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การศึกษาฮาร์ มอนิกด้ วยเสียงบนอินดักชันมอเตอร์ ควบคุมโดยอินเวอร์ เตอร์
สมชาย สาลีขาว1* อดิศักดิ์ สุ วรรณมา2 ศาสนพงษ์ จินาติ1 และ สุ ขสั นต์ สว่างชื่น1

บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอกา รศึกษาฮาร์ มอนิ กของเสี ยงบนอินดักชันมอเตอร์ ที่ควบคุมด้วยอินเวอร์ เตอร์ โดย
เทคนิคการวัดฮาร์มอนิก ด้วยเสี ยงเป็ นวิธีวดั ความดังของเสี ยงที่เกิดขึ้นจากฮาร์ มอนิ กบนอินดักชันมอเตอร์ ซึ่ งไม่ตอ้ งเข้าไป
สัมผัสกับตัวชิ้นงานที่ตอ้ งทาการวัดโดยตรง และสามารถวิเคราะห์การทางานของอินดักชันมอเตอร์ ได้ โดยการศึกษาฮาร์ มอ
นิกของเสี ยงจะมีสองเทคนิค คือ เทคนิคแรกเป็ นการใช้เครื่ องมือวัดเพื่อหาคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของฮาร์ มอนิ ก ควบคู่กบั การ
วัดคุณสมบัติทางเสี ยงโดยของฮาร์ มอนิ ก เทคนิ คที่สองเป็ นการศึกษาโดยการจาลองการทางานด้วยโปรแกรม MATLAB /
SIMULINK สาหรับการศึกษาทั้งสองเทคนิ คจะทาการตั้งค่าความถี่มอเตอร์ ( fm) ไว้ที่ความถี่ 5, 25, 50, 75 Hz เพื่อกาหนด
อัตราความเร็ วในการหมุนของมอเตอร์ จากนั้นจะทาการปรับค่าความถี่สวิตชิ่ง( fs ) ของอินเวอร์ เตอร์ ไว้ที่ 4, 8, 12kHz
เพื่อควบคุ มเสถี ยรภาพของของมอเตอร์ จากผลการทดสอบพบว่าที่ ค วามถี่ มอเตอร์ (fm) ที่ 75 Hz และความถี่ สวิตชิ่ ง
(fs) ที่ 12 kHz ฮาร์ มอนิ กมีแอมปริ จูดสู งที่สุดเท่ากับ 200V และมีระดับเสี ยงที่ 41.38 - 63.01 dB เมื่อเทียบกับความถี่สวิตชิ่ง
(fs) ที่ 4 kHz พบว่าฮาร์มอนิกมีแอมปริ จูดเท่ากับ 40V แต่มีระดับเสี ยงที่ 41.40 – 71.95 dB โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลที่ได้จาก
การจาลองการทางานด้วยโปรแกรม MATLAB/ SIMULINK พบว่ามีค่าผิดพลาดเฉลี่ย 1.19 % สรุ ปได้ว่าแอมปริ จูดของ
ฮาร์ มอนิ กแปรผันตรงกับความถี่สวิตชิ่ ง แต่แปรผกผันกับระดับเสี ยง เนื่ องจากความถี่สวิตชิ่ งที่ สูงทาให้กระแสโรเตอร์
มีลกั ษณะเป็ น Pure sine wave มากขึ้น ทาให้การหมุนของตัวอินดักชันมอเตอร์ มีความเสถียรมากขึ้นไม่มีอาการสะดุด
ระดับเสี ยงที่ออกจากตัวของอินดักชันมอเตอร์ลดต่าลง
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Study of Sound Harmonics on Induction Motor control by Inverter
Somchai Saleekaw1* Adisak Suwanma 2 Sassanaphong Jinati 1 and Sukssan Sawangchuen 1

Abstract
This article presents the study of Sound Harmonics on Induction Motor control by Inverter AC drives. The
propose technique does measure the harmonics of sound generated by induction motor without contact. Moreover, from
the measured harmonic level, we can analyze the operation of induction motor control by inverter AC drives. Therefore,
the studies of sound harmonic consist of two main procedures. The first procedure is used to measure the electrical
properties comparing with the characteristic of sound harmonic. The second procedure is used to simulate of the operation
on MATLAB / SIMULINK. For these two procedure, we set the frequency of the motor ( fm) at 5, 25, 50, 75 Hz for
controlling the speed rate of motor, then adjusts the frequency switching ( fs ) of the inverter at 4, 8, 12kHz for controlling
the stability of motor. From the experiment results, harmonic at the motor frequency (fm) at 75 Hz and switching
frequency (fs) at 12 kHz, Harmonic, there are high amplitude of 200V and a sound level of 41.38 - 63.01 dB. But, at
switching frequency (fs) at 4 kHz, Harmonic, there are low amplitude of 40V and a sound level of 41.40 - 71.95 dB. Then,
comparison with the simulation results on MATLAB/SIMULINK, it appears an average error of 1.19%. In conclusion, the
harmonic amplitude is directly proportional to the frequency of switching. But, it’s inversely proportional to the sound
level because at the high switching frequency will cause a rotor current to more pure sinusoidal wave. The rotation of the
motor is more stable and smooth and sound level is decreases.

Keywords: Harmonic, Inverter, Induction motor, Sound pressure level
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สามเฟสด้วยอินเวอร์ เตอร์ คอนโทรลเลอร์ [3] นั้น เพื่อที่จะ
เป็ นแนวทางในการออกแบบสร้ างโปรแกรมจ าลองการ
ท างานเพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ ข องการเกิ ด ฮาร์ ม อนิ กส์ บ น
อิ น ดัก ชั่น มอเตอร์ ซึ่ งการเกิ ด ฮาร์ ม อนิ ก ส์ บ นอิ น ดัก ชั่น
มอเตอร์น้ นั สามารถที่จะกาเนิดเสี ยงได้ [4]

1. บทนา
เนื่ อง จากปั จจุ บั น โร งง าน อุ ต สาหกรร มน าเ อ า
อิ น เวอร์ เ ตอร์ เ ข้า มาควบคุ ม การท างานของมอเตอร์ กัน
มากกว่า ในอดี ตท าให้ปัญหาฮาร์ มอนิ กส์ กาลังเป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจจากผูท้ ี่ทางานเกี่ยวข้องกับการทางานของอุปกรณ์ที่
ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ า และแรงดันไฟฟ้ า
และอุ ป กรณ์ ป ระเภทที่ เ ป็ นแหล่ ง จ่ า ยฮาร์ ม อนิ ก ส์ ซึ่ ง
ผลกระทบไปถึงการทางานของอุปกรณ์รอบข้างทาให้การ
ทางานผิดพลาดและอายุใช้งานลดลงหรื อแม้แต่อุปกรณ์ดา้ น
การสื่ อสารก็โดนผลกระทบเช่นกัน
จากหลักการ เหตุผล และสภาพปั ญหาที่กล่าวข้างต้นทา
ให้ ค ณะวิ จัย ได้เ ล็ ง เห็ น ประโยชน์ ใ นการน าเอาหลัก การ
ตรวจสอบฮาร์มอนิกด้วยเสี ยงบนอินเวอร์เตอร์และอินดักชัน
มอเตอร์ มาทาการเปรี ยบเที ยบกับสัญญาณที่ ทาการจาลอง
จากโปรแกรม
MATLAB/SIMULINK ซึ่ งผลการ
เปรี ยบเที ย บที่ ค วามถี่ ม อเตอร์ (fm) ที่ 5Hz, 25Hz, 50Hz,
75Hz ความถี่สวิตชิ่ง (fs) ที่ 4kHz, 8 kHz, 12 kHz เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปรับปรุ งความถี่สวิทช์ชิ่ง เพื่อให้สัญญาณรบกวน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นมาตรฐานปกติ ซึ่ งจะส่ งผล
ให้ ก ารท างานของเครื่ อ งจัก ร อุ ป กรณ์ และผู ้ป ฏิ บัติ ง าน
ภายในโรงงานทางานได้ตามเป้ าหมายอย่างมี คุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด จึงได้ทาการศึกษาฮาร์ มอนิ กส์ดว้ ยเสี ยง
บนอินดักชันมอเตอร์ ควบคุมโดยอินเวอร์ เตอร์ โดยไม่ตอ้ ง
สัมผัสกับตัวอุปกรณ์ ในการวัดโดยตรงเพื่อความปลอดภัย
ของตัวผูว้ ดั เองด้วย

โดยการเกิ ดเสี ยงบนอิ น ดั ก ชั่ น มอเตอร์ เกิ ดจาก
ความสัมพันธ์ของระดับแรงดันฮาร์ มอนิ กส์ ค่าความถี่ที่เกิ ด
ฮาร์ ม อนิ กส์ และมุม เฟส เป็ นต้น ดังสมการที่ 1 ซึ่ งการ
ทดสอบวัดค่าความดังของเสี ยงที่เกิดจากการเกิดฮาร์ มอนิ กส์
สามารถคานวณได้จากสมการที่ 2 ซึ่ งเป็ นการคานวณ วิธี
ทดสอบ วิ เ คราะห์ ก ารท างาน เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางานของมอเตอร์ [5]-[6] และเพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทาง
ในการทาวิจยั นี้
(1)
(2)
2.2 วางแผนออกแบบการทางาน

ขั้นตอนการทางานของการศึกษาฮาร์มอนิกส์ จะแยกเป็ น
การศึ กษาสองส่ วนคื อ ส่ วนแรกเป็ นการหาคุ ณสมบัติทาง
ไฟฟ้ าโดยวัดสัญญาณไฟฟ้ าฮาร์ มอนิ กส์ ซึ่ งใช้เครื่ องมือวัดส
โคปมิเตอร์ รุ่ น Fluke 196C Scope-Meter ควบคู่กบั การวัด
คุณสมบัติทางเสี ยงโดยใช้ Sound Level Meter และส่ วนที่
สองเป็ นการศึ กษาโดยการจาลองการทางานด้วยโปรแกรม
MATLAB SIMULINK โดยการศึ กษาซึ่ งฮาร์ มอนิ กส์ดว้ ย
2. วิธีการดาเนินงาน
เสี ยงบนอิ นดักชันมอเตอร์ จะทาการตั้งค่าความถี่ มอเตอร์
( fm) ของอินเวอร์ เตอร์ ไว้ที่ความถี่ 5Hz, 25Hz, 50Hz, 75Hz
2.1 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเช่น การ เมื่ อ ท าการตั้ง ค่ า ความถี่ ม อเตอร์ แ ละ ก็ จ ะท าการปรั บ
ใช้โปรแกรม MATLAB/SIMULINK จาลองการทางานของ ค่าความถี่สวิตชิ่ง( fs ) ของอินเวอร์ เตอร์ ไว้ที่ 4kHz, 8kHz,
12kHz
วงจรอินเวอร์เตอร์ [1-2] การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนา
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3.วิธีการวัดทดสอบ
จากที่ได้ศึกษาข้อมูล ได้ออกแบบวิธีการวัดที่สอดคล้อง
กับ คุ ณ สมบัติ ข องเครื่ อ งมื อ วัด ที่ เ ราน ามาใช้ และจัด วาง
ตาแหน่ ง อุป กรณ์ แ ละเริ่ ม การวัดระดับ เสี ย งและสัญ ญาณ
ไฟฟ้ า
3.1 การวัดระดับเสียงโดย Sound Level Meter
ในการวัดเสี ยงวัตถุหนึ่ งลักษณะการวัดจะเป็ นรู ปโดม
ครึ่ งวงกลมดัง รู ป ที่ 1 และ 2 โดยการวัด ระดับ เสี ย งโดย
Sound Level Meter ซึ่งวัดความถี่มอเตอร์ (fm) ที่ 5Hz, 25Hz,
50Hz, 75Hz ความถี่สวิตชิ่ง (fs) ที่ 4kHz, 8 kHz, 12 kHz
จะได้ค่ าทั้งหมด 144 ค่า และน าระดับเสี ยงมาคานวณหา
ค่าเฉลี่ยทั้ง 9 จุดต่อไป

รู ปที่ 3 แสดงการวัดแรงดันที่ข้ วั มอเตอร์
เนื่ อ งจากจ าเป็ นต้อ งค านึ งถึ ง ปริ ม าตรของห้อ ง จึ ง ได้
จานวนจุ ดการวัดเสี ยง 9 จุ ด และแต่ละจุ ด มี ระยะห่ างจาก
มอเตอร์ 1 เมตร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตาแหน่งมิเตอร์วดั ระดับเสี ยงทั้งหมด 9 จุด

รู ปที่ 1 แสดงตาแหน่งโดมครึ่ งวงกลม

ตาแหน่ง
มิเตอร์
วัดระดับเสี ยง

X (m)

Y (m)

Z (m)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

r
0
-r
0
0.8r
-0.8r
-0.8r
0.8r
0

0
r
0
-r
0.8r
0.8r
-0.8r
-0.8r
0

0.6r
0.6r
0.6r
0.6r
r
r
r
r
r

ตาแหน่งการวางไมโครโฟน สาหรับวัด 9 ตาแหน่ง

( r = รัศมีของครึ่ งทรงกลม = 1 m )
รู ปที่ 2 แสดงการวัดระดับเสี ยงโดย Sound Level Meter ตาม
ตาแหน่ง
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3.2 การวัดสัญญาณไฟฟ้าโดย Fluke 196C ScopeMeter
วัดสัญญาณไฟฟ้ าโดย Fluke 196C ScopeMeter ความถี่
มอเตอร์ (fm)ที่ 5Hz, 25Hz, 50Hz, 75Hz ความถี่สวิตชิ่ง (fs)ที่
4kHz, 8 kHz, 12 kHz โดยวิธีการวัดจะเป็ นดังรู ปที่ 3 จะเป็ น
การวัด PWM ที่อินพุตของอินดักชันมอเตอร์ ที่ L1 และ L2
และรู ปที่ 4 เป็ นการวัดกระแสที่ L1 ของอินเวอร์ เตอร์ ซึ่ ง
สัญญาณที่ได้ออกมาจะเป็ นดังรู ปที่ 5
รู ปที่ 6 ทาการทดสอบแบบจาลองจากโปรแกรม MATLAB

รุ ปที่ 7 แสดงรู ปสัญญาณ( PWM ) กระแส และ ฮาร์ มอนิ กที่
(fm) = 50Hz และ 8 kHz

รู ปที่ 4 แสดงการวัดกระแสด้วย Current Probes

3.3 การจาลองการทางานด้ วยโปรแกรม MATLAB/
SIMULINK
สร้างชุด AC Drives และสโคปมิเตอร์ โดยโปรแกรม
และท าการวัด สั ญ ญาณ PWM กระแส และ ฮาร์ ม อนิ ก
ดังรู ปที่ 6 เป็ นการสร้างและทดสอบแบบจาลองจากโปรแกรม
MATLAB/SIMULINK และรู ปที่ 7 เป็ นภาพของ โปรแกรม
การวิเคราะห์ ฮาร์ มอนิ กด้วย FFT ที่ แสดงสัญญาณที่ วดั จาก
สโคป

4. ผลการทดสอบ
ผลการทดลองของงานวิจัย นี้ จะแบ่ ง เป็ นสองส่ ว นคื อ
ส่วนที่หนึ่งเป็ นผลการศึกษาในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
การศึ กษาฮาร์ มอนิ กด้วยเสี ยงบนอินดักชันมอเตอร์ ควบคุม

รู ปที่ 5 แสดงสัญญาณที่วดั ได้โดย Fluke 196C ScopeMeter
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โดยอินเวอร์ เตอร์ โดยวัดและเก็บสัญญาณ PWM, กระแส
และ ฮาร์ มอนิ ก ที่ได้จากสโคปมิเตอร์ FLUKE 196C นามา
เปรี ยบเที ยบกับสัญญาณฮาร์ มอนิ กที่ จาลองจากโปรแกรม
MATLAB/SIMULINK และส่ วนที่สองคือระดับเสี ยง dBA
จากเครื่ องมือวัดระดับเสี ยง ซึ่งทั้งสองส่วนมีการทดสอบการ
ทางานชุด AC Drives ที่ความถี่มอเตอร์ (fm)ที่ 5Hz, 25Hz,
50Hz, 75Hz ความถี่สวิตชิ่ง (fs)ที่ 4kHz, 8 kHz, 12 kHz นา
ผลการทดลองทั้ง สองส่ วนนั้นมาเปรี ยบเที ย บกัน ซึ่ ง จะมี
รู ปที่ 8 แสดงสัญญาณ PWM และ กระแสไซนูซอยด์ที่ได้
ขั้นตอนในการทดสอบดังต่อไปนี้
จากการวัด ที่ fm เท่ากับ 25Hz และ fs เท่ากับ 8kHz
4.1 ผลการทดสอบและเปรียบเทียบสั ญญาณฮาร์ มอนิกจาก
สโคปมิเตอร์ FLUKE 196C กับ สั ญญาณที่จาลองจาก
โปรแกรม MATLAB/SIMULINK
ขั้น ตอนนี้ เป็ นการทดลองวัดสัญ ญาณชุ ด AC Drives
กาหนดที่ ความถี่มอเตอร์ (fm) ที่ 5Hz, 25Hz, 50Hz, 75Hz
ความถี่สวิตชิ่ ง (fs) ที่ 4kHz, 8kHz, 12kHz โดยใช้สโคป
มิเตอร์ FLUKE 196C ในการวัดสัญญาณ PWM, กระแส
และ ฮาร์มอนิกและนาผลทั้งสองมาเปรี ยบเทียบกับสัญญาณ
ฮาร์ ม อนิ กที่ จ าลองจากโปรแกรม MATLAB/SIMULINK
ซึ่งจะยกตัวอย่างการเปรี ยบเทียบที่ 2 ความถี่ โดยความถี่แรก
คือ ความถี่มอเตอร์ (fm) ที่ 25Hz และความถี่สวิตชิ่ง (fs) ที่
8kHz ได้ผลดัง รู ปที่ 8 แสดงสัญญาณ PWM และกระแส
ไซนู ซอยด์ ที่ ได้จากการวัด รู ปที่ 9 แสดงสัญญาณที่ จาลอง
การทางาน รู ปที่ 12 แสดงฮาร์ มอนิ กที่ ได้จากการวัด และ
รู ปที่ 13 แสดงสัญญาณที่จาลองการทางานความถี่ที่สองคือ
ความถี่ ม อเตอร์ (fm) ที่ 25Hz และ ความถี่ ส วิ ต ชิ่ ง (fs) ที่
12 kHz ได้ผลดังรู ปที่ 10 แสดงสัญญาณ PWM และ กระแส
ไซนูซอยด์ ที่ได้จากการวัด รู ปที่ 11 แสดงสัญญาณที่จาลอง
การทางาน รู ปที่ 14 แสดงฮาร์ มอนิ กที่ได้จากการวัด และรู ป
ที่ 15 แสดงสัญญาณที่จาลองการทางาน

รู ปที่ 9 แสดงสัญญาณที่จาลองการทางาน ที่ fm เท่ากับ 25Hz
และ fs เท่ากับ 8kHz

รู ปที่ 10 แสดงสัญญาณ PWM และ กระแสไซนูซอยด์ที่ได้
จากการวัด ที่ fm เท่ากับ 25Hz และ fs เท่ากับ 12kHz
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รู ปที่ 13 แสดงสัญญาณฮาร์มอนิกที่จาลองการทางาน ที่ fm
ท่ากับ 25Hz และ fs เท่ากับ 8kHz
รู ปที่ 11 แสดงสัญญาณที่จาลองการทางาน ที่ fm เท่ากับ
25Hz และ fs เท่ากับ 12kHz
จากการเปรี ยบเทียบในรู ป ที่ 8, 9, 10 และ 11 แสดงให้
เห็นว่ากระแสไซนูซอยที่ได้จากการวัด ที่ความถี่สวิตชิ่ง( fs)
ที่ 12kHz เกิ ด Noise มากกว่าอย่างเห็ นได้ชดั และกระแส
ไซนูซอยมีwaveformที่ใกล้เคียงกับ pure sine wave มากกว่า
ที่ความถี่สวิตชิ่ง( fs) เท่ากับ 8kHz บ่งบอกว่าเมื่อทาการเพิ่ม fs
จะทาให้เกิด Noise มากขึ้นและทาให้ Sampling rate ของ รู ปที่ 14 แสดงฮาร์มอนิกที่ได้จากการวัด ที่ fm เท่ากับ 25Hz
IGBT เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
และ fs เท่ากับ 12kHz

รู ปที่ 15 แสดงสัญญาณฮาร์มอนิกที่จาลองการทางาน ที่ fm
เท่ากับ 25Hz และ fs เท่ากับ 12kHz
จากการเปรี ยบเที ยบฮาร์ มอนิ กในรู ปที่ 12, 13, 14 และ
15 ฮาร์ มอนิ กที่ fm เท่ากับ 25 Hz และ fs เท่ากับ 12kHz มี
แอมปริ จูดที่สูงมาก ซึ่งหมายถึงเมื่อมีการปรับความถี่สวิตชิ่ง
( fs) เพิ่มทาให้เกิดฮาร์ มอนิ กจานวนมากขึ้นและแอมปริ จูด
สูงขึ้นตามไปด้วย

รู ปที่ 12 แสดงฮาร์มอนิกที่ได้จากการวัด ที่ fm เท่ากับ 25Hz
และ fs เท่ากับ 8kHz
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เมื่อทาการวัดทางไฟฟ้ าข้างต้นทาให้เราให้เห็ นการเกิ ด
ในการทดสอบและวัดค่านี้ จะทาการวัดระดับเสี ยงบน
ฮาร์ มอนิ กจึ งได้เปรี ยบเทียบฮาร์ มอนิ กไฟฟ้ ากับระดับเสี ยง อิ น ดัก ชัน มอเตอร์ ที่ ค วบคุ ม โดยอิ น เวอร์ เ ตอร์ ก าหนดที่
เพื่อวิเคราะห์การทางานของชุด AC Drives จึงนาค่าดังกล่าว ความถี่มอเตอร์ (fm) ที่5Hz, 25Hz, 50Hz, 75Hz และความถี่
มาเปรี ยบเทียบในตารางที่2 ดังนี้
สวิตชิ่ง(fs) ที่ 4kHz, 8kHz, 12kHz โดยใช้ ด้วยเครื่ องมือวัด
Sound Level Meter ที่ความถี่มอเตอร์ (fm) ที่5Hz และความถี่
ตารางที่ 2 ระดับ เสี ย งและฮาร์ ม อนิ ก ล าดับ ที่ 1ที่ ว ดั โดย
สวิตชิ่ ง(fs) ที่ 4kHz, 8kHz, และ12kHz จะได้กราฟระดับ
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
เสี ยงdBA ดังรู ปที่ 16
fm
fs
Harmonic ช่วงระดับเสี ยง
(Hz) (kHz) 1st order (V)
(dB)
5
4
12
41.65 - 70.88
5
8
75
44.58 - 69.84
5
12
40
41.52 - 68.94
25
4
22
41.45 - 66.73
25
8
4
41.22 - 64.27
25
12
28
41.23 - 56.44
50
4
6
41.43 - 71.35
50
8
1
41.17 - 68.29
50
12
5
41.23 - 59.44
75
4
40
41.40 - 71.95
75
8
180
41.41 - 67.18
75
12
200
41.38 - 63.01
จากตารางที่ 2 สังเกตได้วา่ ที่ความถี่มอเตอร์ (fm) ที่ 75Hz
และความถี่สวิตชิ่ง (fs) ที่ 12kHz ฮาร์ มอนิ กมีแอมปริ จูดสู ง
ที่ สุดเท่ ากับ 200V และมีระดับเสี ยงที่ 41.38 - 63.01 dB
เมื่อเทียบกับความถี่สวิตชิ่ง (fs) ที่ 4 kHz พบว่าฮาร์ มอนิ กมี
แอมปริ จูดเท่ากับ 40V แต่มีระดับเสี ยงที่ 41.40 – 71.95 dB
บ่งบอกได้วา่ เมื่อมีการเกิ ดฮาร์ มอนิ กมาก เนื่ องจากมีความถี่
สวิตชิ่งที่สูงจึงมีระดับเสี ยงของการทางานอินดักชันมอเตอร์
ที่ต่าเนื่ องจากกระแสโรเตอร์ มีลกั ษณะเป็ น Pure sine wave
มากขึ้น
4.2 ผลการเปรียบเทียบกราฟระดับเสี ยง dBA จากเครื่องมือ
วัด Sound Level Meter เพือ่ วิเคราะห์ การทางานของชุด AC
Drives

รู ปที่ 16 แสดงระดับเสี ยงที่ fm= 5 Hz และ fs ที่ 4, 8, และ
12kHz

5. สรุ ปผล
จากการดาเนิ นการทาวิจยั เรื่ องการศึกษาฮาร์ มอนิ กด้วย
เสี ยงบนอินดักชันมอเตอร์ ที่ควบคุมโดยอินเวอร์ เตอร์ โดย
จะแบ่ ง เป็ นสองส่ วน ส่ วนที่ หนึ่ งคื อเป็ นการเปรี ย บเที ย บ
สัญญาณ PWM และ กระแสไซนูซอยด์ สรุ ปได้วา่ ผลจากวัด
ด้ว ยของจริ ง จากสโคปมิ เ ตอร์ มีสัญ ญาณรบกวนมากกว่า
สั ญ ญาณฮาร์ ม อนิ ก เนื่ อ งจากในส่ ว นของกระแสไฟฟ้ า
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เอาต์พุ ต ของอิ น เวอร์ เ ตอร์ ที่ ไ ม่ ค งที่ อัต ราการแซมปลิ้ ง
สัญ ญาณของสโคปมิ เ ตอร์ FLUKE 196C มี อ ัต ราการ
แซม ปลิ้ งน้ อ ยกว่ า ขอ งสโคป มิ เ ตอ ร์ ใน โป รแ กร ม
MATLAB/SIMULINK และส่ วนที่ ส องการวัดระดับ เสี ย ง
สั ง เกตได้ว่า ที่ ค วามถี่ ม อเตอร์ (fm) ที่ 75Hz และความถี่
สวิตชิ่ ง(fs)ที่ 12kHz ฮาร์ มอนิ กมีแอมปริ จูดสู งที่ สุดเท่ากับ
200V และมีระดับเสี ยงที่ 41.38 - 63.01 dB เมื่อเทียบกับ
ความถี่สวิตชิ่ง (fs) ที่ 4 kHz พบว่าฮาร์ มอนิ กมีแอมปริ จูด
เท่ากับ 40V แต่มีระดับเสี ยงที่ 41.40 – 71.95 dB โดยเมื่อ
เปรี ยบเที ยบค่าฮาร์ มอนิ กส์ ที่ ได้จากการจาลองการทางาน
ด้วยโปรแกรมเที ยบกับการวัดค่าจริ ง พบว่ามี ค่าผิดพลาด
เฉลี่ย 1.19 % อันเนื่ องจากแอมปริ จูดของฮาร์ มอนิ กแปรผัน
ตรงกับความถี่สวิตชิ่ ง แต่แปรผกผันกับระดับเสี ยง เพราะมี
ความถี่สวิตชิ่งที่สูงจึงมีระดับเสี ยงของการทางานอินดักชัน
มอเตอร์ ที่ต่ าเนื่ องจากกระแสโรเตอร์ มีลกั ษณะเป็ น Pure
sine wave มากที่สุด ซึ่ งจากการทดสอบและเปรี ยบเที ยบ
ทั้งหมด เราสามารถนาเอาสัญญาณทางไฟฟ้ ามาเปรี ยบเทียบ
กับระดับเสี ยงการทางานของอิ นดักชันมอเตอร์ ที่ควบคุ ม
โดยอินเวอร์เตอร์ได้
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