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บทคัดย่ อ
ปั ญ หาความล่ า ช้ า ของสั ญ ญาณเนื่ อ งจากการตอบสนองของ
อุปกรณ์ หรื ออุปกรณ์วดั คุมในกระบวนการเคมี ที่มีการส่ งสัญญาณกลับมา
ยังตัวควบคุม เป็ นปัญหาที่มีความสาคัญต่อการทางานของระบบควบคุม ซึ่ ง
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและเสถียรภาพของการควบคุม งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอ
วิธีการออกแบบระบบควบคุมสาหรั บแก้ปัญหาการล่าช้าของสัญญาณที่ตวั
แปรขาเข้ า และตัว แปรขาออกในกระบวนการเคมี โ ดยใช้ เ ทคนิ ค
Input/output (I/O) linearization ในการสร้างตัวควบคุ มร่ วมกับตัวทานาย
ค่าตัวแปรสถานะ ณ เวลาที่ เ สมื อนไม่เ กิ ดความล่ าช้า เพื่อส่ งค่ าให้ กบั ตัว
ควบคุ มและน าค่ าที่ ทานายได้ม าพิ จารณากับค่ าตัวแปรขาออกที่ ออกจาก
กระบวนการจริ ง เพื่ อทาการชดเชยค่าให้ก ับ กับค่ า เป้ าหมายที่ ใ ช้ใ นการ
คานวณค่าตัวแปรขาเข้าที่ เหมาะสมที่ จะป้ อนให้ก ับกระบวนการ โดย
ทดสอบระบบควบคุมที่ออกแบบไว้กบั ตัวอย่างกระบวนการเครื่ องปฏิกรณ์
ถังกวนแบบต่อเนื่ อง (Continuous stirred tank reactor, CSTR) ในระบบตัว
แปรเดี่ยว พบว่าตัวแปรขาออกของกระบวนการสามารถเข้าสู่ ค่าเป้ าหมายได้
แม่นยาและรวดเร็ ว
คาสาคัญ: Time delay, Input-output linearization, Single-input singleoutput, Model-based control

Abstract
The problem of time delay due to transportation lags and
measurement delays in chemical processes is the significant problem of
control system. The problem of time delay has an effect on performance
and stability of the control system. This work presents a new control
system for handling the chemical process with input and output time
delays. The feedback controller is based on the Input/output (I/O)

linearization integrated with the time delay-free state-predictor which used
I/O linearization technique to predict the state variables that is compared
with output of process value to compensate the set point value that was
delayed. The designed control system is tested by applying to the
continuous stirred tank reactor which exist time delay in single-input
single-output system. The advantage of the designed control system is
easy structure in formulation. The results via simulation demonstrate that
the designed control system yields good not only performance of quick
and accurate setpoint tracking but also yields good regulatory
performance.
Keyword: Time-delay, Input-output linearization control, Single-input
single-output, Model-based control

1. บทนา
กระบวนการทางเคมี เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างมาก
เนื่ องจากเป็ นกระบวนการที่ใช้ในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ต่างๆในชี วิตประจาวัน
ที่มีความสาคัญ เช่ น กระบวนการผลิตน้ ามัน ปูนซี เมนต์ ยารั กษาโรค และ
อาหารต่างๆ เป็ นต้น การดาเนินไปของกระบวนการนั้นส่ วนมากนั้นมีความ
ยุง่ ยากซับซ้อน ระบบควบคุมได้ถูกนามาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิ ต
ช่วยให้การตอบสนองของกระบวนการที่เกิดขึ้นสามารถเข้าสู่ ค่าเป้ าหมายได้
รวดเร็ วและแม่นยามากขึ้ น ทาให้การศึ กษาและพัฒนาระบบควบคุ มให้ มี
ความสามารถในการควบคุ ม กระบวนการทางเคมี ใ ห้ ต อบสนองต่ อ ค่ า
เป้ าหมายที่ ต้องการอย่างแม่ น ยาขึ้ น ได้รับความสนใจมากขึ้ น การพัฒนา
ระบบควบคุมจึ งเริ่ มต้นจากการศึ กษาปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในระบบควบคุ มซึ่ งมี
ในแง่มุมต่างๆหลายๆปั ญหา เช่น ปั ญหาการล่าช้าของสัญญาณที่ใช้ในระบบ
ควบคุม (Time delay) เกิ ดจากการที่ สัญญาณเดิ นทางไปยังอุปกรณ์ หรื อ

ตาแหน่งเป้ าหมายล่าช้า ซึ่ งเกิดได้ท้ งั ในกรณี จากตัวแปรขาเข้าและตัวแปรขา
ออก การล่าช้าของสัญญาณของตัวแปรขาเข้า (Input delay) เกิ ดจากเมื่อเรา
ส่งสัญญาณเข้าไปเพื่อทาการเปิ ดหรื อปิ ดวาล์วในการควบคุมอัตราไหลของ
สาร วาล์วนั้นมีความฝื ดจึงทาให้มีการตอบสนองที่ล่าช้า ทาให้เกิ ดการล่าช้า
ของสัญญาณที่ตวั แปรขาเข้าขึ้ น ส่ วนการล่ าช้าของสัญญาณที่ เกิ ดขึ้ นที่ ตวั
แปรขาออก (Output delay) อาจเกิดจากตัวควบคุมการอ่านเซ็นเซอร์ มีรอบ
เวลาในการรับสัญญาณทาให้ตอ้ งรอเวลาในการที่จะส่ งสัญญาณจึงเกิ ดการ
ล่าช้า การล่าช้าของสัญญาณนั้นส่ งผลให้ระบบควบคุ มมี ประสิ ทธิ ภาพลด
น้อยลงและบางครั้งก่อให้เกิดความไม่เสถียรในระบบควบคุม
ปั ญหาการล่าช้าของสัญญาณนั้นเกิ ดได้จากทั้งสัญญาณของตัว
แปรขาเข้าหรื อสัญญาณของตัวแปรขาออก แต่การแก้ปัญหาการล่ าช้าของ
สัญญาณโดยสนใจปั ญหาสัญญาณล่าช้าที่ตวั แปรขาเข้าหรื อตัวแปรขาออก
เพียงอย่างเดียว การแก้ไขปั ญหาการล่าช้าของสัญญาณของตัวแปรขาเข้าทา
ได้หลากหลายวิธีดงั เช่นในงานวิจยั ของ Hu และ Rangaiah (1999)ใช้เทคนิ ค
ของ Internal model control ในการแก้ปัญหาการล่าช้าของสัญญาณ Henson
และ Seborg (1994) การใช้เทคนิ คของ แบบจาลองในการทานายโดยใช้
หลักการของ Global linearization control (GLC) ส่ วนการแก้ไปปั ญหาการ
ล่าช้าของสัญญาณในตัวแปรขาออก หลักการจะมีความคล้ายคลึ งกันกับการ
ล่าช้าในตัวแปรขาเข้า แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ดังกล่าวพิจารณาปั ญหาการ
ล่ า ช้า ของสัญ ญาณจากตัวแปรขาเข้า หรื อ ตัว แปรขาออกเพี ย งอย่างเดี ย ว
เท่านั้น โดยทัว่ ไปในระบบอาจเกิดปั ญหาการล่าช้าของสัญญาณพร้ อมกันได้
ทั้งจากตัวแปรขาเข้าและตัวแปรขาออกพร้ อมๆกัน ทาให้ ระบบควบคุ ม
สามารถดาเนิ นการหรื อตอบสนองได้ไม่ดี ส่ งผลให้ตอ้ งมีการศึกษาในการ
แก้ปัญหาดังกล่ าวเพิ่ม ซึ่ งงานวิ จยั ในเรื่ องระบบควบคุ มที่ ตอบสนองต่ อ
ระบบที่มีการล่าช้าของสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออกได้น้ นั ยังไม่ได้รับการ
สนใจและยังไม่มีการศึกษาอย่างแพร่ หลายมากนัก ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ
Kravaris และWright (2003) ที่ได้ทาการศึกษาในเรื่ องนี้
งานวิจยั นี้ นาเสนอระบบควบคุมที่ตอบสนองต่อระบบที่ เกิ ดทั้ง
การล่ าช้าของสัญญาณขาเข้าและสัญญาณขาออกที่ เกิ ดขึ้ นพร้ อมๆกัน โดย
ผสานเทคนิ ค I/O Linearization ร่ วมกับการใช้ตวั ประมาณค่าทานายค่าตัว
แปรสถานะในอนาคตเพื่ อ ใช้ค านวณค่ าตัวแปรขาเข้าที่ ส่ งให้ ก ับ ระบบ
ประกอบกับการพิจารณาการล่าช้าของสัญญาณในตัวแปรขาเข้าและตัวแปร
ขาออกเป็ นค่าการล่ าช้ารวม เพื่อเปรี ยบเที ยบกับค่ าเป้ าหมายที่ เ วลาอดี ต
เพื่อให้ค่าที่อ่านได้กบั ค่าที่ตอ้ งการเป็ นค่าที่เวลาเดี ยวกันแล้วนาค่าต่างๆที่ได้
ไปใช้คานวณในตัวควบคุมเพื่อคานวณค่าตัวแปรค่าเข้าที่ เหมาะสมที่จะส่ ง
ให้กบั กระบวนการ ทาให้ระบบควบคุมควบคุ มได้อย่างมี เสถี ยรภาพและ
ตอบสนองได้ร วดเร็ ว จึ งเป็ นประโยชน์ ต่ อการพัฒนาระบบควบคุ ม ใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

การนาเสนอบทความนี้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ในส่ วนแรกจะ
กล่าวถึงชนิ ดของตัวควบคุมและทฤษฏีที่ใช้ในการสร้ างตัวควบคุม ตามด้วย
การออกแบบตัวควบคุมสาหรั บกระบวนการที่มีการล่ าช้าของสัญญาณใน
ส่วนที่สอง และในส่ วนสุ ดท้ายจะกล่าวถึงผลการจาลองกระบวนการ

2. การออกแบบระบบควบคุม
2.1 การออกแบบตั ว ควบคุ ม ชนิ ด อิ น พุ ท เอาท์ พุ ท ลิ เ นี ย ร์ ไรเซชั น
(Input/output linearization control)
ระบบควบคุ มชนิ ดอิ นพุทเอาท์พุทลิ เ นี ยร์ ไรเซชันเป็ นหนึ่ งใน
ระบบควบคุ ม ที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค ดิ ฟ เฟอร์ เ รนเชี ย ลจี โ อเมตริ ก (Differential
geometric control) เมื่อพิจารณาสมการระบบไม่เป็ นเชิ งเส้นของระบบที่มี
การล่าช้าของสัญญาณที่ตวั แปรขาเข้าและตัวแปรขาออกดังสมการ
x(t )  f ( x(t ))u (t  p )



y (t )  h( x(t  q))


(1)

โดยกาหนดการเคลื่อนที่ของตัวแปรขาออกภายใต้ระบบควบคุมตอบสนอง
ในรู ปของสมการ
( D  1)r y  ysp

เมื่อ

D

คือ Differential operator ( D

(2)
d
dt
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คือตัวแปรปรับ

(Tuning parameter) , r คื ออัน ดับ ของความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปร
(Relative order) ในที่น้ ี ค่า r = 1 และ y คื อค่าตัวแปรขาออกของ
กระบวนการ
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบสมการ (1) และ (2) จะได้แบบจาลองใน
การควบคุมของตัวควบคุมดังนี้



u  t  p  q   x  t  q , ysp



(3)

เมื่อด้านขวาของสมการเป็ นค่าที่เวลา t สมการข้างต้นสามารถเขียนได้เป็ น
(4)

u  t   ( x(t  p), ysp )

ตัวประมาณค่าสถานะสร้ างโดยพิจารณาจากแบบจาลองของกระบวนการที่
เวลาเสมือนว่าไม่เกิดการล้าช้าของสัญญาณ จากสมการที่ (1) สามารถเขียน
ได้เป็ น
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(5)

เมื่อเปรี ยบเทียบสมการข้างต้นกับสมการ (1) จะเห็นว่า
x*  t   x  t  p 

(6)

ตัวประมาณค่าจึงเหมือนเป็ นการประมาณค่าที่เวลาอนาคตเพื่อนา
ค่าตัวแปรสถานะที่ได้ไปใช้ในการคานวณของตัวควบคุมต่อไป
จากการรวมตัวควบคุมแบบป้ อนกลับร่ วมกับตัวประมาณค่าและ
ตัวชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนในออกแบบเป็ นระบบควบคุม จะได้ระบบ
ควบคุมดังแสดงในรู ปที่ 1

3.การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพระบบควบคุ ม กั บ กรณี ศึ ก ษาของ
เครื่องปฏิกรณ์ กวนแบบต่ อเนื่อง
ระบบควบคุมที่ออกแบบไว้ถูกนามาทดสอบกับเครื่ องปฏิกรณ์กวน
แบบต่อเนื่องที่เป็ นระบบตัวแปรเดี่ยว ซึ่ งในถังปฏิกรณ์กวนแบบต่อเนื่ อง
เกิดปฏิกิริยาจาก A  B ดังแสดงในรู ปที่ 2
โดยตัวแปรควบคุมคือความเข้มข้นขาออกของสาร A ( C A )
และอุณหภูมิขาออก ( T ) ตัวแปรปรับคืออุณหภูมิของน้ าหล่อเย็น ( TC ) ตัว
แปรสถานะคือความเข้มข้นขาเข้าของสาร A ( C Ai ) ความเข้มข้นขาออก
ของสาร B ( CBi ) และอุณหภูมิของสายสารขาเข้า ( Ti )

F,Ti ,C Ai





dT F
(H )
E
UA

 (T f  T ) 
k0 exp(
)C A 
[TC (t  p)  T ]
dt V
 CP
RT
V CP


y  T (t - q)



dC A F
E
 (C Af  C A )  k0 exp(
)C A
dt
V
RT

โดย TC คือตัวแปรขาเข้าหรื อตัวแปรปรับ ( u ), p คือการล่าช้าของเวลาที่
ตัวแปรขาเข้า ( TC ) และ q คือการล่าช้าของเวลาที่ตวั แปรขาออก ( T )
และค่าของตัวแปรต่างๆดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าตัวแปรของกระบวนการ (Hu และ Rangaiah,1999)
ตัวแปร

ค่า

ตัวแปร

ค่า

F

100 L/min

k0

7.21010 1/min

C Af

1 mol/L

E/R

8750 K

Tf

300 K

H

5104 J/mol

V

100 L



1000 g/L

UA

5104 J/min.K

CP

0.239 J/g.K

TC

F,T,CA ,CB

TC

A

B

รู ปที่ 1 ถังปฏิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง (CSTR)
สมการการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นและอุณหภูมิในถังปฏิกรณ์
กวนแบบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นสามารถอธิ บายได้ดว้ ยสมการเชิงอนุพนั ธ์ ดังนี้

รู ปที่ 2 การตอบสนองของความเข้มข้นของสาร A , อุณหภูมิและอุณหภูมิน้ า
หล่อเย็น ของตัวควบคุมต่อกระบวนการที่เกิดการล่าช้าของสัญญาณที่ตวั
แปรขาเข้าและขาออก

(7)

ถ้า จะต้อ งการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข องสารในระบบให้ มี ค่ า เท่ า เดิ ม นั้ นค่ า
อุณหภู มิข องน้ าหล่ อเย็น ที่ ค านวณได้จากตัวควบคุ มจึ งต้องมี การปรั บตัว
สู ง ขึ้ น เพื่ อ ชดเชยกับ ปริ มาณของน้ า ที่ เ สี ย ไปจากอัต ราการไหลที่ ล ดลง
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นจึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในตอนแรกแล้วปรับตัวจนนิ่ งที่
ค่าหนึ่ งทาให้อุณหภูมิมีการปรับตัวเข้าสู่ ค่าเป้ าหมายเดิมได้

รู ปที่ 3 การตอบสนองต่อการทดสอบของการเปลี่ยนแปลงค่าเป้ าหมายของ
ระบบควบคุมที่ออกแบบกับกระบวนการที่มีการล่าช้าของสัญญาณจากตัว
แปรขาเข้า ( p ) และขาออก ( q )
รู ปที่ 2 เป็ นการทดสอบกระบวนการที่มีท้ งั ความล่าช้าของทั้ง
สัญญาณขาเข้า ( p ) เท่ากับ 12 วินาที และ สัญญาณขาออก ( q ) เท่ากับ 15
วินาที การตอบสนองของความเข้มข้นของสาร A ยังคงมีการเปลี่ยนแปลง
แบบแปรผกผันกับอุณหภูมิของสารขาออกของระบบและอุณหภูมิของน้ า
หล่อเย็น การใช้ระบบควบคุมที่เสนอจะให้ประสิ ทธิ ภาพดี กว่าการควบคุม
แบบ I/O linearization เพราะการควบคุมแบบที่นาเสนอให้ค่าที่ไม่แกว่งไป
มารอบค่าเป้ าหมาย
ทดสอบความสามารถในการเข้าสู่ ค่าเป้ าหมายของระบบควบคุม
โดยการเปลี่ยนค่าเป้ าหมายไปเป็ น 401.5 K โดยกระบวนการมีการล่าช้าของ
สัญญาณทั้งจากตัวแปรขาเข้า ( p ) เท่ากับ 12 วินาทีและตัวแปรขาออก
( q ) เท่ากับ 15 วินาที ดังแสดงในรู ปที่ 3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเป้ าหมาย
ในระบบควบคุ มตัวควบคุ ม จะมี ก ารค านวณค่ าตัว แปรขาเข้าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงจากค่าที่สภาวะเสถียรเดิมควบคุมอุณหภูมิขาออกของสาร ( T )
ให้สามารถตอบสนองโดยการเข้าสู่ค่าเป้ าหมายได้ดี
ทดสอบความคงทนของระบบควบคุมโดยการเพิ่มตัวรบกวนลง
ไปที่ค่าอัตราการไหลของสารให้ลดลง 10 % โดยที่กระบวนการมีการล่าช้า
ของสัญญาณจากตัวแปรขาเข้าเท่ากับ ( p ) เท่ากับ 12 วินาทีและตัวแปรขา
ออก ( q ) เท่ากับ 15 วินาที การตอบสนองต่อการควบคุมของระบบควบคุม
ได้ผลดังแสดงในรู ปที่ 4 เมื่ออัตราการไหลของน้ าหล่อเย็นมีค่าลดลงทาให้

รู ปที่ 4 การตอบสนองต่อการทดสอบของการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราขาเข้า
ของสารลดลง 10% ของระบบควบคุมที่ออกแบบในกระบวนการที่มีการ
ล่าช้าของสัญญาณจากตัวแปรขาเข้า ( p ) และขาออก ( q )

ออกแบบมาคือมีการวางโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อนมากและสามารถปรับใช้ได้
ง่าย
ตัวควบคุ มที่ ได้สร้ างขึ้ นได้ถูก นามาทดลองกับการควบคุ ม เครื่ องปฏิ กรณ์
กวนแบบต่อเนื่ องในระบบแบบตัวแปรเดี่ ยว พบว่าระบบควบคุมสามารถ
ควบคุมกระบวนการที่เกิดการล่าช้าทั้งจากตัวแปรขาเข้าและตัวแปรขาออก
ของระบบตัวแปรเดี่ยว เมื่อทดสอบความสามารถในการเปลี่ ยนค่าเป้ าหมาย
ของระบบควบคุ มพบว่าสามารถรั บ มือกับ การเปลี่ ยนค่ าเป้ าหมายได้เป็ น
อย่างดี และเมื่อทดสอบการทนต่อตัวรบกวนที่ เกิ ดขึ้ นในสัญญาณ ระบบ
ควบคุมก็สามารถรับมือกับการรบกวนได้โดยระบบจะปรับตัวเข้าสู่ สถานะ
เสถี ยรเองได้ ระบบควบคุมที่นาเสนอจึ งเป็ นทางเลื อกใหม่เพื่อปรั บปรุ ง
ระบบควบคุมเพื่อควบคุมกระบวนการที่เกิ ดความล่าช้าของสัญญาณทั้งจาก
ตัวแปรขาเข้าและตัวแปรขาออก ซึ่งยังผลไปสู่ ปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยลง

รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบต่อการตอบสนองต่อตัวรบกวนที่อตั ราการไหลของ
สารขาเข้า -10% ระหว่างการใช้วิธี IMC-FC กับวิธีที่ถูกนาเสนอขึ้นมา
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุม ที่ออกแบบ
กับระบบควบคุมแบบ Internal model control with feedback compensator
(IMC-FC) จากงานวิจยั ของ Henson และ Seborg (1994) โดยใส่ตวั รบกวนที่
อัตราการไหลของสารขาเข้าให้ลดลงไป 10 % ในกระบวนมีการล่าช้าของ
สัญญาณที่ตวั แปรขาเข้า ( p ) เท่ากับ 12 วินาที ดังแสดงในรู ป 5 พบว่า
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4. สรุปผลการทดลอง
งานวิ จ ัย นี้ ไปท าการน าเสนอเทคนิ ค ของระบบควบคุ ม ที่ ใ ช้
แก้ปัญหาในการควบคุมกระบวนการที่เกิ ดการล้าช้าของสัญญาณที่ตวั แปร
ขาเข้าและตัวแปรขาออก โดยระบบควบคุมดังกล่ าวอาศัยตัวควบคุมแบบ
I/O linearization ร่ วมกับการใช้ตวั ประมาณค่าที่เวลาที่ไม่เกิ ดการล่าช้าของ
สัญญาณเพื่อนาค่ามาหาความแตกต่างกับกระบวนการจริ งเพื่อคานวณค่า
เป้ าหมายและการเลื อกใช้ ค่าเป้ าหมายย้อนหลังส่ งให้ ก ับตัวควบคุ มเพื่ อ
ค านวณค่ าตัว แปรขาเข้า ที่ ป้อนให้ก ับระบบ ข้อดี ข องระบบควบคุ ม ที่

