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บทคัดย่อ
บทความนี* นํ าเสนอการออกแบบ และสร้างชุ ดแบ่ งแรงดัน ไฟฟ้ า
แรงดันสูงกระแสสลับแบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์ ตามมาตรฐาน
IEEE Std.4 1995 อัต ราส่ว นแรงดัน ไฟฟ้ า 1000:1 โดยส่ ว นประกอบหลัก
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนภาคแรงดันไฟฟ้าสูงใช้ตวั เก็บประจุชนิดโพลีป
รอบพีลนี ฟิ ล์มขนาด =,=?? พิโคฟารัด ต่ ออนุ กรมกันค่าความจุไฟฟ้ ารวม
10.69 ฟิ โคฟารัด ภาคแรงดัน ตํ"าใช้ต ัว เก็บประจุช นิดเดียวกัน ด้ว ยการต่ อ
แบบผสม ค่าความจุไฟฟ้ารวม 11 นาโนฟารัด ทัง* หมดบรรจุในท่อฉนวนอะคี
ลิค ผลการทดลองค่าสเกลแฟคเตอร์แรงดัน ไฟฟ้ ามีคุ ณ สมบัติทางไฟฟ้ า
ตามทีม" าตรฐานกําหนด โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน = เปอร์เซนต์ ซึง" เป็ น
การผลิต ขึ*น ใช้เองในประเทศไทย ลดการนํ าเข้าอุ ป กรณ์ เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ

$. คํานํา
บทความนี*เป็นการออกแบบและสร้างชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูง
แบบกระแสสลับแบบตัวเก็บประจุ ซึง" สามารถใช้วดั แรงดันสูงกระแสสลับได้
ชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูงแบบกระแสสลับแบบตัวเก็บประจุท"ี
ออกแบบสร้างขึ*น มีวตั ถุประสงค์เพื"อใช้วดั แรงดัน กระแสสลับได้ 150 กิโล
โวลต์ โดยอาศัย หลัก การและเทคโนโลยีท างด้านวิศ วกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง
เกีย" วกับเทคนิคการวัดแรงดันสูง การคํานวณสนามไฟฟ้า คุณสมบัตขิ องวัสดุ
ฉนวนและเทคนิ ค การฉนวน ทํ า ให้ม องเห็น แนวทางที"จ ะสร้า งชุ ด แบ่ ง
แรงดัน ไฟฟ้ าแรงดัน สูงแบบกระแสสลับ แบบตัว เก็บ ประจุ ขึ*น ได้อ ย่ างไร
ประกอบกับมีอุปกรณ์สาํ หรับตรวจสอบคุณสมบัตลิ กั ษณะการทํางานของชุด
แบ่ ง แรงดัน ไฟฟ้ า ไม่ ว่ า เป็ น ไปตามที"อ อกแบบหรือ ได้ คุ ณ ภาพตามที"
มาตรฐานกําหนดหรือไม่ จึงมันใจได้
"
ว่าจะออกแบบ และสร้างขึ*น ได้สําเร็จ
และได้ผลดีตามมาตรฐานกําหนด

คําสําคัญ: ชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูง, ตัวเก็บประจุ, ฉนวน
Abstract
The aim of this paper is presents a design and invention a
150 kV capacitors high voltage divider set as standard of IEEE Std.4
1995, It’s voltage rate is 1000:1, There are two main parts of it’s
components: high voltage part using polypropylene film 3,300 Pico
Farads per series prevented the total of 10.69 Pico Farads capacity
and low voltage by using the same capacitors connected with
integrated connection with the total 11 nano Farads capacitors, All
part contain in a acrylic insulation pipe. The result of the test found
that electrical voltage scale factor is of the electrical quality as
specified standard. It’s error is not over than 3 percent. As a result,
this product was made in Thailand itself so that we can reduce the
import of technological equipments from foreign country.
Keywords: Voltage divider set, capacitor, Insulator.

&. ทฤษฎีที+เกี+ยวข้อง
&.$ ตัวเก็บประจุแรงสูงชนิดนี* ได้จากการนํ าเอาตัวเก็บประจุย่อยประเภท
เซรามิกซ์ห รือตัวเก็บประจุกระดาษชุบนํ* ามัน ฉนวนหรือ ชนิดอื"น จํานวน
หลาย ๆ ตัวมาต่ออัน ดับกัน ซึ"งในโครงงานนี*ได้เลือกใช้ตวั เก็บประจุย่อ ย
ชนิด Metalized Polypropylene Film Capacitor นํ ามาต่ออัน ดับกันเป็ นตัว
เก็บประจุภาคแรงสูง ดังแสดงในรูปที" Q.R

รูปที" Q.R ตัวเก็บประจุภาคแรงสูงแบบใช้ตวั เก็บประจุย่อยต่ออันดับกัน

การต่อกันในลักษณะนี*ย่อมมีสนามไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโตรดของตัว
เก็บประจุย่อยแต่ละตัวกับสิง" ห้อมล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง" กับส่วนทีต" ่อลงดิน
(Grounded) จึงมีความจุสเตรย์ (Stray capacitance) ลงดิน ซึ"งจะตัดทิ*งไม่
นํามาคิดไม่ได้ วงจรสมมูลของชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบนี*แสดงดังรูปที" 2.Q
ประกอบด้วยตัวเก็บประจุแรงสูงย่อย (C’1) กับความจุสเตรย์ลงดินย่อย (C’e)
ตามแนวความยาวของชุดแบ่งแรงดัน ในทีน" *จี ะไม่คดิ ผลของค่าความจุสเตรย์
แฝงระหว่างสายตัวนํ าแรงสูง ซึ"งถือว่ามีค่ าน้ อ ยมากจนสามารถละเลยได้
ดังนัน* จึงพิจารณาเฉพาะผลของความจุส เตรย์ ลงดิน ย่ อ ย (C’e) ตามแนว
ความยาวของชุดแบ่งแรงดันเท่านัน*
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&.& คุณลักษณะสมบัติที+กาํ หนด
คุ ณ ลัก ษณะสมบัติท"ีกําหนดของชุด แบ่ งแรงดัน ไฟฟ้ าที"ต้อ งการ
ออกแบบและสร้างขึน* นี* เป็ นชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบตัวเก็บประจุสําหรับใช้
วัดแรงดันสูงกระแสสลับ การออกแบบและการทดสอบจะอ้างอิงตามเกณฑ์
มาตรฐาน [7-8] กําหนดคุ ณ สมบัติชุดแบ่ งแรงดัน ขนาด R|? กิโลโวลต์ ที"
ต้องการออกแบบสร้างแสดงดังตารางที" Q.R

I2

รูปที" Q.Q วงจรสมมูลของชุดแบ่งแรงดันแบบตัวเก็บประจุย่อยต่ออันดับ
C′1
C2
C′e

เมือ"

คือ ตัวเก็บประจุย่อยของภาคแรงสูง
คือ ตัวเก็บประจุแรงตํ"า
คือ ตัวเก็บประจุย่อยลงดิน

การหาค่าตัวเก้บประจุแรงสูงรวม C1 จะคํานวณจากตัวเก็บประจุย่อย
C’1 โดยตรงไม่ได้ แต่ อาจคํานวณได้จากกระแส I2 ที"ไหลผ่านตัวเก็บประจุ
ภาคแรงตํ" า C2 ที"ม ีแรงดัน คร่อ มดังนั น* ตัว เก็บ ประจุ ผ ลรวมจึงหาได้จาก
ความสัมพันธ์
I2

ZC1U

(2.R)

ในทางปฎิบตั ิค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าลงดินนี*อาจประมาณได้ จากความ
"
ค่าอยู่
สูงของชุดแบ่งแรงดัน ไฟฟ้ า ในเทอมของ Ce/l ซึ"งโดยทัวไปจะมี
ในช่วงประมาณตัง* แต่ 10 ถึง 15 พิโคฟารัดต่อเมตร [5]
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เนื"องจากไม่สามารถวัดค่าเก็บประจุสเตร (Ch) และ (Ce) ได้โดยตรงดังนัน*
การวัดค่าเก็บประจุภาคแรงสูงควรจะวัดในตําแหน่ งที"ชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าใช้
งานจริง สําหรับชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบตัวเก็บประจุหรือแบบตัวเก็บประจุ
มีค วามต้านทานหน่ ว ง ค่ าเก็บ ประจุ ภ าคแรงสูง อาจวัด โดยใช้ Schering
Bridge หรือ Transformer Ratio-Arm Bridge โดยไม่ แ นะนํ า ให้ ใ ช้ RLC
Bridge แรงตํ"าเพราะสายวัดและค่าเก็บประจุสเตรย์จะถูกรวมเข้าในการวัด
ด้วย ซึง" ทําให้ค่าสเกลแฟกเตอร์ทไ"ี ด้คลาดเคลือ" น นอกจากนี*ค่าเก็บประจุของ
เคเบิลวัดยังมีผลต่อสเกลแฟกเตอร์ของชุดแบ่งแรงดันซึ"งต้องนํามาพิจารณา
ด้วย

(2.2)

ตารางที" Q.R พิกดั แรงดันสูงสุดของชุดแบ่งแรงดันทีต" อ้ งการออกแบบสร้าง
รายละเอียด
ค่าพารามิเตอร์
1. Rated Voltage
R|? kVrms
2. Frequency
50 Hz
3. Ratio
1000:1
4. Accuracy
±R%
2. การออกแบบ
3.1 การออกแบบและสร้างตัวเก็บประจุภาคแรงสูง โครงสร้าง และการ
ฉนวน
จากพิกดั แรงดัน ของชุดแบ่งแรงดัน ที"ต้องการออกแบบสร้าง 150
กิโลโวลต์ แรงดันทดสอบสูงสุดตามมาตรฐาน คือ การทดสอบความคงทนต่อ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Withstand Voltage Test) จะทําการทดสอบที"
110 เปอร์เซ็ น ต์ [7-8] ของพิก ัด แรงดัน คือ 165 กิโ ลโวลต์ ดังนัน* ทําการ
ออกแบบสร้างชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าที" 120 เปอร์เซ็นต์ ของพิกดั แรงดัน คือ
180 กิ โ วโวลท์ โดยใช้ ต ั ว เก็ บ ประจุ ย่ อ ย ขนาด 3,300 ฟิ โคฟารัด ± 5
เปอร์เซนต์ พิกดั แรงดัน 1,000 โวลท์ (DC) , 0? โวลท์ (AC) คํานวณหา
จํานวนตัวเก็บประจุย่อย และค่ าความจุไฟฟ้ าของตัวเก็บประจุภ าคแรงสูง
ดังนี*
จํานวนตัวเก็บประจุย่อยของตัวเก็บประจุภาคแรงสูง
180 u 103 V
(Q.=)
N
300
600 V

2

ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุภาคแรงสูง
ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุภาคแรงตํ"า
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การออกแบบต้องคํานึงถึงผลของแรงดันตกคร่อมองค์ประกอบตัว
เก็บประจุย่อย และระยะการฉนวนภายใน รวมทัง* มิตกิ ารจัดวางทีเ" หมาะสม
จะได้ลกั ษณะการจัดวางองค์ประกอบตัวเก็บประจุย่อยและระยะมิติต่าง ๆ
แสดงดังรูปที" =.1
จากขนาดท่ อ ฉนวนอะคริล ิก ที" ม ีจํ า หน่ า ยในท้ อ งตลาด การ
ออกแบบนี*เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด 13 เซนติเมตร หนา
0.5 เซนติ เมตรออกแบบให้ ช ัน* วางตั ว เก็ บ ประจุ ย่ อ ยมีข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร โดยสามารถจัดวางตัวเก็บประจุย่อยต่อ 1 แผ่นได้
4 แถว แถวละ 7 ตัว รวม 28 ตัว แรงดันตกคร่อมของตัวเก็บประจุในแต่ละ
ชั น* จะได้ (600u28) 16.8 กิ โ ลโวลต์ เมื" อ คํ า นึ ง ถึ ง ค่ า ความคงทนต่ อ
แรงดัน ไฟฟ้ าของฉนวนอากาศในท่ อ ฉนวนอะคริล ิก ที" 25 กิโลโวลต์ ต่ อ
เซนติเมตร ดังนัน* ระยะห่างระหว่างชัน* จะต้องไม่ต"ํากว่า 0.67 เซนติเมตร ใน
ทีน" *จี ะออกแบบให้ระยะห่างระหว่างชัน* ห่าง 4 เซนติเมตร ขนาดของอะคริลกิ
ทีใ" ช้ยดึ ชัน* ตัวเก็บประจุย่อย องค์ประกอบย่อยของตัวเก็บประจุภาคแรงสูง
และภาคแรงตํ"าทัง* หมดบรรจุไว้ภายในท่อฉนวนอะคริลกิ โดยความยาวของ
ท่อ อะคริล ิกที"ใช้มคี วามยาว 65 เซนติเมตร อิเล็กโตรดออกแบบสร้างจาก
อะลู ม ิเนี ย ม โดยการกลึง ขึ*น รูป ซึ" ง จะทํ า การออกแบบให้ส ามารถถอด
ประกอบได้สะดวก

รูปที" =.R มิตทิ เ"ี หมาะสมในการจัดวางตัวเก็บประจุไฟฟ้า
3.2 การออกแบบและตัวเก็บประจุสร้างภาคแรงตํา+
จากอัตราส่วนแรงดันที"กําหนด R???:R ดังนัน* จะได้แรงดันขาออก
ด้านแรงตํ"าที"พกิ ดั เป็ น 150 โวลต์ ซึ"งอยู่ในเกณฑ์ทเ"ี หมาะสมสามารถใช้กบั
เครื"องมือวัดด้านแรงตํ"าทัวไปได้
"
การเลือกใช้อตั ราส่วน 1000:1 เพื"อความ
สะดวกของผู้ใช้ในการอ่ านค่ าและแปลงกลับ เป็ น ค่ าจริงได้ง่าย ดังนัน* จึง
คํานวณหาค่าตัวเก็บประจุภาคแรงตํ"าเป็นดังการคํานวณต่อไปนี*

1,000 u 11 pF  11 pF

C2

(Q.|)

10.989 nF | 11 nF

ในที"น*ี ใช้ต ัว เก็บ ประจุ ย่ อ ยขนาด 3,300 pF พิก ัด แรงดัน พิก ัด
แรงดัน 1,000 โวลท์ (DC) , 0? โวลท์ (AC) เช่นเดียวกับองค์ประกอบย่อย
ของตัวเก็บประจุภาคแรงสูง จํานวน 6 ตัวต่อแบบผสม ได้ค่าความจุไฟฟ้ า
รวมของตัว เก็ บ ประจุ ภ าคแรงตํ" า 11 นาโนฟารัด ลัก ษณะการจัด วาง
องค์ประกอบย่อยของตัวเก็บประจุภาคแรงตํ"า แสดงดังรูปที" =.Q
HV

LV

C2

Cn

11 nF

3,300 pF

รูปที" =.2 วงจรการออกแบบตัวเก็บประจุภาคแรงตํ"า
2.3 ความจุสเตรลงดิ น
ค่าแรงดันวาบไฟตามผิวฉนวนของท่อฉนวนอะคริลกิ ประมาณ ?
กิโ ลโวลต์ ต่ อ เซนติเมตร ชุ ด แบ่ งแรงดัน ไฟฟ้ าที"อ อกแบบสร้างมีค่ าพิก ัด
แรงดัน R|? กิโลโวลต์ ดังนัน* ระยะวาบไฟตามผิวฉนวนควรมีค่าอย่างน้อย
3.75 เซนติเมตร ในกรณี น*ี อ อกแบบให้ท่ อ อะคริล ิก ยาว 65 เซนติเมตร
เนื" อ งจากในที" น*ี ร ะยะความยาว ( " ) จะขึ*น อยู่ ก ับ มิติ ภ ายในที" ทํ า การ
ออกแบบ ตัว เก็บ ประจุย่ อ ยที"ใช้เป็ น ชนิ ด Metalized Polypropylene Film
(WIMA Capacitor MKP10) ขนาด 3,300 พิโคฟารัด ใช้ต ัว เก็บ ประจุย่ อ ย
ทัง* หมด 300 ตัว นํามาต่ออนุ กรมกันจํานวน 15 ชัน* แต่ละชัน* มีตวั เก็บประจุ
ย่อย 20 ตัวต่ออนุ กรมกัน ได้ความจุไฟฟ้ารวมเท่ากับ 11 พิโคฟารัด เมือ" นํา
ตัวเก็บประจุมาเชื"อมต่อจะได้ขนาดความยาว ( " ) ของท่ออะคริลกิ ยาว 65
เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (d) เท่ากับ 1| เซนติเมตร และระยะ
อิเล็กโตรดล่างเหนือพื*นดินของชุดแบ่งแรงดัน (s) Q2 เซนติเมตร แทนค่าจะ
ได้ดงั นี*
Ce

Ce

2SHl
ª 2l
ln «
¬ d

4s  l º
»
4s  3l ¼

2S u 8.854 u10 12 u 0.65
ª 2 u 0.65
ln «
¬ 0.15

4 u 0.22  0.65 º
»
4 u 0.22  3 u 0.65 ¼

22.773 pF
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3.4 การออกแบบอิ เล็กโตรด
การออกแบบอิเล็กโตรดสําหรับลดความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณ
จุดต่อหรือขัวแรงดั
*
นสูง และเป็ นฝาปิดด้านบนและล่างของชุดแบ่งแรงดัน ใช้
วิธกี ารออกแบบเช่นเดียวกับอิเล็กโตรดชีลด์ภายนอกแบบวงแหวนท่อ ขนาด
ของอิเล็กโตรดชีลด์ หาได้จากสมการความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด คือ

9. การทดสอบ
.R การทดสอบเบื*อ งต้น เป็ นการทดสอบเพื"อประเมิน สมรรถนะการ
ทํางานของชุดแบ่งแรงดันแบบตัวเก็บประจุพกิ ดั แรงดัน 150 กิโลโวลต์ ทีท" ํา
การออกแบบสร้าง โดยทํ าการทดสอบด้ว ยแรงดัน สูงกระแสสลับ ขนาด
แรงดัน 20 กิโลโวลต์ วงจรทีใ" ช้ในการทดสอบเป็นดังรูปที" 4.1
3

E max

โดยที"

AC

U
r1 ln( r2 / r1 )

1

(Q.)

2

5

6

4

5

รูปที" .R วงจรทีใ" ช้ในการทดสอบ

r1 คือ รัศมีของทรงกระบอกใน
r2 คือ รัศมีของทรงกระบอกนอก
โดยที"
ทีแ" รงดันเริม" ต้นดีสชาร์จจะได้
Ui
r1
Eb ln( r2 / r1 )

(Q.)

โดยอ้ างอิง ค่ า Eb = Emax แรงดัน พิก ัด ของชุ ด แบ่ งแรงดัน ไฟฟ้ า
เท่ า กับ แรงดัน เริ"ม ต้ น ดีส ชาร์ จ Ui ในทางปฏิ บ ัติ ใช้ Eb ในอากาศ = 25
kVpeak/cm (|17.67 kVrms/cm) และ r2 เท่ า กับ ระยะห่ า งหรือ ช่ อ งว่ า งของ
อิเล็กโตรดชีลด์ห่างจากส่วนต่อลงดิน กําหนดให้ r2 | 50r1 จะได้
r1

150kV
17.67kV / cm u ln(50)

R
2
3
4
5
6

คือ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
คือ ระบบวัดอ้างอิง
คือ สายนําแรงสูง
คือ ชุดแบ่งแรงดันทีอ" อกแบบสร้าง
คือ สายเคเบิลวัด
คือ เครือ" งมือวัดภาคแรงตํ"า

2.16 cm

เพื"อความสะดวกในการกลึงขึ*นรูปควรจะออกแบบอิเล็กโตรดให้ม ี
รัศมีไม่ต"าํ กว่า 2.16 เซนติเมตร ขนาดของอิเล็กโตรดทีอ" อกแบบ แสดงดังรูป
ที" 3.3

รูปที" .Q การทดสอบจริง
ตารางที" 4.1 ผลการทดสอบความเป็นเชิงเส้นทีร" ะดับแรงดัน Q? kVrms
Test Voltage
(kV)
4
8
12
16
20
รูปที" 3.3 แบบโครงชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบตัวเก็บประจุทอ"ี อกแบบสร้าง

Referenct Uref
(kVrms)
4.00

Calibration UC
(kVrms)
4.03

Uref / UC
(kVrms)
0.992

8.00
12.00
16.00
20.00
Average
standard deviation

8.03
12.03
16.02
20.00

0.996
0.997
0.999
1.000
0.997
0.003068
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ตารางที" 4.3 ผลทดสอบการทดสอบความมีเสถียรภาพ
No.

รูปที" 4.3 กราฟความเป็นเชิงเส้นของระบบวัดทีอ" อกแบบสร้าง
จากตารางที" 4.1 และรูปที" 4.3 ผลการทดสอบความเป็นเชิงเส้น
พบว่า ส่วนเบีย" งเบนมาตรฐาน (SD) ของอัตราส่วนระหว่างแรงดันของ
ระบบวัดจะอ้างอิงกับระบบวัดทีท" าํ การทดสอบมีค่าไม่เกิน ±1% ของค่าเฉลีย"
ซึง" เป็นไปตามทีม" าตรฐานกําหนด
.Q การทดสอบ AC Withstand Voltage Test เพือ" ทดสอบว่า
องค์ประกอบภาคแรงสูงทีอ" อกแบบสร้างสามารถทนต่อแรงดันสูงทีพ" กิ ดั
กําหนดได้ และไม่เป็นสาเหตุทาํ ให้ชุดแบ่งแรงดันเสียหายเมือ" ใช้งานทีพ" กิ ดั
จึงทําการทดสอบความทนต่อแรงดันสูงกระแสสลับ ความถี" 50 เฮิรตซ์ ที"
ระดับแรงดันทดสอบ 110 เปอร์เซ็นต์ ของพิกดั [7] นาน 1 นาที ผลทีไ" ด้
แสดงในตารางที" 4.2 ซึง" สามารถทนต่อแรงดันทีพ" กิ ดั
ตารางที" 4.2 ผลการทดสอบ AC Withstand Voltage Test
Test Voltage
(kVrms)

Test Time
(sec)

Results

1

Rate
Voltage
(kVrms)
150

165

60

Withstand

2

150

165

60

Withstand

3

150

165

60

Withstand

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Average

Uref
(kVrms)

U ref - U

Uc (kVrms)

U ref
Uc

c

U ref

20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
20.00
21.85
Standard Deviation

-0.093
-0.093
-0.093
-0.093
-0.093
-0.093
-0.093
-0.093
-0.093
-0.093
-0.093

0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0

จากตารางที" 4.3 ผลทดสอบการทดสอบความมีเสถียรภาพทีร" ะดับ
แรงดัน Q? กิโลโวลต์พบว่าค่าเบีย" งเบนมาตรฐานของอัตราส่วนแรงดันของ
ระบบวัดอ้างอิงและระบบวัดทีอ" อกแบบ และสร้าง อยู่ท"ี 0 ซึ"งอยู่ในเกณฑ์ท"ี
มาตรฐานกําหนด
การวัดค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุภาคแรงสูง และภาคแรงดัน
ตํ"า โดยใช้เครือ" งมือวัดค่ความจุไฟฟ้า OMICRON Model CPC 100 ในรูปที"
. ผลการทดลองแสดงไว้ในตารางที" .4 และตารางที" .|
ตารางที" 4.4 ผลการวัดค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุภาคแรงสูง
ค่า C1 ทางคํานวณ
ค่า C1 ทางการวัด (pF)
%Error
(pF)
11

10.69

2.80

ตารางที" 4.5 ผลการวัดค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุภาคแรงตํ"า
ค่า C2 ทางคํานวณ
ค่า C2 ทางการวัด (pF)
%Error
(pF)
11

11

0
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[3]

[4]

[5]
รูปที+ 4.4 เครือ" งมือวัดค่ความจุไฟฟ้า OMICRON Model CPC 100
5. สรุปผลการทดลอง
ชุดแบ่งแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับแบบตัวเก็บประจุทส"ี ร้าง
ขึน* ภาคแรงดันสูงประกอบด้วยตัวเก็บประจุย่อยต่ออันดับ ใช้ตวั เก็บประจุ
ย่ อ ยชนิ ด Metalized Polypropylene Film ขนาด 3,300 ฟิ โคฟารัด ± 5
เปอร์เซ็นต์ พิกดั แรงดัน 1,000 โวลท์ (DC) , 0? โวลท์ (AC) ออกแบบให้
ใช้วดั แรงดันสูงกระแสสลับ R|? กิโลโวลต์ โดยมีอตั ราส่วนแรงดัน R???:1
และให้ม ีคุ ณ สมบัติไ ด้ต ามที"ม าตรฐาน IEC 60060-2 (1994) และ IEEE
Std.4 (1995) กําหนด
ผลของการออกแบบสร้า งตัว เก็บ ประจุ ภ าคแรงสู งของชุ ด แบ่ ง
แรงดันไฟฟ้าได้ขอ้ มูลทางเทคนิคดังต่อไปนี*
- ค่าความจุไฟฟ้าภาคแรงสูง C1 = 10.23 ฟิโคฟารัด
- ค่าความจุไฟฟ้าภาคแรงตํ"า CQ = RR นาโนฟารัด
- อัตราส่วนแรงดัน = 1000:1
สามารถทนต่อแรงดันทดสอบได้ AC 50-60 เฮิรตซ์ 1 นาที มี
คุณ สมบัติข องชุดแบ่งแรงดัน ไฟฟ้ าตามที"มาตรฐาน IEC 60060-2 (1994)
และ IEEE Std.4 (1995)

[6]
[7]
[8]
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กําลัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2546.
กรณ์ นิธิสมบัติ และคณะ, “การออกแบบและสร้างเครื"อ งวัดค่ ายอด
แรงดัน สู ง กระแสสลับ ขนาดพิก ัด RQ? กิโ ลโวลต์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิธี
Chubb-Fostescue Method”, ปริญญานิพนธ์วศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต,
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร, Q|R.
IEEE Std. 4, ‘‘Standard Techniques for High-Voltage Testing’’,
IEEE Power Engineering Society, New York, USA, March 1995.
IEC Publication 60060-1, ‘‘High-voltage Test Techniques, Part 1:
General definations and test requirements’’, Geneva, 1989.
IEC Publication 60060-2, ‘‘High-voltage Test Techniques, Part 2:
Measuring Systems’’, Geneva, 1994.

6.กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายณัฐพล สาริกะวณิช นายดิลก ทองเลิศ นาย บํารุง
ศักดิ  ทศแสนสิน นาย สิทธิชยั เผือ" นจินดา นายกัมปนาท อุทานนท์ และการ
ไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยทีใ" ห้ความร่วมมือในการดําเนินงานนี*ให้เสร็จ
ลุล่วงด้วยดี
เอกสารอ้างอิ ง
[1] สํารวย สังข์สะอาด และ คมสัน เพ็ชรรักษ์, “ชุดแบ่งแรงดันแรงสูง
แบบคะแปซิเตอร์ ”, รายงานผลการประดิษ ฐ์ทุ น อุ ด หนุ น โครงการ
สิง" ประดิษฐ์, Q|=Q.
[2] สํารวย สังข์สะอาด, “วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง”, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Q|Q.

6

