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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ นการศึก ษาผลกระทบจากแรงดัน เกิน ที่เ กิด ขึ้น บนระบบกราวด์ ก ริด ของสถานี
ไฟฟ้ า แรงสูงในรูปแบบ Rectangular ซึ่งมีการวางแท่ งหลักดินแบบกระจาย (mesh-distributed
ground rods) โดยเป็ นไปตามมาตรฐาน IEEE 80-2000 ทัง้ นี้ในระบบไฟฟ้ ากาลัง เสถียรภาพของ
ระบบการส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้ ามีความจาเป็ นโดยเฉพาะสถานีไฟฟ้ าแรงสูง ซึง่ จะต้องมีการรับและ
จ่ายกาลังไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเกิดกระแสผิดพร่องที่มีปริมาณสูงขึ้นภายในสถานี
ระบบกราวด์กริดทีด่ จี ะต้องสามารถถ่ายเทกระแสผิดพร่องนัน้ ให้ไหลลงสูด่ นิ ได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ หาก
ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้อาจส่งผลก่อให้เกิดแรงดันเกินไหลย้อนกลับขึน้ สูส่ ถานีไฟฟ้ า ซึง่
จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าและผูป้ ฏิบตั งิ านทีอ่ ยู่ภายในสถานี โดยในงานวิจยั ได้ทาการจาลอง
ระบบกราวด์กริดทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน 3 ขนาดคือ 9x15 m2, 18×30 m2 และ 27x45 m2 โดยแต่ละ
ขนาดมีค่า พารามิเตอร์ต่างๆ ที่ส าคัญเท่ า กัน และมีตาแหน่ งที่จ่ายกระแสผิดพร่องลงบนระบบ
กราวด์กริดทีต่ าแหน่ งเดียวกัน เพื่อหาผลกระทบอันเนื่องมาจากกระแสผิดพร่องทีเ่ กิดขึน้ บนระบบ
กราวด์กริดที่ตาแหน่ งต่างๆ ว่าจะส่งผลต่อระบบกราวด์กริดได้มากน้ อยเพียงใด ทัง้ นี้ได้ทาการ
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ค านวณหาค่ า แรงดัน ที่เ พิ่ม ขึ้น ทางด้ า นกราวด์ (ground potential rise) เพื่อ น าค่ า ดัง กล่ า วไป
เปรีย บเทีย บกับค่ า ที่ได้จากการจาลอง ซึ่งผลที่ได้จ ากการศึกษาดังที่กล่ าวมาทัง้ หมดจะนามา
วิเคราะห์เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลสาคัญในการออกแบบระบบกราวด์กริดทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ: ระบบกราวด์กริด, สถานีไฟฟ้ าแรงสูง, กระแสผิดพร่อง, แรงดันเกิน
ABSTRACT
This research aimed to study the effects of overvoltage that occurring on the rectangular
ground grid system of high voltage substation, of which ground rods were distributed in mesh
pattern according to the IEEE 80-2000 standard. Since the electrical power seriously needs
stable transmission and distribution systems, especially for high voltage substations, which
require great effectiveness from these systems. If there is any incident of high level of fault
current within the voltage substation, the effective ground grids will transfer such fault current
to the ground soil quickly; otherwise, this may cause reverse flow of overvoltage to the
substation that may harm the equipment or people residing inside. Therefore, this research
created rectangular ground grids of 3 different sizes, including 9 × 1 5 m2, 1 8 × 3 0 m2, and
27×45 m2, but all had the same important parameters and level of fault current which also
injected to the same spots. This model was simulated to reveal the consequences of the
incidences that fault current occurring on the ground grid system at different spots and to
compare with the calculated ground potential rise (GPR). The knowledge from this study can
be beneficial for the future design of effective ground grids for high voltage substations.
KEYWORDS: Ground grid system, High voltage substation, fault current, Overvoltage
1. บทนา
ปั จจุบนั หัวใจของการพัฒนาประเทศ พลังงานไฟฟ้ าถือเป็ นสิง่ หนึ่งทีม่ คี วามสาคัญ โดยเฉพาะ
ระบบผลิตกาลังไฟฟ้ า (generation) ระบบส่งกาลังไฟฟ้ า (transmission) และระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ า
(distribution) โดยส่วนประกอบหนึ่งทีส่ าคัญต่อระบบดังกล่าวคือสถานีไฟฟ้ าแรงสูงอันเป็ นทีต่ งั ้ ของ
บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าทีส่ าคัญ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ รวมถึงระบบกราวด์กริด ซึง่ ทัง้ นี้
หากเกิดความผิดปกติขน้ึ ต่อสถานีไฟฟ้ าแรงสูง เช่น ฟ้ าผ่า หรืออุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้ าทางาน
ผิดพลาดจะก่อให้เกิดกระแสผิดพร่องปริมาณมหาศาลไหลเข้าสู่สถานีไฟฟ้ าซึง่ ระบบกราวด์กริดจะ
เป็ นส่วนสุดท้ายที่จะนากระแสผิดพร่องไหลผ่านและกระจายลงสู่ดนิ และถ้าหากระบบกราวด์กริด
ไม่ได้รบั การออกแบบที่ดีจ ะส่งผลกระทบก่อให้เกิดแรงดันเกินย้อนกลับขึ้นสู่สถานีไฟฟ้ า ดังนัน้
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

135

งานวิจยั นี้จงึ เป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาผลกระทบจากแรงดันเกินที่เกิดขึ้นต่อระบบกราวด์กริดใน
รูปแบบ rectangular ซึ่งมีแท่งหลักดินแบบกระจายโดยผลจากการศึกษาจะนาไปใช้เป็ นข้อมูล ใน
การออกแบบระบบกราวด์กริดให้มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้ต่อไป โดยที่ผ่านมาได้มี
การศึกษาการออกแบบระบบกราดว์กริดรูปแบบ rectangular ตามมาตรฐาน IEEE 80-1976 โดย
ออกแบบให้มรี ะยะห่างระหว่างตัวนากราวด์กริดเท่ากันได้อย่างเหมาะสม [1] จากนัน้ ได้มกี ารศึกษา
Surge ที่ส่งผลกระทบต่อแท่งตัวนาหลักดิน โดยใช้โปรแกรมในการจาลอง impulse current ที่มี
ขนาดแตกต่างกัน เพื่อดูการส่งผ่านแรงดันเกิน (Overvoltage) ไปสูร่ ะบบกราวด์กริด [2] ต่อมาได้มี
การวิเคราะห์ transient จากฟ้ าผ่าที่ตาแหน่ งต่างๆ บนระบบกราวด์กริด โดยวิธี finite element
analysis โดยสมการ Maxwell’s ซึ่งจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ [3] ถัดมาจึงได้มกี ารวิเคราะห์โมเดล
ground rod ในดิน เนื้ อเดีย ว (unifrom soil) ที่ transient ส่ง ผลระทบเพื่อนาไปป้ องกัน ฟ้ า ผ่ าลงสู่
ระบบ โดยมี impulse current ขนาดต่างกัน และเปรียบเทียบผลกับการคานวณ ด้วยโปรแกรมที่
พัฒ นาขึ้ น [4] หลั ง จากนั ้น ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองระบบกราวด์ ก ริ ด โดย โปรแกรม
Electromagnetic transients program (EMTP) ซึง่ วิเคราะห์ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าและ EMC ทีเ่ กิดขึน้
จากแรงดันเกิน [5] ต่อจากนัน้ จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับความถี่ท่เี กิดขึ้นในระบบกราวด์กริดซึ่งเกิด
จาก transient โดยใช้ Fourier transform ต่อการเปลีย่ นแปลงแรงดัน และกระแส [6] ต่อมาได้ศกึ ษา
การออกแบบระบบกราวด์กริด โดยให้มีค่า ground resistance, ground potential rise, step and
touch voltages ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบตั ิงาน โดยมีขนาดตัวนาและแท่ง
หลักดินที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถรับ fault ได้สูงสุดโดยใช้ ETAP [7] หลังจากนัน้ ได้มกี ารศึกษา step
and touch voltages สาหรับเนื้อดินสองชัน้ ทีต่ ่างกัน เพื่อความปลอดภัยของระบบกราวด์กริด โดย
วิ ธี Wenner method, Schlumberger method, General method, Driven rod (3-probe) method
and Dipole-dipole method [8] ต่อมาจึงได้ศกึ ษาเกี่ยวกับความถี่และช่วงเวลาการตอบสนองของ
ระบบกราวด์ ก ริ ด ต่ อ กระแสฟ้ าผ่ า โดยใช้ Fast Furier Transformation (FFT) ในส่ ว นของ
สนามแม่เหล็ก และคานวณโดยใช้ Maxell [9] จากนัน้ จึงได้ศกึ ษาการออกแบบระบบกราวด์ กริด
โดยใช้ ETAP ตามมาตรฐาน IEEE 80-2000 โดยศึกษาการไหลของ fault เพื่อป้ องกันอันตรายต่อ
มนุ ษย์โดยพิจารณารูปแบบระบบกราวด์กริด ค่าความต้านทานดิน และความต้านทานร่างกาย
มนุ ษย์ [10] หลังจากนัน้ ได้มีการศึกษามาตรฐานระบบกราวด์กริด โดยพิจารณาถึง grounding
system และ neutral electrodes system โดยศึกษามาตรฐานกับ การปฏิบตั จิ ริง ในการติดตัง้ ระบบ
กราวด์กริด เพื่อหาระยะห่างทีส่ นั ้ ทีส่ ุดแต่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน [11] หลังจากนัน้ ได้ศกึ ษาการ
ออกแบบที่เหมาะสมสาหรับระบบกราวด์กริดโดยใช้โปรแกรม ETAP เพื่อนาผลมาใช้ออกแบบ
ระบบกราวด์กริดของสถานีไฟฟ้ าขนาด 750 kV [12] ต่อมาได้มกี ารพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบ
กราวด์กริดโดยใช้งานร่วมกับ Visual studio ในชื่อ Ground grid designer เพื่อเปรียบเทียบระบบ
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

136

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.1 January-April 2020

กราวด์ ก ริ ด ในรู ป แบบ square shape, rectangular shape และ L-shape และน าผลไปพัฒ นา
โปรแกรมและเปรียบเทียบกับการคานวณตามมาตรฐาน IEEE 80-2000 [13]
2. กรรมวิ ธีการวิ จยั
2.1 รูปแบบระบบกราวด์กริ ดแบบ rectangular ซึ่งมีแท่งหลักดิ นแบบกระจาย
ระบบกราวด์กริดของสถานีไฟฟ้ าแรงสูงเป็ นหนึ่งในระบบทีม่ คี วามสาคัญในการป้ องกันสถานี
ไฟฟ้ าจากความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดจากธรรมชาติหรือความผิดพลาดอันเกิดจากกระแสผิดพร่องที่
เกิดขึ้นอย่างทันทีทนั ใด โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบตั ิงานรวมถึงอุป กรณ์ ไฟฟ้ า ต่า งๆ ที่อยู่
ภายในสถานีไฟฟ้ าได้ นอกเหนือไปจากนัน้ ระบบกราวด์กริดของสถานีไฟฟ้ าแรงสูงยังเป็ นจุดศูนย์
รวมการเชื่อมต่อของระบบกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ เช่น overhead ground wires, neutral
conductors และ underground cable เป็ นต้น [14] ในรูปที่ 1 เป็ นการแสดระบบกราวด์กริดแบบ
rectangular พร้อมแท่งหลักดินแบบกระจายซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐาน IEEE Std. 80-2000 [15] โดย
เป็ นระบบกราวกด์กริด ที่มีขนาด 18 m × 30 m มีแท่งหลักดินแบบกระจายทัวระบบกราวด์
่
กริด
จานวน 39 แท่งดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ระบบกริ ดกราวด์รปู แบบ rectangular พร้อมแท่งหลักดิ นแบบกระจาย
2.2 ความหมายและคาจากัดความ
แรงดันดินที่เพิม่ สูงขึ้น (ground potential rise, GPR) คือค่าแรงดันไฟฟ้ าที่สูงสุดที่สามารถ
เกิดขึน้ ได้กบั ระบบกราวด์กริดของสถานีไฟฟ้ าแรงสูงโดยเป็ นการเทียบกับจุดต่อลงดินทีอ่ ้างอิงของ
โลก โดยค่านี้จะเท่ากับผลคูณของกระแสกริดสูงสุดกับค่าความต้านทานของระบบกราวด์กริด [16]
ดิวชิ ั ่นแฟคเตอร์ของกระแสผิดพร่อง (fault current division factor) คือปั จจัยที่แสดงถึงอัตราส่วน
ของการผกผันของความผิดปกติในรูปแบบสมมาตรทีม่ ตี ่ออัตราส่วนของกระแสทีไ่ หลระหว่างระบบ
กราวด์กริดและดินทีอ่ ยู่ภายในบริเวณใกล้เคียง, กระแสกริดสูงสุด (maximum grid current) คือค่า
ผลคูณระหว่างปั จจัยการลดลงสาหรับช่วงเวลาทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ของความผิดพลาดและกระแสกริด
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แบบสมมาตร rms นอกจากนี้ ย งั สามารถคานวณได้โดยการคูณกัน ในระหว่า งปั จจัย การลดลง
สาหรับช่วงเวลาทัง้ หมดของความผิดพร่องและกระแสไฟฟ้ าผิดพร่องลาดับศูนย์, แรงดันเมช (mesh
voltage) คือค่าแรงดันสัมผัสสูงสุดที่อยู่ภายในเมชของระบบกราวด์กริดที่มกี ารต่อลงดิน , แรงดัน
ช่วงก้าว (step voltage) คือค่าความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้ าพืน้ ผิวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างเท้าของมนุษย์
ทีเ่ ดินหรือยืนอยู่ภายในสถานีไฟฟ้ าแรงสูงซึง่ อยู่ในระหว่างทีม่ กี ารเกิดกระแสไฟฟ้ าผิดพร่ องขึน้ โดย
แรงดัน ช่ ว งก้ า วจะสามารถท าการค านวณที่ร ะยะ 1 เมตร ระหว่ า งเท้า , แรงดัน สัม ผัส (touch
voltage) คือ ค่ า ความแตกต่ า งที่เ กิด ขึ้น ระหว่ า งแรงดัน ไฟฟ้ า ที่บ ริเ วณพื้น ผิว ดิน ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น กับ
แรงดันไฟฟ้ าทีบ่ ริเวณพืน้ ผิวทีซ่ ง่ึ บุคคลยืนอยู่และไปสัมผัสกับโครงสร้างทีไ่ ด้มกี ารต่อลงดินไว้
2.3 การออกแบบระบบกราวดกริ ดของสถานี ไฟฟ้ าแรงสูง
ในการออกแบบระบบกราวด์กริดของสถานีไฟฟ้ าแรงสูงรูปแบบ rectangular ซึง่ มีแท่งหลักดิน
แบบกระจายเป็ นไปตามมาตรฐาน IEEE 80-2000 โดยในทุกกรณีศกึ ษาได้กาหนดพารามิเตอร์ท่ี
สาคัญคือ กระแสผิดพร่องมีขนาด 25 kA, ความต้านดินมีค่า 10 Ω.m, ความยาวแท่งหลักดิน 3 m,
ระยะห่างระหว่างตัวนา 3 m, แท่งหลักดินมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 mm2, ระบบกราวด์กริดฝั งลึกใต้
ผิว ดิน 0.5 m, ดิน เป็ นดิน ชนิ ด เนื้ อ เดีย ว (unifrom soil), ระบบกราวด์ ก ริด ที่จ ะศึก ษามี ข นาด
9×15 m2, 18×30 m2 และ 27x45 m2 จากนั ้น ค่ า ความต้ า นทานของระบบกราวด์ ก ริ ด สถานี
ไฟฟ้ าแรงสูงคือค่า ground potential rise (GPR) รวมถึงพารามิเตอร์ทส่ี าคัญอื่นๆ สามารถทาการ
คานวณหาได้ตามสมการที่ 1-11 โดยในลาดับแรกค่ากระแสกริดสูงสุดสามารถทาการคานวณได้
โดยใช้สมการที่ 1 และ 2 ตามลาดับ และสามารถทาการคานวณหา fault current division factor
ได้โดยใช้สมการที่ 3 หลังจากนัน้ สามารถทาการคานวณหาค่า ground potential rise ได้โดยการ
คูณกันระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ ากริดสูงสุดกับค่าความต้านทานของระบบกราวด์กริดโดยแสดงให้เห็น
ในสมการที่ 4 ซึง่ เป็ นค่าความต้านทานของระบบกราวด์กริดซึง่ หาได้โดยใช้ค่าจากสมการที่ 5
IG = Df .Ig

(1)

IG = Df .Sf .3Io

(2)

sf =

Ig
3.Io

GPR = IG .Rg
บทความวิจัย
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1

1

LT

√20A

Rg = ρ [ +

1

(1+

)]

20

1 + h√ A

(5)

ต่ อ จากนั น้ จึงสามารถท าการค านวณหาค่ า แรงดัน ช่ ว งก้ า วที่ย อมรับ ได้ ส าหรับ มนุ ษ ย์ท่ีมี
น้ าหนักตัว 50 kg และแรงดันไฟฟ้ าสัมผัสที่สามารถยอมรับได้สาหรับมนุ ษย์ท่มี นี ้ าหนักตัว 50 kg
ได้โดยใช้สมการ 6 และ 7 ทัง้ นี้ค่าแรงดันเมชและแรงดันช่วงก้าวสามารถทาการคานวณได้โดยใช้
สมการที่ 8 - 11 ตามลาดับ
Estep50 = (1,000 + 6Cs .ρs )

0.116
√ts

Etouch 50 = (1,000 + 1.5Cs .ρs )
Lm = LC + [1.55 + 1.22 (

Lr
2
√Lx + L2y

LS = 0.75.LC + 0.85.LR
Em =

ρ.Km .Ki .IG

Es =

ρ.Ks .Ki .IG

Lm

Ls

0.116
√ts

)] LR

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ตัวแปรทีส่ าคัญของสมการทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ หมดสามารถทาการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
A = พืน้ ทีร่ ะบบกราด์กริด (m2 )
Sf = แฟกเตอร์แบ่งกระแสผิดพร่อง
Ig = กระแสลัดวงจรลงดิน ในกรณีการลัดวงจรแบบสมมาตร (A)
I0 = กระแสผิดพร่องลาดับศูนย์ (A)
IG = กระแสกริดสูงสุดทีไ่ หลระหว่างกริดต่อลงดินกับดินโดยรอบซึง่ รวมกระแสตรงด้วย (A)
Df = แฟกเตอร์ลดสาหรับคานวณ IG (s)
GPR = แรงดันดินทีเ่ พิม่ สูงขึน้ (V)
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Rg = ควมต้านทานของระบบต่อลงดิน (Ω)
EStep50 = แรงดันช่วงก้าวสูงสุดทีไ่ ม่เป็ นอันตราย สาหรับคนน้าหนัก 50 กิโลกรัม (V)
Etouch50 = แรงดันสัมผัสสูงสุดทีไ่ ม่เป็ นอันตราย สาหรับคนน้าหนัก 50 กิโลกรัม (V)
Cs = แฟกเตอร์ลดสาหรับวัสดุพน้ื ผิวบาง
ρs = ความต้านทานจาเพาะของหินกรวด (Ω.m)
ts = ระยะเวลาทีก่ ระแสไหลผ่านร่างกายโดยไม่เป็ นอันตรายต่อการทางานของหัวใจ (s)
Em = แรงดันเมชทีจ่ ุดกึง่ กลางของเมชทีอ่ ยู่ในมุมกริด (V)
ρ = ความต้านทานจาเพาะของดิน (Ω.m)
Km = แฟกเตอร์ระยะหว่าง สาหรับพิจารณาแรงดันเมช
Ki = แฟกเตอร์แก้ไข ผลของรูปร่างเรขาคณิตของกริด
Lm = LC +LR สาหรับแรงดันเมช (m)
LC = ความยาวทัง้ หมดของตัวนากริด (m)
LR = ความยาวทัง้ หมดของแท่งหลักดินแต่ละแท่งเสริมกริด (m)
Lr = ความยาวของแท่งหลักดินแต่ละแท่งทีเ่ สริมกริด (m)
ES = แรงดันช่วงก้าวระหว่างจุดมุมด้านนอกกริดกับจุดทีห่ ่างออกไป 1 เมตรแนวทแยงมุม (V)
KS = แฟคเตอร์ระยะหว่างสาหรับแรงดันช่วงก้าว
LS = LC +LR สาหรับแรงดันช่วงก้าว (m)
Lx = ความยาวสูงสุดของตัวนากริดในทิศทาง x (m)
Ly = ความยาวสูงสุดของตัวนากริดในทิศทาง y (m)
หลัง จากนั น้ ผลที่ไ ด้ จ ากการค านวณโดยใช้ ส มการจะถู ก ใช้ ส าหรับ การออกแบบระบบ
กราวด์กริดของสถานีไฟฟ้ าแรงสูง [15] ซึง่ จากสมการสามารถคานวณหาค่า Ground potential rise
(GPR) ของระบบกรวด์กริดที่มีขนาด 9x15 m2, 18×30 m2 และ 27x45 m2 ได้เท่ากับ 8.543 kV,
4.128 kV และ 2.708 kV ตามลาดับต่อจากนัน้ จึงนาค่าที่ได้ไปทาการเปรียบเทียบกับผลที่มาจาก
การจาลองโดยใช้โปรแกรมต่อไป
3 การจาลองระบบกราวดกริ ด
3.1 ระบบกราวดกริ ดแบบ rectangular ขนาด 9×15m2 พร้อมแท่งหลักดิ นแบบกระจาย
การจ าลองจะเริ่ม ขัน้ ตอนโดยการกาหนดค่ า พารามิเ ตอร์แ ละสามารถทาการคานวณเพื่อ
ออกแบบระบบกราวด์ ก ริ ด ได้ ซึ่ ง พารามิ เ ตอร์ ท่ี ไ ด้ ทั ง้ หมดจะถู ก น าไปใส่ ล งในโปรแกรม
บทความวิจัย
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ATP / EMTP หลังจากนัน้ กระบวนการในการจาลองจะเริม่ ต้นขึน้ โดยจะสามารถแสดงแบบจาลอง
ของระบบกราวด์ ก ริด ในกรณี ศึก ษาที่ 1 ได้ด ัง รู ป ที่ 2 ซึ่ง เป็ น รู ป แบบแรกในการจ าลองระบบ
กราวด์กริดซึ่งมีขนาด 9x15 m2 โดยแบบจาลองจะประกอบไปด้วย พารามิเตอร์ของสายกราวด์
พารามิเตอร์ของแท่งหลักดิน และพารามิเตอร์ค่าความต้านทานของสถานีไฟฟ้ าแรงสูงตามลาดับ

รูปที่ 2 ระบบกราวดกริ ดแบบ rectangular ขนาด 9×15 m2 พร้อมตัวนาแท่งหลักดิ น
ต่อจากนัน้ การจาลองโดยโปรแกรมจะถูกทาการประมวลผลในกรณี ท่กี ระแสผิดพร่องซึ่งมี
ขนาด 25 kA ถูกจ่ายโดยตรงไปที่ตาแหน่ งจุดศูนย์กลางของระบบกราวด์กริด และที่ตาแหน่ งมุม
ของระบบกราวด์กริด โดยจะแสดงผลของแรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ บนระบบกราวด์กริดในแนวทแยงมุม
และทีต่ าแหน่งมุมของระบบกราวด์กริดจากทัง้ สองกรณีการจ่ายกระแสผิดพร่อง ซึง่ จะสามารถแสดง
ตัวอย่างผลกระทบอันเนื่องมาจากแรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงั ในรูปที่ 3
5.920kV
0.003759kV
0.0075kV

6.180kV
0.0003kV
0.00000014kV

0.00015kV
0.003758kV

(a) จ่ายกระแสทีศ่ ูนย์กลางและวัดแรงดันแนวทแยงมุม

(b) จ่ายกระแสทีม่ ุมและวัดแรงดันทีม่ ุม

รูปที่ 3 แรงดันเกิ นเมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องเข้าสู่ระบบกราวดกริ ดที่ตาแหน่ งต่างๆ
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3.2 ระบบกราวด์กริ ดแบบ rectangular ขนาด 18x30 m2 พร้อมแท่งหลักดิ นแบบกระจาย
การจาลองจะเหมือนในกรณีศกึ ษาที่ 1 จะแตกต่างกันในส่วนของขนาดระบบกราวด์กริดและ
จานวนตัวนาแท่งหลักดิน โดยจะสามารถแสดงแบบจาลองของระบบกราวด์กริดในกรณีศกึ ษาที่ 2
ได้ดงั รูปที่ 4 ซึ่งเป็ นรูปแบบทีส่ องในการจาลองระบบกราวด์กริดซึง่ มีขนาด 18x30 m2 โดยสามารถ
แสดงตัวอย่างผลกระทบจากแรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงั รูปที่ 5

รูปที่ 4 ระบบกราวด์กริ ดแบบ rectangular ขนาด 18×30 m2 พร้อมตัวนาแท่งหลักดิ น
3.037kV

2.823kV
0.303kV

0.412kV

0.508kV
0.235kV
0.540kV

0.603kV

(a) จ่ายกระแสทีศ่ ูนย์กลางและวัดแรงดันแนวทแยงมุม

(b) จ่ายกระแสทีม่ ุมและวัดแรงดันทีม่ ุม

รูปที่ 5 แรงดันเกิ นเมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องเข้าสู่ระบบกราวด์กริ ดที่ตาแหน่ งต่างๆ
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3.3 ระบบกราวด์กริ ดแบบ rectangular ขนาด 27x45 m2 พร้อมแท่งหลักดิ นแบบกระจาย
การจาลองจะเหมือนในกรณีศกึ ษาที่ 1 และ 2 จะแตกต่างกันในส่วนของขนาดระบบกราวด์
กริด และจ านวนตัว น าแท่ ง หลั ก ดิน โดยจะสามารถแสดงแบบจ าลองของระบบกราวด์ก ริด ใน
กรณี ศึกษาที่ 3 ได้ด ังรูป ที่ 6 ซึ่งเป็ น รูป แบบสุ ด ท้า ยในการจ าลองระบบกราวด์กริด ซึ่งมีข นาด
27x45 m2 โดยสามารถแสดงตัวอย่างผลกระทบจากแรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงั ในรูปที่ 7

รูปที่ 6 ระบบกราวด์กริ ดแบบ rectangular ขนาด 27×45 m2 พร้อมตัวนาแท่งหลักดิ น
2.399kV

2.626kV
0.349kV

0.383kV
0.556kV
0.464kV

0.095kV
0.517kV

(a) จ่ายกระแสทีศ่ ูนย์กลางและวัดแรงดันแนวทแยงมุม (b) จ่ายกระแสทีม่ ุมและวัดแรงดันทีม่ ุม
รูปที่ 7 แรงดันเกิ นเมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องเข้าสู่ระบบกราวด์กริ ดที่ตาแหน่ งต่างๆ
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4. ผลการทดลองและการอภิ ปราย
จากการจาลองผลกระทบของแรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ บนระบบกราวด์กริดของสถานีไฟฟ้ าแรงสูง
ทัง้ สามกรณีศกึ ษาคือขนาด 9x15 m2, 18×30 m2 และ 27x45 m2 โดยการจ่ายกระแสผิดพร่องลงที่
ตาแหน่ งกลางระบบกราวด์กริด แล้วทาการวัดค่าแรงดันเกินที่เกิดขึ้นในแนวทแยงมุม หรือที่มุม
ระบบกราวด์กริด หรือการจ่ายกระแสผิดพร่องลงทีต่ าแหน่ งมุมระบบกราวด์กริด แล้วทาการวัดค่า
แรงดัน เกิน ที่เ กิด ขึ้น ในแนวทแยงมุ ม หรือที่มุ ม ระบบกราวด์ กริด ซึ่ง ในทุ กกรณี ศึกษานั น้ จะมี
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทีเ่ หมือนกัน โดยสามารถแสดงให้เห็นตัวอย่างผลกระทบจากแรงด้นเกินดังใน
รูปที่ 3, 5 และ 7 มาแล้วตามลาดับ ต่อจากนัน้ จึงได้นาผลการจาลองไปทาการสรุปและแสดงให้เห็น
เป็ นตารางที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับดังนี้
ตารางที่ 1 แรงดันเกิ นที่เกิ ดขึ้นบนแบบจาลองระบบกราวดกริ ดของสถานี ไฟฟ้ าแรงสูงที่มี
ขนาด 9x15 m2 เมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องที่ศนู ยกลางและที่มุมของระบบ
แรงดันเกินเมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องทีต่ าแหน่งศูนย์กลางและทีม่ ุมระบบกราวด์กริดขนาด 9×15 m2
แรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ในแนวทแยงมุม
แรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ตาแหน่งมุม
Node จ่ายทีก่ ลาง (kV) จ่ายทีม่ ุม (kV) Node จ่ายทีก่ ลาง (kV) จ่ายทีม่ ุม (kV)
0006
0.0037587
6.1406
0001
0.55687
6.1809
0002
0.0037591
0.00075519 0014
0.44407
0.00000014
0001
5.9205
0.00037823 0003
0.55694
0.0003166
0003
0.0075084
0.001507
0002
0.37837
0.0001509
ตารางที่ 2 แรงดันเกิ นที่เกิ ดขึ้นบนแบบจาลองระบบกราวดกริ ดของสถานี ไฟฟ้ าแรงสูงที่มี
ขนาด 18x30 m2 เมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องที่ศนู ยกลางและที่มุมของระบบ
แรงดันเกินเมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องทีต่ าแหน่งศูนย์กลางและทีม่ ุมระบบกราวด์กริดขนาด 18×30 m2
แรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ในแนวทแยงมุม
แรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ตาแหน่งมุม
Node จ่ายทีก่ ลาง (kV) จ่ายทีม่ ุม (kV) Node จ่ายทีก่ ลาง (kV) จ่ายทีม่ ุม (kV)
0010
0.30348
3.0192
0002
0.37655
3.0378
0002
0.50885
0.51691
0069
0.55667
0.41263
0001
2.8237
0.51754
0005
0.16811
0.23572
0003
0.60318
0.51753
0003
0.55667
0.5405
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ตารางที่ 3 แรงดันเกิ นที่เกิ ดขึ้นบนแบบจาลองระบบกราวดกริ ดของสถานี ไฟฟ้ าแรงสูงที่มี
ขนาด 27x45 m2 เมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องที่ศนู ยกลางและที่มุมของระบบ
แรงดันเกินเมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องทีต่ าแหน่งศูนย์กลางและทีม่ ุมระบบกราวด์กริดขนาด 27×45 m2
แรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ในแนวทแยงมุม
แรงดันเกินทีเ่ กิดขึน้ ตาแหน่งมุม
Node จ่ายทีก่ ลาง (kV) จ่ายทีม่ ุม (kV) Node จ่ายทีก่ ลาง (kV) จ่ายทีม่ ุม (kV)
0011
0.38314
2.5683
0002
0.29729
2.6265
0002
0.55651
0.50845
0133
0.54529
0.34987
0004
2.3996
0.34749
0005
0.34145
0.09548
0005
0.46486
0.40233
0004
0.34638
0.51771
ต่ อ จากนั น้ จากตารางที่ 1, 2 และ 3 สามารถน าไปแสดงเป็ น กราฟความสัม พัน ธ์ใ นแต่ละ
กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของแรงดันเกินที่เกิดขึ้นบนระบบกราวด์กริด ซึ่งมีขนาด
แตกต่างกันในจุดทีจ่ ่ายกระแสผิดพร่องต่างกัน และวัดค่าแรงดันเกิดทีเ่ กิดขึน้ ในตาแหน่งทีแ่ ตกต่าง
กัน จากนัน้ จึงนาค่าที่ได้จากกรณีศึกษาทัง้ สามกรณีมาเปรียบเทียบผลกันรวมถึงเปรีย บเทียบกับ
ค่าที่ได้จากการคานวณ เมื่อกาหนดให้ Ct-Di คือ Center-Diagonal, Cn-Di คือ Corner-Diagonal,
Ct-Cn คื อ Center-Corner และ Cn-Cn คื อ Corner-Corner โดย Ct หมายถึ ง ศู น ย์ ก ลางระบบ
กราวด์กริด, Di หมายถึงแนวทแยงมุมระบบกราวด์กริด และ Cn หมายถึงมุมระบบกราวด์กริดตาม
ลาดับ โดยจะสามารถแสดงผลกรณีศกึ ษาต่างๆ ได้ดงั กราฟในรูปที่ 8

รูปที่ 8 แรงดันเกิ นบนระบบกราวดกริ ด ึ่งมีขนาดต่างกัน เปรียบเทียบกับการคานวณ
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จากการจาลองในกรณีศกึ ษาที่ 1 ระบบกราวด์กริดมีขนาด 9x15 m2 ผลกระทบความรุนแรง
ของแรงดันเกินจะมีค่าสูงสุดมากกว่าในทุกขนาดของระบบ โดยแรงดันเกินจะมีค่าสูงสุดเมื่อทาการ
จ่ายกระแสผิดพร่องเข้าสู่ระบบที่ตาแหน่ งมุมคือ 6.1804 kV โดยแสดงในรูปที่ 3(b) ซึ่งผลกระทบ
จากแรงดันเกินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากรูปแบบของระบบซึ่งเป็ นแบบ rectangular ที่มีความไม่
สมมาตรบริเวณตาแหน่ งมุมระบบ ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นสาเหตุทาให้เมื่อเกิดกระแสผิดพร่องขึน้
ในระบบกระแสทีเ่ กิดขึน้ จะไม่สามารถกระจายผ่านระบบกราวด์กริดไหลลงสู่ดนิ ได้อย่า งรวดเร็วทา
ให้แรงดันเกินที่เกิดขึ้นมีค่าสูงสุด โดยมีค่าสูงกว่าในกรณีระบบที่มีขนาด 18x30 m2 คือ 50.84%
และมีค่าสูงกว่าในระบบทีม่ ขี นาด 27x45 m2 คือ 57.5% ณ ทีต่ าแหน่ งเดีย่ วกัน ต่อจากนัน้ จากการ
จาลองในกรณีศึกษาที่ 2 ซึ่งระบบกราวด์กริดมีขนาด 18×30m2 หรือคิดเป็ นพื้นที่ระบบคือ 540
ตารางเมตร ผลกระทบจากแรงดัน เกิน จะมีค่าความรุน แรงน้ อยกว่ าในกรณีแรก โดยมีค่ า อยู่ท่ี
3.0378kV ซึ่งแสดงดังรูปที่ 5(b) ในกรณีท่จี ่ายกระแสผิดพร่องเข้าสู่ระบบที่ตาแหน่ งมุม หรือมีค่า
น้ อยกว่ า ในกรณีศึกษาที่ 1 ประมาณ 50% ซึ่งเป็ น ระบบซึ่งมีข นาดเล็กกว่ า โดยมีข นาดเพีย ง
9×15m2 หรือคิดเป็ นพื้นที่ของระบบคือ 135 ตารางเมตร ซึ่งน้ อยกว่าพื้นที่ระบบกราวด์กริด ใน
กรณีศกึ ษาทีส่ องอยู่ 1 ใน 3 ไม่ว่าจะจ่ายกระแสผิดพร่องเข้าทีต่ าแหน่ งใดๆ ก็ตาม แต่ทงั ้ นี้เหตุผลที่
สาคัญทีท่ าให้ผลการจาลองเป็ นในลักษณะเช่นนี้มาจากระบบกราวด์กริดในกรณีศกึ ษาที่ 2 มีขนาด
ใหญ่จงึ ทาให้กระแสผิดพร่องสามารถไหลผ่านระบบ และกระจายลงสู่ดนิ ได้อย่างรวดเร็วจึงทาให้
แรงดันเกินมีค่าลดลงกว่าในกรณีศกึ ษาที่ 1 ดังทีก่ ล่าวมา สาหรับการจาลองในกรณีศกึ ษาที่ 3 ซึ่ง
เป็ นกรณีสุดท้ายระบบกราวด์กริดจะมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดคือมีขนาด 27×45m2 หรือมีพน้ื ทีค่ อื 1,2151
ตารางเมตร โดยผลกระทบอันเกิดจากแรงดันเกินจะมีความรุนแรงต่ าสุด กว่าทัง้ สองกรณีศกึ ษาที่
ผ่านมา ซึ่งมีค่าอยู่ท่ี 2.6265 kV โดยแสดงดังรูปที่ 7(b) ในกรณีจ่ายกระแสผิดพร่องเข้าสู่ระบบที่
ตาแหน่ งมุม และจากพืน้ ที่ของระบบในกรณีศกึ ษาที่ 3 ซึ่งมีพน้ื ทีม่ ากกว่าพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษาที่ 1 กว่า
8 เท่า ทัง้ นี้ไม่ว่าจะจ่ายกระแสผิดพร่องเข้าสู่ ระบบ ณ ที่ตาแหน่ งใดๆ ก็ตาม กระแสผิดพร่องที่
เกิดขึน้ ก็จะสามารถไหลผ่ านระบบ และกระจายลงสู่ดนิ ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าทัง้ สองกรณีศึกษา
ดังนัน้ จึงเป็ นเหตุผลสาคัญทีท่ าให้ค่าแรงดันเกินมีค่าต่าสุดกว่าในทุกกรณีศกึ ษาทีก่ ล่าวมา ทัง้ นี้จาก
กราฟในรูปที่ 8 พบว่าผลจากการจาลองในทุกกรณีจะมีค่าต่ากว่าผลทีไ่ ด้จากการคานวณ ซึง่ ในส่วน
นี้เนื่องจากโปรแกรมทีใ่ ช้จาลองเป็ นโปรแกรมทัวไปส
่ าหรับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมทีม่ ขี อ้ จากัด
ซึ่งต่างจากโปรแกรมเฉพาะทาง ดังนัน้ จึงอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการจาลองกับการ
คานวณ นอกเหนือไปจากนัน้ การจาลองในโปรแกรมเป็ นไปเพื่อดูแนวโน้มผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นเพื่อ
ยืนยันผลทีไ่ ด้จากการคานวณ
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5. สรุป
จากการจาลองทัง้ สามกรณีศกึ ษาของระบบกราวด์กริดในรูปแบบ Rectangular ซึ่งมีแท่งหลัก
ดิน แบบกระจายคือมีข นาด 9×15 m2, 18×30 m2 และ 27×45 m2 ค่ า แรงดัน เกิน ที่เ กิด ขึ้น จะมี
ค่าสูงสุดเมื่อกระแสผิดพร่องถูกจ่ายเข้าสู่ระบบทีต่ าแหน่งมุม และในขณะเดียวกันจะมีค่าต่าสุดเมื่อ
กระแสผิดพร่องถูกจ่ายเข้าสูร่ ะบบทีต่ าแหน่ งศูนย์กลางระบบ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการจาลองจะสอดคล้อง
กันในทุกกรณีศกึ ษาหรือในทุกขนาดของระบบกราวด์กริด ทีท่ าการจาลอง นอกเหนือไปจากนัน้ จาก
การจาลองพบว่าผลกระทบจากแรงดันเกินจะมีค่าสูงสุดกว่าในทุกกรณี เมื่อจ่ายกระแสผิดพร่องลงที่
ตาแหน่ งมุมของระบบทีม่ ขี นาด 9x15 m2 ซึ่งเป็ นระบบกราวด์กริดทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ุดดังรูปที่ 8 โดย
สาเหตุมาจากระบบซึ่งมีขนาดเล็กจึงทาให้กระแสผิดพร่องทีเ่ กิดขึน้ ไม่สามารถทีจ่ ะกระจายลงสู่ดนิ
ผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ บริเวณจุดมุมของระบบเป็ นจุดทีม่ คี วามไม่สมมาตรกันของตัวนาใน
ระบบดังนัน้ จึงทาให้เกิดการสะสมในรูปของกระแสผิดพร่องปริมาณสูง จึงส่งผลกระทบทาให้เกิด
เป็ นแรงดันเกินปริมาณมหาศาลย้อนกลับขึ้นสู่ผิวดิน และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบตั ิงานและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่สาคัญภายในสถานีไฟฟ้ าได้ และในทางตรงข้ามผลกระทบจากความรุนแรงของ
แรงดันเกินที่เกิดขึน้ ในกรณีเดียวกัน จะมีค่าต่าสุดเมื่อระบบกราวด์กริดมีขนาด 27×45 m2 ซึ่งเป็ น
ระบบทีม่ ขี นาดใหญ่สุด ทัง้ นี้เนื่องจากระบบมีขนาดใหญ่ จึงทาให้กระแสผิดพร่องทีเ่ กิดขึน้ สามารถ
กระจายลงสู่ดนิ ผ่านตัวนาและแท่งหลักดินได้อย่างสะดวกโดยไม่ทาให้เกิดการสะสมของกระแสผิด
พร่อง ดังนัน้ ความรุนแรงจากแรงดันเกินจึงมีค่าต่าสุด และเช่นเดียวกันความรุนแรงจากแรงดันเกิน
จะมีค่า ต่ า สุ ด เมื่อกระแสผิด พร่ องจ่ า ยเข้า สู่ตาแหน่ งศูน ย์กลางระบบ โดยมีค่า ต่ า สุ ด กว่ า ในทุ ก
กรณีศกึ ษาเมื่อระบบมีขนาด 27×45 m2 ซึง่ มีขนาดใหญ่ทส่ี ุด ทัง้ นี้เนื่องมาจากระบบมีขนาดใหญ่จงึ
ทาให้กระแสผิดพร่องทีเ่ กิดขึน้ สามารถทีจ่ ะกระจายลงสู่ ดนิ ได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านตัวนาและแท่ง
หลักดินอีกทัง้ บริเวณจุดศูนย์กลางของระบบเป็ นจุดทีม่ คี วามสมมาตรดังนัน้ การสะสมของกระแสผิด
พร่องจึงมีปริมาณน้อยกว่าในกรณีศกึ ษาที่ 1 และ 2 ทาให้ผลกระทบจากแรงดันเกินทีจ่ ะย้อนกลับ
ขึ้น สู่ผิว ดิน จึงมีความรุ น แรงน้ อยที่สุ ด โดยที่กล่ า วมาทัง้ หมดเป็ น แนวโน้ ม ของผลกระทบที่ จ ะ
นาไปใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบระบบกราวด์กริดให้มคี วามปลอดภัยและมีความเชื่อถือได้ต่อไป
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