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บทคัดย่อ 
 การศกึษาและวิเคราะหผ์ลกระทบของสถานีอดัประจรุถยนตไ์ฟฟ้าตอ่เสถียรภาพระบบไฟฟ้า 
โดยท าการารจ าลองระบบไฟฟ้าเพ่ือศกึษาผลกระทบตอ่ระบบไฟฟ้าเม่ือมีการชารจ์ประจแุบบเตอรี่
ของรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (Plug-in Electric Vehicle:PEV)จ านวนมากท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่ง
จะตอ้งมีการใชพ้ ลงังานไฟฟ้าในปรมิาณท่ีมาก จงึตอ้งมีการคดิหาวิธีท่ีจะประยกุตใ์ชพ้ลงังานไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ของรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีชารจ์ประจเุตม็และไมมี่การใชง้าน เพ่ือลดปัญหาเรื่องความ
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 
 การจ าลองระบบการจา่ยพลงังานไฟฟ้าใหก้บัสถานีอดัประจรุถยนตไ์ฟฟ้า พบวา่ระบบไฟฟ้ า
จา่ยพลงังานในสภาวะปกตท่ีิไมมี่การชารจ์ประจแุบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าจะมีความเสถียรภาพคงตวั
และจะลดลงตามระยะทางการสง่จา่ยพลงังานอนัเน่ืองมาจากแรงดนัตกและก าลงัสญูในสายสง่ซึ่ง
เป็นเรื่องปกตขิองการสง่จา่ยพลงังาน เม่ือระบบไฟฟ้ามีการโหลดเสมือนแบตเตอรี่ใหก้บัรถยนตไ์ฟฟ้า
แบบปลั๊กอิน ((Plug-in Electric Vehicle:PEV) พรอ้มกนัจะท าใหร้ะบบไฟฟ้าเกิดการสวิง โดยคา่
แรงดนัท่ีไดจ้ะไมส่มดลุเน่ืองจากมีการดงึพลงังานไฟฟ้าไปใชใ้นการชารจ์ประจแุบตเตอรี่ตามขนาด
ของตวัเก็บประจแุละแรงดนัท่ีใชข้องรถยนตไ์ฟฟ้าแตล่ะรุน่ และเม่ือท าการดงึพลงังานไฟฟ้าท่ี ไดจ้าก
แบตเตอรี่รถยนตไ์ฟฟ้าท่ีชารจ์ประจเุตม็แลว้จา่ยคืนระบบไฟฟ้า พลงังานท่ีจา่ยคืนสูร่ะบบไฟฟ้า
สามารถลดการแกวง่ของแรงดนัไฟฟ้า ท าใหร้ะบบไฟฟ้ามีความเสถียรภาพมากขึน้ 
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Abstract 
 The study and analysis of the impact of electric vehicle charging stations to 
electrical system stability, The simulation system to study the impact on the electrical 
system when recharging the batteries of electric cars (Plug-in Electric Vehicle: PEV) A lot 
to occur in the future, which must be used in large quantities of electricity. Therefore, it is 
important to figure out how to use electrical power from the battery of a fully charged 
electric car and not use it to reduce the stability of electrical system.  
  Simulate electric power distribution stations Find the power supply system in 
normal conditions without charging the battery. The electrical system is stable and will be 
reduced by the distance of the power supply due to the voltage and loss in the 
transmission line, which is common for power distribution. When the system is loaded with 
a battery electric vehicle with plug-in ( Plug Electric Vehicle: PEV ) will cause the electrical 
system to the power voltage swing, which is  unbalanced due to the use of electrical 
power to recharge the battery by size. Of the capacitor and the Voltage used by each 
electric vehicle, and when pulling the electrical power from the fully charged electric 
vehicle battery. To back into the electrical Power system returned to the electrical system 
can be restored to power. Reducing the voltage swing. Electrical Power Systems are more 
stable  
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