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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีได้นาํ เสนอการออกแบบสร้างเครื องวัด กระแสไฟฟ้ ารัวและเตื อนภัยที บริ เ วณหม้อแปลง
จําหน่ายรายงานผลแบบเวลาจริง โดยสร้างอัลกอริทึม หาปริมาณและระดั บ ความรุ นแรง ของกระแสไฟฟ้ ารัว ใช้ วิ ธี
ถดถอยอย่างง่ายร่วมกับสมการพหุนามดีกรีอนั ดับ 2 โดยมุ่งเน้นใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผล พร้อมกับ
ระบบเฝ้ าแจ้งเตือนแบบเวลาจริง จากผลการวิจยั พบว่า ระบบทีสร้างขึนสามารถวัดหากระแสไฟฟ้ ารัวได้ ในย่านตังแต่
1 – 200 mA และสามารถกําหนดให้มีการแจ้งเตื อนภัยตังแต่ 30 – 200 mA ซึ งค่ าผิด พลาดเฉลียน้อยกว่ าร้อยละ 4
นอกจากนันระบบยังสามารถนําไปใช้เป็ นการวัดระดับกระแสรัวทีรายงานแบบเวลาจริงทีทํางานได้ดี เป็ นทีน่าพอใจ
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Real-time Alarming System of Dangerous Leakage Current at
Distribution Transformer via Digital Signal Processing
Padung Kitsawang*

Abstract
This purpose of this research is to study, design and construct a device alarm system for dangerous
leakage current distribution transformer in public area the real-time monitoring and alarm system. Test is
determined and modeled using linear regression and polynomial using leakage current analysis and level dangerous
in microcontroller for the real-time monitoring and alarm system. The result found was that the device and system
can measure leakage current in the range 1 – 200 mA. The leakage current level could be set from 30 – 200 mA.
The device error is not more than 4% which is acceptable. It is found that the system can correctly detect and report
leakage current levels. with satis factory result.
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1. บทนํา

จําหน่ายแล้วความผิดปกติแ รงดั นไฟฟ้ าของหม้อแปลง
ยังส่ งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์ ด้ ว ย GSM Module ทํา
ให้ ต ้ อ งเสี ย ค่ า บริ ก ารในการส่ ง ข้ อ มู ล [10] จึ ง ได้ มี
งานวิจัยได้ ป ระยุกต์ใช้ การรับ ส่ งข้อมูลด้ ว ย XBEE ใน
การตรวจวัดและรายงานกําลังไฟฟ้ าด้วยการประมวลผล
แบบดิ จิ ต อล [11] และงานวิ จัยการประมวลผลแบบ
ดิจิตอลในการตรวจวัดระดับความผิด ปกติ จากการเยือง
ศูนย์แกนเพลาของมอเตอร์เ หนี ยวนํา 3 เฟส พร้อมแจ้ง
เตื อ นและรายงานระดั บ เยืองศู น ย์ผ่า น XBEE [12]
งานวิจยั นีได้เสนอ ออกแบบและสร้างระบบที สามารถ
ตรวจหากระแสไฟฟ้ ารัวลงดินและเตื อนภัยในขณะเกิด
กระแสไฟฟ้ ารัวที หม้อแปลงจําหน่ ายแรงตํา ในย่านที
เป็ นอัน ตรายต่ อร่ า งกายคนด้ ว ยการประมวลผลแบบ
ดิจิตอลและรายงานผลการตรวจวัดแบบการส่ งข้อมูลไร้
สายด้วย XBEE Module แบบเวลาจริง โดยมุ่งหวังสร้าง
สิ งประดิ ษฐ์ ที เป็ นประโยชน์ ต่ อสาธารณชนและเป็ น
แนวทางในการป้ องกันอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้ า
รัวและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้ าได้อีกทาง

การเกิด กระแสไฟฟ้ ารัวไหลในบริ เ วณติ ด ตังหม้อ
แปลงจําหน่ายจากสาเหตุการเสื อมสภาพหรื อการชํารุ ด
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ า ความชืน การเปรอะเปื อนของลูกถ้ว ย
ทํา ให้ ก ารเป็ นฉนวนลดลง การเกิด ดิ ส ชาร์ จตามผิว
ฉนวน[1-2] และทํา ให้เ กิด กระแสรั วไหลที เกิด ขึ นมี
ปริมาณมากขึน นับ เป็ นข้อที กังวลยิง เพราะเหตุ การณ์
เหล่ า นี อั น เป็ นผลทํา ให้ ส าธารณชนที เกียวข้อ งกับ
สถานการณ์เป็ นอันตรายอย่างยิง ซึ งเป็ นปั ญหาที ต้องมี
การแจ้งเตื อนและได้ รับ การแก้ไขอย่างทั นท่ ว งที ได้ มี
งานวิจยั ทีเสนอการตรวจวัด กระแสไฟฟ้ ารัวเพือเตื อน
ระ ดั บ กระ แ สรั ว ไหลที เ ป็ น อั น ต รายด้ ว ยว งจ ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ งานวิ จัย ยัง ไม่ ส ามารถบอกปริ ม าณ
กระแสรัวไหลแบบเวลาจริงได้ [3] มีงานวิจยั ทีใช้การวัด
กระแสไฟฟ้ าด้ ว ยการออกแบบขดลวดโรโกสกีวัด
กระแสไฟฟ้ าสลับที ความถี 4 kHz [4] ซึ งมีงานวิ จัยการ
ตรวจวัด มลภาวะแบบรี โมทข้อมูล โดยการตรวจจับ
กระแสรัวไหลทีผิวลูกถ้วย เพือติดตามประสิทธิภาพการ
ทํางานของลูกถ้วย โดยประยุกต์ใช้คอมพิว เตอร์ค วบคุ ม
สถานี ไ ฟฟ้ าแรงสู ง ส่ งข้ อ มู ล ด้ ว ยคลื นวิ ท ยุ ไ ร้ ส าย
สามารถตรวจสอบความผิด ปกติ ร ะยะไกล ที มี ค่ า
ผิด พลาดน้อยกว่ าร้อยละ 5 [5] มีการใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี การ
การวิ เ คราะห์ห าความผิด ปกติ ข องหม้อ แปลงโดยใช้
โครงข่ายประสาทเที ยม [6] มีการวิ เ คราะห์หาปริ มาณ
กระแสรัวไหลของลูกถ้ว ย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ข ้อมูลทาง
โดเมนความถี [7] และได้มีการประมาณค่ากระแสบุชชิ ง
หม้อ แปลงโดยใช้ ส มการถอดถอย [8] นอกจากการ
ตรวจวัดกระแสรัวแล้ว ได้ มีงานวิ จัยได้ แ จ้งเตื อนระดั บ
กระแสไฟฟ้ ารัวทีบริเวณตรวจวัดเพือให้มีการแก้ไขและ
ป้ องกันอันตราย [9] นอกจากจะแจ้งเตื อนที หม้อแปลง

2. ทฤษฏี
2.1 การวัดกระแสไฟฟ้ารัว
ในการวัดกระแสไฟฟ้ านัน เมือมีกระแสไฟฟ้ าไหล
ผ่านตัวนําจะเกิดสนามแม่เ หล็กล้อมรอบตัว นําไปเกียว
คล้องกับ ขดลวดที พันอยู่ในแกนแม่เ หล็กเดี ย วกัน ถ้า
ปริมาณกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตัว นํามีการเปลียนตาม
เวลา ก็จ ะทํ า ให้ เ ส้ น แรงแม่ เ หล็ ก ที เกิด ขึ นมี ก าร
เปลี ยนแปลงตามเวลาเช่ นเดี ย วกัน ฟลัก ซ์แ ม่ เ หล็ก ที
เกิดขึนเกียวคล้องกับขดลวดเกิดแรงเคลือนไฟฟ้ าทีปลาย
ขด ลว ด ซึ งจะ แ ปรผัน ตามการเ ปลี ยน แป รข อง
สนามแม่เหล็กอันเนืองจากกระแสทีไหลผ่านตัว นํา โดย
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ความสัม พันธ์ ข องแรงดั น ของเอาต์พุ ต จะเขี ยนได้ ดั ง
สมการที (1)
Vturn  

d
dB
 A
dt
dt

เมือนําแรงดั นคอยล์ผ่านวงจรอินทิ เ กรเตอร์ จะได้
แรงดันไฟฟ้ าด้านออกทีสัมพันธ์กบั กระแสไฟฟ้ าที ไหล
ผ่านตัวนํานัน ดังสมการที (5)

(1)
Vout  

ซึงสามารถเขียนเป็ นแรงดัน Vcoil ดังสมการที (2)
Vcoil   nA

dB
dt

(3)

และแรงดัน Vcoil จะแปลงตามจํานวนรอบของขดลวด
ดังนันสามารถเขียนสมการได้ดังสมการที (4)
nA 0 di
l dt

dt

1
Vcoil dt
RC 

(4)

ตารางที 1 เกณฑ์ในแบ่งระดับความรุนแรงการเตือนกระแสไฟฟ้ ารัว
ระดับกระแสไฟฟ้ารัว
1
2
3
4
5

(5)

(6)

2.2 เกณฑ์ การแบ่งระดับการเตือนกระแสไฟฟ้ารัว
จากกระแสไฟฟ้ าและเวลาที เป็ นอันตรายต่ อคนทํา
ให้หัว ใจไม่ทาํ งานหรื อทํางานไม่สัมพันธ์ กนั ตาม IEC
479-1 เมื อกระแสไฟฟ้ าที 10 mA และ 30 mA จะ
กํา หนดให้ก บั เครื องป้ องกัน กระแสไฟฟ้ ารั ว ถ้า ใช้
เครื องป้ องกัน กระแสไฟฟ้ ารั วที 10 mA จะไม่เ ป็ น
อันตรายเมือถูกไฟดู ด ด้ ว ยกระแสดั งกล่าว ดังนันจึงได้
กําหนดระดั บ กระแสไฟฟ้ ารัวได้ ดั งตารางที 1 [2]

l

Vcoil  

coil

(2)

เมือสนามแม่เหล็กบริเวณล้อมรอบแกนจะแปลงผันตาม
กระแสทีไหลผ่านตัว นํา และแปลงผกผันกับ ความยาว
ตัวนํา สามารถเขียนเป็ นสมการที (3)
0i

V

เมือ  คือ ค่าคงตัวทางเวลาของวงจรอินทิเกรเตอร์ โดย
ที  = RC ได้แรงดันทางออก ดังสมการที (6) [8]
Vout  

B

1



ขนาดกระแสไฟฟ้ารัว
น้อยกว่า 5 mA
เท่ากับหรือมากกว่า 5 mA แต่น้อยกว่า 10 mA
เท่ากับหรือมากกว่า 10 mA แต่น้อยกว่า 20 mA
เท่ากับหรือมากกว่า 20 mA แต่น้อยกว่า 30 mA
มากกว่า 30 mA
4

ระดับความรุนแรง
ระดับเริมต้น
ระดับมากต้องเตือนแก้ไขด่วน
ระดับรุนแรงอันตราย
ระดับรุนแรงอันตรายมาก
ระดับรุนแรงอันตรายสูงสุด
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วงจรอิ น ทิ เ กรเตอร์ ( τ = R1C1) โดยให้ τ =2 ms
กําหนด C1 เท่ากับ 100 nF จะได้ R1 เท่ากับ 47 kΩ ค่าคง
ตัวทางเวลาการเสื อมถอย (T = R2 C1) จะได้ R2 เท่ ากับ
680 kΩ
3.2.3 การออกแบบวงจรกรองความถีตํา
ออกแบบวงจรกรองความถีตําผ่านความถี 75 Hz
อัน ดั บ 2 เนื องจากต้อ งการกํา จัด สัญ ญาณความถี สู ง
ตังแต่ ฮาร์ม อนิ ก ส์อันดั บ ที 2 เป็ นต้น ไป โดยใช้ ไอซี
LF353 เป็ นวงจรกรองความถีตําผ่านแอคทีฟ
3.2.4 การออกแบบวงจรขยายแบบกลับ เฟสและการ
ออกแบบวงจรปรับยกระดับแรงดัน
ผู้วิ จั ย ได้ ออกแ บบ ว งจรข ยายแ บบ กลั บ เ ฟ ส
อัตราขยายทางแรงดั น 100 เท่ าโดยใช้ ไอซี LF353 จาก
ค่าของ -(R6/R5) ซึงกําหนดให้ R5 เท่ ากับ 1 kΩ และให้
R6 เท่ากับ 100 kΩ ส่วนวงจรปรับระดับ แรงดั นใช้ ไอซี
LF353 ปรับระดับแรงดันเท่ ากับ 2.5 V เพือเชื อมต่ อกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการสุ่มนําข้อมูลไปคํานวณหา
กระแสรัวไหล

3. การออกแบบการวิจัย
3.1 ออกแบบระบบ
ไดอะแกรมระบบเตือนภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้ า
รัวบริ เ วณหม้อแปลงจํา หน่ าย แสดงได้ ดั งรู ป ที 1 มี
รายละเอียดดังนี
3.2 การออกแบบชุ ดวัดกระแส
3.2.1 ขดลวดวัดกระแส
งานวิจยั เลือกใช้เทคนิคการวัด กระแสไฟฟ้ ารัวไหล
ทีไหลผ่านตัวนํา ทีเกิดฟลักซ์แม่เหล็กล้อมรอบตัวนํา ไป
เกียวคล้อ งกับ ขดลวดที พัน อยู่ บ นแกนที ไม่ ใ ช่ ส าร
แม่เหล็ก กระแสทีไหลผ่านตัวนํามีการเปลียนแปลงตาม
เวลา ทําให้เส้นแรงแม่เ หล็กที เกิด ขึ นเปลียนแปลงตาม
เวลาเช่นเดียวกัน โดยเส้นแรงแม่เหล็กที เกียวคล้องผ่าน
ขดลวดจะเหนียวนําทําให้เกิดแรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนํา
ที ปลายขดลวด เมือนําแรงเคลือนไฟฟ้ าไปผ่านวงจร
อิ น ทิ เ กรเตอร์ จะได้ แ รงดั น ด้ า นออกที สั ม พัน ธ์ ก ับ
กระแสไฟฟ้ าทีผ่านตัวนํา ตามกฎของแอมแปร์ ใช้ แ กน
เฟอร์ไรด์ ชนิด U ความยาวเส้นรอบเท่ า 16 เซนติ เ มตร
พืนที หน้ า ตัด ลวด 0.2134 mm2 ตามมาตรฐาน SWG
เบอร์ 35 พัน ขดลวด 200 รอบ ใช้ เ ทคนิ ค การพั น
ย้อนกลับ เข้าไปในแกนขดลวด เพือให้เ กิด การหักล้าง
กันของเส้นแรงแม่เหล็กจากแรงเคลือนไฟฟ้ าเหนี ยวนํา
ทีเกิดขึนจากภายนอก ดังรูปที 2
3.2.2 การออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร์
หลังจากได้แรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนําจากขดลวดวัด
กระแสแล้ว จากนันใช้วงจรอินทิ เ กรเตอร์รวมสัญญาณ
เพื อใ ห้ ไ ด้ แ รงดั น ไฟ ฟ้ าด้ าน ออกที สั ม พั น ธ์ กับ
กระแสไฟฟ้ าทางด้ านปฐมภูมิ โดยใช้ ไอซี LF353 เป็ น
วงจรอินทิ เ กรเตอร์แ บบกลับ เฟส กําหนดให้ค่ าคงตัว

3.3 อุปกรณ์ทใช้
ี ในงานวิจัย
3.3.1 ชุ ดวัดกระแสรัวทีสร้ างขึน
ชุดวัดกระแสทีออกแบบสร้างขึนสามารถวัด กระแส
ที โหลดได้ ต งแต่
ั 1 mA – 200 mA มีแ รงดั นไฟฟ้ าที
เอาต์พุตเฉลียตังแต่ 52 mV – 716 mV ซึงชุดวัดกระแสที
ออกแบบสร้างขึนดังรูปที 2
3.4 วิธีการทดลอง
ในหัวข้อนีจะกล่าวถึงวิ ธี การทดลองเก็บ ข้อมูลโดย
แบ่ งเป็ นหัว ข้อ การติ ด ตังชุ ด ทดลอง ขันตอนการเก็บ
ข้อมู ล การประมวลผลสั ญญาณ การสร้า งอัล กอริ ทึ ม
5
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2. จ่ายไฟฟ้ า 220 โวลต์ ให้กบั ชุดทดลองแล้วปรับ
ทีหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้ าได้ ให้กระแสไฟฟ้ าไหล
ผ่านโหลดตัวต้านทานตังแต่ 1 mA ถึง 200 mA เพิมขึ น
ทีละ 1 mA วัดแรงดันทางด้านออกของชุดวัดกระแส
3. ทําการทดลองซําในข้อที 2 จํานวน 5 ครัง
คํานวณค่าเฉลียแรงดันทางด้านออก รูปสัญญาณกระแส
ทีชุดวัดกระแสที โหลด 20 mA และ 200 mA ดั งรู ป ที 4
และ รูปที 5

การพยากรณ์ กระแสรัวไหล และระบบรายงานผลการ
วัดกระแสรัวแบบเวลาจริง
3.4.1 การติดตังชุ ดทดลองและการทดลองเก็บข้อมูล
การติ ด ตังชุ ด ทดลอง ดั งรู ป ที 3 ทดลองเก็บ ข้อมู ล
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ข องกระแสที ไหลผ่านโหลด
กับแรงดันทางเอาต์พุตของชุดวัดกระแสทีสร้างขึ น โดย
มีขนตอนการทดลองเก็
ั
บข้อมูลดังนี
1. ปรั บ หม้ อ แปลงแรงดั น ไฟฟ้ าให้ อ ยู่ ใ นใ ห้
ตําแหน่ง 0 โวลต์

กระแสรัวไหล

ขดลวดตรวจวัดกระแสรัวไหล
วงจรอิ
นทิเกรเตอร์
- Integrator
Circuit
วงจรกรองความถี
ตําผ่าน
- Low pass filter Circuit
วงจรขยายสั
ญาณและ
- Amplifier ญCircuit
วงจรยกสั
ญ ญาณ circuit
- Signal condition

LCD
Monitor

Alarm
Speaker

Alarm
Speaker

Alarm
Lamp

Alarm
Lamp

Microcontroller

XBEE
XBEE

Monitoring
XBEE

XBEE

รู ปที 1 ระบบเตือนภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้ ารัวบริเวณหม้อแปลงจําหน่าย

รู ปที 2 เครืองวัดกระแสไฟฟ้ ารัวทีสร้างขึน
6

LCD
Monitor

Microcontroller
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รู ปที 3 การติดตังชุดทดลองหาความสัมพันธ์กระแสทีไหลผ่านขดลวดวัดกระแสกับแรงดันทางเอาต์พุต
Result Leake Current
20
18
16

Irms (mA)

14
12
10
8
6
4
2
0
50

55

60

65

70

75
80
Vrms (mV)

85

90

95

100

รู ปที 6 ความสัมพันธ์ ข องกระแสช่ ว ง (1 – 20 mA) กับ
แรงดันด้านออก

รู ปที 4 สัญญาณกระแสเท่ากับ 20 mA

Result Leake Current
200
180
160

Irms (mA)

140
120
100
80
60
40
20
0

0

100

200

300

400
Vrms (mV)

500

600

700

800

รู ปที 7 ความสัมพันธ์ ข องกระแสช่ ว ง (20 – 200 mA)
กับแรงดันด้านออก

รู ปที 5 สัญญาณกระแสเท่ากับ 200 mA
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คํานวณหากระแสไฟฟ้ ารัว โดยใช้ สมการที (7) เมื อ
แรงดันเท่ากับหรือมากกว่า 100 mV และสมการที (8)
3.4.4 การแสดงผลและการแจ้ งเตือน
วิ ธี ก ารแสดงผลค่ า กระแสรัว การแจ้งเตื อ น การ
รายงานผลตรวจวัดทีจุดวัดกระแสไปยังศูนย์กลาง ด้ ว ย
แบบการสือสารไร้สายตามมาตรฐาน XBEE และแสดง
ผ่านจอ GLCD ทีบอกเป็ น
ปริ มาณกระแสและระดั บ ความรุ นแรงของกระแสรั ว
ส่ ว นการแจ้ง เตื อ นกระแสรั ว โดยจะแจ้ง เตื อ นเมื อ
กระแสรัวตังแต่ 30 mA ขึ นไป โดยใช้ Warning Light
รุ่น LTE – 5101
3.4.5 การรายงานปริ มาณและระดับ กระแสไฟฟ้ารั ว
แบบไร้ สาย
ประกอบด้ ว ย การส่ ง ข้อ มู ล ปริ ม าณและระดั บ
กระแสไฟฟ้ ารัว ส่ งข้อมูลแบบไร้สาย ผ่านการสื อสาร
แบบอนุ ก รรม (UART) ด้ ว ย XBEE Pro 50 mW
RPSMA - Series 2 (ZB) ส่ งข้อมูลด้ ว ยความเร็ ว 9600
bps การรับ ข้อมู ลแบบไร้สายใช้ XBEE Pro 50 mW
RPSMA - Series 2 (ZB) เช่ น เดี ยวกัน รั บ ข้อมู ลด้ ว ย
ความเร็ว 9600 bps ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์รับ ข้อมูล
แล้ว แสดงผลด้ ว ย GLCD และควบคุ มการแจ้งเตื อนมี
ลักษณะ เช่นเดียวกับบทความ [12]

เมือวัดกระแสจากชุดวัดกระแสทีสร้างขึนค่า (1 – 20
mA) มีสัญญาณรบกวนรวมมาด้วย และเมือวัด กระแสที
ค่า (20–200 mA) สัญญาณรบกวนลดลง นําข้อมูลที ได้
จากการทดลอง จากค่ากระแส (1 – 20 mA) มาแสดงใน
ลักษณะกราฟในรูปที 6 และ 20 – 200 mA ได้ในรูปที 7
3.4.2 การสร้ างอัลกอริทมึ ในการหาค่ ากระแสไฟฟ้ารัว
สามารถสร้างสมการวัด หาค่ ากระแสไฟฟ้ ารัว แบ่ ง
เป็ นได้ 2 ย่านการวัด ย่านการวัด ที 1 ใช้ ข ้อมูลกระแส
ตังแต่ 1 mA ถึง 20 mA ลักษณะข้อมูลไม่เ ป็ นเชิ งเส้น
สร้ า งสมการโดยใช้ ส มการพหุ น ามดี ก รี อัน ดั บ สอง
ดั งสมการที (7) และย่านการวัด ที 2 ใช้ ข ้อมูลกระแส
ตังแต่ 20 mA ถึง 200 mA ลักษณะข้อมูลเป็ นเชิ งเส้น
สร้ า งสมการ โดลใช้ ส มการถดถอยอย่ า งง่ า ยได้ ดั ง
สมการที (8)
y = -0.0033x2 + 0.9063x - 37.061

(7)

y คือค่ากระแสไฟฟ้ ารัวทีวัดได้
x คือแรงดั นไฟฟ้ าที เอาต์พุต ของชุ ด วัด กระแสที
สร้างขึ น โดยค่ าสัมประสิ ท ธิ เชื อมันอยู่ที R² = 0.9983
อยูใ่ นระดับทีสูงมาก
y = 0.288x - 6.4813

(8)

4. ผลการทดลอง

3.4.3 การประมวลผลหากระแสไฟฟ้ารัว
งานวิจยั ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMega324 ของ
Unicon Board รับสัญญาณจากชุ ด วัด กระแสไฟฟ้ ารัวที
สร้างขึ นโดยการแปลงสัญญาณแอนาลอกเป็ นข้อมู ล
ดิจิตอลทีความละเอียด 10 บิต อัตราสุ่มที 2 kS/s จํานวน
200 ข้อมูล คํานวณหาค่ าแรงดั นเมือน้อยกว่ า 100 mV

4.1 ผลการทดลองใช้ เครื องวัดกระแสรั วทีสร้ างขึนวัด
กระแสในห้ องปฏิบตั กิ าร
ติดตังเครืองมือสอบเทียบตาม ดังรูปที 8 เครื องสอบ
เทียบวัดกระแสรัวกับเครืองมือวัดดิจิตอลมาตรฐานของ
HP รุ่น HP34401 วัดเทียบกระแสสลับตังแต่ 1– 200 mA
อ่า นค่ า ที วัด ได้ เ ปรี ย บเที ยบกับ เครื องมื อ ที สร้ า งขึ น
8
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จากผลการทดสอบของเครื องวัด กระแสรัวที สร้าง
ขึน มีค่าคลาดเคลือนน้อยทีสุด 0.054 mA ในช่วงย่านวัด
กระแส 1-20 mA และมีค่ ามากที สุ ด 2.75 mA ในช่ ว ง
การวัดกระแส 20-200 mA ค่าผิดพลาด แสดงดังรูปที 11

ทําการทดลองซํา 5 ครัง หาค่ าเฉลีย ผลการสอบเที ยบ
ย่านวัดแรกคือ 1–20 mA มีค่าผิดพลาดไม่เ กิน 1.482 mA
และมีค่าผิดพลาดน้อยที สุ ด ที 0.054 mA ดั งรู ป ที 9 และ
ย่านวัดทีสองคือ 20–200 mA มีค่าผิด พลาดมากที สุ ด ไม่
เกิน 2.75 mA น้อยทีสุด 0.23 mA ดังรูปที 10

รู ปที 8 การติดตังเครืองมือสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ
Result Leake Current

Result Leake Current
22
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HP34401
Measurement Development

20

HP34401
Measurement Development
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Irms (mA)
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6
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32
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รู ป ที 10 ผลการทดสอบของเครื องวัด ที สร้ างขึ นกับ
เครืองวัดมาตรฐานย่านวัด 20-200 mA

รู ป ที 9 ผลการทดสอบของเครื องวัด ที สร้ า งขึ นกับ
เครืองวัดมาตรฐานย่านวัด 1-20 mA
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จากรู ป ที 9 – 11 ในแกน x แทนจํานวนข้อมูล ที
ทดลองด้วย Number
Result Leake Current
3
Error
2.5
2
1.5

Error

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

0

5

10

15

20
Number

25

30

35

40

รู ปที 11 ผลการทดสอบความผิด พลาดของเครื องมือวัด
กระแสรัวทีสร้างขึนในห้องปฏิบัติการทัง 2 ย่านการวัด
4.2 การทดสอบวัดกระแสรัวลงดินของเครืองทีสร้ างขึน
ทีหม้อแปลงจําหน่ าย
ผู้วิ จัย ได้ ท ํา การทดสอบวัด กระแสรั วโดยอาศั ย
วัด กระแสรั วลงสายดิ น ของหม้อ แปลงจํา หน่ า ย ณ.

อาคารเรียน 1 (CLB1) มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ใช้ ว ัด
กระแสรัวทีสร้างขึนเทียบกับเครืองวัดกระแสมาตรฐาน
UNI-T UT251B จะอ่า นผลทุ ก 15 นาที จํา นวน 40
ข้อมูล ทดสอบกระแสรั วลงดิ น เมื อวันที 5 กันยายน
2557 ตังแต่ เ วลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. การติ ด ตังการ
ทดสอบ ดั ง รู ป ที 12 ผลการทดสอบเปรี ยบเที ย บกับ
เครื องวั ด มาตรฐานกับ เครื องวัด ที สร้ า งขึ น พบว่ า
ค่ากระแสรัวลงดิ นมากที สุ ด ที 2.44 mA และค่ ากระแส
รัวลงดินน้อยทีสุด 1.67 mA ดังรูปที 13 ส่วนค่าผิดพลาด
มากที สุ ด 6.06 % และน้ อ ยที สุ ด 1.05 % โดยมี ค่ า
ผิดพลาดเฉลียที 3.34 % จากงานวิ จัยมีค่ าผิด พลาดการ
วัดกระแสน้อยกว่าเมือเปรียบเที ยบกับ งานวิ จัย [4] และ
สามารถแสดงปริมาณกระแสรัวมีค วามละเอียด 1 uA ที
การวัด น้ อยกว่ า 10 mA และจากงานวิ จัย ระดั บ ของ
กระแสไฟฟ้ ารัวลงดิ นอยู่ใ นระดั บ ที 1 นํา ข้อ มูล การ
ทดลองแสดง ดังรูปที 13

รู ปที 12 ทดสอบวัดกระแสรัวลงดินของเครืองทีสร้างขึนทีหม้อแปลงจําหน่าย
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1. ปริมาณกระแสรัวมีหน่วยเป็ นมิลลิแอมป์ แปร์
2. ระดับกระแสรัว ซึงมีระดับ 1 ถึงระดับ 5
3. การเตือนภัยกระแสรัว ด้วยเสียงและไฟกระพริบ

Result Leake Current
2.5
UNI-UT251B
develop measurement

2.4
2.3

Leakage Current(mA)

2.2
2.1
2

5. สรุปผล

1.9
1.8

จากการวิจยั สร้างเครืองวัดกระแสรัวลงดิ นที บริ เ วณ
หม้อแปลงจําหน่ายแรงตําและระบบแจ้งเตื อนภัยแบบ
เวลาจริ งโดยมุ่งเน้น ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์เ ป็ นตัว
ประมวลผลของระบบ สามารถสรุปได้ดังนี
การออกแบบสร้างเครื องวัด กระแสไฟฟ้ ารัว ใช้ วิ ธี
วัดแรงเคลือนไฟฟ้ าเหนี ยวนําจากสนามแม่เ หล็กที เกิด
จากกระแสไฟฟ้ ารัวลงดินผลวิจยั พบว่าค่า กระแสไฟฟ้ า
รัวลงดิ นมีค่ าผิด พลาดมากที สุ ด 6.06 % และน้อยที สุ ด
1.05 % มีค่าผิดพลาดเฉลียที 3.34 % ที สามารถแสดงค่ า
ปริมาณกระแสรัวได้ทีจุดตรวจวัด และระบบแจ้งเตื อน
ภัยนัน ไฟกระพริ บ และเสี ยงจากลํา โพง สามารถแจ้ง
เตือนได้เป็ นอย่างดีทัง ในระบบแจ้งเตือนภัยและรายงาน
ผลการตรวจวัดไร้สายแบบเวลาจริ งจะรายงานผลทุ กๆ
เวลา 1 วินาที ในทีโล่งระยะทางส่งข้อมูล 450 เมตร
ดังนันงานวิจยั จึงสามารถตรวจวัด กระแสรัวลงดิ น
ของหม้อแปลงจําหน่ายแรงตําได้อย่างแม่นยํารวดเร็ว ทํา
ให้สามารถแจ้งเตือนภัยจากกระแสไฟฟ้ ารัวในปริมาณที
เป็ นอันตรายต่ อร่ างกายมนุ ษย์ และยัง ทํา ให้ สามารถ
วางแผนในการซ่อมบํารุงหม้อแปลงจําหน่ ายอีกด้ ว ย ซึ ง
ระบบที สร้ างขึ นต้น ทุ นที ตํากว่ า 3,200 บาทต่ อเครื อง
มีราคาตํากว่าระบบทีมีขายในท้องตลาด
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รู ปที 13 ผลการวัดกระแสรัวลงดินของเครื องที สร้างขึ น
เทียบกับเครืองมาตรฐานทีหม้อแปลงจําหน่าย
0

Error
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Persent Error

6
4
2

รู ปที 14 ค่าผิดพลาดของเครืองวัดกระแสรัวทีสร้างขึน
4.3 ผล ขอ งระ บบแจ้ งเตื อ น ภั ย ร ายงาน กา รวั ด
กระแสไฟฟ้ารัวลงดินไร้ สายแบบเวลาจริง
จากการวิ จัย ระบบสามารถรายงานเฝ้ าตรวจวัด
ระดั บ กระแสรั ว ไร้ส ายแบบเวลาจริ ง จะส่ ง ข้อ มู ล
รายงานผลทุก ๆ เวลา 1 วิ นาที ซึ งเป็ นเวลาที ใช้ ในการ
เก็บ ข้ อ มู ล สั ญ ญาณกระแสและประมวลผล ส่ วน
ระยะทางในการส่งข้อมูลสู งสุ ด ประมาณ 450 เมตร ผล
การทดลองรายงานผลไร้สายแบบเวลาจริ ง ซึ งสามารถ
รายงานผลดังนี
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