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การควบคุมอุณหภูมิ 

1. คํานํา 

ระบบควบคุมหมายถึงอุปกรณ์หรือเครื�องมือที�ใชค้วบคุมการทาํงานใหเ้ป็นไปตามที�ตั$งใว ้ เช่นการควบคุม
อตัราการหมุนของมอเตอร์ใหอ้ยูที่�กี�รอบต่อนาที  การควบคุมนั$นมีอยูห่ลายวธีิ สาํหรับในตวัอยา่งนี$ จะแสดง
การควบคุมอุณหภูมิ ดว้ย Arduino  โดยมีไดอะแกรมของระบบตามรูปที� 1  
 

 
รูปที 1 ระบบควบคุมโดยใช ้Arduino 

 
Setting Temperature  เป็นค่าอุณหภูมิที�ตั$ง 
Controller  คือ Arduino และฮาร์ดแวร์ที�เกี�ยวขอ้ง 
Controlled Process คือวธีิการควบคุม  ที�เขียนเป็นโปรแกรมใว ้Arduino ทาํงาน มีอยู ่3 แบบ 3 วธีิ คือ 

การควบคุมแบบเปิด-ปิด  การควบคุมแบบพีไอดี  และ การควบคุมแบบฟัซซี� 
Output   คือค่าสัญาณที�ส่งไปควบคุมอุปกรณ์ทาํความร้อน  
Current state  คือค่าอุณหภูมิเวลาปัจจุบนั 
Sensor   เป็นอุปกรณ์แปลงค่าอุณหภูมิ  ใหเ้ป็นสัญญาณดิจิตอล 
Input Temperature คือค่าอุณหภูมิที�แปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแลว้  
 
หมายเหตุ เพื�อความปลอดภยั 

- เปลี�ยนจาก Heater ที�ใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบั  มาเป็น ความตา้นทานขนาด 100 โอหม ์
- เปลี�ยนจากการใชไ้ฟฟ้า 220 v AC  มาเป็นไฟ DC 12 V 
- Sensor ใช ้DS18B20 
- Setting Temperature ตั$งค่าดว้ยโปรแกรม Processing บน PC ผา่นทางพอร์ทอนุกรม 
- Input Temperature ดูจากโปรแกรม Processing บน PC เช่นเดียวกนั 

 
วงจรทดลองใชต้ามรูปที� 2 
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รูปที 2 วงจรทดลองการควบคุมอุณหภูมิดว้ย Arduino 

 
2. การควบคุมแบบเปิด-ปิด  

เป็นระบบที�ทาํงานในลกัษณะ 2 สถานะ คือ เปิด และ ปิด ดงันั$นสัญญาณ เอาทพ์ุทของการ
ควบคุมจะมีเพียง 2 สถานะเท่านั$น คือเปิด (ให้เป็นเลข 1) และ ปิด (ให้เป็นเลข 0)  การทาํงานนี$ ถูก
กาํหนดดว้ยค่าความผดิพลาดของกระบวนการ ตามรูปสมการคือ  

e  =  TempSet – TempIn              (1) 

Output   =     �0 เมื�อ  e ≤ 0
1 เมื�อ  e > 0 

�                    (2) 

 
เมื�อ  e คือ ค่าความผดิพลาด 

  TempSet คือค่าอุณหภูมิที�ตั$ง 
   TempIn  คือค่าอุณหภูมิที�อ่านได ้
  1 คือ สัญญาณที�ส่งใหร้ะบบทาํความร้อนทาํงาน 
  0 คือ สัญญาณที�ส่งใหร้ะบบทาํความร้อนหยดุทาํงาน 

 

จากสมการที� (1) และ (2) เขียนเป็นคาํสั�งไดด้งันี$  

  if(temp_in > temp_set){ 
    heaterOFF; 
  } 

  else{ 

    heaterON; 

  } 
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2.2 การควบคุมแบบพไีอดี (PID) 

การควบคุมแบบพีไอดี เป็นการควบคุมแบบระบบวงปิดหรือระบบควบคุมแบบป้อนกลบั 
(closed-loop control systems, feedback control systems) ค่าที�นาํไปใชใ้นการคาํนวณเป็นค่าความ
ผดิพลาดที�หามาจากความแตกต่างระหวา่ง ค่าที�ตั$งกบัค่าเอาทพ์ุทปัจจุบนั แลว้ใชส้มการที� (3) คาํนวณ 
เพื�อลดความผิดพลาดใหเ้หลือนอ้ยที�สุด การควบคุมแบบพีไอดี จะประกอบไปดว้ยส่วนการควบคุมที�

สาํคญั 3 ส่วน คือเทอม Proportional term  Kpe�t�   Integral term Ki � e�t�dt
de

dt

t
0

 และ Derivative 

term Kd
de

dt
 e�t�  ตามไดอะแกรมในรูปที� 3 

 

Y�t�= Kpe�t�+Ki � e�t�dt+Kd
de

dt

t
0

 e�t�    (3) 

 

 
 

รูปที� 3 บล็อกไดอะแกรมของตวัควบคุมแบบพีไอดี 
 

ค่า Kp Ki และ Kd  เป็นค่าคงที�  ขึ$นอยูก่บัระบบที�ควบคุม การปรับเปลี�ยนค่านี$ มีหลายวิธี ตวัอยา่งการปรับ
ดว้ยมือดูไดจ้าก  https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller#Alternative_nomenclature_and_PID_forms 
จากสมการนาํมาเขียนเป็นโปรแกรมไดด้งันี$  
 
void Compute() 
{ 

   /*How long since we last calculated*/ 

   unsigned long now = millis(); 
   double timeChange = (double)(now - lastTime); 

   
   /*Compute all the working error variables*/ 

   double error = temp_set – temp_in; 
   errSum += (error * timeChange); 

   double dErr = (error - lastErr) / timeChange; 
   

   /*Compute PID Output*/ 
   Output = kp * error + ki * errSum + kd * dErr; 

   
   /*Remember some variables for next time*/ 

   lastErr = error; 
   lastTime = now; 

} 

จาก http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-introduction/ 
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เพื�อความสะดวกในการคาํนวณ สามารถใชฟั้งกช์ั�นในไลบรารี PID ของ Arduino ก็ได ้
สามารถดุไดจ้าก http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


