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บทที่ 23 ค าส่ัง PID 
 

PID เป็นตวัควบคมุแบบป้อนกลบั ถกูน ามาใช้ในการควบคมุคณุสมบตัิของกระบวนการ (Process variable, 
PV) เช่น อณุหภมู,ิ แรงดนั, อตัราการไหล, ระดบัความสงู และอื่นๆเพื่อให้ได้คา่ที่ต้องการ (Set point, SP) 
โดยอาศยัคา่ความผิดพลาด (Error) ระหวา่ง PV กบั SP มาค านวณในสมการ PID เพื่อให้ได้เอาต์พตุไป
ควบคมุอปุกรณ์ (CV)  
คา่ความผิดพลาด (Error) ที่น ามาค านวณแบง่ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ คา่ความผิดพลาดปัจจบุนั (Proportion, 
P) , คา่ความผิดพลาดรวมในอดตี (Integral,I ) และ อตัราการเปลีย่นแปลงคา่ความผิดพลาด (Derivative, 
D) โดยแตล่ะสว่นคณูด้วยคา่คงที่หรือเรียกวา่ “Gain” (K)  
สมการ PID แบง่ตาม Gain ได้ 2 ลกัษณะ คือ Dependent gain (บางทีเรียกวา่ Interacting gain) จะมี 
Gain รวม Kc เพียงตวัเดียว และอีกชนิดหนีงคือ Independent gain (หรือเรียกวา่ Noninteracting gain) 
จะมี Gain แยกอิสระตอ่กนั 3 ตวัคือ Kp, Ki และ Kd โดยสว่นใหญ่มกัใช้ Independent gain ในการควบคมุ
ระบบ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ตา่งๆ เป็นไปตามสมการดงัรูปด้านลา่ง 

 
(รูปจาก Rockwell Automation) 

 
โปรแกรม RSLogix5000 มีค าสัง่ PID มาให้ใช้งานได้เลย ซึง่อยูใ่นกลุม่ของค าสัง่พเิศษ (Special) ดงัรูป 
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ให้ทดลองน าค าสัง่ PID มาวางบน Rung เปลา่ ดงัรูปด้านลา่ง จากนัน้พิมพ์ช่ือ Tag “LIC1234_PID” ลงใน
ช่อง PID เพื่อใช้เก็บข้อมลูตา่งๆของค าสัง่ PID 

 

 
 
จากนัน้คลิก๊ขวาที่ LIC1234_PID แล้วเลอืก Data Type เป็นชนดิ PID จากนัน้คลิก๊ปุ่ ม OK 

 
 
เสร็จแล้วให้คลิก๊ปุ่ มสีเ่หลีย่มหลงัค าวา่ LIC1234_PID เพื่อเข้าไปเซ็ตพารามิเตอร์ในค าสัง่ PID 

 
Tuning Tab 
ใช้เพื่อก าหนดคา่คงที่ของสมการ PID ดงันี ้
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Setpoint – ป้อนคา่ Setpoint (.SP) ที่ต้องการ 
Set output % - ในโหมด Software manual ช่องนีแ้สดงคา่ Output ของ PID  

สว่นในโหมด Auto ช่องนีจ้ะแสดงถึงคา่ % Output ของ PID (.SO) 
Output bias – เปอร์เซ็นต์ bias ของ output (.BIAS) 
Proportion gain (Kp) - คือคา่ Kp ของสมการ PID (.KP) 
Integral gain (Ki) - คือคา่ Ki ของสมการ PID (.KI) 
Derivative time (Kd) - คือคา่ Kd ของสมการ PID (.KD) 
Manual Mode - เลอืกโหมด manual (.MO) หรือ software manual (.SWM)  

ในโหมด manual, ค าสัง่ PID จะใช้คา่จาก Tag tieback เอามาเป็น output ของ PID ซึง่โดยทัว่ไป 
คา่ Tieback มาจากอปุกรณ์ภายนอก  
ในโหมด software manual,ค าสัง่ PID จะใช้คา่จาก Tag Set output (.SO)เอามาเป็น output ของ 
PID ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงคา่ได้โดย software 
 

Configuration Tab 
ใช้ก าหนดชนิดของสมการ PID และขอบเขตสงูสดุตา่งๆ ดงันี ้
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PID equation – เลอืกชนดิของสมการ PID ใช้ independent เมื่อต้องการให้แตล่ะ gain แยกกนั หรือใช้    
                         Dependent เมือ่ต้องการใช้แค ่gain รวมเพียงตวัเดยีว 
Control action – เลอืกสมการค านวณคา่ Error (.CA), E=PV-SP หรือ E=SP-PV 

Direct/Reverse-Acting 
ใช้บอกลกัษณะ Gain ของระบบ ถ้า CV เพิ่ม แล้ว PV เพิ่มตาม แสดงวา่มี Gain เป็นบวก 
(positive) เราจะเรียกวา่ “Direct acting” ซึง่ตรงกนัข้ามกบั “Reverse acting” คือ ถ้า CV เพิ่ม 
แล้ว PV กลบัลดลง แสดงวา่มี Gain เป็นลบ (negative) 

 
ส าหรบัระบบชนิด  “Direct acting” ใหเ้ลือก Control action (E) = SP-PV  
ส าหรบัระบบชนิด  “Reverse acting” ใหเ้ลือก Control action (E) = PV-SP 

ตัวอย่างระบบที่เป็น Direct-acting : 
เมื่อวาล์วเปิดมากขึน้(CV เพิ่ม) ระดบัน า้เพิม่ขึน้ (PV เพิ่ม) 

 
 
ตัวอย่างระบบที่เป็น Reverse-acting :  
เมื่อวาล์วเปิดมากขึน้(CV เพิ่ม) ระดบัน า้ลดลง (PV ลด) 
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Derivative of – เลอืก Derivative จากคา่ PV หรือ Error (.DOE) ในสมการ PID, เลอืกเป็น PV เพือ่ลดการ 
                        กระชากของ output เมื่อคา่ Setpoint เปลีย่นแปลง หรือ เลอืกเป็น error เมื่อต้องการ   
                        Response เร็วๆ ตอ่เปลีย่นแปลงของ Setpoint โดยทัว่ไปใช้ Derivative จากคา่ PV 
Loop update time – ก าหนดชว่งเวลา update PID (.UPD) ซึง่ขึน้อยูก่บัการ 

ตอบสนองของกระบวนการท่ีต้องการควบคมุ (Process response) เช่น ควบคมุอณุหภมูิซึง่มกีาร
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงคอ่นข้างช้า เราอาจใช้คา่ Update time มากๆได้ เช่นประมาณ 1 
sec สว่น Process ที่มีการตอบสนองเร็วขึน้ เช่น Pressure หรือ Flow อาจต้องการคา่ Update 
time ประมาณ 250 ms โดยทัว่ไปเราใช้ค าสัง่ Timer ช่วยในการก าหนด Loop update time 

CV high limit – ป้อนคา่ High limit ของ Control variable (.MAXO)     
ถ้า Output เกิน Limit, ค าสัง่จะเซ็ต Alarm bit เป็น True 

CV low limit – ป้อนคา่ High limit ของ Control variable (.MAXO) 
ถ้า Output เกิน Limit, ค าสัง่จะเซ็ต Alarm bit เป็น True 

Deadband value – ป้อนคา่ Deadband (.DB) ซึง่เป็นชว่งความผิดพลาด (Error) จาก 
Setpoint ที่ยอมรับได้ ค าสัง่ PID จะไมป่รับคา่ CV ถ้า PV มีคา่อยูใ่นช่วง Deadband 

 

 
Alarm Tab 
ใช้เพื่อก าหนดคา่สญัญาณเตือนตา่งๆ ดงันี ้
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PV high – ป้อนคา่ High alarm (.PVH) ของ Process Variable 
PV low – ป้อนคา่ Low alarm (.PVL) ของ Process Variable 
PV deadband – ป้อนคา่ Alarm deadband (.PVDB) ของ Process Variable 
Positive deviation – ป้อนคา่ Positive deviation (.DVP) 
Negative deviation – ป้อนคา่ Negative deviation (DVN) 
Deviation deadband - ป้อนคา่ Deviation alarm deadband (.DVDB) 
 
Scaling Tab 
ใช้เพื่อก าหนดสเกลคา่ Engineering unit และ Process Variable ดงันี ้

 

 
 
PV unscaled maximum – ป้อนคา่ Maximum PV (.MAXI) ที่รับมาจาก Analog Input  
PV unscaled minimum – ป้อนคา่ Minimum PV (.MINI) ที่รับมาจาก Analog Input 
PV engineering units maximum – ป้อนคา่ Maximum engineering units (.MAXS) ที่จะน าไปใช้ 
PV engineering units minimum – ป้อนคา่ Minimum engineering units (.MINS) ที่จะน าไปใช้ 
CV maximum – ป้อนคา่ Maximum ของ Control Variable ที่ 100% (.MAXCV) 
CV minimum – ป้อนคา่ Minimum ของ Control Variable ที่ 0% (.MINCV) 
Tieback maximum – ป้อนคา่ Maximum tieback (.MAXTIE) ที่รับมาจาก Analog Input 
Tieback minimum – ป้อนคา่ Minimum tieback (.MINTIE) ที่รับมาจาก Analog Input 
PID Initialized – ใช้ Reinitialize คา่ Scaling ของ PID เมื่อมกีารเปลีย่นคา่ขณะรัน 
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โครงสร้างค าสัง่ PID แสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 
(รูปจาก Rockwell Automation) 

ตัวอย่าง 
โปรแกรมควบคมุระดบัของเหลวในถงัระบบแบบ direct acting ด้วยค าสัง่ PID  

 
Rung17-> ก าหนดโหมดการท างานของค าสัง่ PID จากสวิตซ์บนแผงควบคมุ ถ้าบดิสวิตซ์ไปที่ต าแหนง่   
                  Manual ท าให้บิต .MO เป็น True เอาพตุท์ของ PID จะมาจากคา่ของ Tag FV1234_Tieback  
                 ทีรั่บคา่มาจาก Analog input card ถ้าบิดสวติซ์ไปยงัต าแหนง่ Auto ท าให้บิต .MO เป็น Fault  
                  ค าสัง่ PID จะท างานในโหมด Software Auto และค านวนคา่เอาท์พตุมาจากสมการ PID (ถ้าไม ่
                  การใช้ Tieback ให้เซ็ตคา่ Tieback เป็น 0) 
Rung18-> ถ้าอปุกรณ์ในระบบมปัีญหา (Loop_Fault เป็น True) ให้เปลีย่นโหมดของ PID ให้อยูใ่นโหมด  
                  Software manual เพื่อก าหนดคา่เอาท์พตุของ PID ได้เองผา่น .SO  
Rung19-> เมื่อ PID ให้อยูใ่นโหมด Software manual ให้เปิด Valve 100% โดย move คา่ 100 เข้า .SO 
Rung20-> ก าหนดคา่ Set point ให้ค าสัง่ PID ผา่น .SP (45%) 
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Rung21-> รีเซ็ต Timer ทกุ 1 วินาที  
Runf22-> Trigger ค าสัง่ PID 
 

 

 

 
 

 

 


