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ด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม
Design of PI-PD controller for brushless dc motor based
on Genetic Algorithm
าทินี โล ะญาณจารี1 และ ุฒิชยั อั ินชัยโชติ2
ภาค ชิ า ิ กรรมอิเล็กทรอนิก ์และโทรคมนาคม คณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพม านคร
E-mail: vathinee.loh@mail.kmutt.ac.th1, wudhichai.asa@mail.kmutt.ac.th2

บทคัดย่อ

the Ziegler-Nichols tuning method and PID controller optimized
by Genetic algorithm

ในงาน ิจัยนี้ได้นาเ นอการออกแบบตั ค บคุม PI-PD า รับ
ปรั บ ปรุ ง ระบบมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแ ตรงแบบไร้ แ ปรงถ่ า นในการ า
ค่า ประมาณที่เ มาะ มที่ ุดใ ้ ระบบมีป ระ ิทธิภ าพ ูงขึ้ น ด้ ย ิธีการ
ขั้ น ตอนเชิ ง พั น ธุ ก รรม (Genetic algorithm: GA) ซึ่ ง เป็ น ิ ธี ก ารค้ น า
คาตอบที่ดีที่ ุดโดยใช้ ลักการคัดเลือกแบบธรรมชาติและ ลักการทาง าย
พันธุ์โ ดยอา ัย ฟังก์ชันก า นดค่า ค ามเ มาะ ม (Fitness function) ที่
อดคล้องกับฟังก์ชัน ัตถุประ งค์ (Objective function) า รับประเมิน
ค่ า ของโครโมโซมที่ เ ป็ น ค าตอบที่ ดี ที่ ุ ด ซึ่ ง จะมี ค่ า ตั เลขจากฟั ง ก์ ชั น
ัตถุประ งค์ที่น้อยที่ ุด โดยระบบค บคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้
แปรงถ่านจะถูกออกแบบและจาลอง ถานการณ์ในโปรแกรม MATLAB /
Simulink ในการปรับค่าอัตราการขยาย PI-PD เปรียบเทียบกับ ิธีการ า
ค่า ที่เ มาะ มที่ ุดด้ ย ิธีก ารแบบซีเกลอร์ -นิโ คล ์ (Ziegler-Nichols:
ZN) และการค บคุมระบบแบบไร้แปรงถ่านด้ ยตั ค บคุม PID ด้ ย ิธกี าร
GA จากผลการจ าลอง ถานการณ์ แ ดงใ ้ เ ็ น ่ า ตั ค บคุ ม PI-PD ที่
ออกแบบโดย GA ใ ้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีประ ิทธิภาพ ูงก ่า
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1. คานา
ปัจจุบันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless
dc motor)[1] ได้รับค ามนิยมเพิ่มมากขึ้นในระบบอุต า กรรมเพราะมี
ข้ อ ดีมากก ่ามอเตอร์ ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบมีแปรงถ่ าน (Brushled dc
motor) เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่มีแปรงถ่านนี้มีขนาดเล็ก มีอายุการใช้
งานยา นาน และไม่จาเป็นต้องใช้แ ล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแ ตรง ูงๆ ในการ
ร้าง นามแม่เ ล็ก ทาใ ้กินไฟน้อย อีกทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบ
ไม่มีแปรงถ่านจะใ ้พลังงานเชิงกล ูง แรงบิดของค ามเร็ รอบ ูง ค าม
ต้านทานการ มุนต่า ดูแลรัก าง่าย ไม่ต้องจ่ายไฟฟ้าตลอดเ ลา มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านนี้เ มาะที่จะนามาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ รืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่ ไป เช่น Hard disk, เครื่อง
เล่น CD/DVD, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องมือการแพทย์ โดยใน
ปัจจุบันนี้มีงาน ิจัยที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพมอเตอร์ ไฟฟ้าแบบไร้แปรง
ถ่ า นโดยการค บคุมระบบด้ ยตั ค บคุมแบบ PID[2] เป็ นจ าน นมาก
เพราะเป็ นที่นิย มและง่า ยต่อ การนามาประยุก ต์ใช้งาน แต่เนื่อ งจากตั
ค บคุม PID ยังมีปัญ าในการนามาใช้งานกับระบบที่ไม่เป็นเชิงเ ้นและ
แปรผันตามเ ลา ในปัจจุบันมี ลาย ิธีที่นามา าค่าที่เ มาะ มที่ ุด เช่น
ขั้ นตอน ิ ธีก าร าแบบซีเกลอร์ - นิโ คล ์ (Ziegler-Nichols: ZN)[3] รือ
ิ ธี ก าร าค่ า ที่ เ มาะ มที่ ุ ด แบบอนุ ภ า ค (Partical swarm
optimization: PSO)[4] เป็นต้น แต่ยังคงมีปัญ าในการออกแบบด้ ยตั
ค บคุม PID อยู่ เช่น Rise time , Overshoot และ Settling time
จากที่ได้ก ล่า มาข้ า งต้น งาน ิจั ย นี้จึ งนาเ นอการปรับ ปรุ ง
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน โดยการใช้ตั ค บคุม PIPD[5] เพื่อใ ้ระบบมีประ ิทธิภาพ ูงขึ้น และ าค่าประมาณที่เ มาะ ม
ที่ ุด า รับระบบด้ ย ิธีการขั้นตอนเชิ งพันธุกรรม (Genetic algorithm:

คา าคัญ: มอเตอร์กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน, ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม, ตั
ค บคุม PI-PD

Abstract
This paper presents PI-PD controller design to find the
optimized PI-PD gains for increase the performance of brushless
DC motor based on Genetic algorithm (GA) method. This
algorithm using natural selection and genetics. The performance
is evaluated by a fitness function which according to Objective
function for estimate the best chromosome value. The
brushless DC motor control system is using MATLAB/SIMULINK
for tuning PI-PD parameter. The simulation results are shown
the PI-PD controller optimized by GA was more efficient than
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GA)[6] โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการนามา ิเคราะ ์ระบบ
ลังจากนั้นจะนาผลการทดลองที่ ได้ มาเปรีย บเทีย บกั บ ิธีก าร าค่ า ที่
เ มาะ มที่ ุดด้ ย ิธีการแบบ ZN[7] และการค บคุมระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านด้ ยตั ค บคุม PID โดย ิธีการ GA[8]

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน
ค ามต้านทานระ า่ งเฟ (R∅ )
) (L∅ )
ค ามเ นี่ย นาระ (R่า∅งเฟ
ค่าคงที่ของแรงบิด (kt )
ค่าคงที่ของเ ลาเชิงกล (τm )
(R∅ )
(Tm(J) rotor )
ค ามเฉื่อยของโรเตอร์
จาน นเฟ (N)

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน 3 เฟ ประกอบไป
ด้ ยขดล ดอาร์เมเจอร์ที่อ ยู่กับ ที่ 3 ชุด และมีขั้ แม่เ ล็ก ถา รเป็ นตั
เคลื่อนที่ โดยขดล ดอาร์เมเจอร์จะต่อกับ งจร ิตช์ชิ่งอิเล็กทรอนิก ์ เกิด
กระแ ไ ลในขดล ดอาร์เมเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงตามค ามถี่ของการ ิตช์
ของทรานซิ เตอร์กาลัง ่งผลใ ้โรเตอร์ที่เป็นแม่เ ล็กถา ร มุนตามการ
เปลี่ยนแปลงของ นามแม่เ ล็กที่ขดล ดอาร์เมเจอร์ จากรูปที่ (1) แ ดง
ระบบไฟฟ้าทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรง ามเฟ

1.20 Ω
0.560 mH
25.5 mNm/A
17.1 ms
92.5 gcx2
3 𝑔𝑐𝑥 2

เมื่อ นาข้ อ มูล ดังตารางที่ 1 มาแทนใน มการมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน ามารถเขียน มการ open loop transfer
function ได้ดัง มการที่ 5

G(s)=

13.11

(5)

2.66×10-6 s2 +0.0171s+1

3. การออกแบบระบบควบคุมแบบ PI-PD
จากรูปตั ค บคุม PI-PD จะคาน ณ ัญญาณค ามคลาดเคลื่อน
E(s) ระ ่าง ัญญาณที่ ัดได้เมื่อเทียบกับ ัญญาณขาเข้า โดยตั ค บคุมนี้
จะ าค่าที่น้อยที่ ุดโดยการปรับอัตราการขยายโดยใช้ ิธีการแบบ GA ได้
ดังรูปที่ 2
รูปที่ 1 ระบบไฟฟ้าทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน

R(s)

+ -

จากรู ป ามารถเขี ย น มการ Transfer function [G(s)]
อัตรา ่ นระ ่างค่าค ามเร็ เชิงมุม (ωm ) และแ ล่งจ่ายแรงดัน (Vs ) จะ
ได้ ่า
1⁄
ke
G(s)=
τm ∙τe ∙s2 +τm ∙s+1
J×3R
τm = ∅
kk

τe =

L∅

e t

3R

ke = kt ×0.0605

+

PI

-

BLDC

Y(s)

PD

GA

(1)
รูปที่ 2 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านด้ ยตั ค บคุม
แบบ PI-PD โดย ิธกี าร GA

(2)
(3)

จากรูป ตั ค บคุมแบบ PD จะ างอยู่ในทิ ทางป้อนกลับกับ
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านเพื่อใ ้ระบบมีเ ถียรภาพ
และตั ค บคุม แบบ PI จะ างอยู่ใ นทิ ทางป้ อ นไปข้ า ง น้ า เพื่อ ลดค่า
Steady state error ซึ่งทั้งตั ค บคุมแบบ PI และ PD นี้ จะทาการปรับ
าค่าอัตราการขยายที่เ มาะ มที่ ุดเพื่อลดค่า ัญญาณค ามคลาดเคลื่อน
ด้ ย ิธีก าร GA ามารถเขี ย น มการ า รับ ตั ค บคุมแบบ PI-PD ใน
โดเมน 𝑠 ได้ดังนี้

(4)

โดยที่ τm คือ ค่าคงทีของเ ลาเชิงกล (Mechanical time constant)

τe
ke
J
kt

E(s)

คือ ค่าคงที่ของเ ลาเชิงไฟฟ้า (Electrical time constant)
คือ ค่าคงที่แรงต้านกลับทางไฟฟ้า (Back emf. Constant)
คือ ค ามเฉื่อยของโรเตอร์ (Rotor inertia)
คือ ค่าคงที่แรงบิด (Torque constant)

PI=kp +

โดยมีค่ า พารามิเตอร์ข องมอเตอร์ ไฟฟ้า กระแ ตรงแบบไร้แ ปรงถ่ า นดัง
ตารางที่ 1[7]

ki
s

PD= kf +kd s
โดยที่ kp คือ ตั ค บคุมเชิง ัด ่ น (Proportional)
ki คือ ตั ค บคุมอินทิกรัล (Integral control)

671

(6)
(7)
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kf คือ ตั ค บคุมเชิง ัด ่ นอยู่ในทิ ทางป้อนกลับ (Proportional)
kd คือ ตั ค บคุมอนุพันธ์ (Derivative control)

ขั้นตอนการทางานของ ิธีเชิงพันธุกรรม
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้น มุ่ ค่าพารามิเตอร์จากจาน นประชากร, อัตราการข้าม
ายพันธุ์, อัตราการกลายพันธุ์, จาน นรุ่น และทาการเข้าร ั แบบ าย
อักขระเลขฐาน อง (Binary string)
ขั้นตอนที่ 2 คาน ณและ าค่าที่เ มาะ มที่ ุดของฟังก์ชันค ามเ มาะ ม
ขั้นตอนที่ 3 ลังจากนั้นจะเข้า ู่ขั้นตอนการคัดเลือก การกลายพันธุ์และ
การข้าม ายพันธุ์ทาใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลงยีนในโครโมโซม
ขั้นตอนที่ 4 ทาซ้าในขั้นตอนที่ 2 จนก ่าจะได้ค่าที่ดีที่ ุดตรงตามฟังก์ชัน
ค ามเ มาะ มที่ต้องการ

4. ขัน้ ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (GA)
Genetic algorithm เป็น ิธีการ ุ่มค่าในการแก้ มการที่ไม่เป็น
เชิงเ ้น และ าค่าที่เ มาะ มที่ ุดในงานที่มีค ามซับซ้อ น โดยมีค าม
น่าจะเป็นที่เลียนแบบการทางานของโครโมโซม การแก้ปัญ าของอัลกอรึ
ทึมจะขึ้นอยู่กับจาน นรุ่นของโครโมโซม ซึ่งการ ิ ัฒนาการของโครโมโซม
ที่ ใ ช้ ใ นการ าค่ า ที่ เ มาะ มนี้ จ ะใช้ ฟั ง ก์ ชั น ค ามเ มาะ ม (Fitness
function) ที่ อดคล้ อ งกั บ ฟั ง ก์ ชั น ั ต ถุ ป ระ งค์ (Objective function)
และกระบ นการทางพั น ธุ ก รรม เช่ น การแทนที่ ข องโครโมโซม
(Reproduction), การกลายพั น ธุ์ (Mutation) และการ ลั บ ายพั น ธุ์
(Crossover) ซึ่งขั้นตอนการทางานของ GA แ ดงได้ดังรูปที่ 3 เริ่มต้นด้ ย
การ ุ่ ม ค่ า ประชากร (Population) ซึ่ ง แทนด้ ยค่ า จ าน นจริ ง รื อ ชุ ด
เลขฐาน องเรียกค่านี้ ่าโครโมโซมประ ิทธิภาพในการพัฒนาแต่ละระบบ
จะก า นดฟังก์ชันค ามเ มาะ ม ในฟังก์ชันค ามเ มาะ มของแต่ละ
โครโมโซมจะคาน ณ าค่าที่เ มาะ มที่ ุด เพื่อนาไปใช้ ต่อยังรุ่นถัดไป ใน
บทค าม ิจัยนี้จะใช้ค่า ัญญาณค ามคลาดเคลื่อนของระบบ (Error) เป็น
ฟั ง ก์ ชั น ค ามเ มาะ มในแต่ ล ะโครโมโซม โดยที่ ขั้ น ตอนของ ิ ธี เ ชิ ง
พันธุกรรมนี้ จะมี 3 ขั้นตอน ลักๆ คือ การแทนที่, การข้าม ายพันธุ์ และ
การกลายพันธุ์

5. การควบคุมระบบด้วย PI-PD แบบวิธีเชิงพันธุกรรม(
ค่าพารามิเตอร์ของตั ค บคุมแบบ PI-PD จะประกอบไปด้ ย
อัตราการขยาย kp , ki , kf , kd โดยใช้ขั้นตอน ิธีเชิงพันธุกรรมในการ า
ค่าที่เ มาะ มที่ ุดใ ้กับระบบโดยอา ัย Optimization tool-GA ซึ่งเป็น
GUI (Graphic user interface) ที่ช่ ยทาใ ้ ามารถใช้ GA ในการ าค่าที่
เ มาะ มที่ ุดของค่าตั แปรที่เรา นใจโดยอา ัยฟังก์ชันค ามเ มาะ ม
มาช่ ยก า นดในการ าค่าอั ตราการขยายของตั ค บคุม PI-PD โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.1 กา นดค่าพารามิเตอร์ของวิธเี ชิงพันธุกรรม
ก า นดค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องขั้ น ตอน ิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรมใน
Optimization tool-GA า รับการพัฒนาระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรง
แบบไร้ แ ปรงถ่ า นเพื่ อ าค่ า อั ต ราการขยาย kp , ki , kf , kd ในการ
ออกแบบระบบตั ค บคุมแบบ PI-PD(GA) แ ดงได้ดังตารางที่ 2

ร้างประชากรต้นแบบ

ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของ ิธีเชิงพันธุกรรม
จาน นประชากร
อัตราการข้าม ายพันธุ์
อัตราการกลายพันธุ์
จาน นตั แปร

คาน ณ fitness

การคัดเลือก

ค่าขอบต่า [kp ki kf kd ]
ค่าขอบ ูง [kp ki kf kd ]

50
0.8
0.02
4
[ 0 0 0 0]
[10 10 10 10]

การกลายพันธุ์
5.2 ฟังก์ชันความเ มาะ ม (Fitness function)
ในการค าน ณ าค่ า ค ามเ มาะ มของแต่ ล ะโครโมโซม
จาเป็นต้องเลือกฟังก์ชันค ามเ มาะ มเพื่อใช้ าค่าอัตราการขยายที่ดีที่ ุด
ใ ้กับระบบ เพื่อทาใ ้ระบบมีค่าค ามผิดพลาดระ ่าง ัญญาณขาเข้าและ
ัญญาณขาออกน้อยที่ ุด โดยปกติทั่ ไปแล้ มี ลายฟังก์ชันที่นามาใช้ใน
การ าค่าที่ดีที่ ุด เช่น ค่าเฉลี่ยกาลัง องของค ามคลาดเคลื่อน (Mean
square error: MSE), อิ น ทิ ก รั ล ของค่ า ผิ ด พลาด ั ม บู ร ณ์ ( Integral
absolute error: IAE) รื อ อิ น ทิ ก รั ล ของค่ า ผิ ด พลาดยกก าลั ง อง
(Integral-squared error: ISE) บ ทค า ม ิ จั ย นี้ จ ะ ใช้ ฟั ง ก์ ชั น ค าม

การข้าม ายพันธุ์
ไม่ตรงตามเงื่อนไขการ
ยุด
เงื่อนไขการ ยุด
รูปที่ 3 ขั้นตอน ธิ ีเชิงพันธุกรรม
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เ มาะ มอินทิกรัลของค่าผิดพลาดยกกาลัง อง (Integral-squared error:
ISE) ซึ่งค่ า ฟังก์ ชั่นค ามเ มาะ มนี้ จ ะ นใจเฉพาะขนาดของ ั ญ ญาณ
ผิดพลาด และไม่ นใจเครื่อง มาย ่าจะเป็นค่าบ ก รือค่าลบ โดยการนา
ค่าค ามผิดพลาด E(t) ระ ่าง ัญญาณขาเข้ากับ ัญญาณขาออกที่ ัดได้
จากระบบค บคุ ม มายกก าลั ง อง ท าใ ้ ค่ า ั ญ ญาณมี ค่ า เป็ น บ ก
ตลอดเ ลาและมี ค ามต่ อ เนื่ อ งของรู ป ั ญ ญาณ โดยที่ ฟั ง ก์ ชั น ค าม
เ มาะ มอินทิกรัลของค่าผิดพลาดยกกาลัง อง เขียนได้ดัง มการที่ 8
ISE = ∫ E2 (t) dt
(8)

6. ผลการทดลอง
ั ข้ อ นี้ จ ะกล่ า ถึ ง ิ ธี ก ารทด อบระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านที่ค บคุมด้ ยตั ค บคุม PI-PD โดยใช้ ิธีการ
แบบ GA บนโปรแกรม MATLAB เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ม าเปรี ย บเที ย บและ
ิเคราะ ์ โดยแบ่งออกเป็น การ าอัตราการขยายที่เ มาะ มที่ ุด และนา
ผลที่ได้ไป าผลตอบ นองของระบบเมื่อเทียบกับ ิธีการอื่นๆ
6.1 การ าอัตราการขยาย า รับตัวควบคุม PI-PD(GA)
การออกแบบตั ค บคุม PI-PD า รับค บคุมระบบมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยใช้ GA มีกระบ นการโดยเริ่มต้นจาก
การกา นดค่าพารามิเตอร์ของ GA ดังตารางที่ 2 เพื่อใช้ในการ ุ่มอัตรา
การขยายโดยการอา ัย ฟังก์ชันเป้ า มายเป็ น มการในการก า นดทิ
ทางการลู่เข้า ู่คาตอบที่เ มาะ ม โดยกา นดใ ้มีขอบเขตของอัตราการ
ขยาย (kp , ki , kf , kd ) ∈ [0,10] ผลของการ าค่าอัตราการขยายด้ ย
ิธีการแบบ GA นี้ จะทาการจาลองโปรแกรมและเก็บผลการทดลองที่ได้
โดยการทาซ้าทั้ง มด 10 รอบ ใน Optimization tool-GA บนโปรแกรม
MATLAB ลังจากนั้น เลือ กค่า อั ตราการขยายในรอบการทางานที่ มี ค่ า
Objective function value (Best value) ที่เข้าใกล้ 0 ที่ ุด จากรูปที่ 4
แ ดงค่าค ามเ มาะ มที่ดีที่ ุดในแต่ละรอบของระบบ PI-PD จะเ ็นได้ ่า
กราฟลู่เข้าเพื่อ าคาตอบที่ดีที่ ุดในแต่ล่ะรอบ

รูปที่ 5 ค่าเฉลี่ยระยะทางระ ่างโครโมโซมในแต่ละรอบ
จากรูปที่ 5 แ ดงค่าเฉลี่ยของระยะทางระ ่างโครโมโซมในแต่
ละรอบการทางาน เป็นการแ ดงใ ้เ ็น ่าชุดโครโมโซมใ ม่ในแต่ละรุ่นมี
การพัฒนาปรับปรุง ายพันธุ์ใ ้ดีขึ้น และมีระยะทางระ ่างโครโมโซม
ลดลง นั้นแ ดงใ ้เ ็น ่าโครโมโซมกาลังพยายามที่จะปรับตั เข้า าคาตอบ
ที่ดีที่ ุด
เมื่อนาค่าอัตราการขยาย kp , ki , kf , kd ที่ได้จากการทางาน
บน Optimization tool-GA ไปจาลองในระบบค บคุม PI-PD ของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน บนโปรแกรม MATLAB-Simulink เพื่อ
ทาการเปรียบเทียบใ ้เ ็น ่าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรง
ถ่านที่ค บคุมด้ ยตั ค บคุม PI-PD(GA) นั้นใ ้ผลตอบ นองที่ดีก ่าระบบ
แบบที่ไม่มีตั ค บคุม แ ดงได้ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ผลตอบ นองการค บคุมแบบ PI-PD(GA)
เปรียบเทียบกับระบบแบบที่ไม่มีตั ค บคุม
ทาการเปรียบเทียบผลการตอบ นองของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านแบบไม่มีตั ค บคุม กับระบบที่ค บคุมแบบ
PI-PD(GA) จะเ ็นได้ ่าผลตอบ นองของ PI-PD(GA) เข้า ู่ ภา ะ มดุล

รูปที่ 4 ค่าค ามเ มาะ มที่ดีที่ ุดในแต่ละรอบของระบบ PI-PD
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0.0093 ินาที, %overshoot ประมาณ 0.3040% และมีค่าแอมพลิจูดใน
ภา ะ มดุล (Steady state) อยู่ที่ 12.9790 ใ ้ผลการตอบ นองที่ดีก ่า
ตั ค บคุมแบบ PI-PD(ZN) ซึ่งมีค่า Settling time ที่เ ลา 0.0016 ินาที ,
ค่า Rise time ที่เ ลา 0.0610 ินาที , %overshoot 0.3260% และค่า
แอมพลิ จู ด ของ steady state อยู่ ที่ 4.7220 ท าใ ้ แ อมพลิ จู ด ที่ ภา ะ
มดุลของระบบ PI-PD(ZN) มีค่าน้อยก ่าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรง
แบบไร้แปรงถ่านที่ไม่มีตั ค บคุมอยู่มาก

(Settling time) ที่ เ ลา 0.0134 ิ น าที และเ ลาช่ งขึ้ น (Rise time)
0.0093 ินาที แต่ระบบที่ไม่มีตั ค บคุมเข้า ู่ ภา ะ มดุลที่เ ลา 0.0664
ินาที และมีค่า Rise time ที่เ ลา 0.0372 ินาที ซึ่งผลตอบ นองของ
ระบบที่ค บคุมแบบ PI-PD(GA) เข้า ู่ภา ะ มดุลได้เร็ ก ่าระบบที่ไม่มีตั
ค บคุม โดยใช้เ ลาเพียงแค่ 20.18% ของระบบที่ไม่มีตั ค บคุม และค่า
เ ลา Rise time โดยใช้เ ลาประมาณ 25% ของระบบที่ไม่มีตั ค บคุม
6.2 การเทียบผลการตอบ นองของระบบ PI-PD(GA)
ทาการ าค่า อัตราการขยาย kp , ki , kf , kd ด้ ยตั ค บคุม
PI-PD(GA) ,อัตราการขยาย า รับตั ค บคุมแบบ PI-PD(ZN) และอัตรา
การขยาย kp , ki , kd ด้ ยตั ค บคุม PID แบบ GA แ ดงได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าอัตราการขยายด้ ย ิธกี ารต่างๆ
ิธี

kp

ki

kf

kd

PI-PD(GA)
PI-PD(ZN)
PID(GA)

4.68200
0.01740
9.99600

9.99600
0.00001
8.64000

0.00100
-0.04576
-

0.01900
0.00001
5.71900

เมื่อนาค่าอัตราการขยายด้ ย ิธีการต่างๆ ในตารางที่ 3 ไปทา
การจาลองระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านบนโปรแกรม
MATLAB-Simulink ได้ ผ ลการตอบ นองของระบบ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านด้ ย ิธีการแบบ PI-PD(GA), PI-PD(ZN) และ
PID(GA) ทาการเปรีย บเทีย บกับ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า กระแ ตรงแบบไร้
แปรงถ่านแบบไม่มีตั ค บคุม ได้ดังรูปที่ 7 และดังรูปที่ 8
รูปที่ 8 ผลตอบ นองการค บคุมแบบ PI-PD(GA)
เปรียบเทียบกับ PID(GA)
จากรู ป ที่ 8 แ ดงผลตอบ นองของระบบมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่า นของระบบด้ ย ิธีการ PI-PD(GA), PID(GA)
และระบบที่ไม่มีตั ค บคุม จะเ ็นได้ ่าผลตอบ นองของตั ค บคุมแบบ
PID(GA) ถึงแม้ ่าระบบจะเข้า ู่ ภา ะ มดุลได้เร็ ก ่าเนื่องจากมีค่า Rise
time และค่า Settling time น้อยก ่าระบบที่ค บคุมแบบ PI-PD(GA) ก็
จริ ง แต่ ก ลั บ มี ค่ า %overshoot ู ง ถึ ง 74.5610% ซึ่ ง ู ง ก ่ า ระบบที่
ค บคุมด้ ยระบบ PI-PD(GA) ถึง 74.257% ทาใ ้ผลการตอบ นองของ
ัญญาณมีการแก ่งไก มาก ก่อนที่ระบบจะเข้า ู่ ภา ะ มดุล การแก ่ง
ไก ของ ัญญาณนี้อาจ ่งผลเ ียใ ้กับอุปกรณ์ได้
จากการเปรียบเทียบผลการตอบ นองของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านด้ ย ิธีการแบบ PI-PD(GA), PI-PD(ZN) และ
แบบ PID(GA) ดั ง รู ป ที่ 7 และ 8 ามารถ รุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า
%Overshoot, ค่า Rise time, ค่า Settling time และค่า Steady state
ได้ดังตารางที่ 4

รูปที่ 7 ผลตอบ นองการค บคุมแบบ PI-PD(GA)
เปรียบเทียบกับ PI-PD(ZN)
จากรู ป ที่ 7 แ ดงผลตอบ นองของระบบมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแ ตรงแบบไร้แ ปรงถ่ า นเมื่อ ใช้ ิธีก าร PI-PD(GA), PI-PD(ZN) และ
ระบบที่ไม่มีตั ค บคุม จะเ ็นได้ ่าผลตอบ นองของตั ค บคุมแบบ PIPD(GA) มีค่า Settling time ที่เ ลา 0.0134 ินาที, ค่า Rise time ที่เ ลา
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ตารางที่ 4 ผลการตอบ นองของระบบด้ ย ธิ ีการต่างๆ
ธิ ี
%Overshoot
Rise time
Settling time
Steady state

PI-PD(GA)
0.3040
0.0093
0.0134
12.9790

PI-PD(ZN)
0.3260
0.0610
0.0016
4.7220

[7] O. J. Oguntoyinbo, “PID Control of Brushless DC Motor and
Robot Trajectory Planning and Simulation with
MATLAB/SIMULINK”, Technology and Communication,
2009.
[8] S. Srikanth and G. R. Chandra, “Modeling and PID Control
of the Brushless DC Motor with the help of Genetic
Algorithm”, IEEE Science And Management, March 30-31,
2012.

PID(GA)
74.5610
0.0000
0.0000
12.9790

7. รุป
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่านที่ค บคุมด้ ย
ตั ค บคุม PI-PD(GA) ที่ได้นาเ นอในบทค ามนี้ เมื่อนาผลการทดลองที่ได้
มาเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่มีตั ค บคุม จะเ ็นได้ ่าระบบที่ค บคุมแบบ
PI-PD(GA) มีค่า Rise time, Settling time และยังเข้ า ู่ ภา ะ มดุลได้
เร็ ก ่าระบบที่ไม่มีตั ค บคุม ่ นระบบค บคุมที่ใช้ตั ค บคุม PI-PD(ZN)
พบ ่าระบบที่ออกแบบด้ ย ิธีการแบบ PI-PD(GA) มีค่า %Overshoot,
Rise time, Settling time และ Steady state error ที่ ดี ก ่ า แบบ PIPD(ZN) ทาใ ้ มีผลการตอบ นองของระบบและเข้า ู่ ภา ะ มดุล ด้ ย
ิ ธี ก ารแบบ PI-PD(GA) ดี ก ่ า แบบ PI-PD(ZN) ่ นตั ค บคุ ม แบบ
PID(GA) ถึงแม้ ่าจะใ ้ค่า Rise time และ Settling time ที่ดีก ่าการใช้
ตั ค บคุมแบบ PI-PD(GA) แต่ก็พบ ่ามีค่า %Overshoot ูงก ่ามากทา
ใ ้เกิดการแก ่งไก ของ ัญญาณก่อนเข้า ู่ ภา ะ มดุล ซึ่งอาจเกิดผลเ ีย
ต่ออุปกรณ์ภายในมอเตอร์กระแ ตรงแบบไร้แปรงถ่าน

าทินี โล ะญาณจารี: กาลัง ึก าระดับปริญญาโท
ภาค ิชา ิ กรรมอิเล็กทรอนิก ์และโทรคมนาคม
คณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี งาน ิจัยที่ นใจได้แก่ ระบบค บคุม

ุ ิชัย อั ินชัยโชติ: ปัจจุบันดารงตาแ น่ง
ฒ
รอง า ตราจารย์ ประจ าภาค ิ ช า ิ กรรม
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ์ แ ล ะ โ ท ร ค ม น า ค ม ค ณ ะ
ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอม
เกล้าธนบุรี งาน ิจัยที่ นใจได้แก่ H-infinity Control,
Fuzzy Modeling and Control
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