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pow er qua l ity

จากการเปนเทคโนโลยีการทดลองเพียงไมกี่ปที่ผานมา ไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยไดผานชวงการเรียนรูที่นาทึ่งและตอนนี้
สามารถที่จะแขงขันไดโดยปราศจากการอุดหนุนในตลาดที่มี
จำนวนเพิ่มขึ้นมาก แผงเซลลแสงอาทิตยไดกลายเปนภาพ
ปกติทว่ั ไปบนอาคารและการติดตัง้ ทีพ่ น้ื เชน โรงไฟฟา Totana
ใกล Murcia ในประเทศสเปน การติดตั้งนี้เกิดขั้นโดย ABB
และผลิตไฟฟา 2.2 GWh ตอป
ในชวงของการเตรียมบทความตนฉบับที่เปนภาษาอังกฤษนั้น
เครื่องบินที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยลำแรก
ของโลก Solar Impulse 2 ไดกำลังพยายามบินไปรอบโลก
เครื่องบินไดถูกแสดงที่นี่ และโครงการไดถูกนำเสนอในบท
ความเรื่อง “วิสัยทัศนที่ทะยาน”
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บรรณาธิการ

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

ABB กับไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
ในเดือนกันยายน 2015 ABB ไดนำเสนอ Next Level
Strategy ซึ่งแสดงถึงแผนการเติบโตของบริษัทในชวงป
2015-2020 โดยสวนสำคัญของยุทธศาสตรนี้คือ ความมุงมั่น
ในเรื่องเทคโนโลยีที่ยั่งยืนทางนิเวศวิทยา
ความยั่งยืนสามารถเขาถึงไดจากหลายมุม จากตัวเลือกของ
วั ส ดุ ข  า มมาเรื ่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานไปยั ง เรื ่ อ งความ
ปลอดภัยของคน กิจกรรมดาน R&D ของ ABB ไดกำลัง
ทำงานอยูในทุกดานเหลานี้ อยางไรก็ตามบทความในเลมนี้
ไดมุงเนนไปยังการมีสวนรวมที่เฉพาะเจาะจงและเห็นไดชัด
ตอความยั่งยืนดานพลังงานซึ่งก็คือ ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนสวนหนึ่งของความหลากหลาย
ของพลังงานในโลกที่เติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งสามารถขยาย
ขนาด สะอาดและอยูภายใตสภาวะที่เอื้ออำนวยตอการ
แขงขันโดยไมตองมีการอุดหนุน แมวา ABB จะไมผลิตแผง
เซลลแสงอาทิตยเอง แตบริษัทมีสวนอื่นทั้งหมดในหวงโซ
คุณคาตั้งแตอินเวอรเตอร หมอแปลง การปองกันและการ
ควบคุมและมีความภูมิใจที่ไดเปนบริษัทเดียวที่สามารถจัดหา
อุปกรณไดอยางสมบรูณได ABB ไดยกระดับรวมขึ้นโดยการ
ควบกิจการของ Power One ในป 2013

การมีสวนรวมที่แตกตางกันและในแงมุมของการเชื่อมตอกับ
ระบบไฟฟา การประยุกตใชงานแบบพิเศษก็ไดถูกครอบคลุม
เชน การชลประทาน โดยใชปมดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
การประยุกตใชงานที่เปนแบบดั้งเดิมนอยที่สุดก็คือ เครื่องบิน
โดยที่ ABB ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของทีม Solar Impluse
ซึ่งในชวงเวลาที่บทความตนฉบับที่เปนภาษาอังกฤษนี้ถูกจัด
ทำขึ้น ไดทำการบินเดินทางรอบโลกดวยการขับเคลื่อนโดยใช
พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดผานมาดวยระยะทางที่ยาวไกล
จากเทคโนโลยีการทดลองขนาดใหญที่ซื่งเกิดขึ้นเพียงไมกี่ป
ที่ผานมา เราเชื่อวาบทความฉบับนี้จะนำเสนอขอมูลเชิงลึก
และเป น อาหารของความคิ ด เกี ่ ย วกั บ แหล ง พลั ง งานที ่ น  า
ตื่นเตนและการที่จะถูกควบคุมอยางไร ดวยการถูกเชื่อมตอ
กับระบบไฟฟาและผนวกรวมเขากับรูปแบบการผลิตไฟฟาอื่น
ขอใหสนุกเพลิดเพลินไปกับการอาน

บทความในฉบับนี้ ไดมเี รือ่ งการสัมภาษณ Michael Liebreich
ซึ่งเปนประธานและผูกอตั้ง Bloomberg New Energy และ
ผูเชี่ยวชาญชั้นนำดานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ผูซึ่งคิดนำ
เสนออย า งปลุ ก เร า เรื ่ อ งวิ ส ั ย ทั ศ น เ กี ่ ย วกั บ เทคโนโลยี ใ น
อนาคตและสิ่งที่จะตองใชในการไปถึงจุดนั้น
บทความถัดไปในฉบับนี้ ไดมีการเลือกอุปกรณและเทคโนโลยี
มากมายที่ ABB เสนอเพื่อสนับสนุนหวงโซคุณคาของไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย นอกเหนือจากบทความหลักที่มองไปที่

แนะนำผูแปลและเรียบเรียง
ดร.วรวุฒิ แซกก จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป 2543 ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟา จาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน ในป 2546 และ 2549 ตามลำดับ ไดเริ่มทำงานที่บริษัทเอบีบีตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบันดวยงานรับผิดชอบหลักทางดาน
การตลาดของอุปกรณไฟฟาในระบบไฟฟากำลัง ปจจุบันรับผิดชอบงานดานการตลาด (Global Product Marketing Manager) ในสวนของหมอแปลงวัดและ
สวิตซตัดตอนไฟฟาแรงสูงของกลุมบริษัทเอบีบี ดร.วรวุฒิ มีประสบการณในอุตสาหกรรมทางดานอุปกรณไฟฟาในทุกระดับแรงดันรวมถึงหมอแปลงและทางดานการ
วิเคราะหระบบไฟฟากำลัง
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From source
to socket

จากแหลงกำเนิดสูซ็อกเก็ต
ABB อยู ในแนวหนาของไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
มากกวา 10 ปที่ผานมา กำลังการผลิตของไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยไดมีการเติบโตในอัตราเลขสองหลักอยาง
ตอเน�อง การติดตั้งทั่วโลกมีการขยายตัวมากกวาสิบเทา
จากประมาณ 15GW ในป 2008 และสูงกวา 170 GW
เม�อสิ้นป 2014 ในป 2014 การลงทุนประจำปทั้งหมดมี
มูลคาเกิน 83 พันลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาแนวโนม
ดังกลาวจะยังคงดำเนินตอไป ABB คาดวาในอีก
3 ปขางหนา ฐานระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้ง
ทั่วโลกจะเกินกวา 400 GW
ในชวงปแรกๆ การขยายตัวของตลาดไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยไดรับการผลักดันจากแรงจูงใจและเงินอุดหนุนของ
รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุโรปที่ซึ่งรัฐบาลไดกำหนดเปา
หมายดานพลังงานหมุนเวียนเปนเปอรเซ็นตของพลังงานที่
ผลิตขึ้นทั้งหมด เปาหมายดังกลาวไดรับการออกแบบมาเพื่อ
ชวยใหแหลงพลังงานที่ไมปลอยคารบอนไดแทนการผลิตที่
ปลอยคารบอนจากแหลงพลังงาน ดังนั้นจึงชวยลดการปลอย
คารบอนโดยรวม (ดูรูปที่ 1)
การเติบโตเต็มที่ของตลาด
ดวยตลาดที่มีการเติบโตแลว สิ่งจูงใจของรัฐบาลจะถูกแทนที่
มากขึ้นดวยความสามารถในการแขงขันโดยธรรมชาติของ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตอยางตอ
เนื่องของสวนนี้ ในชวงหาปที่ผานมา ตนทุนของระบบไฟฟา
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พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งลดลงมากกวา 70 เปอรเซ็นต
ตนทุนที่ถูกปรับระดับของพลังงาน (Leveled cost of
Energy – LCOE) สำหรับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในหลาย
สวนของโลกไดลดลงไปสูในระดับที่อยางนอยเรียกวาระดับ
เดียวกับคาไฟฟาปกติ ถาไมมีอะไรเพิ่มเติม

ยุโรปเปนภูมิภาคแรกที่เปนสักขีพยานถึงการเกิดขึ้นของ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ ซึ่งตองขอบคุณ Feedin-Tariff (FIT) บวกรวมกับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม
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รูปที่ 1
ตลาด PV ยังคงเติบโตอยาง
ตอเนื่องดวยการเปลี่ยนไป
ของแรงขับเคลื่อน

รูปที่ 1

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ตลาดไดเติบโตอยางรวดเร็วใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน อินเดีย และออสเตรเลีย
ความคาดหวังของอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกลนี้นั้น
การขยายตัวยังจะเกิดขึ้นในประเทศใหมในตะวันออก
กลาง แอฟริกาและอเมริกาใต ตลาดไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยทั่วโลกในขณะนี้ ไดมีการวางไวอยางดีในสวนของ
การประยุกตใชงานในที่อยูอาศัยบนหลังคาเชิงพาณิชย
และการติดตั้งบนพื้นในระดับหนวยงานทางไฟฟา
แมวาการลดลงของราคาอยางมากจะสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการทำกำไร แตก็มีสัญญาณชัดเจนวา
อุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนยายไปสูการเติบโตที่มีกำไร
ผานการขยายตัวทั่วโลก

—
ความมุงมั่นของ ABB ตอภาคสวนนี้
สอดรับกับวิสัยทัศนของ CEO ของกลุม
บริษัท ABB ที่วา "เราจำเปนตอง
ขับเคล�อนโลกโดยไมกลืนกินโลก"
ขอบเขตที่สมบูรณ
จากการรวมกิจการของ Power-One ซึ่งเปนผูผลิต
อินเวอรเตอรรายใหญอันดับสองของโลก ABB ไดมีฐาน
การติดตั้งมากกวา 18.5GW ของไฟฟาพลังงานแสง

อาทิตยดว ยจำนวนอินเวอรเตอร สำหรับไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยทจ่ี ำหนายออกไปกวา 1.5 ลานชุด นอกจากนี้
บริษัทยังไดติดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจำนวน
66 แหงที่ใหพลังงานมากกวา 1.2 GW ใน 14 ประเทศ
ABB มีกำลังการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมากกวา
350MW ภายใตสญ
ั ญาการทำงานและบำรุงรักษา (O & M)
แบบเต็มรูปแบบในสถานที่ 55 แหง จากการซื้อกิจการ
เพิม่ เติมของ Powercorp จึงไดนำเสนอเทคโนโลยีชน้ั นำ
สำหรับการรวมพลังงานหมุนเวียนเขากับไมโครกริด
ABB เปนบริษัทเดียวที่จัดหาสวนประกอบทางไฟฟาที่
สมบูรณที่เชื่อมตอแผงเซลลแสงอาทิตยเขากับระบบ
ไฟฟา ABB มีพอรตโฟลิโอที่กวางของอุปกรณโซลูชั่น
และการบริการที่หลากหลายซึ่งสนับสนุนทั้ง 3 สวน
อันไดแก กลุมที่อยูอาศัย กลุมเชิงพาณิชยและหนวยงาน
ทางไฟฟาในระดับโลก
สำหรับตลาดกลุมที่อยูอาศัยและเชิงพาณิชย ABB ได
พัฒนาพอรตโฟลิโออุปกรณไฟฟาแรงต่ำ ซึ่งรวมถึงกลอง
Combiner สวิตชและเบรกเกอร AC และ DC คอน
แทคเตอร ฟวสตดั ตอน อุปกรณตรวจจับกระแสไฟฟา
อุปกรณปองกันไฟกระชาก การปดระบบอยางรวดเร็ว
และมิเตอรพลังงาน ABB ไดนำเสนออินเวอรเตอรทั้ง
แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส และมีระบบการตรวจสอบที่มี

Special 2 017

Fro m so u rce t o so cket

9

—

รูปที่ 2
ABB ไดนำเสนอคุณคา
ที่ครอบคลุมที่สุดใน
อุตสาหกรรมไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย

รูปที่ 2

ขอบเขตที่กวาง พอรตโฟลิโอของ ABB ไดรวมถึงแพลต
ฟอรมการกักเก็บเพื่อตอบสนองความเพียงพอในตัวเอง
และความเปนอิสระในครัวเรือน
สำหรับตลาดหนวยงานทางไฟฟาทั่วโลก ABB ไดนำ
เสนออินเวอรเตอรไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หมอแปลง
ไฟฟาแรงดันปานกลางและแรงสูง สวิตชเกียรไฟฟา
แรงดันปานกลางและแรงสูงที่มี Recloser ไฟฟาแรงดัน
ปานกลางและเซอรกิตเบรกเกอรแบบสูญญากาศและ
สถานีไฟฟายอย ABB ยังมีระบบ HVDC สำหรับการสง
ที่มีประสิทธิภาพในระยะทางไกลและ FACTS สำหรับ
การสนับสนุนกำลังไฟฟารีแอ็คทีฟและการควบคุมกำลัง
ไฟฟา ABB ไดนำเสนอโซลูชั่นการกักเก็บพลังงานจาก
แบตเตอรี่ตั้งแต 25kW ถึง 70MW และอุปกรณควบคุม
แรงดันไฟฟาที่ใชงานไดสำหรับไฟฟาแรงดันปานกลาง
และแรงสูง นอกจากอุปกรณและสวนประกอบแลว ABB
ยั ง ให ก ารออกแบบระบบวิ ศ วกรรมแบบเต็ ม รู ป แบบ
อุปกรณไฟฟาในโรงไฟฟาและความสามารถในการจำลอง
ระบบการตรวจสอบที่ครอบคลุมของ ABB ไดรวมถึง
ระบบอัตโนมัติสำหรับระบบจายไฟฟา การคาดการณ
โซลูชั่นการวางแผนโหลดและความตองการ ABB ใหการ
สนับสนุนตลอดอายุการใชงานในทุกขั้นตอน สำหรับการ
ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งรวมถึงสัญญา

การใหบริการที่ครอบคลุมทั้งอุปกรณและโซลูชั่นทั้งหมด
ABB มุงมั่นที่จะชวยใหผูใชไดรับผลตอบแทนสูงสุดจาก
การลงทุนผานขีดจำกัดประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือ
ที่ดีขึ้น
ABB ไดถูกจัดวางตัวเองในการจัดการกับความทาทาย
ที่เกิดจากไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เนื่องจากการเขาสู
ระบบพลังงานยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง การขยายสวนการ

ผลิตไฟฟาแบบกระจายในตลาดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทั่วโลกทำใหเกิดความทาทายสำหรับหนวยงานทางไฟฟา
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา อุตสาหกรรมกำลังเห็น
ความตองการที่ตอเนื่องในการอัพเกรดมาตรฐานการเชื่อมตอ
กับระบบไฟฟา นอกจากนั้นการปรับปรุงเสถียรภาพของการ
กักเก็บของระบบไฟฟาทั้งในระดับแบบกระจายและแบบ
รวมศูนยจะกลายเปนองคประกอบที่สำคัญมากในอนาคต
อันใกล
ABB กำลังใหโซลูชั่นและการบริการที่จะชวยใหอุตสาหกรรม
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเติบโตขึ้นและเจริญรุงเรืองอยาง
ตอเนื่อง ในขณะที่ ABB ไดขยายการเขาถึงทั่วโลก (ดูรูปที่ 2)
เรียบเรียงจาก
Alex Levran,
“From Source to Socket”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 6-9
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สถานที่ ในดวงอาทิตย

ความทาทายและมุมมองสำหรับอนาคตของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
Michael Liebreich ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและผูกอตั้ง Bloomberg New Energy
Finance กลาวถึงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยกับ ABB Review
ABB Review: แนวคิดเร�องการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยเกิดขึ้นตั้งแตยุคของเบคเคอเรล
(Becquerel) แตเม�อชวงทศวรรษที่ผานมาจึงไดนำมาใชอยางมีนัยสำคัญและสวนแบง
ของตลาดพลังงานโดยรวมไดเติบโตขึ้น สิ่งนี้เปนเพียงแคจุดเริ่มตนหรือ?
อะไรคือปจจัยที่กำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้อยางตอเน�อง
Michael Liebreich: ผมไดเริ่ม New Energy Finance เมื่อ
11 ปที่แลวเพราะผมเชื่อวาเรากำลังเขาสูยุคการปฏิวัติของ
พลังงานสะอาด หนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับความเชื่อมั่นของ
ผมคือ ผมมีความเชื่อที่เกือบจะเหมือนในเชิงศาสนาในเรื่อง
เสนโคงประสบการณ (Experience curve) เทคโนโลยีพลัง
งานสะอาดหลัก ซึ่งไดแก พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย
แบตเตอรี่รถยนตไฟฟา ทั้งหมดกำลังไดรับประโยชนจากเสน
โคงประสบการณที่สูงชัน ในขณะที่พลังงานแบบเดิมไดถูก
จำกัดดวยทรัพยากรที่มีอยูและขอจำกัดทางดานสิ่งแวดลอม

ถูกที่สุดที่เราเคยไดเห็นอยูที่ 5.84 เซ็นต/kWh ในโครงการที่
เพิ่งประกาศไปในป 2015 ที่ดูไบ ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ไดลดลงในชวงเวลาที่คาไฟฟาเปน 50 เซ็นต/kWh ไปยัง 30
เซ็นต/kWh และ 20 เซ็นต/kWh จนถึง 10 เซ็นต/kWh และ
ตอนนี้ก็ต่ำกวาคานี้แลว

ตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญอีกอยางหนึ่งคือตนทุนของการควบคุม
และซอฟตแวรที่ต่ำมาก แมแตถาคุณยอนกลับไป 15 หรือ 20
ป การพยายามจัดการฟารมผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
หรือทีแ่ ยกวานัน้ ก็คอื การตัง้ คาแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา
ก็จะมีตนทุนที่สูงมาก คุณอาจจะกำลังเขียนซอฟตแวรสำหรับ
การสื่อสารที่กำหนดเองและใหเชาสายโทรศัพทโดยเฉพาะ
ในตอนนี้แนนอนวาทุกอยางก็อยูบนอินเทอรเน็ตและคาใช
จายก็ไมมีอะไรเพิ่มเติม

เราลองพิจารณา ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาคา
ไฟฟาจากกาซธรรมชาติมีคาต่ำโดยอยูประมาณ 6 เซ็นต/kWh ดังนั้นราคาที่ 8 เซ็นต/kWh ของไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยจะไมสามารถแขงขันไดโดยไมมีเงินมาอุดหนุน แต
เมื่อใชเครดิตภาษีทางการลงทุน ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
สามารถลดลงไปที่ 5 เซ็นต/kWh ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ยังสามารถชวยจัดการในชวงที่มีความตองการสูง (ยอดของ
ความตองการ) เพราะเกือบจะเปนในทางอุดมคติที่เปนเวลาที่
ตรงกลับความตองการใชเครื่องปรับอากาศ แตแนนอนวา
คุณยังตองตอบสนองความตองการในยามค่ำคืน รวมถึงความ
ตองการเมื่อสภาพอากาศไมดีหรือในชวงฤดูหนาว

ความกาวหนานี้จะไมหยุดชะงักไป ตนทุนของไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยตอนนี้ที่เห็นอยูจะอยูที่ 6 ถึง 8 เซ็นต/kWh
สำหรับโครงการที่ดีกอนจะมีการชวยสนับสนุนใดๆ ตนทุนที่

เพียงแคนำราคาเหลานั้นมาอยูในมุมมอง อะไรคือราคา
เทีย บเคีย งสำหรับแหลงพลังงานที่ไมใชแหลงพลังงาน
หมุนเวียน?
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ถึงแมวาเรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ก็ยังเปนที่นาสังเกตวาพลังงานลมที่ไมไดมีเงินมาอุดหนุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีราคาอยูที่ 4 เซ็นต/kWh ดังนั้นจึง
ถูกกวาไฟฟาที่ผลิตจากกาซ

คาความเสียหายของถนนจากรถบรรทุกถานหินและอื่นๆ
ไฟฟาจากถานหินจะไมสามารถแขงขันไดอยางสมบูรณ ซึ่ง
เปนสถานการณที่แปลกประหลาดและไมแนนอนเปนอยางยิ่ง
ในเมื่อหนึ่งในสามของพลังงานบนโลกมาจากถานหิน และ
ขอเขียนนี้ยังคงอยูบนผนังอยางสมบูรณสำหรับภาคสวนของ
ถานหิน ในประเทศที่พัฒนาแลวเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของ
การยกเลิกโรงไฟฟาถานหินและในประเทศกำลังพัฒนาอัตรา
การสรางโรงไฟฟานี้ก็ลดลง ในป 2030 เราคิดวาเราจะเห็น
การลดกำลังการผลิตถานหินมากกวาที่จะเปนการเพิ่ม

นี่เปนความทาทายอยางแทจริงสำหรับถานหิน ถาหากคุณมี
โรงไฟฟาถานหินที่เสื่อมคาลงและคุณทำการปลอยมลพิษ
อะไรก็ตามที่ตองการออกมาได คุณจึงสามารถผลิตไดในราคา
3 หรือ 4 เซ็นต/kWh แตเมื่อคุณไดทำใหรัดกุมขึ้น แมแตถา
คุณแคกำจัด SOx และ NOx ไฟฟาจากถานหินอาจจะเปน
5 ถึง 8 เซ็นต/kWh และนั่นคือกอนที่คุณจะคำนึงถึงตนทุน
ทางดานสภาพอากาศ แตถา รวมตนทุนของการเกิดโรคหอบหืด
ที่เกิดจากฝุนถานหินและฝุนละออง ตนทุนของปรอท ตนทุน

11

ตนทุนของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะลดลงอยางตอเนื่อง
หรือไมและถาเปนเชนนั้นจะเกิดอะไรขึ้น?

12

Special 2017

So lar po wer

—

รูปที่ 1
เสนโคงประสบการณของ
แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนของ EV
เทียบกับของไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย PV

รูปที่ 1

ราคาที่ 6 ถึง 8 เซ็นต/kWh ในวันนี้จะลดลงต่ำกวานี้ในขณะที่
อุตสาหกรรมมีการขยายตัว และเราคิดวาจะลงไปที่ราคา
4 เซ็นต/kWh ในระหวางป 2030 ถึง 2040 แตก็อาจจะเร็ว
กวานี้ จนกระทั่งเราเขาใกลแบบเอ็กซโปเนนเชียลจุดที่ไฟฟา
เกือบจะฟรีที่จุดการผลิตพลังงาน
แนนอนวาคุณจะตองไดไฟฟาที่ถูกและพลังงานที่สะอาดให
ผูใชในเวลาที่แนนอนเมื่อตองการ ในระดับระบบจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อคุณดูที่สถาปตยกรรมโครงสรางที่
จำเปนในการผนวกรวมไฟฟาพลังงานลมและพลังงานแสง
อาทิตย ซึ่งรวมถึงการจัดการความตองการ การเชื่อมตอกัน
และการกักเก็บ เรากำลังเห็นการเกิดขึ้นของระบบไฟฟาที่
แตกตางกันอยางสิ้นเชิงซึ่งถูกสรางขึ้น จากความยืดหยุน
พูดอยางตรงไปตรงมาก็คือจะตรงไปที่จุดแข็งของ ABB ที่จะ
สรางระบบเหลานั้นขึ้นมา

—
ในแงของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทั้งหมดที่เราสามารถใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย จะมีขอจำกัดหรือไม?
อาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดเกี่ยวกับการถึงขีดจำกัดในขณะที่เรา
ยังมีการเขาถึงของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ต่ำมากซึ่งนอย
กวา 1 เปอรเซ็นตของไฟฟาทั่วโลก นอกจากนั้นไฟฟายังเปน
เพียงแคสวนนอยของการใชพลังงานโดยรวม ยังคงมีเรื่องการ
ขนสงและความรอน ไมวาจะเปนในบาน อาคารพาณิชยหรือ
กระบวนการอุตสาหกรรม แนนอนวาไฟฟาโดยรวมทั้งหมด
ก็จะเขาถึงในเรื่องอื่นๆ เหลานี้ แตก็ยังคงมีไมถึงหนึ่งในสาม
ของความตองการพลังงานทั้งหมด ดังนั้นเรายังหางไกลจาก
เรื่องความอิ่มตัวใดๆ ในแงของสิ่งที่ระบบสามารถรองรับได

ในขณะที่เปอรเซ็นตของพลังงานหมุนเวียนที่ผันแปรไดได
เติบโตมากขึ้น สมมติฐานของการทำงานของผมคือ การที่
วิศวกรฉลาดไดอยางเหลือเชื่อและไมมีขีดจำกัด ถาหากเรา
ยังคงลงทุนในเรื่องการกักเก็บ การเชื่อมตอระหวางระบบและ
การจัดการความตองการ เราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได
อยางตอเนื่อง ยกตัวอยางเชนทุกคนตื่นเตนมากเกี่ยวกับแนว
คิดของการกักเก็บพลังงาน พวกเขาพบวาดวงอาทิตยไมได
ส อ งแสงในเวลากลางคื น และดั ง นั ้ น เราจึ ง จำเป น ต อ งใช
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะผานไปดวยเสนโคงประสบการณ
เหมือนกับที่ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดเจอ แตตอนนี้
แบตเตอรี่ยังคงมีราคาแพง (ดูรูปที่ 1) แลวนั้นคือขาวราย
สำหรับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยหรือ?
แรกเริ่มคือการมีความตองการใชไฟฟาในตอนกลางวันมาก
กวาในตอนกลางคืนเปนอยางมาก คุณสามารถจับเอาไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยปริมาณมากเขากับความตองการในเวลา
กลางวันและในตลาดสวนใหญซึ่งการผลิตไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยมานานหลายปโดยไมตองกังวลกับชวงเวลากลางคืน
ดังนั้นกอนที่จะเพิ่มการกับเก็บพลังงานของกลางวันและ
กลางคืน คุณสามารถเลื่อนความตองการไปรอบๆ ดวยการใช
กลยุทธการจัดการความตองการหรือแมกระทั่งการกักเก็บ
เชิงความรอน ตัวอยางเชน คุณสามารถใหชองแข็งหรือตูเย็น
ทำงานใหเย็นในระหวางวันไดเมื่อดวงอาทิตยสองแสงและ
ปลอยตูเย็นไวดวยไมตองทำใหเย็นในชวงกลางคืนแทน
จากมุมมองของ ABB เมื่อมองไปที่การลดตนทุนจะมี
ศักยภาพมากที่สามารถปลดล็อกผานการพิจารณาหวงโซ
การสงไฟฟาทั้งหมดเปนระบบแทนที่จะเปนชุดของอุปกรณ
ABB อยูในตำแหนงที่เปนเอกลักษณที่สามารถนำเสนอ
หวงโซคุณคาทั้งหมดได
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รูปที่ 2
การลงทุนในไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย

รูปที่ 2

คุณเห็นความทาทายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลักใน
การเผชิญกับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในทศวรรษตอไป
อยูที่ไหน (ทั้งดานเทคโนโลยีและนโยบาย) ?
การขับเคลื่อนไมสามารถเปนเรื่องของอุดมการณเรื่องสีเขียว
และเครื่องมือในการทำใหบรรลุผลไมสามารถเปนการใชเงิน
อุดหนุน แรงจูงใจจำเปนตองเปนประสิทธิภาพของระบบที่
ถูกปรับปรุงในแงของตนทุน มลพิษและความยืดหยุนและวิธี
การจะตองมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การเปลี่ยนไปใชไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยมากขึ้นจะตองเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
และของอุตสาหกรรม (ดูรูปที่ 2)
ถาคุณดูเปนตัวอยางที่ Feed-in Tariff (FIT) ของประเทศ
เยอรมนี ไดสงสัญญาณที่ชัดเจนมากและมีประสิทธิภาพมาก
ในความกาวหนาดานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ปญหาก็คือ
วาไดมีการเอาสัญญาณเรื่องราคาออกจากตลาดไฟฟาและจึง
เปนการเอาราคาออกไปซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนทางการแขงขัน
สำหรับผูพัฒนาธุรกิจและผูใหบริการดานเทคโนโลยี สิ่งที่เกิด
ขึ้นในสถานการณเชนนี้คือการที่คนมุงเนนไปที่การวิ่งเตนและ
เอาชนะทางธุรกิจผานกลไกอื่นมากกวาการแขงขันทางดาน
ราคา และไมเปนที่นาแปลกใจวาเปนวิธีที่ไมมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการ ในทายที่สุดคาใชจายก็มากเกินไปและบาง
อยางจะตองเปลี่ยนแปลง ในประเทศสเปนสงผลใหเกิด
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทำใหตลาดหยุดไปเลย แมวา
ประเทศเยอรมนีจะผลัดเปลี่ยนไปเปนการประมูลแบบยอน
กลับ (Reverse auction) หลังจากที่กลายเปนที่ชัดเจนเรื่อง
ตนทุนดานพลังงานที่สูงไดสงผลกระทบตอศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศเยอรมนี ทุกคนยังคงมีความมุงมั่นมากใน
เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงพลังงาน (Energiewende หรือ Energy
transition) แตโครงสราง Feed-in เริ่มตนจะถูกแทนที่ดวย

บางสิ่งบางอยางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ
ในสหราชอาณาจักรเราไดแนะนำการทำสัญญาสำหรับความ
แตกตางของระบบ (Contract for Difference, CFD) ซึ่ง
กำหนดใหมีการประมูลแบบยอนกลับ ซึ่งไดพิสูจนแลววาจะ
ทำใหราคาลดลงไดจริง

—
ดังนั้นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
สนับสนุนเปนสิ่งที่ดี ในระยะเริ่มตน
แตควรจะลดลงในภายหลังหรือไม?
แน น อนว า เมื ่ อ ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย น  อ ยกว า หนึ ่ ง
เปอรเซ็นตของตลาดไฟฟา และผมไมชอบที่จะพูดแบบนี้
แตถาคุณแบงคาใชจายเพิ่มเติมเขาไปในสวนที่เหลือของตลาด
ไฟฟา ก็จะไมสง ผลกระทบและสำคัญมาก แตถา ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยมีสัดสวนถึง 3, 5 หรือ 12 เปอรเซ็นต ซึ่งสามารถ
ทำไดอยางงายดายในประเทศที่มีแสงแดด แลวคุณจะไม
สามารถเสียคาใชจายในระดับนั้นไดอีก
สำหรับอุตสาหกรรม แมวาคุณจะอยูในตลาดที่มีระดับเงิน
อุดหนุนที่มากเกินไป ก็จะเปนสิ่งที่ดีกวาเสมอในการที่จะเปน
ผูใหบริการที่มีตนทุนต่ำ ซึ่งเปนวิธีเดียวที่คุณสามารถควบคุม
ชะตากรรมของคุณไดและไมไดอยูท ค่ี วามกรุณาของการเปลีย่ น
แปลงนโยบาย
หากรัฐบาลไมควรใหเงินอุดหนุน พวกเขาควรจะมีบทบาท
อะไร?
บทบาทหลักของรัฐบาลควรจะเกี่ยวของกับความมั่นคงทาง
พลังงานเพื่อใหแนใจวาระบบจะไมลม ไมวาจะเปนเพราะ
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ความไมแนนอนทางดานเทคนิคหรือเพราะวาภูมิศาสตรการ
เมือง หลังจากนั้นรัฐบาลจะตองสนับสนุนในกรณีที่จำเปน
แตไมเกินเลย ไมควรพยายามบังคับใหผใู หบริการดานพลังงาน
ที่มีอยู นำการเปลี่ยนแปลงไปสูพลังงานสะอาด (แตควรปลอย
ใหทำถาผูใหบริการดังกลาวตองการ) ควรจะเปดตลาดใหกับ
ผูเ ขารวมใหมและรูปแบบธุรกิจใหม ถาคุณดูทป่ี ระเทศเยอรมนี
ซึ่งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว
มากที่สุด หนวยงานทางไฟฟาขนาดใหญเปนเจาของ 80-90
เปอรเซ็นตของกาซ ถานหินและนิวเคลียร แตมีเพียงแค 5-10
เปอรเซ็นตของพลังงานหมุนเวียน ทำไมถึงเปนเชนนัน้ ? เพราะ
วาหนวยงานทางไฟฟาไมไดมีแรงจูงใจที่จะเขาไปและทำ คุณ
จะเห็นไดในรัฐแคลิฟอรเนียเชนเดียวกัน หนวยงานทางไฟฟา
ไดตอบสนองและพยายามที่จะตามใหทัน แตก็เพียงเพราะวา
มีภยั คุกคามจากการแขงขันจากผูเ ขารวมรายใหม ดังนัน้ รัฐบาล
จำเปนตองใหแนใจวาผูเขารวมรายใหมมีการเขาถึงตลาดได
ตัวอยางก็คือ ตลาดเรื่องกำลังการผลิต ถาหากคุณตั้งตลาด
กำลังการผลิต คุณตองแนใจวาคุณไมไดมีการปดกั้นผูเขารวม
รายใหมหรือโซลูชั่นใหม ซึ่งเปนเรื่องที่ยากมาก

คือ 3, 4 หรือ 5 เซ็นต ในระดับนั้น คุณจะไมสามารถกูคืนคา
ใชจายในการสรางกำลังการผลิต อุปสรรคอีกอยางหนึ่งคือ
กฎขอบังคับที่ปกปองผูใหบริการดานพลังงานที่มีอยูและ
รูปแบบธุรกิจของผูใหบริการ อุปสรรคขอที่สามคือขอจำกัด
ทางกายภาพของระบบไฟฟา เราจะผลิตไฟฟามากเกินไป
เมื่อมีแสงแดดและไมเพียงพอเมื่อไมมีแสงแดดหรือไม?

ความทาทายหลักที่อุตสาหกรรมไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เผชิ ญ อยู  ม ี ค วามเป น สากลหรื อ มี ค วามแตกต า งอย า งมี
นัยสำคัญระหวางประเทศและทวีปตางๆ?
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดกำลังกาวไปไกลกวาตลาดหลัก
แบบดั้งเดิม เชน เยอรมนี ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา และเขาไป
ยังสวนอื่นๆ เชน ชิลี แอฟริกาใต แอฟริกาเหนือ และไทย
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ณ เวลานี้ไดเกิดขึ้นจริงทั่วทุก
มุมโลก เนื่องจากราคาเริ่มลดลง เราจะเห็นไดในหลายที่โดย
เฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่มีราคาไฟฟาสูงแตความนา
เชื่อถือของแหลงจายไฟที่ต่ำ ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจึง
เปนที่นาสนใจมากและแขงขันไดโดยทันทีในตลาดดังกลาว
นี่คือเรื่องการเขาถึงพลังงานไดเขามา คุณสามารถติดตั้งไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยไดในสถานที่ที่ไมไดตอกับระบบไฟฟา
มากอนหนานี้ ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะดีกวาและถูกกวา
น้ำมันกาซและสามารถชารจโทรศัพทของคุณไดเชนเดียวกับ
การใหแสงไฟ ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนตัวขับเคลื่อนใน
การพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่ถูกบังคับ
ใหตองนำเขาเชื้อเพลิงแบบฟอสซิลโดยใชสกุลเงินตางประเทศ
ที่แพง (ดูรูปที่ 3)
อะไรคืออุปสรรคหลักในการขยายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ใหมากขึ้น?
หนึ่งในอุปสรรคเหลานั้นคือเงินอุดหนุนการผลิตไฟฟา ใน
สถานที่เชนประเทศอินเดียคุณกำลังมองไปที่ราคาไฟฟาที่ต่ำ

—
คุณมองเห็นอนาคตของไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย PV ไดที่ ไหน?
จากการติดตั้งบนหลังคาแบบกระจาย
หรือเปนโรงไฟฟาบนพื้นดินขนาดใหญ?
คำตอบคือทั้งสองแหง ผมไมคิดวาเราจำเปนตองจัดลำดับ
ความสำคัญของอยางหนึ่งมากกวาอีกอยางหนึ่ง
เราจะเขาสูประเด็นวาเราจะมีการเขาถึงที่สูงมากของการ
ติดตั้งบนหลังคาที่ความเทาเทียมกันของระบบไฟฟา แตจะ
ครอบคลุมความตองการไฟฟาทั้งหมดหรือไม? คำตอบคือไม
พื้นที่บนหลังคาสำหรับแผงเซลลแสงอาทิตยมีขนาดเล็กเกิน
ไปที่จะรองรับความตองการใชพลังงานทั้งหมด จึงยังคงมี
ตลาดสำหรับซื้อขายไฟฟาเสมอ
แมวาดวยการผลิตไฟฟาบนหลังคายังคงเติบโต บางครั้งเรา
ก็ไดยินคำดังกลาวเชน การละทิ้งระบบไฟฟา (Grid
defection) ซึ่งหมายความวาผูคนจะพยายามเปนอิสระ
ในแงของพลังงานและตัดการเชื่อมตอกับระบบไฟฟา การ
ละทิ้งนี้เปนภัยคุกคามตอหนวยงานทางไฟฟาหรือไม?
ผมไมใชผูที่เชื่อหลักในเรื่องการละทิ้งระบบไฟฟา ซึ่งจะเกิด
ขึ้นในบางสถานการณที่เฉพาะเจาะจงมาก เชน สถานที่ที่หาง
ไกลมากของชนบทในประเทศออสเตรเลียหรือผูที่ตองการ
ความเปนอิสระที่จะอาศัยอยูดวยตัวเอง มีเหตุผลจำนวนมาก
ที่ทำไมผูใชสวนใหญยังตองการเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
ประการแรกคือ ผมมีแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาของ
ตัวเอง แตเมื่อผมใชเครื่องลางจานและกาตมน้ำในเวลาเดียว
กัน ผมตองไปหาแหลงที่จายไฟฟาจากบางที่ การคงการ
เชื ่ อ มต อ กั บ ระบบไฟฟ า จะช ว ยให ผ มตอบสนองกั บ ความ
ตองการที่มากเหลานี้ได เชนเดียวกับวันที่ไมมีแสงแดด ซึ่งจะ
ถูกกวาการลงทุนในการกักเก็บปริมาณมาก
ประการที่สอง ถาผมไดกำหนดขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้ง
เพื่อตอบสนองความตองการของผมในชวงเวลาที่มีความ
ตองการมากที่สุด ผมจะผลิตสวนเกินที่เหลือปริมาณมาก
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รูปที่ 3
PV ที่ถูกสรางใหมตอป
ที่มา: Bloomberg New
Energy Finance
หมายเหตุ: การคาดการณแบบ
อนุรักษนิยมและในเชิงบวก
ไดถูกพัฒนาขึ้นแตละประเทศ
ไมนาจะเปนไปไดที่ทุกประเทศ
จะเขามาที่ระดับแบบอนุรักษ
นิยมหรือที่ในเชิงบวก
ดังนั้นในการคาดการณทั่วโลก
แบบอนุรักษนิยมจึงเปนการ
คาดการณของประเทศใน
แบบอนุรักษนิยม +25%
ของผลรวมการคาดการณ
ทั้งแบบอนุรักษนิยมและ
แบบเชิงบวก การคาดการณ
ทั่วโลกในเชิงบวกจะเปนการ
คาดการณของประเทศในแบบ
อนุรักษนิยม +75%
ของผลรวมการคาดการณ
ทั้งแบบอนุรักษนิยมและ
แบบเชิงบวก

3a: PV สรางใหมตามป ขอมูลในอดีตและการคาดการณในป 2017
(แบบอนุรักษนิยม)
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3b: PV สรางใหมตามป ขอมูลในอดีตและการคาดการณในป 2017
(แบบเชิงบวก)

ระหวางชวงเวลาที่เหลือของป ทำไมจะไมขาย? แตเพื่อการ
นั้นผมยังตองใชสายไฟอยู ประการที่สาม จะเกิดอะไรขึ้นถา
ระบบของผมลมเหลว? ระบบไฟฟาสามารถใหการสำรองได
สุดทาย ถาไมตอกับระบบไฟฟา ระบบจำเปนตองเปนมินิกริด
(Mini-grid) ที่จัดการดวยตัวเองอยางสมบูรณและไมใชเรื่อง
งาย ผมตองการใหหนวยงานทางไฟฟาชวยผมในการจัดการ
กับเรื่องดังกลาว บอกผมเมื่อตองทำความสะอาดแผงเซลล
แสงอาทิตยหรือบำรุงรักษาเซลลเชื้อเพลิงและอื่นๆ ดังนั้นแม
แตสำหรับระบบที่ถูกออกแบบมาเปนอยางดี มีบริการที่หลาก
หลายตั้งแตการบำรุงรักษาจนถึงการจัดหาความมั่น คงที่
หนวยงานทางไฟฟาสามารถจัดหาใหได หนวยงานทางไฟฟา
สามารถเรียกเก็บเงินลูกคาสำหรับบริการเหลานี้ แตไมใช
สำหรับไฟฟาปริมาณมาก
ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นคือการละทิ้งโหลด ซึ่งหมายความวา ผูใช
จะซื้อพลังงานนอยลงจากหนวยงานทางไฟฟา เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของพลังงานและเพราะสามารถสรางพลังงาน
ไดดวยตัวเอง หนวยงานทางไฟฟาจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
จากการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาไปเปนเรียกเก็บเงินสำหรับการ
บริการ ถาไมทำเชนนี้ แลวนั้นคุณจะเห็นการละทิ้งของระบบ
ไฟฟา
—
เมื่อมองเกินขอบเขตของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและ
พิจารณาเรื่องพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ไมวาจะเปนลม น้ำ
ชีวมวล ความรอนใตพิภพ (Geothermal) หรือแมกระทั่ง
รูปแบบการทดลองที่มากขึ้น เชน คลื่นและพลังงานจาก
น้ำขึ้นน้ำลง คุณจะเห็นวาเปนคูแขงหรือหุนสวนของไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย?
สิ่งเหลานั้นเปนหุนสวนที่ดีมาก เราจำเปนตองตระหนักถึง

คุณคาของการผลิตไฟฟาในแงของเมื่อไฟฟาถูกสง ไฟฟาพลัง
งานแสงอาทิตยคอนขางพรอมในตอนกลางวัน แตเกิดชอง
วางของอุปทานที่สำคัญในชวงเย็น ซึ่งหมายความวา ตองมอง
หาสิง่ ทีจ่ ำเปนทีจ่ ะตองตอบสนองไดดที ส่ี ดุ พลังงานน้ำสามารถ
เคลื่อนยายได คุณอาจจะสามารถใชปมสูบกักเก็บได แตแม
คุณไมสามารถ คุณสามารถเก็บน้ำในอางเก็บน้ำไดตลอดทั้ง
วันและใชในชวงเวลากลางคืนได
พลังงานความรอนใตพภิ พเปนสิง่ ทีน่ า สนใจมากในทีท่ ส่ี ามารถ
ทำได กาซชีวภาพก็ทำงานไดดีทีเดียว พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
เปนแบบที่สามารถคาดการณไดแตมีราคาแพง พลังงานคลื่น
ยังอยูในขั้นตอนเริ่มตนของการพัฒนา ผมยังสงสัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการลดคาใชจายลงไปถึงระดับที่ใกลเคียงกับ
ที่เราเห็นในไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม โดย
จำเปนตองใสคอนกรีตและเหล็กเสนจำนวนมหาศาลลงไปใน
ทะเลเพื่อใหไดผลผลิตที่คอนขางพอประมาณ

—
คุณเห็นจุดแข็งหลักของ ABB
ในการใหบริการและพัฒนา
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยวาอยูที่ ไหน?
เปนเรื่องเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญพิเศษของ ABB ในดาน
วิศวกรรม ดังนั้นสิ่งแรกที่เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับสวนประกอบ
ระดับแนวหนาตั้งแตอินเวอรเตอรของไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยและอุปกรณไฟฟาแรงต่ำไปจนถึง HVDC และอุปกรณ
สื่อสาร ABB มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีเปนอยาง
มากในระดับอุปกรณ
ประการที่สอง ผมเห็นความสามารถของ ABB ที่ในระดับ
ของระบบ ไมวาจะพูดถึงเรื่องการทำใหเกิดสมดุลของโหลด
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การออกแบบมินิกริดหรือการใหบริการอื่นๆ ในระดับระบบ
ยังมีผูใหบริการดังกลาวคอนขางนอย ตัวอยางเชน บริษัทที่
เพิง่ เริม่ ตน (Startups) อาจจะดีมากในการจัดหาสวนประกอบ
หนึ่งแตจะพบวาเปนเรื่องที่ยากมากที่จะใหความรูในระดับ
ที่สูงขึ้น การสรางความมั่นใจและการบริการแบบกระจาย
ตลอดทั่วเมือง ทั่วระบบไฟฟาและหลายระบบไฟฟา

จะผานการเรงปฏิกิริยาโดยตรงหรือจากการใชไฟฟาจากพลัง
งานแสงอาทิตย แตใครจะรู? ถาคุณมองยอนกลับไปที่บริษัท
โทรคมนาคมในป 1975 คุณจะไมสามารถคาดการณไดถึง
การมี Facebook, Skype และอื่นๆ ดังนั้นผมจะไมตัดขอ
กำหนดกฎเกณฑใดออกไปได

ประการที่สามอยูในชื่อเสียงของบริษัท หนึ่งในความทาทาย
ที่สำคัญคือ การที่สวนหลัก ไมวาจะเปนผูอานทางธุรกิจของ
Financial Times หรือกระทรวงพลังงานของประเทศที่มี
ขนาดปานกลาง ไมไดขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และคาใชจาย ซึ่งเปนความลาชาในการเรียนรู ABB มีบทบาท
พิเศษในการสรางความมั่นใจแกผูกำหนดนโยบายและผูมี
อำนาจในการตัดสินใจวาพลังงานสะอาดไมไดเปนเรื่องของ
เทคโนโลยีบุกเบิกที่มีความเสี่ยงสูง แตยังเกี่ยวกับโซลูชั่นที่
ทนทาน ยืดหยุน และพิสูจนไดแลว
ซึ่งเปนเหตุผลแนนอนวา ABB Review เกี่ยวกับอะไรและ
ทำไมเราจึง ทำฉบับ นี้ม าเพื่อสำหรับไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยโดยเฉพาะ
ยายไปเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งหลักนอยลง ABB ไดสนับสนุน
โครงการ Solar Impulse 2 ซึ่งเปนเครื่องบินขับเคลื่อน
ดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อทดสอบบินไปทั่วโลก ซึ่งเห็น
ไดชัดวาการบินไมใชหนึ่งในสาขาหลักของการใชพลังงาน
แสงอาทิตย แตคุณคิดวาเราจะไดเห็นเที่ยวบินเชิงพาณิชย
ที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานแสงอาทิตยหรือไม?
เห็นไดชัดวาเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตยไมไดเปนตลาด
เปาหมายที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยใน
เร็วๆ นี้ Solar Impulse เปนเพียงกิจกรรมในการผลักดัน
ขอบเขตของเทคโนโลยีและขอบเขตของความคิดของมนุษย
ดวยการพูดกับคนอื่นวา "ดูนี่สิมันเปนไปได" และมันทำงานได
ยอดเยี่ยม
สามารถทำงานดวยการเปนขอเสนอเชิงพาณิชยไดหรือไม?
Solar Impulse 2 บินไดชามาก ใชเวลาประมาณ 15 ชั่วโมง
ในการบินขามอาวอาหรับ (Gulf of Arabia) และ 6 วัน เพื่อ
ขามมหาสมุทรแปซิฟก แตใครจะรู? บางทีเที่ยวบินบรรทุก
ของเชิงพาณิชยอาจมีถูกกำหนดเปนโดรนหรือเรือเหาะที่
สามารถเอาตนทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดออกจากการสมการใน
เรื่องการจัดสงสินคา
อาจจะเปนวิธีที่ดีกวาในการใชพลังงานแสงอาทิตยในการให
พลังงานแกเที่ยวบินที่ใชในการสรางเชื้อเพลิงสังเคราะหไมวา

การขนสงอีกรูปแบบหนึ่งที่พลังงานแสงอาทิตยมีบทบาท
โดยตรงมากขึ้นคือยานพาหนะไฟฟา (Electric vehicle)
ผมมั่นใจและมีความหวังในอนาคตเปนอยางมากเกี่ยวกับยาน
พาหนะไฟฟา ดังที่ไดกลาวไปขางตน ผมเปนผูที่เชื่ออยางแข็ง
แกรงในเสนโคงประสบการณ แบตเตอรี่ของยานพาหนะ
รถยนตจะเห็นเสนโคงตนทุนแบบเดียวกับของแผงเซลลแสง
อาทิตย แตตองบอกวาผมไมคิดวาเรากำลังจะเห็นอัตราการ
เขาถึงอยางรวดเร็วเทาเทียมกันในทุกภาคสวนและทุกประเทศ
ที่ตอนนี้เราเห็นยานพาหนะที่เกิดจากการเผาไหม (Combustion vehicle) แบตเตอรี่เปนปจจัยคาใชจายที่สำคัญ
และเปนที่ยอมรับในภาคสวนที่เห็นผลประโยชนสูงสุดตอป
แตระยะทางจะเปนปญหา ดังนั้นคนที่มีการเดินทางไกลใน
แตละวันจะเปนเปาหมายที่นาสนใจมากขึ้นกวาคนที่ใชรถ
เปนครั้งคราวหรือสำหรับการเดินทางแบบนานครั้งไปยัง
สถานที่ที่ไมทราบวาจะสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือไม

—
ใหเราสรุปการสัมภาษณนี้กับบางสิ่งบางอยาง
ที่เปนปรัชญามากขึ้น ผลที่นาสนใจอยางหนึ่ง
ของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยคือ การที่คน
ทั่วไปกำลังเลือกที่จะเพิ่มแผงเซลลแสงอาทิตย
ติดที่บานและที่ทำงานของตนเอง การผลิตไฟฟา
ไม ใชสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่หางไกลซึ่งเราเปน
ผูใชที่มีเพียงความตระหนักที่คลุมเครือ แตได
กลายเปนสิ่งที่จับตองได คุณคิดวาสิ่งนี้กำลัง
เปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับและการใหคุณคา
ดานพลังงานหรือไม?
แนนอนวาเราสามารถดึงใชพลังงานไดงายแตความเปนจริง
แลวจะตองชนะ จะตองถูกแปลง จะตองถูกสง การผลิตนั้น
นั้นจะตองมั่นใจในเรื่องการจายพลังงาน ดูเหมือนราวกับวา
กำลังจะออกมาจากชวงเวลาที่เราเกือบลืมความเปนจริงที่
วาทุกอยางเปนเรื่องงายมาก
เทคโนโลยีใหมทำใหเราเห็นวิธีการที่เราชนะพลังงานของเรา
อีกครั้ง ใหดูใหมอีกครั้งที่หลังคาของเรา ขยะของเรา ฉนวน
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ของเราและอืน่ ๆ พลังงานไดเคลือ่ นออกจากทะเลทรายและ
ทาเรือของเราเขาไปในบานและชุมชนของเรา ผมไดพบกับ
ผู  ช ายคนหนึ ่ ง ในประเทศอิ น เดี ย ที ่ ข ายไฟฟ า พลั ง งานแสง
อาทิตยใหกับรานคาแผงลอยทองถิ่นในตลาดหมูบาน เจาของ
รานคาแผงลอยจายในราคาไมกี่รูป ในการที่จะตอหลอดไฟ
LED และสายไฟไปยังแบตเตอรี่ของผูชายคนนั้น ซึ่งเขาชารจ
ใหมทุกวันดวยแผงเซลลแสงอาทิตย เจาของรานคาแผงลอย
มีความสุขและไดสรางธุรกิจที่ดี โดยเปนการใหการบริการที่
ยอดเยี่ยมและเปนนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม แตที่จริงแลวสิ่งที่ทำ
ก็คือการสรางหนวยงานทางไฟฟาขึ้นมาใหม

ในผูชนะรายแรกคือโทรทัศนที่ทำงานดวยกำลังไฟฟาเพียงแค
6W ซึ่งนอยกวาที่ใชในหลอดไฟ

นอกจากนั้นยังมีการเรงขึ้นเพราะวาเทคโนโลยีใหมกำลังสราง
บนเทคโนโลยีอื่นซึ่งกันและกัน ผูประกอบการชาวอินเดีย
คนนีส้ ามารถสรางธุรกิจของเขาไดเพราะวาการทำงานระหวาง
กันของ LED และไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ถาเขาพยายาม
ที่จะจัดการดวยหลอดไฟแบบไส แผงเซลลแสงอาทิตยจะ
มีขนาดใหญจนไมพอดีกับหลังคาของเขา การปฏิวัติของ
เทคโนโลยีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะเพื่อผลักดันการเกิด
ขึ้นของเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงและในทางกลับกัน
ดวย Clean Energy Ministerial (CEM) ไดเปดตัวรางวัล
Global Lighting and Energy Access Partnership (Global LEAP) สำหรับเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงและหนึ่ง
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Marshall McLuhan นักปรัชญาผูประกาศวลี “สื่อคือขอ
ความ” กลาววา "ขอความ" ของสื่อหรือเทคโนโลยีคือ การ
เปลี่ยนขนาด กาวยางหรือรูปแบบที่นำมาสูกิจการของมนุษย
ดูเหมือนวาไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและเทคโนโลยีอื่นใหม
ๆเหลานี้ไดถือขอความสำคัญอยางเหลือเชื่อสำหรับเราทุกคน
ขอขอบคุณสำหรับการสัมภาษณครั้งนี้และการแบงปน
ความกระตือรือรนของคุณกับเรา
เรียบเรียงจาก
Erika Velazquez, Alex Levran,
Andreas Moglestue,
“A Place in the Sun”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 10-15

Michael Liebreich
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บริการชั้นนำของโลกดานขอมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาดแก
นักลงทุน บริษัทเอกชนทางดานพลังงานและรัฐบาลเปนผูนำ
ของทีมประมาณ 200 กวาคนทั่วโลก โดยที่นอยกวาครึง่ หนึง่
เพียงเล็กนอยอยูใ นลอนดอนซึง่ ประกอบดวย ผูส อ่ื ขาว นักวิจยั
นักวิเคราะหและแผนกการขายและการตลาด Michael ไดกอ
ตั้งบริษัทขึ้นในชื่อ New Energy Finance ในป 2004 และ
ขายใหกับ Bloomberg ในป 2009
Michael เปนผูบรรยายประจำในหนังสือพิมพ โทรทัศน และ
วิทยุ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของพลังงานและการพัฒนาและ
เศรษฐกิจ ทำหนาที่ใน High-Level Group เกี่ยวกับพลังงาน
ทีย่ ง่ั ยืนสำหรับทุกคน (Sustainable Energy for All) ของ
เลขาธิการสหประชาชาติ และกอนหนานี้ในวาระการประชุม
ระดับโลกใน World Economic Forum ในเรื่องของ
สถาปตยกรรมพลังงานใหม (New Energy Architecture)
เขาเปนศาสตราจารยรับเชิญที่ Imperial College London
สมาชิ ก คณะกรรมการด า นการขนส ง ในกรุ ง ลอนดอนและ

เปนประธานการวิจัยการระดมทุนวิจัย เพื่อการกุศลดานการ
แพทยเรื่องโรคลำไสใหญ
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18

Special 2 017

So lar po wer

—

A soaring vision

วิสัยทัศนที่ทะยาน

เคร�องบิน Solar Impulse 2 ที่ถูกขับเคล�อน
ดวยเพียงพลังงานแสงอาทิตยเทานั้น
ไดออกเดินทางเพ�อสาธิตใหเห็นถึงคำมั่นสัญญา
ของทางเลือกใหกับเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล
การเดินทางรอบโลกที่ ไดทดสอบของเคร�องบิน
พลังงานแสงอาทิตยไดกำลังผลักดันขอบเขตดานการ
จัดการพลังงานหมุนวียนและการแปลงพลังงงาน
เพ�อที่จะสาธิตใหเห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญของพลังงาน
หมุนวียนและจิตวิญญาณผูบุกเบิก นักบินชาวสวิสเซอร
แลนด Bertrand Piccard และ André Borschberg
ไดสรางเคร�องบินลำแรกที่สามารถใชพลังงานแสงอาทิตย
เพียงอยางเดียวในการบินทั้งวันทั้งคืนจึงสามารถขาม
ทวีปและมหาสมุทรได ในฐานะผูนำระดับโลกสำหรับการ
จัดหาเทคโนโลยีเพ�อใหไดประสิทธิภาพของพลังงาน
การขนสงและพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน ABB เปน
ทางเลือกที่จะรวมตัวเปนพันธมิตรทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดวยโครงการ Solar Impulse ABB
ไดนำความเชี่ยวชาญดานเทคนิคมาใชในการบินทดสอบ
รอบโลกนี้ โดยใหพลังงานที่ถูกจายจากแผงเซลลแสง
อาทิตยและระบบแบตเตอรี่บนเคร�องบิน วิศวกรของ
ABB ไดดูแลความทาทายดานเทคนิคมากมาย ซึ่งรวม
ถึงการปรับปรุงระบบควบคุมสำหรับการดำเนินการ
บนพื้นดิน การทดสอบสวนประกอบการเสริมสรางระบบ
แบตเตอรี่และการแกไขปญหาตลอดการเดินทาง

ABB และ Solar Impulse ไดรวมเปนพันธมิตรเพื่อการมุงไป
ข า งหน า ของวิ ส ั ย ทั ศ น ร  ว มของการแยกการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจออกจากผลกระทบเชิงสิง่ แวดลอมโดยการใชพลังงาน
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
Borschberg และ Piccard ไดกำลังบินในภารกิจที่ถูกให
พลังงานจากแสงอาทิตยทม่ี คี วามทะเยอทะยานมากขึน้ เพือ่ ที่
จะดึงดูดความสนใจไปสูค วามเปนไปไดสำหรับพลังงานสะอาด
ในป 2013 พวกเขาไดทำสถิติการเดินทางขามประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากแคลิฟอรเนียไปจนถึงนิวยอรค โดยใช
เครื่องบินลำแรกที่เบามากของพวกเขา Solar Impulse 1
เครื่องบินมีความเร็วในการบินประมาณ 53 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงและสิ้นสุดการบินเพียงขามคืนดวยเวลา 26 ชั่วโมง
ในป 2010 และยังบินจากประเทศสวิตเซอรแลนดไปประเทศ
โมร็อกโกในป 2012
นักบินเปดเผยเรื่อง Solar Impulse 2 ในเดือนเมษายน 2014
บนเที่ยวบินแรกที่ประเทศสวิสเซอรแลนดในเดือนมิถุนายน
2014 เครื่องบินสามารถบินไดถึงความสูงสูงสุดที่ 1,680 เมตร
และความเร็วที่ภาคพื้นดินเฉลี่ย 55.6 กิโลเมตรตอชั่วโมง
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รายละเอียดโดยสังเขปของ
Solar Impulse 2
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ขนาดภายนอกของเครือ่ งบินมีความยาว 21.85 เมตร ความสูง
6.4 เมตร และมีปก ยาว 72 เมตร ชวงปกซึง่ กางกวางกวาโบอิง้
747 เจ็ทจัมโบชวยลดการลากที่ถูกเหนี่ยวนำและทำใหเกิด
พืน้ ทีผ่ วิ เซลลแสงอาทิตยสงู สุด

แบตเตอรี ่ ถ ู ก หุ  ม ด ว ยโฟมความหนาแน น สู ง และติ ด ตั ้ ง ใน
เครือ่ งยนต 4 ชุด ดวยระบบทีจ่ ะควบคุมเกณฑการชารจและ
อุณหภูมิ มวลรวมจะเปน 633 kg หรือมากกวาหนึง่ ในสีข่ อง
น้ำหนักรวมทัง้ หมดของเครือ่ งบิน

ตัวเครือ่ งของ Solar Impulse 2 สรางดวยวัสดุทม่ี นี ำ้ หนักเบา
และบาง เชน เสนใยคารบอนและแผงแซนวิชรังผึง้ ทีช่ ว ยลด
น้ำหนักของชัน้ คารบอนจาก 80 g/m² ถึง 25 g/m² ซึง่ เปน
เพียงหนึง่ ในสามเทาของกระดาษทีใ่ ชพมิ พ

เครื่องบินจะติดตั้งมอเตอรไรแปลงถานและเซนเซอรทีมีกำลัง
ไฟฟา 13 kW (17.4 HP) ติดตัง้ อยูใ ตปก และมีพลังงานเกียรลด
เพือ่ การจำกัดความเร็วในการหมุนของตัวขับเคลือ่ นสองใบมีด
ทีม่ เี สนผาศูนยกลาง 4 เมตรไปที่ 525 รอบตอนาที ระบบ
ทัง้ หมดมีประสิทธิภาพ 94 เปอรเซ็นต ซึง่ เปนสถิตสิ ำหรับ
ประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

ผิวปกดานบนของเครือ่ งบินถูกปกคลุมดวยเซลลแสงอาทิตยท่ี
มีประสิทธิภาพสูง และผิวดานลางถูกสรางขึน้ ดวยผิวทีแ่ ข็งแรง
สูงและยืดหยุน ซึง่ เปนนวัตกรรมทีถ่ กู ยืมมาจากเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นา
โดยผูผ ลิตเรือสำหรับเรือแขงในรายการ America’s Cup
ซีเ่ สนใยคารบอนไดถกู เวนระยะหาง 50 ซม. เพือ่ ใหปก ไดสว น
ตัดขวางแอโรไดนามิกและยังรักษาความแข็งแกรง เครือ่ งบิน
จะมีเซลลแสงอาทิตยทเ่ี ปนแบบ Monocrystalline silicon
จำนวน 17,248 เซลล แตละตัวหนา 135 µm และติดตัง้ อยู
บนปกลำตัวเครือ่ งบินและหางเครือ่ งบนในแนวนอน ดวยการ
ประนีประนอมในเรื่องของความเบา ความยืดหยุนและมี
ประสิทธิภาพ
พลังงานที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยจะถูกเก็บไวในแบตเตอรี่
ลิเธียมโพลิเมอรทถ่ี กู จัดการใหมคี วามหนาแนน 260 Wh/kg
รูปที่ 1

เครือ่ งบินไดปน ขึน้ ไปถึงระดับ 8,500 เมตรในชวงกลางวัน
เพื่อทีจ่ ะรวบรวมพลังงานแสงอาทิตยใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปน
ไปไดและลงไปทีร่ ะดับ 1,500 เมตรในเวลากลางคืน เพือ่ ที่
จะรักษาพลังงาน โดยบินไปเหมือนเครือ่ งรอนและใชพลังงาน
ทีเ่ ก็บสะสมจากแบตเตอรีไ่ วนอ ยกวามากกับการทีร่ กั ษาระดับ
ความสูงคงที่
เครือ่ งบินบินดวยความเร็วเฉลีย่ 70 km/h โดยมีความเร็วใน
การบินขึน้ 44 km/h และมีความสูงจากการบินสูงสุด 8,500
เมตร ความเร็วขัน้ ต่ำ 36 km/h ทีร่ ะดับน้ำทะเลและ 57
km/h ทีร่ ะดับความสูงสูงสุด ความเร็วสูงสุดคือ 90 km/h
ทีร่ ะดับ น้ำทะเลและ 140 km/h ทีร่ ะดับความสูงสูงสุด
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เครื่องบินแบบคารบอนไฟเบอรใหมถูกปกคลุมไปดวยเซลล
แสงอาทิตยจำนวน 17,248 เซลลที่ใหพลังงานสะอาดไปยัง
มอเตอรไฟฟาสี่ชุดของเครื่องบิน (ดูรูปที่ 1 และ 2)

Impulse ที่มีลักษณะคลายบอลลูน ซึ่งถูกใชในการเก็บ
เครื่องบินระหวางเหตุการณลงจอดฉุกเฉินหรือถาสนามบิน
ในพื้นที่ไมสามารถเก็บเครือ่ งบินได โรงเก็บเครือ่ งบินเคลือ่ นที่
มีโครงสราง ที่ทำใหพองไดที่ทำมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องบิน
ประกอบดวยโมดูลหลายชุดเชื่อมตอเขาดวยกันและถูกลาก
ไปตามเครื่องบิน (ดูรูปที่ 4) โมดูลแตละชุดจะมีผาสองชั้น
ที่มีพัดลมของ ABB อยูร ะหวางกลางเพีอ่ ทีจ่ ะทำใหโรงเก็บ
เครือ่ งบินพอง

รูปที่ 2

—
รูปที่ 2
Solar Impulse 2
ไดถูกติดตั้งดวยมอเตอร
ไรแปลงถานและเซ็นเซอร
4 ชุดอยูใตปก

ในชวงกลางวัน เซลลแสงอาทิตยไดทำการชารจแบตเตอรี่
ลิเธี่ยม 4 ชุด ดังนั้นจึงมั่นใจวาจะไดการไหลของพลังงานคงที่
สำหรับการบินตอเนื่องตลอดทั้งวันและคืน
การเดินทางครั้งลาสุด
Solar Impulse 2 ไดเริม่ การเดินทางทดลอง 35,000 กิโลเมตร
รอบโลกในเดือนมีนาคม 2015 ในอาบูดาบี ในเวลาทีภ่ ารกิจได
ถูกตั้งไวที่จะจบลงที่อาบูดาบีในเดือนกรกฎาคม 2015 เครื่อง
บินจะทำการลงจอด 12 ครั้ง คือ ในโอมาน อินเดีย พมา จีน
สหรัฐอเมริกาและแอฟริกาเหนือหรือไมก็ยุโรป (ดูรูปที่ 3)
การเดินทางที่บินดวยความเร็วระหวาง 50 ถึง 100 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง ไดถูกคาดวาจะใชเวลาเดินทางบิน 500 ชั่วโมง
ตลอดชวง 5 เดือน โดยขามสี่ทวีปและสองมหาสมุทร
งานวิศวกรรม
วิศวกรของ ABB สามารถนำความรูความชำนาญเฉพาะให
โครงการในสาขา เชน ขัน้ ตอนและโปรโตคอลของการทดสอบ
และความรูเฉพาะของอิเล็กทรอนิกสกำลังและการระบาย
ความรอน การทดสอบของสวนประกอบไดถูกทำสำหรับ
ฟงกชันการทำงานอุณหภูมิและประสิทธิภาพเรื่องความดัน
ความรับผิดชอบของวิศวกร ABB ในโครงการคือ การปรับปรุง
ระบบควบคุมสำหรับโรงเก็บเครื่องบินเคลื่อนที่ของ Solar

—
ความนาเช�อถือไดที่เพิ่มขึ้นทำไดโดยการ
ทำงานรวมกันระหวางรีเลยและเซอรกิต
เบรกเกอรของ ABB เขาสูระบบที่มีอยู
ระบบไดถูกทำใหซ้ำซอนดวย Switchover unit
ที่ถูกเช�อมตอกับแหลงจายพลังงาน
ทางเลือก การอัพเกรดไดถูกทำในรีเลย
วัดกระแสที่ ใหการเตือนภัยในเหตุการณ
ที่พัดลมทำงานผิดปกติ
วิศวกรของ ABB ยังไดพัฒนาเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่หอง
นักบินที่ถูกใชในการชารจแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดเล็กเพิ่มเติม
ที่ตั้งอยูดานหลังนักบิน แบตเตอรี่ในหองนักบินไดถูกใชเปน
แหลงพลังงานฉุกเฉินสำหรับงานการบินและการจายไฟใหกับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จำเปน (เชน การนำทาง การติดตอ
สื่อสาร เปนตน) ในกรณีของการสูญเสียพลังงานในเครื่องบิน
แบตเตอรี ่ ท ี ่ ส ำคั ญ นี ้ จ ะถู ก ชาร จ อย า งพิ เ ศษด ว ยพลั ง แสง
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รูปที่ 3

—
รูปที่ 3
แผนการบินของการเดินทาง
รอบโลกของ Solar Impulse 2
—
รูปที่ 4
โรงเก็บเครื่องบินเคลื่อนที่ของ
Solar Impulse 2
สามารถถูกใชในการจอด
เครื่องบินระหวางการ
ลงจอดฉุกเฉิน
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รูปที่ 4

อาทิตยดวย ทั้งกอนและระหวางเที่ยวบิน และคงการชารจที่
100 เปอรเซ็นตตลอดชวงการบินที่ยาว ถาเครื่องบินไมมี
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสำหรับมอเตอร แบตเตอรี่ใน
หองนักบินจะทำใหไดการสื่อสารและการนำทาง และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดจะชวยใหเครื่องบินรอนไปไดสำหรับ
ในเวลาที่ยาวนานหลังจากที่เครื่องยนตไมสามารถใชงานได

ผลิตและทดสอบใหม อุปกรณจึงจะไดถูกติดตั้งบนเครื่องบิน
ระบบเตือนภัยมีความสำคัญอยางมากเพราะวาตองแจงเตือน
นักบินที่อาจจะมีเวลาเพียง 10 วินาที เพื่อทำการตอบสนอง
เพื่อชวยชีวิตของตัวเองหรือภารกิจ การทดสอบก็ถูกดำเนิน
การบนอุปกรณตรวจสอบนักบินซึ่งจะตรวจวัดชีพจรและ
ระดับออกซิเจน

วิศวกรของ ABB ยังมีสวนรวมในการทดสอบระบบไฟฟาของ
เครื่องบิน รวมทั้งแงมุมบางอยางของระบบการจัดการ
แบตเตอรี่และอุปกรณ “MPPT (Maximum power point
tracking)” ที่เก็บเกี่ยวพลังงานไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
โดยไมขึ้นกับสภาพบรรยากาศจากการรวมเซลลแสงอาทิตย
บนปกกอตัวเปนผิวครอบคลุมปกของเครื่องบิน

โครงการสุดทายที่กำลังดำเนินการคือ การออกแบบระบบสื่อ
(Media system) ที่จะยกระดับการบันทึกภาพโดยตรงจาก
กลองถายรูปบนเครื่องไปสู 1080p คุณภาพสูง โครงการนี้
ตองการการผนวกรวมและการเชื่อมตอของสวนประกอบ
จำนวนมากและการระบายความรอนของระบบอยางเพียงพอ

อุปกรณ MPPT ทั้ง 8 ตัวของเครื่องบินมีความสำคัญมาก
เพราะวาเมือ่ เกิดความลมเหลวเพียงแคหนึง่ ตัวในบางเทีย่ วบิน
เชน ไฟลทเดินทางไมหยุดติดตอกัน 5 วัน ระหวางประเทศ
จีนไปฮาวาย จะเปนไปไมไดที่จะชารจแบตเตอรี่ใหพอในชวง
กลางวันในขณะที่ใชม อเตอรใ หเพียงพอเพื่อเขาถึงระดับ
ความสูงสูงสุด
การทดสอบสวนประกอบที่ทำงานเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณ
ทั้งหมดจะทำงานไดอยางสมบูรณ กอนการติดตั้งจะเปนแง
มุมที่สำคัญของการมีสวนรวมของวิศวกร ABB ตัวอยางเชน
แผงการเตือนของเครื่องบิน ซึ่งตรวจสอบอุปกรณทั้งหมด
สำหรับขอผิดพลาดและแจงไปยังแผงประกาศ (Annunciator
panel) และทำใหเครื่องเตือนไดเตือนนักบินเมื่อมีปญหา
เกี่ยวกับอุปกรณบนเครื่องบิน ซึ่งสรางขึ้นจากมากกวา 1,000
ชิ้นสวน
การทดสอบเบื้องตนแสดงใหเห็นวา แผงควบคุมมีความไวตอ
กลไกของรีเลยมากเกินไป การตรวจแกจุดบกพรองของวงจร
ตองใชเวลา 4 วันบนแผงประกาศ (จากทีมทางไฟฟาและการ
ขับเคลื่อนทั้งหมด) หลังจากโซลูชั่นที่คงตัวไดถูกออกแบบการ

พันธมิตรที่แทจริง
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณระหวาง
วิศวกรของ ABB และทีมงานของ Solar Impulse ไดโอกาส
ที่เปนเอกลักษณในการแสดงเรื่องพลังงานหมุนเวียน
“เที่ยวบินจะทดสอบเทคโนโลยีและความเฉลียวฉลาดของ
มนุษยไปสูขีดจำกัดและเปนเหตุผลสำคัญที่ ABB เปนสวน
หนึ่งของการผจญภัยครั้งนี้ เพราะเราไดผลักดันอยางตอเนื่อง
ในเรื่องขอบเขตของเทคโนโลยีและความเฉลียวฉลาดเพื่อ
บริการลูกคาของเรา ในขณะที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม”
Ulrich Spiesshofer CEO ของ ABB ไดกลาวไว “ในขณะ
ที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำยุคของเรามีแนวโนมที่จะถูก
ซอนไวหลังกำแพง ถูกฝงอยูใตดินหรืออยูใตทะเลลึก Solar
Impulse เปนทูตการบินอยางแทจริงสำหรับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและศักยภาพในการทำใหโลกดีขึ้น
เรียบเรียงจาก
Erika Velazquez,
“A Soaring Vision”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 16-19
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การกระทำใหสมดุล

การควบคุมแบบเหมาะสมของไมโครกริดทำใหการผลิตในไมโครกริด
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและแบบผสมเกิดเสถียรภาพ
ไมโครกริด (Microgrid) แบบดั้งเดิมในที่หางไกลไมตอกับระบบไฟฟา อาศัยเคร�องกำเนิดไฟฟาดีเซลใน
การผลิตไฟฟา น้ำมันดีเซลจะถูกสงโดยการขนสงทางบกหรือทางทะเลแบบเดิม ซึ่งสงผลในตนทุน
การขนสงและคาไฟฟาที่สูงขึ้นสำหรับผูใชปลายทาง แตดวยผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของพลังงานหมุนเวียน ณ เวลานี้กลายเปนเร�องทั่วไปที่จะมีมากขึ้นเร�อยๆ
ที่จะมีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและไฟฟาพลังงานลมรวมกับเคร�องกำเนิดไฟฟาดีเซลเพ�อใหเกิดไมโครกริด
แบบผสม อุปกรณกักเก็บพลังงาน เชน ลอตุนกำลัง (Flywheel) และระบบแบตเตอรี่ลิเธียมอิออน
อาจจะรวมอยูดวย การรองรับความผันผวนในการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและการประสานงาน
การทำงานของเคร�องกำเนิดไฟฟาดีเซล โหลดปอน ระบบกักเก็บพลังงานและอุปกรณรักษาเสถียรภาพ
ของระบบในการตอบสนองตอความผันผวนเหลานี้เปนเร�องยุงยากที่ตองการระบบควบคุมขั้นสูง
ไดมีการเพิ่มมากขึ้นสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟาไมโครกริดแบบ
“Off grid” แบบดั้งเดิม ที่มักใชพลังงานจากน้ำมันดีเซลที่จะ
ตองเสริมดวยโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอยางนอยหนึ่ง
แหงและกังหันลมจำนวนมาก (ดูรูปที่ 1 และ 2) ไมโครกริด
อาจรวมถึงอุปกรณกักเก็บพลังงานเชน ลอตุนกำลังและระบบ
แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน ลอตุนกำลังสามารถใหพลังงานทันที
แกไมโครกริดเพื่อตอบโตตอการผันแปรในเอาทพุทที่เกิด
จากการผานของเมฆหรือการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันใน
ความเร็วลม ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไวในปริมาณ
ที่มากขึ้นในชวงเวลาที่นานกวา เพื่อที่จะจัดการเคลื่อนของ
เวลา-พลังงาน ระบบสามารถกักเก็บไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ถูกผลิตในระหวางวันเมื่อความตองการอยูในระดับต่ำและ
ปลอยออกในชวงเย็นเมื่อมีความตองการสูง
ความทาทายของการผนวกไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (PV)
กับเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลมีอยูสองเรื่องคือ การจัดการความ
ผันผวนในระดับการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและการ
ประสานงานการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซล โหลด

ปอน ระบบกักเก็บพลังงานและอุปกรณรกั ษาเสถียรภาพของ
ระบบในการตอบสนองตอความผันผวนเหลานี้ ซึ่งตองการ
ระบบการควบคุมขั้นสูงที่สามารถเชื่อมตอและยกเลิกการ
เชือ่ มตอเครือ่ งกำเนิดไฟฟาและโหลด ใหจดุ ตัง้ คา (Set point)
แกเครื่องกำเนิดไฟฟาและชารจหรือดิสชารจลอตุนกำลังหรือ
ระบบแบตเตอรี่ ดวยการทำเชนนี้ ระบบการควบคุมจะทำให
การเขาถึงการใช PV สูงสุด ลดคาใชจายจากการทำงานและ
ทำใหไมโครกริดมีเสถียรภาพ
โซลูชั่นไมโครกริดของ ABB
ระบบ Microgrid Plus SystemTM ของ ABB เปน
แพลตฟอรมควบคุมแบบกระจายที่ทำงานโดยอัตโนมัติและ
จัดการไมโครกริดที่ประกอบดวย เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ
เชื ้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล และการผลิ ต ไฟฟ า จากแหล ง พลั ง งาน
หมุนเวียนจากหนึ่งแหลงหรือมากกวา นอกจากนี้ยังผนวก
รวมสวนประกอบของไมโครกริดกริดอื่นๆ เชนระบบกักเก็บ
พลั ง งานและระบบรั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบไฟฟ า และ
สายปอนจาย อีกทั้งยังเชื่อมตอและสื่อสารกับระบบไฟฟาที่
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อยูติดกัน (ถามี) (ดูรูปที่ 3 และ 4) ระบบ Microgrid Plus
System ไดถูกออกแบบมาเพื่อทำงานรวมกับอุปกรณระบบ
ไมโครกริดอื่นๆ ของ ABB ซึ่งไดแก ระบบรักษาเสถียรภาพ
และระบบกักเก็บพลังงานที่เปนแบบ PowerStore™ ซึ่งอยู
บนพื้นฐานของลอตุนกำลังหรือแบบแบตเตอรี่ เทคโนโลยี
ทั ้ ง สองเหล า นี ้ ส ามารถคำนวณรู ป แบบของไมโครกริ ด ที ่
ประหยัดที่สุด เพื่อใหไดสมดุลของอุปสงคและอุปทานซึ่ง
ชวยเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนไดสูงสุดถึง 100 เปอรเซ็นต
ชวยลดคาใชจายในการดำเนินงานและคงระดับสูงสุดของ
คุณภาพไฟฟาเสถียรภาพของระบบและความนาเชื่อถือของ
แหลงจายไฟฟา

ใชเฟรมแวรประเภทตางๆ ตามอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของ
(ดูรูปที่ 5)

ตัวควบคุม MGC600 ของ ABB เปนสวนประกอบสำคัญของ
Microgrid Plus System ตัวควบคุมนี้ชวยในการสื่อสาร
ระหวางอุปกรณไฟฟาทั้งหมดในไมโครกริด และใชขอมูลที่
สื่อสารโดยอุปกรณเพื่อทำการตัดสินใจที่ทำงานรวมกันเพื่อ
ประโยชนของไมโครกริด รูปแบบตัวควบคุม MGC600
มีขอบเขตที่ครอบคลุมและใชแพลตฟอรมฮารดแวรรวมโดย
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—
แพคเกจเฟรมแวรเหลานี้ ประกอบดวย
ตรรกะการควบคุมหลักของ MGC600
ซึ่งทำงานอยางกลมกลืนซึ่งกันและกันภายใน
Microgrid Plus System
ตัวอยางเชน การควบคุมและตรวจสอบ PV (MGC600-P)
กำหนดการและควบคุมโรงไฟฟา PV รวมกับตัวควบคุมที่
ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซล (MGC600-G) และระบบกัก
เก็บพลังงาน (MGC600-E)
ฟงกชันการทำงานที่ครอบคลุม
MGC600 มีคุณสมบัติที่เปนเอกลักษณและประโยชนมากมาย
ที่ชวยปรับปรุงความพรอมใชงานของไมโครกริดและลดการ
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รูปที่ 1
ไมโครกริดคืออะไร
—

รูปที่ 2
ไมโครกริดแบบทั่วไป
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ไมโครกริดเปนเวอรชั่นที่เล็กกวาของระบบไฟฟาขนาด
ใหญ ซึ่งเปนชุดของแหลงผลิตไฟฟา โหลดและอุปกรณ
กักเก็บพลังงานอุปกรณที่ทำงานเปนหนวยเดียวและถูก
จัดการใหสมดุลโดยระบบควบคุม ไมโครกริดบางชนิด
สามารถจะถู ก เชื ่ อ มต อ กั บ ระบบไฟฟ า ที ่ อ ยู  ล  อ มรอบ
นอกจากการผลิตไฟฟาดวยตัวเองแลว ไมโครกริดยัง
สามารถรับไฟฟาจากหรือถายโอนไปยังระบบไฟฟาหลัก
ไมโครกริด ประเภทอื่นจะเปนแบบเพียงพอดวยตัวเอง
(Self-sufﬁcient) ซึง่ เปนแบบ “Off grid” หรือ “Islanded”
และจะตองผลิตไฟฟาของตัวเอง

So lar po wer

ไมโครกริดนั้นเหมาะสำหรับการประยุกตใชงานที่หลาก
หลาย เปนโซลูชั่นที่ชัดเจนสำหรับหมูเกาะเชน ที่ Azores
หรือ Canaries และสำหรับชุมชนในพื้นที่หางไกล เชน
ชนบทหางไกลในออสเตรเลียรวมทั้งสถานีวิจัยในสถานที่
หางไกล เชน แอนตารกติก ฐานทัพทหาร วิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย เหมืองแร แหลงน้ำมันและกาซธรรมชาติ
บนบก สวนสนุกและรีสอรททองเที่ยว เปนการประยุกต
ใชงานทั่วไปอื่นๆ ซึ่งรวมถืงโครงการไฟฟาในชนบทใน
ประเทศที่ขาดแคลนไฟฟา

รูปที่ 1

รูปที่ 2

ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลดวยการเพิ่มการใชไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน
- การสตารทและหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟา PV โดยอัตโนมัติ
- ขีดจำกัดของกำลังไฟฟาพื้นฐานของโหลดที่เหมาะสมของ
เครื่องกำเนิดไฟฟา
- ขีดจำกัดของกำลังไฟฟาบนพื้นฐานของโหลดตามขั้นตอน
ของระบบ
- การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟา PV สำหรับโหมดแยกเดี่ยว
หรือการตอเขากับระบบไฟฟา
- ขีดจำกัดของกำลังไฟฟารวมกันระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟา
PV หลายชุด
MGC600-P จะตรวจสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟา PV
ที่มีตัวควบคุมโรงไฟฟา PV หรือมีอินเวอรเตอร ซึ่งจะใหการ
ควบคุ ม และการตรวจสอบที ่ เ ป น อิ ส ระจากผู  ผ ลิ ต เพื ่ อ ให
อินเวอรเตอรและตัวควบคุมโรงไฟฟาจากผูผลิตที่แตกตางกัน
ไดถูกผนวกรวมไดในระบบไมโครกริด สำหรับระบบที่มีการ

เขาถึงการใช PV ในระดับต่ำและปานกลาง (ซึ่งก็คือแบบที่
ไมมีอุปกรณกักเก็บและรักษาเสถียรภาพ) MGC600-P จะ
ตรวจสอบกำลังไฟฟาเอาทพุทของเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ
เชื้อเพลงฟอสซิลผานตัวควบคุม MGC600-G ขึ้นกับระดับ
ของโหลดของเครื ่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ า แบบเชื ้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
MGC600-P กำหนดวาจุดตั้งคาขีดจำกัดกำลังไฟฟาของโรง
ไฟฟา PV วาควรเพิ่มหรือลด ซึ่งจะชวยใหเครื่องกำเนิดไฟฟา
แบบเชื้อเพลิงฟอสซิลสามารถทำงานไดที่โหลดที่เหมาะสม
ในขณะที่มั่นใจวาพลังงานหมุนเวียนสูงสุดไดถูกนำมาใช
ตัวอยางกลยุทธในการควบคุม
ระบบ Microgrid Plus System มีสถิติการดำเนินงาน
ที ่ ย าวนานและประสบความสำเร็ จ ในหลายประเภทของ
ไมโครกริด สองตัวอยางกรณีศึกษาทางทฤษฎีตอไปนี้ แสดง
ใหเห็นถึงความแตกตางของระดับการเขาถึงของ PV ที่จำเปน
ตองใชกลยุทธการควบคุมที่แตกตางกัน ซึ่งจำเปนตองมี
ระบบการควบคุมที่มีความยืดหยุนและมีฟงกชันที่สามารถ
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รูปที่ 3
ตัวอยางของ Microgrid Plus
System ดวยการทำงาน
ของตัวควบคุมของ MGC
และ PowerStore
—

รูปที่ 4
ความชำนาญเรื่องไมโครกริด
ของ ABB

รูปที่ 3

รองรั บ กลยุ ท ธ ก ารควบคุ ม ที ่ แ ตกต า งกั น และผนวกรวม
ระดับพลังงานหมุนเวียนที่ผันแปรได

ระหวางระบบ PV และเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลจึงเปนสิ่ง
ที่จำเปน

ในกรณีศึกษาแรก เจาของไมโครกริดตองการลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลและคาใชจายสูงใน
การดำเนินการไมโครกริดในเรื่องเชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยไดถูกผนวกรวมเขากับไมโครกริดเลย
และมีกำลังการผลิตที่ครอบคลุมไดเกือบรอยละ 100 ของ
ความตองการของระบบทันทีที่มีการผลิตไฟฟาสูงสุด อยางไร
ก็ตามเนื่องจาก PV มีลักษณะที่เปนชวงๆ โดยธรรมชาติ
เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลจะตองทำงานคูขนานกับโรงไฟฟา
PV เพื่อใหไดคาความถี่และแรงดันไฟฟาของระบบ ในกรณีนี้
การผลิตไฟฟา PV ที่เพิ่มขึ้นสามารถทำใหใชเอาทพุทจาก
เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลที่ระดับต่ำมาก ผูผลิตเครื่องกำเนิด
ไฟฟาดีเซลมักจะแนะนำวา เครื่องกำเนิดไฟฟาไมควรทำงาน
ที่ต่ำกวา 20-30 เปอรเซ็นตของกำลังการผลิตเปนเวลาหลาย
ชั่วโมง ไมเชนนั้นอาจจะทำใหเครื่องยนตเกิดความเสียหายได
ดังนั้นการประสานงานทำงานรวมกันในการรองรับโหลด

—

ABB เสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรและมีการติดตั้งจริง
สำหรับขอกำหนดทุกชนิดของไมโครกริด ไดแก โรงไฟฟา
แบบผสมที่ประกอบดวยการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุน
เวียนและดีเซล การผนวกรวมการผลิตพลังงานหมุนเวียน
กับไมโครกริดแบบเชื้อเพลิงที่มีอยู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของไมโครกริดที่ไมเสถียร ซึ่งรวมเอาพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานแบบเชื้อเพลิงฟอสซิล
รูปที่ 4

ในระบบ Microgrid Plus System ทั้งระบบ
PV และเคร�องกำเนิดไฟฟาดีเซลจะมีตัว
ควบคุม MGC600 โดยที่ MGC600-P
สำหรับระบบ PV และ MGC600-G
สำหรับเคร�องกำเนิดไฟฟา
ชุดควบคุมสองชุดนี้ จะแลกเปลี่ยนขอมูลกันในแบบเรียลไทม
ขึ้นอยูกับระดับของโหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบเชื้อ
เพลิงฟอสซิล MGC600-P จะปรับจุดตั้งคาโดยอัตโนมัติและ
ชวยใหเครื่องกำเนิดไฟฟาสามารถทำงานที่โหลดที่เหมาะสม
ใหดีที่สุด โดยที่มั่นใจไดวาพลังงานหมุนเวียนไดถูกใชสูงสุด
โดยไมโครกริด

การรั ก ษาเสถี ย รภาพของการเชื ่ อ มต อ ของโรงไฟฟ า
พลังงานหมุนเวียนที่มีอยูกับระบบไฟฟาที่ออนแอและ
การรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา
ABB มีประสบการณยาวนานกวา 25 ป ในการพัฒนา
เทคโนโลยีไมโครกริดและไดส งมอบโซลูชั่น ไมโครกริด
มากกวา 80 รายการทั่วโลก ซึ่งมากกวาผูผลิตรายอื่นๆ
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รูปที่ 5
ตัวควบคุมของ MGC600
ที่ใชแพลตฟอรมฮารดแวร
รวม ซึ่งทำงานดวยเฟรมแวร
ประเภทตางๆ ตามอุปกรณ
ไฟฟาที่เกี่ยวของ
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เฟรมแวร / ตัวควบคุม
เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซล (MGC600-G)
สายปอนจำหนาย (MGC600-F)
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (MGC600-P)
โหลด (MGC600-L)
ระบบกักเก็บพลังงาน (MGC600-E)
การเชื่อมตอของไมโครกริด (MGC600-N)
กังหันลม (MGC600-W)

So lar po wer

คำอธิบาย
ควบคุม ตรวจสอบและเชื่อมตอกับเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซล
ควบคุม ตรวจสอบและเชื่อมตอกับสายปอนและรีเลยปองกัน
ควบคุม ตรวจสอบและเชื่อมตอกับอินเวอรเตอรของไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ควบคุม ตรวจสอบ และเชื่อมตอกับโหลดขนาดใหญเชน
เครื่องยอย หมอน้ำ เปนตน
ควบคุม ตรวจสอบและเชื่อมตอดวย PowerStore แบบแบตเตอรี่
ควบคุม ตรวจสอบและการเชื่อมตอกับไมโครกริดหรือระบบไฟฟาที่ใหญกวา
ควบคุม ตรวจสอบและเชื่อมตอกับกังหันลม

รูปที่ 5

ถาไมโครกริดเชื่อมตอกับระบบไฟฟากำลังขนาดใหญ ผูให
บริการระบบอาจจะไมยอมรับการไหลพลังงานแบบยอนกลับ
กลาวคือ ไมอนุญาตใหพลังงานจากไมโครกริดที่จะถูกถาย
โอนเขาไปในระบบสงหรือระบบจายไฟ ในกรณีนี้ไมโครกริด
อาจจะทำงานดวยการหยุดเครือ่ งกำเนิดไฟฟาดีเซล ตัวควบคุม
MGC600-P ที่ควบคุมโรงไฟฟา PV จะประสานงานเรื่องกำลัง
ไฟฟาปอนจากระบบไฟฟาหลักที่มีตัวควบคุม MGC600-N
ณ จุดเชื่อมตอรวมกัน
ในกรณีศกึ ษาทีส่ อง กำลังการผลิตไฟฟาของ PV ในไมโครกริด
มีคาสูงมากและเกินกวาความตองการในชวงเวลาการผลิต
ไฟฟาสูงสุด อยางไรก็ตามการผลิตสูงสุดของ PV และยอด
ของโหลด (Load peak) ไมไดเกิดขึ้นพรอมกันเสมอไป ยอด
ของโหลดในตอนเย็น ซึ่งความตองการมักจะสูงที่สุดจะไม
ตรงกับการผลิตไฟฟา PV ที่เกิดขึ้นในชวงกลางวัน วิธีแก
ปญหาดังกลาวนี้คือ การกักเก็บพลังงาน PV บางสวนที่ผลิต
ในระหวางวันเพื่อใชในชวงเย็นเมื่อโรงไฟฟา PV หยุดการผลิต
ซึ่งสามารถจัดการไดดวยระบบแบตเตอรี่ลิเธียมอิออน ตนทุน
คาใชจายนี้ไดลดลงอยางมากในชวงไมกี่ปที่ผานมาและการ
ศึกษาและขอมูลจากผูผลิตไดคาดการณวาจะลดลงอีกใน
อนาคตอันใกลนี้
การเพิ่มระบบกักเก็บพลังงานเขาไปในไมโครกริดหมายถึงวา
ระบบควบคุมของไมโครกริดจะมีองคประกอบเพิ่มเติมใน
การจัดการ ซึ่งไมใชเรื่องยากสำหรับแนวคิดการควบคุมแบบ
กระจายของ Microgrid Plus System ภายในการติดตั้งตัว
ควบคุมเฉพาะ MGC600-E สำหรับระบบกักเก็บพลังงานที่ใช
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับตัวควบคุมอื่นๆ ใน Microgrid
Plus System ตัวควบคุม MGC600-E จะแจงใหตัวควบคุม
อื ่ น ทราบเกี ่ ย วกั บ สถานะของตั ว ควบคุ ม และสถานะการ
ชารจแบตเตอรี่และสถานะความสมบูรณขณะที่ไดรับขอมูล
การทำงานที่สำคัญจากเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซล PV และตัว

ควบคุมระบบ
การทำงานที่เสถียรดวย PowerStore
PowerStore ของ ABB เปนเครื่องกำเนิดไฟฟารักษา
เสถี ย รภาพแบบล อ ตุ น กำลั ง ที ่ ม ี ข นาดกะทั ด รั ด และอเนก
ประสงค ซึ่งจะชวยลดความไมเสถียรในไมโครกริดหรือระบบ
ที่ออนแอ เนื่องจากความผันผวนของกำลังไฟฟา PV ที่เกิด
จากการผานของเมฆ สามารถทำงานในโหมดสนับสนุนระบบ
สำหรับระบบไฟฟาขนาดใหญหรือในโหมดเครื่องกำเนิดไฟฟา
เสมือนสำหรับไมโครกริดที่ถูกแยกออกมาได
รูปที่ 6 ไดแสดงวาเอาทพุทกำลังไฟฟาที่เสถียร ไดถูกจัดการ
ดวยการฉีดพลังงานอยางรวดเร็วและความสามารถในการ
ดูดซับที่มีประสิทธิภาพของ PowerStore ความผันผวนของ
กำลังไฟฟาเกิดจากการผันแปรในการผลิตไฟฟาพลังงาน
จากแสงอาทิตย เนื่องจากผานของเมฆ เครื่องกำเนิดไฟฟา
ดีเซลสองเครื่อง (Gen 2 และ Gen 4) มีสวนรวมในการปรับ
สมดุลกำลังไฟฟา แตความเร็วของการผันแปรของเอาทพุท
ของ PV ทำใหเกิดสเตรสไปยังตัวขับเคลื่อนของเครื่องกำเนิด
ไฟฟา ซึ่งสงผลใหเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นและการบำรุงรักษา
ที่มากขึ้น PowerStore ไดแทรกแซงทำงานไดอยางแมนยำ
ระหวางชวงสั้นๆ เหลานี้ และชวยใหเครื่องกำเนิดไฟฟา
ทำงานลาดขึ้นและลาดลงในโหมดประหยัดพลังงาน

—
นอกจากนี้รูปที่ 6 ไดแสดงใหเห็นวาตัวควบคุม
MGC600 ประสานงานการทำงานอยางไร
ยกตัวอยางเชน Gen 2 จะถูกเปดและปด
โดยตัวควบคุม MGC600-G ตามสถานะการ
ชารจและเอาทพุทกำลังไฟฟาของ PowerStore
ซึ่งถูกรายงานโดย MGC600-P
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รูปที่ 6

—

รูปที่ 6
โปรไฟลการผลิตไฟฟาใน
ไมโครกริดแบบแยกออกมา
—

รูปที่ 7
แนวคิดการควบคุมที่มีตนทุน
และความซับซอนต่ำของ ABB
เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงไมโครกริด
แบบ PV/ดีเซล
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รูปที่ 7

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อมีการตรวจพบความผันผวน PV ที่
เกิดซ้ำและสถานะการชารจของ PowerStore ที่ต่ำลงหลัง
จากชวย Gen 4 (เสนโคงสีเขียว) Gen 2 จะถูกเปดใชงาน
จากนั้นทั้งสองเครื่องจะใชการควบคุมสมดุลกำลังไฟฟาดวย
กันในขณะที่ PowerStore กำลังถูกชารจใหม
ฟงกชันการควบคุมขั้นสูง
ฟงกชันการควบคุมขั้นสูงหลายอยางรวมอยูในอุปกรณการ
เพิ่มประสิทธิภาพไมโครกริดของ ABB
การติดตามเมฆ
เพื่อที่จะรับประกันการทำงานที่มีเสถียรภาพและไดผลทาง
เศรษฐกิจของไมโครกริดที่มีการเขาถึงสูงของ PV ABB ได
พัฒนาอัลกอริทึมที่ติดตามการเคลื่อนไหวของเมฆในบริเวณ
ใกลเคียงของไมโครกริด อัลกอริทึมนี้จะทำนายเวลาที่มาถึง
และระยะเวลาปกคลุมของเมฆเหนือโรงไฟฟา PV และ
คำนวณการลดลงและการเพิ่ม ขึ้นถัดไปที่ค าดการณไวใน
เอาทพุท (อัตราการลาด) อัตราการลาดที่มากของ PV
อาจทำใหเกิดความไมเสถียรหากมากกวาอัตราการลาดของ
เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซล การทำนายชวงสั้นที่ถูกตองของ
อัตราการลาดของ PV จะชวยใหสามารถดำเนินการควบคุม
เชิงรุกและลดผลกระทบจากสิ่งรบกวนได หากมีพลังงาน
ไมเพียงพอที่เก็บไวในระบบแบตเตอรี่ เพื่อใหครอบคลุม
ปริมาณที่ขาดหายไปจากการผลิตไฟฟา PV เครื่องกำเนิด
ไฟฟาเครื่องเดียวหรือหลายเครื่อง สามารถถูกกำหนดลวง
หนาใหทำการสตารทไดหากการขาดกำลังไฟฟาจากการผลิต
เปนเวลานาน ปริมาณการใชพลังงานที่เหมาะสมอาจจะซื้อได
จากตลาดไฟฟา (สำหรับไมโครกริดที่ตอกับระบบ) ระหวาง
ชวงที่คาไฟฟามีราคาถูกโดยเก็บไวในระบบแบตเตอรี่และ
ปลอยออกมาในระหวางวันเพื่อใหตรงกับตามในสัญญา

ระบบกักเก็บพลังงานแบบผสม
(Hybrid energy storage)
ระบบกักเก็บพลังงานแบบผสม ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยี
การกักเก็บพลังงานที่หลากหลาย ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน
(อายุการใชงาน ความเร็วในการตอบสนอง ประสิทธิภาพ
ตนทุนและอื่นๆ) สามารถชวยใหผนวกรวมไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตย PV ขนาดใหญ ดวยตนทุนรวมที่ต่ำลงกวากรณีที่ถา
เทคโนโลยีถูกนำไปใชแยกกัน ABB กำลังวิเคราะหขอดีและ
ขอเสียของระบบดังกลาวและกำลังพัฒนาโซลูชั่นการควบคุม
ระบบ
โซลูชั่นประหยัดน้ำมันดีเซล
ABB กำลังพัฒนาระบบควบคุมที่มีตนทุนและความซับซอน
ต่ำ เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงในไมโครกริดแบบ PV/ดีเซล ที่มี
กำลังการผลิตตั้งแตไมกี่รอยกิโลวัตตจนถึงสองเมกะวัตต
ตัวควบคุม MGC600-G จะประสานงานกับเครื่องกำเนิด
ไฟฟาดีเซลขนาดเล็กหลายเครื่องและตัวควบคุม MGC600-P
ตัวเดียวจะจัดการกับอินเวอรเตอร PV ขนาดเล็กหลายชุด
(ดูรูปที่ 7)
เรียบเรียงจาก
Alexandre Oudalov, Celine Mahieux,
“Balancing Act”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 20-25
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A bright future

อนาคตที่สวางไสว

ระบบกักเก็บพลังงานไดแปลงรูปแบบของ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ปริมาณรังสีของแสงอาทิตยที่มาถึงพื้นผิวโลกนั้นมีมากเกินพอสำหรับความ
ตองการพลังงานทั้งหมดในโลก อยางไรก็ตามการทำใหความพรอมแบบที่ ไม
สม่ำเสมอของแหลงพลังงานแบบนี้ ใหตรงกับความตองการนั้นเปนความทาทาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเชาตรูและชวงเย็นเม�อแหลงไฟฟาพลังงานจาก
แสงอาทิตยไมสามารถผลิตพลังงานไดเพียงพอตอความตองการ ความทาทายนี้
จะสามารถถูกแกปญหาไดดวยระบบกักเก็บพลังงาน: การควบรวมแหลงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยดวยระบบกักเก็บพลังงานที่สามารถขจัดความไมแนนอน
ของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย แปลงใหเปนแหลงพลังงานที่สามารถควบคุมไดสูง
และสามารถสงตอพลังงานไดอยางงายดาย จากระบบกักเก็บพลังงานแบบ
กระจายไปจนถึงโซลูชั่นแบบรวมศูนยขนาดใหญ ABB มีความรูความชำนาญ
ดานโซลูชั่นสำหรับระบบกักเก็บพลังงานที่จำเปนเพ�อใหสามารถควบคุมและ
เช�อมตอการติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดอยางแมนยำ

เครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ไดถูกติดตั้งตาม
แผนการไมเพียงแตชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตยัง
เพิ่มความนาเชื่อถือไดและความมั่นคงของระบบไฟฟากำลัง
การวางแหลงพลังงานแบบกระจายที่เล็กกวาไวใกลโหลด
ทำใหระบบไฟฟากำลังมีความยืดหยุนมากขึ้นตอไฟฟาดับ
และการหยุดชะงักของคุณภาพไฟฟา ซึ่งกอใหเกิดประโยชน
ตอทั้งหนวยงานทางไฟฟาและผูใช อีกทั้งยังมีประโยชนทาง
เศรษฐกิจอีกดวย ถาผูใชสามารถสรางและใชพลังงานของ
ตัวเองไดดังนั้นจึงเปนการหลีกเลี่ยงที่ตองจายคาไฟฟา
อยางไรก็ตามเพื่อที่จะไดตระหนักถึงศักยภาพและคุณคาของ

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอยางเต็มทีน่ น้ั ลักษณะทางธรรมชาติ
ที่ไมตอเนื่องจะตองถูกเอาชนะใหได เครื่องมือสำคัญอยาง
หนึ่งสำหรับการจัดการนี้คือ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy
Storage System – ESS) การวางระบบหรืออุปกรณกักเก็บ
พลังงานใหอยูติดกับระบบเซลลแสงอาทิตย (Photovoltaic
– PV) ชวยใหสามารถควบคุมไดอยางแมนยำในเรือ่ งของเมือ่ ใด
และปริมาณพลังงานที่จะถูกจัดการบนระบบไฟฟา ระบบ
กักเก็บพลังงานยังชวยใหไดพลังงานเอาทพุทที่เรียบ ซึ่งชวย
เพิ่มคุณภาพของพลังงานใหกับผูใช นอกจากนี้ ESS ยังชวย
ใหเกิดการใชพลังงานจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โซลูชั่นการกักเก็บพลังงานในชุมชนของ ABB ถูกออกแบบ
มาสำหรับกรณีเหลานี้ทั้งหมดและสามารถถูกนำมาใชในงาน
หลายขนาดตั้งแต 25kW ไปจนถึงระดับ MW ตัวอยางเชน
โมดูลการกักเก็บพลังงานแบบผนวกรวม (Energy Storage
Module – ESM) ของ ABB ประกอบดวยหมอแปลงไฟฟา
สวิตชเกียรไฟฟาแรงดันต่ำและปานกลาง และอุปกรณ
ออโตเมชั่น เชน เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) การ
ออกแบบที่เปนเอกลักษณนี้ ทำใหไดการติดตั้งเร็วและงาย
ด ว ยความปลอดภั ย ระดั บ สู ง สำหรั บ อุ ป กรณ แ ละผู  ใช ง าน
ตัวเลือกของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนที่จะใชใน ESM
ที่เฉพาะเจาะจงอยูบนพื้นฐานของขอกำหนดเฉพาะของการ
ประยุกตใชงาน

ระบบกักเก็บพลังงาน PV จะชวยใหประหยัด
มากขึ้นโดยทำใหโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เปนแหลงพลังงานที่เช�อถือไดเม�อการใชงาน
ของผูใชอยูที่จุดสูงสุด ในชวงเวลานี้
พลังงานที่ถูกเก็บไวโดย ESS ในชวงความ
ตองการต่ำสามารถถูกนำมาใชเพ�อที่จะ
หลีกเลี่ยงคาไฟฟาเม�อความตองการอยูที่
จุดสูงสุดได
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รูป 1
โหมดการควบคุมความถี่

รูปที่ 1

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระดับหนวยงานทางไฟฟา
(Utility-scale solar energy)
ความตองการเพิ่มขึ้นสำหรับแหลงพลังงานไฟฟาที่ปลอย
คารบอนนอยและยั่งยืนกวาไดขับเคลื่อนการเติบโตของการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในระดับหนวยงานทางไฟฟา
ดวยอัตราที่สูงเปนประวัติการณ อยางไรก็ตามระบบไฟฟา
ได ถ ู ก ออกแบบมาเพื ่ อ ส ง ไฟฟ า ที ่ ไ ด ถ ู ก วางแผนไว แ ละมี
เสถียรภาพจากแหลงพลังงานที่ถูกรวมศูนยผานสายสงและ
สายจายไฟไปสูผูใช วิศวกรไดวางแผนอยางระมัดระวังและ
ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟาอยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจวาพลังงาน
มีพรอมใชในที่ที่ตองการในเวลาที่แมนยำที่จำเปน การเพิ่ม
แหลงพลังงานที่ผันแปรไมตอเนื่องและกระจายอยูทั่วทั้ง
ระบบสงและระบบจ า ยไฟตองการการควบคุมเพิ่มเติมที่
สำคัญและแมนยำเพื่อใหแนใจไดวาอุปสงคและอุปทานเปน
ไปในทิศทางเดียวกัน
ESS สำหรับการควบคุมความถี่
ผูใหบริการระบบไฟฟามักใชแหลงผลิตพลังงานไฟฟาขนาด
ใหญ ไมแตเพียงจายพลังงานปริมาณมากไปยังผูใช แตยังให
บริการเสริมที่จำเปนตอการรักษาความสมบูรณของระบบ
ไฟฟาดวย หนึ่งในเรื่องที่ตรงประเด็นกับการบริการเหลานี้คือ
การควบคุมความถี่แบบเรียลไทม ระบบไฟฟาทั่วโลกทำงาน
ที่ความถี่ 50Hz หรือ 60Hz เพื่อใหมั่นใจวาสถานที่และ
อุปกรณที่สำคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาไดจายพลังงานอยาง
ถูกตอง ซึ่งตองมีความสมดุลทันทีและตอเนื่องระหวางการ
จายไฟฟาและความตองการ เรื่องนี้เปนเรื่องที่ยากเพียงพอ
สำหรับจัดการกับเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบทั่วไปที่สามารถ
คาดเดาไดและสามารถจัดวางไดงาย แตกลายเปนเรื่องที่
ซั บ ซ อ นมากขึ ้ น เมื ่ อ แหล ง ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ด  ว ย
ความแปรปรวนโดยธรรมชาติไดถูกเพิ่มเขาไปในแหลงพลัง
งานแบบผสมผสาน

—

ยิ่งไปกวานั้นเม�อแหลงผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดระดับหนวยงานทางไฟฟา
ไดถูกตอเขาสูระบบและโรงไฟฟาที่ ใชถานหิน
ไดถูกปดตัวลงมากขึ้น แหลงพลังงานที่
สามารถควบคุมไดงายที่ ไดใหการบริการ
ระบบไฟฟาดังกลาวจะมีจำนวนนอยลง
อยางไรก็ตามระบบกักเก็บพลังงานควบคูไปกับ PV ชวยทำให
ระบบไฟฟาที่ไมสามารถคาดเดาไดและมีการผันแปร กลาย
เปนแหลงพลังงานที่สามารถควบคุมไดงายขึ้น ซึ่งสามารถถูก
จัดการใหเพื่อการควบคุมความถี่แบบวินาทีตอวินาทีในแบบ
เรียลไทม เมื่อถูกใชรวมกับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ESS
ก็จะถูกชารจหรือถูกดิสชารจตอบสนองตอการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของความถี่ของระบบไฟฟา (ดูรูปที่ 1) วิธีการควบคุม
ความถี่นี้เปนทางเลือกที่นาสนใจโดยเฉพาะ เนื่องจากการ
ตอบสนองที่รวดเร็วและปราศจากการปลอยกาซเรือนกระจก
ESS สำหรับการสนับสนุนการคงและการกอรางความจุ
(Capacity ﬁrming and ramping)
เพื่อรักษาความสมบูรณของระบบไฟฟาและมั่นใจในเรื่อง
คุณภาพไฟฟา แรงดันไฟฟาและความถี่จะตองถูกรักษาให
คงที่อยางตอเนื่องในระดับที่กำหนดไว อยางไรก็ตามดวย
โรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ร ะดั บ หน ว ยงานทางไฟฟ า
ความสามารถในการรักษาระดับเหลานี้สามารถถูกลดทอน
ไดอยางรวดเร็วโดยการเคลื่อนยายของเมฆ การเปลี่ยนแปลง
อยางกะทันหันของสภาพอากาศหรือการแตกราวของแผง
เซลลแสงอาทิตย การผันแปรเหลานี้สามารถกอใหเกิดความ
ผันผวนอยางรวดเร็วของกำลังไฟฟา PV ซึ่งสงผลใหเกิดการ

—
รูปที่ 2
โหมดการคงความจุ
—
รูปที่ 3
โหมดการขยับยายโหลด
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เบี่ยงเบนในความถี่และแรงดันไฟฟา แมแตแควินาทีเดียวที่
เมฆบังแสงอาทิตยสามารถทำใหแรงดันไฟฟาลดลง ลด
เสถียรภาพของระบบไฟฟา การลดลงของแรงดันไฟฟาและ
พลังงานอยางฉับพลันอาจทำใหเกิดการเบี่ยงเบนของระดับ
ความถี่ รบกวนลักษณะการทำงานโดยรวมของระบบไฟฟา
ดวยการดูดซับพลังงานในการตอบสนองตอสัญญาณควบคุม
ของระบบไฟฟา ESS สามารถทำใหมั่นใจไดวาความถี่และ
ระดับแรงดันไฟฟาที่ถูกตองไดถูกรักษาไว (ดูรูปที่ 2) ระบบ
กักเก็บพลังงานไมเพียงแตชวยคงความจุนี้ใหกับระบบ PV
แตยังชวยใหแนใจไดวากำลังไฟฟา PV จะเพิ่มขึ้นและลดลง
ในอัตราที่กำหนดโดยผูใหบริการระบบไฟฟา เพื่อใหแนใจวา
โรงไฟฟา PV จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบไฟฟา (Grid
code) ในพื้นที่ได

ESS สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยระดับหนวยงานทางไฟฟา
ESS ที่ไดถูกติดตั้งตามแผนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานและเพิ่มความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาและทำการ
ผนวกรวมใหดีขึ้นเขากับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จากระบบ
แปลงพลังงาน (Power conversion systems – PCS) ไปยัง
ระบบแบตเตอรี่ ESS แบบผนวกรวมและครบวงจรสมบูรณ
EssPro™ ของ ABB ทำใหมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน
ที่สูงในการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและรักษาความ
นาเชือ่ ถือไดและประสิทธิภาพของระบบไฟฟา (ดูรปู ที่ 4)

ESS ชวยเรื่องความนาเชื่อไดของระบบโดยผานการ
ขยับยายโหลด
ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารติดตัง้ ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสงู ระบบไฟฟา
ในพื้นที่จะมีความไวตอเรื่องความเพียงพอของทรัพยากร
เมื่อความตองการและการผลิตไฟฟา PV ไมสมดุล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงเชาและชวงเย็นที่มีความตองการเริ่มที่จะเพิ่ม
ขึ้นแตแหลงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไมไดผลิตพลังงานที่
เพียงพอเพื่อจะรองรับความตองการนี้ จึงเปนกรณีที่ระบบ
กักเก็บพลังงานสามารถชวยผูใหบริการระบบรักษาความ
สมบูรณของระบบไฟฟาผานความสามารถในการขยับยาย
โหลด (Load-shifting capability) ดวยการทำงานรวมกัน
ระหวางไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและระบบกักเก็บพลังงาน
ESS จะสามารถชารจเมื่อการผลิตไฟฟาสูงกวาความตองการ
และดิสชารจเมื่อความตองการเริ่มที่จะพุงสูงขึ้นและพระ
อาทิตยกำลังจะตกดิน (ดูรูปที่ 3)

รูปที่ 2

รูปที่ 3
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EssPro PCS ของ ABB
ไดเช�อมโยงแบตเตอรี่ของ ESS
เขากับระบบไฟฟาและแปลงพลังงานที่เก็บไวจาก
DC เปน AC ที่ตอเขาดวยกับระบบไฟฟา
ของหนวยงานทางไฟฟา นอกจากเทคโนโลยี ใน
การแปลงพลังงานแลว ระบบยังใหการควบคุมที่
จำเปนในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน
การในการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ESS แบบ EssPro Grid ที่เปนแบบผนวกรวมครบวงจรของ
ABB มีใหเลือกสำหรับความตองการกำลังไฟฟาตั้งแตหลาย
รอยกิโลวัตตถึงหลายสิบเมกะวัตตและพรอมสำหรับการ
เชื่อมตอกับระบบแรงดันไฟฟาปานกลางหรือสูง (ดูรูปที่ 5)
จากประสบการณที่สั่งสมมานานของ ABB ในระบบไฟฟา
และความรูในเทคโนโลยีดานแบตเตอรี่ที่ลึกซึ้ง ระบบไฟฟา
ที่ใช EssPro ไดรวมการควบคุมขั้นสูงและขั้นตอนวิธีดวย
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—
รูปที่ 4
การจัดวางตูและคอนเทนเนอร
ของ EssPro PCS ของ ABB

เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ
ประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ESS

REACT
การปฏิบัติงานจริงและคาใชจายทำใหแบตเตอรี่เชิงไฟฟาเคมี
เปนทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยสวนเกิน แตการเพิ่มแบตเตอรี่โดยไมมีการวางแผน
การตอเขากับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย แมวาจะนำพา
ใหเกิด self-sufﬁciency ได แตก็ทำใหเกิดความนาสงสัยใน
เรื่องผลตอบแทนทางการเงิน โซลูชั่น PV/ระบบกักเก็บ
พลังงานของที่อยูอาศัยที่ยั่งยืนสำหรับเชิงเศรษฐกิจกลับเปน
ผลมาจากการประนีประนอมของขนาดแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง
และระดับ self-consumption และ self-sufﬁciency ของ
ครัวเรือนที่สามารถบรรลุไดดวยการเพิ่มกลยุทธการจัดการ
พลังงานที่เหมาะสม

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยระดับกลุม
ที่อยูอาศัย
ผลการบันทึกการเติบโตของตลาดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทั่วโลกนับตั้งแตป 2004 ไดมีการริเริ่มโดยโครงสราง Feed-in
Tariff (FIT) ที่ประเทศเยอรมนี หลายปที่ผานมา FIT ไดทำให
มั่นใจเรื่องผลตอบแทนสำหรับทุก kWh สำหรับไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ถูกจายเขาไปในระบบไฟฟาที่อัตราคาไฟฟาที่
สูงกวาราคาคาไฟฟาขายปลีก โดยปราศจากการจับคูระหวาง
ปริมาณที่ถูกจายเขาไปกับความตองการที่แทจริงของครัว
เรือนไมวาจะเปนดานความสมดุลทางพลังงานหรือในแงของ
ความเทียบเทาดานกำลังไฟฟาในเวลาใดก็ตาม แตภูมิทัศนนี้
ไดมีการเปลี่ยนแปลง โดยไดถูกขับเคลื่อนจากการเพิ่มขึ้น
ของการผลิตไฟฟาแบบกระจายที่ทำใหเกิดปญหาความไม
เสถียรของระบบไฟฟาที่เกี่ยวของอยางรุนแรงเพิ่มขึ้น ความ
เทาเทียมกันที่ใกลเขามาของคาใชจายในการผลิตดวยตัวเอง
และคาใชจายดานพลังงาน รวมถึงการลดลงของคาจูงใจ
ตอบแทน
คียเวิรดใหมของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยคือ self-consumption (การใชพลังงานในครัวเรือนของไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ผลิตภายในครัวเรือน) และ self-sufﬁciency
(ความสามารถที่จะตอบสนองความตองการพลังงานในครัว
เรือน) เพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งสองนี้ความคลาดเคลื่อน
ระหว า งไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ นแต ล ะวั น และความ
ตองการใชภายในครัวเรือนจะตองถูกเอาชนะใหได (ดูรูปที่ 6)
สิ่งนั้นถูกทำใหสำเร็จโดยการเพิ่มความสามารถของระบบ
กักเก็บพลังงานใหกับระบบ PV แบบดั้งเดิม

ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยูอาศัยของ ABB คือ REACT
(Renewable Energy Accumulator and Conversion
Technology) (ดูรูปที่ 7) ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหเกิด
การประนีประนอมในวิธีที่ดีที่สุดที่เปนไปได ระบบ REACT
ประกอบดวยเครื่องแปลงกระแสไฟฟา PV ที่เชื่อมตอกับ
ระบบไฟฟา (ขนาดถึง 5kW) ที่ไดรับไฟจาก DC โดยที่ถูกรวม
เขาไวใน MPPT ซึ่งตอกับแผง PV กับเครื่องชารจแบตเตอรี่
แบบสองทิศทางตอเขาดวยกัน (ดูรูปที่ 8) แมวาโครงสราง
แบบผนวกรวม DC Link จะเปนโซลูชั่นที่คุมคาที่สุด สำหรับ
การติดตั้งระบบใหม แตก็สามารถนำไปใชในการปรับปรุง
โรงไฟฟา PV ที่มีอยูใหเปนเครื่องชารจแบตเตอรี่แบบ AC โดย
แคเพียงไมเชื่อมตอกับแผง PV เขากับสวนอินพุท
สวนระบบกักเก็บพลังงานของระบบ REACT ทำจากแบตเตอรี่
ลิเธียมอิออนที่มีโครงสรางแบบโมดูล ซึ่งชวยใหระบบสามารถ
ขยายจาก 2kWh จนถึง 6kWh (สามารถอัพเกรดไดที่
สถานที่ติดตั้ง) ระบบการจัดการโหลดแบบออนบอรดทำใหมี
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รูปที่ 5
—
รูปที่ 5
ตัวอยางรูปแบบของ EssPro
Grid ของ ABB ที่ 1 MW – 15
นาที
—
รูปที่ 6
อุปสงคและอุปทานที่ไมสอดคลอง
กันของ PV แบบที่ใช
ในที่อยูอาศัย
—
รูปที่ 7
ระบบ REACT ของ ABB
ซึ่งมีที่เก็บแบตเตอรี่ไวในชอง
ดานซายและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทางดานขวา
—
รูปที่ 8
รูปแบบของระบบ REACT
โดยทั่วไป: มิเตอรวัดพลังงาน
แบบเฉพาะเจาะจงที่ใหฟดแบ็ค
แบบเรียลไทมเกี่ยวกับ
self-consumption และ
self-sufﬁciency

รูปที่ 7
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รูปที่ 6

การตอบโตระหวางโหลดหรืออุปกรณ จึงสงเสริมความอิสระ
ของพลังงานที่ใชในครัวเรือนไดถึงรอยละ 60 ในรูปแบบ
ระบบพื้นฐาน
ตัวเลือกของแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนไดรับการผลักดันจาก
รายละเอี ย ดของค า ใช จ  า ยที ่ ค าดว า จะดี ข ึ ้ น ในป ถ ั ด ไป
ประสิทธิภาพของขนาดหรือความจุ อัตราในการชารจหรือ
ดิสชารจ ประสิทธิภาพและอายุการใชงาน (ซึ่งจะมากกวาสอง
เทาของเทคโนโลยีในปจจุบัน)
อนาคตที่สวางไสว
การเพิ่มความสามารถในการกักเก็บพลังงานเขากับการติดตั้ง
PV ไมวาจะขนาดเทาใดก็ตาม ชวยเอาชนะลักษณะความไม
ตอเนื่องของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดและตอเขาสูระบบ
ที่มีแหลงพลังงานแบบดั้งเดิมมากขึ้นในแงของความสามารถ
ในการจัดวาง เสถียรภาพและการควบคุม ฯลฯ การพัฒนา
อยางตอเนื่องของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเปนสิ่งจำเปน
เพื่อเพิ่มความสามารถสู self-consumption และ self-suf-

รูปที่ 8

ﬁciency และการผนวกรวมแหลงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เขาสูระบบไฟฟาทั่วโลกไดอยางสมบูรณแบบ
เรียบเรียงจาก
Paolo Casini, Dario Cicio,
“A Bright Future”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 26-32
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Evolving solutions

โซลูชั่นที่พัฒนาไป

แนวโนมเทคโนโลยีและเปาหมายการออกแบบสำหรับ
อินเวอรเตอรของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในยุคหนา
การแปลงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนการประยุกตใชงานที่คอนขาง
ใหม ในโลกของอิเล็กทรอนิกสกำลัง เทคโนโลยีการแปลงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยกอนหนานี้ขึ้นอยูกับตัวขับเคล�อนมอเตอรและ
เพิ่งมีการเห็นการพัฒนาวิธีการแปลงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนี้ เพ�อรักษาสถานะที่แข็งแกรงในระบบไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยในปจจุบัน บริษัททั้งหลายตองปรับตัวใหเขากับ
ตลาดที่มีการพัฒนาไปอยางตอเน�องและยังมีวิสัยทัศนมุงเนนไป
ที่เทคโนโลยีหลัก เพ�อใหมั่นใจวาการออกแบบนั้นทันสมัย
สำหรับความจำเปนในอนาคต ABB ดวยพื้นฐานที่แข็งแกรงในเร�อง
อิเล็กทรอนิกสกำลัง ไมเพียงแตเปนผูผลิตอุปกรณไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยชั้นนำ แตยังเปนผูบุกเบิกในเทคโนโลยีการแปลง
พลังงานไฟฟาแสงอาทิตยในยุคหนาดวย

Feed-in Tariff (FIT) ที่ใชกันอยางแพรหลายและสิ่งที่จูงใจ
อื่นๆ ที่ชวยลดตนทุนของโมดูล PV ไดนำพาไปสูความเจริญใน
อุตสาหกรรม PV ระหวางป 2006-2011 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยุโรป อยางไรก็ตามการลดลงอยางมากของแรงจูงใจทางการ
เงินไดบังคับใหตลาดตองปรับตัว ซึ่งหมายความวาตนทุนคา
ใชจายไดกลายเปนเปาหมายหลักสำหรับอุปกรณที่ออกมา
ใหม การวิจัยก็ตองมีการปรับตัวเชนกัน ABB ไดทำการ
ตรวจสอบอยางจริงจังในการพัฒนาใหมสำหรับการประยุกต
ใชงาน PV โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระบบการแปลงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
การแปลงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
การแปลงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยหมายถึง การสงที่มี
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ประสิทธิภาพและถูกควบคุมของพลังงานไฟฟาจากโมดูล PV
ไปยังโหลดของระบบ (ในการประยุกตใชงานในที่อยูอาศัย
ที่มีขนาดเล็ก เชน การทำความรอนหรือแสงสวาง) หรือสง
เขาสูระบบสงไฟฟา (ในการประยุกตใชงานที่มีขนาดใหญ)
พลังงานการแผรังสีของพระอาทิตย ซึ่งไปถึงพื้นผิวของโลก
ไดถูกจับในรอยตอสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor junction)
ภายในเซลล PV ซึ่งสรางพาหะประจุ (Charge carrier)
ซึ่งก็คือ กระแสไฟฟาเขาสูระบบ ดวยธรรมชาติของเซลล PV

ซึ่งถูกมองวาเปนแหลงกระแสไฟฟา (Current source) ที่ไม
เหมือนกับแหลงไฟฟาสวนใหญ ซึ่งจะมีคุณลักษณะเปนแหลง
แรงดันไฟฟา (Voltage source) ซึ่งตองการมาตรการที่
เหมาะสมที่จะควบคุมดวยความนาเชื่อถือไดของการผลิต
ไฟฟา ตัวแปลง (Converter) ที่ถูกใชในระยะแรกสำหรับการ
ประยุกตใชงาน PV นั้นไดใหการทำงานแบบ Suboptimal
และแมแตในวงการทางวิทยาศาสตรไดพยายามที่จะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนดวยหลักการการควบคุมการ
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รูปที่ 1
คุณลักษณะของแหลงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 1

แปลง PV ตั้งแตนั้นมาขอบกพรองในการทำงานดังกลาว
ไดถูกกำจัดไป
เนื่องดวยธรรมชาติของสารกึ่งตัวนำที่เปนแบบไมเชิงเสน
เครื่องกำเนิดไฟฟา PV จะใหกำลังไฟฟาสูงสุดออกมา เมื่อ
เครื่องกำเนิดไฟฟาถูกใหทำงานที่ระดับแรงดันไฟฟาเฉพาะ
เทานั้น (ดูรูปที่ 1) นอกจากนั้นเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม เชน
อุณหภูมิของเซลล PV ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟาและความ
เขมของการแผรังสีที่มาถึง ไดเปลี่ยนคุณสมบัติทางไฟฟาและ
กำลังไฟฟาทีถ่ กู ผลิตของเครือ่ งกำเนิดไฟฟา PV เปนอยางมาก
กำลังไฟฟาที่ถูกผลิตขึ้นจะเพิ่มขึ้นดวยฟงกชันของการลดลง
ของอุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตยและการเพิ่มขึ้นของความ
เขมของการแผรังสี ดังนั้นในภูมิภาค เชน ยุโรปเหนือ เครื่อง
กำเนิดไฟฟา PV อาจจะผลิตกำลังไฟฟาสูงสุดในตอนเชา
ที่หนาวในชวงเริ่มตนของฤดูใบไมผลิ
ลักษณะที่ไมตอเนื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟา PV ไดถูกควบคุม
โดยใชอิเล็กทรอนิกสกำลังในการแปลงพลังงานที่ถูกผลิตขึ้น
ของเครื่องกำเนิดไฟฟา PV ดวยการผานคุณสมบัติที่เรียกวา
Maximum power point tracking (MPPT) ตัวแปลงจะ
ตรวจสอบเอาทพุทกำลังไฟฟาของเครื่องกำเนิดไฟฟา ทำการ
ปรับอยางตอเนื่องไปยังระดับที่ตองการโดยการเปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟาของเครื่องกำเนิดไฟฟา
องคประกอบขั้นพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟา PV จะเปน
เซลล PV ประมาณ 15 cm × 15 cm ดวยความหนาประมาณ
100 µm เซลล PV เดี่ยวมักจะสรางกำลังไฟฟาสองวัตต
ที่แรงดันไฟฟาต่ำกวาหนึ่งโวลท โดยขึ้นอยูกับขนาดและ
เทคโนโลยีที่ถูกใช เซลลสวนใหญอยูบนพื้นฐานของซิลิกอน

(Si) แตทั้งชุดประกอบดวยวัสดุสารกึ่งตัวนำทั่วไปอื่นๆ เชน
Gallium-nitride (GaN) Indium-phosphide (InP) และ
Copper-indium-gallium-diselenide (CIGS) รวมทั้งวัสดุ
ที่แปลกใหมดวยชื่อที่เปนแบบออแกนิคและยอมสี (Organic
and dye-sensitized)
แตละเซลลจะถูกตอรวมกันเปนชุดเพื่อสรางโมดูล PV (ซึ่ง
พิจารณาวาเปนแผง PV) ซึง่ ประกอบดวย 2-96 เซลล เพราะวา
การแปลงพลังงานจะเปนไปไดมากกวาดวยระดับแรงดัน
ไฟฟาที่สูงขึ้น โมดูล PV โดยทั่วไปอยูในชวงตั้งแต 5 ถึง
350W ระบบขนาดใหญจะทำไดดวยโมดูลกำลังที่สูง โมดูล
PV จะถูกเชื่อมตอแบบอนุกรม เพื่อที่จะสรางหนวยพื้นฐาน
ซึ่งก็คือ สตริง PV (PV String) เนื่องดวยขอกำหนดเรื่องความ
ปลอดภัย คาแรงดันสูงสุดของสตริง PV เมื่อเทียบกับพื้นดิน
(Ground) จะถูกจำกัด (1,000V/1,500V ในสหภาพยุโรป
และ 600V ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งจะกำหนดคากำลัง
สูงสุดของสตริง PV สตริง PV ที่มีคาที่กำหนดที่ 1,000V
มักจะใหกำลังไฟฟา DC ที่ 5kW ดังนั้นเครื่องแปลง PV
เชิงพาณิชยสำหรับหลายสตริงโดยทั่วไปจะมีคากำหนดที่เปน
จำนวนเทาของ 5kW
ตัวแปลงกำลังที่แปลงกำลังไฟฟาที่ผลิตไดโดยทั่วไปจะมีการ
จัดหมวดหมูดังนี้ ไมโครอินเวอรเตอรโดยทั่วไปเชื่อมตอโมดูล
PV จำนวน 1- 4 โมดูลเขากับระบบไฟฟา AC อินเวอรเตอร
แบบสตริงที่เปนแบบหนึ่งเฟสหรือสามเฟสจะเชื่อมตอกับ
สตริง PV จำนวน 1-20 ชุด และทายสุด อินเวอรเตอรสาม
เฟสแบบรวมศูนยมักจะมีคากำลังไฟฟาที่กำหนดมากกวา
100kVA (ดูรูปที่ 2) นอกจากนั้นยังมีกลุมเฉพาะของ
ออพติไมเซอรกำลัง (Power optimizer) ซึ่งเปนตัวแปลง
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DC-DC กำลังต่ำที่เพิ่มเติม ซึ่งเจาะจงสำหรับใชในการปรับ
แตงคากำลังไฟฟาที่ผลิตขึ้นในสตริง PV ที่มีอยู ดวยการไม
รวมตัวออพติไมเซอรกำลัง ABB จัดหาตัวแปลงและโซลูชั่น
สำหรับการประยุกตใชงานในทุกแบบ

สามารถแนะนำลวงหนาใหอินเวอรเตอรภายในโรงไฟฟาได
เพื่อปรับการดำเนินงานเพื่อที่จะปรับปรุงการดำเนินการ
MPPT นอกจากนี้ขอมูลนี้สามารถถูกใชทำนายกำลังไฟฟาที่
จะมีพรอมใชในระยะสั้น ที่จะใหประโยชนกับผูประกอบการ

คุณลักษณะในระดับโรงไฟฟา
ตามปกติแลว การติดตั้ง PV เกิดขึ้นไดดวยคากำหนดของ
อินเวอรเตอรที่เปนไปไดสูงสุด ซึ่งสัมพันธกับขนาดของการ
ติดตั้งกลาวคือ การติดตั้งขนาดเล็กดวยไมโครอินเวอรเตอร
และระบบขนาดใหญขึ้นดวยสถานีอินเวอรเตอรกำลังสูงตาม
ลำดับ แนวความคิดนี้กำลังเปลี่ยนเพราะวาอุตสาหกรรม
ได ม ี แ นวโน ม ของระบบไฟฟ า กำลั ง สู ง ที ่ ถ ู ก สร า งขึ ้ น ด ว ย
อินเวอรเตอรแบบสตริง

คุณลักษณะที่ทันสมัย ซึ่งเกิดขึ้นในการประยุกตใชงาน PV คือ
การเชือ่ มตอกับการบริการขอมูลแบบกระจายหลายแบบ ทีซ่ ง่ึ
อินเวอรเตอรจะมีการเชื่อมตอไปยังเครือขายขอมูลเพื่อเก็บ
และแบงปนขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิเชน ขอมูลเอาทพุทในอดีต
ซึ่งขอมูลดังกลาวชวยผูปฏิบัติการระบบไฟฟาในการจัดการ
กับความสมดุลของความตองการพลังงาน
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รูปที่ 2
ตัวแปลงกำลังไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยเชิงแนวคิด

—
ปจจัยที่ผลักดันใหเกิดขึ้นไดรวมเอาทพุท
การใชพลังงานที่สูงขึ้นเชนเดียวกับคาใชจาย
ในการติดตั้งที่ลดลง นอกจากนั้นใน
ระหวางความผิดพลาดของอินเวอรเตอร
เพียงแคสวนที่จำกัดของการติดตั้งจะหยุด
การผลิตพลังงานไฟฟา ดังนั้นความสำคัญ
ของอินเวอรเตอรแบบสตริงจึงเพิ่มขึ้น
การพัฒนาทีน่ า สนใจอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม ในการใชงาน PV สำหรับ
ระบบขนาดใหญคือการรวมการวัดขอมูลดานสิ่งแวดลอม
เพื่อเพิ่มการคาดการณในอนาคตอันใกลและเอาทพุทกำลัง
ไฟฟา ดวยการผานการตรวจสอบเชน การเคลื่อนที่ของเมฆ
ใกลโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ตัวควบคุมแบบรวมศูนย

อุปกรณสารกึ่งตัวนำที่กำลังเติบโต
หัวใจของอินเวอรเตอร PV คือ บริดจของอุปกรณสารกึ่งตัวนำ
ที่สวิตซไดอยางรวดเร็วที่พรอมดวยสวนกักเก็บพลังงานแบบ
พาสซีฟ ทำใหมน่ั ใจเรือ่ งจัดการพลังงาน ในขณะทีอ่ นิ เวอรเตอร
ของ PV สวนใหญใชอุปกรณจาก Si ในชวงที่ผานมานั้นไดมี
การเกิดขึ้นของอุปกรณจาก SiC ดวยความสามารถที่ทนได
ตอแรงดันไฟฟาและอุณหภูมิที่สูงขึ้นและสวิตซไดเร็วกวา
อุปกรณจาก Si อุปกรณจาก SiC ไดชวยใหไดตัวแปลงที่มี
ขนาดกะทั ด รั ด และสามารถจั ด การกำลั ง ไฟฟ า อย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตามเทคโนโลยี SiC ยังมีราคา
แพงและความนาเชื่อถือของสวนประกอบ SiC ในระยะยาว
ยังคงเปนคำถามเปดอยู แมจะมีขอดอยเหลานี้ อุปกรณ SiC
สามารถถูกมองไดวาจะเปนสวนหนึ่งของอินเวอรเตอรของ
PV ในไมกี่ปที่จะมาถึง ซึ่งถูกสาธิตใหเห็นจากงานวิจัยและ
อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี SiC ของ ABB
ประโยชนของเทคโนโลยี GaN เมื่อเทียบกับ Sic ยังคงถูกถก
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รูปที่ 3
การพัฒนาการเรื่องความหนา
แนนกำลังไฟฟาในอินเวอรเตอร
PV แบบที่ติดผนังและไมมี
หมอแปลง

รูปที่ 3

เถียงกัน โดยมีการอางถึงวาอุปกรณดวย GaN ทำใหเกิดการ
สวิตซอยางรวดเร็วเปนพิเศษ (Ultrafast) จึงใหประโยชน
เพิ่มขึ้นในเรื่องประสิทธิภาพและความหนาแนนของพลังงาน
อยางไรก็ตามผูทำงานในทางปฏิบัติซึ่งตรวจสอบความถูกตอง
ของการอางอิงถึงนี้ยังไมไดมีการประกาศ
ในขณะที่อุปกรณจาก SiC จะมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนไดอยาง
สมบูรณแลว อุปกรณจาก GaN ยังไมถึงระดับนั้น ปจจุบัน
อุปกรณจาก GaN ยังมีจำนวนไมมากในตลาดและยิ่งกวานั้น
ยังไมมีโมดูลกำลังที่มีกระแสสูง อันเนื่องมาจากคุณสมบัติ
ของรอยตอสารกึ่งตัว GaN ดานขางซึ่งทำใหการทำการขนาน
ชิพ GaN จำนวนมากทำไดยาก ดังนั้นทำใหขัดขวางการผลิต
โมดูลที่มีกระแสสูงดวยชิพ GaN แบบที่บรรจุเดี่ยว (Singlepackaged GaN Chip) มีความเปนไปไดที่จะไดระดับพลัง
งานถึงโดยประมาณ 20 ถึง 30kW โดยที่ระดับพลังงานที่สูง
จำเปนตองใชแบบโมดูล
ความหนาแนนกำลังไฟฟาของอินเวอรเตอรแบบสตริง
ในชวง 10 ปที่ผานมา เปาหมายการออกแบบสำหรับ
อินเวอรเตอรของ PV ไดเปลี่ยนไปอยางมาก การออกแบบ
ในรุนแรกมีเปาหมายเพื่อใหไดผลผลิตพลังงานที่สูงโดยใช
ตัวแปลง MPPT หลายตัวที่แยกจากกัน การออกแบบรุน
ที่สองเพื่อใหไดประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดและตามดวย
ระบบแบบหนึง่ ขัน้ ในรุน ทีส่ าม เปาหมายการออกแบบขณะนี้
คือ การทำใหตนทุนลดลลงและเพิ่มความหนาแนนของ
พลังงาน ซึ่งเปนความทาทายที่แตกตางกันสำหรับผูออกแบบ
อิเล็กทรอนิกสกำลัง

ความกังวลเรื่องความหนาแนนของพลังงานไดเกิดขึ้นจาก
ความตองการทีห่ ลากหลาย สำหรับเหตุผลดานความปลอดภัย
ไดมีการกำหนดขีดจำกัดของน้ำหนักที่ 75 กิโลกรัม สำหรับตู
ที่จะแบกดวย 2 คน สำหรับการติดตั้งบนผนังยังมีขอจำกัด
ที่เกี่ยวของกับแรงรับน้ำหนักของโครงสรางติดตั้งและผนัง
ดวยตัวขับเคลือ่ นอีกอยางคือ ตนทุนการขนสงทีล่ ดลงตอหนวย
วัตตที่ติดตั้ง

—
การพัฒนาของเร�องความหนาแนนของพลังงาน
ของอินเวอรเตอรของ PV แบบสามเฟสเชิง
พาณิชยแบบติดผนังไดและไมมีหมอแปลงที่มี
น้ำหนักนอยกวา 75 กิโลกรัม แสดงใหเห็นวา
ผูผลิตอินเวอรเตอรไดใสความพยายามมากขึ้น
ในการเพิ่มความหนาแนนของพลังงานใหสูงขึ้น
(ดูรูปที่ 3)
ความหนาแนนของพลังงานของอินเวอรเตอร PV มีขอจำกัด
ที่ชัดเจน โดยปกติแลวองคประกอบของฟลเตอรแบบพาสซีฟ
ประกอบเปนสวนสำคัญของน้ำหนักของระบบ แตวิธีการใน
การถายเทความรอน ตัวหุม (ตู) และอุปกรณปองกันตางๆ
ก็ชวยเพิ่มน้ำหนักไดเปนอยางมาก ขอกำจัดเหลานี้หลาย
อยางไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน ความหนาของตูและ
การใชวิธีปองกันบางอยางที่มีการกำหนดไวในมาตรฐาน (เชน
IEC 62109) ระดับพลังงานที่สูงขึ้น ทำใหไดการปองกันที่มี
ขนาดใหญขึ้น จึงสงผลใหไดตูที่หนักขึ้นเพื่อที่จะรองรับ
น้ำหนักและเพื่อใหไดระดับการปองกันการเขาออก (Ingress
Protection, IP) ไดเพียงพอ
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ความทาทายในการใหไดถึงความหนาแนนของพลังงานที่สูง
จะชวยผลักดันใหนักออกแบบมองหาวิธีการที่เปนนวัตกรรม
ใหมและสงเสริมการใชสวนประกอบสารกึ่งตัวนำในอนาคต

สวนประกอบอื่นของ TCO คือ ตนทุนการดำเนินงาน คา
ใชจายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาประจำปของโรงไฟฟา
PV โดยประมาณเทากับ 1.5% ของคาใชจายเริ่มตนและสวน
สำคัญของสวนนี้ ไดถูกแสดงดวยการบำรุงรักษาที่ตองการ
โดยอินเวอรเตอรของ PV ที่ระบายความรอนดวยอากาศแบบ
ทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อติดตั้งในสภาวะที่หางไกลและ
ไมปลอดภัย ตลอดระยะเวลา 20 ปของอายุใชงาน ณ
สถานที่ติดตั้ง Opex จะเปนตัวสำคัญหลักในคาใชจายของ
โรงไฟฟา การผนวกรวมความตองการในการลดคาใชจายใน
การบำรุงรักษาดวยตนทุนการขนสงที่ลดลงและความงายใน
การติดตั้ง ไดสรางสิ่งขับเคลื่อนอื่นสำหรับการพัฒนาการ
บรรจุ ภ ั ณ ฑ ท างกลของอิ น เวอร เ ตอร ร ะดั บ หน ว ยงานทาง
ไฟฟา การเปลี่ยนโดยฉับพลันไปยังตูของอินเวอรเตอรแบบ
กลางแจงในพอรตโฟลิโอของหนวยงานทางไฟฟาหลายอยาง
คือ การขยับแรกในทิศทางที่ตอเนื่องในการพัฒนานวัตกรรม
ในวิธีการระบายความรอนที่มีการบำรุงรักษาแบบตนทุนต่ำ
การระบายความรอนแบบดั้งเดิมของอินเวอรเตอรที่ IP20
ดวยการบำรุงรักษาเปนชวง เพื่อทำความสะอาดตัวกรอง
อากาศและทำความสะอาดสวนอิเล็กทรอนิกสที่สัมผัสกับ
การไหลของอากาศโดยตรงจะคอยๆ เปลี่ยนไปเปนตูที่ปด
สนิทดวย IP54 หรือ IP64 ดวยวิธีระบายความรอนดวยของ
เหลวหรือแบบสองเฟส

โซลูชั่น PV ระดับหนวยงานทางไฟฟา
แม ว  า การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี จ ะได เ ห็ น ตลอดทั ่ ว ทั ้ ง
อุตสาหกรรม PV ในสวนของหนวยงานทางไฟฟาไดมีความ
กาวหนาที่นาประทับใจที่สุดของนวัตกรรม ตั้งแตชวงเริ่มตน
ของตลาด PV สมัยใหม การพัฒนาของอินเวอรเตอรของ PV
ระดับหนวยงานไฟฟาไดรับการขับเคลื่อนโดยการจัดการให
เหมาะสมที่สุดในประสิทธิภาพการผลิตโรงไฟฟา PV และ
ตนทุนของการเปนเจาของ (Total cost of ownership,
TCO) ซึ่งก็คือผลรวมของคาใชจายเริ่มตน (Capex) และคา
ใชจายในการดำเนินงาน (Opex) ที่เกิดขึ้นตลอดชวงอายุใช
งานของโรงไฟฟา
ความพยายามสวนใหญโดยอุตสาหกรรมอินเวอรเตอรในชวง
10 ปที่ผานมาไดรับการมุงเนนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการแปลงพลังงานของอินเวอรเตอร ซึ่งสงผลใหคา
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 98% และมีคาสูงสุดถึง 99% แตวา
แนวโนมประสิทธิภาพแบบไมสมมาตรที่หลีกเลี่ยงไมไดและ
การเพิ่มขึ้นเล็กนอยของผลตอบแทนทางการเงินที่สัมพันธ
กับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีและเทคนิคการควบคุม
ที่ทำงานไดดีกวาไดคอยๆ นำความสนใจไปสูการลดลงของ
TCO

—
นวัตกรรมในระดับอินเวอรเตอรไดถูกมองวา
เปนวิธีลดคาใชจายของ Balance of System
(BOS) ซึ่งคิดเปนสัดสวน 60 เปอรเซ็นต
ของคาใชจายของโรงไฟฟา PV ของหนวยงาน
ทางไฟฟา ซึ่งถูกเปรียบเทียบกับที่นอยกวา
10 เปอรเซ็นตของคาใชจายของอินเวอรเตอร
เมื่อไมกี่ปที่ผานมา มีการใชอยางกาวหนาของแรงดันไฟฟา
ระบบ 1,000V จากแรงดันไฟฟาระบบ 600V ซึง่ ทำใหลด DC
BOS ได 25% อุตสาหกรรม PV ณ วันนี้อยูในภาวะใกลเคียง
กับการเปลี่ยนแปลงที่คลายกันดวย เทคโนโลยีโมดูลขนาด
1,500V ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะปฏิวัติของอินเวอรเตอรของ
หนวยงานทางไฟฟาโดยการทบทวนพิจารณาที่สำคัญสำหรับ
สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบทางเครื่องกล
ไฟฟาและโทโพโลยีที่ใชงานในอินเวอรเตอรของ PV
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ประโยชนเพิ่มเติมของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการระบาย
ความรอนอยางชาญฉลาดคือ ความหนาแนนของพลังงานที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหตนทุนในการขนสงและติดตั้งลดลง สิ่งนี้มี
ความสำคัญเปนอยางมาก เนื่องจากความตองการของหนวย
งานทางไฟฟาไดเปลี่ยนไปสูตลาดเกิดใหม ซึ่งการติดตั้งมี
ความจำเปนในพื้นที่ที่หางไกล
เรียบเรียงจาก
Juha Huusari, Paolo Casini,
“Evolving Solutions”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 33-37
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ระบบอัตโนมัติและการบริการ
ตลอดอายุใชงาน

วิธีการแบบองครวมเพ�อระบบอัตโนมัติ
การดำเนินงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
อุตสาหกรรมไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยกำลังเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยการติดตั้งทั่วโลกที่
คาดวาจะเพิ่มขึ้น 60 ถึง 66 GW ในป 2017 ABB ไดมีสวนเกี่ยวของอยางมากในการเติบโตนี้
โดยการใชวิธีการแบบองครวมสำหรับโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งหมายรวมถึง
ตลอดอายุใชงานของโรงไฟฟาและสองลำดับขั้นตอนของโครงการผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขั้นตอนแรกคือ การออกแบบโซลูชั่น เลือกอุปกรณและสรางโรงไฟฟา ขั้นตอนที่
สองคือ เพ�อใหแน ใจวาโรงไฟฟาผลิตไฟฟาไดสูงสุดและการที่อุปกรณไดถูกจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ�อลดตนทุนในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา วิธีการแบบองครวมนี้ถือเปน
จุดสูงสุดของความเชี่ยวชาญของ ABB ในการนำเสนอเทคโนโลยีสำหรับการประยุกตใชงานไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยและทรัพยากรของบริษัทในการบริการและการบำรุงรักษาที่กวางขวาง
เทคโนโลยีของ ABB สำหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
(PV) ไดรบั การออกแบบมาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา
และให ผ ลตอบแทนที ่ ร วดเร็ ว กั บ การลงทุ น และอายุ ก าร
ทำงานของโรงไฟฟาที่ยาวนาน จากรายการอุปกรณทาง
ไฟฟาที่จำเปนสำหรับโรงไฟฟา (Electrical Balance of
Plant – EBoP) ไปยังการจัดการระบบควบคุมและพลังงาน
การคาดการณการผลิตและการตรวจสอบและบริการจาก
ระยะไกล เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาพลังงานจากแสงอาทิตย
ของ ABB พยายามทำใหมั่นใจวาจะไดการผลิตพลังงานสูงสุด
ที่ตนทุนต่ำที่สุด (ดูรูปที่ 1)

ระบบอัตโนมัติของโรงไฟฟาชั้นนำของโลก
Symphony® Plus for Solar ซึ่งเปนระบบอัตโนมัติของ
ABB สำหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เปนระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมที่หลากหลายและปรับขนาดไดตามชื่อ
ของระบบ จึงเปนสวนหนึ่งของแพลตฟอรม Symphony
Plus ของ ABB ซึ่งเปนโซลูชั่นระบบของโรงไฟฟาโดยรวม
สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและน้ำ Symphony Plus เปนรุน
ลาสุดของตระกูล Symphony ของระบบควบคุมแบบ
กระจาย ซึ่งมีมากกวา 6,500 ชุดปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งแลว
เปนหนึ่งในแพลตฟอรมระบบอัตโนมัติที่ใชกวางขวางมาก
ที่สุดในโลก
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Symphony Plus for Solar จะตรวจสอบและเก็บขอมูลจาก
สวนประกอบที่สำคัญของโรงไฟฟา ซึ่งรวมถึงสตริงของแผง
เซลลแสงอาทิตย ศูนยการแปลง (ซึ่งจะประกอบดวยอินเวอร
เตอร หมอแปลง สวิตชเกียรไฟฟาแรงดันปานกลางและ
ตูสวิตซบอรดไฟฟาแรงต่ำ) การเชื่อมตอกับระบบไฟฟาและ
สถานีอุตุนิยมวิทยา ระบบดังกลาวไดสนับสนุนโปรโตคอล
การสื่อสารที่หลากหลายทำใหไดการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับสวนประกอบทั้งหมด ดวยการใชฐานขอมูลและการ
เก็บขอมูลแบบเรียลไทม จะรวบรวมและจัดเก็บขอมูลโรง
ไฟฟาที่เกี่ยวของทั้งหมดไมวาจะเปน ณ สถานที่หรือที่ศูนย
บริการระยะไกลของ ABB

หนึ่งในขอแตกตางหลักของแพลตฟอรม Symphony Plus
คือ การที่ถูกออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใชงานของโรงไฟฟา
ดวยนโยบายดานชวงอายุการใชงาน “พัฒนาไปโดยไมลา สมัย”
ของ ABB ตระกูล Symphony Plus ในแตละรุน จะสรางบน
และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับรุนที่ออกมากอนหนา ดวยการ
เพิ่มเทคโนโลยีใหมและฟงกชันการทำงานใหม เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคดานประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของผูใช
ดังนั้นการลงทุนในฮารดแวรและซอฟตแวรของ Symphony
Plus จึงไดรับการคุมครองตลอดชวงอายุการใชงานของโรง
ไฟฟา

ดวยการใชโปรโตคอลการสื่อสาร IEC 61850 Symphony
Plus for Solar จะตรวจสอบและควบคุมอุปกรณของสถานี
ไฟฟ า ย อ ยและผนวกรวมการผลิ ต และส ว นประกอบทาง
ไฟฟาเขาสูระบบขอมูลอันเดียวกัน
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การจัดการพลังงาน
ฟงกชันการจัดการพลังงานเปนกุญแจสำคัญในการบริหาร
การเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของโรงไฟฟา PV ตัวควบคุม
ประสิทธิภาพสูง Symphony Plus เชื่อมตอกับ Actuators
ทั้งหมดที่เกี่ยวของ (อินเวอรเตอร ระบบติดตามและถาเปน
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ในฐานะผูใหบริการชั้นนำทางเทคโนโลยีไฟฟาพลัง
งานแสงอาทิตย (PV) ABB ไดรวมมือและแนะนำ
เจาของและนักลงทุน ABB ดำเนินการศึกษาความ
เปนไปไดและวิเคราะหความสามารถในการทำกำไร
ของโครงการ การออกแบบ วิศวกรและเพิ่มประสิทธิ
ภาพของโรงไฟฟา ใหการบริหารโครงการและจัดหา
ระบบไฟฟาและระบบอัตโนมัติ ดวยการผานการ
ดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่ครอบคลุม (O&M)
ซึ ่ ง รวมถึ ง การตรวจสอบและการบริก ารระยะไกล
ขั้นสูง ABB ใหความมั่นใจวาโรงไฟฟาแตละแหงจะ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในขณะที่ปกปองสินทรัพย
ของโรงไฟฟาโซลูชั่นระบบไฟฟาและระบบอัตโนมัติ
แบบปรับขนาดไดของ ABB สำหรับโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยไดถูกออกแบบมาสำหรับการใชงานได
อยางรวดเร็ว โดยที่เปนแบบประกอบเสร็จทดสอบ
ในโรงงานและบรรจุในคอนเทนเนอรเสร็จเพื่อใหได
ระยะเวลาที่สั้นและงายตอการติดตั้ง ดวยการยกเวน
แผงเซลลแสงอาทิตยซง่ึ ABB ไมไดทำการผลิต โซลูชน่ั
ที่นำเสนอจะประกอบดวยอุปกรณทั้งหมดของ ABB
ซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการประยุกตใชงาน
PV สิ่งเหลานี้ไดถูกรวมเขาดวยกันอยางลงตัว เพื่อ
มอบความนาเชื่อถือไดและประสิทธิภาพสูงสุดและ
การใชระดับพลังงานที่ต่ำ ABB ไดสงมอบมากกวา
100 โซลูชั่นทางไฟฟาและระบบอัตโนมัติแบบบูรณา
การสำหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งมีกำลัง
การผลิตรวมกันประมาณ 1,000MW
รูปที่ 1
—
รูปที่ 1
การนำเสนอโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยของ ABB
—
รูปที่ 2
สถาปตยกรรมของ
Symphony Plus for Solar
—
รูปที่ 3
สัญญาณเตือนภัยและการ
แจงเตือนในพอรทัลระยะไกล
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รูปที่ 2

รูปที่ 3

ไปไดรวมถึงแบงกตัวเก็บประจุ STATCOM หรือตัวกักเก็บ
พลังงาน) และทำการคำนวณแบบเรียลไทม เพื่อควบคุมการ
ผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาใหสอดคลองกับขอกำหนด การเขา
ถึงขอมูลโรงไฟฟาที่เกี่ยวของทั้งหมดทำใหไดการสงขอมูล
จุดตั้งคาไปยังอินเวอรเตอรได นอกจากนี้ยังชวยใหมั่นใจไดวา
การจัดการและการควบคุมโรงไฟฟาสอดคลองกับขอกำหนด
ของระบบไฟฟาในพื้นที่ ใหการควบคุมอัตราการลาดของการ
ผลิต (Production ramp rate) และใหการควบคุมพาวเวอร
แฟกเตอรและแรงดันไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
การคาดการณการผลิต
เนื่องจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเติบโตขึ้น มากขึ้น
ความสามารถในการคาดการณการผลิตไฟฟาไดกลายมาเปน
เปนปจจัยสำคัญในการทำกำไรของโรงไฟฟา ABB ใหโซลูชั่น
การคาดการณการผลิตแบบยืดหยุน ซึ่งใชขอมูลจากแผงเซลล
แสงอาทิตย สตริงและอินเวอรเตอร รวมถึงการผลิตในอดีต
และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณผลผลิตของโรง
ไฟฟา การคาดการณจะเปนสำหรับชวงเวลาจากหลายชั่วโมง

ลวงหนา (โดยปกติเปน 6 ชั่วโมงขางหนาและมีความละเอียด
ของเวลา 15 นาที) ไปจนถึงหนึ่งวันขางหนา (โดยปกติจะใช
เวลาประมาณหนึ่งสัปดาหดวยความละเอียดของเปนชั่วโมง)
ABB ไดพัฒนาอัลกอริทึมที่ติดตามการเคลื่อนที่ของเมฆใน
บริเวณใกลเคียงของโรงไฟฟา PV ดวยการใชการประมวลผล
ภาพขั้นสูงและเทคนิคการแสดงภาพดวยคอมพิวเตอรตลอด
จนแบบจำลองทางแสงและทางกายภาพ อัลกอริทึมจะ
ทำนายเวลาที่จะมาถึงและระยะเวลาของการที่เมฆจะปกคลุม
โรงไฟฟ า และคำนวณการลดลงของเอาท พ ุ ท กำลั ง ไฟฟ า
หากโรงงานมีระบบกักเก็บพลังงาน การปรับสมดุลพลังงาน
สามารถทำไดโดยใชการคาดการณระยะสั้นที่แมนยำในเรื่อง
ความผันผวนของพลังงานที่เกิดจากการปกคลุมดวยเมฆ
การตรวจสอบและควบคุมระยะไกล
เจาของโรงไฟฟาจำเปนตองลดตนทุนการดำเนินงานและ
การบำรุงรักษา (O&M) ดวยการระบุสวนประกอบที่ทำงาน
ไมปกติอยางรวดเร็ว ซึ่งตองการบำรุงรักษาเชิงพยากรณเพื่อ
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รูปที่ 4

—
รูปที่ 4
การแสดงผลโดยรวมโดย
ใชแผนที่
—
รูปที่ 5
KPI Dashboard

Lif e-cy cle au t o m at io n and services
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รูปที่ 5

ลดระยะเวลาการหยุดทำงาน ขยายชวงอายุใชงานของอุปกรณ
และประเมินผลกระทบจากความลมเหลวของอุปกรณ และ
ก็ ย ั ง คาดหวั ง ว า จะสามารถเข า ถึ ง วิ ศ วกรด า นบริ ก ารและ
ผูเชี่ยวชาญของอุปกรณไดอยางรวดเร็ว

level) เพื่อที่จะควบคุมการผลิตของทั้งกลุมโรงไฟฟา ณ จุด
ทำงานที่ดีที่สุดในเชิงเศรษฐกิจ ศูนยบริการจะมีบุคลากร
ประจำตลอด 24 ชั่วโมง โดยวิศวกรที่ไดรับการรับรองพรอม
ที่จะตอบสนองตอทุกปญหาตลอดเวลา

แพลตฟอรมการตรวจสอบ การดำเนินการและการบริการ
จากระยะไกลสำหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ ABB
จะใหการทำงานดังกลาว Symphony Plus for Solar
ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวนคือ การเชื่อมตอที่ใช
งานไดจากระยะไกลที่เรียกวา Symphony Plus ServiceGate ศูนยบริการระยะไกลของ ABB และเว็บพอรทัลโดย
เฉพาะ (ดูรูปที่ 2) แพลตฟอรมสามารถถูกใชสำหรับโรงไฟฟา
เดี่ยวหรือกลุมของ PV หรือโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

เว็บพอรทัลมีการตอเชื่อมเฉพาะผานที่ซึ่งโรงไฟฟา PV สื่อสาร
กับโลกภายนอก โรงไฟฟาทุกแหลงในกลุมสามารถถูกจัดการ
ผานเว็บพอรทัลเดียวกัน ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยผูใชที่ไดรับ
อนุญาตทุกที่ทุกเวลาโดยใชคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ
การเขาสูระบบจะมีระดับสิทธิที่แตกตางกันตามบทบาทที่
ถูกกำหนดไวใน IEC 62351

—

ServiceGate ใหการเช�อมตอการรับสง
ขอมูลความเร็วสูงและปลอดภัยระหวาง
ระบบอัตโนมัติของโรงไฟฟาและศูนยบริการ
ระยะไกลของ ABB ซึ่งจะทำการสนับสนุน
เร�องการกำหนดคาระบบ การตรวจเช็คสภาพ
และการวินิจฉัยระบบ ตลอดจนการใชงาน
อุปกรณของโรงไฟฟาจากระยะไกล
ขอมูลจาก ServiceGate จะถูกไดรับโดยและเก็บไวที่ศูนย
บริการระยะไกลของ ABB ซึ่งถูกติดตั้งดวยแพลตฟอรม
ฮารดแวรโดยเฉพาะและซอฟตแวรสำหรับตั้งคา จะทำการให
ซอฟตแวรทำงานประมวลผลและตรวจสอบและการประยุกต
ใชงานขั้นสูง และจัดเก็บผลลัพธที่ถูกแสดงในพอรทัลเฉพาะ
ระบบของ ABB จะแตกตางจากระบบการตรวจสอบอื่น
ที่มีในตลาด โดยจะชวยใหไดการดำเนินงานแบบเรียลไทม
ของโรงไฟฟาผานการเชื่อมตอระหวางคนกับเครื่องจักรเชิง
การยศาสตร (HMI) นอกจากนั้นฟงกชันการจัดการพลังงาน
ที่ถูกทำใหเหมาะสมยังมีใหบริการในระดับที่เปนกลุม (Fleet

คุณลักษณะสำคัญของเว็บพอรทัลไดรวมถึงการเตือนภัยและ
การแจงเตือน การนำเสนอแบบไดนามิกของขอมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวม การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ การคาดการณการผลิต
Cockpit การผลิตและประสิทธิภาพ ระบบการรายงานและ
การบันทึก และการตรวจเช็คสภาพ
การเตือนภัยและการแจงเตือน
นอกจากการไดรับสัญญาณเตือนมาตรฐานจากโรงไฟฟา เชน
อินเวอรเตอรและอุปกรณของโรงไฟฟาเกิดความผิดพรอง ผูใ ช
สามารถสรางสัญญาณเตือนภัยของตนเองสำหรับสถานการณ
เชน "คา KPI ต่ำ" เมื่อการเตือนภัยทำงาน แพลตฟอรมจะ
ดำเนินการวินิจฉัยเบื้องตนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการ
ทำงานที่เปนไปไดและแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดวย SMS
หรืออีเมลล (ดูรูปที่ 3)
แผนที่ที่มีขอมูลแบบไดนามิก
แผนที่จะแสดงตำแหนงทางภูมิศาสตรของกลุมโรงไฟฟาดวย
ไอคอน เฟรมที่อยูติดกันจะประกอบดวยรายชื่อของโรงไฟฟา
ในกลุมและใชสัญญาณสีไฟจราจรแบบไดนามิกและไอคอน
เพื่อแสดงสถานะของ KPI ตามสัญญา การมีอยูของบันทึก
เรื่องบำรุงรักษาที่ยังเปดอยูและสถานะของการเชื่อมตอโรง
ไฟฟากับ ServiceGate (ดูรูปที่ 4)
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—
รูปที่ 6
รายงานประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟา

รูปที่ 6

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ
แพลตฟอรมการบริการระยะไกล ประกอบดวยชุดเครื่องมือ
เพื่อตรวจจับและแกไขสาเหตุที่พบบอยสำหรับสินทรัพยหรือ
อุปกรณที่ทำงานไดไมเต็มที่ เครื่องมือจะวิเคราะหโรงไฟฟา
ในสวนเล็กๆ (โดยปกติจะเปนสตริงแตละชุด) เพื่อระบุปญหา
เฉพาะที่ในระยะแรก กอนที่จะพัฒนาไปสูปญหาการผลิตที่
ใหญกวา เครื่องมีอจะตรวจพบความสกปรก (การสะสมของ
ฝุนบนโมดูล) การดับทั้งหมดและบางสวนของสตริงและการ
เกาลง ซึ่งจะวิเคราะหประสิทธิภาพของโมดูล PV ตลอดชวง
เวลาเพือ่ ทีจ่ ะหาการสูญเสียในสมรรถนะทีเ่ กิดจากการเสือ่ มลง
Cockpit ของการผลิตและประสิทธิภาพ
การประยุกตใชงานอื่นที่ตรวจสอบและวิเคราะหการผลิตของ
โรงไฟฟาไดรวมถึงการตรวจสอบอัตราประสิทธิภาพ ซึ่งเปน
Cockpit แบบเรียลไทม สำหรับการตรวจสอบการผลิตของ
โรงไฟฟาและ KPI (ขึ้นอยูกับเทคโนโลยี QlikView) (ดูรูปที่ 5)
แนวโน ม สภาพอุ ป กรณ ท ี ่ จ ะตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ
อุปกรณโรงไฟฟาที่สำคัญในเวลาจริงและการวิเคราะหกลุม
โรงไฟฟา ซึ่งจะให Dashboard ของขอมูลยอนหลังเพื่อ
เปรียบเทียบและวิเคราะหประสิทธิภาพของกลุมโรงไฟฟา
ระบบการรายงานและการบันทึก
แพลตฟอรมการบริการระยะไกลจะจัดเก็บขอมูลจากโรงไฟฟา
PV และเว็บพอรทัลจะใชขอมูล เพื่อที่จะสรางโดยอัตโนมัติ
สำหรับรายงานเกี่ยวกับการผลิต การแทรกแซงและการ
ดำเนินการโดยผูปฏิบัติงาน (เปนตัวอยาง) สมุดบันทึก O&M
จะเก็บรวบรวมบันทึกที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของ O&M และ
ติดตามการดำเนินการของผูปฏิบัติงาน และรายงานสำหรับ
ระดับผูบริหารดวยขอมูลที่จำเปนในการจัดการโรงไฟฟา

(ดูรูปที่ 6)
การตรวจเช็คสภาพ
แพลตฟอรมการบริการระยะไกลจะทำการตรวจเช็คสภาพ
อุปกรณดวย ซึ่งประกอบดวยการวินิจฉัยลายนิ้วมือ (Fingerprint diagnostic) ซึ่งจะตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
ของอุปกรณและระบุประเด็นเรื่องความนาเชื่อถือได โดยมี
สำหรับสินทรัพยอุปกรณของโรงไฟฟารวมถึงระบบอัตโนมัติ
(ฮารดแวรและซอฟตแวร) การตั้งคาความปลอดภัยทาง
ไซเบอรและอุปกรณดานกระบวนทางดานไฟฟา ลายนิ้วมือ
(Fingerprint) จะถูกใชเพื่อเริ่มตนกระบวนการเพิ่มประสิทธิ
ภาพอยางตอเนื่อง โดยการระบุการปรับปรุงที่จำเปนและ
เวลาสำหรับการดำเนินงาน
ABB กำลังใชแพลตฟอรมการบริการระยะไกลเพื่อตรวจสอบ
และควบคุมโรงไฟฟา PV มากกวา 50 แหงทั่วโลก โรงไฟฟา
เหลานี้มีขนาดตั้งแตนอยกวา 1 MW ถึงมากกวา 100 MW
และรวมทั้งโรงไฟฟาเดี่ยวและกลุมโรงไฟฟา ความพึงพอใจ
ของลูกคาที่สูงและจำนวนการตอสัญญาที่มากไดแสดงให
เห็นวาวิธีการแบบองครวมสำหรับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ของ ABB กำลังสรางผลประโยชนที่แทจริงและคุณคาที่วัดได
สำหรับผูใช
เรียบเรียงจาก
Adrian Timbus, Marc Antoine,
“Life-Cycle Automation and Services”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 38-42
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Putting it all together

รวมกันเปนหนึ่งเดียว

การผนวกรวมพลังงานหมุนเวียนที่กระจาย
อยูเขากับระบบไฟฟากำลัง
มากกวาสิบปแลวที่แหลงพลังงานหมุนเวียนใหม ซึ่งก็คือ แสงอาทิตยและลม เริ่มมีการนำมาใช
ในระบบไฟฟา ณ เวลานั้นทั้งสองถูกมองวาเปนพลังงานหลักที่สามารถถูกตอเขากับระบบ
ไฟฟาอยางเดิมไดโดยไมตองมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานใดๆ ในวันนี้พลังงานหมุนเวียนใหม
เหลานี้ ในบางประเทศไดกลายเปนสวนยอยของการผลิตไฟฟาที่ ใหญที่สุดในการทำใหคาใชจาย
ลดลงอยางมีนัยสำคัญของอัตราการเรงที่มากขึ้นหลายปที่ผานมาของการเติบโตที่ถูก
คาดหวัง แตวิธีการนี้ที่ตอพลังงานหมุนเวียนเขาใชกับระบบที่มีอยูแบบเดิมเปนการ
มองการณที่ ใกลเกินไป
ระบบไฟฟากำลังจะตองถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้น เพ�อแหลงพลังงานใหม ในระดับที่ ใหญขึ้นดวย
ความสามารถในการขยายตัวไดสูง PV เปนตัวขับเคล�อนที่แข็งแกรงที่สุด ของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งสงผลกระทบตอทุกพื้นที่ของอุปทานและการใชประโยชนตามหวงโซ
พลังงานไฟฟา ความรูเชิงลึกของ ABB ของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาหมุนเวียน
และประสบการณที่ครอบคลุมดวยกฎเกณฑในการตอเขาระบบและขอปฎิบัติของหนวยงาน
ทางไฟฟาที่ ใชทั่วโลก ชวยใหไดอุปกรณระบบการบริการตลอดจนความสามารถในการ
ใหคำปรึกษาเพ�อที่จะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 20 หลายประเทศที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น
ไดสง เสริมการใชพลังงานลมและแสงอาทิตย ประเทศเดนมารก
เปนผูบุกเบิกในดานนี้ และภายในป 2011 ไดจายไฟฟาจาก
แหลงพลังงานหมุนเวียนมากกวา 40% โดยที่ 3 ใน 4 เปน
พลังงานลม ประเทศเยอรมนีก็ถูกจับตาอยางใกลชิดในฐานะ
ที่เปนประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญแหงแรกที่พยายามจะ
เปลี่ยนแหลงจายไฟฟาดวยการมุงเนนในพลังงานหมุนเวียน
ใหม
รูปที่ 1 แสดงถึง 5 ประเทศชั้นนำของโลกในเรื่องของกำลัง
การผลิตที่ติดตั้งแลวและกำลังการผลิตใหมของไฟฟาพลังงาน

ลมและแสงอาทิตย ในป 2013 ประเทศจากทุกภูมิภาคตื่นตัว
และในบางสวนของประเทศผูบุกเบิกซึ่งจำแนกจากกำลัง
การผลิตที่ติดตั้งสูงไดถูกเอาชนะจากประเทศอื่น ณ วันนี้
พลังงานหมุนเวียนใหมเปนสิ่งที่เปนจริงในโลกและไมไดขึ้น
อยูกับการสนับสนุนจากประเทศหนึ่งประเทศใด
แรงผลักดันที่แข็งแกรงที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ ไฟฟา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ห ลั ง จากที ่ ต  น ทุ น ได ล ดลงอย า งมี น ั ย
สำคัญในปลายทศวรรษที่ผานมา โดยไดมีตนทุนเทากับหรือ
ต่ำกวาตนทุนของระบบไฟฟาในหลายประเทศ โดยที่ไดบรรลุ
ถึงราคาสำหรับผูใชในดานของระบบไฟฟาแรงดันต่ำ รูปที่ 2
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แสดงถึงการพัฒนาของตนทุนการผลิตไฟฟา PV เปรียบเทียบ
กับราคาไฟฟาสำหรับครัวเรือนในประเทศเยอรมนี PV เปน
ตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการตอบสนองความตองการใน
แตละครัวเรือน เมื่อคาธรรมเนียมการใชระบบอยูบนพื้นฐาน
ของพลังงานเปนหลัก ซึ่งทำใหเปนอิสระจาก Subsidiaries
โดยตรงสำหรับการประยุกตโดยขอบเขตใหญในขณะที่ลด
ความตองการของเจาของ

การผลิตไฟฟาในที่หางไกล
สวนของการผลิตไฟฟาในที่หางไกลของพลังงานหมุนเวียน
จะสูงกวามากในสวนของระบบโรงไฟฟาที่ซึ่งความสมดุลใน
ภูมิภาคของการผลิตและความตองการเปนที่พึงประสงค
สำหรับเหตุผลดานเศรษฐกิจและดานเทคนิค การพัฒนานี้จะ
ถูกขับเคลื่อนดวยพลังงานลมและน้ำที่ขึ้นกับสถานที่เปน
อยางมากและสามารถนำไปสูห นวยหรือกลุม ผลิตขนาดใหญได

แหลงพลังงานหมุนเวียนใหมและการผนวกรวมเขากับระบบ
พลังงานหมุนเวียนใหมมี 3 คุณลักษณะที่เปลี่ยนระบบการ
จายไฟฟา โดยพื้นฐานการผลิตไฟฟาในที่หางไกล การผลิต
ไฟฟาแบบกระจายและและความผันผวน

การผลิตแบบกระจาย
การเติบโตของการผลิตไฟฟาแบบกระจายถูกขับเคลื่อนเปน
หลักดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย การผลิตรวมพลังงาน
ความรอนและไฟฟา (CHP) สำหรับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เนือ่ งดวยขนาดทางเศรษฐกิจทีค่ อ นขางต่ำ ในแงของคาใชจา ย
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1a พลังงานลม: กำลังการผลิตที่ถูกติดตั้งแลวในป 2013

1b พลังงานแสงอาทิตย: กำลังการผลิตที่ถูกติดตั้งแลวในป 2013

1c พลังงานลม: กำลังการผลิตใหมในป 2013

1d พลังงานแสงอาทิตย: กำลังการผลิตใหมในป 2013
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รูปที่ 1
พลังงานลมและแสงอาทิตย
– ประเทศใน 5 อันดับแรก
ในเรื่องของกำลังการผลิต
ที่ถูกติดตั้งแลวและกำลัง
การผลิตใหมในป 2013

รูปที่ 1

บวกกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจึงสัมพันธกับราคาไฟฟา
ในระบบไฟฟาแรงต่ำ CHP จะตองถูกจายเพื่อใหพลังงาน
ความรอนแกผูบริโภค

—
ระบบ PV ขนาดเล็กนำพาโดยเฉพาะไปยัง
สวนแบงที่มากของการผลิตไฟฟาที่ถูก
ครอบคลุมโดยแหลงผลิตเล็กๆ จำนวน
มากที่จายพลังงานเขาไปในระบบจายไฟได
ความผันผวน
ความผันผวนไดถูกนำเขาสวนใหญที่ระบบจายไฟฟาดวย
พลังงานลมและแสงอาทิตยซึ่งทั้งสองนี้สามารถนำพาไปสู
ความผันผวนที่เร็วและมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ
พลังงานลมซึ่งความผันผวนถูกคาดการณไดนอยลงกวากอน
หนานี้
การผลิตไฟฟาที่หางไกล การผลิตแบบกระจายและความ
ผันผวนสงผลกระทบตอทุกดานของการจายและใชไฟฟา
โดยที่ภาพรวมดังกลาวซึ่งรวมถึงอิทธิพลของโหลดใหม ซึ่ง
เปนตัวขับเคลื่อนสำหรับการเปลี่ยนแปลงไดแสดงในรูปที่ 3

การคาดการณทั่วไปของพลังงานไฟฟา
การเพิ่มขึ้นของสวนพลังงานหมุนเวียนไดมีอิทธิพลตอการ
ทำงานโรงไฟฟาแบบเดิม การใชที่บอยมากขึ้นของโรงไฟฟาที่
ซึ่งเริ่มตนเปนโรงไฟฟาสำหรับโหลดพื้นฐาน (Base-load) ให
เปนสำหรับโหลดทีต่ ามการทำงานดวย ดวยอัตราการเปลีย่ น
แปลงของเอาทพุทกำลังไฟฟาที่สูงชันกอใหเกิดความทาทาย
ทางเทคนิคที่ยิ่งใหญ เมื่อใชประเทศเยอรมนีเปนตัวอยาง
ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ไดถูกตรวจสอบลงรายละเอียด
ในผลการศึกษา ซึ่งสรุปไดวา ในป 2015 อัตราการเปลี่ยน
แปลงคาดหวังจะสูงถึง 15 GW/h สำหรับการผลิตไฟฟาแบบ
ดั้งเดิม
ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการทำงานของโรงไฟฟา
ทั่วไปคือ เนื่องจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยไมมี
คาใชจายผันแปรจึงจะถูกจัดใหอยูทางฝงปลายที่ต่ำในแงของ
อันดับการมีประโยชนในตลาดพลังงานซึ่งหมายถึงวาจะแทน
การผลิตไฟฟาแบบเดิม ลดการใชประโยชนจากโรงไฟฟา
ทั่วไปและทำใหการครอบคลุมตนทุนคงที่ยากขึ้น
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเหลานี้หมายถึง การสรางและการ
ใชพลังงานแบบทั่วไปนั้นไมเปนที่นาดึงดูดอีกตอไป แตกำลัง
การผลิตแบบทั่วไปยังคงเปนสิ่งที่จำเปน ทั้งเปนการสำรองใน
เวลาที่กำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนต่ำและสำหรับ
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รูปที่ 2
ตนทุนการผลิต PV
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาไฟฟา
ในประเทศเยอรมนี
—

รูปที่ 3
ผลกระทบจากตัวขับเคลื่อน
หลักสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องที่แตกตางกันของ
การจายพลังงานไฟฟาและ
การใชในหวงโซ

รูปที่ 2

การควบคุมระบบไฟฟา การปรับตัวที่เหมาะสมของการ
ออกแบบตลาดไฟฟาไดมีการอภิปรายกันอยูในขณะนี้ ABB
มีสว นเกี่ย วของอยางมากในการอภิปรายและชวยในการ
กำหนดรูปรางของระบบไฟฟากำลังสมัยใหม
ระดับการสงพลังงานไฟฟา
ในระบบสงการผลิตไฟฟาในที่หางไกลไดนำไปสูความตองการ
กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความผันผวนของการผลิต
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรวมกันกับจำนวนที่นอยของชั่วโมง
โหลดเต็มของพลังงานหมุนเวียน ไดเพิ่มขอกำหนดในการสง
ไฟฟา การขยายระบบไฟฟาที่เชื่อมตอกันเปนทางเลือกที่มี

ประสิทธิภาพตนทุนสูงสุดใหเหมาะกับการผลิตที่ผันผวนและ
การใช
ประโยชนของการขยายตัวในระดับภูมิภาค สำหรับการผนวก
รวมดวยสวนแบงที่สูงมากในพลังงานหมุนเวียนในการจาย
ไฟฟาไดถูกแสดงในรูปที่ 4 ดวยการขยายตัวของระบบไฟฟา
ที่เชื่อมตอกันในยุโรปไปยังแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง
เปนตัวอยาง
รูปที่ 4 แสดงคาใชจายสำหรับ MWh ที่ผลิตมากขึ้นจากแหลง
พลังงานหมุนเวียนในยุโรป โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปนไปตาม

ระบบที่ถูกผลกระทบ
การผลิตแบบเดิม การสง
การจายไฟ
การดำเนินงานระบบ การประยุกตใชงาน
การผลิตไฟฟาใน
- การสงในระยะไกล
- การรักษาเสถียรภาพ
1
ที่หางไกล
- FACTS
ดวย FACTS1
- ระบบไฟฟาแบบ
ซอนทับ/HVDC
การผลิตแบบ
- ระบบอัตโนมัติ - การสื่อสาร
กระจาย
- การควบคุม
- การควบคุม
แรงดันไฟฟา
- โรงไฟฟาเสมือนจริง
ความผันผวน - ความสามารถของ - การปรับระดับ
- การกักเก็บแบบ - การจัดการโหลด
- การกักเก็บ
ในการผลิต
โหลดบางสวน
ระหวางภูมิภาค
กระจาย
- โรงไฟฟาเสมือนจริง (เพื่อการใชงาน)
- Demand
- ความยืดหยุน
- ระบบไฟฟาซอนทับ
- PMU/WAMS2
/ HVDC
response
- การกักเก็บปริมาณมาก
โหลดแบบใหม
- โครงสรางพื้นฐาน - Demand
(เชน e-mobility)
ของการชารจ
response
ตัวขับเคลื่อน

1) FACTS: ﬂexible alternating current transmission systems
2) PMU/WAMS: phasor measurement unit/wide-area monitoring systems
รูปที่ 3

—

รูปที่ 4
การลดตนทุนสำหรับ
พลังงานหมุนเวียนโดยการ
ผนวกรวมระบบการจายไฟ
ของยุโรป แอฟริกาเหนือ
และตะวันออกลาง
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จุดมุงหมายทางพลังงานและการเมืองของสหภาพยุโรปและ
การลดตนทุนลงไปอีกของโรงไฟฟานั้นถูกใชเปนขอไดเปรียบ
ทางตนทุน เปนผลมาจากสถานที่ที่เหมาะสมอยางยิ่งใน
แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง เมื่อปรียบเทียบกับยุโรป
ตนทุนของกำลังการสงที่ตองการที่เพิ่มขึ้นจะตองถูกพิจารณา
ขอไดเปรียบดานตนทุนนี้ไดใหประโยชนโดยตรงกับผูปฏิบัติ
การโรงไฟฟาและไมตองการสนับสนุนพิเศษจากเงื่อนไขขอบ
เขตการทำงานที่เชื่อถือได สวนขอไดเปรียบดานตนทุนอื่น
แสดงในรูปที่ 4 อยูบนพื้นฐานของความสมดุลที่ดีขึ้นของ
พลังงานหมุนเวียน ในดานของอุปทานและอุปสงคอันเปน
ผลจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามฤตูกาลของลมและการ
ใชไฟฟาในยุโรปและภูมิภาคทางใตของทะเลเมดิเตอรเรเนียน
การลดตนทุนดานนี้ตองการการพิจารณาที่เหมาะสมในการ
ออกแบบตลาด

ระดับการจายไฟ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบจายไฟมีหลายชั้น ในหลาย
กรณีพบวา การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟาแบบกระจายตอง
การการเสริมสรางระบบไฟฟา อยางไรก็ตามโดยเฉพาะใน
ระบบไฟฟ า ในชนบทที ่ ส ายส ง ค อ นข า งมี ร ะยะทางที ่ ไ กล
ปญหาเรื่องการสนับสนุนดานแรงดันจะเกิดขึ้นเปนอันดับแรก
ในขณะที่ปญหาไมไดเกิดขึ้นจากสถานการณของปญหาของ
โหลดเพียง 1 กรณีที่ระบบไดถูกออกกแบบมา แตโดยสภาพ
การทำงานหลายระดั บ ระหว า งการจ า ยและดึ ง พลั ง งาน
วิธีการแบบเดิมของสวนการปรับ Transformation Ratio
ของหมอแปลงจายไฟจึงไมเพียงพอ (ดูรูปที่ 5)

ระบบสงที่ตองการภายใตสถานการณที่อธิบายไวในรูปที่ 4
คงจะแตกตางไปจากในอดีต เมื่อพิจารณาระยะทางในการสง
ปริมาณมากรวมกับการเปลี่ยนแปลงการไหลของโหลดเนื่อง
จากยอดที่สูงของการจายไฟเขาระบบจากแหลงพลังงาน
หมุนเวียน ทำใหระดับการสงที่ซอนกัน (Overlay grid) ที่ขึ้น
อยูกับการสง HVDC เกิดความสมเหตุสมผลและองคประกอบ
ที่สำคัญของกรณีนี้คือ เซอรกิตเบรกเกอร HVDC ที่พัฒนาขึ้น
โดย ABB

รูปที่ 4
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ในกรณีแบบนี้ การเสริมสรางระบบไฟฟาที่มีตนทุนที่แพง
สามารถเลื่อนออกไปหรือหลีกเลี่ยงไดทั้งหมด โดยการติดตั้ง
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟา ตัวอยางเชน สรางหมอแปลงที่ถูก
ควบคุมดวยแรงดันไฟฟา ความหลากหลายของสภาพการ
ทำงานในระบบจายไฟที่เพิ่มขึ้นไดเพิ่มความตองการของ
ข อ มู ล ซึ ่ ง นำพาไปสู  อ ย า งน อ ยแค บ างส ว นที ่ เ ป น ไปอย า ง
อัตโนมัติของสถานีจายไฟฟา ที่ซึ่งอยางนอยที่สุดตรวจสอบ
หรือควบคุมทางไกล การผลิตแบบกระจายและ e-mobility
(เนื่องจากการเคลื่อนที่ของผูใช) จะนำไปสูความจุที่ไมเพียง
พอในบางสถานการณ ซึ่งหมายความวาการวัดและการควบ
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5a: อดีต : การจายไฟ – แรงดันลดลงตลอดสาย LV และชวงแรงดันสามารถรับประกัน
โดยการตั้งคาคงที่ของหมอแปลงจายไฟ

5b: ปจจุบันและในอนาคต : การจายไฟและการจายเขาสูสงผลใหเกิดความผันแปรใน
วงกวางที่ปลายของสาย ทำใหตองการการปรับเปลี่ยน
แรงดันแบบ on-load

—

รูปที่ 5
การเปลี่ยนแปลงในการ
สนับสนุนดานแรงดัน
ในระบบจายไฟดวยการ
เพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟา
แบบกระจาย

รูปที่ 5

คุมเปนสิ่งที่ตองการและขณะที่ทุกระบบทางเทคนิครวมทั้ง
การวัดสามารถผิดพลาดได โซลูชั่นจะตองถูกยายจากวิธีการ
ที่รูจักดีในระบบสง เชน state estimation ไปยังระดับ
จายไฟและในระบบจายไฟทุติยภูมิ
ถาระบบไฟฟาไมสามารถใหความจุไดเพียงพอสำหรับทุก
สถานการณ การติดขัดที่เปนไปไดตองถูกตรวจพบในเชิงรุก
และแกไข ซึ่งเปนปญหาที่ไมไดใหมในขอบเขตการจายไฟ
ในความเปนจริงเปนขอปฏิบัติทั่วไปในการประสานงานโรง
ไฟฟาขนาดใหญและผูปฏิบัติงานระบบ ดังนั้นวิธีการสำหรับ
แหลงจายไฟนี้จะตองถูกทำใหเปนมาตรฐานและอัตโนมัติ
ตัวอยางของการดำเนินงานระบบจายไฟเชิงคาดการณ ซึ่ง
พิจารณาขอกำหนดของตลาดที่ถูกเปดใหอิสระไดรับการ
พัฒนาและดำเนินการดวยความสำเร็จภายใตขอบเขตของ
โครงการ MeRegio E-energy ในประเทศเยอรมนี
การใชไฟ
เนื่องดวยเอาทพุทกำลังไฟฟาที่ผันผวนที่เกี่ยวของกับพลังงาน
หมุนเวียน Demand response ในระยะสั้นกำลังไดรับความ
สำคัญ การวัด Demand response โดยเฉพาะที่เอาโหลด
มาเกี่ยวของกับการกักเก็บในตัวเองอาจจะตอบสนองในเรื่อง
นี้ ขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของกับการทำใหโหลดและการผลิตไฟฟา
สมดุลในโดเมนของเวลาที่ตางกัน วิธีการที่ถูกใชในปจจุบัน
และวิธีการที่คาดหวังไวในอนาคตไดถูกแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งได
แสดงใหเห็นวา Demand response สามารถสงผลที่สำคัญ
โดยเฉพาะใน 15 นาทีแรก ซึ่งเปนชวงที่สำคัญ เนื่องจากนาน
เพียงพอที่จะ Ramp up โรงไฟฟา ดวยความสามารถในการ
สตารทระบบที่รวดเร็วเมื่อกำลังการผลิตขาดโดยฉับพลัน
ไมวา Demand Response จะสามารถชวยในกรอบเวลา
ที ่ ส ั ้ น มากของที ่ ซ ึ ่ ง มวลที ่ ห มุ น ของโรงไฟฟ า จะมี ผ ลของ
เสถียรภาพในปจจุบัน ขึ้นอยูกับวาการตอบสนองอิสระของ
โหลดตอการไมสมดุลระหวางการผลิตและการใชสามารถ

บรรลุผลไดหรือไม หลังผานไป 15 นาที การใช Demand
Response จะเปนจริงสำหรับการประยุกตใชงานที่ถูกเลือก
เทานั้น

—
Demand Response มีความเหมาะสม
โดยเฉพาะสำหรับการประยุกตใชงานทำความรอน
และความเย็น เพราะวาการกักเก็บพลังงาน
ความรอนในหลายกรณีสามารถดำเนินการ
ดวยตนทุนที่คอนขางต่ำ ดังนั้นวิธีการแบบ
องครวมที่พิจารณาการจายพลังงานไฟฟา
รวมทั้งการทำความรอนและความเย็น
เปนสิ่งสำคัญสำหรับการใชประโยชนของ
ความยืดหยุนดานอุปสงค
ทางเลือกในการกักเก็บพลังงาน
การกักเก็บพลังงานเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สำคัญ สำหรับ
การผนวกรวมของพลังงานหมุนเวียน แตเนื่องจากความ
หลากหลายของการประยุกตใชงานและโซลูชั่นที่มี ทำใหเปน
เรือ่ งทีซ่ บั ซอนซึง่ ตองการการอภิปรายแยกการกักเก็บพลังงาน
ไดมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง "อนาคตที่สวางไสว"
ในบทความรวมฉบับนี้
อนาคตในขางหนา
การเปลี่ยนแปลงจากแหลงจายไฟ ซึ่งขึ้นอยูกับโรงไฟฟา
พลังงานรอนไปยังการจายไฟโดยการใชพลังงานหมุนเวียน
ใหมเปนหลัก จะมีผลทางเทคนิคในทุกพื้นที่ของแหลงจายไฟ
และการใชไฟฟา รวมทั้งจะนำไปสูการออกแบบพื้นฐานใหม
ของระบบไฟฟากำลัง
การผลิ ต ไฟฟ า แบบดั ้ ง เดิ ม ในอนาคตต อ งการโรงไฟฟ า ที ่
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รูปที่ 6
ขอกำหนดสำหรับการ
ทำใหการผลิตและการใช
ไฟฟาสมดุลในโดเมนเวลา
ที่แตกตางกันและวิธีที่
เปนไปไดในปจจุบันและ
ในอนาคต
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ชวงเวลา
นอยกวา 30 วินาที

งาน
สำรองทันที
สรางสมดุลของ
การผันแปรในระยะสั้น

วิธีแบบดั้งเดิม
- มวลที่หมุนของโรงไฟฟา

นอยกวา 15 นาที

สำรองตามนาที
สรางสมดุลของการ
ผันแปรในระยะสั้น

1 ถึง 3 วัน

สรางสมดุลของการผันแปร
ในรายวันของโหลดที่เหลือ

- โรงไฟฟาพลังงานน้ำ
- โรงไฟฟาภายในระบบ
- โรงไฟฟาที่สตารทได
อยางรวดเร็ว
- โรงสูบกักเก็บ
- โรงไฟฟา
(การกักเก็บเชื้อเพลิง)

สัปดาหถึงเดือน

สรางสมดุลของการผันแปร
ในรายวันของโหลดที่เหลือ

- โรงไฟฟา
(การกักเก็บเชื้อเพลิง)
- อางเก็บน้ำ
(ไหลแบบธรรมชาติ)
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วิธีแบบใหมสำหรับอนาคต
- การกับเก็บดวยแบตเตอรี่
- แหลงพลังงานหมุนเวียน
และการจัดการโหลดอาจ
จะชวย
- การจัดการโหลด
- การกักเก็บดวยแบตเตอรี่
- โรงสูบกักเก็บ
- การจัดการโหลด
(ในการประยุกตใชงาน
บางอยาง)
- อางเก็บน้ำ (ไหลแบบธรรมชาติ)
- ขยายการเชื่อมตอระบบ

รูปที่ 6

สามารถทำงานไดดว ยตนทุนต่ำ แมทโ่ี หลดต่ำและสถานการณ
ที่โหลดเปลี่ยนแปลงบอยและเร็ว ระบบสงจะตองทำงานผาน
ระยะทางไกลมากดวยสถานการณที่การไหลของไฟฟาแตก
ตางกับเมื่อเทียบกับอดีต เพื่อที่จะชดเชยความผันผวนของ
แหลงพลังงานหมุนเวียนใหม ระบบเชื่อมตอระหวางพื้นที่
ขนาดใหญ (Wide-area interconnected system) เชน
ตามที่เสนอสำหรับภูมิภาคยุโรป แอฟริกาเหนือ ตะวันออก
กลางภายใน ขอบเขตของแนวคิด Desertec สามารถเปน
ทางเลือกได
ผลของการผนวกรวมการผลิตไฟฟาแบบกระจายเขาสูระบบ
จายไฟจะขยายวงกวางขึ้น โดยเฉพาะทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แรกเริ่มการเพิ่มความจุของระบบไฟฟาไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดในหลายกรณี ในขณะที่การผสมผสานการดึง
พลังงานและการจายพลังงานเขาสูระบบไฟฟาจะนำไปสูชวง
ที่กวางขึ้นของสภาพการทำงาน การตรวจสอบและควบคุม
แรงดันไฟฟาและสุดทายแลวจะไมสมเหตุสมผลที่จะออกแบบ
ระบบจายไฟสำหรับสถานการณที่เกิดขึ้นไดยากมาก – สวน
ใหญเกิดจากจำนวนชั่วโมงโหลดเต็มที่ต่ำเกี่ยวของกับพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตยและเพราะวา e-mobility ดังนั้นการตรวจ
สอบและควบคุมลงไปที่ระดับจายไฟทุติยภูมิจึงมีความจำเปน
การสรางสมดุลของโหลดและการผลิตไฟฟาจะยากขึ้นใน
ระบบที่มีการจายพลังงานหลักที่แตกตางกันมากที่ไมสามารถ
กักเก็บได นอกจากสิ่งที่พิสูจนแลววาโรงสูบกักเก็บที่ขึ้นอยู
กับสถานที่และโรงกักเก็บดวยแบตเตอรี่สามารถมีสวนรวม
ในระยะสั้น เชน สำหรับรักษาเสถียรภาพความถี่และการตัด
ยอดโหลด ในระยะยาวซึ่งสวนใหญสำหรับการชดเชยตาม
ความผันแปรตามฤดูกาล ขอบเขตระบบอาจมีการขยายตัว

โดยการขยายระบบที่เชื่อมตอกันหรือเชื่อมตอกับระบบอื่น
เชน การจายความรอนและกาซ
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในการจัดการระบบจนเปน
การผนวกรวมหนวยที่กระจายอยูจำนวนมากทั้งทางฝงการ
ผลิตและทางฝงการใช รวมถึงการบรรลุเปาหมายการควบคุม
ความถี่ดวยการลดจำนวนมวลที่หมุน (Rotating mass) ที่ทำ
หนาที่เปนองคประกอบสำหรับการรักษาเสถียรภาพ
ความท า ทายที ่ ย ิ ่ ง ใหญ ท ี ่ ส ุ ด ในการพั ฒ นาระบบต อ ไปที ่
จำเปนคือ
− จากมุ ม มองขององค ก รมากขึ ้ น : การประสานงานของ
มาตรการที่จำเปนในทุกพื้นที่ของระบบ
และ
− จากมุ ม มองทางด า นเทคนิ ค : การพั ฒ นาการกั ก เก็ บ ที ่
เหมาะสมการดำเนินงานของระบบโดยไมมีมวลที่หมุนและ
การผนวกรวมหนวยที่กระจายอยูจำนวนมากเขาสูการจัด
การระบบ
ดวยความมุงมั่นในการสรางสรรคนวัตกรรม ABB ยังคงขับ
เคลื่อนการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนสำหรับระบบจาย
ไฟฟากำลังใหม
เรียบเรียงจาก
Jochen Kreusel,
“Putting It All Together”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 43-49
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A growing need

ความตองการที่กำลังเติบโต
การชลประทานที่สามารถจัดหาไดดวยไดรฟเคร�องสูบ
ดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ ABB
เปนเร�องที่ ไม ใชความลับที่ความกระหายสำหรับน้ำและพลังงานของโลกไดเพิ่มขึ้นอยางมาก
แตคุณรูไหมวาครึ่งหนึ่งของพลังงานของโลกถูกใชในการทำงานของเคร�องสูบ? ดวยการพึ่งพา
การชลประทานของการเกษตรกรรม ซึ่งขึ้นอยูกับเคร�องสูบน้ำ ไมนาแปลกใจวาพลังงานปริมาณ
มากไดถูกใชในเร�องนี้ แตการตอเขากับระบบไฟฟาที่เช�อถือไดหรือจัดหาได เพ�อที่จะทำให
เคร�องสูบน้ำทำงานไดไมไดเปนทางเลือกในหลายสวนของโลกเสมอไป ดังนั้น ABB ไดหันไป
เร�องแสงอาทิตย เพ�อที่จะพัฒนานวัตกรรมที่ ใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
ที่นาเช�อถือไดสำหรับเคร�องสูบน้ำ ไดรฟเคร�องสูบดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งถูก
ออกแบบใหใช Maximum power point tracking (MPPT) และเทคโนโลยีไดรฟทั่วไปไดทำให
เคร�องสูบน้ำทำงานที่กำลังไฟฟาสูงสุดซึ่งผันแปรกับกำลังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่มีอยู
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รูปที่ 1

—

รูปที่ 1
ระบบไดรฟเครื่องสูบดวยไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยของ ABB
ดวย ACS355 (ซาย) หรือ
ACSM1 (ขวา)

ระบบการสูบดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดถูกนำมาใช
มากขึ้น สำหรับการประยุกตใชงานในหลายรูปแบบ ตัวอยาง
เชน ระบบที่ถูกใชในการจายน้ำใหชุมชม ฟารมปลาและการ
เกษตรกรรม งานปาไมและวิศวกรรมการปรับปรุงน้ำเสีย
ระบบเหลานี้ไดถูกใชบอยครั้งในวิศวกรรมเทศบาล สวนใน
เมือง รีสอรทและแมแตน้ำพุในเขตที่อยูอาศัยและสำหรับการ
ชลประทาน

—
ในบางประเทศฟารมขนาดเล็กและปานกลาง
จำนวนมากไมวาจะเปนแบบ off-grid หรือแบบ
รับไฟฟาในเวลาไมกี่ชั่วโมงแตละวัน ทางเลือก
ทางเดียวของชาวนามักจะตองทำใหเคร�องสูบ
ชลประทานทำงานดวยเคร�องกำเนิดไฟฟาดีเซล
ซึ่งแพงมากสำหรับการทำงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะที่ความตองการน้ำสูงขึ้นระหวางฤดู
การเติบโต ซึ่งทำใหราคาเชื้อเพลิงพุงสูง ขณะนี้พลังงาน
แสงอาทิตยไดมีบทบาทสำคัญในสวนงานชลประทานสำหรับ
การเกษตรกรรมทั่วโลก
ไดรฟเครื่องสูบดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในป 2011 ABB ไดทำการพัฒนาวิธีที่เชื่อมตอไดรฟของ ABB
กับแผงเซลลแสงอาทิตยและระบบ MPPT ซึ่งควบคุมเครื่อง
สูบผานการแผรังสีแสงอาทิตย ผูใชงานเครื่องสูบ เชน ชาวนา
สามารถไดประโยชนจากปริมาณเอาทพุทของเครื่องสูบสูงสุด
ตลอดวัน เมื่อถูกเปรียบเทียบกับเครื่องสูบดวยเครื่องกำเนิด

ไฟฟาดีเซล ไดรฟเครื่องสูบดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ
ABB เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
และคาใชจายการบำรุงรักษาที่ต่ำ เปนอิสระจากระบบไฟฟา
และไมทำใหเกิดมลพิษหรือเสียงรบกวน
ชวงของกำลังไฟฟาของไดรฟเครื่องสูบดวยไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยไดถูกขยายจาก 0.37 ไปยัง 18.5kW จนถึง 45kW
ชวงกำลังไฟฟาที่ถูกเพิ่มขึ้นนี้ ทำใหการใชไดรฟเครื่องสูบดวย
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในการประยุกตใชงานเครื่องสูบ
ที่ใหญขึ้นได เชน เครื่องสูบกำลังสูงในการเกษตรกรรมและ
การกลั่นจากแสงอาทิตย
ระบบสมบูรณประกอบดวยองคประกอบสี่สวนไดแก แผง
เซลลแสงอาทิตย (PV) ไดรฟ มอเตอรและเครื่องสูบ ระบบ
ไดรฟเครื่องสูบดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ ABB ใช
แผง PV เปนแหลงพลังงาน ซึ่งตอกับตัวตอไฟฟากระแสตรง
(DC) ของไดรฟ ACS355 หรือไดรฟ ACSM1 (ดูรูปที่ 1)
ไดรฟไดถูกตอกับมอเตอรที่ทำใหเครื่องสูบทำงาน (ดูรูปที่ 2)
กำลังไฟฟาสูงสุดดวยแหลงพลังงานสองแหลง
ไดรฟของ ABB ทำใหไดการไหลโดยไมติดขัด แมแตระหวาง
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในการไมแผรังสี ซึ่งตองขอบคุณ
อัลกอริทึม MPPT ฟงกชันการทำงาน MPPT ที่สรางอยูใน
ตัวก็สำคัญสำหรับความนาเชื่อถือได เมื่ออุปกรณไดถูกติดตั้ง
ในทีท่ ห่ี า งไกลทีซ่ ง่ึ การบำรุงรักษาทำไดนอ ยทีส่ ดุ ผูใ ชสามารถ
ตรวจสอบเครื่องสูบจากทางไกลจากที่ไหนก็ได คุณลักษณะ
ที่เจาะจงของไดรฟที่มีอยูในตัว เชน การตรวจสอบทำงานที่
แหง (Dry-run) และการคำนวณการไหลโดยไมมีเซ็นเซอรได
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ถูกใชเพื่อปองกันและตรวจสอบสถานีเครื่องสูบ ไดรฟไดถูก
ออกแบบใหปด โดยอัตโนมัติ เพือ่ ปองกันอุปกรณไมใหเสียหาย
จากการทำงานของเครื่องสูบเมื่อแหง การวัดการไหลโดย
ไมมีเซ็นเซอรไดใหการบงชี้โดยตรงของประสิทธิภาพ ทำให
ผูใชสุดทายไดวัดประสิทธิภาพของระบบบนพื้นฐานของการ
ไหลคอนขางมากกวาพารามิเตอรทางไฟฟา

การขับเคลื่อนความสำเร็จ
ไดรฟเครื่องสูบดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ ABB เปน
ความสำเร็จในประเทศอินเดีย ที่ซึ่ง ABB มีการติดตั้งหลาย
พันชุดแลว

รูปที่ 2

—

รูปที่ 2
ไดรฟเครื่องสูบดวยไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยของ ABB

หลังจากรุงอรุณ เมื่อแสงอาทิตยมีความแรงเพียงพอเพื่อที่จะ
ใหกำลังสำหรับไดรฟ ไดรฟจะสตารทมอเตอรโดยอัตโนมัติ
และทำใหเครื่องสูบทำงานเพื่อสูบน้ำ เมื่อพระอาทิตยตกดิน
ไดรฟจะหยุดมอเตอรและการไหลของน้ำก็จะหยุดลง เมื่อมี
การติดตั้งสวิตซเปลี่ยน (Changeover switch) จะเปนไปได
ที่จะทำใหไดรฟทำงานจากระบบไฟฟา ตัวอยางเชน ระหวาง
กลางคืนหรือเมื่อการไหลสูงสุดเปนที่ตองการและมีไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยไมเพียงพอ
กะทัดรัดและเปนประโยชน
ไดรฟเครื่องสูบดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ไดถูกจัดการ
โปรแกรมลวงหนาสำหรับการประยุกตใชงานเครือ่ งสูบทีเ่ ฉพาะ
เจาะจง ดวยการตั้งคาพารามิเตอรที่ตองการใหนอยที่สุด
ประโยชนอื่นๆ รวมถึงอายุการใชงานเครื่องสูบที่ยาวนาน
กำจัดการรีสตารทระหวางที่มีการผันแปรแรงดัน DC และ
fault-reset แบบอัตโนมัติและ auto-start วิธีดังกลาวยังคง
ปราศจากขอจำกัดซึ่งสงผลตอผลผลิต เชน การลดโหลด การ
ตัดการจายไฟและการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและมอเตอร
ที่ถูกเผาไหมมักจะเกิดจากการผันผวนของแรงดัน
องคประกอบไฟฟาแรงต่ำของ ABB จำนวนมาก เชน รีเลย
เทอรมินัลบล็อกและคอนแทคเตอรไดถูกใชในวิธีนี้ รวมถึง
PV-S เซอรกิตเบรกเกอรแบบ miniature ซึ่งไดถูกออกแบบ
มาเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะดับอารก DC ที่อันตรายไดอยาง
ปลอดภัยในการประยุกตใชงาน PV

—
ในบางรัฐในประเทศอินเดีย รัฐบาลใหทุนมากถึง
86 เปอรเซ็นตของคาใชจายของเคร�องสูบ
ดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนการ
ลงทุนระยะยาวในเอาทพุทและความยั่งยึน
ทางเกษตรกรรม
มีความตองการของโซลูชั่นตัวอยางเชน ในเอเซีย อเมริกาใต
และแอฟริกา เชนกัน เพียงแคประมาณ 6 เปอรเซ็นตของทีด่ นิ
เพาะปลูกใน sub-Saharan Africa ที่ไดมีการชลประทาน
ในขณะนี้ แมแตในประเทศทีไ่ มไดสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
ทางเลือกทางการเงินจำนวนมาก รวมทั้งโปรแกรมการใหเชา
สหกรณดวยการเปนเจาของรวมและเงินกูแบบไมโคร (Micro
-loan) ไดทำใหเครื่องสูบน้ำดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เหมาะสมทางเศรษฐกิจสำหรับฟารมแบบ off-grid ที่เล็กลง
ดวยความตองการที่เติบโตขึ้นสำหรับน้ำและพลังงานของ
โลกและดวยความกดดันในเรื่องสิ่งแวดลอม ซึ่งไมไดแสดง
ใหเห็นถึงความงาย การสูบดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เปนวิธีในระยะสั้นและระยะยาวที่ปฏิบัติได ABB ไดปูทาง
สำหรับการใชที่มากขึ้นของแหลงพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก
เรียบเรียงจาก
Filippo Pagani, “A Growing Need”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 50-52
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การสรางรายได

เทคโนโลยีของ ABB ลดการสูญเสียของหมอแปลง
แมวาหมอแปลงจะมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโดยปกติแลวจะสูงกวา 99 เปอรเซ็นต
การสูญเสียพลังงานทั่วทั้งอุตสาหกรรมจากหมอแปลงไฟฟาเปนเร�องสำคัญ
อันเน�องมาจากมีการติดตั้งเปนจำนวนมาก จึงเปนเหตุผลหนึ่งวาทำไมกฎหมาย
ดานการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม จึงมีการควบคุมประสิทธิภาพ
ของหมอแปลงเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกัน ตนทุนของการสูญเสียเหลานี้ก็มีความ
สำคัญกับผูประกอบการ: ในการติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระดับหนวยงาน
ทางไฟฟา ในทุกหนวยของกำลังไฟฟา (วัตต) ที่สูญเสียไปเปนพลังงานที่ ไม
สามารถขายได แทจริงแลวในชวงเวลาท�มืดพลังงานมักจะตองถูกซื้อเพ�อทำให
หมอแปลงยังคงทำงานอยู เวนแตจะสามารถตัดการเช�อมตอจากระบบ คำถามที่
เห็นไดชัดที่เกิดขึ้นคือ ผูประกอบการสามารถลดการสูญเสียและเพิ่มผลตอบแทน
จากการลงทุนจากกลุมหมอแปลงไดอยางไร
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รูปที่ 1
ฟารมเซลลแสงอาทิตย
สวนใหญทำงานต่ำกวาอยาง
มีนัยสำคัญกับกำลังการผลิต
สูงสุดในสวนใหญของเวลา
ตัวอยางขอมูลสำหรับ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ละติจูด 45.3 ºN

รูปที่ 1

คำสัง่ การออกแบบเชิงระบบนิเวศของสหภาพยุโรป (European
Ecodesign Directive) ซึ่งมีผลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2015
มีกฎระเบียบทั่วทั้งยุโรปสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดานสิง่ แวดลอมของอุปกรณทเ่ี กีย่ วของกับพลังงาน หมอแปลง
ไฟฟาเปนหนึ่งในอุปกรณดังกลาวและคำสั่งดังกลาวตองการ
ให ห ม อ แปลงไฟฟ า ทั ้ ง หมดที ่ จ ำหน า ยในตลาดต อ งสอด
คลองกับขอกำหนดการออกแบบใหมที่เขมงวด ซึ่งระบุอยาง
ชัดเจนเกี่ยวกับความสูญเสียของหมอแปลงไฟฟา แนวโนมใน
การควบคุมการสูญเสียของหมอแปลงนี้ กำลังทำใหเจาของ
และผูพัฒนาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหความสนใจ
มากขึ้นเกี่ยวกับตนทุนโดยรวมของหมอแปลง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความจริงที่วา ในขณะที่ตนทุนของหมอแปลงที่มี
ความสูญเสียต่ำที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งใหมดานประสิทธิภาพ
อาจจะสูงกวาตนทุนของหมอแปลงมาตรฐานเพียงเล็กนอย
ตนทุนคาใชจายตลอดอายุการใชงานจะมีคาลดลง คาใชจาย
ตลอดอายุการใชงานควรจะพิจารณาไมเพียงแตแคราคาซื้อ
คาติดตั้ง คาบำรุงรักษาและอื่นๆ แตยังรวมถึงรายไดใน
อนาคตที่ไมสามารถเก็บไดเนื่องจากความสูญเสีย โดยการ
สูญเสียรายไดนั้นจะมีคามากกวาราคาซื้อเริ่มตน
การสูญเสียในหมอแปลง
ประสิทธิภาพของหมอแปลงไฟฟาไดรบั ผลกระทบจากเอาทพทุ
ของอินเวอรเตอร กลาวคือ เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น การสูญเสียจาก
โหลดของหมอแปลงก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน อยางไรก็ตามการ
สูญเสียก็เกิดขึ้นไดเมื่อไมมีโหลดเชนกัน เนื่องจากพลังงานจะ
ถูกใชเมื่อแรงดันไฟฟาไดถูกประยุกตใช เพื่อแมกนีไตซแกน
เหล็ก การสูญเสียเหลานีจ้ ะเปนอิสระกับโหลดและจะปรากฏ
ขึ้นตราบเทาที่หมอแปลงยังคงมีไฟจายอยู
ระบบตอรับ (Collector network) ของโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยระดับหนวยงานทางไฟฟา (Utility-scale solar

plant) ซึ่งรวมถึงหมอแปลงไฟฟา จะถูกกำหนดขนาดใหรอง
รับเอาทพุทของอินเวอรเตอรที่ระดับสูงสุด แตโดยเฉลี่ยตอป
แลว เอาทพุทจะไมเกิน 20 ถึง 30 เปอรเซ็นตของคาสูงสุด
(ดูรูปที่ 1) ตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเทคโนโลยีที่ถูกใช
เชน ระบบติดตาม จะทำใหเกิดการผันแปรในการผลิตไฟฟา
ในแตละที่ ดังนั้นจึงเปนสิ่งสำคัญที่ตองรูวาคาเฉลี่ยเอาทพุท
ของอินเวอรเตอรเปนเทาไหร เพื่อใหผูผลิตหมอแปลงสามารถ
ปรับแตงการออกแบบเพื่อลดองคประกอบสูญเสียที่มีผล
กระทบมากที่สุด

—
ในกรณีของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนั้น
ความสูญเสียเม�อไมมีโหลด จะกลายเปนสัดสวน
ที่สำคัญของความสูญเสียทั้งหมด อันเน�องมา
จากเอาทพุทเฉลี่ยมีคาต่ำลง
การเปรียบเทียบตนทุนของการสูญเสีย
เจ า ของฟาร ม เซลล แ สงอาทิ ต ย พ ยายามที ่ จ ะเพิ ่ ม ผลตอบ
แทนจากการลงทุน โดยการทำงานใหใกลเคียงกับขีดจำกัด
กำลังการผลิตใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในขณะที่ก็ลด
การสูญเสียตลอดทั่วระบบตอรับ การลงทุนเพื่อลดความ
สูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพจะขึ้นอยูกับผลตอบแทนที่
คำนวณได ตัวอยางของการประเมินผลดังกลาว โดยการ
เปรียบเทียบหมอแปลงไฟฟาสองชนิด โดยที่ชนิดแรกใชเหล็ก
กลาคารบอนโดยแสดงความสูญเสียมาตราฐานและชนิดที่มี
ความสูญเสียต่ำ โดยการใชเหล็กกลาที่มีคุณภาพสูงและมีคา
Permeability สูงซึ่งสอดคลองกับคำสั่งใหมของสหภาพยุโรป
ตนทุนของความสูญเสียในอนาคตตามขอมูลโหลดที่แสดง
ไวกอนหนานี้ สามารถถูกคำนวณไดสำหรับหมอแปลงทั้งสอง
ชนิด โดยการสมมติวา:

—
รูปที่ 2
ตัวอยางขอมูลสำหรับตนทุน
และประสิทธิภาพของหมอแปลง
(ราคาหมอแปลงไฟฟาสำหรับ
การแสดงประกอบเทานั้น)
—
รูปที่ 3
การเปรียบเทียบพลังงาน –
หมอแปลงการสูญเสียต่ำ
ทำใหไดรายไดตอปเพิ่มขึ้น
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- ราคาขายเฉลี่ยของพลังงานอยูที่ 130 USD/MWh
- ราคาเฉลี่ย (เวลากลางคืน) อยูที่ 50% ของราคาขายเฉลี่ย

ซื้อหมอแปลงและรายไดที่เพิ่มขึ้นทุกป ที่สามารถทำไดดวย
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของหมอแปลงที่มีความสูญเสียต่ำ
ตลอดในชวงอายุการใชงาน (สมมติวาเปน 20 ป)

รูปที่ 2 และ 3 เปนการเปรียบเทียบยอดขายสุทธิสำหรับ
หมอแปลงสองประเภทนี้ หมอแปลงชนิดที่ 1 เปนชนิด
มาตรฐานและมียอดขายสะสมรวม 5,960 MWh คิดเปน
รายได 778,128 USD หมอแปลงชนิดที่ 2 ซึ่งมีการสูญเสีย
ลดลงและใชแกนเหล็กแบบ Hi-B มีพลังงาน 5,992 MWh
สำหรับขายไดคดิ เปนรายไดท่ี 779,424 USD ดังนัน้ หมอแปลง
ที่มีความสูญเสียต่ำกวาจะมีรายไดเพิ่ม 1,296 USD ตอป
การเปรียบเทียบนี้สำหรับการติดตั้งขนาด 2.5 MW อยางไรก็
ตามการประหยัดสามารถเพิ่มมากขึ้นสำหรับการติดตั้งขนาด
ใหญมากขึ้น
ยอดขายพลังงานสุทธิที่เปนลบในชวงเวลาที่เอาทพุทของ
อินเวอรเตอรเปนศูนย ซึ่งระบุถึงวาโรงไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยกำลังซื้อพลังงานจากระบบไฟฟา เพื่อจายไฟเขา
หมอแปลงและระบบตอรับ (ดูรูปที่ 3) ซึ่งก็คือ ความสูญเสีย
เมื่อไมมีโหลดหรือความสูญเสียจากแกนเหล็กที่มีอยูเสมอ
เมื่อหมอแปลงไฟฟาถูกจายไฟเขา
หลังจากการคำนวณรายได ขั้นตอนตอไปคือ การคำนวณวา
ราคาซื้อเพิ่มเติมสำหรับหมอแปลงที่มีความสูญเสียต่ำกวานั้น
คุมคากับการลงทุนหรือไม การคำนวณไดรวมตนทุนในการ
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ข อ โต แ ย ง ทางการเงิ น สำหรั บ การใช ห ม อ แปลงที ่ ม ี ค วาม
สูญเสียต่ำกวาสามารถถูกตรวจสอบไดอยางใกลชิดมากขึ้น
โดยการคำนวณ NPV (มูลคาปจจุบันสุทธิ) และ IRR (อัตรา
ผลตอบแทนภายใน) ดวยการใชอัตราดอกเบี้ย 8 เปอรเซ็นต
กราฟความไวของราคา (Price sensitivity) ของสัญญาการ
ซื้อขายไฟฟา (Power purchase agreement, PPA) ที่ถูก
แสดงในรูปที่ 4 จะแสดงคา IRR และ NPV ของเงินลงทุน
เพิ่มเติมในราคาที่แตกตางกันของ PPA โดยที่ PPA ที่ 130
USD/MWh จะให IRR ที่ 39 เปอรเซ็นตและ NPV ที่ 8,726
USD ซึ่งหมายความวาคาใชจายเพิ่มเติมสำหรับหมอแปลงที่
ความสูญเสียต่ำกวาจะเปนการลงทุนที่ดีอยางแทจริง
การสวิตซออกเพื่อความประหยัด
ขึ้นอยูกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรและราคาที่จายสำหรับ
พลังงานในเวลากลางคืน จึงอาจจะคุมคาที่จะตองพิจารณา
การสวิตซหมอแปลงออกจากวงจร เพื่อประหยัดคาใชจาย
ของพลังงานในเวลากลางคืน ซึ่งสามารถทำไดดวยการใช
สวิตชเกียรไฟฟาแรงดันปานกลาง (MV)

ตัวเลือกของหมอแปลง
หมอแปลง
kVA Voltage (V) การสูญเสียเมื่อไมมีโหลด (W) การสูญเสียจากโหลด (W) ราคาหมอแปลง
1) เหล็กกลาคารบอน 2,500 20,000/400
2,782
23,682
21,600
แบบปกติ
2) เหล็กกลาที่มี
2,500 20,000/400
1,747
21,861
25,700
Permeability สูง
รูปที่ 2

Load Factor ชั่วโมง
(%)
(MWh)
100
701
80
788
60
788
40
788
20
1,489
0
4,205
Total
รูปที่ 3

ยอดขายพลังงานสำหรับหมอแปลงทั้งสอง
หมอแปลงชนิดที่ 1
หมอแปลงชนิดที่ 2
ยอดขายพลังงาน ราคา ยอดขายพลังงาน ยอดขายพลังงาน ราคา ยอดขายพลังงาน
(USD/MWh) (USD)
(MWh)
(USD/MWh) (USD)
1,733
130
225,349
1,735
130
225,609
1,563
130
203,138
1,564
130
203,363
1,174
130
152,565
1,175
130
152,739
783
130
101,800
784
130
101,937
739
130
96,037
740
130
96,253
-12
-65
-760
-7
-65
-477
778,128
779,424
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—
รูปที่ 4
กราฟความไวราคาของ PPA
แสดงคา IRR และ NPV
ของเงินลงทุนเพิ่มเติมในราคา
ของ PPA ที่แตกตางกัน

รูปที่ 4

ABB มีสวิตชเกียรใหเลือกมากมายที่เหมาะสมสำหรับการ
ประยุกตใชในการติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เชน Safe
Ring/Safe Plus หรือสวิตซเกียรแบบทุติยภูมิ UniSec
นโยบายสีเขียว (Green policy) ของ ABB ชวยใหมั่นใจ
การมุงเนนเรื่องปจจัยดานสิ่งแวดลอมในระหวางการผลิต
และตลอดอายุการใชงานของสวิตชเกียร

วาจะไมมีไฟฟาผลิตในตอนกลางคืนและการที่จะไมจายไฟ
เขาหมอแปลงในแตละคืนและจายไฟเขาไปใหมในตอนเชา
ตลอดชวงอายุการใช 20 ป เซอรกิตเบรกเกอรแตละตัวจะ
ทำงาน 14,600 ครั้ง ซึ่งจะเปนความทาทายเพราะวาเซอรกิต
เบรกเกอร ใ นสวิ ต เกี ย ร แ บบทุ ต ิ ย ภู ม ิ จ ะมี ข ี ด จำกั ด ถึ ง การ
ทำงานเชิงกลที่ 10,000 ครั้ง

ในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระดับหนวยงานทางไฟฟา
จะมีสวิตชเกียรทางดาน MV ของหมอแปลงแตละชุด เพื่อการ
ปองกันหมอแปลงและระบบ MV จากอันตราย สวิตชเกียร
จะอยูขางหมอแปลงโดยตรงหรืออยูหางออกไปในสถานีตอ
รับหรือสถานีไฟฟายอยที่ตอเขากับระบบขึ้นอยูกับขนาดและ
การออกแบบของโรงไฟฟา ในการที่จะตัดกระแสสวิตชเกียร
จะถูกติดตั้งดวยสวิตซฟวสหรือเซอรกิตเบรกเกอร ในขณะที่
สวิตซฟวสที่ทำงานดวยมอเตอรสามารถทำงานไดถึง 1,000
ครั้ง เซอรกิตเบรกเกอรสามารถทำงานไดหลายพันครั้ง

ในโรงไฟฟาขนาดเล็ก (ต่ำกวา 10 MW) วิธีการแกปญหาคือ
การเปลี่ยนเซอรกิตเบรกเกอรหลังจากการทำงาน 10,000
ครั้ง หรือจำกัดจำนวนการทำงานใหไดภายในชวงอายุการ
ใชงานของหมอแปลง ในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่มี
ขนาดใหญขึ้น ซึ่งใชสวิตชเกียรแบบปฐมภูมิไมวาจะเปนใน
สถานีตอรับหรือในสถานีไฟฟายอยเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
อาจเปนไปไดที่จะลงทุนในเซอรกิตเบรกเกอรที่ทำงานดวย
มอเตอรที่สามารถทำงานเชิงกลไดถึง 30,000 ครั้ง ในขณะที่
ราคาจะแพงกวา แตจำนวนของเซอรกิตเบรกเกอรที่ตองการ
จะลดลง

การใชสวิตซเกียรที่มีเซอรกิตเบรกเกอรทำงานดวยมอเตอร
และมีรีเลยปองกันที่ถูกควบคุมจากระยะไกล จะทำใหเกิด
แบบแผนการทำงานเปดปดที่เปนอัตโนมัติหรือแบบทำงาน
จากระยะไกล การลงทุนเพิ่มเติมที่ตองการจะขึ้นอยูกับการ
ออกแบบโรงไฟฟาและสามารถเปลี่ยนจากฟวสเปนเซอรกิต
เบรกเกอร ใหมอเตอรทำงานเซอรกิตเบรกเกอรที่มีอยูหรือ
เพิ่มเซอรกิตเบรกเกอรที่ถูกทำงานดวยมอเตอร
การประหยัดที่เกิดขึ้นโดยการจัดการนี้ ขึ้นอยูกับชวงระยะ
เวลาในแตละวันที่แผงเซลลแสงอาทิตยไมผลิดไฟฟาและ
จำนวนครั้งของการทำงานเชิงกลที่เซอรกิตเบรกเกอรสามารถ
ทนได เปนที่เห็นอยางชัดเจนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

—
เน�องจากจากสวิตชเกียรแบบปฐมภูมิใน
สถานีไฟฟายอยตอรับหรือสถานีไฟฟายอย
เช�อมตอกับระบบไฟฟาจะตอกับสถานี MV
หลายแหงภายในบริเวณของโรงไฟฟา
ตัวอยางเชน สวิตชเกียรแบบทุติยภูมิ UniSec ของ ABB
สามารถถูกติดตั้งดวยเซอรกิตเบรกเกอรที่มีความสามารถ
ในการทำงานไดถึง 10,000 ครั้งที่ระดับแรงดันไฟฟา 24 kV
สวิตซเกียร UniSec ดวยเซอรกิตเบรกเกอรแบบสูญญากาศ
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—
รูปที่ 5
ความไวของราคาซื้อพลังงาน
ของการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับ
สวิตชเกียรตอ NPV และ IRR
สำหรับหมอแปลงเหล็กกลา
แบบปกติ สำหรับกรณีที่
เซอรกิตเบรกเกอรทำงาน
ดวยมอเตอร

รูปที่ 5

ที่ทำงานดวยมอเตอรจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้น 600 USD จาก
กรณีที่ไมไดทำงานดวยมอเตอร อยางไรก็ตาม การประหยัด
จากการไมจ ายไฟเขาหมอแปลงไฟฟาขามคืน จะทำใหได
การประหยัดพลังงานเพิ่ม 580 USD ตอป โดยสมมติวา
ตนทุนพลังงานเทากับ 65 USD/MWh และหมอแปลงไฟฟา
ไมถูกจายไฟในชวงฤดูหนาว เมื่อกลางคืนยาวที่สุดและการ
แผรังสีแสงอาทิตยต่ำสุด ซึ่งทำใหเพิ่มการประหยัดพลังงาน
ไดมากถึง 3,226 ชั่วโมงและ 9 MWh ตอปในกรณีของ
หมอแปลงไฟฟาชนิดที่ 1 (เปรียบเทียบกับรูปที่ 3) ผลตอบ
แทนจากการลงทุนเพิ่มเติมคือ IRR 97 เปอรเซ็นตและ NPV
4,750 USD ดังนั้นการลงทุนเพิ่มเติมในเซอรกิตเบรกเกอร
ที่ทำงานดวยมอเตอรจะคุมคา (ดูรูปที่ 5)

—
การจะประหยัดจะขึ้นอยูกับการออกแบบ
โรงไฟฟาเปนอยางมาก กลาวคือ
ถาเซอรกิตเบรกเกอรไดถูกการวางแผน
ไวแลวสำหรับการใชมอเตอรขับเคล�อน
จะทำใหผูประกอบการสามารถตัดการจาย
ไฟเขาสูหมอแปลงได ในการติดตั้งกับ
หมอแปลงที่มีขนาดเล็กลงที่ซึ่งทางเลือก
สวิทซฟวสเปนไปได การเปลี่ยนเปน
เซอรกิตเบรกเกอรที่ทำงานดวยมอเตอร
อาจจะเปนการลงทุนที่ดี ซึ่งขึ้นอยูกับ
ตนทุนของพลังงาน

ABB สามารถใหการสนับสนุนทั้งในดานการออกแบบระบบ
โรงไฟฟาภายในและการเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม ในการ
เขาถึงวิธีที่เหมาะสมที่สุดจากในมุมมองทั้งการลงทุนเดิม
และคาใชจายทั้งหมดในการเปนเจาของ
เรียบเรียงจาก
Patrick Rohan, Tero Kalliomaa,
“Transforming Revenue”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 53-57
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สวนประกอบในรุนถัดไป

พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่มีการเติบโตเร็ว
ที่สุดในโลกและ ABB ในฐานะผูผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรม ไดใหสัญญา
ที่จะตอบสนองความตองการในแขนงนี้ที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว
ดวยการจัดหาพอรตโฟลิโอของอุปกรณ ระบบและโซลูชั่นสำหรับการ
ประยุกตใชงานในไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จนถึงวันนี้ ไดพบกับความ
ทาทายของการออกแบบสวนประกอบขั้นสูงรุนถัดไป ดวยการมีชุดใหม
ของสวนประกอบแรงดันต่ำที่ 1500 V DC ที่ ใหไดการทำงานที่ปลอดภัย
ของกำลังไฟฟา 1500 V DC รวมถึงความสูญเสียกำลังที่ลดลง
จำนวนโพลที่ลดลง เทคโนโลยีของใบมีดที่เห็นได เทคโนโลยีการผนวก
รวมการกระจายความรอนและการดับอารกขั้นสูง

รูปที่ 1
—

รูปที่ 1
ตัวอยางการประยุกตใชงาน
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
– เชิงพาณิชย 20MW ถึง
1000MW

ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (PV) ไดกลาย
เปนสวนแบงที่สำคัญของการผสมผสานเรื่องแหลงพลังงาน
ความสมดุลของเทคโนโลยีของสวนประกอบระบบไดวิวัฒนา
การเพื่อที่จะชวยลดตนทุนในการผลิตพลังงาน ในไมกี่ปที่
ผานมา อุตสาหกรรมไดเห็นกาวกระโดดทีใ่ หญมากจากอินพุท
600 V DC ไปถึง 1000 V DC ซึ่งแสดงถึงสวนใหญของการ
ติดตัง้ PV ระดับหนวยงานทางไฟฟา ขัน้ ตอนตอไปในแนวโนม
นี้คือระบบดวยอินพุท 1500 V DC ซึ่งโดยการเพิ่มขึ้นของ
ระดับแรงดันไดทำใหเอาทพทุ กำลังไฟฟาสูงขึน้ ถึง 50 เปอรเซ็นต
ดังนั้นลดความสูญเสียในระบบและตนทุนภายในโรงไฟฟา
ABB ไดพัฒนาสวนประกอบแรงดันต่ำ 1500 V DC เพื่อที่จะ
จัดการกำลังไฟฟาใหมนี้ สวนประกอบเหลานี้รวมถึงสวิตซ

เซอรกติ เบรกเกอรแบบ molded-case คอนแทคเตอร อุปกรณ
ปองกันเสิรจ และเซ็นเซอรแรงดัน/กระแส สวนประกอบบาง
อันมีคาพิกัดสูงถึง 3,000 A / 1,500 V DC และมีใบประกาศ
รับรองหลายแบบ รวมถึง UL และ IEC
การปรับตัวเขากับตลาดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
1,500 V DC ไมใชเรือ่ งใหมอยางชัดเจน ตัวอยางเชน การถูกใช
ในการประยุกตใชงานทางการรถไฟ แตการปรับตัวใหเขากับ
ตลาดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดนำพาความทาทายเฉพาะ
ความทาทายหลักเปนเรื่องของขอกำหนดที่แรงดันที่สูงกวา
ซึ่งสงผลในการออกแบบของขอกำหนดดานระบบและฉนวน
อุณหภูมิเปนแงมุมเพิ่มเติม ซึ่งจะตองถูกกลาวถึงพรอมดวย
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สวนประกอบในโรงไฟฟา PV ที่ตองทำงานที่อุณหภูมิสูงกวา
ซึ่งมักจะถึง 70°C นอกจากนั้น สวนประกอบสำหรับการ
ติดตั้ง 1,500 V DC PV ระดับหนวยงานทางไฟฟาอาจจะตอง
ถูกออกแบบสำหรับการไหลของกระแสสองทาง

PV จัดการกำลังไฟฟาที่มากกวาได อุปกรณใหมบางอยาง
สามารถจัดอินพุท 1,500 V DC สองชุดไดพรอมกัน

อุปกรณใหมก็ยังตองใหสามารถจัดการอยางปลอดภัยสำหรับ
ไฟฟา 1,500 V DC และความสูญเสียกำลังที่ลดลง ลดจำนวน
ของโพล เทคโนโลยีของใบมีดที่เห็นได เทคโนโลยีการผนวก
รวมการกระจายความรอนและการดับอารกขั้นสูง
นอกจากแรงดันที่ถูกเพิ่มขึ้นแลว อุปกรณใหมยังสามารถที่จะ
จัดการที่กระแสที่มากกวา กลาวคือ ถึง 6,000 A ขึ้นอยูกับ
อุปกรณ ซึ่งทำใหกลองผนวกรวมและอินเวอรเตอรสำหรับ

61

จากการที ่ เ ป น ผู  ผ ลิ ต ชั ้ น นำของการประยุ ก ต ใช ง านไฟฟ า
พลังงานแสงอาทิตยแลว ABB ณ เวลานี้ก็ยังสามารถที่จะจัด
หาสวนประกอบขั้นสูงของไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหแก
ผูใช ซึ่งทำใหผูใชสามารถเริ่มการออกแบบ 1,500 V DC PV
ระดับหนวยงานทางไฟฟารุนใหมได ดังนั้นทำใหไดประโยชน
จากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและคาใชจายที่ลดลงสำหรับระบบ
ของผูใช (ดูรูปที่ 1)
เรียบเรียงจาก
Allen Austin, Federico Mai, “Next Generation Components”,
ABB Review – Solar Power (2/2015), page 58-59
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การผลิตดวยตัวเอง

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยี
Active Site ของ ABB
วิธีที่ดีที่สุดในการเช�อมตอแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาคืออะไร และผูใชสามารถ
ปรับใชไดอยางดีที่สุดไดอยางไร? เทคโนโลยีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดผานการ
แปลงสภาพอยางรวดเร็ว ทั้งในแงของประสิทธิภาพและคาใชจาย และกำลังเขาถึงระดับ
ที่สามารถแขงขันกับการผลิตไฟฟาแบบทั่วไปได การติดตั้งใชงานก็ทำไดโดยไมตอง
ใชเงินอุดหนุนและสิ่งจูงใจ และแมวาจะมีการลดหรือ
ยกเลิกเงินอุดหนุนที่คุมครองในหลายประเทศก็ตาม
สวนนี้ยังคงเติบโตอยางตอเน�อง อยางไรก็ตาม
การเปลี่ยนจากการผลิตไฟฟาแบบเดิมไปเปนการผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยไม ใชแคการเปลี่ยนแหลง
พลังงานจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลง ยังคงเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนจากแบบรวมศูนยเปนแบบกระจาย ดวยพื้นที่
เชิงพาณิชย ชุมชนและอุตสาหกรรมที่ ใชและผลิตไฟฟา
รวมถึงการกักเก็บในพื้นที่ พื้นที่เหลานี้จะพัฒนาไปสู
ไมโครกริด (Microgrid) มากขึ้น ไมโครกริดเหลานี้
จำเปนตองไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและเช�อมตอ
กับแมคโครกริด (Macrogrid) หรือระบบขนาดใหญ
นี่คือบทบาทของเทคโนโลยี Active Site ของ ABB
เทคโนโลยีนี้ ใหการสนับสนุนที่กวางขวางและครอบคลุม
สำหรับความตองการที่เกิดขึ้นใหมของตลาด
ABB ไดใหโซลูชั่นทางอุดมคติสำหรับการเช�อมตอ
และจัดการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (PV) ณ สถานที่
ติดตั้งโดยใชอินเวอรเตอรแบบสตริงสามเฟสทันสมัย
ที่สุดซึ่งมีชวงกวาง รวมถึงอุปกรณขนาดกะทัดรัด
และใชกลางแจงและ Maximum power point
tracking (MPPT)
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รูปที่ 1
PV เชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
ที่ไมไดรับการสนับสนุนเงินที่ถูก
ติดตั้งตอป

รูปที่ 1

การอุดหนุนสำหรับไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในตลาดยุโรป
หลัก ไดกลายเปนเรื่องที่ไมอาจทำตอไดและถูกลดขนาดลง
ตลาดอื่นที่โตเต็มที่แลวก็จะมีแนวโนมเชนเดียวกัน แตก็ไมใช
ขาวรายสำหรับการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย การลด
ตนทุนอยางมีนัยสำคัญและการเพิ่มขึ้นของคาไฟฟาที่เพิ่มสูง
ขึ้น ไดทำให PV ซึ่งเริ่มตนจากการเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการ
อุดหนุนและเพิง่ เริม่ ไดกลายเปนแหลงพลังงานหลักและมีราคา
ที่แขงขันได ไมเพียงแตผูใชเชิงพาณิชยเทานั้น แตยังรวมถึง
ครัวเรือนที่อยูอาศัยก็กำลังติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยบนหลังคาเพื่อลดคาใชจายไฟฟา รูปแบบการใชดวย
ตนเองทำใหผูอยูอาศัยสามารถกลายเปน "pro-sumer" ซึ่ง
หมายถึงการทีส่ ามารถใชพลังงานทีไ่ ดถกู ผลิตขึน้ ในบริเวณของ
ตัวเอง ในขณะที่ยังสามารถขายสวนเกินหรือซื้อพลังงานเพิ่ม
เติมไดตามที่ตองการ ในปจจุบันการติดตั้งดังกลาวสามารถ
ทำไดโดยปราศจากการอุดหนุนและสามารถบรรลุผลดวยอัตรา
ผลตอบแทน (IRR) ไดมากกวา 6 เปอรเซ็นต และโดยที่ระยะ
เวลาคืนทุนต่ำกวา 10 ป (โดยที่อายุการใชงานเปนสองเทา)
ตั ว เลขนี ้ จ ะยิ ่ ง ส ง เสริ ม สำหรั บ อาคารพาณิ ช ย แ ละนิ ค ม
อุตสาหกรรมที่ซึ่ง IRR สามารถเพิ่มขึ้นสูงกวา 10 เปอรเซ็นต
และระยะเวลาคืนทุนต่ำกวา 7 ป ซึง่ ทำใหเปนตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
ในการใชเทคโนโลยี Active Site “Active Site” สามารถควบ
คุมและปรับเปลี่ยนไมโครกริดใหเหมาะสมและเชื่อมตอไปยัง
แมคโครกริด เพื่อใหแนใจในการทำใหการใชพลังงานและคา
ใชจายเหมาะสม ในขณะที่ใหไมโครกริดไดมีสวนรวมอยาง
เต็มที่ในระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart grid)
ในตลาดที่โตแลวเชน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา รูปแบบการ
ใชดวยตัวเองดูเหมือนจะทำงานไดดีมีความคุมคาทางการเงิน
และมีความยั่งยืนในตังเองโดยภาพรวม การวิเคราะหและ
การศึกษาวิจัยคาดการณวาความตองการใชไฟฟามากกวา
20 เปอรเซ็นตจะถูกแทนที่ดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่

ผลิตดวยตัวเองภายในป 2020 ในประเทศเหลานี้ ซึ่งตอง
ขอบคุณการติดตั้งบนหลังคาที่ไมไดรับการสนับสนุนมากกวา
60 GW ที่ถูกวางแผนใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลานี้ (ดูรูปที่ 1)
ในสถานการณนี้ ดวยความตองการของผูใชที่ถึงระดับความ
ซับซอนทีส่ งู กวาทีเ่ คยเปนมา ความสามารถในการแขงขันจะยิง่
เปนความทาทายสำหรับผูใหบริการดานพลังงานรวมถึงหนวย
งานทางไฟฟาหลัก ที่ซึ่งบทบาทจะเปลี่ยนจากการเปนผูจัดหา
พลังงาน ไปเปนบริษทั ทีใ่ หบริการดานพลังงานแบบครอบคลุม
(ดูรูปที่ 2) ความสามารถในการทำใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปน
ปจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในตลาด
ปจจัยที่สนับสนุนมีดังตอไปนี้:
- ความสามารถในการกระจายแบบอัจฉริยะ (ความสามารถ
ในการควบคุมความซับซอนทางเทคโนโลยีของระบบไฟฟา
ที่พัฒนาไป)
- ความเชี่ยวชาญในการจัดการพลังงาน (ประสบการณในการ
จัดการระบบไฟฟาและเครื่องมือฮารดแวรและซอฟตแวรที่
จำเปน)
- ความสามารถทางเทคนิค (ความเชี่ยวชาญ ความเปนมือ
อาชีพและประสบการณตลอดจนการรับรูโ ดยลูกคาและผูใ ช)
การผลิตแบบกระจายดวย PV
คาไฟฟาเปนคาใชจายที่สำคัญในทุกระดับการใช ตั้งแตจาก
อพารตเมนตเดี่ยวไปจนถึงแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ การ
ที่สามารถจัดการและควบคุมการใชพลังงานเปนปจจัยสำคัญ
ในการควบคุมตนทุน ในบริเวณที่มีการคาหรืออุตสาหกรรม
จะมีรูปแบบของโหลดที่แตกตางกันมากมาย ซึ่งกำหนดโดย
แตละอาคารและวัตถุ โปรไฟลเหลานี้ ไดรบั อิทธิพลอยางมาก
จากปจจัยตางๆ เชน สภาพอากาศ รูปแบบการใชรายชั่วโมง
เปนตน เพือ่ ทีจ่ ะจัดการเรือ่ งนี้ ผูใ ชจะตองดำเนินกระบวนการ
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รูปที่ 2
สภาพแวดลอมการใหบริการ
ดานพลังงานไดแสดงศักยภาพ
ที่ยิ่งใหญสำหรับหนวยงานทาง
ไฟฟา

รูปที่ 2

เพื่อที่จะวัด วิเคราะหและกำหนดรูปแบบความตองการและ
การใชในระดับอุปกรณ ซึ่งสามารถเปนไปไดโดยการควบคุม
มิเตอรพลังงาน เซ็นเซอรและสวนประกอบการวัดอื่นๆ ที่มี
มากมายภายในระบบอัตโนมัติของอาคาร

—
การรวมขอมูลนี้สามารถไมเพียงแต ใหภาพรวม
แมนยำและลงรายละเอียดของรูปแบบของ
โหลดในปจจุบัน แตยังชวยใหการคาดการณใน
อนาคตไดดีขึ้น ดวยขอมูลที่ลงรายละเอียด
ที่มีอยูนี้และถูกรวมกับขอมูลที่เกี่ยวของอ�นๆ
เกี่ยวกับสถานที่ การหาความสามารถใน
การผลิต On-site ที่ดีที่สุดเปนขั้นตอน
ที่คอนขางเล็กในระดับถัดไป
เพื่อที่จะใชตัวอยางจริง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กใน
ประเทศอิตาลีไดรับการประเมิน (ดูรูปที่ 3) โรงงานดังกลาว
ที่ผลิตกลองหุมพลาสติกกำลังพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ
พลังงานโดยการติดตั้งระบบ PV บนหลังคา หลังจากการ
วิเคราะหรายละเอียดความตองการและการใชไฟฟาดวยการ
ใชพลังงานรายปเกินกวา 10.6GWh รูปแบบไดถูกกำหนด
ดังในรูปที่ 3b
รู ป ร า งของเส น โค ง เป น การแสดงที ่ ด ี ข องเวลาการเป ด ใช
โหลดและตรงกับความพรอมของแสงอาทิตยอยางสมบูรณ
(ดูรูปที่ 3a) จากการจำลองและการวิเคราะหตัวแปรตางกัน
ทั้งหมด ABB ไดพบวาโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ
การติดตั้ง PV ขนาด 700kW โซลูชั่นนี้ไดทำใหสถานที่
ดังกลาวใชพลังงานได 1.1GWh ตอปและสมมติวาอัตราคา
ไฟฟาซึ่งรวมภาษีเปน 17 เซ็นตตอ kWh (0.156 EUR/kWh)

ทำใหประหยัดมากกวา 150,000 เหรียญตอป (140,000 ยูโร
ตอป) ดวยระยะเวลาคืนทุนมากกวา 6 ปเล็กนอยและ IRR ที่
11.5 เปอรเซ็นต โซลูชันของ ABB เพื่อการบรรลุเปาหมายนี้
คือการรวม TRIO-27.6-S2X จำนวน 24 ยูนิตและระบบตรวจ
สอบ VSN-700-05 หนึ่งชุดพรอมกับเซ็นเซอรทางดาน
สิ่งแวดลอม เบรกเกอรไฟฟาแรงต่ำและการปองกันเพิ่มเติม
ปญญาทองถิ่นและโรงไฟฟาเสมือน
(Local Intelligence and Virtual Power Plant)
การผลิตไฟฟาโดยใชโมดูลขนาดเล็กและมีความยืดหยุนภาย
ในระบบไฟฟาเปนสิง่ สำคัญ เพือ่ ใหไดระบบไฟฟาแบบกระจาย
อยางแทจริง Active Site ที่มีคุณลักษณะการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยแบบกระจาย เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ ภายใตเงื่อนไขที่แนนอน
บางอยาง การติดตั้งดังกลาวสามารถกลายเปนโรงไฟฟา
เสมือน (Virtual Power Plant - VPPs) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอยางตอเนื่องระหวาง Microsites และระบบไฟฟา
VPP สามารถใหบริการระบบในระบบสงและจายไฟฟา (เชน
ควบคุมกำลังไฟฟาซึ่งถูกเรียกวา “ความจุสำรองเล็กนอย")
ที่ถูกกำหนดโดยการรวมโหลดจากอุปกรณจากการใชกับ
หนวยผลิตไฟฟาฉุกเฉินและการผลิตไฟฟาแบบกระจาย VPP
ไดรวบรวมเอาทพุททางไฟฟาจากหลากหลายอุปกรณและ
ทำใหแหลงจายนี้สามารถใชไดกับระบบจายไฟฟา เมื่อไดรับ
การรองขอ VPP จะควบคุมการจายไฟฟาแบบทันทีใหกับ
โรงไฟฟาทีถ่ กู เชือ่ มตอ เพือ่ ทำใหไดเสถียรภาพของระบบไฟฟา
อินเวอรเตอรแบบสตริงสามเฟสของ ABB ที่ถูกติดตั้งในเขต
อุตสาหกรรมและในอาคารพาณิชยไดมีบทบาทสำคัญในการ
นำ Active Site ไปใชกบั ระดับ VPP ซึง่ ตองขอบคุณคุณสมบัติ
MPPT อินเวอรเตอรเหลานี้สามารถเพิ่มการผลิตไดมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอกำหนดของระบบไฟฟา

—

รูปที่ 3
ตัวอยางจริงจากโรงงานใน
ประเทศอิตาลี
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อุปกรณอินเวอรเตอรของ ABB แบบ PVI, TRIO และ PRO
จะใหชวงที่กวางของกำลังไฟฟารีแอ็คทีฟและฟงกชัน Fault
ride through เมื่อใชควบคูไปกับการควบคุมการจัดการ
ความถี่และแรงดันไฟฟาจะทำใหมีสวนสำคัญตอเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟา ประโยชนของ VPP สำหรับผูใหบริการดาน
พลังงานไดรวมสิ่งตอไปนี้

รวมในระบบไฟฟาแบบกระจาย ซึง่ ไดแก เครือ่ งกำเนิดไฟฟา
โหลดและระบบไฟฟา สถาปตยกรรม Active Site ของ ABB
ใชการสือ่ สารกับโปรโตคอลหลายรูปแบบเพือ่ ใหแนใจวา อินพุท
ทัง้ หมดทีเ่ ปนไปไดจะถูกวิเคราะหและจัดการโดยระบบควบคุม
Active Site การสื่อสารของระบบจะเชื่อมตอกับโหลด สวิตซ
เซ็นเซอร มิเตอร และเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
แบบกระจาย อัลกอริทึมและรูปแบบการทำงานที่ดำเนินการ
โดยผูใหบริการระบบไฟฟา ไดทำใหการจัดการพลังงานสมดุล
ดวยจุดประสงคเพื่อลดการสูญเสียและจัดการความผันผวน
ของระบบอินเวอรเตอรไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ ABB
สามารถสื่อสารโดยใชชวงโปรโตคอล ซึ่งรวมถึง ModBus
TCP/IP และ RS 485 และเกตเวยแบบเปด ซึ่งจะถูกผนวก
รวมอยางเต็มที่ในระบบอัตโนมัติของอาคารและสามารถ
แลกเปลี ่ ย นข อ มู ล ได อ ย า งต อ เนื ่ อ งกั บ ระบบการจั ด การ
พลังงานโดยรวมของ Active Site

- ตัวเลือกของ "การเล็ม (Trimming)" ยอดของความตองการ
ไฟฟา เพื่อใหไดระดับเสถียรภาพที่สูงขึ้นสำหรับโรงไฟฟา
ซึ่งจะใหการประหยัดที่คงเสนคงวาโดยออมในแงของคาใช
จายเพิ่มเติมที่จำเปนตองใชในการจัดการยอดความตองการ
ไฟฟาในชวงเวลาที่สั้น
- ลดความจำเปนสำหรับสำรอง เนื่องจากการใชลดลงและได
การจัดการการไหลของพลังงานที่ดีขึ้น ทำใหสามารถปดโรง
ไฟฟาแบบเกาได (ลด CAPEX)
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนโรงไฟฟาเกาและ (หรือ) ที่ลาสมัยดวย
โรงไฟฟาใหม (การหลีกเลี่ยง CAPEX) ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญใน
หลายประเทศที่การลงทุนขนาดใหญเปนทางเลือกหลัก
- ลดคาใชจายในระบบไฟฟาเดิมดวยการใชประโยชนจาก
Internet of Things (IOT) โดยใชแอปพลิเคชัน (apps)
ผานแท็บเล็ตและสมารทโฟน แอปพลิเคชันดังกลาวจะชวย
ลดความพยายามโดยทั่วไปและการจัดการดูแลระบบ
- ความสามารถพิเศษในการตรวจวสอบแบบเรียลไทม เมื่อมี
ความผิดพรองเกิดขึ้นดวยโอกาสที่จะดำเนินการแทรกแซง
ที่เปนประโยชน ซึ่งชวยประหยัดคาใชจายในการบำรุงรักษา
(OPEX)
การสื่อสาร (Communications)
การเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานในตัวเองเปนวิธที จ่ี ะสราง
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสว นใหญ แตการทำเชนนีต้ อ งใชการ
แลกเปลี่ยนขอมูลอยางตอเนื่องและเชื่อถือไดระหวางผูมีสวน

รูปที่ 3

3a: การปรับสมดุลพลังงานรายวันดวย PV
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การติดตั้ง PV เปนสวนสำคัญของแนวคิด
Active Site ของ ABB ควบคูไปกับการ
กักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีดานอาคารแบบ
อัตโนมัติ การติดตั้ง PV จะมีสวนสำคัญ
ในการสรางความเปนอิสระและความยั่งยืน
ดานพลังงาน
เรียบเรียงจาก
Leonardo Botti, Philip Juneau,
“Self Generation”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 60-63

3b: รูปแบบการใชพลังงานรายวัน
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แข็งแกรงดั่งภูผา

อุปกรณ PCS100 AVC สองแบบ
ที่ ไดรับการออกแบบสำหรับการประยุกต ใชงานที่แตกตางกัน
แมแตประเทศที่พัฒนาแลวที่มีเครือขายไฟฟากำลังสมัยใหม ยังไมสามารถตานทาน
ปญหาเร�องแรงดันไฟฟาได ในขณะที่ปญหาไฟดับอาจเกิดขึ้นไดนอย ปญหาแรงดัน
ไฟฟาที่เกิดจากสภาพอากาศ ความผิดพลาดของระบบหรือเหตุการณประเภทขุดเจาะ
ไปเจอสายไฟนั้น ไดเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ดวยอุตสาหกรรมสมัยใหมที่มีการใช
ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ความไวของกระบวนการตางๆ ตอเหตุการณคุณภาพไฟฟา
จะเพิ่มมากขึ้น แมแตเหตุการณที่กินเวลานอย อาจทำใหกระบวนการตางๆ
หยุดลงอยางไมคาดคิด ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายของอุปกรณ การสิ้นเปลือง
และการหยุดการผลิต ในประเทศหรือภูมิภาคที่กำลังพัฒนาที่มีแหลงจายไฟที่ออนแอ
ปญหาหลักคือ แรงดันไฟฟาที่ถูกควบคุมไดไมดี การปราศจากแรงดันไฟฟาที่ถูกตอง
การทำงานของกระบวนการที่เช�อถือไดจะไมสามารถทำได ถาแรงดันไฟฟาต่ำหรือไมสมดุล
ความรอนสูงเกินไปของมอเตอรจะเปนขอที่เกิดความกังวล อุปกรณ PCS100 AVC
ของ ABB ไดถูกออกแบบมาเพ�อปกปองอุตสาหกรรมจากเหตุการณทางแรงดัน
ไฟฟาเหลานี้ ซึ่งทำใหบริษัทตางๆ สามารถจัดการงานไดดีที่สุดได
โดยปกติแลวโรงงานอุตสาหกรรมมักจะตั้งอยูใกลเคียงกัน
อยางเชน ในนิคมอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่เฉพาะในตัวเมือง
ถาผูใชรายหนึ่งในบริเวณดังกลาว ทำใหเกิดปญหากับแรงดัน
ไฟฟาของหนวยงานทางไฟฟา เชน สตารทมอเตอรขนาดใหญ
สวนอื่นๆ สามารถไดรับผลกระทบจากการลดลงหรือผันผวน
ของแหลงจายไฟ เหตุการณสภาพอากาศหรือความผิดพรอง
ในสวนอื่นของระบบไฟฟา ยังสามารถทำใหแรงดันไฟฟา
ลดลงกวาคาที่กำหนดและอยูที่คาดังกลาวในระยะเวลานาน
การผันแปรของแรงดันไฟฟาดังกลาวทำใหอุปกรณการผลิต
ทีม่ คี วามไวหยุดการทำงานลง ถาสายการผลิตหยุดลงก็จะตอง
เริม่ ตนใหมและสามารถเปนเรือ่ งทีซ่ บั ซอนและมีคา ใชจา ยแพง
มาก ความเสียหายของอุปกรณทเ่ี กิดจากเหตุการณที่เกิดจาก

เหตุการณดา นคุณภาพไฟฟาอาจจะทำใหคา ใชจา ยแพงมากขึน้
ยิง่ กวานัน้ อุปกรณสามารถขึน้ อยูก บั แหลงจายไฟทีม่ เี สถียรภาพ
เปนอยางมากเพือ่ ใหไดสนิ คาผลิตภัณฑทม่ี คี ณ
ุ ภาพดี
ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่เผชิญกับความเสี่ยง
ของแหลงจายไฟที่ไมแนนอนที่จะลงทุนในอุปกรณที่ชวยให
มั่นใจวาไดการจายไฟที่สะอาดและคุณภาพสูงอยางตอเนื่อง
โดยอุปกรณตัวนั้นคือ Active Voltage Conditioner (AVC)
– PCS100 ของ ABB
อุปกรณ PCS100 AVC
ABB มีอุปกรณปองกันทางไฟฟาที่หลากหลายและ PCS100
AVC เปนอุปกรณที่เปนเอกลักษณที่ไดรับการออกแบบมา
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เปนพิเศษ เพื่อการประยุกตใชงานในทางอุตสาหกรรมและ
เชิงพาณิชยขนาดใหญ PCS100 AVC สามารถตอบสนอง
แรงดันไฟฟาตกและกระชากไดทันที แกไขความไมสมดุลของ
แรงดันไฟฟาและกำจัดแรงดันไฟฟาแลบ (Voltage ﬂicker)

ความผิดพรองภายใน PCS100 AVC ซึ่งชวยใหมั่นใจไดวา
โหลดยังคงถูกจายไฟโดยหนวยงานทางไฟฟา

—
PCS100 AVC ประกอบดวยตัวแปลงสองตัว
ที่ ไมไดอยู ในทางไหลของกระแสระหวางโหลด
กับหนวยงานทางไฟฟา แตการฉีดแรงดันไฟฟา
ในการแกไข ทำไดโดยการใชขดลวดหมอแปลง
ที่ถูกวางระหวางหนวยงานทางไฟฟาและโหลด
ที่มีความไว (ดูรูปที่ 1 และ 2) รูปแบบนี้ทำให
ไดการแกไขแรงดันไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
PCS100 AVC ไมตองการตัวกักเก็บแบตเตอรี่เพราะดึง
กระแสไฟเพิ่มเติมที่จำเปนจากแหลงจายไฟของหนวยงาน
ทางไฟฟาเพื่อแกไขแรงดันไฟฟา โดยปราศจากคาใชจายใน
การบำรุงรักษาอยางตอเนื่องโดยทั่วไปของแบตเตอรี่ คาใช
จายในการเปนเจาของระบบ PCS100 AVC จึงต่ำมาก
นอกจากนั้น PCS100 AVC ยังมีระบบบายพาสในกรณีที่เกิด
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PCS100 AVC มีตั้งแตพิกัดกำลัง 150kVA ถึง 3.6MVA และ
สามารถใสในตูสวิตซเกียรไฟฟาแรงต่ำ (ดูรูปที่ 3) ใหการควบ
คุมแรงดันไฟฟาแบบออนไลนที่แมนยำ แพลตฟอรมตัวแปลง
ที่พิสูจนแลวและนาเชื่อถือ ซอฟแวรควบคุมที่ซับซอนและ
ประสิทธิภาพสูงถึง 99 เปอรเซ็นต พอรตโฟลิโอ PCS100
AVC ณ เวลานี้มีอยู 2 แบบที่ถูกออกแบบเพื่อการใชงานที่
แตกตางกัน
- PCS100 AVC-40 ถูกออกแบบมาสำหรับผูใ ชทม่ี รี ะบบมัน่ คง
แตอาจออนแอกับแรงดันไฟฟาตกที่เกิดจากปจจัยภายนอก
เชน สภาพอากาศ เปนตน
- PCS100 AVC-20 สำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟาอยาง
ตอเนื่อง เหมาะสำหรับผูใชที่มีระบบออนแอและไมมั่นคง
อุปกรณแตละแบบถูกออกแบบทางวิศวกรรมมาเฉพาะ เพื่อ
แกไขชนิดของปญหาแหลงจายไฟของหนวยงานทางไฟฟาที่
แตกตางกัน
PCS100 AVC-40 – สำหรับการแกไขแรงดันตก
PCS100 AVC-40 ตอบสนองตอแรงดันไฟฟาตกหรือเพิ่มขึ้น
ภายในหลายมิลลิวินาทีและสามารถฉีดแรงดันไฟฟาในการ

68

Special 2017

—

แกไขไดมากถึง 40 เปอรเซ็นต ตัวอยางเชน หากผูใชประสบ
กับแรงดันไฟฟาลดลงมาถึง 60 เปอรเซ็นตของคาที่กำหนด
PCS100 AVC-40 จะชวยเพิ่มแรงดันไฟฟากลับไปสู 100
เปอรเซ็นตได โดยไมมีไฟหรี่และไมมีอุปกรณถูกตัดออกไป
และธุรกิจยังสามารถดำเนินการตอไปตามปกติ โดยตัวอยางนี้
ใชกับไฟฟาสามเฟส ประสิทธิภาพการทำงานจะดียิ่งขึ้นใน
กรณีของแรงดันตกแบบเฟสเดียว (ซึ่งเปนชนิดที่พบมากที่สุด)
ที่ซึ่งแรงดันลดลงไปจนถึง 45 เปอรเซ็นตของแรงดันไฟฟา
ที่กำหนดจะไดรับการแกไขไดอยางสมบูรณ

รูปที่ 1
แผนผัง PCS100 AVC-40
—

รูปที่ 2
PCS100 AVC
—

รูปที่ 3
แผนผัง PCS100 AVC-20

สำหรับเหตุการณแรงดันตกแบบสามเฟส PCS100 AVC-40
สามารถเรียกคืนแรงดันไฟฟาที่ลดลงมากถึง 50 เปอรเซ็นต
กลับไปอยูที่ 90 เปอรเซ็นตได ซึ่งจะรับประกันการทำงาน
ของโรงงานอยางตอเนื่อง AVC นี้ สามารถคงการแกไขไดใน
ระยะเวลา 10 วินาที ซึ่งครอบคลุมชวงระยะเวลาที่แรงดัน
ลดลงที่ผูใชประสบพบเจอไดอยางพอเพียง ดังนั้นการดำเนิน
งานของโรงงานจึงไดรับการปองกันอยางดีในสองแงมุมหลัก
ของแรงดันไฟฟาตกคือ สวนที่ลดลงและระยะเวลา

รูปที่ 1

So lar po wer

เปอรเซ็นตในแรงดันไฟฟาหลัก และแมแตกระทั่งขจัดความ
ไมสมดุลออกจากแรงดันจายไฟ

—
อุปกรณมีพิกัดกำลัง 150kVA ถึง 3.6MVA
สามารถใชไดกับแรงดัน 220V, 400V และ
480V แรงดันไฟฟาพิเศษและพิกัดกำลังที่สูง
ถึงหลาย MVA สามารถทำไดดวยการออกแบบ
โดยเฉพาะ
PCS100 AVC-20 – สำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟา
ดวยพิกัดกำลังสูงถึง 3MVA ทำให PCS100 AVC-20 ควบคุม
แรงดันไฟฟาอยางตอเนื่องไดถึง 100 เปอรเซ็นตสำหรับความ
ผันผวนของแรงดันไฟฟาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 20 เปอรเซ็นต
ของแรงดันไฟฟาหลัก PCS100 AVC-20 ยังขจัดความไม
สมดุลจากแรงดันจายไฟ (ดูรูปที่ 3)

สำหรับแบบหนึ่งเฟส PCS100 AVC-40 สามารถแกไขแรงดัน
ตกที่ลงไปถึง 30 เปอรเซ็นต ใหกลับไปอยูที่ 90 เปอรเซ็นต ซึ่ง
จะรับประกันการทำงานของโรงงานอยางตอเนือ่ ง AVC สามารถ
ทำงานแกไขสำหรับระยะเวลา 10 วินาทีที่ระดับแรงดันนี้ ซึ่ง
มากกวาชวงระยะเวลาที่แรงดันลดลงที่ผูใชประสบพบเจอ

ถาความผันผวนของแรงดันไฟฟาสูงขึ้น PCS100 AVC-20
จะทำการแกไขเพียงบางสวนดวยการฉีดแรงดันจนถึง 20
เปอรเซ็นตตัวอยางเชน หากแรงดันไฟฟาตกไปถึง 30%
เปอรเซ็นตจะแกไขใหไดไปถึง 90 เปอรเซ็นตของแรงดันหลัก
โดยที่คงระดับแรงดันใหเปนไปตามขอกำหนดมาตรฐานของ
อุปกรณไฟฟาสวนใหญ

นอกจากนี้ PCS100 AVC-40 ยังสามารถแกไขความผันผวน
ของแรงดันไฟฟาอยางตอเนื่องที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายใน 10

คุณสมบัติทั่วไป
PCS100 AVC มีขอดีหลายอยางเหนืออุปกรณอื่นดังตอไปนี้
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รูปที่ 2

- ขนาดที ่ เ ล็ ก พื ้ น ที ่ ม ั ก จะเป น ป จ จั ย ในสภาพแวดล อ มใน
อุตสาหกรรมและขนาดกะทัดรัดของ PCS100 AVC ทำให
ติดตั้งไดในพื้นที่ขนาดเล็ก
- ความนาเชือ่ ถือไดสงู การผนวกรวมบายพาสและความสามารถ
ในโอเวอรโหลดและความผิดพรองระดับอุตสาหกรรม สงผล
ใหไดความนาเชื่อถือไดสูง
- ตนทุนในการเปนเจาของที่ต่ำ โดยที่ไมจำเปนตองมีการกัก
เก็บพลังงาน (แบตเตอรี)่ การบำรุงรักษาต่ำและประสิทธิภาพ
สูงหมายถึงคาใชจายในการดำเนินงานที่ต่ำ
อุปกรณ PCS100 AVC-40 และ AVC-20 จะมีหนาจอสัมผัส
LCD ขนาดใหญ ซึง่ อุปกรณสามารถถูกใชงานผานหนาจอและ
ทำการเขาถึงบันทึกเหตุการณที่ละเอียดได เว็บเซิรฟเวอรทถ่ี กู
ผนวกรวมเขาไปชวยใหการเขาถึงจากระยะไกลและอีเมลล

รูปที่ 3

สามารถถูกสงไปยังผูท เ่ี กีย่ วของเมือ่ เกิดเหตุการณเรือ่ งคุณภาพ
ไฟฟาขึ้น
โรงงานสมัยใหมที่มีอุปกรณที่ซับซอนตองเผชิญกับภัยคุกคาม
ตอเนื่องจากเหตุการณจากหนวยงานทางไฟฟา เชน ไฟฟาตก
และไฟฟากระชาก ดวยการติดตั้ง PCS100 AVC ของ ABB
ทำใหไดชั้นปองกันอันซับซอน ซึ่งจะชวยปรับปรุงการทำกำไร
ไดโดยลดเวลาหยุดทำงานลง การทิ้งเศษวัสดุ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ไมดี การสูญเสียเวลาการผลิตและการบำรุงรักษา
โรงงานลดลง
เรียบเรียงจาก
Dario Rozman, “Steady as a Rock”,
ABB Review – Solar Power (2/2015), page 64-67
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ความปลอดภัยและการมี
ประสิทธิภาพสูง

หมอแปลงแบบแหงสำหรับการสงไฟฟาแบบยอย
หมอแปลงไฟฟากำลังที่เปนนวัตกรรมลาสุดของ ABB คือ HiDry72
ที่กำลังทำงานอยู ในสถานีไฟฟายอยหลายแหงทั่วโลก ดวย HiDry72 ABB
ไดปูทางสำหรับการใชหมอแปลงแบบแหง เพ�อยายจากการประยุกตใชงานจากระบบ
จายไฟฟาไปยังระบบสงไฟฟาแบบยอย (Subtranmission) เทคโนโลยีที่ปราศจาก
การใชน้ำมันที่มีสมรรถภาพและความปลอดภัยสูงมากที่อยูเบื้องหลังหมอแปลงไฟฟานี้
ชวยใหสถานีไฟฟายอย สามารถรวมเขากับอาคารไดอยางปลอดภัย HiDry72
มีประโยชนอยางยิ่งสำหรับสถานีไฟฟายอยที่ตั้งอยู ในเมืองและสถานที่สาธารณะ
ที่มีความวุนวายและตองการใชพลังงานเปนอยางมาก
สนามกีฬาใหมจำนวนมากไดถูกสรางขึ้นสำหรับการแขงขัน
ฟุตบอลโลกป 2014 ที่ประเทศบราซิล หนึ่งในสนามกีฬาที่ได
สรางขึ้นใหมคือ Arena Fonte Nova ในเมือง Salvador da
Bahia ซึ่งเปนเมืองที่มีประชากรประมาณ 2.7 ลานคน ตั้งอยู
บนชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกในตอนกลางของประเทศ
บราซิล สนามกีฬามี 55,000 ที่นั่งและตั้งอยูใจกลางเมือง
(รูปสำหรับหนาแรกของบทความ)
พลังงานไฟฟาไดถูกจายไปยังสวนหนึ่งของเมืองนี้ โดยสาย
เคเบิลระบบสงไฟฟาแบบยอย 69 kV ดวยการรื้อถอนสนาม
กีฬาเกาและการกอสรางของสนามกีฬาใหม สถานีไฟฟายอย
กลางแจงที่อยูใกลจะตองถูกเปลี่ยน สถานที่ของสถานีไฟฟา
ยอยจะอยูบนพื้นที่สำหรับพักผอนหยอนใจที่ไดถูกวางแผนไว
ดังนั้นผูใหบริการดานพลังงานจึงมีแนวคิดในการรวมสถานี
ไฟฟายอยแหงใหมเขากับสนามกีฬาที่อยูระหวางการกอสราง
โดยบังเอิญเปนเวลาเดียวกันกับที่ ABB ไดประกาศเปดตัว
หมอแปลงแบบแหงสำหรับไฟฟาแรงสูงที่ 72.5 kV - HiDry72
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โดยที่ HiDry ยอมาจาก “High-voltage dry” และ 72
หมายถึงระดับแรงดันไฟฟา 72.5kV

ทางตนทุนที่สูง รวมถึงการใชงานจะชวยขจัดความกังวลเรื่อง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการรวมสถานีไฟฟายอยเขากับสนาม
กีฬา ความปลอดภัยถือเปนประเด็นหลักในสถานที่ซึ่งมีผูเขา
ชมหลายหมื่นคน

ผูที่รับผิดชอบโครงการนี้ รูสึกทึ่งกับความคิดที่เทคโนโลยี
หมอแปลงแบบแหงที่สามารถทนไฟและระเบิดได ซึ่งไมเพียง
แตจะใชในการประยุกตใชงานในระดับไฟฟาแรงดันปานกลาง
แตยังใชสำหรับไฟฟาแรงสูงไดอีกดวย ซึ่งไดกลายเปนเรื่องที่
ชั ด เจนว า หม อ แปลงแบบแห ง ทำให ไ ด ก ารออกแบบและ
รูปแบบที่ไมยุงยากซับซอน ซึ่งเปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ
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เทคโนโลยีหมอแปลงแบบแหง
เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งหม อ แปลงไฟฟ า ฉนวนน้ ำ มั น
หมอแปลงแบบแหงจะเปนแบบฉนวนอากาศซึ่งมีทั้งขอดี
และขอดอยกลาวคือ ความแข็งแรงทางไดอิเล็กทริกของฉนวน
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—
รูปที่ 1
หมอแปลงแบบแหง
—
รูปที่ 2
คุณสมบัติของ HiDry72

รูปที่ 1

น้ำมันจะเปนประมาณ 8 เทาของฉนวนอากาศ ดังนั้นขนาด
ของแกนและคอยลของหมอแปลงฉนวนน้ำมันจะมีขนาดเล็ก
กวาในกรณีฉนวนอากาศ ในขณะที่หมอแปลงแบบแหงไม
จำเปนตองใชบุชชิงและไมเกิดน้ำมันเปรอะเปอนออกมา
ขอไดเปรียบสำคัญหลักคือ การไมมีน้ำมันที่ติดไฟและวัสดุที่
ติดไฟได ในขณะที่หมอแปลงโดยทั่วไปจะมีน้ำมันเปนหลาย
พันลิตร หมอแปลงแบบแหงที่ใชวัสดุฉนวนเปนแบบระดับ F1
จะดับไฟไดดวยตัวเอง หมอแปลงแบบแหงยังเปนทางเลือก
ของหม อ แปลงฉนวนก า ซได เช น กั น และมี ค วามปลอดภั ย
มากกวาในการจัดการ
มีเทคโนโลยีทแ่ี ตกตางกันหลายชนิดทีใ่ ชสำหรับหมอแปลงแบบ
แหง เชน Vacuum cast coil (VCC), RESIBLOC® และ แบบ
Open Wound ดวยคุณสมบัติพิเศษที่แตกตางกัน รูปที่ 1
แสดงถึงสวนประกอบหลักของหมอแปลงแบบ VCC
ระหวางคอยลขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิของหมอแปลง
VCC จะเปนทออากาศ เนื่องจากคาคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ
ฉนวนที่เปนของแข็งรอบขดลวดนั้นสูงกวากรณีของอากาศ
สนามไฟฟาจะถูกเอาขึ้นจากอากาศในทออากาศ ขนาดของ
ทออากาศจำเปนตองมีขนาดใหญพอที่จะทนตอการทดสอบ
Lightning Impulse หมอแปลงแตละตัวจะถูกทดสอบ
สำหรับ Partial discharge (ตองต่ำกวา 10pC) เพื่อซึ่งเปน
การรับประกันไดวาฉนวนของแข็งมีคุณภาพสูงเพียงพอและ
ไมมีชองวางที่อยูภายใน
ทออากาศอันเดียวกันยังชวยในการไหลเวียนของอากาศเย็น

รูปที่ 2

ซึ่งไหลเขาที่ดานลางและสรางกระแสลมดวยตัวเอง ซึ่งมา
จากผลกระทบปลองไฟ (Chimney effect) ซึ่งทำใหไดการ
ฟนฟูอัตโนมัติของอากาศที่เปนฉนวน ทออากาศเพิ่มเติมอยู
ระหวางคอยลขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขาแกนหลัก คอยล
ขดลวดไฟฟาแรงสูง (HV) ยังไดถูกระบายความรอนบนพื้นผิว
ดานนอก สำหรับหมอแปลงที่มีกำลังไฟฟาสูง ทออากาศเพิ่ม
เติมสามารถนำเขาไปสูคอยลขดลวด LV และ HV ได

—
ขดลวดสามารถทำไดจากอลูมิเนียมหรือ
ทองแดงขึ้นอยูกับความตองการของผูใช
สายเคเบิลขาเขาหรือบัสบารแบบเปด
จะถูกเช�อมตอโดยตรงกับคอยลขดลวด HV
ในทั่วโลกไดมีแนวโนมที่สำคัญในการใชหมอแปลงแบบแหง
มากขึ้น ศักยภาพทางการตลาดที่มีขนาดใหญขึ้น ในขณะที่
การใชประยุกตใชงานที่ LV เทคโนโลยีหมอแปลงแบบแหง
มีอิทธิพลอยางมากอยูแลว ในสวนของ MV การใชงานของ
หมอแปลงฉนวนน้ำมันยังคงเปนหลักอยู สำหรับการใชงาน
ของ HV นอกเหนือจากการใชแบบฉนวนกาซ SF6 เพียงไม
กี่ยูนิต หมอแปลงฉนวนน้ำมันยังคงเปนหลัก หมอแปลง
HiDry72 จึงเปนหมอแปลงฉนวนอากาศชุดแรกสำหรับขั้น
แรงดันไฟฟาที่ 72.5kV
คุณสมบัติและเทคโนโลยีของ HiDry
HiDry72 มีพิกัดกำลังไฟฟาไดถึง 63MVA ในรูปแบบสามเฟส

—
รูปที่ 3
พฤติกรรมไดอิเล็กทริกของ
อากาศเปนปจจัยสําคัญในการ
ออกแบบหมอแปล
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หรือแบบเฟสเดียว ใหฟงกชันการทำงานเชนเดียวกับหมอ
แปลงฉนวนน้ำมัน รวมถึงการควบคุมแรงดันไฟฟาขณะมี
โหลดดวยการใช OLTC (On-load tap changer) แบบแหง
OLTC จะมีชวงการควบคุมเปน ±10 เปอรเซ็นต (ดูรูปที่ 2)

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย – มีผลตอสถานีไฟฟายอย
ในรมและอยูใตดิน
สถานีไฟฟายอย HV ในยานใจกลางเมืองสวนมากตั้งอยูใน
อาคารแบบพิเศษสวนใหญ เนื่องจากความเสี่ยงจากการเกิด
ไฟไหมและการระเบิดของหมอแปลง อยางไรก็ตาม การ
เติบโตของการใชงาน HV ภายในเมืองและพื้นที่วางที่ลดลง
ทำใหการผนวกรวมสถานีไฟฟายอย HV เขาไปในอาคารของ
รัฐหรือเอกชนเปนสิ่งที่ตองการ ซึ่งเปนสถานการณของตลาด
ที่ HiDry72 จะเหมาะสมอยางยิ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติในการ
ปองกันอัคคีภัยอยางดีเยี่ยม

หมอแปลง HiDry72 ใชเทคโนโลยีพื้นฐานเดียวกับที่ใชสำหรับ
การใชประยุกตใชงาน MV และที่มีอยูในหมอแปลงแบบแหง
ของ ABB ซึ่งเปนแบบ VCC และ RESIBLOC แตความ
ตองการสำหรับหมอแปลงสำหรับระดับแรงดันไฟฟาของระบบ
สงแบบยอยจะสูงกวาในกรณีของระบบจายไฟฟากลาวคือ
แรงดันไฟฟาที่สูงขึ้น กำลังไฟฟาก็สูงขึ้นและชวงสำหรับการ
ควบคุ ม แรงดั น ไฟฟ า ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ต อ งการให ป  ญ หาทางด า น
ไดอิเล็กทริกเชิงความรอนและเชิงกลทีซ่ บั ซอนไดรบั การแกไข

—
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม�อระดับแรงดันไฟฟา
เกิน 36kV ความเขาใจอยางละเอียดเกี่ยวกับ
ฟสิกสของการเบรกดาวนของกาซ
เปนสิ่งจำเปนเพ�อลดระยะหางไดอิเล็กทริก
ในอากาศ (ดูรูปที่ 3) ระยะทางจะลดลง
โดยการใชวงแหวนปองกัน (Shielding ring)
ในขดลวด สวนหลักของการชีลดิ้งและ
การประยุกตใชแนวคิดแนวกั้นหลายชั้น
(Multiple barrier) และการจัดการแนวกั้น
เทคนิคเหลานี้มีอิทธิพลตอการกระจาย
สนามไฟฟาและกำหนดเสนทางการดิสชารจ

รูปที่ 3

3a: เสนโคงสีเขียวแสดงถึงแรงดันทนสำหรับการจัดวางทรงกลม-ระนาบ
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หมอแปลง HiDry72 ใชอีพ็อกซี่เรซินสำหรับหลอขึ้นรูปคอยล
อีพ็อกซี่เรซินเปนโพลิเมอรที่เปนแบบเทอรโมเซ็ตติ้งซึ่งตรง
กันขามกับโพลิเมอรแบบเทอรโมพลาสติก ซึ่งจะไมละลายที่
อุณหภูมิที่สูงขึ้น เรซินจะถูกเติมดวยดวยซิลิกาปริมาณมาก
ที่ไมเผาไหม โดยอาจจะเปนอนุภาคของทรายขนาดเล็กหรือ
ใยแกว ซึ่งในกรณีที่เกิดไฟขึ้นจะดูดซับความรอนและลด
อุณหภูมิการเผาไหม เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อีพ็อกซี่จะไมติดไฟ
เอง แตจะเสื่อมสภาพและเริ่มเอากาซออกและออกซิไดซ
เมื่อความรอนจากภายนอกหยุดลงหรือไฟจากขางนอกดับ
กระบวนการดังกลาวจะสิ้นสุดลง ดังนั้นหมอแปลง HiDry72
จึงไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอการติดไฟ
การทดสอบการติดไฟ (Flammability testing)
หมอแปลงที่มีระดับเกี่ยวกับไฟ (Fire class) เปน F1 (ซึ่งเปน
ไปตามมาตรฐาน IEC 60076-11: 2004) มีการจำกัดการ
ติดไฟและการลดการปลอยสารพิษและควันทึบ การทดสอบ
พฤติกรรม F1 จะถูกดำเนินการกับหมอแปลงหนึ่งเฟสที่
ประกอบดวยคอยล HV และ LV ขาแกนหลักและสวนประกอบ
ของฉนวน คอนเทนเนอรที่ถูกเติมดวยเอทิลแอลกอฮอลจะ

3b: การประเมินผลเสนทางการดิสชารจที่คาดหวังดวยการจำลองผลทางไดอิเล็กทริก
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รูปที่ 4

—
รูปที่ 4
สถานีไฟฟายอย 69 kV ดวย
HiDry72 ในสนามกีฬา Arena
Fonte Nova ในเมือง
Salvador da Bahia
ประเทศบราซิลโดยมีการติดตั้ง
หมอแปลงและสวิตซเกียร
ฉนวนกาซ
—
รูปที่ 5
หมอแปลง HiDry72
69 kV/25MVA
ที่สนามกีฬา
Arena Fonte Nova

ถูกวางอยูดานลางของคอยลและแอลกอฮอลจะถูกติดไฟ
แผงความรอนไฟฟา ซึ่งแทนแหลงความรอนภายนอกเพิ่ม
เติมจะถูกวางที่ดานหนึ่งของคอย HV และฉายเขาไปดวย
กำลัง 24kW การทดสอบจะถูกดำเนินการในหองทดสอบ
มาตรฐาน อุณหภูมิและคุณสมบัติการสงผานแสงของกาซ
เสียจะถูกดำเนินการวัด
สิ่งสำคัญเปนอยางมากคือ การที่กาซเสียจะไมเปนพิษหรือ
มีฤทธิ์กัดกรอนสูง เนื่องจากสามารถไหลผานเขาสูสวนอื่น
ของอาคารหรือกระจายผานระบบระบายอากาศและอาจสง
ผลกระทบตอผูคนเปนจำนวนมาก ความโปรงใสของควันที่ดี
ชวยใหผูคนสามารถปรับทิศทางและหาทางออกฉุกเฉินได
ประสบการณของ ABB เกี่ยวกับหมอแปลงแบบแหงที่มีความ
ผิดพรองภายในคือ การที่ไมทำใหเกิดการระเบิดหรือดีดชิ้น
สวนออก โดยปกติการแตกราวของคอยล การเกิดอารกที่จุด
เฉพาะแหงและการเกิดคารบอน (Carbonization) และควัน
มักจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความผิดพรองโดยการปองกัน
ระบบจะตัดการเชื่อมตอของหมอแปลงหรือเซ็นเซอรจะตรวจ

รูปที่ 5

จับอุณหภูมิ
สถานีไฟฟายอยที่สนาม Arena Fonte Nova
ในประเทศบราซิล
การติดตั้งสถานีไฟฟายอย 69kV ในสนามกีฬา Arena Fonte
Nova มีการจัดวางรูปแบบใหซ้ำซอนดวยหมอแปลงและ
สวิตชเกียร HV อยางละสองชุด (ดูรูปที่ 4) หมอแปลงถูกวาง
อยูขางลางของบริเวณที่มีการเขาถึงของสนามกีฬาซึ่งใกล
กับอัฒจรรยหลัก บัสบารแบบเปดถูกยึดติดกับเพดานของ
หองไฟฟาที่เชื่อมตอสวิตชเกียรและหมอแปลง สถานีไฟฟา
ยอยถูกใชในฤดูใบไมผลิป 2013 ซึ่งทันเวลาพอดีกับการเปน
เจาภาพการแขงขันฟุตบอล FIFA Confederations Cup
2013
หมอแปลง 25MVA ไดเชื่อมตอทางดานทุติยภูมิกับสวิตชเกียร
MV (ดูรูปที่ 5) โดยมีแรงดันไฟฟาทุติยภูมิที่สามารถสลับได
ระหวาง 11.95kV และ 13.8kV คอยลของหมอแปลงทำดวย
เทคโนโลยี VCC ซึ่งใหขดลวดที่มีความแข็งแรง (อยูในระดับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม E2) และมีการปองกันที่ดีตอมลภาวะ

5a: ดวย OLTC แบบแหง (ทางดานซาย)

5b: ไฮบริดสวิตซเกียร SF6/อากาศ PASS M00 72.5 kV
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—
รูปที่ 6
หมอแปลงแบบแหง
HiDry72 31.5MVA/66kV
ที่หองทดสอบ CESI
สำหรับการทดสอบลัดวงจร

ดานสิ่งแวดลอมและความชื้น หมอแปลงไดถูกระบายความ
รอนโดยการนำพาความรอนแบบธรรมชาติและไดรับการ
ทดสอบที่แรงดันไฟฟา Lightning impulse ที่ 350kV

—
รูปที่ 7
หมอแปลงแบบแหง
16MVA/45kV กับ OLTC
และตูหุมสำหรับติดตั้ง
ในสถานีไฟฟายอยกลางแจง
ในประเทศสวีเดน

—
OLTC แบบแหงจะถูกติดตั้งไวขางหนา
หมอแปลง โดยจะมี OLTC ในแตละเฟส
OLTC ใชอินเตอรรัพเตอรแบบสูญญากาศ
สำหรับการสวิตชิงและไดถูกกำหนดคา
เพ�อใหไดชวงการควบคุมที่ + 4/-12
เปอรเซ็นตในแตละขั้นที่ 1.25 เปอรเซ็นต
หมอแปลงและ OLTC จะถูกกั้นไว
เพ�อหลีกเลี่ยงไม ใหมีการสัมผัสโดยไม
ตั้งใจโดยคน แตก็ ไมจำเปนตองมีตูหุม

ในทำนองเดียวกันหนวยงานทางไฟฟาในเมือง Ulricehamn
ประเทศสวีเดนจำเปนตองเปลี่ยนหมอแปลงฉนวนน้ำมันที่
อยูกลางแจงในปา หนวยงานทางไฟฟาไดตัดสินใจที่จะติดตั้ง
หมอแปลง HiDry 45/11kV, 16 MVA และ OLTC ซึ่งจะชวย
ลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมใหเปนศูนย (ดูรูปที่ 7) ขดลวด
RESIBLOC ที่ใชมีคุณสมบัติสำหรับอุณหภูมิที่ต่ำกวา -60
องศาเซลเซียส

สถานีไฟฟายอยภายในเมือง Seville ประเทศสเปน
ปจจุบันมีหมอแปลง HiDry72 จำนวนมากที่ติดตั้งทั่วโลก
ตัวอยางเชน ในเมือง Seville ประเทศสเปน Endesa ซึ่งเปน
การไฟฟาที่ใหญที่สุดในประเทศ ไดตัดสินใจเปลี่ยนหมอแปลง
ฉนวนน้ำมันที่มีอยูในสถานีไฟฟายอยสองแหง ดวยหมอแปลง
HiDry72 เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวของสำหรับบริเวณใกล
เคียง สถานีไฟฟายอยแตละแหงมีหมอแปลงสองชุด หนึ่งใน
หมอแปลง 31.5 MVA, 66/22 kV, OLTC (±8 x 1.25
เปอรเซ็นต) ไดประสบความสำเร็จในการทดสอบการลัดวงจร
ที่หองทดสอบอิสระ CESI ในประเทศอิตาลี โดยสอดคลองกับ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของของ IEC 60076-5 (ดูรูปที่ 6) OLTC
ถูกติดตั้งอยูบนหมอแปลง ซึ่งนับวาเปนหมอแปลงไฟฟาแบบ
แหงที่มีพิกัดกำลังสูงสุดที่เคยทดสอบใน CESI

รูปที่ 6

รูปที่ 7
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สถานีไฟฟายอยในอนาคต
การรวมสวิตชเกียรฉนวนกาซกับหมอแปลง HiDry72 ชวยให
สามารถสรางสถานีไฟฟายอยขนาดกะทัดรัดและรวมเขากับ
อาคารไดงาย หมอแปลง HiDry72 สามารถสงที่แรงดันไฟฟา
ที่สูงขึ้นและที่พลังงานมากขึ้นไปยังพื้นที่เขตเมืองไดโดยไม
จำเปนตองสรางสถานีไฟฟายอยเพิ่มเติม ประสบการณที่ดี
มากในการประสบความสำเร็จกับหมอแปลงแบบแหงขนาด
72.5kV แสดงใหเห็นวาพอรตโฟลิโอของหมอแปลงแบบแหง
ควรขยายไปยังระดับแรงดันไฟฟาที่สูงขึ้นในระดับถัดไป
เรียบเรียงจาก
Martin Carlen, Mariano Berrogain,
“Safe and Powerful”,
ABB Review – Solar Power (2/2015),
page 68-74

—
Connect renewable power to the grid

Renewable energy plays a vital role when it comes to balancing the need for more power
with minimum environmental impact. Addressing challenges like intermittent supply and
often connecting remote locations, ABB has integrated more than 200 gigawatts of hydro,
wind and solar power into the grid – enough electricity to serve the needs of nearly 70
million people. We offer a range of products, systems and services for power generation,
transmission and distribution to help increase power capacity, enhance grid reliability,
improve energy efficiency and lower environmental impact. With a 125 year heritage of
technology innovation ABB continues to shape the grid of the future. abb.com

