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บทคัดย่ อ
โครงงานนี นาํ เสนอการปรับค่าควบคุมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ า
กําลังโดยใช้การหาค่าเหมาะสมสูงสุดแบบกลุ่มอนุภาค การทํางานจะ
ขึนอยูก่ บั การควบคุมเป็ นหลัก โดยการออกแบบจะอาศัยการลองผิดลอง
ถูก ทําให้ประสิ ทธิภาพ ในการทํางานยังไม่ดีเท่าที-ควร โหมดพืนที-การ
หน่วง และพืนที-การแกว่ง คือสองปัญหาสําคัญสําหรับการไหลของ
กระแสไฟฟ้ าและความเสถียรของระบบไฟฟ้ า ซึ-งในระบบ PSS จะใช้กบั
การสัน- เหล่านี การออกแบบขันตอนวิธี ตามแบบ PSS บนพืนฐานของ
ทฤษฎีการควบคุมมาตรฐานและค่าไอเกน(Eigen) และเกี-ยวข้องกับการ
คํานวณทางคณิ ตศาสตร์ จาํ นวนมากที-ไม่อาจนําเสนอโซลูชนั- ที-ถูกต้องได้
ในงานวิจยั นี อนุภาค PSO ซึ-งออกแบบ โดย PSS จะแนะนําให้ข ึนอยูก่ บั
การตอบสนองโดเมนเวลาของระบบไฟฟ้ าและมีประสิ ทธิภาพสําหรับใน
กรณี ที-ถูกรบกวนของระบบไฟฟ้ า ตัวแปรจะถูกศึกษาในงานวิจยั ในที-สุด
ประสิ ทธิภาพของขันตอนวิธีน ี
จะประเมินจากการสัน- ของระบบใน
ระหว่างการถูกรบกวน

power system is a single machine connected to infinite bus
system.

1. บทนํา
เนื- องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้ าในปั จจุบนั มีแนวโน้ม
เพิ-มขึนอย่างรวดเร็ ว ระบบไฟฟ้ ากําลังในปัจจุบนั จึงมีการเชื- อมต่อกันเป็ น
ระบบขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึน ระบบไฟฟ้ ากําลังมีลกั ษณะ
ไม่เป็ นเชิงเส้นโดยปกติแล้วเครื- องกําเนิดไฟฟ้ าซิงโครนัสจะมีการควบคุม
แรงดัน ไฟฟ้ าผ่ า นเครื- องควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ าอัต โนมัติ (Automatic
Voltage Regulator: AVR) ซึ-งมีอตั ราการขยายสูง การเพิม- การหน่วงให้แก่
ระบบไฟฟ้ ากําลังสามารถกระทําได้โดยใช้ตวั ควบคุมเสถี ยรภาพระบบ
ไฟฟ้ ากําลัง (Power System Stabilizer: PSS) สร้างสัญญาณเพิ-มเสริ มเข้า
ไปผ่ า นระบบกระตุ้น (Excitation system) ของเครื- อ งกํา เนิ ด ไฟฟ้ า
ซิ งโครนัส การปรับแต่งพารามิเตอร์ ควบคุม ของ PSS ที-จะทําให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการเพิ-มการหน่ วงในระบบไฟฟ้ ากําลัง ซึ- งโดยปกติแล้ว
จะสามารถให้ค่าที-ดีที-สุด ณ จุดทํางานที-ออกแบบ ดังรู ป

Abstract
Power systems are vast and heavily interconnected
systems with a wide array of devices. The stability of these
complex power systems may be broadly defined as its ability to
return to a steady operating condition or the ability to regain to
an acceptable state of equilibrium after having been subjected to
some forms of disturbances. This project presents the
application of particle swarm optimization (PSO) to find the most
appropriate control parameters of power system stabilizer (PSS)
for power system stability enhancement. Traditionally, the control
parameter adjustment of PSS can be made by using trial and
error method. However, this method cannot provide good
efficiency in terms of damping performance and calculation time.
To overcome this problem, PSO is applied to tune simultaneously
the controller parameters based on the consideration of
generator speed deviation signal in time-domain. The study

รู ปที- 1 ระบบเครื- องกําเนิดไฟฟ้ าซิงโครนัสหนึ-งตัวต่ออยูก่ บั บัสอ้างอิง
ปัจจุบนั ได้มีการเสนอวิธีต่างๆที-นาํ มาใช้ในการปรับ
ค่าพารามิเตอร์ควบคุมของ PSS เพื-อเสริ มประสิ ทธิภาพการควบคุมใน
การวิจยั ชินนี จึงเลือกใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมสูงสุดแบบกลุ่มอนุภาค
(Particle Swarm Optimization: PSO)เข้ามาแก้ไขปัญหาการปรับแต่ง
ค่าพารามิเตอร์ควบคุมของ PSS สําหรับระบบเครื- องกําเนิดไฟฟ้ า
ซิงโครนัสหนึ-งตัวต่ออยูก่ บั บัสอ้างอิง (Single Machine Infinite Bus:
SMIB) โดยจะพิจารณาการปรับปรุ งเสถียรของระบบ SMIB ภายใต้การ
รบกวนอย่างรุ นแรงมาเขียนเป็ นสมการเป้ าหมายในการปรับแต่ง
พารามิเตอร์ควบคุมของ PSS

2. หลักการทํางานของ PSO

3. ผลการทดลอง

PSO เป็ นการเลียนแบบพฤติกรรมของนกหรื อปลา อนุภาคแต่
ละอนุภาคจะมีการเปลี-ยนแปลง โดยการถูกประเมินด้วยฟังก์ชนั- ความเร็ ว
ที-กาํ หนดทิศทางการเคลื- อนทีของอนุ ภาคไปยังกลุ่ มอนุ ภาคที-มีค่าความ
เหมาะสมสูงสุด สมมติวา่ พืนที-ที-คน้ หาคือ D - มิติจากนันอนุภาคที- i ของ
ประชากรซึ- งเรี ยกว่าจับกลุ่มสามารถแทนด้วย D – มิติ เวกเตอร์ s = (S1,
S2,..., SD) ความเร็ วของอนุภาคนี สามารถแทนด้วยเวกเตอร์ v มิติอื-น D =
(v1, v2,..., VD) ตําแหน่งที-ดีที-สุดก่อนหน้า (Pbest) ของอนุภาคที- i ตามทีแสดง Pbest = (p1, p2,..., PD) g ให้เป็ นดัชนีของอนุภาคที-ดีที-สุดในกลุ่ม
จากนันให้เคลื-อนที-ตามสมการต่อไปนี
vik +1 = ω k vik + c1 r1k ( pik − sik ) + c 2 r2k ( p gk − s ik )

(3)

การควบคุมการเข้าออกระหว่างการสํารวจ ค่าพารามิเตอร์ C1
และ C2 อาจส่ งผลให้การลู่เข้าที-เร็ วขึน พารามิเตอร์ r1 และ r2 ใช้ในการ
รักษาความหลากหลายของประชากรและพวกเขาได้รับการกระจายอย่าง
สมํ-าเสมอในช่วง [0-1]
sik +1 = s ik + vik +1

(4)

ทิศทางการเคลื-อนที-ของอนุภาคไปยังกลุ่มอนุภาคที-มีค่าความ
เหมาะสมสูงสุด สมมติวา่ พืนที-ที-คน้ หาคือ D - มิติจากนันอนุภาคที- i ของ
ประชากรซึ- งเรี ยกว่าจับกลุ่มสามารถแทนด้วย D – มิติ เวกเตอร์ s = (S1,
S2,..., SD) ความเร็ วของอนุภาคนี สามารถแทนด้วยเวกเตอร์ v มิติอื-น D =
(v1, v2,..., VD) ตําแหน่งที-ดีที-สุดก่อนหน้า (Pbest) ของอนุภาคที- i ตามที-

รู ปที- 3 แบบจําลองระบบไฟฟ้ ากําลังและ PSS ใน Simulink

4. โครงสร้ างของ PSS แสดงในสมการ (1)
 sTω   K pss (1 + sT1 )(1 + sT3 ) 
G pss ( s ) = 


 (1 + sTω )   (1 + sT2 )(1 + sT4 ) 

(1)

โครงสร้าง PSS ประกอบด้วยเกน Kpss ค่าคงที-เวลา Tw โดย
ปกติค่า Tw จะมีค่ามากๆ เช่น 4-10 วินาที, ค่าคงที-เวลา T1,T2, T3 และ
T4 สําหรับปรับค่าการชดเชยเฟสของ PSS เป็ นแบบนําหน้าหรื อแบบล้า
หลัง ปกติจะมีค่าในช่วง 0-1 วินาที
t

J = ∫ ( ∆ ω ) 2 tdt

(2)

0

สมการการหาพืนที-ใต้กราฟเพื-อนําค่าที-ได้น นั ไปเปรี ยบเทียบ
ในกลุ่มแต่ละอนุภาคเพื-อหาตัวที-ดีที-สุดที-สามารถทําให้ระบบมีความ
เสถียรภาพมากที-สุด

รู ปที- 2 แนวความคิดค้นหาคําตอบด้วยวิธี PSO
รู ปที- 4 กราฟการลู่เข้าของสมการเป้ าหมาย
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รู ปที- 5 สัญญาณการแกว่งขณะยังไม่ได้ปรับค่า PSO
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รู ปที- 6 สัญญาณการแกว่งขณะปรับค่า PSO

4. สรุปโครงงาน
การแกว่งของสัญญาณไฟฟ้ าสามารถหาคําตอบ โดยใช้วิธีการหาค่า
เหมาะสมสูงสุดแบบกลุ่มอนุภาคเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื-อให้สญ
ั ญาณมี
ความ เสถียรภาพมากยิง- ขึน
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