
เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว

ที่มา ABB Review 4/16
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เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

—

รูปที่ 1  คาพาซิเตอรอนุกรม 

400 kV ที่ Asmunti 

ประเทศฟนแลนด

—

รูปที่ 2  

การจัดตั้งคอนเวอรเตอรแบบหวง

โซหลายระดับ

—

รูปที่ 3  หนวยแยกสวนของ H 

บริดจ 

—

รูปที่ 4  

การทดสอบเฉพาะแบบสำหรับสา

ยเคเบิลของระบบ HVDC

—

รูปที่ 5  

การเปรียบเทียบความนำกับแรงดั

นสำหรับระบบฉนวนสายเคเบิลข

อง HVDC ใหมและกอนหนานี้

—

รูปที่ 6  

การเปรียบเทียบความหนาแนนข

องกำลังตอน้ำหนักและความยาว

ของสายเคเบิล 525 kV

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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เปลี่ยนผานฤดูกาลเขาสูฤดูฝนอยางสมบูรณ ฝนฟาและอากาศที่เปลี่ยน 

แปลงนํามาทั้งความสดชื่น อุดมสมบูรณและทั้งภัยธรรมชาติ ควรดูแล 

รักษาสุขภาพใหดี อากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะทําใหเจ็บปวยไดงาย อยาก 

เห็นทุกทานมีสุขภาพที่แข็งแรง 

ฉบับนี้ อาจจะดูแปลกตาไปจากเดิม เนื่องจากมีการปรับโฉมรูปเลมใหม 

ดูสะอาดตาและนาอานยิ่งขึ ้น พรอมกันนี้ ยังไดเปลี่ยนมาใชชื ่อ       

power quality แทนชื่อคุณภาพไฟฟาเดิม สวนของเนื้อหาดานในยังคง 

อัดแนนไปดวยสาระความรูไมเปลี่ยน อาทิ Virtual Reality เสมือนจริง, 

Corridor of power ทางเดินของพลังงาน, A combined Future 

และเรื่องตอเนื่องประจำฉบับ American International Standard 

(CCVT), Testing of Power Transformers and shunt reactors 

สำหรับสุขภาพพาไปรูจักกับโรคงูสวัด พรอมวิธีรักษาและปองกัน ปดทาย 

พาไปชมลานหินสีชมพู สถานที่เที่ยวหวานๆ แหงจันทบุรี 

ทานที่สนใจตองการรับ power quality นิตยสารราย 3 เดือน หรือ 

ประสงคจะเปลี่ยนที่อยูการจัดสงแจงมาไดที่ pattaya.petchtanin@ 

th.abb.com เราจัดสงใหฟรีไมมีคาใชจาย พบกันใหมฉบับหนา
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Virtual reality  
เสมือนจริง

พรอมจายจากโรงไฟฟาเสมือนไปที่ตลาดซื้อขายไฟฟาตางๆ

การซื้อขายไฟฟากระทำกันในตลาด 3 ประเภท ไดแก ตลาด 

สมดุล (balancing market) ตลาดซื้อขายทันที (spot 

market) และตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา (derivatives 

market) นอกจากน้ี ยังมีการซ้ือขายไฟฟาระหวางพันธมิตร 

กันโดยตรง (over-the- counter: OTC) บทความนี้กลาวถึง 

โอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับโรงไฟฟาเสมือนในตลาดพลังงานเสรี 

และอางอิงกับตลาดพลังงานในประเทศเยอรมนีและตลาด 

แลกเปลี่ยนพลังงานของยุโรป เปนแนวคิดที่ใชกับโครงขาย 

ไฟฟาและตลาดซื้อขายไฟฟาระดับสากล  

ตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุล

สิ่งที่ตองมีมากอนสำหรับปฏิบัติการของโครงขายไฟฟาใหมี 

ความเสถียรคือ การสมดุลระหวางการผลิตและการใชไฟฟา 

การเรียกวาสมดุลนั่นคือ กำลังไฟฟาจะถูกเพิ่มหรือลดหากมี 

ความแตกตางระหวางสองสิ่งนี้ขึ้น เปาหมายของการสมดุล 

ไฟฟาคือ การคงความถี่ 50 Hz ใหอยูภายในพิกัดความเผื่อที่ 

กำหนดไวและมีการชดเชยเมื่อการผลิตและการใชไฟฟาเกิด 

แตกตางกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว จึงมีการสมดุล 

ไฟฟาแบบพลวัต 3 ประเภท คือ การสมดุลไฟฟาปฐมภูมิ 

การสมดุลไฟฟาทุติยภูมิและการสมดุลไฟฟาตติยภูมิ การ 

สมดุลไฟฟาทำไดจากผูใหบริการเสริมของโครงขายไฟฟาที่ 

ตอบสนองตอขอเสนอ ซึ่งขอเสนอนี้ออกโดยผูปฏิบัติการ 

ระบบสง (transmission system operator) กอนที่ผู 

ปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือน (VPP operator) สามารถ 

ใหราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุลนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟาแต 

ละหนวยตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติจากผูปฏิบัติการ 

ของระบบสงกอน

—
Power Quality Series

ระบบควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่สุดของ ABB ทำใหสามารถเดินเครื่อง 
โรงไฟฟาเสมือน ไดอยางคุมคา  

Sleman Saliba – โรงไฟฟาเสมือน (virtual power plant: VPP) คือ การรวมกัน 
ของเครื่องกำเนิดไฟฟา อุปกรณสะสมพลังงานไฟฟา และการใชไฟฟาอยางยืดหยุนดวยการ 
ควบคุมโดยระบบควบคุมแบบศูนยกลาง เครื่องกำเนิดไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก 
และขนาดกลางในตลาดซื้อขายไฟฟาหรือเชื่อมโยงไวบริการอยูในโครงขายไฟฟา เชน การทำ 
สมดุลไฟฟา สามารถมีสวนรวมอยูในโรงไฟฟาเสมือนได ดังนั้น จึงมีการเพิ่มเขามาของ 
พลังงานหมุนเวียนและเพิ่มรายไดจากพลังงานหมุนเวียนอยางมีนัยยะ ระบบควบคุมโรงไฟฟา 
เสมือนศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่สุดของ ABB ไมเพียงแตทำใหผูปฏิบัติการเดิน 
เครื่องโรงไฟฟาเสมือนไดตามเวลาจริงเทานั้น แตยังสามารถทำใหโรงไฟฟาทำงานดวยตนทุน
ที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ   

ตามที่ปฏิบัติกันมา โรงไฟฟาแบบดั้งเดิมเปนแหลงผลิตไฟฟา 

สำหรับการสมดุลพลังงาน อยางไรก็ตามปจจุบันนี้โรงไฟฟา 

เสมือนสามารถเชื ่อมตอเครื ่องกำเนิดไฟฟาขนาดเล็กกวา 

จำนวนหลายๆ หนวยเขาดวยกัน เพื่อใหไดขนาดต่ำสุดที่ 

สามารถเสนอราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุลได โดยทั่วไป 

ผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือนเสนอปริมาณการสมดุลกำลัง

ไฟฟาที่แนนอน และผูแทนตลาดเปนผูวางตำแหนงขอเสนอ 

เหลานี้ในตลาดซื้อขายไฟฟา

—
ตลาดซื้อขายไฟฟาทันทีของยุโรป 
ตลาดซื้อขาย ไฟฟาทันทีของยุโรป (EPEX) 
มีขอเสนอให 2 ทางเลือก สำหรับซื้อขายไฟฟา 
ระยะสั้นคือ ตลาดลวงหนา 1 วัน และตลาด 
ระหวางวัน ในอดีตการซื้อขายไฟฟาทำกันในวัน 
รุงขึ้นเปนบล็อกรายชั่วโมงหรือบล็อกของชั่วโมง 
การประมูลกำหนดไวที่เที่ยงวัน เจ็ดวันตอสัปดาห 
ตลอดทั้งปรวมถึงวันหยุด ตอมาภายหลังการ 
ซื้อขายไฟฟาทำกันในวันเดียวกันหรือวันรุงขึ้น
ในชั่วโมงเดียว รายคาบ 15 นาที หรือบล็อก 
ของชั่วโมง     

ตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา

ตลาดประเภทท่ี 3 คือ ตลาดซ้ือขายไฟฟาลวงหนา European 

Energy Exchange (EEX) ในตลาดนี้นายหนาสามารถจัด 

การดานการเงิน สำหรับการซื้อขายไฟฟาลวงหนาตลาดซื้อ 

ขายไฟฟาลวงหนามักใชเพื่อลดความสูญเสียตอความผันผวน

4 Power Qual ity Power Qual ity  Series 5Virtual  Real ity

—

รูปที่ 1 

ระบบควบคุมโรงไฟฟาเสมือน 

แบบศูนยกลางและการหาคา 

เหมาะสมที่สุดของ ABB ทำให 

การเดินเครื่องโรงไฟฟาเสมือน 

งายขึ้น

ของราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาทันที 

การปฏิบัติการอยางเหมาะสมที่สุดของโรงไฟฟาเสมือน

จากการที่ไดกลาวไวขางตน ผูปฏิบิติการของโรงไฟฟาเสมือน 

ไมเพียงตองมีความชัดเจนในเรื ่องความรู และการควบคุม   

สินทรัพยของโรงไฟฟาเทานั้น แตตองทำการบริหารจัดการ 

ในเชิงพานิชยขององคกรใหมีความคุมคาดวย (รูปที่ 1) ระบบ 

ควบคุมโรงไฟฟาเสมือนแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุดของ ABB จัดเตรียมพื้นฐานสำหรับโรงไฟฟาเสมือนให 

บรรลุความสำเร็จทั้งสองจุดมุงหมายนี้ ระบบจะเชื่อมตอ 

สินทรัพยที่กระจายกันอยูเขาดวยกันและทำใหมีการปฏิบัติ 

การวางแผนและการพิจารณาในเชิงพานิชยใหมีความเหมาะสม 

ที่สุด (รูปที่ 2) 

ระบบควบคุมตองการใหมีความพรอมจายไฟฟาสูง เพื่อให 

เขากับกฎเกณฑที่เขมงวดของการใชบริการโครงขายไฟฟาได 

และผลการปฏิบัติการอยางเหมาะสมทั้งหมดตองเอามาใช 

ประโยชนตามเวลาจริง ผูปฏิบิติการของโรงไฟฟาเสมือนมัก 

เผชิญกับความทาทายของฐานการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา 

ที่เติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงตองใชระบบระบบควบคุม 

แบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่เพิ่มหรือลดความ 

สามารถได โดยสามารถเติบโตจากไมกี่หนวยไปจนถึงสอง 

สามพันหนวยในระยะเวลาสั้นๆ  หนึ่งในการติดตั้งของ ABB 

ลูกคามีฐานการติดตั้งจาก 20 หนวย เพิ่มเปนมากกวา 2,800 

หนวย ภายในเวลา 3 ป  การเพิ่มฮารดแวรและซอฟตแวร 

ทั ้งหมดปรับเปลี่ยนโดยไมตองหยุดการทำงานของเครื ่อง 

ABB สามารถเพิ่มทุกหนวยโดยไมขัดขวางการปฏิบัติการ  

การติดตอสื่อสารกับสินทรัพยที่กระจายไปในสถานที่ตางๆ 

จะใชการสื่อสารไรสาย ดังนั้น การใชมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางไซเบอรขั้นสูงสุดสำหรับการสงคำสั่งตั้งคาและการสมดุล 

ไฟฟา จากระบบควบคุมไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟาหนวยตางๆ 

จึงสำคัญมาก สิ่งเหลานี้ทำไดโดยจัดหาสินทรัพยหรือรวม 

กลุมสินทรัพยในทองถิ่นนั้นๆ พรอมดวย RTU (remote 

terminal units) ใชอุโมงค VPN (virtual private network 

tunnels) เพื่อสงสัญญาณ แลวใช GSM หรือการเขารหัสใน 

การตอเชื่อมอินเตอรเน็ต  (รูปที่ 2) 

ในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดเชิงพานิชยของระบบควบคุมนั้น 

ใหนำคาการพยากรณความตองการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

หมุนเวียน ขอตกลงระยะยาว ความตองการไฟฟาและขนาด 

กำลังความพรอมจายไฟฟามารวมกัน วิธีการนี้ผูปฏิบิติการ 

ของโรงไฟฟาเสมือนไดรับขนาดกำลังพรอมจายและราคา 

ซื้อขายไฟฟา  ดวยขอมูลนี้กลยุทธการประมูลที่เหมาะสม 

สำหรับตลาดซื้อขายไฟฟาตางๆ ถูกนำเสนอสำหรับฝายซื้อ 

ขายไฟฟา ซึ่งจัดสงขอเสนอไปยังตลาดซื้อขายไฟฟา เมื่อการ 

ประมูลเสร็จสิ ้นขนาดกำลังไฟฟาและขอตกลงการบริการ 

ของโครงขายไฟฟาถูกสงกลับไปที่ระบบควบคุมและการหา 

คาเหมาะสมที่สุด เพื่อทำรายการผลิตสำหรับเครื่องกำเนิด 

ไฟฟาและพิจารณาขอจำกัดและการรบกวนที่มีอยูทั้งหมด 

(รูปที่ 3)   

—
นอกจากนี้ถามีการรองขอใหแตละรายการผลิต
เขารวมทำการสมดุลไฟฟาเขามาอยางทันทีทันใด 
จะมีการจัดตั้งคาจุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง
กำเนิดไฟฟาหนวยที่สัมพันธกันทั้งหมดดวย
(รูปที่ 4)

การอินเตอรเฟสแบบมาตรฐานเปดของ ABB ทำใหงาย 

สำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือนในการบูรณาการ 

ระบบควบคุมเขากับภูมิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและทำ 

ขาวสารใหเปนอัตโนมัติและทำใหสัญญาณไหลจากระดับ 

อุปกรณที่หนางานไปสูระดับบริหารจัดการพลังงาน (รูปที่ 2)

ABB ใชโปรแกรมการหาคาเหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร 

เพื่อกระจายการจัดตั้งคาจุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องกำเนิด 

ไฟฟาตามเวลาจริง คุณสมบัติของโรงไฟฟา เชน ขีดจำกัดของ 

กำลังไฟฟา การรบกวนหรือการเบี่ยงบนของรายการผลิตถูก 

ตรวจวัดแบบออนไลนและใชเปนตัวประกอบโดยตรงในการ 

ควบคุมสินทรัพย วิธีการนี้โปรแกรมการหาคาเหมาะสมที่สุด 

ทำใหมั่นใจไดวาโรงไฟฟาเสมือนถูกเดินเครื่องในรูปแบบดี 

ที่สุดเทาที่เปนไปไดเสมอ

ดวยวิธีการแกปญหาที่ผานมาของ ABB ครอบคลุมทุกแงมุม 

และความตองการสำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือน 

โดยเฉพาะระบบควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุดทำงานบนเครื่องใหบริการ (server) ที่ตั้งในศูนยขอมูล 

กระจายไปตามสภาพภูมิศาสตร วิธีการนี้ ABB สามารถทำให 

แนใจถึงความพรอมใชงานอยางสูง ซึ่งเปนคุณลักษณะการ 

ทำงานที่สำคัญของระบบควบคุมในสภาพแวดลอมที่มีความ 

วิกฤติสูง

เมื่อโลกนี้ไดนำแหลงพลังงานหมุนเวียนมาใชประโยชนมาก 

ขึ้น โรงไฟฟาเสมือนจะเพิ่มบทบาทของการผลิตไฟฟาอยาง 

ยั่งยืนมากขึ้นอยางมีนัยยะ การเติบโตอยางซับซอนของการ 

ผลิตไฟฟาในวิธีการอยางเหมาะสมที่สุดตรงกับความตองการ

และตลาดซื้อขายไฟฟา ทำใหเกิดความคุมคาที่สุดนั้น ระบบ 

ควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่สุดของ ABB 

จะเปนเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟา 

เสมือนตอไป 

รูปที่ 1 

โรงไฟฟาเสมือนเปนสินทรัพยดานการผลิตไฟฟาประกอบ 

ดวยการรวมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาเขาไวเกือบทั้งหมด: 

กาซชีวภาพ ชีวมวล การผลิตไฟฟาและความรอนรวม (CHP) 

CHP ขนาดเล็ก พลังลม แสงอาทิตย พลังน้ำ เครื่องยนตดีเซล 

และเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยทั่วไปโรงไฟฟาเสมือนจะไดการ 

ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา พลังงานหมุนเวียนทั้งขนาดเล็กและ 

ขนาดกลางรวมกันเปนรอยๆ โรงกลายเปนโรงไฟฟาเสมือน 

ขนาดใหญ 1 โรง ที่มีขนาดและความยืดหยุนตอการเขาไป 

มีสวนรวมในตลาดซื้อขายไฟฟา โดยเฉพาะการบริการเสริม 

(ancillary services) ของโครงขายไฟฟาที่สรางผลประโยชน 

ไดอยางมาก 

นอกจากนี้ โรงไฟฟาเสมือนสามารถสรางไดจากการใชระบบ 

สะสมพลังงานในรูปแบบตางๆ เชน แบตเตอรี่ การสะสม 

ความรอน การอัดอากาศ หรือการสูบน้ำกลับ (pumped 

storage) จนในที่สุดผูใชไฟฟาสามารถกลายเปนสวนหนึ่งของ 

โรงไฟฟาเสมือนดวย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงกระบวน 

งานใหเหมาะสมกับเศรษฐศาสตรทางไฟฟาทั่วไปหรือโดย 

การเลื่อนเวลาการใชโหลดในกระบวนการผลิต (รูปที่ 1)

กลาวโดยทั่วไป เปาหมายของโรงไฟฟาเสมือนประกอบดวย  

3 สวน ไดแก เพื่อใหไดราคาการผลิตพลังงานในตลาดซื้อขาย 

ไฟฟาที่ดีกวา เพื่อมีสวนรวมการจัดสมดุลไฟฟาในตลาดซื้อ 

ขายไฟฟาและทำใหการผลิตและการใชภายในเปนไปอยาง 

เหมาะสมที่สุด  

ตลาดซื้อขายไฟฟา

ความทาทายหลักอยางหนึ่งที่เกี่ยวของในปฏิบัติการของโรง 

ไฟฟาเสมือนคือ ความพรอมจายไฟฟาที่ตลาดซื้อขายไฟฟา 

ตางๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ขั้นตอนแรกในการบรรลุ 

เปาหมายน้ีคือ การวางขนาดกำลังพรอมจายในโรงไฟฟาเสมือน 

การพยากรณ การผลิตของพลังงานหมุนเวียนความตองการ 

ไฟฟาและขอตกลงระยะยาว หลังจากนั้นสงผานไปยังระบบที่ 

หาคาการตลาดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อกระจายขนาดกำลังผลิต 

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

—

รูปที่ 1  คาพาซิเตอรอนุกรม 

400 kV ที่ Asmunti 

ประเทศฟนแลนด

—

รูปที่ 2  

การจัดตั้งคอนเวอรเตอรแบบหวง

โซหลายระดับ

—

รูปที่ 3  หนวยแยกสวนของ H 

บริดจ 

—

รูปที่ 4  

การทดสอบเฉพาะแบบสำหรับสา

ยเคเบิลของระบบ HVDC

—

รูปที่ 5  

การเปรียบเทียบความนำกับแรงดั

นสำหรับระบบฉนวนสายเคเบิลข

อง HVDC ใหมและกอนหนานี้

—

รูปที่ 6  

การเปรียบเทียบความหนาแนนข

องกำลังตอน้ำหนักและความยาว

ของสายเคเบิล 525 kV

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว

ที่มา ABB Review 4/16
Craig Blizard ABB Power Grids and Grid Automation Product 
Group Microgrids & Distributed Generation, Business Unit 
Genova, Italy craig.blizard@it.abb.com
Zoheir Rabia ABB Discrete Automation and Motion Terranuo-
va Bracciolini, Italy 
zoheir.rabia@it.abb.com

ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ 
ttosak@yahoo.com

02|2017



พรอมจายจากโรงไฟฟาเสมือนไปที่ตลาดซื้อขายไฟฟาตางๆ

การซื้อขายไฟฟากระทำกันในตลาด 3 ประเภท ไดแก ตลาด 

สมดุล (balancing market) ตลาดซื้อขายทันที (spot 

market) และตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา (derivatives 

market) นอกจากน้ี ยังมีการซ้ือขายไฟฟาระหวางพันธมิตร 

กันโดยตรง (over-the- counter: OTC) บทความนี้กลาวถึง 

โอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับโรงไฟฟาเสมือนในตลาดพลังงานเสรี 

และอางอิงกับตลาดพลังงานในประเทศเยอรมนีและตลาด 

แลกเปลี่ยนพลังงานของยุโรป เปนแนวคิดที่ใชกับโครงขาย 

ไฟฟาและตลาดซื้อขายไฟฟาระดับสากล  

ตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุล

สิ่งที่ตองมีมากอนสำหรับปฏิบัติการของโครงขายไฟฟาใหมี 

ความเสถียรคือ การสมดุลระหวางการผลิตและการใชไฟฟา 

การเรียกวาสมดุลนั่นคือ กำลังไฟฟาจะถูกเพิ่มหรือลดหากมี 

ความแตกตางระหวางสองสิ่งนี้ขึ้น เปาหมายของการสมดุล 

ไฟฟาคือ การคงความถี่ 50 Hz ใหอยูภายในพิกัดความเผื่อที่ 

กำหนดไวและมีการชดเชยเมื่อการผลิตและการใชไฟฟาเกิด 

แตกตางกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว จึงมีการสมดุล 

ไฟฟาแบบพลวัต 3 ประเภท คือ การสมดุลไฟฟาปฐมภูมิ 

การสมดุลไฟฟาทุติยภูมิและการสมดุลไฟฟาตติยภูมิ การ 

สมดุลไฟฟาทำไดจากผูใหบริการเสริมของโครงขายไฟฟาที่ 

ตอบสนองตอขอเสนอ ซึ่งขอเสนอนี้ออกโดยผูปฏิบัติการ 

ระบบสง (transmission system operator) กอนที่ผู 

ปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือน (VPP operator) สามารถ 

ใหราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุลนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟาแต 

ละหนวยตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติจากผูปฏิบัติการ 

ของระบบสงกอน

ตามที่ปฏิบัติกันมา โรงไฟฟาแบบดั้งเดิมเปนแหลงผลิตไฟฟา 

สำหรับการสมดุลพลังงาน อยางไรก็ตามปจจุบันนี้โรงไฟฟา 

เสมือนสามารถเชื ่อมตอเครื ่องกำเนิดไฟฟาขนาดเล็กกวา 

จำนวนหลายๆ หนวยเขาดวยกัน เพื่อใหไดขนาดต่ำสุดที่ 

สามารถเสนอราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุลได โดยทั่วไป 

ผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือนเสนอปริมาณการสมดุลกำลัง

ไฟฟาที่แนนอน และผูแทนตลาดเปนผูวางตำแหนงขอเสนอ 

เหลานี้ในตลาดซื้อขายไฟฟา

—
ตลาดซื้อขายไฟฟาทันทีของยุโรป 
ตลาดซื้อขาย ไฟฟาทันทีของยุโรป (EPEX) 
มีขอเสนอให 2 ทางเลือก สำหรับซื้อขายไฟฟา 
ระยะสั้นคือ ตลาดลวงหนา 1 วัน และตลาด 
ระหวางวัน ในอดีตการซื้อขายไฟฟาทำกันในวัน 
รุงขึ้นเปนบล็อกรายชั่วโมงหรือบล็อกของชั่วโมง 
การประมูลกำหนดไวที่เที่ยงวัน เจ็ดวันตอสัปดาห 
ตลอดทั้งปรวมถึงวันหยุด ตอมาภายหลังการ 
ซื้อขายไฟฟาทำกันในวันเดียวกันหรือวันรุงขึ้น
ในชั่วโมงเดียว รายคาบ 15 นาที หรือบล็อก 
ของชั่วโมง     

ตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา

ตลาดประเภทท่ี 3 คือ ตลาดซ้ือขายไฟฟาลวงหนา European 

Energy Exchange (EEX) ในตลาดนี้นายหนาสามารถจัด 

การดานการเงิน สำหรับการซื้อขายไฟฟาลวงหนาตลาดซื้อ 

ขายไฟฟาลวงหนามักใชเพื่อลดความสูญเสียตอความผันผวน
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ของราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาทันที 

การปฏิบัติการอยางเหมาะสมที่สุดของโรงไฟฟาเสมือน

จากการที่ไดกลาวไวขางตน ผูปฏิบิติการของโรงไฟฟาเสมือน 

ไมเพียงตองมีความชัดเจนในเรื ่องความรู และการควบคุม   

สินทรัพยของโรงไฟฟาเทานั้น แตตองทำการบริหารจัดการ 

ในเชิงพานิชยขององคกรใหมีความคุมคาดวย (รูปที่ 1) ระบบ 

ควบคุมโรงไฟฟาเสมือนแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุดของ ABB จัดเตรียมพื้นฐานสำหรับโรงไฟฟาเสมือนให 

บรรลุความสำเร็จทั้งสองจุดมุงหมายนี้ ระบบจะเชื่อมตอ 

สินทรัพยที่กระจายกันอยูเขาดวยกันและทำใหมีการปฏิบัติ 

การวางแผนและการพิจารณาในเชิงพานิชยใหมีความเหมาะสม 

ที่สุด (รูปที่ 2) 

ระบบควบคุมตองการใหมีความพรอมจายไฟฟาสูง เพื่อให 

เขากับกฎเกณฑที่เขมงวดของการใชบริการโครงขายไฟฟาได 

และผลการปฏิบัติการอยางเหมาะสมทั้งหมดตองเอามาใช 

ประโยชนตามเวลาจริง ผูปฏิบิติการของโรงไฟฟาเสมือนมัก 

เผชิญกับความทาทายของฐานการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา 

ที่เติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงตองใชระบบระบบควบคุม 

แบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่เพิ่มหรือลดความ 

สามารถได โดยสามารถเติบโตจากไมกี่หนวยไปจนถึงสอง 

สามพันหนวยในระยะเวลาสั้นๆ  หนึ่งในการติดตั้งของ ABB 

ลูกคามีฐานการติดตั้งจาก 20 หนวย เพิ่มเปนมากกวา 2,800 

หนวย ภายในเวลา 3 ป  การเพิ่มฮารดแวรและซอฟตแวร 

ทั ้งหมดปรับเปลี่ยนโดยไมตองหยุดการทำงานของเครื ่อง 

ABB สามารถเพิ่มทุกหนวยโดยไมขัดขวางการปฏิบัติการ  

การติดตอสื่อสารกับสินทรัพยที่กระจายไปในสถานที่ตางๆ 

จะใชการสื่อสารไรสาย ดังนั้น การใชมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางไซเบอรขั้นสูงสุดสำหรับการสงคำสั่งตั้งคาและการสมดุล 

ไฟฟา จากระบบควบคุมไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟาหนวยตางๆ 

จึงสำคัญมาก สิ่งเหลานี้ทำไดโดยจัดหาสินทรัพยหรือรวม 

กลุมสินทรัพยในทองถิ่นนั้นๆ พรอมดวย RTU (remote 

terminal units) ใชอุโมงค VPN (virtual private network 

tunnels) เพื่อสงสัญญาณ แลวใช GSM หรือการเขารหัสใน 

การตอเชื่อมอินเตอรเน็ต  (รูปที่ 2) 

ในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดเชิงพานิชยของระบบควบคุมนั้น 

ใหนำคาการพยากรณความตองการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

หมุนเวียน ขอตกลงระยะยาว ความตองการไฟฟาและขนาด 

กำลังความพรอมจายไฟฟามารวมกัน วิธีการนี้ผูปฏิบิติการ 

ของโรงไฟฟาเสมือนไดรับขนาดกำลังพรอมจายและราคา 

ซื้อขายไฟฟา  ดวยขอมูลนี้กลยุทธการประมูลที่เหมาะสม 

สำหรับตลาดซื้อขายไฟฟาตางๆ ถูกนำเสนอสำหรับฝายซื้อ 

ขายไฟฟา ซึ่งจัดสงขอเสนอไปยังตลาดซื้อขายไฟฟา เมื่อการ 

ประมูลเสร็จสิ ้นขนาดกำลังไฟฟาและขอตกลงการบริการ 

ของโครงขายไฟฟาถูกสงกลับไปที่ระบบควบคุมและการหา 

คาเหมาะสมที่สุด เพื่อทำรายการผลิตสำหรับเครื่องกำเนิด 

ไฟฟาและพิจารณาขอจำกัดและการรบกวนที่มีอยูทั้งหมด 

(รูปที่ 3)   

—
นอกจากนี้ถามีการรองขอใหแตละรายการผลิต
เขารวมทำการสมดุลไฟฟาเขามาอยางทันทีทันใด 
จะมีการจัดตั้งคาจุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง
กำเนิดไฟฟาหนวยที่สัมพันธกันทั้งหมดดวย
(รูปที่ 4)

การอินเตอรเฟสแบบมาตรฐานเปดของ ABB ทำใหงาย 

สำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือนในการบูรณาการ 

ระบบควบคุมเขากับภูมิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและทำ 

ขาวสารใหเปนอัตโนมัติและทำใหสัญญาณไหลจากระดับ 

อุปกรณที่หนางานไปสูระดับบริหารจัดการพลังงาน (รูปที่ 2)

ABB ใชโปรแกรมการหาคาเหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร 

เพื่อกระจายการจัดตั้งคาจุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องกำเนิด 

ไฟฟาตามเวลาจริง คุณสมบัติของโรงไฟฟา เชน ขีดจำกัดของ 

กำลังไฟฟา การรบกวนหรือการเบี่ยงบนของรายการผลิตถูก 

ตรวจวัดแบบออนไลนและใชเปนตัวประกอบโดยตรงในการ 

ควบคุมสินทรัพย วิธีการนี้โปรแกรมการหาคาเหมาะสมที่สุด 

ทำใหมั่นใจไดวาโรงไฟฟาเสมือนถูกเดินเครื่องในรูปแบบดี 

ที่สุดเทาที่เปนไปไดเสมอ

ดวยวิธีการแกปญหาที่ผานมาของ ABB ครอบคลุมทุกแงมุม 

และความตองการสำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือน 

โดยเฉพาะระบบควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุดทำงานบนเครื่องใหบริการ (server) ที่ตั้งในศูนยขอมูล 

กระจายไปตามสภาพภูมิศาสตร วิธีการนี้ ABB สามารถทำให 

แนใจถึงความพรอมใชงานอยางสูง ซึ่งเปนคุณลักษณะการ 

ทำงานที่สำคัญของระบบควบคุมในสภาพแวดลอมที่มีความ 

วิกฤติสูง

เมื่อโลกนี้ไดนำแหลงพลังงานหมุนเวียนมาใชประโยชนมาก 

ขึ้น โรงไฟฟาเสมือนจะเพิ่มบทบาทของการผลิตไฟฟาอยาง 

ยั่งยืนมากขึ้นอยางมีนัยยะ การเติบโตอยางซับซอนของการ 

ผลิตไฟฟาในวิธีการอยางเหมาะสมที่สุดตรงกับความตองการ

และตลาดซื้อขายไฟฟา ทำใหเกิดความคุมคาที่สุดนั้น ระบบ 

ควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่สุดของ ABB 

จะเปนเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟา 

เสมือนตอไป 

—

รูปที่ 2  

การบูรณาการของระบบควบคุม

โรงไฟฟาเสมือนแบบศูนยกลาง

และการหาคาเหมาะสมที่สุดเขา

กับภูมิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ

—

รูปที่ 3  

โมดูลของระบบควบคุมโรงไฟฟา 

เสมือนและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุด

—

รูปที่ 4  

การรองขอใหสมดุลไฟฟา 

กระจายไปยังหนวยที่พรอมจาย 

การรองขอใหสมดุลไฟฟาทั้งหมด 

(ภาพ ลางซาย) และการรองขอ 

ใหเพิ่มเปนสีเขียว และการรอง 

ขอใหลดสีแดง (ภาพลางขวา)

รูปที่ 2 รูปที่ 3

รูปที่ 4

โรงไฟฟาเสมือนเปนสินทรัพยดานการผลิตไฟฟาประกอบ 

ดวยการรวมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาเขาไวเกือบทั้งหมด: 

กาซชีวภาพ ชีวมวล การผลิตไฟฟาและความรอนรวม (CHP) 

CHP ขนาดเล็ก พลังลม แสงอาทิตย พลังน้ำ เครื่องยนตดีเซล 

และเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยทั่วไปโรงไฟฟาเสมือนจะไดการ 

ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา พลังงานหมุนเวียนทั้งขนาดเล็กและ 

ขนาดกลางรวมกันเปนรอยๆ โรงกลายเปนโรงไฟฟาเสมือน 

ขนาดใหญ 1 โรง ที่มีขนาดและความยืดหยุนตอการเขาไป 

มีสวนรวมในตลาดซื้อขายไฟฟา โดยเฉพาะการบริการเสริม 

(ancillary services) ของโครงขายไฟฟาที่สรางผลประโยชน 

ไดอยางมาก 

นอกจากนี้ โรงไฟฟาเสมือนสามารถสรางไดจากการใชระบบ 

สะสมพลังงานในรูปแบบตางๆ เชน แบตเตอรี่ การสะสม 

ความรอน การอัดอากาศ หรือการสูบน้ำกลับ (pumped 

storage) จนในที่สุดผูใชไฟฟาสามารถกลายเปนสวนหนึ่งของ 

โรงไฟฟาเสมือนดวย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงกระบวน 

งานใหเหมาะสมกับเศรษฐศาสตรทางไฟฟาทั่วไปหรือโดย 

การเลื่อนเวลาการใชโหลดในกระบวนการผลิต (รูปที่ 1)

กลาวโดยทั่วไป เปาหมายของโรงไฟฟาเสมือนประกอบดวย  

3 สวน ไดแก เพื่อใหไดราคาการผลิตพลังงานในตลาดซื้อขาย 

ไฟฟาที่ดีกวา เพื่อมีสวนรวมการจัดสมดุลไฟฟาในตลาดซื้อ 

ขายไฟฟาและทำใหการผลิตและการใชภายในเปนไปอยาง 

เหมาะสมที่สุด  

ตลาดซื้อขายไฟฟา

ความทาทายหลักอยางหนึ่งที่เกี่ยวของในปฏิบัติการของโรง 

ไฟฟาเสมือนคือ ความพรอมจายไฟฟาที่ตลาดซื้อขายไฟฟา 

ตางๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ขั้นตอนแรกในการบรรลุ 

เปาหมายน้ีคือ การวางขนาดกำลังพรอมจายในโรงไฟฟาเสมือน 

การพยากรณ การผลิตของพลังงานหมุนเวียนความตองการ 

ไฟฟาและขอตกลงระยะยาว หลังจากนั้นสงผานไปยังระบบที่ 

หาคาการตลาดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อกระจายขนาดกำลังผลิต 

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

—

รูปที่ 1  คาพาซิเตอรอนุกรม 

400 kV ที่ Asmunti 

ประเทศฟนแลนด

—

รูปที่ 2  

การจัดตั้งคอนเวอรเตอรแบบหวง

โซหลายระดับ

—

รูปที่ 3  หนวยแยกสวนของ H 

บริดจ 

—

รูปที่ 4  

การทดสอบเฉพาะแบบสำหรับสา

ยเคเบิลของระบบ HVDC

—

รูปที่ 5  

การเปรียบเทียบความนำกับแรงดั

นสำหรับระบบฉนวนสายเคเบิลข

อง HVDC ใหมและกอนหนานี้

—

รูปที่ 6  

การเปรียบเทียบความหนาแนนข

องกำลังตอน้ำหนักและความยาว

ของสายเคเบิล 525 kV

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

—
Power Quality Series

Microgrids with renewable power integration

ระบบแสงอาทิตยแบบผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล 
(Photovoltaic-diesel; PVD) เปนตลาดที่นาสนใจ สามารถลดตนทุน
ในการสรางระบบไฟฟาแสงอาทิตย เพราะผลราคาของ PV Module 
ที่ลดลงและราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นตลอดเวลา ทำใหระบบแสงอาทิตย
แบบผสมผสานกำลังเปนจุดเริ่มตนที่จะทำใหทั่วโลกยอมรับ 
ใหเปนทางเลือกทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในการขยายกริดและระบบกริด
ขนาดเล็กที่สามารถใชน้ำมันดีเซลไดเพียงชนิดเดียว

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

—

รูปที่ 1  คาพาซิเตอรอนุกรม 

400 kV ที่ Asmunti 

ประเทศฟนแลนด

—

รูปที่ 2  

การจัดตั้งคอนเวอรเตอรแบบหวง

โซหลายระดับ

—

รูปที่ 3  หนวยแยกสวนของ H 

บริดจ 

—

รูปที่ 4  

การทดสอบเฉพาะแบบสำหรับสา

ยเคเบิลของระบบ HVDC

—

รูปที่ 5  

การเปรียบเทียบความนำกับแรงดั

นสำหรับระบบฉนวนสายเคเบิลข

อง HVDC ใหมและกอนหนานี้

—

รูปที่ 6  

การเปรียบเทียบความหนาแนนข

องกำลังตอน้ำหนักและความยาว

ของสายเคเบิล 525 kV

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4 รูปที่ 5

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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American National Standard 
Requirements for Power-Line 
Carrier Coupling Capacitors and 
Coupling Capacitor Voltage 
Transformers (CCVT)
ขอกำหนดกฎเกณฑตามมาตรฐานอเมริกัน สำหรับตัวเก็บ
ประจุเชื่อมตอสัญญาณสื่อสารผานสายสงไฟฟาและ
หมอแปลงแรงดันแบบตัวเก็บประจุเชื่อมตอ (ซีซีวีที)

12 Power Qual ity Power Qual ity  Series 13American National  Standard

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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พรอมจายจากโรงไฟฟาเสมือนไปที่ตลาดซื้อขายไฟฟาตางๆ

การซื้อขายไฟฟากระทำกันในตลาด 3 ประเภท ไดแก ตลาด 

สมดุล (balancing market) ตลาดซื้อขายทันที (spot 

market) และตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา (derivatives 

market) นอกจากน้ี ยังมีการซ้ือขายไฟฟาระหวางพันธมิตร 

กันโดยตรง (over-the- counter: OTC) บทความนี้กลาวถึง 

โอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับโรงไฟฟาเสมือนในตลาดพลังงานเสรี 

และอางอิงกับตลาดพลังงานในประเทศเยอรมนีและตลาด 

แลกเปลี่ยนพลังงานของยุโรป เปนแนวคิดที่ใชกับโครงขาย 

ไฟฟาและตลาดซื้อขายไฟฟาระดับสากล  

ตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุล

สิ่งที่ตองมีมากอนสำหรับปฏิบัติการของโครงขายไฟฟาใหมี 

ความเสถียรคือ การสมดุลระหวางการผลิตและการใชไฟฟา 

การเรียกวาสมดุลนั่นคือ กำลังไฟฟาจะถูกเพิ่มหรือลดหากมี 

ความแตกตางระหวางสองสิ่งนี้ขึ้น เปาหมายของการสมดุล 

ไฟฟาคือ การคงความถี่ 50 Hz ใหอยูภายในพิกัดความเผื่อที่ 

กำหนดไวและมีการชดเชยเมื่อการผลิตและการใชไฟฟาเกิด 

แตกตางกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว จึงมีการสมดุล 

ไฟฟาแบบพลวัต 3 ประเภท คือ การสมดุลไฟฟาปฐมภูมิ 

การสมดุลไฟฟาทุติยภูมิและการสมดุลไฟฟาตติยภูมิ การ 

สมดุลไฟฟาทำไดจากผูใหบริการเสริมของโครงขายไฟฟาที่ 

ตอบสนองตอขอเสนอ ซึ่งขอเสนอนี้ออกโดยผูปฏิบัติการ 

ระบบสง (transmission system operator) กอนที่ผู 

ปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือน (VPP operator) สามารถ 

ใหราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุลนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟาแต 

ละหนวยตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติจากผูปฏิบัติการ 

ของระบบสงกอน

ตามที่ปฏิบัติกันมา โรงไฟฟาแบบดั้งเดิมเปนแหลงผลิตไฟฟา 

สำหรับการสมดุลพลังงาน อยางไรก็ตามปจจุบันนี้โรงไฟฟา 

เสมือนสามารถเชื ่อมตอเครื ่องกำเนิดไฟฟาขนาดเล็กกวา 

จำนวนหลายๆ หนวยเขาดวยกัน เพื่อใหไดขนาดต่ำสุดที่ 

สามารถเสนอราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุลได โดยทั่วไป 

ผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือนเสนอปริมาณการสมดุลกำลัง

ไฟฟาที่แนนอน และผูแทนตลาดเปนผูวางตำแหนงขอเสนอ 

เหลานี้ในตลาดซื้อขายไฟฟา

—
ตลาดซื้อขายไฟฟาทันทีของยุโรป 
ตลาดซื้อขาย ไฟฟาทันทีของยุโรป (EPEX) 
มีขอเสนอให 2 ทางเลือก สำหรับซื้อขายไฟฟา 
ระยะสั้นคือ ตลาดลวงหนา 1 วัน และตลาด 
ระหวางวัน ในอดีตการซื้อขายไฟฟาทำกันในวัน 
รุงขึ้นเปนบล็อกรายชั่วโมงหรือบล็อกของชั่วโมง 
การประมูลกำหนดไวที่เที่ยงวัน เจ็ดวันตอสัปดาห 
ตลอดทั้งปรวมถึงวันหยุด ตอมาภายหลังการ 
ซื้อขายไฟฟาทำกันในวันเดียวกันหรือวันรุงขึ้น
ในชั่วโมงเดียว รายคาบ 15 นาที หรือบล็อก 
ของชั่วโมง     

ตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา

ตลาดประเภทท่ี 3 คือ ตลาดซ้ือขายไฟฟาลวงหนา European 

Energy Exchange (EEX) ในตลาดนี้นายหนาสามารถจัด 

การดานการเงิน สำหรับการซื้อขายไฟฟาลวงหนาตลาดซื้อ 

ขายไฟฟาลวงหนามักใชเพื่อลดความสูญเสียตอความผันผวน
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ของราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาทันที 

การปฏิบัติการอยางเหมาะสมที่สุดของโรงไฟฟาเสมือน

จากการที่ไดกลาวไวขางตน ผูปฏิบิติการของโรงไฟฟาเสมือน 

ไมเพียงตองมีความชัดเจนในเรื ่องความรู และการควบคุม   

สินทรัพยของโรงไฟฟาเทานั้น แตตองทำการบริหารจัดการ 

ในเชิงพานิชยขององคกรใหมีความคุมคาดวย (รูปที่ 1) ระบบ 

ควบคุมโรงไฟฟาเสมือนแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุดของ ABB จัดเตรียมพื้นฐานสำหรับโรงไฟฟาเสมือนให 

บรรลุความสำเร็จทั้งสองจุดมุงหมายนี้ ระบบจะเชื่อมตอ 

สินทรัพยที่กระจายกันอยูเขาดวยกันและทำใหมีการปฏิบัติ 

การวางแผนและการพิจารณาในเชิงพานิชยใหมีความเหมาะสม 

ที่สุด (รูปที่ 2) 

ระบบควบคุมตองการใหมีความพรอมจายไฟฟาสูง เพื่อให 

เขากับกฎเกณฑที่เขมงวดของการใชบริการโครงขายไฟฟาได 

และผลการปฏิบัติการอยางเหมาะสมทั้งหมดตองเอามาใช 

ประโยชนตามเวลาจริง ผูปฏิบิติการของโรงไฟฟาเสมือนมัก 

เผชิญกับความทาทายของฐานการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา 

ที่เติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงตองใชระบบระบบควบคุม 

แบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่เพิ่มหรือลดความ 

สามารถได โดยสามารถเติบโตจากไมกี่หนวยไปจนถึงสอง 

สามพันหนวยในระยะเวลาสั้นๆ  หนึ่งในการติดตั้งของ ABB 

ลูกคามีฐานการติดตั้งจาก 20 หนวย เพิ่มเปนมากกวา 2,800 

หนวย ภายในเวลา 3 ป  การเพิ่มฮารดแวรและซอฟตแวร 

ทั ้งหมดปรับเปลี่ยนโดยไมตองหยุดการทำงานของเครื ่อง 

ABB สามารถเพิ่มทุกหนวยโดยไมขัดขวางการปฏิบัติการ  

การติดตอสื่อสารกับสินทรัพยที่กระจายไปในสถานที่ตางๆ 

จะใชการสื่อสารไรสาย ดังนั้น การใชมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางไซเบอรขั้นสูงสุดสำหรับการสงคำสั่งตั้งคาและการสมดุล 

ไฟฟา จากระบบควบคุมไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟาหนวยตางๆ 

จึงสำคัญมาก สิ่งเหลานี้ทำไดโดยจัดหาสินทรัพยหรือรวม 

กลุมสินทรัพยในทองถิ่นนั้นๆ พรอมดวย RTU (remote 

terminal units) ใชอุโมงค VPN (virtual private network 

tunnels) เพื่อสงสัญญาณ แลวใช GSM หรือการเขารหัสใน 

การตอเชื่อมอินเตอรเน็ต  (รูปที่ 2) 

ในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดเชิงพานิชยของระบบควบคุมนั้น 

ใหนำคาการพยากรณความตองการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

หมุนเวียน ขอตกลงระยะยาว ความตองการไฟฟาและขนาด 

กำลังความพรอมจายไฟฟามารวมกัน วิธีการนี้ผูปฏิบิติการ 

ของโรงไฟฟาเสมือนไดรับขนาดกำลังพรอมจายและราคา 

ซื้อขายไฟฟา  ดวยขอมูลนี้กลยุทธการประมูลที่เหมาะสม 

สำหรับตลาดซื้อขายไฟฟาตางๆ ถูกนำเสนอสำหรับฝายซื้อ 

ขายไฟฟา ซึ่งจัดสงขอเสนอไปยังตลาดซื้อขายไฟฟา เมื่อการ 

ประมูลเสร็จสิ ้นขนาดกำลังไฟฟาและขอตกลงการบริการ 

ของโครงขายไฟฟาถูกสงกลับไปที่ระบบควบคุมและการหา 

คาเหมาะสมที่สุด เพื่อทำรายการผลิตสำหรับเครื่องกำเนิด 

ไฟฟาและพิจารณาขอจำกัดและการรบกวนที่มีอยูทั้งหมด 

(รูปที่ 3)   

—
นอกจากนี้ถามีการรองขอใหแตละรายการผลิต
เขารวมทำการสมดุลไฟฟาเขามาอยางทันทีทันใด 
จะมีการจัดตั้งคาจุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง
กำเนิดไฟฟาหนวยที่สัมพันธกันทั้งหมดดวย
(รูปที่ 4)

การอินเตอรเฟสแบบมาตรฐานเปดของ ABB ทำใหงาย 

สำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือนในการบูรณาการ 

ระบบควบคุมเขากับภูมิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและทำ 

ขาวสารใหเปนอัตโนมัติและทำใหสัญญาณไหลจากระดับ 

อุปกรณที่หนางานไปสูระดับบริหารจัดการพลังงาน (รูปที่ 2)

ABB ใชโปรแกรมการหาคาเหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร 

เพื่อกระจายการจัดตั้งคาจุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องกำเนิด 

ไฟฟาตามเวลาจริง คุณสมบัติของโรงไฟฟา เชน ขีดจำกัดของ 

กำลังไฟฟา การรบกวนหรือการเบี่ยงบนของรายการผลิตถูก 

ตรวจวัดแบบออนไลนและใชเปนตัวประกอบโดยตรงในการ 

ควบคุมสินทรัพย วิธีการนี้โปรแกรมการหาคาเหมาะสมที่สุด 

ทำใหมั่นใจไดวาโรงไฟฟาเสมือนถูกเดินเครื่องในรูปแบบดี 

ที่สุดเทาที่เปนไปไดเสมอ

ดวยวิธีการแกปญหาที่ผานมาของ ABB ครอบคลุมทุกแงมุม 

และความตองการสำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือน 

โดยเฉพาะระบบควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุดทำงานบนเครื่องใหบริการ (server) ที่ตั้งในศูนยขอมูล 

กระจายไปตามสภาพภูมิศาสตร วิธีการนี้ ABB สามารถทำให 

แนใจถึงความพรอมใชงานอยางสูง ซึ่งเปนคุณลักษณะการ 

ทำงานที่สำคัญของระบบควบคุมในสภาพแวดลอมที่มีความ 

วิกฤติสูง

เมื่อโลกนี้ไดนำแหลงพลังงานหมุนเวียนมาใชประโยชนมาก 

ขึ้น โรงไฟฟาเสมือนจะเพิ่มบทบาทของการผลิตไฟฟาอยาง 

ยั่งยืนมากขึ้นอยางมีนัยยะ การเติบโตอยางซับซอนของการ 

ผลิตไฟฟาในวิธีการอยางเหมาะสมที่สุดตรงกับความตองการ

และตลาดซื้อขายไฟฟา ทำใหเกิดความคุมคาที่สุดนั้น ระบบ 

ควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่สุดของ ABB 

จะเปนเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟา 

เสมือนตอไป 

โรงไฟฟาเสมือนเปนสินทรัพยดานการผลิตไฟฟาประกอบ 

ดวยการรวมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาเขาไวเกือบทั้งหมด: 

กาซชีวภาพ ชีวมวล การผลิตไฟฟาและความรอนรวม (CHP) 

CHP ขนาดเล็ก พลังลม แสงอาทิตย พลังน้ำ เครื่องยนตดีเซล 

และเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยทั่วไปโรงไฟฟาเสมือนจะไดการ 

ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา พลังงานหมุนเวียนทั้งขนาดเล็กและ 

ขนาดกลางรวมกันเปนรอยๆ โรงกลายเปนโรงไฟฟาเสมือน 

ขนาดใหญ 1 โรง ที่มีขนาดและความยืดหยุนตอการเขาไป 

มีสวนรวมในตลาดซื้อขายไฟฟา โดยเฉพาะการบริการเสริม 

(ancillary services) ของโครงขายไฟฟาที่สรางผลประโยชน 

ไดอยางมาก 

นอกจากนี้ โรงไฟฟาเสมือนสามารถสรางไดจากการใชระบบ 

สะสมพลังงานในรูปแบบตางๆ เชน แบตเตอรี่ การสะสม 

ความรอน การอัดอากาศ หรือการสูบน้ำกลับ (pumped 

storage) จนในที่สุดผูใชไฟฟาสามารถกลายเปนสวนหนึ่งของ 

โรงไฟฟาเสมือนดวย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงกระบวน 

งานใหเหมาะสมกับเศรษฐศาสตรทางไฟฟาทั่วไปหรือโดย 

การเลื่อนเวลาการใชโหลดในกระบวนการผลิต (รูปที่ 1)

กลาวโดยทั่วไป เปาหมายของโรงไฟฟาเสมือนประกอบดวย  

3 สวน ไดแก เพื่อใหไดราคาการผลิตพลังงานในตลาดซื้อขาย 

ไฟฟาที่ดีกวา เพื่อมีสวนรวมการจัดสมดุลไฟฟาในตลาดซื้อ 

ขายไฟฟาและทำใหการผลิตและการใชภายในเปนไปอยาง 

เหมาะสมที่สุด  

ตลาดซื้อขายไฟฟา

ความทาทายหลักอยางหนึ่งที่เกี่ยวของในปฏิบัติการของโรง 

ไฟฟาเสมือนคือ ความพรอมจายไฟฟาที่ตลาดซื้อขายไฟฟา 

ตางๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ขั้นตอนแรกในการบรรลุ 

เปาหมายน้ีคือ การวางขนาดกำลังพรอมจายในโรงไฟฟาเสมือน 

การพยากรณ การผลิตของพลังงานหมุนเวียนความตองการ 

ไฟฟาและขอตกลงระยะยาว หลังจากนั้นสงผานไปยังระบบที่ 

หาคาการตลาดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อกระจายขนาดกำลังผลิต 

—

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว

ที่มา ABB Review 4/16
Craig Blizard ABB Power Grids and Grid Automation Product 
Group Microgrids & Distributed Generation, Business Unit 
Genova, Italy craig.blizard@it.abb.com
Zoheir Rabia ABB Discrete Automation and Motion Terranuo-
va Bracciolini, Italy 
zoheir.rabia@it.abb.com

ANSI/ISA S82.01-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – ขอกำหนดกฎเกณฑทั่วไป ๒๙

ANSI/ISA S82.02-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – การทดสอบและอุปกรณการ 

วัดทาง ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๓๐

ANSI/ISA S82.03-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – กระบวนการวัดและ อุปกรณ 

ควบคุมทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๓๑

2.2 Other referenced standards 

(มาตรฐานอื่นที่ใชอางอิง)

๒๙ 
ANSI/ISA S82.01 ฉบับสุดทาย คือ ANSI/ISA S82.01-1994 (26 October 1994)
Scope: Applies to electrical and electronic test, measuring, controlling, and 
equipment rated for connection to supply circuits exceeding extra-low voltage 
but not exceeding 480 volts rms, between phases for three-phase supply circuits 
or 250 volts rms for single-phase or dc. Does not apply to: (1) medical and 
laboratory equipment; (2) watt-hour meters and associated equipment installed 
by electrical utility companies for measuring electrical energy and related 
quantities; and (3) general use battery charges, auxiliary supply sources,  
substitute power supplies, or laboratory-type power supplies not specifically 
rated for use with measuring or testing equipment.
 ปจจุบันมาตรฐาน ANSI/ISA S82.01 ไดถูกยกเลิก และเปลี่ยนไปใชมาตรฐาน ANSI/ISA 
S82.02.01-1999 (01 April 1999) แทน แตลาสุด ANSI/ISA S82.02.01-1999 เองก็ถูก 
ยกเลิกไปแลวเชนกัน และใหใชมาตรฐาน ANSI/ISA 61010-1 (82.02.01)-2004 แทน
๓๐ 
ANSI/ISA S82.02 ฉบับสุดทาย คือ ANSI/ISA S82.02-1988 (1 January 1988) จากนั้นก็ถูก 
ยกเลิกและแทนที่ดวยมาตรฐาน 2 ฉบับ คือ ANSI/ISA S82.02.02-1996 (1 April 1996) & 
ANSI/ISA S82.02.04-1996 (1 April 1996)
 จากนั้น ANSI/ISA S82.02.02-1996 ก็ถูกยกเลิกและแทนที่ดวย ANSI/ISA S82.02.02- 
2007 (28 March 2007) ซึ่งมีขอบเขตดังนี้ Scope: This standard applies to hand-held 
and hand-manipulated probe assemblies of the types described below, and 
related accessories which are intended for professional, industrial process, and 
educational use. These probe assemblies are for use in the interface between   
an electrical phenomenon and test or measurement equipment. They may be 
fixed to the equipment or be detachable accessories for the equipment.
 สำหรับ ANSI/ISA S82.02.04-1996 (1 April 1996) ยังคงเปนฉบับลาสุดอยู ซึ่งมี 
ขอบเขตดังนี้
Scope: Establishes standard testing of hand-held and hand-manipulated current 
clamps. These manipulated current clamps are for use in the measurement of 
current without interruption of the current path of the circuit in which it is 
measured.
๓๑ 
ANSI/ISA S82.03 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI/ISA S82.01-1988 (01 April 1988)
Scope: Applies to electrical, electronic (analog/digital), and electromechanical 
process measurement and control equipment which: (1) measures and controls 
directly or indirectly an industrial process through a final control device; (2) is
intended to be connected to supply circuits that do not exceed 250 volts rms, 
single phase, or dc; and (3) is rated for use in either indoor, outdoor, or sheltered 
locations.
๓๒ 
NEMA No.107 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ NEMA No. 107-1987(R1993)
Scope: This standard covers the methods of measurement of radio influence 
voltage in the frequency range of 0.015 to 30 megahertz that may be associated 
with high-voltage power apparatus used on transmission and distribution systems 
at line voltages of 0.6 kilovolts and above.  The decision as to whether this 
standard applies to a specific test sample may be determined from the 

specifications or standards which apply to the equipment in question. The radio 
influence voltage which is of principal concern in this standard is that voltage 
appearing at the terminals of test samples, or on conductors of power systems, 
which affects the coordination between power and communication circuits. 
Acceptable low level radio influence voltage measured on the terminals of 
power equipment may not affect the coordination between power systems and 
communication circuits, but, may be of concern in the life of the equipment's 
internal insulation.  Because of the large voltage range and, consequently, the 
large change in dimensions of high-voltage test equipment, it is not feasible to 
define a single standard high- voltage test circuit. The general form of the test 
circuit is defined, and nominal limits are placed on components of the circuit. In 
order that uniform and significant radio influence voltage measurements may be 
made, it is necessary that the test circuits be accurately calibrated as described 
in this standard. By means of this calibration,
๓๓ 
ANSI C84.1 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI C84.1-2006 ซึ่งใชแทน ANSI C84.1-1995 
(R2005) ที่มีขอบเขตดังนี้
Scope: This standard establishes nominal voltage ratings and operating 
tolerances for 60-hertz electric power systems above 100 volts and through 230 
kilovolts. It also makes recommendations to other standardizing groups with 
respect to voltage ratings for equipment used on power systems and for 
utilization devices connected to such systems.
NOTE-For completeness, information on extra-high voltage systems (345 kilovolts 
and higher) from American National Standard for Power Systems - Alternat-
ing-Current Electrical Systems and Equipment Operating at Voltages above 230 
kV Nominal - Preferred Voltage Ratings, ANSI C92.2-1987, is also included as a 
footnote to table 1.
๓๔ 
ANSI C92.2 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI C92.2-1987
Forward: This standard supersedes ANSI C92.2-1981, Preferred Voltage Ratings for 
Alternating-Current Electrical Systems and Equipment Operating at Voltages 
Above 230 kV Nominal. Preferred maximum voltage ratings provide guidance in 
the development and design of these systems and equipment. Preferred 
nominal voltage ratings are included to provide consistent standard designations 
for electrical systems in the extra-high and ultra-high voltage classes. This 
standard includes preferred voltage ratings up to and including 1200 kV 
maximum system voltage, as defined in the standard.  Above this value, 
additional research and development work is needed before standard voltage 
levels can be specified.  It is expected that the next voltage level to be 
established will be as high as is technically and economically feasible at the
time that it is introduced.  ANSI C84.1-1982, American National Standard Voltage 
Ratings for Electric Power Systems and Equipment (60 Hz), covers standard 
system voltages up to and including 230 kV nominal system voltage. The 
discussions in Sections 2 and 3 of ANSI C84.1-1982 contain information that 
should be helpful in achieving standardization of voltage ratings for alternat-
ing-current electrical systems.

มาตรฐานฉบับน้ีมุงหมายใหใชงานรวมกับมาตรฐานดังตอไปน้ี:

มาตรฐาน NEMA No. 107-1964, วิธีการวัดแรงดันรบกวน 

คลื่นวิทยุ (อารไอวี) ของอุปกรณไฟฟาแรงสูง ๓๒

2.3 Related standards (มาตรฐานที่เกี่ยวของ)

มาตรฐานตามรายการตอไปนี้ แจงไวเพื่อเปนขอมูลประกอบ 

เทานั้นและไมมีสวนสำคัญตอความสมบูรณของขอกำหนด 

กฎเกณฑตามมาตรฐานฉบับนี้:

ANSI C84.1-1989, ระบบและอุปกรณไฟฟากำลัง – พิกัด 

แรงดันตางๆ (60 เฮิรตซ) ๓๓

ANSI C92.2-1987, ระบบไฟฟากำลัง – ระบบและอุปกรณ 

ไฟฟากระแสสลับที่ทำงาน ณ แรงดันปกติมากกวา 230 

กิโลโวลต – พิกัดแรงดันตางๆ ที่นิยมเลือกใช ๓๔

มาตรฐาน NEMA No. CC1-1993, ตัวตอสายดานไฟฟากำลัง 

สำหรับสถานีไฟฟาแรงสูง ๓๕

3. DEFINITIONS (นิยาม/คำจำกัดความ) ๓๖

คำจำกัดความทั้งหมด, ยกเวนคำที่ครอบคลุมไวเปนการ 

เฉพาะในมาตรฐานฉบับนี้, จะตองเปนไปตาม ANSI/IEEE 

100 และ ANSI C57.13. ๓๗

3.1 accuracy classes (ระดับความแมนยำ)

ขีดจำกัดตางๆ, ในพจนของตัวประกอบการแกอัตราสวนและ 

มุมเฟส, ซึ่งไดบัญญัติไวแลว. ๓๘

3.2 accuracy of CCVT (ความแมนยำของซีซีวีที) 

หนทางในการแสดงระดับความสอดคลองระหวางคาจริงที่ 

หาไดจากวงจรทุติยภูมิและคาที่สามารถหาไดจากอัตราสวน 

ตามปายชื่อ. คุณลักษณะการทำงานตางๆ ที่สัมพันธกับความ 

๓๕ 
NEMA No. CC1 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ NEMA No. CC1-2005
Scope: Covers uninsulated connectors and bus supports which are made of 
metal and intended for use in substations.
๓๖ 
ตนฉบับ C93.1-1999 ไมมีการกำหนดหัวขอยอยใหกับคำศัพทแตละคำภายใตหัวขอ 
Definitions นี้ แตผมใสหัวขอยอยเขาไป เพื่อใหงายตอการคนหาจากสารบัญ และงายตอการ 
อานมากขึ้น เมื่อเทียบกับการบรรยายศัพทถึง 54 คำแบบไมแยกหัวขอยอยเลย
 ทั้งนี้ C93.1-1990 & C93.1-1999 กำหนดนิยามไวเหมือนกันหมดทั้ง 54 คำ ขณะที่ 
C93.1-1981 (CC) & C93.2-1976 (CCVT) มีนิยามของคำศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับแตละ 
อุปกรณเอง และเมื่อรวมเขาดวยกันจะมีนิยามอยู 53 คำ ซึ่งคำที่มีนอยกวาฉบับปจจุบัน คือ 
คำวา electromagnetic unit protective device(s) เพียงคำเดียว
๓๗ 
เมื่อกอน C93.1-1981 (CC) อางอิง ANSI/IEEE 100-1977 ขณะที่ C93.2-1976 (CCVT) อางอิง 
C42.100-1972 (IEEE Std 100-1972), C57.13-1968 & C93.1-1972 ตอมาเมื่อประกาศใช 
C93.1-1990 ซึ่งเปนการรวม C93.1-1981 (CC) & C93.2-1976 (CCVT) เขาดวยกัน 
ไดเปลี่ยนการอางอิงเปน ANSI/IEEE 100-1984 & ANSI C57.13-1979 สุดทายเมื่อมาถึง 
C93.1-1999 ฉบับปจจุบัน ก็ยังอางมาตรฐานทั้งสองฉบับเชนเดิม เพียงแตไมไดระบุปไว 
ซึ่งหมายความวาตองติดตามฉบับลาสุดอยูเสมอ สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 กำหนด 
นิยามที่เกี่ยวของไวทั้งหมด จึงไมไดบอกใหไปอานเพิ่มในเอกสารอื่นอีก แตวาดานลางของนิยาม 
สวนใหญของ NEMA No. SG 11 จะบอกไวเลยวานิยามที่เขียนไวนั้น อางอิงมาจากมาตรฐาน 
NEMA อื่นๆ ฉบับใดบาง
๓๘ 
นิยามของคำวา accuracy class ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนด 
นิยามของ accuracy class เอาไว
๓๙ 
นิยามของคำวา accuracy class of CCVT ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 
ไมไดกำหนดนิยามของ accuracy class of CCVT เอาไว
๔๐ 
นิยามของคำวา accuracy ratings ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA
No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ accuracy ratings เอาไว
๔๑ 
นิยามของคำวา basic impulse insulation level (BIL) ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไว 
เหมือนกันหมดทั้ง C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 
11-1955, Section SG 11-1.06 กำหนดนิยามของ Basic Impulse Insulation Level ไววา 
“Basic Impulse Insulation Levels are reference insulation levels expressed in 
withstand voltage.” เมื่อเทียบกับนิยามของ C93.1 ฉบับนี้จะพบวานิยามของ NEMA 
ไมไดกำหนดลักษณะคลื่นที่ใชในการทดสอบคา BIL แตเมื่อตรวจสอบจาก Table 1 ของ 
มาตรฐานดังกลาว ก็พบวาลักษณะคลื่นที่ใชในการทดสอบคือ 1.5 × 40 µs ซึ่งแตกตางจากคลื่น 
ที่นิยมใชกันปจจุบันคือ 1.2 × 50 µs

แมนยำของซีซีวีที แสดงดวยของตัวประกอบการแกอัตรา 

สวนและมุมเฟส.๓๙

3.3 accuracy ratings (พิกัดความแมนยำ)

ระดับความแมนยำตามดวยเบอรเดนที่ใชกำหนดระดับความ 

แมนยำนั้น. ๔๐

3.4 basic impulse insulation level (BIL) 

(ระดับการฉนวนอิมพัลสมูลฐาน)

ความคงทนทางไฟฟาของฉนวนที่แสดงในพจนของคายอด 

คลื่นอิมพัลสมาตรฐาน ซึ่งมีเวลาหนาคลื่น 1.2 ไมโครวินาที 

และเวลาในการลดคาเหลือครึ่งหนึ่ง 50 ไมโครวินาที. ชวงเผื่อ 

ที่ยอมใหเกิดขึ้นคือ 1.2-5.0 × 40-60 ไมโครวินาที. ๔๑, ๔๒, ๔๓

3.5 basic switching impulse insulation level (BSL) 

(ระดับการฉนวนสวิตชิ่งอิมพัลสพื้นฐาน)

๔๒ 
ลักษณะคลื่นอิมพัลสฟาผาสามารถแบงออกเปน 2 อยาง (1) คลื่นเต็มหรือคลื่นอิมพัลสฟาผา 
มาตรฐาน (Standard 
Lightning Impulse) และ (2) 
คลื่นสับ (Chopped Wave) 
ซึ่งแยกเปนแบบที่สับกอนและ
สับหลังคายอด

๔๓ 
ถาม: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นได (tolerance range) ของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BIL ตาม 
C93.1 ฉบับนี้ แตกตางกับชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IEEE Std. 4 หรือไม ?
ตอบ: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นไดตาม C93.1-1999 ฉบับนี้คือ 1.2-5.0 × 40-60 µs ซึ่งแตกตาง 
จากขอกำหนดของ IEEE Std. 4-1995, Section 7.5 Tolerances ที่กำหนดวา If not 
otherwise specified by the appropriate apparatus standard, the following 
differences are accepted between values for the standard impulse and those 
actually recorded:
 a) Peak value ±3 %
 b) Virtual front time ±30%
 c) Virtual time to half-value ±20%
 หากคำนวณเวลาหนาคลื่นและหางคลื่นตามเกณฑของ IEEE Std. 4 ขางตน ก็จะไดชวงเผื่อ 
เทากับ 0.84-1.56 × 40-60 µs แตเนื่องจากเกณฑของ IEEE Std. 4 ใชไดกับกรณีที่ไมมี 
มาตรฐานสำหรับอุปกรณนั้นๆ เปนการเฉพาะ (appropriate apparatus standard) จึงใหถือ 
วาอุปกรณ CC & CCVT ที่มีมาตรฐานเฉพาะคือ C93.1-1999 จะตองใชเกณฑ 1.2-5.0 × 
40-60 µs ในการทดสอบ BIL จากการเปรียบเทียบขางตน วิศวกรที่ตรวจสอบผลการทดสอบ 
BIL ของ CC & CCVT จะตองพิจารณาเกณฑดังกลาวใหถูกตองดวย
๔๔ 
นิยามของ basic switching impulse insulation level (BSL) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 
11-1955 ไมไดกลาวถึง Basic Switching Impulse Insulation Level เลย เนื่องจากวาพิกัด 
แรงดันสูงสุดตาม Table 1 ของมาตรฐานดังกลาวคือ 288 kV ซึ่งยังต่ำกวา 300 kV จึงไมจำเปน 
ตองคำนึงถึงผลของสวิตชิ่งอิมพัลส

๔๕ 
ถาม: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นได (tolerance range) ของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BSL ตาม 
C93.1 ฉบับนี้ แตกตางกับชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IEEE Std. 4 หรือไม ?
ตอบ: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นไดของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BSL ตาม C93.1-1999 ฉบับนี้คือ 
100-500 × 2000-4000 µs ซึ่งแตกตางจากขอกำหนดของ IEEE Std. 4-1995, Section 8.2 
Tolerances ที่กำหนดวา If not otherwise specified by the appropriate apparatus 
standard, the following differences are accepted between specified values and 
those actually recorded:
 a) Peak value ±3 %
 b) Time to peak ±20%
 c) Time to half-value ±60%
 หากคำนวณเวลาหนาคลื่นและหางคลื่นตามเกณฑของ IEEE Std. 4 ขางตน ก็จะไดชวงเผื่อ 
เทากับ 200-300 × 1000-4000 µs แตเนื่องจากเกณฑของ IEEE Std. 4 ใชไดกับกรณีที่ไมมี 
มาตรฐานสำหรับอุปกรณนั้นๆ เปนการเฉพาะ (appropriate apparatus standard) 
จึงใหถือวาอุปกรณ CC & CCVT ที่มีมาตรฐานเฉพาะคือ C93.1-1999 จะตองใชเกณฑ 
100-500 × 2000-4000 µs ในการทดสอบ BSL จากการเปรียบเทียบขางตน วิศวกรที่ตรวจ 
สอบผลการทดสอบ BSL ของ CC & CCVT จะตองพิจารณาเกณฑดังกลาวให ถูกตองดวย
๔๖ 
นิยามของคำวา burden of a CCVT ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG11-1.25 ใหนิยามของคำวา Burden 
Rating ไววา “Burden rating is the maximum unity power factor burden in watts at 
rated secondary voltage which the coupling capacitor potential device can carry 
when energized at operating voltage without deviating from the standard 
performance characteristics.”
 แสดงวาเมื่อกอน NEMA นิยามเบอรเดนไวตางจาก ANSI ในตอนนี้ นั่นคือ ตัวประกอบ 
กำลังของเบอรเดนตองเปนหนึ่งเสมอ เบอรเดนจึงมีหนวยเปนวัตต แทนที่จะเปนหนวยโวลต- 
แอมแปร เหมือนอยางปจจุบัน
๔๗ 
นิยามของคำวา capacitor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955, Section SG 11-1.07 
กำหนดนิยามของ capacitor ไววา “A capacitor is a device, the primary purpose of 

which is to introduce capacitance into an electric circuit.” ซึ่งเปนนิยามทั่วไปที่ไม 
ตรงกับการใชงานใน CC & CCVT
๔๘ 
นิยามของ capacitor divider ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor divider เอาไว
๔๙ 
นิยามของ capacitor element ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor element เอาไว
๕๐ 
นิยามของ capacitor stack ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor stack เอาไว
๕๑ 
นิยามของคำวา capacitor unit ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955, Section SG 11-1.09 
กำหนดนิยามของ coupling capacitor unit ไววา “A coupling capacitor unit is a single 
coupling capacitor consisting of a dielectric and electrods in a container.” 
ซึ่งมีความหมายคลายกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๒ 
นิยามของคำวา carrier drain coil ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.17 
กำหนดนิยามของ carrier-current drain coil ไววา “A carrier current drain coil is a 
reactor which is connected between the carrier current lead and ground and 
which presents a low impedance to the flow of power frequency current and a 
high impedance to the flow of carrier frequency current. The purpose of the coil 
is to prevent high voltage at power frequency current from being irnpresse on 
the carreir lead and to prevent the loss of carrier frequency energy toground.” 
ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้ แตวา NEMA ชัดเจนกวาเพราะบอก 
หนาที่การทำงานไวดวย

ความคงทนทางไฟฟาของฉนวนที่แสดงในพจนของคายอด 

คลื่นของสวิตชิ่งอิมพัลสมาตรฐาน ซึ่งมีเวลาหนาคลื่น 250 

ไมโครวินาที และเวลาในการลดคาเหลือครึ่งหนึ่ง 2500 

ไมโครวินาที. ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้น คือ 100-500 × 2000- 

4000 ไมโครวินาที. ๔๔, ๔๕

3.6 burden of a CCVT (เบอรเดนของซีซีวีที)

คุณสมบัติของวงจรไฟฟาที่ตอเขากับขั้วตอสายทุติยภูมิ ซึ่งใช 

กำหนดกำลังไฟฟาจริงและกำลังไฟฟาจินตภาพ ณ ปลายดาน 

ทุติยภูมิ เบอรเดนนี้จะบอกเปนอิมพีแดนซรวมในหนวยโอหม 

พรอมทั้งองคประกอบความตานทานและรีแอกแตนซสมมูล, 

หรือบอกเปนโวลต-แอมแปรรวมและตัวประกอบกำลัง ณ 

แรงดันและความถี่ที่กำหนด. ๔๖

3.7 capacitor (ตัวเก็บประจุ)

ในมาตรฐานฉบับนี้, คำวา “ตัวเก็บประจุ” นำมาใชเมื่อไม 

จำเปนตองเนนลงไปถึงความหมายที่แตกตางกันระหวาง 

คำวา “หนวย ตัวเก็บประจุ” หรือ “ชุดตัวเก็บประจุ”. ๔๗

3.8 capacitor divider (ตัวเก็บประจุแบงแรงดัน)

ชุดตัวเก็บประจุที่ประกอบดวยความจุไฟฟาสองคาตออนุกรม

กัน เพื่อสรางอุปกรณแบงแรงดันที่ใชหลักการของความจุ 

ไฟฟา (ดูภาพผนวก A). ๔๘

3.9 capacitor element (องคประกอบตัวเก็บประจุ)

ชิ้นสวนของตัวเก็บประจุที่ไมสามารถแบงแยกได ซึ่งประกอบ 

ดวยขั้วไฟฟาสองขั้วที่คั่นดวยไดอิเล็กตริก. ๔๙

3.10 capacitor stack (ชุดตัวเก็บประจุ)

หนวยตัวเก็บประจุหรือชุดประกอบสำเร็จของตัวเก็บประจุ 

หนึ่งหนวยหรือมากกวานั้น. ๕๐

3.11 capacitor unit (หนวยตัวเก็บประจุ)

ชุดประกอบสำเร็จขององคประกอบตัวเก็บประจุหลายๆ อัน 

ภายในกระปองหนึ่ง พรอมทั้งขั้วตอสายที่เขาถึงได. ๕๑

3.12 carrier drain coil (ขดลวดระบายสัญญาณสื่อสาร)

ตัวเหนี่ยวนำที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงต่ำและขั้วตอลงดิน 

ของตัวเก็บประจุเชื่อมตอ มีอิมพีแดนซต่ำเมื่อกระแสความถี่ 

ไฟฟากำลังไหลผานและมีอิมพีแดนซสูงเมื่อกระแสความถี่ 

สัญญาณสื่อสารไหลผาน. ๕๒

3.13 carrier-frequency capacitance 

(ความจุไฟฟาในยานความถี่สัญญาณสื่อสาร)

ความจุไฟฟา ณ ความถี่ที่กำหนดใหในยานความถี่สัญญาณ 

สื่อสาร. ความจุไฟฟานี้กำหนดโดยผลกระทบรวมของความจุ 

ไฟฟาภายในและของความเหนี ่ยวนำตัวเองของตัวเก็บ 

ประจุนั้น. ๕๓

๕๓ 
นิยามของ carrier-frequency capacitance ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ carrier-frequency 
capacitance เอาไว
๕๔ 
นิยามของคำวา carrier grounding switch ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.15 กำหนดนิยามของ carrier-cur-
rent grounding switch and gap ไววา “A carrier current grounding switch and gap is 
a grounding switch and protective gap connected across the carrier current
equipment between the connection to the coupling capacitor and ground. The 
switch is used to ground the carrier current equipment without interrupting the 
operation of the high-voltage line or, when used, of the patentia device. The
gap is used to limit the voltage impressed on the carrier current equipment and, 
when used, the line tuning unit.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้ 
แตวา NEMA ชัดเจนกวาเพราะบอกหนาที่การทำงานไวดวย
๕๕ 
นิยามของคำวา carrier lead-in terminal ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.15 กำหนดนิยามของ carrier 
current lead ไววา “A carrier current lead is the connection from the coupling 
capacitor to the carrier current equipment or line tuning unit.” ซึ่งมีความหมาย 
ใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๖ 
นิยามของคำวา carrier protective device ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999

3.14 carrier grounding switch 

(สวิตชตอสัญญาณสื่อสารลงดิน)

สวิตชที ่ตอระหวางขั ้วตอสายแรงต่ำและขั ้วตอลงดินของ 

ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ. ๕๔

3.15 carrier lead-in terminal 

(ขั้วตอสายนำเขาสัญญาณสื่อสาร)

ขั้วตอสายที่ตอเขากับสายไฟฟาซึ่งเดินมาจากอุปกรณปรับ 

สัญญาณผานสายสงไฟฟา. ๕๕

3.16 carrier protective device 

(อุปกรณปองกันสัญญาณสื่อสาร)

อุปกรณที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงต่ำและขั้วตอลงดินของ 

ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ เพื่อทำหนาที่จำกัดแรงดันเกินชั่วครูที่ 

เกิดขึ้นระหวางขั้วตอสายทั้งสองขั้วนั้น. ๕๖

3.17 coupling capacitor (ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

ชุดประกอบสำเร็จของตัวเก็บประจุหนึ่งหนวยหรือมากกวา 

นั้นที่ยึดติดเขาดวยกันและมีขั้วตอสายแรงสูง, ขั้วตอสายแรง 

ต่ำ, และขั้วตอลงดิน รวมทั้งหากมีฐานของตัวเก็บประจุเชื่อม 

ตอ (ดูภาคผนวก A, รูปที่ A1). ๕๗

3.18 coupling capacitor base 

(ฐานของตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

กลองที่มีหนาที่รองรับน้ำหนัก ซึ่งยึดติดอยูใตหนวยตัวเก็บ 

ประจุตัวลางของชุดตัวเก็บประจุและอาจมีอุปกรณเสริมเพื่อ 

วัตถุประสงคดานการทำงานหรือการปองกันอุปกรณ. ๕๘

3.19 coupling capacitor voltage transformer 

(CCVT) (หมอแปลงแรงดันแบบตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

หมอแปลงแรงดันที่ประกอบดวยตัวเก็บประจุแบงแรงดันและ 

หนวยแมเหล็กไฟฟา ไดรับการออกแบบและตอเขาดวยกัน 

เพื่อใหแรงดันทุติยภูมิของหนวยแมเหล็กไฟฟามีสัดสวนและ 

มุมเฟส ตามแรงดันปฐมภูมิที่ปอนใหตัวเก็บประจุแบงแรงดัน 

นั้น สำหรับทุกๆ คาของเบอรเดนดานทุติยภูมิที่ยังอยูในพิกัด 

ของหมอแปลงแรงดันแบบตัวเก็บประจุเชื่อมตอ (ดูภาคผนวก 

A, รูปที่ A2).๕๙ – ๖๒

3.20 design tests (การทดสอบตนแบบ)

การทดสอบที่กระทำโดยผูผลิตตออุปกรณที่ออกแบบไวแตละ

รุน เพื่อบัญญัติคุณลักษณะการทำงานตางๆ และเพื่อสาธิต 

ใหเห็นวาเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ที่เหมาะสม.๖๓

 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 นำคำนี้ไปเปนสวนหนึ่งของนิยามคำวา carrier current 
grounding switch and gap ตามที่ผมกลาวไปแลวจึงไมนำมากลาวซ้ำอีก
๕๗ 
นิยามของคำวา coupling capacitor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.10 กำหนดนิยามของ coupling 
capacitor ไววา “A coupling capacitor is an assembly of one or more coupling 
capacitor units fastened together; it may also include line and ground terminals 
and, if used, a base.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๘ 
นิยามของคำวา coupling capacitor base ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน NEMA No. SG 11-1955, Section SG 
11-1.14 กำหนดนิยามของ carrier base ไววา “A carrier base is a supporting enclosure 
which is fastened beneath the lower coupling capacitor unit of a coupling 
capacitor, between the coupling capacitor and ground, and which is capable of 
containing a carrier current drain coil and a carrier current grounding switch and 
gap but not a potential device.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๙ 
นิยามของคำวา coupling capacitor voltage transformer (CCVT) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 ขณะที่ NEMA No. SG 
11-1955, Section SG11-1.18 ใหนิยามของคำวา coupling capacitor potential device
วา “A coupling capacitor potential device is a voltage transforming equipment 
which is connected to one conductor of a circuit through a coupling capacitor to 
provide a low voltage such as is required for the operation of instruments and
relays.” ซึ่งก็ใกลเคียงกับนิยามของ C93.1-1999 ฉบับนี้ แตมีขอสังเกตวานิยามของ NEMA 
ไมไดพูดถึงการ in-phase ของแรงดันดานทุติยภูมิกับดานปฐมภูมิ ทั้งนี้เนื่องจาก NEMA 
มีการแบงอุปกรณ CCPD เปน 2 classes ตาม Section SG 11-4.01: Device Classes คือ 
Class A (in-phase) และ Class C (out-of-phase)
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3.21 dissipation factor 

(ตัวประกอบการสูญเสียเปนความรอน)

ฟงกชันแทนเจนตของมุมเดลตาซึ่งเปนผลตางเฟสระหวาง 

แรงดันที่ปอนเขาไปยังตัวเก็บประจุ และกระแสผลลัพธที่เยื้อง 

ไปจากมุม 90 องศา. ตัวประกอบการสูญเสียเปนความรอนนี้ 

มักจะแสดงเปนคารอยละ.๖๔

3.22 electromagnetic unit (หนวยแมเหล็กไฟฟา)

สวนประกอบของซีซีวีทีที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงดันปาน 

กลางและขั้วตอลงดินของตัวเก็บประจุแบงแรงดัน.

หมายเหตุ - หนวยแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสวนสำคัญ คือ 

รีแอกแตนซเชิงเหนี ่ยวนำที ่มีคาประมาณรีแอกแตนซเชิง 

ความจุของความจุไฟฟาสองตัว (C1 และ C2) ที่ตอขนานกัน 

ณ ความถี่ไฟฟากำลัง. C1 และ C2 มีนิยามซึ่งจะกลาวถึงตอไป 

หมอแปลงตัวหนึ่งใชงานรวมกับความจุไฟฟานี้ เพื่อลดแรงดัน 

ปานกลางใหเหลือเทากับแรงดันทุติยภูมิท่ีตองการรีแอกแตนซ 

เชิงเหนี่ยวนำนั้นอาจจะมีบางสวนหรือทั้งหมดประกอบอยูใน

หมอแปลงดังกลาว.๖๕,๖๖

3.23 electromagnetic unit protective device(s) 

(อุปกรณปองกันหนวยแมเหล็กไฟฟา)

อุปกรณที่ประกอบไวในซีซีวีที เพื่อวัตถุประสงคในการจำกัด 

แรงดันเกินซึ่งอาจจะปรากฎครอมชิ้นสวนอันใดอันหนึ่งหรือ 

มากกวานั้น, หรือเพื่อปองกันไมใหเฟอรโรเรโซแนนซคางอยู 

ลอดหรือทั้งสองอยาง.๖๗

โปรดติดตามตอฉบับหนา

๖๐ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Ritz Instrument Transformer 
(USA) Type OTCF จาก Catalog: Products-L3-OTCF- 
71507-V1-EN

๖๑ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Trench Electric (Canada) 
จาก Catalog: E241.51 (2006)

๖๒ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Arteche (Spain) จาก Catalog: 
Capacitive Voltage Transformers and Coupling 
Capacitors (2004)

๖๓
นิยามของคำวา design tests ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน NEMA No. SG
11-1955, Section SG 11-1.02 กำหนดนิยามของ design tests ไววา “Design tests are 
tests made by the manufacturer to verify
the design of the equipment and to secure design and application data.” 
ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๖๔ 
นิยามของคำวา dissipation factor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือน
๖๕ 
นิยามของคำวา electromagnetic unit ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนด 
นิยามของ electromagnetic unit เอาไว
๖๖ 
ขอมูลจาก บันทึกองคความรูฯ, วิบูลย ฤกษศิระทัย, หนา 56-57 พูดถึง inductive reactance 
(choke coil) ของผูผลิต Trench ไวดังนี้ CVT of Trench Electric ให choke coil and gap 
ตอ parallel กับ intermediate transformer โดยใหเหตุผลดังนี้
 1. The purpose of choke coil is to prevent the grounding of the carrier signal 
when the ground switch is closed. With the choke coil connected in parallel 
with the intermediate transformer and main ground switch open, the reactance 

of intermediate transformer and the series reactor are high enough to block the 
carrier signal.
 2. Connecting the choke coil in parallel has several advantages:
 2.1 With the main ground switch in the open position, any overvoltage at 
the intermediate voltage tap will not affect the choke coil assembly.
 2.2 The choke coil will not carry power frequency current under normal 
service conditions when the main ground switch is open.
 2.3 Should there be harmonic voltage of the fundamental this will not 
cause a voltage drop (which could be of substantial magnitude) across the 
choke coil assembly.
 2.4 The accuracy of the unit will not be affected as the units are factory 
adjusted with the choke coil connected in the circuit.
 3. Gap setting distance for sparkover gap of Trench Electric is not applicable 
as the gap is set by the manufacturer and is not adjustable (Siemens type 
B2-H45).
๖๗ 
นิยามของ electromagnetic unit protective device(s) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน
C93.2-1976 & NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ electromagnetic unit 
protective device(s) เอาไว



พรอมจายจากโรงไฟฟาเสมือนไปที่ตลาดซื้อขายไฟฟาตางๆ

การซื้อขายไฟฟากระทำกันในตลาด 3 ประเภท ไดแก ตลาด 

สมดุล (balancing market) ตลาดซื้อขายทันที (spot 

market) และตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา (derivatives 

market) นอกจากน้ี ยังมีการซ้ือขายไฟฟาระหวางพันธมิตร 

กันโดยตรง (over-the- counter: OTC) บทความนี้กลาวถึง 

โอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับโรงไฟฟาเสมือนในตลาดพลังงานเสรี 

และอางอิงกับตลาดพลังงานในประเทศเยอรมนีและตลาด 

แลกเปลี่ยนพลังงานของยุโรป เปนแนวคิดที่ใชกับโครงขาย 

ไฟฟาและตลาดซื้อขายไฟฟาระดับสากล  

ตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุล

สิ่งที่ตองมีมากอนสำหรับปฏิบัติการของโครงขายไฟฟาใหมี 

ความเสถียรคือ การสมดุลระหวางการผลิตและการใชไฟฟา 

การเรียกวาสมดุลนั่นคือ กำลังไฟฟาจะถูกเพิ่มหรือลดหากมี 

ความแตกตางระหวางสองสิ่งนี้ขึ้น เปาหมายของการสมดุล 

ไฟฟาคือ การคงความถี่ 50 Hz ใหอยูภายในพิกัดความเผื่อที่ 

กำหนดไวและมีการชดเชยเมื่อการผลิตและการใชไฟฟาเกิด 

แตกตางกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว จึงมีการสมดุล 

ไฟฟาแบบพลวัต 3 ประเภท คือ การสมดุลไฟฟาปฐมภูมิ 

การสมดุลไฟฟาทุติยภูมิและการสมดุลไฟฟาตติยภูมิ การ 

สมดุลไฟฟาทำไดจากผูใหบริการเสริมของโครงขายไฟฟาที่ 

ตอบสนองตอขอเสนอ ซึ่งขอเสนอนี้ออกโดยผูปฏิบัติการ 

ระบบสง (transmission system operator) กอนที่ผู 

ปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือน (VPP operator) สามารถ 

ใหราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุลนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟาแต 

ละหนวยตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติจากผูปฏิบัติการ 

ของระบบสงกอน

ตามที่ปฏิบัติกันมา โรงไฟฟาแบบดั้งเดิมเปนแหลงผลิตไฟฟา 

สำหรับการสมดุลพลังงาน อยางไรก็ตามปจจุบันนี้โรงไฟฟา 

เสมือนสามารถเชื ่อมตอเครื ่องกำเนิดไฟฟาขนาดเล็กกวา 

จำนวนหลายๆ หนวยเขาดวยกัน เพื่อใหไดขนาดต่ำสุดที่ 

สามารถเสนอราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาสมดุลได โดยทั่วไป 

ผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือนเสนอปริมาณการสมดุลกำลัง

ไฟฟาที่แนนอน และผูแทนตลาดเปนผูวางตำแหนงขอเสนอ 

เหลานี้ในตลาดซื้อขายไฟฟา

—
ตลาดซื้อขายไฟฟาทันทีของยุโรป 
ตลาดซื้อขาย ไฟฟาทันทีของยุโรป (EPEX) 
มีขอเสนอให 2 ทางเลือก สำหรับซื้อขายไฟฟา 
ระยะสั้นคือ ตลาดลวงหนา 1 วัน และตลาด 
ระหวางวัน ในอดีตการซื้อขายไฟฟาทำกันในวัน 
รุงขึ้นเปนบล็อกรายชั่วโมงหรือบล็อกของชั่วโมง 
การประมูลกำหนดไวที่เที่ยงวัน เจ็ดวันตอสัปดาห 
ตลอดทั้งปรวมถึงวันหยุด ตอมาภายหลังการ 
ซื้อขายไฟฟาทำกันในวันเดียวกันหรือวันรุงขึ้น
ในชั่วโมงเดียว รายคาบ 15 นาที หรือบล็อก 
ของชั่วโมง     

ตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา

ตลาดประเภทท่ี 3 คือ ตลาดซ้ือขายไฟฟาลวงหนา European 

Energy Exchange (EEX) ในตลาดนี้นายหนาสามารถจัด 

การดานการเงิน สำหรับการซื้อขายไฟฟาลวงหนาตลาดซื้อ 

ขายไฟฟาลวงหนามักใชเพื่อลดความสูญเสียตอความผันผวน
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ของราคาในตลาดซื้อขายไฟฟาทันที 

การปฏิบัติการอยางเหมาะสมที่สุดของโรงไฟฟาเสมือน

จากการที่ไดกลาวไวขางตน ผูปฏิบิติการของโรงไฟฟาเสมือน 

ไมเพียงตองมีความชัดเจนในเรื ่องความรู และการควบคุม   

สินทรัพยของโรงไฟฟาเทานั้น แตตองทำการบริหารจัดการ 

ในเชิงพานิชยขององคกรใหมีความคุมคาดวย (รูปที่ 1) ระบบ 

ควบคุมโรงไฟฟาเสมือนแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุดของ ABB จัดเตรียมพื้นฐานสำหรับโรงไฟฟาเสมือนให 

บรรลุความสำเร็จทั้งสองจุดมุงหมายนี้ ระบบจะเชื่อมตอ 

สินทรัพยที่กระจายกันอยูเขาดวยกันและทำใหมีการปฏิบัติ 

การวางแผนและการพิจารณาในเชิงพานิชยใหมีความเหมาะสม 

ที่สุด (รูปที่ 2) 

ระบบควบคุมตองการใหมีความพรอมจายไฟฟาสูง เพื่อให 

เขากับกฎเกณฑที่เขมงวดของการใชบริการโครงขายไฟฟาได 

และผลการปฏิบัติการอยางเหมาะสมทั้งหมดตองเอามาใช 

ประโยชนตามเวลาจริง ผูปฏิบิติการของโรงไฟฟาเสมือนมัก 

เผชิญกับความทาทายของฐานการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา 

ที่เติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงตองใชระบบระบบควบคุม 

แบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่เพิ่มหรือลดความ 

สามารถได โดยสามารถเติบโตจากไมกี่หนวยไปจนถึงสอง 

สามพันหนวยในระยะเวลาสั้นๆ  หนึ่งในการติดตั้งของ ABB 

ลูกคามีฐานการติดตั้งจาก 20 หนวย เพิ่มเปนมากกวา 2,800 

หนวย ภายในเวลา 3 ป  การเพิ่มฮารดแวรและซอฟตแวร 

ทั ้งหมดปรับเปลี่ยนโดยไมตองหยุดการทำงานของเครื ่อง 

ABB สามารถเพิ่มทุกหนวยโดยไมขัดขวางการปฏิบัติการ  

การติดตอสื่อสารกับสินทรัพยที่กระจายไปในสถานที่ตางๆ 

จะใชการสื่อสารไรสาย ดังนั้น การใชมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางไซเบอรขั้นสูงสุดสำหรับการสงคำสั่งตั้งคาและการสมดุล 

ไฟฟา จากระบบควบคุมไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟาหนวยตางๆ 

จึงสำคัญมาก สิ่งเหลานี้ทำไดโดยจัดหาสินทรัพยหรือรวม 

กลุมสินทรัพยในทองถิ่นนั้นๆ พรอมดวย RTU (remote 

terminal units) ใชอุโมงค VPN (virtual private network 

tunnels) เพื่อสงสัญญาณ แลวใช GSM หรือการเขารหัสใน 

การตอเชื่อมอินเตอรเน็ต  (รูปที่ 2) 

ในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดเชิงพานิชยของระบบควบคุมนั้น 

ใหนำคาการพยากรณความตองการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

หมุนเวียน ขอตกลงระยะยาว ความตองการไฟฟาและขนาด 

กำลังความพรอมจายไฟฟามารวมกัน วิธีการนี้ผูปฏิบิติการ 

ของโรงไฟฟาเสมือนไดรับขนาดกำลังพรอมจายและราคา 

ซื้อขายไฟฟา  ดวยขอมูลนี้กลยุทธการประมูลที่เหมาะสม 

สำหรับตลาดซื้อขายไฟฟาตางๆ ถูกนำเสนอสำหรับฝายซื้อ 

ขายไฟฟา ซึ่งจัดสงขอเสนอไปยังตลาดซื้อขายไฟฟา เมื่อการ 

ประมูลเสร็จสิ ้นขนาดกำลังไฟฟาและขอตกลงการบริการ 

ของโครงขายไฟฟาถูกสงกลับไปที่ระบบควบคุมและการหา 

คาเหมาะสมที่สุด เพื่อทำรายการผลิตสำหรับเครื่องกำเนิด 

ไฟฟาและพิจารณาขอจำกัดและการรบกวนที่มีอยูทั้งหมด 

(รูปที่ 3)   

—
นอกจากนี้ถามีการรองขอใหแตละรายการผลิต
เขารวมทำการสมดุลไฟฟาเขามาอยางทันทีทันใด 
จะมีการจัดตั้งคาจุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง
กำเนิดไฟฟาหนวยที่สัมพันธกันทั้งหมดดวย
(รูปที่ 4)

การอินเตอรเฟสแบบมาตรฐานเปดของ ABB ทำใหงาย 

สำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือนในการบูรณาการ 

ระบบควบคุมเขากับภูมิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและทำ 

ขาวสารใหเปนอัตโนมัติและทำใหสัญญาณไหลจากระดับ 

อุปกรณที่หนางานไปสูระดับบริหารจัดการพลังงาน (รูปที่ 2)

ABB ใชโปรแกรมการหาคาเหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร 

เพื่อกระจายการจัดตั้งคาจุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องกำเนิด 

ไฟฟาตามเวลาจริง คุณสมบัติของโรงไฟฟา เชน ขีดจำกัดของ 

กำลังไฟฟา การรบกวนหรือการเบี่ยงบนของรายการผลิตถูก 

ตรวจวัดแบบออนไลนและใชเปนตัวประกอบโดยตรงในการ 

ควบคุมสินทรัพย วิธีการนี้โปรแกรมการหาคาเหมาะสมที่สุด 

ทำใหมั่นใจไดวาโรงไฟฟาเสมือนถูกเดินเครื่องในรูปแบบดี 

ที่สุดเทาที่เปนไปไดเสมอ

ดวยวิธีการแกปญหาที่ผานมาของ ABB ครอบคลุมทุกแงมุม 

และความตองการสำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟาเสมือน 

โดยเฉพาะระบบควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสม 

ที่สุดทำงานบนเครื่องใหบริการ (server) ที่ตั้งในศูนยขอมูล 

กระจายไปตามสภาพภูมิศาสตร วิธีการนี้ ABB สามารถทำให 

แนใจถึงความพรอมใชงานอยางสูง ซึ่งเปนคุณลักษณะการ 

ทำงานที่สำคัญของระบบควบคุมในสภาพแวดลอมที่มีความ 

วิกฤติสูง

เมื่อโลกนี้ไดนำแหลงพลังงานหมุนเวียนมาใชประโยชนมาก 

ขึ้น โรงไฟฟาเสมือนจะเพิ่มบทบาทของการผลิตไฟฟาอยาง 

ยั่งยืนมากขึ้นอยางมีนัยยะ การเติบโตอยางซับซอนของการ 

ผลิตไฟฟาในวิธีการอยางเหมาะสมที่สุดตรงกับความตองการ

และตลาดซื้อขายไฟฟา ทำใหเกิดความคุมคาที่สุดนั้น ระบบ 

ควบคุมแบบศูนยกลางและการหาคาเหมาะสมที่สุดของ ABB 

จะเปนเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผูปฏิบัติการของโรงไฟฟา 

เสมือนตอไป 

โรงไฟฟาเสมือนเปนสินทรัพยดานการผลิตไฟฟาประกอบ 

ดวยการรวมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาเขาไวเกือบทั้งหมด: 

กาซชีวภาพ ชีวมวล การผลิตไฟฟาและความรอนรวม (CHP) 

CHP ขนาดเล็ก พลังลม แสงอาทิตย พลังน้ำ เครื่องยนตดีเซล 

และเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยทั่วไปโรงไฟฟาเสมือนจะไดการ 

ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา พลังงานหมุนเวียนทั้งขนาดเล็กและ 

ขนาดกลางรวมกันเปนรอยๆ โรงกลายเปนโรงไฟฟาเสมือน 

ขนาดใหญ 1 โรง ที่มีขนาดและความยืดหยุนตอการเขาไป 

มีสวนรวมในตลาดซื้อขายไฟฟา โดยเฉพาะการบริการเสริม 

(ancillary services) ของโครงขายไฟฟาที่สรางผลประโยชน 

ไดอยางมาก 

นอกจากนี้ โรงไฟฟาเสมือนสามารถสรางไดจากการใชระบบ 

สะสมพลังงานในรูปแบบตางๆ เชน แบตเตอรี่ การสะสม 

ความรอน การอัดอากาศ หรือการสูบน้ำกลับ (pumped 

storage) จนในที่สุดผูใชไฟฟาสามารถกลายเปนสวนหนึ่งของ 

โรงไฟฟาเสมือนดวย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงกระบวน 

งานใหเหมาะสมกับเศรษฐศาสตรทางไฟฟาทั่วไปหรือโดย 

การเลื่อนเวลาการใชโหลดในกระบวนการผลิต (รูปที่ 1)

กลาวโดยทั่วไป เปาหมายของโรงไฟฟาเสมือนประกอบดวย  

3 สวน ไดแก เพื่อใหไดราคาการผลิตพลังงานในตลาดซื้อขาย 

ไฟฟาที่ดีกวา เพื่อมีสวนรวมการจัดสมดุลไฟฟาในตลาดซื้อ 

ขายไฟฟาและทำใหการผลิตและการใชภายในเปนไปอยาง 

เหมาะสมที่สุด  

ตลาดซื้อขายไฟฟา

ความทาทายหลักอยางหนึ่งที่เกี่ยวของในปฏิบัติการของโรง 

ไฟฟาเสมือนคือ ความพรอมจายไฟฟาที่ตลาดซื้อขายไฟฟา 

ตางๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ขั้นตอนแรกในการบรรลุ 

เปาหมายน้ีคือ การวางขนาดกำลังพรอมจายในโรงไฟฟาเสมือน 

การพยากรณ การผลิตของพลังงานหมุนเวียนความตองการ 

ไฟฟาและขอตกลงระยะยาว หลังจากนั้นสงผานไปยังระบบที่ 

หาคาการตลาดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อกระจายขนาดกำลังผลิต 

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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ANSI/ISA S82.01-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – ขอกำหนดกฎเกณฑทั่วไป ๒๙

ANSI/ISA S82.02-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – การทดสอบและอุปกรณการ 

วัดทาง ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๓๐

ANSI/ISA S82.03-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – กระบวนการวัดและ อุปกรณ 

ควบคุมทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๓๑

2.2 Other referenced standards 

(มาตรฐานอื่นที่ใชอางอิง)

๒๙ 
ANSI/ISA S82.01 ฉบับสุดทาย คือ ANSI/ISA S82.01-1994 (26 October 1994)
Scope: Applies to electrical and electronic test, measuring, controlling, and 
equipment rated for connection to supply circuits exceeding extra-low voltage 
but not exceeding 480 volts rms, between phases for three-phase supply circuits 
or 250 volts rms for single-phase or dc. Does not apply to: (1) medical and 
laboratory equipment; (2) watt-hour meters and associated equipment installed 
by electrical utility companies for measuring electrical energy and related 
quantities; and (3) general use battery charges, auxiliary supply sources,  
substitute power supplies, or laboratory-type power supplies not specifically 
rated for use with measuring or testing equipment.
 ปจจุบันมาตรฐาน ANSI/ISA S82.01 ไดถูกยกเลิก และเปลี่ยนไปใชมาตรฐาน ANSI/ISA 
S82.02.01-1999 (01 April 1999) แทน แตลาสุด ANSI/ISA S82.02.01-1999 เองก็ถูก 
ยกเลิกไปแลวเชนกัน และใหใชมาตรฐาน ANSI/ISA 61010-1 (82.02.01)-2004 แทน
๓๐ 
ANSI/ISA S82.02 ฉบับสุดทาย คือ ANSI/ISA S82.02-1988 (1 January 1988) จากนั้นก็ถูก 
ยกเลิกและแทนที่ดวยมาตรฐาน 2 ฉบับ คือ ANSI/ISA S82.02.02-1996 (1 April 1996) & 
ANSI/ISA S82.02.04-1996 (1 April 1996)
 จากนั้น ANSI/ISA S82.02.02-1996 ก็ถูกยกเลิกและแทนที่ดวย ANSI/ISA S82.02.02- 
2007 (28 March 2007) ซึ่งมีขอบเขตดังนี้ Scope: This standard applies to hand-held 
and hand-manipulated probe assemblies of the types described below, and 
related accessories which are intended for professional, industrial process, and 
educational use. These probe assemblies are for use in the interface between   
an electrical phenomenon and test or measurement equipment. They may be 
fixed to the equipment or be detachable accessories for the equipment.
 สำหรับ ANSI/ISA S82.02.04-1996 (1 April 1996) ยังคงเปนฉบับลาสุดอยู ซึ่งมี 
ขอบเขตดังนี้
Scope: Establishes standard testing of hand-held and hand-manipulated current 
clamps. These manipulated current clamps are for use in the measurement of 
current without interruption of the current path of the circuit in which it is 
measured.
๓๑ 
ANSI/ISA S82.03 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI/ISA S82.01-1988 (01 April 1988)
Scope: Applies to electrical, electronic (analog/digital), and electromechanical 
process measurement and control equipment which: (1) measures and controls 
directly or indirectly an industrial process through a final control device; (2) is
intended to be connected to supply circuits that do not exceed 250 volts rms, 
single phase, or dc; and (3) is rated for use in either indoor, outdoor, or sheltered 
locations.
๓๒ 
NEMA No.107 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ NEMA No. 107-1987(R1993)
Scope: This standard covers the methods of measurement of radio influence 
voltage in the frequency range of 0.015 to 30 megahertz that may be associated 
with high-voltage power apparatus used on transmission and distribution systems 
at line voltages of 0.6 kilovolts and above.  The decision as to whether this 
standard applies to a specific test sample may be determined from the 

specifications or standards which apply to the equipment in question. The radio 
influence voltage which is of principal concern in this standard is that voltage 
appearing at the terminals of test samples, or on conductors of power systems, 
which affects the coordination between power and communication circuits. 
Acceptable low level radio influence voltage measured on the terminals of 
power equipment may not affect the coordination between power systems and 
communication circuits, but, may be of concern in the life of the equipment's 
internal insulation.  Because of the large voltage range and, consequently, the 
large change in dimensions of high-voltage test equipment, it is not feasible to 
define a single standard high- voltage test circuit. The general form of the test 
circuit is defined, and nominal limits are placed on components of the circuit. In 
order that uniform and significant radio influence voltage measurements may be 
made, it is necessary that the test circuits be accurately calibrated as described 
in this standard. By means of this calibration,
๓๓ 
ANSI C84.1 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI C84.1-2006 ซึ่งใชแทน ANSI C84.1-1995 
(R2005) ที่มีขอบเขตดังนี้
Scope: This standard establishes nominal voltage ratings and operating 
tolerances for 60-hertz electric power systems above 100 volts and through 230 
kilovolts. It also makes recommendations to other standardizing groups with 
respect to voltage ratings for equipment used on power systems and for 
utilization devices connected to such systems.
NOTE-For completeness, information on extra-high voltage systems (345 kilovolts 
and higher) from American National Standard for Power Systems - Alternat-
ing-Current Electrical Systems and Equipment Operating at Voltages above 230 
kV Nominal - Preferred Voltage Ratings, ANSI C92.2-1987, is also included as a 
footnote to table 1.
๓๔ 
ANSI C92.2 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI C92.2-1987
Forward: This standard supersedes ANSI C92.2-1981, Preferred Voltage Ratings for 
Alternating-Current Electrical Systems and Equipment Operating at Voltages 
Above 230 kV Nominal. Preferred maximum voltage ratings provide guidance in 
the development and design of these systems and equipment. Preferred 
nominal voltage ratings are included to provide consistent standard designations 
for electrical systems in the extra-high and ultra-high voltage classes. This 
standard includes preferred voltage ratings up to and including 1200 kV 
maximum system voltage, as defined in the standard.  Above this value, 
additional research and development work is needed before standard voltage 
levels can be specified.  It is expected that the next voltage level to be 
established will be as high as is technically and economically feasible at the
time that it is introduced.  ANSI C84.1-1982, American National Standard Voltage 
Ratings for Electric Power Systems and Equipment (60 Hz), covers standard 
system voltages up to and including 230 kV nominal system voltage. The 
discussions in Sections 2 and 3 of ANSI C84.1-1982 contain information that 
should be helpful in achieving standardization of voltage ratings for alternat-
ing-current electrical systems.

มาตรฐานฉบับน้ีมุงหมายใหใชงานรวมกับมาตรฐานดังตอไปน้ี:

มาตรฐาน NEMA No. 107-1964, วิธีการวัดแรงดันรบกวน 

คลื่นวิทยุ (อารไอวี) ของอุปกรณไฟฟาแรงสูง ๓๒

2.3 Related standards (มาตรฐานที่เกี่ยวของ)

มาตรฐานตามรายการตอไปนี้ แจงไวเพื่อเปนขอมูลประกอบ 

เทานั้นและไมมีสวนสำคัญตอความสมบูรณของขอกำหนด 

กฎเกณฑตามมาตรฐานฉบับนี้:

ANSI C84.1-1989, ระบบและอุปกรณไฟฟากำลัง – พิกัด 

แรงดันตางๆ (60 เฮิรตซ) ๓๓

ANSI C92.2-1987, ระบบไฟฟากำลัง – ระบบและอุปกรณ 

ไฟฟากระแสสลับที่ทำงาน ณ แรงดันปกติมากกวา 230 

กิโลโวลต – พิกัดแรงดันตางๆ ที่นิยมเลือกใช ๓๔

มาตรฐาน NEMA No. CC1-1993, ตัวตอสายดานไฟฟากำลัง 

สำหรับสถานีไฟฟาแรงสูง ๓๕

3. DEFINITIONS (นิยาม/คำจำกัดความ) ๓๖

คำจำกัดความทั้งหมด, ยกเวนคำที่ครอบคลุมไวเปนการ 

เฉพาะในมาตรฐานฉบับนี้, จะตองเปนไปตาม ANSI/IEEE 

100 และ ANSI C57.13. ๓๗

3.1 accuracy classes (ระดับความแมนยำ)

ขีดจำกัดตางๆ, ในพจนของตัวประกอบการแกอัตราสวนและ 

มุมเฟส, ซึ่งไดบัญญัติไวแลว. ๓๘

3.2 accuracy of CCVT (ความแมนยำของซีซีวีที) 

หนทางในการแสดงระดับความสอดคลองระหวางคาจริงที่ 

หาไดจากวงจรทุติยภูมิและคาที่สามารถหาไดจากอัตราสวน 

ตามปายชื่อ. คุณลักษณะการทำงานตางๆ ที่สัมพันธกับความ 

๓๕ 
NEMA No. CC1 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ NEMA No. CC1-2005
Scope: Covers uninsulated connectors and bus supports which are made of 
metal and intended for use in substations.
๓๖ 
ตนฉบับ C93.1-1999 ไมมีการกำหนดหัวขอยอยใหกับคำศัพทแตละคำภายใตหัวขอ 
Definitions นี้ แตผมใสหัวขอยอยเขาไป เพื่อใหงายตอการคนหาจากสารบัญ และงายตอการ 
อานมากขึ้น เมื่อเทียบกับการบรรยายศัพทถึง 54 คำแบบไมแยกหัวขอยอยเลย
 ทั้งนี้ C93.1-1990 & C93.1-1999 กำหนดนิยามไวเหมือนกันหมดทั้ง 54 คำ ขณะที่ 
C93.1-1981 (CC) & C93.2-1976 (CCVT) มีนิยามของคำศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับแตละ 
อุปกรณเอง และเมื่อรวมเขาดวยกันจะมีนิยามอยู 53 คำ ซึ่งคำที่มีนอยกวาฉบับปจจุบัน คือ 
คำวา electromagnetic unit protective device(s) เพียงคำเดียว
๓๗ 
เมื่อกอน C93.1-1981 (CC) อางอิง ANSI/IEEE 100-1977 ขณะที่ C93.2-1976 (CCVT) อางอิง 
C42.100-1972 (IEEE Std 100-1972), C57.13-1968 & C93.1-1972 ตอมาเมื่อประกาศใช 
C93.1-1990 ซึ่งเปนการรวม C93.1-1981 (CC) & C93.2-1976 (CCVT) เขาดวยกัน 
ไดเปลี่ยนการอางอิงเปน ANSI/IEEE 100-1984 & ANSI C57.13-1979 สุดทายเมื่อมาถึง 
C93.1-1999 ฉบับปจจุบัน ก็ยังอางมาตรฐานทั้งสองฉบับเชนเดิม เพียงแตไมไดระบุปไว 
ซึ่งหมายความวาตองติดตามฉบับลาสุดอยูเสมอ สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 กำหนด 
นิยามที่เกี่ยวของไวทั้งหมด จึงไมไดบอกใหไปอานเพิ่มในเอกสารอื่นอีก แตวาดานลางของนิยาม 
สวนใหญของ NEMA No. SG 11 จะบอกไวเลยวานิยามที่เขียนไวนั้น อางอิงมาจากมาตรฐาน 
NEMA อื่นๆ ฉบับใดบาง
๓๘ 
นิยามของคำวา accuracy class ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนด 
นิยามของ accuracy class เอาไว
๓๙ 
นิยามของคำวา accuracy class of CCVT ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 
ไมไดกำหนดนิยามของ accuracy class of CCVT เอาไว
๔๐ 
นิยามของคำวา accuracy ratings ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA
No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ accuracy ratings เอาไว
๔๑ 
นิยามของคำวา basic impulse insulation level (BIL) ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไว 
เหมือนกันหมดทั้ง C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 
11-1955, Section SG 11-1.06 กำหนดนิยามของ Basic Impulse Insulation Level ไววา 
“Basic Impulse Insulation Levels are reference insulation levels expressed in 
withstand voltage.” เมื่อเทียบกับนิยามของ C93.1 ฉบับนี้จะพบวานิยามของ NEMA 
ไมไดกำหนดลักษณะคลื่นที่ใชในการทดสอบคา BIL แตเมื่อตรวจสอบจาก Table 1 ของ 
มาตรฐานดังกลาว ก็พบวาลักษณะคลื่นที่ใชในการทดสอบคือ 1.5 × 40 µs ซึ่งแตกตางจากคลื่น 
ที่นิยมใชกันปจจุบันคือ 1.2 × 50 µs

แมนยำของซีซีวีที แสดงดวยของตัวประกอบการแกอัตรา 

สวนและมุมเฟส.๓๙

3.3 accuracy ratings (พิกัดความแมนยำ)

ระดับความแมนยำตามดวยเบอรเดนที่ใชกำหนดระดับความ 

แมนยำนั้น. ๔๐

3.4 basic impulse insulation level (BIL) 

(ระดับการฉนวนอิมพัลสมูลฐาน)

ความคงทนทางไฟฟาของฉนวนที่แสดงในพจนของคายอด 

คลื่นอิมพัลสมาตรฐาน ซึ่งมีเวลาหนาคลื่น 1.2 ไมโครวินาที 

และเวลาในการลดคาเหลือครึ่งหนึ่ง 50 ไมโครวินาที. ชวงเผื่อ 

ที่ยอมใหเกิดขึ้นคือ 1.2-5.0 × 40-60 ไมโครวินาที. ๔๑, ๔๒, ๔๓

3.5 basic switching impulse insulation level (BSL) 

(ระดับการฉนวนสวิตชิ่งอิมพัลสพื้นฐาน)

๔๒ 
ลักษณะคลื่นอิมพัลสฟาผาสามารถแบงออกเปน 2 อยาง (1) คลื่นเต็มหรือคลื่นอิมพัลสฟาผา 
มาตรฐาน (Standard 
Lightning Impulse) และ (2) 
คลื่นสับ (Chopped Wave) 
ซึ่งแยกเปนแบบที่สับกอนและ
สับหลังคายอด

๔๓ 
ถาม: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นได (tolerance range) ของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BIL ตาม 
C93.1 ฉบับนี้ แตกตางกับชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IEEE Std. 4 หรือไม ?
ตอบ: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นไดตาม C93.1-1999 ฉบับนี้คือ 1.2-5.0 × 40-60 µs ซึ่งแตกตาง 
จากขอกำหนดของ IEEE Std. 4-1995, Section 7.5 Tolerances ที่กำหนดวา If not 
otherwise specified by the appropriate apparatus standard, the following 
differences are accepted between values for the standard impulse and those 
actually recorded:
 a) Peak value ±3 %
 b) Virtual front time ±30%
 c) Virtual time to half-value ±20%
 หากคำนวณเวลาหนาคลื่นและหางคลื่นตามเกณฑของ IEEE Std. 4 ขางตน ก็จะไดชวงเผื่อ 
เทากับ 0.84-1.56 × 40-60 µs แตเนื่องจากเกณฑของ IEEE Std. 4 ใชไดกับกรณีที่ไมมี 
มาตรฐานสำหรับอุปกรณนั้นๆ เปนการเฉพาะ (appropriate apparatus standard) จึงใหถือ 
วาอุปกรณ CC & CCVT ที่มีมาตรฐานเฉพาะคือ C93.1-1999 จะตองใชเกณฑ 1.2-5.0 × 
40-60 µs ในการทดสอบ BIL จากการเปรียบเทียบขางตน วิศวกรที่ตรวจสอบผลการทดสอบ 
BIL ของ CC & CCVT จะตองพิจารณาเกณฑดังกลาวใหถูกตองดวย
๔๔ 
นิยามของ basic switching impulse insulation level (BSL) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 
11-1955 ไมไดกลาวถึง Basic Switching Impulse Insulation Level เลย เนื่องจากวาพิกัด 
แรงดันสูงสุดตาม Table 1 ของมาตรฐานดังกลาวคือ 288 kV ซึ่งยังต่ำกวา 300 kV จึงไมจำเปน 
ตองคำนึงถึงผลของสวิตชิ่งอิมพัลส

๔๕ 
ถาม: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นได (tolerance range) ของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BSL ตาม 
C93.1 ฉบับนี้ แตกตางกับชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IEEE Std. 4 หรือไม ?
ตอบ: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นไดของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BSL ตาม C93.1-1999 ฉบับนี้คือ 
100-500 × 2000-4000 µs ซึ่งแตกตางจากขอกำหนดของ IEEE Std. 4-1995, Section 8.2 
Tolerances ที่กำหนดวา If not otherwise specified by the appropriate apparatus 
standard, the following differences are accepted between specified values and 
those actually recorded:
 a) Peak value ±3 %
 b) Time to peak ±20%
 c) Time to half-value ±60%
 หากคำนวณเวลาหนาคลื่นและหางคลื่นตามเกณฑของ IEEE Std. 4 ขางตน ก็จะไดชวงเผื่อ 
เทากับ 200-300 × 1000-4000 µs แตเนื่องจากเกณฑของ IEEE Std. 4 ใชไดกับกรณีที่ไมมี 
มาตรฐานสำหรับอุปกรณนั้นๆ เปนการเฉพาะ (appropriate apparatus standard) 
จึงใหถือวาอุปกรณ CC & CCVT ที่มีมาตรฐานเฉพาะคือ C93.1-1999 จะตองใชเกณฑ 
100-500 × 2000-4000 µs ในการทดสอบ BSL จากการเปรียบเทียบขางตน วิศวกรที่ตรวจ 
สอบผลการทดสอบ BSL ของ CC & CCVT จะตองพิจารณาเกณฑดังกลาวให ถูกตองดวย
๔๖ 
นิยามของคำวา burden of a CCVT ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG11-1.25 ใหนิยามของคำวา Burden 
Rating ไววา “Burden rating is the maximum unity power factor burden in watts at 
rated secondary voltage which the coupling capacitor potential device can carry 
when energized at operating voltage without deviating from the standard 
performance characteristics.”
 แสดงวาเมื่อกอน NEMA นิยามเบอรเดนไวตางจาก ANSI ในตอนนี้ นั่นคือ ตัวประกอบ 
กำลังของเบอรเดนตองเปนหนึ่งเสมอ เบอรเดนจึงมีหนวยเปนวัตต แทนที่จะเปนหนวยโวลต- 
แอมแปร เหมือนอยางปจจุบัน
๔๗ 
นิยามของคำวา capacitor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955, Section SG 11-1.07 
กำหนดนิยามของ capacitor ไววา “A capacitor is a device, the primary purpose of 

which is to introduce capacitance into an electric circuit.” ซึ่งเปนนิยามทั่วไปที่ไม 
ตรงกับการใชงานใน CC & CCVT
๔๘ 
นิยามของ capacitor divider ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor divider เอาไว
๔๙ 
นิยามของ capacitor element ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor element เอาไว
๕๐ 
นิยามของ capacitor stack ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor stack เอาไว
๕๑ 
นิยามของคำวา capacitor unit ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955, Section SG 11-1.09 
กำหนดนิยามของ coupling capacitor unit ไววา “A coupling capacitor unit is a single 
coupling capacitor consisting of a dielectric and electrods in a container.” 
ซึ่งมีความหมายคลายกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๒ 
นิยามของคำวา carrier drain coil ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.17 
กำหนดนิยามของ carrier-current drain coil ไววา “A carrier current drain coil is a 
reactor which is connected between the carrier current lead and ground and 
which presents a low impedance to the flow of power frequency current and a 
high impedance to the flow of carrier frequency current. The purpose of the coil 
is to prevent high voltage at power frequency current from being irnpresse on 
the carreir lead and to prevent the loss of carrier frequency energy toground.” 
ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้ แตวา NEMA ชัดเจนกวาเพราะบอก 
หนาที่การทำงานไวดวย

ความคงทนทางไฟฟาของฉนวนที่แสดงในพจนของคายอด 

คลื่นของสวิตชิ่งอิมพัลสมาตรฐาน ซึ่งมีเวลาหนาคลื่น 250 

ไมโครวินาที และเวลาในการลดคาเหลือครึ่งหนึ่ง 2500 

ไมโครวินาที. ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้น คือ 100-500 × 2000- 

4000 ไมโครวินาที. ๔๔, ๔๕

3.6 burden of a CCVT (เบอรเดนของซีซีวีที)

คุณสมบัติของวงจรไฟฟาที่ตอเขากับขั้วตอสายทุติยภูมิ ซึ่งใช 

กำหนดกำลังไฟฟาจริงและกำลังไฟฟาจินตภาพ ณ ปลายดาน 

ทุติยภูมิ เบอรเดนนี้จะบอกเปนอิมพีแดนซรวมในหนวยโอหม 

พรอมทั้งองคประกอบความตานทานและรีแอกแตนซสมมูล, 

หรือบอกเปนโวลต-แอมแปรรวมและตัวประกอบกำลัง ณ 

แรงดันและความถี่ที่กำหนด. ๔๖

3.7 capacitor (ตัวเก็บประจุ)

ในมาตรฐานฉบับนี้, คำวา “ตัวเก็บประจุ” นำมาใชเมื่อไม 

จำเปนตองเนนลงไปถึงความหมายที่แตกตางกันระหวาง 

คำวา “หนวย ตัวเก็บประจุ” หรือ “ชุดตัวเก็บประจุ”. ๔๗

3.8 capacitor divider (ตัวเก็บประจุแบงแรงดัน)

ชุดตัวเก็บประจุที่ประกอบดวยความจุไฟฟาสองคาตออนุกรม

กัน เพื่อสรางอุปกรณแบงแรงดันที่ใชหลักการของความจุ 

ไฟฟา (ดูภาพผนวก A). ๔๘

3.9 capacitor element (องคประกอบตัวเก็บประจุ)

ชิ้นสวนของตัวเก็บประจุที่ไมสามารถแบงแยกได ซึ่งประกอบ 

ดวยขั้วไฟฟาสองขั้วที่คั่นดวยไดอิเล็กตริก. ๔๙

3.10 capacitor stack (ชุดตัวเก็บประจุ)

หนวยตัวเก็บประจุหรือชุดประกอบสำเร็จของตัวเก็บประจุ 

หนึ่งหนวยหรือมากกวานั้น. ๕๐

3.11 capacitor unit (หนวยตัวเก็บประจุ)

ชุดประกอบสำเร็จขององคประกอบตัวเก็บประจุหลายๆ อัน 

ภายในกระปองหนึ่ง พรอมทั้งขั้วตอสายที่เขาถึงได. ๕๑

3.12 carrier drain coil (ขดลวดระบายสัญญาณสื่อสาร)

ตัวเหนี่ยวนำที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงต่ำและขั้วตอลงดิน 

ของตัวเก็บประจุเชื่อมตอ มีอิมพีแดนซต่ำเมื่อกระแสความถี่ 

ไฟฟากำลังไหลผานและมีอิมพีแดนซสูงเมื่อกระแสความถี่ 

สัญญาณสื่อสารไหลผาน. ๕๒

3.13 carrier-frequency capacitance 

(ความจุไฟฟาในยานความถี่สัญญาณสื่อสาร)

ความจุไฟฟา ณ ความถี่ที่กำหนดใหในยานความถี่สัญญาณ 

สื่อสาร. ความจุไฟฟานี้กำหนดโดยผลกระทบรวมของความจุ 

ไฟฟาภายในและของความเหนี ่ยวนำตัวเองของตัวเก็บ 

ประจุนั้น. ๕๓

๕๓ 
นิยามของ carrier-frequency capacitance ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ carrier-frequency 
capacitance เอาไว
๕๔ 
นิยามของคำวา carrier grounding switch ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.15 กำหนดนิยามของ carrier-cur-
rent grounding switch and gap ไววา “A carrier current grounding switch and gap is 
a grounding switch and protective gap connected across the carrier current
equipment between the connection to the coupling capacitor and ground. The 
switch is used to ground the carrier current equipment without interrupting the 
operation of the high-voltage line or, when used, of the patentia device. The
gap is used to limit the voltage impressed on the carrier current equipment and, 
when used, the line tuning unit.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้ 
แตวา NEMA ชัดเจนกวาเพราะบอกหนาที่การทำงานไวดวย
๕๕ 
นิยามของคำวา carrier lead-in terminal ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.15 กำหนดนิยามของ carrier 
current lead ไววา “A carrier current lead is the connection from the coupling 
capacitor to the carrier current equipment or line tuning unit.” ซึ่งมีความหมาย 
ใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๖ 
นิยามของคำวา carrier protective device ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999

3.14 carrier grounding switch 

(สวิตชตอสัญญาณสื่อสารลงดิน)

สวิตชที ่ตอระหวางขั ้วตอสายแรงต่ำและขั ้วตอลงดินของ 

ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ. ๕๔

3.15 carrier lead-in terminal 

(ขั้วตอสายนำเขาสัญญาณสื่อสาร)

ขั้วตอสายที่ตอเขากับสายไฟฟาซึ่งเดินมาจากอุปกรณปรับ 

สัญญาณผานสายสงไฟฟา. ๕๕

3.16 carrier protective device 

(อุปกรณปองกันสัญญาณสื่อสาร)

อุปกรณที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงต่ำและขั้วตอลงดินของ 

ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ เพื่อทำหนาที่จำกัดแรงดันเกินชั่วครูที่ 

เกิดขึ้นระหวางขั้วตอสายทั้งสองขั้วนั้น. ๕๖

3.17 coupling capacitor (ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

ชุดประกอบสำเร็จของตัวเก็บประจุหนึ่งหนวยหรือมากกวา 

นั้นที่ยึดติดเขาดวยกันและมีขั้วตอสายแรงสูง, ขั้วตอสายแรง 

ต่ำ, และขั้วตอลงดิน รวมทั้งหากมีฐานของตัวเก็บประจุเชื่อม 

ตอ (ดูภาคผนวก A, รูปที่ A1). ๕๗

3.18 coupling capacitor base 

(ฐานของตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

กลองที่มีหนาที่รองรับน้ำหนัก ซึ่งยึดติดอยูใตหนวยตัวเก็บ 

ประจุตัวลางของชุดตัวเก็บประจุและอาจมีอุปกรณเสริมเพื่อ 

วัตถุประสงคดานการทำงานหรือการปองกันอุปกรณ. ๕๘

3.19 coupling capacitor voltage transformer 

(CCVT) (หมอแปลงแรงดันแบบตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

หมอแปลงแรงดันที่ประกอบดวยตัวเก็บประจุแบงแรงดันและ 

หนวยแมเหล็กไฟฟา ไดรับการออกแบบและตอเขาดวยกัน 

เพื่อใหแรงดันทุติยภูมิของหนวยแมเหล็กไฟฟามีสัดสวนและ 

มุมเฟส ตามแรงดันปฐมภูมิที่ปอนใหตัวเก็บประจุแบงแรงดัน 

นั้น สำหรับทุกๆ คาของเบอรเดนดานทุติยภูมิที่ยังอยูในพิกัด 

ของหมอแปลงแรงดันแบบตัวเก็บประจุเชื่อมตอ (ดูภาคผนวก 

A, รูปที่ A2).๕๙ – ๖๒

3.20 design tests (การทดสอบตนแบบ)

การทดสอบที่กระทำโดยผูผลิตตออุปกรณที่ออกแบบไวแตละ

รุน เพื่อบัญญัติคุณลักษณะการทำงานตางๆ และเพื่อสาธิต 

ใหเห็นวาเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ที่เหมาะสม.๖๓

 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 นำคำนี้ไปเปนสวนหนึ่งของนิยามคำวา carrier current 
grounding switch and gap ตามที่ผมกลาวไปแลวจึงไมนำมากลาวซ้ำอีก
๕๗ 
นิยามของคำวา coupling capacitor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.10 กำหนดนิยามของ coupling 
capacitor ไววา “A coupling capacitor is an assembly of one or more coupling 
capacitor units fastened together; it may also include line and ground terminals 
and, if used, a base.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๘ 
นิยามของคำวา coupling capacitor base ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน NEMA No. SG 11-1955, Section SG 
11-1.14 กำหนดนิยามของ carrier base ไววา “A carrier base is a supporting enclosure 
which is fastened beneath the lower coupling capacitor unit of a coupling 
capacitor, between the coupling capacitor and ground, and which is capable of 
containing a carrier current drain coil and a carrier current grounding switch and 
gap but not a potential device.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๙ 
นิยามของคำวา coupling capacitor voltage transformer (CCVT) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 ขณะที่ NEMA No. SG 
11-1955, Section SG11-1.18 ใหนิยามของคำวา coupling capacitor potential device
วา “A coupling capacitor potential device is a voltage transforming equipment 
which is connected to one conductor of a circuit through a coupling capacitor to 
provide a low voltage such as is required for the operation of instruments and
relays.” ซึ่งก็ใกลเคียงกับนิยามของ C93.1-1999 ฉบับนี้ แตมีขอสังเกตวานิยามของ NEMA 
ไมไดพูดถึงการ in-phase ของแรงดันดานทุติยภูมิกับดานปฐมภูมิ ทั้งนี้เนื่องจาก NEMA 
มีการแบงอุปกรณ CCPD เปน 2 classes ตาม Section SG 11-4.01: Device Classes คือ 
Class A (in-phase) และ Class C (out-of-phase)
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3.21 dissipation factor 

(ตัวประกอบการสูญเสียเปนความรอน)

ฟงกชันแทนเจนตของมุมเดลตาซึ่งเปนผลตางเฟสระหวาง 

แรงดันที่ปอนเขาไปยังตัวเก็บประจุ และกระแสผลลัพธที่เยื้อง 

ไปจากมุม 90 องศา. ตัวประกอบการสูญเสียเปนความรอนนี้ 

มักจะแสดงเปนคารอยละ.๖๔

3.22 electromagnetic unit (หนวยแมเหล็กไฟฟา)

สวนประกอบของซีซีวีทีที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงดันปาน 

กลางและขั้วตอลงดินของตัวเก็บประจุแบงแรงดัน.

หมายเหตุ - หนวยแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสวนสำคัญ คือ 

รีแอกแตนซเชิงเหนี ่ยวนำที ่มีคาประมาณรีแอกแตนซเชิง 

ความจุของความจุไฟฟาสองตัว (C1 และ C2) ที่ตอขนานกัน 

ณ ความถี่ไฟฟากำลัง. C1 และ C2 มีนิยามซึ่งจะกลาวถึงตอไป 

หมอแปลงตัวหนึ่งใชงานรวมกับความจุไฟฟานี้ เพื่อลดแรงดัน 

ปานกลางใหเหลือเทากับแรงดันทุติยภูมิท่ีตองการรีแอกแตนซ 

เชิงเหนี่ยวนำนั้นอาจจะมีบางสวนหรือทั้งหมดประกอบอยูใน

หมอแปลงดังกลาว.๖๕,๖๖

3.23 electromagnetic unit protective device(s) 

(อุปกรณปองกันหนวยแมเหล็กไฟฟา)

อุปกรณที่ประกอบไวในซีซีวีที เพื่อวัตถุประสงคในการจำกัด 

แรงดันเกินซึ่งอาจจะปรากฎครอมชิ้นสวนอันใดอันหนึ่งหรือ 

มากกวานั้น, หรือเพื่อปองกันไมใหเฟอรโรเรโซแนนซคางอยู 

ลอดหรือทั้งสองอยาง.๖๗

โปรดติดตามตอฉบับหนา

๖๐ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Ritz Instrument Transformer 
(USA) Type OTCF จาก Catalog: Products-L3-OTCF- 
71507-V1-EN

๖๑ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Trench Electric (Canada) 
จาก Catalog: E241.51 (2006)

๖๒ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Arteche (Spain) จาก Catalog: 
Capacitive Voltage Transformers and Coupling 
Capacitors (2004)

๖๓
นิยามของคำวา design tests ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน NEMA No. SG
11-1955, Section SG 11-1.02 กำหนดนิยามของ design tests ไววา “Design tests are 
tests made by the manufacturer to verify
the design of the equipment and to secure design and application data.” 
ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๖๔ 
นิยามของคำวา dissipation factor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือน
๖๕ 
นิยามของคำวา electromagnetic unit ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนด 
นิยามของ electromagnetic unit เอาไว
๖๖ 
ขอมูลจาก บันทึกองคความรูฯ, วิบูลย ฤกษศิระทัย, หนา 56-57 พูดถึง inductive reactance 
(choke coil) ของผูผลิต Trench ไวดังนี้ CVT of Trench Electric ให choke coil and gap 
ตอ parallel กับ intermediate transformer โดยใหเหตุผลดังนี้
 1. The purpose of choke coil is to prevent the grounding of the carrier signal 
when the ground switch is closed. With the choke coil connected in parallel 
with the intermediate transformer and main ground switch open, the reactance 

of intermediate transformer and the series reactor are high enough to block the 
carrier signal.
 2. Connecting the choke coil in parallel has several advantages:
 2.1 With the main ground switch in the open position, any overvoltage at 
the intermediate voltage tap will not affect the choke coil assembly.
 2.2 The choke coil will not carry power frequency current under normal 
service conditions when the main ground switch is open.
 2.3 Should there be harmonic voltage of the fundamental this will not 
cause a voltage drop (which could be of substantial magnitude) across the 
choke coil assembly.
 2.4 The accuracy of the unit will not be affected as the units are factory 
adjusted with the choke coil connected in the circuit.
 3. Gap setting distance for sparkover gap of Trench Electric is not applicable 
as the gap is set by the manufacturer and is not adjustable (Siemens type 
B2-H45).
๖๗ 
นิยามของ electromagnetic unit protective device(s) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน
C93.2-1976 & NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ electromagnetic unit 
protective device(s) เอาไว



18 Power Qual ity International   Standard Series 19Special  Power Series02|2017

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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ANSI/ISA S82.01-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – ขอกำหนดกฎเกณฑทั่วไป ๒๙

ANSI/ISA S82.02-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – การทดสอบและอุปกรณการ 

วัดทาง ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๓๐

ANSI/ISA S82.03-1988, มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ 

การทดสอบ, การวัด, การควบคุมและอุปกรณเกี่ยวของทาง 

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – กระบวนการวัดและ อุปกรณ 

ควบคุมทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๓๑

2.2 Other referenced standards 

(มาตรฐานอื่นที่ใชอางอิง)

๒๙ 
ANSI/ISA S82.01 ฉบับสุดทาย คือ ANSI/ISA S82.01-1994 (26 October 1994)
Scope: Applies to electrical and electronic test, measuring, controlling, and 
equipment rated for connection to supply circuits exceeding extra-low voltage 
but not exceeding 480 volts rms, between phases for three-phase supply circuits 
or 250 volts rms for single-phase or dc. Does not apply to: (1) medical and 
laboratory equipment; (2) watt-hour meters and associated equipment installed 
by electrical utility companies for measuring electrical energy and related 
quantities; and (3) general use battery charges, auxiliary supply sources,  
substitute power supplies, or laboratory-type power supplies not specifically 
rated for use with measuring or testing equipment.
 ปจจุบันมาตรฐาน ANSI/ISA S82.01 ไดถูกยกเลิก และเปลี่ยนไปใชมาตรฐาน ANSI/ISA 
S82.02.01-1999 (01 April 1999) แทน แตลาสุด ANSI/ISA S82.02.01-1999 เองก็ถูก 
ยกเลิกไปแลวเชนกัน และใหใชมาตรฐาน ANSI/ISA 61010-1 (82.02.01)-2004 แทน
๓๐ 
ANSI/ISA S82.02 ฉบับสุดทาย คือ ANSI/ISA S82.02-1988 (1 January 1988) จากนั้นก็ถูก 
ยกเลิกและแทนที่ดวยมาตรฐาน 2 ฉบับ คือ ANSI/ISA S82.02.02-1996 (1 April 1996) & 
ANSI/ISA S82.02.04-1996 (1 April 1996)
 จากนั้น ANSI/ISA S82.02.02-1996 ก็ถูกยกเลิกและแทนที่ดวย ANSI/ISA S82.02.02- 
2007 (28 March 2007) ซึ่งมีขอบเขตดังนี้ Scope: This standard applies to hand-held 
and hand-manipulated probe assemblies of the types described below, and 
related accessories which are intended for professional, industrial process, and 
educational use. These probe assemblies are for use in the interface between   
an electrical phenomenon and test or measurement equipment. They may be 
fixed to the equipment or be detachable accessories for the equipment.
 สำหรับ ANSI/ISA S82.02.04-1996 (1 April 1996) ยังคงเปนฉบับลาสุดอยู ซึ่งมี 
ขอบเขตดังนี้
Scope: Establishes standard testing of hand-held and hand-manipulated current 
clamps. These manipulated current clamps are for use in the measurement of 
current without interruption of the current path of the circuit in which it is 
measured.
๓๑ 
ANSI/ISA S82.03 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI/ISA S82.01-1988 (01 April 1988)
Scope: Applies to electrical, electronic (analog/digital), and electromechanical 
process measurement and control equipment which: (1) measures and controls 
directly or indirectly an industrial process through a final control device; (2) is
intended to be connected to supply circuits that do not exceed 250 volts rms, 
single phase, or dc; and (3) is rated for use in either indoor, outdoor, or sheltered 
locations.
๓๒ 
NEMA No.107 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ NEMA No. 107-1987(R1993)
Scope: This standard covers the methods of measurement of radio influence 
voltage in the frequency range of 0.015 to 30 megahertz that may be associated 
with high-voltage power apparatus used on transmission and distribution systems 
at line voltages of 0.6 kilovolts and above.  The decision as to whether this 
standard applies to a specific test sample may be determined from the 

specifications or standards which apply to the equipment in question. The radio 
influence voltage which is of principal concern in this standard is that voltage 
appearing at the terminals of test samples, or on conductors of power systems, 
which affects the coordination between power and communication circuits. 
Acceptable low level radio influence voltage measured on the terminals of 
power equipment may not affect the coordination between power systems and 
communication circuits, but, may be of concern in the life of the equipment's 
internal insulation.  Because of the large voltage range and, consequently, the 
large change in dimensions of high-voltage test equipment, it is not feasible to 
define a single standard high- voltage test circuit. The general form of the test 
circuit is defined, and nominal limits are placed on components of the circuit. In 
order that uniform and significant radio influence voltage measurements may be 
made, it is necessary that the test circuits be accurately calibrated as described 
in this standard. By means of this calibration,
๓๓ 
ANSI C84.1 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI C84.1-2006 ซึ่งใชแทน ANSI C84.1-1995 
(R2005) ที่มีขอบเขตดังนี้
Scope: This standard establishes nominal voltage ratings and operating 
tolerances for 60-hertz electric power systems above 100 volts and through 230 
kilovolts. It also makes recommendations to other standardizing groups with 
respect to voltage ratings for equipment used on power systems and for 
utilization devices connected to such systems.
NOTE-For completeness, information on extra-high voltage systems (345 kilovolts 
and higher) from American National Standard for Power Systems - Alternat-
ing-Current Electrical Systems and Equipment Operating at Voltages above 230 
kV Nominal - Preferred Voltage Ratings, ANSI C92.2-1987, is also included as a 
footnote to table 1.
๓๔ 
ANSI C92.2 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ ANSI C92.2-1987
Forward: This standard supersedes ANSI C92.2-1981, Preferred Voltage Ratings for 
Alternating-Current Electrical Systems and Equipment Operating at Voltages 
Above 230 kV Nominal. Preferred maximum voltage ratings provide guidance in 
the development and design of these systems and equipment. Preferred 
nominal voltage ratings are included to provide consistent standard designations 
for electrical systems in the extra-high and ultra-high voltage classes. This 
standard includes preferred voltage ratings up to and including 1200 kV 
maximum system voltage, as defined in the standard.  Above this value, 
additional research and development work is needed before standard voltage 
levels can be specified.  It is expected that the next voltage level to be 
established will be as high as is technically and economically feasible at the
time that it is introduced.  ANSI C84.1-1982, American National Standard Voltage 
Ratings for Electric Power Systems and Equipment (60 Hz), covers standard 
system voltages up to and including 230 kV nominal system voltage. The 
discussions in Sections 2 and 3 of ANSI C84.1-1982 contain information that 
should be helpful in achieving standardization of voltage ratings for alternat-
ing-current electrical systems.

มาตรฐานฉบับน้ีมุงหมายใหใชงานรวมกับมาตรฐานดังตอไปน้ี:

มาตรฐาน NEMA No. 107-1964, วิธีการวัดแรงดันรบกวน 

คลื่นวิทยุ (อารไอวี) ของอุปกรณไฟฟาแรงสูง ๓๒

2.3 Related standards (มาตรฐานที่เกี่ยวของ)

มาตรฐานตามรายการตอไปนี้ แจงไวเพื่อเปนขอมูลประกอบ 

เทานั้นและไมมีสวนสำคัญตอความสมบูรณของขอกำหนด 

กฎเกณฑตามมาตรฐานฉบับนี้:

ANSI C84.1-1989, ระบบและอุปกรณไฟฟากำลัง – พิกัด 

แรงดันตางๆ (60 เฮิรตซ) ๓๓

ANSI C92.2-1987, ระบบไฟฟากำลัง – ระบบและอุปกรณ 

ไฟฟากระแสสลับที่ทำงาน ณ แรงดันปกติมากกวา 230 

กิโลโวลต – พิกัดแรงดันตางๆ ที่นิยมเลือกใช ๓๔

มาตรฐาน NEMA No. CC1-1993, ตัวตอสายดานไฟฟากำลัง 

สำหรับสถานีไฟฟาแรงสูง ๓๕

3. DEFINITIONS (นิยาม/คำจำกัดความ) ๓๖

คำจำกัดความทั้งหมด, ยกเวนคำที่ครอบคลุมไวเปนการ 

เฉพาะในมาตรฐานฉบับนี้, จะตองเปนไปตาม ANSI/IEEE 

100 และ ANSI C57.13. ๓๗

3.1 accuracy classes (ระดับความแมนยำ)

ขีดจำกัดตางๆ, ในพจนของตัวประกอบการแกอัตราสวนและ 

มุมเฟส, ซึ่งไดบัญญัติไวแลว. ๓๘

3.2 accuracy of CCVT (ความแมนยำของซีซีวีที) 

หนทางในการแสดงระดับความสอดคลองระหวางคาจริงที่ 

หาไดจากวงจรทุติยภูมิและคาที่สามารถหาไดจากอัตราสวน 

ตามปายชื่อ. คุณลักษณะการทำงานตางๆ ที่สัมพันธกับความ 

๓๕ 
NEMA No. CC1 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ NEMA No. CC1-2005
Scope: Covers uninsulated connectors and bus supports which are made of 
metal and intended for use in substations.
๓๖ 
ตนฉบับ C93.1-1999 ไมมีการกำหนดหัวขอยอยใหกับคำศัพทแตละคำภายใตหัวขอ 
Definitions นี้ แตผมใสหัวขอยอยเขาไป เพื่อใหงายตอการคนหาจากสารบัญ และงายตอการ 
อานมากขึ้น เมื่อเทียบกับการบรรยายศัพทถึง 54 คำแบบไมแยกหัวขอยอยเลย
 ทั้งนี้ C93.1-1990 & C93.1-1999 กำหนดนิยามไวเหมือนกันหมดทั้ง 54 คำ ขณะที่ 
C93.1-1981 (CC) & C93.2-1976 (CCVT) มีนิยามของคำศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับแตละ 
อุปกรณเอง และเมื่อรวมเขาดวยกันจะมีนิยามอยู 53 คำ ซึ่งคำที่มีนอยกวาฉบับปจจุบัน คือ 
คำวา electromagnetic unit protective device(s) เพียงคำเดียว
๓๗ 
เมื่อกอน C93.1-1981 (CC) อางอิง ANSI/IEEE 100-1977 ขณะที่ C93.2-1976 (CCVT) อางอิง 
C42.100-1972 (IEEE Std 100-1972), C57.13-1968 & C93.1-1972 ตอมาเมื่อประกาศใช 
C93.1-1990 ซึ่งเปนการรวม C93.1-1981 (CC) & C93.2-1976 (CCVT) เขาดวยกัน 
ไดเปลี่ยนการอางอิงเปน ANSI/IEEE 100-1984 & ANSI C57.13-1979 สุดทายเมื่อมาถึง 
C93.1-1999 ฉบับปจจุบัน ก็ยังอางมาตรฐานทั้งสองฉบับเชนเดิม เพียงแตไมไดระบุปไว 
ซึ่งหมายความวาตองติดตามฉบับลาสุดอยูเสมอ สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 กำหนด 
นิยามที่เกี่ยวของไวทั้งหมด จึงไมไดบอกใหไปอานเพิ่มในเอกสารอื่นอีก แตวาดานลางของนิยาม 
สวนใหญของ NEMA No. SG 11 จะบอกไวเลยวานิยามที่เขียนไวนั้น อางอิงมาจากมาตรฐาน 
NEMA อื่นๆ ฉบับใดบาง
๓๘ 
นิยามของคำวา accuracy class ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนด 
นิยามของ accuracy class เอาไว
๓๙ 
นิยามของคำวา accuracy class of CCVT ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 
ไมไดกำหนดนิยามของ accuracy class of CCVT เอาไว
๔๐ 
นิยามของคำวา accuracy ratings ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA
No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ accuracy ratings เอาไว
๔๑ 
นิยามของคำวา basic impulse insulation level (BIL) ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไว 
เหมือนกันหมดทั้ง C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 
11-1955, Section SG 11-1.06 กำหนดนิยามของ Basic Impulse Insulation Level ไววา 
“Basic Impulse Insulation Levels are reference insulation levels expressed in 
withstand voltage.” เมื่อเทียบกับนิยามของ C93.1 ฉบับนี้จะพบวานิยามของ NEMA 
ไมไดกำหนดลักษณะคลื่นที่ใชในการทดสอบคา BIL แตเมื่อตรวจสอบจาก Table 1 ของ 
มาตรฐานดังกลาว ก็พบวาลักษณะคลื่นที่ใชในการทดสอบคือ 1.5 × 40 µs ซึ่งแตกตางจากคลื่น 
ที่นิยมใชกันปจจุบันคือ 1.2 × 50 µs

แมนยำของซีซีวีที แสดงดวยของตัวประกอบการแกอัตรา 

สวนและมุมเฟส.๓๙

3.3 accuracy ratings (พิกัดความแมนยำ)

ระดับความแมนยำตามดวยเบอรเดนที่ใชกำหนดระดับความ 

แมนยำนั้น. ๔๐

3.4 basic impulse insulation level (BIL) 

(ระดับการฉนวนอิมพัลสมูลฐาน)

ความคงทนทางไฟฟาของฉนวนที่แสดงในพจนของคายอด 

คลื่นอิมพัลสมาตรฐาน ซึ่งมีเวลาหนาคลื่น 1.2 ไมโครวินาที 

และเวลาในการลดคาเหลือครึ่งหนึ่ง 50 ไมโครวินาที. ชวงเผื่อ 

ที่ยอมใหเกิดขึ้นคือ 1.2-5.0 × 40-60 ไมโครวินาที. ๔๑, ๔๒, ๔๓

3.5 basic switching impulse insulation level (BSL) 

(ระดับการฉนวนสวิตชิ่งอิมพัลสพื้นฐาน)

๔๒ 
ลักษณะคลื่นอิมพัลสฟาผาสามารถแบงออกเปน 2 อยาง (1) คลื่นเต็มหรือคลื่นอิมพัลสฟาผา 
มาตรฐาน (Standard 
Lightning Impulse) และ (2) 
คลื่นสับ (Chopped Wave) 
ซึ่งแยกเปนแบบที่สับกอนและ
สับหลังคายอด

๔๓ 
ถาม: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นได (tolerance range) ของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BIL ตาม 
C93.1 ฉบับนี้ แตกตางกับชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IEEE Std. 4 หรือไม ?
ตอบ: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นไดตาม C93.1-1999 ฉบับนี้คือ 1.2-5.0 × 40-60 µs ซึ่งแตกตาง 
จากขอกำหนดของ IEEE Std. 4-1995, Section 7.5 Tolerances ที่กำหนดวา If not 
otherwise specified by the appropriate apparatus standard, the following 
differences are accepted between values for the standard impulse and those 
actually recorded:
 a) Peak value ±3 %
 b) Virtual front time ±30%
 c) Virtual time to half-value ±20%
 หากคำนวณเวลาหนาคลื่นและหางคลื่นตามเกณฑของ IEEE Std. 4 ขางตน ก็จะไดชวงเผื่อ 
เทากับ 0.84-1.56 × 40-60 µs แตเนื่องจากเกณฑของ IEEE Std. 4 ใชไดกับกรณีที่ไมมี 
มาตรฐานสำหรับอุปกรณนั้นๆ เปนการเฉพาะ (appropriate apparatus standard) จึงใหถือ 
วาอุปกรณ CC & CCVT ที่มีมาตรฐานเฉพาะคือ C93.1-1999 จะตองใชเกณฑ 1.2-5.0 × 
40-60 µs ในการทดสอบ BIL จากการเปรียบเทียบขางตน วิศวกรที่ตรวจสอบผลการทดสอบ 
BIL ของ CC & CCVT จะตองพิจารณาเกณฑดังกลาวใหถูกตองดวย
๔๔ 
นิยามของ basic switching impulse insulation level (BSL) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 
11-1955 ไมไดกลาวถึง Basic Switching Impulse Insulation Level เลย เนื่องจากวาพิกัด 
แรงดันสูงสุดตาม Table 1 ของมาตรฐานดังกลาวคือ 288 kV ซึ่งยังต่ำกวา 300 kV จึงไมจำเปน 
ตองคำนึงถึงผลของสวิตชิ่งอิมพัลส

๔๕ 
ถาม: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นได (tolerance range) ของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BSL ตาม 
C93.1 ฉบับนี้ แตกตางกับชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นตามมาตรฐาน IEEE Std. 4 หรือไม ?
ตอบ: ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้นไดของคลื่นอิมพัลสที่ใชทดสอบ BSL ตาม C93.1-1999 ฉบับนี้คือ 
100-500 × 2000-4000 µs ซึ่งแตกตางจากขอกำหนดของ IEEE Std. 4-1995, Section 8.2 
Tolerances ที่กำหนดวา If not otherwise specified by the appropriate apparatus 
standard, the following differences are accepted between specified values and 
those actually recorded:
 a) Peak value ±3 %
 b) Time to peak ±20%
 c) Time to half-value ±60%
 หากคำนวณเวลาหนาคลื่นและหางคลื่นตามเกณฑของ IEEE Std. 4 ขางตน ก็จะไดชวงเผื่อ 
เทากับ 200-300 × 1000-4000 µs แตเนื่องจากเกณฑของ IEEE Std. 4 ใชไดกับกรณีที่ไมมี 
มาตรฐานสำหรับอุปกรณนั้นๆ เปนการเฉพาะ (appropriate apparatus standard) 
จึงใหถือวาอุปกรณ CC & CCVT ที่มีมาตรฐานเฉพาะคือ C93.1-1999 จะตองใชเกณฑ 
100-500 × 2000-4000 µs ในการทดสอบ BSL จากการเปรียบเทียบขางตน วิศวกรที่ตรวจ 
สอบผลการทดสอบ BSL ของ CC & CCVT จะตองพิจารณาเกณฑดังกลาวให ถูกตองดวย
๔๖ 
นิยามของคำวา burden of a CCVT ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG11-1.25 ใหนิยามของคำวา Burden 
Rating ไววา “Burden rating is the maximum unity power factor burden in watts at 
rated secondary voltage which the coupling capacitor potential device can carry 
when energized at operating voltage without deviating from the standard 
performance characteristics.”
 แสดงวาเมื่อกอน NEMA นิยามเบอรเดนไวตางจาก ANSI ในตอนนี้ นั่นคือ ตัวประกอบ 
กำลังของเบอรเดนตองเปนหนึ่งเสมอ เบอรเดนจึงมีหนวยเปนวัตต แทนที่จะเปนหนวยโวลต- 
แอมแปร เหมือนอยางปจจุบัน
๔๗ 
นิยามของคำวา capacitor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955, Section SG 11-1.07 
กำหนดนิยามของ capacitor ไววา “A capacitor is a device, the primary purpose of 

which is to introduce capacitance into an electric circuit.” ซึ่งเปนนิยามทั่วไปที่ไม 
ตรงกับการใชงานใน CC & CCVT
๔๘ 
นิยามของ capacitor divider ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor divider เอาไว
๔๙ 
นิยามของ capacitor element ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor element เอาไว
๕๐ 
นิยามของ capacitor stack ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ 
capacitor stack เอาไว
๕๑ 
นิยามของคำวา capacitor unit ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No.SG 11-1955, Section SG 11-1.09 
กำหนดนิยามของ coupling capacitor unit ไววา “A coupling capacitor unit is a single 
coupling capacitor consisting of a dielectric and electrods in a container.” 
ซึ่งมีความหมายคลายกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๒ 
นิยามของคำวา carrier drain coil ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.17 
กำหนดนิยามของ carrier-current drain coil ไววา “A carrier current drain coil is a 
reactor which is connected between the carrier current lead and ground and 
which presents a low impedance to the flow of power frequency current and a 
high impedance to the flow of carrier frequency current. The purpose of the coil 
is to prevent high voltage at power frequency current from being irnpresse on 
the carreir lead and to prevent the loss of carrier frequency energy toground.” 
ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้ แตวา NEMA ชัดเจนกวาเพราะบอก 
หนาที่การทำงานไวดวย

ความคงทนทางไฟฟาของฉนวนที่แสดงในพจนของคายอด 

คลื่นของสวิตชิ่งอิมพัลสมาตรฐาน ซึ่งมีเวลาหนาคลื่น 250 

ไมโครวินาที และเวลาในการลดคาเหลือครึ่งหนึ่ง 2500 

ไมโครวินาที. ชวงเผื่อที่ยอมใหเกิดขึ้น คือ 100-500 × 2000- 

4000 ไมโครวินาที. ๔๔, ๔๕

3.6 burden of a CCVT (เบอรเดนของซีซีวีที)

คุณสมบัติของวงจรไฟฟาที่ตอเขากับขั้วตอสายทุติยภูมิ ซึ่งใช 

กำหนดกำลังไฟฟาจริงและกำลังไฟฟาจินตภาพ ณ ปลายดาน 

ทุติยภูมิ เบอรเดนนี้จะบอกเปนอิมพีแดนซรวมในหนวยโอหม 

พรอมทั้งองคประกอบความตานทานและรีแอกแตนซสมมูล, 

หรือบอกเปนโวลต-แอมแปรรวมและตัวประกอบกำลัง ณ 

แรงดันและความถี่ที่กำหนด. ๔๖

3.7 capacitor (ตัวเก็บประจุ)

ในมาตรฐานฉบับนี้, คำวา “ตัวเก็บประจุ” นำมาใชเมื่อไม 

จำเปนตองเนนลงไปถึงความหมายที่แตกตางกันระหวาง 

คำวา “หนวย ตัวเก็บประจุ” หรือ “ชุดตัวเก็บประจุ”. ๔๗

3.8 capacitor divider (ตัวเก็บประจุแบงแรงดัน)

ชุดตัวเก็บประจุที่ประกอบดวยความจุไฟฟาสองคาตออนุกรม

กัน เพื่อสรางอุปกรณแบงแรงดันที่ใชหลักการของความจุ 

ไฟฟา (ดูภาพผนวก A). ๔๘

3.9 capacitor element (องคประกอบตัวเก็บประจุ)

ชิ้นสวนของตัวเก็บประจุที่ไมสามารถแบงแยกได ซึ่งประกอบ 

ดวยขั้วไฟฟาสองขั้วที่คั่นดวยไดอิเล็กตริก. ๔๙

3.10 capacitor stack (ชุดตัวเก็บประจุ)

หนวยตัวเก็บประจุหรือชุดประกอบสำเร็จของตัวเก็บประจุ 

หนึ่งหนวยหรือมากกวานั้น. ๕๐

3.11 capacitor unit (หนวยตัวเก็บประจุ)

ชุดประกอบสำเร็จขององคประกอบตัวเก็บประจุหลายๆ อัน 

ภายในกระปองหนึ่ง พรอมทั้งขั้วตอสายที่เขาถึงได. ๕๑

3.12 carrier drain coil (ขดลวดระบายสัญญาณสื่อสาร)

ตัวเหนี่ยวนำที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงต่ำและขั้วตอลงดิน 

ของตัวเก็บประจุเชื่อมตอ มีอิมพีแดนซต่ำเมื่อกระแสความถี่ 

ไฟฟากำลังไหลผานและมีอิมพีแดนซสูงเมื่อกระแสความถี่ 

สัญญาณสื่อสารไหลผาน. ๕๒

3.13 carrier-frequency capacitance 

(ความจุไฟฟาในยานความถี่สัญญาณสื่อสาร)

ความจุไฟฟา ณ ความถี่ที่กำหนดใหในยานความถี่สัญญาณ 

สื่อสาร. ความจุไฟฟานี้กำหนดโดยผลกระทบรวมของความจุ 

ไฟฟาภายในและของความเหนี ่ยวนำตัวเองของตัวเก็บ 

ประจุนั้น. ๕๓

๕๓ 
นิยามของ carrier-frequency capacitance ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ carrier-frequency 
capacitance เอาไว
๕๔ 
นิยามของคำวา carrier grounding switch ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.15 กำหนดนิยามของ carrier-cur-
rent grounding switch and gap ไววา “A carrier current grounding switch and gap is 
a grounding switch and protective gap connected across the carrier current
equipment between the connection to the coupling capacitor and ground. The 
switch is used to ground the carrier current equipment without interrupting the 
operation of the high-voltage line or, when used, of the patentia device. The
gap is used to limit the voltage impressed on the carrier current equipment and, 
when used, the line tuning unit.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้ 
แตวา NEMA ชัดเจนกวาเพราะบอกหนาที่การทำงานไวดวย
๕๕ 
นิยามของคำวา carrier lead-in terminal ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.15 กำหนดนิยามของ carrier 
current lead ไววา “A carrier current lead is the connection from the coupling 
capacitor to the carrier current equipment or line tuning unit.” ซึ่งมีความหมาย 
ใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๖ 
นิยามของคำวา carrier protective device ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999

3.14 carrier grounding switch 

(สวิตชตอสัญญาณสื่อสารลงดิน)

สวิตชที ่ตอระหวางขั ้วตอสายแรงต่ำและขั ้วตอลงดินของ 

ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ. ๕๔

3.15 carrier lead-in terminal 

(ขั้วตอสายนำเขาสัญญาณสื่อสาร)

ขั้วตอสายที่ตอเขากับสายไฟฟาซึ่งเดินมาจากอุปกรณปรับ 

สัญญาณผานสายสงไฟฟา. ๕๕

3.16 carrier protective device 

(อุปกรณปองกันสัญญาณสื่อสาร)

อุปกรณที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงต่ำและขั้วตอลงดินของ 

ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ เพื่อทำหนาที่จำกัดแรงดันเกินชั่วครูที่ 

เกิดขึ้นระหวางขั้วตอสายทั้งสองขั้วนั้น. ๕๖

3.17 coupling capacitor (ตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

ชุดประกอบสำเร็จของตัวเก็บประจุหนึ่งหนวยหรือมากกวา 

นั้นที่ยึดติดเขาดวยกันและมีขั้วตอสายแรงสูง, ขั้วตอสายแรง 

ต่ำ, และขั้วตอลงดิน รวมทั้งหากมีฐานของตัวเก็บประจุเชื่อม 

ตอ (ดูภาคผนวก A, รูปที่ A1). ๕๗

3.18 coupling capacitor base 

(ฐานของตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

กลองที่มีหนาที่รองรับน้ำหนัก ซึ่งยึดติดอยูใตหนวยตัวเก็บ 

ประจุตัวลางของชุดตัวเก็บประจุและอาจมีอุปกรณเสริมเพื่อ 

วัตถุประสงคดานการทำงานหรือการปองกันอุปกรณ. ๕๘

3.19 coupling capacitor voltage transformer 

(CCVT) (หมอแปลงแรงดันแบบตัวเก็บประจุเชื่อมตอ)

หมอแปลงแรงดันที่ประกอบดวยตัวเก็บประจุแบงแรงดันและ 

หนวยแมเหล็กไฟฟา ไดรับการออกแบบและตอเขาดวยกัน 

เพื่อใหแรงดันทุติยภูมิของหนวยแมเหล็กไฟฟามีสัดสวนและ 

มุมเฟส ตามแรงดันปฐมภูมิที่ปอนใหตัวเก็บประจุแบงแรงดัน 

นั้น สำหรับทุกๆ คาของเบอรเดนดานทุติยภูมิที่ยังอยูในพิกัด 

ของหมอแปลงแรงดันแบบตัวเก็บประจุเชื่อมตอ (ดูภาคผนวก 

A, รูปที่ A2).๕๙ – ๖๒

3.20 design tests (การทดสอบตนแบบ)

การทดสอบที่กระทำโดยผูผลิตตออุปกรณที่ออกแบบไวแตละ

รุน เพื่อบัญญัติคุณลักษณะการทำงานตางๆ และเพื่อสาธิต 

ใหเห็นวาเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ที่เหมาะสม.๖๓

 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 นำคำนี้ไปเปนสวนหนึ่งของนิยามคำวา carrier current 
grounding switch and gap ตามที่ผมกลาวไปแลวจึงไมนำมากลาวซ้ำอีก
๕๗ 
นิยามของคำวา coupling capacitor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 
 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955, Section SG 11-1.10 กำหนดนิยามของ coupling 
capacitor ไววา “A coupling capacitor is an assembly of one or more coupling 
capacitor units fastened together; it may also include line and ground terminals 
and, if used, a base.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๘ 
นิยามของคำวา coupling capacitor base ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.1-1981, C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน NEMA No. SG 11-1955, Section SG 
11-1.14 กำหนดนิยามของ carrier base ไววา “A carrier base is a supporting enclosure 
which is fastened beneath the lower coupling capacitor unit of a coupling 
capacitor, between the coupling capacitor and ground, and which is capable of 
containing a carrier current drain coil and a carrier current grounding switch and 
gap but not a potential device.” ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๕๙ 
นิยามของคำวา coupling capacitor voltage transformer (CCVT) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันหมดทั้ง C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 ขณะที่ NEMA No. SG 
11-1955, Section SG11-1.18 ใหนิยามของคำวา coupling capacitor potential device
วา “A coupling capacitor potential device is a voltage transforming equipment 
which is connected to one conductor of a circuit through a coupling capacitor to 
provide a low voltage such as is required for the operation of instruments and
relays.” ซึ่งก็ใกลเคียงกับนิยามของ C93.1-1999 ฉบับนี้ แตมีขอสังเกตวานิยามของ NEMA 
ไมไดพูดถึงการ in-phase ของแรงดันดานทุติยภูมิกับดานปฐมภูมิ ทั้งนี้เนื่องจาก NEMA 
มีการแบงอุปกรณ CCPD เปน 2 classes ตาม Section SG 11-4.01: Device Classes คือ 
Class A (in-phase) และ Class C (out-of-phase)

—
Special Power Series

ทางเดินของพลังงาน
Corridor of power

ดวยการคาดการณอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 9 ตอป ความตองการอยางรุนแรงมากของ
พลังงานไฟฟาที่สะอาดและนาเชื่อถือได ไดถูกตั้งไวสำหรับการดำเนินการเปนเวลาหลายปที่จะ
มาถึง  หนวยงานทางไฟฟาไดพยายามทำงานเพื่อใหทันกับความตองการที่เพิ่มขึ้นนี้ ในความ 
เปนจริงแลวเพื่อที่จะรับมือเรื่องดังกลาว จำเปนตองมีการเพิ่มหนวยการผลิตไฟฟาโดยเฉลี่ย 
รอยละ 11 ในแตละปและทุกปสำหรับอนาคตอันใกล  ความซับซอนเพิ่มเติมไดเกิดขึ้นในการที่
กำลังการผลิตไฟฟาปริมาณมากตั้งอยูหางจากสถานที่ที่ไฟฟาถูกใช – แนวโนมไดถูกทำให
แยลงดวยการเพิ่มขึ้นของการเปนเมืองและอุตสาหกรรม เพื่อใหมั่นใจในเรื่องอุปทานในอนาคต 
เสนทางการสงผานพลังงงานไฟฟาจะตองมีการเพิ่มความสามารถในการทนแรงดันไฟฟาและ
นำพากระแสไฟฟา  แมวาจะมีการอยูตัวของเทคโนโลยีทางดานไฟฟากระแสตรงแรงดันไฟฟา
แรงสูงพิเศษ (UHVDC) คาพิกัดใหมเหลานี้ ไดแสดงถึงขั้นตอนทางเทคโนโลยีสวนใหญที่ 
จำเปนที่ตองดำเนินการในเวลาที่สั้นมาก

3.21 dissipation factor 

(ตัวประกอบการสูญเสียเปนความรอน)

ฟงกชันแทนเจนตของมุมเดลตาซึ่งเปนผลตางเฟสระหวาง 

แรงดันที่ปอนเขาไปยังตัวเก็บประจุ และกระแสผลลัพธที่เยื้อง 

ไปจากมุม 90 องศา. ตัวประกอบการสูญเสียเปนความรอนนี้ 

มักจะแสดงเปนคารอยละ.๖๔

3.22 electromagnetic unit (หนวยแมเหล็กไฟฟา)

สวนประกอบของซีซีวีทีที่ตอระหวางขั้วตอสายแรงดันปาน 

กลางและขั้วตอลงดินของตัวเก็บประจุแบงแรงดัน.

หมายเหตุ - หนวยแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสวนสำคัญ คือ 

รีแอกแตนซเชิงเหนี ่ยวนำที ่มีคาประมาณรีแอกแตนซเชิง 

ความจุของความจุไฟฟาสองตัว (C1 และ C2) ที่ตอขนานกัน 

ณ ความถี่ไฟฟากำลัง. C1 และ C2 มีนิยามซึ่งจะกลาวถึงตอไป 

หมอแปลงตัวหนึ่งใชงานรวมกับความจุไฟฟานี้ เพื่อลดแรงดัน 

ปานกลางใหเหลือเทากับแรงดันทุติยภูมิท่ีตองการรีแอกแตนซ 

เชิงเหนี่ยวนำนั้นอาจจะมีบางสวนหรือทั้งหมดประกอบอยูใน

หมอแปลงดังกลาว.๖๕,๖๖

3.23 electromagnetic unit protective device(s) 

(อุปกรณปองกันหนวยแมเหล็กไฟฟา)

อุปกรณที่ประกอบไวในซีซีวีที เพื่อวัตถุประสงคในการจำกัด 

แรงดันเกินซึ่งอาจจะปรากฎครอมชิ้นสวนอันใดอันหนึ่งหรือ 

มากกวานั้น, หรือเพื่อปองกันไมใหเฟอรโรเรโซแนนซคางอยู 

ลอดหรือทั้งสองอยาง.๖๗

โปรดติดตามตอฉบับหนา

๖๐ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Ritz Instrument Transformer 
(USA) Type OTCF จาก Catalog: Products-L3-OTCF- 
71507-V1-EN

๖๑ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Trench Electric (Canada) 
จาก Catalog: E241.51 (2006)

๖๒ 
ตัวอยาง CCVT ของผูผลิต Arteche (Spain) จาก Catalog: 
Capacitive Voltage Transformers and Coupling 
Capacitors (2004)

๖๓
นิยามของคำวา design tests ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1981, 
C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน NEMA No. SG
11-1955, Section SG 11-1.02 กำหนดนิยามของ design tests ไววา “Design tests are 
tests made by the manufacturer to verify
the design of the equipment and to secure design and application data.” 
ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับของ C93.1-1999 ฉบับนี้
๖๔ 
นิยามของคำวา dissipation factor ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือน
๖๕ 
นิยามของคำวา electromagnetic unit ตามมาตรฐาน ANSI กำหนดไวเหมือนกันทั้ง 
C93.2-1976, C93.1-1990 & C93.1-1999 สำหรับ NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนด 
นิยามของ electromagnetic unit เอาไว
๖๖ 
ขอมูลจาก บันทึกองคความรูฯ, วิบูลย ฤกษศิระทัย, หนา 56-57 พูดถึง inductive reactance 
(choke coil) ของผูผลิต Trench ไวดังนี้ CVT of Trench Electric ให choke coil and gap 
ตอ parallel กับ intermediate transformer โดยใหเหตุผลดังนี้
 1. The purpose of choke coil is to prevent the grounding of the carrier signal 
when the ground switch is closed. With the choke coil connected in parallel 
with the intermediate transformer and main ground switch open, the reactance 

of intermediate transformer and the series reactor are high enough to block the 
carrier signal.
 2. Connecting the choke coil in parallel has several advantages:
 2.1 With the main ground switch in the open position, any overvoltage at 
the intermediate voltage tap will not affect the choke coil assembly.
 2.2 The choke coil will not carry power frequency current under normal 
service conditions when the main ground switch is open.
 2.3 Should there be harmonic voltage of the fundamental this will not 
cause a voltage drop (which could be of substantial magnitude) across the 
choke coil assembly.
 2.4 The accuracy of the unit will not be affected as the units are factory 
adjusted with the choke coil connected in the circuit.
 3. Gap setting distance for sparkover gap of Trench Electric is not applicable 
as the gap is set by the manufacturer and is not adjustable (Siemens type 
B2-H45).
๖๗ 
นิยามของ electromagnetic unit protective device(s) ตามมาตรฐาน ANSI 
กำหนดไวเหมือนกันทั้ง C93.1-1990 & C93.1-1999 สวน
C93.2-1976 & NEMA No. SG 11-1955 ไมไดกำหนดนิยามของ electromagnetic unit 
protective device(s) เอาไว

UHVDC รุนถัดไปจะสงผานพลังงานที่มากขึ้นผานเสนทางการสงที่มีอยู

ดร.วรวุฒิ แซกก 
worawut.sae-kok
@th.abb.com
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รูปที่ 1 

รูปที่ 2 รูปที่ 3

การใชพลังงานในโลกและการผลิตไฟฟาเพื่อตอบสนองไดถูก 

ตั้งใหเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคตอันใกล (ดูรูปที่ 1)  แตนาเสียดาย 

ท่ีแหลงพลังงานขนาดใหญท่ีจำเปนในการตอบสนองความตอง 

การที่เพิ่มขึ้นไมไดตั้งอยูใกลกับศูนยของโหลด ยกตัวอยาง 

เชน ในประเทศจีน แหลงทรัพยากรไฟฟาพลังน้ำที่ไมไดนำมา 

ใชสูงถึง 500GW ในทางตะวันตกของประเทศในมณฑล 

เสฉวน ทิเบตและมณฑลยูนนาน  นอกจากนี้ยังมีกำลังการ 

ผลิตไฟฟาจากถานหินเพิ่มเติมอยางมีนัยสำคัญในบริเวณ 

ซินเจียง  ระยะทางของแหลงการผลิตไฟฟาเหลานี้หางจาก 

ภูมิภาคอุตสาหกรรมตามแนวชายฝงในภาคตะวันออกของ 

ประเทศจีน (ปกกิ่งและเซี่ยงไฮ) และทางภาคใต (กวางโจว) 

เปนระยะทางระหวาง 1,000 และ 3,000 กม.

ทั่วทุกมุมโลก ปจจัยที่มีความหลากหลายทำใหการกอสราง 

สายสงไฟฟาใหมมีความซับซอนมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของ 

การตอตานจากสาธารณะ เสนทางการสงที่แคบลง การมีอยู 

ของสิทธิของทาง (Right of way) ที่จำกัดลง ขอกำหนดที่ 

จะลดเสนทางผานปาและระบบนิเวศที่ออนไหวอื่นๆ และ 

การปองกันทั่วไปของพืช สัตวและผูคน ถาเสนทางสายสงยาว 

โอกาสที่จะตองพบเจอกับปจจัยอยางนอยหนึ่งอยางเหลานี้ 

ก็มีมากขึ้น บอยครั้งที่การแกปญหามลภาวะที่ดีที่สุดคือ การ 

เพิ่มความจุในการสงไฟฟาบนเสนทางที่มีอยู

ยกตัวอยางเชน ประเทศจีนไดทำการตรวจสอบความเปนไป 

ไดในการใชคาแรงดันไฟฟา 1,100kV สำหรับการสงพลังงาน 

ขนาด 10-13 GW ตอสายสงสำหรับระยะทางมากกวา 2,000 

กม. เพื่อใหไดพลังงานในการสงตอสายเทาที่ทำได สำหรับ 

ระยะทางที่สั้นกวานั้น  หนวยงานทางไฟฟาในประเทศจีนมี 

การพิจารณาเพิ่มคากระแสที่กำหนดของระบบ DC ที่ 800kV  

แมวาจะมีการอยูตัวของของเทคโนโลยี HVDC คาพิกัดใหม 

เหลานี้ทั้งแรงดันและกระแสไดแสดงใหเห็นถึงลำดับขั้นทาง 

เทคนิคที่สำคัญที่จะตองถูกดำเนินการในระยะเวลาที่สั้นมาก

 

วิธีการเชิงเทคนิคที่ประหยัด          

ในหลายปที่ผานมา ระบบสง 800kV DC สามารถสงไดมาก 

กวา 7GW ดวยระยะทาง 1,400 กม. และอยูในการใชงาน 

แลว   (ดูรูปที่ 2)  อยางไรก็ตาม เมื่อพลังงานที่สงไดเพิ่มถึง   

10GW ระบบ 800kV ไดกลายเปนวิธีที่ไมประหยัดเพราะวา 

เปนไปไมได ที่จะสงพลังงานเหลานั้นดวยสายสง UHVDC 

เพียงสายเดียวจำเปนตองใชสองสาย 
  

02|2017

ไมมีคำถามวาการใชแรงดันไฟฟาที่สูงขึ้นจะสามารถลดการ 

สูญเสียและบรรลุคาที่กำหนดของตนทุนพลังงาน (ดูรูปที่ 3)  

อยางไรก็ตาม สำหรับสายไฟฟาเพื่อที่จะสามารถรับมือกับ 

ความตองการที่แรงดันสูงขึ้นที่ซึ่งในไมชาจะถูกรองรับสวน 

ประกอบของระบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งวาลวไทริสเตอร 

จะตองถูกพัฒนา

ความทาทาย

ABB ไดทำงานมาหลายปในเรื่องการสงพลังงานไฟฟาแรงสูง 

และประสบการณนี้ไดถูกใชในการที่การพัฒนาอุปกรณซึ่ง 

สอดคลองกับความทาทายที่ถูกพบเจอเมื่อการสงพลังงาน 

ดวยระยะทางที่ไกลมากที่แรงดันสูง หลายแงมุมไดกลายเปน 

สิ่งสำคัญเมื่อออกแบบระบบ UHVDC: ความพรอมใชงานและ 

ความนาเชื่อถือได การออกแบบทางไฟฟากลและการขนสง 

อุปกรณรวมไปถึงประเภทของลาน DC 

ความพรอมใชงานและความนาเชื่อถือได

ระบบ UHVDC ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสงพลังงานที่ระดับสูง 

กวา 10GW จำเปนตองรับมือกับความตองการที่สูงขึ้นในเรื่อง 

ของความพรอมใชงานและความนาเชื่อถือได  นอกจากนั้น 

การทริปของโพลหนึ่งจะตัดการสงพลังงานเทากับครึ่งหนึ่ง 

ของกำลังการผลิตของโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญมาก เชนที่ 

โรงไฟฟา Itaipu 12GW ในประเทศบราซิล สิ่งนี้ก็ใสขอ 

กำหนดทางความเข็งแรงที่สูงในระบบ AC ที่ปลายทั้งสองของ 

การสง UHVDC การตรวจสอบอยางถี่ถวนยังคงจำเปนเพื่อ 

ใหแนใจวาเหตุการณเดี่ยวและเล็กที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่ซึ่ง 

ระบบ UHVDC หลายระบบที่จายไฟอยูจะไมยกระดับไปสู 

บางสิ่งที่รุนแรง  ทั้งหมดนี้หมายความวา ความนาเชื่อถือได 

เปนเรื ่องที่สำคัญมากและแสดงใหเห็นถึงพารามิเตอรการ 

ออกแบบที่สำคัญ

การออกแบบทางไฟฟากลและการขนสงอุปกรณ

ตัวฉนวนไฟฟาแรงสูงกลางแจงจะเผชิญกับความทาทายมาก 

มาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ความเสี่ยงของการเกิดประกายไฟ 

(Flashover) โดยที่ตัวอยางเชน มลพิษทางอากาศสามารถนำ 

ไปสู การปนเป อนมากเกินไปของตัวฉนวนและทำใหเกิด 

ประกายไฟได  ถาระยะทางของผิวฉนวนและการออกแบบ 

ทั่วไปไมเพียงพอ  ตัวฉนวนที่ถูกออกแบบมาสำหรับแรงดัน 

ไฟฟาที่สูงขึ้นจะตองยาวขึ้น ซึ่งจำเปนตองมีขนาดเสนผาศูนย 

กลางเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะใหไดเสถียรภาพทางกลและทำใหลด 

ประสิทธิภาพในเรื่องประกายไฟ  การตอสูที่จะใหไดตามขอ 

กำหนดทางฉนวน ทางกลและทางไฟฟาสามารถนำไปสู 

สถานการณที่ควบคุมไมไดอยางรวดเร็วถาไมไดรับการดำเนิน

การในขั้นตอนของการออกแบบ

—
อุปกรณที่ใชแรงดันไฟฟาที่สูงขึ้นจะมีขนาดใหญ
ซึ่งนำพามาซึ่งความทาทายเพิ่มขึ้น ยกตัวอยางเชน  
หมอแปลงของตัวแปลงไดถูกประกอบทดสอบ 
และจัดสงไปยังสถานที่ติดตั้ง การจัดสงอาจจะ 
เปนไปไมไดเลยดวยขนาดหมอแปลงที่ใหญ 
ดังนั้น การผลิตที่สถานที่ติดตั้งและเรื่องความ
นาเชื่อถือไดจะถูกประเมิน

ความนาเช ื ่อถ ือได ท ี ่ผ านชวงทั ้งหมดของอุปกรณและ        

สวนประกอบ ซึ่งถูกนำมาใชในสภาพแวดลอมใหมที่แรงดัน 

ไฟฟาสูงกวาเปนส่ิงท่ีสำคัญมาก เชน ขนาดของอิเล็กโทรด การ 

ชีลดโคโรนา แรงที่ขั้วตอ เปนตน ซึ่งทั้งหมดจะตองออกแบบ 

อยางถูกตองและทดสอบเพื่อการันตีการเปนวิธีที่มีประสิทธิ 

ภาพเชิงตนทุนดวยความนาเชื่อถือไดที่ระบบ UHVDC รุนใหม 

ตองการ (ดูรูปที่ 4)

ลาน DC ในรม vs. กลางแจง 

ณ วันนี้ลาน DC ทั้งแบบกลางแจงและในรมไดถูกจัดการโดย 

โครงการ UHVDC ที่ 800kV ที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม 

ประสบการณในการดำเนินการที่ระดับแรงดันไฟฟานี้ยังคง 

ถูกจำกัด เหตุผลหนึ่งในการเลือกแบบในรมคือ การลดขนาด 

พื้นที่ของสถานีตัวแปลง (ดูรูปที่ 5)  สำหรับอุปกรณภายใน 

อาคารที่มีการปองกันสภาพอากาศ ทำใหระยะทางตามผิว 

ฉนวนที่จำเปนและความแข็งแรงเชิงกลที่ตองการจะลดลง  

แรงดันสวิตชิงอิมพัลสจะเปนพารามิเตอรที ่กำหนดขนาด 

ดังนั้น อิเล็กโทรดที่ดวยเสนผาศูนยกลางที่ใหญกวา สามารถ 

ใชเปนแนวทางในการลดชองวางในอากาศที่จำเปน 

—
คาใชจายของอาคารทำใหวิธีการสรางในรมมีราคา
สูงกวาแบบกลางแจง  นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับ
ขอกำหนดในสภาวะแวดลอมภายในตัวอาคาร 
อุปกรณเสริม เชน ตัวควบคุมความชื้น เปนตน  
อยางไรก็ตามสวนหนึ่งของคาใชจายของตัว
อาคารจะถูกไดกลับมาจากคาใชจายที่ลดลงของ
อุปกรณและคาใชจายที่ประหยัดลง จากการลดลง 
ของไฟฟาดับมักจะครอบคลุมในสวนที่เหลือ
ความเสี่ยงที่ลดลงของความลมเหลวผิดพลาด
จะเปนผลประโยชนที่สำคัญของวิธีการแบบในรม
 

การพัฒนาเทคโนโลยีของ ABB

ในป 2010 ABB ไดเริ่มวิจัยและพัฒนาองคประกอบสำคัญ 

สำหรับเทคโนโลยี UHVDC รุนใหม ซึ่งก็คือ ที่แรงดันไฟฟาที่ 

กำหนด (1,100kV DC)  ดวยวิธีการจำลองทางไฟฟาแมเหล็ก 

ที่กาวหนาการศึกษาทางทรานเซียนสและการทดสอบไฟฟา 

แรงสูง ABB ได พัฒนาวาลวตัวแปลง การออกแบบหองของ 

วาลวหมอแปลงของตัวแปลงสวิตซบายพาส ตัวเก็บประจุ 

Radio interference กับดักเสิรจ บุชชิงของหมอแปลงและ 

บุชชิงติดผนัง  อีกทั้งการออกแบบเชิงแนวคิดสำหรับเลยเอาท 

ของสถานีและลาน DC แบบในรมไดถูกทำใหเสร็จสมบูรณ

การประยุกตใชงาน UHVDC รุนใหม

เศรษฐกิจของประเทศจีนไดแสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป 

ประมาณรอยละ12 ในชวง 30 ปที่ผานมา การปรับปรุงความ 

มั่งคั ่งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดเกี ่ยวของอยาง 

ใกลชิดเกี่ยวกับความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้น  เพื่อรับมือกับ 

ความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นและเพื่อคงคาใชจายในระดับ 

ที่เหมาะสม ประเทศจีนไดเปนผูบุกเบิกในการดำเนินการของ 

ระบบไฟฟาแรงสูงใหมในทั้งแบบ AC และ DC และเปน 

ประเทศแรกที่ไดติดตั้งและดำเนินการอยางเต็มรูปแบบใน 

ระบบสง 800kV DC และมากกวา 21,000GW ของความจุ 

ในการสงไดถูกติดตั้งที่แรงดันไฟฟานี้  การเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนไปไดถูกคาดหวังในปถัดๆ ไปและดวยความ 

ตองการสำหรับระบบสงไฟฟาแรงสูงที่มากขึ้น

หลังจากป 2020 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำอีก 7 โครงการ ที่มี 

กำลังการผลิตรวม 110GW ไดถูกวางแผนใน Xizang พลังงาน 

ไฟฟาจากโครงการเหลาน้ี จะถูกสงไปยังจังหวัดทางภาคตะวัน 

ออกและภาคใตของประเทศจีน เพื่อที่จะทำใหเกิดการสง 

ปริมาณมากจากโครงการเหลานี้และจากโครงการอื่นๆ การ 

พัฒนาตอไปของระบบ UHVDC เปนที่ตองการไมวาจะเปนที่ 

1,100kVDC หรือที่แรงดันไฟฟาที่มีอยูแตมีความสามารถใน 

การนำกระแสที่สูงกวา  ในปจจุบันยังไมมีตลาดที่สนใจใน 

ระบบสง UHVDC ใหมนอกประเทศจีน  อยางไรก็ตามก็อาจ 

มีการเปลี่ยนแปลงดวยการเกิดขึ้นของไฟฟาพลังงานน้ำและ 

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในอนาคตในทวีปแอฟริกา ประเทศ 

อินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปอเมริกาใต ซึ่งอยูหาง 

ไกลจากศูนยกลางของการใชและเปนท่ีตองการเพ่ือตอบสนอง 

ความหิวโหยที่ไมพอของพลังงานของโลกที่ปรากฎใหเห็น

เรียบเรียงจาก 
Raul Montano, Bjorn Jacobson, Dong Wu, Liliana Arevalo, “Corridors 
of Power”, ABB Review Special Report (60 Years of HVDC), page 
18-21

——

รูปที่ 1

การคาดการณพลังงานของโลก

โดย EIA

1a: การผลิตไฟฟาของโลกโดยเชื้อเพลิงจากป (2007-2035) ในหนวนลานลาน kW-hours

1b: การใชพลังงานในตลาดโลก (1990-2035) ในหนวย 1015 Btu

—

รูปที่ 2 

พัฒนาการของ

ระบบ HVDC

 

—

รูปที่ 3

การเปรียบเทียบ

คาใชจายของตัวเลือกตางๆ 

เปนเปอรเซ็นตของคาใชจาย

รวมของการตอเชื่อมโยงการสง 

800kV DC

—

รูปที่ 4

หองทดสอบไฟฟา

แรงสูง

 

—

รูปที่ 5

ลาน DC แบบในรม



3.5.2 วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

คาของกระแสไฟฟาตรงที่ใชทดสอบ/วัดคาความตานทา

คาสูงสุด 

10% ของคากระแสสูงสุดท่ีขดลวด (มาตรฐาน IEEE Standard 

[51] อนุญาตให = 15%)

คาต่ำสุด 

4. วิธีวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) 

และตรวจเช็คการแทนที่เฟส 

4.1 แหลงอางอิง/มาตรฐาน 

• IEC 60076-1 (2000), clause 6: “Connection and 

voltage displacement symbols for three-phase 

transformers (สัญลักษณการตอและแทนที่เฟสสำหรับหมอ 

แปลง 3 เฟส)”, clause 10.3: “Measurement of voltage 

ratio and check of phase displacement (วิธีวัดคาอัตรา 

สวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่เฟส)” 

• IEEE Std C57.12.90-1999, clause 6: “Polarity and 

phase relation test (การทดสอบลักษณะความสัมพันธ 

ระหวางขั้วกับเฟส)”, clause 7: “Ratio tests (การทดสอบ 

คาอัตราสวน)” [51] 

หมายเหตุ 

การวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่เฟส 

เปนการทดสอบประจำตามมาตรฐาน IEC Standard [1] 

และ IEEE Standard [50] 

4.2 วัตถุประสงคของการวัด 

การวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่ 

เฟสเปนการทดสอบที่สำคัญ เนื่องจากมีผลตอการทำงาน 

คูขนานของหมอแปลงตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป 

4.3  ทั่วไป 

4.3.1 กลุมทิศทางภาระและการแทนที่เฟส 

ที่หมอแปลงจำนวนเฟสมากกวา 1 เฟส สามารถตอขดลวด 

ชิ้นตางๆ แบบ Star, delta หรือ zigzag ไดขึ้นอยูกับลักษณะ 

การทำงาน การแทนที่เฟสระหวางขดลวดจะอยูระหวาง    

0˚- 360˚ ขึ้นอยูกับวิธีที่ตอขดลวด การทำงานคูขนานของ 

หมอแปลงอัตราสวน No-load ratio และกลุมทิศทางภาระ 

จะตองเทากัน เพื่อไมใหกระแสไฟฟาไหลเวียนเกิดขึ้น 

4.3.2  มาตรฐาน IEC Standard [1] 

กลุมทิศทางภาระตามมาตรฐาน IEC 60076-1 – ดูรูป 4.1 

และ 4.2

  

สำหรับกลุมทิศทางภาระพิเศษ ปกติลักษณะจะตามที่แผนผัง 

เฟสกำหนด (หมอแปลงอัตโนมัติ – ดูรูป 4.4) 

L = คาความเหนี่ยวนำที่ขดลวดหมอแปลง 

I = กระแสไฟฟาที่ใชวัด/ทดสอบ  (กระแสเหนี่ยวนำแมเหล็ก 

ไฟฟา) 

Io = คากระแสไรภาระ

เนื่องจากคาคงที่ระยะเวลา (Time constant) ของวงจรวัด/ 

ทดสอบ = ลักษณะความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับ 

ระยะเวลา เม่ือเปดสวิทชกระแสไฟฟาแตละคร้ังจะแตกตางกัน 

คอนขางชัดเจน ข้ึนอยูกับคากระแสไฟฟาวัด/ทดสอบ (กระแส 

เหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาขณะนั้น) ดูรูป 3.8 

 

A = แกนโลหะเหล็กอิ่มตัวจนเต็มที่ 

B = แกนโลหะเหล็กอิ่มตัวยังไมเต็มที่ 

C = แกนโลหะเหล็กไมอิ่มตัว 

t 1,2,3 = ระยะเวลาจนกระแสไฟฟาวัด/ทดสอบคงที่ 

ดังนั้น กระแสไฟฟาตรงวัด/ทดสอบอยางต่ำควร = 1.2 เทา 

ของกระแสเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาเพื่อแนใจวาแกนขดลวด 

อิ่มตัว 

A 3.3  วงจรวัด/ทดสอบสะพานไฟฟา 

Kelvin (Thomson) Bridge 

รูป 3.9: แสดงวงจรวัด/ทดสอบคาความตานทานโดยใช 

สะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge และความตาน 

ทานมาตรฐานภายนอก 

 

ดวยคุณสมบัติของชุดอนุกรมความตานทานที่จะใชคือ เปน 

วัสดุไมเกิดการเหน่ียวนำและไมเปล่ียนแปลงมากตามอุณหภูมิ 

เมื่อใชรวมกับแหลงกระแสไฟฟาตรง 

วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

ปจจุบันนิยมใชโวลทมิเตอรและแอมมิเตอรดิจิตอล (มัลติมิเตอร) 

แทนโวลทมิเตอรและแอมมิเตอรอะนาล็อกในอดีต อยางไรก็ดี 

มาตรฐานไมม ีการระบุหรือกำหนดวาโวลทม ิเตอรและ 

แอมมิเตอรอะนาล็อกไมสามารถใชวัด/ทดสอบได 

วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

ใชกัลวานอมิเตอร (อุปกรณภายนอก) ความไวสูงสำหรับวัด/ 

ทดสอบจุดที่วัด เข็มชี้ 0 = คาทดสอบ คาความตานทานที่ 

ปลายเข็มวัดไมควรเกิน 0.01 โอหม และควรเทากันทั้ง 2 

ปลาย คาความตานทานระหวาง Rx กับ RN ไมควรเกิน 20-50 

เทาของ Rx และความตานทานควบคุม Rd ตำแหนงไมควร 

อยูระหวาง Rx กับ RN ดูรูป 3.9  

A 3.2 คากระแสไฟฟาตรงวัด/ทดสอบคาความตานทาน 

(ดูขอ 3.5 ประกอบ) 

• คาสูงสุด

เพื่อปองกันอุณหภูมิที่ขดลวดสูงเกินพิกัด ขณะวัด/ทดสอบคา 

ของกระแสไฟฟาตรงที่ใชวัด/ทดสอบไมควรเกิน 10% x คา 

กระแสไฟฟาสูงสุดที่ขดลวด 

• คาต่ำสุด 

คากระแสไฟฟาตรงต่ำสุดที่ใชวัด/ทดสอบมีหลักการพิจารณา

ดังน้ี–วงจรวัด/ทดสอบคาความตานทานไมวาวิธีใดๆ ประกอบ 

ดวยแหลงกระแสไฟฟาตรงกับขดลวดหมอแปลงพันรอบ 

แกนโลหะเหล็ก แผนผังวงจรดูขอ 3.3 และรูป 3.6

 

Rx = คาความตานทานของขดลวด 1 มิลิโอหม – 10 โอหม 

L  = คาความเหนี่ยวนำไมอิ่มตัว 1 – 100 H  

คาความเหนี ่ยวนำที ่ขดลวดจะขึ ้นอยู ก ับกระแสโดยตรง 

ลักษณะความสัมพันธ ดูรูป 3.7
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รูปที่ 4 รูปที่ 5

การใชพลังงานในโลกและการผลิตไฟฟาเพื่อตอบสนองไดถูก 

ตั้งใหเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคตอันใกล (ดูรูปที่ 1)  แตนาเสียดาย 

ท่ีแหลงพลังงานขนาดใหญท่ีจำเปนในการตอบสนองความตอง 

การที่เพิ่มขึ้นไมไดตั้งอยูใกลกับศูนยของโหลด ยกตัวอยาง 

เชน ในประเทศจีน แหลงทรัพยากรไฟฟาพลังน้ำที่ไมไดนำมา 

ใชสูงถึง 500GW ในทางตะวันตกของประเทศในมณฑล 

เสฉวน ทิเบตและมณฑลยูนนาน  นอกจากนี้ยังมีกำลังการ 

ผลิตไฟฟาจากถานหินเพิ่มเติมอยางมีนัยสำคัญในบริเวณ 

ซินเจียง  ระยะทางของแหลงการผลิตไฟฟาเหลานี้หางจาก 

ภูมิภาคอุตสาหกรรมตามแนวชายฝงในภาคตะวันออกของ 

ประเทศจีน (ปกกิ่งและเซี่ยงไฮ) และทางภาคใต (กวางโจว) 

เปนระยะทางระหวาง 1,000 และ 3,000 กม.

ทั่วทุกมุมโลก ปจจัยที่มีความหลากหลายทำใหการกอสราง 

สายสงไฟฟาใหมมีความซับซอนมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของ 

การตอตานจากสาธารณะ เสนทางการสงที่แคบลง การมีอยู 

ของสิทธิของทาง (Right of way) ที่จำกัดลง ขอกำหนดที่ 

จะลดเสนทางผานปาและระบบนิเวศที่ออนไหวอื่นๆ และ 

การปองกันทั่วไปของพืช สัตวและผูคน ถาเสนทางสายสงยาว 

โอกาสที่จะตองพบเจอกับปจจัยอยางนอยหนึ่งอยางเหลานี้ 

ก็มีมากขึ้น บอยครั้งที่การแกปญหามลภาวะที่ดีที่สุดคือ การ 

เพิ่มความจุในการสงไฟฟาบนเสนทางที่มีอยู

ยกตัวอยางเชน ประเทศจีนไดทำการตรวจสอบความเปนไป 

ไดในการใชคาแรงดันไฟฟา 1,100kV สำหรับการสงพลังงาน 

ขนาด 10-13 GW ตอสายสงสำหรับระยะทางมากกวา 2,000 

กม. เพื่อใหไดพลังงานในการสงตอสายเทาที่ทำได สำหรับ 

ระยะทางที่สั้นกวานั้น  หนวยงานทางไฟฟาในประเทศจีนมี 

การพิจารณาเพิ่มคากระแสที่กำหนดของระบบ DC ที่ 800kV  

แมวาจะมีการอยูตัวของของเทคโนโลยี HVDC คาพิกัดใหม 

เหลานี้ทั้งแรงดันและกระแสไดแสดงใหเห็นถึงลำดับขั้นทาง 

เทคนิคที่สำคัญที่จะตองถูกดำเนินการในระยะเวลาที่สั้นมาก

 

วิธีการเชิงเทคนิคที่ประหยัด          

ในหลายปที่ผานมา ระบบสง 800kV DC สามารถสงไดมาก 

กวา 7GW ดวยระยะทาง 1,400 กม. และอยูในการใชงาน 

แลว   (ดูรูปที่ 2)  อยางไรก็ตาม เมื่อพลังงานที่สงไดเพิ่มถึง   

10GW ระบบ 800kV ไดกลายเปนวิธีที่ไมประหยัดเพราะวา 

เปนไปไมได ที่จะสงพลังงานเหลานั้นดวยสายสง UHVDC 

เพียงสายเดียวจำเปนตองใชสองสาย 
  

02|2017

ไมมีคำถามวาการใชแรงดันไฟฟาที่สูงขึ้นจะสามารถลดการ 

สูญเสียและบรรลุคาที่กำหนดของตนทุนพลังงาน (ดูรูปที่ 3)  

อยางไรก็ตาม สำหรับสายไฟฟาเพื่อที่จะสามารถรับมือกับ 

ความตองการที่แรงดันสูงขึ้นที่ซึ่งในไมชาจะถูกรองรับสวน 

ประกอบของระบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งวาลวไทริสเตอร 

จะตองถูกพัฒนา

ความทาทาย

ABB ไดทำงานมาหลายปในเรื่องการสงพลังงานไฟฟาแรงสูง 

และประสบการณนี้ไดถูกใชในการที่การพัฒนาอุปกรณซึ่ง 

สอดคลองกับความทาทายที่ถูกพบเจอเมื่อการสงพลังงาน 

ดวยระยะทางที่ไกลมากที่แรงดันสูง หลายแงมุมไดกลายเปน 

สิ่งสำคัญเมื่อออกแบบระบบ UHVDC: ความพรอมใชงานและ 

ความนาเชื่อถือได การออกแบบทางไฟฟากลและการขนสง 

อุปกรณรวมไปถึงประเภทของลาน DC 

ความพรอมใชงานและความนาเชื่อถือได

ระบบ UHVDC ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสงพลังงานที่ระดับสูง 

กวา 10GW จำเปนตองรับมือกับความตองการที่สูงขึ้นในเรื่อง 

ของความพรอมใชงานและความนาเชื่อถือได  นอกจากนั้น 

การทริปของโพลหนึ่งจะตัดการสงพลังงานเทากับครึ่งหนึ่ง 

ของกำลังการผลิตของโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญมาก เชนที่ 

โรงไฟฟา Itaipu 12GW ในประเทศบราซิล สิ่งนี้ก็ใสขอ 

กำหนดทางความเข็งแรงที่สูงในระบบ AC ที่ปลายทั้งสองของ 

การสง UHVDC การตรวจสอบอยางถี่ถวนยังคงจำเปนเพื่อ 

ใหแนใจวาเหตุการณเดี่ยวและเล็กที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่ซึ่ง 

ระบบ UHVDC หลายระบบที่จายไฟอยูจะไมยกระดับไปสู 

บางสิ่งที่รุนแรง  ทั้งหมดนี้หมายความวา ความนาเชื่อถือได 

เปนเรื ่องที่สำคัญมากและแสดงใหเห็นถึงพารามิเตอรการ 

ออกแบบที่สำคัญ

การออกแบบทางไฟฟากลและการขนสงอุปกรณ

ตัวฉนวนไฟฟาแรงสูงกลางแจงจะเผชิญกับความทาทายมาก 

มาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ความเสี่ยงของการเกิดประกายไฟ 

(Flashover) โดยที่ตัวอยางเชน มลพิษทางอากาศสามารถนำ 

ไปสู การปนเป อนมากเกินไปของตัวฉนวนและทำใหเกิด 

ประกายไฟได  ถาระยะทางของผิวฉนวนและการออกแบบ 

ทั่วไปไมเพียงพอ  ตัวฉนวนที่ถูกออกแบบมาสำหรับแรงดัน 

ไฟฟาที่สูงขึ้นจะตองยาวขึ้น ซึ่งจำเปนตองมีขนาดเสนผาศูนย 

กลางเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะใหไดเสถียรภาพทางกลและทำใหลด 

ประสิทธิภาพในเรื่องประกายไฟ  การตอสูที่จะใหไดตามขอ 

กำหนดทางฉนวน ทางกลและทางไฟฟาสามารถนำไปสู 

สถานการณที่ควบคุมไมไดอยางรวดเร็วถาไมไดรับการดำเนิน

การในขั้นตอนของการออกแบบ

—
อุปกรณที่ใชแรงดันไฟฟาที่สูงขึ้นจะมีขนาดใหญ
ซึ่งนำพามาซึ่งความทาทายเพิ่มขึ้น ยกตัวอยางเชน  
หมอแปลงของตัวแปลงไดถูกประกอบทดสอบ 
และจัดสงไปยังสถานที่ติดตั้ง การจัดสงอาจจะ 
เปนไปไมไดเลยดวยขนาดหมอแปลงที่ใหญ 
ดังนั้น การผลิตที่สถานที่ติดตั้งและเรื่องความ
นาเชื่อถือไดจะถูกประเมิน

ความนาเช ื ่อถ ือได ท ี ่ผ านชวงทั ้งหมดของอุปกรณและ        

สวนประกอบ ซึ่งถูกนำมาใชในสภาพแวดลอมใหมที่แรงดัน 

ไฟฟาสูงกวาเปนส่ิงท่ีสำคัญมาก เชน ขนาดของอิเล็กโทรด การ 

ชีลดโคโรนา แรงที่ขั้วตอ เปนตน ซึ่งทั้งหมดจะตองออกแบบ 

อยางถูกตองและทดสอบเพื่อการันตีการเปนวิธีที่มีประสิทธิ 

ภาพเชิงตนทุนดวยความนาเชื่อถือไดที่ระบบ UHVDC รุนใหม 

ตองการ (ดูรูปที่ 4)

ลาน DC ในรม vs. กลางแจง 

ณ วันนี้ลาน DC ทั้งแบบกลางแจงและในรมไดถูกจัดการโดย 

โครงการ UHVDC ที่ 800kV ที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม 

ประสบการณในการดำเนินการที่ระดับแรงดันไฟฟานี้ยังคง 

ถูกจำกัด เหตุผลหนึ่งในการเลือกแบบในรมคือ การลดขนาด 

พื้นที่ของสถานีตัวแปลง (ดูรูปที่ 5)  สำหรับอุปกรณภายใน 

อาคารที่มีการปองกันสภาพอากาศ ทำใหระยะทางตามผิว 

ฉนวนที่จำเปนและความแข็งแรงเชิงกลที่ตองการจะลดลง  

แรงดันสวิตชิงอิมพัลสจะเปนพารามิเตอรที ่กำหนดขนาด 

ดังนั้น อิเล็กโทรดที่ดวยเสนผาศูนยกลางที่ใหญกวา สามารถ 

ใชเปนแนวทางในการลดชองวางในอากาศที่จำเปน 

—
คาใชจายของอาคารทำใหวิธีการสรางในรมมีราคา
สูงกวาแบบกลางแจง  นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับ
ขอกำหนดในสภาวะแวดลอมภายในตัวอาคาร 
อุปกรณเสริม เชน ตัวควบคุมความชื้น เปนตน  
อยางไรก็ตามสวนหนึ่งของคาใชจายของตัว
อาคารจะถูกไดกลับมาจากคาใชจายที่ลดลงของ
อุปกรณและคาใชจายที่ประหยัดลง จากการลดลง 
ของไฟฟาดับมักจะครอบคลุมในสวนที่เหลือ
ความเสี่ยงที่ลดลงของความลมเหลวผิดพลาด
จะเปนผลประโยชนที่สำคัญของวิธีการแบบในรม
 

การพัฒนาเทคโนโลยีของ ABB

ในป 2010 ABB ไดเริ่มวิจัยและพัฒนาองคประกอบสำคัญ 

สำหรับเทคโนโลยี UHVDC รุนใหม ซึ่งก็คือ ที่แรงดันไฟฟาที่ 

กำหนด (1,100kV DC)  ดวยวิธีการจำลองทางไฟฟาแมเหล็ก 

ที่กาวหนาการศึกษาทางทรานเซียนสและการทดสอบไฟฟา 

แรงสูง ABB ได พัฒนาวาลวตัวแปลง การออกแบบหองของ 

วาลวหมอแปลงของตัวแปลงสวิตซบายพาส ตัวเก็บประจุ 

Radio interference กับดักเสิรจ บุชชิงของหมอแปลงและ 

บุชชิงติดผนัง  อีกทั้งการออกแบบเชิงแนวคิดสำหรับเลยเอาท 

ของสถานีและลาน DC แบบในรมไดถูกทำใหเสร็จสมบูรณ

การประยุกตใชงาน UHVDC รุนใหม

เศรษฐกิจของประเทศจีนไดแสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป 

ประมาณรอยละ12 ในชวง 30 ปที่ผานมา การปรับปรุงความ 

มั่งคั ่งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดเกี ่ยวของอยาง 

ใกลชิดเกี่ยวกับความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้น  เพื่อรับมือกับ 

ความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นและเพื่อคงคาใชจายในระดับ 

ที่เหมาะสม ประเทศจีนไดเปนผูบุกเบิกในการดำเนินการของ 

ระบบไฟฟาแรงสูงใหมในทั้งแบบ AC และ DC และเปน 

ประเทศแรกที่ไดติดตั้งและดำเนินการอยางเต็มรูปแบบใน 

ระบบสง 800kV DC และมากกวา 21,000GW ของความจุ 

ในการสงไดถูกติดตั้งที่แรงดันไฟฟานี้  การเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนไปไดถูกคาดหวังในปถัดๆ ไปและดวยความ 

ตองการสำหรับระบบสงไฟฟาแรงสูงที่มากขึ้น

หลังจากป 2020 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำอีก 7 โครงการ ที่มี 

กำลังการผลิตรวม 110GW ไดถูกวางแผนใน Xizang พลังงาน 

ไฟฟาจากโครงการเหลาน้ี จะถูกสงไปยังจังหวัดทางภาคตะวัน 

ออกและภาคใตของประเทศจีน เพื่อที่จะทำใหเกิดการสง 

ปริมาณมากจากโครงการเหลานี้และจากโครงการอื่นๆ การ 

พัฒนาตอไปของระบบ UHVDC เปนที่ตองการไมวาจะเปนที่ 

1,100kVDC หรือที่แรงดันไฟฟาที่มีอยูแตมีความสามารถใน 

การนำกระแสที่สูงกวา  ในปจจุบันยังไมมีตลาดที่สนใจใน 

ระบบสง UHVDC ใหมนอกประเทศจีน  อยางไรก็ตามก็อาจ 

มีการเปลี่ยนแปลงดวยการเกิดขึ้นของไฟฟาพลังงานน้ำและ 

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในอนาคตในทวีปแอฟริกา ประเทศ 

อินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปอเมริกาใต ซึ่งอยูหาง 

ไกลจากศูนยกลางของการใชและเปนท่ีตองการเพ่ือตอบสนอง 

ความหิวโหยที่ไมพอของพลังงานของโลกที่ปรากฎใหเห็น

เรียบเรียงจาก 
Raul Montano, Bjorn Jacobson, Dong Wu, Liliana Arevalo, “Corridors 
of Power”, ABB Review Special Report (60 Years of HVDC), page 
18-21

——

รูปที่ 1

การคาดการณพลังงานของโลก

โดย EIA

—

รูปที่ 2 

พัฒนาการของ

ระบบ HVDC

 

—

รูปที่ 3

การเปรียบเทียบ

คาใชจายของตัวเลือกตางๆ 

เปนเปอรเซ็นตของคาใชจาย

รวมของการตอเชื่อมโยงการสง 

800kV DC

—

รูปที่ 4

หองทดสอบไฟฟา

แรงสูง

 

—

รูปที่ 5

ลาน DC แบบในรม Testing of power 
transformers 
and shunt reactors (ตอนที่ 3)

—
Power Transformer Series 

ปานทิพย ประสงคไทย 
pantip.prasongthai@
th.abb.com

3.5 กรรมวิธีวัดคาความตานทาน 

3.5.1 ทั่วไป 

หลังจากเปดสวิทชใหแรงดันไฟฟากระแสตรงเขาวงจร 

ทดสอบ/วัด จะตองอานและบันทึกคาจนกระแสคงที่ การเปด 

สวิทชจะเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำซึ่งมีผลตอคาที่อานที่วงจร 

ดูรูป 3 ในบท 3.3 และขอ A 3.2

 

ประมาณ 1.2 เทาของกระแสเหนี่ยวนำแมเหล็กคาสูงสุด 

รายละเอียดและคำอธิบายดูขอ A 3.2  การทดสอบ/วัดจะ 

ตองดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

• ตอขดลวดที่จะวัดคาความตานทานตามรูป 3.2 

• อานคาแรงดันและกระแสไฟฟาพรอมกัน

• ปลายเข็มวัดคาแรงดันไฟฟาเปนคนละปลายกับปลายเข็ม 

วัดวัดคากระแสไฟฟาและจะตองวัดใกลขั้วของขดลวดมาก 

ที่สุดเทาที่สามารถทำได  

• กอนหมุนวิทชปด-เปดกระแสไฟฟาเขาวงจร ควรถอดโวลท 

มิเตอรออกจากวงจร ปองกันความเสียหายจากคาสูงเกินพิกัด

สำหรับวงจรวัดคาความตานทานวิธีนี้ดวย DAS อาทิ Power 

analyzer – ดูรูป 3.3

ขอกำหนดสำหรับอุปกรณวัด – ดูขอ A 3.1  

3.5.3  วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

การตอสะพานไฟฟากับขดลวดหมอแปลงดังแสดงในรูป 3.4 

จะตองเลือกคา RN และ RV เพื่อสามารถใชคา Rdec ได 

เต็มพิสัยและสามารถเพิ ่มความไวของกัลวานอมิเตอรจน 

เข็มชี้ = 0 ที่หนาปดได

สมการคาความตานทาน RX

   

ปกติ         = 10 นำมา x คา Rdec ที่อานที่มิเตอรเปนคา Rx
ขอกำหนดสำหรับอุปกรณวัด ดูขอ A 3.1  

3.6 แปลความหมายของคาที่วัดได 

สำหรับหมอแปลง 3 เฟส จะวัดคาความตานทานที่เฟส 

Rph-ph  ดูรูป 3.5 

ตอแบบ star-connection Rph-ph  = 2 • Rph

ตอแบบ star-connection Rph-ph  = 2/3 • Rph

3.7 ตัวอยาง 

ตัวอยางการวัดคาความตานทานวิธีตางๆ ดูขอ A 3.4

  

3.8  ความไมแนนอนในการวัดคาความตานทาน 

ตามขอกำหนดของมาตรฐาน IEEE Standard [50]  คาความ 

ตานทานที่วัดไดจะตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 0.5% และคา 

อุณหภูมิที่วัดไดจะตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 1˚ซ. 

วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

ถาใชอุปกรณวัด/ทดสอบอะนาล็อก ปกติความคลาดเคลื่อน 

ไมเกิน 0.5% (ความละเอียดถูกตอง – อุปกรณ วัด/ทดสอบ 

0.2% ความตานทานมาตรฐาน 0.1% ใชวัดกระแสไฟฟา)

 

ถาใชอุปกรณวัด/ทดสอบดิจิตอลปกติความคลาดเคลื่อนไม 

เกิน 0.15% (อุปกรณวัด/ทดสอบ 0.025% ความตานทาน 

มาตรฐาน 0.1%)

วิธีสะพานไฟฟา 

ปกติวิธีสะพานไฟฟา ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.1%  

โดยพื้นฐาน คาความตานทานสัมพันธกันกับอุณหภูมิซึ่งปกติ 

คาที่วัดได ความคลาดเคลื่อน = ±1oซ. (คาความตานทาน 

คลาดเคลื่อน ± 0.4%) ดังนั้น คาความตานทานของขดลวด 

หมอแปลงที่วัดได ความคลาดเคลื่อนรวมจะอยูระหวาง 

0.5-0.9%

ภาคผนวก A 3

การวัดคาความตานทานของขดลวด 

A 3.1 ขอกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณวัด/ทดสอบ

แหลงกระแสไฟฟาตรง 

วิธีลดความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากตัวแปรตางๆ ท่ีกระแสไฟฟา 

การวัด/ทดสอบจะใชกระแสไฟฟาตรงซึ่งแนนอนคงที่ ปกติ 

ทั่วไปความแนนอนคงที่นอยหรือมากของกระแสไฟฟาขึ้นอยู 

กับแหลงแรงดันไฟฟา ซึ่งมีความตานทานคาสูงตออนุกรมกัน 

โดยแหลงกระแสไฟฟาความจุสูงตอกับอนุกรมความตานทาน

เพื่อเก็บสะสมกระแสไฟฟา

แหลงกระแสไฟฟายุคปจจุบันเปนวงจรอิเล็กทรอนิกส สามารถ 

ตั้งปริมาณจายกระแสไฟฟาที่แรงดันไฟฟาคาตางๆ ได 

อุปกรณตัดวงจรไฟฟา (Circuit breaker) 

ขณะวัด/ทดสอบ ถามีการตัดกระแสไฟฟาตรงทันที วงจรจาย 

กระแสไฟฟาที่คิดตั้ง thyristor/ใชชองวางตัดกระแสไฟฟาจะ 

จำกัดคาแรงดันไฟฟาเหนี ่ยวนำตนเองที ่เกิดขึ ้นที ่ขดลวด 

รวมทั้งจะลดอาการสึกหรอที่หนาสัมผัสที่อุปกรณตัดวงจร 

ไฟฟา 

อนุกรมความตานทานสามารถปรับคาได 

(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใช  accumulator เปนแหลงกระแส 

ไฟฟาตรง) 

32 วิธีทดสอบหมอแปลงกำลังไฟฟาและ Shunt reactors  

ชุดอนุกรมความตานทานไมเพียงจำเปนสำหรับปรับกระแส 

ตามตองการ ยังชวยลดระยะเวลาปริมาณกระแสไฟฟาคงที่ 

Rx = ความตานทานท่ีตองการวัด/หาคา    

   (หมอแปลงท่ีทดสอบ)  

G  = กัลวานอมิเตอร

RN = ความตานทานที่ทราบคา  

B  = แหลงกระแสไฟฟาตรง 

Rdec = ชุดอนุกรมความตานทาน 10 ชิ้น  

S  = อุปกรณตัดวงจรดวยชองวาง 

RV = ความตานทานคาไมคงที่ 

KM = สะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) 

Rd = ความตานทานสามารถปรับคาได

A 3.4 ตัวอยาง

A 3.4.1 วิธีโวลมิเตอร – แอมมิเตอร 

ใช DAS (Power Analyzer) 

Power analyzer Type D6100 (EM-Norma) 

 

ความไมแนนอน/ความคลาดเคลื่อนในการวัด < 0.1% 

(ไมรวมคาวัดอุณหภูมิ)

 

A 3.4.2  วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

ขดลวดแรงดันไฟฟาสูง  

 

 

สำหรับหมอแปลง 3 เฟส จะมีขอกำหนดเกี่ยวกับกลุมทิศทาง 

ภาระและคุณสมบัติของกลุม ขดลวดที่แรงดันไฟฟาสูงแผนผัง 

ทิศทางภาระจะเปนรูปหนาปดนาิกา โดยปลายแนวทิศทาง 

I (1U) จะอยูที่ 12 น. เมื่อทิศทางภาระของขดลวดแรงดัน 

ไฟฟา ต่ำเคลื่อนมาอยูที่ 12 น. ทิศทางภาระ I (2U) จะแสดง 

ตามนาิกาที่หนาปด – ดูรูป 4.3 และ 4.4 

การตอแบบซิกแซ็ก ขดลวดที่ใกลขั้วหมอแปลงมากที่สุดครึ่ง 

หนึ่ง จะเปนตัวกำหนดสัญลักษณขั้ว (terminal markings) 

ถาขดลวดอยูที่แขน V สัญลักษณของขั้วคือ 2V 

หมอแปลง 3 เฟส มุมเฟสของขดลวดแรงดันไฟฟาชั่วคราว 

และต่ำจะขึ้นอยูกับขดลวดแรงดันไฟฟาสูงสำหรับกลุมทิศทาง

ภาระ ตัวอยางเชน YNyn0d5 – ดูรูป 4.4 

ขั้วสะเทินภายนอกที่สามารถตอไดแทนดวย N หรือ n 

ตัวอยางเชน Dyn11 – ดูรูป 4.4 

4.3.3 มาตรฐาน IEEE Standard [51] 

กลุมทิศทางภาระท่ีมีความสัมพันธกันจะมีกลาวถึงในมาตรฐาน 

IEEE Standard C57-12-90 รูป 7 และ 8 โดยหลักการ 

เหมือนกับกลุมทิศทางภาระในมาตรฐาน IEC อักษร H1, H2 

และ H3 แทนขั้วแรงดันไฟฟาสูง สวน X1, X2 และ X3 

แทนขั้วแรงดันไฟฟาต่ำ 

  

4.4 วิธีการวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage Ratio) 

การวัด/หาคาอัตราสวนแรงดันไฟฟามี 2 วิธี โดยวัดคาแรงดัน 

ไฟฟาดวยโวลทมิเตอรหรือโดยใชสะพานไฟฟา วิธีแรก นำคา 

แรงดันไฟฟาที่ดานปฐมภูมิและทุติยภูมิที่วัดไดมาคำนวณเปรี

ยบ เทียบกัน ถาใชวิธีที่ 2 

จ ะ ส า ม า ร ถ อ  า น ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น / ค  า 

อัตราสวนไดทันทีจากอุปกรณ ไมตองคำนวณ 

คาความคลาดเคลื่อสูงสุดของอัตราสวนแรงดันไฟฟา หรือ % 

ความคลาดเคลื่อนจากคาที่แทจริง – มาตรฐาน IEC และ 

IEEE กำหนดไวดังนี้ 

มาตรฐาน IEC 60076-1 Clause 9[1] ระหวางขดลวด 1 คู 

คาความคลาดเคลื่อนหลักของอัตราสวนแรงดันไฟฟาจะตองไ

ม เกิน ± 0.5% ของคาที่วัด/หาไดหรือไมเกิน 0.1x 

คาความตาน ทานลัดวงจร (short-circuit impedance) 

คานอกเหนือจากนี้ ระหวางขดลวดคูดังกลาวรวมทั้งคูอื่นๆ 

ตามที่ตกลงกันโดยไมนอย กวาคาขางตน 

มาตรฐาน IEEE C57.12.00 Clause 9 [50] – คาความคลาด 

เคลื่อนสูงสุดจะตองไมเกิน ± 0.5% ของคาแรงดันไฟฟาสูงสุด 

ที่ขดลวดทั้งสองและที่อุปกรณปรับแรงดันไฟฟา

ตามทฤษฎี คาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) คือ 

อัตรา สวนระหวางรอบของขดลวด ตามสมการ 

 

r = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟา 

E = แรงดันไฟฟาเปดวงจร 

N = จำนวนรอบที่ขดลวด 

P = ปฐมภูมิ 

S = ทุติยภูมิ

ความคลาดเคลื่อนของคาอัตราสวนเมื่อโดยวัดดวยโวลทมิเตอ

ร ดังสมการ 

 

rdect = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟาที่หา/คำนวณได

ract = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟาที่แทจริง 

UpN = แรงดันไฟฟาคาสูงสุดที่ขดลวดปฐมภูมิ 

PsN = แรงดันไฟฟาคาสูงสุดที่ขดลวดทุติยภูมิ 

f = ความคลาดเคลื่อนของคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาคิดเปน 

รอยละ 

ถ  า ใ ช  ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ  า 

จ ะ ส า ม า ร ถ อ  า น ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น แ ล ะ ค  า 

อ ั ต ร า ส  ว น แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า ไ ด  ท ั น ท ี จ า ก อ ุ ป ก ร ณ  

โดยวงจรจะคำนวณ คาความคลาดเคลื่อนจากสมการ 

 

วิธีปองกันไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนจะตองระวังการทดสอ

บ อยาใหภาระแกหมอแปลงสูงเกินไป 

ก า ร ท ด ส อ บ ว ิ ธ ี น ี ้ เ พ ี ย ง พ อ 

สำหร ับหม อแปลงนำร องและหม อแปลงเตาหลอม 

สวนวิธีสะพาน ไฟฟาสามารถใชไดกับหมอแปลงทุกชนิด 

( ต  อ ข ด ล ว ด ท ุ ก แ บ บ ) 

และแรงดันไฟฟาคาสูงสุดเมื่อใชหมอแปลงแรงดันไฟฟาคั่นกล

าง

 

หลักการวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาคือใชค าทดแทน 

คลายกับ อุปกรณวัดคาหมอแปลง Schering-Alberti 

ยกเวนกรณีไมมีวงจร RC-circuit 

สำหรับวัด/หาความคลาดเคลื่อนของมุมเฟส วิธีนี้ 

ความคลาดเคลื่อน = ± 0.1% เปนไปตามที่มาตรฐานกำหนด 

โดยที่หมอแปลงไมมีภาระกระทำหรือมีก็นอยมากเมื่อสะพาน 

ไฟฟาสมดุล การทดสอบใชแรงดันไฟฟา 100-250 

โวลทกระแส สลับ (ที่ความถี่สูงสุดของหมอแปลง) 

ซึ่งมีอยูทุกแหง เปนปจจัย เดียวในการทดสอบ อนึ่ง 

ว ิ ธ ี ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ  า จ ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร แ ท น 

ที่เฟสไปดวยพรอมกันขณะวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา  

4.5 วงจรทดสอบ 

4.5.1 วัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาโดยใชวิธีโวลทมิเตอร 

2 เครื่อง 

ลักษณะของวงจรทดสอบอยางเดียวกันสำหรับกลุมทิศทางภ

าระหมอแปลงทุกแบบ – ดูรูป 4.5 

ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ ป  อ น แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า 

จากดานแรงดันไฟฟาสูงเพื่อปองกันอันตรายจากระดับของ 

แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า 

ในบางกรณอาจจำเป นต องม ีหม อแปลงแรงด ันไฟฟา  

คั่นกลางอยูดวย  ความตานทานของโวลทมิเตอรที่ดานแรงดัน 

ไฟฟาต่ำควรสามารถรองรับแรงดันไฟฟาสูงเพื่อใหภาระที่หม

อ แปลงเกิดขึ้นนอยที่สุด 



3.5.2 วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

คาของกระแสไฟฟาตรงที่ใชทดสอบ/วัดคาความตานทา

คาสูงสุด 

10% ของคากระแสสูงสุดท่ีขดลวด (มาตรฐาน IEEE Standard 

[51] อนุญาตให = 15%)

คาต่ำสุด 

4. วิธีวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) 

และตรวจเช็คการแทนที่เฟส 

4.1 แหลงอางอิง/มาตรฐาน 

• IEC 60076-1 (2000), clause 6: “Connection and 

voltage displacement symbols for three-phase 

transformers (สัญลักษณการตอและแทนที่เฟสสำหรับหมอ 

แปลง 3 เฟส)”, clause 10.3: “Measurement of voltage 

ratio and check of phase displacement (วิธีวัดคาอัตรา 

สวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่เฟส)” 

• IEEE Std C57.12.90-1999, clause 6: “Polarity and 

phase relation test (การทดสอบลักษณะความสัมพันธ 

ระหวางขั้วกับเฟส)”, clause 7: “Ratio tests (การทดสอบ 

คาอัตราสวน)” [51] 

หมายเหตุ 

การวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่เฟส 

เปนการทดสอบประจำตามมาตรฐาน IEC Standard [1] 

และ IEEE Standard [50] 

4.2 วัตถุประสงคของการวัด 

การวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่ 

เฟสเปนการทดสอบที่สำคัญ เนื่องจากมีผลตอการทำงาน 

คูขนานของหมอแปลงตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป 

4.3  ทั่วไป 

4.3.1 กลุมทิศทางภาระและการแทนที่เฟส 

ที่หมอแปลงจำนวนเฟสมากกวา 1 เฟส สามารถตอขดลวด 

ชิ้นตางๆ แบบ Star, delta หรือ zigzag ไดขึ้นอยูกับลักษณะ 

การทำงาน การแทนที่เฟสระหวางขดลวดจะอยูระหวาง    

0˚- 360˚ ขึ้นอยูกับวิธีที่ตอขดลวด การทำงานคูขนานของ 

หมอแปลงอัตราสวน No-load ratio และกลุมทิศทางภาระ 

จะตองเทากัน เพื่อไมใหกระแสไฟฟาไหลเวียนเกิดขึ้น 

4.3.2  มาตรฐาน IEC Standard [1] 

กลุมทิศทางภาระตามมาตรฐาน IEC 60076-1 – ดูรูป 4.1 

และ 4.2

  

สำหรับกลุมทิศทางภาระพิเศษ ปกติลักษณะจะตามที่แผนผัง 

เฟสกำหนด (หมอแปลงอัตโนมัติ – ดูรูป 4.4) 

L = คาความเหนี่ยวนำที่ขดลวดหมอแปลง 

I = กระแสไฟฟาที่ใชวัด/ทดสอบ  (กระแสเหนี่ยวนำแมเหล็ก 

ไฟฟา) 

Io = คากระแสไรภาระ

เนื่องจากคาคงที่ระยะเวลา (Time constant) ของวงจรวัด/ 

ทดสอบ = ลักษณะความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับ 

ระยะเวลา เม่ือเปดสวิทชกระแสไฟฟาแตละคร้ังจะแตกตางกัน 

คอนขางชัดเจน ข้ึนอยูกับคากระแสไฟฟาวัด/ทดสอบ (กระแส 

เหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาขณะนั้น) ดูรูป 3.8 

 

A = แกนโลหะเหล็กอิ่มตัวจนเต็มที่ 

B = แกนโลหะเหล็กอิ่มตัวยังไมเต็มที่ 

C = แกนโลหะเหล็กไมอิ่มตัว 

t 1,2,3 = ระยะเวลาจนกระแสไฟฟาวัด/ทดสอบคงที่ 

ดังนั้น กระแสไฟฟาตรงวัด/ทดสอบอยางต่ำควร = 1.2 เทา 

ของกระแสเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาเพื่อแนใจวาแกนขดลวด 

อิ่มตัว 

A 3.3  วงจรวัด/ทดสอบสะพานไฟฟา 

Kelvin (Thomson) Bridge 

รูป 3.9: แสดงวงจรวัด/ทดสอบคาความตานทานโดยใช 

สะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge และความตาน 

ทานมาตรฐานภายนอก 

 

ดวยคุณสมบัติของชุดอนุกรมความตานทานที่จะใชคือ เปน 

วัสดุไมเกิดการเหน่ียวนำและไมเปล่ียนแปลงมากตามอุณหภูมิ 

เมื่อใชรวมกับแหลงกระแสไฟฟาตรง 

วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

ปจจุบันนิยมใชโวลทมิเตอรและแอมมิเตอรดิจิตอล (มัลติมิเตอร) 

แทนโวลทมิเตอรและแอมมิเตอรอะนาล็อกในอดีต อยางไรก็ดี 

มาตรฐานไมม ีการระบุหรือกำหนดวาโวลทม ิเตอรและ 

แอมมิเตอรอะนาล็อกไมสามารถใชวัด/ทดสอบได 

วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

ใชกัลวานอมิเตอร (อุปกรณภายนอก) ความไวสูงสำหรับวัด/ 

ทดสอบจุดที่วัด เข็มชี้ 0 = คาทดสอบ คาความตานทานที่ 

ปลายเข็มวัดไมควรเกิน 0.01 โอหม และควรเทากันทั้ง 2 

ปลาย คาความตานทานระหวาง Rx กับ RN ไมควรเกิน 20-50 

เทาของ Rx และความตานทานควบคุม Rd ตำแหนงไมควร 

อยูระหวาง Rx กับ RN ดูรูป 3.9  

A 3.2 คากระแสไฟฟาตรงวัด/ทดสอบคาความตานทาน 

(ดูขอ 3.5 ประกอบ) 

• คาสูงสุด

เพื่อปองกันอุณหภูมิที่ขดลวดสูงเกินพิกัด ขณะวัด/ทดสอบคา 

ของกระแสไฟฟาตรงที่ใชวัด/ทดสอบไมควรเกิน 10% x คา 

กระแสไฟฟาสูงสุดที่ขดลวด 

• คาต่ำสุด 

คากระแสไฟฟาตรงต่ำสุดที่ใชวัด/ทดสอบมีหลักการพิจารณา

ดังน้ี–วงจรวัด/ทดสอบคาความตานทานไมวาวิธีใดๆ ประกอบ 

ดวยแหลงกระแสไฟฟาตรงกับขดลวดหมอแปลงพันรอบ 

แกนโลหะเหล็ก แผนผังวงจรดูขอ 3.3 และรูป 3.6

 

Rx = คาความตานทานของขดลวด 1 มิลิโอหม – 10 โอหม 

L  = คาความเหนี่ยวนำไมอิ่มตัว 1 – 100 H  

คาความเหนี ่ยวนำที ่ขดลวดจะขึ ้นอยู ก ับกระแสโดยตรง 

ลักษณะความสัมพันธ ดูรูป 3.7
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รูปที่ 3.5 

วิธีวัดคาความตานทาน

ของขดลวดหมอแปลงซึ่งตอ 

Star / Delta connection  

3.5 กรรมวิธีวัดคาความตานทาน 

3.5.1 ทั่วไป 

หลังจากเปดสวิทชใหแรงดันไฟฟากระแสตรงเขาวงจร 

ทดสอบ/วัด จะตองอานและบันทึกคาจนกระแสคงที่ การเปด 

สวิทชจะเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำซึ่งมีผลตอคาที่อานที่วงจร 

ดูรูป 3 ในบท 3.3 และขอ A 3.2

 

ประมาณ 1.2 เทาของกระแสเหนี่ยวนำแมเหล็กคาสูงสุด 

รายละเอียดและคำอธิบายดูขอ A 3.2  การทดสอบ/วัดจะ 

ตองดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

• ตอขดลวดที่จะวัดคาความตานทานตามรูป 3.2 

• อานคาแรงดันและกระแสไฟฟาพรอมกัน

• ปลายเข็มวัดคาแรงดันไฟฟาเปนคนละปลายกับปลายเข็ม 

วัดวัดคากระแสไฟฟาและจะตองวัดใกลขั้วของขดลวดมาก 

ที่สุดเทาที่สามารถทำได  

• กอนหมุนวิทชปด-เปดกระแสไฟฟาเขาวงจร ควรถอดโวลท 

มิเตอรออกจากวงจร ปองกันความเสียหายจากคาสูงเกินพิกัด

สำหรับวงจรวัดคาความตานทานวิธีนี้ดวย DAS อาทิ Power 

analyzer – ดูรูป 3.3

ขอกำหนดสำหรับอุปกรณวัด – ดูขอ A 3.1  

3.5.3  วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

การตอสะพานไฟฟากับขดลวดหมอแปลงดังแสดงในรูป 3.4 

จะตองเลือกคา RN และ RV เพื่อสามารถใชคา Rdec ได 

เต็มพิสัยและสามารถเพิ ่มความไวของกัลวานอมิเตอรจน 

เข็มชี้ = 0 ที่หนาปดได

สมการคาความตานทาน RX

   

ปกติ         = 10 นำมา x คา Rdec ที่อานที่มิเตอรเปนคา Rx
ขอกำหนดสำหรับอุปกรณวัด ดูขอ A 3.1  

3.6 แปลความหมายของคาที่วัดได 

สำหรับหมอแปลง 3 เฟส จะวัดคาความตานทานที่เฟส 

Rph-ph  ดูรูป 3.5 

ตอแบบ star-connection Rph-ph  = 2 • Rph

ตอแบบ star-connection Rph-ph  = 2/3 • Rph

3.7 ตัวอยาง 

ตัวอยางการวัดคาความตานทานวิธีตางๆ ดูขอ A 3.4

  

3.8  ความไมแนนอนในการวัดคาความตานทาน 

ตามขอกำหนดของมาตรฐาน IEEE Standard [50]  คาความ 

ตานทานที่วัดไดจะตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 0.5% และคา 

อุณหภูมิที่วัดไดจะตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 1˚ซ. 

วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

ถาใชอุปกรณวัด/ทดสอบอะนาล็อก ปกติความคลาดเคลื่อน 

ไมเกิน 0.5% (ความละเอียดถูกตอง – อุปกรณ วัด/ทดสอบ 

0.2% ความตานทานมาตรฐาน 0.1% ใชวัดกระแสไฟฟา)

 

ถาใชอุปกรณวัด/ทดสอบดิจิตอลปกติความคลาดเคลื่อนไม 

เกิน 0.15% (อุปกรณวัด/ทดสอบ 0.025% ความตานทาน 

มาตรฐาน 0.1%)

วิธีสะพานไฟฟา 

ปกติวิธีสะพานไฟฟา ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.1%  

โดยพื้นฐาน คาความตานทานสัมพันธกันกับอุณหภูมิซึ่งปกติ 

คาที่วัดได ความคลาดเคลื่อน = ±1oซ. (คาความตานทาน 

คลาดเคลื่อน ± 0.4%) ดังนั้น คาความตานทานของขดลวด 

หมอแปลงที่วัดได ความคลาดเคลื่อนรวมจะอยูระหวาง 

0.5-0.9%

ภาคผนวก A 3

การวัดคาความตานทานของขดลวด 

A 3.1 ขอกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณวัด/ทดสอบ

แหลงกระแสไฟฟาตรง 

วิธีลดความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากตัวแปรตางๆ ท่ีกระแสไฟฟา 

การวัด/ทดสอบจะใชกระแสไฟฟาตรงซึ่งแนนอนคงที่ ปกติ 

ทั่วไปความแนนอนคงที่นอยหรือมากของกระแสไฟฟาขึ้นอยู 

กับแหลงแรงดันไฟฟา ซึ่งมีความตานทานคาสูงตออนุกรมกัน 

โดยแหลงกระแสไฟฟาความจุสูงตอกับอนุกรมความตานทาน

เพื่อเก็บสะสมกระแสไฟฟา

แหลงกระแสไฟฟายุคปจจุบันเปนวงจรอิเล็กทรอนิกส สามารถ 

ตั้งปริมาณจายกระแสไฟฟาที่แรงดันไฟฟาคาตางๆ ได 

อุปกรณตัดวงจรไฟฟา (Circuit breaker) 

ขณะวัด/ทดสอบ ถามีการตัดกระแสไฟฟาตรงทันที วงจรจาย 

กระแสไฟฟาที่คิดตั้ง thyristor/ใชชองวางตัดกระแสไฟฟาจะ 

จำกัดคาแรงดันไฟฟาเหนี ่ยวนำตนเองที ่เกิดขึ ้นที ่ขดลวด 

รวมทั้งจะลดอาการสึกหรอที่หนาสัมผัสที่อุปกรณตัดวงจร 

ไฟฟา 

อนุกรมความตานทานสามารถปรับคาได 

(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใช  accumulator เปนแหลงกระแส 

ไฟฟาตรง) 

32 วิธีทดสอบหมอแปลงกำลังไฟฟาและ Shunt reactors  

ชุดอนุกรมความตานทานไมเพียงจำเปนสำหรับปรับกระแส 

ตามตองการ ยังชวยลดระยะเวลาปริมาณกระแสไฟฟาคงที่ 

Rx = ความตานทานท่ีตองการวัด/หาคา    

   (หมอแปลงท่ีทดสอบ)  

G  = กัลวานอมิเตอร

RN = ความตานทานที่ทราบคา  

B  = แหลงกระแสไฟฟาตรง 

Rdec = ชุดอนุกรมความตานทาน 10 ชิ้น  

S  = อุปกรณตัดวงจรดวยชองวาง 

RV = ความตานทานคาไมคงที่ 

KM = สะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) 

Rd = ความตานทานสามารถปรับคาได

A 3.4 ตัวอยาง

A 3.4.1 วิธีโวลมิเตอร – แอมมิเตอร 

ใช DAS (Power Analyzer) 

Power analyzer Type D6100 (EM-Norma) 

 

ความไมแนนอน/ความคลาดเคลื่อนในการวัด < 0.1% 

(ไมรวมคาวัดอุณหภูมิ)

 

A 3.4.2  วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

ขดลวดแรงดันไฟฟาสูง  

 

 

สำหรับหมอแปลง 3 เฟส จะมีขอกำหนดเกี่ยวกับกลุมทิศทาง 

ภาระและคุณสมบัติของกลุม ขดลวดที่แรงดันไฟฟาสูงแผนผัง 

ทิศทางภาระจะเปนรูปหนาปดนาิกา โดยปลายแนวทิศทาง 

I (1U) จะอยูที่ 12 น. เมื่อทิศทางภาระของขดลวดแรงดัน 

ไฟฟา ต่ำเคลื่อนมาอยูที่ 12 น. ทิศทางภาระ I (2U) จะแสดง 

ตามนาิกาที่หนาปด – ดูรูป 4.3 และ 4.4 

การตอแบบซิกแซ็ก ขดลวดที่ใกลขั้วหมอแปลงมากที่สุดครึ่ง 

หนึ่ง จะเปนตัวกำหนดสัญลักษณขั้ว (terminal markings) 

ถาขดลวดอยูที่แขน V สัญลักษณของขั้วคือ 2V 

หมอแปลง 3 เฟส มุมเฟสของขดลวดแรงดันไฟฟาชั่วคราว 

และต่ำจะขึ้นอยูกับขดลวดแรงดันไฟฟาสูงสำหรับกลุมทิศทาง

ภาระ ตัวอยางเชน YNyn0d5 – ดูรูป 4.4 

ขั้วสะเทินภายนอกที่สามารถตอไดแทนดวย N หรือ n 

ตัวอยางเชน Dyn11 – ดูรูป 4.4 

4.3.3 มาตรฐาน IEEE Standard [51] 

กลุมทิศทางภาระท่ีมีความสัมพันธกันจะมีกลาวถึงในมาตรฐาน 

IEEE Standard C57-12-90 รูป 7 และ 8 โดยหลักการ 

เหมือนกับกลุมทิศทางภาระในมาตรฐาน IEC อักษร H1, H2 

และ H3 แทนขั้วแรงดันไฟฟาสูง สวน X1, X2 และ X3 

แทนขั้วแรงดันไฟฟาต่ำ 

  

4.4 วิธีการวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage Ratio) 

การวัด/หาคาอัตราสวนแรงดันไฟฟามี 2 วิธี โดยวัดคาแรงดัน 

ไฟฟาดวยโวลทมิเตอรหรือโดยใชสะพานไฟฟา วิธีแรก นำคา 

แรงดันไฟฟาที่ดานปฐมภูมิและทุติยภูมิที่วัดไดมาคำนวณเปรี

ยบ เทียบกัน ถาใชวิธีที่ 2 

จ ะ ส า ม า ร ถ อ  า น ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น / ค  า 

อัตราสวนไดทันทีจากอุปกรณ ไมตองคำนวณ 

คาความคลาดเคลื่อสูงสุดของอัตราสวนแรงดันไฟฟา หรือ % 

ความคลาดเคลื่อนจากคาที่แทจริง – มาตรฐาน IEC และ 

IEEE กำหนดไวดังนี้ 

มาตรฐาน IEC 60076-1 Clause 9[1] ระหวางขดลวด 1 คู 

คาความคลาดเคลื่อนหลักของอัตราสวนแรงดันไฟฟาจะตองไ

ม เกิน ± 0.5% ของคาที่วัด/หาไดหรือไมเกิน 0.1x 

คาความตาน ทานลัดวงจร (short-circuit impedance) 

คานอกเหนือจากนี้ ระหวางขดลวดคูดังกลาวรวมทั้งคูอื่นๆ 

ตามที่ตกลงกันโดยไมนอย กวาคาขางตน 

มาตรฐาน IEEE C57.12.00 Clause 9 [50] – คาความคลาด 

เคลื่อนสูงสุดจะตองไมเกิน ± 0.5% ของคาแรงดันไฟฟาสูงสุด 

ที่ขดลวดทั้งสองและที่อุปกรณปรับแรงดันไฟฟา

ตามทฤษฎี คาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) คือ 

อัตรา สวนระหวางรอบของขดลวด ตามสมการ 

 

r = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟา 

E = แรงดันไฟฟาเปดวงจร 

N = จำนวนรอบที่ขดลวด 

P = ปฐมภูมิ 

S = ทุติยภูมิ

ความคลาดเคลื่อนของคาอัตราสวนเมื่อโดยวัดดวยโวลทมิเตอ

ร ดังสมการ 

 

rdect = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟาที่หา/คำนวณได

ract = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟาที่แทจริง 

UpN = แรงดันไฟฟาคาสูงสุดที่ขดลวดปฐมภูมิ 

PsN = แรงดันไฟฟาคาสูงสุดที่ขดลวดทุติยภูมิ 

f = ความคลาดเคลื่อนของคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาคิดเปน 

รอยละ 

ถ  า ใ ช  ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ  า 

จ ะ ส า ม า ร ถ อ  า น ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น แ ล ะ ค  า 

อ ั ต ร า ส  ว น แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า ไ ด  ท ั น ท ี จ า ก อ ุ ป ก ร ณ  

โดยวงจรจะคำนวณ คาความคลาดเคลื่อนจากสมการ 

 

วิธีปองกันไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนจะตองระวังการทดสอ

บ อยาใหภาระแกหมอแปลงสูงเกินไป 

ก า ร ท ด ส อ บ ว ิ ธ ี น ี ้ เ พ ี ย ง พ อ 

สำหร ับหม อแปลงนำร องและหม อแปลงเตาหลอม 

สวนวิธีสะพาน ไฟฟาสามารถใชไดกับหมอแปลงทุกชนิด 

( ต  อ ข ด ล ว ด ท ุ ก แ บ บ ) 

และแรงดันไฟฟาคาสูงสุดเมื่อใชหมอแปลงแรงดันไฟฟาคั่นกล

าง

 

หลักการวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาคือใชค าทดแทน 

คลายกับ อุปกรณวัดคาหมอแปลง Schering-Alberti 

ยกเวนกรณีไมมีวงจร RC-circuit 

สำหรับวัด/หาความคลาดเคลื่อนของมุมเฟส วิธีนี้ 

ความคลาดเคลื่อน = ± 0.1% เปนไปตามที่มาตรฐานกำหนด 

โดยที่หมอแปลงไมมีภาระกระทำหรือมีก็นอยมากเมื่อสะพาน 

ไฟฟาสมดุล การทดสอบใชแรงดันไฟฟา 100-250 

โวลทกระแส สลับ (ที่ความถี่สูงสุดของหมอแปลง) 

ซึ่งมีอยูทุกแหง เปนปจจัย เดียวในการทดสอบ อนึ่ง 

ว ิ ธ ี ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ  า จ ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร แ ท น 

ที่เฟสไปดวยพรอมกันขณะวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา  

4.5 วงจรทดสอบ 

4.5.1 วัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาโดยใชวิธีโวลทมิเตอร 

2 เครื่อง 

ลักษณะของวงจรทดสอบอยางเดียวกันสำหรับกลุมทิศทางภ

าระหมอแปลงทุกแบบ – ดูรูป 4.5 

ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ ป  อ น แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า 

จากดานแรงดันไฟฟาสูงเพื่อปองกันอันตรายจากระดับของ 

แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า 

ในบางกรณอาจจำเป นต องม ีหม อแปลงแรงด ันไฟฟา  

คั่นกลางอยูดวย  ความตานทานของโวลทมิเตอรที่ดานแรงดัน 

ไฟฟาต่ำควรสามารถรองรับแรงดันไฟฟาสูงเพื่อใหภาระที่หม

อ แปลงเกิดขึ้นนอยที่สุด 

รูปที่ 3.5

—

รูปที่ 3.6 

แผนผังวงจรขดลวด

หมอแปลง 

—

รูปที่ 3.7 

ลักษณะความสัมพันธ

ระหวางคาความเหนี่ยวนำ

ที่ขดลวดหมอแปลงกับ

กระแสไฟฟา

—

รูปที่ 3.8 

ระยะเวลาจนกระแส

ไฟฟาวัด/ทดสอบคงที่ขึ้นอยู

กับระดับการอิ่มตัวของแกน

ขดลวด

—

รูปที่ 3.9 

วงจรวัด/ทดสอบ

สะพานไฟฟา

Kelvin (Thomson) Bridge

รูปที่ 3.6

รูปที่ 3.7

รูปที่ 3.8

รูปที่ 3.9



3.5.2 วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

คาของกระแสไฟฟาตรงที่ใชทดสอบ/วัดคาความตานทา

คาสูงสุด 

10% ของคากระแสสูงสุดท่ีขดลวด (มาตรฐาน IEEE Standard 

[51] อนุญาตให = 15%)

คาต่ำสุด 

4. วิธีวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) 

และตรวจเช็คการแทนที่เฟส 

4.1 แหลงอางอิง/มาตรฐาน 

• IEC 60076-1 (2000), clause 6: “Connection and 

voltage displacement symbols for three-phase 

transformers (สัญลักษณการตอและแทนที่เฟสสำหรับหมอ 

แปลง 3 เฟส)”, clause 10.3: “Measurement of voltage 

ratio and check of phase displacement (วิธีวัดคาอัตรา 

สวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่เฟส)” 

• IEEE Std C57.12.90-1999, clause 6: “Polarity and 

phase relation test (การทดสอบลักษณะความสัมพันธ 

ระหวางขั้วกับเฟส)”, clause 7: “Ratio tests (การทดสอบ 

คาอัตราสวน)” [51] 

หมายเหตุ 

การวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่เฟส 

เปนการทดสอบประจำตามมาตรฐาน IEC Standard [1] 

และ IEEE Standard [50] 

4.2 วัตถุประสงคของการวัด 

การวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่ 

เฟสเปนการทดสอบที่สำคัญ เนื่องจากมีผลตอการทำงาน 

คูขนานของหมอแปลงตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป 

4.3  ทั่วไป 

4.3.1 กลุมทิศทางภาระและการแทนที่เฟส 

ที่หมอแปลงจำนวนเฟสมากกวา 1 เฟส สามารถตอขดลวด 

ชิ้นตางๆ แบบ Star, delta หรือ zigzag ไดขึ้นอยูกับลักษณะ 

การทำงาน การแทนที่เฟสระหวางขดลวดจะอยูระหวาง    

0˚- 360˚ ขึ้นอยูกับวิธีที่ตอขดลวด การทำงานคูขนานของ 

หมอแปลงอัตราสวน No-load ratio และกลุมทิศทางภาระ 

จะตองเทากัน เพื่อไมใหกระแสไฟฟาไหลเวียนเกิดขึ้น 

4.3.2  มาตรฐาน IEC Standard [1] 

กลุมทิศทางภาระตามมาตรฐาน IEC 60076-1 – ดูรูป 4.1 

และ 4.2

  

สำหรับกลุมทิศทางภาระพิเศษ ปกติลักษณะจะตามที่แผนผัง 

เฟสกำหนด (หมอแปลงอัตโนมัติ – ดูรูป 4.4) 

L = คาความเหนี่ยวนำที่ขดลวดหมอแปลง 

I = กระแสไฟฟาที่ใชวัด/ทดสอบ  (กระแสเหนี่ยวนำแมเหล็ก 

ไฟฟา) 

Io = คากระแสไรภาระ

เนื่องจากคาคงที่ระยะเวลา (Time constant) ของวงจรวัด/ 

ทดสอบ = ลักษณะความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับ 

ระยะเวลา เม่ือเปดสวิทชกระแสไฟฟาแตละคร้ังจะแตกตางกัน 

คอนขางชัดเจน ข้ึนอยูกับคากระแสไฟฟาวัด/ทดสอบ (กระแส 

เหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาขณะนั้น) ดูรูป 3.8 

 

A = แกนโลหะเหล็กอิ่มตัวจนเต็มที่ 

B = แกนโลหะเหล็กอิ่มตัวยังไมเต็มที่ 

C = แกนโลหะเหล็กไมอิ่มตัว 

t 1,2,3 = ระยะเวลาจนกระแสไฟฟาวัด/ทดสอบคงที่ 

ดังนั้น กระแสไฟฟาตรงวัด/ทดสอบอยางต่ำควร = 1.2 เทา 

ของกระแสเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาเพื่อแนใจวาแกนขดลวด 

อิ่มตัว 

A 3.3  วงจรวัด/ทดสอบสะพานไฟฟา 

Kelvin (Thomson) Bridge 

รูป 3.9: แสดงวงจรวัด/ทดสอบคาความตานทานโดยใช 

สะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge และความตาน 

ทานมาตรฐานภายนอก 

 

ดวยคุณสมบัติของชุดอนุกรมความตานทานที่จะใชคือ เปน 

วัสดุไมเกิดการเหน่ียวนำและไมเปล่ียนแปลงมากตามอุณหภูมิ 

เมื่อใชรวมกับแหลงกระแสไฟฟาตรง 

วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

ปจจุบันนิยมใชโวลทมิเตอรและแอมมิเตอรดิจิตอล (มัลติมิเตอร) 

แทนโวลทมิเตอรและแอมมิเตอรอะนาล็อกในอดีต อยางไรก็ดี 

มาตรฐานไมม ีการระบุหรือกำหนดวาโวลทม ิเตอรและ 

แอมมิเตอรอะนาล็อกไมสามารถใชวัด/ทดสอบได 

วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

ใชกัลวานอมิเตอร (อุปกรณภายนอก) ความไวสูงสำหรับวัด/ 

ทดสอบจุดที่วัด เข็มชี้ 0 = คาทดสอบ คาความตานทานที่ 

ปลายเข็มวัดไมควรเกิน 0.01 โอหม และควรเทากันทั้ง 2 

ปลาย คาความตานทานระหวาง Rx กับ RN ไมควรเกิน 20-50 

เทาของ Rx และความตานทานควบคุม Rd ตำแหนงไมควร 

อยูระหวาง Rx กับ RN ดูรูป 3.9  

A 3.2 คากระแสไฟฟาตรงวัด/ทดสอบคาความตานทาน 

(ดูขอ 3.5 ประกอบ) 

• คาสูงสุด

เพื่อปองกันอุณหภูมิที่ขดลวดสูงเกินพิกัด ขณะวัด/ทดสอบคา 

ของกระแสไฟฟาตรงที่ใชวัด/ทดสอบไมควรเกิน 10% x คา 

กระแสไฟฟาสูงสุดที่ขดลวด 

• คาต่ำสุด 

คากระแสไฟฟาตรงต่ำสุดที่ใชวัด/ทดสอบมีหลักการพิจารณา

ดังน้ี–วงจรวัด/ทดสอบคาความตานทานไมวาวิธีใดๆ ประกอบ 

ดวยแหลงกระแสไฟฟาตรงกับขดลวดหมอแปลงพันรอบ 

แกนโลหะเหล็ก แผนผังวงจรดูขอ 3.3 และรูป 3.6

 

Rx = คาความตานทานของขดลวด 1 มิลิโอหม – 10 โอหม 

L  = คาความเหนี่ยวนำไมอิ่มตัว 1 – 100 H  

คาความเหนี ่ยวนำที ่ขดลวดจะขึ ้นอยู ก ับกระแสโดยตรง 

ลักษณะความสัมพันธ ดูรูป 3.7
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3.5 กรรมวิธีวัดคาความตานทาน 

3.5.1 ทั่วไป 

หลังจากเปดสวิทชใหแรงดันไฟฟากระแสตรงเขาวงจร 

ทดสอบ/วัด จะตองอานและบันทึกคาจนกระแสคงที่ การเปด 

สวิทชจะเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำซึ่งมีผลตอคาที่อานที่วงจร 

ดูรูป 3 ในบท 3.3 และขอ A 3.2

 

ประมาณ 1.2 เทาของกระแสเหนี่ยวนำแมเหล็กคาสูงสุด 

รายละเอียดและคำอธิบายดูขอ A 3.2  การทดสอบ/วัดจะ 

ตองดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

• ตอขดลวดที่จะวัดคาความตานทานตามรูป 3.2 

• อานคาแรงดันและกระแสไฟฟาพรอมกัน

• ปลายเข็มวัดคาแรงดันไฟฟาเปนคนละปลายกับปลายเข็ม 

วัดวัดคากระแสไฟฟาและจะตองวัดใกลขั้วของขดลวดมาก 

ที่สุดเทาที่สามารถทำได  

• กอนหมุนวิทชปด-เปดกระแสไฟฟาเขาวงจร ควรถอดโวลท 

มิเตอรออกจากวงจร ปองกันความเสียหายจากคาสูงเกินพิกัด

สำหรับวงจรวัดคาความตานทานวิธีนี้ดวย DAS อาทิ Power 

analyzer – ดูรูป 3.3

ขอกำหนดสำหรับอุปกรณวัด – ดูขอ A 3.1  

3.5.3  วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

การตอสะพานไฟฟากับขดลวดหมอแปลงดังแสดงในรูป 3.4 

จะตองเลือกคา RN และ RV เพื่อสามารถใชคา Rdec ได 

เต็มพิสัยและสามารถเพิ ่มความไวของกัลวานอมิเตอรจน 

เข็มชี้ = 0 ที่หนาปดได

สมการคาความตานทาน RX

   

ปกติ         = 10 นำมา x คา Rdec ที่อานที่มิเตอรเปนคา Rx
ขอกำหนดสำหรับอุปกรณวัด ดูขอ A 3.1  

3.6 แปลความหมายของคาที่วัดได 

สำหรับหมอแปลง 3 เฟส จะวัดคาความตานทานที่เฟส 

Rph-ph  ดูรูป 3.5 

ตอแบบ star-connection Rph-ph  = 2 • Rph

ตอแบบ star-connection Rph-ph  = 2/3 • Rph

3.7 ตัวอยาง 

ตัวอยางการวัดคาความตานทานวิธีตางๆ ดูขอ A 3.4

  

3.8  ความไมแนนอนในการวัดคาความตานทาน 

ตามขอกำหนดของมาตรฐาน IEEE Standard [50]  คาความ 

ตานทานที่วัดไดจะตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 0.5% และคา 

อุณหภูมิที่วัดไดจะตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 1˚ซ. 

วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

ถาใชอุปกรณวัด/ทดสอบอะนาล็อก ปกติความคลาดเคลื่อน 

ไมเกิน 0.5% (ความละเอียดถูกตอง – อุปกรณ วัด/ทดสอบ 

0.2% ความตานทานมาตรฐาน 0.1% ใชวัดกระแสไฟฟา)

 

ถาใชอุปกรณวัด/ทดสอบดิจิตอลปกติความคลาดเคลื่อนไม 

เกิน 0.15% (อุปกรณวัด/ทดสอบ 0.025% ความตานทาน 

มาตรฐาน 0.1%)

วิธีสะพานไฟฟา 

ปกติวิธีสะพานไฟฟา ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.1%  

โดยพื้นฐาน คาความตานทานสัมพันธกันกับอุณหภูมิซึ่งปกติ 

คาที่วัดได ความคลาดเคลื่อน = ±1oซ. (คาความตานทาน 

คลาดเคลื่อน ± 0.4%) ดังนั้น คาความตานทานของขดลวด 

หมอแปลงที่วัดได ความคลาดเคลื่อนรวมจะอยูระหวาง 

0.5-0.9%

ภาคผนวก A 3

การวัดคาความตานทานของขดลวด 

A 3.1 ขอกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณวัด/ทดสอบ

แหลงกระแสไฟฟาตรง 

วิธีลดความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากตัวแปรตางๆ ท่ีกระแสไฟฟา 

การวัด/ทดสอบจะใชกระแสไฟฟาตรงซึ่งแนนอนคงที่ ปกติ 

ทั่วไปความแนนอนคงที่นอยหรือมากของกระแสไฟฟาขึ้นอยู 

กับแหลงแรงดันไฟฟา ซึ่งมีความตานทานคาสูงตออนุกรมกัน 

โดยแหลงกระแสไฟฟาความจุสูงตอกับอนุกรมความตานทาน

เพื่อเก็บสะสมกระแสไฟฟา

แหลงกระแสไฟฟายุคปจจุบันเปนวงจรอิเล็กทรอนิกส สามารถ 

ตั้งปริมาณจายกระแสไฟฟาที่แรงดันไฟฟาคาตางๆ ได 

อุปกรณตัดวงจรไฟฟา (Circuit breaker) 

ขณะวัด/ทดสอบ ถามีการตัดกระแสไฟฟาตรงทันที วงจรจาย 

กระแสไฟฟาที่คิดตั้ง thyristor/ใชชองวางตัดกระแสไฟฟาจะ 

จำกัดคาแรงดันไฟฟาเหนี ่ยวนำตนเองที ่เกิดขึ ้นที ่ขดลวด 

รวมทั้งจะลดอาการสึกหรอที่หนาสัมผัสที่อุปกรณตัดวงจร 

ไฟฟา 

อนุกรมความตานทานสามารถปรับคาได 

(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใช  accumulator เปนแหลงกระแส 

ไฟฟาตรง) 

32 วิธีทดสอบหมอแปลงกำลังไฟฟาและ Shunt reactors  

ชุดอนุกรมความตานทานไมเพียงจำเปนสำหรับปรับกระแส 

ตามตองการ ยังชวยลดระยะเวลาปริมาณกระแสไฟฟาคงที่ 

Rx = ความตานทานท่ีตองการวัด/หาคา    

   (หมอแปลงท่ีทดสอบ)  

G  = กัลวานอมิเตอร

RN = ความตานทานที่ทราบคา  

B  = แหลงกระแสไฟฟาตรง 

Rdec = ชุดอนุกรมความตานทาน 10 ชิ้น  

S  = อุปกรณตัดวงจรดวยชองวาง 

RV = ความตานทานคาไมคงที่ 

KM = สะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) 

Rd = ความตานทานสามารถปรับคาได

A 3.4 ตัวอยาง

A 3.4.1 วิธีโวลมิเตอร – แอมมิเตอร 

ใช DAS (Power Analyzer) 

Power analyzer Type D6100 (EM-Norma) 

 

ความไมแนนอน/ความคลาดเคลื่อนในการวัด < 0.1% 

(ไมรวมคาวัดอุณหภูมิ)

 

A 3.4.2  วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

ขดลวดแรงดันไฟฟาสูง  

 

 

สำหรับหมอแปลง 3 เฟส จะมีขอกำหนดเกี่ยวกับกลุมทิศทาง 

ภาระและคุณสมบัติของกลุม ขดลวดที่แรงดันไฟฟาสูงแผนผัง 

ทิศทางภาระจะเปนรูปหนาปดนาิกา โดยปลายแนวทิศทาง 

I (1U) จะอยูที่ 12 น. เมื่อทิศทางภาระของขดลวดแรงดัน 

ไฟฟา ต่ำเคลื่อนมาอยูที่ 12 น. ทิศทางภาระ I (2U) จะแสดง 

ตามนาิกาที่หนาปด – ดูรูป 4.3 และ 4.4 

การตอแบบซิกแซ็ก ขดลวดที่ใกลขั้วหมอแปลงมากที่สุดครึ่ง 

หนึ่ง จะเปนตัวกำหนดสัญลักษณขั้ว (terminal markings) 

ถาขดลวดอยูที่แขน V สัญลักษณของขั้วคือ 2V 

หมอแปลง 3 เฟส มุมเฟสของขดลวดแรงดันไฟฟาชั่วคราว 

และต่ำจะขึ้นอยูกับขดลวดแรงดันไฟฟาสูงสำหรับกลุมทิศทาง

ภาระ ตัวอยางเชน YNyn0d5 – ดูรูป 4.4 

ขั้วสะเทินภายนอกที่สามารถตอไดแทนดวย N หรือ n 

ตัวอยางเชน Dyn11 – ดูรูป 4.4 

4.3.3 มาตรฐาน IEEE Standard [51] 

กลุมทิศทางภาระท่ีมีความสัมพันธกันจะมีกลาวถึงในมาตรฐาน 

IEEE Standard C57-12-90 รูป 7 และ 8 โดยหลักการ 

เหมือนกับกลุมทิศทางภาระในมาตรฐาน IEC อักษร H1, H2 

และ H3 แทนขั้วแรงดันไฟฟาสูง สวน X1, X2 และ X3 

แทนขั้วแรงดันไฟฟาต่ำ 

  

4.4 วิธีการวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage Ratio) 

การวัด/หาคาอัตราสวนแรงดันไฟฟามี 2 วิธี โดยวัดคาแรงดัน 

ไฟฟาดวยโวลทมิเตอรหรือโดยใชสะพานไฟฟา วิธีแรก นำคา 

แรงดันไฟฟาที่ดานปฐมภูมิและทุติยภูมิที่วัดไดมาคำนวณเปรี

ยบ เทียบกัน ถาใชวิธีที่ 2 

จ ะ ส า ม า ร ถ อ  า น ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น / ค  า 

อัตราสวนไดทันทีจากอุปกรณ ไมตองคำนวณ 

คาความคลาดเคลื่อสูงสุดของอัตราสวนแรงดันไฟฟา หรือ % 

ความคลาดเคลื่อนจากคาที่แทจริง – มาตรฐาน IEC และ 

IEEE กำหนดไวดังนี้ 

มาตรฐาน IEC 60076-1 Clause 9[1] ระหวางขดลวด 1 คู 

คาความคลาดเคลื่อนหลักของอัตราสวนแรงดันไฟฟาจะตองไ

ม เกิน ± 0.5% ของคาที่วัด/หาไดหรือไมเกิน 0.1x 

คาความตาน ทานลัดวงจร (short-circuit impedance) 

คานอกเหนือจากนี้ ระหวางขดลวดคูดังกลาวรวมทั้งคูอื่นๆ 

ตามที่ตกลงกันโดยไมนอย กวาคาขางตน 

มาตรฐาน IEEE C57.12.00 Clause 9 [50] – คาความคลาด 

เคลื่อนสูงสุดจะตองไมเกิน ± 0.5% ของคาแรงดันไฟฟาสูงสุด 

ที่ขดลวดทั้งสองและที่อุปกรณปรับแรงดันไฟฟา

ตามทฤษฎี คาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) คือ 

อัตรา สวนระหวางรอบของขดลวด ตามสมการ 

 

r = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟา 

E = แรงดันไฟฟาเปดวงจร 

N = จำนวนรอบที่ขดลวด 

P = ปฐมภูมิ 

S = ทุติยภูมิ

ความคลาดเคลื่อนของคาอัตราสวนเมื่อโดยวัดดวยโวลทมิเตอ

ร ดังสมการ 

 

rdect = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟาที่หา/คำนวณได

ract = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟาที่แทจริง 

UpN = แรงดันไฟฟาคาสูงสุดที่ขดลวดปฐมภูมิ 

PsN = แรงดันไฟฟาคาสูงสุดที่ขดลวดทุติยภูมิ 

f = ความคลาดเคลื่อนของคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาคิดเปน 

รอยละ 

ถ  า ใ ช  ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ  า 

จ ะ ส า ม า ร ถ อ  า น ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น แ ล ะ ค  า 

อ ั ต ร า ส  ว น แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า ไ ด  ท ั น ท ี จ า ก อ ุ ป ก ร ณ  

โดยวงจรจะคำนวณ คาความคลาดเคลื่อนจากสมการ 

 

วิธีปองกันไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนจะตองระวังการทดสอ

บ อยาใหภาระแกหมอแปลงสูงเกินไป 

ก า ร ท ด ส อ บ ว ิ ธ ี น ี ้ เ พ ี ย ง พ อ 

สำหร ับหม อแปลงนำร องและหม อแปลงเตาหลอม 

สวนวิธีสะพาน ไฟฟาสามารถใชไดกับหมอแปลงทุกชนิด 

( ต  อ ข ด ล ว ด ท ุ ก แ บ บ ) 

และแรงดันไฟฟาคาสูงสุดเมื่อใชหมอแปลงแรงดันไฟฟาคั่นกล

าง

 

หลักการวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาคือใชค าทดแทน 

คลายกับ อุปกรณวัดคาหมอแปลง Schering-Alberti 

ยกเวนกรณีไมมีวงจร RC-circuit 

สำหรับวัด/หาความคลาดเคลื่อนของมุมเฟส วิธีนี้ 

ความคลาดเคลื่อน = ± 0.1% เปนไปตามที่มาตรฐานกำหนด 

โดยที่หมอแปลงไมมีภาระกระทำหรือมีก็นอยมากเมื่อสะพาน 

ไฟฟาสมดุล การทดสอบใชแรงดันไฟฟา 100-250 

โวลทกระแส สลับ (ที่ความถี่สูงสุดของหมอแปลง) 

ซึ่งมีอยูทุกแหง เปนปจจัย เดียวในการทดสอบ อนึ่ง 

ว ิ ธ ี ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ  า จ ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร แ ท น 

ที่เฟสไปดวยพรอมกันขณะวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา  

4.5 วงจรทดสอบ 

4.5.1 วัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาโดยใชวิธีโวลทมิเตอร 

2 เครื่อง 

ลักษณะของวงจรทดสอบอยางเดียวกันสำหรับกลุมทิศทางภ

าระหมอแปลงทุกแบบ – ดูรูป 4.5 

ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ ป  อ น แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า 

จากดานแรงดันไฟฟาสูงเพื่อปองกันอันตรายจากระดับของ 

แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า 

ในบางกรณอาจจำเป นต องม ีหม อแปลงแรงด ันไฟฟา  

คั่นกลางอยูดวย  ความตานทานของโวลทมิเตอรที่ดานแรงดัน 

ไฟฟาต่ำควรสามารถรองรับแรงดันไฟฟาสูงเพื่อใหภาระที่หม

อ แปลงเกิดขึ้นนอยที่สุด 

แรงดันไฟฟาสูง 1U-1V 685.60 มิลิโอหม 

 1V-1W 685.40 มิลิโอหม 

 1W-1U 685.90 มิลิโอหม 

 เฉลี่ย 685.63 มิลิโอหม 

แรงดันไฟฟาต่ำ 2U-2V 1.182 มิลิโอหม 

 2V-2W 1.182 มิลิโอหม 

 2W-2U 1.180 มิลิโอหม 

 เฉลี่ย 1.181 มิลิโอหม
แหลงกระแสไฟฟาตรง 30 แอมป 50 โวลท 

ขั้วหมอแปลง Rdec  Rx 

 โอหม โอหม 

1U-1V 857.21 0.85721 

1V-1W 857.26 0.85726 

1W-1U 857.42 0.85642 
ความไมแนนอน/ความคลาดเคลื่อนในการวัด  0.1 % (ไมรวมคาวัดอุณหภูมิ)

—

รูปที่ 4.1 

วิธีตอแบบธรรมดา 

IEC60076-1 [1] 

—

รูปที่ 4.2  

วิธีตออีกแบบหนึ่ง 

IEC60076-1 [1] 

—

รูปที่ 4.3 

ตัวอยางวงจรหนาปด

นาิกาตามมาตรฐาน 

IEC60076-1[1]

—

รูปที่ 4.4 

ตัวอยางวงจรหนา

ปดนาิกาตามมาตรฐาน

IEC60076-1[1] 

วัดคาอัตราสวนแรงดัน

ไฟฟา 

รูปที่ 4.1

รูปที่ 4.2

โปรดติดตามตอฉบับหนา

รูปที่ 4.3

รูปที่ 4.4



3.5.2 วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

คาของกระแสไฟฟาตรงที่ใชทดสอบ/วัดคาความตานทา

คาสูงสุด 

10% ของคากระแสสูงสุดท่ีขดลวด (มาตรฐาน IEEE Standard 

[51] อนุญาตให = 15%)

คาต่ำสุด 

4. วิธีวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) 

และตรวจเช็คการแทนที่เฟส 

4.1 แหลงอางอิง/มาตรฐาน 

• IEC 60076-1 (2000), clause 6: “Connection and 

voltage displacement symbols for three-phase 

transformers (สัญลักษณการตอและแทนที่เฟสสำหรับหมอ 

แปลง 3 เฟส)”, clause 10.3: “Measurement of voltage 

ratio and check of phase displacement (วิธีวัดคาอัตรา 

สวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่เฟส)” 

• IEEE Std C57.12.90-1999, clause 6: “Polarity and 

phase relation test (การทดสอบลักษณะความสัมพันธ 

ระหวางขั้วกับเฟส)”, clause 7: “Ratio tests (การทดสอบ 

คาอัตราสวน)” [51] 

หมายเหตุ 

การวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่เฟส 

เปนการทดสอบประจำตามมาตรฐาน IEC Standard [1] 

และ IEEE Standard [50] 

4.2 วัตถุประสงคของการวัด 

การวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาและตรวจเช็คการแทนที่ 

เฟสเปนการทดสอบที่สำคัญ เนื่องจากมีผลตอการทำงาน 

คูขนานของหมอแปลงตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป 

4.3  ทั่วไป 

4.3.1 กลุมทิศทางภาระและการแทนที่เฟส 

ที่หมอแปลงจำนวนเฟสมากกวา 1 เฟส สามารถตอขดลวด 

ชิ้นตางๆ แบบ Star, delta หรือ zigzag ไดขึ้นอยูกับลักษณะ 

การทำงาน การแทนที่เฟสระหวางขดลวดจะอยูระหวาง    

0˚- 360˚ ขึ้นอยูกับวิธีที่ตอขดลวด การทำงานคูขนานของ 

หมอแปลงอัตราสวน No-load ratio และกลุมทิศทางภาระ 

จะตองเทากัน เพื่อไมใหกระแสไฟฟาไหลเวียนเกิดขึ้น 

4.3.2  มาตรฐาน IEC Standard [1] 

กลุมทิศทางภาระตามมาตรฐาน IEC 60076-1 – ดูรูป 4.1 

และ 4.2

  

สำหรับกลุมทิศทางภาระพิเศษ ปกติลักษณะจะตามที่แผนผัง 

เฟสกำหนด (หมอแปลงอัตโนมัติ – ดูรูป 4.4) 

L = คาความเหนี่ยวนำที่ขดลวดหมอแปลง 

I = กระแสไฟฟาที่ใชวัด/ทดสอบ  (กระแสเหนี่ยวนำแมเหล็ก 

ไฟฟา) 

Io = คากระแสไรภาระ

เนื่องจากคาคงที่ระยะเวลา (Time constant) ของวงจรวัด/ 

ทดสอบ = ลักษณะความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับ 

ระยะเวลา เม่ือเปดสวิทชกระแสไฟฟาแตละคร้ังจะแตกตางกัน 

คอนขางชัดเจน ข้ึนอยูกับคากระแสไฟฟาวัด/ทดสอบ (กระแส 

เหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาขณะนั้น) ดูรูป 3.8 

 

A = แกนโลหะเหล็กอิ่มตัวจนเต็มที่ 

B = แกนโลหะเหล็กอิ่มตัวยังไมเต็มที่ 

C = แกนโลหะเหล็กไมอิ่มตัว 

t 1,2,3 = ระยะเวลาจนกระแสไฟฟาวัด/ทดสอบคงที่ 

ดังนั้น กระแสไฟฟาตรงวัด/ทดสอบอยางต่ำควร = 1.2 เทา 

ของกระแสเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาเพื่อแนใจวาแกนขดลวด 

อิ่มตัว 

A 3.3  วงจรวัด/ทดสอบสะพานไฟฟา 

Kelvin (Thomson) Bridge 

รูป 3.9: แสดงวงจรวัด/ทดสอบคาความตานทานโดยใช 

สะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge และความตาน 

ทานมาตรฐานภายนอก 

 

ดวยคุณสมบัติของชุดอนุกรมความตานทานที่จะใชคือ เปน 

วัสดุไมเกิดการเหน่ียวนำและไมเปล่ียนแปลงมากตามอุณหภูมิ 

เมื่อใชรวมกับแหลงกระแสไฟฟาตรง 

วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

ปจจุบันนิยมใชโวลทมิเตอรและแอมมิเตอรดิจิตอล (มัลติมิเตอร) 

แทนโวลทมิเตอรและแอมมิเตอรอะนาล็อกในอดีต อยางไรก็ดี 

มาตรฐานไมม ีการระบุหรือกำหนดวาโวลทม ิเตอรและ 

แอมมิเตอรอะนาล็อกไมสามารถใชวัด/ทดสอบได 

วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

ใชกัลวานอมิเตอร (อุปกรณภายนอก) ความไวสูงสำหรับวัด/ 

ทดสอบจุดที่วัด เข็มชี้ 0 = คาทดสอบ คาความตานทานที่ 

ปลายเข็มวัดไมควรเกิน 0.01 โอหม และควรเทากันทั้ง 2 

ปลาย คาความตานทานระหวาง Rx กับ RN ไมควรเกิน 20-50 

เทาของ Rx และความตานทานควบคุม Rd ตำแหนงไมควร 

อยูระหวาง Rx กับ RN ดูรูป 3.9  

A 3.2 คากระแสไฟฟาตรงวัด/ทดสอบคาความตานทาน 

(ดูขอ 3.5 ประกอบ) 

• คาสูงสุด

เพื่อปองกันอุณหภูมิที่ขดลวดสูงเกินพิกัด ขณะวัด/ทดสอบคา 

ของกระแสไฟฟาตรงที่ใชวัด/ทดสอบไมควรเกิน 10% x คา 

กระแสไฟฟาสูงสุดที่ขดลวด 

• คาต่ำสุด 

คากระแสไฟฟาตรงต่ำสุดที่ใชวัด/ทดสอบมีหลักการพิจารณา

ดังน้ี–วงจรวัด/ทดสอบคาความตานทานไมวาวิธีใดๆ ประกอบ 

ดวยแหลงกระแสไฟฟาตรงกับขดลวดหมอแปลงพันรอบ 

แกนโลหะเหล็ก แผนผังวงจรดูขอ 3.3 และรูป 3.6

 

Rx = คาความตานทานของขดลวด 1 มิลิโอหม – 10 โอหม 

L  = คาความเหนี่ยวนำไมอิ่มตัว 1 – 100 H  

คาความเหนี ่ยวนำที ่ขดลวดจะขึ ้นอยู ก ับกระแสโดยตรง 

ลักษณะความสัมพันธ ดูรูป 3.7

—
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3.5 กรรมวิธีวัดคาความตานทาน 

3.5.1 ทั่วไป 

หลังจากเปดสวิทชใหแรงดันไฟฟากระแสตรงเขาวงจร 

ทดสอบ/วัด จะตองอานและบันทึกคาจนกระแสคงที่ การเปด 

สวิทชจะเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำซึ่งมีผลตอคาที่อานที่วงจร 

ดูรูป 3 ในบท 3.3 และขอ A 3.2

 

ประมาณ 1.2 เทาของกระแสเหนี่ยวนำแมเหล็กคาสูงสุด 

รายละเอียดและคำอธิบายดูขอ A 3.2  การทดสอบ/วัดจะ 

ตองดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

• ตอขดลวดที่จะวัดคาความตานทานตามรูป 3.2 

• อานคาแรงดันและกระแสไฟฟาพรอมกัน

• ปลายเข็มวัดคาแรงดันไฟฟาเปนคนละปลายกับปลายเข็ม 

วัดวัดคากระแสไฟฟาและจะตองวัดใกลขั้วของขดลวดมาก 

ที่สุดเทาที่สามารถทำได  

• กอนหมุนวิทชปด-เปดกระแสไฟฟาเขาวงจร ควรถอดโวลท 

มิเตอรออกจากวงจร ปองกันความเสียหายจากคาสูงเกินพิกัด

สำหรับวงจรวัดคาความตานทานวิธีนี้ดวย DAS อาทิ Power 

analyzer – ดูรูป 3.3

ขอกำหนดสำหรับอุปกรณวัด – ดูขอ A 3.1  

3.5.3  วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

การตอสะพานไฟฟากับขดลวดหมอแปลงดังแสดงในรูป 3.4 

จะตองเลือกคา RN และ RV เพื่อสามารถใชคา Rdec ได 

เต็มพิสัยและสามารถเพิ ่มความไวของกัลวานอมิเตอรจน 

เข็มชี้ = 0 ที่หนาปดได

สมการคาความตานทาน RX

   

ปกติ         = 10 นำมา x คา Rdec ที่อานที่มิเตอรเปนคา Rx
ขอกำหนดสำหรับอุปกรณวัด ดูขอ A 3.1  

3.6 แปลความหมายของคาที่วัดได 

สำหรับหมอแปลง 3 เฟส จะวัดคาความตานทานที่เฟส 

Rph-ph  ดูรูป 3.5 

ตอแบบ star-connection Rph-ph  = 2 • Rph

ตอแบบ star-connection Rph-ph  = 2/3 • Rph

3.7 ตัวอยาง 

ตัวอยางการวัดคาความตานทานวิธีตางๆ ดูขอ A 3.4

  

3.8  ความไมแนนอนในการวัดคาความตานทาน 

ตามขอกำหนดของมาตรฐาน IEEE Standard [50]  คาความ 

ตานทานที่วัดไดจะตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 0.5% และคา 

อุณหภูมิที่วัดไดจะตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 1˚ซ. 

วิธีโวลทมิเตอร – แอมมิเตอร 

ถาใชอุปกรณวัด/ทดสอบอะนาล็อก ปกติความคลาดเคลื่อน 

ไมเกิน 0.5% (ความละเอียดถูกตอง – อุปกรณ วัด/ทดสอบ 

0.2% ความตานทานมาตรฐาน 0.1% ใชวัดกระแสไฟฟา)

 

ถาใชอุปกรณวัด/ทดสอบดิจิตอลปกติความคลาดเคลื่อนไม 

เกิน 0.15% (อุปกรณวัด/ทดสอบ 0.025% ความตานทาน 

มาตรฐาน 0.1%)

วิธีสะพานไฟฟา 

ปกติวิธีสะพานไฟฟา ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.1%  

โดยพื้นฐาน คาความตานทานสัมพันธกันกับอุณหภูมิซึ่งปกติ 

คาที่วัดได ความคลาดเคลื่อน = ±1oซ. (คาความตานทาน 

คลาดเคลื่อน ± 0.4%) ดังนั้น คาความตานทานของขดลวด 

หมอแปลงที่วัดได ความคลาดเคลื่อนรวมจะอยูระหวาง 

0.5-0.9%

ภาคผนวก A 3

การวัดคาความตานทานของขดลวด 

A 3.1 ขอกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณวัด/ทดสอบ

แหลงกระแสไฟฟาตรง 

วิธีลดความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากตัวแปรตางๆ ท่ีกระแสไฟฟา 

การวัด/ทดสอบจะใชกระแสไฟฟาตรงซึ่งแนนอนคงที่ ปกติ 

ทั่วไปความแนนอนคงที่นอยหรือมากของกระแสไฟฟาขึ้นอยู 

กับแหลงแรงดันไฟฟา ซึ่งมีความตานทานคาสูงตออนุกรมกัน 

โดยแหลงกระแสไฟฟาความจุสูงตอกับอนุกรมความตานทาน

เพื่อเก็บสะสมกระแสไฟฟา

แหลงกระแสไฟฟายุคปจจุบันเปนวงจรอิเล็กทรอนิกส สามารถ 

ตั้งปริมาณจายกระแสไฟฟาที่แรงดันไฟฟาคาตางๆ ได 

อุปกรณตัดวงจรไฟฟา (Circuit breaker) 

ขณะวัด/ทดสอบ ถามีการตัดกระแสไฟฟาตรงทันที วงจรจาย 

กระแสไฟฟาที่คิดตั้ง thyristor/ใชชองวางตัดกระแสไฟฟาจะ 

จำกัดคาแรงดันไฟฟาเหนี ่ยวนำตนเองที ่เกิดขึ ้นที ่ขดลวด 

รวมทั้งจะลดอาการสึกหรอที่หนาสัมผัสที่อุปกรณตัดวงจร 

ไฟฟา 

อนุกรมความตานทานสามารถปรับคาได 

(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใช  accumulator เปนแหลงกระแส 

ไฟฟาตรง) 

32 วิธีทดสอบหมอแปลงกำลังไฟฟาและ Shunt reactors  

ชุดอนุกรมความตานทานไมเพียงจำเปนสำหรับปรับกระแส 

ตามตองการ ยังชวยลดระยะเวลาปริมาณกระแสไฟฟาคงที่ 

Rx = ความตานทานท่ีตองการวัด/หาคา    

   (หมอแปลงท่ีทดสอบ)  

G  = กัลวานอมิเตอร

RN = ความตานทานที่ทราบคา  

B  = แหลงกระแสไฟฟาตรง 

Rdec = ชุดอนุกรมความตานทาน 10 ชิ้น  

S  = อุปกรณตัดวงจรดวยชองวาง 

RV = ความตานทานคาไมคงที่ 

KM = สะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) 

Rd = ความตานทานสามารถปรับคาได

A 3.4 ตัวอยาง

A 3.4.1 วิธีโวลมิเตอร – แอมมิเตอร 

ใช DAS (Power Analyzer) 

Power analyzer Type D6100 (EM-Norma) 

 

ความไมแนนอน/ความคลาดเคลื่อนในการวัด < 0.1% 

(ไมรวมคาวัดอุณหภูมิ)

 

A 3.4.2  วิธีสะพานไฟฟา Kelvin (Thomson) Bridge 

ขดลวดแรงดันไฟฟาสูง  

 

 

สำหรับหมอแปลง 3 เฟส จะมีขอกำหนดเกี่ยวกับกลุมทิศทาง 

ภาระและคุณสมบัติของกลุม ขดลวดที่แรงดันไฟฟาสูงแผนผัง 

ทิศทางภาระจะเปนรูปหนาปดนาิกา โดยปลายแนวทิศทาง 

I (1U) จะอยูที่ 12 น. เมื่อทิศทางภาระของขดลวดแรงดัน 

ไฟฟา ต่ำเคลื่อนมาอยูที่ 12 น. ทิศทางภาระ I (2U) จะแสดง 

ตามนาิกาที่หนาปด – ดูรูป 4.3 และ 4.4 

การตอแบบซิกแซ็ก ขดลวดที่ใกลขั้วหมอแปลงมากที่สุดครึ่ง 

หนึ่ง จะเปนตัวกำหนดสัญลักษณขั้ว (terminal markings) 

ถาขดลวดอยูที่แขน V สัญลักษณของขั้วคือ 2V 

หมอแปลง 3 เฟส มุมเฟสของขดลวดแรงดันไฟฟาชั่วคราว 

และต่ำจะขึ้นอยูกับขดลวดแรงดันไฟฟาสูงสำหรับกลุมทิศทาง

ภาระ ตัวอยางเชน YNyn0d5 – ดูรูป 4.4 

ขั้วสะเทินภายนอกที่สามารถตอไดแทนดวย N หรือ n 

ตัวอยางเชน Dyn11 – ดูรูป 4.4 

4.3.3 มาตรฐาน IEEE Standard [51] 

กลุมทิศทางภาระท่ีมีความสัมพันธกันจะมีกลาวถึงในมาตรฐาน 

IEEE Standard C57-12-90 รูป 7 และ 8 โดยหลักการ 

เหมือนกับกลุมทิศทางภาระในมาตรฐาน IEC อักษร H1, H2 

และ H3 แทนขั้วแรงดันไฟฟาสูง สวน X1, X2 และ X3 

แทนขั้วแรงดันไฟฟาต่ำ 

  

4.4 วิธีการวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage Ratio) 

การวัด/หาคาอัตราสวนแรงดันไฟฟามี 2 วิธี โดยวัดคาแรงดัน 

ไฟฟาดวยโวลทมิเตอรหรือโดยใชสะพานไฟฟา วิธีแรก นำคา 

แรงดันไฟฟาที่ดานปฐมภูมิและทุติยภูมิที่วัดไดมาคำนวณเปรี

ยบ เทียบกัน ถาใชวิธีที่ 2 

จ ะ ส า ม า ร ถ อ  า น ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น / ค  า 

อัตราสวนไดทันทีจากอุปกรณ ไมตองคำนวณ 

คาความคลาดเคลื่อสูงสุดของอัตราสวนแรงดันไฟฟา หรือ % 

ความคลาดเคลื่อนจากคาที่แทจริง – มาตรฐาน IEC และ 

IEEE กำหนดไวดังนี้ 

มาตรฐาน IEC 60076-1 Clause 9[1] ระหวางขดลวด 1 คู 

คาความคลาดเคลื่อนหลักของอัตราสวนแรงดันไฟฟาจะตองไ

ม เกิน ± 0.5% ของคาที่วัด/หาไดหรือไมเกิน 0.1x 

คาความตาน ทานลัดวงจร (short-circuit impedance) 

คานอกเหนือจากนี้ ระหวางขดลวดคูดังกลาวรวมทั้งคูอื่นๆ 

ตามที่ตกลงกันโดยไมนอย กวาคาขางตน 

มาตรฐาน IEEE C57.12.00 Clause 9 [50] – คาความคลาด 

เคลื่อนสูงสุดจะตองไมเกิน ± 0.5% ของคาแรงดันไฟฟาสูงสุด 

ที่ขดลวดทั้งสองและที่อุปกรณปรับแรงดันไฟฟา

ตามทฤษฎี คาอัตราสวนแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) คือ 

อัตรา สวนระหวางรอบของขดลวด ตามสมการ 

 

r = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟา 

E = แรงดันไฟฟาเปดวงจร 

N = จำนวนรอบที่ขดลวด 

P = ปฐมภูมิ 

S = ทุติยภูมิ

ความคลาดเคลื่อนของคาอัตราสวนเมื่อโดยวัดดวยโวลทมิเตอ

ร ดังสมการ 

 

rdect = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟาที่หา/คำนวณได

ract = คาอัตราสวนแรงดันไฟฟาที่แทจริง 

UpN = แรงดันไฟฟาคาสูงสุดที่ขดลวดปฐมภูมิ 

PsN = แรงดันไฟฟาคาสูงสุดที่ขดลวดทุติยภูมิ 

f = ความคลาดเคลื่อนของคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาคิดเปน 

รอยละ 

ถ  า ใ ช  ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ  า 

จ ะ ส า ม า ร ถ อ  า น ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น แ ล ะ ค  า 

อ ั ต ร า ส  ว น แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า ไ ด  ท ั น ท ี จ า ก อ ุ ป ก ร ณ  

โดยวงจรจะคำนวณ คาความคลาดเคลื่อนจากสมการ 

 

วิธีปองกันไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนจะตองระวังการทดสอ

บ อยาใหภาระแกหมอแปลงสูงเกินไป 

ก า ร ท ด ส อ บ ว ิ ธ ี น ี ้ เ พ ี ย ง พ อ 

สำหร ับหม อแปลงนำร องและหม อแปลงเตาหลอม 

สวนวิธีสะพาน ไฟฟาสามารถใชไดกับหมอแปลงทุกชนิด 

( ต  อ ข ด ล ว ด ท ุ ก แ บ บ ) 

และแรงดันไฟฟาคาสูงสุดเมื่อใชหมอแปลงแรงดันไฟฟาคั่นกล

าง

 

หลักการวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาคือใชค าทดแทน 

คลายกับ อุปกรณวัดคาหมอแปลง Schering-Alberti 

ยกเวนกรณีไมมีวงจร RC-circuit 

สำหรับวัด/หาความคลาดเคลื่อนของมุมเฟส วิธีนี้ 

ความคลาดเคลื่อน = ± 0.1% เปนไปตามที่มาตรฐานกำหนด 

โดยที่หมอแปลงไมมีภาระกระทำหรือมีก็นอยมากเมื่อสะพาน 

ไฟฟาสมดุล การทดสอบใชแรงดันไฟฟา 100-250 

โวลทกระแส สลับ (ที่ความถี่สูงสุดของหมอแปลง) 

ซึ่งมีอยูทุกแหง เปนปจจัย เดียวในการทดสอบ อนึ่ง 

ว ิ ธ ี ส ะ พ า น ไ ฟ ฟ  า จ ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร แ ท น 

ที่เฟสไปดวยพรอมกันขณะวัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟา  

4.5 วงจรทดสอบ 

4.5.1 วัดคาอัตราสวนแรงดันไฟฟาโดยใชวิธีโวลทมิเตอร 

2 เครื่อง 

ลักษณะของวงจรทดสอบอยางเดียวกันสำหรับกลุมทิศทางภ

าระหมอแปลงทุกแบบ – ดูรูป 4.5 

ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ ป  อ น แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า 

จากดานแรงดันไฟฟาสูงเพื่อปองกันอันตรายจากระดับของ 

แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ  า 

ในบางกรณอาจจำเป นต องม ีหม อแปลงแรงด ันไฟฟา  

คั่นกลางอยูดวย  ความตานทานของโวลทมิเตอรที่ดานแรงดัน 

ไฟฟาต่ำควรสามารถรองรับแรงดันไฟฟาสูงเพื่อใหภาระที่หม

อ แปลงเกิดขึ้นนอยที่สุด 

เจิดจาทาแดดที่ “ลานหินสีชมพู” 
ที่เที่ยวหวานๆ แหงจันทบุรี

Weekend

“ลานหินสีชมพู” เปนแหลงทองเที่ยวที่เพิ่งเปนที่รูจักเมื่อไมนานนัก ตั้งอยูที่เขตหามลาสัตวปา 
คุงกระเบน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี เปนคนละแหงกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
แตอยูไมไกลกันมากนัก โดยหากขับรถมาจากศูนยศึกษาฯ มุงหนามาทางหาดเจาหลาวบน 
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิตอีกประมาณ 8 ก.ม. ก็จะถึงที่เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน 

บางชวง มีปายชี้เสนทางเดินเปนระยะๆ แตไมระบุระยะทาง 

จึงอาจไมทราบวาเดินมาไกลแคไหนแลว แตโขดหินสีชมพูที่ 

เห็นเริ่มใหญโตและสีสันสวยงามขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน

       

มาถึงชวงกลางๆ เสนทางเริ่มเดินยากขึ้น มีชวงที่ตองเกาะ 

ปายปนโขดหิน มีชวงที่บางครั้งไมแนใจวาเดินมาถูกทางหรือ 

ไมเพราะยิ่งเดินตอก็เหมือนยิ่งเจอโขดหินไมมีที่สิ้นสุด แตก็ 

ขอใหแนใจวามาถูกทางแลว เพราะมีเสนทางเดินเสนทาง 

เดียวคือ เลาะทะเลไปเรื่อยๆ นั่นเอง จะมีจุดสังเกตคือ เมื่อ 

เดินมาถึงชวงกึ่งกลางของเสนทาง เราจะมองเห็นเกาะกลาง 

ทะเลอยูใกลๆ ทางซายมือนั่นคือ "เกาะชองสะบา" ตรงนี้จะ 

เปนจุดถายรูปยอดนิยมที่ตองออกแรงเดินกันหนอยจึงจะ 

ไดภาพสวยๆ ที่มุมนี้ 

จากบริเวณจุดนี้เดินไตโขดหินไปอีกสักพักก็จะเจอเสนทาง 

ตัดขึ้นเขา ซึ่งสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบอเตย ชมวิว 

ทะเลสีฟาครามสดใสที่ในยามเย็นเปนจุดชมพระอาทิตยตก 

ที่สวยงาม จากบนเขาจะมีเสนทางเดินตัดลงมายังจุดเริ่มตน 

ของเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ รวมระยะทางของการเดิน 

เลาะริมทะเลประมาณ 500 ม. และเสนทางเดินบนเขาอีก 

ประมาณ 500 ม. นั่นเอง ซึ่งใครจะใชเวลาเดินเทาไรก็ขึ้น 

อยูกับพละกำลังและระยะเวลาในการแวะถายรูป แตรวมๆ 

แลวก็อยูราวๆ 1.30-2 ชม.

       

มีขอควรระวังอยางหนึ่งก็คือ ใหเช็คเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง กอน 

ออกเดินทาง เพราะหากมาเดินในชวงน้ำขึ้นก็อาจลำบาก 

และเปนอันตรายในการไตโขดหินได แตจากการสอบถาม 

เจาหนาที่ของเขตรักษาพันธุสัตวปากลาววา ในชวงนี้ไปจน 

ถึงเดือนกรกฎาคม ชวงน้ำลงจะเปนตอนกลางวัน ดังนั้นจึง 

สามารถมาเที่ยวในตอนกลางวันไดตลอดทั้งวัน แตใครที่จะ 

มาเที่ยวหลังจากเดือน ก.ค. เปนตนไปคงตองโทรสอบถาม 

กับเจาหนาที่ถึงชวงเวลาที่เหมาะสมในการชมอีกครั้ง จะได 

เดินชมลานหินสีชมพูแบบสบายใจถายรูปสนุกกันไปเลย 

“เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน” ตั้งอยูที่ 31 หมู 4 ต.คลองขุด 

อ.ทาใหม จ.จันทบุรี คาเขาชม ผูใหญ 20 บาท/คน เด็ก 

และผูสูงอายุเขาฟรี มีลานกางเต็นทและบานพักใหบริการ 

สำหรับเขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน ไดประกาศใหเปนเขต 

หามลาสัตวปาเมื่อป 2542 รับผิดชอบพื้นที่ปาจำนวน 18.19 

ตร.กม. โดยสภาพปาแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ ปาดิบ 

แลง ปาเบญจพรรณ ปาชายหาด และปาชายเลน อีกทั้งยังมี 

สัตวปานานาชนิดและนกอีกกวา 213 ชนิดอีกดวย

       

แตไฮไลทที่เราจะมาชมกันในวันนี้ก็คือ “ลานหินสีชมพู” 

โขดหินริมทะเลที่มีสีแดงอมชมพูสดใส โดยเปนสวนหนึ่งของ 

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติกึ ่งผจญภัยภายในเขตหามลา 

สัตวปาฯ ที่มีระยะทางรวมราว 1 ก.ม. เปนเสนทางวงกลมที่ 

จะเลือกเดินเลียบชายหาดเพื่อไปชมลานหินสีชมพูกอนก็ได 

หรือจะเดินขึ้นเขาเขาปาเพื่อไปชมจุดชมวิวดานบนเขากอน 

จะลงมาสูลานหินสีชมพูก็ได 

  

จั่วหัวมาวาเปนที่เที่ยวหวานๆ นั่นก็หวานเพราะสีชมพู แต 

การจะเขาไปชมเดินทางนั้นขอบอกวาไมหวาน เพราะเปน 

เสนทางกึ่งผจญภัย ทางเดินไมไดราบเรียบเดินสบายตลอด 

เสนทาง แตบางชวงตองปนปายโขดหินลัดเลาะตามชายหาด 

ไปเรื่อยๆ เรียกวาเหนื่อยเอาเรื่อง อีกทั้งยังตองเดินทามกลาง 

แสงแดด ไมคอยมีรมไมมากนัก ดังนั้น หากใครที่จะเดินให 

เต็มเสนทางจึงควรเตรียมรองเทาหุมสนที่คลองตัว เตรียม 

หมวกและเสื้อแขนยาวกันแดดและน้ำดื่มใหพรอม หากใคร 

มีเด็กหรือผูสูงอายุมาดวยก็ตองคอยชวยเหลือใหดี หาก 

เตรียมตัวพรอมแลวก็ลุยกันไดเลย

       

—
เราเลือกเดินเลาะไปทางชายหาดเพื่อไปชมลาน
หินสีชมพูกอน ซึ่งจริงๆ แลวบริเวณจุดเริ่มตน 
ของเสนทางก็สามารถมองเห็นหินสีชมพูได 
แตจะไมสวยอลังการเทากับชวงกลางๆ ของ 
เสนทาง โดยหินสีชมพูนี้เปนหินทรายสีแดงอม 
ชมพูที่เรียกวาหินทรายอารโคส เนื่องจากมีสวน 
ผสมของแรเหล็กมากจึงทำใหหินมีสีแดงอมชมพู 
ยิ่งเมื่อสัมผัสกับแสงแดดจา ก็ยิ่งออกสีชมพูสดใส 
แมจะรอนไปสักนิดแตถาไดแดดแรงๆ รับรอง 
ถายรูปออกมาสวยแนนอน 

เสนทางเดินชวงแรกยังเดินกันสบายๆ เปนเสนทางวนขวาลัด 

เลาะไปตามโขดหินริมทะเลเรื่อยๆ มีหาดทรายเล็กๆ คั่นเปน 



โรคงูสวัด รูเทาทัน ปองกันได
Health & Wellness

ตัวเลขลาสุดจากสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขระบุวา ในระยะ 10 ป
ที่ผานมา อุบัติการณโรคงูสวัดในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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โดยกลุมอายุที่พบอัตราปวยสูงสุดคือ กลุมอายุ 65 ปขึ้นไป 

สอดคลองกับขอมูลจากภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลที่จัดใหโรคงูสวัดเปน 1 ใน 

3 โรคติดเชื้อที่สำคัญรวมกับไขหวัดและปอดบวม ซึ่งเปน 

สาเหตุของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่พบบอยที่สุดในผูที่ 

มีอายุมากกวา 60 ป โดยพบไดราวรอยละ 20-30 ใน 

ประชาชนท่ัวไปและเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 50 ในผูท่ีมีอายุถึง 85 ป 

โรคงูสวัดจึงไมเพียงเปนโรคที่สรางความเจ็บปวดทรมานใหแก 

ผูปวยเทานั้น แตยังเปนอันตรายมากกวาที่คิด

 

รูจักกับโรคงูสวัด

สาเหตุของการเกิดโรคงูสวัดวาเปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด 

เดียวกันกับไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคอีสุกอีใส เมื่อโรคอีสุก 

อีใสหายแลว เชื้อไวรัสนี้จะหลบซอนอยูตามปมประสาทตางๆ 

เมื่อใดก็ตามที่รางกายออนแอ ไวรัสก็จะกำเริบขึ้นมาไดอีก 

เมื่อภูมิตานทานไมแข็งแรง ไมวาจะเกิดจากวัยที่เพิ่มมากขึ้น 

หรือจากปจจัยอ่ืนๆ เชน เปนโรคเร้ือรัง โรคท่ีเก่ียวกับภูมิคุมกัน 

หรือโรคที่ตองรับประทานยากดภูมิคุมกัน ซึ่งปจจัยเหลานี้ 

ทำใหรางกายออนแอลง โอกาสที่จะเปนงูสวัดก็เพิ่มมากขึ้น

 

ทั้งนี้ ลักษณะของโรคงูสวัดจะแตกตางจากโรคอีสุกอีใสซึ่งเปน 

ตุมแดงอักเสบเหอขึ้นมาทั้งตัว แตงูสวัดจะเปนตุมหรือผื่นขึ้น 

เฉพาะตามปมประสาทที่ไวรัสซอนตัวอยู โดยขึ้นเปนแถบตาม 

แนวเสนประสาทไมกระจายตัว เริ่มจากเกิดตุมแดงแลวจึง 

กลายเปนตุมนูน ตุมใส ในที่สุดจะแตกและตกสะเก็ด พบได 

บอยตามลำตัว เอว หลัง รวมถึงบริเวณใบหนาและดวงตา 

ซึ่งเปนกรณีที่อันตรายและอาจทำใหตาบอดได

 

อาการปวดแสบปวดรอน

อาการที่เดนชัดของโรคงูสวัดนอกเหนือจากตุมหรือผื่นผิวหนัง

ก็คือ อาการปวดเสนประสาทที่เรียกวา neuropathic pain 

คือ ปวดแสบปวดรอนตามแนวเสนประสาท บางรายปวด 

เหมือนโดนไฟช็อต รวมถึงเจ็บตามตุมเนื่องจากการอักเสบ 

ผูสูงอายุบางทานมีอาการปวดมากต้ังแตเร่ิมมีตุมแดง บางทาน 

ยังไมมีตุมขึ้นเลยแตมีอาการปวดนำกอน ยิ่งมีตุมมากก็ยิ่งปวด 

มากเรียกวาแคสัมผัสกับเส้ือผาบางๆ ก็ปวดแลว บางทานนอน 

ไมไดเพราะนอนทาไหนก็ปวด เรียกวาเปนโรคท่ีคอนขางทรมาน

 

การรักษาและปองกัน 

ในรายที่อาการไมรุนแรงและไมมีภาวะแทรกซอน โรคงูสวัด 

อาจหายไดภายในหนึ ่งสัปดาหจากการรักษาตามอาการ 

อยางไรก็ตาม เมื่อทราบวาเปนโรคงูสวัดอยาปลอยทิ้งไวแต 

ควรรีบมาพบแพทย เพราะยิ่งไดรับยาตานเชื้อไวรัสเร็วก็จะ 

ยิ่งลดความรุนแรงของโรคลงไดแมจะไมทั้งหมด ผูปวยสูงอายุ 

หลายทานไมทราบวาตัวเองเปนอะไร คิดวาแพหรือเปนตุม 

แมลงกัดตอยกวาจะมาพบแพทย ก็ผานไป 3-4 วันแลว ซึ่ง 

อาการจะเริ่มรุนแรง กรณีนี้ลูกหลานหรือผูดูแลตองหมั่น 

สังเกต หากพบวามีตุมหรือผื่นบริเวณผิวหนังรวมกับอาการ 

ปวดใหสงสัยไวกอนวาอาจเปนโรคงูสวัด

 

และเนื่องจากการรักษาโรคงูสวัดไมสามารถปองกันภาวะ 

แทรกซอนตางๆ ได 100% การปองกันโรคจึงเปนทางเลือก  

ที่แพทยแนะนำนั่นคือ เขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคงูสวัด 

ซึ ่งมีใหบริการแลวในประเทศไทยและพบวาสามารถลด 

อุบัติการณของโรคไดถึงรอยละ 51.3 ในกลุมผูที่มีอายุ 

ระหวาง 60-70 ป*

 

สำหรับอายุที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนคือ 60 ปขึ้นไป แตใน 

กรณีของผูปวยโรคเรื้อรังหรือมีโรคอื่นๆ ที่ทำใหภูมิตานทาน 

ไมแข็งแรง ผูปวยอาจเขารับการฉีดวัคซีนกอนอายุ 60 ปก็ได 

เชนกัน ปจจุบัน วัคซีน 1 เข็ม มีประสิทธิภาพในการปองกัน 

โรคไดดีที่สุดคือ ประมาณ 10 ป นับจากวันที่ฉีด ซึ่งการฉีด 

วัคซีนปองกันโรคงูสวัดนั้นไมไดหมายความวาจะทำใหไมเปน 

โรคเลย แตเปนการชวยลดโอกาสของการเกิดโรคไดกวาครึ่ง 

และลดความรุนแรงของโรคลงได

*ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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Movement

01 ABB F&B Day
บริษัท เอบีบี จำกัด จัดงาน ABB Digitalization for a sustainable 

growth of food & beverage industry ณ โรงแรมคลาสสิก คามีโอ 

จ.อยุธยา แสดงนวัตกรรมและดิจิทัลโซลูช่ัน  พรอมการสัมมนาท่ีใหขอมูล 

ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑตางๆ โดยผูเชี่ยวชาญจากเอบีบี ทั้งในเรื่องของ 

Power & Utility หรือ Process & Palletizing และยังมีกิจกรรม Virtual 

Reality game ในการหยิบชอคโกแลตแขงกับหุนยนตของเอบีบี ใหผูเขา 

รวมงานสัมมนาไดรวมสนุกอีกดวย

 

02 ABB รับมอบประกาศนียบัตรตอตานทุจริต
บริษัท เอบีบี จำกัด โดยคุณชัยยศ ปยะวรรณรัตน กรรมการผูจัดการและ 

คุณศิริโชติ สิงหษา รองกรรมการผูจัดการ เปนผูแทนในการเขารับมอบ 

ประกาศนียบัตรแกผูผานการรับรองและเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนในการตอตานทุจริต ประจำไตรมาสที่ 4 ป 2559 และไตรมาส 

ที่ 1 ป 2560 โดยมีคุณพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการโครงการแนว 

รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) เปนประธาน 

ในการมอบประกาศนียบัตร ซึ่งประกาศนียบัตรนี้ ถือเปนเครื่องยืนยัน 

เจตนารมณของบริษัท เอบีบี จำกัด ในการปฏิบัติและสงเสริมใหเกิดความ 

สุจริตและโปรงใสขององคกรและพนักงานในทุกระดับชั้น

03 ABB จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GIS 
บริษัท เอบีบี จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ 115 kV Gas 

Insulated Switchgear: Installation, Commissioning, Operation, 

Service and Maintenance สำหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ โรงแรม 

Miracle Grand Convention โดยมีวิทยากรจากเอบีบี ประเทศเยอรมนี 

มาใหขอมูลความรูแกผูเขารวมงาน ซึ่งเปนตัวแทนจากฝายวิศวกรรมฝาย 

งานสถานีไฟฟา ฝายกอสรางสถานีไฟฟา ฝายบำรุงรักษาสถานีไฟฟาและ 

ระบบไฟฟาและฝายบริหารโครงการ ที่มาแลกเปลี่ยนขอมูล ขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการจัดทำ Standard Drawings, Installation, Commissioning, 

Operation, Service and Maintenance สำหรับงานโครงการของ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค

 

04 ABB จัดสัมมนา Understanding Circuit 
Breakers and Surge Arresters 
บริษัท เอบีบี จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ Understanding 

Circuit Breakers and Surge Arresters: Theory, Applications and 

Maintenance เพื่อถายทอดความรูและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ Circuit Breaker และ Surge Arrester งานนี้จัดขึ้น ณ        

Ministry of Electricity and Energy (MOEE), สาธารณรัฐแหงสหภาพ 

เมียนมาร 

 

05 ABB จัดสัมมนา “High Voltage Products 
Service Solution”
บริษัท เอบีบี จำกัด จัดสัมมนาในหัวขอ High Voltage products Service 

Solution ณ โรงแรมศุภาลัยปาสัก รีสอรท จ.สระบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนและ 

อัพเดทขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางดานไฟฟาแรงสูงของ ABB อาทิ GIS, 

Hybrid, instrument transformer, surge arrester and Power   

Quality
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