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2102331: การทดลองระบบควบคุมปอนกลับ
หองปฏิบัติการพื้นฐานระบบควบคุม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทดลอง CS01: การจำลองและวิเคราะหระบบพลวัตดวยคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
ศึกษาการใชโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อจำลองและวิเคราะหระบบควบคุมของชุดการทดลองมอเตอร และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรอน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

1. เพื่อใหนิสิตสามารถเขียนแผนภาพกรอบโดยใช Simulink

2. เพื่อใหนิสิตสามารถแสดงผลตอบเชิงเวลาของระบบควบคุมโดยใช MATLAB/Simulink

3. เพื่อใหนิสิตสามารถแสดงทางเดินรากของระบบควบคุมโดยใช MATLAB

4. เพื่อใหนิสิตสามารถแสดงโบเดของระบบควบคุมโดยใช MATLAB

1 บทนำ
การจำลองดวยคอมพิวเตอร (computer simulation) เปนขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง ในการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ควบคุม โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบทางอุตสาหกรรม ในการวิเคราะหและออกแบบระบบพลวัต (dynamic system) นั้น เรา
ตองทราบพฤติกรรมการทำงาน และปจจัยตางๆของระบบที่สงผลตอการทำงาน เชน ผลตอบเชิงเวลาและผลตอบเชิงความถี่
หากมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร (mathematical model) ของระบบแลว เราสามารถทราบพฤติกรรมของระบบไดโดย
การจำลองดวยคอมพิวเตอร

อนึ่ง การศึกษาของแบบจำลองของระบบพลวัตสามารถแบงไดเปน 2 เรื่องหลักๆ คือ ความงายของการสรางแบบจำลอง
และความแมนยำของระบบจำลอง ถาเราตองการแบบจำลองที่แมนยำมาก การสรางแบบจำลองอาจจะตองมีความซับซอน
ในทางกลับกัน ถาเราสามารถยอมรับแบบจำลองที่ไดจากการประมาณคราวๆ แบบจำลองจะมีโครงสรางไมซับซอน ในการ
ทดลองนี้ จะเนนการสรางแบบจำลองที่เปนเชิงเสนและไมแปรผันตามเวลา (Linear Time-Invariant) ซึ่งเปนแบบจำลอง
อยางงายและมีความแมนยำจำกัด

ระบบเชิงเสน หมายถึง ระบบที่ความสัมพันธระหวางสัญญาณและสัญญาณออก เปนไปตามกฏการทับซอน (super-
position) นั่นคือ ผลตอบสนองจากสัญญาณเขาหลายสัญญาณ มีคาเทากับผลรวมของผลตอบจากสัญญาณเขาแตละสัญญาณ

ระบบไมแปรผันตามเวลา หมายถึง ระบบที่ผลตอบสนองจากการประวิงเวลาของสัญญาณเขา มีคาเทากับการประวิง
เวลาของสัญญาณออก จากการกระตุนโดยสัญญาณเขาเดิมที่ไมมีการประวิงเวลา ระบบเชิงเสนและไมแปรผันตามเวลา เปน
ระบบเชิงเสนที่อธิบายพฤติกรรมดวยสมการอนุพันธสามัญเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่

ระบบที่ไมเปนเชิงเสน หมายถึง ระบบที่กฏการทับซอน (superposition) ไมสามารถใชได นั่นคือ ผลตอบจากสัญญาณ
เขาหลายๆ สัญญาณมีคาไมเทากับผลรวมของผลตอบจากสัญญาณเขาแตละสัญญาณ ตัวอยางระบบที่ไมเปนเชิงเสน เชน

ẍ(t) + ẋ(t)2 + x(t) = A sin(ωt)
ẍ(t) + (x(t)2 − 1)ẋ(t) + x(t) = u1(t)

ẍ(t) + ẋ(t) + x(t) + x(t)3 = u2(t)
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(a) ระบบที่มีการอิ่มตัว
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(b) ระบบที่มีเขตไรผลตอบสนอง

Figure 1: ตัวอยางลักษณะความไมเปนเชิงเสน

ระบบพลวัตบางระบบอาจประมาณใหเปนเชิงเสนที่จุดทำงานหนึ่ง แตหากสัญญาณที่เขาระบบมีขนาดใหญเกินไป สัญญาณ
ออกที่ไดอาจเกิดการอิ่มตัว (saturation) ดังรูปที่ 1(a) หรือระบบอาจจะมีเขตไรผลตอบสนอง (deadzone) เกิดขึ้น นั่นคือ
ไมมีสัญญาณออกหากสัญญาณเขามีขนาดเล็กเกินไปดังรูปที่ 1(b)

โดยทั่วไป แบบจำลองของระบบพลวัต สามารถเขียนใหอยูในรูปของสมการอนุพันธ ดังนั้นการจำลองในโดเมนเวลา คือ
การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธที่ใชแสดงแบบจำลองของระบบนั่นเอง การจำลองระบบพลวัตทำได 2 แบบคือ

1. แอนะลอกคอมพิวเตอร (analog computer)
การจำลองโดยใชแอนะลอกคอมพิวเตอร ทำไดโดยตอวงจรทางไฟฟา ซึ่งมีลักษณะสมบัติเหมือน(หรือคลาย) กับระบบ
ที่ตองการจำลอง สัญญาณออกของวงจรคือ ผลตอบสนองของระบบที่ทำการจำลองนั่นเอง องคประกอบหลักของ
แอนะลอกคอมพิวเตอรที่ใชไดแก ตัวอินทิเกรต (integrator) ตัวขยาย (gain) และตัวรวมสัญญาณ (summer) นอกจาก
นี้อาจมีองคประกอบอื่นๆอีกเชน ตัวจำกัดคา (limiter) และรีเลย (relay) เปนตน ซึ่งใชในการจำลองระบบไมเชิง
เสน ขอดีของการจำลองดวยแอนะลอกคอมพิวเตอรคือ สามารถใหผลตอบออกมาไดทันที ซึ่งทำใหเหมาะสมกับการ
ประยุกตบางประเภท ทั้งยังสะดวกและรวดเร็วถาทำงานที่ไมซับซอนมาก สวนขอเสียคือ ถาตองการผลลัพธที่มีความ
แมนยำสูงจะทำไดยากและราคาของอุปกรณที่ใชจะมีราคาสูงมาก นอกจากนั้นยังมีปญหาเกี่ยวกับคาจำกัดของคาแรง
ดันเกินพิกัดซึ่งอาจจะตองทำการยอขนาดของสัญญาณ (scaling) เพื่อใหวงจรที่ตอทำงานไดในชวงที่ใหผลลัพธถูก
ตอง

2. ดิจิตอลคอมพิวเตอร (digital computer)
การจำลองโดยใชดิจิตอลคอมพิวเตอร ทำไดโดยการคำนวณหาคำตอบของสมการอนุพันธที่แสดงแบบจำลองของระบบ
ดวยระเบียบวิธีทางเชิงเลข (numerical method) ขอดีของวิธีนี้คือ สามารถใหผลลัพธที่มีความแมนยำสูง เหมาะ
สมกับการจำลองระบบที่ซับซอน ไมมีปญหาเรื่องการยอขนาดของสัญญาณ (scaling) และในปจจุบันดิจิตอลคอมพิวเตอร
มีใชแพรหลาย แตขอเสียคือผูใชควรมีความรูทางระเบียบวิธีเชิงเลข (เมื่อจำเปนตองเขียนโปรแกรมหรือซอพทแวรเอง)
หรือบางครั้งไมสามารถใหผลลัพธไดในเวลาจริง (real time) ซึ่งขึ้นอยูกับความเร็วในการคำนวณของคอมพิวเตอร
สำหรับการทดลองนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสำหรับคำนวณ ไดแกโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งมีเครื่องมือ
ชวยแสดงผลที่งายและชัดเจน ผูใชสามารถโตตอบกับโปรแกรมไดสะดวก และยืดหยุน การจำลองระบบดวย MAT-
LAB/Simulink ชวยลดภาระของการพัฒนาโปรแกรมลงอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนรูระเบียบวิธีเชิงเลข
และเขียนโปรแกรมเพื่อทำการคำนวณ (เชน การหาคำตอบของสมการอนุพันธ) ทำใหเราสามารถมุงความสนใจใน
เรื่องการวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมไดเต็มที่ นอกจากนี้ MATLAB/Simulink ยังมีสวนเชื่อมตอกับผูใช (user
interface) ที่ใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

ในทางปฏิบัติการวิเคราะหและสังเคราะหระบบควบคุมจะประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ คือ

1. ทดลองและเก็บขอมูลจากระบบจริงเพื่อหาคุณลักษณะและพารามิเตอรของระบบ

2. นำคาพารามิเตอรที่ไดมาสรางแบบจำลองคณิตศาสตรเพื่อใชในการจำลองดวยคอมพิวเตอร
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Figure 2: แผนภาพกรอบของชุดการทดลองมอเตอร

3. จำลองผลตอบสนองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของแบบจำลองวาใกลเคียงกับระบบจริงเพียงใด

4. ออกแบบตัวควบคุม และปรับแตงจนกระทั่งระบบมีสมรรถนะตามตองการ

5. นำตัวควบคุมที่ไดจากการออกแบบไปควบคุมระบบจริง

ในหองปฏิบัติการพื้นฐานระบบควบคุมมีอุปกรณหลัก ไดแก ชุดการทดลองมอเตอร และชุดการทดลองกระบวนการแลก
เปลี่ยนความรอน ดังนั้นการปฏิบัติครั้งนี้จะเนนการจำลองระบบทั้งสองดวยคอมพิวเตอร แลววิเคราะหพฤติกรรมของระบบ
สำหรับนำไปใชออกแบบตัวควบคุมตอไป ชุดการทดลองทั้งสองมีแบบจำลองอยางงายดังนี้

2 ชุดการทดลองมอเตอร

จากแผนภาพกรอบดังรูปที่ 2 แบบจำลองของการควบคุมมอเตอรนี้มีสัญญาณเขาเปนแรงดันอางอิง (Vref) และมีสัญญาณ
ออกเปนตำแหนงเชิงมุมของโรเตอร (θ) เปาหมายของการควบคุมระบบนี้ คือ การทำใหใหแกนโรเตอรหมุนไปตรงตำแหนง
ที่ตองการ นั่นคือ การตามรอยสัญญาณอางอิง (reference tracking) ระบบนี้ใชการควบคุมแบบมีการปอนกลับตำแหนง
และ/หรือการปอนกลับความเร็ว ชุดการทดลองประกอบดวย อุปกรณตางๆ และหนาที่ของอุปกรณเปนดังตอไปนี้

1. มอเตอร เปนอุปกรณที่เราตองการควบคุม โดยใหโรเตอรของมอเตอรหมุนไปหยุดในตำแหนงที่ตองการ ฟงกชันถาย
โอนของมอเตอรจากแรงดันอารเมเจอร Ea(s) ถึงความเร็วเชิงมุม ω(s) เปนดังนี้

G(s) =
2.426

0.00075s2 + 0.083325s+ 0.907463

2. แทคโคมิเตอร เปนอุปกรณที่ใชในการแปลงความเร็วเชิงมุมของโรเตอรเปนแรงดันปอนกลับความเร็ว ฟงกชันถายโอ
นของแทคโคมิเตอรเปนอัตราขยายคาคงที่ (Kt) เทากับ 0.1047 V/rpm หรือ 0.9998 V/rad/sec

3. โพเทนชิโอมิเตอร เปนอุปกรณที่ใชในการแปลงตำแหนงเชิงมุมของโรเตอรเปนแรงดันปอนกลับตำแหนง ฟงกชันถาย
โอนของโพเทนชิโอมิเตอรเปนอัตราขยายคาคงที่ (Kp) เทากับ 2.3873 V/rad

4. ออปแอมป เปนอุปกรณที่ทำหนาที่เปรียบเทียบแรงดันอางอิงกับแรงดันปอนกลับ ถาแรงดันปอนกลับมีคาไมเทากับ
แรงดันอางอิง แรงดันคลาดเคลื่อนจะมีคาไมเปนศูนยเพื่อเปนแรงดันขับมอเตอรตอไป ออปแอมปมีอัตราขยายคาคงที่
เทากับ 1

5. อัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 (K1) รับสัญญาณแรงดันจากออปแอมพ เปนอุปกรณที่ใชในการแบงแรงดัน มีลักษณะ
เปนตัวตานทานที่ปรับคาได สามารถเลือกอัตราขยายตั้งแต 0 ถึง 1 หรือ 0− 100%

6. อัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 (K2) รับสัญญาณแรงดันจากแทคโคมิเตอร เปนอุปกรณที่ใชในการแบงแรงดัน มีลักษณะ
เปนตัวตานทานที่ปรับคาได สามารถเลือกอัตราขยายตั้งแต 0 ถึง 1 หรือ 0− 100%

3 Last updated on August 6, 2013 by JSS



7. พรีแอมป เปนอุปกรณที่ใชในการขยายสัญญาณควบคุม ตัวพรีแอมพมีขั้วสัญญาณออกอยู 2 ขั้ว เพื่อแยกสัญญาณที่
เปนบวกและลบออกจากกัน เมื่อมีสัญญาณเขาเปนบวก จะไดสัญญาณขยายมีคาบวกที่ขั้วหนึ่ง ขณะที่เมื่อสัญญาณ
เขาเปนลบจะไดสัญญาณขยายออกมีคาบวกที่อีกขั้วหนึ่ง พรีแอมปจึงทำหนาที่ปรับสัญญาณเขาสูมอเตอรทำใหมอเตอร
หมุนได 2 ทิศทาง ดังในรูปที่ 3

Inputs A

Idealized output

Channel 1

+1 +1

Input Input

Idealized output

Channel 2

Figure 3: ลักษณะของพรีแอมป

นอกจากนี้ ตัวพรีแอมปมีลักษณะการอิ่มตัว เนื่องจากแรงดันของแหลงจายไฟ มีขนาดจำกัด ทั้งนี้อาจมองวาการอิ่มตัว
เปนประโยชนปองกันไมใหแรงดันที่เขามอเตอรมากเกินไป นั่นคือแรงดันอิ่มตัวเทากับ +13 หรือ −13 โวลต เราสามารถ
เขียนสัญญาณออกแตละชองใหเปนฟงกชันของแรงดันจากตัวควบคุม ไดดังนี้

ชองที่ 1 Ea =


13, Vc > 0.6

1 + 20Vc, 0 ≤ Vc ≤ 0.6

1, Vc < 0

ชองที่ 2 Ea =


−13, Vc < −0.6

−1 + 20Vc, −0.6 ≤ Vc ≤ 0

−1, Vc > 0

ฟงกชันดังกลาวสามารถจัดในรูปแบบงายเพื่อประโยชนในการเขียนภาพกรอบ Simulink ดังนี้

Ea =


13, Vc > 0.6

1 + 20Vc, 0 ≤ Vc ≤ 0.6

−1 + 20Vc, −0.6 ≤ Vc ≤ 0

−13, Vc < −0.6

ระบบการควบคุมมอเตอรมีลักษณะสำคัญ คือ มีเขตไรผลตอบสนอง ในสวนการเคลื่อนที่เชิงมุมของตัวมอเตอร ซึ่งเกิด
จากแรงเสียดทานสถิตย ดังนั้นแรงดัน Ea ที่ปอนใหกับมอเตอร ตองมีคาเพียงพอในระดับหนึ่ง เพื่อใหแรงบิดของโรเตอร
เอาชนะแรงเสียดทานสถิตยได แลวโรเตอรจึงจะเริ่มหมุน แรงดันที่ทำใหโรเตอรเอาชนะแรงเสียดทานของมอเตอรคือ 1.5

โวลต ดังนั้นเขตไรผลตอบสนองอยูในชวง −1.5 ถึง 1.5 โวลต
แผนภาพกรอบ Simulink ของชุดควบคุมมอเตอรที่มีสวนประกอบที่ไมเชิงเสนพรอมพารามิเตอรตางๆ แสดงไดดังรูป

ที่ 4
อนึ่ง แบบจำลองเชิงเสนของระบบควบคุมมอเตอร เปนแบบจำลองที่ทำใหเปนเชิงเสน นั่นคือละเลยเขตไรผลตอบสนอง

ของมอเตอร และการอิ่มตัวของพรีแอมป อีกทั้งใหประมาณพรีแอมปใหเปนอัตราขยายมีคาเทากับ 20

3 กระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน
แบบจำลองของกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอนสามารถแสดงไดดังรูป 5 โดยมีสัญญาณเขา R(s) เปนแรงดันอางอิงที่
ไดจากการแปลงคากำหนด (set point) ของอุณหภูมิที่ตองการ สวนสัญญาณออก Y (s) เปนแรงดันที่แปลงมาจากอุณหภูมิ
ที่วัดได To การควบคุมมีเปาหมายเพื่อปรับอุณหภูมิ To ใหเปนตามคากำหนด และใชวิธีควบคุมแบบปอนกลับ สัญญาณ
แรงดัน

ชุดการทดลองประกอบดวย อุปกรณตางๆ และหนาที่เปนดังตอไปนี้
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Figure 4: แผนภาพกรอบ Simulink ของชุดการทดลองมอเตอร
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Figure 5: แผนภาพกรอบของกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน

1. เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเปนอุปกรณที่ควบคุมอุณหภูมิ To ตามคากำหนด มีสวนประกอบยอยตามรูปที่ 6 ดังนี้

(a) โบลวเออร (Blower) เปนอุปกรณมีหนาที่หมุนเวียนอากาศภายในทอ
(b) ชัตเตอร (Shutter) เปนอุปกรณมีหนาที่ควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลเขาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
(c) เทอรมิสเตอร (Thermistor) เปนตัวตรวจรูที่แปลงอุณหภูมิ To เปนแรงดันโดยมีวงจรวิตสโตนบริดจและ วงจร

ขยายสัญญาณเปนอุปกรณชวย
(d) ไทริสเตอร (Thyrister) เปนอุปกรณที่แปลงแรงดันควบคุมเปนกระแสไฟฟาเพื่อจายกำลังใหขดลวดทำความ

รอน (Heater)
(e) ขดลวดทำความรอน เปนอุปกรณทำหนาที่ใหความรอนกับอากาศที่ผานเขามาในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

2. วงจรขยายสัญญาณเปนอุปกรณที่ทำหนาที่เปรียบเทียบแรงดันอางอิงกับแรงดันปอนกลับ ถาแรงดันปอนกลับมีคาไม
เทากับแรงดันอางอิง วงจรขยายสัญญาณจะสรางแรงดันคลาดเคลื่อนที่มีคาไมเปนศูนย เพื่อไปควบคุมกระบวนการ
ตอไป

3. Proportional Band เปนอุปกรณที่ทำหนาที่สรางแรงดันควบคุม โดยรับสัญญาณจากแรงดันคลาดเคลื่อน สามารถ
ปรับคา %PB ไดตั้งแต 5 ถึง 200% ทั้งนี้อาจมองอุปกรณนี้ ในรูปของวงจรขยายสัญญาณปรับคาได นั่นคือ อัตรา

ขยายมีคาเทากับ 100%
%PB

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรอนมีลักษณะสำคัญ คือ การหนวงเวลา (transportation lag) นั่นคือ การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ จะปรากฏที่ปลายทอหลังจากเวลาชวงหนึ่ง เทียบกับเวลาที่เริ่มปอนแรงดันไฟฟาใหกับขดลวดทำความรอน การ
หนวงเวลา เกิดขึ้นเนื่องจากการไหลของอากาศ ผานชัตเตอรที่ตนทอไปยังเทอรมิสเตอรที่อยูปลายทอ กำหนดใหเวลาหนวง
เปน L วินาที โดยที่ L = ปริมาตรของทอ / อัตราการไหลเชิงปริมาตร เวลาหนวงนี้สงผลใหการควบคุมทำไดยากขึ้น ในชุด
การทดลองนี้ L = 0.15 วินาที ดังนั้น ฟงกชันถายโอนของกระบวน นั่นคือ Y (s)/U(s) มีคาเปน

G(s) =
0.67e−0.15s

0.46s+ 1
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Figure 6: เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

4 สิ่งที่ตองเตรียมมา
(สงตนชั่วโมงของการเรียนแลบ)

1. สรางแผนภาพกรอบ Simulink ของชุดการทดลองมอเตอร ตามแบบจำลองรูปที่ 4 และประมาณระบบใหเปนเชิง
เสนนั่นคือละเลยเขตไรผลตอบสนองของมอเตอร และการอิ่มตัวของพรีแอมป ใหประมาณพรีแอมปเปนอัตราขยาย
มีคาเทากับ 20 เมื่อยังไมมีการปอนกลับทั้งสัญญาณตำแหนงและความเร็วเชิงมุม ใหเขียนฟงกชันโอนยายวงเปดจาก
แรงดันอางอิง ไปยังตำแหนงเชิงมุม และระบุขั้ว (poles) ของฟงกชันโอนยาย

2. เมื่อมีการปอนกลับเพียงสัญญาณตำแหนง กำหนดใหคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 (K1) เปน 100% และให
อัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 (K2) เปน 0% จากนั้นใสสัญญาณอางอิงเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p
และมีความถี่ 0.1 Hz จำลองผลตอบสนองทางเวลาของสัญญาณตำแหนง และสัญญาณควบคุม บันทึกผลสัญญาณ
ทั้งสอง นอกจากนี้ใหหาทางเดินราก (root loci) ของระบบควบคุมวงปดเมื่อแปรคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1
จาก 0 ถึง ∞ พรอมทั้งระบุตำแหนงของขั้วระบบวงปดเมื่ออัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 มีคาเทากับ 100%

เขียนชื่อนิสิต ระบุกลุมและตอนอยางชัดเจน ใหบันทึกรูปภาพผลตอบจากการใชคำสั่ง plot ในโปรแกรม MATLAB ระบุ
ชื่อภาพ พรอมทั้งแกนนอนและแกนตั้ง

5 วิธีทดลอง

การทดลอง 1 การจำลองระบบของชุดการควบคุมมอเตอร
1. ใช MATLAB/Simulink จำลองระบบของชุดการควบคุมมอเตอรตามรูปที่ 4

2. ตั้งคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 เปน 100% และอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 เปน 0% จากนั้นใสสัญญาณเขา
ใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz แสดงผลตอบทางเวลาของระบบโดยใชเวลาใน
การจำลอง (simulation time) 10 วินาทีโดยตั้งพารามิเตอรในการจำลองให Max step size และ Initial step
size เปน auto ให Relative Tolerance เปน 1e-3 และให Absolute Tolerance เปน auto

3. ทำการทดลองขอ 2. ซ้ำ โดยให Max step size และ Initial step size เปน 0.1, Relative Tolerance เปน 1
และให Absolute Tolerance เปน auto

4. ทำการทดลองขอ 2. ซ้ำ โดยให Max step size และ Initial step size เปน 1e-4, Relative Tolerance เปน
1e-4 และให Absolute Tolerance เปน auto

5. วิจารณผลตอบที่ไดเมื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอรตางๆ
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การทดลอง 2 การปอนกลับแบบ P ของชุดการควบคุมมอเตอร
1. ประมาณระบบใหเปนเชิงเสนโดยละเลย deadzone ของมอเตอรและการอิ่มตัวของพรีแอมพ นั่นคือประมาณพรี

แอมพเปนเพียงอัตราขยายมีคาเทากับ 20 ตั้งคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 เปน 20% กำหนดใหอัตราขยายปรับ
คาไดตัวที่ 2 เปน 0% จากนั้นใสสัญญาณเขาใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz
แสดงผลตอบทางเวลาของระบบ

2. ทำการทดลองขอ 1 ซ้ำที่คาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 เปน 50% และ 100%

3. แสดงทางเดินของรากของระบบเมื่อแปรคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 จาก 0 ถึง∞ พรอมทั้งหาตำแหนงของขั้ว
ระบบวงปดเมื่อตั้งคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 เปน 20%, 50% และ 100%

4. วิจารณพฤติกรรมของระบบที่ทำการประมาณใหเปนเชิงเสน เมื่อมีการเปลี่ยนคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 และ
อธิบายผลทางกายภาพของระบบจริง

การทดลอง 3 การปอนกลับแบบ PD ของชุดการควบคุมมอเตอร
1. ประมาณระบบใหเปนเชิงเสน ตั้งคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 เปน 100% และอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 เปน

10% จากนั้นใสสัญญาณเขาใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz แสดงผลตอบทาง
เวลาของระบบ

2. ทำการทดลองขอ 1 ซ้ำที่คาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 เปน 20% และ 50%

3. แสดงทางเดินของรากของระบบเมื่อแปรคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 จาก 0 ถึง ∞ พรอมทั้งหาตำแหนงของขั้ว
ระบบวงปดเมื่อตั้งคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 เปน 10%, 20% และ 50%

4. วิจารณพฤติกรรมของระบบที่ทำการประมาณใหเปนเชิงเสนเมื่อมีการเปลี่ยนคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 และอธิบาย
ผลทางกายภาพของระบบจริง

การทดลอง 4 ผลขององคประกอบที่ไมเปนเชิงเสนที่มีตอระบบ
1. ใช MATLAB/Simulink จำลองระบบของชุดการควบคุมมอเตอรตามรูปที่ 4

2. ตั้งคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 เปน 20% และอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 เปน 10% จากนั้นใสสัญญาณเขาให
เปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz แสดงผลตอบทางเวลาของระบบ

3. ประมาณระบบใหเปนเชิงเสน ตั้งคาอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 1 เปน 20% และอัตราขยายปรับคาไดตัวที่ 2 เปน
10% จากนั้นใสสัญญาณเขาใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz แสดงผลตอบทาง
เวลาของระบบ

4. เปรียบเทียบผลตอบทางเวลาของระบบจริง และระบบที่ประมาณดวยเชิงเสน (แสดงผลตอบสนองทางเวลาของสัญญาณ
ตำแหนง และสัญญาณควบคุม)

การทดลอง 5 การจำลองระบบของชุดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน และวิเคราะหผลตอบของ
ระบบในโดเมนเวลาและความถี่

1. ใช MATLAB/Simulink จำลองระบบของชุดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอนตามรูป 5

2. ตั้งอัตราขยาย (K) ไวที่ 2 หรือซึ่งก็คือ คา %PB ไวที่ 200% จากนั้นใสสัญญาณเขาใหเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม
ขนาด 2 Vp−p และมีความถี่ 0.1 Hz แสดงผลตอบทางเวลาของระบบ

3. ทำการทดลองขอ 1 ซ้ำที่คา %PB เปน 100% และ 50%
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4. แสดงแผนภาพโบเดของระบบวงเปดที่คา %PB เปน 200%, 100% และ 50%

5. วิจารณพฤติกรรมของระบบเมื่อมีการเปลี่ยนคา %PB และอธิบายผลทางกายภาพของระบบจริง
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