วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 1 ม.ค.–มี.ค. 2563

48

The Journal of KMUTNB., Vol. 30, No. 1, Jan.–Mar. 2020

บทความวิจัย

เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะทางแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวน�ำเมื่อแรงดันขาดหายไปหนึ่งเฟส
โดยใช้ตัวเก็บประจุร่วมกับสายนิวทรัล
ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช* และ พิชัย อารีย์

กลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้าก�ำลังและเครื่องจักรกลไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทรศัพท์ 0 2564 3001 ต่อ 3224 อีเมล: tanthanuch1@engr.tu.ac.th DOI: 10.14416/j.kmutnb.2019.11.005
รับเมื่อ 24 พฤษภาคม 2562 แก้ไขเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 ตอบรับเมื่อ 30 สิงหาคม 2562 เผยแพร่ออนไลน์ 19 พฤศจิกายน 2562
© 2020 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

บทคัดย่อ
มอเตอร์เหนีย่ วน�ำถูกน�ำมาใช้กนั อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม มอเตอร์จะมีปริมาณกระแสสูงและสมรรถนะแรงบิด
ที่ด้อยลงหากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเกิดขาดหายไปหนึ่งเฟสเนื่องมาจากความบกพร่องของแหล่งจ่าย หรือเกิดความช�ำรุดเสียหาย
ของระบบป้องกัน หรือรีโคลสเซอร์ท�ำการปลดกระแสลัดวงจร เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยนี้น�ำเสนอแนวทางปรับปรุงสมรรถนะ
แรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวน�ำด้วยการต่อจุดนิวทรัลของมอเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายเพื่อให้ท�ำงานเป็นมอเตอร์สองเฟสทันที
ที่เกิดการขาดหายของกระแสไฟฟ้าไปหนึ่งเฟส พร้อมทั้งน�ำเสนอเทคนิควิธีการค�ำนวณหาค่าตัวเก็บประจุที่เหมาะสมในการ
ช่วยท�ำให้เกิดความสมดุลของกระแสระหว่างเฟสซึ่งเป็นการลดปัญหากระแสเกินพิกัด โดยแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น 4 กรณี
คือ กรณีแรกต่อมอเตอร์แบบสามเฟสสมดุลทีไ่ ม่มกี ารต่อจุดนิวทรัลเข้ากับแหล่งจ่าย กรณีทสี่ องแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้ามอเตอร์
ขาดหายไปหนึง่ เฟส กรณีทสี่ ามต่อสายนิวทรัลของมอเตอร์กบั แหล่งจ่ายเมือ่ แรงดันไฟฟ้าขาดหายไปหนึง่ เฟส และกรณีทสี่ ตี่ อ่
ตัวเก็บประจุอนุกรมกับเฟสที่แรงดันไฟฟ้าขาดหายไป จากการทดสอบพบว่าการต่อสายนิวทรัลผนวกกับการใช้ตัวเก็บประจุ
ต่ออนุกรมกับขดลวดของมอเตอร์เฉพาะเฟสที่เกิดการขาดหายไปของกระแสไฟฟ้าจะท�ำให้มอเตอร์ยังคงมีสมรรถนะแรงบิด
ทีด่ ี อีกทัง้ ปริมาณกระแสขาเข้าอยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ ซึง่ ช่วยท�ำให้มอเตอร์ยงั คงสามารถท�ำงานต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ งขณะที่
เกิดกระแสไฟฟ้าขาดหายไปหนึ่งเฟส
ค�ำส�ำคัญ: มอเตอร์เหนี่ยวน�ำ สมรรถนะแรงบิด สายนิวทรัล ตัวเก็บประจุ
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Abstract
Induction motors are widely used in industrial applications. When the induction motors lose one
of their three-phase line voltages due to a faulty power supply or single-pole tripping of recloses, they
become single phasing. They will continue to run, however, they will draw current more than their rated
values. The motor’s torque performances are also degraded. Therefore, this paper presents a method
for improving the motor performance under the loss of one phase voltage by connecting the star points
between the motor and the power sources using the neutral lead. The additional capacitor is also
employed to reduce the degrees of current unbalance. The experiment is conducted into four study cases:
three-phase balance with no neutral connection, loss of one phase voltage, loss of one phase voltage
with the neutral wire connection, and capacitor connected in series with the phase-loss winding. The study
results show that the neutral wire and the additional capacitor connected in series with the phase-loss
winding of motor help to improve the motor’s running torque and to reduce the unbalanced current
within the acceptable level. This proposed method allows the induction motors to keep running without
damage when they experience a one-phase loss of voltage.
Keywords: Induction Motor, Torque Performance, Neutral Wire, Capacitor
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1. บทน�ำ
ในปัจจุบันมอเตอร์เหนี่ยวน�ำสามเฟสได้ถูกน�ำใช้งาน
กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความเข็งแรงทนทานและราคาถูก [1]
โดยทัว่ ไปแล้วมอเตอร์เหนีย่ วน�ำสามเฟสต้องการกระแสไฟฟ้า
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าครบทั้งสามเฟส ในบางครั้งเป็นไปได้
ที่แรงดันไฟฟ้าอาจมาไม่ครบสามเฟส เนื่องจากเกิดความ
บกพร่ อ งของแหล่ ง จ่ า ยแรงดั น ไฟฟ้ า จากสถานี ส ่ ง ไฟฟ้ า
[2]–[6] หรืออาจเกิดจากภาระโหลดเฟสใดเฟสหนึง่ มีปริมาณ
กระแสสูงเกินจนท�ำให้ฟิวส์ในเฟสนั้นๆ ขาดไป ในปัจจุบันนี้
การไฟฟ้ามีแนวโน้มการเพิ่มความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าด้วยการปลดกระแสลัดวงจรเฉพาะเฟสทีเ่ กิด
การลัดวงจรออกไปเท่านั้น เช่น หากเกิดการลัดวงจรชนิด
สายเดีย่ วลงกราวด์ รีโคลสเซอร์จะท�ำงานด้วยการปลดสายส่ง
เส้นที่เกิดการลัดวงจรออกไปเพียงเส้นเดียวเท่านั้น [7], [8]
ท�ำให้มอเตอร์เกิดสภาวะกระแสไฟฟ้าขาดหายไปหนึ่งเฟส
[9], [10] ในกรณีนี้มอเตอร์จะไม่สามารถท�ำงานได้เต็มพิกัด
ใช้กระแสเกิน และอาจเกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ได้ จึงมี
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งปลดมอเตอร์ออกจากการท�ำงาน [10]–[12]
การศึกษาวิจัยในกรณีที่มอเตอร์เหนี่ยวน�ำท�ำงานขณะ
กระแสไฟฟ้าขาดหายไปหนึ่งเฟสนั้นมีอยู่น้อย [13]–[15]
เนือ่ งจากในทางปฏิบตั จิ ะมีเพียงแค่มอเตอร์ขนาดเล็กเท่านัน้
ทีผ่ ใู้ ช้ยอมให้ทำ� งานขณะเกิดสภาวะกระแสไฟฟ้าขาดหายไป
หนึง่ เฟสเนือ่ งจากมิได้จดั ระบบป้องกันทีด่ ใี ห้แก่มอเตอร์ ส่วน
กรณีมอเตอร์ขนาดใหญ่จะมีระบบป้องกันช่วยปลดมอเตอร์
ออกจากระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหาย ถึงแม้ว่าผู้ใช้
มอเตอร์เหนีย่ วน�ำเป็นแหล่งต้นก�ำลังจะไม่ตอ้ งการให้มอเตอร์
ท�ำงานขณะทีม่ กี ระแสไฟฟ้ามาไม่ครบสามเฟส แต่ในบางครัง้
ก็มีความจ�ำเป็นที่ต้องให้มอเตอร์ดังกล่าวขับโหลดซึ่งส�ำคัญ
มากๆ ต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะไม่ต้องการให้
กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงักเสียหาย ด้วยเหตุนี้ จึง
ควรศึกษาหาเทคนิคการเพิม่ สมรรถนะของมอเตอร์เหนีย่ วน�ำ
เมือ่ แรงดันไฟฟ้าหายไปหนึง่ เฟสเพือ่ ให้มอเตอร์ยงั คงสามารถ
ท�ำงานขับโหลดทางกลได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบทความนี้
น�ำเสนอเทคนิคการเพิม่ สมรรถนะแรงบิดของมอเตอร์เหนีย่ วน�ำ

ด้วยการต่อสายนิวทรัลของมอเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายเฉพาะ
ช่วงเวลาที่เกิดการขาดหายไปหนึ่งของแรงดันขาเข้าเฟส
ใดเฟสหนึ่งเท่านั้น พร้อมกับการประยุกต์ใช้ตัวเก็บประจุ
ต่ อ อนุ ก รมกั บ ขดลวดของมอเตอร์ ที่ เ กิ ด การขาดหายไป
ของกระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมปริมาณกระแสในแต่ละเฟส
ให้มีปริมาณที่ใกล้เคียงกันและมิให้สูงเกิดพิกัดมากจนเป็น
อันตรายต่อมอเตอร์ อีกทั้งน�ำเสนอเทคนิควิธีการค�ำนวณหา
ขนาดตัวเก็บประจุที่เหมาะสม และท�ำการทดสอบมอเตอร์
จริงเพื่อแสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ยังคงมีสมรรถนะแรงบิดที่ดี
และมีปริมาณกระแสอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถเดิน
เครือ่ งท�ำงานต่อไปได้อกี ขณะทีเ่ กิดกระแสไฟฟ้าหายไปหนึง่ เฟส
2. ระบบที่ใช้ในการทดสอบ
ในการทดสอบจะใช้มอเตอร์เหนีย่ วน�ำขนาด 2.2 กิโลวัตต์
400 โวลต์ กระแส 4.7 แอมแปร์ ทีค่ วามเร็ว 1420 รอบต่อนาที
ระบบทดสอบแสดงดังในรูปที่ 1 จากรูปจะเห็นว่ามอเตอร์
ดังกล่าวถูกต่อเข้ากับเซนเซอร์วดั แรงบิด โดยทีป่ ลายอีกข้างหนึง่
ของเซนเซอร์ จ ะถู ก ต่ อ เข้ า กั บ เพลาของระบบจานเบรก
ระบบเบรกดังกล่าวประกอบด้วยจานเบรกและตัวไฮดรอลิก
แผ่นเบรก ระบบเบรกจะท�ำงานด้วยการบีบแขนเบรกเพื่อ
สั่งให้น�้ำมันซึ่งไหลออกจากปั๊มเบรกเข้าสู่ตัวไฮดรอลิกดัน
ผ้าเบรกเลื่อนเข้าไปกดกับแผ่นจานเบรกท�ำให้เกิดความฝืด
เป็นการเพิ่มภาระทางกลให้แก่มอเตอร์ ส่งผลให้มอเตอร์มี
ความเร็วลดลงจากสภาวะไร้โหลดจนหยุดนิ่ง ในช่วงเวลา
ดังกล่าวแรงบิดของมอเตอร์จะถูกตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์วัด
แรงบิด และกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามอเตอร์จะถูกวัดผ่าน
ฮอลล์เอฟเฟกต์เซ็นเซอร์ (Hall-effect Sensor) สัญญาณ
แรงบิด กระแสไฟฟ้า และความเร็วจะถูกส่งไปทีช่ ดุ เก็บข้อมูล
(Data Acquisition System; DAQ) ซึง่ ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
ผ่านโปรแกรมแลปวิว [16] ในการทดลองสัญญาณข้อมูล
จะถูกจัดเก็บด้วยอัตราการสุ่ม เท่ากับ 20 กิโลเฮิรตซ์ และ
ท�ำการขจัดสัญญาณรบกวนด้วยการใช้ตวั กรองแบบค่าเฉลีย่
เคลื่อนที่ (Moving Average Filter) [17]
การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 กรณี ในกรณีแรก [รูปที่ 2 (ก)]
พิจารณามอเตอร์เหนีย่ วน�ำสามเฟสท�ำงานโดยทีไ่ ด้รบั แรงดัน

ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช และ พิชัย อารีย์, “เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะทางแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวน�ำเมื่อแรงดันขาดหายไปหนึ่งเฟสโดยใช้ตัวเก็บ
ประจุร่วมกับสายนิวทรัล.”
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รูปที่ 2 รูปแบบการต่อมอเตอร์เหนี่ยวน�ำที่ใช้ในการทดสอบ

(ค) ล�ำดับศูนย์
รูปที่ 3 วงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวน�ำสามเฟส

สามเฟสสมดุลและจุดนิวทรัลของมอเตอร์ไม่ได้ต่อเข้ากับ
จุดนิวทรัลของแหล่งจ่าย กรณีที่สองสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์
แรงดันไฟฟ้า (เฟสบี) ขาดหายไปหนึ่งเฟส [รูปที่ 2 (ข)] กรณี
ที่ ส ามเป็ น การจ� ำ ลองสถานะการณ์ ศึ ก ษาสมรรถนะของ
มอเตอร์หากจุดนิวทรัลของมอเตอร์และแหล่งจ่ายถูกต่อเข้า
ด้วยกันผ่านสายนิวทรัลทันทีทเี่ กิดการขาดหายไปของกระแส
ไฟฟ้า [รูปที่ 2 (ค)] และกรณีสดุ ท้ายเป็นการประยุกต์ใช้ตวั เก็บ
ประจุเข้ากับกรณีศกึ ษาทีส่ ามเพือ่ ช่วยลดปริมาณกระแสของ
มอเตอร์และช่วยเพิม่ สมรรถนะแรงบิดของมอเตอร์ [รูปที่ 2 (ง)]

3. การออกแบบตัวเก็บประจุเพื่อลดความไม่สมดุลของ
ปริมาณกระแส
หัวข้อนี้น�ำเสนอเทคนิคการหาขนาดตัวเก็บประจุที่
เหมาะสมในการลดความไม่สมดุลของปริมาณกระแสไฟฟ้าใน
กรณีทเี่ กิดการขาดหายไปของกระแสไฟฟ้าไปหนึง่ เฟส โดยใช้
วงจรสมมูลล�ำดับบวก ล�ำดับลบ และล�ำดับศูนย์ของมอเตอร์
เหนี่ยวน�ำสามเฟสในรูปที่ 3 [18]
แอดมิ ต แตนซ์ ข องมอเตอร์ ใ นแต่ ล ะล� ำ ดั บ หาได้ ดั ง
สมการที่ (1)–(3)
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(1)

โดยใช้หลักการขององค์ประกอบสมมาตร (Symmetrical
Component) ร่วมกับสมการที่ (4) และ (5) ท�ำให้สามารถ
เขียนสมการที่ (6)–(8) ใหม่ได้เป็นสมการที่ (9)–(11)
(9)
(10)

(2)
(3)
จากรูป 2 (ง) เมื่อต่อสายนิวทรัลระหว่างมอเตอร์กับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า แรงดันเฟสเอและเฟสซีจะมีมุมเฟสน�ำหน้า
แรงดันที่ขั้วของมอเตอร์ (Terminal Voltage; ) เท่ากับ
30 องศา และ 150 องศา ตามล�ำดับ ดังสมการที่ (4) และ (5)
(4)
(5)
และสามารถเขี ย นสมการสมดุ ล แรงดั น ไฟฟ้ า ได้ ดั ง
สมการที่ (6) และ (7)
(6)
(7)
เมื่อ Xc คือ ขนาดอิมพีแดนซ์ของตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรม
กับขดลวดของมอเตอร์
จากความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันล�ำดับศูนย์กับแรงดัน
ไฟฟ้าในแต่ละเฟส ดังสมการที่ (8)
(8)

(11)
เมื่อ a คือ โอเปอเรเตอร์ทใี่ ช้ในการหมุนเฟสเซอร์ไปเป็นมุม
120 องศา ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
แทนค่า ลงในสมการที่ (10) จะได้

(12)
จากนั้นแทนสมการที่ (12) ลงในสมการที่ (9) จะได้
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันล�ำดับบวกและแรงดันล�ำดับลบ
กับแรงดันที่ขั้วของมอเตอร์ดังสมการที่ (13) และ (14)
(13)

(14)
แฟกเตอร์ ค วามไม่ ส มดุ ล ของปริ ม าณกระแสไฟฟ้ า
(Ratio of Current Unbalance Factor; IUF) ที่ไหลเข้า
มอเตอร์เหนีย่ วน�ำหาได้จากอัตราส่วนของขนาดกระแสล�ำดับ
ลบต่อขนาดกระแสล�ำดับบวก ค�ำนวณได้จากสมการที่ (15)
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ท�ำการหาอนุพันธ์ของสมการที่ (16) เทียบกับขนาด
อิมพีแดนซ์ของตัวเก็บประจุ และจับให้เท่ากับศูนย์ ได้เป็น
สมการที่ (22) ซึ่งพหุนามก�ำลังสอง
(22)

		

(15)

เมื่อ Yp, Yn และ Y0 คือ ขนาดของแอดมิตแตนซ์ล�ำดับบวก
ล�ำดับลบ และล�ำดับศูนย์
ϕp, ϕn และ ϕ0 คือ มุมเฟสของอิมพีแดนซ์ล�ำดับบวก
ล�ำดับลบ และล�ำดับศูนย์
และสามารถเขียนสมการที่ (15) ให้อยู่ในรูปแบบของ
สมการเศษส่วนพหุนามที่ขึ้นกับขนาดอิมพีแดนซ์ของตัวเก็บ
ประจุดังแสดงในสมการที่ (16)
(16)
โดยค่าคงที่ต่างๆ ในสมการที่ (16) สามารถหาได้จาก
ความสัมพันธ์ในสมการที่ (17)–(21)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ในสมการที่ (22) สามารถ
ค�ำนวณได้ดังสมการที่ (23)–(25)
(23)
(24)
(25)
ผลเฉลยของสมการที่ (22) ที่มากที่สุด คือขนาดตัว
เก็บประจุทที่ ำ� ให้แฟกเตอร์ความไม่สมดุลของปริมาณกระแส
ไฟฟ้ามีค่าน้อยที่สุด
4. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
หัวข้อนี้กล่าวถึงผลการทดสอบตามกรณีศึกษาดังที่
กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2 กรณีแรกศึกษาสมรรถนะของมอเตอร์
เหนี่ยวน�ำภายใต้การจ่ายแรงดันสามเฟสสมดุลโดยที่ยังไม่ได้
มีการต่อสายนิวทรัลระหว่างมอเตอร์กับแหล่งจ่าย การ
ทดลองเริ่มต้นด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ตัว
ที่ท�ำการทดสอบ จากนั้นท�ำการวัดปริมาณแรงบิด ความเร็ว
และกระแสไฟฟ้าในสภาวะสถานอยู่ตัวขณะที่ท�ำการค่อยๆ
เบรกมอเตอร์อย่างช้าๆ จนกระทั่งหยุดหมุน เส้นโค้งแรงบิด
และเส้นโค้งกระแสถูกบันทึกด้วยใช้ DAQ ซึ่งต่อเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ผา่ นโปรแกรมแลปวิวดังแสดงในรูปที่ 4 รูปขยาย
เฉพาะบริเวณย่านความเร็วปรกติที่มอเตอร์ถูกน�ำมาใช้งาน
แสดงดังรูปที่ 5 จากรูปจะเห็นว่ามอเตอร์เหนี่ยวน�ำขนาด
2.2 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นมอเตอร์ใหม่มีปริมาณกระแสไฟฟ้าใน
แต่ละเฟสไม่เท่ากัน ถึงแม้วา่ แรงดันไฟฟ้าทีจ่ า่ ยให้จะมีขนาด
ต่อเฟสเท่ากัน ปริมาณกระแสต่อเฟสทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ได้แก่ เฟสเอ
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รูปที่ 4 เส้นโค้งแรงบิดและกระแสกรณีต่อกับแรงดันสามเฟส

Line current (Amp)

Torque (Nm)

20
15

16.7 Nm

12.5 Nm

13.5 Nm

10
5
0
1400
6
4

1410

1420

1440
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1480
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phase B phase C
4.7 A

2
0
1400

1430

1438 rpm
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1420
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1443 rpm

1440
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รูปที่ 5 รูปขยายเส้นโค้งแรงบิดและกระแสกรณีต่อกับแรงดันสามเฟส
จากรูปจะเห็นว่าเมื่อท�ำการเพิ่มปริมาณโหลดทางกลของ
มอเตอร์ผ่านทางการเบรก แรงบิดจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆ
กับปริมาณกระแสขาเข้า ปริมาณกระแสเฟสบีและเฟสซีมคี า่
เท่ากับพิกัด 4.7 แอมแปร์ ที่ความเร็วประมาณ 1,443 รอบ
ต่อนาที ขณะที่กระแสเฟสเอถึงค่าพิกัดที่ความเร็วต�่ำกว่า
ประมาณ 1,438 รอบต่อนาที หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า ขณะที่
ปริมาณกระแสเฟสเอถึงพิกัด ขนาดของกระแสเฟสบีและ
เฟสซีได้เกินพิกัดไปประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หากยอมให้ค่า
กระแสของทั้งสองเฟสดังกล่าวเกินได้เล็กน้อย ความเร็ว

1,438 รอบต่อนาที ถูกจัดว่าเป็นความเร็วพิกัดของมอเตอร์
ตัวนี้ซึ่งเมื่ออ่านค่าจากเส้นโค้งแรงบิดจะพบว่ามอเตอร์ผลิต
แรงบิดได้ 13.5 นิวตันเมตร ซึ่งผลิตก�ำลังไฟฟ้าขาออกได้
ประมาณ 2 กิโลวัตต์ ก�ำลังไฟฟ้าขาออกที่วัดได้มีค่าน้อยกว่า
ค่าที่ระบุไว้จากป้ายประมาณ 200 วัตต์ นอกจากนี้จะพบว่า
มอเตอร์ไม่สามารถท�ำงานอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วที่ระบุไว้
ตามป้าย 1,420 รอบต่อนาที ได้เนื่องจากมีปริมาณกระแส
ไฟฟ้าเกินค่าพิกัดมากถึง 1.23 เท่า (5.8 แอมแปร์)
ล�ำดับต่อไปเป็นกรณีศึกษาที่สองซึ่งจะท�ำการปลด

ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช และ พิชัย อารีย์, “เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะทางแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวน�ำเมื่อแรงดันขาดหายไปหนึ่งเฟสโดยใช้ตัวเก็บ
ประจุร่วมกับสายนิวทรัล.”

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 1 ม.ค.–มี.ค. 2563

55

The Journal of KMUTNB., Vol. 30, No. 1, Jan.–Mar. 2020

Line current (Amp)
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แรงดันเฟสบีออกไปเพียงเฟสเดียว กรณีนี้เป็นการจ�ำลอง
สถานการณ์ทแี่ รงดันขาดหายไปหนึง่ เฟส แรงบิดและกระแส
ของมอเตอร์ขณะไม่ได้ต่อสายนิวทรัลแสดงดังในรูปที่ 6
จากรูปจะเห็นว่ามอเตอร์มีปริมาณกระแสเพิ่มสูงขึ้นถึง 147
เปอร์เซ็นต์ (6.9 แอมแปร์) ทีค่ วามเร็วพิกดั (1,438 รอบต่อนาที)
ในขณะที่แรงบิดลดลงเหลือ 70 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้ จึง
ควรปลดมอเตอร์ออกจากการท�ำงานเนื่องจากกระแสเกิน
หากมอเตอร์ถูกออกแบบไว้ให้ทำ� งานเกินพิกัดได้ 1.23 เท่า
ของกระแสพิกัด (5.8 แอมแปร์) มอเตอร์สามารถจ่ายแรงบิด
ได้ประมาณ 7 นิวตันเมตร ที่ความเร็ว 1,457 รอบต่อนาที
เพื่อเป็นการเพิ่มแรงบิดให้แก่มอเตอร์ในขณะที่กระแสไฟฟ้า
หายไปหนึง่ เฟส (เฟสบี) จะท�ำการต่อจุดร่วมระหว่างมอเตอร์
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้วยสายนิวทรัล (กรณีที่ 3) จากรูปที่ 6
จะพบว่ามอเตอร์มศี กั ยภาพในการสร้างแรงบิดเพิม่ ขึน้ ขณะที่
กระแสขาเข้ามอเตอร์ที่ความเร็วพิกัดยังคงมีค่าแตกต่างกัน
น้อยมากเมือ่ เปรียบเทียบกับกรณีทสี่ อง หากยอมให้มอเตอร์
ท�ำงานเกินพิกัดด้วยค่ากระแสเท่ากับค่าเดิมที่ก�ำหนดไว้
คือ 1.23 เท่า มอเตอร์จะสามารถจ่ายแรงบิดได้เพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ 1.4 นิวตันเมตร ด้วยเหตุนี้สายนิวทรัลจึงมีความ
ส�ำคัญช่วยเพิ่มแรงบิดให้แก่มอเตอร์ในกรณีที่แรงดันเฟสใด
เฟสหนึ่งขาดหายไป
สาเหตุที่ท�ำให้แรงบิดของมอเตอร์มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อ

Current waveform (A)

รูปที่ 6 เส้นโค้งแรงบิดและกระแสกรณีแรงดันขาดหายไปหนึ่งเฟส
15
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5
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รูปที่ 7 สัญญาณกระแสกรณีไม่มีสายนิวทรัล
ต่อสายนิวทรัล สามารถอธิบายได้จากรูปคลื่นกระแสของ
มอเตอร์ซึ่งถูกบันทึกไว้ในขณะที่มอเตอร์ท�ำงานจ่ายโหลด
ที่ความเร็ว 1,438 รอบต่อนาที ดังรูปที่ 7 กระแสเฟสเอและ
เฟสซีมเี ฟสตรงกันข้ามกันทันทีทเี่ กิดกระแสไฟฟ้าขาดหายไป
หนึ่ ง เฟส ซึ่ ง หมายความว่ า มอเตอร์ ส ามเฟสท� ำ งานเป็ น
มอเตอร์หนึ่งเฟส ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้แรงบิดลดลงอย่างมาก
ส� ำ หรั บ ในกรณี ท่ี ส ายนิ ว ทรั ล ถู ก น� ำ มาเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
มอเตอร์กับแหล่งจ่ายจะพบว่ากระแสเฟสเอและเฟสซีของ
มอเตอร์นนั้ มีมมุ เฟสแตกต่างอยู่ 120 องศา ดังแสดงในรูปที่ 8
ซึง่ หมายความว่ามอเตอร์สามเฟสท�ำงานเป็นมอเตอร์สองเฟส
สายนิวทรัลซึง่ เชือ่ มต่อระหว่างจุดร่วมของมอเตอร์และแหล่ง
จ่ายจะบังคับให้เกิดมุมเฟสแตกต่างระหว่างกระแสของสองเฟส
ที่เหลือ ดังนั้นมอเตอร์จึงท�ำงานแบบสองเฟสและสามารถ
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15
10

Phase A

Phase B Phase C Neutral current

5
0
–5

–10
–15
3.57 3.575

3.58

3.585

3.59 3.595

Time (sec)

3.6

3.605

3.61

รูปที่ 8 สัญญาณกระแสกรณีมีสายนิวทรัล
สร้างแรงบิดได้สงู ขึน้ อย่างไรก็ตาม กระแสทีไ่ หลผ่านสายนิวทรัล
จะมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับกระแสในแต่ละเฟส
ของมอเตอร์ ดังนั้นการออกแบบสายนิวทรัลจะต้องไม่ให้
สายมีขนาดเล็กเกินไปโดยค�ำนึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับกระแสด้วย
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวน�ำ
400 V
50 Hz
4
3.46 Ω
2.56 Ω
4.40 Ω
4.40 Ω
63.42 Ω

Vt
f
p
Rs
Rr
Xs
Xr
Xm

เพื่ อ ที่ จ ะลดปริ มาณกระแสที่ มอเตอร์ ใ ช้ ข ณะที่ เ กิ ด
กระแสไฟฟ้าขาดหายไปหนึ่งเฟส กรณีที่สี่จะถูกน�ำทดสอบ
ด้ ว ยการต่ อ ตั ว เก็ บ ประจุ อ นุ ก รมกั บ ขดลวดดั ง แสดงใน
รูปที่ 2 (ง) ในขัน้ ตอนแรกจะท�ำการทดสอบหาค่าพารามิเตอร์
ของมอเตอร์ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นน�ำค่าพารามิเตอร์
ดังกล่าวมาค�ำนวณหาค่าความจุทเี่ หมาะสมของตัวเก็บประจุ
ด้วยสมการที่ (22) ดังขั้นตอนวิธีที่น�ำเสนอไว้ในหัวข้อที่ 3 ซึ่ง
แสดงไว้ในภาคผนวก ก จากการค�ำนวณจะพบว่าค่าตัวเก็บ
ประจุที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 40 ไมโครฟารัด ภายหลังจาก
การประยุกต์ใช้ตวั เก็บประจุประเภทน�ำ้ มันเพียงหนึง่ ตัวมาต่อ
เข้ากับมอเตอร์ที่ท�ำการทดสอบดังวงจรตามรูปที่ 2 (ง) เส้น
โค้งแรงบิดและกระแสของมอเตอร์ทไี่ ด้จากการวัดแสดงดังใน
รูปที่ 9 จากรูปจะเห็นว่ามอเตอร์มีความสามารถในการผลิต
แรงบิดที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับกรณีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ครบสามเฟส ดังนั้นมอเตอร์จึงมีความสามารถในการจ่าย
แรงบิดเพือ่ ขับโหลดทางกลได้ ปริมาณกระแสทีม่ อเตอร์ใช้ใน
แต่ละเฟสส�ำหรับกรณีทตี่ ดิ ตัง้ ตัวเก็บประจุแสดงดังในรูปที่ 10
จากรูปจะเห็นว่าปริมาณกระแสที่ไหลเข้ามอเตอร์มีค่าลดลง
จากเดิมเมือ่ เปรียบเทียบกับกรณีทไี่ ม่มตี วั เก็บประจุ (รูปที่ 6)
หากพิจารณาทีค่ วามเร็วพิกดั เฟสทีม่ ปี ริมาณกระแสมากทีส่ ดุ
ได้แก่ เฟสซี ซึ่งจะมีค่าสูงเกินกว่าค่าพิกัดอยู่เพียง 1.14 เท่า
ดังนั้นการประยุกต์ใช้ตัวเก็บประจุด้วยค่าที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความไม่สมดุลของกระแส รูปที่ 11 แสดงรูปคลื่นกระแส

20
18

Torque (Nm)

16
14
12
10

2 phase voltage with neutral and capacitor
2 phase voltage
without neutral

8
6
4
2
0
1400

3 phase voltage
2 phase voltage
with neutral

1438 rpm
1410

1420

1430

1440

1450

Speed (rpm)

1457 rpm
1460
1470

1480

1490

1500

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบแรงบิดเมื่อติดตั้งตัวเก็บประจุ
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7
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6
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1
0
1400
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รูปที่ 10 การเปรียบเทียบกระแสเมื่อติดตั้งตัวเก็บประจุ
Current waveform (A)
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รูปที่ 11 สัญญาณกระแสกรณีมสี ายนิวทรัลและติดตัง้ ตัวเก็บ
ประจุ
ของมอเตอร์ในขณะที่ต่อตัวเก็บประจุและท�ำงานที่ความเร็ว
1,438 รอบต่อนาที จากรูปจะเห็นว่าการชดเชยด้วยตัวเก็บ
ประจุทำ� ให้กระแสในแต่ละเฟสมีคา่ ใกล้เคียงกันเมือ่ เปรียบกับ
กรณีทไี่ ม่ได้ตอ่ ตัวเก็บประจุ (รูปที่ 8) นอกจากนีก้ ระแสนิวทรัล
มีคา่ ลดลงกว่าเดิมท�ำให้มอเตอร์สามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยไม่จ�ำเป็นต้องปลดมอเตอร์ออกจากการท�ำงานเมื่อเกิด
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขาดหายไปหนึ่งเฟส ซึ่งจะเป็นการ
ป้องกันการหยุดชะงักการท�ำงานของโหลดที่ส�ำคัญที่ต้องใช้
แหล่งต้นก�ำลังขับอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต
5. อภิปรายผลและสรุป
บทความนี้ น� ำ เสนอเทคนิ ค วิ ธี ที่ จ ะท� ำ ให้ ม อเตอร์

เหนี่ ย วน� ำ ท� ำ งานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ เกิ ด กระแสไฟฟ้ า
ขาดหายไปหนึ่งเฟสด้วยการต่อสายนิวทรัลพร้อมกับตัว
เก็บประจุ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการที่กระแสไฟฟ้า
ขาดหายไปหนึ่ งเฟสท� ำ ให้ สมรรถนะแรงบิ ด ของมอเตอร์
ลดลงและพร้ อ มทั้ ง ดึ ง ปริ ม าณกระแสเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จาก
การศึกษาพบว่าการต่อสายนิวทรัลระหว่างมอเตอร์และ
แหล่งจ่ายทันทีที่เกิดการขาดหายไปของกระแสไฟฟ้าไป
หนึ่งเฟสช่วยท�ำให้มอเตอร์ท�ำงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสอง
เฟสและสามารถสร้ า งแรงบิ ด ได้ สู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บกรณี
ที่ไม่มีสายนิวทรัล นอกจากนี้บทความนี้น�ำเสนอเทคนิค
วิธีการค�ำนวณหาค่าความจุของตัวเก็บประจุที่เหมาะสม
ช่วยลดความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าขณะเกิดการขาดหายไป
ของกระแสไฟฟ้าไปหนึ่งเฟส จากการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธี
ที่น�ำเสนอค�ำนวณหาค่าความจุของตัวเก็บประจุซึ่งน�ำมาต่อ
อนุกรมร่วมกับเฟสที่กระแสไฟฟ้าขาดหายไปพบว่าตัวเก็บ
ประจุดังกล่าวสามารถลดความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าได้
เป็นอย่างดี กระแสในแต่ละเฟสมีค่าใกล้เคียงกันและไม่เกิน
พิกัด ท�ำให้มอเตอร์ยังสามารถขับโหลดต่อไปได้โดยไม่เกิด
ความเสียหายแก่กระบวนการผลิต เนื่องจากการหยุดชะงัก
การท�ำงานของมอเตอร์ อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดของเทคนิค
ทีน่ ำ� เสนอคือต้องมีการต่อสายนิวทรัลซึง่ ท�ำให้มอเตอร์ตอ้ งมี
รูปแบบการต่อขดลวดเป็นแบบสตาร์เท่านั้น
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ดังนี้
A = 0.0130
B = –1.0626
C = 2.3189

จากนั้นท�ำการหาผลเฉลยของสมการที่ (22) ได้เท่ากับ
Xc1 = 2.2437
Xc2 = 79.5920

ภาคผนวก
ขนาดตั ว เก็ บ ประจุ ที่ ท� ำ ให้ แ ฟกเตอร์ ค วามไม่ ส มดุ ล ของ
ก. การค�ำนวณค่าความจุไฟฟ้าที่เหมาะสม
ปริมาณกระแสไฟฟ้ามีค่าน้อยที่สุดหาได้จากสมการที่ (ก.1)
การค�ำนวณค่าความจุไฟฟ้าสามารถท�ำได้ดว้ ยการน�ำค่า
พารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวน�ำจากตารางที่ 1 แทนลงใน
(ก.1)
สมการที่ (17)–(21) และสมการที่ (23)–(25) โดยใช้ความเร็ว
พิกัดของมอเตอร์ ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ตามสมการที่ (22) ได้ค่าความจุไฟฟ้าที่เหมาะสมเท่ากับ 40 ไมโครฟารัด
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