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การออกแบบและสรางโวลเตจดิไวเดอร
แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลตสําหรับใชวัดแรงดันสูงกระแสสลับ
Design and Construction of a 150 kV Capacitive Voltage Divider
for High Voltage AC Measurement
บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางโวลเตจดิไวเดอรขนาดพิกัด 150 กิโลโวลต สําหรับวัด
แรงดันสูงกระแสสลับ อัตราสวนแรงดัน 1000:1 โดยองคประกอบหลักแบงออกเปน 2 สวน คือ ภาคแรง
สูงใชตัวเก็บประจุยอยชนิดโพลีปรอบพีลีนฟลมตออันดับกันมีคาความจุไฟฟารวม 43.321 พิคโคฟารัด
ภาคแรงต่ําใชตัวเก็บประจุชนิดเดียวกับภาคแรงสูงตอผสมมีคาความจุไฟฟารวม 43.277 นาโนฟารัด
ทั้งหมดบรรจุอยูในทอฉนวนอะคิลิค การออกแบบและทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน IEC 60060-2 (1994)
และ IEEE Std.4 (1995) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาโวลเตจดิไวเดอรแบบตัวเก็บประจุที่
ออกแบบสรางมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด โดยที่มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ±1%
คําสําคัญ: โวลเตจดิไวเดอร

Abstract
This paper presents the design and construction of a capacitive voltage divider. The measurement
is 150 kV for alternating voltage and a voltage ratio of 1000:1. The divider consists of two main parts:
The first part is the high voltage, made from a series of capacitors polypropylene film type and the
capacity is 43.321 pF. The low voltage is made of a series-parallels capacitors, the same as for the high
voltage. The capacity is 43.277 nF. They are placed in an acrylic tube. The test and design are referred
to as IEC 60060-2 (1994) and IEEE Std.4 (1995). The test results show that the capacitive voltage
divider characteristics, according to standard specifications; the accuracy of linearity is about ±1%.
Keywords: voltage divider, AC measurement
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อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

1. บทนํา
ในการเรี ย นการสอนด า นวิ ศ วกรรม
ไฟฟาแรงสูง จําเปนตองใชโวลเตจดิไวเดอรเพื่อ
การศึกษาในภาคปฏิบัติและใชในงานวิจัยตางๆ
รวมถึงภาคอุตสาหกรรมตองใชโวลเตจดิไวเดอร
ในการทดสอบคุณภาพสินคา โดยปจจุบัน
โวลเตจดิ ไ วเดอร แ รงดั น สู ง ต อ งสั่ ง ซื้ อ จาก
ตางประเทศดวยราคาที่แพง ดังนั้นจึงมีความคิด
ริเริ่มพัฒนาขึ้นมาใชเอง เพื่อลดการนําเขาสินคา
จากตางประเทศ และเพื่อเปนการรองรับการวิจัย
พั ฒ นาในด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า แรงสู ง ที่ จ ะมี
เพิ่มขึ้นในมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียตอไปใน
อนาคต อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี
ความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 การวัดแรงดันสูงกระแสสลับดวยโวลเตจดิ
ไวเดอร
ระบบการวัดแรงดันสูงกระแสสลับดวย
โวลเตจดิไวเดอร (สํารวย สังขสะอาด, 2549)
โดยทั่วไปแสดงไดดังภาพ 1

โดยที่
1 คือ แหลงจายแรงดันสูงกระแสสลับ
2 คือ สายตัวนําแรงสูง
3 คือ อุปกรณทดสอบ
4 คือ โวลเตจดิไวเดอรสําหรับใชวัดแรงดัน ทดสอบ
ZHV คือ องคประกอบภาคแรงดันสูงของ โวลเตจดิไวเดอร
ZLV คือ องคประกอบภาคแรงดันต่ําของ โวลเตจดิไวเดอร
2.2 หลักการโวลเตจดิไวเดอร
โวลเตจดิไวเดอรเปนอุปกรณวัดแรงดัน
สูง ทําหนาที่แบงทอนแรงดันสูงๆ ออกเปนสวน
แรงดันต่ําเพื่อที่จะสามารถใชโวลตมิเตอร หรือ
เครื่องวัดแรงดันต่ําๆ วัดได โดยใชอิมพีแดนซ
แรงสูงตอเขากับแรงดันที่จะวัด แลวแบงเอา
แรงดันที่ตกครอมอิมพีแดนซแตเพียงสวนนอย
ออกมาวัด โวลตมิเตอรหรือเครื่องวัดแรงต่ําที่
นํ า มาต อ เข า กั บ โวลเตจดิ ไ วเดอร จ ะต อ งเป น
เครื่องวัดที่ใชพลังงานนอยที่สุด นั่นคือจะตองมี
คาอิมพีแดนซดานเขาสูงมากๆ เชน อิเลคโตรสแตติกสโวลตมิเตอร กลาวคืออิมพีแดนซ
ของเครื่ อ ง วั ด จะตอ ง ไ มมีผลกระทบต อ
อั ต ราส ว นอิ ม พี แ ดนซ ข องโวลเตจดิ ไ วเดอร
(สํารวย สังขสะอาด, 2549) ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 1 การวัดแรงดันสูงกระแสสลับดวย
โวลเตจดิไวเดอร
ที่มา. จาก “วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง,” โดย
สํารวย สังขสะอาด, 2549, กรุงเทพ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ตาราง 1
พิกัดของโวลเตจดิไวเดอรที่ออกแบบสราง
รายละเอียด
คาพารามิเตอร
1. Rated Voltage
150 kVrms
2. Frequency
50 Hz
3. Ratio
1000:1
4. Accuracy
±1%
ภาพ 2 องคประกอบโวลเตจดิไวเดอร
ที่มา. จาก “วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง,” โดย
สํารวย สังขสะอาด, 2549, กรุงเทพ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
โดยที่ Z1
Z2
U
U2
EV

คือ อิมพีแดนซภาคแรงดันสูง
คือ อิมพีแดนซภาคแรงดันต่ํา
คือ แรงดันที่ตองการวัด
คือ แรงดันที่แบงออกมาวัด
คือ เครื่องวัดทีม่ ีอิมพีแดนซทางขาเขาสูง

3. การออกแบบสรางโวลเตจดิไวเดอร
ขนาด 150 kV
3.1 คุณสมบัติที่กําหนด
คุณสมบัติที่กําหนดของโวลเตจดิไวเดอร
ที่ตอ งการออกแบบและสรางเป น โวลเตจดิไ ว
เดอรแบบตัวเก็บประจุสําหรับใชวัดแรงดันสูง
กระแสสลับ การออกแบบและการทดสอบจะ
อางอิงตามเกณฑมาตรฐาน (IEEE. 1995, IEC.
1989, IEC. 1994) กําหนดคุณสมบัติโวลเตจดิไว
เดอรขนาด 150 kV ที่ตองการออกแบบสราง
แสดงดังตาราง 1

3.2 การออกแบบโวลเตจดิไวเดอร ขนาดพิกัด
150 kV
3.2.1 โครงสรางและการฉนวนของภาคแรงสูง
ตัว เก็ บประจุ ยอ ยที่ ใช มี ค า 0.012 μ F ,
650 Vac ออกแบบให พิ กั ด แรงดั น ใช ง าน
โวลเตจดิไวเดอรแบบตัวเก็บประจุมีคา 150 kV
ออกแบบเผื่อ 120 % ของพิกัดแรงดันใชงาน
(E. Kuffel and M. Abdullah, 1981) จะไดคา
แรงดันในการออกแบบเปน 180 kV คํานวณหา
จํานวนตัวเก็บประจุยอย และคาคะแปซิแตนซข
องตัวเก็บประจุที่ตออนุกรมกันของภาคแรงสูง
ดังนี้
จํานวนตัวเก็บประจุยอยภาคแรงสูง
N=

180 × 10 3 V
= 277
650V

ตัว

Capacitance ภาคแรงสูง
C1 =

0.012 × 10 −6 F
= 43.321 pF
277

3.2.2 การออกแบบและสรางภาคแรงต่ํา
จากอัตราสวนแรงดันที่กําหนด 1000:1
ดังนั้นจะไดแรงดันขาออกดานแรงต่ําที่พิกัดเปน
150 โวลต ซึ่งอยูในเกณฑที่เหมาะสมสามารถใช
กับเครื่องมือวัดดานแรงต่ําทั่วไปได ดังนั้น จึง

21

คํานวณหาคาตัวเก็บประจุภาคแรงต่ําเปนดังการ
คํานวณตอไปนี้
พิกัดCapacitance ภาคแรงต่ํา
⎛U
⎞
C 2 = ⎜⎜
× C1 ⎟⎟ − C1
U
⎝ 2
⎠
C 2 = (1000 × 43.321 pF ) − 43.321 pF = 43.277nF

โดยใชตัวเก็บประจุยอยขนาด 0.012 μ F,
650 Vac จํานวน 14 ตัวตอผสม ไดคาความเก็บ
ประจุภาคแรงต่ํารวมเปน 43.33 nF ลักษณะการ
จัดวางองคประกอบตัวเก็บประจุยอย แสดงดัง
ภาพ 3 และโวลเตจดิไวเดอรพิกัด 150 kV แสดง
ดังภาพ 4

ภาพ 3 ตัวเก็บประจุยอยและวงจรตัวเก็บประจุ
ภาคแรงต่ํา

4. การทดสอบและประเมินผล
การทดสอบ
อ า งอิ ง ตามเกณฑ
มาตรฐาน (IEC. 1989, IEC. 1994) ทําการ
ทดสอบที่ศูนยทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (การไฟฟาบาง
พลี) หัวขอทดสอบดังนี้
1. การวัดความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ
ภาคแรงสูงและภาคแรงต่ํา (IEC. 1994)
2. การทดสอบหาคาสเกลแฟกเตอร
(IEC. 1994)
3. การทดสอบ AC Withstand Voltage
Test (IEC. 1989, IEC. 1994)
4. การทดสอบหาความเปนเชิงเสน
(Linearity Test) (IEC. 1994)
5. การทดสอบ Stability Test (IEC.
1994)
4.1 การวัดความจุไฟฟา
การวั ด ค า ความจุ ไ ฟฟ า จะวั ด ทั้ ง ตั ว เก็ บ
ประจุ ภ าคแรงสู ง และแรงต่ํ า ด ว ยเทคนิ ค วงจร
Schering Bridge โดยใช Primary Test System
รุน OMICRON Model CPC 100 ดังภาพ 5

ภาพ 4 โครงสรางโวลเตจดิไวเดอรพิกัด 150 kV
ภาพ 5 อุปกรณที่ใชวัดคาความจุไฟฟา
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การวัดคาความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ
ภาคแรงสูง จะวัดที่แรงดัน 10 kV และความจุ
ไฟฟาของตัวเก็บประจุภาคแรงต่ําใชแรงดัน 150
V ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 2
ตาราง 2
ผลการวัดคาความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ
C1
C2

คาจากการคํานวณ

คาจากการวัด

%Error

43.321 pF

42.469 pF

-1.96

43.277 nF

44.1911 nF

2.11

ค า ความจุ ไ ฟฟ า ที่ ไ ด จ ากการวั ด จะ
แตกต า งจากผลการคํ า นวณ เนื่ อ งจากเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนในองคประกอบที่ใช
4.2 การทดสอบหาสเกลแฟกเตอร
การหาสเกลเฟกเตอรของระบบวัดใชวิธี
วัดคาอิมพีแดนซ ซึ่งใชหลักการทํางานของวงจร
Schering Bridge โดยคาเก็บประจุที่วัดไดแสดง
ไวในตาราง 3
ตาราง 3
คาเก็บประจุขององคประกอบในระบบวัด
องคประกอบ
ของโวลเตจดิไวเดอร
ภาคแรงสูง (C1)
ภาคแรงต่ํา (C2)
เคเบิ้ลวัด (Cc)

คาเก็บประจุ
(ออกแบบ)
43.321 pF
43.277 nF
-

คาเก็บประจุ
(ทดสอบ)
42.469 pF
44.191 nF
1.987 nF

จากคาเก็บประจุในตารางที่ 3 สามารถหา
คาสเกลแฟกเตอรของระบบวัดแบบตัวเก็บประจุ
ไดจากสมการ
F =

c

C 2 + Cc
+1
C1

F =

c

44.191nF + 1.987nF + 42.469pF
= 1088.33
42.469 pF

4.3 การทดสอบ AC Withstand Voltage Test
เพื่อทดสอบวาองคประกอบภาคแรงสูงที่
ออกแบบสรางสามารถทนตอแรงดันสูงที่พิกัด
กําหนดได และไมใชสาเหตุทําใหโวลเตจดิไว
เดอรเสียหายเมื่อใชงานที่พิกัด จึงทําการทดสอบ
ความทนตอแรงดันสูงกระแสสลับ ความถี่ 50
Hz ที่ระดับแรงดันทดสอบ 110% ของพิกัด
(IEC. 1994) นาน 1 นาที โดยใชหมอแปลง
ทดสอบ Hipotronic ขนาดพิกัด 250 kVA ,
380/300kV ผลที่ไดแสดงในตาราง 4
ตาราง 4
ผลการทดสอบ AC Withstand Voltage Test
ครั้ง
ที่
1
2
3

แรงดันทดสอบ

เวลาทดสอบ

Results

165 kVrms
165 kVrms
165 kVrms

60 sec
60 sec
60 sec

Withstand
Withstand
Withstand

4.4 การทดสอบความเปนเชิงเสน (linearity
test)
เป น การวั ด แรงดั น เปรี ย บเที ย บกั บ
ระบบวัดอางอิง เพื่อพิจารณาผลของระบบวัดที่
ทดสอบค า แรงดั น ที่ วั ด ว า มี ค วามเป น เชิ ง เส น
หรื อ ไม ในการทดสอบจะทํ า การทดสอบที่
ระดับแรงดัน 5 คาตลอดชวงแรงดันใชงาน ซึ่ง
ในแตละคาของแรงดันจะทําการทดสอบ 5 ครั้ง
เพื่ อ หาค า เฉลี่ ย ในแต ล ะระดั บ แรงดั น ซึ่ ง
อัตราสวนระหวางแรงดันของระบบวัดอางอิง
กับแรงดันของระบบวัดที่ทําการทดสอบจะตอง
มีคาไมเกิน ±1% ของคาเฉลี่ย ระบบวัดที่ทําการ
ทดสอบจึ ง ถื อ ได ว า มี ค วามเป น เชิ ง เส น (IEC.
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1994) โดยมีการทดสอบเปรียบเทียบกับอุปกรณ
ทดสอบมาตรฐานของการไฟฟ าฝ า ยผลิ ตแห ง
ประเทศไทยดังภาพ 6

ทดสอบจะตองทํา 10 ครั้ง โดยคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานจะมีคาไมเกิน ±1%
คาแรงดันที่ใชในการวัดเปรียบเทียบตอง
มีคาไมนอยกวา 20% ของพิกัดแรงดันสูงสุด
(IEC. 1994) โดยทดสอบที่ระดับแรงดัน 100%
ของพิกัดแรงดันสูงสุด คือ 150 kV ดังภาพ 7
สวนตารางที่ 6 คื อ ผลจากการทดสอบผลที่ไ ด
จากการทดสอบแสดงดังตาราง 6
3

ภาพ 6 การทดสอบ Linearity Test และ
Stability Test
ตาราง 5
ผลการทดสอบความเป น เชิ ง เส น (Linearity
Test)
ระบบวัดอางอิง ระบบวัดทดสอบ
Uref (kVrms)
UC (kVrms)
30.33
26.763
60.037
53.653
90.076
80.716
120.117
107.895
150.076
135.085
คาเฉลีย่
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

Uref / UC (kVrms)
1.123
1.118
1.115
1.113
1.110
1.115
0.005

4.5 การทดสอบความมีเสถียรภาพ (Stability
Test)
เป น การวั ด เปรี ย บเที ย บกั บ ระบบวั ด
อางอิงของโวลเตจดิไวเดอรแบบตัวเก็บประจุ
ยี่หอ High Volt (GERMANY) type MCR
600/500 เพื่อพิจาณาผลของระบบวัดที่ตองการ
ทดสอบวามีแรงดันผิดเพี้ยนจากระบบวัดอางอิง
หรือ ไม การทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน IEC
60060-2 (IEC. 1994) คาที่ไดจากการทดสอบ
เครื่องมือวัดที่ออกแบบสรางขึ้นจะตองคูณกับคา
สเกลแฟกเตอร ข องระบบวั ด อ า งอิ ง ด ว ย การ

AC

1

2

5

6

4

5

ภาพ 7 วงจรการทดสอบความมีเสถียรภาพ
โดย 1 คือ หมอแปลงไฟฟาแรงสูง
2 คือ ระบบวัดอางอิง
3 คือ สายนําแรงสูง
4 คือ โวลเตจดิไวเดอรที่ออกแบบสราง
5 คือ สายเคเบิลวัด
6 คือ เครื่องมือวัดภาคแรงต่ํา
ตาราง 6
ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพที่แรงดัน 150
kVrms
ลําดับ
Uref (kVrms) UC (kVrms)
1
150.13
135.47
2
150.06
135.44
3
150.02
135.36
4
150.17
135.48
5
150.02
135.34
6
150.02
135.33
7
150.02
135.33
8
150.21
135.48
9
150.18
135.47
10
150.04
135.23
คาเฉลีย่
150.087
135.393
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

Uref / U
1.108
1.107
1.108
1.108
1.108
1.108
1.108
1.108
1.108
1.109
1.108
0.0004714
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ผลการทดสอบวั ด เปรี ย บเที ย บที่ ร ะดั บ
แรงดัน 150 kVrms ไดคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.0004714 และคาแรงดันที่ไดจากการวัดของ
ระบบวัดในแตละครั้งมีคาแรงดันแตกตางจาก
ระบบวัดอางอิงไมเกิน ±3% ฉะนั้น โวลเตจดิไว
เดอรที่ไดออกแบบและสรางขึ้นจัดอยูในเกณฑที่
มาตรฐานกําหนด

5. บทสรุป
โวลเตจดิ ไ วเดอร แ รงดั น สู ง ที่ ส ร า งขึ้ น
ภาคแรงดันสูงประกอบดวยตัวเก็บประจุยอยตอ
อั น ดั บ ใช ตั ว เก็ บ ประจุ ย อ ยชนิ ด Metallized
Polypropylene Film ขนาดพิกัด 0.012 μ F, 650
Vac ออกแบบใหใชวัดแรงดันสูงกระแสสลับ
150 kV โดยมีอัตราสวนแรงดันประมาณ 1000:1

และมีคุณสมบัติไดตามที่มาตรฐาน IEC 60060-2
(1994) และ IEEE Std.4 (1995) กําหนด
รายละเอียดขอมูลของโวลเตจดิไวเดอร
แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 kV
Rated Voltage
150 kV
Rated Capacitance, High Voltage C1
43.321 pF
Rated Capacitance, Low Voltage C2
43.277 nF
Ratio
1111:1
Accuracy
±1%
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