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การทดลอง CS02: การออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของระบบควบคุม
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการใชโปรแกรม MATLAB/Simulink ในการออกแบบตัวควบคุม เพื่อปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของระบบควบคุม
ใหสามารถทำงานไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ

1 บทนำ
โดยทั่วไป การทำงานของระบบควบคุมควรพิจารณาลักษณะสมบัติตางๆ ดังนี้คือ
1. เสถียรภาพ (Stability)
2. ผลตอบสนองชั่วครู (Transient response)
3. ความคลาดเคลื่อนในสถานะอยูตัว (Steady state error)
สิ่งสำคัญอันดับแรกของระบบควบคุมก็คือเสถียรภาพ เพราะถาระบบไมมีเสถียรภาพเราก็ไมสามารถควบคุมระบบได สำหรับ
ลักษณะผลตอบสนองนั้น เรามักตองการใหไดผลตอบสนองที่เร็ว นั่นคือ ชวงเวลาขึ้น (Rise time) ชวงเวลาเขาที่ (Settling
time) สวนพุงเกิน (Overshoot) ที่ยอมรับได สวนความคลาดเคลื่อนในสถานะอยูตัวนั้นตองใหมีคาเปนศูนย หรือต่ำที่สุด
เทาที่สามารถทำได ลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะระบุเฉพาะในแตละระบบ
ในระบบควบคุมที่พลานต (Plant) ไดถูกกำหนดแลว เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรภายในเพื่อปรับปรุงระบบ
เพื่อใหทำงานไดตามตองการ ดังนั้นในขั้นแรก ผูออกแบบอาจปรับคาอัตราขยายของวงรอบการควบคุม ในเชิงปฏิบัติมักพบ
วา การปรับอัตราขยายอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทำใหระบบมีลักษณะตามตองการได เชนถาเราเพิ่มอัตราขยายจะทำใหความคลาด
เคลื่อนในสถานะอยูตัวลดลง แตก็อาจมีผลทำใหผลตอบสนองเลวลง การแกไขในกรณีเชนนี้ทำไดโดยออกแบบตัวควบคุม (Controller) เสริมเขาไปในระบบ โดยสมรรถนะของตัวควบคุมที่ใชนั้นขึ้นอยูองคประกอบหลัก 2 สวน ดังนี้
1. การตามรอยสัญญาณอางอิง (Reference tracking) หมายถึงการที่ผลตอบของระบบสามารถติดตามสัญญาณเขา
อางอิง (Reference input) ได เชน การที่โรเตอรของมอเตอรสามารถหมุนไปตรงตำแหนงที่ตองการหรือการที่อุณหภูมิ
ขาออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนมีคาตรงกับคากำหนดที่ตั้งไว การตามรอยสัญญาณอางอิงแบงการพิจารณา
เปน 2 ชวง ดังนี้
(a) ผลตอบสนองของระบบ พิจารณาผลตอบ ณ เวลาเริ่มตนที่สัญญาณอางอิงมีการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งผล
ตอบสนองเขาสูสถานะอยูตัวและสวนพุงเกินที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวเขาสูสถานะอยูตัวของระบบ
(b) ผลตอบอยูตัวของระบบ พิจารณาความคลาดเคลื่อนที่สถานะอยูตัวของระบบ
2. การกำจัดสัญญาณรบกวน (Disturbance rejection) หมายถึง การที่ระบบสามารถแกไขผลกระทบที่เกิดจากสิ่ง
รบกวนภายนอกได เชน เมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำและสงผลใหตำแหนงของโรเตอรผิดไปจากที่กำหนดไว ดัง
แผนภาพกรอบ Simulink ในรูปที่ 1 ตัวควบคุมมีหนาที่ทำใหแกนโรเตอรของมอเตอร หมุนกลับมายังตำแหนงที่
ตองการได หรือเมื่อปรับ Blower Inlet ทำใหปริมาณอากาศที่ไหลเขาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเปลี่ยนไป ดังแผนภาพ
กรอบ Simulink ในรูปที่ 2 ตัวควบคุมมีหนาที่ทำใหอุณหภูมิขาออกกลับสูคาที่ตองการได
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Figure 1: แผนภาพกรอบของชุดการทดลองมอเตอรที่มีการรบกวนจากภายนอก
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Figure 2: แผนภาพกรอบของกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการรบกวนจากภายนอก
ดังนั้น ตัวควบคุมที่ดีสามารถรักษาเสถียรภาพและสมรรถนะที่พึงประสงคไวได สวนจะเนนสวนใดนั้นขึ้นกับระบบที่ควบคุม
และการนำไปใชงาน
จากการทดลองที่ผานมา เราไดจำลองและวิเคราะหผลตอบสนองของระบบพลวัต 2 ระบบ ไดแก ชุดการทดลองมอเตอร
และกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน ในการทดลองนี้ เราจะพิจารณาการออกแบบตัวควบคุมของระบบทั้งสอง ดังตอไป
นี้
1. ชุดการทดลองมอเตอร ใชตัวควบคุมแบบปอนกลับตำแหนงและความเร็ว โดยนำแรงดันคลาดเคลื่อนที่เปนผลตางระหวาง
แรงดันอางอิงกับกับแรงดันตำแหนงเชิงมุมของมอเตอร รวมกับแรงดันที่ไดจากการปอนกลับความเร็วของมอเตอร ไป
ผานตัวควบคุมเพื่อสรางเปนสัญญาณควบคุมตอไป ทั้งนี้การปอนกลับตำแหนงและความเร็วเปรียบเสมือนกับการใช
ตัวควบคุมแบบสัดสวนและอนุพันธ (Proportional and Derivative, PD) นั่นเอง
2. กระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน ใชตัวควบคุมแบบสัดสวน อินทิกรัล และอนุพันธ (Proportional-Integral-Derivative,
PID) โดยนำเอาแรงดันคลาดเคลื่อนที่ไดจากผลตางระหวางแรงดันอางอิงกับแรงดันปอนกลับ ไปผานตัวควบคุมเพื่อ
สรางสัญญาณควบคุมตอไป

2 คุณสมบัติของตัวควบคุมแบบ PID
ตัวควบคุมในระบบควบคุมมีหลายชนิด แตที่ใชในระบบควบคุมกระบวนการสวนใหญ เปนตัวควบคุมแบบ PID ดังแสดงใน
รูปที่ 3 โดยที่ R(s) คือสัญญาณอางอิง Y (s) คือสัญญาณออกที่วัดได E(s) คือ สัญญาณคลาดเคลื่อน
E(s) = R(s) − Y (s)

และ U (s) คือ สัญญาณควบคุมที่ออกจากตัวควบคุม อนึ่ง ตัวควบคุม PID อาศัยเทคนิคการควบคุมพื้นฐาน 3 แบบ ไดแก
แบบสัดสวน (Proportional หรือ P) แบบอินทิกรัล (Integral หรือ I) และแบบอนุพันธ (Derivative หรือ D) ผูออกแบบ
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Figure 3: ตัวควบคุม PID ที่ตอเขาในระบบแบบอนุกรม
มักใชตัวควบคุมแบบ PI หรือ PID เพื่อทำใหวงควบคุมทำงานตามที่ตองการ รายละเอียดของการควบคุมพื้นฐานแตละแบบ
มีดังนี้
1. Proportional Action (P) เปนเทคนิคที่งายที่สุด หลักการก็คือสัญญาณควบคุมจากตัวควบคุมปอนเขากระบวนการ
มีคาเปนสัดสวนกับความผิดพลาด (error = setpoint-output) ที่เกิดขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง Proportional Action ทำหนาที่เปนอัตราขยาย (Gain) เขียนแทนดวยสัญลักษณ Kp
การควบคุมเชิงสัดสวนนี้สามารถควบคุมระบบไดดีระดับหนึ่ง เหมาะสมกับกระบวนการที่ตองการผลตอบสนองรวดเร็ว
ในขณะเดียวกันยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนขนาดคงที่คาหนึ่ง ถามีการเปลี่ยนแปลงสภาวะการทำงานหรือพารามิเตอร
บางตัวในระบบ ก็อาจทำใหเกิดปญหาขึ้นได เชน ความคลาดเคลื่อนในสภาวะอยูตัว (steady state error) หรือที่
เรียกวา ”ออฟเซต” ตัวควบคุมแบบ P ไมสามารถแกไขใหหมดไปได แตสามารถลดผลได โดยเพิ่มอัตราขยายของตัว
ควบคุมเพื่อเพิ่มขนาดของสัญญาณควบคุม ทำใหความคลาดเคลื่อนมีคานอยลง อยางไรก็ตาม หากเพิ่มอัตราขยาย
ของตัวควบคุมมากเกินไปก็อาจจะทำใหผลตอบแกวงได เนื่องจากระบบจะไวตอการเปลี่ยนแปลง
2. Integral Action (I) สัญญาณควบคุมของตัวควบคุมแบบ PI สามารถอธิบายไดดังสมการ
)
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s

เมื่อ Ti คือ Integral time (วินาที) วิธีนี้จะสามารถแกความคลาดเคลื่อนในสภาวะอยูตัวได เนื่องจากเสมือนเพิ่ม
ขั้วที่จุดกำเนิดใหกับระบบวงเปด แตก็จะทำใหระบบมีเสถียรภาพสัมพัทธลดลง โดยทั่วไปแลวระบบที่ใชตัวควบคุม
แบบ PI จะมีชวงเวลาการแกวงนานกวาชวงเวลาที่ใชตัวควบคุมแบบสัดสวน 50% หรือ
TPI = 1.5TP

เมื่อ TPI คือ ชวงเวลาในการแกวงของระบบที่ใชตัวควบคุมแบบ PI และ TP คือ ชวงเวลาในการแกวงของระบบที่ใช
ตัวควบคุมแบบ P
อยางไรก็ตาม สำหรับระบบที่มีคาคงตัวเวลา (time constant) นอย (เชน ระบบควบคุมอัตราการไหล) ปญหานี้
จะไมมีผลมากนัก แตสำหรับระบบที่มีคาคงตัวเวลามาก ปญหานี้จะใหญมากและอาจทำใหระบบเขาสูจุดวิกฤติที่ไม
สามารถยอมรับได (เชน ระบบควบคุมระดับ)
3. Derivative Action (D) การควบคุมแบบสัดสวนและอินทิกรัลตางก็มีขอจำกัด และอาจทำใหเกิดปญหาตอการ
ควบคุมกระบวนการเนื่องจากการแกวงมาก อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวสามารถแกไขดวยการเพิ่มตัวอนุพันธ สัญญาณ
ควบคุมของตัวควบคุมแบบ PID สามารถอธิบายไดดังสมการ
(
)
(
)
1
KI
U (s) = Kp 1 +
+ Td s E(s) = Kp +
+ KD s E(s)
Ti s
s

ในทฤษฎีระบบควบคุม Derivative action ทำหนาที่เสมือนกับการเพิ่มศูนย (zero) หนึ่งตัวใหกับระบบ ทำใหระบบ
มีเสถียรภาพสัมพัทธดีขึ้น อยางไรก็ตาม การเพิ่ม KD มากเกินไปอาจจะทำใหระบบมีผลตอบที่ชา
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Figure 4: การหาคาอัตราขยายที่ทำใหระบบเริ่มแกวง
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Figure 5: การแกวงดวยคาแอมพลิจูดคงที่ทำสำหรับวิธีวงปด

3 การปรับแตงพารามิเตอรของตัวควบคุม
ในการปรับแตงพารามิเตอรของตัวควบคุม (Controller Parameter Tuning) เริ่มจากการหาลักษณะของวงรอบการควบคุม
เดิม เทคนิคตางๆในการหาลักษณะของกระบวนการมีความสำคัญมาก นำไปสูการตั้งคาพารามิเตอรของตัวควบคุม ตัวควบคุม
PID เปนแบบที่นิยมใช ในปจจุบันแบงการปรับแตงตัวควบคุมเปน 2 วิธีคือ วิธีวงปด (closed-loop method/ultimate
sensitivity method) และวิธีวงเปด (open-loop method) ในการทดลองนี้ เราจะเนนวิธีวงปดเปนหลัก
วิธีวงปด เปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เพราะวามีการวัดคาพารามิเตอรจากผลตอบสนองทางเวลาเพียงคาเดียว
วิธีนี้เริ่มจากการปรับอัตราขยายวงรอบ K0 ดังรูปที่ 4 จนทำใหผลตอบสนองเริ่มแกวงดวยแอมพลิจูดคงที่และมีคาบเวลา
คงที่ดังในรูป 5 หลังจากนั้น ใหอานหรือคำนวณคาบเวลาทางธรรมชาติ (natural period, T0 ) ของการแกวง ตัวอยางของ
การวัดวิธีนี้แสดงในรูป 5 เวลาจากยอดถึงยอดวัดได 2.2 วินาที ดังนั้น T0 มีคาเทากับ 2.2 วินาที
จุดประสงคในการปรับจูนตัวควบคุม
หลังจากการวัดคาบเวลาทางธรรมชาติแลว การปรับจูนตัวควบคุม (controller tuning) ก็สามารถทำดวยวิธี Ziegler-Nichols
หรือ Shinskey หรือวิธีอื่นๆ วัตถุประสงคก็เพื่อจะหาตัวควบคุมที่ทำใหผลรวมของความคลาดเคลื่อนในชวงเวลาทำงานมี
คาต่ำสุด ในทางปฏิบัติการปรับจูนที่เหมาะสมวิธีหนึ่งคือ การปรับจูนใหไดผลตอบที่มีลักษณะการหนวงแอมพลิจูดหนึ่งในสี่
(quarter amplitude damping, QAD) รูปที่ 6(a) แสดงลักษณะสมบัติของ QAD สัดสวนของสวนพุงเกินที่สอง B ตอ
สวนพุงเกินที่หนึ่ง A เปน 1 : 4 หรือ ผลตอบลักษณะนี้เกี่ยวของโดยตรงกับผลตอบที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำสุด
ในบางกระบวนการไมอาจยอมรับการแกวงของสัญญาณได เพราะอาจทำใหอุปกรณชำรุดเสียหาย ดังนั้น จึงตองเลือก
การปรับจูนตัวควบคุมใหไดผลตอบในลักษณะอื่น เชน ผลตอบสนองแบบหนวงวิกฤต (critically damped) ดังแสดงในรูป
ที่ 6(b) ถาหากเพิ่มอัตราขยายแกตัวควบคุมอีกเพียงเล็กนอย ผลตอบก็จะแกวงรอบๆคาอางอิงหลายครั้ง ตัวควบคุมที่ใหผล
ตอบแบบหนวงวิกฤต จะใหคาคลาดเคลื่อนมีขนาดใหญกวาตัวควบคุมที่ใหผลตอบแบบ QAD แตยอมรับไดมากขึ้น และตรง
กับความตองการ อยางไรก็ตาม หากเพิ่มคาอัตราขยายของตัวควบคุมใหสูงขึ้นอีก ระบบก็จะเกิดการแกวงอยางตอเนื่อง ผล
ตอบลักษณะนี้เรียกวาหนวงขาด (underdamped) และจะมีความคลาดเคลื่อน (วัดเทียบกับคาอางอิง) เล็กนอย ดังรูปที่ 6(c)
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Figure 6: ผลของการปรับอัตราขยายที่มีตอผลตอบเชิงเวลาในการเขาสูสภาวะอยูตัว
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ในทางกลับกันหากลดอัตราขยายของตัวควบคุมลง การรบกวนจะสงผลตอผลตอบทำใหการแกวงลดลงดังรูปที่ 6(d) แตทำให
ความคลาดเคลื่อนมากขึ้น ผลตอบในลักษณะนี้เรียกวาหนวงเกิน (overdamped)

4 แนวทางและวิธีการปรับตั้งคาพารามิเตอรของตัวควบคุม
ตัวควบคุม PID สามารถเขียนไดในรูปตอไปนี้

(
)
1
C(s) = Kp 1 +
+ Td s
Ti s

โดยที่ Kp คือคาอัตราขยายสัดสวน (proportional gain) Ti คือเวลารีเซต (reset time) มีหนวยเปนวินาที และ Td คือ
อัตราอนุพันธ (derivative rate) มีหนวยเปนวินาที ลักษณะสมบัติและการปรับจูนตัวควบคุมแบบ P, PI, และ PID มีราย
ละเอียดดังตอไปนี้

Proportional-only mode (P control)
ตัวควบคุมแบบสัดสวน (P control) จะไดจากการกำหนดคา Ti = ∞ และ Td = 0 และเลือกคา Kp ที่เหมาะสม ตัว
ควบคุมแบบนี้เหมาะในการใชงานกับกระบวนการที่ตองการผลตอบที่รวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ขนาดคงที่คาหนึ่ง ตัวควบคุมแบบสัดสวนจะมีพารามิเตอรที่ตองปรับจูนเพียงตัวเดียว

Proportional-plus-integral mode (PI control)
ตัวควบคุมแบบสัดสวนและอินทิกรัล (หรือ PI) จะไดจากกำหนดคา Td = 0 และเลือกคา Kp และ Ti ที่เหมาะสม มี
ขอไดเปรียบกวาตัวควบคุมเชิงสัดสวนอยางเดียวคือ ใหผลตอบที่เร็วและใหคาความคลาดเคลื่อนที่สภาวะอยูตัวเปนศูนย วิธี
การปรับจูนพารามิเตอรของตัวควบคุมแบบ PI จะยุงยากขึ้นเนื่องจากมีพารามิเตอรที่ตองเลือกจำนวน 2 ตัว

Proportional, integral and derivative mode (PID)
ตัวควบคุมแบบ PID จะใชกับกระบวนการที่มีการตอบสนองชา และมีคาบเวลาที่คอนขางนาน เหมาะสำหรับการประยุกต
ใชกับกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ เมื่อคาอุณหภูมิที่วัดไดเริ่มเปลี่ยนแปลง heat rate อาจตองเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
Derivative action จะลดคาบเวลาของผลตอบใหสั้นลงเมื่อเกิดการรบกวน (upset) อยางไรก็ตาม ตัวควบคุมแบบ PID ไม
สามารถใชกับระบบที่มีสัญญาณรบกวนการวัดหรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน
วิธีการเลือกพารามิเตอรของตัวควบคุม P,PI และ PID เปนดังนี้
ตัวควบคุม คาอัตราขยายของ Ziegler-Nichols
P
Kp = 0.5K0

ตัวควบคุม คาอัตราขยายของ Shinskey
P
Kp = 0.5K0

PI

Kp
Ti

= 0.45K0
= T0 /1.2

PI

Kp
Ti

= 0.5K0
= 0.43T0

PID

Kp
Ti
Td

= 0.6K0
= 0.5T0
= T0 /8

PID

Kp
Ti
Td

= 0.25K0
= 0.5T0
= 0.12T0

โดยที่ K0 คือคาอัตราขยายที่ใชตั้งที่ทำใหเกิดการแกวงแบบแอมพลิจูดคงที่ดังรูป 4 และ T0 คือคาบของการแกวงของ
ผลตอบสนองเมื่อใชอัตราขยาย K0 หากไมตองการผลตอบแบบ QAD การเพิ่ม %PB (หรือลดอัตราขยายของตัวควบคุม)
จะทำใหผลตอบเปนแบบหนวงวิกฤต (critically damped) และหากยังคงเพิ่มคา %PB ตอเนื่องไป จะทำใหผลตอบเปน
แบบหนวงเกิน (overdamped) ในทางกลับกัน การลด %PB จะทำใหผลตอบเปนแบบหนวงขาด (underdamped)
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5 สิ่งที่ตองเตรียมมา
1. จากการทดลอง CS01 พิจารณาแบบจำลองของระบบควบคุม 2 ระบบ ดังตอไปนี้
(a) แบบจำลองของชุดการควบคุมมอเตอรที่มีการประมาณเปนเชิงเสนเมื่อตั้งคาของอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1
เปน 100% และ คาของอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 เปน 0%
(b) แบบจำลองของชุดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอนเมื่อตั้งคาของ %PB เปน 100%
กำหนดสิ่งที่ควรปรับปรุงของผลตอบเชิงเวลา พรอมทั้งระบุสมรรถนะที่ตองการ เวลาอยูตัว (settling time) สวน
พุงเกิน (overshoot) และความผิดพลาดที่สถานะอยูตัว (steady state error) พรอมทั้งอธิบายเหตุผล
2. ปรับคาของอัตราขยายทั้งสองตัวในขอ a) เพื่อใหระบบมีสมรรถนะตามที่ไดระบุไว
3. ปรับแตงตัวควบคุม PID เพื่อใหระบบในขอ b) มีสมรรถนะตามที่ไดระบุไว

6 วิธีทดลอง
การทดลอง 1 การปอนกลับความเร็วเชิงมุมและตำแหนงเชิงมุมในชุดการควบคุมมอเตอร
1. ใช MATLAB/Simulink จำลองระบบที่ประมาณเปนเชิงเสนของชุดการควบคุมมอเตอรตามการทดลอง CS01
2. ใสสัญญาณเขาเปนสัญญาณขั้นหนึ่งหนวยจากนั้นปรับคาของอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 และ 2 จนกระทั่งผลตอบ
สนองทางเวลามีเวลาอยูตัวนอยกวา 0.12 วินาที, ไมมีสวนพุงเกิน และไมมีความผิดพลาดที่สถานะอยูตัว พลอตผล
ตอบเชิงเวลาพรอมทั้งระบุคาของอัตราขยายทั้ง 2 ตัว (อัตราขยายไมควรเกิน 100%)
3. คงคาอัตราขยายทั้ง 2 ตัวไว ใสสัญญาณเขาเปนสัญญาณขั้นหนึ่งหนวยและใสสัญญาณรบกวนเปนสัญญาณขั้นโดย
ให Final value เปน 0.1 และ Step time เปน 5 วินาที ตามรูปที่ 1 พลอตผลตอบเชิงเวลา
4. ใช MATLAB/Simulink จำลองระบบที่มีองคประกอบไมเชิงเสนของชุดการควบคุมมอเตอรโดยตั้งคาของอัตราขยาย
ทั้ง 2 ตัวตามที่หามาไดในขอ 2 พล็อตผลตอบเชิงเวลา และใสสัญญาณรบกวนตามขอ 3 รวมทั้งพลอตผลตอบเชิง
เวลา
5. เปรียบเทียบผลตอบของระบบที่ประมาณเปนเชิงเสนกับระบบที่มีองคประกอบไมเชิงเสน

การทดลอง 2 การหาพารามิเตอรในการปรับจูนตัวควบคุม PID ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความ
รอน
1. ใช MATLAB/Simulink จำลองระบบของชุดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอนตามรูป 4
2. ใสสัญญาณเขาใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz จากนั้นปรับคาอัตราขยาย K0
จนกระทั่งผลตอบของระบบเริ่มมีการแกวงคงที่ บันทึกคา K0 นี้ และคาบธรรมชาติ (natural period, T0 ) พล็อต
ผลตอบเชิงเวลา

การทดลอง 3 การควบคุมแบบ P ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน
1. นำพารามิเตอรที่ไดจากตอนที่ 2 มาปรับจูนตัวควบคุมแบบ P ดวยวิธี Ziegler-Nichols และ Shinskey
2. ใสสัญญาณเขาใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz พล็อตผลตอบทางเวลาและแรง
ดันควบคุมของทั้ง 2 วิธี
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3. คงคาอัตราพารามิเตอรของตัวควบคุมไวตามขอ 2. ใสสัญญาณเขาอางอิงเปนสัญญาณขั้นหนึ่งหนวยและใสสัญญาณ
รบกวนเปนสัญญาณขั้นตามรูปที่ 2 โดยให Final value เปน 1 และ Step time เปน 5 วินาที พล็อตผลตอบเชิง
เวลา
4. วิจารณผลที่เกิดจากตัวควบคุมแบบ P

การทดลอง 4 การควบคุมแบบ PI ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน
1. นำพารามิเตอรที่ไดจากตอนที่ 2 มาปรับจูนตัวควบคุมแบบ PI ดวยวิธี Ziegler-Nichols และ Shinskey
2. ใสสัญญาณเขาใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz พล็อตผลตอบทางเวลาและแรง
ดันควบคุมของทั้ง 2 วิธี
3. คงคาอัตราพารามิเตอรของตัวควบคุมไวตามขอ 2 ใสสัญญาณเขาอางอิงเปนสัญญาณขั้นหนึ่งหนวยและใสสัญญาณ
รบกวนเปนสัญญาณขั้นตามรูปที่ 2 โดยให Final value เปน 1 และ Step time เปน 5 วินาที และพลอตผลตอบ
เชิงเวลา
4. วิจารณผลที่เกิดจากตัวควบคุมแบบ PI

การทดลอง 5 การควบคุมแบบ PID ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน
1. นำพารามิเตอรที่ไดจากตอนที่ 2 มาปรับจูนตัวควบคุมแบบ PID ดวยวิธีของ Ziegler-Nichols และ Shinskey
2. ใสสัญญาณเขาใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz พล็อตผลตอบ ทางเวลาและแรง
ดันควบคุมของทั้ง 2 วิธี
3. ถาผลตอบทางเวลาที่ไดยังไมเปน QAD ปรับคา Kp , Ti และ Td ใหมจนกระทั่งไดผลตอบเปน QAD จึงพล็อตผล
ตอบทางเวลา และระบุคา Kp , Ti และ Td ที่ใช
4. คงคาอัตราพารามิเตอรของตัวควบคุมไวตามขอ 3 ใสสัญญาณเขาอางอิงเปนสัญญาณขั้นหนึ่งหนวยและใสสัญญาณ
รบกวนเปนสัญญาณขั้นตามรูป 2 โดยให Final value เปน 1 และ Step time เปน 5 วินาที พล็อตผลตอบเชิง
เวลา
5. วิจารณผลที่เกิดจากตัวควบคุมแบบ PID และเปรียบเทียบคา Kp , Ti และ Td ที่ปรับจูนเองกับคา Kp , Ti และ
Td ที่ไดจากการปรับดวยวิธี Ziegler-Nichols และ Shinskey
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