
บทที1่ 

บทน า 

1.1 ความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิการท าความ
ร้อนส าหรับการหลอมช้ินงานเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์โดยให้ได้ขนาดช้ินงานตามตอ้งการ อาทิเช่น 
โรงงานอุตสาหกรรม-ยานยนต์ ใช้ความร้อนหลอม ช้ินงาน เช่น ยางรถยนต์,เคร่ืองยนต์,ล้อแม็ก 
และงานอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมถึง การอบสต๊ิกเกอร์ดว้ย โดยมีการให้ความร้อนกบัแบบหรือแม่พิมพ์
หลากหลายชนิด ซ่ึงการควบคุมความร้อนโดยการส่งผ่านความร้อนไปยงัวสัดุนั้นในอดีตมีระบบ
การควบคุมซ่ึงใชอุ้ปกรณ์การควบคุมแบบอนาล็อก และยงัไม่สะดวกมากนกัในการปรับเปล่ียนค่า
ระดบัควบคุมการท างานไดส้ะดวกมากนกั อีกทั้งยงัไม่สามารถเช่ือมกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และมี
ขนาดแผงวงจรท่ีใหญ่โตดงันั้นจึงน ามาสู่ การใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์มาช่วยในการควบคุม
กระบวนการส่งผ่านความร้อนให้กับแบบงานหรือแม่พิมพ์ ด้วยระบบโปรแกรมพีไอดี 
คอนโทรลเลอร์ มาใช้ในกระบวนการผลิต ดงันั้นจึงขอน าเสนอโครงงาน การควบคุมเตาอบดว้ย 
ออดิโน่ ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับงาน ควบคุมเตาความร้อนด้วยระบบ
โปรแกรม พีไอดีคอนโทรลเพื่อการควบคุมอุณหภูมิให้เขา้ใกล้อุณหภูมิท่ีตอ้งการไดอ้ย่างแม่นย  า
มากข้ึนและมีราคาท่ีถูกกวา่ ชุดควบคุมอุณหภูมิฮีตเตอร์ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อสร้างตวัควบคุมชุดขบัเคล่ือนความร้อน 
 เพื่อศึกษาการออกแบบตวัควบคุมระบบ พีไอดีคอนโทรล ดว้ย ออดิโน่ 
 เพื่อศึกษาแนวทางและวธีิการน าไปประยกุตใ์ช้งานในกระบวนการผลิต 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 สร้างตวัควบคุม เตาความร้อนขนาด 1500 วตัต ์

 สร้างชุดขบัเคล่ือน ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 

 ออกแบบตวัควบคุมเตาความร้อนดว้ยพีไอดี คอนโทรลเลอร์ แบบ ซีเกลอร์-นิโคลส์ 
 เพือ่ทดสอบการเปล่ียนระดบัความร้อน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 ล าดบัการท างานของการสร้างโครงงาน 

ชุดตรวจจับ

ชุดขับเคลื่อน

ชุดตรวจจับ

ชุดควบคุม 

ชุดขับเคลื่อน

ชุดควบคุม 

 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ออกแบบแบบ 

สร้างวงจร 

 

ทดสอบวงจร 
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1.4 โครงสร้างเตาอบ

 

ภาพที ่1.2 เตาอบจริงท่ีไดก้ าหนดในโครงงาน 
 

1.5 ประโยชน์ของโครงงาน 

 เพื่อน าความรู้ความสามารถไปใชใ้นการปฎิบติังานได้ 
 ไดใ้ชค้วามรู้ความในกระบวนการของ ออดิโน่ ไมโครคอนโทรลเลอร์อยา่งละเอียด 
 สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านเพื่อศึกษา ออดิโน่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบ PID เพือ่

ควบคุมความร้อน เช่น อบใบชา  อบสตอรเบอร์ร่ี และอบช้ินงานช้ินส่วนรถยนต ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   400 mm. 

  500 mm. 

   400 mm. 
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1.6 ทบทวนวรรณกรรม 

 ประชา เหล่าอวยพร คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ปี

การศึกษา 2554 น าเสนอ การพฒันาระบบควบคุมอุณหภูมิในเตาปลูกผลึกโดยใชแ้บบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ เป็นการสร้างเตาเผาเพื่อไล่ระดบัความร้อนอยา่งชา้ๆ โดยการควบคุมอุณหภูมิ

ใหค้งท่ี โดยการน า ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 เป็นตวัควบคุมการเคล่ือนท่ี และใชส้เตป็ป้ิง

มอเตอร์เป็นตน้ก าลงั ควบคุมอุณหภูมิดว้ยระบบ พีไอดี 

 Smarajit Ghosh Assistant Professor Department of Electrical and Electronics Engineering 

,2012“Control Systems Theory and Applications” หนงัสือประพนัธ์โดยในเน้ือหามีบทความ

และงานวจิยัทฤษฎีการควบคุม 
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บทที2่ 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ระบบความร้อน 

ในกระบวนการความร้อนทัว่ไประบบควบคุมอุณหภูมิท่ีอยูใ่นตูอ้บนั้นจะมีการเก่ียวโยง
ของอุณหภูมิดงัแสดงในภาพท่ี2.1 

 
ภาพที ่2.1 ระบบการท าความร้อนเม่ือจ่ายไฟฟ้าใหฮี้ตเตอร์ท างานความร้อนจากฮีตเตอร์ 

            จะถูถ่ายเทความร้อนไปยงัเตาอบและช้ินงาน 

 

R

TaT
q


                      (2.1) 

โดยท่ี 

   คือ   อุณหภูมิความร้อน 

   คือ  อุณหภูมิความร้อนของระบบ 

              คือ  อุณหภูมิความภายนอกร้อนของระบบ 

จากสมการท่ี 2.1 แสดงถึงค่าอุณหภูมิความร้อนเท่ากบัอุณหภูมิความร้อนของระบบลบดว้ยอุณหภูมิ
ความร้อนภายนอกของระบบหารดว้ยความตา้นทานความร้อน 
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2.2  ความต้านทานความร้อน 

ความตา้นทานความร้อน  คือ  การตา้นทานของความร้อนในระบบในระหวา่งการส่งผา่น
ความร้อนดงัแสดงในภาพท่ี2.2 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 การส่งผา่นความร้อน  T1  สู่  T2 

             
ka

l
R                       (2.2) 

            โดยท่ี    

    คือ   ค่าความตา้นทานความร้อน 

l   คือ   ระยะความยาวของวสัดุท่ีส่งผา่นความร้อน 

    คือ   พื้นท่ีหนา้ตดัของวสัดุ 

    คือ   ค่าความน าอุณหภูมิความร้อนของวสัดุ 

จากสมการท่ี 2.2 อาร์เป็นความตา้นทานความร้อนเท่ากบัระยะความยาวของวสัดุส่งผา่น
ความร้อนหารดว้ยค่าความน าอุณหภูมิความร้อนของวสัดุและพื้นท่ีหนา้ตดั 
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2.3  ความจุความร้อน 

ความจุความร้อน  คือ  อตัราการสะสมอุณหภูมิความร้อนวสัดุโดยถา้หากความร้อนถูก
สะสมภายในโลหะหรือวสัดุ ดงัภาพท่ี2.3 เม่ือT1ส่งผา่นความร้อนไปยงัตวัช้ินงานเกิดการสะสม
อุณหภูมิความร้อนของวสัดุ 

 

ภาพที ่2.3 ช้ินงานเกิดการสะสมอุณหภูมิความร้อนของวสัดุ 

         (ท่ีเวลา   เพิ่มข้ึน) 

                     

    –   

     T   อุณหภูมิความร้อนภายในระบบโดย    คือ การสะสมความร้อน 
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จากสมการท่ี 2.3 แสดงถึงฟังกช์ัน่การถ่ายโอนของเตาอบท่ีท าโครงงานโดยท่ี     แสดงเป็น
คาบเวลา(Time constant)  K เป็น Gain การขยาย 

 

   T1 T2 C 
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ภาพที ่2.4 โครงสร้าง ตวัควบคุม พีไอดีท่ีต่อเขา้ในระบบแบบอนุกรม 

 

2.4 คุณสมบัติของตัวควบคุม 

ในระบบควบคุมมีตัวควบคุมหลายชนิด ตัวควบคุมส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการควบคุม
กระบวนการ เป็น แบบ พีไอดีโดยต่ออนุกรม กับระบบท่ีต้องการควบคุม แสดงในภาพท่ี 2.4
สัญญาณออกจากตวัควบคุม พีไอดีสามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

 

 

 

ภาพที ่2.5 ตวัควบคุม พีไอดีท่ีต่อเขา้ในระบบแบบอนุกรม 

โดย u(t) คือสัญญาณควบคุม e(t) คือค่าความคลาดเคล่ือนของสัญญาณออกจากค่าก าหนด             
ตวัควบคุม พีไอดีประกอบไปดว้ยเทคนิคการควบคุมพื้นฐาน 3 แบบ แบบสัดส่วน (Proportional 
หรือ P) แบบอินทิกรัล (Integral หรือ I) และแบบอนุพนัธ์ (Derivative หรือ D) แต่ละแบบสามารถ
น ามาประกอบกนัเพื่อให้ไดต้วัควบคุมท่ีตอ้งการ ตวัควบคุมมีพารามิเตอร์ 3 ตวั คือ ค่าอตัราขยาย
แบบสัดส่วน (Kp) ค่า integral time (Ti ) และ derivative time (Td) ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละแบบ มี
ดงัน้ี 

R(s) C(s) 

PID   System 

disturbance 

measurement reference 
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Proportional, integral and derivative mode : PID  Control แบบใชค้่าเกนร่วมลกัษณะการ
ท างานก็คือการท างานร่วมกนัของตวัควบคุมแบบสัดส่วน ตวัควบคุมแบบปริพนัธ์และตวัควบคุม
แบบอนุพนัธ์บล็อกไดอะแกรมและฟังกช์ัน่การท างานเป็นดงัภาพท่ี 2.4.1 

 

ภาพที ่2.6 ตวัควบคุมแบบพีไอดีแบบใชค้่าเกนร่วม 

 

การปรับค่าเกนลกัษณะการท างานก็คือการท างานร่วมกนัของตวัควบคุมแบบสัดส่วน ตวั
ควบคุมแบบปริพนัธ์และตวัควบคุมแบบอนุพนัธ์บล็อกไดอะแกรมและฟังกช์ัน่การท างานเป็นดงั
ภาพท่ี 2.4.2 

 

ภาพที ่2.7 ตวัควบคุมแบบพีไอดีแบบแยกการปรับค่าเกน 

ตวัควบคุมแบบพีไอดี เป็นตวัควบคุมท่ีพบบ่อยมากท่ีสุดในงานอุตสาหกรรมทัว่ไปเพราะ
เป็นตวัควบคุมท่ีใชง้านง่าย การปรับค่าเกนอาศยัหลกัการท่ีไม่ไดซ้บัซ้อนมากนกัก็ให้ผลตอบสนอง
เป็นท่ีไดส้ามารถปรับแต่งการควบคุมไดง่้ายเม่ือตอ้งการ 
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ระบบควบคุมแบบพีไอดีมีตวัควบคุมยอ่ย 3 ตวั คือ 

 ตวัควบคุมแบบสัดส่วนหรือตวัควบคุมพี  
 ตวัควบคุมแบบปริพนัธ์หรือตวัควบคุมไอ  
 ตวัควบคุมแบบปริพนัธ์หรือตวัควบคุมดี  

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปวธีิการปรับจูนพารามิเตอร์ตวัควบคุม PID 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ T0 คือ natural period และ K0 คือค่าอตัราการขยายท่ีท าใหเ้กิดการแกวง่ของสัญญาณ 

2.5 บอร์ดออดิโน่UNO R3 Development 

จากการท่ีออดิโน่ บอร์ดท่ีเป็นโครงการพฒันาระบบ MCU ของ AVR แบบ Open Source 
ไดรั้บการแนะน าเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะซ่ึงไดรั้บความนิยมกนัอยา่งแพร่หลายจากผูค้นทัว่โลก
ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็วทางดา้นของ Software ก็มีการพฒันากนัอยา่งต่อเน่ือง แลว้โดยทางดา้น
ฮาร์ดแวร์ เองก็ไดมี้การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองควบคู่กนัไปดว้ยเช่นเดียวกนั โดยท่ีทางออดิโน่ 

บอร์ดไดอ้อกแบบพฒันา Hardware บอร์ดข้ึนมารองรับโดยใชร้หสัช่ือรุ่นวา่ ออดิโน่ UNO R3 
Development 

 



11 
 

 
 

ภาพที ่2.8 ลกัษณะบอร์ดออดิโน่ UNO R3  
 
2.5.1 คุณสมบัติของบอร์ดออดิโน่ UNO R3  

ออดิโน่UNO  R3 ใช ้Mage 328P(DIP) เป็นคอนโทรเลอร์หลกั ร่วมกบั ATMega16U2  ท า
หน้าท่ีติดต่อกบั USB ซ่ึงเป็นตวัเดียวกนักบัของ อิตาล่ีท าให้ไม่มีปัญหาเร่ืองไดร์เวอร์Windows , 
OSX , Linux แต่ท่ีเด่นกว่าตวัอ่ืน คือเทคโนโลยีแผ่น PCB เดียวกันกบัท่ีใช้ในเมนบอร์ด
คอมพิวเตอร์ ท าให้ลดความร้อน ลายวงจร มีความหนามากกว่าจึงน ากระแสไดม้ากกวา่นั้นเอง  ท่ี
ส าคญัไดอ้อกแบบลายทองแดงใหญ่ข้ึนเพื่อระบายความร้อน LM117 regulator จ าเหมาะท่ีจะใช้งาน
เป็นเวลานานๆและไม่มีปัญหาด้านความร้อน ทางด้าน Software ตัว Bootlooderรุ่นใหม่
Optiboot  ท าใหบู้ทเร็วข้ึน 

 ใชA้Tmega328-AU เป็น MCU ประจ าบอร์ด Run ความถ่ี 16MHz จาก Crystal Oscillator 
 มี USB Controller ในตวั USB 2.0 Full Speed/Low Speed 
 มี Digital I 14 Digital I/O Pins (6 PWM outputs) 

 8 Analog Inputs 
 มีวงจร Line Driver ส าหรับพอร์ตส่ือสารอนุกรม RS232 จ านวน 1 ช่อง 
 การพฒันาโปรแกรมสามารถพฒันาบนโปรแกรมออดิโน่และสามารถโปรแกรมไดท้นัที

ผา่นทางพอร์ต USB โดยไม่ตอ้งมีเคร่ืองโปรแกรมภายนอก 
 สามารถใชง้านไดท้ั้งระบบปฏิบติัการ Windows , Mac OS X , Linux 
 รองรับการใชง้านกบั External Supply ทั้งแบบ AC และ DC ขนาด 7-12V และสามารถใช้

แหล่งจ่ายจากพอร์ต USB ไดใ้นกรณีใชก้ระแสไม่เกิน 500mA  

 

 



12 
 

2.6 เทอร์โมคปัเปิล 

2.6.1 เทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐาน หมายถึง เทอร์โมคปัเปิล ท่ีผูผ้ลิตทุกรายก าหนด
ส่วนผสมของคู่สายเทอร์โมคปัเปิลเป็นมาตรฐานเหมือนกนั สามารถใช้ตารางเทียบมาตรฐานท่ีหา
ไดท้ัว่ไปเทอร์โมคปัเปิลแบบมาตรฐานมี 7 แบบไดแ้ก่ เทอร์โมคปัเปิลแบบ S R B J K T และ E 
สามารถพิจารณาชนิดของเทอร์โมคปัเปิลแบบมาตรฐานจากชนิดของโลหะตวัน าท่ีท าเป็นเทอร์
โมคปัเปิล แรงดนัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากเทอร์โมคปัเปิลมาตรฐานทั้ง 7 แบบ ท่ีอุณหภูมิ (temperature) ต่างๆ 
แสดงในภาพท่ี 2.6 

 

ภาพที ่2.9 แรงดนัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากเทอร์โมคปัเปิลมาตรฐานแบบต่างๆ 

2.6.2 เทอร์โมคัปเปิลแบบK  เป็นเทอร์โมคปัเปิลชนิดท่ีนิยมใชแ้พร่หลายมากท่ีสุด สามารถวดั
อุณหภูมิไดสู้งกวา่แบบ J และมีราคาถูกกวา่ ทนอุณหภูมิไดถึ้ง 1300oC และท่ีอุณหภูมิต ่าถึง -250oC 
มีค่าความเป็นเชิงเส้นสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัเทอร์โมคปัเปิลชนิดอ่ืน ใหแ้รงดนัไฟฟ้าทางดา้น
เอาตพ์ุตสูง (ใหอ้ตัราการเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้าต่ออุณหภูมิดีกวา่แบบอ่ืนหรือมีค่าความชนัใกล ้1) 
สามารถใชก้บังานท่ีมีการแผรั่งสีความร้อน (thermal radiation) ได ้ไม่เหมาะกบังานในสภาวะ
สุญญากาศ (ยกเวน้การใชง้านในช่วงเวลาสั้น) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/temperature
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/thermal%20radiation
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ภาพที ่2.10 เทอร์โมคปัเปิลชนิด K 

ชนิดของวสัดุท่ีใช้ท  าเทอร์โมคปัเปิลมาตรฐานแต่ละแบบแสดงในตารางท่ี 2  โดยช่ือแรก
ของโลหะตวัน า หมายถึง ขั้วไฟฟ้าท่ีมีศกัยเ์ป็นบวก (+) และช่ือหลงัมีศกัยเ์ป็นลบ (-) เเละตารางท่ี 3
ยา่นการใชง้าน และคุณลกัษณะของเทอร์โมคปัเปิลแต่ละแบบ 

 

ตารางที ่2 ชนิดของวสัดุท่ีใชท้  าเทอร์โมคปัเปิลมาตรฐานแบบต่าง 

มาตรฐาน              ชนิดของวสัดุตัวน า 

Type K 

Type J 

Type T 

Type E 

Type N 

Type R 

Type S 

Type B 

Nickel Chromium/Nickel Aluminium 

Iron/Constantan 

Copper/Constantan 

Nickel Chromium/Constantan 

Nicrosil/Nisil 

Platinium 13%/Rhodium 

Platinium 10%/Rhodium 

Platinium 30%/Rhodium 

*** Constantan: copper 60% + Nickel 40% 
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ตารางที่ 3 ตวัอยา่งยา่นการใชง้าน และคุณลกัษณะของเทอร์โมคปัเปิลมาตรฐาน 

ชนิดเทอร์
โมคปัเปิล 

ยา่นอุณหภูมิ
ใชง้าน (oC) 

   ยา่นอุณหภูมิ 
(oC) 

ค่าความ
ผดิพลาด (oC) 

ค่าความไวสูงสุด
(โดยประมาณ) (µV/o

C) 

K  -270 ถึง 
1372 

   -270.0 ถึง 0.0 -0.02 ถึง 0.04 50 

         0.0 ถึง 500.0 -0.05 ถึง 0.04   

       500.0 ถึง 
1372.0 

-0.05 ถึง 0.06   

 ท่ีมา: NIST-ITS 90 (www.srdata.nist.gov/its90/main/) 

 

ตารางที ่4 เปรียบเทียบ mV เทียบ อุณหภูมิ 

 ท่ีมา: อา้งอิงเอกสาร ITS-90 Table for Type K thermocouple : http://iseinc.com 
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2.7 ฮีตเตอร์ 

ฮีตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ท าความร้อนในอุตสาหกรรม ท่ีมีหลกัการพื้นฐานคือเม่ือมีกระแส

ไหลผา่นลวดตวัน า ท่ีมีค่าความตา้นทานสูง ลวดตวัน าจะร้อน ดงันั้น ลวดท่ีใชผ้ลิตฮีตเตอร์จะตอ้งมี

คุณสมบติัเหนียวและทนอุณหภูมิไดสู้ง 

2.7.1 หลักการท างานของฮีตเตอร์ มีหลกัการท างานคือ เม่ือมีการแสไหลผ่านขดลวดตวัน าท่ีมีค่า
ความตา้นทาน จะท าให้ลวดตวัน าร้อน และถ่ายเทความร้อนให้กบัโหลด ดงันั้น ลวดตวัน าความ

ร้อนจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีทนความร้อนไดสู้ง ส าหรับการผลิตฮีตเตอร์โดยส่วนใหญ่ในตวัฮีตเตอร์

จะมีผงฉนวนแม็กนีเซียมออกไซด์ (ยกเวน้ฮีตเตอร์อินฟราเรด, ฮีตเตอร์รัดท่อและฮีตเตอร์แผน่) อยู่

ภายใน เพื่อท าหน้าท่ีกั้นระหว่างขดลวดตัวน ากับผนังโลหะของฮีตเตอร์ ซ่ึงผงฉนวนน้ีจะมี

คุณสมบติัน าความร้อนได้ดีมาก แต่จะมีค่าความน าทางไฟฟ้าต ่า ดังนั้นขอ้ควรระวงั คือ ห้ามมี

ความช้ืนในผงฉนวนน้ีเด็ดขาด เพราะจะท าให้มีค่าความน าทางไฟฟ้าสูงข้ึน และอาจจะท าให้ฮีต

เตอร์เกิดการลดัวงจรได ้หากพบว่าฮีตเตอร์มีความช้ืน (ผลจากการวดัโดยใช้เคร่ืองมือทางไฟฟ้า) 

สามารถแกไ้ขโดยการน าฮีตเตอร์ไปอบเพื่อไล่ความช้ืนออกจากตวัฮีตเตอร์ 

ฮีตเตอร์ท่ีดีควรผ่านการทดสอบหาค่าความเป็นฉนวนของฮีตเตอร์ เพื่อให้แน่ใจวา่ในการ

น าไปใช้งานจะไม่มีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหลจากขดลวดตวัน าดงันั้นมาตรฐานการทดสอบความเป็น

ฉนวนของฮีตเตอร์ควรจะไม่ต ่ากว่า 1500 VDCและค่าความเป็นฉนวนตอ้งไม่ต ่ากว่า 500 เมกะ

โอห์มชนิดของฮีตเตอร์ 

 ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater) 

 โครงสร้างของ Tubular Hearterคือมีขดลวดความร้อนบรรจุอยูใ่นท่อโลหะช่องวา่งระหวา่ง

ขดลวดความร้อนและท่อโลหะ จะถูกอดัแน่นดว้ยผงแมกนีเซ่ียมออกไซด์ และถูกรีดลงให้มีความ

หนาแน่นตามมาตรฐานวสัดุท่ีใช้ท  า Tubular Heater มีหลายชนิดต่างกนัตามลกัษณะการใช้งาน 

ดงัน้ีทองแดงใช้กบัน ้ าสะอาดสแตนเลส304 ใช้กบัอากาศท่ีมีการหมุนเวียน เตาอบ,  น ้ า, น ้ ามนั, 

ของเหลว หรือในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมี pH 5 – 9สแตนเลส316 ใชก้บัอากาศท่ีมีการหมุนเวียน
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กรด, สารละลาย, สารเคมี หรือของเหลวท่ีมีลกัษณะกดักร่อนอินโคลอย 800 ใชก้บัอากาศท่ีไม่มีการ

หมุนเวยีนเช่น ในเตาอบ, น ้า, น ้ามนั และของเหลวทัว่ไป 

 

 

 

ภาพที ่2.11 ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater) 

2.8 การอ่านค่าอณุหภูมจิากเทอร์โมคปัเปิลแบบK-Type ด้วยไอซี MAX6675 

การอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคปัเปิลแบบ K-Type ด้วยไอซี MAX6675 และเขียน

โปรแกรมส าหรับ Arduino  เพื่ออ่านขอ้มูลจากไอซีดงักล่าวแลว้มาแสดงผลผา่น Serial Monitor 

โดยทัว่ไปแลว้ จะใชไ้อซีส าหรับการอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์โมคปัเปิล (เพื่อแปลงแรงดนัไฟฟ้าให้
เป็นค่าอุณหภูมิ) เช่น ไอซี AD595 ท่ีให้เอาตพ์ุตแบบ Analog (10mV/°C) หรือไอซี MAX6675 ซ่ึง
ใชก้บัเทอร์โมคปัเปิลแบบ K-Type และให้เอาตพ์ุตแบบดิจิทลั หรือ MAX31855 ซ่ึงใชไ้ดก้บัเทอร์
โมคปัเปิลไดห้ลายชนิด ขอ้มูลเชิงเทคนิคเก่ียวกบั MAX6675:ใชแ้รงดนัไฟเล้ียง Vcc : +3.0V .. 
+5.5Vตวัถงัแบบ  8-Pin SOIเช่ือมต่อแบบ SPI: ขา CLK, DO, /CS และส่งขอ้มูลออกมาแบบ MSB 
First ขนาด 16 บิตมีขา T+ (ส าหรับ Chromel) และ T- (ส าหรับ Alumel) เพื่อต่อกบัเทอร์โมคปัเปิล
ใชก้บั Thermocouple แบบ K-Type เท่านั้น และวดัอุณหภูมิในช่วง 0°C to 1023.75°C (ดา้น Hot 
Junction)ขอ้มูลส าหรับค่าอุณหภูมิ มีขนาด 12 บิต และมีความละเอียด 0.25 °Cมีการชดเชยอุณหภูมิ
ท่ีดา้นรอยต่อเยน็ (Cold-Junction Compensation)ระยะเวลาในการแปลงค่า (Conversion Time) : 
0.22 sec (max.)ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสารของผูผ้ลิต MAX6675_datasheet.pdf  

 

 

 

http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/max6675_thermocouple/MAX6675_datasheet.pdf
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ในการเช่ือมต่อกบัไอซี MAX6675 โดยใช้ขาของบสั SPI จะใช้เพียงขา /CS, SCK และ 
MISO แต่ไม่ตอ้งใชข้า MOSI ขอ้มูลจะถูกส่งออกมาจากไอซี (ขา SO) ทีละบิต เป็นการเล่ือนบิต
แบบ MSB First ตามจงัหวะของสัญญาณ SCK ทั้งหมด 16 บิต บิตท่ี 14 .. 3 เป็นขอ้มูลขนาด 12 บิต 
และตอ้งน าไปคูณดว้ย 0.25 °C จึงจะไดค้่าอุณหภูมิ   บิตท่ี 2 ใชร้ะบุวา่ ขา T+ และ T- ต่อกบัเทอร์
โมคปัเปิลหรือไม่ (Open Input Detection) โมดูล MAX6675 ท่ีได้เลือกมาทดลองใช้งาน มี 
Terminal Block (ขา T+ แลT-ไวส้ าหรับต่อกบัเทอร์โมคปัเปิลแบบ K-type มีขา Pin Headers: VCC, 
SO (Serial Out), CS (/Chip Select), CSK (SCLK), GND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

บทที3่ 

การออกแบบทางวศิวกรรม 

3.1 โครงสร้างโดยทัว่ไปของตัวควบคุมอณุหภูมแิบบ PID 

 

 

 

ภาพที ่3.1 การท างานของส่วนควบคุมอุณหภูมิ 

 

จากภาพท่ี3.1แสดงถึง Block Diagram ของตวัควบในโครงงานซ่ึงประกอบดว้ยตวัควบคุม

ความร้อน(Heater)ในรูปของเตาอบตวัขบัเคล่ือนดว้ย AC Converterและ ตวัควบคุม PID ซ่ึพฒันา

บนไมโครคอนโทรเลอร์ Arduio ตามล าดบั 

3.1. การออกแบบตัวขับเคลือ่นและตัวควบคุมอุณหภูมิด้วย พไีอดี 

 จากท่ีได้กล่าวทฤษฏีและหลกัการของการควบคุมเตาอบด้วย Arduino Microcontroller 

ทฤษฎีความร้อน,ฮีตเตอร์,ชุดไดร์Phase controller,Dccontroller,Arduinoและการควบคุมดว้ย PID 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนในการออกแบบและทดสอบในส่วนของโครงงานโดยมีล าดบัดงัน้ี 

 การออกแบบตวัขบัเคล่ือนหรือชุดขบัเคล่ืน 
 การออกแบบตวัควบคุมอุณหภูมิดว้ย พี ไอ ดี คอนโทรลแบบซีเกลอร์-นิโคลส์ 

3..2  การออกแบบตัวขบัเคลือ่นหรือขบัเคลือ่น 

ในการออกแบบตวัขบัเคล่ือนหรือชุดไดร์นั้นในโครงงานน้ีไดมี้การออกแบบตวัขบัเคล่ือน

ไว2้ส่วนคือชุด Phase controllerและชุด Triac 
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3.3 การควบคุมเฟส  

ถา้เราสามารถควบคุมไตรแอคใหน้ ากระแส ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในดา้นเวลาของไฟสลบัเรา

ก็จะสามารถควบคุมก าลังไฟท่ีจ่ายให้กับโหลดได้ลองดูวงจรในรูปถ้ากระแสเกตเป็นสัญญาณ

พลัส์ (pulse)ท่ีใช้จุดชนวนให้ไตรแอคน ากระแสการหน่วงเวลาในการจุดฉนวนไตรแอคในแต่ละ

คาบเวลาจะท าให้ไตรแอคน ากระแสเร็วและช้าต่างๆกนักระแสโหลดจะมีขนาดข้ึนอยู่กบัเวลาใน

การจุดชนวนน้ี 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 การควบคุมดว้ยเฟสคอนโทรล 

3.4 ไทริสเตอร์   

เป็นช่ือท่ีเรียกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มท่ีมีชั้นของสารก่ึงตวัน า 4 ชั้นข้ึนไป เช่น ชอคเลย์
ไดโอด(Shockley Diode) , เอส.ซี.อาร์(Silicon-controlled Rectifier : SCR) , เอส.ซี.เอส (Silicon 
controlled Switch : SCS) รวมทั้งไทรแอก(Triac), ไดแอก(Diac) (UnijunctionTransistor) 
(Programmable Unijunction Transistor : PUT) ไทริสเตอร์นิยมน าไปใชง้านควบคุมก าลงัไฟฟ้า 
เช่น ควบคุมแสงสว่างของหลอดไฟฟ้า ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ระบบจุดระเบิด
อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ อุปกรณ์เหล่าน้ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการท าสวิตช่ิง ,การควบคุมเฟส
ของไฟกระแสสลบัเพื่อใชป้รับความเขม้ของไฟสองสวา่ง ,การปรับความเร็วของมอเตอร์ ,การปรับ
ลวดความร้อนและอ่ืนๆ 
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         ก.โครงสร้างของเอสซีอาร์          ข.สัญลกัษณ์ 

ภาพที ่3.3 โครงสร้าง และสัญลกัษณ์ของ เอสซีอาร์ 
จากภาพ ก. คือ โครงสร้างของเอสซีอาร์ (SCR) ประกอบไปดว้ยสารก่ึงตวัน า 4 ช้ินคือ (P-N-P-N) มี

จ  านวน 3 รอยต่อ และจากภาพ ข. มีขาต่อออกมาใชง้าน 3 ขาคือ แอโนด (A : Anode) .แคโถด (K : 

Cathode) เกท (G : Gate) 

ภาพที ่3.4 การท างานของการควบคุมเฟส (Phase control) 

 วงจรท่ีออกแบบสามารถปรับค่าความกวา้งไดใ้นช่วง 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นตป์รับความถ่ีได้

ตั้งแต่1เฮิรตซ์ ถึง 10กิโลเฮิรตซ์ เลือกมุมจุดชนวนสัญญาณไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 180 องศา ผลการทดสอบ

การปรับความกวา้งพลัส์ความถ่ีและมุมจุดชนวนมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ5ทดสอบการ

จุดชนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ส าหรับอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ไอซี MOC3023 ส าหรับ

อุปกรณ์ไทริสเตอร์ และใช้โหลดความต้านทาน 140 โอห์มภาคการตรวจจบัผ่านศูนย์ (Zero 

Crossing Detector) เน่ืองจากตอ้งใชง้านในกรณีตรวจจบัสัญญาณซีกบวก และสัญญาณซีกลบ เพื่อ

ก าหนดการจุดชนวนอุปกรณ์TRIACหรือสัญญาณเพียงซีกบวกเพื่อก าหนดการจุดชนวนอุปกรณ์ 

SCR ตอ้งใชก้ารเช่ือมต่อทางแสง 2 จุดเพื่อตรวจสอบสัญญาณและป้อนสัญญาณเขา้ทางขา INT0  
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3.5 ชุดขบัเคลือ่น 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั(Power Electronics) คือ วงจรท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการแปลงผนั

พลงังานจากแหล่งจ่ายพลงังานให้เหมาะสมกบัภาระและเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านซ่ึง

การแปลงผนัพลงังานไฟฟ้าจะใชห้ลกัการการสวทิซ์ดว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารก่ึงตวัน าโดยจะ

มีอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการเปิด-ปิด ซ่ึงการท าใหอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารก่ึงตวัน าท าหนา้ท่ีเป็น

สวิทซ์ไดจ้ะตอ้งไดรั้บสัญญาณพลัส์เขา้ไปท่ีขาควบคุมของอุปกรณ์ จึงจะสามารถท างานไดซ่ึ้งการ

ออกแบบวงจรจุดชนวนโดยทัว่ไปจะออกแบบเพื่อใชง้านเฉพาะกบัวงจรใดวงจรหน่ึง ไม่สามารถใช้

งานร่วมกบัวงจรอ่ืนได ้โดยจะมีภาคการท างานหลกัอยู ่3 ภาคคือ ภาคแหล่งจ่าย ภาคก าเนิดสัญญาณ 

และภาคไดรเวอร์ ซ่ึงภาคก าเนิดสัญญาณสามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบเช่นวงจรจุดชนวนดว้ยอาร์

ซีวงจรจุดชนวนดว้ยไดแอก วงจรจุดชนวนดว้ยยเูจทีซ่ึงจะใชก้ารค านวณค่าตวัตา้นทานและตวัเก็บ

ประจุท่ีน ามาต่อร่วมกบัวงจรเพื่อใหเ้กิดค่าเวลาคงท่ีใชส้ าหรับการก าเนิดสัญญาณพลัส์ 

3.6 ไตรแอก 

ไตรแอก(Triac) เป็นอุปกรณ์ในกลุ่มของไทริสเตอร์มีลกัษณะโครงสร้างภายในคลา้ยกบัได
แอกแต่มีขาเกตเพิ่มข้ึนมาอีก1ขาไตรแอกถูกสร้างข้ึนเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของ SCR ซ่ึงไม่สามารถ
น ากระแสในซีกลบของไฟฟ้าสลบัไดก้ารน าไตรแอกไปใชง้านส่วนใหญ่จะใชท้  าเป็นวงจรควบคุม
การท างานเป็นสวิตซ์ต่อแรงดนัไฟสลบัไตรแอกถูกสร้างข้ึนมาให้ใชง้านกบักระแสสูงๆดงันั้นตอ้ง
ระวงัเร่ืองของการระบายความร้อน 
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3.7 การควบคุมพไีอดี 

ในส่วนน้ีมีการท างานในส่วนของ PLC ซ่ึงภายในมีการท างานแบบขั้นบนัได(Ladder 

diagram) ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้นั้นจะเป็นส่วนของขอ้ก าหนดเง่ือนในการท างานต่างๆการยา้ยค่าการ

ป้องกนัการเสียหายของอุปกรณ์การรีเซ็ตสัญญาณเป็นตน้โดยภายในชุดค าสั่งจะมีฟังก์ชัน่ พีไอดี

ส าเร็จรูปท างานอยูภ่ายใน 

3.7.1 การปรับจูน พีไอดีแบบ ซีเกลอร์-นิโคลส์ สรุปขั้นตอนในการทดสอบและปรับจูนค่าเกนของ

ตวัควบคุมพีไอดีส าหรับระบบท่ีไม่ทราบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มีขั้นตอนแนะน าดังน้ีต่อ

ระบบควบคุมแบบวงรอบปิดดว้ยตวัควบคุมแบบพีปรับค่าเกนให้สูงข้ึนเร่ือยๆสังเกตผลตอบสนอง

ท่ีไดถ้า้ปรับค่าเกนให้สูงข้ึนเร่ือยๆแล้วผลตอบสนองท่ีไดไ้ม่มีการพุ่งเกิน(ระบบมีอนัดบัหน่ึง)ให้

สังเกตวา่ระบบมีค่าความผดิพลาดในสภาวะคงตวัหรือไม่ถา้ไม่มีค่าความผิดพลาดในสภาวะคงตวัก็

ใชต้วัควบคุมแบบพีอยา่งเดียวโดยปรับค่าเกนของตวัควบคุมให้สูงๆเขา้ไวถ้า้มีค่าความผิดพลาดใน

สภาวะคงตวัก็ใชต้วัควบคุมแบบพีไอโดยปรับค่าเกนของตวัควบคุมให้สูงพอประมาณแลว้จึงปรับ

ค่าเกนของของตวัควบคุมไอจนกระทัง่ค่าความผิดพลาดในสภาวะคงตวัเป็นศูนยถ์า้ผลตอบสนองท่ี

ได้มีการพุ่งเกินของผลตอบสนอง(ระบบมีอันดับสูงกว่าหน่ึง)ถ้าต้องการลดการพุ่งเกินของ

ผลตอบสนองอย่างเดียวโดยยอมรับค่าความผิดพลาดในสภาวะคงตวัไดก้็ให้ใช้ตวัควบคุมแบบพีดี

โดยปรับค่าเกนพีให้สูงพอประมาณจนกระทัง่ไดค้่าความผิดพลาดในสภาวะคงตวัเป็นท่ีพอใจแลว้

จึงปรับค่าเกนของตวัควบคุมดีเพื่อลดการพุ่งเกินของผลตอบสนองถา้ตอ้งการปรับทั้งความเร็วและ

การพุ่งเกินของผลตอบสนอง รวมไปถึงค่าความผิดพลาดในสภาวะคงตวัก็ให้ใช้ตวัควบคุมแบบ

พีไอดีใหล้องทดสอบแบบซีเกลอร์-นิโคลส์ ก่อนโดยปรับจนกระทั้งผลตอบสนองเป็นแบบไม่มีการ

หน่วงแล้วท าตามขั้นตอนของการทดสอบแบบซีเกลอร์-นิโคลส์ แต่ถ้าทดสอบแบบซีเกลอร์-

นิโคลส์ แลว้ไม่เกิดผลตอบสนองแบบไมมีการหน่วงก็ให้ทดสอบดว้ยวิธีการของเชนฮรอนเรสวิก 

ซ่ึงในการเลือกใช้วิธีการใดก็ให้ค  านึงถึงผลตอบสนองท่ีไดว้่าระบบยอมรับการพุ่งเกินไดม้ากนอ้ย

แค่ไหนดว้ยเพราะวิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์ จะให้ผลตอบสนองท่ีมีการพุ่งเกินท่ีสูงกว่าวิธีการ

ของเชนฮรอนเรสวกิแต่ผลตอบสนองท่ีไดจ้ะมีความเร็วสูงกวา่วธีิการของเชนฮรอนเรสวกิ 
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 สมการค านวณหาค่าก าลงังานความร้อนฮิตเตอร์ 

    
       

         
                     (2.4) 

โดยท่ี 

    คือ  น ้าหนกัช้ินงาน 

    คือ  ผลต่างอุณหภูมิภายนอก 

       คือ  เวลาท่ีอุณภูมิ 

      คือ  ค่าพลงังานความร้อนฮิตเตอร์  

 สมการหาพืน้ทีค่วามร้อนภายในตู้อบ 

    
       

  
                   (2.5) 

โดยท่ี 

     คือ  ปริมาตรพื้นท่ีในส่วนตูอ้บ 

    คือ  ผลต่างอุณหภูมิภายนอกกบัอุณหภูมิท่ีตอ้งการ 

47   คือ  ค่าพลงังานความร้อนในตูอ้บ 

Temperature Rise คือ ผลต่างของอุณหภูมิภายนอก กบัอุณหภูมิท่ีตอ้งการ 
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สมการหาน า้หนักช้ินงาน(โลหะ) 

Total weight  = W X H X D X 0.000785                   (2.6) 

โดยท่ี 

W  คือ  ความกวา้ง 

H  คือ  ความสูง 

D  คือ  ความลึก 

0.000785  คือ  ค่าค านวณน ้าหนกัเหล็กมาตรฐาน 

 ขั้นตอนการค านวณ 

สมการหาน ้าหนกัช้ินงาน(โลหะ) 

W   =   10(mm.) X 20(cm) X 10(cm)X 0.000785 = 1.57 Kg. 

สมการค านวณหาค่าก าลงังานความร้อน Heater (  ) 

 
                      

            ชัว่โมง  
= 0.109    

สมการหาพื้นท่ีความร้อนภายในตูอ้บ(  ) 
                  

  
 = 0.0446   
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3.8 โครงสร้างแบบตู้ 

 

 

 

 

 

 

ก.การติดตั้งอุปกรณ์ 

ภาพที ่3.5 โครงสร้างการติดตั้งอุปกรณ์ภายในพื้นท่ีของตูอ้บ 

 
ข.การติดตั้งแสดงผลอุณหภูมิ 

ภาพที ่3.6 ดา้นหนา้ มีการติดตั้งหนา้จอแสดงผลอุณหภูมิและปุ่มควบคุมอุณหภูมิ 
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ค.การติดตั้งเทอร์โมคปัเป้ิล 

ภาพที ่3.7 จากรูปดา้นบน มีการติดตั้งเทอร์โมคปัเปิลท าหนา้วดัอุณหภูมิภายในตู ้

 

 
ง.การติดฮิตเตอร์ 

ภาพที ่3.8 ดา้นขา้ง มีการติดตั้งฮิตเตอร์เพื่อใหค้วามร้อนตามท่ีเราก าหนดค่าอุณหภูมิ 
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บทที4่ 

การทดลองและผลการทดลอง 

ในการเช่ือมต่อกบัไอซี MAX6675 โดยใชข้าของบสั SPI จะใชเ้พียงขา /CS, SCK และ 

MISO แต่ไม่ตอ้งใชข้า MOSI ขอ้มูลจะถูกส่งออกมาจากไอซี (ขา SO) ทีละบิต เป็นการเล่ือนบิต

แบบ MSB First ตามจงัหวะของสัญญาณ SCK ทั้งหมด 16 บิต บิตท่ี 14 .. 3 เป็นขอ้มูลขนาด 12 บิต 

และตอ้งน าไปคูณดว้ย 0.25 °C จึงจะไดค้่าอุณหภูมิ   บิตท่ี 2 ใชร้ะบุวา่ ขา T+ และ T- ต่อกบัเทอร์

โมคปัเปิลหรือไม่ (Open Input Detection) ถา้ไม่ไดต่้อขาอินพุต จะไดค้่าบิตน้ีเป็นท าการต่อวงจร

ตามเพื่อท าการวดัค่าอุณหภูมิท่ีส่งผา่นออกจากตวัอุปกรณ์ตวัMax6675ท าการต่ออุปกรณ์วดัค่า

อุณหภูมิผา่นโปรแกรม Arduino  

 

 
 

ภาพที ่4.1 การอ่านค่าอุณหภูมิความร้อนจากเตาอบผา่น Max6675 
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ภาพที ่4.2 วงจรรวมทั้งหมดของระบบควบคุม 
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   ก. ค่าท่ีไดจ้าก Digital Thermocouple  ข.ค่าท่ีไดจ้ากMAX6675 

ภาพที ่4.3 ผลการวดัเปรียบเทียบจากการอ่านค่าอุณหภูมิ   

ผลการวดัเทียบค่าระหวา่ง ออดิโน่ UNO R3 Development กบั Digital Thermocouple 

Thermometer(การเทียบวดั A/D) 
 

4.1 ผลการทดลองเพือ่การใช้งาน Microcontroller 

ในการทดลองการตอบสนองของเตาหรือขดลวดความร้อนโดยการป้อนค าสั่งผ่าน
ไมโครคอนโทรเลอร์แบบลูปเปิดโดยตั้งอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส  และท าการวดัการตอบสนอง
จากตวัตรวจจบัอุณหภูมิ MAX6675 ทุก ๆ  1นาที จะไดผ้ลการตอบ 
สนองชัว่ครู่ดงัภาพท่ี  4.4 
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ภาพที ่4.4  การตอบสนองชัว่ครู่ท่ีไดจ้ากการอ่านค่าอุณหภูมิดว้ย MAX6675 
 

4.2 ผลการทดสอบระบบควบคุมระบบลูปเปิด  

ในการทดลองการตอบสนองของเตาหรือขดลวดความร้อนโดยการป้อนค าสั่งผ่าน
ไมโครคอนโทรเลอร์แบบลูปเปิด โดยตั้งอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  และท าการวดัการตอบสนอง
จากตวัตรวจจบัอุณหภูมิ MAX6675 ทุกๆ 1นาที จะไดผ้ลการตอบสนองของลูปเปิด มีเปอร์เซ็นตพ์ุ่ง
เกินประมาณ 60 เปอร์เซนต์และมีการสวิงก่อนท่ีจะเขา้อยู่สภาวะคงตวั ดงัแสดงในภาพท่ี 4.4 อนั
เน่ืองมาจาก ตวัพารามิเตอร์ของ PID จะยงัไม่สมบูรณ์ ตอ้งมีการปรับแต่ง Gain P  และ D เพื่อลด
การตอบสนองใหช้า้ลง จะท าใหผ้ลการตอบสนองดีข้ึน 
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ภาพที ่4.5  การตอบสนองชัว่ครู่แบบลูปปิด PID ดว้ย ออดิโน่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

4.3 ผลการทดสอบระบบจริง 

ในการทดลองการตอบสนองของเตาหรือขดลวดความร้อนโดยการป้อนค าสั่งผ่าน
ไมโครคอนโทรเลอร์แบบลูปปิด เช่นเดียวกบักรณีแรก    โดยตั้งอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส  และ
ท าการวดัการตอบสนองจากตวัตรวจจบัอุณหภูมิ MAX6675 ทุก ๆ10 วนิาที จะไดผ้ลการตอบสนอง
ของลูปปิดมี  เปอร์เซ็นตพ์ุ่งเกินประมาณ  10 เปอร์เซนตแ์ละมีการสวิงก่อนท่ีจะเขา้อยูส่ภาวะคงตวั 
ดงัแสดงในรูปท่ี 4.5 อนัเน่ืองมาจาก ตวัพารามิเตอร์ของ PID จะยงัไม่สมบูรณ์ ตอ้งมีการปรับแต่ง 
Gain P  และ D เพื่อลดการตอบสนองใหช้า้ลง จะท าใหผ้ลการตอบสนองดีข้ึน 
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ตารางที ่5 บนัทึกการท างานระบบจริง  
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ตารางที ่5 บนัทึกการท างานระบบจริง (ต่อ) 
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บทที5่ 

สรุปและเสนอแนะ 

ในโครงงานน้ีเป็นการออกแบบตูอ้บช้ินงานหรือแม่พิมพ ์เป็นการเพิ่มความร้อนให้กบัวสัดุ
ใหมี้ความร้อนก่อนน าไปใชง้าน โดยในโครงงานน้ีเป็นการออกแบบการควบคุมความร้อนของแท่ง
ฮีตเตอร์โดยใชร้ะบบพีไอดี คอนโทรลโดยแผงควบคุมหลกัใชชุ้ดArduino Board รุ่น UNO R3 
Development ซ่ึงมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์เทอร์โมคปัเปิลในส่วนของการทดลองพบวา่มีบางส่วนของเตา
อบท่ีต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเตาอบ ในการท างานของระบบ พีไอดี 
คอนโทรลให้มีการปรับจูนค่าอุณหภูมิให้เขา้ใกลค้่า Set Point  เพื่อลดค่า  Errorของอุณหภูมิภายใน
เตาอบและควรติดตั้งพดัลมระบายอากาศเพื่อช่วยการถ่ายเทความร้อนเม่ืออุณหภูมิภายในตูอ้บเกิน
ค่าท่ีก าหนดไว ้และเพิ่มฉนวนเพื่อป้องกนัความร้อนร่ัวไหลภายในไปยงัภายนอกของเตาอบเพื่อลด
การสูญเสียพลงังานความร้อน 
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ภาคผนวก 

ค าส่ังการอ่านค่าการทดลอง โดยโปรแกรม Arduino 
// this example is public domain. enjoy! 

// www.ladyada.net/learn/sensors/thermocouple 

 

#include "max6675.h" 

 

intthermoDO = 4; 

intthermoCS = 5; 

intthermoCLK = 6; 

 

MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); 

intvccPin = 3; 

intgndPin = 2; 

   

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  // use Arduino pins  

  pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH); 

  pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW); 

   

  Serial.println("MAX6675 test"); 

  // wait for MAX chip to stabilize 

  delay(500); 

} 

 

void loop() { 

  // basic readout test, just print the current temp 

   

   Serial.print("C = ");  

   Serial.println(thermocouple.readCelsius()); 

   Serial.print("F = "); 

   Serial.println(thermocouple.readFahrenheit()); 

  

http://www.ladyada.net/learn/sensors/thermocouple
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   delay(1000); 

} 
 

ค าส่ังการอ่านค่าการทดลองพไีอดี คอนโทรลโดยโปรแกรม ออดิโน่ 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <max6675.h> 

#include <Keypad.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

int ON_OFF = 8; 

intthermoDO = 9; 

intthermoCS = 10; 

intthermoCLK = 11; 

MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); 

intvccPin = 12; 

intgndPin = 13; 

float Temp=0; 

char key='0'; 

int count=0; 

intFreq_buf=0; 

int Value=64; 

int Trig_us=0; 

int data_send=0; 

char print_buff[30]; 

char print_LCD[30]; 

char TOG=0; 

char TOG1=0; 

char TOG2=0; 

intTemp_set=100; 

char START = 0; 

float Error=0; 

float kP=3.5,kI=0.08,kD=0.1; 

int Drive = 0; 

int Drive1 = 0; 

float Integral = 0; 
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float Previous_error = 0; 

float Derivative=0; 

float dt = 1.0; 

char mode = 0; 

SoftwareSerialmySerial(2, 3); // RX, TX 

 

const byte ROWS = 4; //four rows 

const byte COLS = 4; //three columns 

char keys[ROWS][COLS] = { 

  {'1','2','3','A'}, 

  {'4','5','6','B'}, 

  {'7','8','9','C'}, 

  {'*','0','#','D'} 

}; 

byte rowPins[ROWS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to the row pinouts of the keypad 

byte colPins[COLS] = {A0, A1, A2, A3}; //connect to the column pinouts of the 

keypad 

 

Keypadkeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); 

 

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x3f for a 16 chars and 

2 line display 

 

void setup() 

{ 

  lcd.init();                      // initialize the lcd  

  // Print a message to the LCD. 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Hello, Project "); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("PID Control "); 

  lcd.setCursor(0, 2); 

  lcd.print("Hello, world! LINE3 "); 

  lcd.setCursor(0, 3); 

  lcd.print("Hello, world! LINE4 "); 
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  pinMode(vccPin, OUTPUT);  digitalWrite(vccPin, HIGH); 

  pinMode(gndPin, OUTPUT);  digitalWrite(gndPin, LOW); 

  pinMode(ON_OFF, OUTPUT);  digitalWrite(ON_OFF, LOW); 

 // set the data rate for the SoftwareSerial port 

  mySerial.begin(9600); 

  //mySerial.println("Hello, world?"); 

    

  // initialize serial communications at 9600 bps: 

  Serial.begin(9600); 

  delay(2000); 

  lcd.clear(); 

} 

void loop() 

{  

  //=====================  PID control 

============================== 

 /*  

 Error = Setpoint - Actual 

 Integral = Integral + (Error*dt) 

 Derivative = (Error - Previous_error)/dt 

 Drive = (Error*kP) + (Integral*kI) + (Derivative*kD) 

 Previous_error = Error 

 wait(dt)  

 */ 

 if(START == 1) 

 { 

   if((millis()/500)%2 == 0 && TOG2 == 0) 

   { 

     Error = Temp_set - Temp; 

     Integral = Integral + (Error*dt); 

     if(Integral >= 200)  Integral = 200; 

     if(Integral <= -200) Integral = -200; 

     Derivative = (Error - Previous_error)/dt; 

     Drive  = (Error*kP) + (Integral*kI) + (Derivative*kD); 

     Drive1 = (Error*kP) + (Integral*kI) + (Derivative*kD); 

     Previous_error = Error; 
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     if(Drive <= 0)         Drive = 0; 

     else if(Drive >= 100)  Drive = 100;  

     Trig_us = map(Drive, 0, 100, 180, 0); 

      

  if(Drive <= 0)  digitalWrite(ON_OFF, LOW); 

     else            digitalWrite(ON_OFF, HIGH);  

     TOG2 = 1; 

   }else if((millis()/500)%2 == 1 && TOG2 == 1) { TOG2 = 0;} 

 }else  

 { 

     digitalWrite(ON_OFF,LOW); 

     Drive = 0; 

     Trig_us = map(Drive, 0, 100, 180, 0);  

 } 

 

  //==================================================

=============== 

   

  lcd.setCursor(0, 0); 

  sprintf(print_LCD,"Temperature control "); 

  lcd.print(print_LCD); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  sprintf(print_LCD,"Actual temp   %i%cC ",((int)(Temp*10))/10,223); 

  lcd.print(print_LCD); 

  //lcd.print(Temp); 

  lcd.setCursor(0, 2); 

  sprintf(print_LCD,"Setpoint temp %i%cC ",Temp_set,223); 

  lcd.print(print_LCD); 

  lcd.setCursor(0, 3); 

  if(mode == 0) 

  { 

    if(START == 1)   sprintf(print_LCD,"                ON  ",Drive1); 

    else             sprintf(print_LCD,"                OFF ",Drive1); 

  }else 

  { 

    if(START == 1)   sprintf(print_LCD,"%03i %03i  %05i  ON  ",Trig_us,Drive,Drive1); 

    else             sprintf(print_LCD,"%03i %03i  %05i  OFF ",Trig_us,Drive,Drive1); 
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  } 

  lcd.print(print_LCD); 

   

   

  if((millis()/500)%2 == 0 && TOG == 0)      { Temp = thermocouple.readCelsius(); 

TOG = 1;} 

  else if((millis()/500)%2 == 1 && TOG == 1) { TOG = 0;} 

   

  data_send = Trig_us;  

  if((millis()/300)%2 == 0 && TOG1 == 0)  

  {  

      sprintf(print_buff,"$%03i!",data_send); 

      Serial.println(print_buff); 

      mySerial.print(print_buff[0]);   delay(20); 

      mySerial.print(print_buff[1]);   delay(20); 

      mySerial.print(print_buff[2]);   delay(20); 

      mySerial.print(print_buff[3]);   delay(20); 

      mySerial.println(print_buff[4]); delay(20); 

      TOG1 = 1; 

  }else if((millis()/300)%2 == 1 && TOG1 == 1) { TOG1 = 0; } 

   

  key = keypad.getKey(); 

  if (key)   

  { 

    if(key == 'C')         

    { 

        START = 1; 

        Drive = 0; 

        Integral = 0; 

        Previous_error = 0; 

        Derivative=0; 

    } 

    else if(key == '#') 

    { 

        if(mode == 0)   mode = 1; 

        else            mode = 0; 

    } 
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    else if(key == 'D')   START = 0; 

    else if(key == 'A' && START == 0) 

    { 

        int set = 1; 

        int count = 0; 

        while(set) 

        {  

            lcd.setCursor(0, 0); 

            sprintf(print_LCD,"     SET TEMP       "); 

            lcd.print(print_LCD); 

            lcd.setCursor(0, 1); 

            sprintf(print_LCD,"     ==> %i          ",Temp_set); 

            lcd.print(print_LCD);   

            lcd.setCursor(0, 2); 

            sprintf(print_LCD,"                    "); 

            lcd.print(print_LCD); 

            lcd.setCursor(0, 3); 

            sprintf(print_LCD,"                    "); 

            lcd.print(print_LCD); 

            key = keypad.getKey(); 

            if (key)   

            { 

                if(key >= '0' && key <= '9')     

                { 

                    count++; 

                    if(count >= 4)  count = 4; 

                    if(count == 1)                           { Temp_set = (key-'0') ; } 

                    else if(count >= 1 && count <= 3)        { Temp_set = (Temp_set*10) 

+ (key-'0') ; }  

                    if(count == 3)   

                    { 

                        if(Temp_set>= 160)  Temp_set = 160; 

                        if(Temp_set<= 60)   Temp_set = 60; 

                    } 

                }else if(key == '*') 

                { 

                    Temp_set = 0; 
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                    count = 0; 

                }        

                else if(key == 'B') 

                { 

                    if(Temp_set>= 160)  Temp_set = 160; 

                    if(Temp_set<= 60)   Temp_set = 60; 

                    set = 0; 

                    lcd.setCursor(0, 2); 

                    sprintf(print_LCD,"   SAVE DATA TEMP   "); 

                    lcd.print(print_LCD); 

                    delay(1000); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


