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ด้ว ยความระลึ ก ถึ ง

“PROF. DR. PAUL
DE BIEVRE”

ดิฉนั ทราบข่าวการจากไปของ Prof. Dr. Paul De Bievre จากการประชุม CCQM ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรัง่ เศส เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2016 นับว่าวงการด้านมาตรวิทยาเคมี ได้สญ
ู เสียบุคคลสาคัญที่
บุกเบิ กด้านมาตรวิ ทยาเคมี Dr. Paul De Bievre สิริอายุได้ 82 ปี นักเคมีชาวเบลเยี ยม ผูม้ ีบทบาท
สาคัญ ใน IRMM 1 ผูร้ ่ วมก่อ ตั้ง องค์กรอิ สระด้า นวิ ท ยาศาสตร์ อาทิ เช่น IUPAC2 สาขา CIAAW 3,
CITAC 4, EURACHEM, บรรณาธิการบริหารของ ACQUAL5, เป็ นหนึง่ ในคณะกรรมการ JCGM 6 และ
คณะท างาน JCGM Working Group 2 ที่ ไ ด้นิ ย ามค าจ ากั ด ความของศั พ ท์ ต่ า งๆ ใน International
Vocabulary of Metrology (VIM) [1] ดังนัน้ ความคิดเห็นของท่านจึงมีอิทธิพลอย่างมากในวงการมาตรวิทยา
โดยเฉพาะด้านเคมี
ดิฉันระลึกถึงปณิธานของท่านในการเผยแพร่ความรูด้ า้ นมาตรวิทยา ความพยายามในการอธิบาย
ศาสตร์คาศัพท์ที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นที่เข้าใจในเชิงปฏิ บัติไม่ใ ช่เรื่ องง่าย Dr. Paul De Bievre ได้มา
บรรยายเกี่ยวกับมาตรวิทยาในเมืองไทยหลายครั้ง โดยได้รับเชิญจากหลายองค์กรในประเทศไทย
ดิฉันมีโอกาสเข้าฟั งการบรรยายของท่านเกือบหลายครั้งที่ท่านมาเมืองไทย เนื่องจากหน่วยงาน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ).วว( มีความสัมพันธ์เครือข่ายงานด้านมาตรวิทยา
ประเทศไทย ทั้งนี้ไม่ใช่เพี ยงดิฉันเท่านั้น ที่ติดตามผลงานของท่าน ดิฉันมัน่ ใจว่ามีนักมาตรวิ ทยา
นักวิ ทยาศาสตร์จ ากภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ให้ความสนใจเช่น กัน บทความของท่านได้มี
การอ้างถึงในงานด้านมาตรวิทยาหลายครัง้
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ดิฉนั มีโอกาสได้สนทนากับ Dr. Paul De Bievre ในเรื่องทัว่ ไป ท่านเป็ นนักเล่าโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
มาตรวิทยาและความเป็ นมาในอดีต และชอบแนะนาบทความให้ศึกษา ท่านมีจิตวิญญาณ และมี
พลังในการถ่ายทอดเป็ นอย่างมาก7
ความตัง้ ใจของดิฉันในการเขียนบทความครั้งนี้เพื่อแสดงความราลึกถึง Dr. Paul De Bievre โดยได้
ศึ ก ษางานตี พิ ม พ์ข องท่ า นบางส่ ว นและสรุป ให้ผ อู้ ่ า นทราบ และสอดแทรกมุม มองของดิ ฉั น
บทความของท่านส่วนใหญ่ดิฉันศึกษาจาก ACQUAL ซึ่งท่านเป็ นบรรณาธิการบริหาร เอกสารนี้
เริ่ มตีพิมพ์ในปี คศ. 1996 มีวัตถุประสงค์เพื่ อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค วามรูด้ า้ นมาตรวิ ท ยา
บทความตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็ นด้านมาตรวิทยาเคมี บทความของท่านเป็ นบทความสัน้ ๆ ความยาว
ประมาณ 1-2 หน้า เกี่ยวกับมาตรวิทยาเคมี ความเข้าใจ และการนาไปใช้
ง า น สั ม ม น า “ Quality of Measurement Results in
Chemistry Laboratory” จั ด โดยสถาบั น มาตรวิ ท ยา
แห่งชาติ ร่ ว มกั บ กรมวิท ยาศาสตร์ บ ริ การ ).มว(
และสถาบั นวิจัยวิท ยาศาตร์ แ ห่งประเทศไทย ).วศ(
).วว(20 มกราคม 2555
ในภาพจากซ้ายไปขวา ดร แสงจันทร์.สุทธิเวช ต.
อนุชา.ดร ).วศ(เล็กสกุลดิลก ).วว(, Dr. Paul De
Bievre , นายสมศักด์ ฉากเขียน ).มว(, ดรไกรฤกษ์ .
).มว( อบรมสุข, นายเชื่ อมศักร์ สินชัยศรี ).วว(
ฉ .ขอบคุณภาพจากจดหมายข่าว วว(2 กพ .2555)

บทบาทของการวัดด้านเคมี จนมาเป็ นมาตรวิทยาเคมี
เกิดจากความตืน่ ตัวด้านการปนเปื้ อนในสิ่งแวดล้อม และ
บทบาทของเวที ก ารค้า โลก (WTO) (Uruguai Round)
คศ.1984 ที่ มี ก ารตกลงใช้ม าตรการสุข อนามั ย และ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitay Measures-SPS)
ต่อการส่งมอบทางการค้า ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ในปี
คศ .1995 ทาให้ความสาคัญของการวัดทางเคมีมีมาก
ขึ้ น และในปี เดี ย วกัน ได้มี ก ารจั ด ตั้ง คณะกรรมการที่
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ปรึ ก ษาด้า นปริ ม าณสาร (Consultative Committee on
Amount of Substance, CCQM) เพิ่มอีกหนึ่งสาขาในกลุ่ม
วิ ชาการด้า นมาตรวิ ท ยาของ The Bureau International
des Poids et Mesures( BIPM )[2]
บทความเรื่ อ งมาตรวิ ท ยาเคมี ที่ ท่ า นเขี ย นมี ม ุม มอง
หลากหลาย เช่น เรื่ อ งสถิ ติกับ การปฏิ บัติที่ แ ท้จ ริ ง ใน
ห้องปฏิบัติการ จานวนซ้าการวัดเพื่อให้ได้การกระจาย
ตัวอย่างแบบระฆังควา่ (normal distribution) ในเชิงทฤษฎี
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เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนการท าซ้ า ในห้อ งปฏิ บั ติ ก ารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ไ ม่ มี จ านวนซ้า เพี ย งพอที่ จ ะได้ข อ้ มูล
ลักษณะดังกล่าว [3] ดังนัน้ จึงมีการใช้ปัจจัยช่วยอื่นที่จะ
สร้า งความเชื่ อ มัน่ เช่น การใช้ส ารมาตรฐานอ้า งอิ ง
การใช้วิธีวิเคราะห์ที่เป็ นที่ยอมรับในสากล การรายงาน
ค่ า ความไม่ แ น่ น อนที่ มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั น่ (coverage
factor, k) การใช้การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วย
ตัวอย่างควบคุมที่อาจเป็ น สารอ้างอิ ง หรื อ ตัวอย่าง
ของห้องปฏิบตั กิ ารเอง [4]
ท่ า นเขี ย นบทความเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ Proficiency test และ
การประเมินผลด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “concensus ”
ถึงเรื่องจุดอ่อนในการสอบกลับทางมาตรวิทยาเคมี [5]
หรือแม้แต่ขอ้ คิดเห็นเรื่อง ความสัมพันธ์ของการรับรอง
ห้อ งปฏิ บั ติ ก ารกั บ การประกั น คุณ ภาพ [6] ซึ่ ง จาก
บทความของท่ า นได้ ชี้ ป ระเด็ น เรื่ อ งการรั บ รอ ง
ห้อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ข อ้ ได้เ ปรี ย บเรื่ อ งทางธุร กิ จ โดยมี
มาตรวิ ท ยาเคมี เ ป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ง เมื่ อ พิ จ ารณา
ข้อ ก าหนดของ ISO/IEC 17025: 2005 จะพบได้ว่ า
เรื่องของมาตรวิทยาเคมีสอดคล้องกับข้อกาหนด 5.4.2
การเลื อ กใช้วิ ธี 5.4.6 การตรวจสอบความใช้ไ ด้ข อง
วิ ธี ก ารวั ด 5.4.7 การประมาณค่ า ความไม่ แ น่ น อน
5.5.2 การสอบเทียบเครื่องมือ 5.5.10 การตรวจสอบ
ระหว่างใช้งานเครื่อง 5.6 ความสอบกลับ 5.9 การประกัน
คุณ ภาพผลการวั ด 5.10.2 รายงานผลที่ ร ะบุห น่ ว ย
ชัด เจน และระบุวิธี การทดสอบ อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า(
ห้องปฏิ บัติการระบุวิธีทดสอบเป็ น “in-house method”
หรื อ ใช้เ ป็ นรหัส ซึ่ ง ยากต่อ การน าไปอ้า งถึ ง ), 5.10.3
การรายงานค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี
ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งหากมีกรณี การโต้แย้งผล
การวัด หรือหากมีการจาเป็ นต้องเปรียบเทียบค่า

การวัด และ 5.10.4 การรายงานผลการสอบเทียบซึ่ ง
ต้องแสดงวิธีที่ใช้ในการสอบเทียบถึงการสอบกลับไปยัง
SI-unit และการรายงานค่าความไม่แน่นอน
บทความระยะหลังของท่านเกี่ยวข้องกับหน่วย ”โมล“[7]
และค านิ ย าม เป็ นหน่ ว ยล่ า สุด ของ ” โมล “ SI Unit
บัญญัติขึ้นในปี คศ .1971 เป็ นหน่วยวัดปริ มาณสาร
(amount of substance) โดยเป็ นจ านวนอนุภ าคเท่ า กั บ
Avogadro constant (NA= 6.02214 x 1023ประกอบกัน )
นัน้ ”โมล“ เป็ นหนึง่ อะตอม หรือเป็ นหนึง่ โมเลกุล หน่วย
ยั ง ไม่ เ ป็ นที่ ใ ช้กั น มาก เมื่ อ เที ย บกั บ หน่ ว ย SI อื่ น
ห้อ งปฏิ บั ติ ก าร มั ก รายงานผลเป็ น อั ต ราส่ ว นโดย
นา้ หนัก เช่น มคกหรือ .กก/.หรือ มก .กก/. ร้อยละ และ
อัตราส่วนโดยปริมาตร เช่น มกการใช้งานในหน่ .ล/.วย
โมล พบในสถาบันมาตรวิทยา ,ผูผ้ ลิตมาตรฐานอ้างอิง ,
ง า น ด้ า น ค ลี นิ ค วิ ท ย า แ ล ะ ง า น เ ค มี สั ง เ ค ร า ะ ห์
(Stoichiochemistry) เท่านัน้
บทความของท่านได้เ ชื่อมโยงค าศัพ ท์กับเอกสาร VIM
ดัง นั้น ดิ ฉั น ขอกล่ า วถึ ง เอกสารดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากมี
บทบาทเป็ นอย่างมากในงานเขียนของท่าน ฉบับแรกของ
VIM 1st ประกาศใช้ในปี คศ .1983 ต่อมาปรับปรุงเป็ น
VIM 2nd ในปี 1993 และปั จจุบั น เป็ น ISO/IEC Guide
99:2007 หรื อ VIM 3rd (2012) มี การเพิ่ ม ศัพ ท์ดา้ น
การวั ด ทางเคมี ความสอบกลั บ ทางมาตรวิ ท ยา
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ซึ่ง VIM 3rd นี้มีแปลเป็ น
เป็ นภาษาต่างๆ ถึง 15 ภาษา ข้อมูลจาก(www.bipm.org)
รวมถึงภาษาไทย VIM 3rd ให้นิยามศัพท์ต่างๆ โดยแบ่ง
อ อ ก เ ป็ น 5 ห ม ว ด ไ ด้ แ ก่ 1) Quantities and units มี
ค าศั พ ท์ 30 ค า , 2) Measurement ค าศั พ ท์ 53 ค า ,
3) Devices for measurement คาศัพท์ 12 คา,
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4) Properties of measuring devices ค าศั พ ท์ 31 ค า 5)
Measurement standards ค าศั พ ท์ 18 ค า รวมค าศั พ ท์
ทัง้ หมดใน VIM 3rd 144 คา ในแต่ละคาศัพท์มีคาอธิบาย
และเพิ่ ม เติ ม ในรูป หมายเหตุ และตั ว อย่ า งค าศั พ ท์ ที่
กล่าวถึงบ่อยๆ ในบทความของท่าน คือ คาศัพท์หมวด
2) Measurement หั ว ข้อ (2.1) การวั ด (2.3) ปริ ม าณ
ของสิ่งที่ตอ้ งการวัด (2.5) ขั้นตอนการวัด (method)
(2.6) วิธีการวัด (procedure) ,)2.7) วิธีการวัดอ้างอิง ,
)2.8) วิ ธี ก ารวั ด อ้า งอิ ง ปฐมภูมิ (2.9) ผลการวั ด ,
)2.17) ความคลาดเคลื่อ นของระบบการวั ด ,)2.41)
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การทดสอบ Linearity ของการวัด High Current
โดยใช้ Rogowski Current Waveform Transducer
โดย
พล.อ.ต. ดร. เพียร โตท่าโรง
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JOHN HURLL
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1. กล่าวนา
ในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ มีพารามิเตอร์ที่ตอ้ ง
ท าการวั ด ค่า กระแสไฟฟ้ าสูง ในขนาดหลายสิ บ กิ โ ลแอมแปร์
ได้แ ก่ ก ารทดสอบ Short Circuit Test [1] เครื่ อ งมื อ วั ด ค่ า
กระแสไฟฟ้ าจะใช้ High Current Instrument Transformer ซึ่งนิยม
เรียกกันตามชื่อ Walter Rogowski นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ประยุกต์ใช้ครั้งแรก ว่า “Rogowski Coil” เครื่องมือ
วัดทุกชนิดก่อนนามาใช้งานจาเป็ นจะต้องได้รับการสอบเที ยบ
อย่ า งถูก ต้อ งครอบคลุม ย่ า นที่ จ ะใช้ง าน การสอบเที ย บ
เครื่องมือวัดให้ครอบคลุมย่านที่จะทาการวัด เป็ นข้อกาหนดข้อ
หนึง่ ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ปั จจุบนั นีห้ อ้ งปฏิบตั กิ าร
สอบเที ยบเครื่ องมือวั ดไฟฟ้ าในประเทศไทย สามารถท าการ
สอบเที ย บ Current Transformer ได้ที่ ข นาดกระแสไฟฟ้ าสูงสุด
เพียง 1 kA เนื่องจากในการทดสอบคุณ ลักษณะเฉพาะของ
หม้อ แปลงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งท าการวั ด ค่า
กระแสไฟฟ้ าสูง ที่ ข นาดหลายสิ บ กิ โ ลแอมแปร์ท าให้ต อ้ งส่ ง
เครื่องมือวัดไปสอบเทียบที่ตา่ งประเทศโดยมีคา่ ใช้จ่ายที่สงู ในปี
ค.ศ. 2010 องค์ก รก าหนดมาตรฐานนานาชาติที่ เ กี่ ย วกับ
เทคโนโลยี ดา้ นไฟฟ้ า )International Electrotechnical Commision,
IEC ) ได้จัดทามาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบที่ค่ากระแสไฟฟ้ า
สูง [2] โดยมี ข อ้ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ เครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ้ าที่ ค่ า
กระแสไฟฟ้ าสูงมาก ได้แก่การสอบเทียบ

เครื่องมือวัดไฟฟ้ าให้ครอบคลุมเพียง 5% ของค่าสูงสุดที่จะทา
การวั ด ก็ เ พี ย งพอ โดยมี ข อ้ ก าหนดเพิ่ ม เติม ว่ า เครื่ อ งมื อ วั ด
จะต้องมี ค่า Linearity เป็ นที่ยอมรับครอบคลุมค่ากระแสไฟฟ้ า
สูงสุดที่จะทาการวัด กล่าวคือถ้าทาการสอบเทียบเครื่องมือวัด
กระแสไฟฟ้ า ที่ ค่ า กระแสไฟฟ้ าสูง สุด ที่ 1 kA เครื่ อ งมื อ วั ด
กระแสไฟฟ้ าเครื่องนีจ้ ะสามารถใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ าได้สงู สุดถึง
20 kA โดยที่ เ ครื่ อ งมื อ วั ด กระแสไฟฟ้ าดัง กล่ า ว ต้อ งมี ก าร
ยืนยันว่า มีคา่ Linearity เป็ นที่ยอมรับครอบคลุมค่ากระแสไฟฟ้ า
สูงสุด 20 kA ที่ทาการวัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การทดสอบ
เพื่อยืนยันค่า Linearity ของ Rogowski Coil จึงเป็ นความจาเป็ น
ที่จะต้องดาเนินการทดสอบ ปี ค.ศ. 2002 Ramboz, et al. ได้
ตีพิ ม พ์ผ ลการทดสอบยื น ยัน ค่า Linearity ของ Rogowski Coil
โดยใช้ Ratio Method ผลการทดสอบยืนยันว่า Rogowski Coil มี
ค่ า Linearity เป็ นที่ ย อมรั บ ครอบคลุม ค่ า กระแสไฟฟ้ าสูง ถึ ง
100 kA [3] ในบทความฉบั บ นี้ จ ะกล่ า วถึ ง การทดสอบเพื่ อ
ยืนยันค่า Linearity ของ Rogowski Current Waveform Transducer
(Rogowski Coil with Integrator, Model CWT 300LFB) ที่ ค่ า
กระแสไฟฟ้ าสูงถึ ง 30 kA โดยใช้ 2 วิ ธีการได้แก่ วิ ธี Current
Ratio และ วิ ธี Linear Extrapolation from Low Current ผลการ
ทดสอบทัง้ 2 วิธียืนยันว่า Rogowski Coil, Model CWT 300LFB
มี ค่ า Linearity เป็ นที่ ย อมรั บ ตามมาตรฐาน IEC กล่ า วคื อ
ผลการทดสอบมีคา่ Tolerance ตา่ กว่า 5%
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2. วิธีการทดสอบ
2.1 หลัก การ การทดสอบเพื่ อ ยื น ยั น Linearity ของ
Rogowski Coil จะใช้ 2 วิธีได้แก่ Current Ratio Method
แ ล ะ Linear Extrapolation from Low Current (Linear
Regression) Method
2.1.1 Current Ratio Method จะใช้ Rogowski Coil
วัดค่ากระแสตา่ ด้าน Input ของ Transformer
แ ล ะ ค่ า ก ร ะ แ ส สู ง ด้ า น Output ข อ ง
Transformer น า ค่ า ก ร ะ แ ส ที่ วั ด ไ ด้ ม า
คานวณหาค่า Current Ratio ของกระแสสูง
ต่อกระแสตา่ จานวน 4 จุดของค่ากระแส
ค่า Current Ratio ของทั้ง 4 จุด ที่ ท าการ
ทดสอบจะมี ค่ า เท่ า กั บ Turn Ratio ของ
Transformer ที่ใช้ในการทดสอบ
2.1.2 Linear Extrapolation Method ใช้การเปรียบ
ค่า Voltage VS Current Curve ที่ได้จากการ
ใช้ Rogowski Coil วั ด ค่า กระแสสูง กับ ค่า
Voltage VS Current Curve ที่ เ ป็ นผลลั พ ธ์
ของ Linear Extrapolationโดยใช้ข อ้ มูล ช่ว ง
ค่ากระแสตา่ จากใบรับรองการสอบเทียบ
ของ Rogowski Coil
2.2 อ ุปกรณ์ / เครือ่ งมือที่ใช้ทดสอบ
2.2.1 Digital Oscilloscope S/N 91LC3458
2.2.2 Rogowski Current Waveform Transducer 3
sets (S/N 32924-27082, 3285627416, 32857-27417)
2.2.3 Single Phase High Current Transformer
)Turn Ratio = 38T: 2T) 2 ชุด
2.2.4 Tapping Auto - Transformer )3 Phase( 1 ชุด
2.2.5 Dry Type PT 220 V / 110 V 1 ชุด
2.3 ผังวงจรและร ูปภาพ การทดสอบ
2.3.1 ผังวงจร
ในการทดสอบต้ อ งการใช้ Three Phase
High Current Transformer โดยได้จากการต่ อ Single
Phase Transformer 2 ตัว แบบ Inverted V Wiring ดัง
แสดงในรู ปที่ 1 ข้างล่างนี้

ร ูปที่ 1 Inverted V Wiring Turn Ratio 38 : 2
2.3.2 รูปภาพการทดสอบ

Time duration : 250 msec. / shot

I1

I2

I3

ร ูปที่ 2รูปภาพการทดสอบ
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2.4 ขัน้ ตอนการทดสอบ
2.4.1 ทาการเช็คเวลา ~250 ms. โดยใช้ PT เช็คเวลา
2.4.2 ท าการต่อ Rogowski Coil 3 ตัว กับ Three Phase High Current Transformer (ที่ ได้จาก Single Phase
Transformer 2 ตั ว ต่ อ วงจรแบบ Inverted V Wiring) โดยใช้ Rogowski Coil 2 ตั ว (S/N 3285627416, S/N 32857-27417) วั ด กระแสตา่ ด้า น I/P ของ Three Phase Transformer ที่ Phase A
และ Phase C, ใช้ Rogowski Coil (S/N 32924-27082( ตัวที่ 3 วัดกระแสสูงด้าน O/P ของ Three
Phase Transformer ที่ได้ทาการ Short-circuit แล้ว ตามผังวงจรรูปที่ 1 โดยใช้ฉนวนหุม้ เพื่อให้แกระ
แสไหลอยู่ ณ ตาแหน่งศูนย์กลางของ Rogowski Coil หลังจากนั้นทาการวัด สัญญาณทั้ง 3 ของ
Rogowski Coil โดยใช้ Digital Oscilloscope วัดค่า Voltage แล้วแปลงให้เป็ นค่ากระแสต่อไป
2.4.3 ใช้ Three Phase Auto Transformer เป็ น Power Supply ในการทดสอบ โดยทาการเลือกค่าแรงดันไฟฟ้ า
ที่ขวั้ Voltage TAP ดังนี้
2.4.1.1
104 V.
2.4.1.2
173 V.
2.4.1.3
208 V.
2.4.1.4
242 V.
2.4.4 การทดสอบในแต่ละ TAP จะทาการทดสอบซา้ 3 ครัง้
2.4.5 เพื่อตรวจสอบ Repeatability จะทาการทดสอบที่ TAP 242 V. เพิ่มเติมอีก 10 ครัง้
2.4.6 การทดสอบแต่ละ TAP เราจะบันทึกค่ากระแส RMS. ทัง้ 3 ของ CWT I1 , I2 , I3
I1 = ø A
I2 = ø C
I3 = O/P (High Current)
นาค่า

ไปหารค่ากระแส I3 จะได้คา่ Current Ratio ผลลัพธ์แสดงในตารางรูปที่ 3 และ 4

3. ผลการทดสอบ
3.1 Current Ratio Method
การทดสอบ Linearity test โดย Current Ratio Method ดาเนินการทดสอบ ดังนี้
จากวิธีปฏิบตั ใิ นข้อที่ 2.4.1 ใช้ PT เช็คเวลาในขณะทาการทดสอบจะต้อง ~ 250 msec/ครัง้ ดาเนินการต่อ
วงจร ตามข้อปฏิบัติขอ้ ที่ 2.4.2 เลือกใช้ power supply ตามวิธีปฏิบัติในข้อที่ 2.4.3 ในแต่ละ TAP ทาการ
ทดสอบซา้ TAP ละ 3 ครัง้ ได้ผลตามรูปที่ 3 ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty of Measurement) ใน
การทดสอบ Linearity ด้วยวิธี Current Ratio แสดงไว้ในภาคผนวก ก
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ร ูปที่ 3 แสดง Current Ratio จากการทดสอบ
หมายเหต ุ ค่า Tolerance (%) ที่แสดงไว้ในรูปที่ 3 คอลัมน์สดุ ท้าย เป็ นค่าที่ยงั ไม่รวมค่าความไม่แน่นอนของ
การวัดเมื่อรวมค่าความไม่แน่นอนของการวัด (3.82%) ที่มีรายละเอียดการคานวณปรากฎในภาคผนวก ก
ค่า Current Ratio ในคอลัมน์ที่ 6 ที่ได้จากการทดสอบ มีคา่ ไม่เกิน 5% Tolerance ซึ่งเป็ นเกณฑ์การยอมรับตาม
มาตรฐาน IEC [2, p. 54]
ดาเนินการตามขั้นตอนการทดสอบที่ 2.4.5 เพื่อตรวจสอบ Repeatability ได้ผลตามรูปที่ 4 เมื่อคานวณค่า
ความไม่แน่นอนของการวัด ตามผนวก ก โดยใช้ผลการวัดจานวน 10 ครั้ง นามาคานวณ Uncertainty Type A
ของ I1 , I2 และ I3 ทั้งสามค่าแล้วจะได้ค่า < 0.3% ดังนัน้ ค่า Expanded Uncertainty ในการหาค่า Current Ratio
ในตารางรูปที่ 4 นี้ จะมีค่า < 3.82% เมื่อนาไปรวมกับ ค่า Tolerance ที่เกิดจากผลต่างระหว่างผลการวัดกับ
ค่า Designed Current Ratio =19 )คอลัมน์ที่ 7( ค่า Tolerance รวมจะมีค่า < 5% ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์การยอมรับ
ตามมาตรฐาน IEC [2]
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ร ูปที่ 4 แสดง Current Ratio ที่จดุ กระแสไฟฟ้ าสูงสุด โดยทาการวัด 10 ครัง้
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3.2 Linear Extrapolation from Low Current (Linear Regression) Method
จากผลการทดลองในตารางรูปที่ 3 นามาวิเคราะห์หา Linearity ของ Rogowski Coil ที่ใช้วัดค่ากระแสสูงโดย
ใช้วิธี Linear Extrapolationได้ดงั นี้
a) ท าการค านวณค่ า mV VS A ที่ ค่ า กระแสไฟฟ้ าสูง ด้ว ยวิ ธี Extrapolation โดยใช้ฟั ง ชัน่ ใน
การค านวณ Linear Regression (LINEST) ของโปรแกรม Excel โดยใช้ค่ า mV VS A ที่ ค่ า
กระแสไฟฟ้ าตา่ จากใบรับรองการสอบเทียบของ Rogowski Coil (S/N 32924-27082) และ
ใช้ค่ากระแสไฟฟ้ าสูง ณ จุดที่มีค่ามากกว่า 1000 A ที่ได้จากการทดลองในรูปที่ 3 ผลของ
การท า Extrapolation แสดงไว้ใ นคอลั ม น์ที่ 2 ของรูป ที่ 5 โดยมี ค่ า Slope = 0.09936
ค่า Y-Intercept = -0.05 => )Y=0.09936X – 0.05( และค่า Uncertainty ของ Slope และ Y-Intercept
เท่ากับ 5.66E-05 และ 0.0387 ตามลาดับ
b) ทาการเปรียบเทียบผลการวัด mV ณ ตาแหน่งกระแสสูง 4 จุดจากผลการทดสอบในรูปที่ 3
)ค่า เฉลี่ยของ I3 ในคอลัมน์ที่ 5 คูณ ด้ว ย sensitivity 0.1 mV/A) กับ ค่า ที่ ได้จากการคานวณ
Extrapolation โดยคอลัมน์ที่ 3 เป็ นผลการวัดของ Rogowski Coil คอลัมน์ที่ 4 เป็ นผลต่างของ
ค่ า จาก Extrapolation กั บ ค่ า จากการวั ด และคอลั ม น์ที่ 5 แสด งผลต่ า งเป็ นค่ า ร้อ ยละ
โดยผลต่างทัง้ 4 จุด ที่ทาการทดสอบ มีคา่ ตา่ กว่า 1.63%
ค่ ากระแสที่ ทดสอบ
(A)

ค่ า mV จาก
Extrapolation

ค่ า mV จากการวัดโดย
Column 3 - Column 2
CWT 300

250

24.79

-

-

-

500

49.63

-

-

-

750

74.47

-

-

-

1000

99.31

-

-

-

17955

1783.959

1813

29.0412

1.627908

22042

2190.043

2221

30.95688

1.413528

24728

2456.924

2487

30.07592

1.224129

28585

2840.156

2872

31.8444

1.12122

% ของ Column 4

ร ูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลระหว่างค่าที่ได้จากการทดสอบกับค่าที่ได้จากการคานวณ Extrapolation
**จากรูปที่ 5 ตัวเลขในกรอบสีแดง เป็ นค่าเฉลี่ยของ

I1+I2
2

คูณด้วย Turn Ratio 19 หน่วยเป็ น A
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4. สร ุปผลการทดสอบ Linearity test ของ Rogowski Current Waveform Transducer
จากการทดสอบโดย Current Ratio Method ที่ ค่า กระแสไฟฟ้ าสูง 4 จุด ทุกจุด ได้ค่า Current Ratio ที่ รวมค่า
ความไม่แ น่น อนของการวั ด แล้ว มี ค่า ไม่เ กิ น 5 % Tolerance ของค่า Turn Ratio และจากการเปรี ย บเที ยบ
Voltage VS Current Curve ของผลการวัดกับการคานวณด้วยวิธี Linear Extrapolation โดยใช้ขอ้ มูลในใบรับรอง
การสอบเที ยบของ Rogowski Coil ได้ผ ลลัพ ธ์ต่า งกันตา่ กว่ า 1.63% แสดงให้เ ห็ นว่ า Rogowski Coil ที่ ใช้ใน
การทดสอบ มีคา่ Linearity เป็ นที่ยอมรับโดยในการทดสอบมีค่า Tolerance ไม่เกิน 5% ในช่วงกระแสไฟฟ้ าสูง
ถึง 29 kArms ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์การยอมรับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน IEC [2, p. 54]

เอกสารอ้างอิง
1. IEC 60076-1:2011, Power Transformer – Part 1: General
2. IEC 62475:2010: High-current test techniques – Definitions and requirements for test
currents and measuring systems
3. Ramboz, et al., The Verification of Rogowski Coil Linearity from 200 A to Greater than 100 kA
using Ratio Method, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, May 2002
4. Transformer Theory with Test Method: Balance Ampere – Turns of High Current
Transformer
5. JCGM 100:2008, Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty
in Measurement, BIPM, 2008
6. Calibration Certificate: Digital Oscilloscope, Serial No: 91NC29342
Manufacturer: Yokogawa, บ.ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จากัด
7. Calibration Certificate: Rogowski Current Waveform Transducer
Serial No: 32924-27082 Manufacture: PEM, บ.ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จากัด
8. Calibration Certificate: Rogowski Current Waveform Transducer
Serial No: 32856-27416 Manufacture: PEM, บ.ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จากัด
9. Calibration Certificate: Rogowski Current Waveform Transducer
Serial No: 32857-27417 Manufacture: PEM, บ.ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จากัด

กิตติ กรรมประกาศ ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ Mr. Yong Yuan Sun กรรมการผูจ้ ัดการ และ รจนา นุชนิยม
ผูจ้ ั ด การฝ่ ายขายภาครั ฐ บ.ไทยแมกซ์เ วลอิ เ ลคทริ ค จ ากัด ในการสนับ สนุน ข้อ มูล และการทดลองใน
ห้องปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ เพื่อใช้ในการเขียนบทความฉบับนี้
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ภาคผนวก ก
Uncertainty Budget ของการทดสอบ Linearity ของ Rogowski Coil )CWT 300 LFB(
Uncertainty Sources

I1 measurement
- Calibration certificate of CWT 300 LFB
S/N 32856 - 27416 0.2% + 2 digits
worst case at 250A = 0.2% + 0.8% = 1.0%
- Oscilloscope Calibration at 120 mV = 0.6 mV
 0.5%
- Type A (ทำกำรวัด 3 ครั้ง)
I2 measurement
- Calibration certificate of CWT 300 LFB
S/N 32857 - 27417 0.2% + 2 digits
- Oscilloscope Calibration at 120 mV = 0.6 mV
 0.5%
- Type A (ทำกำรวัด 3 ครั้ง)
I3 measurement
- Accuracy of CWT 300 LFB
S/N 32924-27082 worst case 2%
- Oscilloscope Calibration at 5V = 19 mV
 0.4%
- Type A (ทำกำรวัด 3 ครั้ง)
- Difference between extrapolation and
measured
value at high current
Combined Uncertainty
Expanded Uncertaint3

Uncertainty Probability
Divisor
Value
Distributio
n

Standard
Uncertainty

Degree of
Freedom

1.0%

N

2

0.5%



0.5%
 0.5%

N
N

2
1

0.25%
0.5%


2

1.0%

N

2

0.5%



0.5%
 0.52%

N
N

2
1

0.25%
0.52%


2

2.0%

R

3

1.15%



0.4%
 0.5%

N
N

2
1

0.2%
0.5%


2

 1.63%

R

3

1.15%



k=2

1.91%
3.82%
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