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การพัฒนาเครื่ องพิมพ์ สามมิติ ชนิด SLA ทีม่ ีการควบคุมแบบปิ ด
The development of closed loop SLA 3D printer
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บทคัดย่อ
เครื่ องพิมพ์สามมิติเป็ นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หากแต่ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่ องพิมพ์สามมิติ
โดยทัว่ ไปยังคงเป็ นระบบเปิ ด การศึกษานี้ จึงมีจุดประสงค์ในการพัฒนาระบบการควบคุมแบบปิ ดร่ วมกับเครื่ องพิมพ์สามมิติ
ชนิ ด SLA โดยเหตุผลที่เลือกพัฒนาระบบการควบคุมแบบปิ ดร่ วมกับเครื่ องพิมพ์สามมิติ ชนิ ด เพราะ เป็ นเครื่ องพิมพ์ที่เคลื่อนที่
ในแนวแกนเดียว ง่ายต่อการพัฒนา จากผลการทดสอบระบบการเคลื่อนที่ของเครื่ องพิมพ์สามมิติดว้ ยระบบเปิ ด พบว่าชิ้นงานที่
พิมพ์จากระบบเปิ ดเกิดค่าความผิดพลาดในแนวแกน z เท่ากับ 25% เนื่ องจากระหว่างการทดลองพิมพ์ชิ้นงานเกิดปั ญหาด้าน
เทคนิ คซึ่ งส่ งผลให้แพลตฟอร์ มเคลื่อนที่ข้ ึนจนทําให้ไม่สามารถพิมพ์ชิ้นงานต่อได้ จึงเปลี่ยนมาใช้การควบคุมด้วยระบบปิ ด ซึ่ ง
เกิดค่าความผิดพลาดในแนวแกน z เท่ากับ 3% และการควบคุมแบบ PID เพื่อช่วยปรับปรุ งค่าความผิดพลาดให้ลดน้อยลง ชิ้นงาน
จากระบบ PID ค่าความผิดพลาดในแนวแกน z เท่ากับ -1.667 %
คําสํ าคัญ: เครื่ องพิมพ์ SLA ของเหลว การควบคุมระบบปิ ด
Abstract
3D Printer is becoming one of the most famous technology but this technology is mostly based on an open-loop control
system. The aim of this study is to improve the printing system based on a Closed Loop control. As an SLA has only one linear
motion in Z-axis; it make this 3D printer is not difficult to improve. The results from SLA 3D Printer with open loop system
test showed that the printed 3D object have got the error that happen in z- axis is 25%; however, after introduced closed-loop
control system, it showed that this error is significantly drop to 3%. In order to improve the Z-Axis control by a PID Controller,
it can offer less-error that is approximately 1.7%.
Keywords: SLA 3D Printer, Liquid based, closed loop 3D printer
1. บทนํา
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิ ติหรื อการพิมพ์สามมิ ติแบบ
รวดเร็ ว Rapid Prototyping (RP) ได้รับความนิ ยมในกลุ่มของ
นักออกแบบและด้านอุ ตสาหกรรมกันอย่างแพร่ ห ลาย การ
พิ ม พ์ส ามมิ ติ น้ ัน มี อ ยู่ 3 ประเภท คื อ 1) การพิ ม พ์แ บบพอก
(Fused Deposition Model; FDM) 2) การพิมพ์จากของเหลวไว
แสง (Stereolithography; SLA) 3) การพิมพ์โดยอาศัยเลเซอร์
เพื่อใช้ในการหลอมเหลวผงวัสดุ (Selective Laser Sintering;
SLS) [1-2] ซึ่ งแต่ละเทคนิคมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยแตกต่างกัน
ไป โดยการเลือกใช้เครื่ องพิมพ์แต่ละประเภทนั้น ต้องเลือกให้
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เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะมุง้ เน้นไปในส่ วนของ
การพัฒนาเทคนิ คการพิมพ์สามมิ ติจากของเหลวไวแสง SLA
หรื อจากพิมพ์สามมิติดว้ ยของเหลว [3] โดยเทคนิคนี้ มีขอ้ ดีคือ
ผิวของชิ้นงานจะมีความเรี ยบ และชิ้นงานมีความละเอียดสู ง
ที่สุดเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่น ๆ หลักการทํางานของเทคนิ คการ
พิ ม พ์ น้ ี จะอาศั ย คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของโฟโต้ พ อลิ เ มอร์
(Photopolymer) หรื อเรซิ น (Resin) กล่าวคือเมื่อเรซิ นถูกฉาย
ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นหนึ่ง ๆ หรื อคลื่นอัลต้า
ไวโอเลต (UV) จะทําให้เรซิ นแข็งตัว (Cure) ติดกับแท่นลอง
รับชิ้นงาน จากนั้นทําการเคลื่อนที่ แท่นลองรั บชิ้ นงานไปใน

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับพิเศษ 2563
แนวดิ่ ง แล้ว ทํา การพิ ม พ์ชิ้ น งานตามแนวตัด ขวาง (Cross
section) ในชั้นต่อไปทีละชั้นจนได้เป็ นชิ้นงานไปตามโมเดลที่
ได้ออกแบบไว้ขา้ งต้น [4-5]
เครื่ อ งพิม พ์ส ามมิ ติจ ากของเหลวไวแสง ที่ มี จ าํ หน่ า ย
ทัว่ ไปนั้นมี การควบคุมการเคลื่อนที่ ในการพิมพ์ชิ้นงานด้วย
ระบบแบบเปิ ด (Open loop control) ซึ่ งทําให้การควบคุมอาจ
เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นได้ เพราะไม่ มี ร ะบบที่ ใ ช้ ใ นการ
ตรวจสอบการเคลื่ อ นที่ ข องการพิ ม พ์ชิ้ น งานในแต่ ล ะชั้น
(layer) ว่าการเคลื่อนที่เที่ยงตรงเพียงใด [6] ซึ่ งจะส่ งผลให้
ชิ้ น งานที่ พิ ม พ์ไ ด้มี คุ ณ ภาพที่ ต่ ํา กว่ า ที่ ต ้อ งการ ดัง นั้ นใน
โครงงานนี้ จึงได้ทาํ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเคลื่อนที่ของ
เครื่ องพิมพ์สามมิติโดย 1) เลือกออกแบบและสร้างเครื่ องพิมพ์
ชนิด SLA เพื่อลดการเคลื่อนที่ (DOF) จาก 3 แกนเหลือ 1 แกน
เพื่อลดโอกาสในการเกิ ดความผิดพลาดจากการพิมพ์ชิ้นงาน
ต้น แบบ 2) ใช้ ท ฤษฎี ก ารควบคุ ม ระบบปิ ด (Closed loop
system) [6] ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของการพิมพ์ชิ้นงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพและช่ ว ยเพิ่ ม ความแม่ น ยํา ของ
เครื่ องพิมพ์ให้ สู งขึ้ น Benjamin McKittrick Weiss [7] ได้ท าํ
การพัฒนาการควบคุ ม ระบบปิ ดสําหรั บ เครื่ อ งพิ ม พ์ส ามมิ ติ
แบบพอก (Model: MBot CUBE printer) แบบต้น ทุ น ตํ่า ใน
ส่ วนของการเคลื่อนที่ในแนวแกนระนาบ (x, y) การเคลื่อนที่
ใช้ส เต็ป เปอร์ ม อเตอร์ ผ่า นสายพาน ผู ว้ ิ จัย ได้ท าํ การติ ด ตั้ง
Encoder Scale ในแนวแกน x, y และทํา การติ ด ตั้ง Encoder
Sensor บนสานพาน จากนั้นทําการทดลองการเคลื่อนที่สเต็ป
เปอร์ มอเตอร์ ท้ งั สองตัว แล้วทําการปรับปรุ งความแม่นยําของ
ระยะการเคลื่ อ นที่ ผลการทดลองสรุ ป ได้ว่า การเคลื่ อ นที่ มี
ความแม่นยําสู งขึ้น 40%

ขยับแพลตฟอร์ มลงที ละชั้นเพื่อพิมพ์ชิ้นงานต่อไป ดังแสดง
ในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 เครื่ องพิมพ์สามมิติโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ลงของ
แพลตฟอร์ ม
2.2 เครื่ องพิมพ์ ส ามมิติ โดยอาศั ยหลัก การเคลื่ อ นที่ขึ้น ของ
แพลตฟอร์ ม (Bottom-Up 3D Printer)
เครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ติ โ ดยอาศัย หลัก การเคลื่ อ นที่ ข้ ึ น ของ
แพลตฟอร์ ม เป็ นเครื่ อ งพิมพ์ที่ ติดตั้งแหล่งกําเนิ ดแสงที่ ฉาย
ภาพตัดขวางของชิ้นงานไว้ยงั ด้านล่างของถาดรองเรซิ น และ
ทําการฉายแสงเลเซอร์ ข้ ึ นมายังเรซิ นที่ อ ยู่ในถาดรองโดยมี
จุดประสงค์ทาํ ให้เรซิ นซึ่ งเป็ นของเหลวเกิดการแข็งตัวติดกับ
แพลตฟอร์ ม และทําการขยับแพลตฟอร์ มขึ้นทีละชั้นเพื่อพิมพ์
ชิ้นงานต่อจนเสร็ จ ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 เครื่ องพิมพ์สามมิติโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ลงของ
แพลตฟอร์ ม

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
จากการศึ ก ษาอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองนั้ นเป็ น
2.1 เครื่ อ งพิ ม พ์ ส ามมิ ติ โ ดยอาศั ย หลั ก การเคลื่ อ นที่ ล งของ อุ ป กรณ์ อ ย่ า งง่ า ยพัฒ นาขี้ นเองดัง แสดงในรู ปที่ 3 โดยมี
แพลตฟอร์ ม (Top-Down 3D Printer)
อุปกรณ์ feedback ทางด้านหลังของเครื่ อง ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ น
เครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ติ โ ดยอาศัย หลัก การเคลื่ อ นที่ ล งของ เส้น
แพลตฟอร์ ม เป็ นเครื่ องพิ ม พ์ ที่ มี แ หล่ ง กํา เนิ ด แสงที่ ฉ าย
ภาพตัดขวางของขึ้นงานอยูด่ า้ นบนของถาดรองเรซิ น เพื่อฉาย
แสงเลเซอร์ ลงมาบนผิวเรซิ นโดยมีจุดประสงค์ทาํ ให้เรซิ นซึ่ ง
เป็ นของเหลวเกิ ดการแข็งตัวติ ดกับแพลตฟอร์ ม และทําการ
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2.2 วิธีการทดลอง

encoder
Z axis

Stepper
Motor
platform

Resin tray

รู ปที่ 3 เครื่ องพิมพ์สามมิติแบบ SLA ที่พฒั นาขึ้น
รู ป ที่ 4 แสดงภาพขยายของ Linear encoder strip จาก
กล้ อ ง Microscope ซึ่ งพบว่ า มี ร ะยะห่ า งระหว่ า งเส้ น 50
ไมโครเมตร ที่นาํ มาใช้เป็ นอุปกรณ์กาํ หนดตําแหน่ งของการ
เคลื่อนที่ในแนวแกน Z ของเครื่ องพิมพ์สามมิติ

รู ปที่ 4 ภาพขยายของ Linear encoder strip
3.2

เรซิ นไวแสงยูวี

เป็ นพอลิ เ มอร์ ที่ ไ ด้จ ากการสั ง เคราะห์ ท างเคมี และมี
สถานะเป็ นของเหลว ซึ่ งเรซิ นชนิ ดที่ นาํ มาใช้ในการศึกษานี้
เป็ นเรซิ นความไวต่อแสงยูวี สี ใส ซึ่ งได้รับจาก บริ ษทั XYZ
Printer
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2.2.1 การทดสอบปรับค่า PID ร่ วมกับเครื่ องพิมพ์สาม
มิติที่ประกอบเสร็ จสมบูรณ์ (PID Tuning)
การปรั บค่า PID (PID tuning) คือขั้นตอนในการ
หาค่า PID ที่ เหมาะสมกับระบบเพื่อทําให้ระบบสมดุ ล และ
สามารถทํางานได้ตามที่ ส่ังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ ตอ้ งการ
มากที่สุด เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระบบ (Plant value,
PV) และทดลองเปลี่ยนค่า Kp , Ki และ Kd จน พบค่าที่ทาํ ให้
ระบบเข้า สู่ ส มดุ ล ซึ่ งการสร้ า งโมเดลนี้ นั้น มี ค วามยุ่ ง ยาก
อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ อาศัยการปรับตั้งที่ เรี ยกว่า Bumptest ซึ่ งมี พ้ืนฐานการปรั บตั้งจากวิธีการของ Ziegler–Nichols
โดยการตั้งค่าเป้ าหมายของระบบ (Set point, SP) 2 ตําแหน่ ง
ต่อจากนั้นจึงทําการติดตามผลของ การเปลี่ยนแปลง ตําแหน่ง
การเคลื่ อ นที่ ข องระบบนั้น หากระบบเกิ ด พฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เสถียรจึ งทําการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยการ Trial and error
อย่างเป็ นระบบ
ขั้นตอนการปรั บค่า PID ทําได้โดยกําหนดค่า Ki , Kd
ให้เป็ นศูนย์ ต่อจากนั้นจึง เริ่ มต้นปรับตั้งค่า Kp โดยเริ่ มต้นที่ 1
แล้วจึงทดลองสั่งให้ระบบทํางานและวัดระยะการเคลื่อนที่จริ ง
ของสเต็ปเปอร์ มอเตอร์ เทียบกับค่าระยะที่สั่งให้เคลื่อนที่ ถ้า
หากระยะการเคลื่อนที่จริ งไม่ใกล้เคียงกับค่าระยะที่กาํ หนดไว้
ให้ค่อยๆลดค่า Kp ลงและคอยสังเกตการเคลื่อนที่ ของระบบ
แต่ถา้ ระยะการเคลื่อนที่จริ งใกล้เคียงกับค่าระยะที่กาํ หนดไว้
แล้ว ถือว่า Kp ค่านี้สามารถใช้ได้ ให้ทาํ การปรับค่าเริ่ มปรับ Ki
ต่ อ ไป แต่ ถ ้า ระยะการเคลื่ อ นที่ จ ริ ง ใกล้เ คี ย งกับ ค่ า ระยะที่
กําหนดไว้แล้ว ถือว่า Kp ค่านี้ สามารถใช้ได้ ให้ทาํ การปรับค่า
เริ่ มปรับ Ki โดยการใช้ค่า Kp/4 ถ้าหากระยะการเคลื่อนที่จริ ง
ไม่ใกล้เคียงกับค่าระยะที่กาํ หนดไว้ ให้ค่อย ๆ ลดค่า Ki ลงและ
คอยสังเกตการเคลื่อนที่ของระบบ แต่ถา้ ระยะการเคลื่อนที่จริ ง
ใกล้เคียงกับค่าระยะที่กาํ หนดไว้แล้ว ถือว่า Ki ค่านี้ สามารถ
ใช้ได้ ให้ทาํ การปรับค่าเริ่ มปรับ Kd ต่อไป
เริ่ มต้นเซ็ ตค่า Kd โดยการใช้ค่า Ki /2 ถ้าหากระยะการ
เคลื่อนที่จริ งไม่ใกล้เคียงกับค่าระยะที่กาํ หนดไว้ ให้ค่อย ๆ ลด
ค่า Kd ลงและคอยสังเกตการเคลื่ อนที่ ของระบบ แต่ถา้ ระยะ
การเคลื่ อ นที่ จ ริ ง ใกล้เ คี ย งกับ ค่ า ระยะที่ ก าํ หนดไว้แ ล้ว ให้
ทดลองปรั บ ค่ า Kd จนกว่ า จะได้ผ ลลัพ ธ์ ข องระบบตามที่
ต้องการ
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2.2.2 การทดลองพิมพ์ชิ้นงาน
สําหรับการทดสอบพิมพ์ชิ้นงานจริ ง ต้องทําการ
กําหนดระยะปรั บตั้งเพื่อให้ได้ผลต่าง แกน x-y ที่ดีที่สุด โดย
พารามิเตอร์ น้ ีข้ ึนกับ การปรับตั้งที่เครื่ องฉายภาพ DLP หากแต่
แกน Z นั้นขึ้นอยูก่ บั การปรับตั้งแกน Z ซึ่ งขึ้นกับเทคนิ คและ
อุปกรณ์ควบคุม โดยทําการออกแบบชิ้นงาน สี่ เหลี่ยม -ขนาด
8.0 x 3.0 x 0.3mm ดังแสดงในรู ปที่ 5

3.2 ผลการทดลองพิมพ์ชิ้นงาน
จากการทดลองพิมพ์ชิ้นงานจริ ง ดังแสดงรู ปการทดลอง
ในรู ปที่ 7 และผลตามตารางที่ 1 ซึ่ งจากการทดลองพบว่า การ
นํา PID มาใช้ร่วมกับการพิมพ์ชิ้นงานในแกน x-y นั้นมีค่าไม่
เปลี่ยนแปลงหากแต่ผลการทดลองในแนวแกน Z นั้น มีค่าที่
ลดลงอย่างเห็ นได้ชดั โดยผลจากการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ย
จากการทดสอบพิมพ์ 5 ครั้ง ในการทดลองโดยใช้การปรับตั้ง
ค่าทางปฏิบตั ิ ซึ่ งมีพ้นื ฐานจาก Ziegler–Nichols พบว่า สามารถ
ลดค่าความผิดพลาดเหลือ -1.7 %

รู ปที่ 5 ภาพชิ้นงานทดสอบ

distance (mm)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 การทดลองปรับตั้ง PID
จากการทดสอบปรับค่า PID ร่ วมกับเครื่ องพิมพ์สามมิติ
ชนิ ด SLA ที่ประกอบเสร็ จสมบูรณ์แล้ว จากการทดสอบแบบ
Bump-test ซึ่ งมีพ้ืนฐานจาก Ziegler–Nichols ดังแสดงตัวอย่าง
รู ปที่ 7 การตรวจวัดชิ้นงานทดสอบ
ในรู ปที่ 5 โดยเริ่ มต้นโดยการกําหนดให้ตาํ แหน่งของแกน Z ที่
ระยะ Set point, SP เท่ากับ 5 และ 8 mm สลับกันทุก ๆ 5 mS
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน
แล้วจึ งทําการบันทึ กค่า Plant value, PV ทุ ก ๆ 1mS จากการ
ทดสอบทําให้ทราบว่าค่า Kp , Ki , Kd ซึ่ งเหมาะสมกับระบบคือ
ค่าความคลาดเคลื่อน(%)
K p = 0.5, K i = 0.0469, K d = 0.25 เพราะเป็ นค่าที่ ทาํ ให้ร ะบบ
x
Y
Z
เข้าสู่ จุดสมดุลได้ไวที่สุด และเกิด Over shoot ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาํ
Open-loop
2.8
-2.8
25.1
ให้แพลตฟอร์ มเกิดการสั่นน้อยกว่าค่าอื่นที่ได้ทาํ การทดลอง
ON-OFF
2.5
-2.6
3.0
(PV3) ดังแสดงในเส้นทึบเข้ม) ซึ่ งพบว่า ทับกับเส้นประใหญ่
PID
2.6
-2.6
-1.7
(SP) ดังนั้นจึ งนําค่านี้ ไปใช้ในการเขียนชุดคําสั่งที่ ใช้ควบคุม
ผลจากการทดสอบนั้น แสดงให้เ ห็ น การประยุก ต์ใช้
เครื่ องพิมพ์สามมิติ
การควบคุมแบบปิ ด ชนิ ด PID เพื่อควบคุมการเคลื่ อนที่ ของ
10
แกน Z ของชิ้นงานนั้น มีความเป็ นไปได้สูงอย่างไรก็ตามยัง
8
PV1
พบว่า มี ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ -1.7% ซึ่ งอาจพบว่า ค่า
6
PV2
ความคลาดเคลื่ อ นพบ ในชิ้ นงานนั้นมี ค วามเป็ นไปได้ส อง
4
PV3
ส่ วน คือ มาจาก การควบคุมแกนเองหรื อ จะเกิดขึ้นจากการหด
2
SP
ตัวของเรซิ นหลังจากกระบวนการแข็งตัว ซึ่ งเป็ นแนวทางที่
0
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
ต้องทําการศึกษาต่อไปผ
time (s)

รู ปที่ 6 ตัวอย่างผลการทดสอบเพื่อหาค่าปรับตั้งพารามิเตอร์
พารามิเตอร์ โดยการ Bump-test
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4. สรุ ป

การสึ กษานี้ จึงมีจุดประสงค์ในการพัฒนาระบบการ
ควบคุ ม แบบปิ ดร่ ว มกับ เครื่ อ งพิ ม พ์ส ามมิ ติ ชนิ ด SLA โดย
เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กพัฒ นาระบบการควบคุ ม แบบปิ ดร่ วมกับ
เครื่ องพิมพ์สามมิติ ชนิ ด เพราะ เป็ นเครื่ องพิมพ์ที่เคลื่อนที่ ใน
แนวแกนเดียว ง่ายต่อการพัฒนา จากผลการทดสอบระบบการ
เคลื่อนที่ของเครื่ องพิมพ์สามมิติดว้ ยระบบเปิ ด พบว่าชิ้นงานที่
พิมพ์จากระบบเปิ ดเกิดค่าความผิดพลาดในแนวแกน z เท่ากับ
25.1% เนื่ องจากระหว่างการทดลองพิมพ์ชิ้นงานเกิ ดปั ญหา
ด้านเทคนิ คซึ่ งส่ งผลให้แพลตฟอร์ มเคลื่อนที่ข้ ึ นจนทําให้ไม่
สามารถพิมพ์ชิ้นงานต่อ ได้ จึ งเปลี่ ยนมาใช้การควบคุ ม ด้ว ย
ระบบปิ ด ซึ่ งเกิดค่าความผิดพลาดของชิ้ นงานในแนวแกน z
เท่ากับ 3.0% และการควบคุ มแบบ PID เพื่อช่วยปรั บปรุ งค่า
ความผิดพลาดให้ลดน้อยลง ชิ้ นงานจากระบบ PID ค่าความ
ผิดพลาดในแนวแกน z เท่ากับ -1.7 % พบว่า ค่า error ที่พบใน
ชิ้นงานนั้นมีความเป็ นไปได้สองส่ วน ตือ มาจาก การควบคุม
แกนเองหรื อ จะเกิ ด ขึ้ น จากการหดตัว ของเรซิ น หลัง จาก
กระบวนการแข็งตัว ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ตอ้ งทําการศึกษาต่อไป
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