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บทคัดย่ อ
โครงงานนี้ นาํ เสนอการศึกษาควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงที่ใช้ตวั ควบคุมพีไอ
โดยทําการออกแบบตัวควบคุมพีไอบนพื้นฐานการปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการ
พุ่งเกิ นในระบบควบคุ มวงรอบปิ ดที่ใช้ในการควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง เมื่ ออิ นพุตเป็ นฟั งก์ชัน
ขั้นบันได ระบบที่ นาํ เสนอประกอบด้วย ตัวควบคุ มพีไอ วงจรเอซี ทูดีซีคอนเวอร์ เตอร์ มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงชนิดกระตุน้ แยกพิกดั 1.1 kW, 220 V, 6.5 A, 3,000 rpm ตัววัดความเร็ วรอบโดยใช้แสง วงจร
แปลงความถี่เป็ นแรงดัน และวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็ นดิจิทลั จากการออกแบบค่าพารามิเตอร์ ของ
ตัวควบคุมพีไอ และการคํานวณหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และวิเคราะห์
ระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทําการทดสอบระบบที่นาํ เสนอ พบว่ากรณี ที่ปรับค่าอัตราการขยาย
ของตัวควบคุมพีค่าน้อยมาก ผลตอบสนองจะไม่เกิดการพุ่งเกินแต่เกิดค่าความคลาดเคลื่อนที่สภาวะคงตัว
ส่ วนกรณี ปรับค่าอัตราการขยายของตัวควบคุมพีที่มีค่ามาก ๆ ผลตอบสนองจะเกิดการออสซิ เลต ซึ่งเมื่อเพิ่ม
ตัวควบคุมไอเข้าไปในระบบจะทําให้มีเสถียรภาพที่ดีได้ผลใกล้เคียงกับค่าคาดการณ์ไว้
คําสํ าคัญ: มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง / ตัวควบคุมพีไอ / การควบคุมความเร็ วรอบ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าของโครงงาน
ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม แบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่ ระบบควบคุมแบบเปิ ด
และระบบควบคุมแบบปิ ด โดยที่ระบบควบคุมแบบเปิ ดนั้น เอาต์พุตที่ได้จะไม่สามารถควบคุมได้ ส่ วน
ระบบควบคุมแบบปิ ดนั้นเอาต์พุตที่ได้จะป้ อนกลับมายังอินพุตหรื อสัญญาณกระตุน้ เพื่อควบคุมระบบให้
ทํางานได้อย่างต่อเนื่ อง และให้ค่าความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นได้ ในการออกแบบระบบนั้น
เริ่ มด้วยการหาค่าพารามิเตอร์ของระบบ จากนั้นออกแบบระบบโดยแบบจําลอง และ นําไปทดสอบจริ ง
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง เป็ นอุปกรณ์ขบั เคลื่อนชนิดหนึ่ งที่นิยมนํามาใช้งานอุตสาหกรรม เนื่ องจาก
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงสามารถควบคุมความเร็ วได้ง่าย [1] ในตัวควบคุมที่นิยมใช้กนั มากคือตัวควบคุม
แบบสัดส่ วน – ปริ พนั ธ์ (Proportional – Integral ; PI) [2] ซึ่ งถือว่าเป็ นตัวควบคุมที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ ได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ แต่ ยงั มี ขอ้ จํากัดในส่ วนของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ า เพื่อที่
สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมให้เหมาะสม การควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ เป็ นสิ่ งที่
จําเป็ นต้องเข้าใจให้ถ่องแท้
โครงงานนี้ จึงได้นาํ เสนอระบบควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบกระตุน้ แยก
ควบคุมด้วยตัวควบคุมพีไอ โดยการวิเคราะห์หาฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ แล้วใช้
การจําลองแบบโดยโปรแกรมจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และนําไปทดสอบจริ งโดยทําการทดลองเพื่อ
เปรี ยบเทียบกับการจําลองการทํางานของระบบทั้งหมด
1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์หาฟังก์ชนั ถ่ายโอนของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมทั้งหมด
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์หาผลตอบสนองของตัวควบคุมพีไอและผลตอบสนองของระบบ
1.2 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน
1.3.1 ใช้ตวั ควบคุมพีไอที่เป็ นระบบอนาลอกต่อแบบผสมประกอบด้วย ออปแอมป์ ตัวต้านทานและ
ตัวเก็บประจุ
1.3.2 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบกระตุน้ แยก พิกดั 1.1 kW, 3,000 rpm และแทคโคเจนเนอเร
เตอร์ พิกดั 0.75 kW, 2,850 rpm
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1.3.3 ใช้ตวั วัดความเร็ วรอบโดยใช้แสง วงจรเอซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ และวงจรแปลงความถี่เป็ น
แรงดัน
1.3.4 โปรแกรมจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์จาํ ลองการควบคุมแบบเปิ ดและระบบควบคุมแบบปิ ด
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากโครงงาน
1.4.1 เกิดความรู ้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ระบบควบคุม
1.4.2 สามารถนําความรู ้ทางทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบควบคุม
1.4.3 นําข้อดีของตัวควบคุมมาใช้ในการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์และระบบอื่นได้

ก

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบทนี้ เป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ระบบควบคุม แบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิดแยกกระตุน้ คุณลักษณะของ SCR และ การใช้งาน และการ
วัดความเร็ วรอบมอเตอร์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ระบบควบคุม
ระบบควบคุมป้ อนกลับ (Feedback Control System) โดยทัว่ ไปจะมีการต่อระบบควบคุมดังแสดงตาม
บล็อกไดอะแกรมในรู ปที่ 2.1 ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
1. ชุดควบคุม (Controller) ใช้ G1(s) แทนสมการของระบบ
2. ระบบงาน (Plant) ใช้ G2(s) แทนสมการของระบบ
3. ชุดตรวจจับ (Sensor) ใช้ H(s) แทนสมการของระบบ

รู ปที่ 0.1 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
จากรู ปที่ 2.1 เป็ นการต่อระบบโดยนําชุดควบคุมมาต่อแบบอนุกรมกับระบบงาน โดยมีสัญญาณ R(s)
เป็ นอินพุตของระบบ และมีสัญญาณ C(s) เป็ นเอาต์พุตของระบบ สัญญาณอินพุตจะถูกป้ อนเข้าชุดควบคุม
เพื่อส่ งสัญญาณไปทําการควบคุมระบบงาน และชุดตรวจจับจะรับสัญญาณเอาต์พุตจากระบบงานมาทําการ
ปรับอัตราการขยาย เพื่อนําไปหักล้างกับสัญญาณอินพุต สําหรับควบคุมให้ระบบงานมีการทํางานได้อย่าง
ต่อเนื่องและคงที่ต่อไป
การวิเคราะห์สมการเพื่อหาฟั งก์ชนั โอนย้าย (Transfer Function) ระหว่างเอาต์พุตและอินพุตของ
ระบบ สามารถหาได้ ดังนี้
จากบล็อกไดอะแกรม เมื่อนําบล็อก G1(s) มาต่ออนุ กรมกับบล็อก G2(s) จะเป็ นการนําค่าอัตราการ
ขยายของทั้งสองบล็อกคูณกัน เขียนสมการ ได้เป็ น
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G(s)=G1(s).G2(s)

เมื่อนําสัญญาณเอาต์พตุ C(s) เท่ากับอัตราการขยายของระบบ คูณด้วยอินพุต ดังนั้นจะได้

เมื่อ
จะได้

C(s)=G(s).E(s)
E(s)=R(s)-H(s).C(s)
C(s)=G(s). R(s)-H(s).C(s) 

C(s)=G(s).R(s)-G(s).H(s).C(s)
C(s)+G(s).H(s).C(s)=G(s).R(s)
C(s) 1+G(s).H(s)  =G(s).R(s)

C(s)
G(s)
=
R(s) 1+G(s).H(s)

(2.1)

สมการที่ (2.1) เรี ยกว่า สมการฟังก์ชนั โอนย้าย (Transfer Function) ของระบบ ซึ่งเป็ นการส่ งผ่าน
สัญญาณจากอินพุตของระบบไปสู่ เอาต์พตุ ของระบบ เมื่อทําการกําหนดให้ชุดตรวจจับ H(s) มีค่าอัตราการ
ขยายเป็ น 1 (Unity Feedback) จากผังไดอะแกรมในรู ปที่ 2.1 สามารถเขียนใหม่ ได้ดงั รู ปที่ 2.2 และสามารถ
เขียนสมการฟังก์ชนั โอนย้ายได้ใหม่ ดังสมการที่ (2.2)
C(s) G(s)
G1(s).G2(s)
=

R(s) 1+G(s) 1+G1(s).G2(s)

รูปที่ 0.2 การต่ อระบบควบคุมป้อนกลับเมื่อ H(s) = 1

(2.2)
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2.2 การหาผลตอบสนองของระบบ
ในระบบควบคุมทัว่ ไป สามารถหาผลตอบสนองของระบบได้โดยป้ อนสัญญาณอินพุต r(t) ที่เป็ น
สัญญาณแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่วย (Unit Step Function) และพิจารณาผลของสัญญาณเอาต์พตุ c(t) ที่ได้ ซึ่ง
ลักษณะทัว่ ไปของผลตอบสนองของระบบ (Unit Step Response) แสดงดังรู ปที่ 2.3

รูปที่ 0.3 ผลตอบสนองของระบบแบบขั้นบันไดหนึ่งหน่ วย
การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลตอบสนอง สามารถพิจารณาได้จากช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งค่าของ
ช่วงเวลาต่าง ๆ ที่นิยมนําไปออกแบบหรื อนําไปพิจารณาถึงคุณภาพของระบบ มีดงั นี้
1. Rise Time (tr) คือ ช่วงเวลาที่ระบบทํางานในช่วงเริ่ มต้น โดยคิดที่ช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ถึง 90 % (0.1
– 0.9 V) ถ้า Rise Time มีค่าน้อยจะแสดงว่าระบบทํางานได้เร็ วในช่วงแรก
ั ญาณจะเริ่ มเข้าสู่ สภาวะคงที่ (Steady State) ปกติจะวัดจาก
2. Setting Time (ts) คือ ช่วงเวลาก่อนที่สญ
ระดับ  2 % ถึง  5 % ของค่า Steady State จากรู ปที่ 2.3 เมื่อค่า Steady State มีค่าเท่ากับสัญญาณอินพุต
คือ 1 ดังนั้นเมื่อทําการวัดที่ระดับ  2 % จะได้ค่าแรงดันเอาต์พตุ อยูท่ ี่ระดับ 0.98 – 1.02 V ถ้าค่า Setting
Time มีค่าน้อย แสดงว่าระบบจะเข้าสู่ ภาวะทํางานคงที่เร็วขึ้น
3. Steady State Error (ess) เป็ นค่าความผิดพลาดจากผลต่างระหว่างแรงดันอินพุตและแรงดัน
เอาต์พตุ ซึ่งสามารถคํานวณได้โดย
ess = r(t)-c(t)

เมื่อ

r(t)
c(t)

คือ แรงดันอินพุต
คือ แรงดันเอาต์พตุ

(2.3)
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4. Maximum Overshoot (Mp) เป็ นค่าของผลตอบสนองที่แกว่งขึ้นสู งกว่าระดับอินพุตในช่วงเริ่ ม
ทํางาน ถ้าค่า Mp มีค่ามาก จะทําให้ระบบทํางานแกว่งหรื อกระเพื่อม และจะส่ งผลให้ช่วงเวลา Setting Time
นานขึ้น แต่ค่า Mp ที่มีค่ามาก ก็จะส่ งผลดี คือ จะทําให้ระดับของ Steady State Error ลดลงได้
2.3 คุณสมบัตขิ องตัวควบคุม
ระบบควบคุมโดยทัว่ ไป สามารถแบ่งคุณสมบัติของระบบได้เป็ น 4 แบบ สามารถสรุ ปรายละเอียดได้
ดังนี้
1. ระบบควบคุมแบบ P (P Controller) จะมีคุณสมบัติลดค่า Rise Time (tr) ทําให้ระบบทํางานเร็ วขึ้น
ในช่วงแรกเพิ่ม Over Shoot (Mp) ทําให้ระบบแกว่งในช่วงเริ่ มต้น แต่ส่งผลให้ค่า Steady State Error ลดลง
2. ระบบควบคุมแบบ PD (PD Controller) จะมีคุณสมบัติลด Over Shoot (Mp) ทําให้ระบบมีการ
แกว่งน้อยลงในช่วงเริ่ มต้นลด Setting Time (ts) ทําให้ระบบทํางานถึงจุดคงที่ (Steady State) เร็ วขึ้น
3. ระบบควบคุมแบบ PI (PI Controller) จะมีคุณสมบัติลดค่า Rise Time (tr) ทําให้ระบบทํางานเร็ ว
ขึ้นในช่วงแรกกําจัดค่า Steady State Error (ess) เพื่อให้ได้ค่าเอาต์พตุ เทียบเท่ากับค่าอินพุต
4. ระบบควบคุมแบบ PID (PID Controller) เป็ นการนําคุณสมบัติของระบบควบคุมทั้ง 3 แบบ คือ
P, PD และ PI มารวมกัน โดยสามารถกําหนดค่าอัตราการขยายทั้ง 3 แบบ คือ P, I และ D ได้อย่างอิสระ ทํา
ให้สามารถออกแบบระบบควบคุมให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการได้ โดยทําการปรับค่าอัตราการขยายทั้ง 3 แบบ
และนํามาพิจารณาผลตอบสนองที่ได้ เมื่อปรับค่าอัตราการขยายจนได้ผลตอบสนองตามต้องการแล้ว จึงนํา
ค่าที่ได้ไปติดตั้งหรื อออกแบบเป็ นวงจรให้งานต่อไป
ตารางที่ 0.1 คุณสมบัติของระบบควบคุม
ระบบควบคุม
แบบ P
แบบ I
แบบ D

Rise Time
(ts)
ลด
ลด
เปลี่ยนแปลงน้อย

Maximum
Overshoot (Mp)
เพิม่
เพิ่ม
ลด

Setting Time Steady State Error
(ts)
(ess)
เปลี่ยนแปลงน้อย
ลด
เพิ่ม
กําจัด
ลด
เปลี่ยนแปลงน้อย

เขียนฟังก์ชนั โอนย้าย (Transfer Function: T(s)) ของระบบควบคุมแบบ PID ได้ดงั นี้
T(s)= KP +

KI
K s2 +KPs+KI
+KDs= D
s
s

(2.4)

7
เมื่อ

KP
KI
KD

ค่าอัตราขยายของตัวควบคุมแบบ P
ค่าคงที่ทางเวลาในการอินทิเกรตสัญญาณของตัวควบคุมแบบ I
ค่าคงที่ทางเวลาในการดิฟเฟอเรนชิเอท สัญญาณของตัวควบคุมแบบ D

2.4 การออกแบบตัวควบคุม
ตัวควบคุมที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็ นตัวควบคุมอัตโนมัติที่มีหน้าที่นาํ สัญญาณจากทางออก(Output) ของ
ระบบมาเปรี ยบเทียบกับสัญญาณอ้างอิงเป็ นสัญญาณทางเข้า(Input) ของระบบผลของการเปรี ยบเทียบที่ได้
จะมีค่าเบี่ยงเบนหรื อค่าผิดพลาด (Error) หลังจากนั้นตัวควบคุมอัตโนมัติก็จะนําเอาสัญญาณผิดพลาดนี้ ไป
สร้ างสัญญาณใหม่ ที่เหมาะสมเพื่อควบคุ มระบบให้ได้ผลตอบสนองตามที่ ตอ้ งการนั่นย่อมหมายถึ งค่ า
ผิดพลาดของสัญญาณได้ลดลงจนเป็ นศูนย์หรื อน้อยที่สุดแล้วนั้นเองซึ่งสามารถแบ่งตัวควบคุมอัตโนมัติน้ ี ได้
ตามชนิดของสัญญาณดังนี้
1. ตัวควบคุมแบบสัดส่ วน (P-Controller)
2. ตัวควบคุมแบบบูรณการ (I- Controller)
3. ตัวควบคุมแบบอนุพนั ธ์ (D - Controller)
4. ตัวควบคุมแบบสัดส่ วนร่ วมกันแบบบูรณการ (PI-Controller)
5. ตัวควบคุมแบบสัดส่ วนร่ วมกันแบบอนุพนั ธ์ (PD-Controller)
6. ตัวควบคุมแบบสัดส่ วนร่ วมกันแบบบูรณการอนุพนั ธ์ (PID-Controller)
2.4.1 ตัวควบคุมแบบสั ดส่ วน (P-Controller)

ตัวควบคุมแบบสัดส่ วน (P-Controller) นี้ เป็ นตัวควบคุมที่ไม่มีการหน่วงระหว่างสัญญาณทางเข้า กับ
สัญญาณทางออกแต่สัญญาณทางออกจะเป็ นสัดส่ วนกับสัญญาณทางเข้าอัตราขยายเป็ นพารามิเตอร์ที่ทาให้
ขนาดของสัญญาณทางเข้าและสัญญาณทางออกเกิดความแตกต่างกันสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
vout (t )  K P vin (t )

เมื่อ
vout (t ) คือสัญญาณทางออกของตัวควบคุม
vin (t ) คือสัญญาณผิดพ ลาดที่เกิดขึ้นหรื อสัญญาณทางเข้า
K P คือความไวของสัดส่ วนหรื ออัตราการขยาย

(2.5)
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เขียนเป็ นฟังก์ชนั ถ่ายโอน (Transfer Function) ได้
F ( s) 

Vout (s)
 KP
Vin (s)

รู ปที่ 0.4 บล็อกไดอะแกรมของตัวควบคุมแบบสั ดส่ วน
เมื่อ VR ( s ) เป็ นสัญญาณอ้างอิง
หรื อเขียนแสดงในภาพของผลตอบสนองต่อฟังก์ชนั ขั้นบันได (Step Response)

รูปที่ 0.5 ผลตอบสนองต่ อฟังก์ชันขั้นบันไดของตัวควบคุมแบบสั ดส่ วน
สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวควบคุมแบบสัดส่ วนดังรู ปที่ 2.6

รู ปที่ 0.6 วงจรตัวควบคุมแบบสั ดส่ วน

(2.6)
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จากภาพสามารถปรับ K P ของตัวควบคุมแบบสัดส่ วนได้โดยการปรับที่ตวั ต้านทาน R1 และหรื อ
R 2 ก็ได้ตวั ควบคุมแบบสัดส่ วนนี้ ได้สัญญาณทางออกเป็ นสัดส่ วนกับสัญญาณทางเข้า และตอบสนองได้
เร็ ว นัน่ คือไม่มีการหน่วงเวลานัน่ เอง
2.4.2 ตัวควบคุมแบบไอ (I- Controller)

ตัวควบคุมแบบบูรณการ เป็ นตัวควบคุมที่ให้สัญญาณทางออกเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับสัญญาณ
ผิดพลาด หรื อสัญญาณทางเข้าซึ่งสัญญาณทางออกที่ออกจากตัวควบคุมก็คือพื้นที่ของสัญญาณผิดพลาดหรื อ
สัญญาณทางเข้านั้นเอง เขียนสมการเชิงอนุพนั ธ์ได้ดงั นี้

vout (t)  KI  vin (t )dt
vout (t ) 

1
vin (t )dt
TI

(2.7)

เมื่อ K I และ TI เป็ นอัตราการขยาย และค่าคงตัวทางเวลาของการควบคุมแบบไอตามลําดับ จาก
สมการ (2.7) เขียนเป็ นฟังก์ชนั ถ่ายโอนได้
F ( s) 

Vout (s) KI
1


Vin (s)
s TI s

(2.8)

วงจรที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวควบคุมแบบไอ แสดงดังรู ปที่ 2.7 ประกอบด้วยออปแอมป์ ตัวต้านทานและตัวเก็ป
ประจุ ได้ความสัมพันธ์ของแรงดันเอาต์พตุ กับแรงดันอินพุตดังสมการที่ (2.9)
Vout (s)
1

Vin (s) R1Cs

เมื่อ

TI  R1C

เขียนแทนด้วยบล็อกและตอบสนองต่อฟังก์ชนั ขั้นบันได ได้ดงั รู ปที่ 2.8

(2.9)
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รู ปที่ 0.7 วงจรตัวควบคุมแบบไอ

รูปที่ 0.8 ผลตอบสนองต่ อฟังก์ชันขั้นบันไดของตัวควบคุมแบบไอ
การควบคุ มแบบไอนี้ จะทําให้ระบบมีความแม่นยําซึ่ งก็หมายถึ งสัญญาณทางออกที่ ออกจากตัว
ควบคุม จะติดตามสัญญาณทางเข้าได้ตลอดเวลา
2.4.3 การกระทําแบบดี (D - Action)

การกระทํา แบบดี จ ะเป็ นตัว ควบคุ ม ที่ ใ ห้ สั ญ ญาณทางออกเป็ นสั ด ส่ ว น โดยตรงกับ อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความผิดพลาด สามารถเขียนสมการได้ดงั นี้
Vout(t)= T2 d Vin (t )

(2.10)

dt

เมื่อ T2 คือ Derivative time จากสมการดังกล่าว่ามารถเขียนเป็ นฟังก์ชนั ถ่ายโอนได้
F(s) =

Vout (s)
Vin (s)

=T2s

(2.11)
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รู ปที่ 0.9 ภาพบล็อกของตัวควบคุมแบบอนุพนั ธ์

รูปที่ 0.10 วงจรแบบอนุพนั ธ์
2.4.4 ตัวควบคุมแบบสั ดส่ วนร่ วมกันแบบไอ (PI-Controller)
ตัวควบคุมแบบสัดส่ วนร่ วมกับแบบบูรณาการนี้เป็ นการนําเอาคุณสมบัติของตัวควบคุมทั้งสองมา
รวมกัน ดังนั้นสัญญาณที่ออกจากตัวควบคุมชนิดนี้คือ
Vout(t)

= GP. (Vin(t) +

1
 Vin dt
T1

)

แปลงลาปลาซ
Vout(s)= Gp.(Vin(s)+
= Gp. (1
F(s)

1
Vin (s) )
T1s

1
) Vin(s)
TG
1 P
V ( s)
1
= out =GP (1  )
Vin (s)
T1s

(2.12)

เมื่อให้ Ti = T1GP
พิจารณาฟังก์ชนั ถ่ายโอน จะพบว่าค่าของ Gp และ Ti สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หน่วยการ
ปรับค่า Ti จะมีผลต่อตัวควบคุมแบบไอแต่ถา้ ปรับความไวของสัดส่ วน GP จะมีผลทั้งหมด สามารถนํา
ฟังก์ชนั ถ่ายโอนตัวควบคุมแบบสัดส่ วนและตัวควบคุมแบบบูรณาการแสดงดังรู ปที่ 2.11 และวงจรแสดงดัง
รู ปที่ 2.12
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(ก)

(ข)
รู ปที่ 0.11 ก. ภาพบล็อกของแบบสั ดส่ วนร่ วมกันแบบไอ
ข. ผลตอบสนองต่ อฟั งก์ ชันขั้นบันไดของตัวควบคุมแบบสั ดส่ วนร่ วมกัน
แบบไอ

รูปที่ 0.12 วงจรแบบสั ดส่ วนร่ วมกันแบบไอ
2.4.5 ตัวควบคุมแบบสั ดส่ วนร่ วมกันแบบอนุพนั ธ์ (PD-Controller)
ตัวควบคุมแบบนี้ เป็ นการนําเอาคุณสมบัติของตัวควบคุมแบบสัดส่ วนกับตัวควบคุมแบบอนุพนั ธ์ มา
รวมกันดังนั้นสัญญาณที่ออกจากตัวควบคุมชนิดนี้คือ

รู ปที่ 0.13 ภาพบล็อกของตัวควบคุมแบบสั ดส่ วนร่ วมกับแบบอนุพนั ธ์
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ในการควบคุมแบบนี้บางครั้งเรี ยกว่า Proportional Rate Controller เมื่อพิจารณารู ปที่ 2.13
สามารถสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้ ึนมาทําหน้าที่ได้ดงั รู ปที่ 2.14

รู ปที่ 0.14 วงจรแบบสั ดส่ วนรวมกันแบบอนุพนั ธ์
2.4.6 ตัวควบคุมแบบสั ดส่ วนร่ วมกันแบบบูรณการและอนุพน
ั ธ์ (PID-Controller)

ตัวควบคุมแบบสัดส่ วนร่ วมกันแบบบูรณาการและอนุพนั ธ์น้ ีเป็ นการรวมเอาคุณสมบัติของตัวควบคุม
ทั้งสามแบบมารวมกันดังนั้นสัญญาณที่ออกจากตัวควบคุมชนิดนี้กค็ ือ
1
T1

Vout(t)=Gp.Vin(t)+ Vin(t) +T2 d Vin(t)

(2.13)

dt

เปลี่ยนเป็ นสมการ Laplace’s Transforms ได้ดงั นี้
Vout(s) =GP Vin(s)+

1
T1 (s)

Vout(s) = GP Vin(s) (1 
เมื่อให้ Td =

Vin(s)+T2sVin(s)

(2.14)

Ts
1
 2 )
T1sGP GP

T2
GP

เขียนอยูใ่ นรู ปฟังก์ชนั ถ่ายโอนได้
F(s) =

Vout (s)
Vin (s)

= GP (1

1
 Td s)
T1s

เมื่อ Gp = Proportional Gain

(2.15)
(2.16)
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Ti = Integral Time
Td = Derivative Time

รูปที่ 0.15 บล็อกไดอะแกรมแบบสั ดส่ วนร่ วมกับบูรณการและอนุพนั ธ์
เมื่อพิจารณาจากภาพ สามารถสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้ ึนมาทําหน้าที่ได้ดงั นี้

รูปที่ 0.16 วงจรตัวควบคุม พีไอดี (PID-Controller)
2.4.7 การออกแบบค่ าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุม PID โดยใน Ziegler – Nichols Tuning Rule

รู ปที่ 0.17 ฟังก์ ชันถ่ ายโอนของระบบควบคุมแบบลูปปิ ด (Transfer Function of PID)
จากรู ปที่ 2.17 เป็ นการแสดงลูปปิ ดของระบบ (Plant) ที่ควบคุมด้วยตัวควบคุม PID เพื่อจะนําไปหาค่า
T และ L
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(ก.)

(ข.)
รูปที่ 0.18 ก.ผลกการตอบสนองงของแพลนจจากการป้ อนอิอินพุต ยูนิต สสเต็ป
ข.กราฟกการตอบสนอองรูปเอส.และะช่ วงเวลาค่ า T และ L
จาากรู ปที่ 2.18 แสดงให้
แ
เห็นการหาค่า T แและ L จากกาารตอบสนอง Open loop ขของระบบ แลละนําค่า T
และ L ไปหาค่า Kp, Ti, Td

(ก)
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(ข)
รู ปที่ 0.19 ก. กฎการปรับของ ซิงเกิล-นิโคล พืน้ ฐานบน Step Response ของ Plant (อันดับหนึ่ง )
ข. แสดงการหาค่ า Kp, Ki, Kd จากวิธี ซิงเกิล-นิโคล แบบที่ 2
2.5 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ดแยกกระตุน้ สามารถหาได้จ าก
สมการพื้นฐานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ดแยกกระตุน้ (Chapman, 1999) โดยจะ พิจารณาจากวงจร
สมมูลของมอเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย วงจรอาร์ เมเจอร์ (armature circuit) และ วงจรสนาม (field circuit) ที่
แยกอิสระจากกันดังรู ปที่ 2.20

รู ปที่ 0.20 วงจรสมมูลของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น
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จากวงจรสมมูลของมอเตอร์ ดังรู ปที่ 2.20 อธิบายความหมายของพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ในวงจรสมมูลได้
ดังนี้
คือ แรงดันที่ป้อนให้มอเตอร์ ทางด้านวงจรอาร์เมเจอร์ ( V )
V คือ แรงดันที่ป้อนให้มอเตอร์ ทางด้านวงจรสนาม ( V )
ia คือ กระแสอาร์ เมเจอร์ ( A )
i คือ กระแสสนาม ( A )
La คือ ความเหนี่ ยวนําทางด้านอาร์ เมเจอร์ ( H )
คือ ความเหนี่ยวนาทางด้านสนาม ( H )
L
R a คือ ความต้านทานอาร์ เมเจอร์ (  )
คือ ความต้านทานสนาม (  )
R
 คือ ความเร็ วเชิงมุม ( rad/s )
2
J คือ โมเมนต์ความเฉื่ อยทั้งหมดของมอเตอร์ ( km m )
B คือ ค่าคงที่เนื่ องจากความเสี ยดทานความหนื ด ( N  m  s / rad )
e คือ แรงดันย้อนกลับ ( V )
Tl คือ แรงบิดของโหลด ( N  m )
Td คือ แรงบิดที่มอเตอร์ สร้างขึ้น ( N  m )

Va

f

f

f

f

g

จากวงจรสมมูลของมอเตอร์ ในรู ปที่ 2.20 สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ของแรงดันทางด้านวงจรอาร์
เมเจอร์ได้ดงั สมการที่ (2.17)
va  Ra ia  La

dia
 eg
dt

(2.17)

พิจารณากรณี กระแสสนามมีค่าคงที่ และเมื่อ e  k  ดังนั้น สมการของแรงดันทางด้าน วงจรอาร์
เมเจอร์ จะได้ดงั สมการที่ (2.18) เมื่อ ke คือ ค่าคงที่ของแรงดันยอ้นกลับ และเมื่อพิจารณาสมการการหมุน
ของมอเตอร์ จะได้ ดังสมการที่ (2.19)
g

va  Ra ia  La

Td  J

dia
 ke
dt

d
 B  TL
dt

e

(2.18)
(2.19)
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จากสมการที่ (2.19) เมื่อกระแสสนามมีค่าคงที่ ดังนั้น เมื่อแทนค่า ในสมการที่ (2.19) จะได้ดงั สมการ
ที่ (2.20) ดังนี้

kt ia  J

d
 B  T
L
dt

(2.20)

เมื่อ kt คือค่าคงที่ของแรงบิดและโดยส่ วนใหญ่แล้วจะกําหนดให้ k

e

 kt  k ( N  m / A)

จากสมการที่ (2.17) และ (2.18) เมื่อจัดรู ปสมการใหม่และเขียนให้อยูใ่ นรู ปของสมการสถานะ (state
equation) จะได้แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง

 dia    Ra
 dt   L

 a

d

 k
 dt   J

k 
1

La  ia   La
 
 B    
 0
J 


0 
v 
 a
 1  TL 
J 

2.6 พารามิเตอร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น
การคํานวณเกี่ยวกับการออกแบบตัวควบคุมมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งทราบค่าพารามิเตอร์ ของ
มอเตอร์ เพื่ อ ใช้ใ นการออกแบบตัว ควบคุ ม ดัง กล่ า ว และเนื่ อ งจากทางบริ ษัท ผู ้ผ ลิ ต ให้ ข ้อ มู ล ของ
ค่ าพารามิ เตอร์ ม าแค่ บางค่ า เท่ านั้น ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ งมี ความจํา เป็ นที่ จ ะต้องหาค่า พารามิ เตอร์ ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
การหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 การหาค่าพารามิเตอร์ จากเอกสารข้อมูลมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ดแยกกระตุน้ ที่
ใช้ในการวิจยั มีลกั ษณะตามรู ปที่ 2.21 ซึ่งทางผูผ้ ลิตจะมีเอกสารข้อมูลของมอเตอร์ แนบมาด้วย แสดงได้ตาม
ตารางที่ 2.2
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รูปที่ 0.21 มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้นทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
ตารางที่ 0.2 ค่าพารามิเตอร์ จากเอกสารข้ อมูล
พารามิเตอร์
พิกดั ความเร็ ว
แรงดันอาร์เมเจอร์ ( va )
กระแสอาร์เมเจอร ( ia )

ขนาด
3000
220
6.5

หน่วย
rpm
V
A

แนวทางที่ 2 การหาค่าพารามิเตอร์จากการวัดค่า
เนื่ องจากค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากเอกสารข้อมูลไม่เพียงพอจึงต้องหาค่าพารามิเตอร์ จากการวัดค่าและ
หาค่าเฉลี่ย โดยใช้อุปกรณ์ทางการวัดคือ ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ และ RLC มิเตอร์ ซ่ ึ งได้ทาํ การวัดจากมอเตอร์
ในรู ปที่ 2.21 และทําการวัดค่าจานวน 3 ครั้ง แล้วนําค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย
แนวทางที่ 3 การหาค่าพารามิเตอร์จากการคํานวณ
การหาค่าพารามิเตอร์ จากการคํานวณจะใช้วิธีการเทียบเคียงทั้งนี้ เนื่ องจากพารามิเตอร์ บางตัวมี
ความยุง่ ยากซับซ้อนในการคํานวณ ยกตัวอย่างเช่น การหาค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยทั้งหมดของมอเตอร์ ( J )
จําเป็ นต้องทราบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ และนํ้าหนักของโรเตอร์ ในการคํานวณซึ่ งในความ
เป็ นจริ งไม่สามารถถอดตัวโรเตอร์ ออกมาวัด และชัง่ นํ้าหนักได้เนื่ องจากไม่มีความชํานาญในการประกอบ
ตัวมอเตอร์ ซึ่ งอาจทําให้มอเตอร์ เกิดความเสี ยหายได้ เป็ นต้น จากปั ญหาดังกล่าว จึงได้ใช้การคํานวณโดย
การเทียบเคียงกับมอเตอร์อีกพิกดั หนึ่ง ซึ่งเป็ นมอเตอร์ชนิดเดียวกัน และมีลกั ษณะการใช้งานเหมือนกัน แต่มี
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พิกดั มากกว่าใช้เป็ นตัวเทียบเคียง(Kuhn, Komperda and Leuschke, 2010) ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ ตามตารางที่
2.3 ดังนี้
ตารางที่ 0.3 พารามิเตอร์ ทีใ่ ช้ เทียบเคียง
พารามิเตอร์
แรงดันอาร์เมเจอร์ ( va )
แรงดันสนาม ( v f )
ค่าความต้านทานของวงจรอาร์เมเจอร์ ( R a )
ค่าความต้านทานของวงจรสนาม ( R f )
ค่าความเหนี่ยวนําของวงจรอาร์เมเจอร ( La )
ค่าความเหนี่ยวนําของวงจรสนาม ( L f )
ค่าคงที่ของมอเตอร์ ( k )
ค่าคงที่เนื่องจากความเสี ยดทานความหนืด ( B )
ค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยทั้งหมดของมอเตอร์ ( J )

หน่วย
V
V



mH
H
N n / A
N  m  s / rad

kg  m 2

การคํานวณหาค่าพารามิเตอร์โดยการเทียบเคียง จะคํานวณเทียบเคียงจากค่าพิกดั
กําลังงานของมอเตอร์ ท้ งั สองซึ่ งค่าพารามิเตอร์ที่ตอ้ งการหาด้วยวิธีน้ ี คือ ค่าคงที่ของมอเตอร์ ( k )ค่าคงที่
เนื่องจากความเสี ยดทานความหนื ด ( B ) และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยทั้งหมดของมอเตอร์ ( J ) สามารถแสดง
การคานวณหาค่า พารามิเตอร์ได้ดงั นี้
เมื่อ ku เป็ นค่าคงที่ของมอเตอร์ที่ใช้ในงานวิจยั
kc เป็ นค่าคงที่ของมอเตอร์ ที่ใช้เทียบเคียง
Pu เป็ นพิกดั กําลังของมอเตอร์ ที่ใช้ในงานวิจยั
Pc เป็ นพิกดั กําลังของมอเตอร์ ที่ใช้เทียบเคียง
B u ค่าคงที่เนื่ องจากความเสี ยดทานความหนื ดที่ใช้ในงานวิจยั
Bc เป็ นค่าคงที่เนื่ องจากความเสี ยดทานความหนื ดที่ใช้เทียบเคียง
Ju เป็ นค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยทั้งหมดของมอเตอร์ ที่ใช้ในงานวิจยั
Jc เป็ นค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยทั้งหมดของมอเตอร์ ที่ใช้ทียบเคียง
การคํานวณหาค่าคงที่ของมอเตอร์
การคานวณหาค่า k สามารถคํานวณได้ตามสมการที่ (2.21)
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ku 

Pu
 kc
Pc

(2.21)

การคํานวณหาค่าคงที่เนื่องจากความเสี ยดทานความหนืด ( B )
การคํานวณหาค่า B สามารถคํานวณได้ตามสมการที่
Bu 

(2.22)

Pu
 Bc
Pc

(2.22)

การคํานวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยทั้งหมดของมอเตอร์ ( J )
การคานวณหาค่า J สามารถคํานวณได้ตามสมการที่ (2.23)
Ju 

Pu
 Jc
Pc

(2.23)

จากการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ที่ใช้ในงานวิจยั ทั้งการหาค่าจากเอกสารข้อมูล การวัด
ค่า และการคํานวณเทียบเคียงสามารถสรุ ปได้ตามตารางที่ 2.4 ดังนี้
ตารางที่ 0.4 ค่าพารามิเตอร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้นทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
พารามิเตอร์
พิกดั ความเร็ ว
แรงดันอาร์เมเจอร์ ( va )
กระแสอาร์เมเจอร์ ( ia )
ค่าความต้านทานของวงจรอาร์เมเจอร์ ( R a )
ค่าความเหนี่ยวนําของวงจรอาร์เมเจอร์ ( La )

ขนาด
3000
220
6.5
3.10
7.897×10-4

หน่ วย
rpm
V
A


mH

2.7 บล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น
การออกแบบตัวควบคุมพีไอ
จําเป็ นต้องทราบบล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงที่
พิจารณา เพื่อนําไปสู่ การหาฟังก์ชนั ถ่ายโอนที่ใช้ในการออกแบบตัวควบคุม ซึ่งการหาบล็อกไดอะแกรมของ
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง (Rashid, 2004) จะพิจารณาจากสมการทางไฟฟ้ าและสมการทางกลของมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงจากสมการที่ (2.18) และ (2.20) โดยทําการแปลงสมการที่ (2.18) และ (2.20) ให้อยูใ่ นรู ป
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โดเมนเออสโดยใช้การแปลงลาปลาซ พร้อมทั้งพิจารณาค่าเริ่ มต้
ม นต่าง ๆ เป็ นศูนย์แสดงไได้ตามสมการรที่ (2.24)
และ (2.225) ดังนี้
va (s)  Ra I a (s)  sLa Ia (s)  k(s)

(2.224)

kI a (s)  sJJ(s)  B(s)  TL (s)

(2.225)

จากสมการที่ (2.24) และ (2.25)
(
เมื่อนามาจัดรู ปสมกการใหม่ให้อยูใ่ นรู ปสมการรของกระแสออาร์
เมเจอร์ แและความเร็ วเชิ
เ งมุมจะได้ดัดงั สมการที่ (22.26) ดังนี้
I a ( s) 

Va ( s)  k ( s)
ssLa  Ra

(2.226)

จากความมสัมพันธ์ของงสมการทางไไฟฟ้ าในสมกาารที่ (2.266) สามารถถนามาจัดรู ปแแบบความสัมพั
ม นธ์ของ
แรงดันออาร์เมเจอร์และะความเร็ วเชิงมุ
ง มของมอเตตอร์ไฟฟ้ ากระะแสตรงได้ตามแผนภาพบ
า
ล็อกไดอะแกกรมดังรู ป
ที่ 2.22

รูปที่ 0.222 แผนภาพบล็ล็อกไดอะแกรรมของมอเตออร์ ไฟฟ้ากระแแสตรงชนิดแยยกกระตุ้น
2.8 การวิวิเคราะห์ ระบบบมอเตอร์ ไฟตตรง
มอเตอร์ไฟตรงง (DC Motoor) สามารถเขีขียนเป็ นวงจรที่ประกอบไไปด้วยโครงสสร้างทั้งทางด้ด้านไฟฟ้ า
และทางกกล ได้ดงั รู ปที่ 2.23 โดยสาามารถแยกโคครงสร้างได้ตามสัญลักษณ์์ ดังนี้
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รูปที่ 0.233 วงจรของมอเตอร์ ไฟตรงง (DC Motorr Circuit)
สมการททางไฟฟ้ า (Eleectric Equatioon)
Va =Ri+L

ddi
+Vemf
ddt

(2.227)

สมการททางเครื่ องจักรกล
ร (Machinee Equation)
(2.228)
(2.229)

Vemf =K b ω
T=Kmi

สมการททางกล (Mechhanical Equatiion)
T=Td +J

เมืมื่อ

dω
ω
+K f ω
dtt

Va
R
L
T
Td
i
J
Kb
Km
Kf
Vemff

= armatuure voltage
= windinng resistance
= windinng inductancee
= Induceed Torque
= Load Torque
T
= armatuure current
= Momeent of Initia
= Back emf
e constant
= Torquee constant
= mechaanical damperr
= emf vooltage

ทําการแปปลงลาปลาซ สมการ (2.277) ถึง (2.30) จจะได้ความสัมพั
ม นธ์ดงั นี้

(2.330)
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จาก (2.27)
จะได้

Va (s)-Vemf ((s) = (Ls+R
R)I(s)
V (s)-Vemf (s)
I(s)= a
(Ls+R)

(2.331)

T(s) = Km  I(s)
จาก (2.29)
ใ (2.32) จะไได้
แทน (2.31) ใน

(2.332)

Va (s)-Vemmf (s)
R)
(Ls+R)

(2.333)

T(s) = Km 

จาก (2.30)

T(s) = Td (ss) +  J.s+K f  ω(s)

จะได้

ω(s) =

จาก (2.28)

Vemf (s) = Kb×ω(s)

T(ss) - Td (s)
 JJ.s+K f 

สามารถแทนนระบบในรู ปของฟั
ข งก์ชนั โโอนย้าย ได้ดงรู
งั ปที่ 2.24

รูปที่ 0.24 ไดอะแแกรมของระบบบมอเตอร์ ไฟตรง
ฟ

(2.334)
(2.335)
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2.8.1 สมการถ่ ายโอนของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลูปเปิ ด

T(s) =
T(s) =

1
(Ta s  1)(Tm s)
1
1
(Ta s  1)(Tm s)
1
TaTm s 2  Ta s  1

จากสมการ (2.34) บล็อกไดอะแกรมฟังก์ชนั การถ่ายโอนของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบ
ลูปเปิ ดได้ดงั ภาพที่ 2.8

รูปที่ 0.25 ฟังก์ ชันการถ่ ายโอนของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลูปเปิ ด
นําบล็อกไดอะแกรมฟังก์ชนั การถ่ายโอนของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบลูปเปิ ดรวมกับ
บล็อกวงจร Chopper กับค่าอัตราการขยาย จากตัวควบคุม PID ในที่น้ ี กําหนดเป็ นค่า K ดังภาพที่ 2.9

รู ปที่ 0.26 ฟังก์ ชันการถ่ ายโอนของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นกับวงจรChopper และวงจร
PID (โดยค่ า K คือค่ าอัตราการขยายวิกฤต)

26
2.9 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ระบบโดยใช้ โปรแกรมจําลองแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ระบบโดยโปรแกรมจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสรุ ปวิธีการเขียนใช้งาน ได้
ดังนี้
1. เปิ ดโปรแกรมจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และเข้าโปรแกรมโดยกดปุ่ ม Simulink (ปุ่ ม
ด้านซ้ายของเครื่ องหมาย ? หรื อเลือกจากเมนู ) จอจะแสดงหน้าต่าง Simulink Library
Browser ให้บนจอ
2. เปิ ดไฟล์เพื่อสร้างแบบจําลองใหม่ โดย File / New เลือก Model จอจะแสดงหน้าต่างสําหรับ
เขียนโมเดลมาให้ และให้ทาํ การเลื่ อนหน้าต่างไปทางขวาอยู่คู่กับหน้าต่างของ Simulink
Library Browser เพื่อความสะดวกในการวาดรู ป
3. ทําการวาดผังไดอะแกรมที่ตอ้ งการ โดยเลือก Block จาก Library ต่าง ๆ เมื่อพบแล้วให้กด
เมาส์ที่รูปแล้วลากมายังหน้าต่างที่จะทําการวาด หลังจากนั้นให้ทาํ การลากเส้นเชื่อมต่อระบบ
ให้ครบ
4. ให้กาํ หนดชื่อบล็อกตามรู ป และกําหนดค่าพารามิเตอร์ของทุกบล็อก โดยดับเบิลคลิกที่บล็อก
และกําหนดค่าให้ตรงตามที่ตอ้ งการ
5. ดูผลลัพธ์เอาต์พุตได้ โดยสั่งที่เมนู Simulation / Start แล้วทําการดับเบิลคลิกที่บล็อกเอาต์พุต
คือ Scope หลังจากนั้นให้กดปุ่ ม Auto scale หรื อปุ่ มรู ปกล้องส่ องทางไกล เพื่อปรับภาพให้
เหมาะสม และสามารถทําการปรับค่าสเกลในแนวนอน เพื่อดูรูปสัญญาณให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นได้
โดยกดที่ปุ่ม Parameters และให้กาํ หนดค่าช่วงเวลาของแกนในแนวนอน (Time range) ตาม
ต้องการ
ตารางที่ 2.5 รายละเอียดของบล็อกต่ าง ๆ ทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ สามารถหาได้ จากไลบารี่ ซึ่งมีดังนี้
Block Diagram
Constant
Sum
PID
Transfer Function
Scope

Library
Sources
Math
Simulink Extras / Additional Linear
Continuous
Sinks
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หมายเหตุ
1. บล็อก Sum สามารถเลือก / เพิ่ม เครื่ องหมาย + - ได้โดยดับเบิลคลิกที่รูปบล็อก และเปลี่ยน
เครื่ องหมายโดยใส่ ที่ช่อง List of signs
2. การหมุนรู ป ทําได้โดยกดปุ่ ม Ctrl + R
2.10 การทดสอบระบบควบคุมจากผลตอบสนองของระบบ
2.10.1 ฟังก์ ชันโอนย้ ายของระบบงาน (Plant)
กําหนดให้ระบบมอเตอร์ไฟตรง มีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้
R = X .X 

L = X.X H

K m =K b =X

Kf = X.X N.m.s

J = X.XX kg.m2 /s2

สามารถเขียนไดอะแกรมฟังก์ชนั โอนย้ายของระบบงานในโปรแกรม Simulink ได้ดงั รู ป
ที่ 2.25

รูปที่ 2.27 ระบบงาน (Plant) ในโปรแกรม Simulink
ทํา การจํา ลองแบบระบบ แล้ว บัน ทึ ก ข้อ มู ล ผลตอบสนองของระบบที่ ไ ด้ (ภาวะที่ ย งั ไม่ มี ร ะบบ
ควบคุม)
2.11 ระบบควบคุมแบบ Feed Forward
เป็ นการควบคุมระบบ โดยไม่มีการป้ อนค่าเอาต์พตุ ย้อนกลับเข้ามา มีลกั ษณะการควบคุมดังรู ปที่ 2.26
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รูปที่ 2.28
2 รูปแบบกการควบคุมแบบ Feed Forrward

รูปที่ 2.299 แบบจําลองสํ าหรับหาผลลตอบสนองในนระบบควบคุคุมแบบ Feed Forward
2.12 SCRR
SCCR มีขาสําหรรับต่อใช้งาน 3 ขา ประกออบด้วย แอโนนด (Anode , A) แคโถด ((Cathode , K)) และเกต
(Gate , G) มนัจะยอมให้กระแสไไหลผ่านได้เพียงทิศทางเดียวเหมื
ย อนไดโโอด จะแตกตต่างก็ตรงที่มนสามารถ
นั
ควบคุมใให้นาํ กระแสหหรื อไม่นาํ กระะแสได้โดยทํทําการควบคุมมุมในการทริรก(Trigger) ที่ขาเกต ส่วนกระแส
ว
หลักที่ใช้ในการขับโหหลด คือ กระแแสแอโนด (IA) ที่ไหลจากขาแอโนดไปยังแคโถด
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ก) โครงสร้าง

ข) สัญลักษณ์ ค) วงจรสมมูลย์

รูปที่ 2.30 โครงสร้ าง สั ญลักษณ์ และวงจรสมมูลย์ ของ SCR

โครงสร้างของ SCR ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนํา PNPN 4 ชั้นประกบกัน ตามรู ปที่ 2.28 ก) สาร P ที่อยู่
ริ มสุ ดจะต่อขาแอโนด (A) ออกมาใช้งาน ส่ วนขา N ด้านริ มสุ ดฝั่งตรงข้ามจะต่อเป็ นขาแคโถด (K) ออกมา
ใช้งาน ในส่ วนตอนกลางซึ่งเป็ นรอยต่อ PN จะต่อขาเกต(G) ที่สาร P ออกมาใช้สาหรับควบคุมการไหลของ
กระแส IA เมื่อพิจารณาสัญลักษณ์ในรู ปที่ 2.28ข) จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์เหมือนไดโอดเพียง แต่เพิ่ม ขาเกต
ขึ้นมาอีกหนึ่ งขา ดังนั้นมันจึงเป็ นอุปกรณ์ที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้เพียงทิศทางเดี ยวเหมือนไดโอด จะ
แตกต่างตรงที่สามารถควบคุมปริ มาณของแรงดันและกระแสที่จะให้ผา่ นไปยังโหลดได้ ในส่ วนของวงจร
สมมูลย์ดงั รู ปที่ 2.28 ค) จะมีลกั ษณะคล้ายการนําทรานซิสเตอร์ PNP และ NPN มาต่อร่ วมกันซึ่งมันเป็ นเพียง
ลักษณะทางโครงสร้างทัว่ ไปแต่ในความเป็ นจริ งแล้วเราไม่สามารถนาทรานซิ สเตอร์ มาต่อเพื่อ ให้ทาํ หน้าที่
เป็ น SCR ได้ เนื่องจาก SCR จะใช้กบั งานที่ตอ้ งการกระแสและแรงดันสู งมาก แต่สาหรับทรานซิ สเตอร์ แล้ว
ส่ วนที่เป็ นขาเบสจะทนกระแสได้นอ้ ยมาก จึงไม่อาจนําทรานซิสเตอร์มาต่อเพื่อใช้งานแทน SCR ได้
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2.13 คุณลกัษณะของ SCR และ การใช้ งาน

(ก) วงจรทดสอบคุณลักษณะของ SCR

(ข) กราฟคุณลักษณะของ SCR

รูปที่ 2.31 วงจรการทดสอบคุณลักษณะและกราฟคุณลักษณะของ SCR
พิจารณาการหาคุณลักษณะของ SCR จากรู ปที่ 2.29 ก) โดยการทดสอบกับแหล่งจ่ายไฟตรง
สมมติวา่ ในขณะเริ่ มต้นให้ VGG = 0 V จากนั้น ทําการปรับเพิ่ม VAA ขึ้นไปเรื่ อย ๆ (ขณะนี้เรี ยกว่าไม่มี
การทริ กที่เกต Ig = 0) เมื่อปรับเพิ่ม VAA ไปจนถึงค่า VBO (Break over voltage) SCR จะนํากระแสได้และมี
กระแส IAไหลผ่านโหลด RL แต่วิธีการนี้ จะไม่นิยมใช้เพราะจะทําให้เกิดอันตรายต่อโหลดและ SCR
เนื่องจาก VBO อาจมีค่าสู งเกินกว่าที่โหลดจะรับได้และ SCR จะเกิดความเครี ยดจากแรงดันที่มีค่าสู งเกินไป
จนอาจเสี ยหายได้เช่นกัน
วิธีการที่จะไม่ทาํ ให้เกิดอันตรายต่อโหลดและ SCR ก็คือการป้ อนกระแสทริ กที่เกต (IG )โดยสมมติ
ว่าโหลดตอ้างการแรงดันค่าหนึ่ ง เราก็ปรับ VAA ให้ใกลเคียงกับแรงดันที่โหลดต้องการจากนั้น ทําการปรับ
ค่า VGG ให้ได้กระแส IG ค่าหนึ่ ง สมมุติว่า ขณะนี้ คือ IG1 (พิจารณารู ปกราฟ 2.25 ข) SCR จะนากระแสโดย
มีแรงดันตกคร่ อมที่ขา AK ไม่ถึงช่วง VBO และถ้าเพิ่ม IG ให้มากขึ้นสมมติเป็ น IG 2 แรงดันที่ตกคร่ อมขา AK
ในช่วงการนํากระแสก็จะยิ่งน้อยลงดังนั้น แรงดันส่ วนใหญ่จึงไปตกคร่ อมโหลด RL แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นขาเกต
จะต้องได้รับไฟบวกในการทริ กเท่านั้น จึงจะสามารถนํากระแสได้ เนื่องจากขาเกตกับแคโถดเป็ นรอยต่อ PN
เหมือนรอยต่อของไดโอดต้องได้รับไบแอสตรง SCR จึงจะนํากระแสได้โดยปกติทว่ั ไปในวงจรไฟตรงเมื่อ
SCR นํากระแสค่าแรงดัน VAK จะน้อยมากใกล้ศูนย์ ดังนั้นค่ากระแส IA ขณะ SCR นํากระแสอาจหาได้จาก
IA =

VAA
RL

(2.36)

เมื่อ SCR นากระแสในวงจรไฟตรงแล้วแม้ว่าจะตัดแหล่งจ่ายไฟ VGG ออกไป SCR ก็จะยังคง
นํากระแสได้อยูต่ ่อไปเพราะรอยต่อ PN ที่ขา GK ลดค่าความต้านทานลงมาภายหลังได้รับการ ทริ กที่ขา G
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แรงดันตกคร่ อมรอยต่อ PN ที่ขา GK จึงใกล้ศูนย์มากแรงดันที่ A เทียบกับ K จึงมีคา่ ประมาณใกลศูนย์เช่นกัน
เนื่องจากเกิดกระแส IA ไหลอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้น โหลด RL จึงสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
พิจารณาต่อไปถ้า IA มีค่าลดลงจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม SCR จะยังคงนํากระแสได้ตราบใดที่
ค่ากระแส IA ไม่ต่าํ กว่ากระแสยึด (Holding current , IH ) แต่ถา้ เมื่อใด IA ตํ่ากว่าIH SCR จะหยุดนํากระแส
ทันทีถา้ จะให้นาํ กระแสใหม่จะต้องทาการทริ กที่ขาเกตอีกครั้งมันจึงจะนํากระแสได้โดยมีขอ้ แม้วา่ IA ต้องไม่
น้อยกว่า IH
อย่างไรก็ตามการจะให้ SCR นํากระแสได้อย่างปลอดภัย จะต้องยึด หลักดังนี้
1. ไบแอสขั้วบวกที่แอโนดเทียบกับแคโถด
2. ไบแอสไฟบวกที่ข้วั เกตเทียบกับแคโถด (เรี ยกว่าทริ กเกอร์ที่เกต)
3. ถ้าต้องการให้ SCR หยุดนํากระแสต้องลดค่า IA ให้ต่าํ กว่า IH หรื อตัดวงจรการไหลของกระแส IA
จากคุณลักษณะทางไฟฟ้ าของ SCR ในเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าสามารถนํา SCR มาใช้ในการแปลง
ไฟฟ้ ากระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงที่สามารถปรับค่าแรงดันไฟตรงที่โหลดได้ซ่ ึ งก็สามารถจัดวงจร
ได้ท้ งั แบบครึ่ งคลื่นและเต็มคลื่นเช่นเดียวกันกับการใช้ไดโอด
2.13.1 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลืน่ ใช้ SCR

ก) วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลืน่ ใช้ SCR ข) รูปคลืน่ สัญญาณของแรงดันด้ านอินพุตและเอาต์ พุต
รู ปที่ 2.32วงจรเรียงกระแสครึ่งคลืน่ ใช้ SCR และรูปคลืน่ อินพุตเอาต์ พตุ ทีม่ ุมจุดชนวน
พิจารณารู ปที่ 2.30 เป็ นวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นที่ใช้ SCR โดยมีมุมจุดชนวนที่ขาเกต(ทริ ก
เกอร์) อยูท่ ี่มุม a เมื่อ SCR นํากระแสจะเห็นได้ว่ากระแสโหลดและแรงดันที่โหลด ( IOและ VO ) จะ
เริ่ มที่มุม a ไปจนถึง  ตามลักษณะของรู ปคลื่นไปสลับด้านบวก แต่เมื่อไฟสลับไปอยูท่ ี่ช่วงสัญญาณด้าน
ลบ SCR จะไม่ยอมให้ IO และ VO ผ่านไปยังโหลด RL ได้จนกว่าจะมีสัญญาณด้านบวกรอบใหม่เข้ามาและ
เมื่อถึงช่วงมุมจุดชนวนเกตที่มุม a SCR จึงจะยอมให้ IO และ VO ผ่านไปยังโหลด RL ได้
การใช้งาน SCR ในวงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่นจะพิจารณาเป็ น 2 แบบ คือในกรณี ของวงจรเรี ยง
กระแสเต็มคลื่นที่ใช้หา้ มหม้อแปลงมีแท็ปกลางและกรณี ของวงจรบริ ดจ์
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2.13.2 วงจรเรียงกระแสเต็มคลืน่ ทีใ่ ช้ หม้ อแปลงมีแท็ปกลาง

รู ปที่ 2.33 วงจรเรียงกระแสแบบเต็ม คลืน่ ของ SCR ทีใ่ ช้ หม้ อแปลงมีแท็ปกลาง
พิ จ ารณาวงจรเรี ย งกระแสเต็ม คลื่ น แบบใช้ห ม้อ แปลงมี แ ท็ ป กลางดัง รู ป ที่ 2.31 จะมี ล ัก ษณะ
เหมือนกันกับการทางานจะเหมือนกับวงจรเรี ยงกระแสที่ใช้ได้โอดเพียงแต่กรณี น้ ี สามารถควบคุมปริ มาณ
กระแสและแรงดันที่ เอาต์พุตได้ดงั นั้นในการคํานวณหาค่ากระแสและแรงดันที่เอาต์พุตจึ งคํานวณและ
สามารถพิจารณาเปรี ยบเทียบกับรู ปคลื่นสัญญาณรู ปที่ 2.32 ได้ดงั นี้

รูปที่ 2.34 รู ปคลืน่ สั ญญาณวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลืน่ ใช้ หม้ อแปลงมีแท็ปกลาง
เมื่อพิจารณาวงจรรู ปที่ 2.31 และรู ปคลื่นสัญญาณรู ปที่ 2.32 การควบคุมมุ มการนํากระแสของ
SCR สามารถควบคุมได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 180 นัน่ คือสามารถควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้ าที่จะไปตกคร่ อมที่
โหลด RL ได้โดยเมื่อพิจารณารู ปคลื่นสัญญาณจากรู ปที่ 2.32 จะเห็นได้ว่าค่าแรงดันที่ตกคร่ อมโหลด RL จะ
มีค่าสู งสุ ดเมื่อมุมในการทริ ก หรื อ a0 และแรงดันตกคร่ อมโหลดจะเป็ นศูนย์เมื่อมุมในการทริ ก หรื อ
a  180
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2.13.3 วงจรเรียงกระแสเต็มคลืน่ แบบบริดจ์

รู ปที่ 2.35 วงจรเรียงกระแสเต็ม คลืน่ แบบบริดจ์ ใช้ SCR

รู ปที่ 2.36 รู ปคลืน่ สั ญญาณวงจรเรียงกระแสเต็มคลืน่ แบบบริดจ์
เมื่อพิจารณาวงจรรู ปที่ 15.9 และรู ปคลื่นสัญญาณรู ปที่ 2.34 การควบคุมมุมการนํากระแสของ SCR
ยังคงสามารถควบคุมได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 180 นัน่ คือ สามารถควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้ าที่จะไปตกคร่ อมที่
โหลด RL ได้แต่จะ มี SCR ทําหน้าที่ในการเรี ยงกระแสรู ปคลื่นสัญญาณครึ่ งไซเกิลละ 2 ตัวและเมื่อพิจารณา
รู ปคลื่ นสัญญาณจากรู ปที่ 2.34 จะเห็ นได้ว่าค่าแรงดันที่ ตกคร่ อมโหลด RL จะมีค่าสู งสุ ดเมื่ อมุมใน
การทริ กหรื อ a180 เช่นเดียวกันกั บั วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นที่ใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลางอีกทั้งค่าของ
แรงดันตกคร่ อมโหลดจะเป็ นศูนย์เมื่อตําแหน่งของมุมในการทริ ก หรื อ a180

34
2.14 วัดความเร็วรอบมอเตอร์
การวัดระยะการหมุน
มาตรอัตรารอบ (tachometer) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้วดั การหมุนของเพลา ล้อ หรื อ โรเตอร์ ในมอเตอร์
หรื อเครื่ องจักรต่าง ๆ โดยปกติแล้วจะแสดงผลอยู่ในรู ปของจํานวนรอบต่อนาที (rpm) มาตรอัตรารอบมี
หลายแบบขึ้นกับหลักการทํางาน ตัวอย่างเช่น อาศัยหลักการทํางานของเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าที่เปลี่ยนพลังงาน
กลเป็ นพลังงานไฟฟ้ า โดยที่ ความต่ างศักย์ที่ส่งออกมาแปรผันตรงกับความเร็ วเชิ งมุ มที่ วดั หรื อ อาศัย
หลัก การตรวจนับสัญ ญาณพัลส์ ที่มีการส่ งออกมาเมื่ อมี ก ารหมุ น ครบรอบในช่ ว งเวลาหนึ่ ง หรื อ อาศัย
หลักการสะท้อนของแสง มาตรอัตรารอบมีท้ งั แบบสัมผัสและไม่สัมผัส รู ปที่ 2.35 แสดงตัวอย่างการใช้งาน
มาตรอัตรารอบในลักษณะต่าง ๆ

รูปที่ 2.37 TACHOMETER.
Tachometer สามารถนํามาใช้เป็ นอุปกรณ์ป้อนกลับได้ โดยส่ วนมากจะใช้ป้อนกลับอัตราเร็ วของ
มอเตอร์ การทํางานใช้หลักการง่ายคือนําดีซีมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรต่อเข้ากับแกนของมอเตอร์ที่ตอ้ งการ
ควบคุม นัน่ คือหากมอเตอร์ที่เราต้องการควบคุมเกิดหมุน ดีซีมอเอตร์กใ็ ห้ค่าความต่างศักย์ออกมา เรา
สามารถนําค่า ความต่างศักย์น้ ีไปใช้เป็ นสัญญาณป้ อนกลับให้กบั ระบบควบคุมได้
ดีซีมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรขนาดเล็กนิยมนํามาใช้เป็ นตัวป้ อนกลับอัตราเร็ วของระบบเซอร์โวโดย
จะต้อง มีการชดเชยความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิรวมทั้งใช้ silver เป็ นคอมมิวเตเตอร์เพื่อเพิม่ ความ
น่าเชื่อถือเมื่อ ใช้งานที่อตั ราเร็ วตํ่า ๆหรื อกระแสตํ่า ๆ ดังนั้นรับบเซอร์โวจึงนิยมติด Tachometer (Small
permanent magnet DC motor) เข้ากับระบบเลย ดังรู ป

รู ปที่ 2.38 มาตรวัดรอบ (TACHO METER) RPM
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สําหรับมาตรวัดรอบ ก็เหมือนกับมาตรวัดความร้อน คือรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งมา ให้จาก
โรงงานอยูแ่ ล้ว แต่สาเหตุที่มีบางคนต้องไปติดเพิ่มอาจจะมาจากเหตุผลต่างกันไป บางคนอาจคิดว่าเป็ น
อุปกรณ์ตกแต่งสร้างความสวยงาม หรื อความเท่ แต่กบั บางคนอาจ จะเป็ นสิ่ งจําเป็ นจริ ง ๆอย่างรถยนต์ที่ผา่ น
การโมดิฟายเปลี่ยนไปใช้แคมฯ องศาสู งมาก ๆ จนทําให้สามารถเร่ งรอบได้มากกว่าเดิม ซึ่งวัดรอบที่มีติดมา
กับรถ ไม่สามารถแสดงข้อมูล ได้เพียงพอ จึงต้องหาอันใหม่มาติดเข้าไป หรื อในรถยนต์ที่ทาํ ขึ้นมาสําหรับ
การแข่งขัน ควอเตอร์ไมล์ซ่ ึงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ ถือเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการให้ความสําคัญมาก การตัดสิ น แพ้
ชนะอยูท่ ี่เวลาเพียงเศษเสี้ ยววินาที ดังนั้นมาตรวัดรอบที่มาพร้อมไฟเตือน จึงกลายเป็ น อุปกรณ์ช่วยได้อย่าง
หนึ่ง อย่างไรก็ตามการแพ้ชนะไม่ได้เพียงอุปกรณ์ที่วา่ เท่านั้น จังหวะ ฝี มือ สมาธิ ในการเปลี่ยนเกียร์ของผู ้
ขับขี่เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญกว่า

บทที่ 3
โครงงานทีน่ ําเสนอ
โครงงานนี้นาํ เสนอ การควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุน้ แยก ที่ควบคุมด้วย
ตัวควบคุมพีไอ แสดงดังรู ปที่ 3.1

3.1 บล็อกไดอะแกรมรวมของโครงงานทีน่ ําเสนอ
+
Reference
Speed Vs (V )

AC to DC
Converter

PI

‐

Vm (V )

Separately
DC Motor

Speed Sensor
Vn (V )

F/V Converter

N (rpm)

รู ปที่ 0.1 โครงงานทีน่ ําเสนอ
จากบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ ประกอบด้วย ตัวควบคุมพีไอที่ต่อแบบ
อนุกรม วงจรเอซี ทูดีซีคอนเวอร์ เตอร์ (AC to DC Converter) มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบกระตุน้ แยก
แทคโคเจนเนอเรเตอร์ (Tachogenerator) เป็ นทรานสดิวเซอร์ ที่เปลี่ยนสัญญาณความเร็ วรอบของมอเตอร์
เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าด้วยอัตราคงที่ (หน่วยเป็ น V/rpm) เพื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับสัญญาญอ้างอิงที่ต้ งั ไว้ ใน
การทําโครงงานนี้ ได้ทาํ การจําลองการทํางานของตัวควบคุมพีไอ และระบบควบคุม ด้วยโปรแกรมจําลอง
แบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวควบและระบบที่เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่
เป็ นได้ แล้วทําการทดสอบระบบจริ ง เพื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้
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3.2 ตัวควบคุม PI
ในโครงงานนี้ เลือกใช้ตวั ควบคุม PI แบบอนุกรมโดยสามารถเลือกค่าตัวเก็บประจุได้ 2 ค่า วงจร
แสดงดังรู ปที่ 3.2
R2

C1

C2

R1
Vin

Vout

RC

รู ปที่ 0.2 ตัวควบคุมพีไอทีใ่ ช้

3.2.1 กรณีตัวควบคุมแบบ P อย่ างเดียว
วงจรตัวควบคุมแบบ P แสดงดังรู ปที่ 3.3 ประกอบด้วย ออปแอมป์ และ ตัวต้านทาน 2 ตัว
เป็ นวงจรแบบขยายสัญญาณกลับเฟส
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R2
Vin

R1
Vout

RC

รู ปที่ 0.3 วงจรตัวควบคุมแบบ P
หาฟังชันการถ่ายโอนได้เป็ นดังสมการที่ (3.1)
Vout  R2

Vin
R1

เมื่ออัตราการขยายของตัวควบคุมมีค่าเป็ น

(3.1)
Kp 

R2
R1

ส่ วนเครื่ องหมายลบแสดงถึงการกลับเฟสของ

สัญญาณที่เอาต์พตุ

3.2.2กรณีตัวควบคุมแบบ PI
วงจรตัวควบคุมแบบ PI แสดงดังรู ปที่ 3.4 เป็ นตัวควบคุมแบบอนุกรม ซึ่งสามารถเลือกใช้
ได้ 2 ลักษณะที่ข้ ึนอยูก่ บั ค่าตัวเก็บประจุ C1 และ C2
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R2

C1

C2

R1
Vin

Vout

RC
รูปที่ 0.4 ตัวควบคุมแบบ PI

กําหนดให้ C1= C2=C ทําการวิเคราะห์วงจรในรู ปที่ 3.4 เป็ นดังนี้
เมื่อ

Z f  R2  Z C

 R2 

R Cs  1
1
 2
sC
sC

Zf
Vout

Vin
R1

R2Cs  1 1
 sC  R1

=  

=  R2 
 R1

เมื่อ

Vout
Vin

=  R2 1 

KP =

R2
R1

R1 

1 

R1Cs 
1 

R2 Cs 

(3.2)

, Ti = R2C จะสังเกตได้วา่ ในสมการที่ (3.2) ค่าอัตราการขยายของ KP มีผลต่อ

ค่าคงตัวทางเวลาของตัวควบคุมแบบ I
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3.3 วงจรเอซีทูดีซีคอนเวอร์ เตอร์
วงจร AC/DC rectifier ที่ใช้ในโครงงานนี้ เป็ นแบบ Single- phase half-wave controlled rectifier
หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า วงจร Zero Order Hold :ZOH อุปกรณ์ใช้คือ Thyristor (Silicon controlled rectifiers
:SCR) จํานวน 4 ตัว ต่อแบบบริ ดจ์ และต่อร่ วมกับโหลด ที่ถูกควบคุมด้วยสัญญานพัลส์ที่มีมุมเป็ น ∝ แสดง
ดังรู ปที่ 3.5
กรณี โหลดของ Rectifier เป็ นวงจร L-R ที่มีค่าคงตัวเวลา

T=

L
R

ถ้ากระแสเอาต์พุตต่อเนื่ อง แล้ว

ค่าเฉลี่ยของแรงดันเอาต์พตุ DC เป็ น
Vd = Vd-max cos ∝
เมื่อ

(3.3)

∝ มุมทริ กของสัญญาณพัลส์
Vd แรงดันเฉลี่ยของเอาต์พตุ DC
Vd-max แรงดันเฉลี่ยที่เอาต์พตุ DC มีค่าสูงสุ ดเป็ น ∝ = 0

T1

T3

Vo

v
T4

รู ปที่ 0.5 วงจร AC/DC Rectifier แบบเฟสเดียว

T2
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T3,T4
T1,T2

T3,T4

On

V

m

V = Vm sin
0

t1

π

π+α

t

t

2π

Vo

2π

0

α

π

t

π+α

Io

t

Ia
0

2

π
I

 

2

t

π



‐Ia

รู ปที่ 0.6 รูปคลืน่ ของวงจร ZOH
จากรู ปที่ 3.5 ได้กราฟความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแสอินพุตและเอาต์พุต แสดงดังรู ปที่ 3.6
1
f

สมมติว่า ความถี่ของสัญญานอินพุตของ Rectifier มีค่าเป็ น f  50Hz (T=  20 ms ) แล้ววงจรนี้จะ
ทํางานครึ่ งคลื่น นัน่ คือ มุมเหนี่ยวนําที่ 180 (หรื อ  rad ) ในช่วงเวลา 10 ms กระแสจะทํางาน ON และ
กระแสจะหยุดทํางาน Off ครึ่ งคลื่น แรงดันเอาต์พุตจะไม่ถูกควบคุมในครึ่ งคลื่น เมื่อมีการจ่ายสัญญาณ
พัลส์เข้าไปในวงจร ดังนั้นอุปกรณ์โหลดจะรักษาแรงดันเอาต์พุตใน 1 คาบเวลาของ T =
2

1
2f

เมื่อมี f เป็ น

2 เท่าของความถี่อินพุตนั้นเอง ดังนั้นอัตราการขยายของฟังชันถ่ายโอนในช่วงที่สุ่มสัญญาณ T = 10 ms ใน
2

ระบบหนึ่งหน่วยมีค่าเป็ น
G (t ) 

Vo
V in

per-unit

1
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วงจร AC/DC Rectifier ที่ใช้ในโครงงานนี้ เป็ นอุปกรณ์หนึ่ งทําหน้าที่หน่ วงเวลาในโดเมน s ซึ่ งเวลาการ
หน่วงนั้นเป็ นช่วงเวลาในการสุ่ ม T มีค่าเป็ น  ความถี่ของแหล่งจ่ายมีค่าเป็ น f= 50 Hz และการหน่วงเวลา
T==20 ms ได้ฟังก์ชนั ถ่ายโอนในระบบ per-unit เป็ น
G(s) = e-Ts=e-σs

(3.4)

T=ช่วงเวลาการสุ่ ม (Sampling interval)
σ=ควบเวลาในการเปลี่ยน (Commutation Period)
ในการควบคุมกระแสหรื อควบคุมความเร็ ว (Current & speed Control System) มีผลตอบสนองเป็ น 0.1-1 s
จะพิจารณาว่าการสุ่ มสัญญาณ 20 ms มีค่าน้อยมากๆ นัน่ คือ Ts = σs  0 สมการ (3.4) เขียนใหม่ได้เป็ น

เมื่อ

G(s)= e s  1   s 

1
1
1  s

(3.5)

จากสมการที่ (3.5) แสดงให้เห็นว่าฟังก์ชนั ถ่ายโอนของวงจรเอซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ ที่ใช้ในโครงงานนี้มีค่า
หนึ่ง
3.4 การหาค่ าพารามิเตอร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
ในการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ด้วยตัวควบคุ ม PI จําเป็ นต้องทราบค่าพารามิ เตอร์ ของมอเตอร์ ก่อน
เพื่อที่จะได้ค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากการทดสอบไปออกแบบเป็ นระบบควบคุมความเร็ วของมอเตอร์

3.4.1 การทดสอบหาค่ าความต้ านทานอาเมเจอร์ ของมอเตอร์ (Ra )
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รูปที่ 0.7 วงจรทดสอบความต้ านทานอาร์ เมเจอร์

ขนาดพิกดั ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
พิกดั แรงดัน
220
พิกดั กระแส
6.5
พิกดั กําลังงาน
1,100
ความเร็ วรอบสู งสุ ด
3,000

VDC
A
W
rpm

จ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ให้กบั วงจรได้เท่ากับขนาดกระแสพิกดั ในขณะที่มอเตอร์หยุดนิ่ง
วัดกระแสและแรงดัน
แรงดันที่วดั ได้
กระแสที่วดั ได้

20.25
6.52

V
A

ทําการคํานวณหาค่าความต้านทานอาเมเจอร์ของมอเตอร์จากสูตร
Ra

โดยที่

= Va
Ia

Ra = ความต้านทานอาเมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง (  )

(3.6)
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Va = ค่าแรงดันอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง (V)
Ia = ค่ากระแสอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ า (A)
จะได้
Ra =

20.25
 3.10 
6.52

3.4.2 การทดสอบเพือ่ หาค่ าอินดักแตนซ์ ของมอเตอร์ ต่อวงจรการทดสอบ (La )

รูปที่ 0.8 วงจรทดสอบหาค่ าอินดักแตนซ์ ของมอเตอร์

ขนาดพิกดั ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
พิกดั แรงดัน
220
พิกดั กระแส
6.5
พิกดั กําลังงาน
1,100
ความเร็ วรอบสู งสุ ด
3,000

VDC
A
W
rpm

จ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (AC) ให้กบั วงจรได้เท่ากับขนาดกระแสพิกดั ในขณะที่มอเตอร์หยุดนิ่ง
วัดกระแสและแรงดัน
แรงดันที่วดั ได้

93

V
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กระแสที่วดั ได้

6.5

A

คํานวณหาค่าอิมพีแดนซ์ของมอเตอร์จากสูตร
= Vrms

Za

(3.7)

I rms

โดยที่
Za = ค่าอิมพีแดนซ์ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง (  )
จะได้วา่
=

Za

93
 14.31 
6.5

คํานวณหาค่ารี แอคแตนซ์ของมอเตอร์จากสู ตร
XL

โดยที่

=

(3.8)

Za2  Ra2

XL = ค่ารี แอกแตนซ์ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง (  )
จะได้วา่
XL = (14.31)2  (3.1)2  13.97 
คํานวณหาค่าอินดักแตนซ์ของมอเตอร์จากสูตร
La

= XL

โดยที่

(3.9)

2 f

La = ค่าอินดักแตนซ์ของมอเตอร์ (H)
f = ค่าความถี่ = 50 Hz
จะได้วา่
La =

13.97
 44.47
2 (50)

mH
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การคํานวณหาค่าคงที่ของเวลาของวงจรอาร์เมเจอร์จากสูตร
Ta =

La
Ra

(3.10)

โดยที่
Ta = ค่าคงที่ของเวลาสาหรับวงจรอาร์เมเจอร์ (s)
จะได้วา่
Ta =

44.47mH
 14.34 ms
3.1

3.4.3 การหาค่ าคงทีข่ องเวลาทางกลของการเคลือ่ นของมอเตอร์ แบบ Rundown-Test

รูปที่ 0.9 วงจรทดสอบหาค่ าคงที่ของเวลาทางกลของมอเตอร์

จ่ายแรงดันไฟฟ้ า 200 v ให้กบั วงจรวัดค่าต่าง ๆ ของวงจร
แรงดันที่วดั ได้คือ
200 V
กระแสที่วดั ได้คือ
1.2 A
ความเร็ วรอบที่วดั ได้คือ 3,000 rpm
หยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้กบั วงจรทันทีบนั ทึกผลของแรงดันเอาต์พุตซึ่ งมีลกั ษณะของWave from
Diagram ดังรู ปที่ 3.10
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รูปที่ 0.10 รูปคลืน่ ของเอาต์ พุตที่ทดสอบแบบรันดาวน์

จากสัญญาณเอาต์พุตที่ได้นาํ มาคํานวณหาค่าคงที่ของเวลาทางกลของมอเตอร์ โดยที่สัญญาณ 1 ช่อง
มีค่าเท่ากับ 1.0 s จะได้ Tm มีค่าเท่ากับ 2 ช่อง x 1.0 s = 2 s
3.5 การออกแบบโครงสร้ างของมอเตอร์ โดยใช้ วิธีการ Simulink

การออกแบบโครงสร้างของมอเตอร์ โดยใช้วิธี Simulink จากระบบของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
(D.C. Motor) สร้างระบบการทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงได้โดยการนํามาจําลองลงในระบบ
Simulink ได้ดงั ต่อไปนี้
-พิมพ์คาํ ว่า Simulink ลงบนคําสัง่ ของหน้าต่างคําสัง่
-จะปรากฏหน้า ต่าง Library Simulink ที่ประกอบด้วย Back diagram ต่าง ๆ ขึ้นมา
-เลือกเมนู File>New>Model บนหน้า ต่าง Library Simulink
-จะปรากฏหน้า ต่างการทํางานของ Simulink ที่มีชื่อ Default ว่า United
-แล้วทําการเลือก Block ที่ตอ้ งการใช้งาน โดยการดับเบิลคลิกที่ Block diagram ของหมวดหมู่ที่
ต้องการเลือก
-จะปรากฏหน้าต่างแสดง Block ต่าง ๆ ของหมวดที่ได้เลือกไว้
-ในการวิเคราะห์แบบจําลองของการควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงที่ควบคุมด้วยพี
และ พีไอ ประกอบด้วย Block การทํางานของระบบแสดงดังรู ปที่ 3.11 และ 3.12 ตามลําดับ โดยบล็อกใน
ส่ วนของมอเตอร์น้ นั จะเลือกค่าพารามิเตอร์ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3.4 และฟังก์ชนั ถ่ายโอนตามสมการใน
รู ปที่ 2.25
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รูปที่ 0.11 การสร้ างแบบจําลองมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงด้ วยโปรแกรม Simulink (P Control)

รูปที่ 0.12 การสร้ างแบบจําลองมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงด้ วยโปรแกรม Simulink (PI Control)
3.6 วงจรแปลงความถี่

ในโครงงานนี้จะใช้วงจร F / V (Frequency to Voltage Converter) ไอซีเบอร์ LM331 เป็ นตัวแปลง
สัญญาณความถี่ให้เป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 0-5 โวลต์เพื่อป้ อนเป็ นสัญญาณอินพุตให้กบั ระบบ และ
แปลงเป็ นสัญญาณดิ จิตอลส่ งข้อมูลป้ อนกลับเข้าไปยังระบบเพื่อทําการประมวลผลเปรี ยบเทียบกับ ค่า
สัญญาณที่ควบคุม (Set Point) โดยสื่ อสารข้อมูลผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232 และทําการประมวลผลวน
ลูปอย่างต่อเนื่ องจนกว่าค่าที่ควบคุม (Set Point, SV) จะเท่ากับค่าที่วดั ได้ (Process Value, PV) สมการ
ความสัมพันธ์ของความถี่อินพุตและแรงดันเอาต์พตุ แสดงดังสมการที่ (3.11)
Vout=Fin  2.09 

RL
 (Ri  C1)
Rs

(3.11)
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รูปที่ 0.13 วงจรแปลงความถี่เป็ นแรงดัน

บทที่ 4
การทดลองและผล
ในการศึกษาการควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้ตวั ควบคุมพีไอ ได้ทาํ การจําลองแบบ
การทํางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทําการทดลองเพื่อดูผลการทํางานที่ได้เปรี ยบเทียบกัน จาก
บล็อกไดอะแกรมของโครงงานที่นาํ เสนอโดยในลําดับแรกได้ทาํ การจําลองการทํางานของระบบโดยใช้
โปรแกรมจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อทดสอบทางแบบด้านคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้นก่อน เพื่อจะได้มน่ั ใจ
ในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องว่ามีความถูกต้องหรื อไม่อย่างไร หลังจากนั้นจะทําการทดลองจริ งเพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าที่ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 อุปกรณ์ ในการทดลอง
อุปกรณ์ในการทดลองประกอบด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้ าฟ้ ากระแสตรงแบบกระตุน้ แยกพิกดั แรงดัน 1.1
kW 3,000 rpm แทคโคเจนมิเตอร์ พิกดั แรงดัน 0.75 kW 2,850 rpm ตัวควบคุมพีไอแบบอนุกรม วงจรแปลง
ความถี่เป็ นแรงดัน วงจรแปลงอนาล็อกเป็ นดิจิตอล สโคป ดิจิตอลมิตเตอร์ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ แสดงดัง
รู ปที่ 4.1-4.6

รูปที่ 4.1 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
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รูปที่ 4.2 เคครื่องคอมพิวเตอร์
เ โน๊ ตบุ๊ค

รูปที่ 4.3 ตัวควบคุคมพีไอ
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รู ปที่ 4.3 มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น

รู ปที่ 4.5 Electric Generator
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รูปที่ 4.4 สโคป
4.2 การทดสอบ
4.2.1 ขั้นตอนการทดลองระบบโดยใช้ โปรแกรมจําลองแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ระบบโดยโปรแกรมจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสรุ ปวิธีการเขียนใช้งาน ได้
ดังนี้
1.

2.

3.

4.

เปิ ดโปรแกรมจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และเข้าโปรแกรมโดยกดปุ่ ม Simulink (ปุ่ ม
ด้านซ้ายของเครื่ องหมาย ? หรื อเลื อกจากเมนู ) จอจะแสดงหน้าต่าง Simulink Libraly
Browser ให้บนจอ
เปิ ดไฟล์เพื่อสร้างแบบจําลองใหม่ โดย File / New เลือก Model จอจะแสดงหน้าต่างสําหรับ
เขี ยนโมเดลมาให้ และให้ทาํ การเลื่ อนหน้าต่างไปทางขวาอยู่คู่กับหน้าต่างของ Simulink
Library Browser เพื่อความสะดวกในการวาดรู ป
ทําการวาดผังไดอะแกรมที่ตอ้ งการ โดยเลือก Block จาก Library ต่าง ๆ เมื่อพบแล้วให้กด
เมาส์ที่รูปแล้วลากมายังหน้าต่างที่จะทําการวาด หลังจากนั้นให้ทาํ การลากเส้นเชื่อมต่อระบบ
ให้ครบ
ให้กาํ หนดชื่อบล็อกตามรู ป และกําหนดค่าพารามิเตอร์ของทุกบล็อก โดยดับเบิลคลิกที่บล็อก
และกําหนดค่าให้ตรงตามที่ตอ้ งการ
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5.

ดูผลลัพธ์เอาต์พุตได้ โดยสั่งที่เมนู Simulation / Start แล้วทําการดับเบิลคลิกที่บล็อกเอาต์พุต
คือ Scope หลังจากนั้นให้กดปุ่ ม Autoscale หรื อปุ่ มรู ปกล้องส่ องทางไกล เพื่อปรับภาพให้
เหมาะสม และสามารถทําการปรับค่าสเกลในแนวนอน เพื่อดูรูปสัญญาณให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นได้
โดยกดที่ปุ่ม Parameters และให้กาํ หนดค่าช่วงเวลาของแกนในแนวนอน (Time range) ตาม
ต้องการ

หมายเหตุ
1. บล็อก Sum สามารถเลือก / เพิ่ม เครื่ องหมาย + - ได้โดยดับเบิลคลิกที่รูปบล็อก และเปลี่ยน
เครื่ องหมายโดยใส่ ที่ช่อง List of signs
2. การหมุนรู ป ทําได้โดยกดปุ่ ม Ctrl + R

Reference
Speed

+
‐

AC to DC
Converter

PI

Separately
DC Motor

Speed Sensor

F/V Converter

รูปที่ 4.5 แผนภาพบล็อกไดอะแกรมการจําลองระบบควบคุมมอเตอร์ ด้วยพีไอ
จากรู ปที่ 4.7 ซึ่งจะจําลองได้ 2 กรณี ดงั นี้
4.2.2 ลูปเปิ ด

PI

รูปที่ 4.6 บล็อกไดอะแกรมลูปเปิ ด
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กรณี ที่ 1 เมื่อป้
อ อนอินพุตเป็
เ นฟังก์ชนั ขั้นบันไดหนึ่งหน่
ง วยให้กบตั
บั วควบคุมแบบบพี เมื่อกําหนดให้
อัตราการรขยาย Kp=2ไได้เอาต์พตุ เป็ นดังรู ปที่ 4 9

P

รู ปที
ป ่ 4.7 รูปคลืลืน่ ของอินพุตตและเอาต์ พตกรณี
ุต ตัวควบคุมพีอย่ างเดียยว
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กรณี ที่ 2 เมื่อป้ อนอินพุตฟังก์ชนั ขั้นบันนไดหนึ่งหน่วยให้
ว กบั ตัวคววบคุมไออย่างงเดียวได้ความมสัมพันธ์
ของอินพพุตและเอาต์พุพตุ เป็ นดังรู ปที่ 4.10 เมื่อกําหหนดให้ Ki=66

I

รู ปที
ป ่ 4.8 รูปคลืลืน่ ของอินพุตตและเอาต์ พุตกรณีตัวควบคคุมไออย่ างเดี ยว
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กรณี ที่ 3 เมืมื่อป้ อนอินพุตฟั
ต งก์ชนั ขั้นบบันไดหนึ่ งหน่วยให้กบั ตัวควบคุ
ว
มพีไออได้ความสัมพันธ์ของ
อินพุตแลละเอาต์พตุ เป็ นดังรู ปที่ 4.11 เมือกําหนดดให้ Kp=2 แลละ Ki=6

PI

รูปที่ 4.9 รูปคลืน่ ของอินนพุตและเอาต์ต์ พุตกรณีตัวควบคุ
ค มไอพี
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4.2.3ลูปปิ ด
ม
ด กําหนดให้
ห
อินพุตตเป็ นฟังก์ชนขั
นั ้นบันไดหนึนึ่งหน่วย ผ่านนตัวควบคุมพีไอ วงจร
ระบบควบคุมแบบปิ
เอซี ทูดีซซีี คอนเวอร์ เตออร์ และมอเตอร์ โดยนําเออาต์พุตของมออเตอร์ ที่เป็ นคความเร็ วรอบบป้ อนกลับมายังอินพุต
เมื่อกําหนนดให้ Kp= 9..99e-05 และ KI = 1869 แลละค่าพารามิเตอร์ของมอเตตอร์แสดงไว้ใในรู ปที่ 4.12

รู ปที
ป ่ 4.10 รูปคลืลืน่ ของอินพุตตและเอาต์ พตกรณี
ุต ตัวควบคุมพีไอในลูปปปิ ด
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4.3 ผลการทดสอบ
4.3.1 การทดสอบระบบ
จากรู ปที่ 3.1 และรู ปที่ 4.1 ทําการทดสอบระบบในกรณี ไม่มีตวั ควบคุมและมีตวั ควบคุมในระบบ
หาความสัมพันธ์ของสัญญาณที่จุดต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบระบบกรณีไม่ มีตวั ควบคุม
Vs (V)
Vm (V)
N (rpm)
Vn (V)

1.38
20
200
-0.82

1.55
30
400
-1.34

1.73
44
600
-1.9

1.96
62
800
-2.65

2.14
74
1000
-3.18

Vs (V)
Vm (V)
N (rpm)
Vn (V)

2.51
100
1400
-4.35

2.69
114
1600
-4.9

2.92
126
1800
-5.54

3.11
140
2000
-6.06

3.35
155
2200
-6.67

2.32
86
1200
-3.78

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบระบบโดยใช้ ตวั ควบคุมพี
Vs (V)
Vm (V)
N (rpm)
Vn (V)

1.62
17
200
-0.7

2.38
30
400
-1.4

3
45
600
-1.94

3.7
58
800
-2.5

Vs (V)
Vm (V)
N (rpm)
Vn (V)

5.8
100
1400
-4.33

6.45
113
1600
-4.9

7.2
12
1800
-5.51

7.74
138
2000
-6.06

4.45
73
1000
-3.1

5
85
1200
-3.73
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ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบระบบโดยใช้ ตวั ควบคุมแบบพีไอ
Vs (V)
Vm (V)
N (rpm)
Vn (V)

0.69
15
200
-0.69

1.34
31
400
-1.35

1.95
45
600
-1.96

2.54
59
800
-2.56

3.16
73
1000
-3.18

Vs (V)
Vm (V)
N (rpm)
Vn (V)

4.31
100
1400
-4.35

4.88
114
1600
-4.92

5.45
125
1800
-5.5

6.02
140
2000
-6.06

6.61
155
2200
-6.68

โดยที่วงจรตัวควบคุมพีไอที่ใช้ในการทดลองแสดงดังรู ปที่ 4.13

R2=100 k

C1
100mF

C2
10mF

R1=100 k
Vin

Vout

RC

รูปที4่ .11 วงจรตัวควบคุมพีไอทีใ่ ช้ ในการทดลอง

3.72
86
1200
-3.74

61
ได้ทาํ การทดสอบระบบโดยป้ อนสัญญาณอินพุตเป็ นฟั งก์ชนั ขั้นบันไดให้กบั ระบบ โดยปรั บค่า
อัตราการขยายของตัวควบคุมพีอย่างเดียวที่มีค่าต่าง ๆ กัน ได้ความสัมพันธ์ของแรงดันอินพุตและแรงดัน
เอาต์พตุ แสดงในรู ปที่ 4.14

KP=1

KP=1.1

KP=1.25

KP=1.4

KP=1.7

KP=2

62

KP=2.5

KP=3

KP=3.5
รู ปที่ 4.12 ความสมพันธ์ ของแรงดันอินพุตและแรงดันเอาต์ พตุ ของระบบทีค่ ่ าอัตราการขยายค่ าต่ าง ๆ กัน
ทําการทดสอบระบบโดยป้ อนสัญญาณอินพุตเป็ นฟั งก์ชนั ขั้นบันไดให้กบั ระบบที่ควบคุมด้วยตัว
ควบคุมพีไอ โดยปรับค่าอัตราการขยาย Kp ที่มีค่าต่าง ๆ กันตามรู ปที่แสดงไว้ ได้ความสัมพันธ์ของแรงดัน
อินพุตและแรงดันเอาต์พตุ แสดงในรู ปที่ 4.15 โดยกําหนดให้ค่าตัวเก็บประจุ C2 = 10 mF

63
Ki=1

Ki=1.1

Ki=1.25

Ki=1.4

Ki=1.7

Ki=2

Ki=2.5

Ki=3

64

Ki=3.5
รูปที่ 4.13 ความสมพันธ์ ของแรงดันอินพุตและแรงดันเอาต์ พุตของระบบปรับค่ า Ki ต่ าง ๆ กัน

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของโครงงาน
5.1.1 ใช้โปรแกรม MATLAB/SIMULINK เพื่อจําลองแบบการทํางานของระบบควบคุม
5.1.2 กรณี P น้อยมากจะไม่ Overshoots แต่กจ็ ะไม่เข้า Setpoint
5.1.3 กรณี P มากขึ้นมาอีก จะเกิดการ Overshoots และก็จะเข้า Setpoint
5.1.4 กรณี P มาก ๆ จะเกิดการ ออกซิเลต และจะไม่เข้า Setpoint
5.1.5 แก้ไขโดยการเพิม่ ตัวควบคุม I เข้าไป
5.1.6 ผลการทดสอบได้ผลใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้
5.2 ปัญหาทีพ่ บในการทําโครงงาน
5.2.1 อุปกรณ์มีความทนทานต่อแรงดันที่จาํ กัด ดังนั้นเมื่อมีแรงดันไฟฟ้ าที่เกิ นอาจทําให้อุปกรณ์
เหล่านี้เสี ยหาย ซึ่งไม่สามารถที่จะรู ้ได้และอาจทําให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เสี ยหายตามไปด้วย ดังนั้นจึงเสี ยเวลาใน
การตรวจเช็ควงจร
5.2.2 ขาดความเข้าใจระบบโดยรวม จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน
5.3 วิธีแก้ไขและข้ อเสนอแนะ
5.3.1 การเลือกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิง่ ในส่ วน
ผลการทดลอง ดังนั้นควรที่จะศึกษาและทําการบันทึกค่าของอุปกรณ์ที่มีผลถูกต้องตรงตามทฤษฎี เพื่อความ
ถูกต้องและแม่นยําในการทดลอง
5.3.2 ศึกษาระบบให้เข้าใจก่อนลงปฏิบตั ิจริ ง
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