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บทที่ 5 Instrument transformer
Instrument transformer คืออุปกรณที่ใชแยกอุปกรณเครื่องมือวัดและ/หรืออุปกรณควบคุม

ที่ตออยูดาน secondary ออกจากดานไฟแรงสูงที่ตอเขาทาง primary ของ Instrument
transformer สามารถแยกออกเปน
- อุปกรณที่ใชแยกอุปกรณวัดกระแส เรียกวา current transformer
- อุปกรณที่ใชแยกอุปกรณวัดแรงดัน เรียกวา voltage transformer

current transformer (CT)
CT ไมเหมือน power transformer ทั้งหมดแตใชหลักการ electromagnetic induction

เหมือนกัน ลักษณะการใชงานตางกัน  ใน power transformer กระแสไหลผานขดลวด primary จะ
มีความสัมพันธกับกระแสดาน secondary ซึ่งเปนไปตาม load แต CT มีขดลวด primary ตอ
อนุกรม (series) กับ line เพื่อวัดกระแสที่ไหลผาน หรือกลาวไดวา กระแสในขดลวด primary จะไม
ข้ึนกับ load ที่ตออยู
อาจแบงประเภทของ CT ไดเปนสองชนิดตามการใชงาน

-  CT  ที่ใชวัดกระแส โดยนําอุปกรณ instrument เชน metering system ตางๆ คือ energy
meter, current indicating meter มาตอเขาที่ดาน secondary เรียกวา metering
current transformer

- CT ที่ใชกับระบบปองกัน (protective equipment) เชน trip coil, relay ซึ่งเรียกวา
protective current transformer

หนาที่ของ CT
คือ แปลงกระแสสูงคาหนึ่ง เปนกระแสอีกคาหนึ่งที่ตํ่าลง ตามมาตรฐานกําหนด rated

current ของขดลวด secondary ไวที่ 5A  และ 1A เพื่อเปนมาตรฐานในการผลิตอุปกรณ หรือ
เครื่องมือที่นํามาตอเขาที่ secondary terminal กรณีใชงานกับไฟแรงสูง จําเปนตองมีฉนวนที่
สามารถทนตอแรงดันใชงานและแรงดันผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระบบ แตหากไมคํานึงถึงฉนวน
(insulation) ส่ิงสําคัญของ CT  ที่ตองมี คือ

- primary winding
- magnetic core
- secondary winding
- burden

primary winding   เปนขดลวดที่ตออนุกรม (series) กับ line หรือ primary circuit แบง
เปนชนิด มีรอบเดียว single-turn primary winding ไดแก ring-type หรือ through-type ใช line
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conductor/cable, หรือ busbar คลองหรือสวมใหผานชอง (window) ของ core ที่มีขดลวด
secondary พันอยูจึงถือเปนรอบเดียว และ ชนิดที่มีหลายรอบ multi-turn primary winding หรือ
wound primary current transformer ขดลวดของ primary มีหนึ่งรอบจะดีกวาหลายรอบ กลาวคือ
ผลตอ แรงทางกลที่กระทํากับ conductor ของ primary ในขณะมีกระแสลัดวงจรไหลผาน และ
ความรอน ที่เกิดขึ้นจากกระแสสูง (dynamic and thermal stresses)

magnetic core เปนแกนเหล็กที่ให induced flux ไหล คุณสมบัติของ CT ที่สําคัญคงเปน
เร่ืองความละเอียดถูกตองแมนยํา และ ความเที่ยงตรง (accuracy) ของ CT คุณสมบัตินี้ข้ึนอยูกับ
ชนิดของ material ที่ใชทํา core และโครงสรางของ core จึงมักใช magnetic alloys

secondary winding เปนขดลวดชุดที่สองที่พันบนแกนเพื่อลดกระแสใหตํ่าลง สามารถนํา
อุปกรณตางๆ มาตอเพื่อวัดคาได  คุณสมบัติของ CT ข้ึนอยูกับ flux density ใน core เปนสําคัญ
flux ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับ impedance ทั้งหมดใน secondary circuit สวนหนึ่งคือ impedance
ของขดลวด secondary บางกรณีจะมีคามากกวา impedance ของอุปกรณ หรือ burden ที่ตอเขา

burden เปน impedance ของอุปกรณที่ตอทาง secondary เชน relay, เครื่องมือวัดหรือ
อุปกรณอ่ืนๆ รวมทั้งสายที่ตอระหวางอุปกรณกับ secondary terminal รวมทั้งหมด คือ burden
ของ CT อาจมีหนวยเปน VA หรือ ohm ก็ได เชน

CT ที่มี rated burden เทากับ P VA
rated secondary current I s     A

Z b : burden       =      P/ ( I s)
2 ohm

ถา burden มี power factor เทากับ cosϕ
คา resistance จะเทากับ R b = Z b. cosϕ

คา reactance จะเทากับ X b = Z b. sinϕ
บางคนอาจมีความเขาใจผิดคิดวาซื้อ CT ที่มี burden สูงๆ ไวกอน เมื่อเวลาใชงานจะตอ

burden ที่มีคาต่ํากวา rated burden มาก แลวจะทําใหได accuracy ดีข้ึน error นอยลง ความเขา
ใจนี้ไมถูกตอง ซึ่งจะกลาวตอไป

คากําหนดตางๆ ของ CT
- rated primary current
- rated secondary current
- rated burden
- supply frequency
- accuracy class
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- system voltage ดาน primary circuit
- rated short circuit current ที่ไหลผาน primary winding และระยะเวลาที่ไหลผาน

หลักการทํางานของ CT
ถากระแส I p ไหลผานทาง primary winding จะเกิด

- induced flux :    φ   ใน core
- flux ใน core จะเหนียวนําใหเกิดแรงดันที่ secondary winding : E s
- E s เกิดขึ้นทําใหเกิดกระแส  I s ไหลใน secondary circuit
- กระแสที่ไหลเปนไปตาม ampere-turn balance

N p I p  =  N s I s    (เปน ideal transformer)
ในทางปฏิบัติ secondary winding จะมีทั้ง resistance และ leakage reactance และตอง
คํานึงถึง capacitance ที่อาจมีคาสูงจนมีผลตอ impedance ของวงจร

E s           =   I s Z s   = k. φ m
φ m เปน exciting ampere-turn : N p I l

ฉะนั้น  N p I p จึงถูกแบงเปนสองสวน คือ สวนของ primary exciting ampere-turn : N p I e
และ สวนของ primary transferring ampere-turn : N p I pl เมื่อกระแสที่แปลงไปที่ดาน secondary
ไมใชกระแสทั้งหมด จึงทําใหเกิด current error หรือ ratio error ข้ึน

โลหะที่ใชทํา core
โลหะที่ใชทําแกนเหล็ก (core) ตองเปน ferromagnetic material เนื่องจาก error เกิดขึ้น

จาก magnetizing current ที่ใชในการสราง flux จึงจําเปนตองศึกษาเรื่อง magnetizing curve ที่
แสดงความสัมพันธระหวาง flux density และ magnetizing ampere-turn หรือ B-H curve

จะเห็นไดวาเมื่อ flux density สูงขึ้น จะตองใชกระแสม
จากจุด knee point กระแสจะสูงขึ้นอยางรวดเร็วโดยที่ flux เป
เรียกวา โลหะมีสภาพอิ่มตัว (saturation) ซึ่งทําใหมี error มากใ
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จาก curve แสดงถึง oriented electrical steel ซึ่งความสัมพันธแบงไดเปน 4 ชวง
1. ชวง 0-1 เปนชวงแรก origin ตอนเริ่มตน ของ curve จนถึงจุดที่ 1 ที่เรียกวา angle

point ความสัมพันธระหวาง B-H ไม linear ชวงนี้ flux และ exciting current ยังต่ํา
มาก

2. ชวง1-2 หลังจากจุดที่ 1 จนถึงจุดที่ 2 ที่เรียกวา knee point  ชวงนี้ความสัมพันธเปน
linear เรียกวาชวง linear จุด knee point คือจุดที่ flux density เพิ่มข้ึน 10% ขณะที่
กระแสเพิ่มข้ึน 50 %

3. ชวง 2-3 หลังจากจุดที่ 2 จนถึง จุดที่ 3 เรียกจุดนี้วาจุดอิ่มตัว saturation ชวงนี้ flux
density เปลี่ยนเพิ่มข้ึนนอยมาก  แตตองการกระแสมาก

4. ชวงหลังจากชวงอิ่มตัว saturation ไปแลว ชวงนี้ flux density แทบไมเปลี่ยนแปลง แต
ตองการกระแสมาก เรียกวาชวง saturation

protective current transformer สามารถใชชวง 0-3 ในขณะที่มีกระแสปกติ แตขณะมี
กระแสลัดวงจรไหลผานอาจอยูชวงตนๆ ของ 4 แต metering current transformer จะใชชวง 0-1
เทานั้น ในทางปฏิบัติอาจใชถึงชวงกอน knee point ขณะที่มี full load current ไหลผานขดลวด
primary เพราะจะใช core material นอยลง

material สวนใหญที่ใชคือ
- hot rolled silicon-iron alloy
- cold rolled oriented silicon-iron alloy (electrical steel)
- nickel-iron alloy
- composite material

hot rolled silicon-iron alloy
ในยุคแรกๆ material ที่ใชทําแกนเหล็กมีสวนผสมของ mild steel  กับ carbon ปริมาณเล็ก

นอย มีขอเสียคือ ageing เร็ว หรือมีอายุการใชงานสั้น คือชวงใชงานจะมี hysteresis loss สูงขึ้น
เร่ือยๆ ตอมามีการพัฒนาใช silicon ผสมแทน carbon ทําใหปญหาเรื่อง ageing หมดไป แตถาใส
silicon มากจะเปราะ และหักงาย ไมสะดวกเวลาตัดและเจาะรู ปจจุบันมี hot rolled electrical
steel ที่มี silicon ผสมนอยลงมีคุณสมบัติของ permeability ดีข้ึน จึงนิยมใชทําหมอแปลง ทําใหมี
ชื่อเรียกวา transformer grade

cold rolled oriented silicon-iron alloy (electrical steel)
ตอมามีการพัฒนาการผลิตเหล็กมากขึ้นสามารถใชวิธี cold rolled ทําใหสามารถปรับปรุง

magnetic property ไดดีข้ึนทําใหเกิดการเรียงตัวกันของ crystal structure ดีข้ึนในทิศทางที่รีด ทํา
ให flux ที่ไหลในแนวขนานกับผิวของแผนเหล็ก (laminated sheet)  ไดคา permeability ดีข้ึนมาก
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ลด losses ทําให CT มีขนาดลดลง แต flux ที่ไหลในทิศทางที่หักโคงจะดอยกวาแนวขนาน ฉะนั้น
การทํา core sheet เปนรูปตัว T หรือตัว U จะดอยกวาการทําเปน strip wound core และเปนรูป
ring-type core
nickel-iron alloy

เปนโลหะที่มี losses ตํ่า แตมี permeability สูง มีขอเสียคือ คุณสมบัติ magnetic
performance จะเปลี่ยนแปลงถาไดรับ mechanical stress  สวนใหญ เปน c-core จะ ประกอบ
และ bonded กอนแลวจึงตัดเปนแบงเปนรูป C ฉะนั้นจําเปนตองปองกันเวลาขนยาย และประกอบ
อยางดี การผลิต alloy ชนิดนี้มีราคาแพง จึงใชเฉพาะ CT ที่ตองการ accuracy สูงเทานั้น
composite material

ใชผสมกันระหวาง nickel-iron alloy กับ electrical steel ขอดี คือ สามารถใส nickel-iron
alloy ไวตรงกลางระหวาง electrical steel ทําใหมี mechanical reinforce

การบอกลักษณะของ CT
-     ratio คืออัตราสวนของการแปลงกระแส จากกระแสดาน primary เปนกระแสดาน

secondary
เชน ratio  ของ current transformer 300 : 5  มีความหมายวา CT มี rated primary
current เทากับ 300 A  และ rated secondary current มีคา 5 A หรือ
CT ที่เปน multi-ratio : 100-1200  A. สามารถเลือกกระแสใชได 10 ratio ต้ังแต 100 A.   
ถึง1200  A. โดยที่กระแสดาน secondary มีคาคงที่เทากับ 5 A.  และ
กรณีที่มี secondary หลายชุดพันบนแตละ core ใหเลือกใชงาน เรียกวา multi-core เชน
100-1200//5

- current rating factor : RF คือ คาจํานวนเทาของกระแสดาน primary ที่ CT สามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่องเชน 1 , 1.3 , 2 เปนตน

- ความแมนยํา (accuracy) คือความถูกตองแมนยําของการแปลงกระแส ซึ่งมีลักษณะตาง
กันระหวาง ชนิด protection และ metering

- polarity ใชในกรณีที่นํา secondary ของ CT สองชุด หรือมากวาสองชุดมาตอกัน และทิศ
ทางการไหลของกระแส

ขอกําหนดของความแมนยําของ CT (accuracy class)
IEEE/ANSI std.

metering CT มีขอมูลกํากับที่กําหนดไวดังนี้
- มี  accuracy class  ที่ระบุคือ  0.3 , 0.5 , 0.6 , 1.2
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- มี  rate burden  อยู 5 แบบ  คือ  B – 0.1 , B – 0.2 , B – 0.5, B – 0.9 และ B – 1.8
เชน  0.3 B – 0.1  คือ CT ตัวนี้มี  accuracy class ± 0.3  % และ มี rated burden
เทากับ 0.1 Ω

relaying CT มีขอมูลกํากับที่กําหนดไวดังนี้
- C   classification  เปนการบอกวา accuracy ที่ระบุไดจากการคํานวณ
- T   classification  เปนการบอกวา accuracy ที่ระบุไดจากการทดสอบ  (test)
- secondary terminal voltage rating  เชน กรณีพิกัดดาน  secondary  ของ CT = 5 A

          secondary terminal voltage standard burden     Ω
10       B – 0.1

  20                  B – 0.2
  50 B – 0.5
100 B - 1
200 B - 2
400 B - 4
800  B – 8

standard  burdens  for  current  transformer ที่กําหนดเปนมาตรฐานมีลักษณะดังนี้

burden resistance
( Ω )

inductance
(mH )

impedance
( Ω )

volt-ampere
( at 5 A )

power
factor

metering  burdens
B - 0.1
B - 0.2
B - 0.5
B - 0.9
B - 1.8

0.09
0.18
0.45
0.81
1.62

0.116
0.232
0.580
1.04
2.08

0.1
0.2
0.5
0.9
1.8

2.5
5.0
12.5
22.5
45.0

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

relaying  burdens
B - 1
B - 2
B - 4
B - 8

0.5
1.0
2.0
4.0

2.3
4.6
9.2
18.4

1.0
2.0
4.0
8.0

25
50
100
200

0.5
0.5
0.5
0.5
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standard accuracy classes and limits of TCF for current transformer for metering service
TCF  =  transformer correction factor

limit of TCF
100% rated
current

10%  rated
current

accuracy
class

min max min max

limit of P.F (lagging of
metered power load)

1.2
0.6
0.5
0.3

0.988
0.994
0.995
0.997

1.012
1.006
1.005
1.003

0.976
0.988
0.995
0.994

1.024
1.012
1.005
0.006

0.6 – 1.0
0.6 – 1.0
0.6 – 1.0
0.6 – 1.0

เชน   C 100  ความหมายคือ เมื่อมีกระแสไหลผานดาน primary เทากับ 20 เทาของ rated
current  ในขณะที่มี rated burden 1  Ω   ตออยูดาน secondary จะเกิดแรงดันที่ secondary
terminal เทากับ 100 โวลต (rated burden x (20x5) =secondary volt ) และ มี ratio error จาก
การคํานวณไมเกิน 10%
IEC  Standard   (International Electrotechnical Commission)

metering (metering core)
-   Fs  =  instrument security factor คือจํานวนเทาของ rated current ที่ทําให   core

เกิดอิ่มตัว
-   accuracy  กําหนดคาเทากับ      0.1    0.2     0.5    1.0     3.0
relaying  (protective core)
-   ALF :accuracy limit factor คือคาจํานวนเทาของกระแสที่ ratio error ไมเกิน มาตรฐาน
-   class  มี  5P,  10P

เชน   ALF  =  20,  In = 5 A.    class  5P

ความหมายคือ ที่  20 x 5  =  100 A,    % ratio error  ไมเกิน  5.0%

-     continuous–thermal–current rating factor ที่ ambient temperature เทากับ  30oC
 คา  rating factor  นี้กําหนดไว  6 คา  คือ  1.0 , 1.33 , 1.5 , 2.0 , 3.0  และ  4.0
-   short–time current rating คือคากระแสสูงสุดที่มีผลดานแรงทางกล และความรอน
-    mechanical current rating (I dyn) คือ คากระแส short circuit สูงสุดที่ไหลผานขดลวด
โดยขดลวดสามารถทนแรงกล (mechanical force) ที่เกิดขึ้นได ซึ่งกําหนดเปนคา RMS
ของ AC component  ของรูปคลื่น  asymmetrical primary current  เมื่อเกิดลัดวงจร
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ทางดาน primary circuit
- short–time thermal current rating (I th)  คือ คากระแส short circuit สูงสุดที่ไหลผาน

ขดลวดดาน primary โดยที่ขดลวดสามารถทนความรอนที่เกิดขึ้น โดยมีอุณหภูมิไม
เกินจากคากําหนด ซึ่งกําหนดคาเปน RMS ของ symmetrical primary current
    อุณหภูมิที่ CT สามารถทนไดตามชนิดของฉนวนคือ กรณีฉนวนชนิด temperature
rise 55 oC มีอุณหภูมิไมเกิน 250 oC  และ กรณีชนิด 80 oC มีอุณหภูมิไมเกิน 350 oC       
ใชเวลาทดสอบนาน 1 วินาที

การเลือก primary rated current
ตองคํานึงถึงขณะที่กระแสมีปริมาณต่ําๆ minimum current ที่ไหลผานขณะใชงานดวย

เพราะ primary ampere-turn จะมีผลตอคุณสมบัติเร่ือง ratio error และ phase error
อีกประการหนึ่งเรื่องของ dynamic force และ thermal stress ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีกระแส

ลัดวงจรที่เกิดขึ้นไหลผาน ดาน primary winding
ถามี primary winding หนึ่งรอบ หรือเปน bar-type จะมีราคาถูกกวาชนิดหลายรอบ

wound-type primary winding
บางกรณีอาจมีความจําเปนตองใชชนิด multi-ratio ซึ่งทําไดโดย
- ใหรอบดาน secondary คงที่ไวและตอรอบดาน primary ใหขนาน หรืออนุกรมกัน
- ใหรอบ primary คงที่ไวแลวใชวิธี tap รอบ ออกมาตามตองการ หรือตอขนาน หรือ

อนุกรม ดาน secondary
- ออกแบบโดยใชสองวิธีรวมกัน

การเลือก secondary rated current
ในปจุบัน secondary current rating มีอยู 2 ชนิด คือ 1 A. และ 5 A. อาจมีขอคําถามวา

จะเลือกชนิดไหนมาใชงานดี
ลองพิจารณา CT สองตัวที่มี กระแส 5 A. และ 1 A.
ถามี flux density เทากัน มีคา rated primary current เทากัน  มีขนาด core ที่กําหนดเทา

กัน และ secondary ampere-turn มี mean length เทากัน ขณะที่ทดสอบกับ rated burden ที่
primary rated current จะมีคา error เทากัน แตในทางปฏิบัติ สายที่ใชตอระหวาง terminal กับ
burden หรือ relay มีความยาวมาก ทําใหมี lead resistance ไมเทากัน จึงเปนตัวแปลที่สําคัญ ถา
lead ที่ใชตอมีขนาดเดียวกันจะพบวาชนิด 1 A. มี burden (VA) นอยกวา 5 A. ถึง 1/25

อีกประการหนึ่งชนิด 1 A. สามารถปรับคา error ไดงายกวา โดยปรับรอบดาน secondary
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เพื่อชดเชยกับ primary ampere-turn  :   N p I p=  N s I s  เชนปรับรอบ 1 รอบของ CT 100 : 5  จะสง
ผลถึง 5% แตมีผลกับ CT 100/1 เพียง 1%

ชนิด 1 A มีขอดอยเรื่องราคาคือ ราคาจะแพงกวาชนิด 5 A. แตผูผลิตอาจจะปรับขนาดของ
core ใหมีขนาดเล็กลงเพื่อลดคา material เนื่องจาก burden นอยกวา 5 A.

ขอดอยอีกอยางหนึ่งของชนิด 1 A. คือ จะเกิดแรงดันสูงกวา 5 A. ขณะเกิด open circuit ที่
secondary  เนื่องจากมีจํานวนรอบของขด secondary มากกวา

สรุปไมมีขอกําหนดตายตัววาชนิดไหนดีกวา แตสามารถกลาวไดวา ควรเลือกขนาด 5 A.
กอน ยกเวนวาจะมีความจําเปนบางประการ เชนระบบทั้งหมดถูกออกแบบไวเปนชนิด 1 A. มี
ปญหาเรื่อง spare unit หรือ ระยะทางระหวาง CT  กับ อุปกรณปองกันอยูหางกันมาก เปนตน

การเลือก secondary rated burden
การพิจารณาหา rated burden ตองคํานึงถึงสาย lead ที่ใชตอระหวาง CT กับอุปกรณ

ตางๆ  standard burden มีคาตามมาตรฐานกําหนดไวดังกลาวมาแลว เวลาใชงาน burden อาจมี
power factor ไมเหมือนกับมาตรฐานที่กําหนดไวทําใหมี error เกิดขึ้นไมเหมือนกับตอนที่ทดสอบ
อีกประการหนึ่งปกติคา error ที่ burden ตํ่าๆ มักจะเปนดานบวก (positive) มากวา เมื่อเพิ่ม
burden มากขึ้นจนถึง rated burden คา error จะลดลงและไปอยูดานลบ (negative) ถาเลือกใช
CT ที่มี rated burden สูงเกินไปมาใชงานเวลาที่นํา burden ที่ตํ่ากวามาตออาจทําให error อยูดาน
เปน positive ซึ่งอาจมีคาสูงกวาดาน negative และจะมีผลมากถาการออกแบบใช turn correction
ปรับ error เพื่อใหขณะที่มี rated burden มี error ไมใหเกินคากําหนด  การเพิ่ม turn ทําให error
เปน positive  มากขึ้น
การใชงาน overload

ปกติ CT จะสามารถใชงานในสภาพ overload 120% ไดนานระยะเวลาหนึ่ง โดยมีขอ
จํากัดที่ตองคํานึงถึงคือ temperature rise ของขดลวดและน้ํามัน นอกจาก CT จะกําหนด current
factor ไวเพื่อใหสามารถใชไดอยางตอเนื่องโดยการออกแบบ current density และ temperature
rise ไวใหเหมาะสม อยางไรก็ตาม accuracy ที่ออกแบบไวอาจจะดีที่สุดที่ current factor สูงสุด
แตนําไปใชงานที่ 100% อาจจะมี accuracy ดอยลง และที่กระแสต่ําอาจไมเหมาะสม ฉะนั้นควร
เลือก rated primary current เทากับกระแสที่ไหลผานจริง หรือเลือกจากคามาตรฐานที่สูงกวาแต
ใหอยูใกลกับคาใชงานจริงมากที่สุด

เชน ถาใชกับกระแส load เทากับ 500 A. ใหเลือก rated primary current เทากับ 500 A.
หรือ 600 A.  ตามมาตรฐาน  ซึ่งจะดีกวาเลือกขนาด 400 A. และกําหนด current factor 1.25 เทา

การทดสอบ CT ที่มีสภาพ overload เชนที่ 120% จะมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบ error ของ
accuracy แตไมมีวัตถุประสงคเร่ืองการพิจารณาความสามารถใช continuous loading ที่ 120 %
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สิ่งแตกตางกันระหวา protective และ metering current transformer
มีลักษณะบางประการที่แตกตางกัน
- protective CT จะคํานึงถึงเฉพาะ ratio error สวน phase error ไมคอยสําคัญ เหมือน

metering CT ยกเวนกรณีที่มีการนําไปเปรียบเทียบ phase กันระหวาง CT สองตัว
- จะพิจารณา error ของ metering CT เฉพาะในขณะที่ primary current มีปริมาณ 5-

120 % ของ rated current แต protective CT ตองคํานึงถึงกระแสที่ระดับหลายเทา
ของ rated current ที่เกิดขึ้นขณะวงจรดาน primary circuit เกิดลัดวงจร การใช
protective CT กับ  differential relay จําเปนตองคํานึงถึง exciting curve ของ CT ทั้ง
สองตัว หรือ มากกวาสองตัวที่นํามาตอกัน หากมีความแตกตางกันมาก จะทําให
minimum setting หรือ mismatch setting  (ที่คํานึงถึง tap changer compensation)
ไมเพียงพอ กรณี bus differential relay มีคุณลักษณะเปน high impedance relay
คาแรงดันที่เกิดจากกระแส mismatch คูณกับ relay impedance ตองนอยกวา
voltage setting ของ relay

open circuit voltage ใน CT
ในขณะที่มี burden ตออยูที่ secondary circuit ของ CT จะมีแรงดันครอม burden เพียง

เล็กนอยเปนระดับ volts  แตเมื่อ secondary circuit เกิด open หรือ กรณีที่ปลดสายตอของ
burden ออกขณะกําลังใชงาน เมื่อมีกระแสไหลทาง primary จะทําใหเกิดไฟแรงสูงที่มีรูปรางเปน
pulse ที่มี peak สูงอาจเปนระดับ kilovolt ที่ secondary winding

CT ที่มี rated secondary current 5 A. มี burden ขนาด 15 VA ตออยู ขณะที่กระแสไหล
ทาง primary เปน rated current จะมีแรงดันที่ secondary terminal ประมาณ 3 volts  แตถา
secondary circuit เกิด open จะเกิดแรงดันที่มี peak สูงเปนระดับ kV เพราะ primary ampere-
turn ทั้งหมดจะเปน exciting ampere-turn  ไมมี ampere-turn ในสวนของ transferring จึงทําให
core เกิด saturation อยางมาก

H

B

Current

Flux

Voltage
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ตามรูป แสดงรูปรางของ flux ที่มี flat-topped shape
แรงดันเปนสัดสวนโดยตรงกับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ flux จึงทําใหขณะที่ flux เปลี่ยน

แปลงเปนรูป flat โดยเร็วก็จะเกิด เปนแรงดันสูงเฉพาะตรงนั้น (peaky) แรงดันสูงนี้อาจทําใหฉนวน
ดาน secondary เสียหาย (breakdown) และอาจเกิด overheat จาก eddy current  losses ได
ดวย ในทางปฏิบัติจึงตองออกแบบใหมีฉนวนที่ทนแรงดันที่เกิดขึ้นนี้ตลอดเวลาถึงแมวา routine
test จะกําหนดใหทดสอบเพียง 1 นาที

voltage transformer
voltage transformer คือ instrument transformer ที่ใชแปลงแรงดันใหตํ่าลง และมักจะมี

คาแรงดัน ตามมาตรฐานกําหนด เชน 100, 100/√3, 115, 115/√3, 220, 220/√3, volts เปนตน
ขอกําหนดลักษณะของ voltage transformer คือ
- rated primary voltage
- rated secondary voltage
- insulation level
- rated burden
- frequency
- จํานวน phases
- accuracy class
ที่มีใชงานแบงเปนสองชนิด
- magnetic-type voltage transformer (MVT)
- capacitive voltage transformer (CVT)

magnetic-type MVT จะใชงานที่แรงดันเดียว หรือ ที่ flux density เดียว ไมมี
ลักษณะเปน wide range เหมือน CT การออกแบบเพื่อแปลงแรงดัน ใชหลักการเชนเดียว
กับ power transformer ส่ิงที่แตกตางกัน คือ ตองคํานึงถึง error ของแรงดันที่แปลงออกที่
ดาน secondary

V p I p=V s I s  และ N p I p= N s I s

capacitive voltage transformer มีลักษณะเปน capacitive divider คือมี
capacitor สองชุดตออนุกรมกัน สวนลางจะมีคา capacitance สูงกวาสวนบน  แรงดันที่
tap ออกจาก capacitor สวนลางจะนําไปตอเขากับ  intermediate voltage transformer
(IVT) ที่เปน inductive-type เพื่อแปลงแรงดันใหตํ่าลงในระดับเหมาะสมกับอุปกรณ
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เนื่องจาก capacitor impedance และ leakage impedance ของ IVT ทําใหการ
ใชงานไมสามารถควบคุม ratio ที่ burden คาตางๆ ได จึงจําเปนตองมี tuning reactor ซึ่ง
จะตอข้ันไวกอนตอเขา inductive voltage transformer เมื่อเลือกคาที่เหมาะสมกับ
frequency ระบบ ก็จะทําให impedance ของ capacitor หมดไป

accuracy class ของ instrument transformer
IEC  standard

         -  class  สําหรับ   metering  : 0.1,  0.2 ,  0.5 ,  1.0 ,  3.0
         -  class  สําหรับ   relaying   :         3P,   6P    ที่    burden  25 -100%
            การใชงานในชวงแรงดัน   5 %  ถึง แรงดันที่ออกแบบใหเหมาะกับการ ground

ของระบบแตละประเภท     :  มีคาเทากับ        V r . f  %
              ระบบที่เปน      solidly ground             f    =   1.5

  ระบบที่ไมเปน  solidly ground             f    =   1.9

ตารางแสดงคา standard accuracy classes and limits of  TCF  for  voltage transformer

accuracy class limits of transformer correction factor limits of power factor (lagging)
Min Max Min Max

1.2
0.6
0.3

0.988
0.994
0.997

1.012
1.006
1.003

0.6
0.6
0.6

1.0
1.0
1.0

ตารางแสดงคา standard burdens for voltage transformer

Designation of Burden Secondary VA Burden Power Factor
W
X
Y
Z

ZZ

12.5
25
75

200
400

0.10
0.70
0.85
0.85
0.85
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การเกิด ferro-resonance และวิธี suppression ใน CVT
ferro-resonance เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวงจรที่ประกอบดวย capacitance  ตอ

อนุกรมกับ inductance  ที่มีลักษณะคุณสมบัติเปน non-linear เชน exciting inductance ของ
inductive voltage transformer หรือ exciting inductance ของ intermediate voltage
transformer  ในขณะที่เกิดจะพบวามี oscillation ที่ sub harmonic frequency
เหตุการณที่ทําให CVT เกิด  ferro-resonance

เนื่องจากคุณสมบัติของ capacitor  จะเปลี่ยนแปลงแรงดันทันทีทันใดไมได  และ inductor
จะเปลี่ยนแปลงกระแสทันทีทันใดไมได  ฉะนั้นเหตุการณที่มีการเปลี่ยนแปลง แรงดัน หรือ กระแส
ของ CVT อยางรวดเร็วจะทําใหวงจรไม stable จะเกิด oscillation เพื่อปรับตัวใหเขาสูสภาวะปกติ
(steady state) เหตุการณดังกลาวไดแก

1) เกิด fault ในสายสง ระบบปองกันทํางานสั่งปลดสายสงออก แลวสั่ง reclose กลับเขา
อยางรวดเร็ว ผลหลังจากการ reclose อยางรวดเร็ว คือ แรงดันที่คางอยูบนสายสงเนื่อง
จาก capacitance (trap charge) ไมเทากับแรงดันระบบขณะที่ reclose กลับเขามา
ทําใหเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันอยางรวดเร็วที่   C1+C2

2) ปลด burden ขนาดใหญออกจาก secondary circuit มีผลตอ voltage drop ครอม
(C1+C2) หรือ trap charge ทําใหแรงดันที่ C1 และ C2 เกิดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

3) เกิด short circuit ในวงจรดาน secondary circuit แลว fuse ขาด  จะมีผลเชนเดียว
กับขอ 2 แตรุนแรงกวามาก  เนื่องจากกระแส short circuit จะสูงกวากระแส load

4) ในกรณีที่โครงสรางของ CVT มี gap ครอม C2 หากเกิด flashover ที่ gap ครอม C2

เมื่อ flashover หายไป  จะเกิด oscillation ได   เนื่องจาก C1 และ C2 ตองปรับสภาพ
กลับมาเปน voltage divider อีกครั้งหลัง flashover หายไป

ทั้ง 4 เหตุการณ  เหตุการณที่ 3 จะเกิด oscillation ที่มี energy มาก และรุนแรงที่สุด จึงใช
เปนเหตุการณที่จะทดสอบวงจร ferro resonance suppression

วิธี  suppression ferro-resonance
มีวิธี suppression หลายวิธี แตทั้งหมดใชหลักการ damp energy ที่เก็บอยูที่ตัว

capacitor ดวย resistor  ส่ิงที่แตกตางกันในแตละวิธี คือ การออกแบบวงจร เชน
-  ใส fixed resistor ตอครอม secondary circuit ไว

ขอดี    -  งายและไมยุงยาก, สามารถ  damp high frequency ไดดวย
ขอเสีย -   ตองออกแบบให CVT มี burden ที่สูงขึ้นมาก ทําใหมีโครงสรางใหญ

-   เกิด heat เนื่องจาก loss ตลอดเวลาทําใหเกิดความรอน
- ใส resistor ที่มี saturable reactor ทําหนาที่ switching ให resistor เขาและออกในวงจร
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   secondary circuit เพื่อแกปญหาขอเสียของวิธีที่ 1
- ใส resistor ที่มีอุปกรณ electronic ไว switching เชน FDD (fast damping device) ซึ่ง
จะแบง resistor ออกเปน step การนํา resistor เขาในวงจรเมื่อแรงดันถึงจุดกําหนด จะ
พรอมกัน สวนการนําออกเมื่อแรงดันกลับสูระดับที่ต้ังไว จะทยอยปลด resistor ออกไม
พรอมกัน เพราะหากปลด resistor ออกพรอมกัน อาจเกิด oscillation ข้ึนใหมอีกครั้ง

 ตามมาตรฐาน IEEE/ANSI ตามหัวขอ Type Test กําหนดใหทดสอบ CVT เพื่อแสดงวามี
ความสามารถ suppress ferro-resonance ไดในขณะที่ไมมี burden ตออยู หรือมีเพียง burden
ของ measuring device ที่ตอเพื่อวัด oscillation เทานั้น โดยใชเหตุการณของการเกิดลัดวงจรดาน
secondary circuit เปน trigger

ปกติการออกแบบ flux density ที่แรงดันใชงานของ intermediated voltage transformer
มีคาต่ํา จึงตองระวังในการนํา auxiliary transformer มาตอในวงจรดาน secondary เพราะ
auxiliary transformer ทั่วไปมีการออกแบบ flux density ที่แรงดันใชงานสูงมาก จะเกิด ferro-
resonace กับ capacitance ไดงานกวา intermediated voltage transformer เพื่อปองกันไมให
เกิดกับ auxiliary transformer จึงควรใชรุนที่มี flux density ตํ่ามาก เชนมี rated flux density
ประมาณ 0.3 tesla

จากประสบการณสาเหตุของ ferro-resonance เกิดขึ้นเพราะมี auxiliary transformer ตอ
อยูในวงจรเสมอ เพื่อนําไปใชในวงจร synchronizing, indicating lamp หรือใชปรับแรงดันใหเปน
standard voltage เปนตน
ขอควรระวังในการใช magnetic voltage transformer ในระบบแรงดัน 115-500 kV.

การใช  MVT ตอกับ line, transformer หรือ bus ในระดันแรงดัน 115-500 kV มี ขอควร
ระวัง คือ อาจเกิด ferro-resonance เนื่องจาก วงจรที่เกิดขึ้นหลังจาก de-energize แลว อาจเกิด
วงจรสภาพ capacitance ตอกับ non-linear inductance ได จะมีแรงดันที่เกิดจาก capacitance
coupling จาก line ที่ขนาน และยังใชงานอยูกับ non linear exciting induction ของ voltage
transformer ของ line ตอ series กัน เชน

กรณีใชเปน line voltage transformer :
-   เกิดวงจร grading capacitance ของ breaker ที่ de-energize ตอ series กับ non

linear exciting induction ของ line voltage transformer
- เกิดวงจร coupling capacitance ระหวาง line ที่เดินขนานและใชงานอยู (energize)

กับ line ที่ปลดออก (de-energize) ตอ series กับ non-linear exciting induction
ของ voltage transformer ที่ตอใชใน line ที่ปลดออก
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กรณีใชเปน bus voltage transformer :
- เกิดวงจร grading capacitance ของ breaker ตอ series กับ non linear exciting

induction ของ voltage transformer ที่ใชกับ bus ที่ปลดออก กรณีนี้เกิดขึ้นจาก bus
differential relay ทํางานสั่งปลด breaker ทุกตัวที่ติด bus นั้นออก

การแกไข ferro-resonance ที่เกิดขึ้นกับ MVT โดยการใช damping resistor ตองคํานึงถึง
- การใหขอมูลแกผูผลิตเพื่อออกแบบ flux density ของ voltage transformer ใหเหมาะ

สมกับการใช resistive damping เพราะคา damping resistance ข้ึนกับ over-
exciting factor  ของ magnetic core

- การตอ damping resistor ในวงจร secondary ของ voltage transformer ที่ใชกับ
energy meter ไมควรเปนชนิดตอเปน fixed burden เพราะมีผลกับ accuracy

- อาจจําเปนตองการ tertiary winding เพื่อตอ damping resistor
- ใช ferro-resonance detector เชน under frequency relay หรือ auxiliary contact

ของ breakers ซึ่งมี reliability ตางกัน
- การตอ damping resistor เขาในวงจรหลังจากที่  breaker open แลว ควรจะเปนชวง

เวลาสั้นๆ ไมควรตออยูจนกวา breaker จะ close กลับเขาใชงาน
นอกจากคํานึงถึงการเกิด ferro-resonance แลว ยังตองคํานึงถึงการใชงานที่ตอกับ high

voltage cable ที่ยาวมากๆ เนื่องจาก inductive voltage transformer ตองเปนตัวรับการ
discharge ประจุของ cable capacitance
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