
 
 
 
 

 

 

 
มอร. 100 – 0002 – 0631 

การทดลองความเร็วเรือกับหลักไมลมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มอร. 100 – 0002 – 0631 
มาตรฐานงานชางกรมอูทหารเรือ 

การทดลองความเร็วเรือกับหลักไมลมาตรฐาน 
 
1.  เอกสารอางอิงและคําแนะนําทางชางที่อางอิง 

1.1 The  British  ship  Research  Association,  B.S.R.A.  REPORT  NS.56,  Procedure  for  
Measured – Mile Trials,  Prince  Consort  House,  London, 1964 

1.2 น.ท.วีรวัฒน   กลัดอ่ํา   และ  น.ต.พิสันต   รัตนภูเพช็ร,   การปฏิบัติและการเตรียมการสําหรับการ
ทดลองเรือในทะเล,  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ,  2530 

1.3 International  System  Organization,  ISO 3046/1,  Reciprocation  intermal  combustion  
engines – Performance – Part 1 : Standard  reference  conditions  and  Declarations  of  Power, 
fuet  consumption  and  lubricating  consumption,  1986 

2.  การแจกจาย 
ดูรายการ  “การแจกจาย”  ทายเลม 

3.  ความมุงหมาย 
  ในปจจุบนัยังไมมีขอกําหนดสําหรับใชเปนแนวทางปฏิบตัิสําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   
ดําเนินการทดลองความเร็วของ  ทร.   การปฏิบัติคงเปนไปตามสิ่งที่ทํากันตอ ๆ มา   หรือไดรับการบอก
เลาจากผูมีประสพการณเฉพาะเกีย่วกับการทดลองความเร็วของเรือ   การสรางมาตรฐานฉบับนี้ขึ้นเพื่อให
มีการกําหนดกรรมวิธีที่เปนมาตรฐานของ อร. และ ทร. 
4.  ขอบเขต  
 มาตรฐานฉบับนี้ใชไดกับการทดลองความเร็วของเรือทุกประเภทและทุกขนาด 
5.  กลาวโดยทัว่ไป 
 เปาหมายของการทดลองความเร็ว  คือ   การแลนเรือที่ความเร็วตาง ๆ    บนเสนทางที่กําหนดไว
สําหรับการทดลองความเร็ว สวนของเสนทางดังกลาวทีจ่ะใช    มอร. 100 – 0002 – 0631    เปนสวนทีว่ัด
ความเร็วมกัจะมีระยะทางเทากับ 1 ไมลทะเล และอยูระหวางแนวเลง็ที่เรียกวา  หลักไมลทดลองความเร็ว
สองแนว  การแลนจะตองรักษาใหเรือมีความเร็วคงที ่  และแตละความเร็วรอบของเพลาใบจักรจะตองทํา
การแลนทดลองทั้งทางน้ําและตามน้ํา โดยใชมุมหางเสือใหนอยที่สุด 
6.  วัตถุประสงคของการทดลองความเร็วเรือ 
 การทดลองความเร็วเรือมีวัตถุประสงค เพื่อ 
  6.1  ทราบความเร็วเรือที่ความเร็วรอบตาง ๆ  ของเพลาใบจักรที่สภาพการกินน้ําลึกและ
คาทริม (TRIM)  จําเพาะอนัหนึ่งที่ไดรับการออกแบบไวสําหรับการทดลองความเร็ว 
 



  6.2  เพื่อจดบนัทึกขอมูลตาง ๆ  ในระหวางการทดลองอันจะเปนประโยชนตอการ
ออกแบบและเพื่อเปรียบเทยีบกับขอมูลที่ไดจากการลากหุนจําลองของเรือใน  TANK  TEST 

6.3 เพื่อใหไดขอมลูสําคัญบางประการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูใชงานเรอืในอนาคต 
7.  โปรแกรมการทดลอง 
 เพื่อใหไดเสนโคงความสัมพันธระหวางความเร็วของเรือ  และความเรว็รอบของเพลาใบจักร  
(ดูจากรูปที ่ 1)   ที่มีความถูกตองที่สุดควรจะทดลองความเร็วอยางนอยที่สุด  4  จดุ    หากคาดวาเสนโคง
ดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงความชันอยางรวดเร็วที่บริเวณใดควรพิจารณาทดลองความเร็ว   ณ  บริเวณ
นั้นหลาย  ๆ  จุด    หากใบจกัรเปนแบบปบแตงมุมพิชได   (CONTROLLABLE  PITCH  PROPELLER)  
ควรทําการทดลองที่มุมพิชใบจักรหลายมมุตลอดยานทีใ่ชงาน 

7.1 กรณีที่เครื่องจกัรใหญเปนเครื่องยนตดีเซล 
การพิจารณาเลือกจุดตาง ๆ จะตองพจิารณาแผนภูมกิําลังของเครื่องจักรใหญ 

(PERFORMANCE  CURVE) (ดูรูปที่ 2)  ประกอบดวยเสนโคงระหวางความเร็วเรือและความเรว็รอบ
เพลาใบจักรในรูปที่ 1  จะตรงกับเสนโคงที่ เรียกวา เสนโคงใบจักร (Propeller  curve)  ในแผนภูมกิําลัง

ของเครื่องจักรใหญ จุด A  ซ่ึงเปนจุดที่เรือมีความเร็วต่ําสุดในการทดลองควรจะเปนจุดตรงกับจดุ A′  ใน
แผนภูมกิําลังเครื่องจักรใหญ ซ่ึงจะเปนจดุที่เครื่องจักรใหญมีความเร็วรอบนอยที่สุดและสามารถทํางาน

ไดอยางตอเนือ่ง  จุด B  ควรจะตรงกับจุด B′  ซ่ึงจดุนี้เครื่องจักรใหญจะมีความเรว็รอบสูงสุด ความเร็ว

เรือ  ณ  จุดนี้จะเปนความเร็วสูงสุดที่เรือสามารถกระทําได สวนจดุ C′  คือจุดเครื่องจกัรใหญสามารถเดิน
ไดตอเนื่องตลอดไป  (Continuous  Service) ความเร็วเรือ ณ จุดนี ้ (จุด C ในรูปที่ 1) จะเรียกวาความเร็ว
สูงสุดตอเนื่อง อยางไรก็ตามมีเครื่องยนตดีเซลบางแบบยอมใหบริเวณ 4 ในรูปที ่2  เปนสวนหนึ่งของ

บริเวณ 1  ในกรณีเชนนีจุ้ด C′ และจดุ B′ ถือไดวาเปนจุดเดียวกัน และความเร็วสุงสุดและความเรว็สูงสุด
ตอเนื่องถือไดวาเปนความเรว็เดยีวกัน  การเลือกจุด D  และ E  ควรพิจารณาใหสามารถพลอดเสนโคง
ความเร็วไดอยางถูกตอง 

7.2 กรณีที่เครื่องจกัรใหญมิใชเครื่องยนตดีเซล 
ลักษณะของจดุที่จะทดลองคลายคลึงกับกรณีของเครื่องยนตดีเซล  แตใหถือหลัก  

ดังนี ้(ดูรูปที่ 3) ใหทดลองจดุความเร็วสูงสุด (B)  คร่ึงหนึ่งของความเร็วสูงสุด (E) และความเรว็ท่ีต่ํากวา
จุด E และสูงกวาจุด E  อยางละจุด โดยถือหลักความถูกตองของการพลอดเสนโคงเปนสําคัญ 
8. ความลึกของน้าํ 

ความเร็วของเรือที่ทดลองอาจไมถูกตองถาน้ําบริเวณที่ทําการทดลองตื้นเกินไป  ความลึกที่นอย 
ที่สุดจะไมมีผลกระทบตอความเรวนั้นขึ้นอยูกับประเภทและขนาดของเรือและความเร็วที่ทดลอง ซ่ึง
สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี ้คือ 
 
 



 D    =   10  HV 
                                      L 
 D    คือ   ความลึกต่ําสุดของน้ํา (ฟุต) 
 H    คือ  การกินน้าํลึก  (TRIAL  DRAFT)  ของเรือ (ฟุต) 
 V    คือ  ความเร็วท่ีทดลอง (น็อต) 
 L    คือ  ความยาวเรือที่ระดับน้ํา (ฟุต) 
9. ความสะอาดของตัวเรือและใบจักร 

กอนเขาทดลองความเร็ว ควรมีการตรวจปริมาณของเพรยีง  และพืชใตน้ําที่เกาะทองเรือ   และ 
ใบจักร  หากมคีวามจําเปนควรจะทําความสะอาดทองเรือและใบจกัร มิฉะนั้นความเร็วเรือที่ทดลองไดจะ
มีคาต่ํากวาความเปนจริง 
10. ทองทะเลและลม 

ผลกระทบของลมและคลื่นอาจมีผลตอความเร็วของเรือเปนอยางมาก  ในทางปฏิบัตแิลวไมควร 
ทดลองความเร็วเรือถาสภาพทองทะเลม ี SEA  STATE  มากกวา 2  และลมมีความเร็วตั้งแต  15 น็อตขึ้น
ไป  เพราะความเร็วที่ไดจากการทดลองจะเชื่อถือไมได 
11. ขอมูลท่ีตองบนัทึกระหวางการทดลอง 

เจาหนาที่ที่ทําการทดลองควรเตรียมแบบฟอรมที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง  
และขอมูลอ่ืน ๆ  ที่จะมีประโยชนตอการวิเคราะหผลในภายหลังขอมูลที่จะตองบันทกึระหวางการ
ทดลอง คือ 

11.1 เวลาที่เรือแลนอยูบนเสนทางจับเวลา (ปกตยิาวเทากับ 1 ไมลทะเล) ในแตละเที่ยว 
11.2 ความเร็วรอบเพลาใบจักร 
11.3 คาเฉลี่ยของแรงบิดของเพลาใบจักร และแรงผลักของเพลาใบจักร  ถามีการติดตั้ง   

TORSIONMETER และ THRUSTMETER 
11.4 กําลังของเครื่องจักรใหญ  หากเครื่องจักรใหญ ไมมีเครื่องบอกกําลังเครื่องจักร  

(KILOWATTMETER และ FUEL  SETTING) ใหวดัความหมดเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงแลวนํามาทําการ
คํานวณ ในกรณีที่เปนเครื่องจักรไอน้ํา หรือเครื่องกังหันไอน้ํา ใหบันทกึสภาวะของไอน้ําแทน 

11.5 ตัวเลขขอมูลตาง ๆ ที่สามารถนํามาคํานวณหาระวางขับน้ําและสภาวะการกินน้ํา 
ลึกของเรือขณะทําการทดลอง 

11.6 ทิศหัวเรือขณะอยูบนเข็มทดลองความเร็ว 
11.7 บันทึกการใชมุมหางเสือที่มากผิดปกต ิตลอดระยะทางทีว่ัดความเร็ว 
11.8 ขนาดโดยประมาณและทิศทางของคลื่น (SEA  STATE) 
11.9 ความเร็วและทิศทางลม 
11.10 ขนาดและทิศทางของกระแสน้ํา 



11.11 ความลึกของน้ํา 
11.12 อุณหภมูิและความหนาแนนของน้าํในพื้นทีก่ารทดลองความเร็ว 

12. การแลนเรือในระหวางการทดลองความเรว็ 
12.1 เสนทางทดลองควรจะไดมีการขีดเข็มไวในแผนที่เดนิเรอืใหเสร็จกอนการทดลอง  

เสนทางที่เรือแลนจะแบงออกเปน  3  สวน  สวนแรก คือสวนแลนเขา (ดูรูปที่ 4)  เปนสวนของเสนทางที่
เรือใชปรับใหมีความเร็วคงที่เตรียมพรอมสําหรับการจับเวลาวัดความเร็ว  สวนที่สอง คือสวนจบัความเร็ว 
ระยะทางของสวนนี้ควรจะยาวเทากับ 1 ไมลทะเล  ขณะที่เรือแลนอยูบนเสนทางสวนนี้จะตองมีความเร็ว
คงที่ตลอดเวลา สวนที่สาม คือสวนเลี้ยวออก เรือจะใชหางเสือเล้ียวออกจากเข็มจับความเร็วแลวแลนไป
เล้ียวกลับมาเขาเสนทาง “แลนเขา” สําหรับการทดลองความเร็วในทิศทางตรงกันขาม เข็มเรือที่ใชในการ
ทดลองจับความเร็วที่แนะนําใหดใูนรูปที ่4 ก. และ 4 ข. 

12.2 ควรใชหางเสอืเปนมุมนอยที่สุดระหวางการทดลอง ในการเลี้ยวหามใชหางเสือ 
มากกวา  15  องศา ในระหวางการทดลองความเร็วควรใชพนักงานถือทยที่มีประสพการณสุง 

12.3 ควรมีผูคอยบันทึกการใชหางเสือและมุมหางเสือในชวงที่เรืออยูบนเสนตรงจับ 
ความเร็ว 

12.4 ในแตละความเร็วควรจะทดลองอยางนอยที่สุดสองครั้ง โดยมีเข็มเรือตางกัน  180   
องศา 

12.5 การทดลองในเที่ยวใด ตามขอ 12.4  หากมีเหตุการณที่ทําใหตองหยุดการทดลอง  
จะตองหาโอกาสทดลองอีกครั้ง 

12.6 ผลการทดลองเที่ยวใดที่คิดวาอาจไมถูกตองควรทดลองซ้ําอีกครั้ง 
13. การปรับแตงความเร็วรอบเครื่องจักรใหญขณะทดลองความเร็ว 

13.1 ในการทดลองความเร็วที่ความเร็วใดความเร็วหนึ่ง เมื่อเล้ียวเรือออกนอกเสนทาง 
จับความเร็วและเลี้ยวกลับมาเพื่อจะทดลองความเร็วเดิมเปนเที่ยวที่สองในทิศทางตรงกันขามนั้น หามทํา
การปรับแตงเครื่องจักรใหญอีกเปนอันขาด 

13.2 เมื่อเสร็จการทดลองความเร็วหนึ่งและการทดลองในเที่ยวตอไปจะเปนอีกความ 
เร็วหนึ่ง ใหทําการปรับแตงเครื่องจักรใหญทันที เมื่อเล้ียวเขาเสนทาง “เล้ียวออก”  และจะตองปรับให
เสร็จสิ้นในขณะที่เรือเล้ียวมาอยูในเสนทาง “แลนเขา” 

13.3 เพื่อใหแนใจวาใบจักรจะไดรับแรงบิดที่คงที่เสมอ ขณะที่เรือแลน แตละความเร็ว 
ควรแจงใหเจาหนาที่ผูควบคมุเครื่องจักรทราบขอควรระวัง ดังนี้ 
                                     13.3.1 เครื่องยนตดเีซล : จะตองไมมีผูใดทําการปรับแตงอุปกรณควบคุมการ
ปรับแตงปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง  (FUEL  SETTING) ประจําเครื่อง 
                                    13.3.2  เครื่องจักรไอน้ําและเครื่องกังหันไอน้ํา : จะตองไมมกีารปรับแตงล้ินไอน้ํา 
เพื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณของไอน้ําเขาสูบกําลังดันสูงหรอืเขาเครื่องกังหัน 



14. การวัดตัวแปรตาง ๆ 
  14.1 การวัดความเร็วเรือนั้นควรจะมีผูจับเวลาอยางนอยที่สุดสองคน โดยใชนาฬกิาจบัเวลาที่ได 
รับการปรับเทียบอยางถูกตองมาแลว  เจาหนาที่ผูจับเวลา  แตละคนจะตองมีความมั่นใจในความถูกตอง 
ของตนเอง หามมิใหนําเวลามาตรวจสอบ  (ในขณะทีก่ารวัดยังไมส้ินสุด)   แลวเปลี่ยนเวลาของตนตาม
ขอมูลของเจาหนาที่คนอื่นการคํานวณความเร็วเรือควรใชเวลาที่เจาหนาที่ทุกคนบันทกึใช   ถาหากความ
แตกตางของเวลาไมเกิน  0.5 วินาท ี ในกรณีที่มีเวลาของเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งแตกตางไปจากคนอื่น ๆ  
มากกวา   0.5  วินาท ี  ควรจะตองมีการตรวจสอบหาสาเหตุทันท ี   แลวจึงใหทดลองตอไปและนําขอมูล
ทั้งหมดมาพิจารณาภายหลัง 
 ถาในเรือมีเครื่องวัดความเร็ว   (SPEED  LOG)  ที่ไดรับการปรับเทียบแลวควรจะมีการบันทึก
ความเร็วเครื่องดังกลาวเอาไวดวย  เพื่อที่จะนําประกอบการพิจารณาในภายหลัง  หากเปนไปไดควรจะ
อานความเร็วท้ังความเร็วที่เทียบกับแผนดนิ (RELATIVE  TO THE GROUND)  และความเรว็สัมพัทธ
กับกระแสน้ํา 
 14.2  การวัดความเร็วและทศิทางของลม 
          ในระหวางการแลนเรือ แตละเทีย่วจะตองมีการวัดความเร็วและทศิทางของลมอยู
ตลอดเวลาและบันทึกเอาไว เครื่องวัดความเร็วลมควรจะติดใหสูงจากสวนบนสุดของ  
SUPERSTURCTURE  ของเรือมากพอที่โครงสรางของเรือจะไมผลกระทบกับคาที่อานไดสําหรับทุก
ทิศทางของลม 

14.3 การบันทึกสภาพทองทะเล 
ตองมีการประมาณคาของ  SEA  STATE  โดยการดูลักษณะและความสูงของคลื่น ตลอด 

จนทิศทางของคลื่นโดยสวนรวม ขนาดและทิศทางของคลื่นควรใหผูชํานาญในเรื่องนีเ้ปนผูประมาณ 
สภาพพื้นทองทะเลที่มากกวา  SEA  STATE 2  จะถือวาผลการทดลองความเร็วเชื่อถือไมได 

14.4 มุมหางเสือ 
ระหวางที่มกีารจับความเร็วขณะที่เรืออยูบนเสนทางสวนที่วัดความเร็วนั้นควรมีการ 

บันทึกมุมหางเสืออยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งมุมหางเสือที่มากที่สุดทั้งซายและขวา 
14.5 ความเร็วรอบใบจักร 

ระหวางการแลนจับเวลา จะตองมีการจดความเร็วรอบของเพลาใบจักรอยางถูกตอง เครื่อง 
วัดความเร็วรอบของเพลาใบจักร  จะตองไดรับการปรับเทียบใหมีความแมนยํา     และนํามาติดตั้งเฉพาะ
สําหรับการทดลอง   สวนเครื่องวัดรอบของเรือควรใชเปนคายืนยันและเปนแนวทงสําหรับการปรับแตง
ยานของเครื่องวัดความเร็วรอบสําหรับการทดลองเทานั้น 

14.6  แรงบิดและแรงผลักของเพลาใบจักร 
ถาสามารถกระทําไดควรติดเครื่องวัดแรงบิด (TORSIONMETERS) และเครื่องวัดแรงผลัก  



(THRUSTMETER)   ของเพลาใบจักร คาที่อานไดจากเครือ่งวัดทั้งสองประเภทนี้จะเปนประโยชนตอการ
วิเคราะหขอมูลภายหลังการทดลอง   และเปนขอมูลที่ประโยชนตอเจาหนาที่ของกองออกแบบตอเรือ 
อีกดวย 
15. ขอควรปฏิบตัอ่ืิน ๆ  

15.1  ระยะกินน้ําลึกของเรือควรจะอานขณะเรืออยูในทากอนที่จะเดินทางไปเขาสนามทดลอง 
ความเร็ว ระหวางเดนิเรือไปยังสนามทดลองความเร็วจะตองบันทึกวามีความหมดเปลืองน้ําจืดและน้ํามัน
เชื้อเพลิงเทาไร และใชจากถังใด แลวนําความหมดเปลืองดังกลาวไปหักออกจากความจุเมื่อเรืออยูในทา
เพื่อที่จะคํานวณระวางขับน้ําของเรือและทริมได  โดยไมตองนําเรือเล็กลงไปอานระดบักินน้ําลึกอกี 
 15.2  หากมีความจําเปนใหตกัน้ําทะเลในบริเวณที่ทําการทดลองความเร็วมาเพื่อหาความ
หนาแนนในหองปฏิบัติการเพื่อใหการคํานวณระวางขับน้ําของเรือเปนไปอยางถูกตองยิ่งขึ้น 
 15.3  นาฬิกาของผูรวมการทดลองทั้งหมดควรตั้งเวลาใหตรงกัน โดยยดึถือนาฬิกาของเรือที่เวลา
ถูกตองที่สุดเปนหลัก 

15.4 การบันทึกทิศหัวเรือใหใชเข็มทิศบนสะพานเดินเรือ 
15.5 ความลึกของน้าํใหอานจากเครื่องหยั่งน้ําประจําเรือที่ไดรับการปรับเทียบแลว  ประกอบกับ 

คาที่อานไดจากแผนที ่ควรมีการอานและบนัทึกความลึกของน้ําตลอดเสนทางที่เรือแลนทดลองความเร็ว  
โดยเฉพาะเมื่อเรือยูบนเสนทาง “แลนเขา”  และเสนทาง “จับความเร็ว” 
16. ขอมูลของใบจกัร 

เพื่อประโยชนตอการวิเคราะหผลการทดลอง  ควรจะมกีารจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับรูปทรงทาง 
เรขาคณิตของใบจักรและคาพิชไวใหพรอม 
17. การเตรียมการดานการสื่อสารภายในเรือ 

จะตองมีการเตรียมวิธีที่จะติดตอกันระหวางเจาหนาที่ทกุกลุมที่เขารวมการทดลอง  จะตองมีการ 
อธิบายเพื่อซักซอมความเขาใจถึงส่ิงที่จะปฏิบัติใหเรียบรอยกอนเริ่มการทดลองความเร็ว 
18. การวิเคราะหขอมูล 

18.1 การวิเคราะหขั้นตนควรกระทําระหวางการทดลอง โดยการทําการพลอดอยางไมละเอียดนัก 
เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่บันทึกเอาไวถูกตองหรือไม    และยังมีการทดลองอะไรยังขาดอยูอีก การทดลอง
เที่ยวใดที่ไดผลไมนาเชื่อถือควรทดลองซ้ําอีก 

18.2 การวิเคราะหอยางละเอียด  ควรกระทําทนัทีหลังจากเรือกลับเขาทาแลว ผลการวิเคราะห 
ที่ตองการ คือ 

ก. ความสัมพันธระหวางความเร็วเรือและความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ  (ถาใบจักร 
เปนแบบปรับมุมพิชไดจะตองมีความสัมพันธดังกลาวสําหรับทุกมุมพิชที่ใชงาน) 

ข. ความสัมพันธระหวางความเร็วเรือและแรงมาเพลา  (SHAFT  HORSEPOWER) 
ผลการวิเคราะหในขอ  ก.  เปนประโยชนตอการใชงานเรือทางยุทธการในอนาคต  สวน 



ขอ  ข.    เปนขอมูลที่เปนประโยชนทางดานการออกแบบ   ผลการวิเคราะหทั้งสองขอตองกระทําสําหรับ
กรณีที่มีคล่ืน – ลม   ในเวลาที่ทดลองความเร็ว  และทั้งกรณีที่เรือแลนในน้ํานิ่ง    ในกรณีสําหรับน้ํานิ่ง
จะตองนําอิทธพิลของลม,   กระแสน้ํา และสภาพทองทะเลมแกควมเรว็ท่ีไดจากการทดลองจริง คาแก 
(CORRECTION  FACTORS)   อันเนื่องมาจากอิทธิของลม   และกระแสน้ําจะตองไดจากผูคํานวณ
ออกแบบรูปรางของเรือเทานั้น 
 
 
 
                       ความเร็วเรือ 

 
         ความเร็วรอบเครื่องจักรใหญ 
 
 
 
 

รูปที่  1  เสนโคงควมสัมพันธระหวางความเร็วของเพลาใบจักรและความเร็วเรือ 
 
 
 
 



กําลังเครื่องจักรใหญ 

 
 
1. ยานที่เครื่องจกัรสามารถนํางานไดอยางตอเนื่อง (CONTINUOUS) 
2. ยานที่เครื่องจกัรสามารถทํางานไดภายในกําหนดเวลาอนัหนึ่ง 
3. ยานที่เครื่องจกัรทํางารนแบบ OVERLOAD 
4. ยานที่เครื่องจกัรทํางานไดภายในกําหนดเวลาอันหนึ่ง 
 
 
 

รูปที่  2   แผนกภูมิกําลังของเครื่องยนตดีเซล  (เอกสารอางอิง  1.3) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  3  แผนภูมิกําลังของเครื่องจักรไอน้าํและเครื่องกังหันไอน้ํา 
 



 
  
AB  =  เสนทาง  “ แลนเขา “  ของกสรทดลองทวนน้ํา  ( ยาว 3.5 ไมล ) 
BC  =  สวนของเสนทางที่ใชจับความเร็ว ( ยาว 1 ไมล ) 
CDE  =  เสนทาง  “ เล้ียวออก “ ของการทดลองทวนน้าํ 
EC  =  เสนทาง  “ แลนเขา “ ของการทดลองตามน้ํา  ( ยาว 3.5 ไมล ) 
BFA  =  เสนทาง  “ เล้ียวออก “ ของการทดลองตามน้ํา 

 
 
 
 
 

รูปที่  4  เสนทางสําหรับการแลนทดลองความเร็ว 
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