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บทคัดยอ 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
หนาที่สถาปนาและรักษารวมทั้งถายทอดความถูกตองมาตรฐานการวัดของประเทศตามประกาศกระทรวงฯเพ่ือการ
กําหนดมาตรฐานแหงชาต ิ ไดออกแบบและสรางประแจวัดแรงบิดอางอิง มีวัตุประสงคเพ่ือใชในงานสอบเทียบ
เครื่องมือสอบเทียบประแจวัดแรงบิดและลดการนําเขาเครื่องมือวัดมาตรฐานจากตางประเทศ การออกแบบถูก
คํานึงถึงการพัฒนาเปนระบบกันนํ้าในอนาคต ดังน้ันรูปแบบการบิดเพลากลวงจึงถูกเลือกใชในการออกแบบสวน
รับรูปริมาณความเคน จากการวิเคราะหพบวา แรงกระทําที่กานประแจทําใหเกิดคาเบ่ียงเบนของความเคนรอบ 
สวนรับรูปริมาณความเคน นอกจากน้ันคาเบ่ียงเบนความเคนยังขึ้นอยูกับตําแหนงที่แรงกระทําและความหนาของ
ผนังเพลา อีกดวย เพ่ือลดผลกระทบของแรงดังกลาว ผูออกแบบเลือกใชวงจรวัดความเคนดวย strain gages แบบ 
full bridge circuit ดวยกันสองสวน ประกอบดวยสวนวัดแรงบิดและสวนวดัแรงกระทําที่กานประแจ จากการ
ทดสอบดายวิธีดําเนินการเพ่ิมภาระหลายปริมาณแรง (Multi-lateral force load test) พบวาสัญญาณจากวงจรวัด
ความเคนทั้งสองสวนใหปริมาณทีใ่กลเคียงกัน สามารถลดผลกระทบของแรงไดอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่การ
ทดสอบดวยแรงบิดและแรงกระทําที่กานประแจ (Torque with cross force) แสดงใหเห็นวาสัญญาณจากสวนวัด
แรงบิดใหปริมาณเปนสัดสวนกับแรงบิดตรงตามวัตถุประสงคการออกแบบ แตปริมาณแรงบิดมีอิทธิพลตอสัญญาณ
วัดแรงอยูบางเล็กนอย เม่ือดําเนินการสอบเทียบประแจวัดแรงบิดอางอิงที่จัดทําขึ้น ตามแนวทางการสอบเทียบ 
DKD-R-3-7 พบวาผลการจําแนกความถูกตองอยูที่ระดับช้ัน 0.2 
คําหลัก: ประแจวัดแรงบิดอางอิง (Torque transfer wrench), แรงกระทําที่กานประแจ (cross force), สวนรับรู
ปริมาณความเคน (sensing body) 
Abstract 
 National Institute of metrology, an agency under the supervision of the Ministry of Science and 
Technology, is responsible for establishing and maintaining the transmission accuracy of the 
measurement standards. Torque transfer wrench was designed and fabricated. In order to us for 
calibration of torque wrench calibrator and reducing imports torque standard equipment from abroad. The 
design took into account the development of the waterproof system in the future. Therefore, a shape of 
hollow shaft was chosen to design a sensing body, deviation values depend on position of acting cross 
force on and wall thickness of sensing body. To minimize that effect, two full bridge strain gage circuits 
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consisting of torque and cross force measurements were used. Multi cross force load test results showed 
that measurement signal from both circuits were nearly the same. It could reduce the cross force effect 
significantly. While testing torque with cross force test results showed that the signals from torque 
measurement circuit were proportional to the torque quantities to meet the design objective. However 
torque quantities slightly influenced the force measurement signal. Calibration results of fabrication 
according to guideline, DKD-R 3-7 indicated that its classification conformed to class 0.2.  
Keywords: torque transfer wrench, Cross force and sensing body  
 

1. บทนํา 
ตัวแปรสํ า คัญที่ มีผลตอการออกแบบ TTW 

(Torque Transfer Wrench) น้ันคือ ปริมาณแรงที่
กระทําตอตัวประแจ จากเอกสารแนวทางการสอบ
เที ยบประแจวั ดแ ร งบิดอ า งอิ ง  DKD-R-3 -7 [1 ] 
กําหนดใหประแจวัดแรงบิดอางอิงพิกัดแรงบิด 200 
N•m จะตองทนตอแรงที่กระทําที่กานประแจ (cross 
force) ที่ตําแหนง 400 mm. และ 700 mm. ได โดยมี
เกณฑยอมรับความคลาดเคล่ือนของผลการวัดแรงบิด 
อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนตําแหนงที่แรงกระทําบน
ดานประแจระหวาง 400 mm. ถึง 700 mm. ไมเกิน 
0.1 % สําหรับการจําแนกความถูกตองอยูที่ระดับช้ัน 
0.2 

2. ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต  
จากการวิเคราะหดวยระเบียบ FEA พบวาความ

เคนที่ผิวสวนรับรูปริมาณความเคนมีความสมํ่าเสมอ 
เม่ือถูกกระทําดวยปริมาณแรงบิดบริสุทธิ์  (Pure 
torque) ในขณะปริมาณ cross force ที่กระทําบนกาน
ประแจ ทําใหเกิดการเบ่ียงเบนของความเคนรอบผิว
สวนรับรูปริมาณความเคนดังรูป 1 แสดงใหเห็นถึง
ความสมํ่าเสมอของความเคนเม่ือถูกกระทําดวย
แรงบิดบริสุทธิ์ และการเบ่ียงเบนของความเคนเม่ือถูก
กระทําดวยแรงบิดที่มี Cross force ปะปนมาดวย  
และพบวาการกระจายตัวของความเคนที่ถูกกระทํา
ดวยแรงบิดและแรง Cross force จะมีการเบ่ียงเบนใน
รูปแบบของคล่ืนซายนรอบแกนวัด นอกจากน้ีผลการ
วิเคราะหยังแสดงให เห็นวาขนาดของคล่ืนซายน
ดังกลาว แปรผันตามปริมาณ Cross force ที่กระทํา  

 
รูปที่ 1 แสดงการเบ่ียงเบนของความเคนรอบผิวสวน
รับรูปริมาณความเคนเม่ือรับภาระ (ก) แรงบิดทิศทาง
ตามเข็มนาฬกิา (ข) แรงบิดทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
(ค) แรงบิดทิศทางตามเข็มนาฬิกาและแรงกด (ง) 
แรงบิดทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและแรงกด   

นอกจากน้ีผลการวิเคราะหยังแสดงใหเห็นวา
ขนาดของคล่ืนซายนดังกลาว แปรผันตามปริมาณ 
Cross force ที่กระทําและมีความสัมพันธกับความ
หนาของผนังเพลา แสดงดังรูปที่ 2  
 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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Solid radius  12 mm
Wall thickness 7 mm
Wall thickness 4 mm
Wall thickness 2 mm

 
รูปที่ 2 แสดงปริมาณเบ่ียงเบนของความเคนสูงสุดที่
ภาระแรง Cross force ของแตละความหนาของผนัง
ของสวนรับรูปริมาณความเคน 
 

กลาวไดวา สวนรับรูปริมาณความเคนที่มีรูปทรง
เพลาและมีพิกัดแรงบิดเทากันแลวน้ัน เพลาตันใหผล
การวัดแรงบิดที่มีความไวตอบสนองตอ Cross force 
นอยที่สุด ในกรณีที่สวนรับรูปริมาณความเคนมี
ลักษณะเพลากลวงน้ัน ผนังเพลาที่บางที่สุดจะมีความ
ไวตอบสนองตอ cross force มากที่สุดน้ันเอง ดังน้ัน
ในกรณีที่ติด strain gage ที่ผิวนอกของเพลา สวนรับรู
ปริมาณความเคนแบบเพลาตันจึงเหมาะสมที่สุด  

ในงานวิจัยน้ีมุงเนนการสราง ประแจวัดแรงบิด
อางอิง ที่สามารถพัฒนาเปนระบบปดหรือปองกันนํ้า 
(Waterproof) ไดในอนาคตตอไป จึงตั้งใจออกแบบ 
สวนรับรูปริมาณความเคนใหมีรูปทรงแบบเพลากลวง
เพ่ือสามารถติดตั้ง strain gage ที่ผิวในของเพลา และ
ทีมีผนังของเพลาหนาไมเกิน 1 mm. เพ่ืองายตอ
การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของการชดเชย
สัญญาณวัดความเคนที่ไดรับผลกระทบจากปริมาณ 
Cross force ที่กระทําบนกานประแจตอไป 

3. การออแบบและสราง 
ผูวิจัยไดออกแบบให สวนรับรูปริมาณความเคน  

ของ ประแจวัดแรงบิดอางอิง ขนาด 200 N•m ใหมี
รูปทรงแบบเพลากลวง วัสดุที่เลือกใชเปนเหล็ก Tool 
steel เกรด DC53 ซ่ึงมีรายละเอียดสวนผสมทางเคมี
ดังตารางที ่1 และลักษณะสมบัติทางกลดังตารางที ่2  

 
 

ตารางที1่ สวนผสมทางเคมีเหล็ก เกรด DC53 
 Chemical Composition, % 

C Si Mn Cr Mo V 
0.95 1.0 0.4 8.0 2.0 0.3 

 
ตารางที2่ ลักษณะสมบัติทางกล 

Mechanical property 
Annealed Hardness (210 to 225) HB 
Density  7731 kg/m3 
Young’s Modulus (E) 212.8 GPa 
Modulus of Rigidity (G) 83.1 GPa 
Poisson’s Ratio  0.28 

การคํานวณขนาดของ สวนรับรูปริมาณความเคน  
ใชสมกรดังตอไปน้ี 
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               (1) 

เม่ือ T คือปริมาณแรงบิด   คือความเครียด   
คือ Poisson’s Ratio 1d  คือ เสนผานศูนยกลางเพลา
ใน และ 2d  คือ เสนผานศูนยกลางเพลานอก 

จากการกําหนดใหผนังของเพลาหนาไมเกิน 1 
mm. และ กําหนดใหมีความเครียดที่พิกัดแรงบิด 200 
N•m ไมเกิน 0.002 ขนาดเสนผานศูนยกลางเพลานอก
จึงมีขนาดเทากับ 44 mm. และขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเพลาในเทากับ 43 mm. รูปที่ 3 แสดง
รูปทรงของ สวนรับรูปริมาณความเคนที่ออกแบบและ 
ประแจวัดแรงบิดอางอิงที่ไดจัดขึ้น 

 
รูปที่ 3 (ก) แสดงแบบสวนรับรูปริมาณความเคน 
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รูปที่ 3 (ข) ประแจวัดแรงบิดอางอิงที่ไดจัดขึ้นตาม
แบบ 

4. วงจรวัดความเคน  
หลังจากออกแบบและจัดสราง สวนรับรูปริมาณ

ความเคนและประแจวัดแรงบิดอางอิงตามแบบแลวน้ัน 
วงจรวัดความเคนแบบ full bridge 2 ชุดถูกติดในสวน
รับรูปริมาณความเคน ชุดที่1 มีหนาที่วัดปริมาณ
แรงบิดใช strain gage แบบ biaxial รุน KFG-2-350-
D31-11 ยี่หอ KYOWA มีระยะ gage lengthที่ 2 mm. 
gage factor 2.08 mV/V ±1 % ความตานทาน 350 
โอหม ติดตั้งที่ตําแหนง 0° และ 180° ชุดที่ 2 มีหนาที่
วัดปริมาณแรง cross force ใช strain gage แบบ 
axial รุน KFG-2-350-C1-11 ยี่หอ KYOWA มีระยะ 
gage length ที่ 2 mm. gage factor 2.08 mV/V±1% 
ความตานทาน 350 โอหม ติดตั้งทุก 45° เริ่มที่มุม 0° 
เน่ืองจาการวิจัยครั้งน้ีไมไดมุงเนนเรื่องของการชดเชย
อันเน่ืองมาจากอุณหภูมิและการปรับคาเริ่มตน (Zero 
balance) วงจร strain gage แบบ full bridge ที่ใชจึง
ไมมีการปรับแตงวงจรเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน รูปแบบวงจรถูกแสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 (ก) วงจรวัดปริมาณแรงบิด  
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รูปที่ 4 (ข) วงจรวัดปริมาณแรง Cross force  

5. ผลการทดลอง 
ในทางอุดมคติแลว วงจรวัดแรงบิดจะตองให

สัญญาณเปนสัดสวนกับแรงบิดที่กระทํา แตจะไมให
สัญญาณใดๆเม่ือมีแรง Cross force มากระทํา 
ในขณะที่วงจรวัดแรง cross force จะตองไมให
สัญญาณใดๆเม่ือมีแรงบิดมากระทํา แตจะใหสัญญาณ
เปนสัดสวนกับแรงบิดที่กระทํา การทดลองจึงแบงเปน
สองสวน ดังน้ี 

การทดลองที่ 1 หาผลตอบสนองของทั้ง 2 วงจร 
เม่ือไดรับปริมาณแรง Cross force แตไมไดรับ
ปริมาณแรงบิด ในการวิจัยน้ีจะใชวิธี  Multi-cross-
force load test [2] 
 การทดลองที่ 2 หาผลตอบสนองของทั้ง 2 วงจร 
เม่ือไดรับปริมาณแรงบิดและแรง Cross force ในเวลา
เดียวกัน (Torque with cross force test)  
5.1 Multi-cross-force load test  

ในการทดลองเบ้ืองตนน้ี มีขั้นตอนดําเนินการโดย
ติดตั้งสวนรับรูปริมาณความเคนเขากับ Gear ที่
สามารถหมุน สวนรับรูปริมาณความเคนไดรอบ 360° 
และรับภาระ 500 N สัญญาณวัดของทั้งสองวงจรถูก
บันทึก  ในขณะที ่strain gage สําหรับวงจรวัดปริมาณ 
cross force ติดไวทุก ๆ 45° ของแกนวัด สัญญาณจึง
สามารถเล่ือน phase ไดโดยการเปล่ียนจุดจายแรงดัน
กระตุน(Excitation voltage)  และจุดวัดสัญญาณ 
(measurement signals)ไปทุก ๆ 45° รูปที่ 5 แสดง
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สัญญาณจากชุดวัดปริมาณ cross force ที่ภาระ 500 
N จากจุดวัดสัญญาณทุก ๆ 45° ของแกนวัด 
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รูปที่ 5 สัญญาณวงจรวัดปริมาณแรงบิดและวัดแรง
Cross force ที่การตอแรงดันกระตุนแตละตําแหนง  

 
จากผลการทดลองพบวาสัญญาณจากชุดวัด

แรงบิดมีสัญญาณอันเน่ืองมาจากการจายภาระ cross 
force เปนรูปคล่ืนซายนรอบแกนวัด จุดเริ่มตนของ
สัญญาณคล่ืนซายนอยูที่มุม 270° ของแกนวัด และ
สัญญาณจากชุดวัดแรง Cross force เปนรูปคล่ืน
ซายนรอบแกนวัดเชนกัน โดยมีจุดเริ่มตนของคล่ืนซา
ยนอยูที่ มุมตางๆขึ้นอยูกับตําแหนงการตอแรงดัน
กระตุน เม่ือพิจารณาถึงความไวตอปริมาณ cross 
force ที่ตําแหนงสูงสุดของสัญญาณคล่ืนซายนพบวา 
ชุดวงจรวัดปริมาณของ cross force มีความไว 
(Cross force sensitivity) 69 nV/V/N ในขณะที่ชุด
วงจรวัดปริมาณแรงบิดมีความไว 34 nV/V/N ซ่ึง
แตกตางกันอยูประมาณ 2 เทา   

ในการชดเชยที่เหมาะสมน้ัน สัญญาณจากวงจร
ปริมาณ Cross force และสัญญาณจากวงจรวัดแรงบิด
ควรตาง phase กันอยู 180° เพ่ือใหสัญญาณหักลาง
กัน ในการทดลองน้ี วงจรวัดแรง Cross force จาก
การจายแรงดันกระตุนที่ Strain gage มุม 225°    
ของแกนวัด มีจุดเริ่มตนของสัญญาณคล่ืน sine ที่
ประมาณมุม 90° ซ่ึงตาง phase กับสัญญาณวัด
แรงบิด ประมาณ 180° เหมาะสมเพ่ือใชเปนชุดชดเชย
ผลกระทบของ Cross force ตอไป รูปแบบวงจร
ดังกลาวถูกแสดงดังรูปที่ 6  

 

90°

270°

18
0°

0°

 
รูปที่  6 วงจรรวม เพ่ือวัดปริมาณแรงบิดที่ชดเชย
ผลกระทบของแรง Cross force 
 

ขนาดสัญญาณของวงจรวัดแรง Cross force มี
ปริมาณที่โตกวาสัญญาณของวงจรวัดแรงบิด 2 เทา 
แตความตานทานวงจรวงจรวัดปริมาณ cross force ก็
มากกวาความตานทานของวงจรวัดแรงบิด 2 เทา
เชนกัน ทําใหสัญญาณจากวงจรรวมที่เกิดจากการตอ
วงจรรวมกันของทั้ง 2 วงจรน้ัน ไมสามารถนํา
สัญญาณของทั้งวงจรมาเฉล่ียไดโดยตรง สัญญาณรวม
สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 1    
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โดยที่ 

T

T

V
V คือ สัญญาณจากวงจรรวม 

   
1

1

V
V คือ สัญญาณจากวงจรที ่1 

   
2

2

V
V คือ สัญญาณจากวงจรที ่2 

   1R คือ ความตานทาน Strain gage ในวงจรที ่1 
   2R คือ ความตานทาน Strain gage ในวงจรที ่2 
จากผลการคํานวณพบวาสัญญาณวงจรรวมที่

ภาระ 500 N มีปริมาณสญัญาณสูงสุด 0.00065 mV/V 
และมีความไว 1.3 nV/V/N ซ่ึงลดผลกระทบของ 
Cross forceไดดี แลวเพ่ือยืนยันผลจึงทําการทดสอบ 
cross force load test กับวงจรรวมที่ไดจากการตอ
วงจรวัดความเคนและวงจรวัด Cross force ที่มุม
ดั งกล าวข า งตน เข าดวย กัน นํ้าหนักที่ ใช วาง มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดแรงกดลงบนแกนวัดดวย
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ปริมาณ 100 N จนถึง 500 N ตามปริมาณแรง cross 
force ที่จะเกิดขึ้นซ่ึงประแจวัดแรงบิดอางอิงถูกวัดที่ 
40 N•m ถึง 200 N•m ที่ระยะกานประแจ 400 mm. 
สัญญาณของทั้ง 3 วงจร จะถูกบันทึกคาทุก ๆ 45° 
ของมุมแกนวัด ผลการทดลองแสดงดังรูป 7 พบวา 
สัญญาณวงจรรวมลดลงจริงที่ภาระ 500 N มีขนาด
คล่ืนซายนอยูที่   0.0013 mV/V มีความไวอยูที่ 2.6 
nV/V/N  
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รูปที่ 7 แสดงผลทดลอง Multi-cross-force load test : 
(ก) สัญญาณของวงจรรวม และ (ข) ผลกระทบของแรง 
Cross force ของตละวงจร 
 
5.2 Torque with cross force test  
สวนรับรูปริมาณความเคน  จะถูกตอกับกานประแจ
เพ่ือทําการทดสอบวงจร เม่ือไดรับปริมาณแรงบิดและ
แรง Cross force ในเวลาเดียวกัน โดยการ
เปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องวัดแรงบิดมาตรฐาน 
รุน Dm-BNME 1000 N•m มีพิสัยการวัดที่ 1,000 
N•m ผ ลิต โดยบริษั ท  Gassmann Theiss 
Messtechnik กานประแจถูกติดตั้งใหตั้งฉากกับมุมที่ 
cross force การทดลองจะกระทําที่ปริมาณแรงบิด 

100 N•m และ 200 N•m ที่ระยะกาน 700 mm. และ 
400 mm. ซ่ึงจะทําใหเกิดปริมาณแรง Cross force 
แสดงดังตารางที่ 3 เริ่มตนทําการวัดที่ Cross force 
กระทําที่มุม 0° ของแกนวัด กระทําซํ้าทุก ๆ 45° 
ขั้นตอนดําเนินการแสดงดังรูป 8   

 
ตารางที ่3 ปริมาณแรงบิด และแรงCross force ที่ใช
ทดสอบตามตําแหนงกานประแจ 

Cross force, N Nominal 
torque, 
N∙m 

Arm 
length 0.7 

m 

Arm 
length 0.4 

m 

Varied 
cross 
force, 

N 
200 285.7 500.0 214.3 
100 148.9 250.0 107.1 
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รูปที่ 8 ขั้นตอนดําเนินการทดสอบ Torque with cross 
force test 

การทดลองถูกกระทําซํ้าเพ่ือใหไดสัญญาณของชุด
วัดแรงบิด ชุดชดเชย และชุดวงจรรวม ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวาทั้ง 3 วงจร มีผลกระทบจากแรง Cross 
force และมีการกระจายของสัญญาณเปนรูปคล่ืน
ซายน โดยมีจุดเริ่มตนคล่ืน sine สอดคลองกับการ
ทดลอง Multi cross force load test และทั้งสามวงจร
มีความไวตอปริมาณแรง Cross force ที่ตําแหนง
สูงสุดของสัญญาณ 16.5 nV/V/N, 39.6 nV/V/N และ
1.6 nV/V/N สําหรับชุดวัดแรงบิด ชุดชดเชย และชุด
วงจรรวมตามลําดับ เม่ือพิจรณาเฉพาะสัญญาณวงจร
รวมพบวา มุมที่มีความไวตอผลกระทบจาก cross 

(ก) 

(ข) 
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force สูงสุดคือ มุม 135° และ 315° และมุมที่มีความ
ไวตอแรง Cross force นอยที่สุดคือมุม 45° และมุม 
225° ของแกนวัด ซ่ึงมีความไวอยูประมาณ ±0.81 
nV/V/N, ดังน้ันมุมของกานประแจควรอยูที่มุม 45° 
ของแกนวัดซ่ึงจะทําให cross force กระทําที่มุม 45° 
ตามตองการ 

หลังจากประกอบกานประแจดวยมุมดังกลาวแลว 
จึงทําการสอบเทียบตามแนวทางการสอบเทียบประแจ
วัดแรงบิดอางอิง DKD-R-3-7 สอบเทียบทั้งทิศทาง
ตามเข็มและทวนเข็มตั้งแต 20 N•m ถึง 200 N•m 
ลักษณะสมบัตฺทางมาตรวิทยาถูกแสดงดังตารางที่ 4 
และผลการสอบเทียบถูกแสดงดังรูปที่ 9 ผลการสอบ
เทียบแสดงคาความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงปริมาณ cross force ( lb ) ระหวาง -
0.049 % ถึง +0.037 % มีผลการจําแนกความถูกตอง
อยูที่ระดับช้ัน 0.2 
 
ตารางที ่3 แสดงลักษณะสมบัตฺทางมาตรวิทยา 

M k     r   
        

in N·m in % in % in % in % in N·m in % in %
200 0.011 0.005  - 0.0004 0.028 -0.001
160 0.018 0.003  0.019 0.0004 0.006 0.004
120 0.014 0.008  0.047 0.0004 -0.022 -0.001
100 0.012 0.012  0.061 0.0004 -0.036 -0.004
80 0.013 0.017  0.079 0.0004 -0.045 -0.003
60 0.012 0.019  0.081 0.0004 -0.050 0.001
40 0.009 0.038  0.083 0.0004 -0.051 0.007
20 0.002 0.037  0.095 0.0004 -0.042 0.023
0  0.011  0.0004   
0  -0.012  0.0004   

-20 0.000 0.038  -0.075 0.0004 0.013 0.020
-40 -0.011 0.040  -0.001 0.0004 -0.001 0.008
-60 -0.010 0.037  -0.033 0.0004 -0.010 0.000
-80 -0.012 0.039  -0.034 0.0004 -0.015 -0.006
-100 -0.007 0.035  -0.030 0.0004 -0.010 -0.002
-120 -0.007 0.042  -0.023 0.0004 -0.006 0.000
-160 -0.008 0.042  -0.010 0.0004 0.001 0.002
-200 -0.015 0.049  - 0.0004 0.007 -0.001
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รูปที่ 9 ผลการสอบเทียบประแจวัดแรงบิดอางอิง 
 

6. สรุป 
ประแจวัดแรงบิดอางอิงที่มีสวนรับรูปริมาณความ

เคนรูปทรงเพลากลวงถูกออกแบบและจัดสราง จาก
การวิเคราะหและทดลองพบวา ปริมาณแรง Cross 
force กระทบตอการเบ่ียงเบนของความเคนผนังของ 
เพลา เพ่ือลดผลกระทบจากแรง Cross force ชุดวัด
ปริมาณแรงถูกติดเพ่ิมในเพลาเพ่ือใชเปนชุดชดเชย  
สัญญาณจากชุดวัดแรงที่เหมาะสมควรมีสัญญาณตาง
phase กับสัญญาณการวัดแรงบิด 180° จากผลการ
ทดสอบแบบ Multi cross force load test และ torque 
with cross force test ใหผลที่สอดคลองกัน น้ันคือ ชุด
วงจรรวมสามารถลดความไวตอแรง Cross force ลง     
ถึง ±0.81 nV/V/N    ผลการสอบเทียบ ประแจวัด
แรงบิดอางอิงที่ จัดทําขึ้น พบวามีคาคลาดเคล่ือน
เน่ืองจากการแปรเปล่ียนปริมาณแรง Cross force ที่        
-0.049 % ถึง +0.037 % และผลการจําแนกความ
ถูกตองอยูที่ระดับขั้น class 0.2 ชวงแรงบิดตั้งแต 20 
N.m. ถึง 200 N.m. 
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