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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เสนอวิธีการหาตําแหน่ งติดตั้งและปรับแท็ปของเครื่ องควบคุมแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัติ
(Automatic Voltage Regulator , AVR) ในระบบจําหน่ายไฟฟ้ าด้านปฐมภูมิดว้ ยเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสม
ที่สุดของฝูงอนุภาค (Particle Swarm Optimization, PSO) มีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับแรงดันให้อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน โดยทําการทดสอบกับระบบจําหน่ าย 33 บัส เปรี ยบเที ย บกับการคํานวณซํ้าโหลดโฟลว์
(Repetitive Load Flow, RLF) บทความดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผลจาก PSO นั้นมีประสิ ทธิภาพมากกว่าวิธีการ
คํานวณซํ้าโหลดโฟลว์ ซึ่งใช้วิธีในการปรับเปลี่ยนแท็ปทีละขั้น หรื อหากมี AVR มากกว่า 1 ตัว ก็จะทําการ
คงตําแหน่งของ AVR ที่ได้ทาํ การติดตั้งไปก่อนหน้านี้ ซึ่ งมีขอ้ ด้อยในการประสานการทํางานระหว่าง AVR
แต่ละตัวพร้อมๆกัน
คํา สํ า คัญ เครื่ อ งควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ าอัต โนมัติ ,
เทคนิ ค การหาค่าที่ เหมาะสมที่ สุด ของฝูง อนุ ภ าค,
ระบบจําหน่าย
1. บทนํา
ปั จจุบนั ระบบจําหน่ ายเป็ นแบบเรเดียล มีระยะของสายส่ งยาวและความต้องการจากผูใ้ ช้ไฟมากขึ้น
ทําให้เกิดปั ญหาแรงดันปลายสายตก (ตํ่ากว่า ±5% ของระดับอ้างอิง) [1] ซึ่ งปกติแล้วในระบบจําหน่ายของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีการแก้ปัญหาด้วยการติดตั้ง AVR [2] บริ เวณก่อนถึงจุดที่เกิดแรงดันตก แต่เนื่องจาก
ปั จจุบนั ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ตําแหน่ ง AVR จึงต้องมีการย้ายจุดติดตั้งเพื่อแก้ปัญหา
ให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้ไฟที่ได้รับผลกระทบจากแรงดันตํ่ากว่าเกณฑ์ การเคลื่อนย้าย AVR มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง จึง
ต้องพิจารณาจุดติดตั้งที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับระดับแรงดันปลายสาย และเกิดความคุม้ ค่าในการลงทุน
สายส่ งที่ มีร ะยะการจ่ า ยไฟไกล ส่ งผลกระทบต่ อระดับ แรงดัน ด้า นปลายสาย วิธี ก ารแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้มีการนําเสนอหลากหลายวิธี เช่น S. Kongtripop และคณะ [3,4] เสนอการติดตั้งเครื่ องกําเนิ ด
ไฟฟ้ า (DG) และอุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันอัตโนมัติ (AVR) ติดตั้งระหว่างสายส่ ง ทําให้แรงดันปลายสาย
ถูกยกระดับให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน กฤตวิทย์ บัวใหญ่ และคณะ [5] ได้ศึกษาวิธีการติดตั้งตัวเก็บ
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ประจุ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม PSO เปรี ยบเทียบกับการซํ้าโหลดโฟลว์ เพื่อลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย และช่วย
ลดปั ญหาแรงดันปลายสายตก
บทความนี้จึงได้นาํ เสนอแนวทางการวิเคราะห์หาจุดติดตั้ง AVR ที่เหมาะสมในระบบจําหน่ายด้าน
ปฐมภูมิ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม PSO (Partical Swarm Optimization) [6] เปรี ยบเทียบกับวิธีรันซํ้าโหลด
โฟลว์ (Repeatitive Load Flow) [5] มีเป้ าหมายในการยกระดับแรงดันไฟฟ้ าให้ใกล้ตน้ กําลัง หรื อมีค่าความ
เบี่ยงเบนแรงดันที่โหลดบัส (Load Voltage Deviation, LVD) ตํ่าที่สุด บทความประกอบด้วยการกําหนด
ปั ญหาในการติดตั้ง AVR เทคนิ คการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของฝูงอนุภาคสําหรับการติดตั้งและปรับแท็ป
AVR ผลการทดสอบ และบทสรุ ป
2. การกําหนดปัญหาการติดตั้ง AVR
การกําหนดปัญหาการติดตั้ง AVR ในระบบจําหน่ายเขียนให้อยูใ่ นรู ปแบบทัว่ ไปได้ดงั สมการที่ (1)
min f ( x, u )

 st. F ( x, u )  0

G ( x, u )  0


เมื่อ

(1)

คือ ฟังก์ชนั่ เป้ าหมาย
F ( x, u ) และ G ( x, u ) คือ เงื่อนไขข้อจํากัด
f ( x, u )

2.1 ฟังก์ ชันเป้าหมาย (Objective function)
ในบทความนี้ มีฟังก์ชนั เป้ าหมายสําหรับการติดตั้ง AVR ในระบบจําหน่ายด้านปฐมภูมิเพื่อลดแรงดัน
เบี่ยงเบนรวมของโหลดบัส (Load Voltage Deviation, LVD) ดังสมการ (2)
(2)

min f(x,u)  LVD

เมื่อ

คือ ฟังก์ชนั่ เป้ าหมาย
คือ สถานะของระบบจําหน่าย
คือ ตําแหน่งติดตั้งและแท็ปของ AVR

f ( x, u )

x
u

และ
เมื่อ

LVD 

LVD

Vref
Vi

NB
 Vi  Vref 2
i 1

(3)

คือ ค่าแรงดันไฟฟ้ าเบี่ยงเบนของโหลดบัส (p.u.)
คือ แรงดันไฟฟ้ าอ้างอิง (1 p.u.)
คือ แรงดันไฟฟ้ าที่บสั ต่างๆ (p.u.)
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2.2 เงื่อนไข (constrains)
- สมการโหลดโฟลว์ของระบบไฟฟ้ า
(4)

n
PG   P LDi  P L
i1

เมื่อ PG คือ กําลังไฟฟ้ าจริ งของระบบจําหน่าย, PLDi คือ กําลังไฟฟ้ าจริ งที่โหลดบัส, P L คือ
กําลังไฟฟ้ าจริ งสูญเสี ย
(5)

n
Q G   Q LDi  Q L
i 1

เมื่อ QG คือ กําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟของระบบจําหน่าย, QLDi คือ กําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟที่โหลดบัส, Q L
คือ กําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟสู ญเสี ย
- ค่าแรงดันไฟฟ้ าตํ่าสุ ด-สูงสุ ดที่บสั
V i min  V i  V i max : V i คือ แรงดันไฟฟ้ า

(6)

- พิกดั กําลังของสาย
P bi  P bi, max

: Pbi คือ กําลังไฟฟ้ าในสายส่ ง

(7)

- ค่าปรับตั้งแท็ป ของ AVR
1  tap  tap max : tap คือ แท็ปของ AVR

(8)

2.3 แบบจําลองของ AVR
AVR [2] เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ าที่สามารถควบคุมแรงดันอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแท็ปได้ขณะมี
โหลด ซึ่งจะควบคุมแรงดันด้านโหลดให้คงที่ แม้แรงดันต้นกําลังจะเปลี่ยนแปลงก็ตาม
Vi I
i

Vx

yt

Ij

Vj

1: a

รูปที่ 1 แบบจําลองของ AVR
จากรู ปที่ 1 แบบจําลองของ AVR แสดงแรงดันและกระแสไฟฟ้ าจากต้นกําลังไหลผ่าน AVR ซึ่ ง
ภายในมีพารามิเตอร์ ในตัวอุปกรณ์เอง เมื่อทําการติดตั้ง AVR ในสายส่ งจะต้องรวมพารามิเตอร์ ของ AVR
และของสายส่ งเข้าด้วยกัน
; a  VV j
(9)
V x  1V j
โดยที่
a

Ii  a I j

x

;a I

(10)

Ii
j
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เมื่อ

คือ แรงดันไฟฟ้ าด้านต้นกําลัง (Volt)
V j คือ แรงดันไฟฟ้ าด้านโหลด (Volt)
I i คือ กระแสไฟฟ้ าด้านต้นกําลัง (Amp)
I j คือ กระแสไฟฟ้ าด้านโหลด (Amp)
a คือ อัตราส่ วนการเปลี่ยนแท็ปของหม้อแปลง
y t คือ ค่าแอดมิตแตนซ์ของ AVR (p.u.)
Vx

3. เทคนิคการหาค่ าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดของฝูงอนุภาค (Particle Swarm Optimization: PSO)
เทคนิ คการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของฝูงอนุ ภาค (PSO) [6] ถูกนําเสนอครั้งแรกในปี 1995 โดย
Kennedy และ Eberhart เป็ นวิธีคน้ หาแบบสุ่ มโดยอาศัยหลักการการเลียนแบบพฤติกรรมของสัตว์สังคม
วิธีการดังกล่าวถูกศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง Yao และChen [7] ได้นาํ เสนอ APSO (Adaptive particle swarm
optimization) อัลกอริ ทึมที่สําคัญในการปรั บตําแหน่ งให้เหมาะสม แสดงได้ตามสมการ (11) และสมการ
(12) โดยสมการ (11) แสดงถึงความเร็ วในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งของอนุภาค (V) และสมการที่ (12) แสดง
ถึงตําแหน่งใหม่ของอนุภาค x  หลังปรับเปลี่ยนตําแหน่ง
V new  W  V old  c1  rand()  ( p local - p old )  ...
c2  rand()  ( p local - p old )

(11)
(12)

xnew  xold  V new

คือ ความเร็ วในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งของอนุภาค
c และ c คือ ค่าคงที่ความเร่ ง มีค่าระหว่าง 0 กับ 4
p local คือ ตําแหน่ งที่ดีที่สุดของอนุ ภาคที่ถูกพบ
คือ ตําแหน่งเดิมของอนุภาคที่ถูกพบ
p old
x new และ x old คือ ตําแหน่ งใหม่และตําแหน่ งเดิ มของอนุ ภาค
W คือ ค่าถ่วงนํ้าหนัก ขอบเขตจะถูกกําหนดอยูร่ ะหว่าง 0.4 กับ 0.9 ค่าถ่วงนํ้าหนักนี้จะทํา
ให้คาํ ตอบมีความหลากหลาย โดยสมการในการปรับค่าถ่วงนํ้าหนักนี้ แสดงได้ดงั สมการ (13)
โดยที่

V new
1

2

w  w max -

โดยที่

w max - w min
t
k

(13)

w min และ w max

t
k

คือ ขอบเขตบนและล่างของค่าถ่วงนํ้าหนัก
คือ รอบการคํานวณปัจจุบนั
คือ รอบการคํานวณทั้งหมด
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3.1. การหาตําแหน่ งติดตั้ง AVR ด้ วยโปรแกรม PSO
การหาตําแหน่งติดตั้งและแท็ป AVR ด้วยโปรแกรม PSO โดยกําหนดตัวแปร 2 ตัว (u1, u2) และ
คํานวณซํ้า 1000 รอบโดยให้
u1 แทนตําแหน่งติดตั้ง มีขอบเขตอยูท่ ี่ สาขาที่ 2 ถึง สาขาที่ N
2 ≤ u1 ≤ N
; N = 32
u2 แทนค่าของแท็ป AVR มีขอบเขตอยูท่ ี่ 1 ถึง tap max
1 ≤ u2 ≤ tap max ; tap max = 21
มีลาํ ดับขั้นตอนการทํางานดังนี้
ขั้นที่ 1: รับข้อมูลสาขา ข้อมูลบัส และขอบเขตของแรงดันที่บสั
ขั้นที่ 2: คํานวณหาแรงดันไฟฟ้ าเพื่อหาค่าแรงดันเบี่ยงเบนรวมของโหลดบัส (LVD) ของ
ระบบจําหน่าย
ขั้ น ที่
3: สุ่ ม ประชากรเริ่ ม ต้น ของอนุ ภ าคกับ สุ่ ม ตํา แหน่ ง และสุ่ ม ความเร็ ว ในการ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งของอนุภาค โดยตั้งค่ารอบตัวนับซํ้า k = 0
ขั้นที่ 4: แต่ละอนุ ภาคหากแรงดันบัสอยู่ในขอบเขตที่กาํ หนดของการคํานวณค่าแรงดัน
เบี่ยงเบนรวมของโหลดบัส (LVD) ดังสมการ (2)
ขั้นที่ 5: แต่ละอนุภาคเปรี ยบเทียบค่าเป้ าหมายกับอนุ ภาคที่ดีที่สุดถ้าค่าเป้ าหมายตํ่ากว่า
pbest ให้กาํ หนดค่าปัจจุบนั นี้เป็ น gbest และบันทึกตําแหน่งของอนุภาคที่สอดคล้อง
ขั้นที่ 6: เก็บค่าที่ดีของแต่ละอนุ ภาคไว้ในตัวแปร pbest และเก็บค่าที่ดีที่สุดของอนุ ภาค
ทั้งหมดไว้ในตัวแปร gbest
ขั้นที่ 7: ปรับปรุ งความเร็ วและตําแหน่งของอนุภาคโดยใช้สมการ (11) และ (12) ตามลําดับ
ขั้นที่ 8: ถ้าจํานวนรอบถึงขีดจํากัดสู งสุ ดให้ไปที่ข้ นั ตอนที่ 9 ถ้าไม่เช่นนั้นให้ต้ งั ค่ารอบ
k = k + 1 และกลับไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นที่ 9: แสดงผลลัพธ์ฟังก์ชนั่ เป้ าหมายที่ดีที่สุดสําหรับตําแหน่งติดตั้งและแท็ปของ AVR ที่
เหมาะสมที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับระบบให้มีค่าแรงดันเบี่ยงเบนรวมของโหลดบัสตํ่าที่สุด
สําหรับการติดตั้ง AVR ด้วยโปรแกรม PSO จํานวน 2 ตัว จะทําการหาตําแหน่งติดตั้งและแท็ปของ
AVR ทั้ง 2 ตัวพร้อมกัน
3.2 การหาตําแหน่ งติดตั้ง AVR ด้ วยการคํานวณซํ้าโหลดโฟลว์
การติดตั้ง AVR ด้วยวิธีการคํานวณซํ้าโหลดโฟลว์ (Repetitive Load Flow, RLF) มีข้ นั ตอนการ
คํานวณดังนี้
ขั้นที่ 1: วิเคราะห์โหลดโฟลว์ กรณี ระบบปกติ (ไม่ติดตั้ง AVR)
ขั้นที่ 2: ติดตั้ง AVR ในระบบจําหน่าย
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ขั้นที่ 3: เปลี่ยนแปลงการปรับแท็ป AVR โดยเพิ่มทีละ step เพื่อคํานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้ า
เบี่ยงเบนของโหลดบัสรวม (LVD) โดยคํานวณโหลดโฟลว์
ขั้นที่ 4: บันทึกขนาดและตําแหน่งติดตั้ง AVR ที่ให้ค่าแรงดันไฟฟ้ าเบี่ยงเบนของโหลดบัส
(LVD) ของแรงดันรวมตํ่าที่สุด
ขั้นที่ 5: เปรี ยบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้ าเบี่ยงเบนรวมของโหลดบัส (LVD) แต่ละรอบการ
คํานวณ แทนค่าตําแหน่งและแท็ป AVR ด้วยค่าใหม่ ที่ให้ค่าแรงดันไฟฟ้ าเบี่ยงเบนรวมของโหลดบัสตํ่าสุ ด
ขั้นที่ 6: คํานวณซํ้าตั้งแต่ข้นั ตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 5 ทุกสาขาจนถึงสาขาสุ ดท้าย
ขั้นตอนดังกล่าวนี้ใช้สาํ หรับติดตั้ง AVR 1 ตัว กรณี ติดตั้ง AVR 2 ตัว จะกําหนดตําแหน่งและปรับตั้ง
แท็ปของ AVR ตัวที่ 1 คงที่ตามผลการคํานวณครั้งที่ 1 แล้วทําการวิเคราะห์หาตําแหน่งและปรับตั้งแท็ปของ
AVR ตัวที่ 2 ในลําดับถัดไป
4. ผลการดําเนินการติดตั้ง AVR
ระบบที่ทาํ การทดสอบเป็ นระบบจําลองมาตรฐาน 33 บัส [8] มี Base kV = 12.66 kV. และ Base
MVA = 10 MVA กําลังไฟฟ้ ารวมของโหลด 3.72 MW และ 2.3 MVar
โปรแกรมโหลดโฟลว์ใช้วิธีนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson) ใน MATPOWER [9] ร่ วมกับ PSO
เพื่อการวิเคราะห์หาตําแหน่งและแท็ปของ AVR ที่เหมาะสมสําหรับติดตั้งในระบบจําหน่าย ผลการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับวิธีการคํานวณซํ้าโหลดโฟลว์
ข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการวิเคราะห์หาตําแหน่งและแท็ป ของ AVR ที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
- ระบบทดสอบคือ 33 บัส แบบเรเดียล
- แท็ปของ AVR มีขอบเขตตั้งแต่ 1 ถึง tap max ; tap max = 21
- AVR มีขนาดแรงดันแต่ละแท็ปเท่ากับ 1.25% ของแหล่งจ่าย [2] โดยแท็ปที่ 1 มีค่า
a  1.023 แท็ปที่ 21 มีค่า a  0.770
- พิกดั แรงดันมีขอบเขตอยูท่ ี่ 0.95 ถึง 1.05 p.u. (± 5%)
ทดสอบการหาตําแหน่ งติ ดตั้งและแท็ปของ AVR ในระบบจําหน่ าย IEEE 33-bus เพื่อหา
แรงดันไฟฟ้ าเบี่ยงเบนรวมของโหลดบัสตํ่าที่สุดด้วยโปรแกรม PSO เปรี ยบเทียบกับการคํานวณซํ้าโหลด
โฟลว์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 กรณี มีผลการทดลองดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
กรณีที่ 1 ติดตั้ง AVR 1 ตัว การหาตําแหน่งติดตั้งด้วย PSO และ RLF ได้ตาํ แหน่งติดตั้ง AVR ใน
สาขา 5 และแท็ป 12
กรณีที่ 2 ติดตั้ง AVR 2 ตัว การหาตําแหน่งติดตั้งด้วย PSO ได้ตาํ แหน่งติดตั้ง AVR ตัวที่ 1 ติดตั้ง
สาขา 5 แท็ป 12 และ AVR ตัวที่ 2 ติดตั้ง สาขา 9 แท็ป 5 ส่ วนวิธี RLF ได้ตาํ แหน่งติดตั้ง AVR ตัวที่ 1 ติดตั้ง
สาขา 5 แท็ป 12 และ AVR ตัวที่ 2 ติดตั้ง สาขา 32 แท็ป 6
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ตารางที่ 1 ผลการหาตําแหน่งติดตั้ง AVR ที่เหมาะสมที่สุดจากทุกกรณี
AVR 1
AVR 2
Method
branch
AVR tap
branch
AVR tap
Base case
กรณี :1 ติดตั้ง AVR 1 ตัว ในระบบจําหน่าย IEEE 33-bus
PSO
5
12
RLF
5
12
กรณี :2 ติดตั้ง AVR 2 ตัว ในระบบจําหน่าย IEEE 33-bus
PSO
5
12
9
5
RLF
5
12
32
6
หมายเหตุ @ หมายถึง ตําแหน่งบัส

Vmax

Vmin

1.00@1

0.90@18

1.018@6
1.018@6

0.96@5
0.96@5

1.018@6
1.027@33

0.96@5
0.96@5

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบแรงดันเบี่ยงเบนรวมของโหลดบัสและกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย ก่อน-หลัง การติดตั้ง AVR
Voltage improvement
Loss reduction
Method
LVD (p.u.)
Ploss (MW)
(%)
(%)
Base case
0.134
0.211
กรณี :1 ติดตั้ง AVR 1 ตัว ในระบบจําหน่าย IEEE 33-bus
PSO
0.009
0.2055
93.28
2.61
RLF
0.009
0.2055
93.28
2.61
กรณี :2 ติดตั้ง AVR 2 ตัว ในระบบจําหน่าย IEEE 33-bus
PSO
0.006
0.2067
95.52
2.04
RLF
0.009
0.2056
93.28
2.56
จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนการติดตั้ง AVR แรงดันไฟฟ้ าในระบบตํ่าสุ ด 0.90 p.u. ที่บสั 18 และสู งสุ ด
1.0 p.u. ที่บสั 1 หลังจากการติดตั้ง AVR จํานวน 1 ตัว ที่บสั 5 ปรับตั้งแท็ป 12 ทําให้มีระดับแรงดันตํ่าสุ ด
0.96 p.u. ที่บสั 5 และแรงดันไฟฟ้ ามีค่าสู งสุ ด 1.018 p.u. ที่บสั 6
สําหรับกรณี ติดตั้ง AVR 2 ตัว ด้วยโปรแกรม PSO แรงดันตํ่าสุ ด 0.96 p.u. อยูท่ ี่บสั 5 และสู งสุ ด
1.018 p.u. ที่บสั 6 ส่ วนวิธีการคํานวณซํ้าโหลดโฟลว์ (RLF) แรงดันตํ่าสุ ด 0.90 p.u. ที่บสั 5 และสู งสุ ด 1.027
p.u. ที่บสั 33
และจากตารางที่ 2 พบว่าการติดตั้ง AVR มีผลต่อการลดค่ากําลังไฟฟ้ าสูญเสี ยน้อยมาก ทั้งกรณี ติดตั้ง
โดย PSO และ RLF
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5. สรุป
การติดตั้ง AVR ในระบบจําหน่าย 33 บัส ด้วยโปรแกรม PSO เปรี ยบเทียบกับวิธีการคํานวณซํ้า
โหลดโฟลว์ พบว่าค่าแรงดันเบี่ยงเบนรวมของโหลดบัสถูกปรับปรุ งให้ดีข้ ึนจากสภาวะปกติก่อนการติดตั้ง
AVR สําหรับกรณี การติดตั้ง AVR หลายตัว พบว่าผลจากโปรแกรม PSO มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าวิธีคาํ นวณซํ้า
โหลดโฟลว์ ซึ่ งใช้วิธีการปรับเปลี่ยนแท็ปทีละ step หรื อหากมี AVR มากกว่า 1 ตัว ก็จะทําการคงตําแหน่ง
ของ AVR ตัวแรกไว้ แล้วทําการหาตําแหน่ งถัดไป ซึ่ งเป็ นวิธีการคํานวณที่ตอ้ งใช้เวลามาก ยุง่ ยากและมี
ข้อด้อยในการประสานการทํางานระหว่าง AVR แต่ละตัวพร้อมๆกัน
ผลการทดลองพบว่าเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของฝูงอนุภาค (PSO) เป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับการปรับปรุ งระดับแรงดันในระบบจําหน่ าย นอกจากนี้ ยงั สามารถประยุกต์ใช้สําหรับติดตั้ง AVR
จํานวนหลายตัวร่ วมกับอุปกรณ์อื่นๆ หรื อ กรณี พิจารณาเป็ นแบบวัตถุประสงค์หลายอย่าง (Multi-objective)
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