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การระบุเอกลักษณ์ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ของเครืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
ด้ วยการหาค่ าเหมาะทีสุ ดแบบฝูงอนุภาค
ประสิทธิ สุ ขเสริม1 และ เดชา พวงดาวเรือง2*

บทคัดย่อ
บทความนีนําเสนอการระบุเอกลักษณ์แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงด้วย
การหาค่าเหมาะทีสุ ดแบบฝูงอนุภาค (particle swarm optimization: PSO) ซึ งเป็ นเทคนิคการค้นหาเชิงอภิศึกษาสํานึกที
มีประสิ ทธิภาพ เครื องกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงจากห้องปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมได้รับการทดสอบเพือเก็บข้อมูลสําคัญ
สําหรั บกระบวนการระบุเอกลักษณ์ ได้แก่ สัญญาณแรงดัน อินพุ ตแบบขันบันไดและสัญญาณแรงดันเอาต์พุ ตของ
เครื องกําเนิด การระบุเอกลักษณ์ได้รับการเปรี ยบเทียบกับจีนเนติกอัลกอริ ทึม (genetic algorithm: GA) และการค้นหา
แบบตาบู (tabu search:TS) จากผลการทดสอบพบว่า PSO สามารถระบุเอกลักษณ์ แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของ
เครื องกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงได้อย่างน่าพึงพอใจและมีความถูกต้องกว่า GA และ TS
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Model Identification of DC Generator using Particle Swarm Optimization
Prasit Sukserm1 and Deacha Puangdownreong2*

Abstract
This paper proposes the model identification of a DC generator using the particle swarm optimization
(PSO) which is one of the efficient metaheuristic search techniques. A DC generator in the engineering laboratory is
tested to collect the useful data for identification process. Such the data are step input voltage and step output
responses. For comparison, the genetic algorithm (GA) and the tabu search (TS) are conducted for identification. As
results, it was found that the PSO can provide very satisfactory mathematical model of a DC generator with more
accurate than GA and TS.
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1. บทนํา

สมการอนุ พ ัน ธ์ แ บบเต็มหน่ ว ย อัน ได้แ ก่ แ บบจํา ลอง
ARX, ARMAX, OE, และ BJ การประมาณ
ค่า พารามิเ ตอร์ ข องแบบจํา ลองอาศัย การวิเ คราะห์เ ชิง
ถดถอย แนวทางการระบุเอกลักษณ์ดงั ทีกล่าวมานี ได้รับ
การประยุกต์ใช้พอสมควร [1-3] อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนว
ทางการระบุเอกลักษณ์ ดงั กล่าวจะมีขอ้ ดีตรงทีสามารถ
ให้ก ารคํา นวณเพื อการระบุ เ อกลัก ษณ์ ห รื อ ประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ วแต่ มี ข ้ อ เสี ยตรงที
แบบจําลองจะมีลกั ษณะตายตัวอีกทังแบบจําลองกล่อง
ดําในรู ป ของสมการอนุ พนั ธ์จะไม่ส ามารถทําการระบุ
เอกลักษณ์ระบบไม่เชิงเส้นได้
ปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารประยุ ก ต์ เ ทคนิ ค การค้น หาแบบ
อภิศึกษาสํานึก (metaheuristic search technique) ซึ งเป็ น
แขนงหนึงของปั ญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
การระบุ เ อกลักษณ์ ร ะบบพลวัต เช่น การประยุก ต์จี น
เนติกอัลกอริ ทึม (GA) เพือระบุเอกลักษณ์ ระบบลูกตุ ้ม
ผกผัน [4] การประยุกต์ GA เพือระบุเอกลักษณ์ เครื อง
กําเนิ ดแบบซิ งโครนัส [5] การประยุกต์ GA เพือระบุ
เอกลักษณ์มอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนียวนํา [6] การประยุกต์การ
ค้นหาแบบตาบู (TS) เพือระบุเอกลักษณ์ มอเตอร์ ไฟฟ้ า
เหนียวนํา [7] การประยุกต์ TS เพือระบุเอกลักษณ์ ระบบ
ไฟฟ้ ากํา ลัง และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ํา ลัง [8] และการ
ประยุกต์ TS เพือระบุเอกลักษณ์ กระบวนการทางความ
ร้อน [9] เป็ นต้น
การหาค่ า เหมาะที สุ ดแบบฝู ง อนุ ภ าค (particle
swarm optimization: PSO) เป็ นเทคนิ คการค้น หาเชิง
อภิ ศึ ก ษาสํา นึ ก ที ได้รั บ การนํา เสนอเป็ นครั งแรกโดย
Reynolds ในปี ค.ศ.1987 [10-11] และได้รับการพัฒนา
จนเป็ นเครื องมือสําหรั บการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะ
ทีสุ ดโดย Kennedy และ Eberhart ในปี ค.ศ.1995 [12]

ในบริ บทของวิศวกรรมระบบควบคุม การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบจําเป็ นต้องอาศัยแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ของกระบวนการภายใต้ก ารควบคุมเสมอ
การก่อรู ปแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบภายใต้
การควบคุ ม โดยทั วไปจะอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ทีตังอยู่บนหลักฟิ สิ กส์ พืนฐานของระบบที
สนใจ แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที ได้จ ะอธิ บ าย
พฤติก รรมทางพลวัต ของระบบรวมทังค่า พารามิเ ตอร์
ต่าง ๆ ทีปรากฏในแบบจําลองจะอธิบายความหมายทาง
ฟิ สิ กส์ของระบบ แบบจําลองในลักษณะทีกล่าวมารู ้ จัก
กันในนาม แบบจําลองกล่องขาว (white-box model) [1]
อย่า งไรก็ต ามแนวทางดังกล่ า วอาจประสบปั ญหาใน
กรณี ที ระบบทีสนใจมีความซั บซ้อ นสู ง สํา หรั บ ระบบ
หรื อกระบวนการภายใต้การควบคุมทีไม่สามารถก่อรู ป
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยวิธีขา้ งต้นจะอาศัยการ
ระบุ เอกลักษณ์ ร ะบบ (system identification) ซึ งเป็ น
กระบวน การคํ า นวณเพื อสร้ างแบบจํ า ลองทา ง
คณิ ต ศาสตร์ ข องระบบพลวัต ที สนใจโดยอาศัย ข้อ มูล
ความรู ้ เกี ยวกับอิ นพุ ตและเอาต์พุ ตของระบบที ได้จาก
การทดสอบ [1] โดยทัวไปการทดสอบระบบเพือการ
ระบุ เ อกลัก ษณ์ จ ะใช้สั ญญาณอิ น พุ ต แบบสุ่ ม ที มี ก าร
กระจายแบบสมําเสมอ (uniformly distributed random
input) หรื ออาจใช้สั ญญาณทวิ ภ าคสุ่ ม เที ย ม (pseudo
random binary signal: PRBS) [2] แบบจําลองทัวไปที
ได้จากการระบุเอกลักษณ์ดว้ ยวิธีการดังกล่าวรู ้ จักกันใน
นามแบบจํา ลองกล่ อ งดํา (black-box model) ซึ งจะ
อ ธิ บ า ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง พ ล วั ต ข อ ง ร ะ บ บ แ ต่
ค่ า พ ารา มิ เ ตอร์ ที ป ราก ฏใน แบ บจํ า ลอ งจะ ไม่ มี
ความหมายทางฟิ สิ กส์ แ บบจํา ลองกล่ อ งดํา ในรู ป ของ
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จากการสํารวจงานวิจยั ทีเกียวข้องพบว่า PSO ได้รับการ
ประยุกต์ใช้เพือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างแพร่ หลาย
อาทิเ ช่น การประยุก ต์ใ ช้ใ นระบบไฟฟ้ ากํา ลัง [13-14]
ระบบควบคุม [15-16] ระบบฟั ซซี [17] และระบบชาญ
ฉลาด [18] เป็ นต้น
บทความนี นํา เสนอการระบุเอกลักษณ์ แบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ ของเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงด้วย
PSO เพื อเปรี ยบเทีย บกับ การระบุ เอกลัก ษณ์ ด ้วย GA
และ TS ในหัวข้อที 2 จะกล่าวถึงการก่อรู ปแบบจําลอง
ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรง
หัวข้อที 3 กล่าวถึงแนวคิดและอัลกอริ ทึมของวิธี PSO
หัวข้อที 4 กล่าวถึง การทดสอบและการอภิปรายผล และ
หัวข้อที 5 กล่าวถึงบทสรุ ป

RL
I a (s )
Vo (s )

คือความต้านของโหลด
คือกระแสของขดลวดอาร์ เมเจอร์
คือแรงดันของขดลวดอาร์ เมเจอร์ (เอาต์พุต)

รูปที 1 วงจรสมมูลเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรง แบบ
แยกกระตุน้
ความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในส่ วนของขดลวด
สนามแสดงดังสมการที (1)

2. การก่ อ รู ป แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ข อง
เครืองกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง
เครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรง (DC generator) คือ
เครื องจักรกลไฟฟ้ าทีทําหน้าทีแปลงพลังงานกลจากตัว
ต้น กํา ลัง (prime-mover) ไปเป็ นพลังงานไฟฟ้ าในรู ป
ของแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงสําหรับเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า
กระแสตรงแบบแยกกระตุ ้น (separately-excited DC
generator) จะมีวงจรสมมูลดังแสดงในรู ปที 1 [19] ทีซึ ง
คือความต้านของขดลวดสนาม
Rf
คือความเหนียวนําของขดลวดสนาม
Lf
I f (s ) คือกระแสของขดลวดสนาม
V f (s ) คือแรงดันของขดลวดสนาม (อินพุต)
V g (s ) คือแรงดันไฟฟ้ าเหนียวนํา
Ra
คือความต้านของขดลวดอาร์ เมเจอร์
La
คือความเหนียวนําของขดลวดอาร์ เมเจอร์

V f ( s )  ( R f  L f s )I f ( s )

(1)

V g ( s )  K g I f ( s)

(2)

แรงดัน ไฟฟ้ าเหนี ยวนํา V g (s ) จะมีความสัมพัน ธ์
ทางคณิ ตศาสตร์ ดงั สมการที (2) [19] เมือ K g คือคงตัว
ของเครื องกําเนิด และ  คือความเร็ วเชิงมุมจากรู ปที 1
เราสามารถเขีย นแสดงความสัมพัน ธ์ท างคณิ ตศาสตร์
ของ V g (s) ได้ดงั สมการที (3) และแรงดันของขดลวด
อาร์ เมเจอร์ Vo (s ) ดังสมการที (4)
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(3)

Vo ( s )  R L I a ( s )

(4)
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จากสมการที (1) – (4) จะได้ แ บบจํ า ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ข องเครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรงในรู ป
ของฟั งก์ชันถ่ายโอน (transfer function) เมือสัญญาณ
อินพุตคือ V f (s ) และสัญญาณเอาต์พุตคือ Vo (s ) ดัง
สมการที (5)
K g R L
Vo ( s )

V f ( s) ( R f  L f s )( R a  R L  La s )

ค้นหาแหล่งอาหารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อมา Kennedy
และ Eberhart ได้พฒ
ั นา PSO ขึนในฐานะเครื องมือทีมี
ประสิ ทธิภาพสําหรับการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะทีสุ ด
ในปี ค.ศ.1995 [12]

(5)

แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ า
กระแสตรงในสมการที (5) เป็ นแบบจําลองกล่องขาว ที
ซึ งค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ทีปรากฏภายในแบบจําลองจะ
อธิบายความหมายทางฟิ สิ กส์ของระบบ ปั ญหาการระบุ
เอกลักษณ์ เครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงในงานวิจัย นี
คือ กระบวนการคํานวณหาค่าพารามิเตอร์ จาํ นวน 6 ตัว
ได้แ ก่ R f , L f , Ra , R L , La และ K g ที เหมาะสม
สําหรับการอธิบายพฤติกรรมทางพลวัตของระบบอย่าง
ถูกต้อง

3. อัลกอริทึมของ PSO
ต้ น กํ า เนิ ดของกา รหาค่ า เ หมาะที สุ ดแบบฝู ง
อนุ ภาค หรื อ PSO ได้รับการพัฒนาขึน Reynolds ในปี
ค.ศ.1987 [10-11] ซึ งได้รับแรงบันดาลใจจากรู ปแบบ
หรื อกระสวน (pattern) การเคลือนทีของฝูงสัตว์ เช่น ฝูง
นก ฝูงปลา และฝูงแมลง เป็ นต้น ดังแสดงในรู ปที 2 การ
เคลือนทีดังกล่าวจะตังอยูบ่ นหลักการใหญ่ ๆ 3 ประการ
ได้แก่ การหลีก เลี ยงการปะทะกันของฝูง การควบคุ ม
ความเร็ วทีตรงกันภายในฝูงและการเคลือนสู่ ศูนย์กลาง
ของฝู ง หลัก การดังกล่ าวนําไปสู่ พ ฤติ กรรมของฝูงใน
ธรรมชาติ นั นคื อ การป้ องกัน ตัว จากการล่ า และการ

รูปที 2 ฝูงสัตว์นาํ เสนอฝูงอนุภาค
อัลกอริ ทึมของ PSO จะมีลกั ษณะเช่นเดี ยวกับการ
คํา นวณเชิ ง วิ ว ัฒ นาการกล่ า วคื อ จะมี ก ารสร้ า งกลุ่ ม
ประชากรขึ นโดยเรี ยกว่ า อนุ ภ าค (particle) ซึ งจะ
เคลือนทีไปทัวปริ ภูมิการค้นหา (search space) อนุ ภาค
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แต่ละตัวจะมีเวกเตอร์ ความเร็ ว และมีหน่วยความจําทีใช้
สําหรั บ เก็บคําตอบทีดีในอดีต โดยกําหนดให้ pbest
คือคําตอบทีดีในรอบการค้นหาปั จจุ บนั และกําหนดให้
gbest คื อคํา ตอบวงกว้า ง (global solution) อนุ ภาค
ทังหมดจะเคลือนทีในลักษณะทีคล้อยตามกัน อนุ ภาคที
อยู่ใกล้เ ป้ าหมายทีสุ ดจะมีความแข็งแรงมากที สุ ด และ
ด้ว ยหลัก การเคลื อนที แบบฝู ง อนุ ภ าคที เหลื อ จะถู ก
ปรั บปรุ งให้มีทิ ศทางการเคลื อนทีคล้อยตามอนุ ภาคที
แข็ง แรงมากที สุ ด ซึ งจะทํา ให้อ นุ ภ าคทังฝู ง สามารถ
เคลือนทีสู่ เป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในกรณี ทีฝูงอนุภาคมีจาํ นวน n ตัว พิจารณาปริ ภูมิ
การค้น หามิ ติ d และอนุ ภ าคตั ว ที i ภายในฝู ง
กํา หนดให้เ ป็ น X i  ( xi1, xi 2 ,, xid ) ซึ งมีเ วกเตอร์
ความเร็ ว เป็ น Vi  (vi1 , vi 2 ,, vid ) และกํา หนดให้
ตํ า แ ห น่ ง ข อ ง อ นุ ภ า ค ภ า ย ใ น ฝู ง เ ป็ น
Pi  ( pi1 , pi 2 ,  , pid ) การปรับปรุ งทิศทางการเคลือนที
ของอนุภาคและคําตอบทีพบแสดงดังสมการที (6) และ
(7) ตามลําดับ [17] เมือ x คืออนุภาคหรื อคําตอบ v คือ
เวกเตอร์ ความเร็ ว ทีแสดงทิ ศทางทีได้รับ การปรั บ ปรุ ง
w คือนําหนักความเฉื อย c1 คือค่า ความเร่ งเชิงรู ้ จ าํ c 2
คือค่าความเร่ งของฝูง r1 และ r2 คือค่าสุ่ มทีมีการแจก
แจงแบบปกติภายในช่วง [0,1]
ในกรณี 2 มิติ การเคลือนทีของอนุ ภาคทีได้รับการ
ปรับปรุ งทิศทางสามารถแสดงได้ดงั รู ปที 3



v idn1  wv idn  c1r1n x idpbest  x idn





 c 2 r2n x idgbest  x idn

x idn 1  x idn  v idn 1



รูปที 3 การเคลือนทีของอนุภาคในปริ ภูมิ 2 มิติ
ค่านําหนักความเฉื อย w สามารถคํา นวณได้จาก
ความสัมพันธ์ดงั สมการที (8) เมือ wmax คือค่านําหนัก
มากที สุ ด wmin คื อ ค่ า นํ าหนั ก น้ อ ยที สุ ด k max คื อ
จํา นวนรอบการค้ น หาสู งสุ ด ที กํา หนด และ k คื อ
จํานวนรอบการค้นหาปั จจุ บนั สําหรั บค่าทีเหมาะสมใน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านคื อ ค่ า c1 และ c2 ควรมี ค่ า อยู่
ระหว่าง [1-2] ส่ วนค่า wmin และ wmax ควรเท่า กับ 0.4
และ 0.9 ตามลํา ดับ [20] อัล กอริ ทึ ม ของ PSO มี
รายละเอียดดังนี
w
 wmin
wi  wmax  k  max
k max







(8)

ขันตอนที 1 กําหนดค่าเริ มต้น ได้แก่ปริ ภูมิการค้นหา
จํานวนอนุภาค และ จํานวนรอบการค้นหาสู งสุ ด
ขันตอนที 2 สร้ างอนุ ภ าคด้ว ยกระบวนการสุ่ มที มี
การแจกแจงแบบปกติตามจํานวนทีกําหนด
ขันตอนที 3 ประเมินความแข็งแรงของอนุภาคแต่ละ
ตัวด้วยฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ (objective function)
ขันตอนที 4 ปรั บ ปรุ งทิศทางการเคลือนทีให้คล้อ ย
ตามอนุภาคทีแข็งแรงทีสุ ดด้วยสมการที (6) และ (8)
ขันตอนที 5 คํานวณค่าคําตอบ (อนุภาค) ในรอบการ
ค้นหาปัจจุบนั ด้วยสมการที (7)

(6)
(7)
144

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 9 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 3 September – December 2013

ขันตอนที 6 ตรวจสอบเงื อนไขยุ ติ ก ารค้น หาถ้า
สอดคล้องแสดงว่าคําตอบเหมาะทีสุ ดได้รับการค้นพบ
และให้ ยุ ติ ก ารค้ น หาไม่ เ ช่ น นั นแล้ ว ให้ ก ลั บ ไปยัง
ขันตอนที 3 เพือดําเนินการในรอบการค้นหาถัดไป

vo (t )
J

v f (t )

vo (t )

4. การทดสอบและการอภิปรายผล
กระบวนการระบุ เ อกลั ก ษณ์ แบบจํ า ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเครื องกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงด้วย PSO
สามารถอธิ บ ายได้ด ัง รู ป ที 4 กล่ า วคื อ เครื องกํา เนิ ด
ไฟฟ้ ากระแสตรงที ใช้จ ะได้รั บ การทดสอบด้ว ยการ
กระตุน้ แรงดันอินพุต v f (t ) และบันทึกแรงดันเอาต์พุต
ของเครื องกําเนิดทีได้จากการทดสอบ vo (t ) จากนันทํา
การจําลองระบบด้ว ยการกระตุน้ แรงดันอิ นพุ ต v f (t )
เข้า กับ แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเครื องกํา เนิ ด
ไฟฟ้ ากระแสตรงดัง สมการที (5) เพื อผลิ ต แรงดั น
เอาต์ พุ ต จ ากแ บบจํ า ลอ งทา งคณิ ตศา สตร์ vo (t )
กําหนดให้ J คือฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ของปั ญหาทีมีค่า
เท่ากับผลต่างระหว่าง vo (t ) และ vo (t ) ดังสมการที (9)
J จะถูก ทํา ให้มี ค่า น้อ ยที สุ ดด้ว ยการป้ อนให้ก ับ PSO
เ พื อ ดํ า เ นิ น ก า ร ค้ น ห า ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์
R f , L f , Ra , RL , L a แ ล ะ K g ที เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ถึงแม้ว่าค่าพารามิเตอร์ บางตัว อย่างเช่น R f และ Ra
จะสามารถวัดได้ดว้ ยเครื องมือวัดโดยตรง แต่ในงานวิจัย
นีจะตังข้อกําหนดว่าค่าพารามิเตอร์ ทุกตัวไม่สามารถวัด
ได้โดยตรง ทังนี เพือแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของ
วิธีการทีนําเสนอ
N

J

 v (i)  v (i)
o

o

รูปที 4 การระบุเอกลักษณ์เครื องกําเนิดไฟฟ้ าด้วย PSO
เครื องกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงทีใช้ในงานวิจัยนี เป็ น
ของบริ ษทั LEYBOLD-DIDACTIC GMBH TYP73191 พิ ก ัด 220V, 2.2A, 0.3kW, 2000 min-1 และใช้
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงของบริ ษั ท LEYBOLDDIDACTIC GMBH TYP731-91 พิ กดั 220V, 2.2A,
0.3kW, 2000 min-1 เป็ นตัวต้นกําลัง การทดสอบเครื อง
กําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงเพือการระบุเอกลักษณ์ แสดงดัง
รู ปที 5

ตัวต้นกําลัง

เครื องกําเนิด

รูปที 5 การทดสอบเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรง เพือ
การระบุเอกลักษณ์

(9)

i 1
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การทดสอบเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงจะได้รับ
การทดสอบที จุ ด ปฏิบ ัติ การทังหมด 3 ระดับ นันคื อ ที
ระดับแรงดันเท่ากับ 60 V, 100 V และ 140 V ตามลําดับ
เพือเก็บข้อมูลสําคัญสําหรับกระบวนการระบุเอกลักษณ์
ได้แก่สัญญาณแรงดันอินพุตแบบขันบันไดและสัญญาณ
แรงดันเอาต์พุตของเครื องกําเนิด
การระบุ เ อกลัก ษณ์ ร ะบบโดยทัวไปจะต้อ งแบ่ ง
ข้อ มูล ที ได้จ ากการทดสอบออกเป็ นสองส่ ว น ข้อ มู ล
ส่ วนแรกจะถูกใช้เพือการระบุเอกลักษณ์แบบจําลองของ
ระบบ (model identification) ในขณะทีข้อมูลส่ วนหลัง
จะถูกใช้เพือการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง
(model validation) [1-2] แนวทางดังกล่ า วจะทํา กับ
ระบบที จุ ดปฏิ บตั ิการเดีย ว ซึ งจะทําให้ไ ด้แบบจําลอง
ออกมาเพียงชุดเดีย วเท่า นัน โดยทีสัญญาณอิน พุตทีใช้
ทดสอบระบบจะต้องเป็ นสัญญาณสุ่ มทีมีการกระจาย
แบบสมําเสมอ หรื อ สั ญญาณ PRBS อย่า งไรก็ต าม
สําหรั บเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงซึ งเป็ นระบบใน
งานวิจัยนี ไม่สามารถใช้สั ญญาณดังกล่าวเป็ นสัญญาณ
อินพุตได้ และการทีระบบมีความไม่เชิงเส้นในลักษณะ
“เชิ ง เส้ น เป็ นช่ ว ง” (piecewise linear) จึ ง เลื อ กใช้
สัญญาณแบบขันบันได (step input) เป็ นสัญญาณอินพุต
จํา นวน 3 ระดับ เพื อทํา การทดสอบ ซึ งจะทํา ให้ไ ด้
แบบจําลองออกมาจํานวน 3 ชุด สําหรับใช้อธิบายระบบ
ในแต่ละจุดปฏิบตั ิการ
กําหนดให้ปริ ภูมิการค้นหาของค่าพารามิเตอร์ แต่ละ
ตัวในสมการที (5) มีค่าเป็ น R f [400, 450], L f [0,
30], Ra  [0, 10], RL  [0, 100], La  [0, 1], แ ล ะ
K g  [0, 20] การระบุ เ อกลัก ษณ์ ข องเครื องกํา เนิ ด

ไฟฟ้ ากระแสตรงจะดําเนิ นการเปรี ยบเทียบกันระหว่าง
PSO, GA และ TS การกําหนดค่าตัวประกอบการค้นหา
ของอัลกอริ ทึมแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี
อัล กอริ ทึ มของ PSO กํา หนดให้จ ํา นวนอนุ ภ าค
ทังหมดเท่ากับ 300 ตัว c1  c2  1.8 , wmin  0.4 และ
wmax  0.9 ค่า พารามิเ ตอร์ ของ PSO ดังกล่า วข้า งต้น
ได้มาจากคําแนะนําทีปรากฏใน [20] ซึ งถือเป็ นค่าทัวไป
ทีสามารถใช้ไ ด้ก ับทุ กปั ญหา กํา หนดจํานวนรอบการ
ค้นหาสู งสุ ด เท่า กับ 1,000 รอบ เพื อใช้เป็ นเงือนไขยุติ
การค้นหา
อัลกอริ ทึมของ GA (สําหรั บผูอ้ ่านทีสนใจสามารถ
ศึกษาได้จาก [4-6]) กําหนดให้จาํ นวนประชากรทังหมด
เท่ากับ 300 ตัว การแลกเปลียนโครโมโซมเท่ากับ 75%
การกลายพัน ธุ์ 25% และใช้ห ลัก การแทนที ตํา แหน่ ง
เดี ย ว ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข อง GA ดั ง กล่ า วได้ม าจาก
คํา แนะนํา ที ปรากฏใน [5-6] ซึ งถื อ เป็ นค่ า ทัวไปที
สามารถใช้ได้กบั ทุกปั ญหา กําหนดให้จาํ นวนรอบการ
ค้นหาสู งสุ ด เท่า กับ 1,000 รอบ เพื อใช้เป็ นเงือนไขยุติ
การค้นหาเช่นเดียวกัน
อัลกอริ ทึมของ TS (สําหรั บผู ้อ่านทีสนใจสามารถ
ศึ ก ษาได้จ าก [7-9]) กํา หนดให้ ค่ า ใกล้เ คี ย งทังหมด
เท่ากับ 300 ตัว รั ศมีการค้นหาเท่ากับ 20% ของปริ ภู มิ
การค้น หาค่ าพารามิเ ตอร์ ข อง TS ดังกล่า วได้มาจาก
คํา แนะนํา ที ปรากฏใน [8-9] ซึ งถื อ เป็ นค่ า ทัวไปที
สามารถใช้ได้กบั ทุกปั ญหาและกําหนดให้จาํ นวนรอบ
การค้นหาสู งสุ ดเท่ากับ 1,000 รอบ เพือใช้เป็ นเงือนไข
ยุติการค้นหาเช่นเดียวกัน
อัลกอริ ทึมของ GA, TS และ PSO ได้รับการพัฒนา
เป็ นโปรแกรมการค้น หาด้ ว ย MATLAB เพื อการ
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ประมวลผลบนเครื องคอมพิวเตอร์ Intel Core2 Duo 2.0
GHz, 3 Gbytes DDR-RAM
ผลการระบุ เ อกลัก ษณ์ ข องเครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสตรงด้วย GA แสดงดังรู ปที 6 ตารางที 1 และ 2
ตามลํา ดับ ซึ งพบว่ า GA สามารถระบุ เ อกลัก ษณ์
แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสตรงได้อ ย่างน่ า พึงพอใจ และแบบจํา ลองที ได้
สามารถอธิบายพฤติกรรมทางพลวัตของระบบได้อย่าง
ถูกต้อง

ผลการระบุ เ อกลัก ษณ์ ข องเครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสตรงด้วย TS แสดงดังรู ปที 7 ตารางที 3 และ 4
ตามลํา ดั บ ซึ งพบว่ า TS สามารถระบุ เ อกลัก ษณ์
แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสตรงได้อ ย่า งน่ า พึ งพอใจ และสามารถอธิ บ าย
พฤติ ก รรมทางพลวั ต ของระบบได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เช่นเดียวกับ GA

160
140

amplitude (volt)

120
100
80
60
Experiment(1)
Model(1)
Experiment(2)
Model(2)
Experiment(3)
Model(3)

40
20
0
-20

0

0.5

1

1.5

2

รูปที 7 ผลการระบุเอกลักษณ์เครื องกําเนิดไฟฟ้ าด้วย TS

2.5

time (sec)

รู ปที 6 ผลการระบุ เอกลักษณ์ เ ครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าด้ว ย
GA

ตารางที 3 ค่าพารามิเตอร์ ทีได้จาก TS
แรงดัน
60V(1)
100V(2)
140V(3)

ตารางที 1 ค่าพารามิเตอร์ ทีได้จาก GA
แรงดัน
60V(1)
100V(2)
140V(3)

Kg
10.86
9.62
7.67

RL
84.51
91.20
69.10

Rf
407.49
441.79
421.54

Lf
28.43
20.01
18.03

Ra
7.91
7.77
8.32

La
0.25
0.47
0.18

แรงดัน

ตารางที 2 แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ทีได้จาก GA

60V(1)
100V(2)
140V(3)

RL
75.70
51.64
50.14

Rf
402.02
447.13
401.40

Lf
24.75
22.09
11.37

Ra
8.35
9.82
5.96

La
0.81
0.03
0.75

ตารางที 4 แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ทีได้จาก TS
60V(1)

แรงดัน

Kg
10.87
10.67
7.29

100V(2)

ฟังก์ชันถ่ ายโอน
(แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ )

140V(3)

ฟั งก์ ชันถ่ายโอน (แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ )
2.298  10 4
2

19.95s  2404s  3.379  10 4

1.539  10 4
2

0.7066s  1372s  2.748  104
1.012  10 4
2
8.519s  938.4s  2.252 10 4

2.562  10 4

ผลการระบุ เ อกลัก ษณ์ ข องเครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสตรงด้วย PSO แสดงดังรู ปที 8 ตารางที 5 และ6
ตามลํา ดับ ซึ งพบว่ า PSO สามารถระบุ เ อกลัก ษณ์

7.133s 2  2729s  3.766  10 4

2.449  104
9.496 s 2  2189s  4.372 10 4

1.480  104
2

3.185s  1470s  3.263  104
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แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าได้
อย่างน่าพึงพอใจ และสามารถใช้อธิ บายพฤติกรรมทาง
พลวัตของระบบได้อย่างถู กต้องเช่นเดี ยวกับ GA และ
TS

ตารางที 8 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบค่าเวลาค้นหา
แรงดัน
60V(1)
100V(2)
140V(3)
ค่ าเวลาค้ นหาเฉลีย (วินาที)

ตารางที 5 ค่าพารามิเตอร์ ทีได้จาก PSO
Kg
10.84
9.41
8.20

RL
90.42
93.17
52.12

Rf
406.84
438.70
443.37

Lf
29.96
20.68
13.29

Ra
8.50
6.47
7.24

La
0.01
0.40
0.94

5. สรุ ปผล
บทความนี นํา เสนอการระบุเอกลักษณ์ แบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ ของเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงด้วย
เทคนิคการหาค่าเหมาะทีสุ ดแบบอภิศึกษาสํานึ ก การหา
ค่ า เ หมา ะ ที สุ ดแบ บ ฝู งอ นุ ภ าค (PSO) ถู กนํ า มา
ประยุกต์ใ ช้เพือค้นหาค่าพารามิเตอร์ ของเครื องกําเนิ ด
ไฟฟ้ ากระแสตรงที เหมาะสมสํ า หรั บ การอธิ บ าย
พฤติกรรมทางพลวัตของระบบได้อย่างถูกต้อง ผลการ
ทดสอบการระบุ เ อกลั ก ษณ์ ด้ ว ย PSO ได้ รั บการ
เปรี ยบเที ย บกับ จี น เนติ ก อัล กอริ ทึ ม (GA) และ การ
ค้นหาแบบตาบู (TS) จากผลการทดสอบพบว่าทัง GA,
TS และ PSO สามารถระบุเ อกลักษณ์ แบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเครื องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงได้อย่าง
น่ าพึงพอใจ แบบจําลองทีได้จาก GA สามารถอธิ บาย

ตารางที 6 แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ทีได้จาก PSO
แรงดัน

ฟั งก์ ชันถ่ายโอน (แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ )

60V(1)

2.737  104
0.3884s  2969s  4.025  104

100V(2)

2.448 104
8.348s  2237s  4.371 104

140V(3)

1.193  104
12.53s  1207s  2.632  104

2

2

2

ตารางที 7 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบค่า
แรงดัน
60V(1)
100V(2)
140V(3)
ค่ า J เฉลีย

GA
290.71
256.22
414.07
320.33

J

อัลกอริทึม
TS
305.38
255.90
386.41
315.90

PSO
268.64
265.01
267.87
267.17

จากผลการเปรี ยบเทียบค่ า J ในตารางที 7 พบว่ า
PSO สามารถอธิบายพฤติกรรมทางพลวัตของระบบได้
อย่างถูกต้องกว่า TS และ GA เนื องจากค่า J ทีได้จาก
PSO มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า J ที ได้ จ าก TS และ GA
ตามลําดับ และจากผลการเปรี ย บเที ยบค่า เวลาในการ
ค้นหาคําตอบดังตารางที 8 พบว่า PSO จะใช้เวลาในการ
ค้นหาคําตอบทีน้อยทีสุ ดเมือเปรี ยบเทียบกับ GA และ
TS ในทุกระดับแรงดัน

รู ปที 8 ผลการระบุ เอกลักษณ์ เ ครื องกําเนิ ดไฟฟ้ าด้ว ย
PSO
แรงดัน
60V(1)
100V(2)
140V(3)

GA
281.81
276.47
276.62
278.30

อัลกอริทึม
TS
280.46
273.54
273.88
275.96

PSO
284.21
253.54
372.87
303.54
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Areerak, P. Pao-la-or, D. Puangdownreong, and
S. Sujitjorn, “Dynamic parameter identification
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Conference on Modelling, Identification, and
Control (MIC2005), Innsbruck, Austria, 2005,
pp. 328-332.
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Sujitjorn, “Application of adaptive tabu search to
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International Conference on Modelling,
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Innsbruck, Austria, 2005, pp. 178-183.
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S. Sujitjorn, and P. Totarong, “System
identification via adaptive tabu search”, IEEE
International Conference on Industrial
Technology (ICIT’02), Bangkok, Thailand, vol.
2, 2002, pp. 915-920.
[10] C. W. Reynolds, “Flocks, Herds and Schools: A
Distributed Behavioral Model”, Computer
Graphics, 1987, pp.25-34.

พฤติกรรมทางพลวัตของระบบได้อย่างถูกต้อง ในขณะ
ทีแบบจําลองทีได้จาก TS สามารถอธิบายพฤติกรรมทาง
พลวัต ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งกว่ า GA อี ก ทังใช้เ วลาในการ
ค้น หาคํา ตอบน้อ ยกว่ า GA และแบบจํา ลองที ได้จ าก
PSO สามารถอธิบายพฤติกรรมทางพลวัตของระบบได้
อย่างถูกต้องกว่า GA และ TS โดยใช้เวลาเฉลียในการ
ค้นหาคําตอบทีน้อยทีสุ ดเมือเปรี ยบเทียบกับ GA และ
TS
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