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บทที่ 9 Fault Analysis
1. บทนํา

จุดประสงคของเอกสารนี้ เพื่อเปนพื้นฐานในการคํานวณ fault current และอธิบายถึงการ
นํา fault analysis ไปใชงานพิจารณาความเหมาะสมของอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน transformer,
circuit breaker เปนตน

การคํานวณ fault level หรือ short circuit level มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลเร่ืองกระแส
และแรงดัน ขณะเกิด fault และนําไปพิจารณาอุปกรณที่ติดตั้งใชงานวามี rating ที่เหมาะสม
เพียงใด  circuit breaker ตองมี rated capacity ที่เหมาะสมในการ closing onto fault หรือ
interrupting fault current ได อุปกรณตางๆ ที่อยูในสวนที่ fault current ไหลผาน เชน bus
bar, insulator, power transformer, current transformer, surge arrester, cable หรือ line
ตองสามารถทนสภาพการเกิด fault ทั้งกระแสและ/หรือ แรงดันในชวงเวลาหนึ่ง เชน 1 sec
หรือ 3 sec จนกวา fault จะถูก clear ออกไปโดยไมทําใหเกิดวามเสียหายทั้งจากความรอน
และ/หรือทางกล (overheating/mechanical damage) ระบบ ground ในสถานีซึ่งรวมถึง
flexible ground ที่ operator/maintenance staff นําไปใชงานชั่วคราวตองเหมาะสมที่จะ
สามารถทนกระแส และไมทําให step/touch voltage เกินกวาคากําหนด ผลจากการวิเคราะห
สามารถนําไปออกแบบระบบปองกันที่เหมาะสมโดยไมทําใหอุปกรณที่เสียหายหรือการหยุด
การจายกระแสไฟฟาเกิดขึ้นในวงกวาง

คาจํากัดของ fault level ที่ระดับแรงดันตางๆ มีไวเพื่อการออกแบบอุปกรณที่มีสวนเกี่ยว
ของกับปริมาณ fault current หรือ impedance ของอุปกรณนั้น เชน impedance ของสายสง,
power transformer ที่ตอเขากับระบบแรงดันตรงนั้น เชน กฟผ. ไดกําหนด fault level ที่ระดับ
แรงดันตางๆ เพื่อการจัดหาอุปกรณหมอแปลงไว ดังนี้

525 kV system : 45,000 MVA
230 kV system : 30,000 MVA

115, 69 kV system :   5,000 MVA
11, 22, 33 kV system :      500 MVA

2. ลักษณะของ fault current
ลักษณะวงจรขณะเกิด  fault อาจจะกลาวไดวา เปนวงจร R-L circuit ที่ตอกับ sinusoidal

voltage source ทําใหกระแสขณะเกิด fault อาจมี DC component ซึ่งจะ decay ลงดวย time
constant ที่เปนสัดสวนกับ ratio ของ X/R ของวงจร ปริมาณของ DC component นี้ข้ึนอยูกับ
ขณะเวลาหรือมุมบนรูปคลื่น sine wave ของแรงดันขณะเกิด fault (instant in cycle) ถาหลัง
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จากเกิด fault แลว circuit breaker ไดรับคําสั่งให open ในเวลาที่เหมาะสม คาของ DC
component จะลดลงจนเหมาะสมกับการ interruption ของ breaker ฉะนั้นถา open เร็วไป
จะตองคํานึงถึง current interruption จะสูงเนื่องจาก DC component ซึ่งอาจใช factor คราวๆ
เพื่อใชคูณกับคา symmetrical time ของ fault current  ดังนั้นถา breaker มี opening time ที่
2 cycles จะใช factor 1.4  ถา breaker มี opening time ที่ 3 cycles ใช factor 1.2 เปนตน
ถานานเกิน 8-10 cycle ก็สามารถจะใช factor 1.0 ได

กรณีเกิด fault ในระบบชนิด 3 phase พรอมๆ กัน ขณะนั้นแรงดันไมเทากันทุก phase
อยางนอย 1 phase จะมี DC component รวมอยูดวย และจะมีคาสูงมากที่สุดใน phase ที่มี
แรงดันของระบบใกลศูนย

สําหรับอุปกรณอ่ืนที่ไมทําหนาที่ interrupt fault current จําเปนตองพิจารณาในเรื่องของ
mechanical strength ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก fault current ดวยเชนกัน เชน ขดลวดของ
power/instrument transformer เปนตน ในกรณีนี้คาสูงสุดของแรงจะเกิดขึ้นในขณะที่กระแส
เปน  first asymmetrical หรือ peak แรกของกระแสลัดวงจร ซึ่งจะมีทั้ง DC component และ
symmetrical component รวมกัน

1.1 ชนิดของ fault และ เหตุการณ
ในระบบที่แรงดันสูงกวา 115 kV ข้ึนไป สายสงมี phase spacing ที่กวาง ฉะนั้น

fault สวนใหญจะเกิดเปนชนิด single-phase to ground เชน จากฟาผา  อุปกรณเกิด
failure ขณะใชงาน หรือ two-phase fault อาจเกิดขึ้นไมบอยนัก เชน เกิดจากไฟไหมใต
สายสง เปนตน และ ชนิด three-phase fault มีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยมาก สาเหตุ อาจมา
จากฟาผา เสาลม ไฟไหมใตสายสง หรือการที่ operator/ maintenance staff ลืมปลด
สาย ground ออกหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ ในระบบแรงดันที่ตํ่ากวา 115 kV อาจเกิด
multi-phase fault ไดงายขึ้น เนื่องจาก phase spacing ใกลกัน

ระหวาง fault ชนิด three-phase และ single-phase อาจมีกระแสที่ตางกันได ซึ่ง
ข้ึนอยูกับ system configuration คือ ถาตําแหนงที่มีหมอแปลงที่มีขดลวดตอ ชนิด delta
tertiary ตออยูหลายๆ ตัว จะทําให fault current ของ single phase สูงกวา three-
phase fault เพราะ tertiary จะเปนตัวที่ทําใหเกิด path ของ zero sequence current ที่
มี zero sequence impedance ตํ่า และเมื่อตองการเลือก breaker rating จะตองใชคา
single phase to ground fault นี้เปนขอมูล

เราสามารถลด single phase to ground fault level ไดโดยการติดตั้ง neutral
reactor เพื่อเพิ่ม impedance to ground ใหกับ zero-sequence current

1.2 Three-phase fault ที่ synchronous machine terminals
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Impedance ของ generator ขณะเกิด fault จะไมคงที่ แตจะประกอบดวย
varying reactance ซึ่งชวงแรกมีคาต่ํา และเพิ่มข้ึนจนคงที่   envelope ของ stator
current waveform ขณะเกิด three-phase fault ที่ terminal ของ generator สามารถ
แสดงไดดังรูปที่ 1

3. Per unit system ที่ใชในการคํานวณ fault
ในการคํานวณ fault ข้ันแรกตอง convert impedance ของทุกอุปกรณในระบบใหมีคา

base เดียวกันกอน คา per-unit system ที่ใชเปน common MVA base คือ 100 แตเรา
สามารถสราง base ตางๆ ไดดังนี้
Nominal phase to phase voltage : kVb

Rated หรือ 3 phase MVA : MVAb

ดังนั้น base phase current เปน kA :
b
b

b kV3
MVA

=kA

base phase impedance เปน ohm :
b

b

b

2
b

b kA3
kV

=
MVA

kV
=Z

ดังนั้น เราสามารถเปลี่ยน impedance  Z ใหเปน per unit ไดโดย

2
b

b
b

pu kV
MVA)(Z

=
Z

)(Z
=Z

×ΩΩ

1 - 3 cycle
Subtransient

3-10 cycle
Transient

~10 cycle
Synchronous

Envelope of Short Circuit Current Waveform
Stator
Current

t

Instant of
Short Circuit

รูปที่  1  : แสดง Generator Short Circuit Current
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หรือ เปลี่ยน 
b

2
bpu

MVA
kVZ

=)(Z
×

Ω

3 phase MVA สามารถเปลี่ยนเปน per-unit ได
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×

*  อยาลืมไมมี 3  คูณ เพราะเปน per unit
การเปลี่ยนคา per unit impedance จาก base MVA 1 ไปยัง base MVA 2 จะใชสมการ

1MVA
2MVA

Z=Z )()( 1MVA2MVA ×

การเปลี่ยนคา per unit impedance จาก base kV1 ไปยัง base kV2
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4. Symmetrical Component
การใช Symmetrical Component method เปนวิธีหนึ่ง ที่ใชในการคํานวณกระแส และ

แรงดันที่เกิดขึ้น ขณะเกิด unbalance fault เชน phase to ground, phase to phase, two
phase to ground, open end line

1.1 Sequence impedance and sequence network
Circuit ใดๆ ก็ตามจะมีแรงดันตกครอม impedance ที่เกิดขึ้นจากกระแสของแต

ละ sequence และขึ้นอยูกับ impedance ในวงจรที่เกี่ยวของกับ sequence current
นั้นๆ เชน impedance ของ circuit ที่ positive sequence current ไหลผาน เราจะเรียก
วาเปน positive sequence impedance และ negative/zero sequence impedance ก็
จะเรียกเชนเดียวกัน

ในการวิเคราะหวงจรของ Unsymmetrical fault ที่เกิดขึ้นใน Symmetrical
System จะหาคา Symmetrical Component ของ unbalance current ตางๆ ที่ไหลผาน
จุด fault นั้น แตละ component ของกระแสใน 1 phase จะทําใหเกิด voltage drop ที่
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เปน Component ของ sequence นั้นๆ โดยที่มีเฉพาะ positive sequence voltage
source ตออยูกับวงจร เนื่องจาก generator ถูกออกแบบใหจายไฟในลักษณะ balanced
three phase voltage

เราสามารถแสดงความสัมพันธของ Sequence voltage, current และ
impedance ไดดังนี้โดยใช ‘a’ operator

Va1   =   Eg - Ia1Z1

Va2   =   0   - Ia2Z2

Va0   =   0   - Ia0Z0

โดยที่ Eg คือ generator positive sequence voltage
1,2,0 เปน positive, negative, zero sequence
positive sequence network จะเหมือนกับวงจรที่กําลังพิจารณา หรือเหมือนกับ
วงจรที่ใชวิเคราะห three-phase symmetrical short circuit
negative sequence network ทั่วไปจะเหมือนกับ positive sequence
zero sequence จะขึ้นอยูกับ network connection และการตอลง ground

1.2 Sequence impedance
Synchronous machine :
สําหรับ Positive Sequence Impedance จะมีทั้งในรูป transient และ steady

state ดังอธิบายไวในรูป 1 คือ x’’, x’ และ xs  negative sequence impedance จะแตก
ตางจาก positive เนื่องจากเปน rotating machine คือ negative sequence current
จะทําใหเกิด magnetic field ที่ rotate รอบ rotor surface เปน 2 เทาของ synchronous
speed และมีทิศทางตรงขาม ดังนั้น Z2 จึงไมเทากับ Z1 โดยทั่วไปอาจใหคา Z2ประมาณ
70% ของ Z1  อยางไรก็ตามในกรณีที่เกิด fault ภายนอก machine และเปน remote fault
อาจใชคา Z2=Z1 ได เพราะ system impedance จะมีคาสูงกวา machine impedance
จึงทําใหคาความแตกตางของ Z2 และ Z1 ไม significant

 zero sequence impedance จะขึ้นอยูกับ single phase impedance ของ
stator winding และการตอระหวาง star point ของ winding ลง ground เพราะ zero
sequence current ของแตละ phase จะมี angle ที่ in-phase กัน จึงเหมือนกับการ
demagnetization ใน generator circuit ที่เปนเหล็ก  ทําใหคา zero impedance มีคาต่ํา
จนถึงประมาณ~50% ของ positive sequence generator ทั่วไปจะมี resistor หรือ
reactor ตอไวระหวาง neutral กับ ground    

เวลาตอ generator เขาระบบ จะผานหมอแปลงที่มี connection เปน delta-star
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ซึ่งไมสามารถจาย zero sequence current เขาสูระบบได เพราะ delta connection จะ
block ไว

Line และ cable : Positive/ Negative sequence impedance จะเทากัน, zero
sequence impedance จะขึ้นอยูกับ path ที่กระแสไหลกลับ supply source คือ
generator เชน ทางดิน หรือ มี neutral wire ซึ่งรวมถึง overhead ground wire ของสาย
สง เชนกัน นอกจากนี้จะมี zero sequence mutual impedance ระหวาง parallel
circuit ซึ่งจะ share earth return path กันไดดวย mutual coupling effect อาจเขียน
equivalent circuit  ไดดังรูป 2

Inducti
flux ภายใน m
ลงสูศูนยโดยเร
current

Power
leakage impe
ทําให negativ

zero se
ที่อยูดานหนึ่ง 
connection 
สามารถไหลว
line
การตอ connec

แปลงมี connection เป

Bus C

Bus A

Bus B

Bus C

Bus A

Bus B
Zm

ZL1

ZL2

ZL1-Zm

ZL2-Zm
รูปที่  2  : แสดง Mutual Coupling Effect Equivalent Circuit
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on Motor ถึงแมวา motor จะไมมี external excitation แตมี magnetic
otor ซึ่งจะสามารถจายกระแสขณะเกิด fault ใน line ได แตกระแสนี้จะลด
็ว ฉะนั้นเฉพาะ motor ตัวใหญๆ เทานั้น จะนํามาคิดคํานวณหา fault

 Transformer จะมีคา positive sequence impedance เทากับ
dance และเนื่องจากเปนอุปกรณที่เปน static ไมเหมือนกับ machine จึง

e sequence impedance เทากับ positive sequence impedance
quence impedance เมื่อ zero sequence current ไหลผานใน winding
จะทําใหเกิด ampere turn ข้ึนในขดลวดอีกดานหนึ่งดวย ฉะนั้นใน star
กระแสจะเกิดขึ้นไดตองมีการการตอ neutral ลง ground หรือ กระแส
นอยูใน delta winding ทําให zero sequence current ไมไหลออกมาใน

tion แบบ star-star จะไมมี phase shift ระหวาง windings แตถาหมอ
น delta-star จะเกิด phase shift ข้ึน 30 องศาระหวาง primary กับ
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secondary (Dy1) แตจะไมมีผลกับ magnitude ของ fault current ที่จุด fault แตจะตองคํานึงถึง
ดวยเมื่อตองการหา voltage  ตัวอยาง zero sequence impedance ของหมอแปลงตามรูปที่ 3

5. การวิเคราะห Unsymmetrical fault
ในระบบสายสงแรงสูงการเกิด fault จะเกิดจาก flashover ขาม insulator ลง tower กระแส

จะไหลผาน tower ลง ground จึงมักจะกําหนดใหมีคา grounding resistance : Zf

Single phase to ground :  fault impedance  Zf

Condition  :  Ib    =   Ic    =   0,    Va=0
 Ia1  =   Ia2  =   Ia0

   
fg021

g
a1 3Z+Z+Z+Z

E
I =

positive, negative, zero network series กัน

รูปที่  3  :  แสดง zero sequence impedance ของ Transformer

Z0

T

Z0 Z0

Z0 Z0

Eg

Z1

Z2

Zg0

Va1

Va2

Va0

ia1

ia2

ia0

ia1

3Zf
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Line to line fault : fault impedance   Zf

Condition : Va   =   Vb -  IbZf Ib   =  -Ic Ia   =   0
Va1-Va2   =   Ia1Zf -Ia1   =   -Ia2 Ia0   =   0

                                                     
21

g
a1 Z+Z

E
I =  for Zf   =   0

 positive, negative network  ขนานกัน

Double line to ground fault :   fault impedance Zf

Condition  : Vb  =  0,Vc  =  0, Ia=0
Va1  =  Va2    =  Va0

3Z+Z+Z
3Z+Z

Z+Z

E
I

fg02

fg0
21

g
a1 =

positive, negative, zero network in parallel
การหา fault current ในวงจรที่มี transformer เขามาเกี่ยวของ จะเชื่อมโยง sequence

impedance แตละชนิดกับ sequence impedance ของ network ซึ่งจะรวม impedance ของ
หมอแปลงเขาไปดวย เมื่อคํานวณ กระแส,แรงดัน

Va1

Eg

ia1

Z2 Va2

ia2

Zf ia1 = -ia2

Z1

Eg

Z1
Va1

ia1

Z2 Va2

ia2

Zg0 Va0

ia03Zf
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6. การ limit fault level
ในบางสถานี fault level จะมีคาสูงเกินคา rating ของ breaker capacity การเปลี่ยน

breaker อาจตองใชเงินลงทุนสูง จึงอาจพิจารณาแนวทางอื่นๆ ได เชน
- Bus-splitting วิธีการแยก bus ออกเปน 2 สวน ทําให fault level ในแตละ bus ลดลงได

เนื่องจากจํานวน line ที่ตอเขา bus แตละชุดลดลง ทําใหเพิ่ม impedance ของ network ที่มองจาก
แตละ bus วิธีนี้อาจทําใหเกิดปญหาเรื่อง voltage หรือ reliability ในการจาย load เปนตน

- ใช tie-bus circuit breaker วิธีนี้จะใชเงินลงทุนนอย ซึ่งจะออกแบบให tie-bus breaker
ทํางานกอน เพื่อลด fault level และ breaker ที่จะ clear fault จะทํางานภายหลัง

- ใช series reactor ใน line  วิธีนี้จะลงทุนสูง เนื่องจาก reactor rating สูงที่ตองมี rate กระแส
เทากับ line current และจะมีปญหาเรื่องตองการ Var compensate เพิ่มข้ึน

- ใช neutral reactor ตอที่ neutral ของ star winding ของ หมอแปลง หรือเรียกวา
impedance earthing  วิธีนี้จะสามารถลด fault current ที่จายออกจากหมอแปลงได แตตองระวัง
เร่ือง over voltage ใน healthy phase

เมื่อทราบวิธีการหา fault current แลว เมื่อตองการนํามาพิจารณาเรื่อง short circuit
mechanical strength ใน winding ของหมอแปลง ตองคํานึงถึง force ที่เกิดขึ้นที่ peak แรก ของ
Asymmetrical current ซึ่งสามารถใช Asymmetrical factor คูณคา symmetrical current ที่หาได
ในระบบของ กฟผ. มีหมอแปลงที่มี Asymmetrical factor อยูประมาณ  2.8=2×1.98   หรือหาได
จากสูตร
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หรือสามารถดูไดจากตารางใน ANSI Std. ตามความสัมพันธของ ratio X/R
note 

i(t) : short circuit current
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