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บทคัดย่ อ
บทความนี้เป็ นการศึกษาการกําหนดตําแหน่งติดตั้งฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ในระบบไฟฟ้ าด้วยเทคนิคการ
หาค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีการปรับปรุ งของ KCA (Improved Key Cutting Algorithms : IKCA) เป็ นการ
วิเคราะห์ตาํ แหน่งติดตั้งฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ในระบบไฟฟ้ า โดยฟังก์ชนั่ เป้ าหมายนั้นเป็ นการหาค่าตํ่าสุ ดของ
จํานวนฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ มีเงื่อนไขที่ตอ้ งทําให้สมการการประมาณค่าตัวแปรสถานะฮาร์มอนิกส์ของระบบ
สามารถหาคําตอบได้และระบบไม่มีมิเตอร์วิกฤตติดตั้งอยู่ โดยแทน “0” และ “1” ของ IKCA สําหรับมิเตอร์
ที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้ า ใช้ความน่าจะเป็ นของกลุ่มลูกกุญแจและปรับปรุ งการสุ่ มจากกลุ่มคําตอบใกล้เคียง
สร้างลูกกุญแจใหม่ ทดลองกับระบบ 10 บัส, IEEE 14 และ IEEE 30 บัส เปรี ยบเทียบผลการทดลองกับวิธี
กลุ่มอนุภาค โดยใช้เปอร์เซ็นต์การพบคําตอบ เวลาเฉลี่ยและจํานวนรอบการค้นหาคําตอบ โดยผลการทดลอง
ที่ระบบทดลองขนาดเล็กวิธีการ IKCAใช้เวลาเฉลี่ยและรอบการค้นหาคําตอบที่ส้ นั กว่าวิธีการฝูงอนุภาค ที่
ระบบการทดลองขนาดใหญ่วิธีการ IKCA มีเปอร์เซ็นต์การพบคําตอบ ทําได้ไม่ดีเท่าวิธีการกลุ่มอนุภาค
คําสํ าคัญ วิธีการปรับปรุ ง KCA, มิเตอร์วิกฤต, ฮาร์มอนิกส์มิเตอร์
1. บทนํา
ในปั จจุบนั มีแหล่งกําเนิ ดฮาร์ มอนิ กส์ที่ผลิตขึ้นโดยโหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้นจํานวนมาก เนื่ องมาจาก
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ได้กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลต่อระบบการส่ งจ่ายระบบไฟฟ้ า
ผลของฮาร์ มอนิ กส์บางสาเหตุอาจเกิดผลร้ายแรง ในระบบไฟฟ้ า ระบบการสื่ อสาร และ เครื่ องใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ด้วยผลดังกล่าวผูเ้ กี่ยวข้องจึงพยายามจํากัดจํานวนฮาร์มอนิกส์ในระบบ และจัดทําข้อกําหนดมาตรฐาน
ฮาร์มอนิกส์ต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเป็ นการควบคุมและลดการแพร่ ขยายของฮาร์มอนิ กส์ในระบบไฟฟ้ าให้นอ้ ยลงอยู่
ในเกณฑ์ที่กาํ หนด [1]
ในปัญหาการกําหนดตําแหน่งและขนาดของแหล่งกําเนิดฮาร์มอนิกส์ แต่ละตําแหน่งของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
ในระบบ จํานวนเครื่ องมือวัดฮาร์มอนิกส์ที่ติดตั้งในระบบ ถูกจํากัดในด้านราคา คุณภาพในการวัด รวมทั้ง
จํานวนจุดตรวจวัด ความแตกต่างในด้านการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ต้องคุม้ ค่าต่อการลงทุนและเหมาะสมต่อ
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นโยบายทางด้านเศษฐศาตร์ ซึ่งจากข้อจํากัดด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณาแล้วทําให้ไม่สามารถทําการ
วัดและติดตั้งฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ได้ทุกตําแหน่งในระบบไฟฟ้ า
เพราะฉะนั้นการกําหนดขั้นตอนรวมทั้งวิธีการต้องมีการออกแบบเพื่อหาจุดที่เหมาะสมของตําแหน่ง
เครื่ องมือวัดฮาร์มอนิกส์ในแต่ละประเภทก่อนการติดตั้งเครื่ องวัดจริ ง หรื อต้องการที่จะปรับปรุ งระบบการวัด
จึงเป็ นสิ่ งที่มีความจําเป็ นและสําคัญอย่างยิง่ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพการวัดและการบริ หารจัดการพลังงานที่
เหมาะสมต่อระบบไฟฟ้ า [2]
2. การประมาณค่ าตัวแปรสถานะฮาร์ มอนิกส์ ในระบบไฟฟ้า
วิธีการประมาณค่าตัวแปรสถานะเป็ นหนึ่ งวิธีที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการด้านพลังงาน
ใช้ป ระมาณค่ า ตัว แปรสถานะที่ ไ ม่ ท ราบค่า จากข้อ มู ล การวัด เพี ย งบางส่ ว น เพื่ อ ลดปริ ม าณการวัด และ
ค่าใช้จ่ายเครื่ องมือวัดลงได้
2.1 ระบบการวัดฮาร์ มอนิกส์
วิธีการวัดค่าฮาร์ มอนิ กส์จากระบบไฟฟ้ า เพื่อนํามาใช้ในการประมาณค่าตัวแปรสถานะฮาร์มอนิ กส์
ในระบบไฟฟ้ า มีความคล้ายกับวิธีการวัด Wide Area Measurement System (WAMS) แต่แตกต่างกันที่
สัญญาณที่ได้จากการวัดจะเป็ นรู ปแบบผลแปลงฟูเรี ยร์ จากเครื่ องมือวัดที่ติดตั้งในระบบ โดยค่าที่ได้จะเป็ น
ขนาดและมุมของฮาร์ มอนิ กส์ในแต่ละลําดับที่เวลาวัดเดียวกันเทียบสัญญาณเวลาระบุพิกดั (Global Time
reference : GPS) ระบบการวัดประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ประมวลสถานี ยอ่ ย, Phasor Measurement Units
(PMU), คอมพิวเตอร์ประมวลผลส่ วนกลาง และระบบการสื่ อสาร สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 1 [3]

รู ปที่ 1 โครงสร้างการวัดฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ า
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2.2 การประมาณค่ าตัวแปรสถานะฮาร์ มอนิกส์
การวิเคราะห์ตาํ แหน่งของแหล่งกําเนิดฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ า ในการวิเคราะห์จะอาศัยพื้นฐาน
ในการคํานวณโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสและแรงดันฮาร์มอนิกส์ และการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
โนด (Node Analysis) การประมาณค่าตัวแปรสถานะฮาร์มอนิกส์ จะเป็ นการวิเคราะห์โนดกับวิธีการ
ประมาณค่าตัวแปรสถานะ ประกอบการคํานวณ วิเคราะห์ตาํ แหน่งกําเนิดฮาร์มอนิกส์ได้โดยการวิเคราะห์
จากกระแสเข้าสู่ บสั ที่บสั ต่าง ๆ ภายในระบบรู ปแบบสมการการประมาณค่าตัวแปรสถานะฮาร์มอนิกส์แสดง
ได้ดงั สมการ (1) ดังนี้ [2]
z  h  H  h x  h  e  h

เมื่อ

(1)

คือ เวกเตอร์การวัดมีขนาด m1 ซึ่ง m เป็ นจํานวนเครื่ องมือวัด
H  h  คือ เมตริ กซ์การวัดเครื่ องมือวัดที่สม
ั พันธ์กบั ตัวแปรสถานะมีขนาด m  n ซึ่ง n คือจํานวนบัส
x  h  คือ ตัวแปรสถานะที่จะประมาณค่า มีขนาด n1
e  h  คือ สัญญาณรบกวนแต่ละลําดับฮาร์ มอนิ กส์ hth และ ผิดพลาดจากระบบสื่ อสาร มีขนาด m1

z h

เนื่องจากเมตริ กซ์การวัด H  h  มีความเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์การวัด z  h  เพื่อใช้เป็ นส่ วนประกอบ
ในการคํานวณหาค่าตัวแปรสถานะ x  h  เครื่ องมือวัดฮาร์มอนิกส์ที่เกี่ยวของกับเวกเตอร์การวัด z  h  คือ
เครื่ องมือวัดแรงดันที่โนด, เครื่ องมือวัดกระแสเข้าสู่โนด และ เครื่ องมือวัดกระแสไหลในสาย ซึ่งจะนําค่า
ข้อมูลการวัดของเครื่ องมือวัดฮาร์มอนิกส์แต่ละชนิดมาใช้ในการคํานวณหาค่าตัวแปรสถานะต่อไป
วิธีการประมาณค่าตัวแปรสถานะด้วยวิธีค่าถ่วงนํ้าหนักกําลังสองน้อยที่สุด (Weighted Least Square;
WLS) คือ ค่าเวกเตอร์ส่วนที่เหลือของค่าน้อยที่สุดของค่าผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนักยกกําลังสอง r = z - Hx จาก
ค่าที่ได้จากการวัดจริ งกับค่าที่ได้จากการประมาณสามารถแสดงได้ดงั สมการ (2) ดังนี้
Minimise J(x)   z - Hx  R 1  z - Hx 
T

เมื่อ

(2)

คือ เมตริ กซ์ของค่าที่วดั ได้จากอุปกรณ์วดั
H คือ เมตริ กซ์จาโคเบียนของฟั งก์ชน
ั่ เครื่ องมือวัด
1
R คือค่าผกผันของ เมตริ กซ์ของค่าความแปรปรวนของการวัด
ดังนั้นเมื่อแทนสมการที่ (1) ด้วยสมการที่ (2) สามารถแสดงได้ดงั สมการ (3) ดังนี้
z

T

(H R

1



T

H)x  H R
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T

1

x= H R H

  HT R1  z
1

(4)

จากสมการที่ (4) สมการเครื่ องมือวัดเป็ นสมการแบบเชิงเส้นสามารถคํานวณหาค่าตัวแปรสถานะ x
ได้โดยตรงไม่ตอ้ งคํานวณวนรอบซํ้า
2.3 การวิเคราะห์ การหาคําตอบได้ ของสมการระบบ
การวิเคราะห์การหาคําตอบได้ของสมการระบบนั้นจะเกี่ยวข้องจํานวนเครื่ องมือวัดที่ติดตั้งในระบบ
ซึ่งมีความจําเป็ นก่อนที่จะนําข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือวัดที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้ าไปทําการคํานวณ ด้วยวิธีการ
ประมาณค่าตัวแปรสถานะ สามารถตรวจสอบความพอเพียงของเครื่ องมือวัดในระบบได้โดยค่าลําดับชั้น
(rank) เมตริ กซ์การวัด  H  จะต้องเท่ากับจํานวนตัวแปรสถานะ (State Variable ) หรื อจํานวนบัสแทนด้วย
n แสดงได้ดงั สมการ (5) ดังนี้ [3]
rank  H   n

(5)

จากสมการที่ (5) ค่าลําดับชั้นมีค่าเท่ากับจํานวนตัวแปรสถานะ แสดงว่า สมการเครื่ องมือวัดของ
ระบบสามารถหาคําตอบได้ ซึ่งจะเป็ นการพิจารณาเมตริ กซ์การวัด  H  แบบลําดับชั้นเต็ม (Full rank
Obserbvability)
2.4 มิเตอร์ วกิ ฤต (Critical Measurement : CM ) [4]
มิเตอร์วิกฤตหมายถึงฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ที่ไม่สามารถอ่านค่าการวัดจากระบบไฟฟ้ าได้ แล้วทําให้
สมการเครื่ องมือวัดฮาร์มอนิกส์ไม่สามารถหาคําตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนที่เหลือในการระบุมิเตอร์วิกฤต
โดยที่เวกเตอร์ส่วนที่เหลือ r ซึ่งสามารถหาได้จากค่าแตกต่างของเวกเตอร์การวัด z และค่าที่ตรงกับฟิ ลเตอร์
เวกเตอร์ ẑ โดยที่ zˆ = Hxˆ จัดสมการให้อยูใ่ นรู ป เมตริ กส์ E แสดงได้ดงั สมการ (6) ดังนี้....
..
r  z - zˆ  z  Hxˆ  z - H(G1HT z)

(6)

 (I  HG1HT )z  Ez

เมื่อ E = I - HG

1

, แทนด้วย เวกเตอร์หนึ่งหน่วย และ G = H

HT z

T

H

แทน Gain matrix สามารถ

คํานวณหาเวกเตอร์ ส่ วนที่เหลือได้ในแต่ละรอบ i th แสดงได้ดงั สมการ (7) ดังนี้
m

r (i )   E (i, k )
k 1
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สําหรับค่า z (i) ของมิเตอร์ที่วดั ค่าในระบบแล้ว ถ้า r  i  และ E  i, i  เท่ากับ 0 แสดงว่ามิเตอร์
ตําแหน่ง z  i  เป็ นมิเตอร์วิกฤต
3. เทคนิคการหาค่ าทีเ่ หมาะสมของ IKCA
ใช้หลักการจําลองการปลดล็อคแม่กญ
ุ แจโดยสร้างลูกกุญแจที่เหมาะสมจากกลุ่มลูกกุญแจที่สร้างขึ้น
ใช้หลักการสุ่ มความน่าจะเป็ นจากความคล้ายกันในกลุ่ม (Probability factor) ของลูกกุญแจในเซตเดียวกัน
และปรับปรุ งเพิ่มการสุ่ มสร้างลูกกุญแจจากกลุ่มคําตอบใกล้เคียงสามารถแสดงขั้นตอนเทคนิ คการหาค่าที่
เหมาะสมของ IKCA ได้ดงั นี้ [5-6]
ขั้นตอนที่ 1 ทําการสร้างลูกกุญแจเริ่ มต้นจํานวน 2m ลูก จากการสุ่ มแทนรหัส “0” และ “1”
สําหรับฟันลูกกุญแจ โดยจํานวนฟันแทนตําแหน่งที่เป็ นไปได้ในการติดตั้งฮาร์มอนิกส์มิเตอร์
ขั้นตอนที่ 2 ทําการคํานวณค่าฟังก์ชนั่ เป้ าหมายเริ่ มต้น เพื่อเก็บค่าในครั้งแรกจากการสุ่ มสร้างลูก
กุญแจ ก่อนทําการวนซํ้าในขั้นตอน IKCA
ขั้นตอนที่ 3 ทําการเลือกลูกกุญแจที่ให้ค่าฟังก์ชนั่ เป้ าหมายดีที่สุดมาครึ่ งหนึ่งจากทั้งหมด 2m ซึ่ง
เท่ากับจํานวนลูกกุญแจ m ลูก
ขั้นตอนที่ 4 คํานวณค่าความน่าจะเป็ นของลูกกุญแจแต่ละฟัน pij ของลูกกุญแจแต่ละลูก S
ij

pij  1  (the number of Sij in column J/m)
 S1n
 S
 2n
S 

 S( m 1) n
 S mn


S1( n 1)
S 2( n 1)






S12
S 22


S( m 1)( n 1)  S( m 1)2
S m ( n 1)  S m 2






S( m 1)1 
S m1 
S11
S 21


ขั้นตอนที่ 5 ทําการสร้างลูกกุญแจชุดสอง จากการสุ่ มตัวเลขถ้ามีคา่ มากกว่า 0.5 จะเลือกสร้างลูก
กุญแจจากความน่าจะเป็ นจากความคล้ายกันในกลุ่มและถ้าน้อยกว่าจะเลือกสร้างลูกกุญแจ จากการสุ่ มสร้าง
ลูกกุญแจจากกลุ่มคําตอบใกล้เคียง อีกครึ่ งหนึ่งเท่ากับ m รวมกับลูกกุญแจที่ดีที่สุดของชุดแรก
ขั้นตอนที่ 6 ทําการคํานวณค่าฟังก์ชนั่ เป้ าหมาย
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบเงื่อนไขการหยุด ถ้าคําตอบไม่เปลี่ยนในจํานวนรอบที่กาํ หนดจะการสุ่ มสร้าง
ลูกกุญแจจากคําตอบที่ดีที่สุด และวนทําซํ้าในขั้นตอนที่ 3 จนตรงกับเงื่อนไขการหยุดที่กาํ หนดไว้ซ่ ึงก็คือ
ฟังก์ชนั่ เป้ าหมายของการหาคําตอบและจํานวนรอบที่กาํ หนดในการวนทําซํ้า
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Rand.  0.5

รู ปที่ 2 ขั้นตอนเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีการ IKCA
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4. การประยุกต์ ใช้ งานเทคนิคการหาค่ าที่เหมาะสม IKCA สํ าหรั บการกําหนดตําแหน่ งติดตั้งฮาร์ มอนิกส์
อย่ างเหมาะสม
สําหรับวิธีการ IKCA แทนจํานวนฟันกุญแจแต่ละลูกด้วยฮาร์อนิกส์มิเตอร์ที่สามารถติดตั้งในระบบ
ไฟฟ้ าได้ “0” ไม่ได้ติดตั้ง และ “1” ติดตั้งฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การติดตั้งฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ในแต่ละฟันของลูกกุญแจ
โดยฟังก์ชนั่ เป้ าหมายเป็ นปัญหาการหาค่าตํ่าสุ ดของจํานวนฮาร์มอนิกส์มิเตอร์  M  โดยมีเงื่อนไขที่
ต้องทําให้สมการของระบบสามารถหาคําได้โดยที่ rank  H   n เมื่อ H คือเมตริ กส์การวัดที่สร้างขึ้นจาก
ฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ที่ติดตั้งในระบบ โดยแทนด้วยจํานวนฟันของลูกกุญแจที่สร้างขึ้น n คือจํานวนตัวแปร
สถานะหรื อจํานวนบัสในระบบไฟฟ้ าที่พิจารณา และพิจารณาฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ที่ติดตั้งในระบบในเงื่อนไข
ต้องไม่มีมิเตอร์วิกฤต  CM  ติดตั้งในระบบ คือเมื่อไม่สามารถอ่านค่าจากฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ตวั ใดตัวหนึ่งที่
ติดตั้งในระบบได้แล้วยังทําให้สมการของระบบยังสามารถหาคําได้ สามารถแสดงสมการฟังก์ชนั่ เป้ าหมาย
แสดงได้ดงั สมการ (8) ดังนี้ [4, 7]
fitness   n  rank  H    Abs.   n  1  M    CM  n 

(8)

จากสมการที่ 8 ค่าฟังก์ชนั่ เป้ าหมายตํ่าสุ ดคือ 1 ในส่ วนที่สองเท่านั้นที่จะทําให้สมการฮาร์มอนิกส์
มิเตอร์ในระบบสามารถหาคําตอบได้ โดยใช้ค่า 1 เป็ นเงื่อนไขในการหยุด ในส่วน CM  n เป็ นค่ากําหนด
โทษเมื่อสมการฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ในระบบมีมิเตอร์วิกฤต
5. ผลการทดลอง
ทําการทดลองกับ ระบบ 10 บัส, IEEE 14 บัส และ IEEE 30 บัส จํานวนรอบการทดลอง 10 รอบ
วิธีการ KCA และ IKCA กําหนดลูกกุญแจเท่ากับ 200 ลูก และวิธีการ BPSO ฝูงอนุภาคเท่ากับ 200 อนุภาค
จํานวนรอบในการวนซํ้าของขั้นตอนเท่ากับ 1000 รอบ
24
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ระบบทดลอง
10 บัส[8]

IEEE 14 บัส

IEEE 30 บัส

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง
เทคนิคการหาค่ าทีเ่ หมาะสม
เงื่อนไขการทดลอง
BPSO KCA IKCA
% การหาคําตอบได้
100
40
100
รอบเฉลี่ยที่พบคําตอบ
37
91.5
7.8
เวลาเฉลี่ยที่พบคําตอบ 3.57 10.67 0.81
% การหาคําตอบได้
100
0
100
รอบเฉลี่ยที่พบคําตอบ 171.6 N/A 27.55
เวลาเฉลี่ยที่พบคําตอบ 27.84 N/A
3.85
% การหาคําตอบได้
100
0
20
รอบเฉลี่ยที่พบคําตอบ 600.5 N/A 427.5
เวลาเฉลี่ยที่พบคําตอบ 203.9 N/A 52.79

จากตารางที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมทั้ง 3 วิธีแล้วพบว่า วิธีการ IKCA จะให้
คําตอบที่ดีกว่าวิธีการอื่น ในเงื่อนไขรอบเฉลี่ยและเวลาที่พบคําตอบ ที่ระบบทดสอบ 10 บัส และ IEEE 14
บัส และหากพิจารณาในเงื่อนไข เปอร์เซ็นต์การหาคําตอบได้ วิธีการ BPSO จะหาคําตอบได้ดีที่สุดทุก
ระบบทดลอง เมื่อเทียบกับ IKCA และ KCA ซึ่งสามารถพบ เปอร์เซ็นต์การหาคําตอบได้รองลงมาตามลําดับ
สําหรับวิธีการ KCA นั้นจากเงื่อนไขการทดลองมีขอ้ ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ที่สามารถหาคําตอบได้ที่
ระบบทดลอง 10 บัส และเปอร์เซ็นต์การหาคําตอบได้เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
6. สรุป
บทความนี้ได้ศึกษาการกําหนดตําแหน่งติดตั้งฮาร์มอนิกส์มิเตอร์โดยการใช้วิธี IKCA โดยฟังก์ชนั่
เป้ าหมายเป็ นการหาค่าตํ่าสุ ดของจํานวนฮาร์มอนิกส์มิเตอร์ มีเงื่อนไขที่ตอ้ งทําให้สมการการประมาณค่าตัว
แปรสถานะฮาร์มอนิกส์ของระบบสามารถหาคําได้และระบบไม่มีมิเตอร์วิกฤตติดตั้งอยู่
ผลที่ได้จากการ
ทดลองวิธี IKCA นั้นพบว่า ที่ระบบทดลองขนาดเล็ก จํานวนรอบและเวลาเฉลี่ยที่พบคําตอบสั้นกว่าวิธีกลุ่ม
อนุภาค และ KCA แต่ที่ระบบขนาดใหญ่ เปอร์เซ็นต์การพบคําตอบทําได้ดีกว่าวิธี KCA แต่ดอ้ ยกว่าวิธีกลุ่ม
อนุภาค โดยพบคําตอบแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นวิธีการ IKCA จําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ดี
ขึ้นในโอกาศต่อไป
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