การพัฒนาทางดานวิธีการควบคุมอินเวอรเตอรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอินเวอรเตอรอุตสาหกรรม ไดมีการวิจัยและพัฒนาอยูตลอดเวลาตั้งแตเริ่มตนจนถึง
ปจจุบัน ไดมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการควบคุมอินเวอรเตอรอุตสาหกรรมขึ้นมาหลายรูปแบบ
ดวยกัน จนบางครั้งเกิดความสับสนกับผูใชงาน ทําใหเกิดคําถามขึ้นวา แตละชนิดหรือแตละ
ประเภทมีขอดี ขอดอยอยางไร
อินเวอรเตอรแบบ V/F
การพัฒนาในดานวิธีการควบคุม การทํางาน ของ
มอเตอรนั้น ก็เริ่มจากการควบคุมแรงดันที่หลายขัว้
ใหมีการเปลี่ยนแปลงตามความถี่ในลักษณะเชิงเสน
ที่เราเรียกวา การควบคุมแบบ V/F (Volts/Hertz)
ซึ่งก็เปนที่ทราบกันดีวา การควบคุมแบบนี้มีขอดีคือ
สามารถใชกับมอเตอรทั่วไปได โดยไมตองทราบ
การควบคุมแบบ Volts/Hertz
ขอมูลพารามิเตอรภายใน แตเนื่องจากเปนการควบคุมแบบงายๆ จึงไมสามารถใหคุณสมบัติ
แรงบิด-ความเร็วที่ดีไดและยังไมสามารถควบคุมแรงบิดไดโดยตรง ความเร็วที่ไดก็
เปลี่ยนแปลงตามโหลด จึงเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากคาที่ตั้งไว
1.

อินเวอรเตอรแบบ Flux Vector Control
ในวิธีการนี้อินเวอรเตอรจะทําการควบคุมฟลักซแมเหล็กภายในมอเตอรใหมีคาคงที่(สวนใหญ
จะเปนฟลักซที่สเตเตอร) โดยอาศัยการปอนกลับของกระแส เพื่อที่จะแกไขปญหาการควบคุม
แรงบิด-ความเร็วของการควบคุมแบบ V/F ใหดีขึ้น ดังแสดงเปนบลอกไดอะแกรมคราวๆ ได
ดังรูป
2.

โครงสรางและคุณสมบัติของการควบคุมแบบ Flux Vector Control

ในวิธีการนี้อินเวอรเตอรจะตองทราบขอมูลพารามิเตอรของมอเตอรดวย ถึงจะทําการควบคุม
ฟลักซไดอยางถูกตอง แตอยางไรก็ตามคุณสมบัติในยานความเร็วต่าํ ก็ยังไมดีนัก เนื่องจาก
ความไมเปนอุดมคติของสวิทชกําลังและคาผิดพลาดของพารามิเตอรของมอเตอร
3.

อินเวอรเตอรแบบ Vector Control (Field-Oriented Control)

โครงสรางและคุณสมบัติของการควบคุมแบบ

Vector Control

วิธีการควบคุมแบบเวกเตอร (Vector Control) หรือ Field-Oriented Control เปนวิธีการ
ควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําในลักษณะคลายคลึงกับมอเตอรกระแสตรง โดยทั่วไประบบควบคุม
จะทําการจายกระแสสเตเตอรที่มีองคประกอบ 2 สวน คือสวนที่สรางฟลักซแมเหล็กและสวน
สรางแรงบิด ทั้งนี้การควบคุมทั้งหมดจะกระทําอยูบนแกนอางอิงที่หมุนไปพรอมๆ กับฟลักซเวกเตอรทางดานโรเตอรประเด็นสําคัญในการควบคุมชนิดนี้จึงอยูที่วาเราสามารถหาตําแหนง
ของฟลักซเวกเตอรไดแมนยําเพียงไร ซึ่งในทางปฏิบตั ิเนื่องจากเราไมสามารถวัดคาฟลักซได
โดยตรง เราจึงใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรของมอเตอรเหนี่ยวนําชวยในการคํานวณหาคา
ฟลักซเวกเตอรนี้แทน ดังนั้น ขอดอยของระบบนี้จึงอยูที่เราจําเปนตองทราบคาพารามิเตอร
ของมอเตอรอยางถูกตอง จึงจะไดคุณสมบัติการควบคุมที่ดี ขอจํากัดอีกอยางหนึ่งของระบบก็
คือเราจําเปนตองทราบขอมูลความเร็วหรือตําแหนงของมอเตอรดวย ซึ่งทําใหเราไมสามารถ
นําไปใชกับระบบที่ไมมีเซนเซอรวัดความเร็วได ดังนั้นโดยทั่วไปเรามักจะใชระบบควบคุม
แบบเวกเตอรนี้กับงานที่ตองการความแมนยํา และความเร็วในการตอบสนองสูง

4.

อินเวอรเตอรแบบ Direct Torque Control

เปนแนวคิดในการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําที่แตกตางไป
จากการควบคุมแบบเวกเตอร (Vector control) โดยการควบคุมแบบ DTC จะทําการ
กําหนดรูปแบบการสวิทชของอินเวอรเตอรโดยตรง ไมผานการทํา PWM เหมือนกับการ
ควบคุมแบบอืน่ ๆ (ความถี่การสวิทชจะไมคงที่)
Direct Torque Control (DTC)

ในการควบคุมแบบ DTC อินเวอรเตอรจะทําการคํานวณคาฟลักซทางดานสเตเตอร และคา
แรงบิดโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรของมอเตอร จากนั้นก็จะนําคาทีไ่ ดไปทําการ
เปรียบเทียบกับคาตั้ง (Setting) ของทั้งฟลักซและแรงบิด ผานตัวเปรียบเทียบแบบฮิสเตอร
รีซิส สถานะของสัญญาณขาออกของตัวเปรียบเทียบแบบฮิสเตอรรีซิสจะทําใหเราทราบวา
จะตองเพิ่มหรือลดฟลักซและแรงบิด ซึ่งขอมูลนี้ก็จะถูกนําไปใชในการเลือกรูปแบบการสวิทช
ของอินเวอรเตอรจากตาราง Look-up เพื่อใหไดแรงดันสเตเตอรทเี่ หมาะสม ที่ทําใหฟลักซ
และแรงบิดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีต่ องการได โดยที่การควบคุม DTC ทําการควบคุม
แรงบิดโดยตรงจึงมีชื่อเรียกวา Direct Flux and Torque Control
แตอยางไรก็ตามจะเห็นไดวา การควบคุมแบบ DTC ก็จําเปนตองใชขอมูลพารามิเตอรของ
มอเตอรเชนเดียวกันกับการควบคุมแบบเวกเตอร แตอาจจะแตกตางกันที่โดยทั่วไป DTC จะ
คํานวณฟลักซ และแรงบิดจากแบบจําลองลักษณะพลวัตรทางดานสเตเตอร (Stator
dynamic) ซึ่งจําเปนตองใชขอมูลความเร็วของมอเตอร ดังนั้น โดยพื้นฐานแลวการควบคุม
จึงทํางานไดโดยไมตองใชเซนเซอรวัดความเร็ว (Sensorless)
สวนคุณสมบัติของระบบ DTC เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมแบบเวกเตอรแลว จะไมพบวา
แตกตางกันมากนัก แตการควบคุมแบบ DTC จะตองระวังการทํางานในยานความเร็วต่ํา ซึ่ง
เปนยานที่แรงดันตกครอมความตานทานสเตเตอร มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของทั้งฟลักซ
และแรงบิดคอนขางมาก

รูปโครงสรางของระบบควบคุมแบบ Direct Torque Control
5.

อินเวอรเตอรแบบ Sensorless Vector Control

ในชวง 4-5 ปที่ผานมานี้ เทคโนโลยีอินเวอรเตอรแบบ Sensorless Vector Control ไดถูก
ุ สมบัติการควบคุมแรงบิด
นํามาใชงานอยางแพรหลาย เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งอินเวอรเตอรที่มีคณ
และความเร็วใกลเคียงกับระบบควบคุมเวกเตอร นอกจากนั้น การทํางานของระบบนี้ก็ไมมี
ความจําเปนตองติดตั้งเซนเซอรวัดความเร็วดวย จึงใหความสะดวกในการใชงานเหมือนกับ
อินเวอรเตอรแบบ V/F ในอินเวอรเตอรแบบ Sensorless ความเร็วของมอเตอรจะถูกคํานวณ
โดยอาศัยแบบจําลองของมอเตอรเหนี่ยวนํา หากคาความเร็วมอเตอรในตัวแบบจําลองมีคา
ถูกตองสัญญาณกระแส แรงดัน ฯลฯ ที่คํานวณไดก็จะตรงกับคาทีค่ าํ นวณได ในทางกลับกัน
หากคาความเร็วมอเตอรในตัวแบบจําลองผิดพลาดก็จะสงผลทําใหคา กระแส แรงดัน ฯลฯ ที่
คํานวณไดคลาดเคลื่อนไปจากคาที่วัดไดจริง เราสามารถใชคาความผิดพลาดเหลานี้ ในการ
ปรับเปลี่ยนคาความเร็วใหมีคาถูกตองได ตัวอยางระบบ แสดงดังรูป

รูปโครงสรางของอินเวอรเตอรแบบ Sensorless Vector Control

ตัวอยางคุณสมบัติแรงบิด - ความเร็วในระบบ Sensorless

ถึงแมเทคโนโลยี Sensorless จะไดพัฒนามานานพอสมควรแลวก็ตาม แตก็ยังมีบัญหาใน
การใชงานอยูบาง โดยเฉพาะในขณะที่มอเตอรทํางานเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา (ชวงที่แรงบิด
เปนลบ) ในยานความเร็วต่าํ ซึ่งเปนภาวะการทํางานทีค่ วามถี่แรงดันที่เราจายใหมอเตอรนอย
มาก ผลกระทบจากความไมเปนอุดมคติของสวิทชกําลัง
และความคลาดเคลื่อนของ
และอาจขาด
คาพารามิเตอรของมอเตอรจะทําใหระบบไมสามารถควบคุมแรงบิดไดดี
เสถียรภาพไดดวย ปญหาดังกลาวยังอยูในระหวางการวิจัยหาแนวทางแกไข
6.

เทคโนโลยีการหาคาพารามิเตอรอัตโนมัติ (Parameter Auto Tuning)

วิธีการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําเกือบทุกวิธี (ยกเวนแบบ V/F) อินเวอรเตอรจะตองทราบ
ในอดีตบริษัทผูผลิตมักจะขาย
ขอมูลพารามิเตอรที่ถูกตองของมอเตอรที่เชื่อมตออยู
อินเวอรเตอรแบบเวกเตอรคูไปกับมอเตอรเพื่อใชในงานเฉพาะดาน จึงสามารถทราบขอมูล
แตในปจจุบัน อินเวอรเตอรมีลักษณะเปนแบบใชงานทั่วไป
พารามิเตอรของมอเตอรได
(General Purpose) แทบทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงไมสามารถทราบขอมูลมอเตอรลวงหนาไดเพื่อ
แกปญหาดังกลาว จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการหาพารามิเตอรดวยตัวอินเวอรเตอรเอง
(Auto Tuning) โดยกอนใชงานอินเวอรเตอร เราจะใหอินเวอรเตอรทํางานในโหมดที่เรียกวา
Auto Tuning ซึ่งอินเวอรเตอรจะทําการจายกระแสและแรงดันไปทดสอบมอเตอรในลักษณะ
คลาย ๆ กับการทดสอบไรโหลด (No Load Test) และยึดโรเตอร (Lock Rotor Test)
และนําคาแรงดันและกระแสมาประมวลผลหาคาพารามิเตอรของมอเตอร ดวยตัวประมวลผล
ภายในอินเวอรเตอร และเก็บขอมูลไวในหนวยความจําเพื่อใชงานตอไป โดยทั่วไปแลวการทํา
Auto Tuning นี้จะทําในสภาวะที่มอเตอรไมหมุน แตในบางกรณีก็มีการหาคาพารามิเตอร
ทางกล เชนคาความเฉื่อยของระบบดวย เพื่อใชในการกําหนดคาตัวควบคุม PI ในวงรอบ
ควบคุมความเร็ว (Speed Loop)

การทํา Auto Tuning กอนใชงานจริงเพียงครั้งเดียว ในลักษณะที่กลาวมาขางตนนี้เราอาจ
เรียกไดวาเปนการทํา Auto Tuning แบบ Off line อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลว
คาพารามิเตอรของมอเตอร จะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการใชงาน เชน ความตานทานจะ
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ คาความเหนี่ยวนําเปลี่ยนแปลงตามระดับฟลักซแมเหล็ก เปนตน
ดังนั้นในขณะใชงานจริงหากอุณหภูมิของมอเตอรเปลีย่ นไป
ก็อาจทําใหคาความตานทั้ง
ทางดานสเตเตอรและโรเตอรมีคาเปลี่ยนไปไดถึง 20 % ซึ่งจะทําใหคุณสมบัตกิ ารควบคุม
ของอินเวอรเตอรดอยลง เชน ทําใหเกิดคาผิดพลาดของความเร็วและแรงบิด เปนตน เพื่อ
แกปญหาดังกลาวก็มีการพัฒนาการทํา Auto Tuning แบบ On Line ซึ่งอินเวอรเตอรจะทํา
การคํานวณหาคาพารามิเตอรที่ถูกตองตลอดเวลาที่อินเวอรเตอรทํางาน

รูปแสดงการทํา Auto Tuning แบบ On Line

การพัฒนาดานการใชงาน
ในดานการใชงานอินเวอรเตอรนั้น ก็ไดมีการพัฒนาฟงกชั่นใชงานในประเด็นปลีกยอยตาง ๆ
อาทิเชน


ทําไดโดยการปรับขนาดของฟลักซแมเหล็ก ใหมีคาลดลง
ในภาวะโหลดต่ํา เพื่อใหมีการสูญเสียในแกนเหล็กลดลงและประสิทธิภาพโดยรวม มีคา
สูงขึ้น วิธกี ารหาคาที่เหมาะสมของฟลักซแมเหล็กนั้นมีคอนขางหลากหลาย เชนวิธีการ
ตรวจหา (Search) ไปเรื่อยๆ วิธีการปรับคาตัวประกอบกําลังคงที่ ฯลฯ



การลดเสียงรบกวน : เนื่องจากอินเวอรเตอรทํางานโดยการสวิทชิ่ง ทําใหเกิดปญหา
เรื่องเสียงรบกวนในยานความถี่ต่ําของคลืน่ พาหะ (Carrier wave Frequency)

Efficiency optimization :

วิธีการลดเสียงรบกวนงายที่สุดคือเพิ่มความถี่การสวิทชใหอยูในยาน 10-15 KHz ซึ่ง
คนทั่วไปจะไมไดยิน หรือทําการกระจายสเปกตรัมของสัญญาณ PWM ไมใหมีความถี่
ของคลื่นพาหะคงที่ก็จะลดเสียงรบกวนทีแ่ หลมลงไดเชนกัน


การเชื่อมตอยานเครือขาย ProfiBUS, DeviceNET, Sercor, InterBUS, ModBUS
ฯลฯ



การมีตัวควบคุม PID ภายในสําหรับใชงานควบคุมกระบวนการ
งายๆ



ลดจํานวนฟงกชั่นใหนอยลง เพื่อลดความยุงยากของผูใชในการติดตั้ง



ลดขนาดอินเวอรเตอรเพื่อใหงายตอการนําไปติดตั้งในเครื่องจักรกล



การปรับตั้งคาตางๆ โดยใชปุมหมุนแทนปุมกด และอืน่ ๆ

Process Control

สรุป
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดเราพอจะมองเห็นไดวา
ชนิดของอินเวอรเตอรจะพัฒนาไปใน 2
แนวทาง คือชนิดงายฟงกชั่นต่ํา และชนิดสมรรถนะสูง ซึ่งชวยทําใหผูใชงานเลือกใชไดงายขึ้น
และไดอินเวอรเตอรที่มีสมรรถนะเหมาะสมสําหรับงานแตละดาน การพัฒนาทางดานสวิทช
กําลังจะทําใหอินเวอรเตอรในอนาคตหันมาใช IPM ทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพ
แลว DSP ที่ถกู พัฒนามาสนับสนุนงานอินเวอรเตอรโดยเฉพาะ ก็จะเปนชิฟหลักที่ใชในการ
ควบคุมการทํางานของอินเวอรเตอร ซึ่งจะทําใหเราสามารถใชวธิ ีการควบคุมที่ซับซอนไดมาก
ขึ้น ทั้งสองเทคโนโลยีนจี้ ะทําใหอินเวอรเตอรมีขนาดเล็กลง แตมศี ักยภาพสูงขึน้ ในทุกดาน
สําหรับผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ของประเทศไทย ก็มีทั้งในทางบวกและทางลบ
กลาวคือการที่เราสามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีหลักทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรของอุปกรณ
อินเวอรเตอรไดงายและรวดเร็วขึ้น แตก็ทาํ ใหเราตองเรงพัฒนาหาประเด็นยุทธศาสตรที่ทําให
เราสามารถแขงขันกับนักวิจัยและนักพัฒนาทั่วโลกไดดวยเชนกัน

