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บทคัดย่ อ

1. บทนา

เนื่ องจากในอนาคตมีความเป็ นไปได้ที่จะเปลี่ยนระบบไฟฟ้ า
จากแบบเดิมเป็ นแบบโครงข่ายอัจฉริ ยะ และเพื่อรองรับผลที่เกิ ดขึ้นการ
จาลองโหลดเพื่อดูพฤติกรรมของระบบจึงมีความจาเป็ น เพราะลักษณะ
การทางานของโหลดในระบบจาหน่ายจะมีลกั ษณะเป็ นแบบไดนามิกมาก
ขึ้นในโครงงานนี้จึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับโหลดสเตติกและไดนามิก ใน
ลาดับแรกจะทาการสร้ างกราฟความสัมพันธ์ของ P-t และ Q-t จาก
โปรแกรมไดโมล่า(Dymola) แล้วนากราฟมาวิเคราะห์ร่วมเป็ นกราฟ P-V
และ Q-V ในโปรแกรมแมทแลบ (Matlab) โดยเริ่ มต้นจากการจาลอง
มอเตอร์ เ หนี่ ยวน าก่ อ นที่ มี เ ปอร์ เ ซนต์ที่แ ตกต่ า งกัน ในประเภทต่ า งๆ
ท้ายสุ ดจะทาการวิเคราะห์ผลของโหลดเปรี ยบเที ยบกับการจ่ายกาลังที่ มี
ค่าแตกต่างกัน

ระบบการส่ งจ่ายกระแสไฟฟ้ าประเทศไทย ในปั จจุบนั นั้นยังเป็ น
ระบบการส่ งจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่เรี ยกว่าระบบกริ ด (Grid) เป็ นการส่ งจ่าย
กาลังไฟฟ้ าแบบทิ ศ ทางเดี ยว (One Way Communication) แต่ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะจะมีส่วนที่เข้ามาเพิ่มเติมจาระบบเดิมคือจะนาเอา
ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร แต่เนื่ องจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะนั้น ได้เป็ นการผสมกันของแหล่งกาเนิ ดที่หลาก
หลาย และบางครั้งโหลดก็ได้กลายมาเป็ นแหล่งกาเนิ ด ดังนั้นความยุง่ ยาก
ซับซ้อนจึงได้เกิดขึ้น และมาพร้อมกับการเสี ยเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ า
กาลัง การจาลองสภาพโหลดเพื่อศึกษาดูพฤติกรรมของโหลดในสภาพ
ต่างๆจึงมีความจาเป็ นต่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ ากาลัง

คาสาคัญ : จาลองโหลด ,โหลดไดนามิก ,พฤติกรรมโหลด

Abstract
This project presents the analysis of power system stability
considering various types of load models. Load modeling problems will
be more significant for the analysis of power system stability of future
power systems as the trend for power system is going to be Smart Grid.
When power system is implemented Smart Grid, the behavior of loads
in distribution system becomes more dynamic. In this project, static and
dynamic load models are studies. First, the system and the load P-V and
Q-V corves are constructed using the Matlab program. Then, the
dynamic load modeling such as induction machines is constructed in the
Dymola program. Finally, the effect of the dynamic load on system

stability is investigated by considered the results obtained from
steady-state and time-domain simulations.
Keywords: induction motors, load modeling, power system, dynamic
stability, power system simulation

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 สมการการไหลของกาลังไฟฟ้า
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คือกาลังไฟฟ้ าจริ งที่บสั ใดๆ
Q คือกาลังไฟฟ้ ารี แอกทีฟที่บสั ใดๆ
ั ที่ใดๆ
V คือแรงดันที่บส
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2.2 สมการมอเตอร์ เหนี่ยวนา
สมการสาหรั บ สร้ างแบบจาลองมอเตอร์ เ หนี่ ยวน าแสดงได้
ดังต่อไปนี้ [2]
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3.1 พฤติกรรมของการจ่ ายกาลังและแรงดันในโหลดที่มี
เปอร์ เซ็นของมอเตอร์ ทแี่ ตกต่ างกัน
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กาหนดให้
P
คือ กาลังจริ ง
Q
คือ กาลังเสมือน
vds , ids คือ กระแสและแรงดันของสเตเตอร์ในแกน direct
vqs ,iqs คือ กระแสและแรงดันของสเตเตอร์ในแกน q

ข
รู ปที่ 3.2 (ก) กราฟ P-t และ (ข) กราฟ V-t ของโหลดที่มีมอเตอร์ 100%

ก

 , idr คือ กระแสและแรงดันของโรเตอร์ในแกน direct
vdr
 , iqr คือ กระแสและแรงดันของโรเตอร์ในแกน q
vqr
rs , rr คือ ความต้านทานของสเตเตอร์และโรเตอร์ต่อเฟส
 qs , ds คือ ฟลักซ์คล้องต่อวินาทีของสเตเตอร์ แกน q และแกน d

 rs , rs คือ ฟลักซ์คล้องต่อวินาทีของโรเตอร์แกน q และแกน d

ข
รู ปที่ 3.3 (ก)กราฟ P-t และ (ข) กราฟ V-t ของโหลดที่มีมอเตอร์ 50%

3. การจาลองผลของระบบ
ระบบที่ ใช้ทดสอบประกอบด้วย แหล่ งจ่ายไฟฟ้ าซึ่ งในการ
ทดลองจะถูกปรับค่าให้แตกต่างกัน หน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็ นเปอร์ ยนู ิ ต (per
unit) และกาหนดให้บ สั ตรงกลางมี ฟอล์ต(Fault)เกิ ดขึ้ น ต่อกับโหลด
ผสมระหว่างมอเตอร์ เ หนี่ ยวนากับอิ ม พี แดนซ์ ที่มีห น่ วยเป็ นเปอร์ ยูนิ ต
แสดงในรู ปที่ 3.1

ก

ข
รู ปที่ 3.4 (ก) กราฟP-t และ (ข) กราฟV-t ของโหลดที่มีมอเตอร์ 0%
รู ปที่ 3.1 แผนผังระบบไฟฟ้ าที่ใช้ในการจาลอง

จากรู ปที่ 3.2-3.4 เป็ นผลของการจาลองโหลดผสมระหว่างอิ มพิ
แดนซ์และอินดักชัน่ มอเตอร์ ในเปอร์ เซนต์ที่แตกต่างกันกาหนดให้แกน
ตั้งเป็ นกาลังที่จ่ายและแกนนอนเป็ นเวลา ได้ผลการสรุ ปว่า
1.แรงดัน และก าลังงานขณะที่ เ กิ ด ฟอลต์ ส าหรั บ โหลดที่ มี ค วามเป็ น
มอเตอร์นอ้ ยจะมีการตกลงมากกว่าโหลดที่มีความเป็ นมอเตอร์สูง
2.ระยะเวลาที่ใช้ในการกลับสู่ จุดสมดุลของโหลดที่ มีความเป็ นมอเตอร์
น้อยจะใช้เวลาน้อยกว่า โหลดที่มีความเป็ นมอเตอร์มาก
3.กาลังงานหลังจากที่ระบบกลับสู่ จุดสมดุล โหลดที่มีความเป็ นมอเตอร์
มากกาลังงานจะสูงกว่าโหลดที่มีความเป็ นมอเตอร์นอ้ ย

3.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมโหลดทีม่ เี ปอร์ เซ็นของมอเตอร์
ต่ างกันขณะการจ่ ายกาลังทีเ่ ท่ ากัน

รู ปที่ 3.7 ผลการเปรี ยบเทียบโหลดที่การจ่ายกาลัง 4 PU
จากรู ปที่ 3.5-3.7 ที่มีการเปรี ยบเทียบของโหลดที่มีอตั ราส่ วนของ
มอเตอร์ ไม่เท่ากันในการจ่ายกาลังที่เท่ากันนั้นโดยกาหนดให้แกนตั้งเป็ น
แรงดันที่โหลด และแกนนอนเป็ นกาลังที่โหลด ผลสรุ ปที่ได้คือยิ่งโหลด
มีความเป็ นมอเตอร์ มากขึ้นเท่าไหร่ เมื่อมีการเกิดฟอลต์ จะทาให้เกิ ดการ
แกว่งมากกว่าโหลดที่มีอตั ราส่ วนมอเตอร์ น้อย ยิ่งถ้ามีการจ่ายโหลดมาก
ขึ้นก็จะทาให้การแกว่งนั้นมากขึ้นไปอีก และมีโอกาสที่ระบบจะสู ญเสี ย
เสถียรภาพมากขึ้นด้วย

3.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมโหลดทีม่ กี าลังจ่ ายเท่ ากันขณะ
เปอร์ เซ็นของมอเตอร์ เท่ ากัน

รู ปที่ 3.5 ผลการเปรี ยบเทียบโหลดที่การจ่ายกาลัง 1 PU

รู ปที่ 3.8 ผลการเปรี ยบเทียบโหลดขณะที่มีเปอร์เซนต์มอเตอร์ 100%

รู ปที่ 3.6 ผลการเปรี ยบเทียบโหลดที่การจ่ายกาลัง 2.5 PU

4. สรุปและข้ อเสนอแนะ

รู ปที่ 3.9 ผลการเปรี ยบเทียบโหลดขณะที่มีเปอร์เซนต์มอเตอร์ 25%

จากการที่ได้จาลองโหลดในโปรแกรมไดโมล่ า ลัก ษณะของ
โหลดที่ ใช้ในการวิเคราะห์น้ นั ได้จาลองโหลดให้เป็ นมอเตอร์ แล้วให้มี
เปอร์ เซ็นของมอเตอร์ ที่แตกต่างกันซึ่ งผลที่ได้จากการจาลองออกมานั้น
จะเห็นได้วา่ โหลดมอเตอร์ที่เป็ นเปอร์ เซ็นมากๆนั้น จะตอบสนองต่อการ
เกิดฟอลต์ได้ง่ายกว่า ซึ่ งจะเห็นได้วา่ พลวัตรโหลดมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะทาการศึกษาในเชิ งลึ กต่อไปโดยโมเดลที่ใช้ในการจาลองนั้น อาจจะ
เพิ่ มแหล่งจ่ ายให้มากขึ้ นกว่าเดิ ม และโหลดที่ ใ ช้ค วรพัฒนาให้ มี ความ
ซับซ้อ นมากขึ้ น จนมี ค วามใกล้เ คี ยงกับ สภาพจริ งของระบบเครื อข่ าย
อัจฉริ ยะ เพื่อใช้ในการป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริ งกับระบบ
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เอกสารอ้ างอิง
รู ปที่ 3.10 ผลการเปรี ยบเทียบโหลดขณะที่มีเปอร์เซนต์มอเตอร์ 0%
จากรู ปที่ 3.8-3.10 เป็ นการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมโหลดที่มีกาลัง
จ่ายเท่ากันขณะเปอร์ เซ็นของมอเตอร์ เท่ากันโดยกาหนดให้แกนตั้งเป็ น
แรงดันที่โหลด และแกนนอนเป็ นกาลังที่โหลด ได้ขอ้ สรุ ปว่าโหลดที่มี
เปอร์ เซนต์มอเตอร์ ที่แตกต่างกันจะให้ผลที่ เหมื อนกันคื อ เมื่ อเพิ่มกาลัง
งานที่จ่ายให้มากขึ้น ขณะที่เกิดฟอลต์การแกว่งจะมากขึ้นและใช้เวลาใน
การกลับสู่ จุดสมดุ ลอี กครั้งมากขึ้น และเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยเสถี ยรภาพ
มากกว่าการเกิดฟอลต์ที่การจ่ายกาลังงานที่ต่ากว่า
จากผลการทดลองทั้ง 3 กรณี จะเห็ น ว่า ถึ ง แม้ต อนที่ ใ ห้ เ กิ ด
ฟอลต์แรงดันที่มีมอเตอร์ น้อยกว่าจะแรงดันตกมากกว่าแต่เมื่อกลับมาสู่
สภาวะที่สมดุลกลับใช้เวลาน้อยกว่า จากผลการทดลองที่มีกาลังขนาดที่
เท่ า กัน ในโหลดที่ มี ค่ า เปอร์ เ ซนต์ม อเตอร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน โหลดที่ มี
เปอร์ เ ซนต์ข องมอเตอร์ ม ากกว่าจะมี ก ารแกว่ งสู ง กว่ า ก่ อนที่ จ ะเข้า สู่
สภาวะสมดุล ในการทดลองที่โหลดมีเปอร์ เซนต์มอเตอร์ ที่เท่ากัน แต่ใน
สภาวะที่มีการจ่ายกาลังที่แตกต่างกัน จะเห็ นว่าโหลดที่มีการจ่ายกาลังสู ง
กว่าจะเข้าใกล้จุดวิกฤติมากกว่า(Critical point) แสดงให้เห็นว่าจะมีความ
เสี่ ยงที่จะสูญเสี ยเสถียรภาพมากกว่า
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