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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การพฒันาซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการออกแบบกราวดก์ริดของสถานียอ่ยกระแสสลบัเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นมาก 

ทั้งน้ีเพราะตอ้งการใหมี้ความแม่นยาํสูงและประหยดัเวลาในการคาํนวณท่ีตอ้งใชว้ธีิ trial and errorกราวดก์

ริดมีความสาํคญัต่อการปฏิบติัการปกติของสถานียอ่ยเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

1 เป็นตวัเช่ือมประสานศกัยใ์หเ้ท่ากนัสาํหรับวตัถุท่ีเป็นตวันาํทั้งหมด  เป็นการป้องกนัการเกิดความต่างศกัย์

ระหวา่งตวันาํ   นอกจากนั้นยงัป้องกนัการเพิ่มข้ึนของประจุไฟฟ้าสถิตจนเกิดการดิสชาร์จ และเป็นสาเหตุ

ใหเ้กิดประกายไฟท่ีมีพลงังานมากพอจนเกิดการระเบิดของสารไวไฟในบรรยากาศ 

2 ทาํใหท้างเดินของกระแสฟอลทล์งดินมีค่าความตา้นทานของดินนอ้ย เป็นการป้องกนัอนัตรายต่อคนและ

อุปกรณ์ภายในสถานียอ่ยและรอบขอบร้ัวดา้นนอกของสถานียอ่ย 

3 สาํหรับฟอลทล์งดินท่ีทางเดินของกระแสฟอลทก์ลบัไปยงัแหล่งจ่ายมีระยะทางไกล กราวดก์ริดท่ีมีค่า

ความตา้นทานของดินนอ้ยจะช่วยป้องกนัอนัตรายจากแรงดนั GPR  ซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดแรงดนัสัมผสั

(touch voltage)และแรงดนัช่วงกา้ว(step voltage)ท่ีอนัตรายได ้

4 เป็นทางเดินท่ีมีความตา้นทานนอ้ยของกระแสฟ้าผา่และกระแสเสิร์จของอุปกรณ์ป้องกนัเสิร์จใหไ้หลลง

ไป remote earth ไดง่้าย 

5 เป็นท่ีตั้งของแรงดนัอา้งอิง และช่วยลดการรบกวนทางไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในเคร่ืองมือวดั และ

ในระบบส่ือสาร 

ในการวจิยัน้ีตอ้งการจะพฒันาใหซ้อฟทแ์วร์มีคุณสมบติั Graphical User Interface เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ

ปฏิสัมพนัธ์กบัซอฟทแ์วร์ไดโ้ดยไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคาํสั่งของซอฟทแ์วร์เลย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1)เพื่อพฒันาซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการออกแบบกราวดก์ริดของสถานียอ่ยกระแสสลบัข้ึนมาใชเ้องโดยใหมี้ GUI 

เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูใ้ช ้

2) เพื่อเป็นการบริการวชิาการแก่สังคม 
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1.3ขอบเขตของการวจัิย 

ใชห้ลกัดินเป็นตวันาํทองแดงมาตรฐานทัว่โลกมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง16 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร ฝังอยูใ่ตดิ้น

ในแนวด่ิง 

 

1.4กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การออกแบบกราวดก์ริดของสถานียอ่ยกระแสสลบัตามมาตรฐาน IEEE Std80TM-2013 ( Guide for Safety of 

AC Substation Grounding )ตอ้งรู้ค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินในพื้นท่ีนั้นๆ จึงมีความจาํเป็นตอ้งวดัค่า

ความตา้นทานจาํเพาะของดินก่อน หรืออาจจะใชค้่ามาตรฐานท่ีทัว่โลกสาํรวจไวแ้ลว้ก็ไดแ้ลว้นาํไปคาํนวณ

ค่าparameter ต่างๆ ของกราวดก์ริด และตรวจสอบวา่ไดม้าตรฐานแลว้หรือยงั ถา้ยงัไม่ไดก้็ตอ้งปรับเปล่ียน

แบบใหม่ แลว้คาํนวณค่า parameter ต่างๆ ของกราวดก์ริดอีก และตรวจสอบวา่ไดม้าตรฐานแลว้หรือยงัอีก

ปรับเปล่ียนอยูห่ลายคร้ังจนกวา่จะไดม้าตรฐาน จึงยติุการคาํนวณ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลามากในการออกแบบ จึงควร

มีซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นออกแบบกราวดก์ริดโดยเฉพาะ และเพื่อใหค้วามสะดวกผูใ้ชจึ้งพฒันาใหมี้GUI 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) เรียนรู้การออกแบบกราวดก์ริดตามมาตรฐาน  IEEE Std80TM-2013 ( Guide for Safety of AC Substation 

Grounding ) 

2)     เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนวชิาแมตแล็บ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ความหมายของความต้านทานของดิน 

ความตา้นทานของดินคือความตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้าในดินจากระบบรากสายดินถึง remote 

earthโดยถือวา่ท่ี remote earth มีค่าศกัดาเป็นศูนย ์เช่น เม่ือเกิดฟ้าผา่ลงท่ีระบบป้องกนัฟ้าผา่เกิดกระแสไฟฟ้า

ไหลลงระบบรากสายดิน หรือเม่ือเกิด line surge เน่ืองมาจากเกิดฟ้าผา่ในบริเวณใกลเ้คียง และหรือเม่ือเกิด

กระแสฟอลทไ์หลลงระบบรากสายดิน ในทางปฏิบติัค่าความตา้นทานของดินข้ึนอยูก่บัระยะความลึกของ

ดินประมาณ 10 เมตรเท่านั้น  ความตา้นทานของดินข้ึนอยูก่บัความช้ืน อุณหภูมิ และองคป์ระกอบของธาตุ

ต่างๆในดิน ซ่ึงทาํใหมี้ค่าข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูการตลอดปี   

ถา้อุณหภูมิของดินสูงกวา่ 0 ℃  ผลของอุณหภูมิต่อค่าความตา้นทานจาํเพาะ (soil resistivity)ของดินมีค่า

นอ้ยมากตดัทิ้งได ้   ความตา้นทานของดินมีค่าข้ึนอยูก่บัความตา้นทานจาํเพาะของดินและรูปร่างลกัษณะ

ของระบบรากสายดินท่ีออกแบบไวเ้พื่อใหมี้ค่าความตา้นทานของดินอยูใ่นค่ามาตรฐานความปลอดภยั 

สภาพ remote earth เป็นเน้ือดินม่ีใหค้่านาํไฟฟ้าสูงสุดต่อเช่ือมถึงกนัปกคลุมทัว่ไปอยูใ่ตดิ้นท่ีระดบัความลึก

ระดบัหน่ึง  ชั้นล่างท่ีติดกบั remote earth เป็นชั้น magma และชั้นล่างท่ีติดกบัขั้น  magma เป็นแกนศูนยก์ลาง

ของโลกท่ีแขง็เรียกวา่ solid core    remote earth ทาํนา้ท่ีเป็นจุดต่อร่วมของวงจรไฟฟ้าในดินตามธรรมชาติ 

 

2.2    การวดัค่าความต้านทานจําเพาะของดิน ( 𝝆𝝆 ) 

ขอ้มูลสนามท่ีตอ้งวดั คือค่าความตา้นทานจาํเพาะของดิน มีวธีิวดัดงัน้ี 

2.2.1   วธีิของ Wenner 

วธีิน้ีใชแ้ท่งหลกัดิน 4 แท่ง ระยะระหวา่งแท่งเท่าๆกนัดงัรูปท่ี 1 ขา้งล่างน้ี 
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รูปที ่1การวดัค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินโดยวธีิของ Wenner 

𝜌𝜌 =    
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑅𝑅𝑤𝑤

  1+    2𝜋𝜋
�𝜋𝜋2+4𝑏𝑏2  −  𝜋𝜋

�𝜋𝜋2+𝑏𝑏2

(1) 

 

เม่ือ                  𝜌𝜌คือ  ความตา้นทานจาํเพาะของดิน ( Ω-m ) 

                  𝑅𝑅𝑤𝑤 คือ  ค่าความตา้นทานท่ีวดัได ้ (Ω ) 

                         a คือ  ระยะห่างระหวา่งแท่งหลกัดิน ( m ) 

                         b คือ  ความยาวของแท่งหลกัดินในดิน (m) 

ถา้      a  >  20b      𝜌𝜌   =  2𝜋𝜋a𝑅𝑅𝑤𝑤  

ท่ีมา : IEEE Std 81TM -2012 

2.2.2   วธีิของ  Schlumberger 

วธีิน้ีใชแ้ท่งหลกัดิน 4 แท่ง ระยะระหวา่งแท่งไม่เท่ากนัดงัรูปท่ี 2 ขา้งล่างน้ี 
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รูปที ่2การวดัค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินโดยวธีิของSchlumberger 

𝜌𝜌   =   𝜋𝜋 𝒄𝒄.( 𝒄𝒄+𝒂𝒂 )
𝒂𝒂

 𝑅𝑅𝑠𝑠 (2) 

เม่ือ      𝜌𝜌คือ  ความตา้นทานจาํเพาะของดิน ( Ω-m ) 

        𝑅𝑅𝑠𝑠 คือ  ค่าความตา้นทานท่ีวดัได ้ (Ω ) 

a    คือ  ระยะห่างระหวา่งแท่งหลกัดินของแท่งช่วยวดัแรงดนั( m ) 

b    คือ  ความยาวของแท่งหลกัดินในดิน (m) 

c    คือ  ระยะห่างระหวา่งแท่งหลกัดินของแท่งช่วยวดักระแสกบัแท่งช่วยวดัแรงดนัท่ีอยูใ่กลก้นั( m ) 

ท่ีมา : IEEE Std 81TM -2012 

2.2.3    วธีิ  3-pole Fall-of-Potential 

วธีิน้ีใชแ้ท่งตวันาํ 3 แท่ง คือแท่งตวันาํ C (เรียกวา่แท่งช่วยวดักระแส )  แท่งตวันาํ P (เรียกวา่แท่งช่วยวดั

แรงดนั) และแท่งตวันาํ X (เรียกวา่แท่งทดสอบ )  เร่ิมตน้เคร่ืองมือวดัจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ท่ีแท่งตวันาํ  X 

ซ่ึงเป็นจุดท่ีตอ้งการวดัค่าความตา้นทานของดินนัน่เองลงสู่ดิน  และถูกวดัค่าโดยแอมป์มิเตอร์  กระแสไฟฟ้า

น้ีก็จะไหลมาครบวงจรท่ีแท่งตวันาํ  C  ก็จะเกิดแรงดนัตกคร่อม ระหวา่งแท่งตวันาํ  X ถึงแท่งตวันาํ C  ซ่ึง

ค่าแรงดนัน้ีจะถูกวดัค่าโดยโวลทมิ์เตอร์ ระหวา่งแท่งตวันาํ X ถึงแท่งตวันาํ P เท่านั้น โดยตาํแหน่งท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของ P อยูท่ี่ระยะห่างจาก X ถึง P เท่ากบั 62%ของระยะห่างระหวา่ง X ถึง C ในแนวเส้นตรงเดียวกนั

ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ขา้งล่างน้ี  เคร่ืองมือวดัจะแสดงค่าความตา้นทานของดิน R ในหน่วยโอห์ม โดยท่ี  R = 

แรงดนัท่ีวดัได/้กระแสท่ีวดัได ้
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รูปที ่3การวดัค่าความตา้นทานจาํเพาะของดินโดยวธีิ  3-pole Fall-of-Potential 

𝜌𝜌   =
2𝜋𝜋𝜋𝜋

(𝜋𝜋𝑙𝑙4𝜋𝜋
𝑟𝑟  −  1 )

  𝑅𝑅                   (3) 

เม่ือ  𝜌𝜌คือ   ความตา้นทานจาํเพาะของดิน ( Ω-m ) 

R   คือ   ค่าความตา้นทานท่ีวดัได ้ (Ω ) 

𝜋𝜋  คือ   ความยาวของแท่งหลกัดินในดิน( m ) 

𝑟𝑟คือ   รัศมีของแท่งหลกัดิน (m) 

ท่ีมา : IEEE Std 81 -2012 

 

2.3การออกแบบกราวด์กริดมาตรฐาน IEEE Std 80TM-2013 

การออกแบบกราวดก์ริดมี12 ขั้น ตามบล็อกไดอะแกรมของกระบวนวธีิการออกแบบกราวด ์

กริดมาตรฐาน IEEE Std80TM-2013 ( Guidefor Safety of AC Substation Grounding ) ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

และคาํอธิบายของแต่ละขั้นดงัน้ี 

ข้ันที ่1 ข้อมูลสนาม: 

-  หาขนาดพื้นท่ีกราวดก์ริดของสถานียอ่ยกระแสสลบัจากแบบ (A) 

-  ทาํการวดัความตา้นทานจาํเพาะของดินในสนาม ( 𝝆𝝆 ) 

ข้ันที ่2 ขนาดตัวนํา: 

-  คาํนวณหาขนาดกระแสฟอลทล์งดิน (3I0) 

-  หาเวลาท่ีใชใ้นการเคลียร์ฟอลทร์วมเวลาแบค็อพั (tc) 

-  คาํนวณหาขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของตวันาํกราวดก์ริด (d) 

ข้ันที ่3 ขนาดแรงดันสัมผสัและแรงดันย่างก้าวทีย่อมรับได้ 
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-   คาํนวณหาค่าแรงดนัสัมผสัและแรงดนัยา่งกา้วท่ียอมรับไดโ้ดยพิจารณานํ้าหนกัตวัของคน 50 หรือ 70  

กิโลกรัม(Etouch ,50or 70   ,Estep ,50or 70 ) 

ข้ันที ่4 การออกแบบเบือ้งต้น 

-  กาํหนดระห่างระหวา่งตวันาํในแกน x ( 𝐃𝐃𝟏𝟏) และในแกน y (𝐃𝐃𝟐𝟐)     D=  ค่าเฉล่ียของ𝐃𝐃𝟏𝟏และ 𝐃𝐃𝟐𝟐 

-   คาํนวณหาค่า geometric factor (n) 

-   คาํนวณหาความยาวทั้งหมดของตวันาํในแกน x และแกน yรวมกนั (Lc  ) 

-   คาํนวณหาความยาวทั้งหมดของตวันาํในแกน x และแกน yรวมความยาวของแท่งหลกัดิน 

ทั้งหมด (LT ) 

-   กาํหนดความลึกในดินของกราวดก์ริด(h) 

ข้ันที ่5 ความต้านทานของกราวด์กริด 

-  คาํนวณหาความยาวของแท่งหลกัดินทั้งหมด (𝐋𝐋𝐑𝐑) 

-   ค่า  (Lc ) จากขอ้ 4 

ข้ันที ่6 กระแสกริด 

-   กาํหนดระยะเวลาของกระแสฟอลท ์( tf  ) 

-  คาํนวณหากระแสฟอลทท่ี์ลงกราวน์กริด (  IG  ) 

ข้ันที ่7 ตรวจสอบว่าค่าGPR น้อยกว่า ค่าแรงดันสัมผสัทีย่อมรับได้หรือไม่ 

-   ( IG  𝐑𝐑𝐠𝐠< 𝐄𝐄𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭,𝟓𝟓𝟓𝟓𝐭𝐭𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓  ) 

ข้ันที ่8 คํานวณค่าแรงดันเมช 𝐄𝐄𝐦𝐦และแรงดันย่างก้าว 𝐄𝐄𝐬𝐬ของกราวน์กริด 

-   คาํนวณหาค่าพารามิเตอร์ 𝐊𝐊𝐦𝐦  ,𝐊𝐊𝐬𝐬  ,𝐊𝐊𝐢𝐢  ,𝐊𝐊𝐢𝐢𝐢𝐢  ,𝐊𝐊𝐭𝐭 

ข้ันที ่9 ตรวจสอบว่าค่า𝐄𝐄𝐦𝐦น้อยกว่า ค่าแรงดันสัมผสัทีย่อมรับได้หรือไม่ , 

-   ( 𝐄𝐄𝐦𝐦<𝐄𝐄𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭,𝟓𝟓𝟓𝟓𝐭𝐭𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 ) 

ข้ันที ่10 ตรวจสอบว่าค่า𝐄𝐄𝐬𝐬น้อยกว่า ค่าแรงดันย่างก้าวทีย่อมรับได้หรือไม่ 

-   ( 𝐄𝐄𝐬𝐬<𝐄𝐄𝐬𝐬𝐭𝐭𝐬𝐬𝐬𝐬,𝟓𝟓𝟓𝟓𝐭𝐭𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 ) 

ข้ันที ่11 ปรับเปลีย่นการออกแบบกราวด์กริด 

-   ปรับค่า Dโดยเปล่ียนค่า  𝐃𝐃𝟏𝟏และ ค่า 𝐃𝐃𝟐𝟐 

-  ปรับค่า  𝐋𝐋𝐭𝐭 และ  𝐋𝐋𝐓𝐓 

ข้ันที ่12 ออกแบบรายละเอยีด 

-  เม่ือผลการคาํนวณถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
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รูปที ่4  ผงังานการออกแบบกราวดก์ริด 

มาตรฐาน IEEE  Std  80TM-2013 
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2.4สูตรทีใ่ช้ในการออกแบบกราวด์กริดมาตรฐาน IEEE Std 80TM-2013 

 

𝐄𝐄𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝟓𝟓𝟓𝟓 = (𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝛒𝛒𝐬𝐬𝐂𝐂𝐬𝐬)
𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝐭𝐭𝐬𝐬
 

  𝐄𝐄𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝟓𝟓𝟓𝟓 = (𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝛒𝛒𝐬𝐬𝐂𝐂𝐬𝐬)
𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓

�𝐭𝐭𝐬𝐬
 

  𝐄𝐄𝐬𝐬𝐭𝐭𝐬𝐬𝐬𝐬𝟓𝟓𝟓𝟓 = (𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟏𝟏𝛒𝛒𝐬𝐬𝐂𝐂𝐬𝐬)
𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝐭𝐭𝐬𝐬
 

 𝐄𝐄𝐬𝐬𝐭𝐭𝐬𝐬𝐬𝐬𝟓𝟓𝟓𝟓 = (𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟏𝟏𝛒𝛒𝐬𝐬𝐂𝐂𝐬𝐬)
𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓

�𝐭𝐭𝐬𝐬
 

𝐂𝐂𝐬𝐬 = 𝟏𝟏 −
𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟎𝟎 �𝟏𝟏 − 𝛒𝛒

𝛒𝛒𝐬𝐬
�

𝟐𝟐𝐭𝐭𝐬𝐬 + 𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟎𝟎
 

   𝐑𝐑𝐠𝐠 =  𝛒𝛒

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝟏𝟏
𝐋𝐋𝐓𝐓

+
𝟏𝟏

√𝟐𝟐𝟓𝟓𝟐𝟐
⎣
⎢
⎢
⎡

1+
𝟏𝟏

𝟏𝟏 + 𝐭𝐭�𝟐𝟐𝟓𝟓
𝟐𝟐 ⎦
⎥
⎥
⎤

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝐃𝐃𝐟𝐟 = �𝟏𝟏 +
𝐓𝐓𝐚𝐚
𝐭𝐭𝐟𝐟

(𝟏𝟏 − 𝐬𝐬
−𝟐𝟐𝐭𝐭𝐟𝐟
𝐓𝐓𝐚𝐚 ) 

 𝐓𝐓𝐚𝐚 =
𝐗𝐗

𝟐𝟐𝟐𝟐𝐟𝐟𝐑𝐑
 

𝐈𝐈𝐠𝐠 = 𝐒𝐒𝐟𝐟 ∗ 𝐈𝐈𝐟𝐟 

    𝐈𝐈𝐆𝐆 = 𝐃𝐃𝐟𝐟  ∗ 𝐈𝐈𝐠𝐠 

GPR = 𝐑𝐑𝐠𝐠 ∗ 𝐈𝐈𝐆𝐆  

𝐄𝐄𝐦𝐦 =  
𝛒𝛒𝐊𝐊𝐦𝐦𝐊𝐊𝐢𝐢𝐈𝐈𝐆𝐆

𝐋𝐋𝐦𝐦
 

𝐊𝐊𝐦𝐦 =  
𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐

�𝐥𝐥𝐥𝐥 �
𝐃𝐃𝟐𝟐

𝟏𝟏𝟏𝟏𝐭𝐭𝟏𝟏
+

(𝐃𝐃 + 𝟐𝟐𝐭𝐭)𝟐𝟐

𝟖𝟖𝐃𝐃𝟏𝟏
−

𝐭𝐭
𝟒𝟒𝟏𝟏
� +  

𝐊𝐊𝐢𝐢𝐢𝐢

𝐊𝐊𝐭𝐭
𝐥𝐥𝐥𝐥 �

𝟖𝟖
𝟐𝟐(𝟐𝟐𝐥𝐥 − 𝟏𝟏)

�� 

𝐊𝐊𝐢𝐢 = 𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒 + 𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟒𝟒𝟖𝟖𝐥𝐥 

𝐥𝐥 =  𝐥𝐥𝐚𝐚𝐥𝐥𝐛𝐛𝐥𝐥𝐭𝐭𝐥𝐥𝟏𝟏  

                                   𝐋𝐋𝐦𝐦 = 𝐋𝐋𝐭𝐭 + [𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐

⎝

⎛ 𝐋𝐋𝟓𝟓

�𝐋𝐋𝐱𝐱𝟐𝟐 + 𝐋𝐋𝐲𝐲𝟐𝟐⎠

⎞]𝐋𝐋𝐑𝐑 

(for grids with ground rods in the grid corners, as well as both along  the perimeter andthroughout the grid 

area ) 
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𝐋𝐋𝐦𝐦 = 𝐋𝐋𝐭𝐭 + 𝐋𝐋𝐑𝐑(for grids with no ground rods or grids with only a few ground rods scattered 

throughout the grid, but none located in thegrid corners or along  the perimeter of the grid) 

𝐊𝐊𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝟏𝟏(for grids with ground rods along the perimeter, or for grids with ground rods in the grid 

corners, as well as both along  the perimeter and throughout the grid area) 

𝐊𝐊𝐢𝐢𝐢𝐢 =
𝟏𝟏

(𝟐𝟐𝟐𝟐)
𝟐𝟐
𝟐𝟐

 

(for grids with no ground rods or grids with only a few ground rods, none located in the grid corners or 

along  the perimeter) 

𝐊𝐊𝐭𝐭 =  �𝟏𝟏 +
𝐭𝐭
𝐭𝐭𝟓𝟓

 

𝐄𝐄𝐬𝐬 =  
𝛒𝛒𝐊𝐊𝐬𝐬𝐊𝐊𝐢𝐢𝐈𝐈𝐆𝐆

𝐋𝐋𝐬𝐬
 

𝐊𝐊𝐬𝐬 =  
𝟏𝟏
𝟐𝟐
�
𝟏𝟏
𝟐𝟐𝐭𝐭

+
𝟏𝟏

𝐃𝐃 + 𝐭𝐭
+
𝟏𝟏
𝐃𝐃

(𝟏𝟏 − 𝟓𝟓.𝟓𝟓𝐥𝐥−𝟐𝟐)� 

𝐋𝐋𝐬𝐬   =     0.75𝐋𝐋𝐭𝐭   +    0.85𝐋𝐋𝐑𝐑 

𝐥𝐥𝐚𝐚 =  
𝟐𝟐𝐋𝐋𝐭𝐭
𝐋𝐋𝐬𝐬

 

𝐥𝐥𝐛𝐛=  1 ( for square grid ) 

𝐥𝐥𝐭𝐭=1(for square and rectangular grid ) 

𝐥𝐥𝟏𝟏 =   1(for square, rectangular and L-shaped grid ) 

otherwise 

𝐥𝐥𝐛𝐛 =  �
𝐋𝐋𝐬𝐬
𝟒𝟒√𝟐𝟐

 

𝐥𝐥𝐭𝐭 =  �
𝐋𝐋𝐱𝐱𝐋𝐋𝐲𝐲
𝟐𝟐

�
𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟐𝟐
𝐋𝐋𝐱𝐱𝐋𝐋𝐲𝐲

 

𝐥𝐥𝟏𝟏 =  
𝐃𝐃𝐦𝐦

�𝐋𝐋𝐱𝐱𝟐𝟐 + 𝐋𝐋𝐲𝐲𝟐𝟐
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ตารางที ่1ความหมายของสัญลกัษณ์ในสูตรและตวัแปรท่ีใชใ้นซอฟทแ์วร์ 

Symbol or 

Variable 

Description 

A Total  area  enclosed by ground grid, m2 ( A = Lx * Ly for square and 

rectangular ground grid ) 

body_wt Human body weight, kg 

con_densit

y 

Material  density of grid conductor , kg/m3 

con_wt Weight of grid conductors,kg 

𝐂𝐂𝐬𝐬 Surface layer derating factor 

d Diameter of grid conductor, m 

d_min Minimum diameter of grid conductor that can withstand     𝐈𝐈F_c , m 

 

D 

Spacing between parallel conductors, m 

D = (D1 +D2)/2 

D1 for spacing in x-direction, 

D2  for spacing in  y-direction 

𝐃𝐃𝐟𝐟 Decrement factor for determining 𝐈𝐈𝐆𝐆 

𝐃𝐃𝐦𝐦 Maximum distance between any two points on the grid,m 

𝐄𝐄𝐦𝐦 Mesh voltage at the center of  the corner mesh for the simplified method ,V 

𝐄𝐄𝐬𝐬 Step voltage between a point above the outer corner of the grid and a point  1 

m diagonally outside the grid for the  simplified method, V 

  𝐄𝐄𝐬𝐬𝐭𝐭𝐬𝐬𝐬𝐬𝟓𝟓𝟓𝟓 Tolerable step voltage for human with 50 kg body weight, V 

  𝐄𝐄𝐬𝐬𝐭𝐭𝐬𝐬𝐬𝐬𝟓𝟓𝟓𝟓 Tolerable step voltage for human with 70 kg body weight, V 
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  𝐄𝐄𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝟓𝟓𝟓𝟓 Tolerable touch voltage for human with 50 kg body weight, V 

  𝐄𝐄𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝟓𝟓𝟓𝟓 Tolerable touch voltage for human with 70 kg body weight, V 

GPR Ground potential rise voltage, V 

h Underground  depth of  grid conductor, m 

𝐭𝐭𝟓𝟓 Grid reference  at underground depth equivalent to  1 

hs Surface layer thickness, m 

𝐈𝐈𝐟𝐟or𝐈𝐈For 

3I0 

Symmetrical ground  fault current  in substation, A 

𝐈𝐈F_c Symmetrical ground  fault current  in substation for grid conductor sizing, A 

𝐈𝐈𝐠𝐠 Symmetrical grid current, A 

  𝐈𝐈𝐆𝐆 Maximum grid current that flows between ground grid and surrounding 

earth(including dc offset),A 

𝐊𝐊𝐟𝐟 Material constant of grid conductor 

𝐊𝐊𝐭𝐭 Corrective weighting factor that emphasizes the effects of grid depth, 

simplified method 

𝐊𝐊𝐢𝐢 Correction factor for grid geometry ,simplified method 

𝐊𝐊𝐢𝐢𝐢𝐢 Corrective weighting factor that adjusts for the effects of inner conductors on 

the corner mesh ,simplified method 

𝐊𝐊𝐦𝐦 Spacing factor for mesh voltage, simplified method 

𝐊𝐊𝐬𝐬 Spacing factor for step voltage,simplified method 

𝐋𝐋𝐭𝐭 Total length of grid conductor, m 

𝐋𝐋𝐦𝐦 Effective length of 𝐋𝐋𝐭𝐭 + 𝐋𝐋𝐑𝐑 
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for mesh voltage, m 

𝐋𝐋𝐬𝐬 Perimeter length of ground  grid, m 

𝐋𝐋𝐑𝐑 Total length of ground rods, m 

𝐋𝐋𝟓𝟓 Length of one ground rod, m 

𝐋𝐋𝐬𝐬 Effective length of 𝐋𝐋𝐭𝐭 + 𝐋𝐋𝐑𝐑 

for step voltage, m 

𝐋𝐋𝐓𝐓 Total effective length of grounding system conductor, including grid 

conductors and ground rods, m 

𝐋𝐋𝐱𝐱 Maximum length of grid conductor in x  direction, m 

𝐋𝐋𝒚𝒚 Maximum length of grid conductor in  y  direction, m 

𝐥𝐥 Geometric factor composed of factors 𝐥𝐥𝐚𝐚,𝐥𝐥𝐛𝐛,𝐥𝐥𝐭𝐭,and 𝐥𝐥𝟏𝟏 

numrow Number of rows for grid conductors in x-direction 

numcol Number of columns for grid conductors in y-direction 

numrod Number of  vertical ground rods placed in area  A 

maxrod Maximum number of vertical ground rods 

perimeter_

corner 

Set this variable to 0 if none of ground rods are located on the perimeter or in 

the grid corners, otherwise set its value  to  1 

profac Projecting factor for future expansion of substation capacity, 

profac = 1 if no, and greater than 1 if  yes 

𝛒𝛒or rho Soil resistivity, Ω-m 

𝛒𝛒𝐬𝐬 or rhos Surface layer resistivity, Ω-m 

rod_densit

y 

Material  density of ground rod, kg/m3 

roddia Ground rod diameter, m 
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rod2con_rat

io 

Ratio of  total ground rods’  weight to total grid conductors’  weight 

𝐑𝐑𝐠𝐠 Resistance of grounding system,simpllified method, Ω 

𝐒𝐒𝐟𝐟 Fault current division factor(split factor) 

𝐭𝐭𝐭𝐭 Duration of fault current for sizing grid conductor, s 

𝐭𝐭𝐟𝐟 Duration of fault current for determining decrement factor, s 

𝐭𝐭𝐬𝐬 Duration of shock for determining allowable body current, s 

 𝐓𝐓𝐚𝐚 DC offset time constant , s 

total_wt Total weight of grid conductors and ground rods, kg 

 

2.5 Handle Graphics 

Handle Graphicsคือ  ท่ีท่ีเก็บรวบรวมคาํสั่งเก่ียวกบัคุณสมบติัทางกราฟิกทั้งหมดของแมตแล็บ  เป็นภาษา 

low level  ใชป้รับแต่ง PropertyของObject  และการแสดงผลของ Figure  ไดต้ามตอ้งการโดยการเขียน 

programmatic codesเอง สามารถควบคุม  Propertyของกราฟิกไดต้ามท่ีตอ้งการ เหมาะกบังานกราฟิกท่ี

ตอ้งการการควบคุม Propertyของกราฟิกท่ีสลบัซบัซอ้น Handle Graphicsตั้งอยูบ่นพื้นฐานความคิดท่ีวา่ ทุก 

component ของกราฟิกในแมตแล็บคือ Object  ซ่ึงแต่ละ Object จะมี handleเป็นตวัช้ีบ่งเฉพาะท่ีไม่เหมือน

ใครเลย (unique identifier)วา่คือ Objectอะไร อาจจะมองวา่ Object คือ วตัถุซ่ึงจะตอ้งมีดา้มหรือท่ีจบั

(handle)นอกจากนั้น Objectยงัมี Propertyท่ีผูใ้ชส้ามารถปรับแต่งไดต้ามตอ้งการโดยตอ้งรู้ค่า handleของ

Objectนั้นก่อนเปรียบเสมือนวา่ตอ้งจบัดา้มของวตัถุก่อนแลว้จึงจะจดัการกบัวตัถุนั้นได ้    Objectเป็น

กราฟิกของแมตแล็บมีลาํดบัอาํนาจในการควบคุม (hierarchy)แบบแม่ลุก(parent object and child object)ดงั

แสดงในรูปท่ี 5 ขา้งล่างน้ีหนา้จอคอมพิวเตอร์ (computer screen)เป็นแม่หรือเป็นราก (root)เม่ือเปรียบเทียบ

กบัตน้ไมด้งัแสดงในรูปท่ี 6ถา้ปิดหนา้จอก็จะปิดทุกอยา่ง  ถา้ปิด figureก็จะปิด axes ,ui และ annotation

ทั้งหมด เหลือแต่หนา้จอเป็นตน้ 
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รูปที ่5ลาํดบัอาํนาจในการควบคุมของกราฟิกobjectในแมตแล็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6ลาํดบัอาํนาจในการควบคุมของกราฟิก objectในแมตแล็บ 

เปรียบเทียบกบัตน้ไม ้
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2.6Object Handles 

แต่ละคร้ังท่ีมีการสร้าง Objectข้ึนมา จะมีการสร้าง handle เฉพาะตวัของObjectนั้นข้ึนมาดว้ยเสมอ ดงัน้ี 

handle ของ root object(หนา้จอคอมพิวเตอร์)มีค่าเป็นศูนย(์zero)เสมอ 

handle ของ figure objectมีค่าเป็นเลขจาํนวนเตม็(integer)เสมอ 

handle ของ objectอ่ืนๆมีค่าไม่เป็นเลขจาํนวนเตม็แต่เป็นเลขทศนิยม(floating point) 

วธีิการหาค่า handleมี 2 วธีิ คือ 

2.6.1 หาค่า handle เมื่อตอนสร้างobject 

ตวัอยา่งเช่น 

เม่ือสร้าง figureเขียนคาํสั่ง 

figure_handle = figure; 

ค่าhandle ของ figure จะเก็บในตวัแปร figure_handle(อาจจะตั้งช่ือตวัแปรช่ืออ่ืนตามท่ีตอ้งการก็ได)้ 

เม่ือสร้าง axesเขียนคาํสั่ง 

axes_handle = axes; 

ค่าhandle ของ axes จะเก็บในตวัแปรaxes_handle(อาจจะตั้งช่ือตวัแปรอ่ืนตามท่ีตอ้งการก็ได)้เป็นตน้ 

2.6.2 หาค่า handleของ current object 

current object คือ activeobject ท่ีกาํลงัจดัการอยู ่

สาํหรับ figureใชค้าํสั่ง  gcf(ยอ่มาจาก get current figure) 

สาํหรับaxesใชค้าํสั่ง  gca(ยอ่มาจาก get current axes) 

สาํหรับ objectท่ีอยูภ่ายใน figureใชค้าํสั่ง  gco(ยอ่มาจาก get current object) 

ตวัอยา่งเช่น 

figure_handle = gcf; 

มีความหมายวา่ เอาค่าhandleของ current figureมาไวใ้นตวัแปรfigure_handle 

object_handle = gco(gcf); 

มีความหมายวา่ เอาค่าhandleของ current objectท่ีอยูใ่น current figureมาไวใ้นตวัแปรobject_handleเป็นตน้ 

 

2.6   Object Properties 

Objectทุกตัวมี propertiesประจาํตัว  1 ชุดโดยการปรับ propertiesเหล่าน้ี จะทาํใหป้รับแต่งกราฟิกตามท่ี

ตอ้งการไดฟั้งกช์นัท่ีใชใ้น Handle Graphics สรุปไวใ้นตารางท่ี 2เราสามารถเรียกดู propertiesทั้งหมดของ

objectทุกตวัไดโ้ดยเขียนคาํสั่ง 

get ( ค่าhandleของobject  ) 

เช่น 

get(figure_handle); 
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get(gcf); 

เราสามารถปรับค่าproperties(เฉพาะส่วนท่ีปรับค่าได ้นอกเหนือจากค่า default)ของobjectทุกตวัไดโ้ดยเขียน

คาํสั่ง 

set(ค่าhandle ของobject ,’ PropertyName‘ ,’ PropertyValue‘ …)โดยท่ี 

’PropertyName‘ ,’ PropertyValue‘จะระบุเป็นคู่ๆไปเสมอ 

เช่น 

set(line_handle,’Color’,’r’) 

มีความหมายวา่เปล่ียนสีของเส้นเป็นเส้นสีแดง เป็นตน้ 

 

ตารางที ่2  Handle Graphics functions 

Function Description 

get Get object properties 

set Set object properties 

gcf Get current figure 

gca Get current axes 

gco Get current object 

findobj Find visible object having specified properties 

findall Find visible and invisible object having specified properties 

findfigs Return visible figure windows to the computer screen 

allchild Get visible and invisible children handles for an object 

cppyobj Copy object to new parent 

inspect Open Handle Graphics Property inspector GUI 

root Root computer object, handle = 0 

figure figure object creation 

axes axes object creation 

image imageobject creation 

light lightobject creation 

line lineobject creation 

patch patch object creation 

rectangle rectangle object creation 
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surface surfaceobject creation 

text text object creation 

linkaxes Create a link object for linking axis limits on two or more axes 

linkprop Create a link object for linking listed properties of two or more handle Graphics 

objects 

uibuttongroup User interface container object for managing ‘ radiobutton’ 

and ‘togglebutton’ style uicontrol objects 

uicontainer User interface container object creation 

uicontrol User interface uicontrol object creation 

uimenu User interface uimenu object creation 

uicontextmenu User interface uicontextual menu object creation 

uipanel User interface uipanel object creation 

uitoolbar User interface uitoolbar object creation 

uipushtool Mometary contact pushbutton for a uitoolbar 

uitoggletool On/Off pushbutton for a uitoolbar 

uitable User interface uitable object creation 

uitree User interface uitreeobject creation 

uitreenode User interface uitreenodeobject creation 

areasseries Plot object created by the function area 

barseries Plot object created by the function bar,bar3,bar3h 

contourgroup Plot object created by the function contour,contour3,contourf 

errorbarseries Plot object created by the function errorbar 

lineseries Plot object created by the function plot,plot3,semilogx,semilogy,loglog 

quivergroup Plot object created by the function quiver,quiver3 

scattergroup Plot object created by the function scatter,scatter3 

stairseries Plot object created by the function stairs 

stemseries Plot object created by the function stem, stem3 

surfaceplot Plot object created by the function surf, mesh 

hggroup Create group object 

hgtransform Create hgtransform group object 
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makehgform Create transformation matrix for hgtransform group object 

annotation Create annotation axes object 

reset Reset object properties to default values 

clf Clear current figure 

cla Clear current axes 

ishandle True for arguments that are object handles 

delete Delete object 

close Close figure using close request function 

refresh Refresh figure 

gcbo Get cuurent callback object 

gcbf Get cuurent callback figure 

closereq Default figure’CloseRequestFcn’callback 

newplot Create axes with knowledge of ‘NewPlot’ properties 

 

2.7 GUIDE 

GUIDE เป็นคําส่ังทีโ่ดยตัวเองเป็น GUI  เพือ่ความสะดวกในการสร้างกราฟิกของแมตแลบ็  เป็นภาษา high 

level  ใช้ปรับแต่งPropertyของObject  และการแสดงผลของFigure  ได้สะดวกรวดเร็ว แต่สามารถควบคุม

Propertyของกราฟิกได้จํากดัเหมาะกบังานกราฟิกทีไ่ม่สลบัซับซ้อน  ปัจจุบัน GUIDEเป็น version 2019b

แมตแลบ็  version 2020เป็นต้นไปจะยกเลกิ GUIDEและแทนทีด้่วย App Designerกราฟิกทีส่ร้างโดยใช้

GUIDE ก่อนหน้านีต้้องMigrate ไปApp Designer เพือ่การตกแต่งกราฟิกตามทีต้่องการ 

ในทีนี่จ้ะอธิบายการใช้GUIDE เท่าน้ัน 

uicontrolของGUIDE มี 14ชนิด ดังแสดงในรูปที ่7ซ่ึงแสดงในหน้า Layout Editor 

โดยอยู่ที ่component paletteทางซ้ายมือ เฉพาะ Select  เป็นเคร่ืองมือสําหรับเลอืกคลุม object  เป็นกลุ่มทาํ

ให้เลือ่นไปทั้งกลุ่มได้ 
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รูปที ่7uicontrol ของ GUIDE 

 

ตารางที ่3ความหมายของ uicontrol ของ GUIDE 

Component Description 

Push Button Push buttons generate an action when clicked. 

Slider Sliders accept numeric input within a specified range by enabling 

to move a slider bar, which is called a slider or thumb. Users move 

the slider by clicking the slider and dragging it, by clicking in the 

trough, or byclicking  an arrow. The location of the slider 

indicates the relative location within the specified range. 

Radio Button Radio buttons are similar to check boxes, but radio buttons are 

typically mutually exclusive within a group of related radio 

buttons. That is,when you select one button the previously selected 
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button is  deselected. To activate a radio button, click the mouse 

button on the object. The display indicates the state of the button. 

Use a button group to manage mutually exclusive radio buttons. 

Check Box Check boxes can generate an action when checked and indicate 

their state as checked or not checked. Check boxes are useful when 

providing the user with anumber  of independent choices, for 

example, displaying a toolbar. 

Edit Box Edit text components are fields that enable users to enter or 

modify text strings. Use edit text when you want text as input. 

Users can enter numbers but you must convert them to their 

numeric equivalents. 

Static Text Static text control display lines of text. Static text is typically used 

to label other controls,provide  directions to the user, or indicate 

values associated with a slider. Users cannot change static text 

interactively. 

Pop-up Menu Pop-up menus open to display a list of choices when users click the 

arrow. 

Listbox List boxes display a list of items and enable users to select one or 

more items. 

Toggle Button Toggle buttons generate an action and indicate whether they are 

turned on or off. 

Table Use the table button to create a table component . 

Axes Axes enable your UI  to display graphics such as graphs and 

images.Like all graphics objects ,axes have properties that you can 

set to control many aspects of its behavior and appearance. 

Panel Panels arrange UI components into groups. By visually grouping 

related controls, panel can make the user interface easier to 

understand. The position of each component within a panel is 

interpreted relative to the panel. 

Button Group Button groups are like panels but are used to manage exclusive 
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selection behavior for radio buttons and toggle buttons. 

ActiveX  Control Active X components enable you to display ActiveX controls in 

your UI. They are available only on the Microsoft Windows 

platform. 

 

รูปที ่8 หนา้จอ Layout Editor 
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รูปที ่9เม่ือสร้าง UI โดยการ drag and drop บน Layout Editor 
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ตารางที ่4Dialog box functionsของ GUIDE 

Function Description 

axlimdlg Axes limits dialog box 

dialog Create figure for dialog box or GUI 

errordlg Error dialog box 

helpdlg Help dialog box 

Inputdlg Input dialog box 

Listdlg List selection box 

menu Menu choice selection dialog box 

msgbox Generic message dialog box 

pagedlg Page position dialog box 

pagesetupdlg Page setup dialog box 

printdlg Print dialog box 

printpreview Print preview dialog box 

questdlg Question dialox box 

uigetfile Standard open file dialog box 

uiputfile Standard save file dialog box 

Uisetcolor Color selection dialog box 

uisetfont Font and font attributes dialog box 

waitbar Display wait bar 

warndlg Warning dialog box 

 

การปรับค่า properties ของ uicontrolใหไ้ปท่ี icon ของProperty Inspector   และการสั่งให้uicontrolทาํงาน

ตามท่ีตอ้งการตอ้งไปท่ี callback function แลว้เติม software ท่ีออกแบบไวล้งไปยกเวน้ Static Textไม่มี 

callback function   
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3.วธีิดําเนินการวจัิย 

สร้าง GUI โดยใช ้GUIDE ตามขั้นตอน ขา้งล่างน้ี 

begin 

-  clear  the  workspace,  clear the Graphics window, clear  the Command window ; 

-  type guideat the command prompt; 

-in the guide layout editor, design the layout to how you want the graphical part of 

the GUI to look like; 

-  for each object of the GUI, set its property value  using the Property Inspector; 

- save and run the GUI under any file name of your choice; 

-MATLAB automatically generates two files: the .fig file  contains the graphics of 

the GUI and the .m file contains all the code for the GUI; 

-in the MATLAB editor, bring up a list of the functions within the .m file. 

add the appropriate programming code to the bottom of the code block in each 

function; 

-save and run the .m file. 

End 
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4.ผลการวจัิย 

4.1หน้าจอกราฟิกของGUI 

กรณทีี ่1  numrow = 3 , numcol = 3,numrod = 4 
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กรณทีี ่2numrow = 3 , numcol = 4, numrod = 4 
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กรณทีี ่3numrow = 4 , numcol = 4, numrod = 4 
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กรณทีี ่4numrow = 4 , numcol = 5, numrod = 4 
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กรณทีี ่5numrow = 5 , numcol = 5, numrod = 4 
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กรณทีีก่ดReset 
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กรณทีีป้่อนข้อมูลค่าติดลบ
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5.    สรุปผลการวจัิย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลการวจัิย การอภิปรายผล 

ซอฟทแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถใชอ้อกแบบกราวดก์ริดของสถานียอ่ยกระแสสลบัตามมาตรฐาน IEEE Std 

80TM-2013ไดผ้ลแม่นยาํ โดยผา่นการตรวจสอบกบัผลการคาํนวณดว้ยมือวา่ตรงกนั และมีการส่ือสาร

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งซอฟทแ์วร์และผูใ้ช ้ทาํใหเ้กิดความสะดวกเน่ืองจากผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคาํสั่งใน

โปรแกรมเลย เพียงแต่ป้อนขอ้มูลท่ีหนา้จอและกดปุ่มเร่ิมการคาํนวณ ผลลพัธ์จะแสดงท่ีหนา้จอ และยงั

สามารถเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ของการออกแบบไดท่ี้หนา้จอโดยตรง  ทาํใหท้ดสอบผลของการออกแบบ

กรณีต่างๆไดร้วดเร็ว   ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลท่ีไม่ใช่ตวัเลขหรือค่าติดลบ  โปรแกรมจะเปล่ียนเป็นค่าศูนยโ์ดย

อตัโนมติัพร้อมกบัมีกล่องขอ้ความเตือน 

 

5.2ข้อเสนอแนะ 

ซอฟทแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนน้ีควรจะพฒันาต่อไปอีก ใหส้ามารถหาค่าตํ่าสุดของการออกแบบกราวดก์ริดของ

สถานียอ่ยกระแสสลบัไดด้ว้ย เพื่อประโยชน์ในการออกแบบท่ีรวดเร็วข้ึน และเพื่อหาตน้ทุนตํ่าสุดในการ

ออกแบบและหลีกเล่ียงการออกแบบท่ีมากเกินจาํเป็น 
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