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เสี ยหาย เมื่อเป็ นเช่นนี้ เราจึงต้องการลดกระแสลัดวงจรให้ต่าลงกว่าค่า

บทคัดย่อ
โครงงานการหาตาแหน่ งเหมาะสมสู งสุ ดของตัวจากัดกระแส
ลัดวงจรสาหรับระบบสายส่ งแรงสู ง

เป็ นการหาค่ารี แอกแ

ทนซ์

พิกดั ที่อุปกรณ์แต่ละตัวจะไม่เสี ยหายก่อนการตัดจุดลัดวงจรออกจาก
ระบบและเป็ นจุดเริ่ มต้นของโครงงานนี้ ความสาคัญของโครงงานนี้ เป็ น

(Reactance) ของแต่ละสายส่ งโดยการคานวณแบ่งเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรก

การหาค่ารี แอกแทนซ์ที่เหมาะสมสู งสุ ดนาไปติดตั้งเข้าไปในสายส่ งแต่ละ

คานวณกระแสลัดวงจรโดยใช้โปรแกรมแมทแล ป (Matlab) และส่ วนที่

เส้นเพื่อลดกระแสลัดวงจร โครงงานนี้ เป็ นประโยชน์อย่างมากในการลด

สองคานวณหาค่ารี แอกแ ทนซ์และตาแหน่ งติดตั้ง ที่เหมาะสมโดยใช้

กระแสลัดวงจรซึ่งนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในระบบสายส่ งแรงสู ง ในการ

ฟั งชันก์พาร์ ติเคิลสวอร์ มออปติไมค์เซชัน่ (Particle Swarm Optimization)

คานวณหาค่ารี แอกแตนนั้นมีปัจจัยหลักใหญ่ๆในการคานวณหาค่ารี แอก

การหาค่ารี แอกแ ทนซ์ มาใส่ เพิ่มไปในแต่ละสายส่ งเพื่อจากัดกระแส

แทนซ์ ได้แก่ เมื่อเกิดลัดวงจรแล้วอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ าต้องไม่เสี ยหาย

ลัดวงจรไม่ให้เกินค่าที่เรากาหนดไว้ เป็ นการป้ องกันอุปกรณ์ในระบบ

ก่อนการตัดจุดลัดวงจรออกจากระบบไฟฟ้ า

ไฟฟ้ าไม่ให้เสี ยหายก่อนการตัดจุดลัดวงจรออกจากระบบไฟฟ้ า จากผล
การทดลองสามารถหาค่ารี แอกแ ทนซ์ ได้เหมาะสม ในด้านการป้ องกัน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ า

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ประยุกต์ใช้โปรแกร มแมทแลปและฟั งก์ชนั PSO (Particle Swarm
Optimization) เพื่อใช้ในการคานวณกระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้ า

Abstract

กาลังและหาขนาดของตัวจากัดกระแสลัดวงจรที่ เหมาะสม และจานวน

This paper presents the application of particle swarm
optimization (PSO) to find the best location and its appropriate size of
Fault Current Limiter (FCL) in transmission system. This study is
divided into two parts. First, the calculation of short circuit currents is
implemented on Matlab program . Secondly, the best location and its
appropriate size of FCL can be found by using PSO function, which is
also implemented on Matlab program. It is expected that the results
obtained by using the proposed method will be useful for power system
planning.

ของตัวจากัดกระแสลัดวงจรที่ จะใส่ เข้าไป ในระบบไฟฟ้ า เพื่อลดกระแส

1.บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
เมื่อเกิดลัดวงจรขึ้นในระบบสายส่ งแรงสู งจะมีกระแสไฟฟ้ าไหลใน
สายมากผิดปกติ เป็ นต้นเหตุทาให้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ ากาลังเกิดความ

ลัดวงจรให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้ า

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
จะให้ความสาคัญกับกระแสลัดวงจรที่ไม่ทาให้อุปกรณ์ในระบบ
เสี ยหาย ต้องรู ้ค่ากระแสมากสุ ดที่ไม่ทาให้อุปกรณ์

ไฟฟ้ า เสี ยหายและ

กาหนดกระแสลัดวงจรไม่ให้เกินค่ากระแสมากสุ ด โดยจะใช้แต่ค่ารี แอก
แทนซ์เท่านั้น ในการจากัดกระแสลัดวงจร

1.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหาข้อมูลของ Fault Current Limiter
2. เขียน โปรแกรม แมทแลปเพื่อ คานวณ กระแสลัดวงจรโดยวิธี
อิมพีแดนซ์เมตริ กซ์

เหมาะสมสู งสุ ดในการจากัดกระแสลัดวงจร และคานวณกระแสลัดวงจร

จะได้ I S  6.9 p.u.
ประมวลผลโปรแกรมจะได้วา่ I f  6.9 p.u.

(5)
(6)

หลังติด FCL

ได้กระแสเท่ากับ I f  6.9  4.33kA

(7)

3. ใช้ฟังก์ชนั PSO ในการ สุ่ ม หาค่า และตาแหน่ ง ของ FCL ที่

I f  29.9kA

4. ทดลอง Simulation จากระบบไฟฟ้ า

(8)

5. ทาโปสเตอร์ ในการแสดงผลงานของโครงงาน
6. วิเคราะห์และอธิ บายผลการทดลอง
7.สรุ ปผลโครงงาน
8. ทารายงานสรุ ปที่ได้จากการทดลองโครงงาน

2. การทดลอง

รู ป 3 ผลการทดลอง

รู ป 1 ระบบที่ทาการทดลอง
รู ป 4 ระบบไฟฟ้ าหลังติดFCL

2.1คานวณกระลัดวงจรและตาแหน่ งที่เกิดลัดวงจร
2.2โปรแกรมประมวลผลหาค่าของ FCL และตาแหน่ งที่เหมาะสมสู งสุ ด
2.3คานวณกระแสลัดวงจรและตาแหน่ งที่เกิดลัดวงจรหลังติด FCL เข้าไป
ในระบบไฟฟ้ า

3. ผลการทดลอง

รู ป 2 กระลัดวงจรและตาแหน่ง ก่อนติดFCL

คานวณกระแสลัดวงจรได้โดย I b  4.33kA
I f  7.5722  4.33kA

(1)
(2)

I f  32.7876 kA

(3)

ต้องการลดกระแสลัดวงจรลงต่ากว่า 30 kA
IS 

30
4.33

(4)

4.สรุปผลโครงงาน
ชื่อโครงงานนี้ คือ การหาตาแหน่ งเหมาะสมสู งสุ ดของตัว
จากัดกระแสลัดวงจรสาหรับระบบสายส่ งแรงสู ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
กระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้ าก่อนการตัดจุดลัดวงจรออกจากระบบ
ไฟฟ้ ากาลัง โดยโครงงานนี้ สามารถคานวณหาค่า FCL และตาแหน่ งของ
FCL ที่จะติดตั้งเข้าไปในระบบไฟฟ้ ากาลังได้ และจากัดกระแสลัดวงจร
ลงไปบางส่ วนโดยขึ้นอยู่กบั การตั้งค่ากระแสตั้งค่าด้วย ทาให้ระบบไฟฟ้ า
กาลังมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเราสามารถกาหนดจานวนการติดตั้งและ
ขอบเขตของ FCL ได้ โครงงานนี้ เป็ นประโยชน์อย่างมากในการลด
กระแสลัดวงจรซึ่งนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในระบบสายส่ งแรงสู ง ในการ
คานวณหาค่าของ FCL นั้นมีปัจจัยหลักใหญ่ๆในการคานวณหาค่า FCL
ได้แก่ เมื่อเกิดลัดวงจรแล้วอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ าต้องไม่เสี ยหายก่อน
การตัดจุดลัดวงจรออกจากระบบ
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