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1) บทนา

บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการตรวจจับฮาร์มอนิ กด้วยวิธีการวิเคราะห์ ฟู ริเยร์
แบบวิน โดว์เลื่อน (Sliding Window with Fourier Analysis: SWFA) สาหรับ
ใช้คานวณหากระแสอ้างอิงให้กบั วงจรกรองกาลังแอกทีฟเพื่อฉีดกระแสชดเชย
กาจัดฮาร์มอนิ กในระบบไฟฟ้ากาลังหนึ่งเฟส วิธี SWFA เป็ น วิธีท่ใี ห้ผลการ
ค านวณตรวจจั บ ฮาร์ ม อนิ ก ถู ก ต้อ งแม่ น ย า และมี ค วามรวดเร็ว ในการ
ประมวลผล การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับฮาร์มอนิก ด้วยวิธี SWFA จะ
ใช้การจาลองสถานการณ์ ดว้ ยโปรแกรม Simulink/MATLAB ซึ่งผลการจาลอง
สถานการณ์ การกาจัดฮาร์มอนิ กในระบบไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับโหลดวงจรเรีย ง
กระแสที่มีโหลดเป็ น ตัวต้านทานอนุ กรมกับตัวเหนี่ ยวน า พบว่า วงจรกรอง
กาลังแอกทีฟที่ฉีดกระแสชดเชยตามลักษณะกระแสอ้างอิงที่ได้จากวิธี SWFA
สามารถชดเชยกระแสที่แหล่งจ่ายให้มีลกั ษณะใกล้เคียงรูปคลื่น ไซน์ บริสทุ ธิ ์
และมีคา่ เปอร์เซ็นต์ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (%THD) อยู่ในกรอบมาตรฐาน
IEEE std. 519-2014

ระบบไฟฟ้าที่ต่อใช้งานโหลดไม่เป็ นเชิงเส้น เช่น มอเตอร์ หม้อ
แปลง หรือวงจรคอนเวอร์เตอร์ต่าง ๆ จะทาให้รูปสัญญาณกระแสไฟฟ้า
ที่เดิมเป็ นรูปไซน์เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนเนื่องจากมีฮาร์ม อนิ ก
ปะปน โดยฮาร์มอนิกดังกล่าวจะก่อ ให้เ กิด ผลเสีย ต่อคุณ ภาพไฟฟ้ า
หลายประการด้วยกัน เช่น เกิดกาลังสูญเสียในสายส่ง [1] เกิดความร้อน
และกาลังงานสูญเสียในอุปกรณ์ ไฟฟ้า [2] ทาให้อุปกรณ์ ป้องกัน และ
เครื่องมือวัดทางานผิดพลาด [3] ทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่
สัน้ ลง [4] และเกิดสัญญาณรบกวนในวงจรสื่อสาร [5] เป็ นต้น การ
กาจัดฮาร์มอนิกเพื่อปรับปรุงคุณภาพของระบบไฟฟ้ากาลังให้เพิม่ ขึน้
สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การใช้งานวงจรกาลังพาสซีฟ (Passive
Power Filter: PPF) [6] วงจรกรองกาลังแอกทีฟ (Active Power Filter:
APF ) [7] และวงจรกรองกาลังไฮบริด (Hybrid Power Filter: HPF) [8]
อย่างไรก็ตาม บทความนี้เลือกใช้วงจรกรองกาลังแอกทีฟ เนื่องจาก
วงจรดังกล่าวสามารถชดเชยฮาร์มอนิกได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทัง้ ยังมี
ความยืด หยุ่น ต่ อ การเปลี่ย นแปลงค่า พารามิเ ตอร์ต่ าง ๆ ของระบบ
ไฟฟ้ าด้ว ย [9] การก าจัด ฮาร์ม อนิ ก ด้ว ยวงจรกรองก าลัง แอกที ฟ
จาเป็ นต้องมีการตรวจจับ ฮาร์ม อนิ กเพื่อสร้า งสัญ ญาณกระแสอ้า งอิง
ให้กบั วงจร ซึ่งในอดีตจนถึงปจั จุบนั การตรวจจับฮาร์มอนิกมีหลายวิธี
ด้ ว ยกัน เช่ น วิ ธี ต ั ว กรองคาลมาน [10] วิ ธี ท ฤษฎี ก าลัง รี แ อกทีฟ
ขณะหนึ่ ง [11] วิ ธี ก ารแปลงฟู ริ เ ยร์ แ บบเร็ว [12] วิ ธี ก รอบอ้ า งอิง
ซิงโครนัส [13] เป็ นต้น โดยในบทความนี้ได้นาเสนอการตรวจจับฮาร์มอ
นิกด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ฟูรเิ ยร์แบบวินโดว์เลื่อน (Sliding Window with
Fourier Analysis: SWFA) [14] เนื่องจากเป็ นวิธที ่คี านวณวิเคราะห์จาก
ค่ากระแสโหลดโดยตรง จึงให้ผลการคานวณตรวจจับที่มคี วามถูกต้อง
แม่นยา และมีความรวดเร็วในการประมวลผลตรวจจับฮาร์มอนิก
ส าหรับ การน าเสนอของบทความนี้ จ ะประกอบด้ว ย หัว ข้อ ที่ 2
น าเสนอการอธิบ ายขัน้ ตอนการตรวจจับ ด้ว ยวิธี SWFA หัว ข้อ ที่ 3
นาเสนอการจาลองสถานการณ์ การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับ ฮาร์
มอนิ ก ด้ว ยวิธี SWFA ในหัว ข้อ ที่ 4 จะน าเสนอการอภิป รายผลการ
จาลองสถานการณ์ และในหัวข้อที่ 5 คือ การสรุปผลที่ได้ ดังต่อไปนี้

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ฟูริเยร์แบบวิน โดว์เลื่อน, การตรวจจับฮาร์มอนิ ก ,
วงจรกรองกาลังแอกทีฟ, การกาจัดฮาร์มอนิก
ABSTRACT
This paper presents a harmonic detection using Sliding Window with
Fourier Analysis (SWFA) for computing the reference current of active
power filter in single- phase power systems. The SWFA method is able
to detect harmonic accurately and precisely with rapid processing. Ideal
current source is used as active power filter for focusing on the harmonic
detection performance. For testing the harmonic elimination, the
SimPowerSystems Blockset and Simulink in MATLAB were used for
simulation program. Therefore, The simulation result shows that the
active power filter with the reference current computed by SWFA can
provide the good performance compensation. The source current after
compensation are nearly sinusoidal waveform and the total harmonic
distortion (%THD) follows the frame of IEEE std.519-2014
Keywords: SWFA, Harmonic Detection, Active Power Filter, Harmonic
Elimination
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2) การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ฟูรเิ ยร์แบบวินโดว์เลื่อน
การใช้วิธีการวิเคราะห์ฟูริเยร์แบบวินโดว์เลื่อน หรือวิธี SWFA ใน
การตรวจจับ ฮาร์ม อนิ ก ในที่ นี้ จะเริ่ม ต้น จากการพิจ ารณาสมการ
ค วา ม สั ม พั น ธ์ อ อ ยเลอ ร์ ฟู ริ เ ยร์ ( Euler- Fourier formulas) ขอ ง
กระแสไฟฟ้าที่โหลด ( i L ) ดังสมการที่ (1) ซึ่งจะพบว่าสมการดังกล่าวมี
องค์ประกอบสองเทอม คือ เทอมที่เป็ นองค์ประกอบสัญญาณกระแสตรง
(DC Component) และเทอมที่เป็ นองค์ประกอบสัญญาณกระแสสลับ
(AC Component)
A
i L ( kTs )  0  [ Ah cos( h kTs )  Bh sin( h kTs )]
2
AC Component

รูปที่ 1: แผนภาพคา นวณค่าสัมประสิทธิฟู์ รเิ ยร์ A1 , B1

(1)

ขัน้ ที่ 3 คานวณหาค่า A1 , B1 ค่าใหม่ ( A1new , B1new ) โดยใช้เทคนิค
วินโดว์เลื่อน คือ เลื่อนลบข้อมูล i L ( nTs )  F( nTs ) ค่าเก่า (ตาแหน่ ง
ข้อมูลที่ n  N 0 - 1 ) ออกจาก A1old , B1old (ในรอบแรกของการคานวณ

จากสมการที่ (1) ถ้าพิจารณากระแสไฟฟ้าที่โหลดเฉพาะที่ความถี่
มูลฐาน ( i Lf ) (h=1) จะแสดงได้ดงั สมการที่ (2) โดยค่าสัมประสิทธิ ์
A1 และ B1 ในสมการดังกล่าว สามารถคานวณได้จากสมการที่ (3) และ
(4) ตามลาดับ
i Lf ( kTs )  A1 cos(  kTs )  B1 sin( kTs )]

(2)

2 N0 N 1
 i L(nTs ) cos (nTs )
N n N 0

(3)

2 N0 N 1
 i L(nTs ) sin(nTs )
N n N 0

(4)

A1 
B1 

โดยที่

ค่า

ค่ า A1old , B1old เท่ า กั บ ค่ า A1 , B1 เริ่ ม ต้ น ) จ า กนั ้ น เลื่ อ น ข้ อ มู ล
i L ( nTs )  F( nTs ) ค่าใหม่ (ตาแหน่ งข้อมูลที่ n  N 0  N ) บวกเข้า
ไปใน A1old , B1old ซึ่งสามารถแสดงเป็ นรูปภาพได้ดงั รูปที่ 1 โดยกรณีการ
คานวณหาค่า A1new กาหนดให้ F ( nTs ) คือ ฟงั ก์ชนั cos( nTs )
ส่ ว นกรณี ก ารคานวณหาค่า B1new ก าหนดให้ F ( nTs ) คือ ฟ งั ก์ชนั
sin( nTs ) ซึ่งสามารถอธิบายการคานวณได้ดงั สมการ (5) และ (6)
ตามลาดับ
2
A1new 
A1old   i L  N 0  N Ts   cos  N 0  N Ts 
N
(5)
i L  N 0  1Ts   cos  N 0  1Ts 

Ts คือ ค่าเวลาในการชักตัวอย่าง (วินาที, s)
 คือ ค่าความถี่เชิงมุมที่ความถี่มูลฐาน
(เรเดียนต่อวินาที, rad/s)
N คือ จานวนจุ ด ข้อ มู ลในการคานวณต่ อ หนึ่ งคาบ
ความถี่มูลฐาน

2
B1new 
B1old   i L  N 0  N Ts   sin N 0  N Ts 
N
i L  N 0  1Ts   sin N 0  1Ts 

(6)

ขัน้ ที่ 4 นาค่า A1new , B1new ที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 3 ไปใช้คานวณหาค่า
i Lf โดยใช้สมการที่ (2)
ขัน้ ที่ 5 นาค่า i Lf ที่ได้ไปหักลบออกจากค่ากระแสไฟฟ้าที่โหลด
ทัง้ หมด ( i L ) จะทาให้ได้ค่ากระแสฮาร์มอนิกหรือกระแสอ้างอิงในการ

การใช้สมการข้างต้นเพื่อคานวณตรวจจับฮาร์มอนิกตามแบบวิธี
SWFA สามารถทาได้โดยอาศัยขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 รับข้อมูลกระแสที่โหลด ( i L ) หนึ่งคาบ จานวน N ข้อมูล
มาใช้สาหรับการคานวณหาค่าเริม่ ต้นของวิธี SWFA
ขัน้ ที่ 2 คานวณหาค่า A1 , B1 เริ่มต้น ตามสมการที่ (3) และ (4)
ตามล าดับ โดยใช้ข ้อ มู ล i L จ านวน N ข้อ มู ล จากขัน้ ที่ 1 ซึ่ง จะถู ก
เรีย งล าดับ ข้อ มู ล จาก n  N0 , N0  1, N0  2, ..., N0  N  1
ดังแสดงในรูปที่ 1

*

ชดเชย ( i c ) ดังสมการที่ 7

i c*  i L  i Lf

(7)

*
ขัน้ ที่ 6 จากขัน้ ตอนที่ 5 เป็ นเพียงการคานวณหาค่า i c จุดข้อมูล
*

แรกเท่านัน้ สาหรับค่า i c ของจุดข้อมูลถัดไปให้ดาเนินการคานวณวน
ซ้าในขัน้ ตอนที่ 3 ถึง 5 ต่อไปเรื่อย ๆ
จากการคานวณตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี SWFA ทัง้ 6 ขัน้ ตอน
ข้างต้น จะทาให้ได้ค่ากระแสอ้างอิงให้กบั วงจรกรองกาลังแอกทีฟ เพื่อ
ฉี ดกระแสชดเชยฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าต่อไป ซึ่งรายละเอียดจะได้
นาเสนอในหัวข้อถัดไปนี้
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3) การจาลองสถานการณ์การกาจัดฮาร์มอนิก

สถานการณ์ การกาจัดฮาร์มอนิกด้วยวงจรกรองกาลังแอกทีฟที่ใช้การ
ตรวจจับ ฮาร์ม อนิก ด้ว ยวิธี SWFA พบว่า กระแสไฟฟ้ าที่แ หล่ง จ่าย
ภายหลังการชดเชยสามารถกลับมาเป็ นรูปไซน์และมีปริมาณฮาร์ม อ
นิกลดลง โดยค่า %THD ของกระแสดังกล่าวภายหลังการชดเชยอยู่
ในกรอบมาตรฐาน IEEE std. 519-2014

ระบบที่ พิ จ ารณาก าจัด ฮาร์ ม อนิ ก แสดงได้ ด ัง รู ป ที่ 2 จากรู ป
ดังกล่าว ส่วนแรก คือ ระบบไฟฟ้ากาลังหนึ่งเฟสที่ต่อเข้ากับโหลดไม่
เป็ นเชิงเส้น คือ วงจรเรียงกระแสที่มโี หลดเป็ นตัวต้านทานอนุ ก รมกับ
ตัวเหนี่ยวนา ส่วนที่สอง คือ บล็อกการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วย SWFA
ทาหน้าที่ตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกเพื่อใช้เป็ นกระแสอ้างอิงให้กบั วงจร
กรองกาลังแอกทีฟ และส่วนสุดท้าย คือ วงจรกรองกาลังแอกทีฟ แบบ
ขนาน (Shunt Active Power Filter: SAPF) ท าหน้ า ที่ ฉี ด กระแ ส
ชดเชยตามกระแสอ้ า งอิ ง ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจจับ ฮาร์ ม อนิ ก โดย
โครงสร้างของวงจรดังกล่าวในที่นี้เลือกใช้เป็ นแหล่งจ่ายกระแสในอุ ดม
คติ ทัง้ นี้เพื่อตรวจสอบเฉพาะสมรรถนะของการตรวจจับ ฮาร์ม อนิ
กด้วยวิธี SWFA โดยยังไม่พิจารณาถึงผลกระทบทางด้านโครงสร้า ง
ของวงจรกรองกาลังแอกทีฟและระบบควบคุม การจาลองสถานการณ์
ในบทความนี้ใช้ชุดบล็อกไฟฟ้ากาลัง (SimPower Systems Blockset)
ร่ ว มกับ Simulink ในโปรแกรม MATLAB โดยภายในบล็อ ก SWFA
คื อ การตรวจจับ ฮาร์ ม อนิ ก ด้ ว ยวิ ธี SWFA ที่ มี ข นั ้ ตอนตามที่ ไ ด้
นาเสนอไว้ในหัวข้อที่ 2

รูปที่ 2: ระบบทีพ่ ิจารณากาจัด ฮาร์มอนิก

4) ผลการจาลองสถานการณ์และการอภิปรายผล
ผลการจาลองสถานการณ์กาจัดฮาร์มอนิกของระบบรูปที่ 2 แสดง
ได้ด ัง รู ป ที่ 3 จากรู ป ดัง กล่ า ว สัง เกตได้ว่ า ในช่ ว งก่ อ นการชดเชย
(Before compensation) ตัง้ แต่เวลา 0 ถึง 0.1 วินาที กระแสไฟฟ้าที่
แหล่งจ่าย ( i s ) จะมีลกั ษณะรูปสัญญาณบิดเบี้ย วไม่ เป็ น รู ป ไซน์
เหมือนกับกระแสที่โหลด ( i L ) เนื่องจากมีฮาร์มอนิกปะปนอยู่ อย่างไร
ก็ตามหลังการชดเชย (After compensation) โดยวงจรกรองกาลังแอก
ทีฟได้ทาการฉีดกระแสชดเชย ( i c ) ที่มลี กั ษณะรูปสัญญาณเหมือ นกับ
กระแสอ้างอิง ( i c* ) ที่ได้จากการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี SWFA เข้า
ไปในระบบ พบว่า รูปสัญญาณของ i s มีลกั ษณะเป็ นรูปคลื่นไซน์เพิม่
มากขึน้ และนอกจากนี้เมื่อทาการเปลี่ยนแปลงเพิ่มกระแสโหลดของ
ระบบไฟฟ้าจาก 4.3 A เป็ น 8.1 A โดยการเปลี่ยนค่าตัวต้านทาน R L
จาก 50  เป็ น 25  ที่เวลา 0.2 วินาทีเป็ นต้นไป พบว่า กระแส
อ้า งอิง i c* ที่ไ ด้จ ากวิธี SWFA มีข นาดที่ค ล้อ ยตามกระแสโหลดที่
เพิม่ ขึน้ และรูปสัญญาณของ i s หลังการชดเชยยังคงมีลกั ษณะเป็ น รูป
ไซน์เพิม่ ขึน้ เช่นกัน โดยวัดค่า %THD ได้เท่ากับ 0.18% ในขณะที่ค่า
%THD ก่อนการชดเชยของกระแสดังกล่าวมีค่าสูงเท่ากับ 47.94% ซึ่ง
ค่า %THD หลังการชดเชยอยู่ในกรอบ IEEE std. 519-2014 จากผล
ดังกล่าวหมายความว่า การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี SWFA ให้ผลการ
คานวณที่ถูกต้องและมีสมรรถนะที่ดีใ นการตรวจจับฮาร์มอนิ ก ให้ ก ับ
วงจรกรองกาลังแอกทีฟ อีกทัง้ ยังสามารถคานวณให้ผลที่รวดเร็วทัน
ตามกระแสโหลดที่มกี ารเปลี่ยนแปลงด้วย

รูปที่ 3: ผลการจาลองสถานการณ์ก ารกาจัดฮาร์มอนิก
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