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การวัดและศึกษาคุณภาพไฟฟาของกระแสโหลดชนิดตางๆดวย LabVIEW
A Measurement and Study Power Quality of various Loads with LabVIEW
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บทคัดยอ
บทความวิจัยฉบับน้ีนําเสนอทฤษฎีและการวัดวิเคราะหสัญญาณทางไฟฟา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดศึกษารูปคล่ืนสัญญาณของแรงดัน กระแส เพ่ือเรียนรู การเปล่ียนแปลงของรูปคล่ืนกระแส แรงดัน กับโหลดชนิดตางๆ
นอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานจากการเรียนวงจรไฟฟากระแสสลับ การทดลองจะใชหองปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา ตอกับโหลดแสงสวาง
ชนิดตางๆ ทดลองกับมอเตอรไฟฟาชนิด 1 เฟส ผลการทดลองพบวา รูปคล่ืนของแรงดันจะไมมีการเปล่ียนแปลง แตรูปคล่ืนของกระแสจะพบวา
รูปคล่ืนท่ีไดจะไมเปนรูปคล่ืนไซน (Sine Wave) ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการใชงานของโหลด และทําใหระบบไฟฟาเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นในระบบ

การทดลองไดมีการใชโปรแกรม LabVIEWมาวัดคาแรงดันและกระแสของโหลดตัวอยาง จํานวน 2 ชนิด คือหลอดไฟแบบ High Pressure
Sodium 110W กับมอเตอรชนิดแยกเฟส1 เฟส ขนาด ¼ แรงมา ผลการทดลองเพ่ือวัดคาสัญญาณไฟฟา พบวาแรงดันขณะทําการจายโหลดในเรื่อง
ของรูปรางและขนาดไมมีการเปล่ียนแปลง เม่ือทําการวัดแรงดันกับโหลดท้ังสองชนิด ขณะท่ีกระแสของหลอด High Pressure Sodium110W
รูปคล่ืนของกระแสมีการเปล่ียนแปลงไมเปนรูปคล่ืนไซน มอเตอรชนิด 1 เฟส พบวารูปคล่ืนกระแสไมเปล่ียนแปลงมากนัก และรูปคล่ืนกระแสลาหลัง
แรงดัน ตรงกับวัตถุประสงคของการใชงานเพ่ือแสดงรูปคล่ืนสัญญาณขณะจายโหลด

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาน้ีจะทําให ผูใชงานไดเห็นรูปคล่ืนกระแสท่ีเกิดขึ้นจริง เทียบกับทางทฤษฎี และจะทําใหการเรียนรูเรื่องคุณภาพ
ของระบบไฟฟาเปนเรื่องท่ีเขาใจงายขึ้น ตอการศึกษาท่ีสูงขึ้น

คําสําคัญ: หองปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา, คุณภาพไฟฟา, LabVIEW

1. บทนําและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
ปจจุบันหองปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา ไดมีการพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางดานการปฏิบัติการใหกับนักศึกษามาแลวกวา 3 ป

และตองการพัฒนาสรางเครื่องมือท่ีใชในการวัดรูปคล่ืนทางไฟฟา เพ่ือแสดงใหนักศึกษาไดเห็นถึง การเปล่ียนแปลงของรูปคล่ืนสัญญาณทางไฟฟาแบบ
Real Time โดยเฉพาะรูปคล่ืนของกระแสท่ีมีการเปล่ียนแปลงกับโหลดท่ีมีคาเหน่ียวนํา หรือ Inductive Load เชนมอเตอร หลอด Halogen Lamp
500Wและคาเก็บประจุท่ีเรียกวา Capacitive Loadโดยการนําเอาเครื่องมือในการทําวิจัยท่ีมีอยูมาชวยในการศึกษา และทําใหเกิดการศึกษา เรียนรู
คุณภาพไฟฟาเบ้ืองตนได โดยอาศัยการพิจารณาเฉพาะรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟาอยางงายๆโดยวิธีการทางรูปภาพเทาน้ัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและ
สามารถศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นไปได โดยไมตองใชงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดซ้ือเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูง และทําใหนักศึกษาเขาใจและอธิบาย
ปญหาตางๆของคุณภาพไฟฟาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการเปล่ียนโหลดท่ีตองการศึกษาสําหรับปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นในระบบไฟฟากําลัง อาจจะ
พิจารณาไดจากรูปท่ี 1, 2

ปญหาของระบบไฟฟากําลัง อาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ แรงดัน กระแสและความถี่ ทําใหอุปกรณไฟฟาตางๆทํางานผิดพลาดขึ้น
การวัดคุณภาพไฟฟาจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน เวลา ขนาดของแรงดัน กระแส เวลาท่ีอาจจะเกิดขึ้นแบบทันที ทันใด โดยมีระยะเวลาเปนตัวแปร
สําคัญ

เ
รูปท่ี 1 ปญหาจากการแรงดันตก หรือ Voltage Sag [1]
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รูปท่ี 2 ปญหาหลักท่ีมีผลตอรูปคล่ืนสัญญาณ [2]

รูปท่ี 3 รูปคล่ืนแรงดันและแรงดัน RMSจากการจําลองระบบดวย Pspice 9.1 for Student
จากรูปท่ี 3 เปนการจําลองวงจร RL ขนาน เพ่ือตองการสัญญาณรูปคล่ืนแรงดัน ท่ีวัดไดจากแหลงจายขณะจายโหลด ท้ังน้ี ก็เพ่ือใหทราบถึง

รูปรางของสัญญาณท่ีวัดไดจริง จากโปรแกรม สําหรับตัวอยางปญหาของระบบไฟฟา อาจจะเกิดจาก
1.1 ปญหาแรงดันตก (Voltage Drop)
1.2 ปญหาโหลดไมสมดุล (Unbalanced Load)
1.3 ปญหา Harmonics

จากรูปท่ี 1 ปญหาจากการเปล่ียนแปลงของรูปคล่ืนแรงดัน มักเกิดจากการผิดพรองหรือลัดวงจรของระบบไฟฟา เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ขนาดของโหลดขนาดใหญ หรือการตอของมอเตอรขนาดใหญเขามาในระบบ ทําใหรูปรางของสัญญาณไฟฟาเปล่ียนแปลงไป พิจารณาจากรูปท่ี 1
ปญหาท่ีเกิดจากการลัดวงจรของระบบไฟฟา 1 เฟส หรือ SLG (Single Line to Ground Faults) พิจารณาจากรูปท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงปญหาตางๆท่ี
ทําใหรูปคล่ืนสัญญาณไมเปนรูปคล่ืน Sine โดยบทความน้ีเปนการพิจารณาในโหลดชนิด 1 เฟส ท่ีใชงานในหองปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
ซ่ึงมีขนาดเล็กดังน้ันการทดลองน้ีจะพิจารณาเฉพาะ Harmonics Distortion ท่ีทําใหรูปคล่ืนสัญญาณท่ีเปล่ียนแปลงไป

2. การดําเนินการ
2.1 การออกแบบและการ Set up วิธีการวัด[3] การวัดแรงดันและกระแสการใชงานของโหลด ซ่ึงเปนแรงดัน ชนิด 1 เฟส220V 50Hz

กระแสท่ีใชงานของโหลดท่ีนํามาตอมีขนาดไมเกิน 50A อันเน่ืองมาจากขอจํากัดของ หมอแปลงกระแสท่ีนํามาใชงาน แตสามารถเพ่ิมขนาดของกระแส
โหลดไดตามตองการ โดยการเพ่ิมขนาดของหมอแปลงกระแส การวัดกระแสของโหลด ใชหมอแปลงกระแสขนาด 50/5A เพ่ือใหสามารถใชงานรวมกัน
กับอุปกรณ DAQ ไดแรงดันท่ีวัดผานอุปกรณรับสัญญาณ DAQ โดยขอกําหนดใหแรงดันเขาขาของอินพุต ไดไมเกิน += 10V ใชหมอแปลงขนาด
220/6-0-6 Vเพ่ือลดขนาดแรงดันใหเหมาะกับขาอินพุตของ DAQ

Time

0s 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms

V(V1:+,V1:-) RMS(V1(V1))

-400V

-200V

0V

200V

400V

(51.409m,216.562)
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รูปท่ี 4การ Set Up อุปกรณจัดเก็บขอมูล

รูปท่ี 5การประมวลผลของขอมูลส่ังงานโดยผูใช
รูปท่ี 5 เปนการส่ังงานโดยผูใช ท่ีทําหนาท่ีส่ังการใหคอมพิวเตอรจัดเก็บขอมูลกระแสและแรงดัน ไวสําหรับประมวลผลบนคอมพิวเตอร โดยจะ

แสดงรูปคล่ืนสัญญาณทางหนาจอคอมพิวเตอรแบบทันทีทันใด(Real Time) ทําใหผูใชงานสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงของรูปคล่ืนสัญญาณกระแส ได
อยางชัดเจนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นกับโหลด

3. การวัดและการวิเคราะห
การติดต้ังอุปกรณ (Setup) จากรูปท่ี 4 เปนการจัด เตรียมอุปกรณสําหรับ การจัดเก็บขอมูลทางไฟฟาเพ่ือนํามาพิจารณา โดยประกอบไปดวย

กลองรับสัญญาณจากภายนอก DAQ โหลดแสงสวาง คอมพิวเตอร สําหรับการทดสอบครั้งแรกจะใชหลอดไฟ HALOGEN 500W
3.1 โหลดความตานทาน (หลอดไฟชนิด HALOGEN LAMP 500 วัตต) จากรูปเปนการตอเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟาท้ังแรงดัน และ

กระแส

รูปท่ี 4 การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการวัดคากระแส

รูปท่ี 5 ขนาดกระแสและแรงดันของมอเตอรแบบแยกเฟส ¼ แรงมา

ชุดจดัเกบ็ขอ้มลูแรงดนัและ

กระแสไฟฟ้า DAQ

แรงดนั

กระแสไฟฟ้า
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รูปท่ี 6รูปคล่ืนกระแสของโหลดมอเตอรชนิด 1 เฟส

รูปท่ี 6กระแสของหลอด High Pressure Sodium110W

รูปท่ี 7แรงดันและกระแสของหลอด High Pressure Sodium110W

จากรูปท่ี 6 รูปคล่ืนของกระแส ท่ีวัดไดจากหลอดไฟ ชนิด High Pressure Sodium 110W โดยมีแรงดันสูงสุด 1.7A หรือกระแส RMS 1.2A
pf. 0.3 เม่ือทําการวัดดวยมิเตอร พบวาคากระแสท่ีไดมีคาใกลเคียงกัน  การใชงานของหลอดไฟเม่ือทําการวัดคาแรงดัน กับกระแสท่ีไดพบวา
คากระแสลดลง pf.= 0.6 หรือมีคามากกวาเดิม ดังแสดงใหเห็นดังรูปท่ี 8จากการทดลองดังกลาว จะเห็นไดวา พฤติกรรมของหลอดชนิดน้ี เม่ือเริ่มจุด
ติดคา pf. จะคอนขางตํ่า กระแสสูง จนเม่ือหลอดทํางานเต็มท่ีแลว จะเห็นไดวา คา pf. สูงขึ้น โดยมีคา pf. แบบลาหลัง พรอมกับแสงสีเหลือง

รูปท่ี 8 กระแสของหลอดHigh Pressure Sodium 110W ลดลง

แรงดนัสูงสุด 1.7A
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รูปท่ี 9 การทดลองวัดคาระแส และแรงดันของหลอด Mixed Light Lamp ซ่ึงพบวา มุมตางเฟสของกระแสและแรงดัน จะมีมุมตามกัน หรือ
Inphaseซ่ึงเปนคุณสมบัติของเหลอดประเภท หลอดไส  ขนาดของกระแสเปนการคูณดวยคาคงท่ี เพ่ือใหการแสดงผล สามารถพิจาณาและเห็นได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากขนาดของกระแส

รูปท่ี 9 มุมตางเฟสของหลอด Mixed Light Lamp 160Wแบบ Inphase

รูปท่ี 10 รูปรางและขนาดของกระแสของหลอด Mixed Light Lamp 160W

5. สรุป
โครงงานวิจัยน้ี ไดจัดทําเพ่ือศึกษารูปแบบของรูปคล่ืนกระแส และแรงดันของโหลดชนิดตางๆ ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดเห็นการ

เปล่ียนแปลงรูปคล่ืนจริง นอกจากการเรียนรูจากทางทฤษฎี ซ่ึงผลการทดลองจะทําใหเห็นรูปรางของกระแสของโหลดชนิดตางๆ ท่ีนํามาทดลอง
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