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การจัดเรียงสายป้อนเพือลดค่ ากําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจําหน่ ายโดยวิธีกลุ่มอนุภาคแบบไบนารีที
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บทคัดย่ อ
บทความนีเน้นไปทีการลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจําหน่ายไฟฟ้ า การลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยใน
ระบบจําหน่ายสามารถปรับปรุ งได้โดยใช้การปรับเปลียนรู ปแบบการจ่ายไฟฟ้ าซึ งสามารถกระทําได้โดยการ
ปิ ดสวิตช์แบบปกติเปิ ดและการเปิ ดสวิตช์แบบปกติปิด อย่างไรก็ตาม การหารู ปแบบการจ่ายไฟฟ้ าทีดีนนไม่
ั
สามารถกระทํา ได้อย่างโดยตรงเนื องจากจํานวนสถานะของสวิตช์ทีจะต้องนํา มาพิจารณามี จาํ นวนมาก
นอกเหนื อจากนี แล้ว การจ่ายไฟฟ้ าบางรู ปแบบไม่สามารถกระทําได้เนื องจากมีลกั ษณะเป็ นระบบแยกโดด
หรื อไม่เป็ นระบบการจ่ายไฟฟ้ าแบบเรเดี ยล การหาค่าที เหมาะสมโดยใช้กลุ่ มอนุ ภาคแบบไบนารี ได้ถู ก
นํามาใช้เป็ นเครื องมือทีมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับการตัดสิ นใจปิ ดเปิ ดสวิตช์ในระบบ เทคนิ คดังกล่าวเลียนแบบ
การเคลือนทีของฝูงนกหรื อฝูงปลาโดยอาศัยการแลกเปลียนประสบการณ์และข้อมูลการสื อสารทีแลกเปลียน
กัน เพื อที จะค้นหาผลเฉลยเหมาะที สุ ดในปริ ภูมิ ก ารค้นหา อัล กอริ ทึ ม ที พัฒนาขึ นได้ท ดสอบกับ ระบบ
จําหน่าย 69 บัสซึ งประกอบด้วย 7 สายป้ อนและ 69 จุดโหลด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีการทีนําเสนอ
นันสามารถให้คาํ ตอบทีใกล้เคียงกับค่าทีเหมาะสมหรื อเป็ นค่าทีเหมาะสมสําหรับการดําเนิ นการในระบบ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ขณะทียังคงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเงือนไขบังคับของการดําเนิ นงาน
ของระบบ
คําสํ าคัญ
การจัดเรี ยงสายป้ อน, การลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย, ขันตอนวิธีกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี
Abstract
The emphasis of this paper is given to active power loss reduction in distribution systems. The
loss reduction in a distribution system can be improved by network reconfiguration, which is
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accomplished by closing normally-open switches and opening normally closed switches. However, a good
connection is not straightforward to be identified as the large number of on/off switch statuses needs to be
determined. In addition, some configurations are not allowed because they lead either to an isolated
system or to a non-radial system. The Binary Particle Swarm Optimization is employed as a powerful tool
for on/off decision making of the switches in the system. This technique imitates the movement pattern of
bird or fish, using their experience and communication exchange information to seek for an optimal
solution in the search space. The developed algorithm is tested with a 69-bus distribution system, which
consists of 7 feeders and 69 load points. The study results indicate that the developed methodology can
identify near-optimal or optimal on/off patterns of the switches that yield the most effective operation
while satisfying the objectives and operational constraints.
Keywords
feeder reconfiguration, loss reduction, binary particle swarm optimization
บทนํา
การจัดเรี ย งสายป้ อนเพื อลดค่ า กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ญ เสี ย ในระบบจํา หน่ า ยเป็ นวิธี ก ารหนึ งที สามารถ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการจ่ายไฟฟ้ า และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการไม่สูงมาก การจัดเรี ยงสายป้ อน
ใหม่จะพิจารณาสถานะการปิ ด/เปิ ด ของสวิตช์แต่ละตัวทีเชื อมต่อกันในโครงสร้างแบบเรเดียลว่าควรอยูใ่ น
ตําแหน่งใดจึงจะเหมาะสม สวิตช์ในระบบจําหน่ายไฟฟ้ าแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สวิตช์ทีอยูใ่ นสถานะ
ปิ ดเรี ยกว่าสวิตช์ตดั ตอน (Sectionnalizing Switch) และสวิตช์ทีอยูใ่ นสถานะเปิ ดเรี ยกว่าสวิตช์ถ่ายโอน (Tie
Switch) การเปลี ยนแปลงสถานะการปิ ด/เปิ ด ของสวิตช์ทาํ ให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงของรู ปแบบโครงสร้ าง
การจ่ายไฟสําหรับระบบจําหน่ายไฟฟ้ า มีผลทําให้เกิดการเปลียนแปลงของค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบ
ได้ อย่างไรก็ดี จะเห็นได้วา่ การจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่ให้มีกาํ ลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจําหน่ายตําทีสุ ดเป็ น
ปั ญหาทีซับซ้อนมากเนืองจากมีตวั แปรทีต้องพิจารณาเป็ นจํานวนมาก และตัวแปรหลักทีเป็ นเลขจํานวนเต็ม
0 และ 1 ทําให้เราไม่สามารถใช้วธิ ี การทาง Optimization แบบปกติได้
บทความนี นํา เสนอวิธี ก ารจัดเรี ย งสายป้ อนเพื อลดค่ า กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ญ เสี ย ในระบบจํา หน่ า ยที มี
โครงสร้างแบบเรเดียลโดยวิธีกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี ซึ งเป็ นวิธีหนึ งทีนํามาใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสม
ทีมีความซับซ้อนได้ดี โดยพิจารณารู ปแบบการจัดเรี ยงตําแหน่งสวิตช์ของโครงสร้างทีเหมาะสมเพือให้ได้
ค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยตําทีสุ ด และพิจารณาเงื อนไขของแรงดันทีบัส และค่ากระแสทีไหลในสายป้ อนร่ วม
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ด้วย เพือให้ได้ค่าฟั งก์ชนั วัตถุ ประสงค์ตามเงื อนไขทีกําหนด วิธีการทีนําเสนอได้ถูกทดสอบกับระบบจ่าย
หน่ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด 69 บัส ผลทีได้เป็ นทีน่าพอใจ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาและประยุกต์ใช้วิธีกลุ่มอนุ ภาคแบบไบนารี ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาการจัดเรี ยงสาย
ป้ อนในระบบจําหน่ายไฟฟ้ าเพือลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยให้มีค่าตําทีสุ ด
2. เพือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในการคํานวณหารู ปแบบการจัดเรี ยง
สายป้ อนในระบบจําหน่ายไฟฟ้ าโดยใช้วธิ ี กลุ่มอนุภาคแบบไบนารี พิจารณาค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบที
มีค่าตําทีสุ ด
ขอบเขตการวิจัย
พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ รูป แบบการจัดเรี ย งสายป้ อนในระบบจํา หน่ ายไฟฟ้ า โดยใช้วิธี ก ลุ่ ม
อนุ ภาคแบบไบนารี พิจารณาค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยให้มีค่าตําทีสุ ดเพือให้ได้ผลลัพธ์ของรู ปแบบการจ่ายไฟ
แบบเรเดียลทีเหมาะสม
การทบทวนวรรณกรรม
ในอดีตการจัดเรี ยงสายป้ อนในระบบจําหน่ายไฟฟ้ าได้มีงานวิจยั ทีนําเสนอมากมายหลายวิธี ChungFu Changr [1] ได้เสนอการจัดเรี ยงสายป้ อนในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าเพือลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบ
จําหน่ ายไฟฟ้ าด้วยวิธีฝูงมด (Ant Colony Search Algorithm: ACSA) มีวตั ถุ ประสงค์เพือลดกําลังไฟฟ้ า
สู ญเสี ย ในระบบจํา หน่ ายไฟฟ้ าและหาตํา แหน่ ง ตัวเก็บ ประจุ ทีเหมาะสม การค้นหาด้วยวิธี ฝูง มดได้แรง
บันดาลใจจากพฤติกรรมตามธรรมชาติของมดในการหาแหล่งอาหารและนํากลับไปยังทีพักโดยเส้นทางที
ไม่ ซํากัน วิธี ก ารที เสนอสามารถแสดงให้เห็ นถึ ง การจัดเรี ย งสายป้ อนใหม่ แ ละตํา แหน่ ง ตัวเก็ บ ประจุ ที
เหมาะสมทําให้สามารถลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจําหน่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี Kashem
[2] และ Su [3] แสดงให้เห็นถึงการจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่เพือช่วยเพิมเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้ าทีบัสได้
บทความ [4,5,6] ได้เสนอเทคนิ คการหาค่าเหมาะสมทีสุ ดของการจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่ในระบบจําหน่ าย
ไฟฟ้ าด้วยวิธีเชิ งพันธุ กรรม วิธีการจําลองแบบอบอ่อน (Simulated Annealing: SA) ร่ วมกับการค้นหาแบบ
ตาบู และวิธีการค้นหาแบบฮิวริ สติกซึ งเป็ นวัตถุประสงค์หลักในการลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย ซึ งเทคนิ คการ
หาค่าทีเหมาะสมทีสุ ดเป็ นเครื องมือทีใช้ในการแก้ไขปั ญหาการจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่ทาํ ให้ได้รูปแบบของ
การดําเนินงานในระบบจําหน่ายไฟฟ้ าอย่างเหมาะสม Das [7] ได้เสนอวิธีแบบฮิวริ สติกร่ วมกับการตัดสิ นใจ
แบบฟั ซ ซี โดยนํา เสนอขันตอนการจัดเรี ย งสายป้ อนในระบบจําหน่ า ยไฟฟ้ าตามกฎของฮิ วริ ส ติ ก และ
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ฟั งก์ชนั แบบหลายวัตถุ ประสงค์ โดยพิจารณากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย ขนาดแรงดันไฟฟ้ าทีบัส กระแสไฟฟ้ าที
ไหลในสายป้ อน และความสมดุลของโหลดในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า ทังสี วัตถุประสงค์นีจะถูกประมวลผล
ด้วยกฎของฮิวริ สติกและตัดสิ นใจด้วยรู ปแบบของฟัซซี ซึ งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการตัดสิ นใจแบบ
ฟัซซี สามารถช่วยให้ผวู ้ างแผนระบบเกิดความยืดหยุน่ ในการดําเนิ นงานได้ เนื องจากการตัดสิ นใจแบบฟั ซซี
ไม่จาํ เป็ นต้องได้ผลเฉลยทุกๆ วัตถุประสงค์ตาสุ
ํ ด แต่ผลเฉลยทีได้ตอ้ งอยูใ่ นเกณฑ์การตัดสิ นใจของฟั ซซี ก็
ถือว่าผ่านเงือนไข
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การหาค่าเหมาะทีสุ ดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค
การหาค่าเหมาะทีสุ ดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค เป็ นวิธีหนึงในวิธีเชาว์ปัญญาเชิ งกลุ่มทีถูกนําเสนอครังแรก
ในปี ค.ศ. 1995 เพือใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะทีสุ ดของตัวแปรต่อเนื อง [8] วิธีกลุ่มอนุ ภาคเลียนแบบการ
เคลือนทีของฝูงนกหรื อฝูงปลา ซึ งนกหรื อปลาแต่ละตัวในฝูงจะสื อสารถึงกันจนทําให้การเคลือนทีของฝูงมุ่ง
ไปยังทิศทางทีต้องการได้ วิธีกลุ่มอนุ ภาคสมมุติให้แต่ละอนุ ภาค (Particle) คือ นกหรื อปลาแต่ละตัวในฝูง
การเคลือนทีของกลุ่มอนุ ภาค คือ การเคลือนทีในปริ ภูมิการค้นหาของปั ญหาทีกําลังพิจารณา อนุ ภาคแต่ละ
ตัวพยายามปรั บเปลี ยนตําแหน่ งโดยใช้ขอ้ มูลจากประสบการณ์ ของตัวเองและข้อมูลจากการแลกเปลี ยน
ข้อมูลกับอนุ ภาคตัวอืนๆ เพือทําให้การเคลือนทีของกลุ่มมุ่งไปสู่ ตาํ แหน่งของผลเฉลยเหมาะทีสุ ดในปริ ภูมิ
การค้นหา
ขันตอนวิธีกลุ่มอนุภาคได้กาํ หนดตัวแปร Pbest (Personal Best Position) และตัวแปร Gbest (Global
Best Position) เพือให้อนุ ภาคในกลุ่มใช้เป็ นข้อมูลติดต่อสื อสารระหว่างกันโดยเลียนแบบกระบวนการทาง
ธรรมชาติของการสื อสารโต้ตอบระหว่างนกหรื อปลาในฝูง สมาชิกของตัวแปร Pbestt ประกอบด้วยตําแหน่ง
ดีทีสุ ดของแต่ละอนุ ภาคเมือการคํานวณดําเนิ นถึงรอบที t สําหรับตัวแปร Gbestt คือ อนุ ภาคทีมีตาํ แหน่งดี
ที สุ ดเมื อการคํา นวณดํา เนิ นมาถึ ง รอบที t โดยตํา แหน่ ง ดี ที สุ ดให้พิ จารณาจากค่ า ฟั ง ก์ชันจุ ดประสงค์
(Objective Function) สําหรับปั ญหาการหาค่าตําสุ ด Pbestt และ Gbestt สามารถกําหนดได้ตามสมการดังนี

( ) (
( ) (

)
)

 pbestit −1 if f xit ≥ f pbestit −1
pbest =  t
 xi
if f xit < f pbestit −1
t
i

{





Gbest t ∈ pbest1t , pbest 2t ,..., pbestit ,..., pbest nt

(1)

}

(2)

สมการที (1) อธิ บายว่า pbestit ยังคงเท่ากับ pbestit −1 เมือค่าฟั งก์ชนั จุดประสงค์ของ xit (ตําแหน่ง
ของอนุภาคตัวที i ในรอบการคํานวณที t มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับฟั งก์ชนั จุดประสงค์ของ pbestit −1 แต่ถา้
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ค่าฟั งก์ชนั จุดประสงค์ของ xit มีค่าน้อยกว่าค่าฟั งก์ชนั จุดประสงค์ของ pbestit −1 ก็จะกําหนดให้ xit เป็ น
pbestit ส่ วนสมการที (2) เป็ นการกําหนดค่า Gbest t โดยเลื อกจาก pbestit ซึ งให้ค่าฟั งก์ชน
ั จุดประสงค์
น้อยทีสุ ด สําหรับการคํานวณค่าความเร็ วรอบของอนุ ภาคเพือใช้เป็ นข้อมูลในการปรับตําแหน่งของอนุ ภาค
จากการคํานวณรอบปั จจุบนั (Current Iteration) ไปยังการคํานวณรอบต่อไป (Next Iteration) มีรายละเอียด
ดังนี

(

)

(

vit +1 = ωvit + c1 r1t pbest it − xit + c 2 r2t gbest t − xit
xit +1 = xit + vit +1

)

(3)
(4)

เมือ ω คือ ค่าถ่วงนําหนักความเฉื อย ใช้ควบคุมความสามารถในการสํารวจและเสาะแสวงหาของ
กลุ่มอนุ ภาค โดยใช้ควบคุ มการเปลียนแปลงความเร็ วของอนุ ภาคในพจน์ทีเป็ นส่ วนประกอบจากความเร็ ว
ของอนุ ภาคครังก่อนหน้า c1 , c2 คือ สัมประสิ ทธิ{ ความเร่ ง เป็ นพารามิเตอร์ ทีมีผลกระทบต่อการเคลือนที
ของอนุภาค r1 , r2 คือ ตัวเลขสุ่ มระหว่าง 0 ถึง 1
กล่ า วโดยสรุ ป ขันตอนหลักของวิธี ก ลุ่ ม อนุ ภาคประกอบด้วยขันตอนการสร้ า งตําแหน่ ง และ
ความเร็ วของกลุ่มอนุ ภาคเริ มต้น ขันตอนการประเมินค่าความเหมาะสมของแต่ละอนุ ภาคเพือกําหนดค่าตัว
แปร Pbest และ Gbest และขันตอนการปรับตําแหน่งของอนุ ภาค ทังนี ค่าความเหมาะสมของแต่ละอนุ ภาค
คือ ผลรวมของค่าฟังก์ชนั จุดประสงค์กบั พจน์ลงโทษของอนุ ภาคนัน โดยพจน์ลงโทษ (Penalty Factor) ของ
อนุ ภาคใดๆ จะมีค่าเท่ากับศูนย์เมือผลเฉลยของอนุ ภาคนันสอดคล้องกับเงื อนไขบังคับ ถ้าผลเฉลยของ
อนุภาคใดไม่สอดคล้องกับเงือนไขบังคับพจน์ลงโทษของอนุภาคนันก็จะมีค่าตามทีกําหนด
2. ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์และเงือนไขการจัดเรี ยงสายป้ อน
วัตถุประสงค์หลักของปั ญหาการจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่ในบทความทีนําเสนอนีมีเป้ าหมายเพือลดค่า
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าในขณะทีสามารถดําเนิ นการจ่ายไฟฟ้ าได้อย่างต่อเนื องและไม่
กระทบต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ า โดยวิธีการเริ มจากการหารู ปแบบโครงสร้ างการจ่ายไฟฟ้ าแบบเรเดี ยลและไม่มีจุด
โหลดที ถู กตัดออกจากระบบที เป็ นไปได้ท งหมดของระบบจํ
ั
า หน่ ายไฟฟ้ า จากนันคํานวณการไหลของ
กําลังไฟฟ้ าตรวจสอบขนาดแรงดันและกระแสไฟฟ้ าทีไหลว่าสอดคล้องกับเงือนไขทีกําหนดหรื อไม่ หาก
สอดคล้อ งกับ เงื อนไขจะทํา การหาค่ า กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ญเสี ย ของระบบสํ า หรั บ รู ป แบบนันไว้ แล้ว ทํา การ
เปรี ยบเที ยบหาค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบที หาได้จากการคํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้ าในแต่ละ
รู ปแบบเพือหารู ปแบบโครงสร้างการจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่ทีมีค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยตําทีสุ ดในระบบ สําหรับ
วิธีการทีนําเสนอในบทความนีสามารถแก้ไขปั ญหาการจัดเรี ยงสายป้ อนในระบบจําหน่ายไฟฟ้ าแบบเรเดียล
เพื อลดค่ า กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบให้ตาที
ํ สุ ด โดยมี ค่า กระแสและแรงดันในสายป้ อนเป็ นไปตาม
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เงื อนไขที กําหนดไว้ ฟั งก์ชันเป้ าหมายของการหารู ป แบบการจ่า ยไฟฟ้ าที เหมาะสมสามารถเขี ยนได้ดัง
สมการ
N

Min Ptotal = ∑ PLi

(5)

i =1

โดยที

Ptotal
PLi

N

= กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยรวมของระบบ
= กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของสายป้ อน i
= จํานวนสายป้ อน

ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ดงั กล่าวขึนอยูก่ บั เงือนไขบังคับดังต่อไปนี
1) สมการการไหลของกําลังไฟฟ้ า
Pi , n = ∑ YijVi , nV j , n cos(θij + δ j , n − δ i , n )

(6)

Qi , n = −∑ YijVi , nV j , n sin (θij + δ j , n − δ i , n )

(7)

NB

j =1

NB

j =1

โดยที

= กําลังไฟฟ้ าจริ งสุ ทธิ ของบัส i กับบัส n
Qi ,n = กําลังไฟฟ้ าเสมือนสุ ทธิ ของบัส i กับบัส n
ั
Yij = ค่าสมาชิ กในตําแหน่งที ij ของเมตริ กซ์แอตมิตแตนซ์บส
Vi ,n = แรงดันไฟฟ้ าของบัส i กับบัส n
V j ,n = แรงดันไฟฟ้ าของบัส j กับบัส n
θ ij = ค่ามุมของ Yij
δ i,n = ค่ามุมของแรงดัน Vi ,n
δ j,n = ค่ามุมของแรงดัน V j ,n
Pi ,n

2) ขอบเขตของแรงดันทีบัส
V min ≤ Vi ≤ V max

โดยที

Vi

ในทีนีกําหนดให้ (V min = 0.95, V max = 1.05 )

= แรงดันไฟฟ้ าทีบัส i
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= แรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีบัส i
V max = แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดทีบัส i
V min

3) ความสามารถในการส่ งผ่านกระแสของสายป้ อน
I ≤ I max

(9)

= กระแสไฟฟ้ าในสายป้ อน
I max = พิกดั กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดในสายป้ อน
I

4) รู ปแบบการจ่ายไฟฟ้ ายังคงเป็ นระบบเรเดียล
5) ไม่มีผใู ้ ช้ไฟฟ้ ารายใดในระบบเกิดไฟฟ้ าดับ
3. ฟังก์ชนั การปรับโทษ
ในการคํานวณพจน์ลงโทษของบทความนี ได้ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั ความเป็ นสมาชิ กของทฤษฎี
ฟัซซี หรื อตรรกะแบบคลุมเครื อ โดยฟั งก์ชนั ความเป็ นสมาชิ กนี เป็ นฟั งก์ชนั ทีมีการกําหนดระดับความเป็ น
สมาชิ กของตัวแปรทีต้องการใช้ โดยเริ มจากการแทนทีกับตัวแทนทีมีความไม่ชดั เจน ไม่แน่ นอน และ
คลุ มเครื อ ดังนันส่ วนทีสําคัญต่อคุ ณสมบัติหรื อการดําเนิ นการของฟั ซซี คือรู ปร่ างของฟั งก์ชนั ความเป็ น
สมาชิก ซึ งมีความสําคัญต่อกระบวนการคิดและแก้ไขปั ญหา โดยฟังก์ชนั ความเป็ นสมาชิกจะไม่สมมาตรกัน
หรื อสมมาตรกันทุกประการก็ได้ [9]
3.1 ฟังก์ชนั การปรับโทษของกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในสายป้ อน
การปรับโทษของกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในสายป้ อนเป็ นไปตามรู ปที 1 ซึ งเป็ นกราฟเส้นตรงทีมีค่า
ความชันเป็ นบวกถ้าค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยน้อยกว่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยมากทีสุ ดการปรับโทษจะเป็ นไปตาม
กราฟเส้นตรงแต่ถา้ ค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยมากกว่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยมากทีสุ ดค่าการปรับโทษจะเท่ากับ 1
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รู ปที 1 กราฟการปรับโทษกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในสายป้ อน
3.2 ฟังก์ชนั การปรับโทษของเงือนไขกระแสไฟฟ้ า
รู ปภาพการปรับโทษของกระแสไฟฟ้ าเป็ นรู ปสี เหลียมคางหมู โดยถ้าค่ากระแสไฟฟ้ าน้อยกว่า
5% ของกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด ค่าปรับโทษจะเท่ากับ 0 ถ้าค่ากระแสไฟฟ้ าอยูร่ ะหว่างค่ากระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด
±5% ค่าปรับโทษจะเป็ นไปตามกราฟเส้นตรงทีมีความชันเป็ นบวก แต่ถา้ ค่ากระแสไฟฟ้ ามากกว่า 5% ของ
ค่ากระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด ค่าปรับโทษจะเท่ากับ 1 แสดงตามรู ปที 2

รู ปที 2 กราฟการปรับโทษของกระแสไฟฟ้ า
3.3 ฟังก์ชนั การปรับโทษของเงือนไขแรงดันไฟฟ้ า
รู ปภาพการปรับโทษของแรงดันไฟฟ้ าแสดงดังรู ปที 3 ถ้าค่าแรงดันไฟฟ้ ามีค่าน้อยกว่า Vmin
ค่าปรับโทษจะเท่ากับ 1 ถ้าค่าแรงดันไฟฟ้ าอยูร่ ะหว่าง Vmin กับ Vlow ค่าปรับโทษจะเป็ นไปตามกราฟเส้นตรง
ที มี ค่ า ความชัน เป็ นลบ ถ้า ค่ า แรงดันไฟฟ้ าอยู่ระหว่า ง Vlow กับ Vhigh ค่ า ปรั บ โทษจะเท่ า กับ 0 ถ้า ค่ า
แรงดันไฟฟ้ าอยูร่ ะหว่าง Vhigh กับ Vmax ค่าปรับโทษจะเป็ นไปตามกราฟเส้นตรงทีมีค่าความชันเป็ นบวก และ
ถ้าค่าแรงดันไฟฟ้ ามากกว่า Vmax ค่าปรับโทษจะเท่ากับ 1
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รู ปที 3 กราฟการปรับโทษของแรงดันไฟฟ้ า
4. ขันตอนการแก้ปัญหาการจัดเรี ยงสายป้ อนด้วยวิธีกลุ่มอนุ ภาค
เมือทราบรู ปแบบปั ญหาการจัดเรี ยงสายป้ อน กําหนดฟั งก์ชนั วัตถุ ประสงค์ และเงื อนไขต่างๆ
รวมถึ งสามารถแทนผลเฉลยของปั ญหาด้วยตัวแปรอนุ ภาคเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ว การประยุกต์ใช้ขนตอนวิ
ั
ธี
กลุ่มอนุภาคมีรายละเอียดขันตอนดังนี
1. เตรี ยมข้อมูลเกี ยวกับการคํานวณซึ งประกอบไปด้วยข้อมูลระบบทีพิจารณา ข้อมูลตัวแปร
ต่างๆ พารามิเตอร์ ของวิธีกลุ่มอนุภาค และค่าพจน์ลงโทษ
2. สุ่ ม สร้ า งตํา แหน่ ง เริ มต้นของอนุ ภาคทังหมดในกลุ่ ม และกํา หนดความเร็ วเริ มต้นของ
อนุภาคเท่ากับศูนย์
3. คํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้ าทุกสายป้ อน เพือเก็บค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย กระแสไฟฟ้ า
และแรงดันไฟฟ้ าของทุกสายป้ อน
4. คํานวณค่าฟังก์ชนั วัตถุประสงค์และเงือนไข
5. คํานวณพจน์ลงโทษของฟังก์ชนั วัตถุประสงค์และเงือนไข
6. คํานวณค่าความเหมาะสมของฟังก์ชนั วัตถุประสงค์และเงือนไขทีได้จากข้อ 4 และ ข้อ 5
7. เก็บค่าทีดีของแต่ละอนุ ภาคไว้ในตัวแปร pbest และเก็บค่าทีดีทีสุ ดของอนุ ภาคทังหมดไว้
ในตัวแปร gbest
8. ปรั บเปลี ยนตําแหน่ งของอนุ ภาคจากค่าความเร็ วของอนุ ภาคทีคํานวณได้โดยขันตอนวิธี
กลุ่มอนุภาค
9. ตรวจสอบรอบการคํานวณว่าสิ นสุ ดหรื อไม่ ถ้าใช่ให้ทาํ ขันตอนที 10 ต่อไป แต่ถา้ ไม่ใช่ให้
ย้อนกลับไปทําขันตอนที 3
10. แสดงผลเฉลยค่าเหมาะทีสุ ด
สําหรับระบบทีใช้ทดสอบหาตําแหน่งเปิ ด/ปิ ด ของสวิตช์ทีเหมาะสมเพือลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย
ของระบบ คือ ระบบจําหน่ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด 69 บัส ซึ งประกอบด้วยบัสจํานวน 69 บัส (ไม่รวมบัสต้น
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ทาง) การทดสอบจะพิจารณารู ปแบบของระบบในกรณี ทีเป็ นระบบสายเหนื อดิน ระบบดังกล่าวมีการใช้ Tie
Line กับสายป้ อนภายในซึ งรับไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าเดียวกัน โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ทีต่ออยูใ่ นระบบ
ได้แก่ จุดโหลด 69 ชุ ด ฟิ วส์ 69 ตัว สวิตช์ถ่ายโอน 5 ตัว หม้อแปลงไฟฟ้ า 69 ชุ ด และ เซอร์ กิตเบรคเกอร์ 1
ตัว แสดงในรู ปที 4
1

Substation
1

Buses
◌ฺ
2

Line
Tie Line

2
3

28

3
4

29
4
5

47

38

6
6
7

39

7

39

50

40

8
51

9

10

53

10

55

66
67

56

68

36

44
44
45

13

45

69
69

58

43

13
68

67
57

70

12

35
35

43

12

55

57

42
53

11

34
34

42

52

11

56

41

52

54
54

33
33

41

51

9

32
32

40

8

50

31
31

38

49
49

30
30

37

48

73

37

5

48

29

36

14

46

14

46

70

15

47

15

58
16

59

72

16

59

17

60
17

60
61
61

71

18
18
19

62
19

62

20

63
20

63

21

64
21

64

22

65
22

65

23

66
23

24
24
25
25
26
26
27

74
27

28

รู ปที 4 ระบบจําหน่ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด 69 บัส
ผลการวิจัย
โปรแกรมการคํานวณรู ปแบบการจ่ายไฟฟ้ าทีเหมาะสมได้พฒั นาขึนบนโปรแกรม MATLAB โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผล Intel(R) Core(TM)2 CPU T5300 1.73 GHz RAM 1 GB โดยได้ทาํ การ
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ทดสอบกับระบบจําหน่ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด 69 บัส สําหรับค่าพารามิเตอร์ เริ มต้นในการคํานวณ กําหนดให้
จํานวนรอบการคํานวณสู งสุ ด 40,000 รอบ จํานวนอนุภาคในกลุ่มเท่ากับ 50 และค่าสัมประสิ ทธิ{ ความเร่ ง(c1
และ c2) เท่ากับ 2 ผลการศึ กษาการจัดเรี ยงรู ปแบบการจ่ายไฟฟ้ าใหม่ในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าเพือลดค่า
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยแสดงได้ดงั ตารางที 1 โดยนําเสนอการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนและหลังการจัดเรี ยง
สายป้ อน รู ปแบบสวิตช์ทีเปิ ดและปิ ด และกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยรวมในระบบ รู ปที 4 แสดงการลู่เข้าของวิธี
กลุ่มอนุภาคแบบไบนารี สําหรับการคํานวณจํานวน 40,000 รอบ
ตารางที 1 ผลการทดสอบระบบจําหน่ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด 69 บัส
รูปแบบการจัดเรียง

รูปแบบสวิตช์ทีเปิ ด

รูปแบบสวิตช์ทีปิ ด

กําลังไฟฟ้าสูญเสีย (kW)

ก่อ นการจัดเรียง

70,71,72,73,74

-

225.00

หลังการจัดเรียง

70,71,15,59,62

72,73,74

98.25

% การลดลงของกําลังไฟฟ้าสูญเสีย

56.33%

รู ปที 4 การลู่เข้าคําตอบของระบบจําหน่ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด 69 บัส
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่เพือลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบจําหน่ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด 69 บัส
ภายใต้เงือนไขขนาดแรงดันทีบัสไม่เกิน ±5% และพิกดั กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดในสายป้ อนไม่เกิ น 400 A ด้วย
วิธีการทีนําเสนอพบว่าสามารถลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โครงสร้างเริ มต้นของระบบ
ทดสอบมี ตาํ แหน่ งสวิตช์ ถ่า ยโอนปกติ เปิ ด 5 จุ ด ได้แก่ สวิตช์ หมายเลข 70,71,72,73 และ 74 โดยมี ค่ า
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบเริ มต้นเท่ากับ 225.00 กิ โลวัตต์ หลังจากมีการจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่ทาํ ให้เกิ ด
การเปลี ยนแปลงของตําแหน่ งสวิตช์ถ่ายโอนปกติเปิ ดเป็ นสวิตช์หมายเลข 70,71,15,59 และ 62 โดยมีค่า
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กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบเท่ากับ 98.25 กิ โลวัตต์ หรื อ ลดลงจากเดิ ม 126.75 กิ โลวัตต์ คิดเป็ น 56.33%
สัดส่ วนดังกล่าวถื อว่าอยู่ในเกณฑ์ทีสู ง เนื องจากความสู ญเสี ยของกําลังไฟฟ้ าในระบบหากนํากําลังไฟฟ้ า
สู ญเสี ยทีลดลงสะท้อนถึงมูลค่าเสี ยโอกาสในการขายไฟฟ้ าให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ยกตัวอย่างเช่ น หากการไฟฟ้ า
สามารถขายไฟฟ้ าโดยเฉลียเท่ากับ 4 บาทต่อหน่วย ดังนันใน 1 ปี หรื อ 8760 ชัวโมง มูลค่าการเสี ยโอกาส
ดังกล่าวจึงเท่ากับ 4,441,320 บาทต่อปี สําหรับระบบจําหน่ายเพียงแค่ 1 ระบบ และมูลค่าเสี ยโอกาสจะมีมาก
ขึน หากพิจารณาทุกๆ ระบบจําหน่ายของการไฟฟ้ า
จากรู ปแบบโครงสร้างการจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่ทีเกิดขึน เราสามารถวิเคราะห์ได้วา่ การเปลียนแปลง
สถานะของสวิตช์ถ่ายโอนหมายเลข 72, 73 และ 74 ทีเปลี ยนจากสวิตช์ปกติเปิ ดเป็ นสวิตช์ปกติปิด และ
สวิตช์หมายเลข 15,59 และ 62 ที เปลี ยนจากสวิตช์ปกติ ปิดเป็ นสวิตช์ปกติ เปิ ด มีผลต่อการเปลี ยนแปลง
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลียนแปลงของตําแหน่งสวิตช์ในช่วงบริ เวณบัส
ที 60-66 ซึ งมีปริ มาณโหลดทีสู งทําให้เกิ ดการไหลของกําลังไฟฟ้ าไปยังจุดดังกล่าวสู งนันเอง ดังนันเมือมี
การเปลี ยนแปลงของตําแหน่ งสวิตช์บริ เวณดังกล่าว จึงส่ งผลต่อค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบมากทีสุ ด
สําหรั บการคํานวณด้วยวิธีทีนําเสนอใช้จาํ นวนรอบในการคํานวณ 40,000 รอบ จํานวนอนุ ภาคใน
กลุ่มเท่ากับ 50 พบว่าระยะเวลาที ใช้ในการคํานวณกับระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด 69 บัส เท่ากับ
739.14 วินาที และคําตอบมีการลู่เข้ารอบที 22,500 โดยพบว่าปั จจัยทีมีผลต่อระยะเวลาในการคํานวณ คื อ
การสุ่ มค่าตัวแปรของตําแหน่งสวิตช์เริ มต้น สําหรับข้อดีของวิธีกลุ่มอนุ ภาคแบบไบนารี คือ การคํานวณไม่
ยุง่ ยากซับซ้อน ขันตอนวิธีมีความรวดเร็ วและมีความยืดหยุน่ ในการค้นหาผลเฉลย อีกทังยังมีเสถียรภาพของ
การลู่เข้าผลเฉลยทีดี เราจะเห็นได้วา่ การจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่เพือลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจําหน่าย
ไฟฟ้ าด้วยขันตอนวิธีกลุ่มอนุ ภาคแบบไบนารี เป็ นอีกวิธีการหนึ งทีมีขนตอนที
ั
มีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไข
ปั ญหาการหาตําแหน่งสวิตช์เปิ ด/ปิ ด ทีเหมาะสมเพือลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบจําหน่ายไฟฟ้ าภายใต้
เงือนไขทีกําหนดได้
ข้ อเสนอแนะ
บทความฉบับนี ได้นาํ เสนอการวิธีการแก้ปัญหาการจัดเรี ยงสายป้ อนใหม่เพือลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย
ในระบบจําหน่ายไฟฟ้ าด้วยขันตอนวิธีกลุ่มอนุ ภาคแบบไบนารี วิธีกลุ่มอนุ ภาคทีนําเสนอมีประสิ ทธิ ภาพใน
การค้นหารู ปแบบการจ่ายไฟฟ้ าทีเหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ การทําให้กาํ ลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบตํา
ทีสุ ด ขณะทียังคงสอดคล้องกับเงือนไขบังคับด้านการดําเนิ นงานต่างๆ ของระบบ ผลการทดสอบกับระบบ
จําหน่ายมาตรฐาน IEEE ขนาด 69 บัส พบว่า รู ปแบบโครงสร้างหลักของระบบจําหน่ายไฟฟ้ า IEEE ขนาด
69 บัส หลังการจัดเรี ยงรู ปแบบสายป้ อนแล้วทําให้กาํ ลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ งเป็ น
การประหยัดต้นทุนในการดําเนิ นการของการไฟฟ้ าเป็ นอย่างมาก และทําให้การไฟฟ้ าสามารถลดมูลค่าการ
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เสี ยโอกาสในการขายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า นอกจากนีแล้ว วิธีการทีนําเสนอยังสามารถพัฒนาต่อไปสําหรับ
วัตถุ ประสงค์ในการจ่ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าด้านอืนๆ เช่ น รู ปแบบการจ่ายไฟฟ้ าทีมีความเชื อถือได้สูงสุ ด
หรื อ ลดผลกระทบเนืองจากไฟฟ้ าดับของผูใ้ ช้ไฟฟ้ ามากทีสุ ด เป็ นต้น
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