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บทคัดยอ 
      ในบทความนี้ไดพัฒนา เทคนิคการตรวจับความเร็วของมอเตอร
เหนี่ยวนําโดยใชคาอิมพีแดนซของโรเตอร   หลักการในการตรวจจับ
ความเร็วคือ ปอนแรงดันความถี่สูงใหกับมอเตอร แลววัดคากระแส
ความถี่สูง มาเพื่อคํานวณหาคาอิมพีแดนซ โดยที่คาอิมพีแดนซที่วัดไดจะ
ขึ้นอยูกับตําแหนงของโรเตอร ซึ่งที่ผิวของโรเตอรติดแผนอลูมิเนียม
บางๆไว เพื่อทําใหคาอิมพีแดนซเปลี่ยนไปตามตําแหนง(มุม)ของโรเตอร 
ในขณะที่โรเตอรหมุนอิมพีแดนซเปลี่ยนแปลงตามการหมุนของโรเตอร 
ซึ่งจะมีผลตอการไหลของกระแสสเตเตอร  ผลการทดสอบกับมอเตอร 2 
แรงมา เมื่อนําคากระแสสเตเตอร มาผานวงจรกรองความถี่ต่ํา ทําให
ทราบความเร็วของโรเตอร ต้ังแตมอเตอรเร่ิมหมุนจนถึงชวงความเร็วสูง
สุดได 

 
คําสําคัญ : อินดักชั่นมอเตอร, ตัวตรวจวัดความเร็ว, วงจรกรองความถี่ตํ่า 
 
Abstract 
         This paper proposed the speed sensorless technique of induction 
motor control using rotor impedance. This technique uses high 
frequency voltage injected through the induction motor and measure the 
stator current to calculate the impedance. By sticks aluminum foil on 
the rotor, it makes motor impedance changed while rotating rotor which 
effects to stator  current flow. The experiment results of a 2-HP 
induction motor shown that, it can use the high frequency stator current 
to estimate the rotor speed from zero speed to maximum speed.  
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1. บทนํา 
         ในปจจุบันไดมีผูวิจัยดานการควบคุมความเร็วของมอเตอรเหนี่ยว
นําแบบไรตัวตรวจวัดความเร็วเปนจํานวนมาก  วิธีการที่นิยม คือการ
ควบคุมแบบเวกเตอร[1] ในการควบคุมแบบเวกเตอรนั้นการประมาณคา
ความเร็วโรเตอร จะตองทราบคาความตานทานสเตเตอรควบคูไปดวย แต

ในทางปฏิบัติการควบคุมดังกลาวยังคงมีขอจํากัดในยานความเร็วต่ํา[2],[3]  
      บทความนี้ จึงนําเสนอ เทคนิคการตรวจับความเร็วของมอเตอรเหนี่ยว
นําโดยทําใหคาอิมพีแดนซของโรเตอรมีคาตางกัน  ซึ่งมีขอดีคือ ไมมีสม
การที่ซับซอน ใชอุปกรณราคาถูก และหาคาความเร็วในชวงตั้งแต 0 – 
rated ของมอเตอร วิธีการทําใหคาอิมพีแดนซของโรเตอรมีคาตางกันทําได
โดยติดแผนอลูมิเนียมที่ผิวโรเตอร แลวปอนแรงดันความถี่สูงเขาไปในอิน
ดักชั่นมอเตอร เมื่อมอเตอรหมุนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ
ตามความเร็วรอบของมอเตอร สงผลถึงคากระแสสเตเตอร ซึ่งจะหาคาการ
เปลี่ยนแปลงนั้นโดยนําคากระแสสเตเตอร ไปผานวงจร Low pass filter คา
กระแสที่ไดนั้นนําไปหาความเร็วรอบของอินดักชั่นมอเตอรได 

 
2.  หลักการ 
      เทคนิคการตรวจับความเร็วของมอเตอรเหนี่ยวนําโดยใชคาอิมพีแดนซ
ของโรเตอร  สามารถควบคุม controller ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยไมใชตัวตรวจจับความเร็ว (speed sensor) มีหลักการ คือ นํากระแส
ของอินดักชั่นมอเตอร มาคํานวณหาคา ความเร็ว ของ โรเตอร (Rotor) โดย
มีวิธีการดังนี้  
       การทําใหคาอิมพีแดนซของแมเหล็กโรเตอรมีคาตางกัน ทําไดโดยการ
นําแผนอลูมิเนียมบางๆ มาเปนตัวปดกั้นเสนแรงของสนามแมเหล็กดังรูปที่ 
1 เพื่อเพิ่มความตานทานของเสนแรงแมเหล็ก ซึ่งจะนําแผนอลูมิเนียมบาง
มาติดที่แกนโรเตอร ดังรูปที่ 2 ฉะนั้น คาความตานทานสนามแมเหล็ก r2 
จะมีคามากกวา r1 

        เมื่อปอนสนามแมเหล็กความถี่สูงใหกับอินดักชั่นมอเตอรในขณะที่โร
เตอรหมุนจะทําใหสนามแมเหล็กเปลี่ยนแปลงตามการหมุนของ โรเตอร 
ซึ่งจะมีผลตอการไหลของกระแสสเตเตอร และเมื่อนําคากระแสสเตเตอร
มาวิเคราะห จะทําใหเห็นการหมุนของโรเตอรได ดังรูปที่ 2 (c) 

        จากรูปที่ 2 ทําใหหาคาความเร็วจากคาบเวลาได เมื่อเราหาคาบเวลา (T 
= 1 period ) ของกระแสได เราจะสามารถคํานวณหา ความเร็วของโรเตอร
ได ดังสมการ  
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รูปที่ 1 การนําแผนอลูมิเนียมบางติดที่แกนโรเตอร 
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รูปที่ 2  (a)  การปอนสนามแมเหล็กความถี่สูงใหกับอินดักชั่น               
                         มอเตอรขนาด 2 poles 
                   (b)  ขณะที่โรเตอรจะหมุนทําใหสนามแมเหล็ก(φ ) 
                          เปลี่ยนแปลงตามการหมุนของโรเตอร 
                  (c)   รูปคลื่นของกระแสสเตเตอร (irms) 
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รูปที่ 3 การใช LCR meter วัดคา อิมพีแดนซ ของมอเตอร 

 

 
   รูปที่ 4  คาอิมพีแดนซ ที่วัดขั้ว U-N เมื่อติดแผนอลูมิเนียมใสแกนโรเตอร

ตามขนาดทั้ง 6 คา  
 
 
 
 

 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของแผนอลูมิเนียม 
การติดแผนอลูมิเนียมใสแกนโรเตอร 

ติด   1/2 รอบ 
ติด  1/3 รอบ 
ติด  1/4 รอบ 
ติด  1/6 รอบ 
ติด  1/9 รอบ 

 

3.  ผลของขนาดของการติดแผนอลูมิเนียมท่ีมีตอ Impedance 
        จากหลักการทําใหคาอิมพีแดนซของแมเหล็กโรเตอรมีคาตางกัน ทํา
ไดโดยการนําแผนอลูมิเนียมบางๆ มาเปนตัวปดกั้นเสนแรงของสนามแม
เหล็ก  และจะตองพิจารณาขนาดของแผนอลูมิเนียมที่มีผลตออิมพีแดนซ
ของโรเตอร   
        เลือกอินดักชั่นมอเตอรที่นํามาใชในการทดลอง 1 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้ 
2HP, 4P, 220V/380V ,50 Hz นํามอเตอรมาถอดแกนโรเตอรแลวพันดวย 
อลูมิเนียมฟอลยแลวประกอบเหมือนเดิม จากนั้นใช LCR meter วัดคา 
impedance(Z)  ที่ขั้ว U-N  ตามรูปที่ 3   จนครบ 1 รอบ 360 องศา  
        นํ าค าของ  อิมพีแดนซ  และมุม  ไปแสดงผลดวยกราฟ  โดยใช
โปรแกรม Matlab จะไดผลเปนดังรูปที่ 4 ผลตอบสนองของอิมพีแดนซ 
จากการติดฟอยลขนาดตางๆทั้ง 6 คา จะพบวา ติดแผนอลูมิเนียม 1/3 รอบ
เกิดคาการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซมากที่สุด จึงเลือกแผนอลูมิเนียมขนาด 
1/3 รอบของแกนโรเตอรมาใชในการทดลอง 
 

4. การทดลอง 
4.1 วงจรที่ใชทดลอง 
        เมื่อไดขนาดของแผนอลูมิเนียมที่จะนํามาพันติดแกนโรเตอรแลว ทํา
การทดลองโดยปอน สัญญาณ รูป sine wave และ square wave ความถี่ 500 
Hz ที่มีขนาดแรงดัน 65 v เขาไปในมอเตอรที่แผนอลูมิเนียมขนาด 1/3รอบ 
(Motor test) แลวใชมอเตอรธรรมดา อีก 1 ตัว(Motor drive) เปนตัวขับให
มอเตอรที่ใชทดสอบหมุน  วงจรดังแสดงในรูปที่ 5 จากนั้นทําการ วัด
สัญญาณของกระแส ที่ไหลผานมอเตอรที่ใชทดสอบ โดยออสซิลโลสโคป 
         ขณะมอเตอรหมุน จะเกิดกระแสที่เปลี่ยนแปลงตามคา  Impedance 
ไหลผานความตานทาน 1 โอหม นํามาปอนผานวงจร Low pass filter เพื่อ 
กรองเอาความถี่สูงออกไปเหลือเพียงสัญญาณความถี่ 50 Hz ออกทางดาน
เอาทพุท โดยใชวงจรดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 5 วงจรที่ใชทดลอง 
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Passband gain(Ho)      =  (1+R4/R3)(1+R′4/R′3)  = 2 
รูปที่ 6 วงจร Low pass Filter ที่ใชในการทดลอง 

 
รูปที่ 7 รูปสัญญาณขนาดของกระแสขณะมอเตอรอยูที่มุม 45 องศา 

 

 
รูปที่ 8 รูปสัญญาณขนาดของกระแสขณะมอเตอรอยูที่มุม 135 องศา 

 

รูปที่ 9 สัญญาณกระ

รูปที่ 10 สัญญาณกร

 
 
 

ตารางที่ 2 คาของกระแสเมื่อหมุนมอเตอรไปตามมุม 
สภาวะของมอเตอร การหมุน คากระแส 

รูปที่ 7 หมุนไปที่มุม 45 องศา 39.25 mArms มอเตอร
หยุดนิ่ง รูปที่ 8  หมุนไปที่มุม 135 องศา 36.99mArms 

รูปที่ 9 ความเร็วรอบ 625 rpm 59.78mArms มอเตอร
หมุน รูปที่ 10 ความเร็วรอบ 1500 rpm 20.15mArms 

       

4.2  ผลการทดลอง   
4.2.1   ผลของกระแส เม่ือมุมเปลี่ยนและแรงดันอินพุทเปนรูป
คล่ืน sine wave  
        ในรูปที่ 7 และ 8 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคากระแสเมื่อหมุน
มอเตอรไปเปนมุม 45 องศา และ 135 องศาตามลําดับ คาของกระแสที่มุม 
45 องศา จะมีคาสูงกวาคากระแสขณะมอเตอรหมุนไปเปนมุม 135 องศา 
เนื่องจากมอเตอรที่มุม 45 องศา ไมไดอยูในบริเวณที่ติดแผนอลูมิเนียม 
สวนตําแหนงที่มอเตอรอยูในมุม 135 องศาอยูในบริเวณที่ติดแผน
อลูมิเนียม จึงทําใหเกิดคาอิมพีแดนซแตกตางกัน 
         สวนรูปที่ 9 และ 10 คือสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงในขณะที่มอเตอรเร่ิม
หมุน และหมุนดวยความเร็วสูงสุด ตามลําดับ ในชวงที่มอเตอรเร่ิมหมุนจะ
เกิดคากระแสที่สูง ในรูปที่ 9 กระแสที่ผานวงจร LPF มีคา 59.78 mArms 
คาบเวลา T = 48 mSec หาความเร็วรอบไดจาก ωr = 1/(2×48×10-3) = 
10.416 รอบตอวินาที คิดเปน 625 รอบตอนาที และรูปที่ 10 กระแสที่ผาน
วงจร LPF มีคา 20.15 mArms คาบเวลา T = 20 mSec หาความเร็วรอบได
จาก ωr = 1/(2×20×10-3) = 25 รอบตอวินาที คิดเปน 1500 รอบตอนาที 

 

4.2.2   ผลของกระแส เม่ือมุมเปลี่ยนและแรงดันอินพุทเปนรูป
คล่ืน square wave  
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กระแสที่ผานวงจร LPFมีคา 59.78 mA
แส
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กระแสไหลผาน R  มีคา 40 mA  
เมื่อเปลี่ยนรูปสัญญาณเปน square wave ปอนใหกับวงจรผลในรูปที่ 
11 และ 12 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคากระแสเมื่อหมุนมอเตอรไปเปน

rms
T

กระแสไหลผาน R มีคา 39.25 mA
กระแสไหลผาน R มีคา 36.99 mA
 
ขณะที่มอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบ 625 rpm 

 

มุม 45 องศา และ 135 องศา เนื่องจากมอเตอรอยูที่มุม 45 องศา ไมไดอยูใน
บริเวณที่ติดแผนอลูมิเนียม สวนมอเตอรอยูที่มุม 135 องศาอยูในบริเวณที่
ติดแผนอลูมิเนียม จึงทําใหเกิดคาอิมพีแดนซจะแตกตางกัน 
         สวนรูปที่ 13 และ 14 คือสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงในขณะที่มอเตอร
เร่ิมหมุน และหมุนดวยความเร็วสูงสุด ตามลําดับ ในชวงที่มอเตอรเร่ิม
หมุนจะเกิดคากระแสที่สูง ในรูปที่ 13 กระแสที่ผานวงจร LPF มีคา 68.64 
mArms คาบเวลา T = 50 mSec หาความเร็วรอบไดจาก ωr = 
1/(2×50×10-3) = 10 รอบตอวินาที คิดเปน 600 รอบตอนาที และรูปที่ 14 

 

 

กระแสที่ผานวงจร LPF มีคา 20.15 mA
กระแสไหลผาน R มีคา 39.88 mArms
กระแสที่ผานวงจร LPF มีคา 17.69 mArms คาบเวลา T = 20 mSec หาrms
T
 
สที่ขณะที่มอเตอรหมุนดวยความเร็ว1500 rpm 

 

ความเร็วรอบไดจาก ωr = 1/(2×20×10-3) = 25 รอบตอวินาที คิดเปน 
1500 รอบตอนาที 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

รูปที่ 11รูปสัญญาณขนาดของกระแสขณะมอเตอรอยูที่มุม 45 องศา 
 

 
รูปที่ 12 รูปสัญญาณขนาดของกระแสขณะมอเตอรอยูที่มุม 135 องศา 

 

 
   รูปที่13 กระแสที่วัดไดขณะที่มอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบ 600 rpm 

 

 
รูปที่ 14 กระแสที่วัดไดขณะที่มอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบ 1500 rpm 

 

ตารางที่ 3 คาของกระแสเมื่อหมุนมอเตอรไปตามมุม 
สภาวะของมอเตอร การหมุน คากระแส 

รูปที่ 11 หมุนไปที่มุม 45 องศา 46.25 mArms มอเตอร
หยุดนิ่ง รูปที่ 12  หมุนไปที่มุม 135 องศา 44.27mArms 

รูปที่ 13 ความเร็วรอบ 600 rpm 68.64mArms มอเตอร
หมุน รูปที่ 14 ความเร็วรอบ 1500 rpm 17.69mArms 

 
       

 
   
        จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา สามารถใชสัญญาณรูป square 
wave แทน sine wave ในการหาคาความเร็วรอบได  ซึ่งในระบบ 
Microcontroller นั้นสามารถสรางสัญญาณรูป square wave ไดงายกวา รูป 
sine wave 

 

 

5. สรุป 
         เมื่อปอนแรงดันความถี่สูงใหกับมอเตอรที่ติดแผนอลูมิเนียม ขนาด 
1/3 รอบของแกนโรเตอร แลววัดคากระแสความถี่สูง เพื่อคํานวณหาคาอิม
พีแดนซ ในขณะที่โรเตอรหมุนอิมพีแดนซเปลี่ยนแปลงตามการหมุนของ
โรเตอร ซึ่งจะมีผลตอการไหลของกระแสสเตเตอร  ผลการทดสอบกับ
มอเตอร 2 แรงมา เมื่อปอนความถี่สูงรูป sine wave และ square waveให
กับมอเตอร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซที่ใกลเคียงกัน จากนั้นนํา
สัญญาณที่ออกจากมอเตอรมาผานวงจรกรองความถี่ต่ํา จะทําใหทราบ
ความเร็วของโรเตอร ตั้งแตมอเตอรเร่ิมหมุนจนถึงชวงความเร็วสูงสุดได 

rms 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
       บทความนี้ไดรับการสนับสนุนเครื่องมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟ
ฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่ใหทุนสนับสนุนในการทําการวิจัยคร้ังนี้ 

 

rms  
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กฤษ   เฉยไสย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 
มหาวิทยาลัยนางาโอกะ ประเทศญี่ปุน ปจจุบันเปน
อาจารยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ทํางานวิจัยดานการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
 

วิชัย  ประเสริฐเจริญสุข สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

 
rms 

 

กระแสไหลผาน R มีคา 49.24 mArms
T

กระแสที่ผานวงจร LPF มีคา 17.69 mA
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปจจุบันเปนอาจารยภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟา     มหาวิทยาลัยขอนแกน ทํางานวิจัย
ดานวงจรอิเล็กทรอนิกส 

                             

     อังคณา  เจริญมี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก   
กระแสไหลผาน R มีคา 46.25 mArms
กระแสไหลผาน R มีคา 44.27 mA
กระแสไหลผาน R มีคา 46.04 mArms
กระแสที่ผานวงจร LPF มีคา 68.64 mA
T

       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   ปจจุบันกําลังศึกษาใน 
       ระดับปริญญาโท ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
       มหาวิทยาลัยขอนแกน  สนใจดานอิเล็กทรอนิกส กําลัง 
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