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บทคัดยอ 
งานวิจัยเพื่อแสดงการตรวจสอบการรั่วภายในตัวเรือนวาลว   ดวยวิธีอะคูสติกอิมีชช่ันโดยใชวาลวแบบมือหมุน 2 

ชนิด คือ บอลวาลวและเกทวาลว ใชของไหลที่แตกตางกัน 2 ชนิดคือ น้ําและอากาศ ทําใหเกิดการรั่วโดยการปดวาลวไม
สนิท ใชวาลวที่มีเสนผานศูนยกลาง 3 ขนาด คือ 1 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว และความดันที่ 1 ถึง 5 บารตามลําดับ  ผลการศึกษา
พบวา วิธีอะคูสติกอิมีชช่ันสามารถใชตรวจสอบการรั่วของวาลวไดและไดสรางสมการแสดงความสัมพันธระหวางอัตรารั่ว
กับสัญญาณอะคูสติกซึ่งไดแก ระดับสัญญาณเฉลี่ย (ASL) ในหนวยมิลลิโวลต ณ ที่ความดันและขนาดของวาลวตางๆ  เพื่อ
ใชทํานายอัตราการรั่วของวาลวซึ่งมีหนวยเปน “ลิตรตอนาท”ี 
 
คําสําคัญ : อะคูสติกอิมีชช่ัน อัตราการรั่ว วาลว 
 

1. บทนํา 
 ในอุตสาหกรรมปโตเคมี  หรืออุตสาหกรรม
พลังงานความรอน  จําเปนที่จะตองตรวจการรั่วของวาลว 
(การรั่วของวาลวหมายถึง  การรั่วภายในตัวเรือนวาลว  เกิด
จากการปดวาลวไมสนิท หรือเกิดจากการชํารุดของวาลว  
ไมไดหมายถึงการรั่วออกมานอกเรือนวาลว) ซึ่งการรั่วของ 
วาลวจะยังสงผลทําใหเกิดการสูญเสียของผลิตภัณฑ หรือ
เกิดการปนเปอนระหวางผลิตภัณฑ  การทดสอบการรั่ว
ของวาลวในปจจุบัน    ใช วิธีการอัดดวยแรงดันน้ํ า 
(Hydrostatic Test) โดยจะตองทําการหยุดกระบวนการ 

(Shut Down) เสียกอนและถอดวาลวออกมา ในกรณีที่รู
ผลหลังจากการทดสอบแลววาวาลวมีการรั่ว อาจเกิดผล
กระทบตอการรอ หรือไมมีช้ินสวนที่จะมาเปลี่ยน ยิ่งไป
กวานั้นความสูญเสียจากการที่ตองรอถึงวันตรวจวาลวอาจ
สงผลกระทบทางดานตนทุนอยางมหาศาล 
 ในปจจุบันมีเทคนิคการตรวจสอบแบบอะคู
สติกอิ-มีชช่ัน (AE) ซึ่งใชหลักการรับคลื่นเสียงที่มีความถี่
สูง (เหนือหูคนไดยิน) เมื่อเกิดการรั่วของไหลที่อยูภายใน
วาลวจะเสียดสีกับลิ้นวาลว และเกิดการไหลแบบปนปวน 
(Turbulence Flow) หลังตัวเรือนวาลว จะทําหนาที่เปน 
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ตนกําเนิดเสียง (พลังงานทางกล) และว่ิงผานตัวเรือน
วาลวมายังหนาแปลน เมื่อติดตั้งหัวตรวจสอบ (Sensor) 
ไวบริเวณหนาแปลนหัวตรวจสอบจะทําหนาที่เปลี่ยน
คลื่นเสียงทางกลเปนคลื่นเสียงทางไฟฟา และนําสัญญาณ
ทางไฟฟานั้นไปประมวลผล  แสดงเปนอัตราการรั่ว
ตอไป (Physical Acoustic Corp. [1] และ 
Kaewwaewnoi [2,3])  
 ในงานวิจัยนี้จะเปนการสรางความสัมพันธทาง
คณิตศาสตรเพื่อทํานายอัตราการรั่วของวาลว ที่ขนาด
ของวาลวและที่ความดันตางๆ ทั้งสภาวะที่เปนของเหลว
และกาซพรอมทั้งแสดงความคลาดเคลื่อนของผลการ
ทํานาย 
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1 วาลว  ชนิดของวาลว  และการรั่วของวาลว 
 วาลวถือวาเปนอุปกรณที่มีความสําคัญอยางมาก
ในอุตสาหกรรม ซึ่งทําหนาที่หลักคือเช่ือมตอระหวาง
อุปกรณตางๆ ทําใหกระบวนการผลิตดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยทั่วไปแลววาลวมีอยูหลายชนิดขึ้นอยู
กับความเหมาะสมในการเลือกใชงาน เชน บอลวาลว 
เกทวาลว โกลบวาลว ปลั๊กวาลว วาลวปกผีเสื้อ เช็ควาลว 
วาลวระบายวความดัน  เปนตน  และทุกชนิดจะมี
สวนประกอบหลัก คือ ตัวเรือนวาลว กานวาลว ล้ินวาลว 
บาวาลวหรือวัสดุกันซึม (ตระการ [4]) เมื่อวาลวตางๆ 
ถูกใชงานเปนระยะเวลานาน อาจทําใหบางสวนประกอบ 
 

เกิดชํารุดหรือเสียหายโดยเฉพาะบาวาลวหรือวัสดุกันซึม
ซึ่งจะนําไปสูการรั่วได  สําหรับการั่วของวาลวนั้นมี
สาเหตุอยูหลายประการดวยกัน คือ จากการเผาไหมของ
วัสดุกันซึมที่เกิดจากประกายไฟเมื่อมีการเสียดสีของของ
ไหลที่ติดไฟได จากการกัดกรอนของกรดหรือสารละลาย 
จากการขูดขีดของสิ่งเจือปนกับบาวาลว หรือจากการใช
งานในกรณีที่วาลวตองทนตออุณหภูมิและความดันสูง
เปนเวลานาน  ซึ่งการรั่วของวาลวนี้เองสงผลใหเกิดตน
กําเนิดเสียง (ความถี่สูง) ที่สามารถตรวจจับไดดวยระบบ
การวัดอะคูสติกอิมีชช่ัน 
 
2.2 อะคูสติกอิมีชชั่น 

คือการปลดปลอยคลื่นเสียงออกจากตัววัสดุ  อัน
เนื่องมาจากความเสียหายของวัสดุ เชน การแตกหัก  หรือ
อาจไมใชจากความเสียหายของวัสดุ เชน การขัดถู  การ
เสียดสี  หรือการกระแทก  สําหรับการรั่วของวาลวใน
กรณีที่ของไหลเปนกาซ ตนกําเนิดเสียงที่ปลดปลอย
ออกมาไดแก การเสียดสีระหวางของไหลที่อยูในวาลว 
และการไหลแบบปนปวนหลังบริเวณรอยรั่วของวาลว 

(Pollock และคณะ [5]) ซึ่งเปนการไหลของของไหลที่
มีการเคลื่อนที่ของอนุภาคของไหลไปในทิศทางไม
แนนอน และมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมจากสวนหนึ่ง
ของของไหลไปยังสวนอื่นๆ จึงทําใหมีการกระแทกกัน
ระหวางอนุภาคของไหลที่ความเร็วสูงสงผลใหเกิดเสียง
ความถี่สูงที่ตรวจจับ 

 
 

รูปท่ี 1 ระบบการตรวจวัดดวยอะคูสติกอิมีชช่ัน 
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ไดดวยอะคูสติกอิมีชช่ัน สวนในกรณีที่ของไหลเปน
ของเหลว ตนกําเนิดเสียงที่ปลดปลอยออกมาไดแก การเกิด
คาวิเตชั่น (Cavitations) คือการที่ของเหลวบางสวน
เปลี่ยนสถานะกลายเปนไอหรือฟองเนื่องจากความดัน
ของเหลวในขณะนั้นนอยกวาความดันไอ จากนั้นฟอง
เหลานี้มีการระเบิดหรือยุบตัวลงกลับกลายเปนของเหลว
อีกครั้ง ซึ่งกลไกการระเบิดและยุบตัวของฟองนี้เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องตลอดเวลาและเปนสาเหตุใหเกิดตนกําเนิด
ของ เสี ย งที่ จั บได ด วย วิธี อะคูสติ กอิ มี ช ช่ัน เชนกัน 
(Huthchison และ[6] และ Koivula [7]) 
 
2.3 อะคูสติกพารามิเตอร 
 เมื่อคลื่นเสียงทางกลเดินทางผานตัวกลาง เชน ตัว
เรือนวาลวมายังหัวตรวจสอบที่ ติดไวตรงบริเวณหนา
แปลน   หัวตรวจสอบจะทําหนาที่เปลี่ยนคลื่นทางกลเปน
คลื่นไฟฟา  สงผานไปยังอุปกรณขยายสัญญาณเบื้องตนที่มี
อุปกรณกรองสัญญาณอยูภายในหลังจากนั้น จะสงผานไป
ยังหนวยรับและประมวลผล (Data Acquisition)   โดย
หนวยรับและประมวลผลจะแปลงสัญญาณทางไฟฟา
ของอะคูสติกไปเปนอะคูสติกพารามิเตอร ซึ่งระบบการ
ตรวจวัดดวยอะคูสติกอิมีชช่ันและ   อะคูสติกพารามิเตอร
แสดงดังรูปที่ 1และ รูปที ่2 ตามลําดับ 
 อะคูสติกพารามิเตอรที่นิยมใชกันมายาวนาน ไดแก 
เคาท  ฮิท  และ พลังงาน เปนตน ในการวัด การรั่วซึ่งเปน
สัญญาณแบบตอเนื่อง (Continuous) พารามิเตอรที่นิยม
ใชไดแก ระดับสัญญาณเฉลี่ย (ASL) หรือ รากที่สองเฉลี่ย
ของสัญญาณ (AErms) ซึ่งแสดงไดโดยสมการที่ 1 และ
สมการที่ 2 ตาลําดับ  
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เมื่อ 
ASLv คือ ระดับสัญญาณเฉลี่ยในหนวยโวลต 
 v (t) คือ โวลตเตจของสัญญาณอะคูสติกอิมีชช่ันที่เปน
ฟงช่ันกับเวลา 

 
 

รูปท่ี 2 อะคูสติกพารามิเตอร 
 
และ  
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เมื่อ 
AErms คือ คารากที่สองเฉลี่ยของสัญญาณในหนวยโวลต   
v (t) คือ โวลตเตจของสัญญาณอะคูสติกอิมีชช่ันที่เปน
ฟงช่ันกับเวลา 
 
2.4 อะคูสติกอิมีชชั่นกับการวัดอัตราการรั่วของวาลว 
 ขนาดของแอมปลิจูดเฉลี่ยของสัญญาณอะคูสติกที่
อยูในรูปของอะคูสติกพารามิเตอร ซึ่งแสดงในรูปที่ 2 
ASL จะมีความสัมพันธกันกับอัตราการรั่ว  ในกรณีที่มี
การรั่วของกาซมากขึ้นการไหลแบบปนปวน  และการ
เสียดสีระหวางของไหลกับวาลวก็จะสงผลทําใหระดับของ
สัญญาณเฉลี่ย ASL สูงขึ้น ในทํานองเดียวกันในกรณีที่มี
การรั่วของกาซมากขึ้นการแตกตัวของฟองที่เกิดจากคาวิ-
เตชั่น ก็จะสงผลทําใหระดับของสัญญาณเฉลี่ย ASL 
สู ง ขึ้ น ด ว ย   ถ า ในห อ งปฏิ บั ติ ก า รส าม า รถสร า ง
ความสัมพันธระหวางอัตราการรั่วของวาลวกับ ASL ได  
ก็จะสามารถนําความสัมพันธนั้นไปใชหาอัตราการรั่วได  
โดยเมื่อตองการวัดอัตราการรั่วของวาลวในงานสนามก็
เพียงแตนําหัวตรวจสอบไปติดไวที่หนาแปลนตัวเรือน
วาลว      การติดไมตองติดโดยถาวรเพียงแตใชมือจับหัว 
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รูปท่ี 3 การติดตั้งอุปกรณการทดลอง  
 
ตรวจสอบ  และทาสารชวยสัมผัส (Couplant) ตรง
บริเวณผิวหนาของหัวตรวจสอบ เมื่อทราบคา ASL จาก
การวัดการรั่วของวาลวในงานสนาม จากความสัมพันธที่
หามาได จากการทดลองในหองปฏิบั ติการก็ จะใช
คํานวณหาอัตราการรั่วได 
 

3. วิธีการทดลอง 
งานวิจัยนี้เปนหาความสัมพันธระหวางอัตรารั่วของ

วาลวกับสัญญาณอะคูสติกอิมีชช่ันที่ความดันในระบบและ
ขนาดของวาลวตางๆ กัน โดยการติดตั้งอุปกรณการทดลอง
แสดงไวดังรูปที่ 3 ในสวนของระบบความดันที่ของไหล
เปนกาซ งานวิจัยนี้ใชวาลวชนิดบอลวาลวขนาด 1 นิ้ว 2 
นิ้ว และ 3 นิ้ว   ซึ่งเปนวาลวที่นิยมใชกันมากใน
อุตสาหกรรม  เปนตัวกําเนิดสัญญาณอะคูสติกที่ไดจากการ
รั่ว โดยเปนการรั่วที่เกิดขึ้นภายในตัวเรือนวาลวซึ่งจําลอง
ขึ้นจากการปดวาลวไมสนิท ความดันที่ใชทดสอบในระบบ
อยูในชวง 1 บาร ถึง 5 บาร ซึ่งไดจากอากาศที่ผลิตขึ้นจาก
ปมลม สาเหตุที่ใชอากาศแทนกาซเพราะวา สะดวกในการ
ดําเนินการ มีความปลอดภัยในการทดลองและคุณสมบัติ
ทางกายภาพไมตางกัน และใชเรกกูเลเตอรที่มีตัวกรองปรับ
ความดันในระบบใหคงที่อ ีกทั้งยังทําใหอากาศสะอาดได 
ซึ่งปริมาณการรั่วของอากาศนี้สามารถวัดไดดวยอุปกรณ

วัดอัตราการไหลของกาซที่อาศัยหลักการของความดัน
แตกตางและแสดงผลอัตรารั่วในหนวย  ลิตรตอนาที 
(l/min) ในสวนของระบบความดันที่ของไหลเปน
ของเหลว งานวิจัยนี้ใชวาลวชนิดเกทวาลวขนาด 1 นิ้ว 2 
นิ้ว และ 3 นิ้ว ตอเขากับปมน้ําที่กําเนิดแรงดันน้ําใหอยู
ในชวงทดสอบ 1 บาร ถึง 5 บาร เชนเดียวกัน โดยการหา
อัตรารั่วของน้ําสามารถวัดไดจากอุปกรณวัดอัตราการไหล
แบบโรตามิเตอร ที่ในหนวย ลิตรตอนาที เชนเดียวกัน 

ในสวนของระบบการวัดดวยอะคูสติกอิมีชช่ัน 
สําหรับงานวิจัยนี้เลือกใชหัวตรวจสอบสัญญาณอะคูสติก
แบบเพียรโซอิเล็กตริกชนิดเรโซแนนซ (R15) ซึ่งมี
คาความถี่เรโซแนนซหรือความถี่ธรรมชาติของผลึกเพียร
โซอิเล็กตริกอยูที่ 150 กิโลเฮิรต และหัวตรวจสอบ
สัญญาณอะคูสติกแบบเพียรโซอิเล็กตริกชนิดเรโซแนนซ 
(R3I-AST) ซึ่งมีคาความถี่เรโซแนนซหรือความถี่
ธรรมชาติของผลึกเพียรโซอิเล็กตริกอยูที่ 30 กิโลเฮิรต 
สําหรับตรวจจับสัญญาณรั่วจากอากาศและน้ําตามลําดับ จึง
จะใหความไว (Sensitivity) ในการวัดดีที่สุด หัว
ตรวจสอบ  R15 จะตอเข ากับอุปกรณขยายสัญญาณ
เบื้องตนที่ต้ังคาอัตราการขยายไวที่ 60 เดซิเบล (dB) และ
อุปกรณตัวกรองสัญญาณชนิด Band-Pass Filter 
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ตารางที่ 1 ตารางบันทึกผลอะคูสติกพารามิเตอร ASL ของอากาศจากการรั่วของบอลวาลว 
 

อัตรารั่ว  
1.0 ลิตร/นาที 2.0 ลิตร/นาที 3.0 ลิตร/นาที 
ขนาดของวาลว ขนาดของวาลว ขนาดของวาลว 

ความดัน 

1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว  1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว  1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว  
77 79 70 81 87 71 84 90 78 1.0 บาร 
71 80 70 80 86 78 84 90 77 
87 82 74 89 89  77 91 90 82 3.0 บาร 
88 84 71 90 88 75 91 90 81 
89 87 75 92 90 78 92 91 81 5.0 บาร 
90 88 75 91 90 78 92 91 82 

 
ซึ่งยอมใหความถี่ของสัญญาณที่อยูในชวง 100 กิโลเฮิรต 
ถึง 300 กิโลเฮิรต ผานไปได สวนหัวตรวจสอบ R3I-

AST มีอุปกรณขยายสัญญาณเบื้องตนที่ต้ังคาอัตราการ
ขยายไวที่ 40 เดซิเบลรวมไวในหัวอยูแลว หนวยรับและ
ประมวลผล (Data Acquisition) ซึ่งประกอบไปดวย
เครื่องมืออะคูสติกอิมีช ช่ันที่ ใชงานวิจัยทั่ วไป  (รุน 
LOCAN 320)  และเครื่องวิเคราะหสเปตรัม (รุน HP 

89410A) ที่ประมวลผลแบบดิจิตอลและมีอัตราการสุม
สัญญาณ (Sampling Rate) อยูที่ 10 เมกกะเฮิรต ทํา
หนาที่บันทึกและแปลงสัญญาณทางไฟฟาของอะคูสติกไป
เปนอะคูสติกพารามิเตอรที่สัมพันธกับอัตรารั่วของวาลว
ตอไป 

 

4. ผลการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลอง 
จากที่ไดทราบในเบื้องตนแลววางานวิจัยนี้หา

ความสัมพันธระหวางอะคูสติกพารามิเตอร ASL กับอัตรา
รั่วของของไหลที่เปนอากาศและน้ํารั่วผานบอลวาลวและ
เกทวาลวตามลําดับ ที่สภาวะการทดลองของความดัน
ขนาดของวาลวและอัตรารั่วตางๆ กัน ไดผลดังตารางที่ 1 
และ ตารางที ่2 
 จาการเก็บคาอะคูสติกพารามิเตอร ASL ที่สภาวะ 
การทดลองของความดัน ขนาดของวาลวและอัตรารั่ว
ตางกันทั้ งในกรณีของของไหลที่ เปนอากาศและน้ํ า 
สามารถสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ โดยใช

การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ทํานายออกมาเปน
อัตรารั่วในหนวย ลิตรตอนาที (l/min) ไดดังนี้ 
 

• สมการทํานายอัตรารั่วในกรณีที่ของไหลเปนอากาศ
รั่วผานบอลวาลว 

log(Leak rate) = 2.99 log(ASL) + 1.21 log(Size) 
- 0.62 log(Pressure) - 2.22                              (3) 
• สมการทํานายอัตรารั่วในกรณีที่ของไหลเปนน้ํารั่ว

ผานเกทวาลว 
Leak rate = 9.34 log(ASL) - 0.01(Pressure ×  
Size) – 1.59 (Pressure) + 1.85 (Size) – 18.41  (4) 
 

โดยคาความคลาดเคลื่อนของอัตรารั่วที่คํานวณได
จากสมการที่ 3 และสมการที่ 4 ซึ่งเกิดจากการเก็บผลของ
เครื่องมืออะคูสติกอิมีช ช่ันที่ ใชงานวิจัยทั่ วไป  (รุน 
LOCAN 320) เทียบกันกับอัตรารั่วจริงที่วัดไดจาก
อุปกรณวัดอัตราการไหล ที่สภาวะตางๆ เปนดังตารางที่ 3 
และ ตารางที่ 4  

นอกจากเครื่องมืออะคูสติกอิมีชช่ันที่ใชงานวิจัย
ทั่วไป (รุน LOCAN 320) จะสามารถตรวจวาวาลวรั่ว
หรือไม ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังหาความสัมพันธ
ทํานายอัตรารั่วของวาลวได แมวาบางสภาวะ เชน ที่อัตรา
รั่วตํ่าคาความคลาดเคลื่อนจะสูงอยูก็ตาม ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ ที่ปริมาณการรั่วนอยจะมีความแปรปรวนของขอมูล
มาก เนื่องจากความเร็วของของไหลในการรั่วยังมีคาไม 
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ตารางที่ 2 ตารางบันทึกผลอะคูสติกพารามิเตอร ASL ของน้ําจากการรั่วของเกทวาลว 
 

อัตรารั่ว 
1.0 ลิตร/นาที 2.0 ลิตร/นาที 3.0 ลิตร/นาที 
ขนาดของวาลว ขนาดของวาลว ขนาดของวาลว 

ความดัน 

1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว 1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว 1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว 
61 68 55 71 62 53 70 58 62 
65 59 55 66 61 55 53 66 62 1.0 บาร 
56 59 62 72 62 61 67 57 67 
53 65 70 81 75 65 80 78 72 
49 73 73 64 72 68 65 76 73 3.0 บาร 
50 72 74 80 76 64 65 82 71 
92 74 73 92 80 68 92 86 74 
91 71 73 92 84 69 92 88 74 5.0 บาร 
91 84 73 92 77 71 92 84 74 

 
คงที่ทําใหคาพลังงานทางกลที่ไดรับไมแนนอนตามไปดวย 
ซึ่งทั้งอะคูสติกพารามิเตอร ASL และ AErms ตางก็เปน
คาเฉลี่ยของสัญญาณ และมีความเหมาะสมในการนํามาใช
ทํานายอัตรารั่วเหมือนกัน แตถามีการประยุกตวิธีการนี้ไป
ทําเปนเครื่องมือแบบพกพาใชในภาคปฏิบัติจริง ปริมาณ 
ASL จะมีความสะดวกในการประมวลผลมากกวา 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
 จากงานวิจัยพบวาเครื่องมือสามารถตรวจสอบ

การรั่วของวาลววารั่วหรือไมไดอยางถูกตอง ความคลาด
เคลื่อนของการทํานายยังสูงอยูในบางสภาวะ แตอยูใน
ขอบขายที่ยอมรับไดในทางปฎิบัติ  การใชงานของเทคนิค 

 
ตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่อนของสมการทํานายอัตรารั่ว
ของอากาศจากการรั่วของบอลวาลว 
 

อัตรารั่วจริงที่
กําหนด 

(ลิตร/นาที) 

อัตรารั่วท่ีไดจาก
สมการทํานาย 
(ลิตร/นาที) 

เปอรเซ็นต
ความคลาด
เคล่ือน 
(%) 

1.0 1.9 89.0 

2.0 2.5 25.5 

3.0 2.9 43.3 

 
การตรวจการรั่วดวยอะคูสติกอิมีชช่ันมีความสะดวก
เนื่องจากไมตองหยุดกระบวนการผลิต  เพียงแตตองการ
ปดวาลวในขณะตรวจสอบ ใชเวลาตรวจสอบไมถึง 1 นาที 
ตอวาลว  ขอมูลที่ตองการทราบเพื่อคํานวณหาอัตราการรั่ว
ของวาลว  ไดแก  ขนาดเสนผานศูนยกลางของวาลว  
แรงดันในระบบ  และชนิดของวาลวเทานั้น  ปญหาที่
สําคัญประการหนึ่งคือสัญญาณรบกวน ในกรณีที่วาลวมี
สัญญาณรบกวนสูงที่มาจากสภาวะรอบขาง เชน สัญญาณ
ทางไฟฟา  หรือสัญญาณทางกล เชน การสั่นสะเทือน  ถา
สัญญาณรบกวนนั้นมีคาสูงกวาสัญญาณการรั่ว  และไม
สามารถกําจัดสัญญาณนั้นได  ก็ไมสามารถตรวจได
ดวยวิธีนี้ 
 
ตารางที่ 4 ความคลาดเคลื่อนของสมการทํานายอัตรารั่ว
ของน้ําจากการรั่วของเกทวาลว 
 

อัตรารั่วจริงที่
กําหนด 

(ลิตร/นาที) 

อัตรารั่วท่ีไดจาก
สมการทํานาย
(ลิตร/นาที) 

เปอรเซ็นต
ความคลาด 
เคล่ือน 
(%) 

1.0 1.3 34.0 

2.0 0.8 58.8 

3.0 3.1 4.6 
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