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บทที่ 8  Distorting load
distorting load คือ load ที่มีลักษณะไมคงที่ หรือรูปรางของกระแสตางไปจากรูปรางของ

แรงดัน ไมเปน sine wave แบงเปน สองประเภท
ประเภทแรก มีคากระแสคงที่ แตรูปรางไมเปน sinusoidal waveform หรือ เรียกวา

harmonic generating loads
ประเภทที่สอง มีกระแสไมคงที่ หรือเรียกวา fluctuating load (ประเภทนี้อาจมี harmonic

หรือไมมีก็ได)
1.  harmonic generating loads

ในปจจุบันอุปกรณที่ใชงานในบานพักอาศัยและในสํานักงาน จะมีคุณสมบัติแตกตางจากใน
อดีต กลาวคือ มีการใช electronic control มากขึ้น เชน ระบบที่ออกแบบการทํางานใหมี thyristor,
diode หรือ bridge rectifier, speed control motor, dimmer, tv, video, fluorescent ballast และ
รวมถึง distribution transformer เปนตน อุปกรณจึงมีลักษณะเปน non linear load ผลที่ตามมา
คือเกิด harmonic distortion ในระบบ, losses, หรือ แมกระทั้งอาจเกิด resonance ข้ึนบางจุด
load เหลานี้จะเปน load ขนาดเล็กๆ และจะกระจายอยูเปนจํานวนมากทั่วไป ปราศจากการควบ
คุม  ปริมาณ harmonic จะเพิ่มข้ึนตามความตองการใชงาน  harmonics ที่เกิดขึ้นดังกลาวถือวา
เปน background harmonic

มี harmonics อีกจํานวนหนึ่ง ที่เกิดจาก non linear load ขนาดใหญ เชน การใช variable
frequency control speed ของ motor ขนาดใหญในโรงอุตสาหกรรม, โรงหลอเหล็ก, motor ของ
รถไฟฟา, เปนตน  ในปจจุบัน load อุตสาหกรรมเหลานี้ ไดรับความสนใจเรื่องการควบคุมปริมาณ
harmonics ที่จะไหลเขาระบบจายไฟฟา อยางไรก็ตามปริมาณที่ควบคุมนี้จะรวมกับ background
harmonic ที่มีอยูแลว
2.  background harmonics of system

หากกระจาย distorted waveform ดวย fourier series จะพบวามี odd harmonics ที่เปน
เลข 3,5,7…ประกอบกัน แต harmonics ที่มีปริมาณมากจะเปนลําดับที่ 3, 5 และ 7 harmonics นี้
จะพบวาเกิดจากอุปกรณที่ใชตามบานพักอาศัยที่เปน non linear load เชน tv, vedio, ballast,
dimmer, heater ตมนารอน เปนตน อุปกรณลักษณะนี้จะมีใชกันมากขึ้นทําให background
harmonics สูงมากขึ้นตามลําดับ

การวัด background harmonics  ตามจุดตางๆ ในระบบจําหนายจะทําใหทราบวาพื้นที่ใด
มีแนวโนมจะเกิดอันตรายจาก harmonics ทั้งปริมาณ และลําดับของ harmonics  สามารถใชเปน
ขอมูลในการออกแบบเมื่อตองการตอ non linear load ของอุตสาหกรรมขนาดใหญเขาระบบใน
บริเวณนั้น
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การวัดเปอรเซ็น harmonic voltage distortion ของ load ใหมแตละลําดับของ harmonic
ณ จุด point of common coupling ตองรูถึง background level ขอมูลของผูผลิตเรื่องการทํางาน
ของ load ที่แสดงความสัมพันธของ harmonic current spectra กับ การเปลี่ยนแปลงของ load ซึ่ง
จะทําใหสามารถวัดไดในชวงเวลาที่เหมาะสม
 ปญหาที่ตองประสบในการควบคุมปริมาณแรงดัน harmonic ในรูปของ voltage drop ที่
เกิดขึ้นในระบบจําหนาย คือ ไมทราบลักษณะการรวมตัวของ harmonic ลําดับตางๆ เขาดวยกัน
คือ ไมทราบมุมของ harmonic ที่เกิดจากแตละ load ที่ reference กับ fundamental component
และ ปญหาของ reactance ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไม linear กับ frequency เชน กรณีแกนเหล็กของ
distribution transformer  เมื่อตองการทราบผลรวมที่เกิดขึ้นจําเปนตองคิดจากกรณีที่รุนแรงที่สุด
เพื่อนําไปออกแบบแกไข เชน ปรับปรุง source impedance ที่จุด coupling โดยการติด filter bank
หรือเปลี่ยน design ของ non linear load  เชน เพิ่ม rectifier pulses ตอ cycle จะทําใหเลื่อน
ลําดับ harmonic ใหสูงขึ้น เปนตน อาจจําเปนตองติดตั้งเครื่องวัดเพื่อบันทึกพฤติกรรมของ
harmonic ตรงตําแหนงที่ตองการควบคุม และทําการวัดในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม อาจเปนเวลา
หนึ่งเดือน
3.  การวัด harmonics ในระบบไฟฟา

การวัดคา harmonic ในที่นี้ มีจุดประสงคเพื่อการสํารวจระดับความรุนแรงของ harmonic
ณ จุดวัดวาอยูในระดับใด จะมีผลกระทบตอการทํางานของอุปกรณไฟฟาอื่นๆ หรือไม จะพิจารณา
ความรุนแรงไดจากการเปรียบเทียบขอมูลที่วัดไดกับคาจํากัดที่ระบุไวในขอกําหนดหรือมาตรฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอกําหนดกฎเกณฑ harmonic ประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่จัดทําโดย
คณะทํางานจากสามการไฟฟา (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) หรือ มาตรฐาน IEEE-519 หรือ
Engineering Recommendation G 5/3 เปนตน

อยางไรก็ตามสิ่งที่จะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่งคือ ตองทราบวาขอมูลที่ไดจากการวัด
นั้นถูกตอง เพียงพอสําหรับการนําไปประเมินระดับของความรุนแรง

   3.1 เครื่องมือวัด harmonic

การเลือกเครื่องวัดก็เปนสวนประกอบสําคัญสําหรับการวัด harmonic    เนื่องจากเครื่องวัด
แตละชนิดจะถูกออกแบบมาสําหรับการวัดสัญญาณที่มีลักษณะแตกตางกัน การเลือกเครื่องวัดจึง
ควรจะสอดคลองกับวิธีการวิเคราะห หรือการประเมินระดับของ harmonic ดวย กลาวคือ กอนที่จะ
ใชเครื่องมือที่มีราคาแพงนั้น ควรที่จะทําการสํารวจจากระดับหยาบๆ กอน โดยใชเครื่องมือวัดที่ไม
ซับซอนมากนัก เชน วัดเฉพาะคา THD (Total Harmonic Distortion) เพื่อตรวจหาวามี harmonic
เกิดขึ้นหรือไม หากเกินคาที่กําหนดจึงไปถึงขั้นตอนการวัดเพื่อหาขอมูลโดยละเอียดสําหรับประเมิน
คาความรุนแรงของ harmonic ที่ตรวจพบ



บทที่ 8. distorting load  ปรับปรุงครั้งที่ 1 27 มกราคม 25473

เครื่องมือสําหรับใชวัด harmonic มีมากมายหลายประเภทดวยกัน ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
oscilloscope : เปนเครื่องมือวัดที่แสดงผลออกมาในลักษณะของกราฟรูปคลื่นของ
สัญญาณ  เหมาะสําหรับการวัด harmonic แบบหยาบๆ โดยสังเกตจากรูปรางที่เพี้ยน
ไปจากสัญญาณไซน (sine wave)
spectrum analyzer : เปนเครื่องมือวัดความถี่ที่สามารถแยก harmonic ออกเปน
อันดับตางๆ ได   เหมาะสําหรับการวัด harmonic ที่ตองการทราบ  spectrum ของ
สัญญาณ
digital harmonic measuring equipment : เปนเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาสําหรับการ
วัด harmonic ทั้งทางความถี่ (frequency domain) และ ทางฐานเวลา (time domain)
โดยใชวิธีการแบบ digital เชน การทํา sampling สัญญาณ นํามาคํานวณโดยใช fast
fourier transform technique  เครื่องวัดประเภทนี้สามารถวัดคา harmonic ไดทั้ง
ประเภทการแยกออกเปนแตละอันดับ และ คา THD  เหมาะสําหรับการวัด harmonic
เพื่อประเมินระดับความรุนแรง

          3.2  จุดที่จะทําการตรวจวัด

จากขอกําหนดกฎเกณฑ harmonic หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ harmonic ไดระบุไว
วาการวัดคา harmonic เพื่อการประเมินระดับความรุนแรง จะตองกระทําที่จุดเชื่อมตอ (point of
common coupling : PCC) ระหวาง utility และ customer
        3.3 หลักการวัดแรงดัน harmonic

โดยทั่วไปแลวเครื่องวัดจะถูกออกแบบมาเพื่อใชงานในระดับแรงดันต่ําเทานั้น ดังนั้นถาเปน
การวัดแรงดัน harmonic ที่ระดับแรงดันดังกลาว ก็สามารถที่จะตอวงจรวัดแรงดัน ระหวางจุดวัด
(bus bar) กับเครื่องวัดไดโดยตรง  ในกรณีวัดที่ระดับแรงดันสูงขึ้น จะตองตอวงจรผานหมอแปลง
แรงดัน (potential transformer ; PT) เพื่อปรับระดับแรงดันใหเหมาะสมกับเครื่องวัด  ส่ิงที่จะตอง
พิจารณาเปนพิเศษ คือ  การตอบสนองทางความถี่ของ  PT ตองดีและครอบคลุมเพียงพอสําหรับ
ยานความถี่ของแรงดัน harmonic อันดับตางๆ ที่ตองการจะวัด ถาหากการตอบสนองทางความถี่
ดังกลาว มีความแมนยําต่ําเกินไป ก็จะทําใหคาที่วัดไดคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง โดยทั่วไป
แลว PT ที่เปนชนิดที่ใชการเหนี่ยวนําของแมเหล็กไฟฟา (magnetic) จะมีอิทธิพลจากโครงสราง
ภายในของ PT ตอการตอบสนอง จึงไมสามารถสรุปในภาพรวมได จึงควรกําหนดลําดับที่ไมสูงมาก
นัก เชนที่ลําดับ 1-13 เปนตน และทดสอบใหแนใจกอน ในกรณีที่ระดับแรงดันสูงมากตั้งแต 69 kV
ข้ึนไป หมอแปลงแรงดันสวนใหญจะเปนประเภท CVT (capacitor voltage transformer)  แตเนื่อง
จากคุณลักษณะของ CVT นั้นถูกออกแบบมาใหมีการตอบสนองกับความถี่ไดดีเฉพาะที่ความถี่หลัก
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ของระบบไฟฟา (fundamental frequency)   ดังนั้นจึงไมเหมาะสมที่จะนํา CVT มาใชสําหรับวัด
แรงดัน harmonic  นอกจากจะทราบวิธีชดเชยคาผิดเพี้ยนทางความถี่ดังกลาว (compensation
method)

3.4 หลักการวัดกระแส harmonic
วงจรสําหรับวัดกระแส harmonic ก็เชนเดียววงจรวัดแรงดัน harmonic  กลาวคือ ทั่วไปแล

วจะใชตอกับ current transformer (CT)  ในกรณีที่จุดวัดเปนวงจรที่มีกําลังไฟฟาไมสูงนักจะใช CT
ที่เปนชนิด current clamps คลองกับสายไฟไดเลย  สวนกรณีที่เปนระดับแรงดันสูง จะตองทําการ
วัดผาน CT อาจตองใช transducer ทําการปรับระดับกระแสใหเหมาะสมกับเครื่องวัด เนื่องจาก CT
เปนหมอแปลงประเภท magnetic เชนเดียวกันจึงตองพิจารณาเรื่องความแมนยําของลําดับตางๆ
ดวย ซึ่งจากโครงสรางของ CT จะสามารถครอบคลุมไดถึง 2 kHz ดังนั้นจึงไมตองกังวลตอการตอบ
สนองทางความถี่มากนัก อยางไรก็ตามคุณลักษณะของ CT จะมีผลกระทบตอมุมเฟส (phase
angle) มากกวาขนาดของกระแส harmonic  ซึ่งบางครั้งก็เปนปจจัยสําคัญในการวิเคราะหขอมูล
เชน การตรวจสอบทิศทางการไหลของกระแส harmonic  เปนตน

3.5 ระยะเวลาที่ใชสําหรับการวัด

การที่จะใหไดขอมูลที่สะทอนถึงคุณลักษณะของ harmonic ที่เกิด ณ จุดวัดอยางแทจริงนั้น
จะตองคํานึงถึงคือชวงเวลาของการวัด (period of measurement) กลาวคือ ถาจุดวัดหรือระบบที่
จะทําการวัดมีเสถียรภาพ (stable) ดี คือ การเปลี่ยนแปลงของ load คอนขางนอย ขอมูลที่ไดจาก
การวัดเพียง 1 วันก็อาจจะเพียงพอ  อยางไรก็ตามชวงเวลาที่เหมาะสมนั้นจะตองครบตามคาบเวลา
ทํางานปกติ (duty cycle) ของระบบนั้นๆ อยางนอย 1 รอบ โดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห
สําหรับกรณีที่ load มีการทํางานในลักษณะพิเศษ เชน โรงงานหลอมเหล็ก ที่มีลักษณะการทํางาน
คอนขางจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  อาจมีความจําเปนจะตองใชระยะเวลาสําหรับการวัดนานขึ้น
4. การเกิด harmonics

harmonic คือ องคประกอบในรูปสัญญาณ sine wave  ของรูปคลื่นรายคาบโดยมีความถี่
เปนจํานวนเต็มเทาของคาความถี่พื้นฐาน (fundamental frequency) เชน ถาความถี่พื้นฐานเปน
50 Hz  คา third harmonic จะเปน 3x50 เปนตน   harmonic เปนสาเหตุที่ทําใหแรงดันและกระแส
ในรูป sine wave มาตรฐานเกิดการเบี่ยงเบน (distortion)

harmonic ที่เกิดจากอุปกรณไฟฟาแบบเฟสเดียว เชน computer, electronic ballast
charger เปนตน จะมีลักษณะเปน tripplen harmonic คือ harmonic ที่ 3,9,15….นอกจาก
tripplen harmonic แลวยังมี harmonic ที่  5,7,11,13,15……
 harmonic ที่เกิดจากอุปกรณไฟฟาแบบสามเฟส เชน rectifier, inverter, อุปกรณปรับ
ความเร็วของมอเตอร  เปนตน จะสราง harmonic  ที่ 5,7,11,13,17,19,23,25.   โดยที่ harmonic
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อันดับสูงขึ้นจะมีปริมาณลดลง  harmonic ที่เกิดจากโหลดแบบ arc furnace หรือ เครื่องเชื่อมไฟฟา
นอกจากจะสราง harmonic ที่เปนจํานวนเต็มของคาความถี่พื้นฐานแลว ยังมี inter-harmonics
ปะปนมาดวย โดย inter-harmonics  จะมีความถี่ไมเปนจํานวนเต็มเชน   5.2 , 7.4 เปนตน
5. ผลของ harmonics

ผลของ harmonic  เชน เกิด eddy current loss, skin effect  ในลวดตัวนําสายสง หรือใน
หมอแปลง, จะรุนแรงหรือไม ข้ึนอยูกับปริมาณ บางกรณีแมวาโรงงานสราง harmonic ออกมาใน
ระดับตํ่ากวาขอกําหนด  แตมีการติดตั้ง power capacitor เพื่อปรับปรุง power factor ตรงตําแหนง
ตางๆ ในระบบ อาจทําให impedance ตรงจุดติดตั้งที่เปน L (system impedance) ขนานกับ C
(capacitor) ปริมาณ harmonics ในระบบอาจเพิ่มมากขึ้นจนเปนอันตรายตออุปกรณอยางมาก
เพราะอาจจะเกิด harmonic magnification หรือ เกิดวงจร resonance ข้ึนในระบบจายไฟ ระหวาง
capacitor กับ reactance ของระบบ หรือ เกิดขึ้นในบางจุดตรง load group นั้นๆ เปนตน
6.  harmonic standard

ผูใชไฟฟาบางรายที่มีอุปกรณไฟฟาที่สราง harmonic ปริมาณมากออกมา แตไมเห็นความ
จําเปนที่ตองแกไขปญหาจาก harmonic เพราะตองใชเงินลงทุนมาก  แต harmonic ปริมาณมาก
ดังกลาวจะไหลเขาไปรบกวนระบบของผูใชไฟฟารายอื่น หรือไหลเขาสูระบบของผูผลิตไฟฟา ดังนั้น
ผูผลิตไฟฟาจึงตองมีขอกําหนดกฏเกณฑ เร่ือง harmonic เพื่อปองกันไมใหกระทบผูใชไฟฟาราย
อ่ืนๆ และ อุปกรณในระบบผลิต และ ระบบจําหนาย  เชน ขอกําหนดกฎเกณฑ harmonic ที่เกี่ยว
กับไฟฟาประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมของ 3 การไฟฟา
7. การลด harmonics

การรวมมือระหวางผูผลิตไฟฟากับผูใชไฟ หรือผูผลิตอุปกรณเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ
การลด harmonic ทําไดโดยใชอุปกรณกรอง harmonic ออกจากระบบไฟฟา หรือเรียกวา 

harmonic filter โดยให harmonic ไหลผานตัวมันหรือสรางกระแสไฟฟาชดเชยจน harmonic หาย
ไปแบงออกเปน พาสสีฟฟลเตอร (passive filter) และ แอคทีฟฟลเตอร (active filter)

passive filter  หมายถึง อุปกรณกรอง harmonic ที่ประกอบดวยอุปกรณหลักคือ ตัวตาน
ทาน (R) รีแอคเตอร (L) และคาแพซิเตอร (C) ที่ไดรับการออกแบบใหมีคา R, L และ C สัมพันธกัน
อาศัยหลักการ resonance แบบอนุกรมเหมือนลัดวงจร มี  low impedance  สําหรับ harmonic 
frequency แตมีลักษณะเหมือน load ธรรมดาตัวหนึ่งตามความถี่ระบบ  50 Hz แบงไดเปน 2 
ประเภท คือ

1. tuned filter  มีหนาที่หลักคือ ปรับปรุงคา PF และยังสามารถกรอง harmonic ปริมาณ
มาก ออกจากระบบแบงเปน 2 ชนิด คือ

1.1 ฟลเตอรความถี่เดียว (single tuned filter) คือ filter ที่คา impedance ของ
filter เมื่อรวมผลของระบบทําใหมีคาต่ําที่ tuned frequency และมีคาสูงที่
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ความถี่ตํ่ากวา tuned frequency
1.2 ฟลเตอร high pass คือ filter ที่มีคา impedance ตํ่าที่ความถี่สูงเพื่อจะลด 

harmonic ที่ความถี่สูงกวาที่จูน แตการออกแบบทําไดยากเนื่องจากตองใหคา
impedance ตํ่าที่ความถี่สูง และการกําจัด harmonic ทั้งหมดออกอาจทําให
filter มีขนาดใหญมาก

2. ดีจูนฟลเตอร (detuned filter) มีหนาที่หลักคือ ปรับปรุง PF และไมทําใหเกิด harmonic 
magnification ทั่วไปจะออกแบบให capacitor bank มี resonance frequency ตํ่ากวา 
frequency หลักต่ําสุดที่เกิดขึ้น เชน tune ที่ ลําดับที่ 4 เมื่อมีลําดับที่ 5 หรือมากวา จากโรงงานจะ
เห็น bank นี้มีลักษณะเปน  L ทําใหไมเกิดการ magnify จาก capacitor bank

ขอเสียของ passive filter คือ เปน filter ที่ไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับภาวะของ
โหลดลักษณะใดลักษณะหนึ่งเทานั้น หากโหลดหรือระบบไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดเคย
ออกแบบไวจะสงผลตอการทํางานเปนอยางมาก

active filter หมายถึงอุปกรณกรอง harmonic ที่ประกอบดวยอุปกรณหลัก คือ power 
electronic และ วงจรคอมพิวเตอร ที่รวมกันทําหนาที่วัด harmonic ในระบบไฟฟา ทําการวิเคราะห
ผล นําผลไปสราง harmonic ที่มีลําดับ และปริมาณเทากันแตมีทิศทางตรงกันขาม และจายกระแส
นั้นเขาไปหักลางกระแส harmonic ในระบบจนไมปรากฏ หรือลดกระแส harmonic active filter
ออกแบบมาเปนลักษณะโมดุลมาตรฐานที่สามารถเลือกใชงานได และมีความยืดหยุนในการเลือก
กรอง harmonic ใดก็ไดต้ังแต harmonic ที่ 2 ถึง 50 และยังกรองไดถึง 15-20 ลําดับ harmonic 
พรอมๆกัน ปญหาของการใชฟลเตอรชนิดนี้ คือมีราคาที่สูงกวา passive มาก ดังนั้นจึงตอง
วิเคราะหปญหา harmonic  อยางรอบคอบกอนการตัดสินใจเลือกอุปกรณเพื่อแกไข
8. fluctuating loads

8.1 ชนิดของ fluctuating loads
ปญหาที่เกิดจาก flictuation loads คือ ไฟฟากระพริบ (light flicker) ความรุนแรงจะขึ้นกับ

ความถี่ หรือจํานวนครั้งที่เกิด
- เกิดขึ้นนานๆ คร้ังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ load ที่ตอเขา-ปลดออก เชนการ start

motor ตัวใหญๆ แบบ direct start  การเดิน induction furnace การเกิดลัดวงจรในระบบ
เปนตน

- การใช load ชนิดที่มีกระแสเปน step หรือ ramp เชน โรงรีดเหล็ก rolling mill การเชื่อม
เหล็ก เปนตน ชวงเวลาจะเปนนาที

- การเดิน load ของ arc furnace ที่มีกระแสไมแนนอน ตอนเริ่มตนชวง melt อาจยาว
ประมาณหนึ่งชั่วโมง จะมีกระแสไมแนนอนเนื่องจาก บางชวง scrap จะแตะกับ electrode
ทําใหเกิด short circuit เปนชวงๆ
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8.2 ผลของ voltage fluctuation
ไฟฟากระพริบทําใหคนเกิดความรําคาญที่ตามองเห็นแสงจากหลอดไฟกระพริบบอยๆ และ

ภาคอุตสาหกรรมบางประเภทเกิดความเสียหายในการผลิต หรือ หากเกิดการกระพริบที่เปนจังหวะ
สม่ําเสมอ อาจทําใหอุปกรณควบคุม-ปองกันบางอยางทํางานผิด

8.3 การคํานวณคา voltage fluctuation
การคํานวณอยางงายๆ โดยใชสมการทางไฟฟาหรือ phasor technic หากตองการคํานวณ

ที่ละเอียดอาจตองใช load flow program หรือ กรณีที่มี generator เขามาเกี่ยวของตองใช
EMTP/transient stability program
9. standard

การประเมินความรุนแรงของไฟกระพริบ จะใชดรรชนีไฟกระพริบระยะสั้น (Pst 10 min)
และดรรชนีไฟกระพริบระยะยาว (Plt 2-3 hrs)  แตเปนเรื่องยากที่จะกําหนดมาตรฐาน เพราะแรงดัน
มีผลกับแสงจากหลอดไฟแตละชนิดไมเหมือนกัน เชน แสงจาก incandescent lamp จะคอนขาง
เห็นชัดเจนมากกวา fluorescent lamp และที่ที่มีแสงสวางมาก จะชัดเจนกวาที่มีแสงสวางนอย
การกระพริบจากการทํางานของ arc furnace อาจพิจารณาจาก short circuit depression ratio
คือ ratio ของ fault level ที่ตําแหนง electrode ตอ fault level ที่จุด common coupling ถามีคา
มากกวา 2.2% อาจทําใหเกิดปญหากับผูใชไฟรายอื่น
10. การลด voltage fluctuation 

มีแนวทางแกไขดังนี้
- ลดการเปลี่ยนแปลง reactive power อยางกระทันหัน เชน ลดกระแสของ motor ขณะ start

ดวย auto-transformer, star-delta start
- ใช reactive power compensation :  เนื่องจาก load บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลง reactive

power อยางกระทันหัน จึงตองการ compensator ที่ทํางานอยางรวดเร็ว
- การนํา fixed capacitor bank เขาออกจากระบบ จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันอยาง

รวดเร็ว การใช thryistor switched inductor / thryistor switched capacitor จะชวยลด
ปญหา

- ลด reactance ของระบบ หรือเพิ่ม fault level ที่จุด common coupling point หรือเปลี่ยน
จุดรับไฟไปรับที่ระดับแรงดันสูงขึ้น หรือแยก fluctuating loads ไปรับไฟจากหมอแปลงที่
แยกออกไปจายเฉพาะ
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