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      Design and control of heat exchangers with bypasses when inlet 
temperatures and stream flow rates as disturbances has been conducted and proposed 
in this research. In general, design parameters for this system are bypass fraction and 
heat transfer area. However, when flexibility or ability to reject disturbance is 
considered as control criterion, the important design parameter is only heat transfer 
area. The feasible operating range of target temperature is bounded by the values of 
inlet temperatures and outlet temperatures given at maximum heat duty (or zero 
bypass fraction) condition. The range is larger for heat exchanger with high heat duty 
or large heat transfer area. Hence, flexibility of heat exchanger is determined by heat 
transfer area. In terms of design (economic), small heat exchanger is required while in 
terms of control large heat exchanger is preferred. These criteria of design and control 
should be traded-off. For simplicity, the design and control can be viewed as choosing 
smallest (cheapest) heat exchanger that can satisfy flexibility requirement. Heat 
exchanger is modeled using a single cell model concept. The feasibility region of the 
system is generated by considering approach temperatures and feasibility of target 
temperature. The results showed that when inlet temperatures are considered as 
disturbances, the generated feasible region is convex. Hence, the flexibility test 
problem can be simplified as checking the feasibility of corner points or vertices of 
disturbances. However, when flow rates as disturbances are generated feasible region 
is non-convex shape. A method for integration design and control of heat exchanger is 
proposed and implemented with two case studies. 
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งานวจิยันีไดท้าํการศึกษาและเสนอการออกแบบและควบคุมเครืองแลกเปลียนความร้อนที
มีบายพาสเมือสิงรบกวนคืออุณหภูมิขาเขา้และอตัราการไหล โดยทวัไปพารามิเตอร์ของการ
ออกแบบสําหรับระบบนีคือสัดส่วนของการบายพาสและพืนทีการถ่ายเทความร้อน อย่างไรก็ตาม
เมือพิจารณาความสามารถในการควบคุมจากความหยืดหยุ่นได้หรือความสามารถในการกาํจดั
สิงรบกวน พารามิเตอร์ของการออกแบบทีสําคญัมีเพียงพืนทีในการแลกเปลียนความร้อน ช่วง
ดาํเนินการทีเหมาะสมของอุณหภูมิเป้าหมายนนัขึนอยู่กบัค่าของอุณหภูมิขาเขา้และค่าอุณหภูมิขา
ออก กรณีการถ่ายเทความร้อนสูงสุดหรือสัดส่วนของบายพาสเป็นศูนย ์โดยช่วงจะกวา้งขึนเมือ
พืนทีแลกเปลียนก็มีเพิมขึน ดงันนัความหยดืหยุน่ไดข้องเครืองแลกเปลียนความร้อนถูกกาํหนดดว้ย
พืนทีแลกเปลียนความร้อน ในเชิงของการออกแบบหรือทางเศรษฐศาสตร์ต้องการเครือง
แลกเปลียนความร้อนทีมีขนาดเล็กแต่ในทางของการควบคุมตอ้งการพืนทีแลกเปลียนทีมีขนาดใหญ่ 
ดงันนัจึงเป็นปัญหาทีควรจะพิจารณาทงัการออกแบบและควบคุมควบคู่กนั ปัญหาดงักล่าวอาจมอง
ใหง่้ายไดโ้ดยเลือกเครืองแลกเปลียนความร้อนขนาดเล็กทีสุดโดยทีการควบคุมเป็นไปตามตอ้งการ 
แบบจาํลองแนวคิดเซลล์แบบหนึงหน่วยถูกนาํมาใช้จาํลองเครืองแลกเปลียนความร้อน ขอบเขต
ความเป็นไปได้ของระบบถูกสร้างผ่านค่าการพิจารณาค่าผลต่างอุณหภูมิเขา้ใกลแ้ละค่าอุณหภูมิ
เป้าหมาย ผลการวิเคราะห์พบว่าเมืออุณหภูมิขาเขา้เป็นสิงรบกวนขอบเขตความเป็นไปไดจ้ะเป็น
คอนเวกช์ จึงทาํใหก้ารทดสอบความเป็นไปไดเ้ป็นเพียงการตรวจสอบของสิงรบกวนแต่เมือมีอตัรา
การไหลเป็นสิงรบกวนจุดมุมของสิงรบกวน แต่เมืออตัราการไหลเป็นสิงรบกวนขอบเขตความ
เป็นไปไดจ้ะไม่เป็นคอนเวกช์ วิธีการสําหรับอินทิเกรตการออกแบบและควบคุมเครืองแลกเปลียน
ความร้อนไดถู้กเสนอขึนและทดสอบกบักรณีศึกษา 2 กรณี 
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