การศึกษาผลของสนามไฟฟ้ าทีมีผลต่ อการติดตังสายเคเบิล ADSS บนเสาส่ งประเภท SHของระดับแรงดัน 500kV
ด้ วยวิธีไฟไนท์อลิ เิ มนท์
A Study an electric fields effecting to ADSS Installation on SH Tower of 500kV by using Finite Element
Method

2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ของสนามไฟฟ้า
แบบจํ า ลองของสนามไฟฟ้ าที กระจายรอบบริ เวณสายส่ ง
ไฟฟ้ าแรงสูงในรู ปแบบ 2 มิติสามารถอธิบายได้ดว้ ยสมการที(1) [1]-[2]

Abstract

This paper presents a mathematical model of the electric field in
the form of partial differential equations. Such models were used to
simulate the effect of the electric field of the power system of 500kV
single circuitand 4 bundle of conductors, with the aim to study the
effect of the electric field affects the cable ADSS when installed on a
SH power tower’s structure by considering the type suitable for the
installation of the electric field effect is minimal. Simulation
methodology relies on Finite Element as a tool to solve differential
equations. The results of the simulation show that the electric field is
smaller at the center tower, with an estimated 0.0327V / m, which is the
appropriate position for the installation of ADSS cable will be installed
at a. higher than 30 meters above
Keywords: electric field, ADSS cable, Finite element method
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จากคุณสมบัติของระบบทีเป็ น time-harmonic อย่างเช่ นในระบบสายส่ ง
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จากสมการที (1)จะได้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของสนามไฟฟ้ าซึ งอยู่
ในรู ปของสมการอนุพนั ธ์ได้ดงั สมการที(2)
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โดยที P P0 Pr และ H H 0H r เมือ μr คือ สภาพซาบซึ มได้ทาง
แ ม่ เ ห ล็ ก สั มพั ท ธ์ และ H r คื อ สภาพยอมทางไฟฟ้ าสั มพั ท ธ์ ซึ ง
P0 4S u10-7 H/m, H 0 8.854 u10-12 F/m สําหรับค่าพารามิ เตอร์ ใน
แต่ละส่ วนทีเพือใช้สาํ หรับการจําลองผลนันเป็ นไปดังตารางที 1
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ระบบส่ งจ่ายกําลังไฟฟ้ าที มีในประเทศไทยโดยส่ วนใหญ่จะเป็ น
ระบบเหนื อดิ นและมีหลายระดับแรงดัน โดยระดับแรงดัน 500kVก็เป็ น
ระดับแรงดันทีมีโครงสร้ างของเสาส่ งและความสู งของเสาส่ งทีแตกต่าง
กันออกไปรวมถึ งเสาส่ งประเภท SH ด้วยซึ งเป็ นรู ปแบบเสาส่ งทีมีการใช้
งานในระดับแรงดัน สู งมากที สุ ดในประเทศไทยและมี ก ารติ ด ตังสาย
เคเบิลเพือส่ งสัญญาณสื อสารนันจะติดตังร่ วมกันกับเสาส่ งกําลัง ส่ งผลให้
มีการรบกวนสัญญาณเกิดขึน เนื องจากสาเหตุของสนามไฟฟ้ าทีกระจาย
ออกมาจากสายตัวนําที ติ ดตังอยูท่ ี สายส่ งกําลังบทความนี จึ งได้วิเคราะห์
ผลของสนามไฟฟ้ าที ส่ งผลต่ อตําแหน่ งที เหมาะสมกับการติ ด ตังสาย
เคเบิล ADSS ของระดับแรงดัน 500kV วงจรเดียว ตัวนํา 4 บันเดิล
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บทความนี นําเสนอแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของสนามไฟฟ้ าที
อยูใ่ นรู ปของสมการอนุพนั ธ์ยอ่ ย แบบจําลองดังกล่ าวถูกนํามาใช้จาํ ลอง
ผลของสนามไฟฟ้ าของระบบไฟฟ้ ากําลังขนาด 500kV วงจรคู่ช นิ ด 4
ตัวนํา โดยมีจุดมุ่งหมายเพือการศึกษาผลของสนามไฟฟ้ าทีส่ งผลกระทบ
ต่อสายเคเบิ ล ADSSเมื อทําการติ ด ตังบนเสาไฟฟ้ าประเภท SH โดย
พิจารณาจุดทีเหมาะสมสําหรับการติดตังให้มีผลกระทบของสนามไฟฟ้ า
น้อยทีสุ ด การจําลองผลอาศัยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์เป็ นเครื องมือ
เพือแก้ปัญหาอนุพนั ธ์ จากผลการจําลองแสดงให้เห็นว่าค่าสนามไฟฟ้ าจะ
มีค่าน้อยทีตําแหน่ งบริ เวณกลางเสาส่ งโดยมีค่าประมาณ 0.0327V/m ซึ ง
เป็ นตําแหน่ งทีเหมาะสมสําหรับการติดตังสายเคเบิล ADSSโดยจะติดตัง
ทีระดับความสูงมากกว่า 30 เมตรขึนไป
คําสําคัญ: สนามไฟฟ้ า สายเคเบิล ADSSระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์
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ตารางที 1 ค่าพารามิเตอร์สาํ หรับการจําลองผล
Relative
Relative
วัสดุ
permeability
permittivity
โครงเสาส่ง
4000
1
ลูกถ้วยไฟฟ้ า
1
6
สายตัวนํา
1.000022
1.7

เป็ น 0.0457เมตรและมี ระยะห่ า งระหว่ างสายตัวนํา รวมทังระยะห่ า ง
ระหว่างสายตัวนําและสายดินเหนื อศีรษะ แสดงดังรู ปที 1โดยการจําลอง
ผลพิจารณาค่าสนามไฟฟ้ าตังแต่ตาํ แหน่งความสู ง 30 เมตรขึนไปเพือเป็ น
ระดับความสู งทีใช้สาํ หรับการติดตังสายเคเบิล ADSS[4]

Electrical
conductivity
1.45*10^6
0
3.538x107

ประยุกต์วิธีการถ่วงนําหนักเศษตกค้างด้วยวิธีกาเลอร์ คินซึ งเป็ น
กระบวนการหนึงของวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์โดยการกําหนดฟังก์ชนการถ่
ั
วง
นําหนักให้เท่ากับฟังก์การประมาณภายในอิลิเมนท์จากนันดําเนิ นการจัด
รู ปสมการรวมของระบบให้อยู่ในรู ปสมการเชิ งเส้นดังสมการที (3) เพือ
หาค่าผลเฉลย[3]

> K @^E` ^ f `

(3)

โดยที
Kคือ ค่าสัมประสิ ทธิ ของระบบรวม
Eคือ ค่าสนามไฟฟ้ าทีไม่ทราบค่า ณ ตําแหน่งโนดต่าง ๆ
Fคือ ค่าแรงภายนอกทีมากระทํา ณ ตําแหน่งโนดต่าง ๆ
รู ปที 1 ลักษณะโครงสร้างเสาส่ งแรงดัน 500 kV ประเภทเสา SH
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4. ระเบียบวิธีไฟไนท์ อลิ เิ มนท์
ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนท์อิ ลิ เ มนท์เ ป็ นระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง ตัว เลขเพื อใช้
คํา นวณหาผลเฉลยโดยประมาณของปั ญ หาที อยู่ ใ นรู ปสมการเชิ ง
อนุ พนั ธ์ โดยการแบ่ งรู ปร่ างขอบเขตของปั ญหาออกเป็ นอิ ลิ เมนท์แล้ว
สร้ า งสมการของแต่ล ะอิ ลิ เ มนท์ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ สมการเชิ ง อนุ พ นั ธ์
และอิลิเมนท์ต่าง ๆ จะเชือมต่อกันด้วยจุดต่อซึ งเป็ นตําแหน่งทีคํานวณหา
ค่าผลเฉลยแบบประมาณ [5 ]บทความนี ได้วิเคราะห์ค่าสนามไฟฟ้ าทีเกิ ด
จากสายส่ งไฟฟ้ า 500kV โดยมีการเรี ยงตัวของตัวนําแบบแนวนอนโดย
พิจารณาที ระดับความสู งตังแต่ 30 เมตรขึ นไป ผลการแบ่ งรู ปร่ างของ
ระบบส่ งจ่ายกําลังไฟฟ้ าออกเป็ นอิลิเมนท์แสดงดังรู ปที 2

ª Ei º
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3. ระบบการจําลองผล
ระบบส่ งจ่ายกําลังไฟฟ้ าเป็ นระบบทีเกี ยวข้องกับการส่ งกําลังไฟฟ้ า
จากแหล่ งจ่ายหรื อแหล่ งผลิ ตไปยังกลุ่มโหลดผูใ้ ช้งานที กระจายอยู่ตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ โดยดําเนินการส่งจ่ายด้วยระบบส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง 69 kV 115
kV 230 kV และ 500 kV ลักษณะของเสาไฟฟ้ าก็จะแตกต่างกันตามพิกดั
ของแรงดัน[2] ในบทความนี พิจารณาลักษณะของเสาไฟฟ้ าทีพิกดั แรงดัน
500 kV วงจรเดียว ตัวนําชนิ ด 4 บันเดิลชนิ ดเสา SHเท่านัน ซึ งเป็ นชนิ ด
ของการส่ งจ่ายทีมีระดับแรงดันสู งทีสุ ดในประเทศไทย โดยระดับความ
สูงของตัวนําเมือเทียบจากระดับพืนดิ นพิจารณาการวางตําแหน่ งตัวนําใน
ตําแหน่ งท้องช้างเท่านัน โดยแต่ละเฟสจะมีระยะห่ างระหว่างสายควบ

รู ปที 2 ออกแบบกริ ดและอิลิเมนท์ของระบบ 500 kV ชนิด SH
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5. ผลการจําลอง
จากการจําลองผลด้วยโปรแกรม MATLAB เพือหาค่าความเข้ม
สนามไฟฟ้ า

รู ปที 4 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้ าทีระดับความสู งจากพืนดิน 30-34 เมตร

รู ปที 3 คอนทัวร์ การกระจายค่าความเข้มสนามไฟฟ้ า (V/m)
ตารางที 2สนามไฟฟ้ าน้อยทีสุดและมากทีสุดของระบบ 500 kV วงจร
เดียว (SH) 4 บันเดิล
Y
Xmin
Xmax
Emin (V/m)
Emax (V/m)
(m)
(m)
(m)
30
29
2.6451x101
9
7.1597x104
31
29
1.6683x101
10
7.6351x104
32
29
3.0967x101
11
8.1707x104
33
29
4.4034x102
12
8.7937x104
34
32
6.8781
13
9.5327x104
35
27
6.9848x102
14
1.0431x105
36
33
2.0786x102
14
1.1540x105
37
26
1.1540x103
15
1.3039x105
38
34
1.5304x103
15
1.4968x105
39
35
4.5371x102
44
1.7753x105
40
25
1.1119x103
16
2.2391x105
41
25
1.7908x102
16
3.2356x105
42
24
1.8631x102
44
3.4286x105
43
24
5.3113x102
16
2.0722x105
44
37
2.8767x102
15
1.3869x105
45
23
1.9391x101
13
1.0328x105
46
37
3.2164x10-1
11
8.8282x104
47
37
3.2707x10-2
9
8.0341x104
48
38
1.0017x10-1
4
7.6107x104
49
21
7.3165x101
2
7.3396x104
50
20
7.3061x101
0
7.1061x104

รู ปที 5 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้ าทีระดับความสู งจากพืนดิน 36-40 เมตร

รู ปที 6 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้ าทีระดับความสู งจากพืนดิน 42-46 เมตร

รู ปที 7 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้ าทีระดับความสู งจากพืนดิน 48-52 เมตร
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กระจายผ่านช่ วงโครงเสาส่ งน้อยลงและถื อว่ามี ความเหมาะสมสําหรับ
การติดตังสายเคเบิล เนื องจากผลของสนามไฟฟ้ าทีมากระทบทีสายเคเบิล
มีค่าน้อย โดยมี ค่าประมาณ 1 kV/m ซึ งไม่เพียงพอที จะทําให้เกิ ดการ
รบกวนทีตําแหน่งสายเคเบิล

6. สรุปผลการจําลอง
ผลการจําลองสนามไฟฟ้ าด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์โดยอาศัย
สมการอนุ พนั ธ์เมื อพิจารณาตําแหน่ งการติ ดตังสายเคเบิล ADSS ตังแต่
ระดับความสู ง 30 เมตรขึนไปจะเห็ นได้ว่าระยะความสู งที47 เมตรจาก
ระดับพืนดิ นและระยะแนวนอนที 37 เมตรจากตําแหน่ งแนวเขตเดิ น
สายไฟของระดับแรงดัน 500kV จะมี ค่าสนามไฟฟ้ าน้อยที สุ ด โดยมี
ค่าประมาณ 3.2707x10-2 V/m ซึ งเป็ นระยะทีเหมาะสมในการติดตังสาย
เคเบิ ล ฯ แบบ ADSS บนเสาส่ ง ประเภท SH เมื อเปรี ยบเที ยบกับ ค่ า
สนามไฟฟ้ าทีตําแหน่งติดตังอืนๆ

รู ปที 8 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้ าทีระดับความสูงจากพืนดิน 54-58 เมตร
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รู ปที 9 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้ าทีความสู งจากพืนดิน 47m และ 60m

รู ปที 10 ตําแหน่งติดตังสายเคเบิลฯ แบบ ADSS วงจรเดียว 4 บันเดิล
จากผลการจําลองค่าสนามไฟฟ้ าจะมีค่ามากทีตําแหน่ งผิวของตัวนําและ
จะมี ค่าน้อยลงเมื อระยะห่ างจากตัวนํามี ค่ามากขึ น และเมื อพิ จารณาที
ตําแหน่งความสู งตังแต่ 30 เมตรขึนไปซึ งเป็ นตําแหน่ งสําหรับการติดตัง
สายเคเบิลเพือการสื อสาร ค่าสนามไฟฟ้ าจะมีค่าน้อยลงเมื อกระจายเข้า
ใกล้ตาํ แหน่งของเสาส่ งดังแสดงได้จากรู ปที 3-10 โดยจะมีค่าน้อยมาก
อย่างเห็ นได้ชดั เนื องจากโครงเสาส่ งชนิ ด SH มีค่า relalive permittivity
น้อยทําให้มีคุณสมบัติเป็ นตัวนําไฟฟ้ าเป็ นตัวกลางนําค่าสนามไฟฟ้ าให้
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