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การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ ผลการทดสอบก๊าซเจือปนในนา้ มันหม้ อแปลง
จากฐานข้ อมูลในอดีต
Development of Transformer Oil Dissolve Gas Analysis
Method Using Historical Database
บทคัดย่ อ (Abstracts)
โครงงานนี้ เป็ นการศึกษาและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ผลการทดสอบก๊าซเจือปนในน้ ามันหม้อ
แปลง จากฐานข้อมูลในอดีต สาหรับใช้คาดการณ์ที่มีความน่าเชื่ อถือได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ของการ
ตรวจสอบและประเมิน สภาพหม้อแปลงและตรวจ สอบน้ ามันในหม้อแปลงในการวิเคราะห์ได้ใช้
วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟั ชซี่ ซึ่ งเป็ นวิธีการปรับการเรี ยนรู้ได้ของฟัซซี เมื่อกาหนดกฎ
ของฟัซซีที่เหมาะสม และทาการศึกษาวิธีการวิเคราะห์ผลการทดสอบก๊าซที่เจือปนในน้ ามันโดยได้
ทาการศึกษา 2 วิธีหลัก ๆ ด้วยกันคือ 1.)วิธีของ Roger และ 2.) Doernenburg ซึ่ งทั้งสองวิธีน้ ี ได้รับ
ความนิยมเป็ นอย่างมากในการใช้วิเคราะห์ก๊าซที่เจือปนในน้ ามัน ในการศึกษาได้ทาการสุ่ ม ข้อมูล
หม้อแปลงโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน IEEE C57.104 เพื่อนามาใช้เป็ นชุดฝึ ก และทาการทดสอบตาม
กฎของทั้ง 2 วิธี เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปใช้งาน ซึ่ งจากการทดสอบนั้นผล
ที่ได้น้ นั เป็ นไปตามมาตรฐาน IEEE ของทั้ง 2 วิธีและในกรณี ที่กรณี ที่มีผลทดสอบที่คลุมเครื อ
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นจะสามารถให้คาตอบได้โดยกาจากกการทดสอบชัง่ น้ า หนักแบบฟัซซี่ ซึ่ ง
โปรแกรมนี้ ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะช่วยเหลือและลดระยะเวลา ในการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะส่ ง
ให้ผเู้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์มาช่วยในการตรวจ สอบและตัดสิ นใจ
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ที่ปรึ กษา
โครงงาน รองศาสตร์ตราจารย์ ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาเริ ง ฮินท่าไม้
ซึ่ งได้ให้คาปรึ กษาแนะนาข้อมูลด้านโปรแกรม Matlab การใช้ Fuzzy ข้อมูลทางด้านน้ ามันหม้อ
แปลงไฟฟ้ าน้ ามันและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ อันเป็ นประโยชน์แก่ การศึ กษาค้นคว้าครั้ งนี้ คณะ
ผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้
เป็ นพื้นฐานในการทาการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุณ บริ ษทั อินซู เลชัน่ เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนซัลแทนท์และบริ ษทั ทีไอ
เอส เอ็นเนี ยริ่ ง แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ที่ให้การสนับสนุ นข้อมูลที่ได้จากการทดสอบทางไฟฟ้ าและ
ข้อมูลจากการทดสอบก๊าซต่างๆในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้ า
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