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การปรับลักษณะสัญญาณอ้างอิงกับเทคนิคควบคุมป้ อนกลับเชิงปริมาณเพื่อลดการ
สันสะเทื
่
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การสันสะเทื
่
อนของการควบคุมแขนกลชนิดยืดหยุ่นไปตําแหน่ งเป้าหมาย เกิดจากความถี่ของสัญญาณ
อ้างอิงกระตุน้ กับความถี่ธรรมชาติหรือเกิดการสันพ้
่ อง(resonance) ทําให้ระบบมีเวลาสู่สมดุล(Settling time) ช้า
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึงนําเทคนิคอินพุตเชปปิ้ งชนิด Zero Vibration Derivative (ZVD) มาปรับลักษณะสัญญาณอ้างอิง
ให้เหมาะสมกับความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนความหน่ วงของระบบ ควบคุมด้วยตัวควบคุมชนิด พีไอ(PI control)
แต่เมือ่ ทําให้ ระบบมีความไม่แน่ นอน(Plant uncertainties) และได้รบั ผลกระทบของสัญญาณรบกวน(Disturbance)
ประสิทธิภาพในการควบคุมจึงลดลง เทคนิคการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณ(Quantitative feedback control:
QFT) จึงถูกใช้ออกแบบตัวควบคุมในเชิงความถี(่ Frequency domain) เพือ่ กําหนดคุณสมบัตขิ องตัวควบคุมให้ม ี
ความทนทานต่อระบบทีม่ คี วามไม่แน่ นอนและลดผลกระทบของสิง่ รบกวน (Disturbance rejection) ให้เป็ นตามที่
ต้องการ จากผลการทดลอง การใช้เทคนิคอินพุตเชปปิ้ งร่วมกับเทคนิคการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณสามารถ
ควบคุมระบบไปยังตําแหน่งเป้าหมายให้มกี ารสันสะเทื
่
อนทีน่ ้อยและอยูใ่ นขอบเขตการควบคุมทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
คําหลัก: การสันสะเทื
่
อนเชิงกล, อินพุตเชปปิ้งเทคนิค, การควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณ
Abstract
Control of flexible-link robot manipulator to a reference point can cause vibration. The frequency
content in the reference signal can stimulate the system natural frequencies, the so-called resonance,
resulting in longer settling time. The input shaping technique designs an impulse sequence to adjust the
reference to avoid stimulating the system natural frequencies, suitable for the damping ratio of each
mode. The zero vibration derivative (ZVD) input shapers have traditionally been applied together with a PI
controller. However, plant uncertainties and external disturbances can reduce the control performance. In
this paper, quantitative feedback controller, which is a design technique in the frequency domain, is used
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to ensure the robustness to uncertainties and to reduce the effect from the external disturbance
(disturbance rejection) to a desired level. From the experimental results, using the input shaping
technique with the quantitative feedback controller can move the system to the desired target with
reduced vibration and within the specified control limits.
Keyword: mechanical vibration, input shaping technique, quantitative feedback controller
1. บทนํา
การสันสะเทื
่
อนหลงเหลือ(residual vibration)
เป็ นปญั หาของการควบคุมระบบแขนกลชนิดยืดหยุ่น
เมื่อ เคลื่อ นที่ถึง ตํา แหน่ ง เป้ าหมาย ซึ่ง ทํา ให้ร ะบบมี
เวลาสู่สมดุล (Settling time) ช้า โดยเกิดจากความถี่
โหมดของธรรมชาติของระบบถูกกระตุ้นด้วยความถี่
ของสัญญาณเข้า เรียกว่า การสันพ้
่ อง(resonance)
Singer และ Seering [1] ได้พฒ
ั นาวิธกี ารลด
สันสะเทื
่
อนเนื่องจากการสันพ้
่ อง โดยใช้เทคนิคอินพุต
เชปปิ้ งเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นลั ก ษณะสั ญ ญาณเข้ า ให้
เหมาะสมกั บ ความถี่ ธ รรมชาติ แ ละอั ต ราส่ ว น
ความหน่ วง ซึง่ M.A. Ahmad et al. [2] ได้นํามา
ควบคุมเครนจําลองที่มคี วามหยืดหยุ่นสูงเพื่อลดการ
แกว่งของมวลที่ปลาย มากกว่านัน้ เทคนิคอินพุตเช
ปปิ้ งยังสามารถใช้กบั การควบคุมระบบหลายอินพุต
และเอาต์พุต (MIMO) Vaughan et al. [3] เนื่องจาก
ระบบชนิ ดยืดหยุ่นจะมีความถี่ธรรมชาติหลายโหมด
Lucy. Y. Pao [4] ได้เสนอการออกแบบโดยอาศัย
วิธกี าร s-plane pole placement จะทําให้การ
สันสะเทื
่
อนลดลง
ป จั จัย ของความไม่ แ น่ น อนและสิ่ง รบกวนของ
ระบบ ทํา ให้ก ารควบคุ ม มีป ระสิท ธิภ าพที่ล ดลงการ
ออกแบบตัวควบคุมทีม่ คี วามทนทานจึงช่วยลดปญั หา
ดั ง กล่ า ว เทคนิ ค ควบคุ ม ป้ อนกลั บ เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Feedback Control: QFT) เป็ นเทคนิค
ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง ออกแบบตั ว ควบคุ ม บน
Nichols chart ในโดเมนเชิงความถี่ ถูกคิดค้นโดย I.
Horowitz [5] หลังจากนัน้ Yaniv, O [6] ได้พฒ
ั นา
สําหรับการใช้ในระบบเชิงเส้น และไม่เป็ นเชิงเส้น มี
งานวิจยั ของ ภูรดล และวิทติ [7] ซึ่งใช้เทคนิค QFT
ออกแบบตัว ควบคุ ม ของหัว อ่ า นฮาร์ ด ดิส ก์ เ พื่อ ลด

ผลกระทบของสัญ ญาณรบกวน และเมื่ อ ปี 2551
ชาคริต และวิทติ [8] ได้ควบคุมการเคลื่อนทีข่ องแขน
กลชนิดสองข้อต่อด้วยเทคนิค QFT เช่นเดียวกัน
ต่อมา Chatlatanaguchai. W el. al [9] ได้นํา
เทคนิคอิมพุตเชปปิ้ งและเทคนิค QFT มาใช้งาน
ร่วมกัน เพือ่ ลดการสันสะเทื
่
อนของการควบคุมแขนกล
2 ข้อต่อ ทําให้ระบบเคลื่อนทีไ่ ปยังตําแหน่ งเป้าหมาย
และระดับการสันสะเทื
่
อนเป็ นตามทีต่ อ้ งการ
สําหรับส่วนที่ 2 และ 3 ของงานวิจยั นี้ กล่าวถึง
การติดตัง้ อุปกรณ์และพลศาสตร์แขนกลชนิดยืดหยุ่น
ส่วนที่ 4
เสนอ การหาค่าความถี่ธรรมชาติและ
อัตราส่วนความหน่ วงของระบบ เพือ่ ใช้สาํ หรับ ส่วนที่
5 แสดง เทคนิคการปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณ
อ้างอิง (Input shaping technique) และส่วนที่ 6 จึงทํา
การออกแบบระบบควบคุ ม ด้ ว ยเทคนิ ค ควบคุ ม
ป้อนกลับเชิงปริมาณ (QFT)
2. การติ ดตัง้ อุปกรณ์
แขนกลชนิดยืดหยุ่น ดังรูปที่ 1 ใช้ไม้บรรทัด
เหล็ ก ซึ่ ง มี ค วามยืด หยุ่ น สู ง ติ ด ตัง้ เข้ า กั บ มอเตอร์
กระแสตรงชนิดเซอร์โว (servo motor) เพื่อควบคุม
การเคลื่อนที่แบบเชิงมุม(  ) และใช้ตวั ต้านทานปรับ
ค่าได้(variable resistance) ชนิด Potentiometer ต่อ
เข้ากับมอเตอร์สาํ หรับวัดตําแหน่ งการหมุน โดยได้ถูก
ปรับเทียบจากสัญญาณแรงดันไฟฟ้า (volt ) มาเป็ น
องศาเชิงมุม(degree) สําหรับการวัดการสันสะเทื
่
อนใช้
เซ็น เซอร์ว ดั ความเร่ ง (accelerometer) ของ Pololu
รุ่น MMA7341L 3 ติดทีป่ ลายแขนกล และเพิม่ กล่อง
ใส่ น้ํ า หนั ก (payload) ที่ป ลายแขนกล เพื่อ ทดสอบ
ความทนทานของระบบเมือ่ มีการเพิม่ นํ้าหนัก
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รูปที่ 1 แขนกลชนิดยืดหยุน่

รูปที่ 3 พลศาสตร์ของแขนกลชนิดยืดหยุน่

การควบคุมใช้โปรแกรม Matlab และ Simulink
บอร์ดควบคุมของ Arduino Mega 2560 วรจรขับ
มอเตอร์ (drive motor) รุ่น L298N สําหรับสังการ
่
ทํางานของมอเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์ โดย
แสดงผลเป็ นแบบเวลาจริง (real time) เพือ่ สามารถดู
ผลตอบสนองและเปลื่ยนแปลงค่าอ้างอิงให้กบั ระบบ
ควบคุม ดังรูปที่ 2

การสัน่ สะเทื อ นสามารถจัด การได้ โ ดย การ
ปรับเปลี่ยนลักษณะของสัญญาณเข้าไม่ให้กระตุ้นกับ
โหมดของความถี่ ธ รรมชาติ โดยเทคนิ ค การปรับ
ลักษณะของสัญญาณเข้า ได้แก่ เทคนิคอินพุตเชปปิ้ ง
(input shaping technique) คือ เทคนิคทีใ่ ช้ความถี่
ธรรมชาติ (natural frequency) และค่าอัตราส่วน
ความหน่ วง (damping ratio) ของระบบ มาหาค่า
ลําดับอิมพัลต์ (impulse) และตําแหน่ งของเวลา (time
location)
เพื่อออกแบบสัญ ญาณเข้าให้ม ีความ
เหมาะสม

Accelerometer

ap


Potentiometer


Drive motor Volt
Matlab Program
‐ Simulink

Arduino mega 2560
‐ Realtime data

xo

4.การหาค่าความถี่ธรรมชาติ และอัตราส่วน
ความหน่ วงของระบบ
ระบบยืดหยุน่ จะมีความถีธ่ รรมชาติเป็ นอนันต์ ซึง่
งานวิจยั นี้ เลือกความถีธ่ รรมชาติของโหมดในช่วงการ
ทํางาน สามารถหาโดยการกระตุน้ ระบบด้วยสัญญาณ
ความถีแ่ บบคลื่นไซย์จาก 0.1 ถึง 8 เรเดียนต่อวินาที
เป็ นเวลา 45 วินาที มีเวลาชักตัวอย่าง (sampling
time ) เท่ากับ 0.005 วินาที แล้วบันทึกข้อมูลของ
เซ็น เซอร์วดั ความเร่ง นํ ามาเข้าวิธีก ารแปลงฟู เรีย ร์
อย่างเร็ว (fast fourier fransform : FFT) แสดงในรูปที่
4 จะปรากฏโหมดของความถีธ่ รรมชาติ ประกอบด้วย
3 โหมด คือ 41.07, 121.5 และ 366.5 เรเดียนต่อ
วินาที

Flexible Link

DC Power Supply

รูปที่ 2 บล็อคไดอะแกรมของระบบควบคุม
3. พลศาสตร์ของแขนกลชนิ ดยืดหยุ่น
รูปที่ 3 แสดงการเคลื่อนที่ของแขนกลชนิด
ยืดหยุ่น โดยที่ มุม  คือ ตําแหน่ งเป้าหมาย และ  p
คื อ มุ ม ของปลายของแขนกลเมื่ อ เคลื่ อ นที่ ไ ปยัง
ตําแหน่ งเป้าหมาย ซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนกับมุม 
สัญ ญาณความเร่ ง ( a p ) ถู ก นํ า ใช้ เ พื่ อ วัด ค่ า การ
สันสะเทื
่
อน ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งของความคลาดเคลื่อน
ระหว่างมุมทีเ่ กิดขึน้
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สามารถหาค่าอัตราส่วนความหน่ วง(  )ได้จาก
สมการที่ 2 โดยจะได้ค่าอัตราส่วนความหน่ วงเท่ากับ
0.0081
1

 

 2 
1 

  

5. เทคนิ คการปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณอ้างอิ ง
(Input Shaping Technique)
เทคนิคการปรับเปลีย่ นลักษณะสัญญาณเข้าหรือ
อินพุตเชปปิ้ ง (input shaping technique) เป็ นเทคนิค
การสร้างลําดับอิมพัลโดยอาศัยความถี่ธรรมชาติและ
อัต ราส่ ว นความหน่ ว งของระบบ สํ า หรับ ออกแบบ
อินพุตเชปเปอร์ (input shaper) เพือ่ ค่าลําดับอิมพัลต์
( F ) และตําแหน่ งของเวลา ( t ) ที่เหมาะสม ดังแสดง
ในรูป ที่ 6
ผลตอบสนองของระบบที่เ กิด การ
สันสะเทื
่
อ นเมื่อ นํ า มาคอนเวลูช นั (convolution) กับ
อิ น พุ ต เชปเปอร์ ผลตอบสนองก็ จ ะมี ร ะดั บ การ
สันสะเทื
่
อนลดลง

รูปที่ 4 การหาค่าความถีธ่ รรมชาติ
การหาค่ า อัต ราส่ว นความหน่ ว ง หาจากข้อ มูล
สันสะเทื
่
อนแบบอิสระ(free vibration) ของเซ็นเซอร์วดั
ความเร่ง โดยใช้สมการ logarithmic decrements เพือ่
หาผลตอบสนองที่ลดลงในช่วง 5 คาบการสัน่ โดยใช้
ค่าแอมพลิจตู ด้านบวกของคลื่นที่ 1 และ 5 มา ซึง่ มีค่า
เท่ากับ 1.964 และ 1.523 โวลต์ ตามลําดับ แสดงดัง
รูปที่ 5

Unshaped command

shaped command

*

1

1
0

response
command

0

รูปที่ 5 การหาค่าอัตราส่วนความหน่วง

x
1
1 1.964
ln n  ln
 0.0508
m xn  m 5 1.523

Time(s)

t1 t 2
response
command

0

t1 t 2

Time(s)

รูปที่ 6 กระบวนการของเทคนิคอิมพุตเชปปิ้ง

สมการที่ (1) คือ logarithmic decrements


(2)

2

สํา หรับ ระบบที่ม ีค วามถี่ธ รรมชาติห ลายโหมด
(multi-mode) การออกแบบอินพุตเชปเปอร์จะแสดงได้
ดังสมการที่ (3)-(5) โดยเป็ นแบบ Zero Vibration
Derivative (ZVD) [3]

(1)

โดยที่ m แสดงถึง จํานวนของคลืน่ ทีค่ าํ นวณ
xn แสดงถึง ค่าแอมพริจด
ู ด้านบวกของคลืน่
ลูกที่ 1
xn  m แสดงถึง ค่าแอมพริจด
ู ด้านบวกของ
คลืน่ ลูกที่ 5

F  z   F1  z  F2  z  F3  z  ,

(3)

โดยที่
t
t
 2
3

ts
Fi  z    F1  F2 z  F3 z ts
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รูปที่ 8 การเปรียบเทียบผลตอบสนอง

อัตราส่วนความหน่วง
ความถีธ่ รรมชาติ
เวลาชักตัวอย่าง
ตําแหน่งของเวลา

G

70

10

ดั ง นั ้ น เพื่ อ ให้ ร ะบบมี ค วามทนทานต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงความไม่แน่ นอนและสิง่ รบกวนของระบบ
ตัวควบคุมชนิดทนทานจึงถูกออกแบบเพื่อแทนทีก่ าร
ใช้ตวั ควบคุมชนิด PI สําหรับจัดการกับปญั หานัน้

จากรูปที่ 7 แสดงบล็อคไดอะแกรมของระบบ
ควบคุ ม แบบป้ อ นกลับ ร่ ว มกับ เทคนิ ค อิน พุ ต เชปปิ้ ง
โดยที่ P , G , F  z  , r , y คือ ระบบควบคุ ม (plant)
ตัวควบคุม (controller)
อินพุตเชปเปอร์ (input
shaper) สั ญ ญาณเข้ า (input) และสั ญ ญาณออก
(output) ตามลําดับ
r

reference input
PI controller
input shaping on payload
input shaping off payload

90

Payload Acceleration(Volts)

1.5

y

PI Controller
Input Shaping On PayLoad
Input Shaping Off PayLoad

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Time(sec)

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบการสันสะเทื
่
อน
รูปที่ 7 บล็อคไดอะแกรมของอินพุตเชปปิ้ง

6. เทคนิ คควบคุมป้ อนกลับเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Feedback Control Technique)
เทคนิคควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณ (QFT) เป็ น
เทคนิคการออกแบบที่มปี ระสิทธิภาพสําหรับควบคุม
ความไม่แน่ นอนและสัญญาณรบกวนของระบบ ดังรูป
ที่ 10 แสดงบล็อ คไดอะแกรมของระบบควบคุม ที่ใ ช้
เทคนิคอินพุตเชปปิ้ งร่วมกับเทคนิค QFT (กรอบสี
แดง) โดยเทคนิค QFT จะทําการออกแบบ ตัวควบคุม
( G ) และ ตัว กรอง ( F ) อาศัย เซตความเป็ น ไปได้
ของระบบ( P ) กับสิง่ รบกวนของระบบขาเข้า ( di )
และขาออก ( d o ) เมือ่ ค่า r , n และ y คือ สัญญาณ
เข้า สัญญาณรบกวน และสัญญาณออก ตามลําดับ

รูปที่ 8 และ 9 เป็ นสัญญาณออกและการ
สัน่ สะเทือ นของแขนกล ตามลํ า ดับ ในกรณี ก ารใช้
เทคนิคอิมพุตเชปปิ้ งกับไม่ใช้ ซึง่ ตัวควบคุมชนิด PI มี
ค่า K p เท่ากับ 7 และ K i เท่ากับ 0.4 โดยตําแหน่ ง
เป้าหมายอยูร่ ะหว่าง มุม 20-70 องศา จะเห็นได้ว่า
การใช้เ ทคนิ ค อิน พุ ต เชปปิ้ ง ทํ า ให้ก ารสัน่ สะเทือ น
ลดลงกว่ า ในกรณี ท่ีไ ม่ ใ ช้ แต่ เ มื่อ เพิ่ม มวลที่ป ลาย
นํ้ าหนัก 126 กรัม การสันสะเทื
่
อนมีค่ามากขึน้ ส่งผล
ต่อเวลาสูส่ มดุล
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(6)

2

10
5

QFT controller

รูปที่ 10 บล็อคไดอะแกรมของอินพุตเชปปิ้งร่วมกับ
เทคนิค QFT
เทคนิค QFT จะทําการออกแบบตัวควบคุมและ
ตัว กรอง ในโดเมนความถี่ โดยใช้ ห ลัก การสร้ า ง
ขอบเขต (Bounds) ความเป็ น ไปได้ข องระบบ ซึ่ ง
สามารถเขีย นให้อ ยู่ ใ นรู ป ของฟ งั ก์ ช ัน ถ่ า ยโอน ดัง
สมการต่อไปนี้ [6]
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รูปที่ 11 plant template
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1) Plant output disturbance rejection
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รูปที่ 12 bounds

y
PGF
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รูปที่ 13 แสดงการออกแบบตัวควบคุม โดยใช้
เงื่อนไขของสมการ 1) และ 4) หลังจากนัน้ เลือก
ฟ งั ก์ ช ัน ถ่ า ยโอนพื้น ฐานเพื่อ ทํ า ให้ต ัว ควบคุ ม อยู่ใ น
ขอบเขตที่ต้องการ โดยตัวควบคุมที่ได้ ประกอบด้วย
ค่า Gain, Real Pole และ Real Zero จะได้ดงั สมการ
ที่ 7

4) Tracking
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55

0

Open-Loop Gain (dB)

H

PGF

1  PGH

5) Noise rejection
y
PG

 n
n 1  PGH

6) Control effort
u
G

 c
n 1  PGH

30

O pen-Loop G ain (dB )

การออกแบบตัวควบคุมด้วยเทคนิค QFT จะใช้
สมการทางคณิ ต ศาสตร์ข องระบบ เพื่อ สร้า ง Plant
Template (รูปที่ 11) และ Bounds (รูปที่ 12) โดยที่
สมการทางคณิตศาสตร์หาได้โดยวิธกี ารหาเอกลักษณ์
ของระบบ (system identification) จะได้ดงั สมการที่
(6) ซึง่ ความแม่นยําของสมการ เท่ากับ 83.23
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รูปที่ 13 การออกแบบตัวควบคุมด้วยเทคนิค QFT
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14.64  s / 68.89  1

 s / 76.26  1

(7)

reference input
input shaping with PI control
input shaping with QFT control
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70

1
F
 s / 43.76  1

Displacement(degree)

เมื่อ ออกแบบตัว ควบคุ ม เสร็จ แล้ ว จึง ทํ า การ
ออกแบบตัวกรอง เพื่อให้ระบบสามารถควบคุมอยู่ใน
ขอบเขตทีก่ ําหนด (upper และ lower bound) ดังเส้น
ปะในรูปที่ 14 โดยการออกแบบตัวกรองทําได้โดยการ
เลือ กฟ งั ก์ ช ัน ถ่ า ยโอนเหมือ นกับ การออกแบบตัว
ควบคุม ทําให้ได้ดงั สมการที่ (8)
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รูปที่ 15 ผลการเคลือ่ นทีไ่ ปยังตําแหน่งเป้าหมายของ
การใช้ตวั ควบคุมของเทคนิค QFT และ ชนิด PI
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รูปที่ 16 ผลการสันสะเทื
่
อนระหว่างการใช้ตวั ควบคุม
ของเทคนิค QFT และ ชนิด PI

-10
-12
-14
0

10

1

10
Frequency (rad/sec)

รูปที่ 14 การออกแบบตัวกรองของเทคนิค QFT

8. สรุปผลการทดลอง
การควบคุมการสันสะเทื
่
อนที่ตําแหน่ งเป้าหมาย
ของแขนกลชนิดยืดหยุ่นสามารถจัดการได้โดยการใช้
เทคนิคอินพุตเชปปิ้ ง เพื่อปรับปลีย่ นลักษณะสัญญาณ
เข้า ให้ม ีค วามเหมาะสมไม่ ใ ห้ก ระตุ้น กับ โหมดของ
ความถี่ธรรมชาติท่ที ํางานและเพื่อเพิม่ ความทนทาน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของความไม่ แ น่ นอนและ
สิง่ รบกวนต่อระบบ การใช้เทคนิค QFT สามารถ
ออกแบบตัว ควบคุ ม ให้อ ยู่บ นขอบเขตของความไม่
แน่นอนและสิง่ รบกวนนัน้ ได้
ดังนัน้ การใช้เทคนิคอินพุตเชปปิ้ งร่วมกับเทคนิค
QFT สามารถควบคุมการเคลื่อนทีข่ องแขนกลชนิด
ยืดหยุ่น ให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่ งที่ตอ้ งการ
ได้อย่างรวดเร็วบนขอบเขตของความไม่แน่ นอนและ
สิง่ รบกวน นอกจากนัน้ ยังสามารลดการสันสะเทื
่
อนที่
ตําแหน่งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผลการทดลอง
รูปที่ 15 และ 16 แสดงผลตอบสนองและการ
สันสะเทื
่
อนของแขนกล ในกรณีเพิม่ มวลที่ปลายของ
แขนกล จะสัง เกตว่ า การใช้เ ทคนิ ค อิน พุ ต เชปปิ้ ง
ร่วมกับเทคนิค QFT ผลตอบสนองและการสันสะเทื
่
อน
จะดีก ว่ า การควบคุ ม โดยการใช้ต ัว ควบคุ ม ชนิ ด PI
ร่วมกับเทคนิคอินพุตเชปปิ้ ง โดยสามารถลดการ
สันสะเทื
่
อนในช่วงเวลาสูส่ มดุลได้ดกี ว่าอย่างเห็นได้ชดั
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การเกษตรแห่งชาติ สําหรับอุปกรณ์และสถานทีท่ ใ่ี ช้ใน
การทํางานวิจยั
10. เอกสารอ้างอิ ง
[1] Singer,N.C.and W.P.Seering,1990.
Preshaping command inputs to reduce system
vibration. J. Dyn. Syst. Meas. Control. 112: 76-82.
[2] Ahmad, M.A., Z. Zulkifely and M.A. Zawawi.
2010. Experimental Investigations of Input
Shaping Schemes for Sway Control of a Gantry
Crane System . Second International Conference
on Computer and Network Technology: 483-486.
[3] Vaughan, J., J. Yoo, N. Knight, and W.
Singhose. 2013. Multi-Input Shaping Control for
Multi-Hoist Cranes. American Control Conference.
Washington, DC, USA: 3449-3454.
[4] Pao, L. Y. 1999. Multi-input shaping design
for vibration reduction. Automatica 35 :81-89.
[5] Horowitz, I.,1984. History of Personal
Involvement in Feedback Control Theory. IEEE
Control Systems Magazine, pp. 22-23.
[6] Yaniv, O.,1999. Quantitative Feedback Design
of Linear and Nonlinear Control Systems. Kluwer
Academy Publishers, United State of America.
[7] ภูวดล โพธิ์แดง และวิทติ ฉัตรรัตนกุลชัย.2551.
การควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณของแขนกลหัวอ่าน
ฮาร์ ด ดิส ก์ .
การประชุ ม วิช าการเครือ ข่ า ย
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลแห่ ง ประเทศไทยครั ง้ ที่ 22.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต: 414-419.
[8] ชาคริต ศรีนางแย้ม และวิทติ ฉัตรรัตนกุลชัย.
2551. การควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณของแขนกล
1107

