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2102331: การทดลองระบบควบคุมปอนกลับ
หองปฏิบัติการพื้นฐานระบบควบคุม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทดลอง CS04: การควบคุมตำแหนงของมอเตอรกระแสตรง

วัตถุประสงค
ศึกษาผลของการปอนกลับแบบสัดสวน (proportional) และแบบอนุพันธ (derivative) ในการควบคุมตำแหนงมอเตอร
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Figure 1: ระบบควบคุมตำแหนงของมอเตอรกระแสตรง

ระบบควบคุมตำแหนงมอเตอรแสดงดังรูป 1 ระบบนี้เปนระบบควบคุมวงปด มีการเปรียบเทียบตำแหนงอางอิงของมอเตอร
กับตำแหนงของมอเตอรที่วัดไดจากทรานสดิวเซอร (transducer) ผลการเปรียบเทียบเปนสัญญาณคลาดเคลื่อน ถาตำแหนง
ทั้งสองไมตรงกัน จะเกิดสัญญาณคลาดเคลื่อนที่ไมเปนศูนยเขาสูระบบทำใหมอเตอรหมุนไปยังตำแหนงที่ตองการได

เมื่อเราพิจารณาสวนปอนกลับจากตำแหนงมอเตอรผานทรานสดิวเซอร ถาทรานสดิวเซอรใหสัญญาณออกเปนสัดสวน
กับตำแหนงมอเตอร จะเรียกวาการปอนกลับแบบสัดสวน (proportional feedback) หรือการปอนกลับตำแหนง (posi-
tion feedback) และถาหากทรานสดิวเซอรใหสัญญาณออกเปนอนุพันธของตำแหนงมอเตอร จะเรียกวาการปอนกลับแบบ
D (derivative feedback) หรือการปอนกลับความเร็ว (velocity feedback) ในกรณีนี้การปอนกลับสัญญาณความเร็ว
มอเตอรทำผานทรานสดิวเซอรที่เรียกวา แทคโคเจนเนอเรเตอร (tachogenerator)

โดยทั่วไป ในการควบคุมมอเตอรมักใหความสนใจกับเขตไรผลสนอง (deadband) ซึ่งหมายถึงคาขนาดของสัญญาณ
เขา ที่มีคานอยที่สุดที่ทำใหระบบเริ่มทำงาน (มอเตอรเริ่มหมุน) นอกจากนี้สำหรับการควบคุมตำแหนงจะพิจารณาถึงความคลาด
เคลื่อนในสถานะอยูตัว (steady state error) และผลตอบสนองชั่วครู (transient response) จากสวนพุงเกิน (over-
shoot) และชวงเวลาเขาที่ (settling time) ดวย

สำหรับการควบคุมตำแหนงของมอเตอรในลักษณะวงปดที่มีการปอนกลับแบบสัดสวน จะพบวาเมื่อเพิ่มอัตราขยายสูง
ขึ้น จะทำใหเขตไรผลสนองมีผลกระทบนอยลง แตจะทำใหเกิดสวนพุงเกินมากขึ้นและชวงเวลาเขาที่นานขึ้น สวนการปอน
กลับแบบอนุพันธหรือการปอนกลับความเร็ว ชวยทำใหผลตอบสนองชั่วครูดีขึ้นกลาวคือสวนพุงเกินลดลงและชวงเวลาเขาที่
สั้นลง แตหากปอนกลับแบบอนุพันธมากเกินไป ระบบก็จะตอบสนองชา การปอนกลับสัญญาณทั้งสองเปนตัวอยางของการ
ใชขอมูลของผลตอบสนองสองชุดคือขอมูลตำแหนงและความเร็วมาใชในการตัดสินคาสัญญาณควบคุมรวมกับสัญญาณเขา (in-
put) ระบบการควบคุมตำแหนงมอเตอรที่ใชในการทดลองนี้แสดงดังรูป 2(a)-2(c)
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พรีแอมป (pre-amplifier)
พรีแอมป (pre-amp) ทำหนาที่ปรับสัญญาณเขาใหสามารถควบคุมมอเตอรใหหมุนไดทั้งสองทิศทาง มีลักษณะแสดงดังรูป 3

พรีแอมปมีขั้วออก 2 ขั้ว เมื่อมีสัญญาณเขาเปนบวกจะไดสัญญาณขยายออกมีคาเปนบวกที่ขั้วหนึ่ง และเมื่อสัญญาณ
เขาเปนลบจะไดสัญญาณขยายออกมีคาบวกที่อีกขั้วหนึ่ง เราสามารถตั้งคาสัญญาณออกของพรีแอมปไดถึงแมวาจะไมมีสัญญาณ
เขา โดยใชปุมปรับคาศูนย (zero adjust) เปนตัวปรับคาออฟเซท (offset) เปนสัญญาณออก สัญญาณออกจากพรีแอมปนี้
ปรับใหไดคาประมาณ +1 โวลต ทั้งนี้เพราะสัญญาณขนาดต่ำสุดที่ทำใหมอเตอรเริ่มหมุนไดคือ 1.5 โวลต สวนอัตราขยาย
ของพรีแอมปจะมีคาประมาณ 25 เทา

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณอื่นๆในชุดทดลอง ไดแก Input potentiometer และ Output potentiometer ซึ่งเปนทรานสดิว
เซอร ทำหนาที่เปลี่ยนตำแหนงอางอิงและตำแหนงจริงของมอเตอรใหเปนสัญญาณไฟฟา ตามลำดับ สวนออปแอมป (op-
amp) ทำหนาที่เปนเปรียบเทียบสัญญาณตำแหนงอางอิงและตำแหนงจริงของมอเตอร

2 อุปกรณการทดลอง
1. ชุด Modular servo MS150

2. เครื่องกำเนิดสัญญาณ

3. โวลตมิเตอร

4. คอมพิวเตอร และ A/D card สำหรับบันทึกสัญญาณ X-Y

3 วิธีทดลอง

การทดลอง 1 ศึกษาลักษณะสมบัติของตัวตรวจจับความผิดพลาด
1. ตอ Input potentiometer IP150H, Output potentiometer OP150K และออปแอมป OA150A เพื่อทำหนาที่

เปนตัวตรวจจับความผิดพลาดดังรูป 4 ตรวจสอบใหแนใจวาขั้วของไฟตรง±15 โวลตจากแหลงจายไฟไปยังโพเทน
ชิโอมิเตอรนั้น ตอในทิศสลับกันเพื่อใหสัญญาณออกเกิดการหักลาง

2. หมุน feedback selector switch ที่ตัว OA150A ใหเปนการปอนกลับไปที่ 100k โดยในลักษณะนี้ OA150A จะ
เปน inverting summer ดังในแผนภาพ 4(b) ใหคงตำแหนงนี้ไวตลอดการทดลอง

3. หมุนหนาปดของ IP150H ไปที่ 0 องศา โดยตำแหนง 0 องศาตองเปนตำแหนงที่วัดแรงดันเทียบกับกราวนดแลวมี
คาเทากับ 0 โวลต หากไมได 0 โวลต ใหหมุนตัวปรับสีดำ (dial) หนาแผนจานของ IP150H จนกวาจะอานไดใกล
เคียงกับศูนย แลวคงคาตำแหนงนี้ไว

4. หมุนหนาปดของ IP150H จากตำแหนง 0 องศา (ตอไปนี้จะหมายถึง 0 องศา ที่ปรับแกแลว) ไปครั้งละ 30 องศา
ในทิศทางตางกัน คือทวนเข็มและตามเข็มนาิกา จากนั้นวัดแรงดันของ IP150H และแรงดันที่ออกจาก OA150A
บันทึกลงในตารางผลการทดลอง

5. วิเคราะหหาความไว (sensitivity) ของตัวตรวจจับความผิดพลาด (หนวยเปนโวลต/องศา)

การทดลอง 2 ศึกษาเขตไรผลสนอง
1. ตอชุดทดลองเปนดังรูป 5 ปรับปุม feedback selector บน OA150A ใหไปที่ 100 kΩ

2. ตั้ง IP150H และ OP150K ใหไปที่มุม 0 องศา และตั้งคา zero set ของ OA150A โดยใชโวลตมิเตอรวัด
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3. ปรับคาอัตราขยายบน AU150B (ซึ่งในที่นี่ขยายสัญญาณความแตกตางของมุมระหวางสัญญาณเขาและมุมของมอเตอร)
ใหไปที่ตำแหนง 0 องศา จากนั้นใหปรับคา zero set บน PA150C ที่ทำใหมอเตอรไมหมุนไปในทิศใดทิศหนึ่ง ให
คงคา zero set ที่ตำแหนงนี้ไว

4. ใหตรวจสอบสายจาก PA150C สองเสนที่เขาไปที่ขั้ว 1 และ 2 บน SA150D วาตอถูกตองหรือไม โดยตรวจการจาก
เพิ่มอัตราขยายบน AU150B และถาหากเราหมุน IP150H ไปในทิศใด ตัว OP150K ก็ควรหมุนไปในทิศนั้นดวย หาก
ไมเปนเชนนั้น ใหสลับสายที่ขั้ว 1 กับขั้ว 2 บน SA150D

5. ปรับอัตราขยายบน AU150B ใหเปน 5% แลวหมุน IP150H ในทิศตามเข็มนาิกา ชาๆ จนกระทั่งสังเกตเห็นวา
OP150K ก็เริ่มหมุน ใหบันทึกคามุมเริ่มตนบน IP150H คานั้น มุมที่วัดไดนี้คือเขตไรผลสนอง

6. ทำซ้ำขอ 5 แตใหหมุน IP150H เปลี่ยนทิศเปนทิศทวนเข็มนาิกา

7. ทำซ้ำขอ 5 และ 6 สำหรับคาอัตราขยาย 10% และ 20% หากมุมที่ไดจากการทดลองมีขนาดเล็กมากจนไมสามารถ
สังเกตได ใหหาแนวโนมของขนาดของมุม เมื่อมีการปรับอัตราขยายเพิ่มขึ้น บันทึกคาลงในตาราง

ในการทดลองระบบควบคุมตำแหนงมอเตอรอีก 2 การทดลองถัดไปนั้น ใหศึกษาและตอวงจรดังรูป 6 จากรูป บนตัว
OA150A ใหปรับ feedback selector ไปที่ 100kΩ เพื่อทำหนาที่รวมสัญญาณจาก 3 แหลง คือ 1) คามุมอางอิงจาก
IP150H 2) คามุมของมอเตอรที่วัดจาก OP150K 3) สัดสวนของความเร็วมอเตอร ดังนั้นสัญญาณออกจาก OA150A จะ
เปนสัญญาณสัดสวนกับคาความผิดพลาดเชิงมุมของมอเตอร (P) รวมกับสัญญาณความเร็วมอเตอร (D)

u = −Kp((θref − θ) +Kdθ̇)

โดย Kp คืออัตราขยายวงรอบ (จากในรูป ปรับจากสวนบนของ AU150B) และ Kd คืออัตราขยายของสวนปอนกลับ
ความเร็ว (จากในรูป ปรับจากสวนลางของ AU150B) โดยการรวมสัญญาณดังกลาว ควรจะตอเปนลักษณะที่เปน negative
feedback สำหรับการตรวจสอบการปอนกลับตำแหนงวาเปน negative feedback หรือไมนั้น ทำไดโดยการตั้ง IP150H
ที่ 0 องศา และ OP150K ที่ 45 องศา แลวคอยๆ เพิ่มอัตราขยายบน AU150B ถาหากมอเตอรหมุนเขาสูตำแหนงเดียวกับ
IP150H แสดงวาการปอนกลับเปนแบบลบถูกตอง แตถามอเตอรหมุนออก ใหสลับสายที่ตอเขาขั้ว 1 และ 2 ของ SA150D
(การที่มอเตอรหมุนออกนั้น แสดงวาเปนการปอนกลับแบบบวก)

การทดลอง 3 การปอนกลับแบบสัดสวนหรือการปอนกลับตำแหนง (P)
1. ใหตอวงจรดังรูป 6 ดังที่อธิบายขางตน แตปลดสายปอนกลับความเร็วออก (สายที่มาจากแทคโคเจนเนอเรเตอร GT150X)

2. ตั้งอัตราขยายวงรอบที่ 5% ใสสัญญาณรูปสี่เหลี่ยม (square wave) ขนาดประมาณ 2 โวลต ที่ความถี่ 0.05 Hz เขา
ที่ OA150A เพื่อเปนสัญญาณอางอิงแทนที่สัญญาณจาก IP150H บันทึกผลตอบสนองของตำแหนงมอเตอร เทียบ
กับสัญญาณอางอิงสี่เหลี่ยม

3. ตอสายจาก NI card แลวบันทึกสัญญาณผลตอบที่ไดลงในคอมพิวเตอรผานทาง getdata.mdl ที่เตรียมไวให

4. ทำการทดลองซ้ำขอ 1 และ 2 ที่อัตราขยายวงรอบเทากับ 10% และ 20%

5. เปรียบเทียบ และวิเคราะหผลตอบสนองที่คาอัตราขยายตางๆ ในเชิงชองชวงเวลาขาขึ้น (rise time), ชวงเวลาเขา
ที่ (settling time), คาความคลาดเคลื่อนในสถานะอยูตัว (steady-state error) และสวนพุงเกิน (overshoot)
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การทดลอง 4 การปอนกลับแบบอนุพันธหรือการปอนกลับความเร็ว (PD)
1. ใหตอวงจรดังรูป 6 และตอสายปอนกลับความเร็ว (สัญญาณที่ออกจาก GT150X) เขาวงจรแลวตรวจสอบวาตอเขา

ถูกตองหรือไมโดยตั้งอัตราขยายของสวนปอนกลับความเร็ว บน AU150B ไปที่ศูนย ปรับปุมปรับ zero set ของ
PA150C ใหมอเตอรหมุน แลวคอยๆเพิ่มอัตราขยายของสวนปอนกลับความเร็วบน AU150B ถาตอทิศทางถูกมอเตอร
จะหมุนชาลง ถาผิดใหสลับสายที่ตอเขาขั้วหมายเลข 1 และ 2 บนแทคโคเจนเนอเรเตอร (Tachogenerator) GT150X
(เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลวอยาลืมปรับปุมปรับ zero set ของ PA150C กลับมาที่เดิม)

2. ตั้งอัตราขยายวงรอบ ที่ 80% ใสสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 2 โวลต ความถี่ 0.05 Hz เขาที่ OA150A
แทนที่สัญญาณจาก IP150H บันทึกผลตอบสนองของตำแหนงมอเตอรที่อัตราขยายปอนกลับความเร็ว 20% บน
AU150B

3. ตอสายจาก NI card แลวบันทึกสัญญาณผลตอบที่ไดลงในคอมพิวเตอรผานทาง getdata.mdl ที่เตรียมไวให

4. ทำการทดลองซ้ำขอ 2 และ 3 ที่อัตราขยายปอนกลับความเร็วเทากับ 30% และ 50%

5. เปรียบเทียบ และวิเคราะหผลตอบสนองที่คาอัตราขยายตางๆ ในเชิงชองชวงเวลาขาขึ้น (rise time), ชวงเวลาเขา
ที่ (settling time), คาความคลาดเคลื่อนในสถานะอยูตัว (steady-state error) และสวนพุงเกิน (overshoot)
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(b) แผนภาพการตอวงจรสำหรับระบบควบคุมตำแหนง
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(c) วงจรรับเขาของตัวตรวจจับความผิดพลาด

Figure 2: ระบบควบคุมมอเตอร
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Figure 3: ลักษณะของพรีแอมป
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(a) การตอวงจรตรวจจับความผิดพลาด

+
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1 2

θi

1Potentiometer track 2

−A
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error = θi − θo

error signal = Ke(θi − θo)

(b) แผนผังตัวตรวจจับความผิดพลาด

Figure 4: ตัวตรวจจับความผิดพลาด
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Figure 5: การตอวงจรเพื่อศึกษาเขตไรผลตอบสนอง
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Figure 6: วงจรของระบบควบคุมตำแหนงมอเตอร

8 Last updated on August 6, 2013 by JSS


