คือทาการออกแบบ
รู ปสัญญาณ PWM ให้เป็ นคลื่ นรู ปไซน์ เพิ่มจานวนความเร็ วรอบให้
สู งขึ้น และตั้งค่าความเร็ วรอบได้จากการกดคียแ์ พ็ดโดยตรงโดยไม่มีการ
กาหนดค่าไว้

รู ปที่ 8 สัญญาณอินพุตและเอาต์พตุ ขณะกดเลือกคีย ์ 5
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของค่าความถี่ ความเร็ วรอบ และ การกดคียแ์ พ็ด
การกด
ความถี่
ความเร็ วรอบ
คาบเวลา
หน่วงเวลา
คียแ์ พ็ด
(Hz)
(rpm)
(ms)
(ms)
1
30
900
33.333
16.667
2

35

1050

28.571

14.286

3

40

1200

25.000

12.500

4

45

1350

22.222

11.111

5

50

1500

20.000

10.000

6

55

1650

18.182

9.091

7

60

1800

16.667

8.333

8

65

1950

15.385

7.693

9

70

2100

14.286

7.143
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองวัดค่าความเร็ วรอบของมอเตอร์ ขณะไม่มีโหลด
คียท์ ี่
ความเร็ วรอบที่
ความเร็ วรอบมอเตอร์ Error (%)
กด
ต้องการ (rpm)
(rpm)
1
900
890
1.111
2

1050

1045

0.476

3

1200

1195

0.417

4

1350

1340

0.741

5

1500

1495

0.333

6

1650

1640

0.606

7

1800

1790

0.556

8

1950

1937

0.667

9

2100

2090

0.476
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