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บทคัดย่อ

ระบบไฟฟ้ากาลังมีการเชื่อมโยงกัน จึงมีงานวิจัยหลายชิ้นได้ประยุกต์ใช้

โครงงานนี้นาเสนอวิธีการออกแบบตัวควบคุมเสถียรภาพ
ระบบไฟฟ้ากาลัง (Power System Stabilizer: PSS) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ควบคุมสมัยใหม่ ระบบไฟฟ้ากาลังที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าซิงโครนัสหนึ่งตัวต่ออยู่กับบัสอ้างอิง โดยขั้นตอนวิธีการออกแบบ
จะเริ่มจากการสร้างแบบจาลองปริภูมิสถานะ (State-space) ของระบบ
ไฟฟ้ากาลังจาลองโดยอาศัยเครื่องมือจากโปรแกรม Dymola จากนั้นจะ
ใช้โปรแกรม Matlab/Simulink ในการออกแบบระบบควบคุม วิธีการ
ออกแบบตัวควบคุม PSS จะใช้วิธีการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก

PSS เข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้

Abstract
This project presents the design method of power system
stabilizer (PSS) applying modern control design theory. The study
power system is a single machine connected to infinite bus (SMIB).
First, the power system model is formulated as a state-space model with
help of Dymola program. Then, Matlab/Simulink program is used to

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ตัวควบคุมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลัง (Power System Stabilizer:
PSS)
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีวิธีการที่นาเสนอโดยใช้เทคนิคของการ
ควบคุมสมัยใหม่ในการออกแบบ PSS แต่บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าก็นิยมที่จะ
ใช้โครงสร้าง PSS ที่มีลักษณะโครงสร้างแบบนาหน้า/ล้าหลัง (lead-lag
compensator) เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่เรียบง่ายและมีการพิสูจน์การใช้
งานมานานจนเป็นที่น่าเชื่อถือ โครงสร้างโดยทั่วไปของ PSS แสดงในรูป
ที่ 1 หน้าที่หลักของ PSS คือการเพิ่มการหน่วงของโหมดการแกว่งของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส โดยที่ PSS จะสร้างสัญญาณเสริมเข้าไป
ผ่าน AVR และผ่านระบบกระตุ้นของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสที่ปกติ
แล้วมีอัตราการขยายสูง

design the PSS controller based on small signal analysis.

1. บทนา
การใช้อุปกรณ์ PSS ทีเป็นนิยมอย่างมากสาหรับบริษัทผู้ผลิต
ไฟฟ้า เนื่องจากมีข้อได้เปรียบได้เรื่องของ ราคาลงทุน
หลักการของ PSS คือการสร้างสัญญาณเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่ม
ความหน่วงให้แก่ระบบไฟฟ้ากาลังโดยอาศัยอัตราขยายของระบบกระตุ้น
ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า(Excitation system) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
ในปัจจุบันจึงนิยมที่จะติดตั้ง PSS มาด้วย ในอดีตหน้าที่ของ PSS จะใช้
สาหรั บเพิ่ม การหน่วงของระบบไฟฟ้าที่ โหมดการแกว่ง แบบโลคอล
เนื่องจากโหมดการแกว่งนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง นอกจาก
กรณีที่เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงมากที่ขั้นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
ปัจจุบันปัญหาเรื่องโหมดการแกว่งระหว่างพื้นที่ ได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

รูปที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานของ PSS
โครงสร้างของ PSS ประกอบด้วยส่วนสาคัญดังต่อไปนี้
ส่วนของอินพุท (Input)
สัญญาณอินพุทของ PSS ได้แก่ สัญญาณการเปลี่ยงแปลงของ
ความเร็วเชิงมุมของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ( )
อัตราขยายหรือเกน Kpss (Gain)
ส่วนนี้ทาหน้าที่กาหนดปริมาณการหน่วงของ PSS ดังนั้นเมื่อ
อัตราขยายเพิ่มขึ้นจึงสามารถเลื่อนค่าไอเกนโหมดการแกว่งจากที่ไม่มี
เสถียรภาพให้เคลื่อนมาทางซ้ายมือWashout หรือส่วนขจัดสัญญาณดีซี
(Washout)
ส่วนนี้ทาหน้าที่เป็นวงจรกรองความถี่สูง
โดยจะยอมให้

เฉพาะสัญญาณที่มีความถี่สูงผ่านออกไป วงจรส่วนนี้ทาหน้าที่ป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสเลื่อนไหลไปอันเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงความเร็วภาวะอยู่ตัว
วงจรชดเชยเฟส (Phase compensation)
วงจรส่วนนี้ประกอบด้วยวงจรชดเชยนาหน้า-ล้าหลังสองชุด
โดยพารามิเตอร์ที่ควบคุมคือ T1  T4

3. ผลการทดลอง

รูปที่ 4 กราฟแสดงผลโดยโปรแกรม Matlab กราฟสีแดงแสดงถึงกราฟที่
มีเสถียรภาพต่ามีการแกว่งรบกวนของสัญญาณทาให้กราฟแกว่งลู่ออก
กราฟสีน้าเงินแสดงถึงกราฟที่มีเสถียรภาพสูงหลังจากมีการติดตั้งตัว
ควบคุมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลัง PSS แล้วการแกว่งของสัญญาณจะ
ลดน้อยลงหรือไม่มีการรบกวนของสัญญาณเลยกราฟแกว่งลู่เข้า

4. สรุปผลการทดลอง

รูปที่ 2 แบบจาลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสเดี่ยวต่อกับบัสอนันต์
ด้วยโปรแกรม Dymola

โครงงานภาคการศึกษานี้ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสเดี่ยวต่ออยู่กับบัสอนันต์ (Single machine
connected to infinite bus system) ศึกษาการใช้โปรแกรม Dymola และ
การท างานของโปรแกรม Matlab เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการออกแบบตั ว
ควบคุมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลังในภาคการศึกษาต่อไปจะนาข้อมูลที่
ศึ ก ษาไปเขี ย นโปรแกรมบน โปรแกรม Matlab เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบตัวควบคุมเสถียรระบบไฟฟ้ากาลัง(PSS)

5. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 3 กราฟแสดงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลัง กราฟเส้นสีแดงแสดงถึง
กราฟที่มีเสถียรภาพต่ามีการแกว่งรบกวนของสัญญาณ กราฟสีน้าเงิน
แสดงถึงกราฟที่มีเสถียรภาพสูงหลังจากมีการติดตั้งตัวควบคุมเสถียรภาพ
ระบบไฟฟ้ากาลัง PSS แล้วการแกว่งของสัญญาณจะลดน้อยลงหรือไม่มี
การรบกวนของสัญญาณเลย
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