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บทคัดย่อ
ตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระประกอบด้วย มอเตอร์กระแสตรงสองตัว ทําหน้าทีข่ บั เคลื่อนตัว
แบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระให้มที ศิ ทางตามมุมพิทซ์ (Pitch angle) และมุมยอว์ (Yaw angle) ทีต่ อ้ งการ
สัญญาณเอาต์พุตของมุมทัง้ สองได้มาจากโพเทนชิออมิเตอร์ (Potentiometer) ปญั หาสําคัญที่พบมากในการ
ออกแบบระบบควบคุมของตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระ คือ ระบบดังกล่าวเป็ นระบบทีไ่ ม่มเี สถียรภาพ
(Unstable) ทีม่ คี วามไม่เชิงเส้น (Nonlinearity) และยังเป็ นระบบแบบหลายอินพุตหลายเอาต์พุต (Multi input multi
output, MIMO) มีความอันตรกิรยิ า (Interaction) อยูภ่ ายใน นอกจากนี้การเลือกใช้โพเทนชิออมิเตอร์มาวัดมุมอาจ
เกิดปญั หาด้านสัญญาณรบกวนจากการวัดขึน้ ได้ งานวิจยั นี้นําเทคนิคการออกแบบตัวควบคุมการจัดวงรอบสัณฐาน
แบบเอชอินฟิ นิต้ี (H loop shaping) มาแก้ปญั หาดังกล่าว ขัน้ แรกทําการออกแบบฟงั ก์ชนั นํ้ าหนัก (Weight
function) เพือ่ ทําให้เมทริกซ์เอกฐาน (Singular value matrix) ของระบบวงรอบเปิ ด (Open loop system) มี
ลักษณะตามทีต่ อ้ งการ ต่อมาคํานวณหาตัวควบคุม (Compensator) จากการหาค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด (Optimization)
และทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวควบคุมแบบการจัดวงรอบสัณฐานแบบเอชอินฟิ นิต้ี กับ ตัวควบคุม
แบบพีไอดี ผลการจําลองแสดงให้เห็นว่าตัวควบคุมที่นําเสนอในงานวิจยั สามารถทํางานได้ดี ไม่เกิดการพุ่งเกิน
(Overshoot),ค่า Settling time ของระบบมีค่าตํ่ากว่าตัวควบคุมแบบพีไอดี และสามารถลดอันตรกิรยิ าภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คําหลัก: ตัวควบคุมแบบทนทาน; ตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระ; การจัดวงรอบสัณฐานแบบเออินฟินิต้ี
Abstract
A two-degree-of-freedom helicopter model consists of two DC motors to drive the helicopter to
follow the desired pitch angle and yaw angle. Both angle signals come from two potentiometers. Main
problem, found in control system design for this helicopter model, is instability and nonlinearity of the
system. The system is also multi-input-multi-output (MIMO) where interactions among inputs and outputs
exist. Moreover, using the potentiometer to measure the angle may be subject to measurement noise. In
this research, we propose using H loop shaping control to handle such problems. Design process is
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divided into two steps. First, the weight function is designed so that the singular value matrix of the openloop system has the desired characteristic. Second, H loop shaping controller is calculated from the
optimization. Performance of the H loop shaping controller is compared to that of the PID controller.
Simulation results show that the proposed controller can work well without overshoot. The system settling
time is lower than the PID controller and can reduce internal interactions effectively.
Keywords: Robust control; a two degree of freedom helicopter; H loop shaping control.
1. บทนํา
ตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระเป็ นชุด
ทดลองการควบคุมอากาศยานขนาดเล็กในลักษณะ
สองอินพุตสองเอาต์พุต สําหรับระบบดังกล่าวเป็ น
ระบบทีไ่ ม่มเี สถียรภาพ และ มีความอัตกริยาภายในที่
สูง (Interaction) นอกจากนี้สงิ่ รบกวน (Disturbance)
ยัง เป็ น ป จั จัย ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
ทํางานของระบบโดยตรง เนื่ องจากระบบดังกล่าวมี
ความอ่อนไหวต่อสิง่ รบกวนมาก ดังนัน้ ตัวควบคุมทีใ่ ช้
ต้องมีความทนทานต่อการเปลีย่ นแปลงของค่าตัวแปร
และสามารถลดสิง่ รบกวนทีม่ ากระทําต่อระบบได้ดี
การออกแบบระบบควบคุ ม ที่ ม ี ก ารนําเสนอ
ส่วนมากเป็ นวิธที างโดเมนเวลา (Time domain) เช่น
ตัวควบคุมแบบเลื่อน [1] (Sliding mode control) และ
การควบคุมแบบ Model predictive control, MPC [2]
เป็ นต้น แต่ปญั หาของระบบควบคุมแบบเลื่อนคือการ
เกิด Chattering ระหว่างการทํางาน ซึง่ ปญั หาดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของระบบขับเคลื่อนใน
ตัวแขนกล ส่วนปญั หาหลักของตัวควบคุม MPC คือ
ต้ อ งใช้ เ วลาในการคํ า นวณมาก ดัง นั ้น ตัว ควบคุ ม
ดังกล่าวจึงเหมาะกับระบบทีม่ ผี ลตอบสนองช้า
นอกจากนี้ ย ัง มีก ารนํ า เครือ ข่ า ยประสาทเทีย ม
(Neural network) [3] มาใช้ควบคุมระบบโดยตรง
เนื่องจากตัวควบคุมลักษณะนี้ไม่จําเป็ นต้องใช้โมเดล
ของระบบเพื่อออกแบบตัวควบคุม อีกทัง้ ยังมีการนํ า
เครือ่ ข่ายประสาทเทียมมาใช้เป็ นตัวชดเชยในส่วนของ
สัญญาณรบกวน หรือ Noise ของระบบ [4] แต่วธิ กี าร
ดังกล่าวยังมีขอ้ จํากัดในการทํางานอยูม่ าก
สําหรับการควบคุมตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสอง
องศาอิสระที่กล่าวมาในขัน้ ต้น ยังมีวธิ ีในทางโดเมน

ความถี่ (Frequency domain) สําหรับออกแบบระบบ
ควบคุ ม ในระบบที่เ ป็ น หลายอิน พุ ต หลายเอาต์ พุ ต
(Multi-input multi-output system) โดยตรง วิธกี าร
ดังกล่าวเป็ นการหาขนาดนอร์ม (Norm) ของอัตราการ
ขยาย และคิด เฉพาะในกรณี ท่ีเ ลวร้า ยที่สุ ด (Worst
case) ทํา ให้ต ัว ควบคุ ม ที่ไ ด้ม ีเ สถีย รภาพ (Stability)
และความทนทาน (Robustness)
จึงสามารถลด
ผลกระทบจากการเปลีย่ นเปลงค่าพารามิเตอร์ในระบบ
และลดผลกระทบของสิง่ รบกวนทีเ่ ข้ามาในระบบได้ดี
สําหรับตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระมี
นักวิจยั ได้นําตัวควบคุมแบบ DK iteration [5] มา
ประยุกต์ใช้งาน แต่ตวั ควบคุมดังกล่าวนํ าไปใช้ได้ยาก
อีกทัง้ การออกแบบยังมีความซับซ้อนมาก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้เลือกวิธกี ารออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธกี ารจัด
วงรอบสัณฐานแบบเอชอินพินิตใ้ี นแบบหนึ่งองศาอิสระ
[6] เนื่องจากขัน้ ตอนการออกแบบระบบควบคุมไม่ม ี
ความซับซ้อน, ตัวควบคุมที่ได้มเี สถียรภาพความ
ทนทาน และนําไปใช้งานได้งา่ ย
งานวิจยั ส่วนที่ 2 แสดงการหาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศา
อิสระ ส่วนที่ 3 แสดงพืน้ ฐานการออกแบบระบบ
ควบคุมด้วยวิธกี ารจัดวงรอบสัณฐาณแบบเอชอินฟิ นิต้ี
ส่วนที่ 4 แสดงวิธกี ารออกแบบระบบควบคุมส่วนที่ 5
แสดงผลการจําลองการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ และ
ส่วนสุดท้ายคือ สรุปผล และวิจารณ์ผลการทดลอง
2. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของตัวแบบ
เฮลิ คอปเตอร์แบบสององศาอิ สระ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้สาํ หรับงานวิจยั นี้
เป็ นแบบจําลองของชุดทดลองสําหรับใช้ศึกษาเรื่อ ง
การควบคุมอากาศยานขนาดเล็ก เป็ นชุดทดลองของ
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มอเตอร์พทิ ช์ และ l cm คือระยะจากจุดศูนย์กลางมวล
ถึงจุดหมุนในแนวแกนพิทช์

บริษทั Quanser [7] สามารถแสดงไดอะแกรมได้ตาม
รูปที่ 1 เมือ่ พิจารณาการทํางานของระบบพบว่า ระบบ
ดัง กล่ า วประกอบด้ว ยมอเตอร์ส องตัว คือ มอเตอร์
พิทช์ และมอเตอร์ยอว์
มอเตอร์พทิ ช์ทาํ หน้าทีส่ ร้างแรง FP ทีเ่ กิดจากการ
หมุ น ของตัว ใบพัด เพื่อ ทํ า ให้ ร ะบบเคลื่ อ นที่ ต าม
มุมพิทช์ทต่ี อ้ งการ แต่ผลทีต่ ามมา คือ ทอร์กทีเ่ กิดจาก
การหมุนใบพัดของมอเตอร์พทิ ช์มคี วามอันตรกิรยิ ากับ
มุมยอว์ของระบบ เช่นเดียวกันการหมุนของมอเตอร์
ยอว์ทาํ ให้เกิดแรง Fy ทําให้ระบบเคลื่อนทีต่ ามมุมยอว์
แต่การหมุนของมอเตอร์ดงั กล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อ
มุมพิทซ์ดว้ ยเช่นกัน

2 
(Jp  mhelil cm
)   K pp VmP  K Py Vmy  mheli gl cm cos 
2
 BP   mhelil cm
sin  cos  2
2
  K yy Vmy  K yP VmP  B y 
(Jy  mhelil cm
cos ) 
2

 2mhelil cm
sin  cos 

สําหรับค่าระยะ lcm สามารถแสดงได้ตามสมการ
(2) ตัวแปร mP และ m y คือมวลของมอเตอร์พทิ ช์
และมอเตอร์ยอว์ตามลําดับ, lP คือระยะทีว่ ดั จากจุด
หมุนไปยังจุดศูนย์กลางมวลของมอเตอร์พทิ ช์ และ l y
คือระยะที่วดั จากจุดหมุนไปยังจุดศูนย์กลางมวลของ
มอเตอร์ยอว์

Yaw angle


Icm 

M

Fy

ly

cm
lcm



Pitch angle

lP

(1)

m PlP  m y l y
mP  m y

(2)

ตารางที่ 1 แสดงค่าตัวแปรของตัวแบบเฮลิคอปเตอร์
แบบสององศาอิสระ [7]

FP

Symbol

Fg

JP
Jy
mheli
l cm

รูปที่ 1 แสดงไดอะแกรมของตัวแบบเฮลิคอปเตอร์
แบบสององศาอิสระ
สมการการเคลื่อนสําหรับระบบไม่เชิงเส้นแสดงได้
ตามสมการ (1) เมือ่ JP และ Jy คือค่าโมเมนต์ความ
 คือ
เฉื่อยรอบแกนพิทช์และยอว์ตามลําดับ,
มุมพิทซ์ของระบบ,  คือมุมยอว์ของระบบ, BP และ
B y คือ Viscous damping รอบแกนพิทช์ และ แกน
ยอว์ตามลําดับ, mheli คือมวลรวมของตัวแบบ
เฮลิคอปเตอร์, K PP คือค่าคงที่ของทอร์กทีข่ บั จาก
มอเตอร์ในแนวแกนพิทช์, K yy คือค่าคงทีข่ องทอร์กที่
ขับจากมอเตอร์ในแนวแกนยอว์, K Py คือค่าคงทีข่ อง
ทอร์ก ของแนวแกนพิท ซ์ท่ีส่ง ผลกระทบต่ อ มุม ยอว์,
K yP คือค่าคงทีข่ องทอร์กของแกนยอว์ทส่ี ง่ ผลกระทบ
ต่อมุมพิทช์, Vmy คือค่าความต่างศักย์ทป่ี ้ อนเข้าสู่
มอเตอร์ยอว์, VmP คือค่าความต่างศักย์ทป่ี ้ อนเข้าสู่

BP
By
K PP
K Py

K yy
K yP

Description
Moment of inertia about pitch axis
Moment of inertia about yaw axis

Value
0.0178
0.0084

Mass of helicopter
Center of mass length along pitch
axis
Viscous damping about pitch axis
Viscous damping about yaw axis

1.3872
0.186

Torque constant of pitch motor
Torque constant acting on pitch
axis from yaw axis
Torque constant of yaw motor

0.204
0.0068

Torque constant acting on yaw axis
from pitch axis

0.0219

0.8
0.318

0.072

Unit

kg.m2
kg.m2
kg
m

N/V
N/V
N.m/V
N.m/V
N.m/V
N.m/V

การออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธกี ารจัดวงรอบ
สัณฐานแบบเอชอินพินิต้ี ทําการออกแบบจากระบบ
เชิงเส้น (Linear system) ดังนัน้ ก่อนทําการออกแบบ
ต้อง Linearization เพื่อทําให้ระบบไม่เชิงเส้นตาม
สมการ (1) อยู่ในรูประบบเชิงเส้นตามสมการ (3) ผล
จากการ Linearization สามารถแสดงได้ตามสมการ
(3)
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(JP  mhelil cm2 )
  Bp   mheli gl cm   K PP VmP  K Py Vmy
  B y   K yy Vmy  K yP VmP
(Jy  mhelil 2cm ) 

ส่วน W2(s) มีอตั ราการขยายทีค่ วามถี่ต่ําสูง และมี
ความลาดเอียงที่ Bandwidth มีค่า 20 dB/dec ซึ่งที่
ค่าความถีส่ งู ความเอียงดังกล่าวจะมีคา่ เพิม่ มากขึน้

(3)

ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสอง
องศาอิสระสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1 ต่อมาทํา
การแปลงระบบเชิง เส้น ในสมการ (3) ให้อ ยู่ ใ นรู ป
สมการปริภมู สิ เตจ (State space equation)
3. พืน้ ฐานการออกแบบระบบควบคุมด้วยวิ ธีการ
จัดวงรอบสัณฐานแบบเอชอิ นฟิ นิ ตี้
การออกแบบระบบควบคุ ม แบบการจัด วงรอบ
สัณ ฐานแบบเอชอิน ฟิ นิ ต้ีแ บบหนึ่ ง องศาอิส ระ (H
loop shaping : 1 DOF) สามารถแบ่งได้ 2 ขัน้ ตอน
ขัน้ แรกทําการจัดวงรอบสัณฐานของระบบวงรอบเปิ ด
โดยใช้ Pre-compensation และ Post-compensation
เพื่อ ทํา ให้ร ะบบวงรอบเปิ ด มีคุณ สมบัติต รงตามเมท
ริกซ์เอกฐานที่ต้องการ ต่อมานํ าระบบที่ได้ทําการจัด
วงรอบสัณฐานมาหาค่าตัวควบคุมด้วยวิธกี ารเอชอินพิ
นิต้แี บบเหมาะสมทีส่ ุด ( H Optimization ) ขัน้ ตอน
ดังกล่าวสามารถแยกพิจารณาได้ทล่ี ะส่วนดังนี้
3.1 การจัดวงรอบสัณฐาน (Loop-shaping
design)
การจัดวงรอบสัณฐานของระบบวงรอบเปิ ดก่อน
การออกแบบตัวควบคุม สามารถทําได้โดยนํ า Precompensation และ Post-compensation มาใช้ ซึ่งก็
คือฟงั ก์ชนั นํ้ าหนัก (Weight function) ที่แทนด้วย
W2(s) และ W1(s) ตามลําดับ แสดงได้ตามสมการ (4)
โดยที่ b คือค่า Bandwidth ของระบบ, M คือ ค่า
จํานวนเต็มบวกทีม่ คี ่ามากกว่า 1 และ A คือ อัตราการ
ขยายในช่วงความถีต่ ่าํ
(s  b M)
W1(s) 
M(s  b A)
(4)
(s  b / M)
W2(s) 
A(s  b / A)
เมื่อนํ าฟงั ก์ชนั นํ้ าหนักไปเขียนบนแผนภูมโิ บเด
(Bode plot) ค่าอัตราการขยายทีไ่ ด้มลี กั ษณะตามรูปที่
2 ฟงั ก์ชนั W1(s) ทําหน้าทีจ่ ดั รูปของระบบวงรอบเปิ ด
ในช่วงความถี่ต่ํา เพื่อลดสัญญาณรบกวนของระบบ

1
w i (j)

M
W2  s 

b

A
W1  s 

รูปที่ 2 แสดงฟงั ก์ชนั นํ้าหนักบนแผนภูมโบเด
3.2 เสถียรภาพความทนทาน (Robust stability)
ั หาด้ า นเสถี ย รภาพความทนทาน
สํ า หรับ ป ญ
สามารถแสดงได้ตามรูปที่ 3 เมื่อ N และ M คือ
ความไม่แน่ นอนระบบ, u คือสัญญาณตัวควบคุม, y
คือเอาต์พตุ ของระบบ, และ K(s) คือตัวควบคุม
N

u

N

+

+

‐

+

M


M 1

y

K(s)

รูปที่ 3 แสดงภาพปญั หาด้านเสถียรภาพความทนทาน
สําหรับระบบ G มี Normalized left coprime
factorization เป็ น G=M-1N เมือ่ มีการนํ าค่าความไม่
แน่ นอนมาคํานวณรวมกับ Nominal plant พบว่า
สมการทีไ่ ด้มลี กั ษณะตามสมการ (5) ตัวแปร  คือ
ขนาด Stability margin และต้องมีคา่ มากกว่าศูนย์





G  (M   M ) 1 (N   N ) :   N  M    (5)

เมื่อ พิจ ารณาค่ า เสถีย รภาพความทนทานของ
ระบบวงรอบปิ ด (Closed-loop system) พบว่าค่า
Nominal plant ของระบบต้องมีเสถียรภาพ เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้ค่า  K จากสมการ (6) ทีม่ คี ่าน้อยทีส่ ุด ส่งผลให้ค่า
Stability margin ( ) มีคา่ มากทีส่ ดุ
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K

K 
1 1
 I  (I  GK) M
 

1




F  S 1 (D T C  B T X)

(6)

วิธีก ารจัด วงรอบสัณ ฐานของระบบกับ ฟ งั ก์ ช ัน
นํ้าหนัก สามารถพิจารณาได้ตามไดอะแกรมในรูปที่ 4
เมื่อ Ga คือระบบวงรอบเปิ ดที่ได้รบั การปรับวงรอบ
สัณ ฐานให้ม ีค่ า ตามเมทริก ซ์ เ อกฐานมีล ัก ษณะตาม
สมการ (15) โดยมี Ka เป็ นตัวควบคุมของระบบ โดย
ที่ W1 และ W2 คือฟงั ก์ชนั นํ้าหนักทีม่ คี ุณสมบัตติ าม
หัวข้อ 3.1
Ga  W2GW1
(15)
สําหรับตัวควบคุม K ถูกคํานวณมาจากการ
แก้ปญั หาด้านความมีเสถียรภาพโดย Normalized left
coprime factorization ของระบบ Ga ส่งผลให้ตวั
ควบคุมแบบวงรอบปิ ดของระบบ G มีค่าเท่ากับ
Ka=W1KW2

ค่า Stability margin มากทีส่ ุดแทนด้วย max หา
ได้จากสมการ (7) เมื่อ H2 คือ ค่า Hankel norm
ของระบบ,  คือ Spectral radius, สําหรับตัวแปร X
และตัวแปร Y สามารถหาได้จากคําตอบของสมการ
Algebraic Riccati equation ตามสมการ (8,9) เมือ่ A,
B, C และ D คือสเตจเมทริกซ์, อินพุตเมทริกซ์,
เอาต์พุ ต เมทริก ซ์ และ เมทริก ซ์ ข องสิ่ง รบกวนของ
โมเดลแบบปริภูมสิ เตจ (State space model)
ตามลําดับ คําตอบของสมการ Algebraic Riccati
equation ดังกล่าวต้องมีคา่ เป็ นบวก
 min  

1
max



 1  N M 
 (1  (XZ))

 A  BS



1
2 2
H

1
2

D C  X  X  A  BS D C 

1 T

T

1 T

 XBS 1B T X  C TR 1C  0
T
T
 A  BS1DT C  Z  Z  A  BS1DT C 
T 1

1 T

 ZC R CZ  BS B  0

(7)



W1

Ga

G

W2

(8)
K

(9)

รูปที่ 4 แสดงไดอะแกรมของการปรับลักษณะระบบ
และตัวควบคุม
การนํ าตัวควบคุมทีไ่ ด้ไปใช้งานจริงสามารถทําได้
ตามไดอะแกรมในรูปที่ 5 เมือ่ r คือสัญญาณอ้างอิง,
us คือสัญญาณควบคุมของระบบเมื่อผ่าน Postcompensator, u คือสัญญาณควบคุมของระบบ, ys
คือ สัญญาณเอาต์พุตทีผ่ า่ น Post-compensator และ
K(0)W2(0) คือ ตัวกรองสัญญาณของระบบทีท่ ําให้
อัตราการขยายในสถานะอยู่ตวั ให้มคี ่าเท่ากับ 1 เพื่อ
การลดการกระตุน้ ของสัญญาณอ้างอิงทีถ่ ูกกระตุน้ โดย
ตัวควบคุม K
y
u
‐ us
r

เมือ่ เมทริกซ์ R และ S มีคา่ ตามสมการ (10,11)
R  I  DD T
(10)
T
(11)
S ID D
ผลจากการใช้ว ิธีห าค่ า เหมาะสมที่สุ ด ทํ า ให้ต ัว
ควบคุมที่คํานวณได้ มีเสถียรภาพ สามารถแสดงได้
ตามสมการ (12)
K 
1 1
 I   I  GK  M
 

(14)

L  (1   2 )I  XZ

(12)



สําหรับตัวควบคุมสามารถหาได้จากสมการ (13)
โดยทีเ่ มทริกซ์ F และ L มีค่าตามสมการ (14) ซึง่ ตัว
ควบคุมทีไ่ ด้มลี กั ษณะเป็ นเมทริกซ์

K(0)W2(0)

 A  BF   2 (LT ) 1 ZC T (C  DF)  2 (LT ) 1 ZC T 
K

BT X
D T 

S

(13)
1061

+

W1

Ga

K

ys W2

รูปที่ 5 แสดงการประยุกต์ใช้งานของตัวควบคุมใน
ระบบจริง
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4. การออกแบบระบบควบคุม
ออกแบบค่ า ฟ งั ก์ ช ัน นํ้ า หนั ก เพื่อ นํ า มาปรับ ให้
ระบบวงรอบเปิดมีคุณสมบัตติ ามทีต่ อ้ งการ ซึง่ ฟงั ก์ชนั
นํ้าหนักทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ สามารถแสดงได้ตามสมการ
(16, 17) และมีลกั ษณะเป็ น Diagonal matrix
s  500 s  325
W1 
,
(16)
10s  500 6.5s  3.25
s  5 s  7.692
W2 
,
(17)
s  50 s  50
ระบบตัวแบบเฮลิคอปเตอร์แบบสององศาอิสระที่
ใช้ศกึ ษาเป็ นระบบทีม่ ี 2 อินพุตและ 2 เอาต์พุต ดังนัน้
เมทริกซ์ของฟงั ก์ชนั ถ่ายโอน G จึงมีขนาด 2x2 แต่
นํ าเสนออัตราการขยายบนแผนภูมโิ บเดเฉพาะส่วน
ของมุมพิทซ์ และมุมยอว์ ตามรูปที่ 6 เมือ่ G คือระบบ
ก่อนทําการจัดรูปวงรอบสัณฐาน แทนด้วยเส้นทึบสีน้ํ า
เงิน และ Ga คือระบบทีท่ าํ การจัดวงรอบสัณฐานตาม
สมการ (15) แทนด้วยเส้นปะสีแดง



50
0



50

Magnitude (dB)




ควบคุมทีไ่ ด้คอื Ka แทนด้วยเส้นไข่ปลาสีน้ําเงินในรูป
ที่ 7

100
Pitch angle

50
0

50

Yaw angle

10 0

0.5

Amplitude (rad)

Magnitude (dB)

100
Pitch angle

Ga  W2GW1

100

0
1

0

Yaw angle

10 1

100

Step response
Interaction from
yaw angle

Pitch angle

Settling time 1.57 sec
Rise time 0.873 sec
Yaw angle

Interaction from
pitch angle

0.5

G

50

Frequency (rad/s)

1

G

0

101

10 2

10 4

10 2

รูปที่ 7 แสดงลักษณของระบบ Ga และตัวควบคุม Ka
บนแผนภูมโิ บเด

Ga  W2GW1

50

Ka  W1KW2

Ga  W2GW1

100

1.5
0

Ka  W1KW2

Ga  W2GW1

Settling time 1.7 sec
Rise time 0.961 sec
1

2

3

4 0

1

2

3

4

รูปที่ 8 แสดงผลตอบสนองของระบบเมือ่ ป้อนสํญญาณ
แบบ
5. ผลการจําลอง
การจํ า ลองการทํ า งาน เริ่ม แรกทํ า การทดสอบ
ผลตอบสนองของระบบ เมื่ อ ป้ อนสัญ ญาณแบบ
ขัน้ บันได แกนตัง้ คือ ขนาดแอมพลิจูดมีหน่ วยเป็ น
rad และ แกนนอน คือ เวลาของระบบมีหน่ วยเป็ น
วินาที แสดงได้ตามรูปที่ 8 ทีม่ ุมพิทซ์ Settling time
ของระบบมีค่า 1.57 วินาที, Rise time มีค่า 0.873

103

Frequency (rad/s)

รูปที่ 6 แสดงการจัดวงรอบสัณฐานของระบบ
ต่อมาทําการออกแบบตัวควบคุม โดยตัวควบคุมที่
ได้ ออกแบบมาจากระบบ Ga
วิธีการออกแบบ
สามารถใช้คาํ สัง่ ncfsyn ใน Robust control toolbox
[8] ของโปรแกรม Matlab หรือสามารถเขียนคําสังเป็
่ น
Command line ตามสมการในหัวข้อที่ 3.2 ซึ่งตัว
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วินาที และ ไม่มกี ารพุ่งเกิน (Overshoot) ของระบบ
เช่นเดียวกับมุมยอว์แต่มมุ ยอว์มผี ลตอบสนองทีช่ า้ กว่า
คือ Settling time ของระบบอยูท่ ่ี 1.7 วินาที และ Rise
time อยูท่ ่ี 0.961 วินาที
ในส่วนของ Interaction ระหว่างแกนมีผลกระทบ
ค้ อ นข้ า งน้ อ ย ผลกระทบของมุ ม ยอว์ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ
มุมพิทซ์มขี นาดแอมพลิจูดเท่ากับ 0.0417 rad และ
ผลกระทบของมุมพิทซ์ทส่ี ่งผลต่อมุมยอว์มขี นาดแอม
พลิจดู เท่ากับ 0.0669 rad

สําหรับ Interaction ของมุมพิทซ์ในวินาทีท่ี 40
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย น องศามุ ม ยอว์ พบว่ า ผ ลข อ ง
Interaction มีปริมาณทีน่ ้อยใกล้เคียงกัน รูปที่ 9b เป็ น
การเคลือ่ นทีใ่ นมุมยอว์ มีลกั ษณะคล้ายกับรูปที่ 9a แต่
ขนาดของ Interaction ทีว่ นิ าทีท่ี 30 เมือ่ มุมพิทซ์ม ี
การเปลี่ย นแปลง พบว่า ของตัว ควบคุ ม ที่นํ า เสนอมี
ขนาดแอมพลิจูดน้อยกว่าตัวควบคุมแบบพีไอดีถงึ 20
เปอร์ เ ซ็ น ต์ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตัว ควบคุ ม ที่นํ า เสนอ
สามารถลดผลกระบบของ Interaction ได้ดี
Control effort

a

Tracking

Volt

b
b

Volt

Amplitude (rad)

a

Time (sec)
Time (sec)

รูปที่ 10 แสดงผลการจําลองของสัญญาณควบคุมที่
ป้อนเข้าสูร่ ะบบ : (a) สัญญาณควบคุมทีป่ ้ อนให้
มอเตอร์พทิ ซ์, (b) สัญญาณควบคุมทีป่ ้ อนให้มอเตอร์
ยอว์
เมือ่ พิจารณาสัญญาณควบคุม u ทีป่ ้ อนเข้าสูร่ ะบบ
รูปที่ 10a แสดงสัญญาณควบคุมทีใ่ ช้ปรับมุมพิทซ์ม ี
หน่ วยเป็ นโวลส์ (Volt) จากรูปแสดงให้เห็นว่าตัว
ควบคุมที่นําเสนอมีอตั ราการใช้พลังงานที่ต่ํากว่าตัว
ควบคุ ม แบบพีไ อดี สําหรับ รูป ที่ 10b ในวิน าทีท่ี 30
พบว่ า ระบบควบคุ ม ที่นํ า เสนอมีก ารใช้ พ ลัง งานที่
มากกว่ า ตัว ควบคุ ม แบบพีไ อดี เนื่ อ งจากต้ อ งนํ า
พลังงานส่วนนี้ไปชดเชย Interaction ทีเ่ กิดจากการ
เคลือ่ นทีข่ องมุมพิทซ์
เมื่ อ พิ จ ารณาความสามารถในด้ า นการลด
สิ่ง รบกวนจากภายนอกที่ม ากระทํ า ต่ อ ระบบ ของ
มุมพิทซ์ และมุมยอว์แสดงได้ตามรูปที่ 11a และ 11b

รูปที่ 9 แสดงผลการจําลองด้านการเคลือ่ นทีต่ าม
สัญญาณอ้างอิง: (a) การเคลือ่ นทีใ่ นแนวแกนพิทซ์,
(b) การเคลือ่ นทีใ่ นแนวแกนยอว์
การจําลองการทํางานในส่วนนี่ทาํ การเปรียบเทียบ
ผลการจํ า ลองระหว่ า งตัว ควบคุ ม ที่นํ า เสนอกับ ตัว
ควบคุมพีไอดีท่ที ําการปรับจูนผลตอบสนองที่ดีท่สี ุด
และมีล ัก ษณะผลตอบสนองคล้ า ยกับ ตัว ควบคุ ม ที่
นําเสนอ
การเคลื่อนที่ตามสัญญาณอ้างอิง จะทําการป้อน
สัญญาณอ้างอิงเข้าสู่ระบบพร้อมกัน ทัง้ มุมพิทซ์ และ
มุมยอว์แสดงได้ตามรูปที่ 9 โดยที่ 9a เป็ นการ
เคลื่ อ นที่ ใ นมุ ม พิ ท ซ์ พบว่ า ตั ว ควบคุ ม ที่ นํ า เสนอ
สามารถทํางานได้ดี ในขณะเดียวกันตัวควบคุมแบบ
พีไอดีมสี ว่ นพุง่ เกินอยูท่ ่ี 5% ทําให้ตวั ควบคุมแบบพีไอ
ดีเข้าสูส่ ถานะอยูต่ วั ได้ชา้ กว่า ถึง่ แม้จะมี rise time ตํ่า
กว่าก็ตาม
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ตามลํ า ดับ ผลการจํ า ลองมีแ นวโน้ ม ไปในทิศ ทาง
เดียวกัน เมื่อสิ่ง รบกวนที่ป้อ นเข้าสู่ร ะบบ แทนด้ว ย
เส้นไข่ปลาสีดํา ซึ่งสิง่ รบกวนดังกล่าว คือ สัญญาณ
แบบ Square wave ทีม่ ขี นาดแอมพลิจดู 1 rad และมี
ความถี่ 0.05 Hz จากภาพตัวควบคุมที่นําเสนอ
สามารถลดสิง่ รบกวนได้ดี ทําให้เอาต์พุตของระบบเข้า
สูส้ ถานะอยูต่ วั ได้โดยไม่กดิ การพุง่ เกินแต่อย่างใด
6. สรุปผลการทดลอง
ประสิทธิภาพของตัวควบคุมที่ออกแบบจากการ
จัด วงรอบสัณ ฐานแบบเอชอิน ฟิ นิ ต้ีแ บบหนึ่ ง องศา
อิ ส ร ะ ที่ ไ ด้นํ า เ ส น อ ใ น ง า น วิ จ ั ย นี้ ขึ้ น ต ร ง กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพของฟ งั ก์ ช ั น นํ้ าหนั ก ที่ ใ ช้ เ ป็ น Precompensator และ Post-compensator ของระบบ
ถึงแม้งานวิจยั นี้เลือกใช้ฟงั ก์ชนั นํ้ าหนักแบบพื้นฐาน
แ ต่ ตั ว ค ว บ คุ ม ที่ ไ ด้ ส า ม า ร ถ ทํา ง า น ไ ด้ อ ย่า ง มี
ประสิท ธิภ าพ เมื่อ เทีย บกับ ตัว ควบคุ ม แบบพีไ อดีท่ี
ได้รบั การปรับจูนให้มปี ระสิทธิภาพดีท่สี ุด ทัง้ ในด้าน
ผลตอบสนองของระบบ, การพุ่ ง เกิน และการลด
Interaction ทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบบ
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รูปที่ 11 แสดงผลการจําลองด้านการลดสัญญาณ
รบกวนที่ Plant output ของระบบ: (a) การลด
สัญญาณรบกวนในแนวแกนพิทซ์, (b)การลดสัญญาณ
รบกวนในแนวแกนยอว์
7. เอกสารอ้างอิ ง
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