วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 17 ฉบับที 4 ต.ค.-ธ.ค. 52

การวางแผนขยายระบบส่ งไฟฟ้าโดยใช้ วธิ ีฝูงมด
Transmission Expansion Planning by Ant Colony Optimization
นพพร ลีปรีชานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต) อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

บทคัดย่ อ
บทความนี) นาํ เสนอวิธีการหาค่าที-เหมาะสมด้วยวิธีฝูงมดสําหรับแก้ปัญหาการวางแผนขยายระบบส่ ง
กําลังไฟฟ้ าโดยมีวตั ถุประสงค์ทาํ ให้ตน้ ทุนในการลงทุนก่อสร้างสายส่ งเส้นใหม่มีค่าตํ-าที-สุด เพื-อรองรับกับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ าที-เพิ-มขึ)นในอนาคต ภายใต้เงื-อนไขบังคับต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ ากําลังและทางด้านเศรษฐศาสตร์
เช่น กําลังไฟฟ้ าสมดุล (Power flow balance) พิกดั ของเครื- องกําเนิดไฟฟ้ า (Power generation limit) พิกดั การไหล
ของกําลังไฟฟ้ าในสายส่ ง (Transmission capacity limit) และพิกดั จํานวนวงจรสายส่ งเส้นใหม่ (Right-of-way
limit) วิธีการที-นาํ เสนอถูกนําไปทดสอบกับระบบกําลังไฟฟ้ า 6 บัสของ Garver’s โดยเปรี ยบเทียบกับวิธีอื-น ๆ คือ
วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) วิธีการค้นหาแบบตาบู (Tabu Search: TS) ผลปรากฏว่าวิธีการทีนําเสนอมีสมรรถนะและเวลาเฉลี-ยที-ใช้ในการค้นหาคําตอบดีกว่าทั)งสองวิธี
คําสํ าคัญ: วิธีฝงู มด วิธีการเชิงพันธุกรรม การหาค่าที-เหมาะสมที-สุด วิธีการค้นหาแบบตาบู และการวางแผนขยาย
ระบบส่ งกําลังไฟฟ้ า
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Abstract
This paper proposes an application of Ant Colony Optimization (ACO) to solve a Static Transmission
Expansion Planning (STEP) problem based on DC power flow model. The major objective is to minimize the
investment cost of transmission lines that should be added to an existing network in order to supply the
forecasted load as economically as possible subject to many constraints i.e. the power balance, the generation
requirements, line connections and thermal limits. To appraise the achievability of ACO, a traditional systems
i.e. the Garver's six-bus system is applied. The experimental results obtained by ACO are compared to those
obtained by the conventional approaches i.e. Genetic Algorithm (GA), and Tabu Search (TS) algorithm in term
of solution quality and computational efficiency. The results show that the ACO method outperforms other
methods in terms of convergence characteristic and good computation efficiency.
Keywords: Ant colony optimization, Genetic algorithm, Optimization, Tabu search algorithm, and
Transmission expansion planning
ที-สุด (minimize installation cost) หรื อให้ค่า
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบขณะจ่ายไฟที-นอ้ ยที-สุด
(minimize power losses) โดยจะมองว่าค่ากําลังไฟฟ้ า
สู ญ เสี ย ของระบบขณะจ่ า ยไฟนั)น เป็ นค่ า ค่ า ใช้จ่ า ย
อย่า งหนึ- ง ซึ- ง จะอยู่ใ นรู ป ของต้น ทุ น การปฏิ บ ตั ิ ง าน
(operation cost) นัน- เอง ในการแก้ปัญหาจะต้อง
คํา นึ ง ถึ ง เงื- อ นไขต่ า ง ๆ ของระบบไฟฟ้ า เงื- อ นไข
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั)งจะต้องคงรู ปแบบของ
การเป็ นระบบเครื อข่าย (network) สําหรับบทความนี)
จะเน้นเฉพาะต้นทุนที-เกิดจากการลงทุนติดตั)งสายส่ ง
เส้นใหม่เท่านั)น
สํ า หรั บ แบบจํา ลองที- ใ ช้ใ นการวางแผน
ขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ าสามารถแบ่งได้สองแบบ
คือ แบบขั)นตอนเดียว (single stage or static model)
และแบบหลายขั)นตอน (multi stage or dynamic
model) สําหรับวิธีการวางแผนแบบขั)นตอนเดียวคือ
การวางแผนตามระยะเวลาที-ผวู ้ างแผนกําหนดไว้และ
ใช้เ ทคนิ ค ต่ า ง ๆ แก้ปั ญ หา เพื- อ ตอบคํา ถามต่ า ง ๆ

1. บทนํา
การวางแผนขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ าถือว่า
เป็ นส่ วนสําคัญอย่างหนึ-งของการวางแผนระบบไฟฟ้ า
กํา ลัง โดยหลัก การของการวางแผนขยายระบบส่ ง
กําลังไฟฟ้ าคือ การหารู ปแบบเครื อข่ายของระบบส่ งทีเหมาะสมที- สุดโดยสามารถรองรั บความต้องการใช้
ไฟฟ้ าที-เพิ-มขึ)นในช่วงระยะเวลาของการวางแผน ซึ- ง
อาจจะเป็ น 5 ปี หรื อ 10 ปี สําหรับรู ปแบบของระบบ
ส่ ง กํา ลัง ไฟฟ้ าที- ดี น) ัน นอกจากจะต้อ งเป็ นไปตาม
เงื- อ นไขของระบบส่ งกํา ลัง ไฟฟ้ าและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที-สุดด้วย
การวางแผนเพื-อให้ได้ระบบส่ งกําลังไฟฟ้ าทีดี มั ก ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ห า ค่ า ที- เ ห ม า ะ ส ม ที- สุ ด
(Optimization) โดยจะกําหนดรู ปแบบของปั ญหาและ
แก้ไขปั ญหาด้วยวิธี Integer Programming (IP) และ
ใช้เทคนิ คต่าง ๆ ในการค้นหารู ปแบบของระบบส่ ง
ซึ- งรู ปแบบของปั ญหาที-นิยมใช้สําหรั บการแก้ไขคือ
ค่าใช้จ่ายในการติ ดตั)งสายส่ งเส้นใหม่ ที-มีตน้ ทุ นตํ-า
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(ant colony optimization: ACO) ซึ- งวิธีการนี) ได้
แนวคิดมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมของมดจริ ง ทีสามารถหาเส้นทางที-ส) นั ที-สุดจากรังมด (nest) ไปยัง
แหล่งอาหาร (food source) โดยอาศัยสารเคมีชีวภาพ
ที-เรี ยกว่า สารฟี โรโมน (pheromone ) เพื-อเป็ น
ร่ อ งรอยในการเดิ น ทางและสื- อ สารกับ มดตัว อื- น ๆ
วิธีการฝูงมดสามารถนําไปประยุกต์ใช้แก้ไขปั ญหา
หลากหลายรู ปแบบเช่ น ปั ญ หาการเดิ น ทางของ
พนักงานขาย (traveling salesman problem: TSP) [9]
ปั ญหาการมอบหมายงาน (quadratic assignment
problem: QAP) [10] ปั ญหาการวางแผนการขนส่ ง
(vehicle routing problem: VRP) [11] สําหรับการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ยกตัวอย่าง
เช่น การวางแผนขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้ า [12, 13]
การหาตํา แหน่ ง ที- เ หมาะสมของระบบป้ องกัน ใน
ระบบจํา หน่ า ยไฟฟ้ า [14] การออกแบบโครงข่ า ย
โทรคมนาคม [15] เป็ นต้น สํา หรั บ แก้ปั ญ หาการ
วางแผนขยายระบบส่ งยังไม่มีผูว้ ิจยั นําวิธีฝูงมด (ant
colony optimization: ACO) มาประยุกต์ใช้ ซึ-งวิธีฝงู
มดมีลกั ษณะที-เหมาะสําหรับการแก้ปัญหานี) เนื-องจาก
วิธี ก ารดัง กล่ า วมี ข อ้ ได้เ ปรี ย บในด้า นของความเร็ ว
และประสิ ทธิ ภาพในการหาคําตอบ โครงสร้ างที-ไม่
ซับซ้อน ง่ ายต่อการนําไปใช้และเหมาะสําหรั บการ
ค้นหาแบบ integer programming (IP) ดังนั)นบทความ
นี)นาํ เสนอการแก้ไขปั ญหาการวางแผนขยายระบบส่ ง
กําลังไฟฟ้ าอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีฝูงมด คําตอบทีได้จากวิธีการที-นาํ เสนอนําไปเปรี ยบเทียบกับวิธีการ
ดั)งเดิมเช่น วิธีการเชิงพันธุกรรม (genetic algorithm:
GA) และวิธีการค้นหาแบบตาบู (tabu search: TS)
สํา หรั บบทความที- นํา เสนอ ใช้วิธีก ารวิเคราะห์ ก าร
ไหลของกําลังไฟฟ้ าแบบ ดี.ซี (dc power flow model)
[16]

เหล่ า นี) คื อ เส้ น ทางของการเพิ- ม สายส่ ง เส้ น ใหม่ ทีเหมาะสมที-สุดจะอยูใ่ นตําแหน่งใด (Where to build?)
และจํ า นวนวงจรที- ก่ อ สร้ า งขึ) นใหม่ จ ะต้ อ งใช้
งบประมาณเท่าไร (at what cost?) จึงจะเหมาะสม
ที-สุดตามระยะเวลาที-กาํ หนดไว้ ส่ วนการวางแผนแบบ
หลายขั)นตอนคือ เอาคําตอบของขั)นตอนแรกมาเป็ น
ฐานเพื-อที- จะได้คาํ ตอบถัดไป และกระทําจนกว่าจะ
ครบช่ ว งเวลาที- ก าํ หนด ซึ- ง นอกจากจะตอบคํา ถาม
เบื)องต้นที-กล่าวมาแล้ว จะตอบคําถามได้ว่าเมื-อใดจึง
ควรจะต้องปั กเสาพาดสายส่ งเส้นใหม่เข้าไปในระบบ
ที-มีอยูเ่ ดิม (When to build?) จึงจะเหมาะสมกับความ
ต้ อ งการไฟฟ้ าที- เ พิ- ม ขึ) นในอนาคต [1] สํ า หรั บ
บทความนี) จะเน้นเฉพาะการวางแผนขยายระบบส่ ง
กําลังไฟฟ้ าแบบขั)นตอนเดียว (static model) เท่านั)น
การวางแผนขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ ามี ผู ้
นําเสนอเทคนิคต่าง ๆ มาแล้วหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น
ในปี ค.ศ.1970 Garver [2] และ ปี ค.ศ.1985 Villasana
et al. [3] นําเสนอเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น (linear
programming: LP) เพื-อแก้ไขปั ญหาการวางแผนขยาย
ระบบส่ ง กํา ลัง ไฟฟ้ าแบบขั)น ตอนเดี ย ว ส่ ว นการ
วางแผนแบบหลายขั)นตอนนําเสนอโดย Escobar et
al.
[4] นําเสนอวิธีการเชิ งพันธุ กรรม (genetic
algorithm: GA) และอื-น ๆ [5].
วิ ท ยาการทางคอมพิ ว เตอร์ แ ขนงหนึ- งทีเรี ยกว่า ปั ญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) ทีได้นํา มาประยุก ต์ใ ช้สํา หรั บ แก้ปั ญ หาการวางแผน
ขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ าเช่ น วิธีการเชิ งพันธุ กรรม
(genetic algorithm: GA) [4] วิธีจาํ ลองการเย็นตัวของ
โลหะ (simulated annealing: SA) [6] วิธีการค้นหา
แบบตาบู (tabu search: TS) [7]
ในปี ค.ศ. 1992 Marco Dorigo et.al [8] ได้
นําเสนอวิธีก ารหาค่ า ที- เหมาะสมที- สุด ด้วยวิธีฝูงมด
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บทความนี) ได้แบ่งเนื)อหาออกเป็ น 6 หัวข้อ
ดังนี) หัวข้อที- 2
การจําลองปั ญ หา (problem
formulation)
ของการวางแผนขยายระบบส่ ง
กําลังไฟฟ้ า หัวข้อที- 3 หลักการพื)นฐานของวิธีฝงู มด
หัวข้อที- 4 กระบวนการวิธีฝงู มดสําหรับแก้ปัญหาการ
วางแผนขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ า (implementation
of ACO for static TEP) หัวข้อที- 5 ผลการทดสอบ
ระบบกําลังไฟฟ้ า 6 บัสและหัวข้อที- 6 สรุ ปผลการ
ประยุก ต์ใ ช้วิ ธี ฝูง มดในการแก้ปั ญ หาการวางแผน
ขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ า

2.2.1 เงือ นไขบังคับสมดุล (equality constraints)
สําหรั บเงื- อนไขบังคับสมดุลในบทความนี)
จะเป็ นกฎกระแสและกฎแรงดัน ของเคอร์ ช อฟฟ์
สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี)
(ก) ส ม ก า ร ส ม ดุ ล ไ ฟ ฟ้ า ห รื อ ก ฎ
กระแสไฟฟ้ าของเคอร์ ชอฟฟ์ (power balance or
Kirchoff’s current laws)
(2)
SPi + Pg − Pd = 0
จากสมการที- (2) สามารถหาค่ากําลังไฟฟ้ าที-บสั i ได้
ดังนี)
N

Pi = ∑ Bik (θi − θ k ) , i = 1, 2,....N

2. การจําลองปัญหา (problem formulation)

จากสมการที-(3) สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของระบบ
เมตริ กซ์ได้ดงั นี)
P = Bθ
(4)

2.1 ฟังก์ ชันวัตถุประสงค์ (objective function)
ฟั งก์ชนั- วัตถุประสงค์ในการวางแผนขยาย
ระบบส่ งกําลังไฟฟ้ าในบทความนี) คือ ต้นทุนในการ
ลงทุ น ติ ด ตั)ง สายส่ ง เส้ น ใหม่ ภ ายใต้เ งื- อ นไขบัง คับ
ต่ า ง ๆ ข อ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า กํ า ลั ง แ ล ะ ท า ง ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ซึ-ง สามารถเขียนได้ดงั ต่อไปนี) [2, 16].
Minimize

CT =

∑cn

ij ij

(3)

k =1

(ข) สมการการไหลกําลังไฟฟ้ าของวงจร
สมมูลแบบ ดี.ซี (dc load flow equation) หรื อเรี ยกว่า
กฎแรงดันไฟฟ้ าของเคอร์ ชอฟฟ (Kirchoff’s voltage
laws)
Pij − bij (nij0 + nij )(θ i − θ j ) = 0
(5)
การคํานวณหาการไหลของกําลังไฟฟ้ าจริ งแต่ละสาขา
ในสมการที- (5) เป็ นไปตาม (6)

(1)

i , j∈Ω

2.2 เงือ นไขบังคับ (constraints)
สํ า หรั บ เงื- อ นไขบั ง คั บ (constraints) จะ
พิจารณาอยูใ่ นรู ปของหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ซึ- งมี
อยู่ 2 ลักษณะคือ เงื-อนไขบังคับของสมการเท่ากับ
(equality constraints) และเงื-อนไขบังคับของอสมการ
(inequality constraints) เพื-อให้ได้มาเพื-อเพิ-มความ
มัน- คง และความน่ าเชื- อถือได้ของระบบไฟฟ้ ากําลัง
ซึ-งสามารถเขียนได้ดงั ต่อไปนี)

Pij =

(nij0 + nij )
xij

(θi − θ j )

(6)

2.2.2 เ งื อ น ไ ข บั ง คั บ ไ ม่ ส ม ดุ ล ( inequality
constraints)
สําหรับเงื-อนไขบังคับไม่สมดุล ในบทความ
นี) จะเป็ นเงื-อนไขบังคับที-เป็ นข้อจํากัดทางด้านเทคนิ ค
และทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถเขียนได้ดงั นี)
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(ก) พิกดั การไหลของกําลังไฟฟ้ าต้องไม่
เกินพิกดั ของระบบส่ ง (transmission capacity limit)
(7)
Pij ≤ (nij0 + nij ) Pijmax

bij

(ข) พิกดั ของเครื- องกําเนิดไฟฟ้ าที-บสั ใด ๆ
ต้องไม่เกินกําลังการผลิตสูงสุ ด (generation limits)
Pgmin ≤ Pg ≤ Pgmax
(8)

nij

nij0

xij

(ค) พิกดั ของจํานวนวงจรสายส่ งเส้นใหม่
ต้องไม่เกินจํานวนวงจรสู งสุ ด (right of way limits)
สามารถเขียนได้ดงั นี)
0 ≤ nij ≤ nijmax
(9)
nij is integer variable, Pij and θ i ,θ j unbounded.

θi
θj

Ω

cij
N
S
Pi
Pd
Pg
Pij

คือ ค่า reactance ของสายส่ ง
คือ มุมของแรงดันไฟฟ้ าที-บสั i
คือ มุมของแรงดันไฟฟ้ าที-บสั j
คือ เซตทั)งหมดของเส้นทางเดินสายส่ ง

3. พฤติกรรมฝูงมด (ant colony behavior)
Marco Dorigo et.al [8, 9] ได้สรุ ปแนวคิด
และขั)นตอนการหาค่าที-เหมาะสมโดยใช้วธิ ีพฤติกรรม
ฝู ง มด ซึ- งวิ ธี ก ารนี) อาศั ย พื) น ฐานการเลี ย นแบบ
พฤติ ก รรมของมดจริ ง โดยพฤติ ก รรมของมดจริ ง
สามารถหาเส้นทางที-ส) ันที-สุดได้ท) งั ๆ ที-มองไม่เห็ น
เส้นทาง โดยธรรมชาติ แล้วเมื- อมดจริ งเดิ นทางออก
จากรังมด (nest) เพื-อไปหาอาหารตามแหล่งอาหาร
(food source) ในขณะที-มดเดินทางไปหาอาหาร มด
จะปล่ อ ยสารเคมี ชี ว ภาพที- เ รี ยกว่ า สารฟี โรโมน
(pheromone) ไว้บนพื)น เพื-อเป็ นร่ องรอยการเดินทาง
กลับรัง อีกทั)งเพื-อเป็ นการสื- อสารกับมดตัวอื-น ๆ
เมื- อนําหลักการนี) มาประยุกต์ใช้กบั การหา
ค่าที- เหมาะสม จะกระจายการค้นหาคําตอบผ่านตัว
กระทําที-เรี ยกว่า “มด (ants)” หรื อ “ตัวแทน (agent)”
ที-มีความสามารถพิเศษ ในการเดินทางของมดฝูงแรก
ที-เริ- มออกจากรังจะเดินแบบสุ่ ม (random) ส่ วนมดใน
ฝู ง ต่ อ มาจะเดิ น ทางตามเส้ น ทางโดยจะพิ จ ารณา
เส้นทางจากข้อมูลความหนาแน่ นของฟี โรโมนที-มด
ฝู ง ก่ อ นหน้ า นี) ปล่ อ ยทิ) ง เอาไว้ ซึ- งในปั จ จุ บ ั น วิ ธี
พฤติกรรมฝูงมดเป็ นวิธีการหาค่าที-เหมาะสมที-ได้รับ

(i, j ) ∈ Ω

โดยทีCT

คือ ค่า susceptance ของสายส่ งจากบัส
i-j
คือ สายส่ งที-มีอยูเ่ ดิมในเครื อข่ายจากบัส
i-j
คือ สายส่ งที-เพิม- ใหม่ในเครื อข่ายจาก
บัส i-j

คือ ต้นทุนรวมทั)งหมด
คือ ต้นทุนของสายส่ งที-เพิม- เข้าใน
เครื อข่ายจากบัส i-j
คือ จํานวนบัสทั)งหมดของระบบ
คือ branch-node incidence matrix.
คือ กําลังไฟฟ้ าที-บสั i
คือ ความต้องการไฟฟ้ าที-บสั ใด ๆ
คือ กําลังการผลิตไฟฟ้ าของเครื- อง
กําเนิดไฟฟ้ าที-บสั ใด ๆ
คือ กําลังไฟฟ้ าสมบูรณ์ที-ไหลจากบัส ij

Pijmax คือ กําลังไฟฟ้ าสูงสุ ดที-ไหลจากบัส i-j
Pgmin คือ กําลังการผลิตไฟฟ้ าตํ-าสุ ดของเครื- อง
กําเนิดไฟฟ้ าที-บสั ใด ๆ
max
Pg
คือ กําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุ ดของ
เครื- องกําเนิดไฟฟ้ าที-บสั ใด ๆ
Pij
คือ กําลังไฟฟ้ าใหม่ที-ไหลจากบัส i-j
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โมนมากกว่า และเป็ นเส้นทางที-ส) ันกว่าด้วย ทําให้มด
มีแนวโน้มที-จะเลือกเดินตามเส้นทางที-มีระยะทางสั)น
กว่าอย่างรวดเร็ ว ดังแสดงในรู ปที- 1 (d)

ความนิ ยมมากวิธีหนึ- ง และได้ทาํ การพิสูจน์แล้วใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่ น ปั ญหาการเดิ นทางของนัก
ขาย (traveling salesman problem: TSP) และปั ญหา
การกําหนดสมการกําลังสอง (quadratic assignment
problem: QAP) เป็ นต้น
พิจารณาตัวอย่างของการทํางานที-แสดงให้
เห็ นดังรู ปที- 1 จากรู ปแสดงเส้นทางการเดิ นทางของ
มด (จากตัวอย่างเป็ นการเดินทางไป-กลับระหว่างรัง
มดกับแหล่งอาหาร) ดังแสดงในรู ปที- 1 (a) ทันใดนั)น
เมื- อ มี ส-ิ ง กี ด ขวาง (Obstacle) มาปิ ดกั)น เส้ น ทางเดิ ม
ดังนั)น มดที- กาํ ลังเดิ นทางจากรั งจะไปแหล่งอาหาร
(หรื อ มดที- ก าํ ลัง เดิ น ทางจากแหล่ ง อาหารจะไปรั ง )
ต้องตัดสิ นใจว่าจะเดินไปทางด้านซ้ายหรื อขวา ดัง
แสดงในรู ปที- 1 (b) เส้ น ทางที- ม ดตัด สิ น ใจเลื อ ก
เดิ น ทางนั)น จะมี อิ ทธิ พ ลมาจากความหนาแน่ น ของ
จํานวนสารฟี โรโมนที-มดตัวก่อนหน้านี) ปล่อยเอาไว้
เป็ นตัวชี)นาํ เนื- องจากไม่มีสารฟี โรโมนถูกวางไว้ก่อน
หน้านี) ท) งั สองทิ ศทาง มดจึ งตัดสิ นใจเดิ นไปทั)งสอง
ทาง ดังแสดงในรู ปที- 1 (c) จากรู ปจะเห็นว่าเส้นทาง
ด้า นบนจะ สั) นกว่ า เส้ น ทางด้า นล่ า ง มดตัว แรกทีเดิ น ทางตามเส้ น ทางด้า นบนจะเดิ น ทางข้า มสิ- ง กี ด
ขวางได้ก่อนมดตัวแรกที-เดินทางตามเส้นทางด้านล่าง
ทําให้มดตัวต่อมาจะหาเส้นทางตามเส้นทางที-มีความ
หนาแน่นของฟี โรโมนบนเส้นทางด้านบน เป็ นเหตุ
ให้ ม ดส่ ว นใหญ่ ตัด สิ น ใจเลื อ กเดิ น ตามเส้ น ทาง
ด้านบน เนื- องจากมี ความหนาแน่ นของปริ มาณฟี โร

4. การประยุกต์ ใช้ วธิ ีฝูงมดสํ าหรับการวางแผน
ขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้า (implementation of
ACO for STEP)
สํ า หรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ฝู ง มดในการ
แก้ไขปั ญหาการวางแผนขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ า
โดยมีฟังก์ชนั- วัตถุประสงค์ คือ ต้นทุนในการลงทุน
สายส่ ง เส้น ใหม่ มี ค่ า ที- ตาํ ที- สุ ด ซึ- งจะอาศัยเครื อ ข่ า ย
ของระบบไฟฟ้ าให้อยู่ในรู ปของกราฟ G (n, l ) เมื- อ
n คือ บัสของระบบไฟฟ้ า และ l คือ จํานวนวงจรทีต่ อ ระหว่ า งบัส i-j ซึ- งมดจะใช้ ส ารฟี โรโมนเป็ น
ตัวกลางในการติดต่อสื- อสารข้อมูลกันทําให้เส้นทางทีสั)นที-สุดมีสารฟี โรโมนมากกว่าเส้นทางอื-น ๆ โดยมด
แต่ละตัวในฝูงจะสุ่ มเลือก (random) เส้นทางเดินเพื-อ
สร้างคําตอบที-เป็ นไปได้ และทําการเดินซํ)า ๆ จนกว่า
จะได้คาํ ตอบที-ดีที-สุด โดยหลักการเลือกเส้นทางของ
มดในแต่ละรอบ เรี ยกว่า กฎการเปลี0ยนสถานะ (state
transition rule) และหลักเกณฑ์การปรับปรุ งความ
หนาแน่นของฟี โรโมน เรี ยกว่า กฎการปรั บปรุ งทั0วไป
(global updating rule) มดจะใช้หลักการทั)งสองอย่าง
ในการค้น หาคํา ตอบที- เ หมาะสมที- สุ ด สํา หรั บ การ
แก้ไขปัญหาการวางแผนขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ า
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รูปที 1 การหาระยะทางที-ส) นั ที-สุดของฝูงมดจริ ง
ตัวอย่างเช่น พิจารณาจากรู ปที- 2 แสดงภาพ
เครื อข่ า ยระบบกํ า ลั ง ไฟฟ้ า 3 บั ส โดยมี บ ั ส ที- 3
สร้างใหม่ และรู ปที- 3 แสดงภาพความเป็ นไปได้ของ
เส้นทางที-สามารถก่อสร้างสายส่ งเส้นใหม่จากสมการ
ที- 10
l=

n − (n − 1)
2

l23

l13

l12

รูปที 3 แสดงความเป็ นไปได้ของเส้นทางเชื-อมต่อกัน

(10)

เมื-อ

n คือ จํานวนบัสทั)งหมดของระบบ
l คือ จํานวนเส้นทางที-เป็ นไปได้

l23

l13

l12

รูปที 4 แสดงการจําลองเส้นทางเดินของมด

ซึ- งคื อ เป็ นการเลื อ กเส้ น ทางและจํา นวน
วงจรสายส่ งเส้น ใหม่ ที-มีตน้ ทุ นที- ต- าํ ที- สุด ดังนั)นเรา
สามารถจํา ลองเส้น ทางเดิ น ของฝูง มดได้ด ัง รู ป ที- 4
และ Flow chart ขั)นตอนของวิธีฝงู มดสําหรับแก้ไข
ปัญหาแสดงในรู ปที- 5 และรู ปที- 6 ตามลําดับ

4.1 หลักการของระเบียบวิธีฝูงมด
(ก) กฎการเปลียนสถานะ (state transition rule)
สํ า หรั บ วิ ธี ฝู ง มดหรื อระบบมดเที ย ม มด
เทียม (m) จะสร้างคําตอบที-เป็ นไปได้ โดยเริ- มแรกจะ
ทําการสุ่ มเลือกเส้นทาง เริ- มต้นมาก่อน และจะเลือก
เส้นทางถัดไปในแต่ละครั)งจะใช้สมการที- (11)
pijk (t ) =

l12

[τ ij (t )]α [ηij (t )]β

m

∑ [τ im (t )] [ηim (t )]
α

β

(11)

k =1

รูปที 2 เครื อข่ายระบบกําลังไฟฟ้ า 3 บัส

ηij =
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โดยทัว- ไปแล้วกฎการสุ่ มโดยใช้ความน่ าจะ
เป็ นในการเลื อ กเส้น ทางถัด ไปนั)น จะมี ค่ า มากหรื อ
น้อยนั)นขึ)นอยูก่ บั ค่าถ่วงนํ)าหนักของปริ มาณฟี โรโมน
(α) และค่าถ่วงนํ)าหนักของการสุ่ มอย่างมีเหตุผล (β)
ถ้าค่า α = 0 แล้วบัสที-มีความเป็ นไปได้ที-อยูใ่ กล้ที-สุด
จะมีโอกาสในการถูกเลือกมากกว่า แต่ถา้ α > 0 จะทํา
ให้ ไ ด้ ผ ลเฉลยหรื อคํา ตอบแบบทั-ว ๆ ไป (Local
search) ซึ-งไม่ใช่คาํ ตอบที-ดีที-สุด ในขณะที-ถา้ ค่า β = 0
แล้วมดก็จะใช้ค่าของร่ องรอยฟี โรโมน ( τ ij ) เท่านั)นทีนํามาใช้ในการตัดสิ นใจเลื อกเส้นทางก็จะทําให้ได้
คําตอบที-ไม่ดี
(ข) กฎการปรั บปรุงทัวไป (Global updating rule)
ขบวนการค้นหาของวิธีฝูงมด ไม่สามารถ
รั บประกัน ได้ว่า คํา ตอบที- ไ ด้จ ะเป็ นไปตามฟั ง ก์ชั-น
วัตถุประสงค์และตรงตามเงื-อนไขที-ตอ้ งการหรื อไม่
จึงได้มีการปรับปรุ งค่าฟี โรโมน ( τ ) คือถ้าคําตอบทีได้ในรอบถัดไปเป็ นคําตอบที-ดีข) ึนจะให้มีค่าฟี โรโมน
มาก แต่ถา้ คําตอบที-ได้ในรอบถัดไปเป็ นคําตอบที-ไม่ดี
ขึ)นจะมีค่าฟี โรโมนน้อย ซึ-งถ้าได้คาํ ตอบในรอบถัดไป
ไม่ ดี ข) ึ น ก็มี เงื- อ นไขในการปรั บ ปรุ ง คํา ตอบให้ดี ข) ึ น
สามารถปรั บ ปรุ ง ความหนาแน่ น ฟี โรโมนได้จ าก
สมการที- (13)
รู ปที 5 ขั)น ตอนของวิธีก ารฝูงมดสํา หรั บแก้ปัญ หา
การวางแผนขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ า
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Step 5. Termination
If (NC < NCmax)
Then

Step 1. Initialization
Set NC = 0
/ NC: Cycle Counter /
For every combination ( i, j )
Set an initial value τ ij (0) = τ 0 and

Go to step 2
Else

∆τ ij = 0

Print the best feasible solution
Stop

End
Step 2. Construct feasible solutions
For k=1 to m
/ m: number of ants /
For i=1 to n / n: number of branch/
Choose a level of connection with
transition probability give by Eq. (10).
End
Calculate Objective Function Eq. (1) and
Check Constraints Eq. (2-9)
End
Update the best solution.
Step 3 Global updating rule
For every combination ( i, j )
For k=1 to m
Find ∆τ ijk according to Eq. (14)
End
Update ∆τ ij according to Eq. (13).
End
Update the trail values according to Eq.
(12).
Update the transition probability according
to Eq. (10).
Step 4. Next search
Set NC = NC+1
For every combination ( i, j )

End
End
τ ij (t ) = (1 − ρ ) ⋅τ ij (t − 1) + ∆τ ij

โดยที- ∆τ ij หาได้จากสมการที- (14) และ
หาได้จากสมการที- (15)
∆τ ij =

m

∑ ∆τ ijk

(13)
∆τ ijk

(14)

k =1

1 if k th ant chooses path
∆τ ijk = 
0 otherwise

(15)

โดยทีpijk(t) คือ ความเป็ นไปได้ในการเลือกเส้นทาง
τij
ηij
cij
m
α
β

∆τ ij = 0

End
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ของมดตัวที- k จากบัส i-j
คือ ความหนาแน่นของฟี โรโมน
ระหว่างบัส i-j
คือ ข้อมูลฮิวรี สติก ระหว่างบัส i-j
คือ ต้นทุนสายส่ งเส้นใหม่ระหว่างบัส
i-j
คือ จํานวนมดที-ใช้ในการค้นหา ; เมื-อ
k = 1, 2, 3 …….. m
คือ ค่าคงที-ใช้สาํ หรับถ่วงนํ)าหนัก
(weight) ให้กบั ปริ มาณฟี โรโมน ( τ )
คือ ค่าคงที-ใช้ถ่วงนํ)าหนักของข้อมูลฮิว
รี สติก (heuristic information: η )
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คือ สัมประสิ ทธิของฟี โรโมน โดยทีการระเหยของฟี โรโมน มีค่าเท่ากับ
(1- ρ)
τij (t) คือ ร่ องรอยของฟี โรโมนในรอบที- t
∆τijk คือ อัตราการเปลี-ยนแปลงของฟี โรโมน
ของ
มดตัวที- k จากบัส i-j
ρ

รูปที 6 ระบบกําลังไฟฟ้ า 6 บัส

5. ผลการทดสอบ
วิ ธี ที- นํ า เสนอทํา การทดสอบกั บ ระบบ
กําลังไฟฟ้ า 6 บัสของ Garver [2] ดังแสดงในรู ปที- 6
และข้อมูลของเครื- องกําเนิ ดและความต้องการไฟฟ้ า
แสดงใน ตารางที- 1 และ ตารางที- 2 ซึ- งเป็ นระบบ
จํา ลองที- ผู ้วิ จ ัย นิ ย มใช้ท ดสอบกัน อย่ า งแพร่ ห ลาย
ระบบ 6 บัสของ Garver มีเส้นทางที-เป็ นไปได้
ทั)งหมด 15 เส้นทาง มีความต้องการไฟฟ้ ารวมทั)งหมด
เท่ากับ 760 MW และพิกดั จํานวนวงจรของสายส่ ง
เส้นใหม่เท่ากับ 4 วงจร บทความนี) ไม่พิจารณาการ
จัดสรรกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ า ผลการทดสอบ
วิธีการที-นาํ เสนอเปรี ยบเทียบกับ GA และ TS แสดง
ในตารางที- 1 โดยมีตน้ ทุนรวมทั)งหมดเท่ากับ 200
US$ และคําตอบที-เหมาะสมที-สุดคือ n3-5 = 1, n2-6 = 4

ตารางที 1 แสดงข้อมูลเครื- องกําเนิดไฟฟ้ าและโหลด
ของระบบทดสอบ 6 บัส
Generation (MW)
Bus
Demand (MW)
Max.
Level
1
2
3
4
5
6

150
360
600

50
165
545

80
240
40
160
240
-

ตารางที 2 แสดงข้อมูลระบบทดสอบ 6 บัส

และ n4-6 = 2 ดังแสดงในรู ปที- 7 ส่ วนรู ปที- 8 นั)น
แสดงลั ก ษณะการลู่ เ ข้ า หาคํา ตอบของวิ ธี ก ารทีนําเสนอเปรี ยบเทียบกับวิธี GA และ TS รู ปที- 9 แสดง
การเปรี ย บเที ย บลัก ษณะการกระจายของคํา ตอบทีกระทําซํ)ากัน 30 ครั)ง ของวิธี ACO GA และ TS
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From
To
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-3
2-4
2-5
2-6

nij0

R
(p.u)

X
(p.u)

Pijmax

1
0
1
1
0
1
1
0
0

0.10
0.09
0.15
0.05
0.17
0.05
0.10
0.08
0.01875

0.40
0.38
0.60
0.20
0.68
0.20
0.40
0.31
0.30

100
100
80
100
70
100
100
100
100

Cost
x 103
US$
40
38
60
20
68
20
40
31
30
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1

ตารางที 2 แสดงข้อมูลระบบทดสอบ 6 บัส (ต่อ)
From
To

R
(p.u)

0
ij

n

X
(p.u)

30

Pijmax

3

28

Cost
x 103
US$

GA

2

300

29

TS
4

250

27
26

ACO
5

200

6

150
100

25

7

50
24

8
0

23

3-4
3-5
3-6
4-5
4-6
5-6

0
1
0
0
0
0

0.15
0.25
0.12
0.16
0.0375
0.15

0.59
0.20
0.48
0.63
0.30
0.61

82
100
100
75
100
78

59
20
48
63
30
61

9

22

10

21

11
20

12
19

13
18

14
17

15
16

รู ปที 9 การกระจายของฟังก์ชนั- วัตถุประสงค์เมื-อทําซํ)า 30
ครั)ง

ตารางที 3 ผลการทดสอบวิธีการที-นาํ เสนอเทียบกับ
GA และ TS
Cost ( × 103 US $ )
Methods
GA
TS
ACO

nij

Worst

Average

7
368
227
7
244
218
7
200
200
SD. = Standard Deviation.

Best
200
200
200

SD.
41.27
26.56
0.00

% Get
Optimum
Cost
53.333
86.776
100

Used
Time
46.686
36.983
17.620

6. สรุปผลการทดสอบ
บทความนี) นํ า เสนอการแก้ ปั ญ หา การ
วางแผนขยายระบบส่ งกําลังไฟฟ้ าแบบขั)นตอนเดียว
(static transmission expansion planning: STEP) ด้วย
วิธีการหาค่าที-เหมาะสมที-สุดด้วยวิธีฝงู มด (ant colony
optimization: ACO) ร่ วมกับการวิเคราะห์การไหล
ของกําลังไฟฟ้ าแบบ ดี.ซี (d.c. power flow model)
โดยพิจารณามูลค่ าการลงทุ น ติ ดตั)งสายส่ งเส้น ใหม่
เป็ นฟังก์ชนั- วัตถุประสงค์ (objective function) พร้อม
กับเงื-อนไขบังคับ (constraints) ทางเทคนิ คและทาง
เศรษฐศาสตร์ เช่น กําลังไฟฟ้ าสมดุล (power balance)
พิกดั ของเครื- องกําเนิดไฟฟ้ า (generation limit) พิกดั
การไหลของกํา ลัง ไฟฟ้ าในสายส่ ง (transmission
capacity limit) เป็ นต้น เปรี ยบเทียบกับวิธีด) งั เดิมเช่น

รูปที 7 แสดงตําแหน่งสายส่ งที-ได้จากวิธีการที-นาํ เสนอ
500
ACO
TS
GA

Inv es tm ent C os t (x 10 3 U S $)

450

400

350

300

250

200

150

0

5

10

15

20
25
30
Number of Iterations

35

40

45

50

รู ปที 8 เปรี ยบเทียบการลู่เข้าหาคําตอบของ ACO, GA,
และ TS
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Villegas, "Classification of Publications and
Models on Transmission Expansion Planning," Power Systems, IEEE Transactions
on, Vol. 18, pp. 938-946, 2003.
[6] R. Romero, R. A. Gallego, and A. Monticelli, "Transmission System Expansion
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"Ant System: Optimization by a Colony of
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วิธี ก ารเชิ ง พัน ธุ ก รรม (GA) วิธี ก ารค้น หาแบบตาบู
(TS) โดยพบว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที-นาํ เสนอมี
สมรรถนะดี ก ว่า ทั)งสองวิธี ทั)งในด้า นความถูก ต้อ ง
ของคําตอบ ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน โอกาสในการพบ
คําตอบและเวลาเฉลี- ยที- ใช้ในการหาค่าตามฟั งก์ชั-น
วัตถุประสงค์ ผลการทดสอบพบว่า วิธีฝูงมดยังง่าย
ต่อการนําไปใช้ และยังเหมาะสมอย่างยิ-งสําหรับการ
แก้ปัญหาการขยายสายส่ งไฟฟ้ า เนื- องจากคําตอบทีต้องการเป็ นจํานวนเต็ม
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