บทความวิชาการ

วารสารวิ ชาการเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม ปี ที 12 ฉบับที 1 มกราคม – เมษายน 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 1 January – April 2016

การปรับปรุ งกระแสฮาร์ มอนิกทีมีผลกระทบต่ อ
อุปกรณ์ ปรับปรุ งค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
ศรัณฐ์ ฉลาดยิง1 และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ*2

บทคัดย่อ
บทความนีนําเสนอผลกระทบของการรบกวนฮาร์มอนิกทีมีต่อการปรับปรุ งค่ าตัว ประกอบกําลังไฟฟ้ าใน
ระบบไฟฟ้ ากําลัง โดยขันต้นได้นาํ เสนอนิยามของฮาร์มอนิก อุปกรณ์ทีทําให้เกิดฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ ากําลัง ดั ช นี ชี
วัดฮาร์มอนิกต่างๆ รวมไปถึงผลของการปรับ ปรุ งค่ าตัว ประกอบกําลังไฟฟ้ าโดยการขนานตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ าเข้าสู่
ระบบไฟฟ้ ากําลังที มีการรบกวนฮาร์มอนิ ก ซึ งเป็ นสาเหตุ ที ทําให้เ กิด ปรากฏการณ์ เ รโซแนนซ์แ บบขนานขึ นอัน
เนืองมาจากการทีค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า และค่าความต้านทานของตัวเหนียวนําใน หม้อแปลงไฟฟ้ า
มีค่าเท่ากันทีความถีฮาร์มอนิก ทําให้เกิดการขยายตัวของแรงดัน และกระแสฮาร์มอนิกในปริมาณทีสูงมาก โดยแรงดั น
และกระแสฮาร์มอนิกทีขยายตัวนีจะไหลไปยังตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ า ส่ งผลให้เ กิด ความเสี ยหายกับ ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ า
ตามมา การหลีกเลียงความเสียหายของอุปกรณ์ทีเกิดขึนจากปรากฏการณ์ เ รโซแนนซ์แ บบขนานที ความถีฮาร์มอนิ ก
สามารถทํา ได้ โดยการติ ด ตังรี แ อกเตอร์อนุ กรมเข้ากับ ตัว เก็บ ประจุ ไฟฟ้ า ซึ งรี แ อกเตอร์จ ะช่ ว ยย้ายตําแหน่ งของ
เรโซแนนซ์แบบขนานจากฮาร์มอนิกลําดับทีมีนัยสําคัญมาอยูใ่ นลําดับของฮาร์มอนิ กที ไม่มีนัยสําคัญ และยังสามารถ
ช่วยกรองกระแสฮาร์มอนิกออกจากระบบไฟฟ้ ากําลังได้บางส่วนอีกด้วย แต่หากในระบบไฟฟ้ ากําลังมีป ริ มาณฮาร์มอ
นิกทีสูงมากเกินประสิทธิภาพการกรองฮาร์มอนิกของรีแอกเตอร์แล้ว จะต้องมีการติ ด ตังอุป กรณ์ กรองกระแสฮาร์มอ
นิกเพิมเติม เพือกรองกระแสฮาร์มอนิกออกจากระบบไฟฟ้ ากําลัง
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Implement of Harmonic Current Impact on
Power Factor Correction Device
Saran Chaladying1 and Nattachote Rugthaicharoencheep*2

Abstract
This paper presents harmonic disturbance impact on power factor improvement in power system. The
Contents of this paper contains harmonic signification, harmonic current sources in power system, harmonic
definitions and effect of power factor improvement by connected capacitors into power system with harmonic
disturbance. Power factor improvement in power system with harmonic disturbance is caused of parallel resonance
generation in power system as a result of matching impedance of inductive reactance of a power transformer and
capacitive reactance of a capacitor at harmonic frequency. Parallel resonance phenomenon incurs harmonic voltage
and current amplification. Harmonic voltage and current will dominate on capacitors in the power factor correction
device and link to failure and damage on capacitors in the power factor correction equipment. Any problems of
parallel resonance impact can be avoided and corrected by connecting series reactors to capacitors in the power
factor correction device. Series reactors will move a point of parallel resonance from significant harmonic order to
non-significant harmonic order and partial reducing harmonic current in power system. However, if power system
contains a lot of harmonic current quantity the filter of harmonic current shall be installed in power system for
reduce harmonic current in power system.

Keywords : Power Factor, Harmonic, Series Harmonic Resonance, Parallel harmonic resonance
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ระบบไฟฟ้ ากํา ลังจะมี ค วามสมมาตรกันระหว่ า งรู ป
คลืนสัญญาณในช่วงคาบเวลาทีเป็ นบวก และลบจะไม่มี
ฮาร์มอนิกลําดับทีเป็ นเลขคู่เกิดขึน จากรู ป ของสัญญาณ
คลืนของฮาร์มอนิ กที แสดงในรู ป ที 1 เมือรวมเข้ากับ
สัญญาณทีความถีมูลฐานแล้ว จะทําให้รูป คลืนสัญญาณ
มีความผิด เพียนไปจากเดิ ม และความผิด เพียนของรู ป
คลืนสัญญาณจะขึนอยู่กบั ปริ มาณของฮาร์มอนิ กที มีใน
ระบบไฟฟ้ ากําลัง [3] รูปคลืนสัญญาณทีมีความผิด เพียน
อันเนืองมาจากการรบกวนฮาร์มอนิ กสามารถพิจารณา
ได้จากรูปที 2

1. บทนํา
ฮาร์ ม อนิ กเป็ นปรากฏการณ์ ท างด้ า นคุ ณภาพ
กําลังไฟฟ้ ารูปแบบหนึง ที ถูกจัด ให้อยู่ในปรากฏการณ์
ทางด้ านความผิดเพี ยนของรู ปคลื นสัญญาณ นิ ยามของ
ฮาร์มอนิก คือ ส่ ว นประกอบของสัญญาณ หรื อปริ มาณ
รายคาบใดๆ มีความถีมากกว่าความถีมูลฐานของระบบ
เป็ นจํานวนทวีคูณ [1-2] ยกตัวอย่างเช่น ในระบบไฟฟ้ า
กําลังทีมีความถีมูลฐานเท่ากับ 50 รอบต่อวิ นาที ฮาร์มอนิ ก
ลําดับที 3 ก็จะมีความถีเท่ากับ 150 รอบต่อวินาทีฮาร์มอนิ ก
ลําดับที 5 ก็จะมีความถีเท่ากับ 250 รอบต่อวินาที เป็ นต้น
โดยรูปคลืนสัญญาณของปริมาณ หรื อสัญญาณรายคาบ
ที ความถีมู ลฐาน และความถี ของฮาร์ม อนิ ก สามารถ
พิจารณาได้จากรูปที 1

รู ปที 2 รูปคลืนสัญญาณผิดเพียนจากผลของฮาร์มอนิก
แหล่ ง กํา เนิ ด ฮาร์ มอนิ ก ในระบบไฟฟ้ ากํา ลัง คื อ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีทํางานในลักษณะทีไม่เป็ นเชิ งเส้น ซึ งมี
ลักษณะรูปคลืนสัญญาณของแรงดั น และกระแสไฟฟ้ า
ที ไม่ เ ป็ น สั ด ส่ วน กัน แ ละ อุ ป กรณ์ ไฟ ฟ้ าที เ ป็ น
แหล่ ง กํา เนิ ด ฮาร์ ม อนิ ก นั น สามารถจํา แนกได้ ส อง
ประเภท คือ อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีใช้ในเชิงธุรกิจ ส่ว นมากจะ
เป็ นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าแบบเฟสเดี ย ว ยกตั ว อย่ า งเช่ น
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สวิตซ์ชิงเพาเวอร์ซัพพลาย และ
เครืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ เป็ นต้น [3] รูปคลืน
สัญญาณของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในเชิ งธุ รกิจพิจารณาได้ จาก
รูปที 3

รู ปที 1 รูปคลืนสัญญาณทีระดับความถีต่างๆ
รูปคลืนสัญญาณทีแสดงในรูปที 1 ได้ แ สดงรู ป คลืน
สัญญาณของฮาร์มอนิกลําดับทีเป็ นเลขคี เท่ านัน ซึ งโดย
ปกติแล้วการวิเคราะห์ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ ากําลังจะ
พิจารณาไปทีฮาร์มอนิกลําดับเลขคีเป็ นหลักเนืองจากใน
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ไฟฟ้ ากําลัง และกระแสฮาร์มอนิกที เกิด ขึ นนี จะไหลเข้า
สู่ระบบไฟฟ้ ากําลังไปยังอุป กรณ์ ต่ างๆ เช่ น หม้อแปลง
กําลัง ไฟฟ้ า ตัว เก็บ ประจุไ ฟฟ้ า เป็ นต้น ส่ งผลให้เ กิด
ความเสี ย หายต่ ออุ ป กรณ์ ต ามมา เช่ น การเสื อมสภาพ
ก่อ นเวลาอัน ควรของอุ ป กรณ์ การประมวลผลของ
อุ ป กรณ์ เ กิด ความผิ ด พลาด และในกรณี ที เกิด การ
เรโซแนซ์ขึนในระบบอาจส่งผลต่ อเสถียรภาพโดยรวม
ของระบบไฟฟ้ ากําลังได้ [6-7]
ดัชนีชีวัดระดับความรุนแรงของฮาร์มอนิ กในระบบ
ไฟฟ้ ากําลังประกอบด้วย ดัชนีชีวัดระดับกระแสฮาร์มอนิ ก
ในแต่ ล ะลําดั บ ดั ช นี ชี วัด ระดั บ ความเพียนรวมของ
แรงดั น และกระแสฮาร์มอนิ กในทุ ก ลําดั บ ที พิจารณา
และดัชนีชีวัดระดับความเพียนความต้องการรวม [1-3]
ซึงดัชนีชีวัดระดับความรุนแรงของฮาร์มอนิ กทั งหมดที
กล่าวไปแล้วนันจะแสดงอยูใ่ นรูปร้อยละของค่ าแรงดั น
และกระแสไฟฟ้ าทีความถีมูลฐาน ซึ งสามารถพิจารณา
ได้จากสมการที (1)-(4)

รู ปที 3 รูปคลืนของสวิตซ์ชิงเพาเวอร์ซัพพลาย [3]
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที เป็ นแ หล่ ง กํา เนิ ดฮาร์ ม อนิ ก
ประเภททีสอง คือ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที ใช้ ในเชิ งอุตสาหกรรม
ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ป รับ ความเร็ ว รอบของมอเตอร์
เครื องจักรกลอัต โนมัติ ต่ า งๆ เป็ นต้น [3-5] รู ป คลื น
สัญญาณของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในเชิงอุตสาหกรรมพิจารณา
ได้จากรูปที 4
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รู ปที 4 รูปคลืนของปรับความเร็วรอบมอเตอร์ [4-5]
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ลักษณะรู ป คลืนสัญ ญาณของแรงดั น และกระแส
ไฟฟ้ าทีไม่เป็ นสัดส่วนกันนี จะทําให้เกิดกระแสฮาร์มอนิ ก
ขึ น ทํา ให้ก ล่า วได้ ว่ า อุป กรณ์ ไฟฟ้ าที มีการทํางานใน
ลักษณะนีจะเป็ นแหล่งกําเนิดกระแสฮาร์มอนิกในระบบ
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ภาระทางไฟฟ้ าทั งหมดที มีอ ยู่ในระบบโดยดั ช นี ชี วัด
ระดับความเพียนความต้องการรวมใช้เ พือป้ องกันความ
คลาดเคลือนในการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของฮาร์
มอนิก ในกรณีทีอุปกรณ์ไฟฟ้ ามีค วามเพียนของฮาร์มอ
นิกมากแต่มีกระแสใช้งานตํา [1-3]
การแสดงระดับความรุนแรงของฮาร์มอนิกในระบบ
ไฟฟ้ ากําลัง เพือใช้ ในการวิ เ คราะห์ระดั บ ความรุ นแรง
ของปัญหาฮาร์มอนิก รวมไปถึงการแก้ปั ญหาฮาร์มอนิ ก
ในระบบไฟฟ้ ากําลัง จะสามารถแสดงอยูร่ ูปแบบของรู ป
คลืนสัญญาณของแรงดั น และกระแสไฟฟ้ า [1-3] ซึ ง
สามารถพิจารณาได้จากรูปที 5

โดยกําหนดให้
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สมการที (1) เป็ นสมการที ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ห า
ปริ มาณของกระแสฮาร์ ม อนิ กในแต่ ล ะลําดั บ ที กํา ลัง
พิจารณา สมการที (2)-(3) เป็ นสมการที ใช้ ในการวิ เคราะห์
หาระดับความเพียนรวมของแรงดั น และกระแสฮาร์มอนิ ก
ในทุกลําดับทีพิจารณา โดยเป็ นการรวมกันของแรงดั น
หรือกระแสฮาร์มอนิ กตังแต่ ลาํ ดั บ สองขึ นไปจนถึงฮาร์
มอนิกลําดับสูงสุดทีทําการพิจารณาด้ ว ยกฏ Root-SumSquare แล้ว เที ย บกับ ค่ า แรงดั น หรื อ กระแสไฟฟ้ าที
ความถีมู ลฐาน สมการที (4) เป็ นสมการที ใช้ ในการ
วิเคราะห์หาระดับความเพียนความต้องการรวม โดยเป็ น
การรวมกันระว่างกระแสฮาร์มอนิ กตังแต่ ลาํ ดั บ สองขึ น
ไปจนถึงฮาร์มอนิกลําดับทีทําการพิจารณาด้วยกฏ RootSum-Square แล้วเทียบกับ ความต้องการกระแสใช้ งาน
ทั งหมดของระบบ ซึ งความต้อ งการกระแสใช้ ง าน
ทังหมดสามารถพิจารณาได้ จากการตรวจวัด ที จุด ทุ ติ ย
ภูมิข องหม้อแปลงกําลังไฟฟ้ า และประมาณการจาก

รู ปที 5 รูปคลืนสัญญาณของกระแสไฟฟ้ า
จากรูปคลืนสัญญาณในรูปที 5 เป็ นการแสดงระดั บ
ความรุ นแรงของฮาร์ ม อนิ ก ในระบบไฟฟ้ ากํา ลัง ใน
รูปแบบของรู ป คลืนสัญญาณเที ยบกับ เวลา โดยระดั บ
ความความรุนแรงของฮาร์มอนิกจะแปรผันตรงกับความ
ผิดเพียนของรูปคลืนสัญญาณ
รูปแบบของการแสดงระดับความรุนแรงของฮาร์มอนิ ก
ในระบบไฟฟ้ ากํา ลั ง แบบที สองคื อ รู ปแบบของ
สเปกตรัมแสดงปริมาณของฮาร์มอนิ กในแต่ ละลําดั บ ที
พิจารณา ซึ งรู ป แบบของสเปกตรัมนี จะมีส่ว นที ใช้ ใน
การวิเคราะห์ปัญหารวมถึงการแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิ กใน
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ระบบไฟฟ้ ากําลังมากกว่ าการแสดงระดั บ ความรุ นแรง
ของฮาร์มอนิ ก ในรู ป แบบรู ป คลืนสัญญาณ เพราะจะ
สามารถพิ จารณาปริ มาณฮาร์ม อนิ กในแต่ ละลําดั บ ได้
อย่า งชั ด เจน [1-3] โดยสเปกตรั ม แสดงปริ ม าณของ
ฮาร์มอนิกสามารถพิจารณาได้จากรูปที 6

2.1 เรโซแนนซ์ แบบอนุกรม
เมือเกิด ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ แบบอนุ กรมขึ นใน
ระบบไฟฟ้ ากําลัง ค่ าความต้านทานรวมในบริ เวณที เกิด
เรโซแนนซ์ จะมี ค่ าตําสุ ด หากตํา แหน่ ง ความถี ของ
เรโซแนนซ์ตรงกับลําดับกระแสฮาร์มอนิ กที มีอยู่ในระบบ
แล้ว กระแสฮาร์มอนิ กทังหมดจะไหลเข้าสู่ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ทีอยูใ่ นบริเวณนัน ทําให้กระแสไฟฟ้ าที ไหลเข้าสู่ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าเกินพิกดั และอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเสี ยหายตามมา ลักษณะ
ของระบบไฟฟ้ ากําลังที เกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์แบบ
อนุ กรม และทิ ศทางการไหลของกระแสฮาร์ มอนิ กเข้าสู่
อุปกรณ์ไฟฟ้ า [7-8] สามารถพิจารณาได้จากรูปที 7

รู ปที 6 สเปกตรัมแสดงปริมาณของฮาร์มอนิก
โดยทัวไปแล้วฮาร์มอนิกลําดับทีส่งผลต่อระบบมาก
ที สุ ด คื อ ฮาร์ มอนิ ก ลํา ดั บ ที อยู่ใกล้ก บั ความถีมู ลฐาน
เนื องจากฮาร์มอนิ กลําดั บ ที อยู่ใกล้ค วามถีมูลฐานจะมี
ปริ ม าณสู งเมื อเที ย บกับ ฮาร์ ม อนิ กในลํา ดั บ สู ง แต่
อย่างไรก็ดีฮาร์มอนิกลําดับสูงก็อาจส่งผลกระทบต่ อการ
ทํางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ [6-7]

รู ปที 7 เรโซแนนซ์แบบอนุกรม
2.2 เรโซแนนซ์ แบบขนาน
เมื อเกิดปรากฏการณ์ เ รโซแนนซ์แ บบขนานขึ นใน
ระบบไฟฟ้ ากําลัง ค่ าความต้านทานรวมในบริ เวณที เกิด
เรโซแนนซ์ จ ะมี ค่ า สู ง สุ ด หากตํา แหน่ งความถี ของ
เรโซแนนซ์ตรงกับลําดับกระแสฮาร์มอนิ กที มีอยู่ในระบบ
แล้ว จะทําให้เ กิด การขยายตัว ของแรงดั นฮาร์มอนิ กสู ง
มากทีจุดต่อร่วมในระบบไฟฟ้ า ซึ งจะส่ งผลกระทบต่ อ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าในระบบ และยังอาจจะส่ งผลกระทบต่ อ
เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ ากําลังได้ ลักษณะของระบบ
ไฟฟ้ ากําลังทีเกิดปรากฏการณ์ เรโซแนนซ์แบบขนาน และ

2. ปรากฏการณ์ เรโซแนนซ์ ในระบบไฟฟ้ ากําลัง
เรโซแนนซ์เป็ นปรากฏการณ์ทีค่าความต้านทานของ
อุป กรณ์ เ หนี ยวนํา ทางไฟฟ้ า และอุป กรณ์ เ ก็บ ประจุ
ไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ ามีค่ าเท่ ากัน ทําให้เ กิด การหักล้าง
กัน ของค่ าความต้านทานจากอุ ป กรณ์ เ หนี ยวนํา ทาง
ไฟฟ้ า และอุป กรณ์ เ ก็บ ประจุไฟฟ้ าเหลือเพียงค่ าความ
ต้ า น ท าน จ าก อุ ป ก รณ์ ที เ ป็ น ตั ว ต้ าน ท าน โด ย
ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ในระบบไฟฟ้ ากําลังมีอยู่สอง
รูปแบบด้วยกันคือ
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ทิศทางการไหลของกระแสฮาร์มอนิ กเข้าสู่ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
[8-9] สามารถพิจารณาได้จากรูปที 8

จากวงจรสมมูลในรู ป ที 9 ปรากฏเรโซแนนซ์แ บบ
ขนานทีเกิดจากการขนานอุป กรณ์ ช ดเชยค่ ากําลังไฟฟ้ า
ต้า นกลับ เข้า สู่ ร ะบบไฟฟ้ ากํา ลัง จะทํา ให้ ค่ า ความ
ต้านทานในระบบจะมีค่ าสู งมากที ฮาร์มอนิ กลําดั บ ที มี
นัย สํา คัญ โดยสามารถพิ จ ารณาลัก ษณะของความ
ต้านทานในระบบได้จากรูปที 10

รู ปที 8 เรโซแนนซ์แบบขนาน

รู ปที 10 ความต้านทานรวมของเรโซแนนซ์แบบขนาน
หากในระบบไฟฟ้ ากําลังมีก ระแสฮาร์ม อนิ ก ซึ งมี
ลําดับตรงกับลําดับฮาร์มอนิกทีมีนัยสําคัญแล้ว จะทําให้
เกิดการขยายแรงดันฮาร์มอนิ กที จุดต่อร่ วมในระบบไฟฟ้ า
กําลังสู งขึ นตามค่ าความต้านทานของระบบ ส่ งผลให้
กระแสไฟฟ้ าที จ่ า ยให้ ก บั ภาระทางไฟฟ้ าในระบบ
ทั งหมดเกิด ความผิด เพี ยนตามไปด้ ว ย โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ชดเชยค่ากําลังไฟฟ้ าต้านกลับเพือปรับปรุงค่าตัว
ประกอบกํา ลังไฟฟ้ า แรงดั น และกระแสฮาร์มอนิ ก ที
เกิด การขยายตัว นี ไหลเข้า สู่ ต ัว เก็บ ประจุ ไ ฟฟ้ าใน
ปริ ม าณที สู ง มาก ทํา ให้ ต ั ว เก็บ ประจุ ไ ฟฟ้ าเกิด การ
เสื อมสภาพก่อนเวลาอันควร ซึ งในกรณี ที รุ นแรงมาก
ตัวเก็บ ประจุไฟฟ้ าก็จะเกิด การวาบไฟ หรื อระเบิ ด ขึ น
หากอุ ป กรณ์ ตั ด ต อนไม่ สั งป ลดอุ ป กรณ์ ชด เ ช ย
กําลังไฟฟ้ าต้านกลับ ออกจากระบบ ซึ งจะส่ งผลไปถึ ง

รู ปที 9 วงจรสมมูลย์เรโซแนนซ์แบบขนาน
จากรูปที 9 กําหนดให้
Ih
Vh
Ihs
Ihc
RS ,XS
R T ,XT
XC

PCC

=
=
=
=
=
=
=
=

กระแสฮาร์มอนิกจากแหล่งกําเนิด
แรงดันฮาร์มอนิกทีจุดต่อร่วม
กระแสฮาร์มอนิกทีไหลสู่ หม้อแปลง
กําลัง และระบบ
กระแสฮาร์ ม อนิ ก ที ไหลสู่ ตัว เก็บ
ประจุไฟฟ้ า
ค่าความต้านทานระบบ
ค่าความต้านทานหม้อแปลงกําลัง
ค่าความต้านทานตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
จุดต่อร่วมของระบบไฟฟ้ ากําลัง
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อุปกรณ์ทีติดตังในบริเวณข้างเคียง รวมไปถึงเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้ ากําลัง [10-11]
โดยทัวไปแล้วปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ที เกิด ขึ นใน
ระบบไฟฟ้ ากํา ลัง คื อ ปรากฏการณ์ เ รโซแนนซ์ แ บบ
ขนาน ที เกิด จากการขนานอุป กรณ์ ช ดเชยกําลังไฟฟ้ า
ต้านกลับ หรื ออุ ป กรณ์ ป รั บ ปรุ งค่ าตัว ประกอบกําลัง
ไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบไฟฟ้ ากําลังที มีค วามเพียนฮาร์มอนิ ก
ซึงหากไม่มีการจัดการ หรื อปรับ ปรุ งกระแสฮาร์มอนิ ก
ในระบบไฟฟ้ ากําลังก่อน อาจจะส่ งผลให้เ กิด เหตุ การณ์
ร้ายแรงขึนต่อเสถียรภาพของระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที
ต่อร่วมอยูใ่ นระบบไฟฟ้ ากําลังได้ตามที ได้ กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น

หน้าทีของรี แ อกเตอร์มีอยู่สองส่ ว นด้ ว ยกัน หน้าที
หลักคือการเลือนตําแหน่งของเรโซแนนซ์แบบขนานไป
อยูใ่ นย่านฮาร์มอนิ กลําดั บที ไม่มีนัยสําคัญ ที ไม่ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของแรงดัน และกระแสฮาร์มอนิ ก ไหลเข้า
สู่ตวั เก็บไฟฟ้ าประจุในอุป กรณ์ ช ดเชยกําลังไฟฟ้ าต้าน
กลับ หน้าทีรองลงมาคื อการกรองกระแสฮาร์มอนิ กบาง
ส่ ว นออกจากระบบไฟฟ้ ากําลั ง ซึ งจะช่ ว ยลดแรงดั น
ฮาร์มอนิกทีบริเวณจุดต่อร่วมของระบบไฟฟ้ ากําลังได้ โดย
ระดับการกรองกระแสฮาร์มอนิกของรี แ อกเตอร์จะขึ นอยู่
กับ ค่ าความต้านทานของรี แ อกเตอร์ [12-14] ลักษณะ
ค่าความต้านทานรวมของระบบไฟฟ้ ากําลังขณะขนาน
ตัว เก็บ ประจุไ ฟฟ้ าที ต่ อ รี แ อกเตอร์ อ นุ ก รมสามารถ
พิจารณาได้จากรูปที 12

3. การหลี ก เลี ยงความเสี ย หายที เกิ ด ขึ นจาก
เรโซแนนซ์ แบบขนานทีความถีฮาร์ มอนิก
การหลีกเลียงการเกิดปรากฏการณ์ เ รโซแนนซ์แ บบ
ขนานในระบบไฟฟ้ ากําลัง สามารถทําได้ โดยการต่ อ
รี แ อกเตอร์ อนุ กรมกับ ตัว เก็บ ประจุ ไฟฟ้ าในอุป กรณ์
ชดเชยกํา ลั ง ไฟฟ้ าต้า นกลับ โดยค่ า ความต้า นของ
รีแอกเตอร์ทีนํามาใช้ กบั ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ าในอุป กรณ์
ชดเชยกําลังไฟฟ้ าต้านกลับโดยทัวไปแล้วจะมีค่าอยูใ่ นที
ร้อยละ 5.67 – 14 ของค่ าความต้านของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
[11] ลักษณะของรีแอกเตอร์ที นํามาใช้ กบั ตัว เก็บ ประจุ
ไฟฟ้ าสามารถพิจารณาได้จากรูปที 11

รู ปที 12 เปรียบเทียบก่อน และหลังติดตังรีแอกเตอร์
จากลักษณะความต้านทานรวมในรู ป ที 12 เมือต่ อ
รีแอกเตอร์อนุกรมกับ ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ า ตําแหน่ งของ
เรโซแนนซ์แบบขนานทีขยายค่าความต้านรวมสู งสุ ด จะ
ถูกเลือนไปอยูใ่ นฮาร์มอนิกลําดับทีตํากว่าลําดั บ ที 5 ที มี
นัย สํา คัญ ต่ อ การขยายแรงดั น และกระแสฮาร์ มอนิ ก
เนื องจากตั ว เ ก็ บ ป ระ จุ ไ ฟฟ้ าใ น อุ ป กรณ์ ช ดเ ช ย
กําลังไฟฟ้ าต้านกลับมีการต่อวงจรภายในเป็ นแบบสตาร์
ฮาร์มอนิ กลํา ดั บ ที สามจะไม่สามารถไหลเข้าสู่ ต ัว เก็บ

รู ปที 11 รีแอกเตอร์ทีใช้กบั ตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
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เก็บประจุไฟฟ้ าได้ และระบบไฟฟ้ ากําลังปกติจ ะมีค วาม
สมดุลของรูปคลืนสัญญาณระหว่ างซี กบวกและลบ ซึ ง
จะทํ า ใ ห้ ไ ม่ เ กิ ด ฮาร์ ม อนิ กลํา ดั บ ที เ ป็ นเ ลข คู่ ขึ น
เพราะฉะนันเมือต่อรี แ อกเตอร์อนุ กรมกับ ตัว เก็บ ประจุ
ไฟฟ้ าจึ ง ไม่ มี โ อกาสที จะเกิด การขยายแรงดั น และ
กระแสฮาร์มอนิกได้
ในขณะเดียวกันรีแอกเตอร์กจ็ ะสร้างจุด เรโซแนนซ์
แบบอนุกรมขึนมา ในตําแหน่งของฮาร์มอนิ กลําดั บ ที 5
ซึ งจะช่ ว ยกรองกระแสฮาร์ม อนิ กลําดั บ ที 5 ออกจาก
ระบบไฟฟ้ ากํา ลัง ได้ บ างส่ ว น และจะช่ ว ยลดแรงดั น
ฮาร์ม อนิ ก ที จุ ด ต่ อ ร่ ว มของระบบไฟฟ้ ากํา ลังได้ แต่
รีแอกเตอร์ทีใช้ ร่ว มกับ ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ าจะออกแบบ
ให้กรองกระแสฮาร์ มอนิ กได้ ลาํ ดั บ เดี ย วคื อ ลําดั บที 5
เท่านัน เพราะหากออกแบบให้กรองฮาร์มอนิ กลําดั บ ที 7
จะเกิดการขยายแรงดัน และกระแสฮาร์มอนิ กลําดั บ ที 5
ขึน การออกแบบรีแอกเตอร์ที ใช้ กบั ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ า
จึงต้องระมัดระวังเรืองค่าความต้านทานของรี แ อกเตอร์
ด้วย [12-14]
กระแสฮาร์มอนิกทีไหลเข้าสู่ ต ัว เก็บ ประจุไฟฟ้ าใน
อุป กรณ์ ช ดเชยกํา ลังไฟฟ้ าต้านกลับ ในขณะที ไม่ ต่ อ
รีแอกเตอร์แล้วนําเข้าสู่ระบบพิจารณาได้จากสมการที 5

Ihc
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ST
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 R + j  hX - X C  
 ST  ST h  

Ihc





R ST + jhX ST
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ST
L

ST
L
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จากสมการที (5)-(6) กําหนดให้
Ihc
Ih
RST
RL
jXST
jXL
jXC
h

= กระแสฮาร์มอนิกทีไหลสู่ตวั เก็บ
ประจุไฟฟ้ า
= กระแสฮาร์มอนิกจากแหล่งกําเนิด
= ค่ า ความต้า นทานของระบบ และ
หม้อแปลงกําลัง
= ค่าความต้านทานของรีแอกเตอร์
= ค่ า ความต้า นทานเหนี ยวนํา ระบบ
ของระบบ และหม้อแปลงกําลัง
= ค่ า ความต้า นทานเหนี ยวนํ า ของ
รีแอกเตอร์
= ค่าความต้านทานการเก็บ ประจุข อง
ตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
= ลําดับฮาร์มอนิกทีพิจารณา

จากสมการที (5) นํามาคํานวณกับ ระบบไฟฟ้ ากําลัง
ในรูปที 13

(5)

และกระแสฮาร์มอนิกทีไหลเข้าสู่ตวั เก็บ ประจุไฟฟ้ า
ในอุ ป กรณ์ ช ดเชยกํา ลังไฟฟ้ าต้านกลับ ในขณะที ต่ อ
รีแอกเตอร์แล้วนําเข้าสู่ระบบพิจารณาได้จากสมการที 6
รู ปที 13 แบบจําลองระบบไฟฟ้ ากําลัง (ไม่ต่อรีแอกเตอร์)
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ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ป ระกอบ เช่ น สายตั ว นํา ไฟฟ้ า
อุปกรณ์ตดั ต่อ เป็ นต้น ทําให้อายุการใช้งานสันลง
และจากสมการที (6) นํามาคํานวณกับ ระบบไฟฟ้ า
กําลังซึงมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เหมือนกับรู ป ที 13 แต่ ต่ อ
รีแอกเตอร์ที มีค่ าความต้านทานร้อยละ 7 ของค่ าความ
ต้านทานของตัวเก็บประจุอนุกรมกับตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ไดอะแกรมของระบบไฟฟ้ ากําลังที เพิมรี แ อกเตอร์ต่ อ
อนุกรมกับตัวเก็บประจุไฟฟ้ า และผลการคํานวนในรู ป
ของสเปกตรัมกระแสฮาร์มอนิกแสดงในรูปที 15 และ 16

จากรู ป ที 13 เป็ นระบบไฟฟ้ ากําลังที มี หม้อแปลง
กําลังไฟฟ้ าขนาด 800 กิโลโวลต์-แอมแปร์ แหล่งกําเนิ ด
ฮาร์มอนิกเป็ นอุปกรณ์ปรับความเร็ ว รอบมอเตอร์ข นาด
450 กิโลวัต ต์ มีค วามเพียนฮาร์มอนิ กรวมของกระแส
ร้อยละ 56.91 ของกระแสโหลดเต็ มพิกดั ที ความถีมูลฐาน
และอุ ป กรณ์ ช ดเชยกํา ลัง ไฟฟ้ าต้า นกลับ ขนาด 240
กิโลวาร์ เมือคํานวณด้ ว ยสมการที (5) แล้ว นํามาผลที
ได้มาแสดงในรูปของสเปกตรัมกระแสฮาร์มอนิ กในแต่
ละลําดับทีไหลเข้าสู่ตวั เก็บประจุตามทีแสดงในรูปที 14

รู ปที 14 สเปกตรัมกระแสฮาร์มอนิ ก (ไม่ต่อรีแอกเตอร์)
จากรู ป ที 14 พบว่ า เกิด การขยายตัว ของกระแส
ฮาร์มอนิ กที มีค วามเพียนฮาร์มอนิ กรวมของกระแสถึง
ร้อยละ 68.22 ของกระแสใช้งานของตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ า
และค่าอาร์เอ็มเอสของกระแสไฟฟ้ ามีค่ า 1.231 เท่ าของ
กระแสใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า ซึงมีค่าน้อยกว่ าค่ า
กระแสไฟฟ้ าสูงสุดทียอมให้ไหลผ่านตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ได้ ต ามมาตรฐาน IEC 60831 ที ระบุ ไ ว้ 1.3 เท่ าของ
กระแสใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า [14-15]
แต่อย่างไรก็ดี กระแสฮาร์มอนิ กที ไหลเข้าสู่ ต ัว เก็บ
ประจุไฟฟ้ านี จะทําให้เ กิด ความร้อนเพิมขึ นกับ ตัว เก็บ
ประจุไฟฟ้ า ส่ งผลต่ ออายุการใช้ งานของตัว เก็บ ประจุ

รู ปที 15 แบบจําลองระบบไฟฟ้ ากําลัง (ต่อรีแอกเตอร์)

รู ปที 16 สเปกตรัมกระแสฮาร์มอนิ ก (ต่อรีแอกเตอร์)
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68.22 ของกระแสโหลดเต็ ม พิกดั ของชุ ด ตัว เก็บ ประจุ
ไฟฟ้ า ซึงกระแสฮาร์มอนิกในส่วนนีอาจทําให้ชุดตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้ าเกิดความเสียหายได้
จากรู ป ที 15 เมือขนานชุ ด ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ าที ต่ อ
รี แ อกเตอร์ อนุ กรมกับ ตัว เก็บ ประจุเ ข้าสู่ ระบบไฟฟ้ า
กําลังทีมีความเพียนฮาร์มอนิก ปริ มาณการขยายกระแส
ฮาร์มอนิ กในลําดั บ ที 5 7 11 และ 13 ที ไหลเข้าสู่ ชุ ด ตัว
เก็บประจุไฟฟ้ าจะมีค่าลดลงตามทีแสดงในรูปที 16 โดย
มีค่ าความเพียนฮาร์มอนิ กรวมของกระแสอยู่ที ร้อยละ
12.86 ของกระแสโหลดเต็ มพิกดั ของชุ ด ตัว เก็บ ประจุ
ไฟฟ้ า และอัตราส่วนระหว่างค่าอาร์เ อ็มเอสของกระแส
กับค่ากระแสโหลดเต็มพิกดั ทีความถีมูลฐานมีค่ า 1.025
ซึ งถือว่ าเป็ นค่ าที สามารถยอมรับ ได้ ต ามข้อ กําหนดที
ระบุไว้ตามมาตรฐาน IEC 60831
อย่างไรก็ตามวิธีการนีเป็ นการป้ องกันความเสียหายที
เกิดขึนกับชุดตัวเก็บประจุจากเรโซแนนซ์แ บบขนานที
ความถีฮาร์มอนิกเท่านัน หากกระแสฮาร์มอนิกในระบบ
มีปริมาณมาก และต้องการกรองกระแสฮาร์มอนิ กออก
จากระบบ จะต้องมี ก ารติ ด ตังอุ ป กรณ์ ก รองกระแส
ฮาร์ม อนิ ก ออกจากระบบเพิ มเติ ม เช่ น พาสซี ฟ และ
แอคทีฟฟิ ลเตอร์ เป็ นต้น

จากรู ปที 16 พบว่าการขยายตัวของกระแสฮาร์มอนิ ก
ทีไหลเข้าสู่ตวั เก็บ ประจุไฟฟ้ ามีค วามเพียนลดงลงโดย
ความเพียนฮาร์มอนิกรวมของกระแสอยู่ที ร้อยละ 12.86
ของกระแสใช้ ง านของตั ว เก็บ ประจุ ไ ฟฟ้ า และค่ า
อาร์เ อ็ม เอสของกระแสไฟฟ้ ามี ค่ า 1.025 จากปริ มาณ
กระแสฮาร์ มอนิ ก ที ลดลงนี ทําให้ ค่ าอาร์ เ อ็ มเอสของ
กระแสไฟฟ้ าที ไหลเข้าสู่ ต ัว เก็บ ประจุไฟฟ้ ามีค่ าลดลง
และสามารถลดอุณภูมิของตัวเก็บ ประจุไฟได้ ส่ งผลให้
อายุการใช้ ง านของตัว เก็บ ประจุ ไ ฟฟ้ า และอุป กรณ์
ประกอบ เช่ น สายตัว นําไฟฟ้ า อุป กรณ์ ต ัด ต่ อ เป็ นต้น
มีอายุการใช้งานเพิมขึน

5. สรุปผล
การขนานชุ ด ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบไฟฟ้ า
กําลังจะช่ ว ยชดเชยกําลัง ไฟฟ้ าต้า นกลับ ให้ กบั ระบบ
และเป็ นการปรับ ปรุ ง ค่ าตัว ประกอบกํา ลังไฟฟ้ าของ
ระบบ ซึงนอกจากจะเป็ นการหลีกเลียงค่ าปรับ จากการ
ไฟฟ้ าทีเกิดขึนจากการทีมีค่าตัว ประกอบกําลังไฟฟ้ าตํา
กว่าทีการไฟฟ้ ากําหนดแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทีเกิด ขึ น
จากกํา ลัง ไฟฟ้ าสู ญ เสี ยที เกิด ขึ นในระบบ และทําให้
ระบบสามารถรองรับภาระทางไฟฟ้ าได้เพิมขึน
จากรู ป ที 13 เมือขนานชุ ด ตัว เก็บ ประจุไฟฟ้ าเข้าสู่
ระบบไฟฟ้ ากําลังทีมีความเพียนฮาร์มอนิ กจะทําให้เ กิด
การขยายกระแสฮาร์มอนิ กลําดั บ ที 5 7 11 และ 13 เป็ น
ต้น (ไม่มีกระแสฮาร์มอนิ กลําดั บ คู่ และลําดั บ คี ที หาร
ด้วยสามลงตัว เนืองจากวงจรตัวเก็บประจุไฟฟ้ าต่ อแบบ
เดลต้า และระบบไฟฟ้ าที พิจารณาเป็ นระบบที สมดุ ล)
ไหลเข้าสู่ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้ าตามที แสดงในรู ป ที 14
โดยมีค่าความเพียนฮาร์มอนิกรวมของกระแสอยูท่ ีร้อยละ
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