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การควบคุมรอบเดินเบาเครื่องยนต์ ดีเซลเชือ้ เพลงร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ด้ วยตัวควบคุมแบบฟั ซซี่
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บทคัดย่ อ

เครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเครื่ องยนต์ดีเซลที่ถูกดัดแปลงให้ สามารถใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนเชือ้ เพลิงดีเซลเดิม เครื่ องยนต์ดีเซลเชือ้ เพลิงร่ วมนัน้ ไม่ได้ ถูกดัดแปลงกลไกของ
เครื่ องยนต์ทําให้ เครื่ องยนต์ยงั คงมีกําลังอัดสูง ซึง่ มีความทนทานและมีประสิทธิภาพเครื่ องยนต์สงู แต่จะใช้ ระบบ
ควบคุมที่มีซบั ซ้ อนเพียงพอเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่ องยนต์อย่างเหมาะสม โดยระบบควบคุมเครื่ องยนต์นนั ้
มีหลายประเภทซึง่ ประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป เนื่องจากการทํางานที่แตกต่างกัน ในงานวิจยั นี ้ใช้ ชุดควบคุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถควบคุมได้ ทงการทํ
ั้
างานของหัวฉีดดีเซลทัง้ 4 หัวฉีด และหัวฉีดก๊ าซธรรมชาติอีก 4
หัวฉี ด ทํ าให้ ส ามารถควบคุมเครื่ องยนต์ ไ ด้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เครื่ องยนต์ ดี เ ซลเชื อ้ เพลิ ง ร่ วมที่ ใ ช้ ท ดลอง
ดัดแปลงมาจากเครื่ องยนต์ดีเซลโตโยต้ า รหัส 2KD-FTV (VNT) แบบ 4 สูบ ขนาดความจุ 2.5 ลิตร โดยใน
งานวิจัยนี ท้ ําการทดลองการควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์ดังกล่าวโดยใช้ ตัวควบคุมแบบฟั ซซี่ เพื่อปรั บ
ระยะเวลาการเปิ ดของหัวฉีดดีเซล ซึง่ สามารถควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์ได้ เป็ นอย่างดี

ABSTRACT
Dual Fuel Diesel engine with natural gas is a modified Diesel engine in order to replace the
conventional Diesel fuel with the alternative fuel. Because the mechanical system of the engine is not
modified and the engine still has high compression ratio, the engine robustness and the engine
efficiency are high. On the other hand, the engine needs a sophisticated controller that generates
appropriate control command. There is a numerous of the controller which gives difference
performance due to variation in operating method. In this research, electronic control unit was applied
to control both four Diesel injectors and four gas injectors which gave worthy control performance.
The test engine was modified from a 2KD-FTV Toyota Diesel engine; 2.5 liters four-cylinder engine.
This paper shows the experimental results of idle speed control by using a fuzzy controller. The
proposed controller adjusted the Diesel injection duration and showed excellent control performance.
Key words: Diesel-Dual-Fuel Engine, Idle Speed Control, Fuzzy Controller
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คํานํา

เครื่ องยนต์ดีเซลเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความทนทานสูง เครื่ องยนต์นี ้จึงได้ รับความ
นิยมในการนําไปใช้ ในเชิงพาณิ ชย์ อย่างมาก ซึง่ ทําให้ มีความต้ องการใช้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงสูงมากเช่นกัน ประเทศ
ไทยนันต้
้ องนําเข้ านํ ้ามันดิบจากต่างประเทศมหาศาล โดยในปี พ.ศ. 2556 นันมี
้ มลู ค่า 1.07 ล้ านล้ านบาทต่อปี
โดยนํา้ มันสําเร็ จรู ปที่ประเทศไทยใช้ มีมูลค่า 1.33 ล้ านบาทนันถู
้ กนํามาใช้ ในภาคขนส่งประมาณครึ่ งหนึ่ง และ
นํ ้ามันดีเซลถูกนํามาใช้ ในภาคขนส่งเท่ากับร้ อยละ 40.21 ของเชื ้อเพลิงทังหมด
้
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน, 2556) ซึง่ เป็ นจํานวนเงินมหาศาลที่สญ
ู เสียไป
การทดแทนการนํ าเข้ าเชื อ้ เพลิ ง ดี เ ซลซึ่ง มี ร าคาเพิ่ มขึ น้ หรื อลดลงอย่ างไม่แ น่ น อนด้ ว ยการใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ (Natural Gas) ที่สามารถขุดได้ จากในประเทศไทยจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ โดยก๊ าซธรรมชาติที่ถูกขุด
ขึ ้นมาจากในประเทศไทยมีสว่ นประกอบหลักคือ ก๊ าซมีเทนประมาณร้ อยละ 75 ก๊ าซอีเทนประมาณร้ อยละ 6 และ
มีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ประมาณร้ อยละ 13 ซึง่ มีค่าความร้ อนเฉลี่ย 34.17 MJ/Kg ซึง่ แม้ มีค่าความร้ อนน้ อย
กว่านํ ้ามันดีเซลที่ค่าความร้ อนเฉลี่ย 42.8 MJ/Kg แต่เนื่องจากราคาก๊ าซธรรมชาติในประเทศที่ตํ่าทําให้ ราคาค่า
เชื ้อเพลิงตํ่ากว่าถึงสามเท่า
ยานยนต์ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติจะถูกติดตังระบบก๊
้
าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas, CNG)
หรื อบางครัง้ เรี ยกว่าก๊ าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle, NGV) ก๊ าซธรรมชาตินนจะถู
ั้
กอัด
ให้ มีแรงดันสูงที่ประมาณ 200 บาร์ (200 เท่าของบรรยากาศ) และบรรจุภายในถังเหล็กหรื อวัสดุใยแก้ วผสมหรื อ
เส้ นใยคาร์ บอน ก๊ าซธรรมชาติจะถูกนําไปใช้ โดยผ่านระบบลดแรงดัน (Pressure Regulator) หรื อบางครัง้ นิยม
เรี ยกว่าหม้ อต้ ม เพื่อลดแรงดันให้ ตํ่าลงก่อนที่จะเข้ าสูเ่ ครื่ องยนต์
หากจําแนกประเภทของเครื่ องยนต์ดีเซลที่ดดั แปลงให้ สามารถใช้ ก๊าซธรรมชาติได้ นนสามารถแบ่
ั้
งออก
ได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงอย่างเดียว และประเภทที่นํ ้ามันดีเซลร่ วมกับก๊ าซ
ธรรมชาติ กรณีแรกเรี ยกว่า Dedicated Engine เครื่ องยนต์จะถูกดัดแปลงให้ กําลังอัดของเครื่ องยนต์ตํ่าลงให้
เหมาะสมกับ การใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ และเปลี่ ย นไปใช้ ร ะบบหัว เที ย นจุ ด ระเบิ ด ผลที่ ต ามมาคื อเครื่ องยนต์ มี
ประสิทธิ ภาพตํ่า ความทนทานของกระบอกสูบตํ่า และค่าใช้ จ่ายในการดัดแปลงสูง ในงานวิจัยนีจ้ ึงนําเสนอ
เครื่ องยนต์ประเภทหลังคือ เครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วม (Diesel-Dual-Fuel Engine, DDF) ซึง่ มีค่าใช้ จ่ายใน
การดัดแปลงตํ่ากว่า เครื่ องยนต์มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง
เครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วม ส่วนใหญ่มีหลักการทํางานคือใช้ กลไกของเครื่ องยนต์ดีเซลเดิมทังหมด
้
ซึง่
มีอาศัยการอัดของกระบอกสูบของเครื่ องยนต์ในการเผาไหม้ (Compression Ignition, CI) ซึง่ เครื่ องยนต์ดีเซล
ปั จจุบนั นิยมใช้ การจ่ายเชื ้อเพลิงแบบฉีดตรง (Direct Injection) คือมีหวั ฉีดนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่สามารถฉีดนํ ้ามัน
ดีเซลด้ วยแรงดันสูงเข้ าไปภายในกระบอกสูบของเครื่ องยนต์ได้ โดยตรง โดยเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมจะถูก
ติดตังระบบจ่
้
ายก๊ าซธรรมชาติที่มีแรงดันประมาณ 3 บาร์ เพื่อให้ ก๊าซนัน้ ผสมกับอากาศก่อนที่จะไหลเข้ าไปใน
กระบอกสูบของเครื่ องยนต์
ความแตกต่างของระบบเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมส่วนหนึ่งอยู่ที่ระบบควบคุมเครื่ องยนต์ โดยส่วน
ใหญ่แล้ วนิยมใช้ ระบบควบคุมก๊ าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียว และยังคงใช้ ระบบควบคุมเครื่ องยนต์เดิมของรถยนต์
ที่มาจากโรงงานผลิต ดังนันเครื
้ ่ องยนต์จึงไม่สามารถทํางานได้ อย่างสมบรู ณ์ ซึง่ ทําให้ เกิดปั ญหาต่างๆนานา เช่น
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การใช้ อตั ราส่วนก๊ าซธรรมชาติตํ่าซึง่ ส่งผลต่อความประหยัด เครื่ องยนต์มีประสิทธิภาพตํ่าเนื่องจากเครื่ องยนต์มี
โอกาสเกิดการเสียหาย เช่น เครื่ องยนต์เกิดการน็อก (Engine Knock) รวมทังปั
้ ญหาที่เครื่ องยนต์ทํางานได้ ไม่
ราบเรี ยบ โดยปั ญหาต่างๆ มีสาเหตุมาจากระบบควบคุมทํางานได้ ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ
ในความเป็ นจริ งแล้ วการเผาไหม้ ภายในเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมมีหลากหลายรู ปแบบมาก โดยเมื่อ
ใช้ ปริ มาณก๊ าซธรรมชาติน้อยหรื อจังหวะการฉีดนํ ้ามันเชื ้อเพลิงดีเซลที่บริ เวณใกล้ จุดศูนย์ตายบนของเครื่ องยนต์
การเผาไหม้ ข องเครื่ อ งยนต์ นัน้ อาจจะมี ลัก ษณะคล้ า ยการเผาไหม้ แ บบดี เ ซล (Conventional Diesel
Combustion) แต่จะมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้ อยเนื่องจากจะมีระยะเวลาการเผาไหม้ นานมากยิ่งขึ ้น และทําให้
ความร้ อนสะสมในเครื่ องยนต์ ไ ด้ มากขึน้ ส่งผลให้ ร ะบบระบายความร้ อนเครื่ องยนต์ ต้ องทํ างานสูง ขึน้ หรื อ
เครื่ องยนต์อาจจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นได้ ในกรณีนี ้หากเครื่ องยนต์ทํางานอยู่ที่ภาระตํ่า การปรับจังหวะการฉีดนํ ้ามัน
ดีเซลล่วงหน้ าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดมลพิษได้ (Abd Alla et al., 2002) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Papagiannakis et al. (2007) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการเผาไหม้ แบบสองโซนในเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมด้ วย
การฉีดนํ ้ามันแบบนําร่ อง ซึง่ พบว่า การเผาไหม้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ความดันในกระบอกสูบและมีมลพิษตํ่าลง
หากก๊ าซธรรมชาติผสมกับอากาศคลุกเคล้ าอย่างดี การเผาไหม้ นัน้ จะมีการระยะเวลาการเผาไหม้ ที่
รวดเร็ ว (Lee et al., 2003) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kusaka and Okamoto (2000) ที่แสดงผลการจําลอง
ด้ วยโปรแกรมพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณ (Computational fluid dynamics, CFD) พบว่าการเผาไหม้ นนจะมี
ั้
อุณหภูมิการเผาไหม้ ตํ่า และอุณหภูมิไอเสียตํ่า เครื่ องยนต์จึงมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีการสูญเสียความร้ อน
ตํ่ากว่าเครื่ องยนต์ดีเซล นอกจากนันจากการวิ
้
จยั ด้ านการเผาไหม้ ของเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมพบว่า การเผา
ไหม้ มีความซับซ้ อน และต้ องอาศัยระบบควบคุมที่ดีเพื่อให้ เครื่ องยนต์ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่ องยนต์นนมี
ั ้ หลายสภาวะ ได้ แก่ การเร่ งความเร็ ว การลดความเร็ ว การรักษาความเร็ ว
คงที่ และรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ จากการใช้ งานในเมืองที่มีจราจรหนาแน่นพบว่าเครื่ องยนต์จะทํางานที่สภาวะ
รอบเดินเบาบ่อยมากหรื อราวหนึง่ ในสาม การควบคุมเครื่ องยนต์ดงั กล่าวเพื่อให้ สามารถทํางานได้ ดีที่รอบเดินเบา
ร่ วมกับก๊ าซธรรมชาติได้ พบได้ น้อยมาก สาเหตุหนึ่งมาจากผู้วิจยั ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบระบบควบคุมการ
ฉีดนํ ้ามันดีเซลได้ เนื่องจากต้ องควบคุมการฉีดนํ ้ามันดีเซลแต่ละสูบด้ วยคําสัง่ (Pulse) ที่มีความเร็ วสูง จํานวน 1
ถึง 3 ครั ง้ ต่อรอบการทํางานของเครื่ องยนต์ โดยแต่ละคําสัง่ จะมีค่าความกว้ างสัญญาณ (Pulse width) อยู่
ระหว่าง 0.3 ถึง 1 มิลลิวินาที นอกจากนันเครื
้ ่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมมีความซับซ้ อนสูง จึงเหมาะสําหรับระบบ
ควบคุมขันสู
้ ง
ทีมผู้วิจัยได้ พัฒนาระบบควบคุมสําหรั บเครื่ องยนต์ดีเซลเชือ้ เพลิงร่ วมหลากหลายรู ปแบบ ซึง่ สามารถ
พัฒนาระบบควบคุมที่สามารถทํางานร่ วมกับระบบเครื่ องยนต์เดิมได้ โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาระบบควบคุมต่างๆของ
เครื่ องยนต์ดงั กล่าว ได้ แก่ ระบบทางเดินอากาศของเครื่ องยนต์ (Chatlatanagulchai et al., 2010) ระบบป้องกัน
การน็อกของเครื่ องยนต์ (Yaovaja and Chatlatanagulchai, 2014) และระบบแรงดันนํ า้ มันเครื่ องยนต์
(Chatlatanagulchai et al., 2015) เป็ นต้ น ในงานวิจยั นี ้ได้ นําเสนอระบบควบคุมแบบฟั ซซี่ที่สามารถควบคุมรอบ
เดินเบาได้ อย่างดี ซึง่ ควบคุมแบบฟั ซซี่ถูกนํามาแทนตัวควบคุมทัว่ ไปแบบพีไอดีเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
รอบเครื่ องยนต์ ดีเซลขนาดใหญ่ และเครื่ องยนต์ เรื อเดินทะเลเพื่ อลดความไม่แน่ นอนจากสิ่งรบกวนภายนอก
(Lynch, 2005; Farouk, 2012; Di et al., 2015)

409

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

อุปกรณ์ และวิธีการ

เครื่ องยนต์ ดีเซลเชือ้ เพลิงร่ วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ

ในงานวิจยั นี ้ใช้ เครื่ องยนต์ดีเซลโตโยต้ า รหัส 2KD-FTV (VNT) แบบ 4 สูบ ขนาดความจุ 2.5 ลิตร ซึง่ มี
กําลังงานสูงสุด 106 kW ที่ 3,600 รอบต่อนาที มีแรงบิดสูงสุด 343 Nm ที่ 2,400 รอบต่อนาที อัตราส่วนกําลังอัด
เครื่ องยนต์ 17.4:1 โดยได้ ถูกดัดแปลงเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมแล้ ว (Figure 1, Left) ซึง่ เครื่ องยนต์อยู่
ภายในรถพิกอัปโตโยต้ ารุ่ น Hilux Vigo Champ ที่ได้ ติดตังระบบก๊
้
าซธรรมชาติแล้ ว (Figure 1, Right) ขณะ
ทดลองอาศัยคนขับหนึง่ คน โดยระบบเชื ้อเพลิงเครื่ องยนต์จะถูกควบคุมด้ วยระบบที่ได้ ออกแบบไว้

Figure 1 (Left) Toyota 2KD-FTV (VNT), (Right) Toyota Hilux Vigo Champ
แผนภาพของเครื่ องยนต์ดีเซลเชือ้ เพลิงร่ วม (Figure 2) แสดงให้ เห็นอุปกรณ์ ต่างๆของเครื่ องยนต์
ประกอบด้ วยระบบทางเดินอากาศและระบบทางเดินนํา้ มันเชือ้ เพลิง โดยหัวฉี ดก๊ าซธรรมชาติจะถูกติดตังไว้
้ ที่
บริ เวณหน้ าวาล์วไอดีของแต่ละสูบ จํานวน 4 หัวฉีด โดยก๊ าซธรรมชาติจะถูกจ่ายสัมพันธ์กบั จังหวะการดูดอากาศ
ของแต่ละกระบอกสูบ เพื่อให้ ก๊าซไหลเข้ าไปยังเครื่ องยนต์ได้ อย่างแม่นยํา
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Exhaust Manifold
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Intake Line
Exhaust Line

EGR Line

Compressor
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Figure 2 Schematic of air-path system and fuel-path system in the DDF engine
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ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจยั นี ้ใช้ ชดุ ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit, ECU) สําหรับควบคุมเครื่ องยนต์
ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยใช้ Engine Control Module (ECM) (Figure 3, Left) ซึง่ ทีมผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาชุด
ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Figure 3, Right) เพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกับระบบควบคุมเดิมของเครื่ องยนต์ได้
ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิ กส์นีท้ ําหน้ าที่ควบคุมสัญญาณสั่งงานของระบบเชื อ้ เพลิง ได้ แก่ คําสัง่ การฉี ดของ
นํ ้ามันดีเซลทัง้ 4 หัวฉีด และคําสัง่ การจ่ายก๊ าซธรรมชาติทงั ้ 4 หัวฉีด

Figure 3 (Left) Engine Control Module (ECM), (Right) DDF Engine Electronic Control Unit (ECU)
ระบบควบคุมรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ แบบฟั ซซี่
การออกแบบระบบควบคุม รอบเดิ นเบาสําหรั บ เครื่ องยนต์ ดี เซลเชื อ้ เพลิงร่ วมนัน้ (Figure 4) จะมี
สัญญาณอ้ างอิง (Set-point) เป็ นค่าความเร็ วรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ที่หน่วยรอบต่อนาที (RPM) ส่วนสัญญาณ
ป้อนกลับนัน้ เป็ นความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ (Engine Speed) ซึง่ อ่านค่าได้ จากสัญญาณจากเซนเซอร์ ประเภท
แม่เหล็กเหนี่ยวนํา ที่ติดตังไว้
้ สองจุดคือ ที่เพลาเพลาข้ อเหวี่ยง (Crank Shaft) และที่เพลาลูกเบี ้ยว (Cam Shaft)
เมื่อนําสัญญาณอ้ างอิงมาลบค่าที่อา่ นได้ จะได้ คา่ ผิดพลาด (Error) ที่ใช้ ในการควบคุมรอบเดินเบา โดยสัญญาณ
ขาเข้ าของตัวควบคุมแบบฟั ซซี่คือ ค่าผิดพลาด ค่าปฎิยานุพนั ธ์คา่ ผิดพลาด
Nominal Main
Duration
Set-point +

-

Error

+

a1
1

s

Engine Speed

a2

b

Fuzzy
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+

Engine
Drive Unit
(EDU)

DDF Engine

Figure 4 Idle Speed Control of DDF Engine by using Fuzzy Controller
จุดเด่นของการออกแบบตัวควบคุมแบบฟั ซซีค่ ือ ตัวควบคุมสามารถสร้ างกฎการควบคุมให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของมนุษย์ ได้ ดี ซึ่งแตกต่างกับระบบควบคุมขัน้ สูงส่วนใหญ่ที่อาศัยสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพียงอย่าง
เดียว เช่น เมื่อพิจารณาปั ญหาในการควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์นี ้ กรณีที่ระบบควบคุมมีค่าเกนน้ อย การ
ควบคุมรอบเดินเบาอาจจะช้ าทําให้ เครื่ องยนต์ดบั ได้ แต่ที่สภาวะคงที่และสิ่งรบกวนน้ อยรอบเครื่ องยนต์จะนิ่ง แต่
กลับกันในกรณี ที่ระบบควบคุมมีค่าเกนมาก การควบคุมรอบเดินเบาจะทําได้ เร็ วเพราะเครื่ องยนต์ตอบสนองไว
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แต่ที่สภาวะคงที่รอบเครื่ องยนต์จะแกว่ง ดังนันแนวคิ
้
ดในการออกแบบตัวควบคุมแบบฟั ซซี่นี ้คือการปรับเกนของ
ตัวควบคุมที่ช่วงค่าผิดพลาดตํ่าให้ มีคา่ เกนตํ่า (เพื่อควบคุมที่สภาวะคงที่) ส่วนเมื่อมีค่าผิดพลาดสูงให้ ตวั ควบคุม
มีค่าเกนมาก (เพื่อควบคุมให้ เครื่ องยนต์ตอบสนองไว) ซึง่ ตัวควบคุมแบบฟั ซซี่ที่ได้ ออกแบบนี ้นันจะมี
้
คณ
ุ สมบัติ
ดังกล่าวโดยสามารถพิจารณาได้ จากความชันของกราฟพื ้นผิวควบคุม (Control Surface) (Figure 5, Right)
ตัวควบคุมแบบฟั ซซี่มีตวั เกนสเกลค่า (Scaling Gain) ในการแปลงสัญญาณเข้ าทังสองตั
้
ว ให้ อยู่ในช่วง
-1 ถึง 1 ก่อนที่จะเข้ ากระบวนการต่อไป เนื่องจากตัวควบคุมแบบฟั ซซี่นี ้เป็ นลักษณะเซตวิภชั นัยปกติ โดยมีค่า
เอกภพของสรรพสาระอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 ตัว การออกแบบค่าสัมประสิทธิ์ นนั ้ ต้ องออกแบบให้ เหมาะสมกับช่วง
สัญ ญาณขาเข้ าและสัญ ญาณขาออก โดยออกแบบได้ ดัง นี ้ 𝑎𝑎1 = 0.003 , 𝑎𝑎2 = 0.07 และ 𝑏𝑏 = 1 การ
กํ าหนดค่าระดับขัน้ ของความเป็ นสมาชิ ก (Degree of Membership) ของใช้ ฟังก์ ชันภาวะสมาชิ กแบบ
สามเหลี่ยม (Triangular Membership Function) โดยฟั งก์ชนั่ ภาวะสมาชิกของสัญญาณเข้ า “Error” (Figure 5,
Left) และ “Integrated Error” (Figure 5, Center) มีชื่อฟั งก์ ชนั่ ภาวะได้ แก่ “-2”, “-1”, “0”, “1” และ “2”
เรี ยงลําดับจากค่าตํ่าไปสูง ส่วนฟั งก์ชนั่ ภาวะสมาชิกของสัญญาณออกมีจํานวน 5 ค่า ซึง่ เป็ นค่าคงที่ ได้ แก่ -1, 0.1, 0, 0.1 และ 1 ตามลําดับ
ประพจน์วิภชั นัยประกอบข้ อตังเป็
้ นการเชื่อมโยงประพจน์ครบหน่วยด้ วยอินเตอร์ เซกชันวิภชั นัยพื ้นฐาน
แบบค่าตํ่าสุด (Minimum) และตัวแปลงกลับวิภัชนัย (Defuzzification) แบบค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (Weighted
Average) กฎการควบคุมของตัวควบคุมแบบฟั ซซี่นนเป็
ั ้ นแบบสมมาตร และสร้ างพื ้นผิวควบคุมของคําสัง่ หัวฉีด
ดีเซลได้ “Pulse Duration” (Figure 5, Right) โดยเมื่อได้ คา่ คําสัง่ ออกมาแล้ วจะนําไปรวมกับค่าการฉีดดีเซลปกติ
(Nominal Main Duration) และสัง่ คําสัง่ ไปยังระบบขับหัวฉีด หรื อ Electronic Drive Unit (EDU) ที่ทําหน้ าที่
แปลงสัญญาณคําสัง่ ไฟฟ้าแรงดันตํ่าเป็ นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อควบคุมการยกของหัวฉีดดีเซล
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Figure 5 (Left) Membership Function of “Error” input, (Center) Membership Function of “Integrated
Error” input, (Right) Control Surface of Fuzzy Controller

ผลและวิจารณ์ การทดลอง

การควบคุมรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์นี ้จะควบคุมด้ วยฉีดนํ ้ามันดีเซลเพียงครัง้ เดียวต่อรอบการทํางาน
เรี ยกว่า ฉีดนํ ้ามันดีเซลหลัก (Main Injection) โดยที่จงั หวะการเริ่ มต้ นการฉีดนํ ้ามันดีเซล (Main SOI) นันจะถู
้
ก
ควบคุมไว้ ที่คา่ คงที่ คือ ตําแหน่ง 6 องศาหลังจุดศูนย์ตายบน เนื่องจากเป็ นตําแหน่งที่การเผาไหม้ ของเครื่ องยนต์
ไม่รุนแรง ระบบควบคุมนันจะควบคุ
้
มระยะเวลาการยกของหัวฉีดดีเซลจากความกว้ างสัญญาณ (Pulse Width)
ซึ่งปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 1 มิลลิวินาที (Figure 6, Right) โดยประกอบด้ วยค่าการฉี ดดีเซลปกติ
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(Nominal Main Duration) มีค่าคงที่เท่ากับ 0.5 มิลลิวินาที และถูกรวมกับค่าที่มาจากตัวควบคุมแบบฟั ซซี่เพื่อ
ควบคุมรอบเดินเบา ในขณะที่จะควบคุมปริ มาณการจ่ายก๊ าซธรรมชาติที่แรงดันประมาณ 3 บาร์ ด้ วยการกําหนด
คําสัง่ ของแต่ละหัวฉีดไว้ คงที่ที่ 5 มิลลิวินาที โดยกําหนดจังหวะการจ่ายก๊ าซธรรมชาติสิ ้นสุด (Gas EOI) ไว้ ที่ 240
องศาก่อนจุดศูนย์ตายบนของแต่ละกระบอกสูบเสมอ (เครื่ องยนต์นี ้มีจงั หวะปิ ดวาล์วไอดี IVC ที่ 149 องศาก่อน
จุดศูนย์ตายบน) โดยจังหวะการจุดระเบิดจะเกิดขึ ้นหลังจากฉีดนํ ้ามันดีเซลหลักเล็กน้ อย
การใช้ ก๊าซธรรมชาติในเครื่ องยนต์นี ้จะต้ องการปริ มาณอากาศตํ่ากว่าการเผาไหม้ แบบดีเซลปกติ โดย
การฉีดก๊ าซธรรมชาตินนจะเป็
ั้
นการแทนที่อากาศทําให้ ปริ มาณอากาศลดลงส่วนหนึง่ แล้ ว อุณหภูมิอากาศที่ตํ่าลง
เล็กน้ อยมีผลให้ อากาศมีความหนาแน่นขึน้ เล็กน้ อย อย่างไรก็ตามระบบทางเดินอากาศนัน้ สามารถใช้ ระบบ
ควบคุมเดิมของเครื่ องยนต์ได้ ดี ซึง่ จะทําการหรี่ อากาศบางส่วนโดยจะควบคุมลิ ้นปี กผีเสื ้อ (Throttle) และควบคุม
ลิ ้นไอเสียหมุนวน (EGR Valve) ที่ตําแหน่งคงที่ คือ 30 องศา และ 0 องศาตามลําดับ
การทดลองการควบคุมรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ นัน้ จะทําการทดลองกับรถพิ กอัปโตโยต้ า Hilux Vigo
Champ โดยกําหนดค่าอ้ างอิงของรอบเดินเบาที่ 750 รอบต่อนาที (Figure 6, Left) การทดลองเริ่ มต้ นจาก
ตําแหน่งเกียร์ ว่างที่เวลาประมาณ 0 วินาที โดยทําการเหยียบคลัทซ์เพื่อเข้ าเกียร์ 1 จากนันเมื
้ ่อเวลาประมาณ 2
วินาที ทําการปล่อยคลัทซ์ โดยไม่เหยียบคันเร่ ง เพื่อให้ ระบบควบคุมรอบเดินเบาทํางาน โดยในช่วงเวลาประมาณ
2 วินาทีหลังจากนันรอบเครื
้
่ องยนต์จะตกลงไปตํ่าสุด ประมาณ 640 รอบต่อนาที หลังจากนันอี
้ กประมาณ 1.5
วินาทีระบบควบคุมแบบฟั ซซี่นนจะสามารถควบคุ
ั้
มรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์ไว้ ที่ค่าอ้ างอิงได้ โดยมีสญ
ั ญาณ
ควบคุมคือ ความกว้ างสัญญาณการฉีดนํ ้ามันดีเซลหลัก (Main Diesel Pulse) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.7
มิลลิวินาที (Figure 6, Right)
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Figure 6 Experimental Results, (Left) Engine speed compare with its set-point, (Right) Output from the
Fuzzy Controller, Main Diesel Pulse, to control DDF engine

สรุ ป
ปั ญหาของเครื่ องยนต์ดีเซลเชื ้อเพลิงร่ วมคือ เครื่ องยนต์มีความซับซ้ อนในการเผาไหม้ สงู แต่ส่วนมากใช้
ตัว ควบคุม ที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ไม่ ส ามารถควบคุ ม การฉี ด นํ า้ มัน ดี เ ซลได้ งานวิ จั ย นี แ้ สดงให้ เห็ น ถึ ง
กระบวนการนําชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมเครื่ องยนต์ดงั กล่าว โดยพิจารณาที่สภาวะรอบเดินเบาซึง่
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ถือว่าเป็ นสภาวะที่ใช้ งานบ่อยสําหรับการขับขี่ในเมือง โดยออกแบบตัวควบคุมแบบฟั ซซี่เพื่อควบคุมรอบเดินเบา
เครื่ องยนต์ ด้วยการปรั บความกว้ างสัญญาณการฉี ดนํ า้ มันดีเซลหลัก ซึ่งตัวควบคุมแบบฟั ซซี่สามารถจํ าลอง
ตรรกะของมนุษย์จากการออกแบบกฎการควบคุมเพื่อให้ เครื่ องยนต์ทํางานได้ อย่างเหมาะสม จากการทดลองกับ
รถพิกอัปโตโยต้ า Hilux Vigo Champ ที่ใช้ เครื่ องยนต์ดงั กล่าว โดยการทดลองเข้ าเกียร์ ให้ รถเคลื่อนที่ไปด้ านหน้ า
โดยไม่เหยียบคันเร่ ง ระบบควบคุมรอบเดินเบาแบบฟั ซซี่สามารถควบคุมรอบเครื่ องยนต์จากที่ค่าตํ่าสุดให้ กลับมา
คงที่ ที่คา่ อ้ างอิงได้ ในเวลา 1.5 วินาที
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