220

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ ประจำ�ปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

การลดทอนระยะเวลาแก้สมการเชิงเส้ นสาหรับการคานวณค่ าสนามไฟฟ้ าด้ วยอัลกอรึทมึ คัทฮิลล์ แมคกี
Time Reduction for Solving Linear Equation of Electric Field by Using Cuthill McKee Algorithm
อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ 1 และเผด็จ เผ่ าละออ
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม anone_91@hotmail.com
2
สานักวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทคัดย่ อ

บทความนี้ น าเสนอประโยชน์ จ ากการใช้ เมตริ ก ซ์ ม ากเลขศู น ย์
gh
(sparse matrix) มาช่ วยในการแก้ปั ญ หาสมการเชิ งเส้ น ส าหรั บ ปั ญ หา
สนามไฟฟ้ าด้ว ยระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนท์ดิ ฟ เฟอร์ เรนท์ (Finite Difference
method) ที่ มีการกระจายในบริ เวณกว้าง ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดจานวนสมการ
เชิ งเส้ น ในระบบเป็ นจ านวนมาก โดยบทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
วิเคราะห์ ผ ลของการจัด เรี ย งล าดับ หมายเลขโนดในเมตริ ก ซ์ รวมของ
ระบบโดยอาศัยอัล กอรึ ทึ ม คัท ฮิ ล ล์ แมคกี (Cuthill Mckee) เพื่ อ ให้ ไ ด้
ระยะช่ วงความกว้างของแบนวิดท์ (Bandwidth) จากแนวทะแยงมุมของ
เมตริ ก ซ์ ระบบรวมซึ่ งท าให้ ก ารพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อลดทอนเวลาแก้
สมการทาได้เร็ วขึ้น บทความนี้ ได้แบ่งขนาดของระบบโดยพิจารณาจาก
ขนาดของเมตริ กซ์ ร ะบบรวมที่ มี ข นาดใหญ่ ต้ ัง แต่ 300 ขึ้ น ไปและ
เปรี ยบเทียบผลกับระบบที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 300 โนดลงมา โดยนาผลการ
จัดเรี ยงมาประยุก ต์กบั ปั ญหาสนามไฟฟ้ าในระบบจาหน่ ายกาลังไฟฟ้ า
ขนาด 22kV
คาสาคัญ : เมตริ กซ์มากเลขศูนย์ คัทฮิ ลล์แมกกี ระเบียบวิธีไฟไนท์ดิฟ
เฟอร์เรนจ์ การแก้สมการเชิ งเส้น

Abstract
This paper presents the advantage of sparse matrix for solving
linear equation in electric field problems via finite different method.
The many linear equations are the main problem to program for solving.
This paper focused on the arrangement of the node number of electric
field system for reduction the time to solving linear equations and
decrease the bandwidth of matrix system using Cuthill Mckee
Algorithm. This paper divided the size of matrix system into two cases
for consideration and comparison between 300 upper and lower. In
addition, this algorithm applied to simulation the electric field in 22kV
distribution system.
Keywords: Sparse matrix, Cuthill Mckee , Finite difference method,
Linear Equation
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1. บทนา

ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและ
การแก้สมการเชิ งเส้นที่มีจานวนตัวแปรเป็ นจานวนมากจาเป็ นต้องอาศัย
การพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม าช่ วยในการประมวลผล ส าหรั บ
ปั ญหาทางด้านไฟฟ้ ากาลังที่มีขนาดใหญ่ เช่ น ปั ญหาสนามไฟฟ้ า ปั ญหา
สนามแม่ เหล็ ก การแบ่ งพื้ น ที่ ข องปั ญ หาจึ ง ต้อ งกระท าอย่างละเอี ย ด
เพื่ อให้ ได้ค าตอบที่ ถู ก ต้องที่ สุ ด แต่ อย่างไรก็ ตามก็ส่ งผลต่ อขนาดของ
เมตริ กซ์ ที่ ไ ด้ใ ห้ มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น อี ก ทั้ง ขี ด จ ากัด ของหน่ ว ยความจ า
คอมพิวเตอร์ ก็เป็ นส่ วนสาคัญในการแก้สมการเชิ งเส้น เนื่ องจากการหา
ผลเฉลยต้อ งใช้ ก ารด าเนิ น การทางพี ช คณิ ตเป็ นจ านวนมาก การน า
ประโยชน์จากเมตริ กซ์มากเลขศูนย์เข้ามาช่ วยจึงเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะการ
ดาเนิ นการส่ วนใหญ่จะเป็ นการคูณด้วยศูนย์ซ่ ึ งไม่มีความหมาย สามารถ
ละทิง้ ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผลเฉลย และการละทิง้ นี้ จะช่วยลดจานวน
การดาเนิ นการทางพีชคณิ ตได้อย่างมาก [1] และทาให้ลดทอนเวลาในการ
แก้ปัญหา บทความนี้ จะมุ่งเน้นถึ งการจัดเรี ยงลาดับโนดเพื่อให้ได้ขนาด
แบนวิ ด ท์ ข องเมตริ ก ซ์ ร วมระบบมี ค่ าน้ อ ยที่ สุ ด โดยอาศัย อัล กอริ ทึ ม
คัทฮิลล์ แมคกี [2]

2. เทคนิคการคานวณด้ วยวิธีไฟไนท์ ดฟิ เฟอร์ เรนท์

ปัญหาการคานวณสนามไฟฟ้า โดยปกติเป็ นไปได้ยากที่จ ะสามารถ
หาผลเฉลยแบบแม่นตรงได้ (exact solution) ดังนั้นการหาผลเฉลยแบบ
ประมาณ (approximate solution) จึ งได้รั บ การนิ ยมอย่างแพร่ ห ลายใน
ปั จจุบ นั เนื่ องจากสมรรถนะของเครื่ องคอมพิวเตอร์ สู งขึ้ น เทคนิ คการ
คานวณด้วยวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอร์ เรนจ์ (finite difference method :FDM) จึง
ถู ก พัฒ นาขึ้ นมาโดย A. Thom ประมาณปี 1920 ด้ว ยชื่ อ ระเบี ย บวิ ธี
สี่ เหลี่ยม (method of squares) [3] จากนั้นได้พฒั นาต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั
การนา FDM มาใช้ประมาณผลเฉลยของปั ญหาสนามไฟฟ้ าเขียนในรู ป
สมการเชิ งอนุพนั ธ์ยอ่ ยได้ดงั นี้
2.1 การแบ่งพื้นที่ของปั ญหาออกเป็ นโนด (node) และกริ ด (grid)
การก าหนดจุ ด ผลเฉลยส าหรั บ ปั ญ หาสนามไฟฟ้ านั้ นสามารถ
กาหนดได้ดว้ ยโนด และกริ ด โดยที่จานวนโนดมีค่ามากจะทาให้ผลเฉลย
แบบประมาณที่ ได้มีค่ าความผิ ด พลาดน้อยส าหรั บ วิธี ไฟไนท์ดิ ฟเฟอร์
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เรนท์น้ นั จะมีลกั ษณะของกริ ดที่ได้เป็ นสี่ เหลี่ยม ซึ่ ง 1 กริ ดนั้นจะประกอบ
ไปด้วย 4 แขนงเชื่ อมโนดเข้าด้วยกัน แสดงได้ดงั รู ปที่ 1
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เป็ นวิ ธี ที่ ใ ช้ ก ั น อย่า งแพร่ หลาย ใช้ ไ ด้ ก ั บ รู ปแบบเมตริ กซ์ ที่ มี ค วาม
สมมาตรและไม่ ส มมาตร และมี ค วามง่ ายในการประดิ ษ ฐ์ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์

3. อัลกอริทมึ คัทฮิลล์ แมคกี (Cuthill Mckee Algorithm)

รูปที่ 1 การแบ่งพื้นที่ของปั ญหาออกเป็ นโนดและกริ ด
2.2 การสร้างสมการประมาณค่าแบบเชิงเส้น
ในบท ความนี้ จะน าเสนอสู ตรผลต่ า งกลาง (center difference
formula) ในการประมาณค่าอนุพนั ธ์อนั ดับสอง สาหรับปั ญหาในสองมิติ
จะได้ว่า ค่าเวกเตอร์ ศกั ย์ที่ตาแหน่ งใดๆ จะเป็ นผลรวมของเวกเตอร์ ศกั ย์
ณ ตาแหน่งรอบข้าง [4] แสดงได้ดงั รู ปที่ 2
F  i, j  1

เป็ นอัล กอรึ ทึ ม ที่ จดั ให้ เมตริ ก ซ์ จดั เรี ยงสมาชิ ก ที่ ไม่ เป็ นศู น ย์ไป
รวมกัน ตามแนวทแยงมุ ม เกิ ด เป็ นเมตริ ก ซ์ แ ถบทแยงมุ ม ที่ มี แ บนวิ ด ท์
แน่นอน [8] มีหลักการจัดเรี ยงหมายเลขโนดตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: เลือกโนดเริ่ มต้น โดยเลือกจากโนดที่มีองศาน้อยที่สุด
(องศานับจากกิ่งที่ เชื่ อมต่อกัน) กาหนดให้เป็ นโนดที่ 1 ถ้าโนดที่มีองศา
น้อยที่สุ ดมี มากกว่า 1 โนดให้ เรี ยงลาดับจากหมายเลขโนดจากน้อยไป
มาก แสดงได้ดงั รู ปที่ 3
10
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จากตารางที่ 1 จะเห็ นว่าองศาของโนดมีค่าน้อยที่สุดคื อ 2 องศา
ได้แก่ โนดหมายเลข 3 5 8 และ 10 ตามลาดับดังนั้นจึงเลือกโนดหมายเลข
3 เป็ นโนดเริ่ มต้น โดยเปลี่ยนหมายเลขโนดใหม่เป็ นโนดหมายเลข 1
ขั้น ตอนที่ 2: โนดที่ เชื่ อมต่ อกับ โนดเริ่ ม ต้น (โนดหมายเลข 3
เดิ ม) จะให้มีลาดับหมายเลขถัดไปคือ 2 3 และ 4 … โดยเรี ยงลาดับตาม
หมายเลขโนดตามลาดับขององศาโนดจากน้อยไปมาก จนกระทัง่ ครบทุก
โนด เรี ยกโนดในระดับนี้วา่ โนดชั้นที่ 1 แสดงได้ดงั รู ปที่ 4
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  2 E 
0 (4)

2.3 แก้สมการเชิงเส้นเพื่อหาผลเฉลยแบบประมาณ
การหาผลเฉลยแบบประมาณนั้นเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมาก ซึ่ งขั้นตอน
ทั้งหมดที่คานวณด้วยเทคนิควิธี FDM จะเกิดความล่าช้าเนื่ องจากขั้นตอน
การแก้สมการเชิงเส้นแบบประมาณ ซึ่ งมีอยูห่ ลายวิธีคือ วิธีเกรเดียนสังยุค
(conjugate gradient) วิ ธี คิ ว อาร์ (QR) และวิ ธี แ อลยู ดิ ค อมโพสิ ท (LU
Decomposition) [5] บทความนี้ เลื อกใช้ป ระโยชน์ จากวิธี LU เนื่ องจาก
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รู ปที่ 4 การกาหนดโนดในลาดับชั้นถัดไป
จากรู ปที่ 4 สามารถพิจารณาโนดลาดับถัดไปในแต่ละชั้นได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หมายเลขโนดลาดับถัดไปในแต่ละชั้น
ชั้น 0
1
2
3
4
…
โนด 3 14,22 12,20,24 1,6,10.23 9,13,16,21 …
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จากสมการอนุ พนั ธ์ของสนามไฟฟ้าในสายส่ ง เมื่ อกาหนดให้ตวั นา
สายส่ งเป็ นจุด จะได้สมการอนุพนั ธ์ยอ่ ยดังสมการที่ (1)



4

จากรู ปที่ 3 สามารถพิจารณาองศาของแต่ละโนดได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องศาของโนดต่างๆ
โนด 1 2 3 4 5 6 … 21 22 23 24
องศา 4 4 2 3 2 4 … 4 3 3 4

รู ปที่ 2 ผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ศกั ย์ที่ตาแหน่งรอบข้าง

x 2

7

รู ปที่ 3 การเลือกโนดเริ่ มต้นที่พิจารณาจากองศาที่นอ้ ยที่สุด
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จากตารางที่ 2 จะได้โนดหมายเลข 14 และ 22 อยูใ่ นชั้นที่ 1 ซึ่ง
เชื่ อมต่อกับโนดที่มีองศาน้อยที่สุดคือ โนด3 ดังนั้นสามารถจัดเรี ยงให้
โนดหมายเลข 14 และ 22 เป็ นโนดลาดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 3: โนดในระดับต่อไปให้ใช้หลักการกาหนดหมายเลข
ตามขั้นที่ 2 ไปจนกระทัง่ ไม่มีโนดที่ไม่ถูกกาหนดหมายเลขเหลืออยูใ่ น
ระบบจะได้โนดที่เกิดจากการจัดเรี ยงลาดับโนดใหม่แสดงได้ดงั รู ปที่ 5
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ก) ก่อนการจัดเรี ยง
ข) หลังการจัดเรี ยง
รูปที่ 8 เมตริ กซ์ขนาด 15x15

20
15

รู ปที่ 5 โนดที่ได้รับการจัดเรี ยงใหม่ดว้ ยอัลกอริ ทึมคัทฮิลล์แมคกี

4. ผลการจัดเรียงสมาชิกในเมตริกซ์ ระบบรวม

ก าหนดให้ ก ารค านวณสนามไฟฟ้ าที่ มี ข นาดเมตริ ก ซ์ รวมระบบ
ตั้งแต่ 300 โนดขึ้ น ไปเป็ นเมตริ ก ซ์ข นาดใหญ่ และเมตริ ก ซ์ รวมระบบ
ตั้งแต่ 300 โนดลงมาเป็ นระบบขนาดเล็ก โดยกาหนดให้โนดลาดับที่ 1
ก่ อ นท าการจัด เรี ยงเชื่ อ มต่ อ กับ โนดล าดับ สุ ด ท้ายก่ อ นท าการจัดเรี ย ง
เพื่ อให้ เมตริ ก ซ์ ก่ อนท าการจัด เรี ยงมี ค่ าเต็ม แบนวิ ด ท์ (full bandwidth)
สาหรับเมตริ กซ์ขนาดเล็กขนาด 50, 100 และ 225 โนด แสดงดังรู ปที่ 6 8 ตามลาดับและระบบขนาดใหญ่ขนาด 625, 900 และ 2,500 โนด แสดง
ดังรู ปที่ 9 – 11 ตามลาดับ

ก) ก่อนการจัดเรี ยง
ข) หลังการจัดเรี ยง
รูปที่ 9 เมตริ กซ์ขนาด 25x30

ก) ก่อนการจัดเรี ยง
ข) หลังการจัดเรี ยง
รูปที่ 10 เมตริ กซ์ขนาด 30x30

ก) ก่อนการจัดเรี ยง
ข) หลังการจัดเรี ยง
รูปที่ 6 เมตริ กซ์ขนาด 5x10
ก) ก่อนการจัดเรี ยง
ข) หลังการจัดเรี ยง
รูปที่ 11 เมตริ กซ์ขนาด 50x50
ตารางที่ 3 ความกว้างของแบนวิดท์ที่ระยะห่างจากแนวทแยงมุมของ
เมตริ กซ์ระบบรวม
ขนาดเมตริ กซ์

ก) ก่อนการจัดเรี ยง
ข) หลังการจัดเรี ยง
รู ปที่ 7 เมตริ กซ์ขนาด 10x10
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5x10
10x10

ความกว้างแบนวิดท์
ก่อนจัดเรี ยง
50
100

ความกว้างของ
แบนวิดท์หลังจัดเรี ยง
17
33
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การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ ประจำ�ปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
15x15
25x30
30x30
50x50

225
750
900
2,500

ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบระยะแบนวิดท์และระยะเวลาการแก้สมการเชิง
เส้นของปั ญหาสนามไฟฟ้าในระบบจาหน่ายขนาด 22kV

53
95
109
189

จากตารางที่ 3 ค่ าขนาดของแบนวิ ด ท์จ ะขึ้ นอยู่ก ับ การก าหนด
หมายเลขโนด ถ้าไม่นาแบนวิดท์มาพิจารณาร่ วมกับการพัฒนาโปรแกรม
จะต้องเก็บข้อมูลซึ่ งเป็ นค่าของสมาชิ กทั้งหมดในเมตริ กซ์ระบบรวมถึ ง
NxN โดนที่ N คือขนาดของเมตริ กซ์ระบบรวม แต่เมื่อพิจารณาแบนวิดท์
จะสามารถเก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ งเป็ นค่ าของสมาชิ ก เพื่ อ ใช้ ใ นการค านวณดัง
สมการที่ (5)

สาหรั บ ปั ญ หาที่ ส าคัญ สาหรั บ การวิเคราะห์ ค่ าสนามไฟฟ้ าด้วย
ระเบี ยบวิ ธีไฟไนท์ดิ ฟ เฟอร์ เรนจ์คื อ ขั้น ตอนการแก้ส มการที่ ใช้ระยะ
เวลานาน บทความนี้ ได้ท าการเปรี ยบเที ยบผลการจัด เรี ยงสมาชิ ก ด้วย
อัลกอริ ทึมคัทฮิลล์แมคกีแสดงได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระยะเวลาที่ใช้ในการแก้สมการเชิงเส้น

5x10
10x10
15x15
25x30
30x30
50x50

ระยะเวลาแก้สมการ
ก่อนจัดเรี ยง (s)
0.014300
0.076200
0.584800
18.254100
31.665000
747.519800

ก่อนจัดเรี ยง
5,200
6592.0294

หลังจัดเรี ยง
197
126.8690

3.98

4.01

4.24

4.25

(5)

N  2  BW  1  BW   BW  1

ขนาดเมตริ กซ์

กรณี
ระยะแบนวิดท์
ระยะเวลาแก้สมการเชิงเส้น (s)
ค่าสนามไฟฟ้าที่ตาแหน่งความสู งจาก
ระดับพื้นดิน 1 เมตร (kV/m)
ค่าสนามไฟฟ้าที่ตาแหน่งความสู งจาก
ระดับพื้นดิน 3 เมตร (kV/m)

ระยะเวลาแก้สมการ
หลังจัดเรี ยง (s)
0.003300
0.015100
0.070300
1.364400
1.416700
18.817700

จาก ผลการจ าลองจะเห็ น ได้ ว่ า การจั ด เรี ยงโน ดด้ ว ย
อัลกอริ ทึมคัทฮิ ลแมกกี้ สามารถลดทอนเวลาและช่ วงแบนวิดท์สาหรั บ
การแก้ส มการเชิ งเส้น โดยจะเห็ นได้ชัดเจนมากขึ้ นเมื่ อระบบมีจานวน
สมการที่มากขึ้น และบทความนี้ได้ประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมคัทฮิลแมกกี้กบั
ปั ญ หาการกระจายตัวของสนามไฟฟ้ าในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าขนาด
22kV โดยอาศัยระเบียบวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอร์ เรนท์ และกาหนดให้มีขนาด
เมตริ ก ซ์ เท่ ากับ 5,200 โนด จะได้ผลของการจัด เรี ยงโนดและผลการ
กระจายสนามไฟฟ้าเป็ นดังรู ปที่ 12 และ 13 ตามลาดับ

ก) ก่อนการจัดเรี ยง
ข) หลังการจัดเรี ยง
รู ปที่ 12 แบนวิดท์ของปัญหาสนามไฟฟ้าระบบจาหน่าย 22kV
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ก) ก่อนการจัดเรี ยง
ข) หลังการจัดเรี ยง
รู ปที่ 13 ลักษณะการกระจายสนามไฟฟ้าของระบบจาหน่ายขนาด 22kV

5. สรุปผลการจาลอง
จากผลการจาลองจะเห็นได้วา่ การจัดเรี ยงโนดด้วยอัลกอริ ทึมคัทฮิ ล
แมกกีจะทาให้ช่วยลดทอนระยะเวลาในการแก้สมการเชิ งเส้นที่มีปริ มาณ
ตัวแปรมากให้แก้สมการได้เร็ วขึ้น ซึ่ งบทความนี้ จะพิจารณาเพียงเวลาที่
ใช้สาหรับการแก้สมการเท่านั้น ซึ่งการจาลองผลของสนามไฟฟ้าด้วยวิธี
ไฟไนท์ดิ ฟ เฟอร์ เรนท์เมื่ อ อาศัยการจัดเรี ยงโนดด้วยอัล กอริ ทึ มคัทฮิ ล
แมกกีจะทาให้ลดระยะเวลาในส่ วนของการแก้สมการเชิ งเส้นได้คิดเป็ น
ร้อยละ 98.08
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