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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ได้น าเสนอการออกแบบตัวควบคุม PI-PD ส าหรับ

ปรับปรุงระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านในการหา
ค่าประมาณที่เหมาะสมที่สุดให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยวิธีการ
ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm: GA) ซ่ึงเป็นวิธีการค้นหา
ค าตอบที่ดีที่สุดโดยใช้หลักการคัดเลือกแบบธรรมชาติและหลักการทางสาย
พันธุ์โดยอาศัยฟังก์ชันก าหนดค่าความเหมาะสม (Fitness function) ที่
สอดคล้องกับฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) ส าหรับประเมิน
ค่าของโครโมโซมที่ เป็นค าตอบที่ดีที่สุดซ่ึงจะมีค่าตัวเลขจากฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ที่น้อยที่สุด โดยระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่านจะถูกออกแบบและจ าลองสถานการณ์ในโปรแกรม MATLAB / 

Simulink ในการปรับค่าอัตราการขยาย PI-PD เปรียบเทียบกับวิธีการหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีการแบบซีเกลอร์-นิโคลส์ (Ziegler-Nichols: 

ZN) และการควบคุมระบบแบบไร้แปรงถ่านด้วยตัวควบคุม PID ด้วยวิธกีาร 
GA จากผลการจ าลองสถานการณ์แสดงให้เห็นว่าตัวควบคุม PI-PD ที่
ออกแบบโดย GA ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีประสิทธิภาพสูงกว่า 

 

ค าส าคัญ: มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน, ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม, ตัว
ควบคุม 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 

the Ziegler-Nichols tuning method and PID controller optimized 

by Genetic algorithm  
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1. ค าน า 
 ปัจจุบันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless 

dc motor)[1] ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในระบบอุตสาหกรรมเพราะมี
ข้อดีมากกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน (Brushled dc 
motor) เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่มีแปรงถ่านนี้มีขนาดเล็ก มีอายุการใช้
งานยาวนาน และไม่จ าเป็นต้องใช้แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงสูงๆ ในการ
สร้างสนามแม่เหล็ก ท าให้กินไฟน้อย อีกทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ
ไม่มีแปรงถ่านจะให้พลังงานเชิงกลสูง แรงบิดของความเร็วรอบสูง ความ
ต้านทานการหมุนต่ า ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องจ่ายไฟฟ้าตลอดเวลา มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านนี้เหมาะที่จะน ามาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป เช่น Hard disk, เครื่อง
เล่น CD/DVD, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องมือการแพทย์ โดยใน
ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไร้แปรง
ถ่านโดยการควบคุมระบบด้วยตัวควบคุมแบบ PID[2] เป็นจ านวนมาก
เพราะเป็นที่นิยมและง่ายต่อการน ามาประยุกต์ใช้งาน แต่เนื่องจากตัว
ควบคุม PID ยังมีปัญหาในการน ามาใช้งานกับระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นและ
แปรผันตามเวลา ในปัจจุบันมีหลายวิธีที่น ามาหาค่าที่เหมาะสมที่สุด เช่น 
ขั้นตอนวิธีการหาแบบซีเกลอร์-นิโคลส์ (Ziegler-Nichols: ZN)[3] หรือ
วิ ธี ก า รหา ค่าที่ เหมาะสมที่ สุ ดแบบอนุภาค  (Pa r t i ca l  swarm 
optimization: PSO)[4] เป็นต้น แต่ยังคงมีปัญหาในการออกแบบด้วยตัว
ควบคุม PID อยู่ เช่น Rise time , Overshoot และ Settling time  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการปรับปรุง
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน โดยการใช้ตัวควบคุม PI-
PD[5] เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และหาค่าประมาณที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับระบบด้วยวิธีการขั้นตอนเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm: 
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GA)[6] โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการน ามาวิเคราะห์ระบบ 
หลังจากนั้นจะน าผลการทดลองที่ได้มาเปรียบเทียบกับวิธีการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีการแบบ ZN[7] และการควบคุมระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านด้วยตัวควบคุม PID โดยวิธีการ GA[8]  

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 3 เฟส ประกอบไป
ด้วยขดลวดอาร์เมเจอร์ที่อยู่กับที่ 3 ชุด และมีขั้วแม่เหล็กถาวรเป็นตัว
เคลื่อนที่ โดยขดลวดอาร์เมเจอร์จะต่อกับวงจรสวิตช์ชิ่งอิเล็กทรอนิกส์ เกิด
กระแสไหลในขดลวดอาร์เมเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงตามความถี่ของการสวิตช์
ของทรานซิสเตอร์ก าลัง ส่งผลให้โรเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรหมุนตามการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ จากรูปที่ (1) แสดง
ระบบไฟฟ้าทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามเฟส 
 

 

รูปที่ 1 ระบบไฟฟ้าทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 

 

จากรูปสามารถเขียนสมการ Transfer function  [G(s)] 

อัตราส่วนระหว่างค่าความเร็วเชิงมุม (ωm) และแหล่งจ่ายแรงดัน (Vs) จะ
ได้ว่า 

 G(s)=
1

ke⁄
τm∙τe∙s2+τm∙s+1

  (1) 

 τm=
J×3R∅

kekt
  (2) 

 τe=
L∅

3R
 (3) 

 ke= kt×0.0605 (4) 

โดยที ่τm คือ ค่าคงทีของเวลาเชิงกล (Mechanical time constant)  

 τe  คือ ค่าคงที่ของเวลาเชิงไฟฟ้า (Electrical time constant) 

 ke  คือ ค่าคงที่แรงต้านกลับทางไฟฟ้า (Back emf. Constant) 

 J    คือ ความเฉื่อยของโรเตอร์ (Rotor inertia) 

 kt  คือ ค่าคงที่แรงบิด (Torque constant) 

โดยมีค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านดัง
ตารางที่ 1[7] 
 

 

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 

ความต้านทานระหวา่งเฟส (R∅) 
(R∅) 

 
(R∅) 

 

1.20 Ω 

ความเหนี่ยวน าระหว่างเฟส (L∅) 0.560 mH 

ค่าคงที่ของแรงบิด (kt) 25.5 mNm/A 

ค่าคงที่ของเวลาเชิงกล (τm) 

(Tm) 

 

17.1 ms 

ความเฉื่อยของโรเตอร์ (Jrotor) 92.5 gcx2  
𝑔𝑐𝑥2 

 

จ านวนเฟส (N) 3 

  

เมื่อน าข้อมูลดังตารางที่ 1 มาแทนในสมการมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน สามารถเขียนสมการ open loop transfer 

function ได้ดังสมการที ่5 

 G(s)=
13.11

2.66×10-6s2+0.0171s+1
   (5) 

3. การออกแบบระบบควบคุมแบบ PI-PD 
 จากรูปตัวควบคุม PI-PD จะค านวณสัญญาณความคลาดเคลื่อน 
E(s) ระหว่างสัญญาณที่วัดได้เมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า โดยตัวควบคุมนี้
จะหาค่าที่น้อยที่สุดโดยการปรับอัตราการขยายโดยใช้วิธีการแบบ GA ได้
ดังรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 ระบบมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านด้วยตวัควบคุม
แบบ PI-PD โดยวิธกีาร GA 

 

จากรูป ตัวควบคุมแบบ PD จะวางอยู่ในทิศทางป้อนกลับกับ
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ 
และตัวควบคุมแบบ PI จะวางอยู่ในทิศทางป้อนไปข้างหน้าเพื่อลดค่า 
Steady state error ซ่ึงทั้งตัวควบคุมแบบ PI และ PD นี้ จะท าการปรับ
หาค่าอัตราการขยายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดค่าสัญญาณความคลาดเคลื่อน
ด้วยวิธีการ GA สามารถเขียนสมการส าหรับตัวควบคุมแบบ PI-PD ใน
โดเมน 𝑠 ได้ดังนี ้
 PI=kp+

ki

s
  (6) 

 PD= kf+kds  (7) 

โดยที ่ kp คือ ตัวควบคุมเชิงสัดส่วน (Proportional) 

 ki   คือ ตัวควบคุมอินทิกรัล (Integral control) 

BLDC PI 

GA 

PD 

R(s) E(s) Y(s) 
+ 

- - 

+ 
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 kf คือ ตัวควบคุมเชิงสัดส่วนอยู่ในทิศทางป้อนกลับ (Proportional) 

 kd คือ ตัวควบคุมอนุพันธ์ (Derivative control) 

4. ขัน้ตอนวิธีเชิงพันธกุรรม (GA) 
Genetic algorithm เป็นวิธีการสุ่มค่าในการแก้สมการที่ไม่เปน็

เชิงเส้น และหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในงานที่มีความซับซ้อน โดยมีความ
น่าจะเป็นที่เลียนแบบการท างานของโครโมโซม การแก้ปัญหาของอัลกอรึ
ทึมจะขึ้นอยู่กับจ านวนรุ่นของโครโมโซม ซ่ึงการวิวัฒนาการของโครโมโซม
ที่ใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมนี้จะใช้ฟังก์ชันความเหมาะสม (Fitness 

function) ที่สอดคล้องกับฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) 

และกระบวนการทางพันธุกรรม เช่น การแทนที่ของโครโมโซม 
(Reproduction), การกลายพันธุ์  (Mutation) และการสลับสายพันธุ์  
(Crossover) ซ่ึงขั้นตอนการท างานของ GA แสดงได้ดังรูปที่ 3 เริ่มต้นด้วย
การสุ่มค่าประชากร (Population) ซ่ึงแทนด้วยค่าจ านวนจริงหรือชุด
เลขฐานสองเรียกค่านี้ว่าโครโมโซมประสิทธิภาพในการพัฒนาแต่ละระบบ 
จะก าหนดฟังก์ชันความเหมาะสม ในฟังก์ชันความเหมาะสมของแต่ละ
โครโมโซมจะค านวณหาค่าที่เหมาะสมที่สุด เพื่อน าไปใช้ต่อยังรุ่นถัดไป ใน
บทความวิจัยนี้จะใช้ค่าสัญญาณความคลาดเคลื่อนของระบบ (Error) เป็น
ฟังก์ชันความเหมาะสมในแต่ละโครโมโซม โดยที่ขั้นตอนของวิธีเชิง
พันธุกรรมนี้ จะมี 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ การแทนที่, การข้ามสายพันธุ์ และ
การกลายพันธุ์ 

 

 

รูปที่ 3 ขั้นตอนวธิีเชิงพันธุกรรม 

ขั้นตอนการท างานของวิธีเชิงพันธุกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 เร่ิมต้นสุม่ค่าพารามิเตอร์จากจ านวนประชากร, อัตราการข้าม
สายพันธุ์, อัตราการกลายพันธุ์, จ านวนรุ่น และท าการเข้ารหัสแบบสาย
อักขระเลขฐานสอง (Binary string) 
ขั้นตอนที่ 2 ค านวณและหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก การกลายพันธุ์และ
การข้ามสายพันธุ์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยีนในโครโมโซม 
ขั้นตอนที่ 4 ท าซ้ าในขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะได้ค่าที่ดีที่สุดตรงตามฟังก์ชัน 

ความเหมาะสมที่ต้องการ 

5. การควบคุมระบบด้วย PI-PD แบบวิธีเชิงพันธุกรรม( 

ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแบบ PI-PD จะประกอบไปด้วย
อัตราการขยาย kp, ki, kf, kd โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดให้กับระบบโดยอาศัย Optimization tool-GA ซ่ึงเป็น 
GUI (Graphic user interface) ที่ช่วยท าให้สามารถใช้ GA ในการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดของค่าตัวแปรที่เราสนใจโดยอาศัยฟังก์ชันความเหมาะสม 

มาช่วยก าหนดในการหาค่าอัตราการขยายของตัวควบคุม PI-PD โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
5.1 ก าหนดค่าพารามเิตอร์ของวิธเีชิงพันธุกรรม 

ก าหนดค่าพารามิ เตอร์ของขั้นตอนวิธี เชิ งพันธุกรรมใน 
Optimization tool-GA ส าหรับการพัฒนาระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แบบไร้แปรงถ่าน เพื่อหาค่าอัตราการขยาย kp, ki, kf, kd ในการ
ออกแบบระบบตัวควบคุมแบบ PI-PD(GA) แสดงได้ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของวิธีเชิงพันธุกรรม 

 

5.2 ฟังก์ชันความเหมาะสม (Fitness function) 
 ในการค านวณหาค่าความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซม
จ าเป็นต้องเลือกฟังก์ชันความเหมาะสมเพื่อใช้หาค่าอัตราการขยายที่ดีที่สุด
ให้กับระบบ เพื่อท าให้ระบบมีค่าความผิดพลาดระหว่างสัญญาณขาเข้าและ
สัญญาณขาออกน้อยที่สุด โดยปกติทั่วไปแล้วมีหลายฟังก์ชันที่น ามาใช้ใน
การหาค่าที่ดีที่สุด เช่น ค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน (Mean 

square error: MSE) ,  อินทิกรัลของค่าผิดพลาดสัมบู รณ์  ( Integral 

absolute error: IAE)  หรือ อินทิกรัลของค่าผิดพลาดยกก าลั งสอง 
(Integral-squared error: ISE) บทคว ามวิ จั ย นี้ จ ะ ใช้ ฟั ง ก์ ชั นความ  

จ านวนประชากร 50 

อัตราการขา้มสายพันธุ ์ 0.8 

อัตราการกลายพันธุ ์ 0.02 

จ านวนตวัแปร 4 

ค่าขอบต่ า [kp ki kf kd] [ 0 0 0 0] 

ค่าขอบสูง [kp ki kf kd] [10 10 10 10] 

สร้างประชากรต้นแบบ 

ค านวณ fitness 

การคัดเลือก 

เง่ือนไขการหยุด 

การกลายพันธุ ์

การข้ามสายพันธุ ์

ไม่ตรงตามเง่ือนไขการ
หยุด 
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เหมาะสมอินทิกรัลของค่าผิดพลาดยกก าลังสอง (Integral-squared error: 

ISE) ซ่ึงค่าฟังก์ชั่นความเหมาะสมนี้จะสนใจเฉพาะขนาดของสัญญาณ
ผิดพลาด และไม่สนใจเครื่องหมายว่าจะเป็นค่าบวกหรือค่าลบ โดยการน า
ค่าความผิดพลาด E(t) ระหว่างสัญญาณขาเข้ากับสัญญาณขาออกที่วัดได้
จากระบบควบคุมมายกก าลังสอง ท าให้ ค่าสัญญาณมีค่าเป็นบวก
ตลอดเวลาและมีความต่อเนื่องของรูปสัญญาณ โดยที่ฟังก์ชันความ
เหมาะสมอินทิกรัลของค่าผิดพลาดยกก าลังสอง เขียนได้ดังสมการที ่8 

 ISE = ∫ E2 (t) dt (8) 

6. ผลการทดลอง 
 หัวข้อนี้ จะกล่าวถึ งวิธีการทดสอบระบบมอเตอร์ ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่ควบคุมด้วยตัวควบคุม PI-PD โดยใช้วิธีการ
แบบ GA บนโปรแกรม MATLAB เพื่อน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น การหาอัตราการขยายที่เหมาะสมที่สุด และน า
ผลที่ได้ไปหาผลตอบสนองของระบบเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆ 

6.1  การหาอัตราการขยายส าหรบัตวัควบคุม PI-PD(GA) 
 การออกแบบตัวควบคุม PI-PD ส าหรับควบคุมระบบมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยใช้ GA มีกระบวนการโดยเร่ิมต้นจาก
การก าหนดค่าพารามิเตอร์ของ GA ดังตารางที่ 2 เพื่อใช้ในการสุ่มอัตรา
การขยายโดยการอาศัยฟังก์ชันเป้าหมายเป็นสมการในการก าหนดทิศ
ทางการลู่เข้าสู่ค าตอบที่เหมาะสม โดยก าหนดให้มีขอบเขตของอัตราการ
ขยาย (kp, ki, kf, kd) ∈ [0,10] ผลของการหาค่าอัตราการขยายด้วย
วิธีการแบบ GA นี้ จะท าการจ าลองโปรแกรมและเก็บผลการทดลองที่ได้
โดยการท าซ้ าทั้งหมด 10 รอบ ใน Optimization tool-GA บนโปรแกรม 
MATLAB หลังจากนั้นเลือกค่าอัตราการขยายในรอบการท างานที่มี ค่า 
Objective function value (Best value) ที่เข้าใกล้ 0 ที่สุด จากรูปที่ 4 
แสดงค่าความเหมาะสมที่ดีที่สุดในแต่ละรอบของระบบ PI-PD จะเห็นได้ว่า
กราฟลู่เข้าเพื่อหาค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ล่ะรอบ  

รูปที่ 4 ค่าความเหมาะสมที่ดีที่สุดในแตล่ะรอบของระบบ PI-PD 

รูปที่ 5 ค่าเฉลี่ยระยะทางระหว่างโครโมโซมในแต่ละรอบ 

จากรูปที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยของระยะทางระหว่างโครโมโซมในแต่
ละรอบการท างาน เป็นการแสดงให้เห็นว่าชุดโครโมโซมใหม่ในแต่ละรุ่นมี
การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีขึ้น และมีระยะทางระหว่างโครโมโซม
ลดลง นั้นแสดงให้เห็นว่าโครโมโซมก าลังพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาค าตอบ
ที่ดีที่สุด 

เมื่อน าค่าอัตราการขยาย kp, ki, kf, kd ที่ได้จากการท างาน
บน Optimization tool-GA ไปจ าลองในระบบควบคุม PI-PD ของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน บนโปรแกรม MATLAB-Simulink เพื่อ
ท าการเปรียบเทียบให้เห็นว่าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรง
ถ่านที่ควบคุมด้วยตัวควบคุม PI-PD(GA) นั้นให้ผลตอบสนองที่ดีกว่าระบบ
แบบที่ไม่มีตัวควบคุม แสดงได้ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 ผลตอบสนองการควบคุมแบบ PI-PD(GA)  

เปรียบเทียบกับระบบแบบที่ไม่มีตัวควบคุม 

 
ท าการเปรียบเทียบผลการตอบสนองของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านแบบไม่มีตัวควบคุม กับระบบที่ควบคุมแบบ 
PI-PD(GA) จะเห็นได้ว่าผลตอบสนองของ PI-PD(GA) เข้าสู่สภาวะสมดุล 
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(Settling time) ที่ เวลา 0.0134 วินาที และเวลาช่วงขึ้น (Rise time) 

0.0093 วินาที แต่ระบบที่ไม่มีตัวควบคุมเข้าสู่สภาวะสมดุลที่เวลา 0.0664 
วินาที และมีค่า Rise time ที่เวลา 0.0372 วินาที ซ่ึงผลตอบสนองของ
ระบบที่ควบคุมแบบ PI-PD(GA) เข้าสู่ภาวะสมดุลได้เร็วกว่าระบบที่ไม่มีตัว
ควบคุม โดยใช้เวลาเพียงแค่ 20.18% ของระบบที่ไม่มีตัวควบคุม และค่า
เวลา Rise time โดยใช้เวลาประมาณ 25% ของระบบที่ไม่มีตัวควบคุม 
6.2 การเทียบผลการตอบสนองของระบบ PI-PD(GA) 

ท าการหาค่าอัตราการขยาย kp, ki, kf, kd ด้วยตัวควบคุม 
PI-PD(GA) ,อัตราการขยายส าหรับตัวควบคุมแบบ PI-PD(ZN) และอัตรา
การขยาย kp, ki, kd ด้วยตัวควบคุม PID แบบ GA แสดงได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าอัตราการขยายดว้ยวิธกีารต่างๆ 

วิธ ี kp ki kf kd 

PI-PD(GA) 4.68200 9.99600 0.00100 0.01900 

PI-PD(ZN) 0.01740 0.00001 -0.04576 0.00001 

PID(GA) 9.99600 8.64000 - 5.71900 

 

 เมื่อน าค่าอัตราการขยายด้วยวิธีการต่างๆ ในตารางที่ 3 ไปท า
การจ าลองระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านบนโปรแกรม  
MATLAB-Simulink ได้ผลการตอบสนองของระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านด้วยวิธีการแบบ PI-PD(GA), PI-PD(ZN) และ 
PID(GA) ท าการเปรียบเทียบกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่านแบบไม่มีตัวควบคุม ไดด้ังรูปที่ 7 และดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 7 ผลตอบสนองการควบคุมแบบ PI-PD(GA) 
เปรียบเทียบกับ PI-PD(ZN) 

 

 จากรูปที่  7 แสดงผลตอบสนองของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านเมื่อใช้วิธีการ PI-PD(GA), PI-PD(ZN) และ
ระบบที่ไม่มีตัวควบคุม จะเห็นได้ว่าผลตอบสนองของตัวควบคุมแบบ PI-

PD(GA) มีค่า Settling time ที่เวลา 0.0134 วินาที, ค่า Rise time ที่เวลา 

0.0093 วินาที, %overshoot ประมาณ 0.3040% และมีค่าแอมพลิจูดใน
สภาวะสมดุล (Steady state) อยู่ที่ 12.9790 ให้ผลการตอบสนองที่ดีกว่า
ตัวควบคุมแบบ PI-PD(ZN) ซ่ึงมีค่า Settling time ที่เวลา 0.0016 วินาที ,
ค่า Rise time ที่เวลา 0.0610 วินาที, %overshoot 0.3260% และค่า
แอมพลิจูดของ steady state อยู่ที่ 4.7220 ท าให้แอมพลิจูดที่สภาวะ
สมดุลของระบบ PI-PD(ZN) มีค่าน้อยกว่าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แบบไร้แปรงถ่านที่ไม่มีตัวควบคุมอยู่มาก  

รูปที่ 8 ผลตอบสนองการควบคุมแบบ PI-PD(GA) 
เปรียบเทียบกับ PID(GA) 

 

 จากรูปที่  8 แสดงผลตอบสนองของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านของระบบด้วยวิธีการ PI-PD(GA), PID(GA) 
และระบบที่ไม่มีตัวควบคุม จะเห็นได้ว่าผลตอบสนองของตัวควบคุมแบบ 
PID(GA) ถึงแม้ว่าระบบจะเข้าสู่สภาวะสมดุลได้เร็วกว่าเนื่องจากมีค่า Rise 

time และค่า Settling time น้อยกว่าระบบที่ควบคุมแบบ PI-PD(GA) ก็
จริง แต่กลับมี ค่า  %overshoot สูงถึง 74.5610% ซ่ึงสูงกว่าระบบที่
ควบคุมด้วยระบบ PI-PD(GA) ถึง 74.257% ท าให้ผลการตอบสนองของ
สัญญาณมีการแกว่งไกวมาก ก่อนที่ระบบจะเข้าสู่สภาวะสมดุล การแกว่ง
ไกวของสัญญาณนี้อาจส่งผลเสียให้กับอุปกรณ์ได้ 
 จากการเปรียบเทียบผลการตอบสนองของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านด้วยวิธีการแบบ PI-PD(GA), PI-PD(ZN) และ
แบบ PID(GA) ดังรูปที่  7 และ 8 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบค่า 
%Overshoot, ค่า Rise time, ค่า Settling time และค่า Steady state 

ได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการตอบสนองของระบบด้วยวธิีการต่างๆ 

วิธ ี PI-PD(GA) PI-PD(ZN) PID(GA) 

%Overshoot 0.3040 0.3260 74.5610 

Rise time 0.0093 0.0610 0.0000 

Settling time 0.0134 0.0016 0.0000 

Steady state 12.9790 4.7220 12.9790 

 

7. สรุป 
 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่ควบคุมด้วย
ตัวควบคุม PI-PD(GA) ที่ได้น าเสนอในบทความนี้ เมื่อน าผลการทดลองที่ได้ 
มาเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่มีตัวควบคุม จะเห็นได้ว่าระบบที่ควบคุมแบบ 
PI-PD(GA) มีค่า Rise time, Settling time และยังเข้าสู่สภาวะสมดุลได้
เร็วกว่าระบบที่ไม่มีตัวควบคุม ส่วนระบบควบคุมที่ใช้ตัวควบคุม PI-PD(ZN) 

พบว่าระบบที่ออกแบบด้วยวิธีการแบบ PI-PD(GA)  มีค่า %Overshoot, 

Rise time, Settling time และ Steady state error ที่ ดี กว่ าแบบ PI-

PD(ZN) ท าให้มีผลการตอบสนองของระบบและเข้าสู่สภาวะสมดุลด้วย
วิธีการแบบ PI-PD(GA) ดีกว่าแบบ PI-PD(ZN) ส่วนตัวควบคุมแบบ 

PID(GA) ถึงแม้ว่าจะให้ค่า Rise time และ Settling time ที่ดีกว่าการใช้
ตัวควบคุมแบบ PI-PD(GA) แต่ก็พบว่ามีค่า %Overshoot สูงกว่ามากท า
ให้เกิดการแกว่งไกวของสัญญาณก่อนเข้าสู่สภาวะสมดุล ซ่ึงอาจเกิดผลเสีย
ต่ออุปกรณ์ภายในมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน  
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