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การปรับปรุงกระแสฮาร์ มอนิกทีม่ ีผลกระทบต่อ
อุปกรณ์ ปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า
ศรัณฐ์ ฉลาดยิง่ 1 และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ*2

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอผลกระทบของการรบกวนฮาร์ มอนิ กที่มีต่อการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้ าใน
ระบบไฟฟ้ ากาลัง โดยขั้นต้นได้นาเสนอนิยามของฮาร์มอนิก อุปกรณ์ที่ทาให้เกิดฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ ากาลัง ดัชนีช้ ี
วัดฮาร์ มอนิ กต่างๆ รวมไปถึงผลของการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้ าโดยการขนานตัวเก็บประจุไฟฟ้ าเข้าสู่
ระบบไฟฟ้ ากาลังที่ มีการรบกวนฮาร์ มอนิ ก ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ทาให้เกิ ดปรากฏการณ์ เรโซแนนซ์ แบบขนานขึ้ นอัน
เนื่องมาจากการที่ค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า และค่าความต้านทานของตัวเหนี่ ยวนาใน หม้อแปลงไฟฟ้ า
มีค่าเท่ากันที่ความถี่ฮาร์มอนิก ทาให้เกิดการขยายตัวของแรงดัน และกระแสฮาร์มอนิกในปริ มาณที่สูงมาก โดยแรงดัน
และกระแสฮาร์ มอนิ กที่ขยายตัวนี้ จะไหลไปยังตัวเก็บประจุไฟฟ้ า ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายกับตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ตามมา การหลีกเลี่ยงความเสี ยหายของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เรโซแนนซ์แบบขนานที่ ความถี่ฮาร์ มอนิ ก
สามารถทาได้โดยการติ ด ตั้งรี แ อกเตอร์ อนุ ก รมเข้ากับตัวเก็บประจุ ไ ฟฟ้ า ซึ่ งรี แอกเตอร์ จะช่ วยย้ายตาแหน่ งของ
เรโซแนนซ์แบบขนานจากฮาร์ มอนิ กลาดับที่มีนยั สาคัญมาอยูใ่ นลาดับของฮาร์ มอนิ กที่ไม่มีนยั สาคัญ และยังสามารถ
ช่ วยกรองกระแสฮาร์ มอนิ กออกจากระบบไฟฟ้ ากาลังได้บ างส่ วนอี กด้ว ย แต่ หากในระบบไฟฟ้ าก าลังมี ปริ มาณ
ฮาร์มอนิกที่สูงมากเกินประสิ ทธิ ภาพการกรองฮาร์ มอนิ กของรี แอกเตอร์ แล้ว จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กรองกระแส
ฮาร์มอนิกเพิ่มเติม เพื่อกรองกระแสฮาร์มอนิกออกจากระบบไฟฟ้ ากาลัง
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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.
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ระบบไฟฟ้ าก าลัง จะมี ค วามสมมาตรกัน ระหว่า งรู ป
คลื่นสัญญาณในช่วงคาบเวลาที่เป็ นบวก และลบจะไม่มี
ฮาร์ มอนิ กลาดับที่เป็ นเลขคู่เกิดขึ้น จากรู ปของสัญญาณ
คลื่ นของฮาร์ มอนิ ก ที่ แสดงในรู ปที่ 1 เมื่ อรวมเข้ากับ
สัญญาณที่ความถี่มูลฐานแล้ว จะทาให้รูปคลื่นสัญญาณ
มีความผิดเพี้ยนไปจากเดิ ม และความผิดเพี้ยนของรู ป
คลื่นสัญญาณจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของฮาร์ มอนิ กที่ มีใน
ระบบไฟฟ้ ากาลัง [3] รู ปคลื่นสัญญาณที่ มีความผิดเพี้ยน
อันเนื่ องมาจากการรบกวนฮาร์ มอนิ กสามารถพิจารณา
ได้จากรู ปที่ 2

1. บทนา
ฮาร์ ม อนิ ก เป็ นปรากฏการณ์ ท างด้ า นคุ ณ ภาพ
กาลังไฟฟ้ ารู ปแบบหนึ่ ง ที่ ถูกจัดให้อยูใ่ นปรากฏการณ์
ทางด้านความผิดเพี้ ยนของรู ปคลื่ นสัญญาณ นิ ยามของ
ฮาร์ มอนิ ก คือ ส่ วนประกอบของสัญญาณ หรื อปริ มาณ
รายคาบใดๆ มีความถี่มากกว่าความถี่มูลฐานของระบบ
เป็ นจานวนทวีคูณ [1-2] ยกตัวอย่างเช่น ในระบบไฟฟ้ า
กาลังที่มีความถี่มูลฐานเท่ากับ 50 รอบต่อวินาที ฮาร์ มอนิ ก
ลาดับที่ 3 ก็จะมีความถี่เท่ากับ 150 รอบต่อวินาทีฮาร์ มอนิ ก
ลาดับที่ 5 ก็จะมีความถี่เท่ากับ 250 รอบต่อวินาที เป็ นต้น
โดยรู ปคลื่นสัญญาณของปริ มาณ หรื อสัญญาณรายคาบ
ที่ ค วามถี่ มู ล ฐาน และความถี่ ข องฮาร์ ม อนิ ก สามารถ
พิจารณาได้จากรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 รู ปคลื่นสัญญาณผิดเพี้ยนจากผลของฮาร์มอนิก
แหล่ ง ก าเนิ ด ฮาร์ ม อนิ ก ในระบบไฟฟ้ าก าลัง คื อ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ทางานในลักษณะที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ซึ่ งมี
ลักษณะรู ปคลื่นสัญญาณของแรงดัน และกระแสไฟฟ้ า
ที่ ไ ม่ เ ป็ น สั ด ส่ วน กั น แ ละอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าที่ เ ป็ น
แหล่ ง ก าเนิ ด ฮาร์ ม อนิ ก นั้ น สามารถจ าแนกได้ส อง
ประเภท คือ อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ในเชิงธุรกิจ ส่ วนมากจะ
เป็ นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าแบบเฟสเดี ย ว ยกตั ว อย่ า งเช่ น
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ ซพั พลาย และ
เครื่ องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ เป็ นต้น [3] รู ปคลื่น
สัญญาณของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในเชิงธุ รกิ จพิจารณาได้จาก
รู ปที่ 3

รู ปที่ 1 รู ปคลื่นสัญญาณที่ระดับความถี่ต่างๆ
รู ปคลื่นสัญญาณที่แสดงในรู ปที่ 1 ได้แสดงรู ปคลื่น
สัญญาณของฮาร์ มอนิ กลาดับที่เป็ นเลขคี่เท่านั้น ซึ่ งโดย
ปกติแล้วการวิเคราะห์ฮาร์ มอนิ กในระบบไฟฟ้ ากาลังจะ
พิจารณาไปที่ฮาร์มอนิกลาดับเลขคี่เป็ นหลักเนื่ องจากใน
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ไฟฟ้ ากาลัง และกระแสฮาร์ มอนิ กที่เกิดขึ้นนี้ จะไหลเข้า
สู่ ระบบไฟฟ้ ากาลังไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลง
กาลังไฟฟ้ า ตัว เก็บ ประจุ ไฟฟ้ า เป็ นต้น ส่ งผลให้เ กิ ด
ความเสี ย หายต่ออุ ปกรณ์ ตามมา เช่ น การเสื่ อมสภาพ
ก่ อ นเวลาอัน ควรของอุ ป กรณ์ การประมวลผลของ
อุ ป กรณ์ เ กิ ด ความผิ ด พลาด และในกรณี ที่ เ กิ ด การ
เรโซแนซ์ข้ ึนในระบบอาจส่ งผลต่อเสถียรภาพโดยรวม
ของระบบไฟฟ้ ากาลังได้ [6-7]
ดัชนีช้ ีวดั ระดับความรุ นแรงของฮาร์ มอนิ กในระบบ
ไฟฟ้ ากาลังประกอบด้วย ดัชนี ช้ ีวดั ระดับกระแสฮาร์ มอนิ ก
ในแต่ ล ะล าดับ ดัช นี ช้ ี วัด ระดับ ความเพี้ ย นรวมของ
แรงดัน และกระแสฮาร์ ม อนิ กในทุ กลาดับ ที่ พิ จารณา
และดัชนี ช้ ีวดั ระดับความเพี้ยนความต้องการรวม [1-3]
ซึ่ งดัชนี ช้ ีวดั ระดับความรุ นแรงของฮาร์ มอนิ กทั้งหมดที่
กล่าวไปแล้วนั้นจะแสดงอยูใ่ นรู ปร้อยละของค่าแรงดัน
และกระแสไฟฟ้ าที่ความถี่มูลฐาน ซึ่ งสามารถพิจารณา
ได้จากสมการที่ (1)-(4)

รู ปที่ 3 รู ปคลื่นของสวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ซพั พลาย [3]
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าที่ เป็ นแหล่ ง ก าเนิ ดฮาร์ มอนิ ก
ประเภทที่สอง คือ อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบของมอเตอร์
เครื่ องจัก รกลอัต โนมัติ ต่างๆ เป็ นต้น [3-5] รู ป คลื่ น
สัญญาณของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในเชิงอุตสาหกรรมพิจารณา
ได้จากรู ปที่ 4
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ลักษณะรู ปคลื่นสัญญาณของแรงดัน และกระแส
ไฟฟ้ าที่ไม่เป็ นสัดส่วนกันนี้ จะทาให้เกิดกระแสฮาร์ มอนิ ก
ขึ้ น ท าให้ก ล่ า วได้ว่า อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ มี การท างานใน
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โดยกาหนดให้
Ih
= กระแสฮาร์มอนิกแต่ละลาดับ
I1
= กระแสไฟฟ้ าที่ความถี่มูลฐาน
IL
= กระแสใช้งานทั้งหมดของระบบ
Vh = แรงดันฮาร์มอนิกแต่ละลาดับ
V1 = แรงดันไฟฟ้ าที่ความถี่มูลฐาน
h
= ลาดับฮาร์มอนิกที่พิจารณา
THDV = ค่าความเพี้ยนรวมของแรงดัน
THDi = ค่าความเพี้ยนรวมของกระแส
TDD = ค่าความเพี้ยนความต้องการรวม

คลาดเคลื่ อ นในการวิเ คราะห์ ร ะดับ ความรุ น แรงของ
ฮาร์ ม อนิ ก ในกรณี ที่ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ามี ค วามเพี้ ย นของ
ฮาร์มอนิกมากแต่มีกระแสใช้งานต่า [1-3]
การแสดงระดับความรุ นแรงของฮาร์มอนิ กในระบบ
ไฟฟ้ ากาลัง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ระดับความรุ นแรง
ของปั ญหาฮาร์มอนิก รวมไปถึงการแก้ปัญหาฮาร์ มอนิ ก
ในระบบไฟฟ้ ากาลัง จะสามารถแสดงอยูร่ ู ปแบบของรู ป
คลื่ น สัญ ญาณของแรงดัน และกระแสไฟฟ้ า [1-3] ซึ่ ง
สามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 5

สมการที่ (1) เป็ นสมการที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ห า
ปริ ม าณของกระแสฮาร์ ม อนิ กในแต่ ล ะล าดับ ที่ ก าลัง
พิจารณา สมการที่ (2)-(3) เป็ นสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์
หาระดับความเพี้ยนรวมของแรงดัน และกระแสฮาร์ มอนิ ก
ในทุกลาดับที่ พิจารณา โดยเป็ นการรวมกันของแรงดัน
หรื อ กระแสฮาร์ ม อนิ ก ตั้ง แต่ ล าดับ สองขึ้ น ไปจนถึ ง
ฮาร์ มอนิ กลาดับสู งสุ ด ที่ ทาการพิจารณาด้วยกฏ RootSum-Square แล้วเทียบกับค่าแรงดันหรื อ กระแสไฟฟ้ าที่
ความถี่ มูลฐาน สมการที่ (4) เป็ นสมการที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์หาระดับความเพี้ยนความต้องการรวม โดยเป็ น
การรวมกันระว่างกระแสฮาร์ มอนิ กตั้งแต่ลาดับสองขึ้น
ไปจนถึงฮาร์มอนิกลาดับที่ทาการพิจารณาด้วยกฏ RootSum-Square แล้วเที ยบกับความต้องการกระแสใช้งาน
ทั้ง หมดของระบบ ซึ่ งความต้อ งการกระแสใช้ง าน
ทั้ง หมดสามารถพิ จ ารณาได้ จ ากการตรวจวัด ที่ จุ ด
ทุติยภูมิของหม้อแปลงกาลังไฟฟ้ า และประมาณการจาก
ภาระทางไฟฟ้ าทั้ง หมดที่ มี อ ยู่ใ นระบบโดยดัช นี ช้ ี ว ดั
ระดับความเพี้ยนความต้องการรวมใช้เพื่อป้ องกันความ

รู ปที่ 5 รู ปคลื่นสัญญาณของกระแสไฟฟ้ า
จากรู ปคลื่นสัญญาณในรู ปที่ 5 เป็ นการแสดงระดับ
ความรุ น แรงของฮาร์ ม อนิ ก ในระบบไฟฟ้ าก าลัง ใน
รู ปแบบของรู ปคลื่นสัญญาณเที ยบกับเวลา โดยระดับ
ความความรุ นแรงของฮาร์มอนิกจะแปรผันตรงกับความ
ผิดเพี้ยนของรู ปคลื่นสัญญาณ
รู ปแบบของการแสดงระดับความรุ นแรงของฮาร์ มอนิ ก
ในระบบไฟฟ้ าก าลั ง แบบที่ ส องคื อ รู ปแบบของ
สเปกตรัมแสดงปริ มาณของฮาร์ มอนิ กในแต่ละลาดับที่
พิจารณา ซึ่ งรู ปแบบของสเปกตรั มนี้ จะมี ส่วนที่ ใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหารวมถึงการแก้ไขปั ญหาฮาร์มอนิกใน
ระบบไฟฟ้ ากาลังมากกว่าการแสดงระดับความรุ นแรง
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ของฮาร์ ม อนิ ก ในรู ป แบบรู ป คลื่ น สั ญ ญาณ เพราะจะ
สามารถพิจ ารณาปริ มาณฮาร์ มอนิ ก ในแต่ ละลาดับได้
อย่า งชัด เจน [1-3] โดยสเปกตรั ม แสดงปริ ม าณของ
ฮาร์มอนิกสามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 6

2.1 เรโซแนนซ์ แบบอนุกรม
เมื่ อเกิ ดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์แบบอนุ กรมขึ้นใน
ระบบไฟฟ้ ากาลัง ค่าความต้านทานรวมในบริ เวณที่ เกิ ด
เรโซแนนซ์ จ ะมี ค่ า ต่ า สุ ด หากต าแหน่ ง ความถี่ ข อง
เรโซแนนซ์ตรงกับลาดับกระแสฮาร์ มอนิ กที่มีอยูใ่ นระบบ
แล้ว กระแสฮาร์ มอนิ กทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ที่อยูใ่ นบริ เวณนั้น ทาให้กระแสไฟฟ้ าที่ไหลเข้าสู่ อุปกรณ์
ไฟฟ้ าเกินพิกดั และอุปกรณ์ไฟฟ้ าเสี ยหายตามมา ลักษณะ
ของระบบไฟฟ้ ากาลังที่ เกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์แบบ
อนุ กรม และทิ ศทางการไหลของกระแสฮาร์ มอนิ กเข้าสู่
อุปกรณ์ไฟฟ้ า [7-8] สามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 7

รู ปที่ 6 สเปกตรัมแสดงปริ มาณของฮาร์มอนิก
โดยทัว่ ไปแล้วฮาร์มอนิกลาดับที่ส่งผลต่อระบบมาก
ที่ สุด คื อ ฮาร์ ม อนิ ก ล าดับ ที่ อ ยู่ใ กล้กับ ความถี่ มู ล ฐาน
เนื่ องจากฮาร์ มอนิ กลาดับที่ อยู่ใกล้ความถี่มูลฐานจะมี
ปริ มาณสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ฮาร์ ม อนิ ก ในล าดั บ สู ง แต่
อย่างไรก็ดีฮาร์มอนิกลาดับสูงก็อาจส่งผลกระทบต่อการ
ทางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ [6-7]

รู ปที่ 7 เรโซแนนซ์แบบอนุกรม
2.2 เรโซแนนซ์ แบบขนาน
เมื่ อเกิ ดปรากฏการณ์ เรโซแนนซ์ แบบขนานขึ้ นใน
ระบบไฟฟ้ ากาลัง ค่าความต้านทานรวมในบริ เวณที่ เกิ ด
เรโซแนนซ์ จ ะมี ค่ า สู ง สุ ด หากต าแหน่ ง ความถี่ ข อง
เรโซแนนซ์ตรงกับลาดับกระแสฮาร์ มอนิ กที่มีอยูใ่ นระบบ
แล้ว จะทาให้เกิ ดการขยายตัวของแรงดันฮาร์ มอนิ กสู ง
มากที่ จุดต่อร่ วมในระบบไฟฟ้ า ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าในระบบ และยังอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
เสถี ยรภาพในระบบไฟฟ้ ากาลังได้ ลักษณะของระบบ
ไฟฟ้ ากาลังที่เกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์แบบขนาน และ

2. ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ในระบบไฟฟ้ากาลัง
เรโซแนนซ์เป็ นปรากฏการณ์ที่ค่าความต้านทานของ
อุ ป กรณ์ เ หนี่ ย วน าทางไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ เ ก็ บ ประจุ
ไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ ามีค่าเท่ากัน ทาให้เกิ ดการหักล้าง
กัน ของค่ า ความต้า นทานจากอุ ป กรณ์ เ หนี่ ย วน าทาง
ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ เก็บประจุ ไฟฟ้ าเหลือเพียงค่าความ
ต้ า น ท า น จ า ก อุ ป ก ร ณ์ ที่ เ ป็ น ตั ว ต้ า น ท า น โ ด ย
ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ในระบบไฟฟ้ ากาลังมีอยู่สอง
รู ปแบบด้วยกันคือ
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ทิศทางการไหลของกระแสฮาร์ มอนิ กเข้าสู่ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
[8-9] สามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 8

จากวงจรสมมูลในรู ปที่ 9 ปรากฏเรโซแนนซ์แบบ
ขนานที่ เกิ ดจากการขนานอุปกรณ์ชดเชยค่ากาลังไฟฟ้ า
ต้า นกลับ เข้า สู่ ร ะบบไฟฟ้ าก าลัง จะท าให้ ค่ า ความ
ต้านทานในระบบจะมี ค่าสู งมากที่ ฮาร์ มอนิ กลาดับที่ มี
นัย สาคัญ โดยสามารถพิ จ ารณาลักษณะของความ
ต้านทานในระบบได้จากรู ปที่ 10

รู ปที่ 8 เรโซแนนซ์แบบขนาน

รู ปที่ 10 ความต้านทานรวมของเรโซแนนซ์แบบขนาน
รู ปที่ 9 วงจรสมมูลย์เรโซแนนซ์แบบขนาน

หากในระบบไฟฟ้ าก าลังมี ก ระแสฮาร์ ม อนิ ก ซึ่ ง มี
ลาดับตรงกับลาดับฮาร์ มอนิ กที่มีนยั สาคัญแล้ว จะทาให้
เกิดการขยายแรงดันฮาร์ มอนิ กที่จุดต่อร่ วมในระบบไฟฟ้ า
กาลังสู งขึ้ นตามค่าความต้านทานของระบบ ส่ งผลให้
กระแสไฟฟ้ าที่ จ่ า ยให้ กับ ภาระทางไฟฟ้ าในระบบ
ทั้ง หมดเกิ ด ความผิ ด เพี้ ยนตามไปด้ ว ย โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ชดเชยค่ากาลังไฟฟ้ าต้านกลับเพื่อปรับปรุ งค่าตัว
ประกอบกาลังไฟฟ้ า แรงดัน และกระแสฮาร์ มอนิ กที่
เกิ ด การขยายตัว นี้ ไหลเข้า สู่ ต ัว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ้ าใน
ปริ มาณที่ สู ง มาก ท าให้ ต ัว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ้ าเกิ ด การ
เสื่ อมสภาพก่ อนเวลาอันควร ซึ่ งในกรณี ที่รุนแรงมาก
ตัวเก็บประจุไฟฟ้ าก็จะเกิ ดการวาบไฟ หรื อระเบิ ดขึ้ น
หากอุ ป กรณ์ ตั ด ตอน ไม่ สั่ ง ปลดอุ ป กรณ์ ชดเชย
กาลังไฟฟ้ าต้านกลับออกจากระบบ ซึ่ งจะส่ งผลไปถึ ง

จากรู ปที่ 9 กาหนดให้
Ih
= กระแสฮาร์มอนิกจากแหล่งกาเนิด
Ihs

=
=

Ihc

=

R S, X S

=
=
=
=

Vh

R T , XT
XC
PCC

แรงดันฮาร์มอนิกที่จุดต่อร่ วม
กระแสฮาร์มอนิกที่ไหลสู่หม้อแปลง
กาลัง และระบบ
กระแสฮาร์มอนิกที่ไหลสู่ตวั เก็บ
ประจุไฟฟ้ า
ค่าความต้านทานระบบ
ค่าความต้านทานหม้อแปลงกาลัง
ค่าความต้านทานตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
จุดต่อร่ วมของระบบไฟฟ้ ากาลัง
115

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 1 January – April 2016

หน้าที่ ของรี แอกเตอร์ มีอยู่สองส่ วนด้วยกัน หน้าที่
หลักคือการเลื่อนตาแหน่งของเรโซแนนซ์แบบขนานไป
อยู่ในย่านฮาร์ มอนิ กลาดับที่ ไม่มีนัยสาคัญ ที่ ไม่ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของแรงดัน และกระแสฮาร์ มอนิ ก ไหลเข้า
สู่ ตวั เก็บไฟฟ้ าประจุในอุปกรณ์ชดเชยกาลังไฟฟ้ าต้าน
กลับ หน้าที่ รองลงมาคือการกรองกระแสฮาร์ มอนิ กบาง
ส่ ว นออกจากระบบไฟฟ้ าก าลัง ซึ่ งจะช่ ว ยลดแรงดั น
ฮาร์มอนิกที่บริ เวณจุดต่อร่ วมของระบบไฟฟ้ ากาลังได้ โดย
ระดับการกรองกระแสฮาร์ มอนิ กของรี แอกเตอร์ จะขึ้นอยู่
กับค่าความต้านทานของรี แอกเตอร์ [12-14] ลักษณะ
ค่าความต้านทานรวมของระบบไฟฟ้ ากาลังขณะขนาน
ตัว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ้ าที่ ต่ อ รี แอกเตอร์ อ นุ ก รมสามารถ
พิจารณาได้จากรู ปที่ 12

อุปกรณ์ที่ติดตั้งในบริ เวณข้างเคียง รวมไปถึงเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้ ากาลัง [10-11]
โดยทัว่ ไปแล้วปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นใน
ระบบไฟฟ้ าก าลัง คื อ ปรากฏการณ์ เ รโซแนนซ์ แ บบ
ขนาน ที่ เกิ ดจากการขนานอุปกรณ์ ชดเชยกาลังไฟฟ้ า
ต้านกลับ หรื ออุ ปกรณ์ ปรั บปรุ งค่ าตัวประกอบก าลัง
ไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบไฟฟ้ ากาลังที่ มีความเพี้ยนฮาร์ มอนิ ก
ซึ่ งหากไม่มีการจัดการ หรื อปรับปรุ งกระแสฮาร์ มอนิ ก
ในระบบไฟฟ้ ากาลังก่อน อาจจะส่ งผลให้เกิดเหตุการณ์
ร้ายแรงขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่
ต่อร่ วมอยูใ่ นระบบไฟฟ้ ากาลังได้ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น

3. การหลี ก เลี่ ย งความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
เรโซแนนซ์ แบบขนานทีค่ วามถี่ฮาร์ มอนิก
การหลีกเลี่ยงการเกิดปรากฏการณ์ เรโซแนนซ์แบบ
ขนานในระบบไฟฟ้ าก าลัง สามารถท าได้โ ดยการต่ อ
รี แ อกเตอร์ อ นุ ก รมกับ ตัว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ้ าในอุ ป กรณ์
ชดเชยก าลัง ไฟฟ้ าต้า นกลับ โดยค่ า ความต้า นของ
รี แอกเตอร์ ที่นามาใช้กบั ตัวเก็บประจุไฟฟ้ าในอุปกรณ์
ชดเชยกาลังไฟฟ้ าต้านกลับโดยทัว่ ไปแล้วจะมีค่าอยูใ่ นที่
ร้อยละ 5.67 – 14 ของค่าความต้านของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
[11] ลักษณะของรี แอกเตอร์ ที่นามาใช้กบั ตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ าสามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 11

รู ปที่ 12 เปรี ยบเทียบก่อน และหลังติดตั้งรี แอกเตอร์
จากลักษณะความต้านทานรวมในรู ปที่ 12 เมื่ อต่อ
รี แอกเตอร์ อนุกรมกับตัวเก็บประจุไฟฟ้ า ตาแหน่ งของ
เรโซแนนซ์แบบขนานที่ขยายค่าความต้านรวมสู งสุ ดจะ
ถูกเลื่อนไปอยูใ่ นฮาร์ มอนิ กลาดับที่ต่ากว่าลาดับที่ 5 ที่มี
นัย สาคัญ ต่ อ การขยายแรงดัน และกระแสฮาร์ ม อนิ ก
เนื่ องจากตั ว เก็ บ ประจุ ไฟฟ้ าในอุ ป กรณ์ ชดเชย
กาลังไฟฟ้ าต้านกลับมีการต่อวงจรภายในเป็ นแบบสตาร์
ฮาร์ มอนิ กล าดับที่ สามจะไม่สามารถไหลเข้าสู่ ตวั เก็ บ

รู ปที่ 11 รี แอกเตอร์ที่ใช้กบั ตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
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เก็บประจุไฟฟ้ าได้ และระบบไฟฟ้ ากาลังปกติจะมีความ
สมดุลของรู ปคลื่น สัญญาณระหว่างซี กบวกและลบ ซึ่ ง
จะท าให้ ไ ม่ เ กิ ดฮาร์ มอนิ กล าดั บ ที่ เป็ นเลขคู่ ข้ ึ น
เพราะฉะนั้นเมื่อต่อรี แอกเตอร์ อนุ กรมกับตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ าจึ ง ไม่ มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด การขยายแรงดัน และ
กระแสฮาร์มอนิกได้
ในขณะเดียวกันรี แอกเตอร์ ก็จะสร้างจุดเรโซแนนซ์
แบบอนุกรมขึ้นมา ในตาแหน่งของฮาร์ มอนิ กลาดับที่ 5
ซึ่ งจะช่ วยกรองกระแสฮาร์ มอนิ กลาดับที่ 5 ออกจาก
ระบบไฟฟ้ าก าลัง ได้บ างส่ ว น และจะช่ ว ยลดแรงดัน
ฮาร์ มอนิ ก ที่ จุด ต่อ ร่ ว มของระบบไฟฟ้ ากาลัง ได้ แต่
รี แอกเตอร์ ที่ใช้ร่วมกับตัวเก็บประจุไฟฟ้ าจะออกแบบ
ให้กรองกระแสฮาร์ ม อนิ กได้ลาดับเดี ย วคื อ ลาดับที่ 5
เท่านั้น เพราะหากออกแบบให้กรองฮาร์ มอนิ กลาดับที่ 7
จะเกิดการขยายแรงดัน และกระแสฮาร์ มอนิ กลาดับที่ 5
ขึ้น การออกแบบรี แอกเตอร์ ที่ใช้กบั ตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
จึงต้องระมัดระวังเรื่ องค่าความต้านทานของรี แอกเตอร์
ด้วย [12-14]
กระแสฮาร์ มอนิ กที่ ไหลเข้าสู่ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ าใน
อุ ป กรณ์ ช ดเชยก าลัง ไฟฟ้ าต้า นกลับ ในขณะที่ ไ ม่ ต่ อ
รี แอกเตอร์แล้วนาเข้าสู่ระบบพิจารณาได้จากสมการที่ 5

Ihc
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จากสมการที่ (5)-(6) กาหนดให้
Ihc
= กระแสฮาร์มอนิกที่ไหลสู่ตวั เก็บ
ประจุไฟฟ้ า
Ih
= กระแสฮาร์มอนิกจากแหล่งกาเนิด
= ค่ า ความต้า นทานของระบบ และ
RST
หม้อแปลงกาลัง
= ค่าความต้านทานของรี แอกเตอร์
RL
jXST
= ค่ า ความต้า นทานเหนี่ ย วน าระบบ
ของระบบ และหม้อแปลงกาลัง
jXL
= ค่ า ความต้ า นทานเหนี่ ย วน าของ
รี แอกเตอร์
jXC
= ค่าความต้านทานการเก็บประจุของ
ตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
= ลาดับฮาร์มอนิกที่พิจารณา
h
จากสมการที่ (5) นามาคานวณกับระบบไฟฟ้ ากาลัง
ในรู ปที่ 13

(5)

และกระแสฮาร์ มอนิ กที่ไหลเข้าสู่ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
ในอุ ป กรณ์ ช ดเชยก าลัง ไฟฟ้ าต้า นกลับ ในขณะที่ ต่ อ
รี แอกเตอร์แล้วนาเข้าสู่ระบบพิจารณาได้จากสมการที่ 6
รู ปที่ 13 แบบจาลองระบบไฟฟ้ ากาลัง (ไม่ต่อรี แอกเตอร์)
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จากรู ปที่ 13 เป็ นระบบไฟฟ้ ากาลังที่ มีหม้อแปลง
กาลังไฟฟ้ าขนาด 800 กิโลโวลต์-แอมแปร์ แหล่งกาเนิ ด
ฮาร์ มอนิ กเป็ นอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ ขนาด
450 กิ โลวัตต์ มีความเพี้ยนฮาร์ มอนิ กรวมของกระแส
ร้อยละ 56.91 ของกระแสโหลดเต็มพิกดั ที่ความถี่มูลฐาน
และอุ ป กรณ์ ช ดเชยก าลัง ไฟฟ้ าต้า นกลับ ขนาด 240
กิ โลวาร์ เมื่อคานวณด้วยสมการที่ (5) แล้วนามาผลที่
ได้มาแสดงในรู ปของสเปกตรัมกระแสฮาร์ มอนิ กในแต่
ละลาดับที่ไหลเข้าสู่ตวั เก็บประจุตามที่แสดงในรู ปที่ 14

ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ป ระกอบ เช่ น สายตัว น าไฟฟ้ า
อุปกรณ์ตดั ต่อ เป็ นต้น ทาให้อายุการใช้งานสั้นลง
และจากสมการที่ (6) นามาคานวณกับระบบไฟฟ้ า
กาลังซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เหมือนกับรู ปที่ 13 แต่ต่อ
รี แอกเตอร์ ที่มีค่าความต้านทานร้อยละ 7 ของค่าความ
ต้านทานของตัวเก็บประจุอนุกรมกับตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ไดอะแกรมของระบบไฟฟ้ ากาลังที่ เพิ่มรี แอกเตอร์ ต่อ
อนุกรมกับตัวเก็บประจุไฟฟ้ า และผลการคานวนในรู ป
ของสเปกตรัมกระแสฮาร์มอนิกแสดงในรู ปที่ 15 และ 16

รู ปที่ 14 สเปกตรัมกระแสฮาร์มอนิก (ไม่ต่อรี แอกเตอร์)
จากรู ป ที่ 14 พบว่า เกิ ด การขยายตัว ของกระแส
ฮาร์ มอนิ กที่ มีความเพี้ยนฮาร์ มอนิ กรวมของกระแสถึ ง
ร้อยละ 68.22 ของกระแสใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
และค่าอาร์ เอ็มเอสของกระแสไฟฟ้ ามีค่า 1.231 เท่าของ
กระแสใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
กระแสไฟฟ้ าสูงสุดที่ยอมให้ไหลผ่านตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ได้ตามมาตรฐาน IEC 60831 ที่ ระบุ ไว้ 1.3 เท่ าของ
กระแสใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า [14-15]
แต่อย่างไรก็ดีกระแสฮาร์ มอนิ กที่ ไหลเข้าสู่ ตวั เก็บ
ประจุไฟฟ้ านี้ จะทาให้เกิ ดความร้อนเพิ่มขึ้นกับตัวเก็บ
ประจุ ไฟฟ้ า ส่ งผลต่ออายุการใช้งานของตัวเก็บประจุ

รู ปที่ 15 แบบจาลองระบบไฟฟ้ ากาลัง (ต่อรี แอกเตอร์)

รู ปที่ 16 สเปกตรัมกระแสฮาร์มอนิก (ต่อรี แอกเตอร์)
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68.22 ของกระแสโหลดเต็มพิกัดของชุ ด ตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ า ซึ่งกระแสฮาร์มอนิกในส่วนนี้อาจทาให้ชุดตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้ าเกิดความเสี ยหายได้
จากรู ปที่ 15 เมื่อขนานชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้ าที่ต่อ
รี แ อกเตอร์ อ นุ ก รมกับ ตัว เก็ บ ประจุ เ ข้า สู่ ร ะบบไฟฟ้ า
กาลังที่มีความเพี้ยนฮาร์ มอนิ ก ปริ มาณการขยายกระแส
ฮาร์ มอนิ กในลาดับที่ 5 7 11 และ 13 ที่ไหลเข้าสู่ ชุดตัว
เก็บประจุไฟฟ้ าจะมีค่าลดลงตามที่แสดงในรู ปที่ 16 โดย
มีค่าความเพี้ยนฮาร์ มอนิ กรวมของกระแสอยู่ที่ร้อยละ
12.86 ของกระแสโหลดเต็มพิกัดของชุดตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ า และอัตราส่ วนระหว่างค่าอาร์ เอ็มเอสของกระแส
กับค่ากระแสโหลดเต็มพิกดั ที่ความถี่มูลฐานมีค่า 1.025
ซึ่ งถื อว่าเป็ นค่า ที่ ส ามารถยอมรั บ ได้ตามข้อก าหนดที่
ระบุไว้ตามมาตรฐาน IEC 60831
อย่างไรก็ตามวิธีการนี้เป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่
เกิ ดขึ้นกับชุดตัวเก็บประจุ จากเรโซแนนซ์แบบขนานที่
ความถี่ฮาร์ มอนิ กเท่านั้น หากกระแสฮาร์ มอนิ กในระบบ
มีปริ มาณมาก และต้องการกรองกระแสฮาร์ มอนิ กออก
จากระบบ จะต้อ งมี ก ารติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ก รองกระแส
ฮาร์ ม อนิ ก ออกจากระบบเพิ่ ม เติ ม เช่ น พาสซี ฟ และ
แอคทีฟฟิ ลเตอร์ เป็ นต้น

จากรู ปที่ 16 พบว่าการขยายตัวของกระแสฮาร์ มอนิ ก
ที่ ไหลเข้าสู่ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ ามีความเพี้ยนลดงลงโดย
ความเพี้ยนฮาร์ มอนิ กรวมของกระแสอยูท่ ี่ร้อยละ 12.86
ของกระแสใช้ง านของตัว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ้ า และค่ า
อาร์ เ อ็ม เอสของกระแสไฟฟ้ ามี ค่ า 1.025 จากปริ มาณ
กระแสฮาร์ มอนิ ก ที่ ลดลงนี้ ท าให้ ค่ าอาร์ เอ็ มเอสของ
กระแสไฟฟ้ าที่ ไหลเข้าสู่ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ ามีค่าลดลง
และสามารถลดอุณภูมิของตัวเก็บประจุไฟได้ ส่ งผลให้
อายุก ารใช้ง านของตัว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
ประกอบ เช่น สายตัวนาไฟฟ้ า อุปกรณ์ ตดั ต่อ เป็ นต้น
มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

5. สรุ ปผล
การขนานชุ ด ตัวเก็ บประจุ ไฟฟ้ าเข้า สู่ ระบบไฟฟ้ า
กาลัง จะช่ ว ยชดเชยก าลังไฟฟ้ าต้า นกลับ ให้กับ ระบบ
และเป็ นการปรั บ ปรุ ง ค่ า ตัว ประกอบก าลัง ไฟฟ้ าของ
ระบบ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการ
ไฟฟ้ าที่ เกิดขึ้นจากการที่มีค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้ าต่ า
กว่าที่การไฟฟ้ ากาหนดแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากก าลัง ไฟฟ้ าสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบ และท าให้
ระบบสามารถรองรับภาระทางไฟฟ้ าได้เพิ่มขึ้น
จากรู ปที่ 13 เมื่อขนานชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้ าเข้าสู่
ระบบไฟฟ้ ากาลังที่ มีความเพี้ยนฮาร์ มอนิ กจะทาให้เกิ ด
การขยายกระแสฮาร์ มอนิ กลาดับที่ 5 7 11 และ 13 เป็ น
ต้น (ไม่มีกระแสฮาร์ มอนิ กลาดับคู่ และลาดับคี่ ที่หาร
ด้วยสามลงตัว เนื่องจากวงจรตัวเก็บประจุไฟฟ้ าต่อแบบ
เดลต้า และระบบไฟฟ้ าที่ พิจารณาเป็ นระบบที่ สมดุ ล )
ไหลเข้าสู่ ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้ าตามที่ แสดงในรู ปที่ 14
โดยมีค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของกระแสอยูท่ ี่ร้อยละ
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