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บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอแบบจําลองการไหลของกําลังไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําชนิดตอเขากับระบบกริด เพ่ือใชในการทําหาขนาด

กําลังไฟฟาท่ีผลิตปอนกลับคืนระบบจากเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนํา ในการวิเคราะหคุณลักษณะของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนําแบบกรงกระรอกจะใช
คาพารามิเตอรของมอเตอรเหน่ียวนําท่ีไดจากการวัดและทดสอบมอเตอรเหน่ียวนํา 3 เฟส ขนาด 1 แรงมา 6 ขั้วแมเหล็ก ซ่ึงประกอบไปดวย
พารามิเตอรในสวนของสเตเตอร โรเตอร และ แกนเหล็ก มาสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซ่ึงจะนํามาทําการจําลองเปรียบเทียบกับชุดทดลองท่ี
สรางขึ้นในหองปฏิบัติการ จากผลการเปรียบเทียบพบวาผลการจําลองของแบบท่ีนําเสนอและการทดสอบไดผลลัพธใกลเคียงกัน ซ่ึงผลการจําลองจะ
นําไปชวยในการตัดสินใจเลือกใชขนาดของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนําท่ีเหมาะสมมาทําเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบตอเขาระบบกริด

คําสําคัญ: เครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนํา ระบบกริด การไหลของกําลังไฟฟา

Abstract
This paper presents a power flow model of induction generator for grid connected system. In order to determine the

electrical power of induction generator that is fed back into the grid connected system. Parameters of a 3 phase 6 poles
squirrel cage induction motor with rated power of 1 Hp in which obtain from stator, rotor and iron-core were used in
characteristic analyzing then employed to establish a mathematical model of the induction generator. The simulation results
from the proposed model are compared to the results of the testing set in the laboratory. As the experimental results, it is
found that the model simulation provided power flow results almost the same as the testing set. Therefore, the model can
be used to support for selecting of induction generator sizing for grid connected system.
Keywords: induction generator, grid connected system, power flow

1. บทนํา
ปจจุบันแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก VSPP ท่ีกําลังการผลิตไมเกิน 10 MW ท่ีใชเครื่องยนตกาซชีวภาพเปนตนกําลัง เริ่มมีการนํามอเตอรไฟฟา

เหน่ียวแบบกรงกระรอก (Squirrel cage induction motor; SCIM) มาใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส
(Synchronous Machine; SMC) อยางแพรหลายมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตจังหวัดราชบุรีและนครปฐม ท่ีสามารถผลิตกาซชีวภาพไดเปนจํานวนมาก
จากฟารมเล้ียงหมู เน่ืองจากมีราคาถูก การบํารุงรักษานอย และการตอเชื่อมเขากับระบบกริดไมยุงยาก

ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเหน่ียวนํา สามารถทําไดสองวิธี คือ ระบบท่ีจายโหลดจากเครื่องกําเนิดเอง (Stand alone) และระบบตอเชื่อม
เขากับระบบไฟฟาหลักหรือระบบกริด (Grid connected) เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเหน่ียวนํามีขอดี คือไมมีตองใช ไฟฟากระแสตรงในการกระตุนเพ่ือ
สรางสนามแมเหล็ก ราคาถูกเม่ือเทียบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส (SMC) ท่ีขนาดพิกัดเทากัน ตนทุนการบํารุงรักษาตํ่า มีโครงสรางท่ีแข็งแรง
[1] และสามารถตอเชื่อมเขากับระบบกริดไฟฟาไดโดยไมตองทําการซิงโครไนซ  จึงเปนเรื่องงายตอเชื่อมตอเขาระบบไฟฟาหลัก เม่ือเทียบกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส ท่ีตองซิงโครไนซเขากับระบบกริดไฟฟา อยางไรก็ตาม เครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนํา ยังจําเปนตองไดรับกําลังไฟฟารีแอคตีฟ
เพ่ือใหเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําสามารถผลิตกําลังไฟฟาได จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ [2-4] และในประเทศไทย [5-7] จะวิจัยเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําระบบท่ีจายโหลดจากเครื่องกําเนิดเองหรือแบบกระตุนตัวเองโดยใชคาปาซิเตอรมาตอเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนํา
อยางไรก็ตามเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําระบบน้ีจะควบคุมแรงดันไฟฟา และความถี่ท่ีขั้วแมหล็กใหคงท่ีไดยาก เม่ือโหลดมีการเปล่ียนแปลง [8] จาก
ขอจํากัดดังกลาว จึงมีแนวความคิดท่ีจะศึกษาวิจัยการนําระบบตอเชื่อมเขาระบบกริด

บทความน้ีนําเสนอการนํามอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํามาประยุกตใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบตอเชื่อมเขาระบบกริดไฟฟา ขอดีของเครื่องกําเนิด
ระบบน้ี คือไมตองใชคาปาซิเตอรมาตอเขากับเครื่องกําเนิด แตเครื่องกําเนิดจะไดรับกําลังไฟฟารีแอคตีฟจากระบบกริดไฟฟาท่ีตอเชื่อมอยู ผลทําให
แรงดันไฟฟา และความถี่ ท่ีขั้วแมเหล็กคงท่ีตลอดเวลา อีกท้ังการเปล่ียนแปลงของโหลดในระบบกริดไมมีผลกระทบตอเครื่องกําเนิดไฟฟาประเภทน้ี
โดยหัวขอท่ี 2 อธิบายถึงหลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําแบบตอเขาระบบกริด หัวขอท่ี 3 อธิบายการหาคาพารามิเตอรตางๆของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเหน่ียวนํา หัวขอท่ี 4 นําเสนอแบบจําลองและการวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา  หัวขอท่ี 5 แสดงการทดลองและวิจารณผลการ
ทดลอง สรุปและเสนอแนะในหัวขอท่ี 6

2. หลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําแบบตอเขาระบบกริด
2.1 หลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนํา มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนําแบบกรงกระรอก จะทํางานเปนมอเตอรในชวงท่ีความเร็วรอบของโร

เตอรมีคานอยกวาความเร็วรอบของสนามแมเหล็กหมุน คาสลิปจะเปนบวก ในทางกลับกันถาความเร็วรอบของโรเตอรมีคามากกวาความเร็วรอบของ
สนามแมเหล็กหมุนทําให คาสลิปเปนลบ มอเตอรจะทําตัวเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยกระแสไหลกลับออกจากตัวมอเตอร เปนการจายกําลังไฟฟากลับ
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ออกมา ดังแสดงในรูปท่ี 1 จากพฤติกรรมดังกลาวจะเห็นวา ถาสามารถควบคุมคาสลิป (Slip) ของมอเตอรใหเปนลบ มอเตอรจะทําตัวเปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา

รูปท่ี 1 พฤติกรรมของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา [1]

2.2 กระบวนการสรางกําลังไฟฟาไหลกลับเขาระบบกริด กระบวนการสรางกําลังไฟฟาไหลกลับเขาสูระบบกริดสามารถทําได โดยการใช
เครื่องยนตตนกําลังมาขับเพลาของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนําใหความเร็วรอบของโรเตอรมากกวาความเร็วรอบของสนามแมเหล็กหมุนท่ีสเตเตอรหรือ
ความเร็วซิงโครนัส คือทําใหสลิปเปนลบ เม่ือตอเขาระบบกริด มอเตอรไดรับกําลังไฟฟารีแอคตีฟ (คา Q) จากระบบ และผลิตกระแสไหลยอนกลับเขา
ระบบกริด จึงทําใหทิศทางของกําลังไฟฟาไหลกลับเขาสูระบบไฟฟาหลัก ดังแสดงในรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 ทิศทางการไหลของกําลังไฟฟาเม่ือมีคาสลิปเปนลบ

3. การหาพารามิเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา
การหาคาพารามิเตอรตางๆของมอเตอรเหน่ียวนํา มีความจําเปนสําหรับการสรางแบบจําลองเพ่ือใชในการจําลองการไหลกลับของกําลังไฟฟา

จากวงจรสมมูลในรูปท่ี 3 แสดงคาพารามิเตอรท่ีตองการทราบคาเพ่ือใชงาน ซ่ึงไดแก 1. คาความตานทานของขดลวดท่ีสเตเตอร (R1) 2. คาความ
ตานทานของขดลวดโรเตอร (R2) 3. คารีแอคแตนซของขดลวดสเตเตอร (X1) 4. คารีแอคแตนซของขดลวดโรเตอร (X2) 5. คาแมกนีไตซ่ิงรีแอค
แตนซ (Xm) 6. คาสลิป (s) และ 7. คาความตานทานแทนการสูญเสียท่ีแกนเหล็ก (Rfe) คาพารามิเตอรดังกลาวสามารถหาได โดยการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ ดวยการทําการทดสอบ i) DC Volt-Amp test ii) Blocked Rotor test และ iii) No-load test

รูปท่ี 3 วงจรสมมูลของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา [9]
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4. แบบจําลองและการวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา

4.1 การหาขนาดและทิศทางของกําลังไฟฟา
จากวงจรสมมูล สามารถหาความตานทานในสวนตางๆไดดังน้ี
Z0 คือคาอิมพีแดนซ ในสวนแทนการสูญเสียของแกนเหล็ก (Magnetization branch impedance) หาไดจากสมการท่ี (1)
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Z1 คือคาอิมพีแดนซ ในสวนของขดลวดท่ีสเตเตอร (Stator impedance) หาไดจากสมการท่ี (2)

1 1 1Z R jX  (2)

Z2 คือคาอิมพีแดนซ ในสวนของโรเตอร (Rotor impedance) หาไดจากสมการท่ี (3)
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ZP คือผลรวมของอิมพีแดนซในสวนของแกนเหล็กกับในสวนของโรเตอร หาไดจาก สมการ (1)+(3) .. (4)
Zin คือคาอิมพีแดนซรวมของเครื่องจักรกลไฟฟา (Total impedance of machine) หาไดจากสมการ (2)+(4) (5)

และจากวงจรสมมูลสามารถหาขนาดและทิศทางการไหลของกําลังไฟฟา ไดจากสมการ (6) และ (7)

COSSP * (6)

13S VI  (7)

1
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P คือ คากําลังไฟฟาจริงของเครื่องจักรกลไฟฟา (Active power) มีหนวยเปน วัตต (W)
S คือ คากําลังไฟฟาปรากฏของเครื่องจักรกลไฟฟา (Appearance power) มีหนวยเปน โวลท-แอมป (VA)
V คือ คาแรงดันไฟฟาท่ีขั้วตอเฟสของเครื่องจักรกลไฟฟา (Voltage/phase) มีหนวยเปน โวลท (V)
I1 คือ คากระแสไฟฟาตอเฟสของเครื่องจักรกลไฟฟา (Current/phase) มีหนวยเปน แอมแปร (A)
หมายเหตุ: P เปนลบ ( - ) หมายถึงกําลังไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําไหลเขาระบบกริด

4.2 การสรางแบบจําลองวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา พารามิเตอรตางๆท่ีไดจากทดสอบดวยวิธีการท่ีกลาวมาแลว จะถูกนํามาใชสราง
แบบจําลองทางคณิตศาสตรจากวงจรสมมูล เพ่ือท่ีจะทําการคํานวณการไหลของกําลังไฟฟาของมอเตอรในขณะท่ีมีพฤติกรรมเปนเครื่องกําเนิด โดย
สามารถคํานวณคาตางๆ ไดจากสมการ (1)-(9) [10]

ขั้นตอนการคํานวณ หาคาสลิปจากสมการ (3)
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แทนคา I1 ลงในสมการท่ี (7) 13S VI 

จากสมการ (1)-(9) นํามาสรางแบบจําลองการไหลของกําลังไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําท่ีตอเขาระบบกริด โดยมีขั้นตอนการคํานวณ
ของแบบจําลองดวยโปรแกรม MATLAB ดังรูปท่ี 4 และ รูปท่ี 5 เปนชุดทดลองท่ีสรางขึ้นในหองปฏิบัติการเพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการ
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ทดสอบจริงกับผลท่ีไดจากแบบจําลองคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบไปดวย  มอเตอรเหน่ียวนํา 3 เฟส 6 ขั้วแมเหล็กขนาด 1 แรงมา มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ใชเปนตนกําลังแทนเครื่องยนต ชุดควบคุมการจายไฟสําหรับมอเตอรไฟฟากระแสตรง

รูปท่ี 4 ขั้นตอนการคํานวณของแบบจําลองการไหลของกําลังไฟฟา

รูปท่ี 5 ชุดทดลองการไหลของกําลังไฟฟาและวงจรการตอ

5. การทดลองและวิจารณผลการทดลอง
มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนําสามเฟสแบบกรงกระรอก ท่ีนํามาใชทดสอบ มีขนาดพิกัด แรงดัน 380 โวลท กระแส 2.20 แอมแปร ความถี่ 50 เฮริท

6 ขั้วแมเหล็ก 1 แรงมา ตอแบบสตาร โดยทําการทดสอบการไหลของกําลังไฟฟาในฟงกชันมอเตอรท่ีความเร็วตํ่ากวาความเร็วซิงโครนัส ทดสอบใน
ฟงกชันลอยตัว ท่ีความเร็วเทากับความเร็วซิงโครนัส และทดสอบในฟงกชันเครื่องกําเนิดไฟฟา ท่ีความเร็วสูงกวาความเร็วซิงโครนัส คาพารามิเตอร
วงจรสมมูล ของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา ไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ ตามตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 คาพารามิเตอรของมอเตอรไฟฟาท่ีใชในการทดสอบ

จํานวนขัว้แมเหล็ก
(Pole)

R1

()

R2

()

X1

()

X2

()

Rfe

()

Xm

()
6 13.13 8.225 23.86 23.86 11377.01 133.12
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลระหวางแบบจําลองทางคณิตศาสตรกับชุดทดลองท่ีสรางขึ้น

Slip
(%)

Rotor Speed
(rpm)

แบบจําลองทางคณิตศาสตร ชุดทดลองจริงที่สรางขึ้น

I1
(A)

Output
(W)

I1
(A)

Output
(W)

-1.00 1010 1.434 -38.424 1.45 -38.00
-1.50 1015 1.469 -100.196 1.47 -96.00
-2.00 1020 1.516 -161.278 1.57 -160.00
-2.50 1025 1.570 -221.373 1.60 -210.00

-3.00 1030 1.630 -280.187 1.65 -277.00
-3.50 1035 1.708 -337.433 1.76 -336.00
-4.00 1040 1.780 -392.836 - -
-4.50 1045 1.870 -446.135 - -
-5.00 1050 1.958 -497.090 - -

รูปท่ี 6 ผลการจําลองจากแบบจําลองท่ีนําเสนอ

จากการทดสอบการไหลของกําลังไฟฟา โดยการทดลองจริงดวยชุดทดลองท่ีสรางขึ้นมา และจากการจําลองการไหลของกําลังไฟฟาดวยโมเดล
ทางคณิตศาสตรท่ีสรางขึ้นดวยโปรแกรม MATLAB โดยนําผลการทดสอบในท้ังสามพฤติกรรมมาเปรียบเทียบกัน ผลของการเปรียบเทียบ ท้ังชุด
ทดลองจริง และโมเดลทางคณิตศาสตร ใหผลลัพธตรงกัน มีทิศทางการไหลของกําลังไฟฟาไปในทิศทางเดียวกัน

พฤติกรรมมอเตอรท่ีความเร็วตํ่ากวาความเร็วซิงโครนัส จากวงจรรูปท่ี 5 ใชเครื่องวัดกําลังไฟฟา(W1,W2)และ เครื่องวัดการใชพลังงานไฟฟา
(KWh) แบบจานหมุน ตรวจสอบทิศทางการไหลของกําลังไฟฟา โดย เครื่องวัด W1 ตรวจทิศทางการไหลของกําลังไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไหลกลับเขา
สูกริด เครื่องวัด W2 ตรวจทิศทางการไหลของกําลังไฟฟาจากกริดไหลเขาเครื่องกําเนิด เครื่องวัด KWh ตรวจทิศทางการไหลท้ังสองทิศทาง โดยตอขั้ว
มีทิศทางการไหลของกําลังไฟฟาอางอิง W2 ผลการทดลองในฟงกชันมอเตอรกําลังไฟฟาไหลจากกริดเขาสูเครื่องกําเนิด โดย เครื่องวัด KWh มีทิศการ
หมุนไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่องวัด W2 สวนเครื่องวัด W1จะมีทิศทางตรงกันขาม

พฤติกรรมของมอเตอรในกรณีท่ีโรเตอรมีความเร็วเทากับความเร็วซิงโครนัส เม่ือปรับความเร็วตนกําลังใหมีความเร็วเพ่ิมขึ้น เทากับความเร็ว
ซิงโครนัส เครื่องวัด W1 และ W2 จะชี้ท่ีตําแหนงศูนย เครื่องวัด KWh จะหยุดน่ิงอยูกับท่ี สภาวะน้ีจะมีกําลังไฟฟา กระแสไฟฟา ลดลงเหลือกระแส
สรางสนามแมเหล็กเทาน้ัน

พฤติกรรมของมอเตอรในกรณีอยูในสภาวะเครื่องกําเนิดไฟฟา  โดยการเพ่ิมความเร็วตนกําลังใหโรเตอรมีความเร็วมากกวาความเร็วซิงโครนัส
สภาวะน้ีกําลังไฟฟาจะไหลจากเครื่องกําเนิดไฟฟากลับเขาสูระบบกริด โดยเครื่องวัด KWh จะหมุนกลับทิศทาง เครื่องวัดW1 จะแสดงขนาดคา
กําลังไฟฟาไหลกลับ เครื่องวัด W2 มีทิศทางเหมือน KWh

6. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองเห็นวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีนําเสนอสามารถจําลองการไหลของกําลังไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาเหน่ียวนําแบบ

ตอเขาระบบกริดท่ีสรางขึ้นมา มีถูกตองและมีความแมนยํา สามารถนําไปชวยในการตัดสินใจเลือกขนาดของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํามาทําเปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟาแบบเหน่ียวนําแบบตอเขาระบบกริด

อยางไรก็ตามในการทําวิจัยยังมีขอจํากัดในการใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงมาขับ ซ่ึงยังไมถึงพิกัดสูงสุด แตผลท่ีไดในพิกัดท่ีมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงสามารถขับไดมีความถูกตอง ใกลเคียงกับคาท่ีไดจากการจําลอง
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