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บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอการศึกษารูปแบบการปลดโหลดเมื่อใช้รเี ลย์อตั ราการเปลีย่ นแปลงความถีต่ ่าํ ใน
ระบบไฟฟ้ าเพื่อศึกษาการตอบสนองทางความถี่และแรงดันไฟฟ้ าภายหลังที่ระบบถูกรบกวนทัง้
กรณีการรบกวนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยรูปแบบการปลดโหลดถูกสร้างขึน้ จากการสุ่มค่าร้อย
ละการปลดโหลดอย่างมีเงื่อนไข การทดสอบเพื่อศึกษากรณีศกึ ษาต่างๆ ดําเนินการผ่านระบบ
ไฟฟ้ าหนึ่งของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการปลดโหลดทีแ่ ตกต่าง
กัน ส่งผลต่อความถี่แ ละแรงดันไฟฟ้ า ที่แ ตกต่ างกันและใช้เ วลาในการกลับเข้าสู่ค่าที่ยอมรับ ได้
แตกต่างกัน ซึง่ การศึกษารูปแบบการปลดโหลดนี้จะช่วยให้เห็นถึงความสําคัญของรูปแบบการปลด
โหลดทีส่ ง่ ผลต่อการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ า
คําสําคัญ: อัตราการเปลีย่ นแปลงความถี,่ ความถีต่ ่าํ , การปลดโหลด
ABSTRACT
This article presents the study of load shedding scheme using the rate of change of under
frequency relay in the power system for studying of frequency respond and voltage after a
disturbance occurs in the power system in both cases of small and large disturbance. The
load shedding scheme is generated by random the percentage of conditional load shedding.
The testing for studying various case studies is implemented on the electrical system of the
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Provincial Electricity Authority (PEA). The study shows that load shedding with different
schemes affects different frequencies and voltages and takes different times to return to
acceptable values. This study of this load shedding scheme will give an idea of the
importance of load shedding scheme that affects the stability of the electrical system.
KEYWORDS: Rate of change of frequency, Under frequency, Load shedding
1. บทนํา
ความเชื่อถือได้และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ าถือได้ว่าเป็ นเป้ าหมายสําคัญอย่างหนึ่งใน
การดําเนินการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ า [1-3] เมื่อระบบถูกรบกวนซึ่งอาจเกิดจาก
ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ าหรือความผิดปกติอ่นื เช่น การเพิม่ ขึน้ ของโหลดอย่างทันทีทนั ใด การ
สูญเสียการเชื่อมต่อของสายส่ง และ ความผิดพร่องทีเ่ กิดขึน้ กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์อ่นื ๆ
ในระบบไฟฟ้ า แล้วทําให้ความถี่และแรงดันไฟฟ้ าของระบบไฟฟ้ ามีค่าลดลงจนกระทังไม่
่ สามารถ
จ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าได้ ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุดคือการเกิดไฟดับ
เป็ นบริเวณกว้างส่งผลกระทบผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทัง้ ระบบ ดังนัน้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
วิธกี ารปลดโหลดจึงเป็ นวิธที ช่ี ่วยรักษาระดับกําลังไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้และความต้องการไฟฟ้ าในระบบ
ให้สมดุลกัน [4-7]
งานวิจยั ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบการปลดโหลดโดยอาศัยการตรวจจับความถี่ต่ํา ประกอบด้วย
การศึกษาการปลดโหลดโดยวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อค่าแกร์เดียนของความถี่ ซึง่ ใช้วธิ กี าร
แกร์เดียนนี้ทําให้เกิดประโยชน์ อย่างมากต่อการปลดโหลดแต่ไม่สามารถประเมินกําลังไฟฟ้ าที่
สูญเสียไปได้ [8] การปลดโหลดโดยอาศัยการทํางาน 2 ส่วนทํางานพร้อมกันโดยอาศัยพืน้ ฐานของ
ซิงโครเฟสเซอร์ (synchrophasor) ประกอบด้วย ส่วนการพัฒนาแบบจําลองการตอบสนองทาง
ความถีเ่ พือ่ หาปริมาณโหลดในการปลดทัง้ แบบคงทีแ่ ละแบบไดนามิค และส่วนการหาตําแหน่ งการ
ปลดโหลดทีด่ ที ส่ี ุดจากการพิจารณาแรงดันไฟฟ้ า [9] นอกจากนี้รปู แบบการปลดโหลดแบบใหม่ถูก
นําเสนอผ่านการใช้สมการสวิงเพือ่ ค้นหาปริมาณโหลดทีน่ ้อยทีส่ ดุ เพือ่ ใช้ในการปลดโหลดโดยยังคง
รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ าไว้ได้ซง่ึ ถือได้วา่ เป็ นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ [10] สําหรับงานวิจยั
ของ Das et al. [11] ได้แสดงการออกแบบการปลดโหลดสําหรับรีเลย์ป้องกันความถี่ต่ําสําหรับ
ระบบไฟฟ้ าที่มกี ารติดตัง้ เครื่องกําเนิดไฟฟ้ าแบบกระจาย โดยอาศัยการติดตัง้ รีเลย์ทศิ ทาง การ
ตรวจวัดค่าการไหลของกําลังไฟฟ้ าในสายส่ง พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเลือกสาย
ป้ อนทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสําหรับตัดวงจรออกจากระบบและสอดคล้องกับปริมาณโหลดทีต่ อ้ งการปลด
Shekari et al. [12] นําเสนอรูปแบบการปลดโหลดแบบรวมศูนย์โดยอาศัยรูปแบบการจัดโหลดและ
กลยุทธ์หลังการปลดโหลดมาใช้กบั เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แบบทันทีทนั ใด (real time) เพื่อหาปริมาณ
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และตําแหน่ ง ของการปลดโหลดโดยคํา นึ ง ถึง แรงดัน ไฟฟ้ าและต้น ทุ น เนื่ อ งจากการปลดโหลด
Jianjun et al. [13] นําเสนอการปลดโหลดโดยพิจารณาทัง้ เสถียรภาพทางความถีแ่ ละแรงดันไฟฟ้ า
ในเวลาเดียวกัน ซึง่ ส่วนแรกพิจารณาขนาดและความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับระบบไฟฟ้ าจากการรบกวน
โดยพิจารณาจากความถี่ทเ่ี กิดขึน้ และส่วนทีส่ องพิจารณาตําแหน่ งและขนาดของโหลดทีต่ อ้ งการ
ปลดโดยคํานึงถึงผลกระทบทีม่ ตี ่อแรงดันไฟฟ้ า Amraee et al. [14] นําเสนอสําหรับการปลดโหลด
ได้ใช้แบบจําลองการตอบสนองทางความถี่แบบไดนามิกโดยอาศัยวิธกี ารโปรแกรมเชิงเส้นแบบ
ผสม (mixed-integer linear programming) เพื่อหาค่าตํ่าสุดในการปลดโหลดในการประมาณการ
ปรับตัง้ ค่าการปลดโหลดแบบหลายขัน้ ซึง่ มีการพิจารณาพารามิเตอร์ของระบบในรูปแบบของความ
ไม่แน่นอนร่วมด้วย
บทความนี้นําเสนอการศึกษารูปแบบการปลดโหลดเมื่อใช้รเี ลย์อตั ราการเปลีย่ นแปลงความถี่
ตํ่าในระบบไฟฟ้ า รูปแบบการปลดโหลดในแต่ละขัน้ ถูกสร้างขึน้ จากการสุม่ ค่าร้อยละการปลดโหลด
อย่างมีเ งื่อ นไข เมื่อ รวมกับ รูป แบบการปลดโหลดของการไฟฟ้ าส่ว นภูม ิภ าคแล้ว จะทํา ให้เกิด
รูปแบบการปลดโหลดทัง้ สิน้ 7 รูปแบบ โดยแบบจําลองรีเลย์และการทดสอบเพือ่ ศึกษารูปแบบการ
ปลดโหลดจะดําเนินการผ่านโปรแกรม DIgSILENT Power Factory ซึ่งการศึกษารูปแบบการปลด
โหลดนี้จะช่วยให้เห็นถึงความสําคัญของรูปแบบการปลดโหลดทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการตอบสนองทาง
ความถีแ่ ละแรงดันไฟฟ้ าเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางความถีแ่ ละแรงดันไฟฟ้ าของระบบ
2. วิ ธีการศึกษา
2.1 รีเลย์อตั ราการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาํ่
การทํางานของรีเลย์อตั ราการเปลีย่ นแปลงความถี่ต่ําอาศัยการตรวจจับสัญญาณความถี่ของ
ระบบ โดยเมือ่ ระบบไฟฟ้ าเกิดการรบกวนขึน้ รีเลย์จะแยกความรุนแรงของการรบกวนจากอัตราการ
เปลีย่ นแปลงความถี่ ซึง่ การแยกความรุนแรงของการรบกวนระบบจะช่วยให้รเี ลย์ตดั สินใจทํางานได้
อย่างทันท่วงทีเพื่อรักษาเสถียรภาพทางความถี่และแรงดัน ไฟฟ้ าของระบบไว้ โดยรีเลย์จ ะส่ง
สัญญาณเพื่อให้เซอร์กติ เบรกเกอร์ทํางานในแต่ละขัน้ (step) จากการตรวจสอบความถี่ของระบบ
นัน่ คือ ถ้าความถี่ของระบบตํ่ากว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดรีเลย์จะส่งสัญญาณไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์
เพือ่ ให้ปลดวงจรหรือปลดโหลดออกจากระบบเพือ่ รักษาสมดุลระหว่างกําลังไฟฟ้ าทีจ่ ่ายได้กบั โหลด
ทัง้ หมดในระบบ รูปแบบการทํางานของรีเลย์อตั ราการเปลีย่ นแปลงความถี่ต่ําสามารถแสดงได้ดงั
รูปที่ 1
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ความถี ่ (เฮิรตซ์)
fL

ขัน้ ที ่ 1

f1

ขัน้ ที ่ 1

f2

ขัน้ ที ่ 2

ขัน้ ที ่ 2

f3

ขัน้ ที ่ 3

ขัน้ ที ่ 3

f4

ขัน้ ที ่ 4

ขัน้ ที ่ 4

f5

ขัน้ ที ่ 5

ขัน้ ที ่ 5

การรบกวนขนาดเล็ก
df/dt < 1.2 Hz/s

การรบกวนขนาดใหญ่
df/dt > 1.2 Hz/s

รูปที่ 1 รูปแบบการทํางานของรีเลย์อตั ราการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาํ่
รีเ ลย์ อ ัต ราการเปลี่ย นแปลงความถี่จ ะแยกความรุ น แรงของการรบกวนจากอัต ราการ
เปลีย่ นแปลงความถี่ต่อเวลา (df/dt) ขึน้ ซึ่งอัตราการเปลีย่ นแปลงความถี่ทส่ี มั พันธ์กบั กําลังไฟฟ้ า
จริงสามารถพิจารณาได้จากสมการสวิงในสมการที่ 1 โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของความเร็วเชิงมุมและส่วนต่างระหว่างแรงบิดทางกลกับแรงบิดทางไฟฟ้ า [15] จาก
สมการที่ 1 สามารถแสดงอัตราการเปลีย่ นแปลงความถี่ทส่ี มั พันธ์กบั กําลังไฟฟ้ าจริงได้จากสมการ
ที่ 2 ซึง่ การปลดโหลดในระบบไฟฟ้ าเพือ่ จํากัดความต้องการกําลังไฟฟ้ าในระบบให้เพียงพอต่อการ
ผลิตกําลังไฟฟ้ า ดังนัน้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการกําลังไฟฟ้ าจะส่งผลต่อกําลังไฟฟ้ าที่
ผลิตได้ ความถีแ่ ละอัตราการเปลีย่ นแปลงความถีใ่ นทีส่ ดุ
J α m (t ) = Tm (t ) − Te (t ) = Ta (t )

(1)

f syn
df (t )
= ( Pm , pu (t ) − Pe , pu (t ) ) ⋅
2H
dt

(2)
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คือ โมเมนต์ความเฉื่อย α m (t ) คือ ความเร่งเชิงมุมของโรเตอร์ สําหรับ Tm (t ) , Te (t )
และ Ta (t ) คือ แรงบิดทางกล แรงบิดทางไฟฟ้ า และ แรงบิดเร่งสุทธิ ตามลําดับ สําหรับตัวแปร H
คือ ค่าคงทีค่ วามเฉื่อย (inertia constant), Pm, pu (t ) และ Pe, pu (t ) คือ กําลังไฟฟ้ าจริงทางกลและ
กําลังไฟฟ้ าจริงทางไฟฟ้ า ตามลําดับ
โดยในรูปที่ 1 จะพบว่า การรบกวนขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะมีการทํางานของรีเลย์ในขัน้ ที่ 1
ที่แตกต่างกัน ซึ่งความถี่ fL คือ ความถี่ท่ถี ูกกําหนดขึน้ เพื่อให้รเี ลย์ทํางานปลดโหลดเฉพาะกรณี
เกิดการรบกวนขนาดใหญ่เท่านัน้ สําหรับความถี่ f1–f5 คือ ความถี่ในการทํางานปลดโหลดของ
รีเลย์ความถีต่ ่าํ ทีน่ ิยมตัง้ ไว้ท่ี 5 ขัน้ โดยการตัง้ ค่าของรีเลย์ป้องกันความถีต่ ่าํ ทัง้ 5 ขัน้ ของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วยความถี่ เวลาหน่วง และ ปริมาณโหลดที่
ถูกปลดในแต่ละขัน้
J

ตารางที่ 1 การปลดโหลดสําหรับรีเลย์ความถี่ตาํ่
ขัน้

ความถี่ (Hz)

เวลาหน่ วง (วิ นาที)

1
2
3
4
5

49.00
48.80
48.60
48.30
47.90

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

โหลดที่ถกู ปลด
(% ของโหลดทัง้ หมด)
10
10
10
10
10

2.2 วิ ธีการศึกษา
กระบวนการศึก ษาการปลดโหลดที่เ หมาะสมกับ ระบบไฟฟ้ า กํ า ลัง โดยใช้ร ีเ ลย์อ ัต ราการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ต่ําอาศัยหลักการในการสุ่มตัวเลขร้อยละของโหลดที่ถูกปลดในแต่ขนั ้ โดย
ร้อยละของโหลดทีส่ ามารถปลดได้สงู สุดในทุกขัน้ รวมกันมีคา่ ไม่เกินร้อยละ 50 ของโหลดทัง้ หมดใน
ระบบ ซึ่งพิจารณามาจากค่าผลรวมของการปลดโหลดทุกขัน้ ของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในตารางที่
1 และ ร้อยละของโหลดทีส่ ามารถปลดโหลดได้สูงสุดในแต่ละขัน้ มีค่าไม่เกินร้อยละ 30 ของโหลด
ทัง้ หมดในระบบ ซึ่งพิจารณาให้มคี ่ามากกว่าค่าสูงสุดของร้อยละการปลดโหลดที่เกิดขึน้ จริงของ
องค์กรหรือคณะกรรมการต่างๆ ทีด่ แู ลเกีย่ วกับการไฟฟ้ า [16] สําหรับขัน้ ตอนทีจ่ ะได้มาซึง่ รูปแบบ
ร้อยละของโหลดทีถ่ ูกปลดในแต่ละขัน้ แสดงได้ดงั รูปที่ 2
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เริ่มต้น

กําหนดค่าร้อยละการปลดโหลด
สําหรับขัน้ ที ่ 1
สุ่มค่าร้อยละการปลดโหลด
สําหรับขัน้ ที ่ 2 - 5

ค่าที่สุ่มได้ห ารด้วย 5
ลงตัวหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ผลรวมร้อยละการปลดโหลด
ทุกขัน้ เท่ากับ 50 หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
3 ≤ จํานวนขัน้ ≤ 5
หรือไม่

ไม่ใช่

สิ้นสุด

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการสุ่มร้อยละของโหลดที่ถกู ปลด
โดยกําหนดให้ค่าร้อยละการปลดโหลดทีใ่ ช้ในขัน้ ที่ 1 ประกอบด้วย 6 ค่า คือ 15, 15, 20, 20,
25 และ 30 เพื่อเน้นการศึกษาให้ครอบคลุมทุกค่าทีส่ ามารถเป็ นไปได้และไม่ส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้
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ไฟฟ้ าเป็ นบริเวณกว้างในขัน้ ที่ 1 ในขณะทีค่ ่าร้อยละการปลดโหลดในการสุ่มสําหรับขัน้ ตอนที่ 2-5
คือ จํานวนทีห่ ารด้วย 5 ลงตัว เพือ่ ให้งา่ ยต่อการตัง้ ค่าเมือ่ นําไปประยุกต์ต่อการใช้งานจริง
จากวิธกี ารในการหาค่าสําหรับการปลดโหลดข้างต้นสามารถนํ ามาเขียนการปรับเปลีย่ นการ
ปลดโหลดทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ 7 รูปแบบ โดยรวมรูปแบบของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั เข้า
ไปพิจารณาด้วย สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2 ซึ่งในแต่ละรูปแบบของการปลดโหลด กําหนดให้
ค่าความถีใ่ นการพิจารณาและเวลาหน่วงในแต่ละขัน้ มีคา่ เช่นเดียวกับตารางที่ 1
ตารางที่ 2 รายละเอียดรูปแบบการปลดโหลด
รูปแบบ
การปลดโหลด
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4
แบบที่ 5
แบบที่ 6
แบบที่ 7

ปริ มาณโหลดที่ถกู ปลด (ร้อยละของโหลดทัง้ หมด)
ขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 3
ขัน้ ที่ 4
ขัน้ ที่ 5
10
10
10
10
10
15
10
15
10
15
15
10
10
20
10
10
10
20
20
10
25
15
5
5
30
10
10
-

2.3 กรณี ศึกษา
ระบบไฟฟ้ าที่นํามาการศึกษาในบทความนี้แสดงดังรูปที่ 3 โดยระบบที่นํามาศึกษาดังกล่าว
เป็ นระบบไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ณ สถานีไฟฟ้ าแห่งหนึ่งทีจ่ ่ายโหลดทัง้ หมดของระบบ
ขนาด 15 เมกะวัตต์ ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ า 2 เครือ่ ง คือ TR1 – PEA และ TR2 – PEA ซึง่ ทําหน้าที่
แปลงแรงดันไฟฟ้ าจากระดับ 115 กิโลโวลต์เป็ น 22 กิโลโวลต์ ทัง้ นี้มกี ารติดตัง้ แหล่งกําเนิดไฟฟ้ า
แบบกระจาย (Distributed Generator: DG) ในสายป้ อนย่อยหนึ่งของหม้อแปลง TR1 – PEA ซึ่งมี
ขนาด 7.2 เมกะโวลต์แอมป์ ทีต่ วั ประกอบกําลัง 0.98 ล้าหลัง โดยติดตัง้ ผ่านหม้อแปลง TR – DG
ทีท่ าํ หน้าทีแ่ ปลงแรงดันไฟฟ้ าจากระดับ 22 กิโลโวลต์เป็ น 69 กิโลโวลต์
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22 kV

f1

115 kV

1 km

TR1-PEA
สถานีไฟฟ้ า
115 kV

โหลด TR1
10 km
LP1

บัสอ้างอิง

10 km

10 km
22 kV

LP2

TR-DG

LP3

69 kV

โหลด TR1
DG

LP DG

f2
TR2-PEA
โหลด TR2

22 kV

รูปที่ 3 ระบบไฟฟ้ าสําหรับทดสอบ
การทดสอบเพือ่ แสดงการตอบสนองทางด้านความถีแ่ ละความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ ากับ
ความถี่ของระบบไฟฟ้ าของรูปแบบการปลดโหลดในแบบต่าง ๆ สามารถดําเนินการได้โดยการ
จําลองการเกิดการรบกวนในระบบไฟฟ้ าทัง้ ในกรณีการรบกวนขนาดเล็ก (small disturbance) และ
ขนาดใหญ่ (large disturbance) ซึง่ การรบกวนทัง้ 2 กรณีทาํ ให้เกิดความรุนแรงต่อระบบในระดับที่
แตกต่างกัน โดยในบทความนี้กําหนดให้การเกิดการรบกวนขนาดใหญ่หรือเกิดความรุนแรงมาก
เมื่อการรบกวนนัน้ ทําให้อตั ราการเปลี่ยนแปลงความถี่ต่อเวลามีค่าตัง้ แต่ 1.2 เฮิรตซ์ต่อวินาที
ในทางตรงกัน ข้ามถ้า การบกวนทํา ให้เ กิด อัต ราการเปลี่ย นแปลงความถี่ต่ อ เวลามีค่ า น้ อ ยกว่า
1.2 เฮิรตซ์ต่อวินาที ถือได้วา่ เป็ นการรบกวนขนาดเล็กหรือไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อระบบไฟฟ้ า
มาก
การจําลองการเกิด การรบกวนขนาดเล็ก สามารถทํา ได้โ ดยกํา หนดให้เ กิด ความผิด พร่ อ ง
(fault: f1) ทีบ่ สั 115 กิโลโวลต์ ในขณะทีก่ ารเกิดการรบกวนขนาดใหญ่จะเกิดขึน้ เมื่อเกิดความผิด
พร่อง (f2) ทีบ่ สั อ้างอิง ซึ่งการเกิดความผิดพร่องในทัง้ 2 กรณีจะเกิดขึน้ ทีเ่ วลา 5 วินาที ภายหลัง
การเกิดความผิดพร่องดังกล่าวทําให้เซอร์กติ เบรกเกอร์ปลดโหลดทัง้ หมดของระบบไฟฟ้ าออกจาก
ริดหรือสถานีไฟฟ้ า โดยกรณีทเ่ี กิดการรบกวนขนาดเล็ก เซอร์กติ เบรกเกอร์ทป่ี ้ องกันสายส่ง 115
กิโลโวลต์จะปลดหม้อแปลง TR1 – PEA และ TR2 – PEA ออกจากระบบซึ่งทําให้โหลดของหม้อ
แปลงทัง้ 2 แยกออกจากกัน ในขณะทีเ่ มือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่เซอร์กติ เบรกเกอร์ทบ่ี สั อ้างอิง
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จะปลดสถานีไฟฟ้ าออกจากระบบไฟฟ้ า โดยโหลดของหม้อแปลง TR1 – PEA และ TR2 – PEA
ยังคงเชือ่ มต่อกันผ่านสายส่ง 115 กิโลโวลต์
กรณีศกึ ษาสําหรับการปลดโหลดของบทความนี้แบ่งออกเป็ น 8 กรณีศกึ ษา ตามวิธกี ารที่นํา
เสอนข้างต้น จะได้
กรณีท่ี 1 เมือ่ เกิดการรบกวนขนาดเล็ก และมีรปู แบบการปลดโหลดแบบที่ 1
กรณีท่ี 2 เมือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่ และมีรปู แบบการปลดโหลดแบบที่ 1
กรณีท่ี 3 เมือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่ และมีรปู แบบการปลดโหลดแบบที่ 2
กรณีท่ี 4 เมือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่ และมีรปู แบบการปลดโหลดแบบที่ 3
กรณีท่ี 5 เมือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่ และมีรปู แบบการปลดโหลดแบบที่ 4
กรณีท่ี 6 เมือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่ และมีรปู แบบการปลดโหลดแบบที่ 5
กรณีท่ี 7 เมือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่ และมีรปู แบบการปลดโหลดแบบที่ 6
กรณีท่ี 8 เมือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่ และมีรปู แบบการปลดโหลดแบบที่ 7
3. ผลการทดลอง
ผลการทดสอบการปลดโหลดของรีเ ลย์อ ตั ราการเปลี่ย นแปลงความถี่ต่ํา เพื่อ รัก ษาระดับ
ความถี่แ ละแรงดัน ไฟฟ้ า ให้อ ยู่ใ นเกณฑ์ที่ย อมรับ ได้เ มื่อ เกิด การรบกวนขึ้น ในระบบไฟฟ้ า
สามารถแสดงออกในรูป แบบของการตอบสนองทางความถี่ต่อเวลาและความสัมพันธ์ระหว่าง
ความถี่แ ละแรงดันไฟฟ้ า ซึ่งรูปที่ 4 แสดงการตอบสนองทางความถี่สาํ หรับกรณีท่รี ะบบไฟฟ้ า
เกิด ความรุน แรงเนื่ อ งจาการรบกวนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยมีล กั ษณะการปลดโหลดที่
เหมือนกัน คือรูปแบบการปลดโหลดที่ 1 จะพบว่า ลักษณะของกราฟในช่วงแรกจะมีการลดลง
ในทัง้ 2 กรณี แต่จ ะมีร ะดับ การลดลงหรือ ความชัน ที่แ ตกต่า งกัน อัน เนื่ อ งมาจากความรุน แรง
ของการถูก รบกวนของระบบไฟฟ้ า โดยกรณีที่เ กิด การรบกวนขนาดเล็ก มีค ่า อัต ราการ
เปลี่ย นแปลงความถี่ต่อ เวลา คือ 0.55 เฮิร ตซ์ต่อ วิน าที ในขณะที่ก รณีเ กิด การรบกวนขนาด
ใหญ่ มคี ่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่ต่อเวลาเท่ากับ 1.92 เฮิรตซ์ต่อวินาที
ความถี่ต่ํา สุด เนื่ อ งจากการรบกวนทัง้ 2 กรณีม คี ่า แตกต่า งกัน เนื่ อ งจากความรุน แรงที่
เกิด ขึ้น ต่อ ระบบ โดยกรณีก ารรบกวนขนาดใหญ่ จ ะมีค วามถี่ต่ํา สุด ตํ่า กว่า กรณีก ารรบกวน
ขนาดเล็กประมาณ 0.94 เฮิร ตซ์ ซึ่งจากรูปจะเห็นว่า รีเลย์ทาํ งานปลดโหลดในขัน้ ที่ 2 สําหรับ
การเกิดการรบกวนขนาดเล็ก ในขณะที่ร ีเลย์มกี ารทํางานปลดโหลดในขัน้ ที่ 5 สําหรับการเกิด
การรบกวนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ย งั พบว่า เมื่อ ระบบไฟฟ้ าเกิดการรบกวนขนาดเล็กระบบจะ
สามารถกลับ เข้า สู่ค วามถี่ท่ีย อมรับ ได้ไ ด้ร วดเร็ว กว่า กรณีท่ีร ะบบไฟฟ้ า เกิด การรบกวนขนาด
ใหญ่ ซึ่ง ในการทดสอบนี้ ร ะบบไฟฟ้ า ใช้เ วลาในการกลับ เข้า สู่ค วามถี่ท่ีย อมรับ ได้เ มื่อ เกิด การ
รบกวนขนาดเล็กเร็วกว่ากรณีเกิดการรบกวนขนาดใหญ่ 12.63 วินาที
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รูปที่ 4 การตอบสนองทางความถี่ของกรณี ศึกษาที่ 1 และ 2
การเปรียบเทียบการตอบสนองทางความถี่ต่อเวลาเมื่อระบบไฟฟ้ าเกิดการรบกวนขนาด
ใหญ่ แ ละมีรูปแบบการปลดโหลดที่แ ตกต่า งกันตามกรณีศ ึกษาที่ 2-8 สามารถแสดงได้ด งั รูปที่
5 ซึ่ง จะพบว่า ความชัน หรือ อัต ราการเปลี่ย นแปลงความถี่ที่ล ดลงในช่ว ง 5.00-5.40 วิน าที
ของทุก กรณีม คี ่า เท่า กัน เนื่ อ งจากเกิด จากการรบกวนประเภทเดีย วกัน ซึ่ง มีค่า สูง กว่า 1.2
เฮิร ตซ์ต่อวิน าที คือมีค่า 1.92 เฮิรตซ์ต่อวิน าที
ลัก ษณะของกราฟภายหลัง จากการลดลงของความถี่ใ นช่ว งแรกจะมีค วามแตกต่า งกัน
ออกไปขึ้น กับ การปลดโหลดในแต่ล ะรูป แบบ ส่ง ผลให้ค วามถี่ต่าํ สุด และระยะเวลาในการกลับ
สู่ค วามถี่ท่ีย อมรับ ได้ม คี ่า แตกต่างกัน ออกไป ยกตัว อย่า งเช่น กรณีท่ี 2 ซึ่ง มีรูป แบบการปลด
โหลดเหมือ นของการไฟฟ้ า ส่ว นภูม ภิ าคความถี่ต่ํา สุด เกิด ขึ้น ที่ค ่า 47.83 เฮิร ตซ์ และใช้
ระยะเวลา 4.33 วิน าที ในการกลับ สู่ค วามถี่ท่ีย อมรับ ได้ภ ายหลัง จากการเกิด การรบกวนขึ้น
ในระบบ ในขณะที่ก รณีที่ 6 มีร ูป แบบการปลดโหลดเหลือ เพีย ง 3 ขัน้ เกิด ความถี่ต่ํา สุด
เกิด ขึ้นที่ค่า 47.83 เฮิร ตซ์ และใช้ระยะเวลาในการกลับสู่ความถี่ท่ยี อมรับได้ภายหลังเกิดการ
รบกวน 16 วิน าที
เมือ่ พิจารณาการเรียงลําดับค่าความถี่ต่ําทีส่ ุดของกรณีศกึ ษาที่ 2-8 โดยเรียงลําดับจากกรณีท่ี
มีค่าตํ่าทีส่ ุดไปยังกรณีทม่ี คี า่ สูงทีส่ ุด คือ กรณีท่ี 2, กรณีท่ี 3, กรณีท่ี 6, กรณีท่ี 7, กรณีท่ี 8, กรณีท่ี
5 และ กรณีท่ี 4 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาการเรียงลําดับระยะเวลาที่ใช้ในการกลับสู่ความถี่ท่ี
ยอมรับได้ภายหลังการเกิดการรบกวน โดยเรียงลําดับจากกรณีทใ่ี ช้เวลามากไปยังกรณีทใ่ี ช้เวลา
น้อย คือ กรณีท่ี 2, กรณีท่ี 8, กรณีท่ี 3, กรณีท่ี 7, กรณีท่ี 6, กรณีท่ี 5 และ กรณีท่ี 4 ตามลําดับ
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จากข้อมูลก่อนหน้าข้างต้นจะพบว่า กรณีท่ี 2 คือกรณีทค่ี วามถีต่ กลงตํ่าทีส่ ดุ และใช้เวลาในการ
กลับเข้าสู่ความถี่ท่ยี อมรับได้ได้นานที่สุด ซึ่งกรณีท่ี 2 คือกรณีท่มี กี ารปลดโหลดทัง้ 5 ขัน้ ตอน
เหมือนกับที่การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคใช้อยู่ในปั จจุบนั ดังนัน้ สําหรับระบบไฟฟ้ านี้การปลดโหลดใน
ลักษณะอื่นจะช่วยให้ความถี่ต่ําสุดมีค่าน้ อยกว่ากรณีท่ี 2 และใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ความถี่ท่ี
ยอมรับได้น้อยกว่าในกรณีท่ี 2

รูปที่ 5 การตอบสนองทางความถี่ของกรณี ศึกษาที่ 2-8
การแสดงผลการทดสอบในอีกมุมมองหนึ่ งคือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และ
แรงดันไฟฟ้ าเมือ่ เกิดการรบกวนขึน้ ในระบบไฟฟ้ า โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกแสดงการ
เปรียบเทียบระหว่างกรณีท่ี 1 และ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ดงั กล่าวกรณีท่รี ะบบไฟฟ้ าเกิดการ
รบกวนขนาดเล็กและขนาดใหญ่และมีรูปแบบการปลดโหลดที่เหมือนกัน และส่วนที่ 2 แสดงการ
เปรียบเทียบของกรณีท่ี 2-8 เพื่อแสดงลักษณะของความสัมพันธ์ท่แี ตกต่างกันของความถี่และ
แรงดันไฟฟ้ าเมือ่ เกิดการรบกวนขนาดใหญ่และมีรปู แบบการปลดโหลดทีแ่ ตกต่างกัน
การเปรีย บเทีย บความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความถี่แ ละแรงดัน ไฟฟ้ า ของกรณีที่ 1 และ 2
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 6 ในขณะที่กรณีท่ี 2-8 แสดงได้ดงั รูปที่ 7
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์แรงดันไฟฟ้ าและความถี่ของกรณี ศึกษาที่ 1 และ 2
จากรูปที่ 6 จะสังเกตเห็นว่า การเกิดการรบกวนทัง้ 2 กรณีมลี กั ษณะของกราฟเป็ น วงปิ ด
เหมือ นกัน แต่ ม ีข นาดของรู ป ทรงปิ ด ที่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งชัด เจน โดยในกรณี ท่ี 1 ความถี่แ ละ
แรงดัน ไฟฟ้ า มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ใ นช่ ว ง 48.77-50.00 เฮิร ตซ์ และ 0.96-1.03 pu ตามลํา ดับ
ในขณะที่กรณีท่ี 2 ความถี่และแรงดันไฟฟ้ ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 47.83-50 เฮิรตซ์ และ
0.81-1.03 pu ตามลําดับ

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์แรงดันไฟฟ้ าและความถี่ของกรณี ศึกษาที่ 2-8
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถีแ่ ละแรงดันไฟฟ้ าตามรูปที่ 7 พบว่า ทุกกรณีมลี กั ษณะของ
กราฟความสัมพันธ์เป็ นวงปิ ดคล้ายกันเนื่องจากความถีแ่ ละแรงดันไฟฟ้ าทุกกรณีสามารถกลับเข้าสู่
ค่ า ที่ย อมรับ ได้ แต่ ใ นระหว่ า งการกลับ เข้า สู่ค่ า ที่ย อมรับ ได้ก ารเปลี่ย นแปลงของความถี่แ ละ
แรงดันไฟฟ้ าจะมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบการปลดโหลดในแต่ละกรณี ซึง่ กรณีทม่ี กี ารปลด
โหลดมาก ระดับแรงดันไฟฟ้ าจะเพิม่ ขึน้ มากกว่ากรณีทม่ี กี ารปลดโหลดน้อย
เมือ่ พิจารณากรณีศกึ ษาทีม่ รี อ้ ยละการปลดโหลดในขัน้ ตอนที่ 1 ทีเ่ ท่ากัน สําหรับกรณีท่ี 3 และ
กรณีท่ี 4 มีลกั ษณะของกราฟใกล้เคียงกันมาก แต่สาํ หรับกรณีท่ี 5 และ กรณีท่ี 6 มีลกั ษณะกราฟที่
แตกต่างกัน เนื่องจากกรณีท่ี 3 และ กรณีท่ี 4 มีจาํ นวนขัน้ ในการปลดโหลดเท่ากัน ในขณะทีก่ รณีท่ี
5 มีจาํ นวนขัน้ ในการปลดโหลดมากกว่ากรณีท่ี 6
4. สรุป
การศึก ษารูป แบบการปลดโหลดที่แ ตกต่ า งกัน สํา หรับ การปลดโหลดของรีเ ลย์อ ัต ราการ
เปลีย่ นแปลงความถีต่ ่ําในระบบไฟฟ้ ากําลัง แสดงให้เห็นถึงการปลดโหลดทีม่ รี ูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน
ส่งผลให้ความถี่และแรงดันไฟฟ้ าของระบบมีการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ตกต่างกันและใช้เวลาในการกลับ
เข้าสู่ค่าทีย่ อมรับได้แตกต่างกัน ซึ่งการปลดโหลดทีม่ ปี ริมาณมากในขัน้ แรกไม่ได้เป็ นการยืนยันได้
ว่าจะสามารถนําความถีแ่ ละแรงดันไฟฟ้ าเข้าสูค่ ่าทีย่ อมรับได้รวดเร็วทีส่ ุด นอกจากนี้จาํ นวนขัน้ ของ
การปลดโหลดมีผลต่อแรงดันไฟฟ้ าโดยตรงแต่ไม่ได้ส่งผลต่อเวลาในการนํ าความถี่กลับเข้าสู่ค่าที่
ยอมรับได้ตราบใดทีก่ ําลังไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ไม่เพียงพอต่อโหลดทัง้ หมดในระบบไฟฟ้ า ซึง่ รูปแบบการ
ปลดโหลดแบบเดียวไม่สามารถนํ าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกระบบไฟฟ้ าได้ ดังนัน้ ใน
ระบบไฟฟ้ าหนึ่งย่อมมีรปู แบบการปลดโหลดทีเ่ หมาะสมกับระบบนัน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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