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(ေရးခဲ့ၿပီးေသာ အပိုင္း ၅ ခုကိုစုစည္း ထားသည္။ ELCB ႏွင့္ RCD တို႔၏ အေျခခံကို
ျခံဳငံုမိေစရန္တင္ျပထားသည္။)
(အပိုင္း-၁)
ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
ELCB ရဲ႕ အ႐ွည္က Earth Leakage Circuit Breaker ျဖစ္ၿပီး
ELCB ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ
၁) Voltage ELCB
၂) Current ELCB တို႔ျဖစ္သည္။
Voltage ELCB က လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ေပၚခဲ့ၿပီး Current ELCB ကေတာ့
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ကေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ ELCB ၂ မ်ိဳးသည္ အလုပ္လုပ္ပံု မတူၾကေသာ္လည္း လူအမ်ားက ၂ မ်ိဳးစလံုးကို ELCB ဟု သာ
ေခၚေနၾကသျဖင့္ မွားယြင္းသံုး စြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့႐ွိသည္။
အဆိုပါ ေရာေထြးမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းသည္အေနျဖင့္ IEC မွ ဒုတိယ ELCB ျဖစ္ေသာ current ELCB ကို RCD
ဟု ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ...
၁) voltage ELCB ကို မူရင္းနာမည္ ELCB
၂) current ELCB ကို RCD နာမည္အသစ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
RCD ရဲ႕အ႐ွည္က Residual Current Device ျဖစ္ပါသည္။
Voltage ကို အေျခခံေသာ voltage ELCB သို႔မဟုတ္ ယခုအေခၚ ELCBမ်ားသည္
အားနည္းခ်က္မ်ား႐ွိေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရန္ အားမေပးေတာ့ပဲ အားသာခ်က္မ်ားစြာ႐ွိေသာ current ကို
အေျခခံေသာ current ELCB သို႔မဟုတ္ ယခုအေခၚ RCD မ်ားသာ အသံုးျပဳၾကပါေတာ့သည္။
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တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ RCD မ်ားကို ELCB ဟုသာ ေခၚဆိုသံုးစြဲေနၾကေသးၿပီး ELCB ႏွင့္
RCD သည္ အလုပ္လုပ္ပံုျခင္း မတူပါေၾကာင္း သတိျပဳၾကေစခ်င္ပါသည္။ ယခု အခါ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ RCD
ကို ELCB ဟုသာေခၚဆိုသံုးစြဲေနေသးသည္ကို စတင္ေလ့လာသူမ်ား သိ႐ွိထားဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

RCD for Single Phase

RCD for Three Phase
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(အပိုင္း-၂)
ELCB ႏွင့္ RCD ဆိုတာ protective device နာမည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ELCB = Earth Leakage Circuit Breaker
RCD = Residual Current Device
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္လိုက္ျခင္း electric shock ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို monitor လုပ္၍ power
ကိုျပတ္ေတာက္ေစျခင္း တာ၀န္မ်ားကို အဓိက ထမ္းေဆာင္ပါသည္။
Electric shock. ျဖစ္ျခင္း သည္ လူ၏ကိုယ္ထဲသို႔ အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ေသာ current ပမာဏ
ျဖတ္စီး သြားျခင္းျဖစ္သည္။ လူသည္ေျမႀကီး ေပၚတြင္တည္႐ွိေနၿပီး လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း၏ body ထိေနျခင္း
သိုမဟုတ္ terminal point မ်ားကို ထိေတြ႔ ေနျခင္း အေျခအေန ကို အေျခခံ ၍ monitor လုပ္ေသာ
device မ်ားျဖစ္သည္။ထိုသို႔ monitor လုပ္ရာတြင္ voltage အေျခခံေသာ နည္း လမ္း ELCB ႏွင့္ current
ကို အေျခခံေသာနည္း လမ္း RCD ဟူ၍ ၂ မ်ိဳး႐ွိသည္။
Earth ထဲသို႔စီးသြားေသာ current ကို monitor လုပ္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ Earthing system ႏွင့္ leakage
current မ်ားအေၾကာင္းကို သိဖို႔လိုအပ္ သျဖင့္ အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
FIG-1,2,3 တြင္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ႐ွင္းလင္း ထားပါသည္။
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FIG-1

ပံုတြင္ power source တစ္ခု (transformer သို႔မဟုတ္ generator)output မွ current သည္
ထြက္လာၿပီး load တစ္ခု (လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း) အတြင္းသို႔ ျဖတ္စီး ျပန္ထက
ြ ္လာၿပီး source ထဲသို႔
လ်ွပ္စီး ပတ္လမ္း ျပည့္ျခင္းကို ျပထားသည္။ ကမၻာေျမႀကီး earth သည္ အႀကီးဆံုးေသာ
လ်ွပ္စစ္စီးဆင္းမႈအားေကာင္းေသာ လ်ွပ္ကူးပစၥည္း conductor ျဖစ္ၿပီး earth ကို power system တြင္
ထည့္သြင္း အသံုးျပဳေလ့႐ွိသည္။ ပံုတြင္ earth သည္ သီးျခားျဖစ္ေနၿပီး power system ကို
ဆက္သြယ္ထားျခင္း မ႐ွိပါ။
Power system ၏ အမွတ္တစ္ေနရာမွ Earth သို႔ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆက္သယ
ြ ္ထားျခင္းကို
earth ခ်သည္ဟုေခၚသည္။ Source အတြက္ earth ခ်ျခင္း ႏွင့္အတူ သံုးစြဲသည့္ ပစၥည္း load အတြက္
earth ခ်ျခင္း ျဖင့္ အႀကီးဆံုး conductor တစ္ခုျဖစ္ေသာ earth ကို power system ထဲသို႔
ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ earthing system တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။
Earthing system တြင္ အဓိက ၃မ်ိဳး႐ွိသည့္အနက္ ၂ မ်ိဳးကို Single phase အေျခခံ၍ ႐ွင္းျပထားပါသည္။
T-N earthing system ( Fig 2) ႏွင့္ T-T earthing system (Fig 3) ျဖစ္သည္။
Earthing system တြင္႐ွိေသာ အမည္၏ ပထမ စာလံုးသည္ source ဘက္၌ ဘယ္လို earth ခ်သလဲကို
ရည္ၫႊန္းၿပီး ဒုတိယစာလံုးသည္ load တြင္ ဘယ္လို earth ခ်သလဲကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။
T ဆိုသည္မွာ latin စကား Terra ကိုဆိုၿပီး earth ကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဆက္သယ
ြ ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ N
ဆိုသည္မွာ earth ခ်ထားေသာ Neutral point သို႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သယ
ြ ္သည္ ဟုေခၚသည္။
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FIG-2

Source အတြက္ neutral ကို earth ခ်ထားသည္။ အဆိုပါ earth ခ်ထားေသာ neutral မွ ေနာက္ထပ္ PE
ဟုေခၚေသာ ႀကိဳးကို Load ႐ွိ ရာ ဘက္သို႔ သြယ္တန္းထားသည္။ Load သည္ earth ခ်ရန္ လိုအပ္ပါက
အဆိုပါ earth ခ်ထားေသာ neutral / earthed neutral မွ PE ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
PE= protective earth ; အဆိုပါ T-N earthing system တြင္ power system ကို earth
တစ္ေနရာ၌သာ ခ်ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုေၾကာင့္ earth သည္ power system ၏
လ်ွပ္စီး ပတ္လမ္း တြင္ပါ၀င္ျခင္းမ႐ွိပဲ earth fault ျဖစ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခု (ဥပမာ...line ႀကိဳးမ်ား
ေျမၾကီး ေပၚသို႔ျပဳတ္က် ထိေနျခင္း) သို႔မဟုတ္ လူက လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းကို ထိေနစဥ္ အတြင္းသာ current
စီး ေစေသာ conductor အျဖစ္႐ွိေနမည္ ျဖစ္သည္။
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FIG-3

Fig-2 T-N earthing system တြင္ ရိွေသာ PE ႀကိဳးကိုျဖဳတ္ၿပီး load အတြက္ သီးသန္႔ earth ခ်ထားေသာ
ပံုစံျဖစ္သည္။ Power system ၏ ေနရာ ၂ ခု ( source ႏွင့္ load ) မွ earth ႐ွိေသာ ေနရာ ၂ ခုသို႔ သီးျခား
earth ခ်ထားသည္။ Power system ထဲသို႔ earth ကို လ်ွပ္စစ္ စီးေစေသာ conductor
တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ေစသည္။
အဆိုပါ earthing system ၂ ခု တြင္L (live) သည္ load ထဲ သို႔ current ၀င္ ေသာ `အ၀င္လမ္း´
ဟုသတ္မွတ္ပါက N(neutral) သည္ load ထဲမွ current ထြက္ေသာ `အထြက္လမ္း´
ဟုေခၚရမည္။ဤသို႔ဆိုလ်ွင္PE ႀကိဳးႏွင့္ earth တို႔သည္ neutral ႏွင့္ၿပိဳင္ေနေသာ သီးျခား
`အထြက္လမ္းခြ´
ဲ မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ Source ၏ L မွထြက္လာေသာ current သည္ load ထဲသို႔
လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုတည္းမွ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ထက
ြ ္လာေသာ အခါ neutral မွ အကုန္ျပန္မထြက္ပဲ PE
သို႔မဟုတ္ earth တို႔မွ leakage current ယိုစီး လ်ွပ္စီး အျဖစ္ source ဆီသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာသည္ဟု
ဆိုႏိုင္ပါသည္။
....................
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(အပိုင္း-၃)
ELCB ႏွင့္ RCD တို႔သည္ သံုးစြဲေသာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း load မွယိုစီးထြက္လာေသာ leakage current မ်ားကို
monitor လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ အဆိုပါ leakage current မ်ား ထြက္လာေသာ load
မ်ား၏ တည္ေဆာက္ပုံ ေယဘုယ် သေဘာ နားလည္ ပါက အဆိုပါ protective device မ်ား၏ function
ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Load အတြင္း႐ွိ electrical circuit မ်ား၏ Insulation
တည္႐ွိပံုကို Fig 4,5,6 တို႔တြင္႐ွင္း ျပထားပါသည္။
FIG-4

Load ဆိုသည္မွာ power supply / system တစ္ခု၌ ဆက္သယ
ြ ္ အသံုးျပဳေသာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း
အျဖစ္မွတ္ယူပါ။ ပံုတြင္ထို လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း ၏ အတြင္းပိုင္း၌ source ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္သယ
ြ ္ထားေသာ
electrical circuit အပိုင္း တစ္ခုသာ႐ွိၿပီး hazardous area အႏၱရာယ္႐ွိေသာ ဧရိယာ အျဖစ္တည္႐ွိသည္။
ဥပမာ...electric iron, ac motor, light bulb....တို႔တြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ Leakage current မ်ားစီးႏိုင္ေသာ
လမ္း ေၾကာင္းကို လည္းေဖာ္ျပထားသည္။
Leakage Current Flow :L=> Electrical circuit=>Safety Zone => Enclosure=>PE (N)

ထို area ကို သံုးစြဲသူမထိေစရန္ safety zone တစ္ခုသတ္မွတ္၍ အကြာအေ၀း တစ္ခု ျခားၿပီး သို႔မဟုတ္
insulation တစ္ခုျခားၿပီး enclosure ဟုေခၚေသာ အကာအကြယ္ ျဖင့္ ဖံုးအုပ္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ထို
enclosure သည္ metallic ျဖစ္ပါက ထို enclosure ကို PE သို႔ဆက္သယ
ြ ္ထားျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။electrical
circuit သည္ enclosure ကို တိုက္႐ိုက္ထိမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ safety zone တြင္႐ွိေသာ insulation
က်သြား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း leakage current မ်ား ပမာဏ မ်ားလာၿပီး protective device မ်ားျဖင့္
power source ကိုျပတ္ေတာက္ေစပါသည္။
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FIG-5

ဤ FIG-5 တြင္ထို လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း ၏ အတြင္းပိုင္း၌ source ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္သယ
ြ ္ထားေသာ
electrical circuit-1 အပိုင္း hazardous area ႏွင့္ Safety zone -2 ျဖင့္ထပ္မံ ျခားေသာ Electrical
circuit -2 အပိုင္း ပါ၀င္သည္။ Leakage current မ်ားစီး ႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို လည္းေဖာ္ျပထားသည္။
Path-1 : L=> Electrical circuit-1=>Safety Zone-1 => Enclosure=>PE (N)
Path-2 : L=>Electrical circuit-1=>Safety Zone--2=> Electrical- circuit 2=>Enclosure=>PE (N)

လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း သံုးစြဲသူမ်ား ထိေတြ႔ လုပ္ကိုင္ ေနရေသာ terminal မ်ား ပါ႐ွ္ိပါက ထို terminal မ်ားႏွင့္ ၎
ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေနေသာ electrical circuit-2 ကို ေနာက္ထပ္ safety zone-2
ျဖင့္ျခားထားေပးရသည္။ hazardous area မွလာေသာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ leakage current မ်ားကို
တားျမစ္ရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ safety zone-2 သည္ load ၏ power supply
အတြင္းတည္ေဆာက္ထားသည္။power supply အမ်ိဳးအစား ကိုမူတည္၍ capacitor မ်ား ျဖင့္ safety
zone-2 ကိုခြထားေလ့႐ွိသည္။(FIG-6 တြင္ capacitor ပါေသာ အေျခအေနကို ႐ွင္း ျပထားသည္။)
Enclosure သည္ metallic ျဖစ္ပါက ထို enclosure ကို PE သို႔ဆက္သယ
ြ ္ထားျခင္း အျပင္ electrical
circuit-2 ၏ chassic ground (G) ကိုပါ PE ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ထားႏိုင္သည္။ Enclosure ကို
တိုက္႐ိုက္ထိမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ safety zone မ်ားတြင္႐ွိေသာ insulation က်သြား၍
ေသာ္လည္းေကာင္း ....leakage current မ်ား ပမာဏ မ်ားလာၿပီး protective device မ်ားျဖင့္ power
source ကိုျပတ္ေတာက္ေစပါသည္။
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FIG-6

FIG-5 တြင္ျပထားေသာ safety zone-2 ကို capacitor ခြထားသည္။
SMPS Switching Mode Power Supply တို႔တြင္ သံုးသည္။ power supply မွထက
ြ ္လာေသာ high freq
noise မ်ားျပင္ပသို႔ မထြက္ေစရန္ တပ္ဆင္ထားသည္။ safety zone-2 ၏ insulation သည္
မည္မ်ွပင္ေကာင္း ေစကာမူ ထို capacitor ကိုျဖတ္လာေသာ leakage current မ်ားကိုမူ မတားဆီးႏိုင္ေပ။
ထိုေၾကာင့္ အဆိုပါ တည္ေဆာက္မႈတြင္ capacitor မွ ျဖတ္လာေသာ leakage current သည္ ပို၍မ်ားၿပီး
ထိန္း ခ်ဳပ္ကန္႔သပ္ရန္လိုအပ္သည္။Leakage current မ်ားစီး ႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို
လည္းေဖာ္ျပထားသည္။
Path-1 : L=> Electrical circuit-1=>Safety Zone-1 => Enclosure=>PE (N)
Path-2 : L=> Electrical circuit-1=>Safety Zone-2=> Electrical- circuit 2=>Enclosure=>PE (N)
Path-3 : L=> Electrical circuit-1=> Capacitor (C)=> Electrical- circuit 2=>Enclosure=>PE (N)

........................
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(အပိုင္း-၄)
Voltage ကို အေျခခံျပီးတည္ေဆာက္ထား ေသာ ELCB အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာ
အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႕ကို FIG 7,8,9 တို႔တြင္ပံုႏွင့္တကြ႐ွင္းျပထားပါသည္။
FIG-7

ELCB ၏ connection diagram ျဖစ္သည္။ L,N,PE ျပထားေသာ ဘက္ကို source ဘက္သို၎၊ L,N,G
ျပထားေသာ ဘက္ကို load ဘက္သို႔၎ ဆက္သယ
ြ ္ရမည္။Live ႏွင္ Neutral မ်ားသည္ switch ( double
poles) ကိုျဖတ္ၿပီး ဆက္သြယ္ထားသည္။ PE ႏွင့္ G ( chassis ground) ၾကားတြင္ voltage sensing coil
ထည့္ထားသည္။ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ သံုး စြဲသူထိ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ား (ဥပမာ... metallic body,
terminal မ်ား၏ ground point) တို႔ကို တစ္ေနရာတည္း၌ စုစည္း၍ chassis ground pin (G) အျဖစ္
တည္ရွိသည္။
ELCB အလုပ္ လုပ္မလုပ္ စမ္း သပ္ေသာ test resistor ႏွင့္ test button ကို လည္းျပထားၿပီး ပံုမွန္ test
လုပ္ဖို႔လိုအပ္သည္။ Test button ကို ဖိလိုက္ေသာ အခါ Live မွ voltage သည္ resistor ကိုျဖတ္၍
voltage sensing coil တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အႏၱရာယ္ရွိေသာvoltage level တစ္ခုေရာက္႐ွိလာၿပီး
switch ကို open ျဖစ္ေစသည္။
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FIG-8

ပံုတြင္ ELCB ကို လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း၌ တပ္ဆင္ထားသည္။ voltage sensing coil သည္
လူထိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား chassis ground (G) ၏ voltage ကို earth မွ monitor လုပ္ေနေသာ
သေဘာျဖစ္သည္။လူကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ voltage level ေရာက္လ်ွင္ switch ကို open ျဖစ္ေစ ၿပီး
လ်ွပ္စစ္ကို ျပတ္ေတာက္ေစပါသည္။ဒီေနရာတြင္ လူကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ voltage level မွာ
standard မ်ား ေပၚမူတည္၍ အနည္း ငယ္ကလ
ဲြ မ
ႊဲ ႈ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က 30V, တစ္ခ်ိဳ႕က 50V
စသျဖင့္႐ွိၾကသည္။ Voltage sensing coil က monitor လုပ္ေနေသာ chassis ground တြင္ stray
voltage မ်ား႐ွိတတ္သည္။ ထို voltage မ်ားသည္ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း hazardous area ႏွင့္
metallic enclosure ၾကားတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ stray capacitance မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Stray voltage
မ်ားလာေသာအခါ သို႔မဟုတ္Hazardous area မွ metallic enclosure သို႔ တိုက္႐ိုက္ထိေနေသာ အခါ
သို႔မဟုတ္ insulation က်ေန၍ေနေသာအခါ Chassis ground ႐ွိ voltage မ်ားလာၿပီး sensing coil
အလုပ္လုပ္ေစ ၍ power ကိုျပတ္ေတာက္ေစပါသည္။
သတ္မွတ္ထားေသာ Voltage level ေက်ာ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုသည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိသည္
ဟုသတ္မွတ္ျပီး ႀကိဳတင္ကာကြြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
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FIG-9

လ်ွပ္စစ္အႏၱရာယ္ အေျခအေန မ႐ွိပဲ မွားယြင္းျပတ္ေတာက္မွုမ်ား ႐ွိ ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို
ေလ့လာတင္ျပထားသည္။SMPS ( switching mode power supply ) သံုး ေသာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္
live / neutral မ်ား မွ chassis ground သို႔ capacitor မ်ား ကို noise မ်ား filter လုပ္ႏိုင္ရန္
တပ္ဆင္ေလ့႐ွိသည္။ ထို capacitor C1,C2 မ်ားသည္ ပံုတြင္အတိုင္း series ပံုစံျဖစ္ေနၿပီး
တန္ဖိုးမ်ားတူေလ့႐ွိသည္။ capacitor ၂ခုၾကားအလယ္မွတ္သည္ chassis ground ႐ွိေသာေနရာျဖစ္ၿပီး ac
input ၏ တစ္၀က္ နီးပါး႐ွိေသာ voltage တန္ဖိုး ေရာက္႐ွိေလ့႐ွိသည္။
ဥပမာ...230V input ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ထိုအမွတ္႐ွိ voltage မွာ 115V ၀န္းက်င္တြင္ ႐ွိေနၿပီး ELCB ၏ voltage
level 30V or 50V ကို အျမဲတမ္းေက်ာ္ေနမည္။ ထိုေၾကာင့္ SMPS သံုး လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားအတြက္ ELCB
တပ္ဆင္အသံုးျပဳပါက အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။
ထိုအျပင္ တစ္ျခားေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား႐ွိေသးသျဖင့္ အသံုး မတြင္က်ယ္ေတာ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္

.........................
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(အပိုင္း-၅)
Current ကို အေျခခံျပီးတည္ေဆာက္ထား ေသာ ELCB သို႔မဟုတ္ current-ELCB ေခၚ RCD
အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႕ကို FIG-10,11,12
တို႔တြင္ပံုႏွင့္တကြ႐ွင္းျပထားပါသည္။
FIG-10

RCD တစ္ခု၏ single phase အေျခခံconnection diagram ျဖစ္သည္။ Source side ဘက္မွ Live ႏွင့္
Neutral မ်ားသည္ switch ( double poles) ႏွင့္ current transformer (CT) တို႔ကိုျဖတ္ၿပီး
ဆက္သြယ္ထားသည္။ အဆိုပါ CT တြင္ coil သံုးခုပါ၀င္သည္။ Live ၾကဳိး တြင္ရွိေသာ current ျဖတ္စီးေသာ
coil ၊ Neutral ႀကိဳးတြင္႐ွိေသာ current ျဖတ္စီးေသာ coil ႏွင့္ အဆိုပါ live , neutral တို႔႐ွိ current
မ်ား၏ မတူညီမႈကို monitor လုပ္ေနေသာ current sensing coil တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
RCD အလုပ္လုပ္ပံုမွာ...သာမန္အေျခအေနတြင္ live တြင္႐ွိေသာ current (I1) ႏွင့္ neutral တြင္ ႐ွိေသာ
current (I2) တို႔သည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ပမာဏ မ်ားတူၾကၿပီး ဦးတည္ဖက္မ်ား
တစ္လွည့္စီဆန္႔က်င္ေနၾကသည္။Load ထဲသို႔ အ၀င္ကို (+) ဟုသတ္မွတ္ပါက load ထဲမွအထြက္ကို (-)ဟု
မွတ္ယူႏိုင္သည္။ I1+I2=0 ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အဆိုပါ current မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ core အတြင္း႐ွိ magnetic flux မ်ားသည္လည္း
ပမာဏတူ၍ ဦးတည္ဖက္ဆန္႔က်င္ေသာ အသြင္ျဖင့္႐ွိေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ Core ထဲတြင္ အသားတင္
magnetic flux (net flux) သည္ zero ျဖစ္ေနၿပီး Current sensing coil တြင္
emf (electromagnetic force) သို႔မဟုတ္ voltage ႐ွိမည္မဟုတ္ေပ။
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အကယ္၍ I1 ႏွင့္ I2 သည္ အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ ပမာဏမတူညီခ့ေ
ဲ သာ္၊သက္ဆိုင္ရာ magnetic flux
မ်ားလည္း ပမာဏတူညီေတာ့ပဲ အသားတင္ magnetic flux တစ္ခု core ထဲတြင္ေပၚလာေပမည္။
ထိုမွတစ္ဆင့္ current sensing coil တြင္ voltage တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီး switch ကို open ျဖစ္ေစရန္
တစ္နည္းအားျဖင့္ power ကိုျပတ္ေတာက္ေစသည္။
RCD အလုပ္ လုပ္မလုပ္စစ္ေဆးေသာ test button တစ္ခုကိုလည္းေဖာ္ျပထားသည္။Test button ကို
ႏွိပ္လိုက္ပါက live ဘက္႐ွိ coil ထဲသို႔ current (Id)အပိုတစ္ခု၀င္လာၿပီး ျပန္အထြက္တြင္ test resistor
မွတစ္ဆင့္ neutral ဘက္ရွိ coil ကို ျဖတ္မစီးေစပဲ neutral ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္စီးေစသည္။ coil ၂ ခုထတ
ဲ ြင္
current စီးဆင္း မႈမတူညီပဲ အသားတင္ magnetic flux တစ္ခုေပၚလာ၍ switch ကို open ျဖစ္ေစသည္။
FIG-11

ပံုမ်ားတြင္ core ၌ current sensing coil တစ္ခုသာပါၿပီး live ႏွင့္ neutral ႃကိုးမ်ားကို core ၏ အတြင္း
မွျဖတ္ေစသည္။ FIG-10 တြင္ျပထားေသာ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ မတူေသာ္လည္း current ေၾကာင့္ core
ထဲတြင္ magnetic flux ေပၚေစသည့္ concept အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ Single phase ႏွင့္ three phase
မ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားေဖာ္ျပထားသည္။
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FIG-12

ပံုတြင္ RCD တစ္ခု၏ တပ္ဆင္ထားပံုကိုေဖာ္ျပထားသည္။ load ထဲသို႔၀င္သာြ းေသာ current (I1) သည္
အထြက္တြင္ (I1) ေအာက္ ပမာဏ ေလ်ာ့ေနေသာ current (I2) အျဖစ္ ႐ွိေနသည္။ ထို current ၂ ခု၏
ျခားနားခ်က္ differential current (Id) သည္ load ၏Earth ခ်ထားေသာ enclosure (metallic)
မွတစ္ဆင့္Earth ထဲသို႔ ျပန္စီး၀င္ေသာ leakage current (I3) လည္းျဖစ္ႏိုင္သလို၊ load သည္ earth
မခ်ထားပါကEnclosure ကိုထိေနေသာ တစ္ျခား circuit တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူ user မွတစ္ဆင့္
earth ထဲသို႔ ျပန္စီးသြားေသာ leakage current (I4) မ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ load ၌ အ၀င္ အထြက္ current မ်ား မတူညီမႈႏွင့္ ျခားနားမွုပမာဏ
ေပၚမူတည္၍ အႏၱရာယ္ တစ္ခုခု ...ဥပမာ...electric shock သို႔မဟုတ္ fire ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အေျခအေန
ကို current sensing coil မွ monitor လုပ္ျပီး power ကိုျပတ္ေတာက္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျခားနားမွုပမာဏ differential current ကို သံုးစြဲသည့္ေနရာ ေပၚမူတည္၍ ခ်ိန္ညိွႏိုင္သည္။

…..The END…...
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