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บทคัดย่อ

1บทนา
โครงงานฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์

เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการสู ญเสี ยในระบบไฟฟ้ ากาลัง

1.1 ความสาคัญและทีม่ าของโครงงาน
เนื่องจากโดยทัว่ ไปในระบบไฟฟ้ ากาลังมีการสู ญเสี ยกาลัง

เนื่ องจากฮาร์ มอนิก ระหว่างโครงข่ายระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าแบบ

งาไฟฟ้ าเกิดขึ้นเป็ นปกติอยู่แล้ว การสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในระบบสาย

เรเดียล กับ นอนเรเดียล ว่า ระบบใดจะได้รับผลกระทบจากฮาร์ มอนิ

ส่ งซึ่งเป็ นผลกระทบจากการเกิดฮาร์ มอนิ ก ทาให้เกิดมลภาวะทาง

กน้อยกว่า ซึ่งเป็ นผลให้เกิดการสู ญเสี ยในสายส่ งและมลภาวะทาง

ไฟฟ้ า ก็เป็ นกรณี ศึกษาอีกกรณี หนึ่ งที่น่าสนใจและควรศึกษาเพื่อ

ไฟฟ้ าน้อยที่สุด เพื่อหาข้อสรุ ปว่า โครงข่ายของระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า

หาแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

แบบใดดีกว่ากัน การศึกษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลตัวอย่างจากการไฟฟ้ าฝ่ าย

ประเทศมากที่สุด จึงเป็ นสาเหตุให้มีการจัดทาโครงงานนี้ข้ นึ เพือ่

ผลิตแห่ งประเทศไทย (EGAT) และฝึ กฝนทักษะการใช้โปรแกรม

ศึกษาและวิเคราะห์วา่ ระหว่างโครงข่ายระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าแบบ

วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ า ซึ่งโครงงานนี้ ใช้โปรแกรม ETAP : Electrical

Radial system กับ Non-radial system ระบบใดจะได้รับผลกระทบ

Transient Analyzer Program มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ า

จากฮาร์ มอนิ กน้อยกว่า ซึ่งเป็ นผลให้เกิดการสู ญเสี ยในสายส่ งและ

ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 – เดือนกุมภาพันธ์

มลภาวะทางไฟฟ้ าน้อยที่สุด
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Abstract

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการ

The objective of this report is aim to study, analyze

สู ญเสี ยในระบบไฟฟ้ ากาลังเนื่ องจากฮาร์ มอนิ ก โดยใช้ขอ้ มูล

and compare the differences of the loss in the electrical system

ตัวอย่างจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย(EGAT) และ

that originated from Harmonic between the radial system

ฝึ กฝนทักษะการ

framework and non-radial one and try to find out which one is

ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ า ซึ่งโครงงานนี้ ใช้โปรแกรม

effected less. This knowledge will help us know how to

ETAP: Electrical Transient Analyzer Program มาใช้ในวิเคราะห์

minimize loss in the transportation of the electricity as well as to

ระบบไฟฟ้ า

minimize the pollution. In this study, the example information

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

from EGAT it use :moreover ; the ETAP program is also used to
practice computer using skills to analyze the electrical system
from June 2010 to Feb 2011
Keywords : Harmonics, Radial System, Non-Radial System

ศึกษาความแตกต่างของโครงข่ายระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าแบบ Radial
system กับ Non-radial systemว่าระบบใดจะก่อให้เกิดผลกระทบ
จากฮาร์ มอนิ กน้อยกว่า ซึ่งเป็ นผลให้เกิดการสู ญเสี ยในสายส่ งและ
มลภาวะทางไฟฟ้ าน้อยที่สุด เพื่อหาข้อสรุ ปว่าโครงข่ายของระบบ
จาหน่ ายไฟฟ้ าแบบใดเหมาะสมกว่ากัน

1.4 ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ

1.6 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาโครงงาน

1. ศึกษาหาข้อมูลในการทาโครงงานในขั้นตอนนี้ได้รวบรวม

1. คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล

ข้อมูล

2. โปรแกรม ETAP 4.0

ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาโครงงาน เพื่อหากรณี ศึกษา

2. ศึกษาทฤษฏีและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อ

3. โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

- ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ Harmonic

4. โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

- ทฤษฏีการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ตามระบบโครงข่าย Radial

5. โปรแกรม Microsoft Office Exel 2007

system และ Non radial system

6. โปรแกรม Microsoft Visio 2007

- ศึกษาการใช้งานโปรแกรม ETAP
3. ขอความอนุ เคราะห์จากจาก กฟผ. ในการขอข้อมูลต่างๆ ที่ใช้
ในการคานวณ

1.7 ผลทีไ่ ด้ รับ
จากการศึกษาเรื่ องการแผ่กระจายของฮาร์ มอนิ กในระบบ Radial

- ระบบสายส่ งกาลังไฟฟ้ าในแบบต่างๆ
4. นาวงจรที่ตอ้ งการจะศึกษาเขียนลงโปรแกรม ETAPในขั้นตอน
นี้ ได้นาวงจรสายส่ งที่ได้เขียนลงในโปรแกรม เพือ่ ให้โปรแกรม
คานวณหาค่าต่างๆที่ ต้องการทราบ
5. เปรี ยบเทียบค่าการสู ญเสี ยเพิม่ ขึ้นเนื่องจาก Harmonic ที่

และ Non-Radial ทาให้ทราบถึงผลกระทบของฮาร์ มอนิกที่มีต่อ
ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ า ความสู ญเสี ยของกาลังไฟฟ้ าที่เกิดจากฮาร์ มอ
นิ ก ปั จจัยใดมีผลกระทบต่อการแผ่รังสี ฮาร์ มอนิ ก เพือ่ มาวิเคราะห์
ถึงปั ญหา และหาวิธีทางแก้ไข

คานวณได้ของระบบโครงข่ายทั้งสอง (Radial System and

1.8 ปัญหาในการพัฒนาโครงงาน

Non-Radial System)

1. ต้องอาศัยข้อมูลจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ซึ่งมีข้ นั ตอนในการทา

6. บันทึกผลการศึกษาทดลอง

เรื่ องขอข้อมูล ส่ งผลให้การทางานมีความล่าช้า

7. สรุ ปผลที่ได้จากการศึกษา

2. ขากทักษะในการใช้งานโปรแกรม ETAP ทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดระหว่างการทดลอง

1.5 แผนการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ลาดับ
1

2

3

4
5
6

ขั้นตอน
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ า ของระบบ Radial และ Non
radial
ศึกษาการใช้งานของโปรแกรม
Microsoft Office และ Microsoft
Visio
ดาเนิ นการขอข้อมูลที่ใช้ในการ
คานวณ และความรู ้ต่างๆเพิ่มเติม
จาก กฟผ.
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม ETAP
เขียนวงจรที่จะใช้ในการคานวณลง
ในโปรแกรม ETAP
นาผลที่ได้จากการคานวณในรู ปแบบ
ต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ป

ระยะเวลา
มิ.ย.

ทดสอบการใช้ โปรแกรม ETAP
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการทดลองใช้โปรแกรม ETAP โดยการนาวงจร
สายส่ งขนาดเล็ก มาวาดลงในโปรแกรม ทาการใส่ ค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ และให้โปรแกรมทาการวิเคราะห์ Load Flow ขณะยังไม่

มิ.ย. – ก.ค.

ติดตั้งโหลดไม่เป็ นเชิงเส้น แล้วนาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่าที่
คานวณได้ตามทฤษฏี เพื่อให้ทราบว่า สามารถใช้โปรแกรม ETAP
ในการวิเคราะห์วงจรที่ซบั ซ้อนยิ่งขึ้นได้

ส.ค.-ก.ย.

ผลจากการทดลองวิเคราะห์ Load Flow ในวงจรไดอะแกรม
เส้นเดี่ยว พบว่าได้ผลการทดลองที่มีค่าใกล้เคียงกับการคานวณ

ต.ค.
ต.ค. – พ.ย.

ทางทฤษฏี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้งานโปรแกรม ETAP ได้
ถูกต้อง มีความเข้าใจในการใส่ ค่าพารามิเตอร์ ของอุปกรณ์ต่างๆใน
วงจร และสามารถใช้ในการคานวณวงจรที่มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น

ธ.ค.

วิเคราะห์ วงจรจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ภาคเหนือ

นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์Harmonics Flow ที่บสั เชียงใหม่3

สถานีไฟฟ้ าย่ อย แม่ เมาะ3 (115 KV)

(โหลดตัวที่ 1และ2) ,บัสแม่แตง ขนาด9 MVA,บัสจอมทอง ขนาด

นาไดอะแกรมเส้นเดี่ยวของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต ภาคเหนื อ สถานี

11 MVA,บัสลาปาง 2 ขนาด 26 MVA,บัสแม่เมาะ 3 ขนาด 880

ไฟฟ้ าย่อย 115 แม่เมาะ3 มาจาลองลงบนโปรแกรม หลังจากนั้น

MVA, มาคานวณหากาลังงานสู ญเสี ยในสายส่ งโดยใช้

วิเคราะห์ Harmonics Flow ทั้ง2กรณี โดยที่ยงั ไม่ใส่ โหลดที่ไม่

โปรแกรม Microsoft Excel 2007 คานวณหาค่าผลรวมของกาลัง

เป็ นเชิงเส้น

งานสู ญเสี ยของการติดตั้งโหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ในแต่ละลาดับ

และโดยที่ใส่ โหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ที่บสั เชียงใหม่ 3 115 kv

ฮาร์ มอนิ ก ในสายส่ งที่ 2,3,4,5,6,7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 และ

(โหลดตัวที่ 1)

32
ทาการเชื่อมบัสเชียงใหม่2 และจอมทอง ที่มีขนาด115 kv
เพื่อให้เป็ นระบบ Non-Radial หาระยะทางระหว่าง สถานี ไฟฟ้ า
ย่อยทั้งสองจาก google mapsได้ระยะทางระหว่างสถานี ไฟฟ้ าย่อย
เชียงใหม่ 3 และสถานี ไฟฟ้ าย่อยจอมทอง เป็ นระยะทาง 60.3 กม.
ใส่ สายส่ งที่เชื่อมระหว่าบัสทั้งสองลงในวงจรแล้วทาการ
วิเคราะห์ Harmonics Flow โดยเปลี่ยนเป็ นใส่ โหลดที่ไม่เป็ นเชิง
เส้น ที่บสั ต่างๆดังที่ได้ทามาแล้วอีกครั้งหนึ่ ง

รู ปที่ 1 ค่ากระแสไหลที่สายส่ งต่างๆขณะยังไม่ใส่ โหลดไม่เป็ นเชิง
เส้นในรู ป Wave from

ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
กรณี ติดตั้งโหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ขนาด 11 MVA ที่บสั
จอมทอง 115 kv (บัสที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบเป็ น Non Radial
System) กรณี ติดตั้งโหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ขนาด 9 MVA ที่บสั
แม่แตง
115 kv และจากข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมสามารถนาข้อมูลนั้นมา
คานวณและเปรี ยบเทียบได้วา่
วิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์จะได้ประมาณการสู ญเสี ยที่เกิดจากฮาร์ มอนิ กที่

รู ปที่ 2 ค่ากระแสไหลที่สายส่ งต่างๆขณะใส่ โหลดไม่เป็ นเชิงเส้น
ที่บสั เชียงใหม่ 3 ในรู ป Wave from

เกิดขึ้น ดังนี้


สายส่ งที่มีความยาว และอิมพิแดนซ์สายเท่ากัน จะมีค่า
การสู ญกาลังงานฮาร์ มอนิ กในสายส่ งใกล้เคียงกันด้วย
ทั้งในระบบ Radial และ Non Radial System



ในระบบ Radial กระติดตั้งโหลดไม่เป็ นเชิงเส้น จะมี
ผลกระทบของฮาร์ มอนิกในสายส่ ง เฉพาะกับสายที่
เชื่อมต่อกับโหลดไม่เป็ นเชิงเส้นนั้นๆ ไม่เกิด
ครอบคลุมทั้งระบบ แต่มีค่ากาลังการสู ญเสี ยมาก เมื่อ
เทียบกับระบบ Non Radial



บัสที่มีโหลดไม่เป็ นเชิงเส้นติดตั้งอยู่ และใช้ในการ

รู ปที่ 21.4ค แสดงค่ากระแสไหลที่สายส่ งต่างๆขณะใส่ โหลดไม่

เชื่อมต่อระบบ(Non Radial System) จะทาให้การ

เป็ นเชิงเส้นที่บสั เชียงใหม่ 3

สู ญเสี ยกาลังงานจากฮาร์ มอนิ กลดลงอย่างมาก เมือ่

เทียบกับ โหลดไม่เป็ นเชิงเส้นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

[4] Ewald F. Fuchs and Mohammad A.S. Masoum, 2008,

และติดตั้งอยู่ที่บสั อื่นในวงจร

Power quality in power systems and electrical machines,

สรุ ปโครงงาน
สามารถนาผลการทดลองที่วเิ คราะห์ ในแต่ละกรณี มาแก้ไขกาลัง
งานที่สูญเสี ยในสายส่ งที่จะเกิดขึ้นจากฮาร์ มอนิ กในไดอะแกรม
เส้นเดี่ยวของระบบฟ้ ากาลังอื่น ๆ โดยให้มีการออกแบบวงจรสาย
ส่ งแบบ Non Radial System เพราะเป็ นระบบที่ช่วยลดการสู ญเสี ย
และมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า Radial System ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัยปั จจัย
หลายๆอย่างในการก่อสร้าง ทั้งเรื่ องงบประมาณการสร้าง สภาพ
ภูมิประเทศ การดูแลรักษา ระยะเวลาการคุม้ ทุน จึงต้องมีการศึกษา
ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ เพิ่มเติมอีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ความสาเร็ จในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้รับความ
อนุ เคราะห์ จากหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์เกียรติยุทธ กวีญาณ
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน ผูใ้ ห้คาแนะนาและแนะแนวทางที่เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทาโครงงาน คุณดิเรก หนักแน่ น การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ที่อานวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือในการศึกษาหาข้อมูลจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ถ่ายทอดความรู ้วชิ าชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้ าและอบรมสั่งสอนในการเป็ นวิศวกรที่ดี และ
เพื่อนนิ สิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ทาให้
เกิดการเรี ยนรู ้เพิ่มพูนขึ้น รวมทั้ง การให้กาลังใจและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันตลอดมา
ผูจ้ ดั ทาจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี และ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจ
ต่อไป
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