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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการศึกษาผลการวดัประสิทธิภาพของหม้อ

แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟส (DL 1093) พิกัดก าลังไฟฟ้า 500 โวลต์-แอมแปร์ 
แรงดนัไฟฟ้าท่ีขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ 220 / 2 x 110 โวลต ์
ค่าความถ่ี 50 เฮิรตซ์ โดยการวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพของค่าความ
ตา้นทานในขดลวด ดว้ยการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจรเปิด และ
ขณะวงจรปิด เพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรสมมูลของหมอ้แปลง 
ด้วยเคร่ืองวัดก าลังไฟฟ้า (Power and Harmonics Analyzer) และการ
สร้างแบบจ าลอง Simulink  ในโปรแกรม  MATLAB  ช่วยจ าลองการ
ท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้าด้วยเง่ือนไขต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า
ค่าพารามิเตอร์ท่ีได ้มีค่าความคลาดเคล่ือนต ่า และผลการวดัประสิทธิภาพ
ของหมอ้แปลงไฟฟ้ามีค่าใกลเ้คียงกนั 
 

ค าส าคญั:  หมอ้แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟส, การทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะ
วงจรเปิด, การทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจรปิด, แมทแลป 
 

Abstract 
This article measures the efficiency of a single-phase 

transformer. (DL 1093) Power rating 500 VA. Voltage at primary and 
secondary winding 220/2 x 110 V, frequency value 50 Hz. By 
considering the physical effect of the resistance in the windings by test 
method of transformers at open and closed circuits to find the 
parameters with the Power and Harmonics Analyzer. Comparing actual 
measurements with simulations with MATLAB / Simulink. From the 
results obtained, the values obtained from the simulator are close to the 
actual measurements. 
 

Keywords: Single-Phase Transformer, Open Circuit Test, Short Circuit 
Test, MATLAB 
 

1. บทน า 
หม้อแปลงไฟ ฟ้ า (Transformer) จัด เป็ น วิช า เฉพ าะ ท่ี มึ

ความส าคญัทางด้านวิศวกรรมแขนงหน่ึง มีทั้ งทฤษฏี และทดลองใน
ห้องปฏิบัติการท่ีมีความยุ่งยาก และซับซ้อน ในปี ค.ศ. 2014 มีการ
น าเสนอแบบจ าลอง MATLAB  ในการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟส 
โดย Srimanti และคณะ[1] ในปี ค.ศ. 2015 Nileema และ Prof. J. H. [2] 
มีการน า Graphical User Interface (GUI) ในโปรแกรม MATLAB มาใช้
ค  านวณพารามิเตอร์ และวดัประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟส 
และปี ค.ศ. 2020 Ali N. และคณะ[3]ได้น าเสนอแบบจ าลอง Simulink  
ในโปรแกรม MATLAB ในการวดัประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 
(terco-type) จึงมีแนวคิดในศึกษาการวดัประสิทธิภาพของหม้อแปลง
ไฟฟ้าหน่ึงเฟส (DL 1093) ในห้องปฏิบติัการทางไฟฟ้า  มาเปรียบเทียบ
ผลวิเคราะห์การวดัระหว่างเคร่ืองวดัก าลังไฟฟ้า (PROVA 6830) กับ
โปรแกรม MATLAB  เพ่ือให้เขา้ใจหลักการท างานของหม้อแปลง อนั
เป็นประโยชน์ต่องานทางดา้นวิศวกรรม 

 

2. อุปกรณ์การทดลอง และทฤษฎ ี 
1.  แหล่งจ่ายไฟ (Delorenzo : DL 1013M2) 
2.  โหลดความตา้นทาน (Delorenzo : DL 1017R) 
3.  หมอ้แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟส (Delorenzo : DL 1093)  

 

 
 

รูปท่ี 1  วงจรสมมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้า [4] 
 

4.  เคร่ืองวดัก าลังไฟฟ้า (Power and Harmonics Analyzer : 
PROVA 6830, 1000A) 
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การวดัประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้า  โดยการวิเคราะห์
คุณลกัษณะทางกายภาพจากการสูญเสียค่าต่างๆ ในวงจรสมมูลของหมอ้
แปลงไฟฟ้า  สามารถหาได ้2 วิธีคือ [5-6] 
2.1 การสูญเสียในแกนเหลก็ (Core Loss)  

สามารถหาได้ดว้ยวิธีการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจร
เปิด (Open Circuit Test) หรือการทดสอบขณะไม่มีโหลด (No Load 
Test) โดยน าหมอ้แปลงไฟฟ้าต่อกบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีขดลวด
แรงดนัต ่า (Low Voltage : LV) และเปิดวงจรท่ีขดลวดแรงดนัสูง (High 
Voltage : HV) เพ่ือหาค่ากระแสไฟฟ้า ( ) ท่ีไหลผ่านค่าความตา้นทาน 
( )  และค่ากระแสไฟฟ้า ( ) ท่ีไหลผ่านขดลวดเหน่ียวน า ( ) 
ภายในของหมอ้แปลงไฟฟ้า จากสมการ  

  (1) 
  (2) 
  (3) 

เม่ือ   คือค่าก าลงัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวตัต ์
 

 
 

รูปท่ี 2  การทดสอบหมอ้แปลงขณะวงจรเปิด และวงจรสมมูล 
 

2.2 การสูญเสียในขดลวดทองแดง (Copper Loss)  
สามารถหาได้ด้วยวิธีการการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขณะ

วงจรปิด (Short Circuit Test) หรือการทดสอบเพ่ือหาค่าอิมพีแดนซ์ 
(Impedance Test) โดยน าหม้อแปลงไฟฟ้ าต่อกับแห ล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสสลบัท่ีขดลวดแรงดนัสูง (HV) และลดัวงจรท่ีขดลวดแรงดนัต ่า 
(LV) เพ่ือค  านวณหาค่าความต้านทาน ( ) และขดลวดเหน่ียวน า 
( ) ในวงจรสมมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้า จากสมการ  

    (4) 
    (5) 

   (6) 
 

 
 

รูปท่ี 3  การทดสอบหมอ้แปลงขณะวงจรปิด และวงจรสมมูล 

การวดัประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้า () หาไดจ้ากสมการ 
 

  (7) 
 

เม่ือ   คือค่าก าลงัไฟฟ้าทางดา้นเอาตพ์ตุมีหน่วยเป็นวตัต ์
         คือค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียในหมอ้แปลงมีหน่วยเป็นวตัต ์
 

3. ขั้นตอนและวธีิทดลอง 
 

 
 

รูปท่ี 4  ขั้นตอนการทดลอง 
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รูปท่ี 5  การทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า 
 

3.1 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขณะวงจรเปิด 
ท าการทดสอบโดยการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 

โวลต ์ ท่ีขดลวดแรงดนัต ่า (LV) และบนัทึกค่าต่างๆ ในตารางท่ี 1   
 

ตารางท่ี 1  ค่าท่ีวดัไดจ้ากการทดสอบหมอ้แปลงขณะวงจรเปิด 
 

แรงดนัไฟฟ้า 
(โวลต)์ 

กระแสไฟฟ้า 
(แอมแปร์) 

ก าลงัไฟฟ้า 
(วตัต)์  

ก าลงัไฟฟ้าจริง 
(โวลต-์แอมแปร์) 

220.1 0.0742 9.4 16.2 
 

3.2 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขณะวงจรปิด 
ท าการทดสอบโดยการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับท่ี

ขดลวดแรงดนัสูง (HV) ซ่ึงมีค่าประมาณ 5-10 % ของแรงดนัไฟฟ้าปกติ  
 

ตารางท่ี 2  ค่าท่ีวดัไดจ้ากการทดสอบหมอ้แปลงขณะวงจรปิด 
 

แรงดนัไฟฟ้า 

(โวลต)์ 

กระแสไฟฟ้า 

(แอมแปร์) 

ก าลงัไฟฟ้า 

(วตัต)์ 

20.2 3.08 61.0 
 

3.3 การหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรสมมูลในหม้อแปลงไฟฟ้า 
น าค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจรเปิด มา

ค านวณหาค่าความตา้นทาน ( ) และค่าความตา้นทานเชิงเหน่ียวน า 
( ) ท่ีสูญเสียในแกนเหล็ก และการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจร
ปิด มาค านวณหาค่าความตา้นทานสมมูล ( ) และค่าความตา้นทาน
เชิงเหน่ียวน าสมมูล ( ) ท่ีสูญเสียในขดลวดทองแดง ในตารางท่ี 3  
 

3.4 ทดลองการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยแบบจ าลอง Simulink ใน
โปรแกรม MATLAB  

น าค่าท่ีไดจ้ากการค านวณมาเติมใน Block Parameter ภายใน
หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีสร้างโดยแบบจ าลอง  Simulink ของโปรแกรม 
MATLAB  ดังรูปท่ี 6  ท  าการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขณะวงจรเปิด 
และขณะวงจรปิด ดงัรูป 7 และ 8 

 
 

รูปท่ี 6 ค่าพารามิเตอร์ท่ี Block Parameter ในแบบจ าลอง Simulink 
 

 
 

รูปท่ี 7  การทดสอบหมอ้แปลงขณะวงจรเปิด ในแบบจ าลอง Simulink 
 

 
 

รูปท่ี 8  การทดสอบหมอ้แปลงขณะวงจรปิด ในแบบจ าลอง Simulink 
 

3.5 การวดัประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า  
ท าการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะต่อโหลดความตา้นทาน

ค่าต่างๆ ดว้ยเคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า และโปรแกรม MATLAB   
 

 
 

รูปท่ี 9  วงจรหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะต่อโหลดความตา้นทาน 
 

4. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองจากเค ร่ืองวัดก าลังไฟฟ้า และการสร้าง

แบบจ าลอง  Simulink  ในโปรแกรม MATLAB    
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบค่าของพารามิเตอร์  
 

 

ความ
ตา้นทาน 

 

 

(โอห์ม) 

ความตา้นทาน
เชิงเหน่ียวน า 

 

   

(โอห์ม) 

ความ
ตา้นทาน 
สมมูล 

  
(โอห์ม) 

ความตา้นทาน
เชิงเหน่ียวน า

สมมูล 

 

(โอห์ม) 

เคร่ืองวดั
ก าลงัไฟฟ้า 

5153.62 3627.41 6.325 1.735 

MATLAB 5152.78 3636.36 6.33 1.752 

Error (%) 0.016 0.246 0.079 0.975 

 

 
 

รูปท่ี 10  ผลการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจรเปิด 
 

 
 

รูปท่ี 11  ผลการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจรเปิด 
 

 
 

รูปท่ี 12  ผลการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจรปิด  

 
 

รูปท่ี 13  ผลการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะวงจรปิด  
 

 
 

รูปท่ี 14  ผลการวดัประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาการวดัประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า และการสร้างแบบจ าลอง  Simulink  ในโปรแกรม 
MATLAB  จากผลการทดลองพบว่าค่าพารามิ เตอร์ท่ีได้มีค่าความ
คลาดเคล่ือนน้อยมาก และผลการวดัประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้ามี
ค่าใกลเ้คียงกนั โดยมีความแตกต่างกนัเน่ืองจากสูญเสียในแกนเหล็ก และ
ขดลวดทองแดงท่ีเพ่ิมข้ึน จากค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อมขดลวดปฐมภูมิ 
และทุ ติยภูมิ  ท  าให้ เกิดความร้อน  และอุณหภูมิ สูงข้ึน เป็นผลให้
ประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าในทางปฏิบติัมีค่าลดลง 
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