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หัวอานฮารดดิสก (Actuator) จําเปนตองเคลื่อนจากแทร็คหนึ่ง ไปยังอีกแทร็คหนึ่งดวย
ความแมนยําและรวดเร็ว แตหัวอานไมสามารถเคลื่อนที่ไดเร็วดังตองการเนื่องจากเกิดการสัน่ สะเทือน
ที่แทร็คเปาหมาย (Residual Vibration) สาเหตุของการสั่นสะเทือนนี้ สวนหนึ่งเนื่องมาจากการที่
Reference Signals ไดแกความเรง ความเร็วและการขจัด มี Power Spectrum สูงในทุกยานความถี่
รวมทั้งที่ความถี่ธรรมชาติของหัวอานดวย จึงเกิดการสั่นพอง (Resonance) เทคนิค Command
Shaping เปนเทคนิคที่ใชการปรับเปลี่ยนโครงสรางของ Reference Signals ที่จะใสเขาไปในระบบ
เพื่อลดคาพลังงานกระตุน ในชวงทีเ่ กิดความถี่ธรรมชาติเพื่อลดการสัน่ พอง ในบทความนีเ้ ราใชฟงกชัน
พื้นฐานฟงกชนั Ramped Sinusoid ในการปรับเปลี่ยนโครงสรางของ Reference Signals ผลจาก
Simulation และจากการทดลองจริง เห็นไดชัดวาการสั่นสะเทือนของหัวอานจากการใช Command
Shaping ลดลง ทําใหหวั อานสามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็วขึ้น
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Hard disk actuator is required to move from one track to another with high-level
accuracy and with fast move time. However, the actuator cannot move as fast as it should because
of the residual vibration at the target track. The cause of this vibration is partly from the fact that
the reference signals, which are acceleration, velocity, and position, have high power spectrum
energy over wide frequency range including over the actuator’s natural frequency. This induces
resonance. The command shaping technique re-constructs the reference signals such that its
energy content is lower around the natural frequencies of the system to reduce the effect of
resonance. In this paper, we use a ramped sinusoidal basis function to reconstruct the reference
signals. From the simulation and experimental results, it is clear that the residual vibration of the
actuator in the command shaping technique is significantly reduced, enabling the actuator to
move faster.
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คํานํา
ปจจุบันนี้จะเห็นไดวาเทคโนโลยีตางๆ ไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากในการดําเนินชีวิตและ
การทํางานของมนุษย ซึ่งเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทมากที่สุดก็คงจะหนีไมพน คอมพิวเตอร ซึ่ง
เปนสวนประกอบที่สําคัญในการทํางานในหลายๆ อาชีพ ซึ่งใชคอมพิวเตอรในการจัดพิมพเอกสารตางๆ
ใชในการหาขอมูลและเก็บรักษาขอมูลตางๆ และสําหรับในทางอุตสาหกรรมนั้นก็ยังใชคอมพิวเตอร
ในการควบคุมอุปกรณตางๆ ใหสามารถทํางานไดตามที่ตอ งการ
ฮารดดิสก (Hard disk) เปนอุปกรณที่สําคัญของเครื่องคอมพิวเตอรที่มหี นาที่ในการเก็บขอมูล
หลังจากการทํางาน ไฟลตางๆ ก็จะถูกบันทึกไวในฮารดดิสก ถาหากฮารดดิสกมีความจุมากก็ยิ่งสามารถ
บันทึกขอมูลลงไดมากๆ อีกทั้งยังเปนพืน้ ที่สําหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อใหสามารถเรียกให
โปรแกรมตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร และเปนแหลงเก็บขอมูลสํารองของคอมพิวเตอร ทําหนาที่
เก็บบันทึกขอมูลไวไดอยางถาวร แมในสภาวะทีไ่ มมกี ารจายกระแสไฟฟา ขอมูลสําคัญจะไมสูญหาย
ไปแมเวลาปดเครื่องไปแลวก็ตาม เมื่อเปดเครื่องขึ้นมาใหมก็สามารถดึงขอมูลที่อยูในฮารดดิสกมาใช
ไดตอไป
แขนของหัวอาน (Actuator Arm) เปนสวนประกอบทีส่ ําคัญของฮารดดิสกและเปนกลไก
ขับเคลื่อนหัวอาน ซึ่งจะทําหนาที่เลื่อนหัวอานโดยอางอิงขอมูลกับตําแหนงบนจานแมเหล็ก จาก
แทร็คหนึ่งไปยังอีกแทร็คหนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนที่หัวอานนี้จะตองอาศัยความแมนยําและรวดเร็วเปน
อยางมาก โดยการเคลื่อนที่นเี้ กิดขึ้นมาจากคําสั่งของตัวควบคุม
โครงสรางของชิ้นสวนตางๆ ของระบบที่มีการเคลื่อนที่นั้น เมื่อมีการเคลื่อนที่ไปไดในจุด
หนึ่งจะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นในตัวเอง ซึ่งเปนผลมาจากคาความถี่ธรรมชาติของชิ้นสวนนัน้ ๆ ซึ่ง
คาความถี่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นจะไมเปนผลดีตอชิ้นสวนตางๆ ได เพราะอาจเปนสาเหตุที่ทําให
การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนนัน้ มีความคลาดเคลื่อน ขาดความแมนยํา ซึ่งไมเหมาะสมกับอุปกรณที่ตองการ
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ความแมนยําในการเคลื่อนทีส่ ูง และในบางครั้งคาความถี่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนัน้ ก็เปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหชิ้นสวนนั้นเกิดความเสียหาย
เทคนิคคอมมานดเชปปงนัน้ เปนเทคนิคที่ใชในการลดคาพลังงานที่กระตุนใหมีคาที่ลดลง
เมื่อเขาใกลกับคาความถี่ธรรมชาติที่ใหความถี่ที่เกิดขึ้นในชวงนัน้ มีคาที่ต่ําลง ซึ่งเปนผลที่ทําใหการ
เคลื่อนที่ของชิ้นมีความแมนยํามากขึ้น และลดความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับชิ้นสวนนั้น ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกตใชงานไดกับแขนของหัวอาน ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งที่ตองการความแมนยําใน
การเคลื่อนที่ที่สูงซึ่งทําหัวการอานและเขียนขอมูลมีประสิทธิภาพที่ดีขนึ้
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วัตถุประสงค
ปรับเปลี่ยนโครงสรางของสัญญาณอางอิง ไดแก ความเรง ความเร็ว และตําแหนง เพื่อลด
การสัน่ สะเทือนของแขนหัวอานซึ่งมีผลมาจากคาความถี่ธรรมชาติของระบบ โดยใชเทคนิคคอมมานด
เชปปง โดยใชฟงกชนั พืน้ ฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย มาลดคาความถี่ของพลังงานกระตุน ใหมีคาที่
นอยลง
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การตรวจเอกสาร
ฮารดดิสกเปนอุปกรณที่มีความสําคัญในเครื่องคอมพิวเตอร มีหนาที่ในการเก็บขอมูลอยาง
ถาวรหลังจากการทํางาน ไฟลตางๆ ที่ทําก็จะถูกบันทึกลงไปในฮารดดิสก อีกทั้งยังเปนพื้นที่สําหรับ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อที่จะสามารถเรียกโปรแกรมตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอรได นอกจากนัน้
พื้นที่ของฮารดดิสกบางสวนยังถูกนํามาจําลองเปนแรมเสมือน หรือ Virtual memory อีกดวย ซึง่
จะชวยในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรใหทํางานไดอยางเร็วขึ้น

ภาพที่ 1 สวนประกอบของฮารดดิสก
บทบาทและความสําคัญของฮารดดิสก
ฮารดดิสก เปนอุปกรณที่เปนศูนยกลางของการจัดเก็บขอมูลที่อุปกรณจัดเก็บขอมูลประเภท
อื่นเทียบไมได ปจจุบันฮารดดิสกจึงมีบทบาทตอเครื่องคอมพิวเตอรในแงมุมตางๆ ตอไปนี้
1. ความจุ เมื่อมีความตองการติดตั้งโปรแกรม หรือจัดเก็บไฟลเอกสาร เพราะฉะนั้นความจุ
ของฮารดดิสกจึงเปนตัวกําหนดวาระบบมีความจุมากนอยเพียงใด
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2. ประสิทธิภาพของระบบ ความเร็วของฮารดดิสกมีผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ
ไมนอยไปกวา CPU หรือ RAM เพราะนอกจากฮารดดิสกจะเปนอุปกรณหลักสําหรับการจัดเก็บ
ขอมูลแลวระบบปฏิบัติการใหมๆ ก็มกั จะนําเนื้อที่ของฮารดดิสกมาใชเปนหนวยความจําของระบบ
อีกดวย โดยหนวยความจํานีเ้ กิดจากการนํา RAM มาใชรวมกับพืน้ ที่บนฮารดดสกซงึ่ เรียกวา หนวย
ความจําเสมือน (Virtual memory) เมื่อตองการใชหนวยความจํามากกวาปริมาณ RAM ที่มีอยู ขอมูล
บางสวนใน RAM จะยายไปพักที่ฮารดดิสก
3. ความนาเชื่อถือของระบบ สิง่ ที่มีคาที่สุดสําหรับระบบคอมพิวเตอรหนึ่งๆ ไมใชฮารดแวร
หรืออุปกรณคอมพิวเตอรราคาแพง แตคือ ขอมูลตางๆ ที่สรางขึ้นมา ดังนั้นฮารดดิสกจึงเปนอุปกรณ
ที่มีสวนสําคัญอยางมาก และใชเปนเครื่องตัดสินใจไดวาระบบใดจะมีความนาเชื่อถือมากกวากัน
แขนของหัวอาน (Actuator Arm) ทํางานรวมกับ Stepping Motor ในการหมุนแขนของ
หัวอานไปยังตําแหนงทีเ่ หมาะสมสําหรับการอานเขียนขอมูล โดยมีคอนโทรลเลอร (Controller)
ทําหนาที่แปลคําสั่งที่มาจากคอมพิวเตอร จากนั้นก็เลือ่ นหัวอานไปยังตําแหนงที่ตอ งการ เพื่ออาน
หรือเขียนขอมูล แตตอมา Stepping Motor ไดถูกแทนดวย Voice Coil Motor ที่สามารถทํางานได
เร็วและแมนยํากวา Stepping Motor

ภาพที่ 2 สวนประกอบของแขนของหัวอานของฮารดดิสก
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การอานและการเขียนขอมูลของหัวอานจะทําไดโดยกลไกขับเคลื่อนหัวอาน ซึ่งจะทําหนาที่
เลื่อนหัวอานโดยอางอิงขอมูลกับตําแหนงบนจานแมเหล็ก จากแทร็คหนึ่งไปยังอีกแทร็คหนึ่ง ซึ่ง
การเคลื่อนที่หวั อานนีจ้ ะตองอาศัยความแมนยําและรวดเร็วเปนอยางมาก กลไกขับเคลือ่ นหัวอานของ
ฮารดดิสกก็อาศัยหลักการทํางาน คือ เมื่อปอนกระแสไฟฟาเขาไปจะทําใหหวั อานสามารถเคลื่อนที่
ไปยังตําแหนงที่มีขอมูล ซึ่งระยะทางทีห่ ัวอานเคลื่อนที่จะทําไดใกลไกลขึ้นอยูกับปริมาณกระแส
ไฟฟาที่ปอนเขาไป
คุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพในการหาตําแหนง
การหาตําแหนง (Positioning) หมายถึง ความพยายามของฮารดดิสกในการนําหัวอานหรือ
เขียนไปอยู ณ ตําแหนงทีเ่ หมาะสม เพื่ออานหรือเขียนขอมูลกับ Sector ที่ตองการใหได คุณลักษณะ
ของฮารดดิสกที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการหาตําแหนงมีดังตอไปนี้
1. ระยะเวลาที่ใชในการเขาถึงขอมูล (Access Time)
คือ ระยะเวลาที่ใชในการเขาถึงขอมูลไมวา เวลาที่ทาํ การเขียนหรืออานขอมูลของหัวอาน เปน
เวลาที่ฮารดดิสกใชในการอานขอมูลที่ตองการ มีหนวยเปนมิลลิวินาที (Millisecond: ms) หรือหนึง่
ในพันวินาที ในการพิจารณาระยะเวลาในการเขาถึงขอมูล จะประกอบดวยคุณลักษณะที่เกี่ยวของ คือ
1.1 Seek Time คือ ชวงเวลาที่แอคทิวเอเตอรใชในการเคลื่อนหัวอานหรือเขียน การเคลื่อน
หัวอาน/เขียนเปนกระบวนการเชิงกล ซึ่งโดยทั่วไปใชเวลาในระดับมิลลิวินาที หรือเศษหนึ่งสวนพัน
ของวินาที
1.2 Settle Time หรือ Setting Time คือ ชวงเวลาที่ฮารดดิสกรอใหหวั อาน/เขียนอยูใ นภาวะ
เสถียร ซึ่งพรอมตอการอานหรือเขียนขอมูล ฮารดดิสกทั่วไปจะมี Settle Time นอยกวา 0.1
มิลลิวินาที
1.3 Command Overhead Time คือ ชวงเวลานับจากมีการสั่งคําสั่งไปยังฮารดดิสก จนกระทั่ง
ฮารดดิสกเริ่มปฏิบัติงานตามคําสั่งนั้น ซึ่งเปนตัวเลขที่บอกใหรวู าฮารดดิสกสามารถตอบสนองได
รวดเร็วมากนอยเพียงใด โดยปกติแลว Command Overhead Time จะมีคาประมาณ 0.5 มิลลิวินาที
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1.4 Latency Time คือ ชวงเวลาที่สูญเสียไปกับการรอคอยให Sector หมุนเขามาหาหัวอาน
หรือเขียน คา Latency ขึ้นอยูกับอัตราเร็วในการหมุนแพลตเตอร หรือที่นิยมเรียกกันวา ความเร็ว
รอบของฮารดดิสก
2. รอบความเร็วของฮารดดิสก (Revolution)
ความเร็วรอบแกนหมุนจานแมเหล็กของฮารดดิสกมีหนวยวัดเปนรอบตอนาที เนื่องจาก
แกนหมุนจะทําหนาที่คอยหมุนจานแมเหล็กอยูตลอดเวลา ถาฮารดดิสกโดยสวนใหญที่ใชกันใน
ปจจุบันจะมีความเร็วรอบตั้งแต 5,400-15,000 RPM
การพัฒนาระบบการเคลื่อนที่ของฮารดดิสกนั่น คือ ตําแหนงของหัวอานเมื่อมีการเคลื่อนที่
จะมีความถูกตอง แมนยํา โดยใหแขนของหัวอานของฮารดดิสกเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการ และ
เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งภายใน 10 ms สําหรับในการควบคุมใหแขนของหัวอานของ
ฮารดดิสกเคลื่อนที่ไดอยางแมนยํานัน้ จะตองรูคาตัวแปรตางๆ ของแขนของหัวอานของฮารดดิสก
เชน มวล คาความแข็งของสปริง เปนตน และในการเคลือ่ นที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นมาไดนนั้
จึงจําเปนที่ตองนําเซนเซอร (Sensor) มาใชในการลดคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นใหมีความแมนยํา
มากขึ้น แลวทีข่ าดไมได คือ อุปกรณที่นํามาใชในการควบคุม (Control device) ซึ่งเปนสวนที่สําคัญ
ที่ทําใหแขนของหัวอานของฮารดดิสกเคลื่อนที่ไปตามทีต่ องการ

ภาพที่ 3 Block Diagram การควบคุมของแขนของหัวอาน
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มนตรี (2548) กลาววา อุปกรณ ชิน้ สวนทางกลที่มีสภาพตานทานการเคลื่อนที่และสภาพ
ยืดหยุนได ระบบนั้นจะสามารถสั่นสะเทือนไดเสมอ ถาระบบทางกลนั้นถูกกระตุนใหสั่นดวย
ความถี่คาหนึ่ง หรืออาจทําใหสั่นดวยแรงภายนอกโดยตรง แลวทําใหระบบทางกลมีการสั่นหรือ
เคลื่อนที่แบบซ้ําลักษณะเดียวกันอยางสม่ําเสมอในคาบทีพ่ ิจารณาเดียวกัน จะเรียกการสั่นสะเทือน
เชิงกล
การสั่นสะเทือนเชิงกลสามารถจําแนกออกไดเปน 2 แบบ ไดแก
1. การสั่นสะเทือนอยางอิสระ (free vibration)
2. การสัน่ สะเทือนแบบบังคับ (forced vibration)
การสั่นสะเทือนแบบอิสระจะเกิดขึ้นเมื่อระบบทางกลนัน้ ถูกกระตุน ใหสั่นอยางตอเนื่อง
ดวยความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) คาหนึ่งหรือหลายคา โดยไมตองอาศัยแรงกระตุน จาก
ภายนอกอยางตอเนื่อง สมบัติทางกลก็จะนําไปสูการสั่นสะเทือน
การสั่นสะเทือนแบบบังคับจะเกิดขึ้นภายใตการกระตุน ระบบทางกลดวยแรงภายนอกอยาง
ตอเนื่อง ระบบจะสั่นดวยความถี่คา เดียวกับความถี่ของแรงภายนอกที่มากระตุนนั้น หรือผลการจาก
หมุนที่เสียสมดุลของชิ้นสวนที่ประกอบอยูในชิน้ สวนทางกล โดยจะเปนการกระตุน ในรูปแบบของ
ฮารมอนิก ผลตอบสนองของระบบที่มีตอการกระตุนอยางตอเนื่องของแรง คือ แอมพริจูดของการ
สั่นของระบบขึ้นอยูกับความถี่ภายนอกทีก่ ระทําตอระบบ ถาความถี่ภายนอกที่กระทําตอระบบมีคา
ที่เทากับความถี่ธรรมชาติของระบบทางกลนั้น สภาวะการสั่นที่เกิดขึ้นเรียกวา การสั่นพอง (resonance)
ซึ่งทําใหเกิดการสั่นอยางรุนแรงและอาจทําใหเกิดความเสียหายตอระบบทางกลนั้นได การสั่นพองนี้
สามารถเกิดขึ้นไดไมวาระบบนั้น จะมีการหนวงหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราสวนความถี่
(frequency ratio) ของระบบ ในที่นี่อัตราสวนความถี่คอื อัตราสวนของความถี่ของแรงภายนอกตอ
ความถี่ของธรรมชาติของระบบที่ถูกกระตุน
ซึ่งจะพบวาแอมพริจดู การสั่นจะเปลี่ยนแปลงกับคา
อัตราสวนความถี่ ดังนั้น ในระบบทางกลหนึ่งๆ จึงจําเปนตองคํานวณหาคาความถี่ธรรมชาติใหได
ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนในการวิเคราะหและแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ ในชวงของความถี่ธรรมชาติ เพื่อลดความ
เสียหายของระบบ
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การตรวจเอกสารเกี่ยวกับ เทคนิค Command Shaping
Meckl (1988) ไดกลาววา เทคโนโลยีทางดานหุน ยนต และการควบคุมเครื่องจักรดวยการใช
คอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทอยางมากในการควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติโดยระบบตางๆ ที่มี
การเคลื่อนที่ เมื่อเคลื่อนที่สามารถที่จะกระตุนใหเกิดความถี่ธรรมชาติขึ้นซึ่งเปนผลที่จะนําใหเกิด
การสั่นสะเทือน ดังนั้นจึงไดนําวิธีการ Shape Force Profile เพื่อลดคาพลังงานทีจ่ ะไปกระตุนที่
ความถี่ธรรมชาติเพื่อใหระบบเกิดการสั่นทีน่ อยลง และทําใหระบบมีความเร็วขึ้นโดยใช Ramped
Sinusoid ในการควบคุมที่ไมควบคุมความเร็วใหมีคาที่คงที่ และ Versine Profile ในกรณีทใี่ หมกี าร
เคลื่อนที่ของระบบที่คาความเร็วคงที่ เปนโครงสรางที่ใชควบคุมโดยการออกแบบระบบควบคุม
เปนแบบ Close Loop Control เพื่อลดคาความคลาดเคลื่อนใหนอยลด และลดความเสียหายที่เกิดขึน้
โดยยังไดออกแบบการทดลองระหวางระบบที่มี Damped กับระบบที่ไมมี Damped หรือมีคาที่นอยๆ
มาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น ซึ่งจากผลการทดลองนั้นสามารถลดคาการสั่นสะเทือนของระบบได
Chatlatanagulchai (2006) ไดทําการศึกษาเทคนิค Command shaping เพื่อลดคาพลังงาน
กระตุนในชวงที่เกิดความถี่ธรรมชาติของระบบ โดยนําไปทําการทดลองกับ Flexible Robot โดยใช
Bang-Bang ซึ่งเปนโครงสรางที่ยังไมไดทําการ Shape Command มาเปรียบเทียบกับ Ramp Sinusoidal
และ Segmented Versine ซึ่งเปนโครงสรางที่ทําการ Shape Command แลว จากการทดลองโครงสราง
ที่ไดปรับเปลีย่ นโครงสรางสามารถทีจ่ ะลดคาพลังงานในชวงของความถี่ธรรมชาติได และทําใหระบบ
มีความแมนยํามากขึ้น
Gul (2003) ไดศึกษาการลดคาความถี่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นของเครื่อง Wire Bonder โดยใช
เทคนิค Command Shaping มาใชในการลดคาพลังงานกระตุนในชวงของความถี่ธรรมชาติของระบบ
โดยใชวิธีการทาง Ramp Sinusoidal มาเปนโครงสรางที่ใชในการควบคุมโดยมีการควบคุมทั้งแบบ
Open Loop และ Close Loop เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น ซึ่งจากผลการทดลองการทั้งสองทั้ง 2
แบบ สามารถลดคาพลังงานกระตุน ไดแตการควบคุมแบบ Close Loop ซึ่งไดใช Feed forward
Signal รวมกับ Feedback Control Controller สามารถลดคาพลังงานกระตุน และเคลื่อนที่ไดมี
ประสิทธิภาพที่ดีกวา
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Ho (1997) ไดกลาววา การสั่นพองเกิดขึน้ กับระบบการเคลื่อนที่ทางกล สําหรับการเคลื่อนที่
ของ Disk Drive การเคลื่อนที่ของแขนของหัวอานก็เปนบอเกิดที่ทําใหเกิดการสั่นพองขึ้นไดซึ่งไม
เปนผลที่ดีตอระบบเพราะแขนของหัวอานจะตองเคลื่อนที่จากจุดหนึง่ ไปอีกจุดหนึง่ อยางเร็วซึ่งเปน
สิ่งที่สําคัญเพราะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับการเคลื่อนที่ของแขนของหัวอานนัน้
ใช Servo และใชการทํางานแบบ Close Loop ในการควบคุมใหเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
ในเวลาทีเ่ ร็วและตองมีการเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงที่ตอ งการไดอยางแมนยําโดยใช Bang-Bang Profile
ซึ่งเปนโครงสรางที่มี Time-Optimal Control แตจะตองทําการปรับแตงโครงสรางมีความราบเรียบขึน้
เปนผลใหระบบสามารถหลีกเลี่ยงการกระตุน ที่จะทําใหเกิดการสั่นพองทําใหระบบเคลื่อนที่ไดเร็วขึน้
Takaishi (1999) ไดทําการออกแบบควบคุมแขนของหัวอานโดยทําการออกแบบ Finite
Impulse Response (FIR) filter ในชวงของความถี่ที่จะทําใหเกิดการสัน่ พองและจากการทดลองเมื่อ
แขนของหัวอานเคลื่อนที่ตามเสนทางที่กําหนด จะสามารถลดพลังงานในชวงของความถี่ที่จะเกิด
การสั่นพอง
Reynolds (2004) ไดกลาวถึงประโยชนของการพัฒนาการออกแบบควบคุมใหระบบเคลื่อนที่
ไปอยางที่ตองการโดยนําเทคนิค Command Shaping มาใชนั้น มีอยูหลายประการ ดังนี้
1. ทุกๆ ระบบทีค่ วบคุมจะมีชว งเวลาที่สามารถทํางานไดเปนเวลาที่รวดเร็วอยูในตัว แต
ในตัวควบคุมสวนมากจะทําหนาที่ในการทําใหระบบสามารถทํางานไดตามที่ตองการ ตามที่ได
ออกแบบโดยจะไมไดทําใหระบบมีชวงเวลาในการทํางานที่เร็วขึ้น ดังนั้นเทคนิคทีใ่ ชในการทําให
ระบบสวนมากสามารถเคลื่อนที่ไดอยางทีต่ องการนั้น คือ เทคนิคที่ทํางานแบบยอนกลับโดยสิ่งที่
ตองการจะเกิดขึ้นดวยการจัดการกับสิ่งที่ไดใสเขาไป คือ ถาปอนคาที่สามารถทําใหระบบสามารถ
ทํางานไดดแี ละรวดเร็ว ผลที่ไดก็จะดี โดยทีต่ ัวควบคุมทําหนาที่เพียงสั่งใหระบบทํางานอยางที่ตองการ
2. ประโยชนของการใชเทคนิค Command Shaping คือ ระบบสามารถเคลื่อนที่ไปอยางที่
ตองการและการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนั้นอยูในคาทีไ่ มสูง จนสามารถที่จะทําใหผลที่ที่ตองการอยูใน
คาที่สามารถยอมรับได มีความคลาดเคลื่อนที่นอย

11
3. ประโยชนของการใชเทคนิค Command Shaping สําหรับควบคุมวิถีทางที่จะใหระบบ
เคลื่อนที่นั้น คือ Robustness เทคนิค ซึ่งใชในงานที่ตองการควบคุมใหระบบเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไป
อีกจุดหนึ่งใหมีความถูกตองมากขึ้น และสามารถนํามาประยุกตใชเกีย่ วปญหาของการที่สั่งใหระบบ
เคลื่อนที่ไปอยางที่ตองการ
Mohamed and Tokhi (2004) ไดทําการตรวจสอบและวิเคราะหเพื่อการพัฒนาวิธกี ารควบคุม
แบบ Feed-Forward สําหรับการควบคุมการสั่นสะเทือนของแขนกลแบบยืดหยุน โดยใชเทคนิค
Command Shaping ซึ่งเปนเทคนิคที่อยูบนพื้นฐานของการปรับแตงสิ่งที่ปอนคาเขาไปในระบบเพือ่
ควบคุมการทํางาน โดยรูปแบบทางพลวัตของระบบนัน้ จะไดมาจากวิธีการทาง Finite Elements
สําหรับคาตัวแปรตางๆ ของระบบนั้น ซึ่งใชสําหรับการออกแบบและประเมินคาการควบคุมนัน้
ไดมาจาก Bang-Bang ซึ่งเปนโครงสรางที่ยังไมไดมีการปรับแตงรูปรางใสเขาไปในระบบทําใหเกิด
แรงบิดขึ้นทําใหระบบเกิดการเคลื่อนที่ ตัวควบคุมแบบ Feed-Forward เปนการออกแบบที่อยูบน
รากฐานของคาความถี่ธรรมชาติและตัวหนวงของระบบ โดยผลของการ Simulation ของผลตอบสนอง
ของการควบคุมที่ไดปรับเปลี่ยน และกรองสิ่งที่ใสเขาไปในระบบจะอยูในชวงของเวลาและความถี่
และจากผลการศึกษาในการควบคุมแขนกล โดยใชเทคนิคการออกแบบการเปลีย่ นแปลงและการสราง
ตัวกรองใหแกระบบ ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาเทคนิค Command Shaping สามารถทําใหระบบมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการลดการสั่นสะเทือนของระบบ
Takaishi and Saito (2003) ไดออกแบบควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนของหัวอานของ
ฮารดดิสกทจี่ ะตองสามารถเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการควบคุมนีใ้ ชการควบคุมแบบ Feedback
Control และ Feed-Forward Control โดยใช Feed-Forward Control ควบคุมกับพลังงานของแขน
ของหัวอานในชวงความถี่ที่ทาํ ใหเกิดการสัน่ พอง โดย Feed-Forward Controlจะถูกออกแบบดวย
FIR-Notch Filter การควบคุมแบบ Feed-Forward Control นั้น เปนการควบคุมเกี่ยวกับตําแหนงและ
กระแสไฟฟา จากการควบคุมแบบ Feed-Forward Control ที่ถูกออกแบบโดยใช FIR-Notch Filters
สามารถที่จะควบคุมใหระบบเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และสามารถลดการสั่นสะเทือนของ
ระบบซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหแขนของหัวอานเกิดการสั่นพอง
Mimmi (2001) ไดศึกษาเกีย่ วกับการ Pre-Shaping การเคลื่อนที่กอนทีจ่ ะใสเขาไปในระบบ
เพื่อควบคุมการทํางาน โดยไดทําการทดลองกับแขนกลแบบยืดหยุน ได โดยใชเทคนิค Command
Shaping ซึ่งกอนที่จะ Pre-Shaping นั้น จําเปนที่จะตองรูคาความถี่ธรรมชาติและคาความหนวงของ
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ระบบเพื่อความแนนอนในการควบคุม สําหรับการหาคาความถี่ธรรมชาติและคาความหนวงของระบบ
นั้นไดใชวิธีการที่แตกตางกัน 3 วิธี ดังนี้
1. การวิเคราะหหาคาความถี่ธรรมชาติโดยใช ทฤษฏีของ Euler’s beam
2. หาคาความถี่ธรรมชาติโดยใชวิธีการทดลองโดยใช Accelerometer และ Strain Gauges
ซึ่ง FFT Spectrum ของสัญญาณที่ Accelerometer จะทําใหไดคาความถี่ในชวงตางๆ ที่จะนํามาใช
ในการควบคุมระบบ
3. เปนการใชวิธกี ารทาง Finite Element สําหรับผลของการทดลองนั้น การ Pre-Shaping
การเคลื่อนที่กอ นที่จะใสเขาไปในระบบมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ดีกวาระบบที่ไมได Pre-Shaping
การตรวจเอกสารเกี่ยวกับการวัดการสั่นสะเทือน
กนกศักดิ์ และ วิทิต (2551) ไดสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแขนกลแบบยืดหยุน
และหาความถี่ธรรมชาติ ไดจากทฤษฎีคานของ Euler -Bernoulli โดยใหแกนอางอิงหมุน ขนานกับ
แขนกลที่จดุ ฐาน (Pseudoclamped) และแกสมการแบบแมนตรงดวยวิธีแยกตัวแปร แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรแบบแมนตรงทีไ่ ด ถูกนํามาใชหาความถี่ธรรมชาติ และถูกนํามาสรางเปนแบบจําลอง
ปริภมู ิสเตต เพื่อใชทํานายมุมที่เคลื่อนไปของแขนกล แบบจําลองแบบแมนตรงที่ได ถูกนํามา
เปรียบเทียบกับวิธีประมาณจากสมการของ Lagrange และชุดทดลองแขนกลชนิดยืดหยุนจริง
ผลจากการทดลอง สรุปไดวา แบบจําลองทาคณิตศาสตรที่ไดจากการแกสมการแบบแมนตรงมีความ
แมนยํา และสอดคลองกับพลศาสตรของแขนกลชนิดยืดหยุนที่มอี ยูจริงมากกวาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่ไดจากวิธีการประมาณ
สิริพงศ (2549) ไดศึกษาถึงความเปนไปไดในการวัดการกระจัดของการสั่นสะเทือนที่เปน
ฟงกชันฮารมอนิกโดยใชสเตรนเกจ (Strain Gauge) เปนตัวรับรู (Sensor) โดยหลักการของการวัด
อาศัยหลักการสั่นสะเทือนเชิงกลเนื่องจากการเคลื่อนที่ของฐานรองรับ(Mechanical Vibration Due
to Support Motion) เครื่องมือวัดที่สรางขึ้นประกอบดวยสปริงแผนทีต่ ิดตั้งกับจุดยึดเปนแบบคานทิ
เลเวอร (Cantilever Beam) ทําหนาทีแ่ ทนสปริง และมีมวลเซอิสมิกส (Seismic Mass) ติดที่ปลายคาน
ความถี่ธรรมชาติของสปริงในโหมดที่หนึ่งเทากับ 8.5 Hz ในการวัดการกระจัด (Displacement)
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ใชสเตรนเกจติดตั้งบนสปริง เพื่อทําการวัดการกระจัดของการสั่นสะเทือนจากการศึกษาทดลอง
เบื้องตนในการวัดการกระจัดของการสั่นสะเทือนดวยวิธีดังกลาวที่ความถี่ 12 Hz, 15 Hz และ 19 Hz
ตามลําดับ พบวา ขนาดของสัญญาณที่ไดจากวงจรเปนสัดสวนโดยตรงกับการกระจัดซึ่งเปนไปตาม
ทฤษฎีอีกทั้งสัญญาณที่ไดยังมีความชัดเจน
หทัยเทพ (2551) ไดทําการศึกษาและปรับปรุงการสั่นสะเทือนของรถคีบออยที่มีผลตอ
โครงสรางของตัวรถ โดยทําการตรวจวัดการสั่นสะเทือนโดยใชเซ็นเซอรวัดคาความเรง (ADXL 202)
โดยทําการวัดคาออกมาเปนความตางศักยสัญญาณผานอุปกรณแปลงสัญญาณ (NI USB-6210) และ
นําขอมูลไปวิเคราะหและแปลงคาเปนคาความเรงของการสั่นสะเทือน โดยใชโปรแกรม Labview
และใชโปรแกรม Matlab จากการทดลองสามารถวัดคาการสั่นสะเทือนไดเทากับ 1.8 m / s 2
การตรวจเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมแบบ Inverse Dynamics
Kummun and Viboon (2008) ไดควบคุมแขนกล 5 แกนแบบขนานในการควบคุมแบบ
Real-Time โดยใชการควบคุมแบบ Inverse Dynamics สําหรับควบคุมตําแหนงและใช Impedance
Control สําหรับควบคุมแรงทางออมจากผลการทดลองในการควบคุมแบบ Real-Time จะเห็นไดวา
การเคลื่อนที่มคี าที่มีความคลาดเคลื่อนทีน่ อยและควบคุมแรงทางออมไดดี โดยความคลาดเคลื่อนของ
Tracking สามารถลดลง 0.4 มิลลิเมตร
วิบูลย และ ประสิทธิพร (2551) ไดใชแขนกลที่มี 6 องศาอิสระ มาทําการควบคุมการ
ทํางาน ในการควบคุมไดทาํ การจําลองการทํางานของการควบคุมแบบ Inverse Dynamics Control
และการควบคุมแรงทางออมโดยใชเทคนิคการควบคุมแบบอิมพิแดนซ ผลการจําลองการทํางานของ
ระบบควบคุมที่ไดสามารถนําไปใชในการประเมินคาความยืดหยุน ของแขนกลและผลจากการจําลองนี้
ไดแสดงใหเห็นวาความยืดหยุนของแขนกลนั้นเปนเชิงเสน ซึ่งเริ่มตนจาก 0 จนมีคาประมาณ 2.5
มิลลิเมตร และเปนไปตามรูปรางของแรงสัมผัสจากภายนอกที่ใชในการจําลองการทํางาน
Kai and David (1992) ไดออกแบบตัวควบคุมโดยอยูบนพื้นฐานของการใช Inverse Dynamics
เขามาควบคุมแขนกลหลายขอตอ ซึ่งประกอบดวยขอตอแบบยืดหยุน ไดหนึ่งขอตอ และทําการ
Shaped-Input Filter เพื่อทีจ่ ะลดการสั่นสะเทือนของขอตอแบบยืดหยุน ไดใหมีคาทีน่ อ ยลงและปองกัน
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สิ่งรบกวนตางจากภายนอก โดยผลการทดลองจากแบบจําลองและการทดลองจริงมีคาที่ใกลเคียงกัน
และมีประสิทธิภาพที่ดี
Meckl and Peter (1995) ไดทําการออกแบบคาของแรงบิดที่เหมาะสมของมอเตอรเพื่อลด
การสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่จากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึ่งใหมีคาทีน่ อ ยลง โดยไดทดลองกับแขน
กลแบบยืดหยุน ไดโดยทําการใช 2 เทคนิค คือ ใช Inverse Dynamics และ Open-Loop Optimal โดย
จากการทดลอง Inverse Dynamics ทําใหเสนทางในการเคลื่อนที่ของแขนกลมีความราบเรียบมากขึน้
และ Open-Loop Optimal เปนวิธีที่จัดการลดคาพลังงานที่ใสเขาไป โดยขอจํากัดของวิธีการทั้งสอง
คือ จะมีความไวตอความคลาดเคลื่อนของคาตัวแปรตางๆ ของระบบ
Meckl and Roberto (1994) ไดควบคุมการเคลื่อนที่ของระบบที่มีความยืดหยุนตัวไดโดยใช
พื้นฐานของฟงกชัน Ramped Sinusoid เขามาควบคุมแรงบิดของมอเตอรเพื่อลดคาพลังงานกระตุน
ของระบบที่อยูในชวงของความถี่รอบๆความถี่ธรรมชาติของระบบ โดยฟงกชนั Ramped Sinusoid
จะทําการออกแบบใน Frequency Domain สําหรับการควบคุมจะใชการควบคุมแบบ Inverse Dynamics
ซึ่งประกอบไปดวยสัญญาณควบคุมแบบ Feed Forward จากการทดลองฟงกชัน Ramped Sinusoid
สามารถที่จะทําการควบคุมความถี่ของพลังงานกระตุน ใกลความถี่ธรรมชาติใหมีคาทีน่ อยลงเปนผล
ที่ทําใหสามารถลดคาการสั่นสะเทือนที่ตําแหนงเปาหมายได
Liu (2007) ไดศึกษาการควบคุมเชิงเสนแบบปอนกลับรวมกับวิธีควบคุมแบบ Input Shaping
และไดทําการทดลองกับแขนกลแบบยืดหยุนตัวได โดยไดปรับแตงคาสัญญาณของ Reference Signal
สําหรับระงับการสั่นสะเทือนของระบบ ซึ่งจากผลการทดลองนั้นทําใหเห็นไดถึงประสิทธิภาพใน
การทํางานที่ดขี องระบบการควบคุม
การตรวจเอกสารเกี่ยวกับการใชตัวควบคุมแบบ PID-Controller
ตัวควบคุม (Controller) ที่นิยมใชในฮารดดิสกโดยทัว่ ไปจะเปนตัวควบคุมแบบ PID
Controller ตอมาไดมีการพัฒนาตัวควบคุมแบบ PID ใหสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึน้
โดยจะนํา Nonlinearity ของระบบมาพิจารณาในการออกแบบดวย
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Li (2004) ไดทําการควบคุม Hard Disk Drive โดยไดทดลองระบบเปนแบบ Nonlinear
และใชตวั ควบคุมแบบ PID เพื่อ ใหระบบเวลาในการเขาสู Settling Time ที่รวดเร็วขึน้ โดยใชในการ
ลดคา Overshoot ที่เกิดขึ้นแกระบบ จากการทดลองไดใช K = 0.77, K = 0.007724, K = 6.952
p

i

d

Isayed and Muhammad (2007) ไดทําการออกแบบตัวควบคุม Hard Disk Drive โดยใช
ตัวควบคุมแบบ PID เพื่อลด Settling Time ซึ่งทําใหมีคา Overshoot ที่ลดลง โดยตัวควบคุม
มีความสามารถในการปรับแตง Servo ใหมีความเหมาะสมในการอานหรือเขียนขอมูล ซึ่งจากผล
การทดลองตัวควบคุมแบบ PID มีความสามารถที่ทําให Hard Disk Drive มีประสิทธิภาพในการ
อานหรือเขียนขอมูลไดดี
การตรวจเอกสารเกี่ยวกับการหาโมเดลของระบบ
วโรดม (2550) ไดกลาวถึงหลักการในการหาโมเดลซึ่งสามารถทําได 2 วิธี คือ วิธีการทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยที่
วิธีการทางทฤษฎีเปนวิธีที่จะตองเขาใจทางกายภาพของระบบนั้นๆ เพือ่ สรางความสัมพันธ
ทางคณิตศาสตรและหาคาของสวนประกอบตางๆ ทําใหสามารถสรางสมการพลวัตของระบบได
สวนอีกวิธีหนึง่ ที่ดีกวาในการออกแบบตัวควบคุมสําหรับใชงานจริงคือ การหาเอกลักษณของระบบ
(System Identification) โดยหลักการพื้นฐาน คือ การปอนสัญญาณอินพุตที่เหมาะสมใหกับระบบที่
ตองการควบคุมและวัดผลตอบสนองที่เอาตพุต หลังจากนั้นนําขอมูลอินพุตและเอาตพตุ ที่เก็บคาไว
มาคํานวณหาโมเดลในรูปของฟงกชันถายโอน สมการปริภูมิสเตต หรืออยางนอยทีส่ ุดตองการผล
ตอบสนองทางความถี่ในแบนดวิทธของระบบปอนกลับในการออกแบบบนโดเมนความถี่
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อุปกรณและวิธีการ
ในสวนแรกจะกลาวถึงอุปกรณที่ใชในการทดลอง ซึ่งจะแบงออกไดเปนอุปกรณทใี่ ชใน
การออกแบบระบบควบคุมของแขนหัวอานและวิธกี ารในการเชื่อมตอขอมูลในแตละอุปกรณในระบบ
ควบคุม สําหรับในสวนที่สอง จะกลาวถึงวิธีการที่ใชในงานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบไปดวย การหาแบบ
จําลองทางคณิตศาสตรของแขนหัวอาน, การหาเอกลักษณของระบบ, การควบคุมแบบ Inverse
Dynamics และ เทคนิค Command Shaping
อุปกรณ
อุปกรณที่ใชในการออกแบบระบบควบคุมของแขนหัวอาน
อุปกรณทใี่ ชในการทดลองประกอบไปดวย ฮารดดิสก, อุปกรณทใี่ ชในการปอนเขาสัญญาณ
ควบคุมแรงดันไฟฟาของ Voice Coil Motor และแหลงจายพลังงาน, ระบบปอนกลับกลับสัญญาณ
จากตัวตรวจรู ซึ่งประกอบไปดวย เอนโคดเดอรเซนเซอร และเซนเซอรวัดความเรง, ตัวควบคุม
ประกอบไปดวยการดรับสงสัญญาณที่ติดตั้งใน Target Computer และคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน
1. ฮารดดิสก
ในงานวิจยั นี้ไดใชฮารดดิสกรุน DiamondMax Plus 8 ATA/133 ซึ่งเปนของยี่หอ
Maxtor มีความจุ (Formatted Capacity) เทากับ 40 GB มี Average Seek Time ที่นอยกวา 10 ms และ
มีความเร็วรอบในการหมุนของแผนจานดิสก เทากับ 7200 RPM

ภาพที่ 4 ฮารดดิสกรุน DiamondMax Plus 8 ATA/133
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2. ตัวตรวจรู (Sensor)
อุปกรณที่เปลีย่ นพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาเพื่อบอกถึงสถานะ โดยตัวตรวจรูของ
งานวิจยั นี้ประกอบไปดวย
2.1 เอนโคดเดอรเซนเซอร (Encoder) คือ อุปกรณวดั ตําแหนงที่ทํางานโดยอาศัยการ
ยิงลําแสงผานแถบมืด-สวางและสงออกเปนสัญญาณดิจติ อล การอานคาการเปลี่ยนแปลงของระดับ
สัญญาณถูกนํามาคํานวณเปนอัตราเร็วของการเปลี่ยนแปลงตําแหนง โดยงานวิจยั นีใ้ ชตัวตรวจรูของ
บริษัท Omron รุน E6B2 CWZ6BC มีความละเอียดเทากับ 2000 ครั้งตอรอบ (CPR) โดยงานวิจยั นี้
ไดติดกับแขนหัวอานเพื่อวัดตําแหนงทีแ่ ขนหัวอานเคลื่อนที่ไป

ภาพที่ 5 เอนโคดเดอรเซนเซอร
2.2 เซนเซอรวัดความเรง (Accelerometer) ซึ่งไดใชเซ็นเซอรของบริษัท Sparkfun
Electronics รุน ADXL202 ซึ่งมีขนาด 18*18 mm สามารถวัดความเรงไดทั้ง 2 แกน คือ แกน x และ
แกน y มีคุณสมบัติในการใชแรงดันไฟฟาเทากับ 3 v ถึง 5 v โดยเซ็นเซอรวัดความเรงนี้สามารถ
นํามาประยุกตใชหาความถี่ธรรมชาติของแขนหัวอานได
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ภาพที่ 6 เซนเซอรวัดความเรง
3. วงจรขับมอเตอรกระแสตรง (Power Amplifier)
ใชของยี่หอ Dimension Engineering รุน Sabertooth V1.03 มีสัญญาณกระแสไฟฟา
ออก 5 V สามารถที่ขับมอเตอรได 2 ตัว Drive Motor ทําหนาที่ขยายกระแสไฟฟา โดยอุปกรณนี้
จะรับสัญญาณปอนเขาคือกระแสไฟฟาที่มปี ริมาณและแรงดันต่ํา และจายกระแสไฟฟาที่มีปริมาณ
และแรงดันทีส่ ูงกวา โดยใชพลังงานจายแหลงกําเนิดไฟฟาไปยังมอเตอรกระแสตรงที่ติดตั้งอยูบน
หุนยนต

ภาพที่ 7 วงจรขับมอเตอรกระแสตรง
4. Power Supply
เปนอุปกรณทที่ ําหนาที่เปนแหลงพลังงานทีใ่ ชในการจายกระแสไฟฟาไปยัง Voice Coil
Motor ทําใหแขนหัวอานเกิดการเคลื่อนที่
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ภาพที่ 8 Power Supply
5. Target Computer
คือ คอมพิวเตอรที่ใชเปนตัวควบคุมของระบบ ในคอมพิวเตอรนี้ถูกติดตั้งการดรับสง
ขอมูล (Data Acquisition) NI PCI 6221 ทําหนาที่รับสัญญาณ มีความเร็ว 25 kS ตอวินาทีและความ
ละเอียด 16 บิตสําหรับอนาลอก ความละเอียด 8 บิตสําหรับดิจิตอล และความละเอียด 32 บิต 80
เมกกะเฮิรต สําหรับชองตอเคาทเตอร ตออยูกับการดเชือ่ มตอ (CB68) และในคอมพิวเตอรตวั นี้ได
ติดตั้งโปรแกรม LabVIEW Real-Time 8.2.0

ภาพที่ 9 การดรับสงขอมูล (Data Acquisition) NI PCI 6221 (CB68)
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6. Host Computer
คือ คอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นและในคอมพิวเตอรตวั นี้ติดตั้งโปรแกรม
LabVIEW 8.2.0
วิธีการในการเชื่อมตอขอมูล
อุปกรณของการควบคุมแขนของหัวอานจะประกอบไปดวยคอมพิวเตอร Host เปนที่ใชใน
การเขียนโปรแกรม Labview ในการควบคุมและสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอร Target ซึ่งจะมีการด
ควบคุมของ National Instruments เปนสวนที่สงสัญญาณควบคุมไปยังแขนของหัวอานโดยมี Drive
Motor เปนสวนที่ขับ Voice Coil ซึ่งทําใหแขนของหัวอานใหเคลื่อนที่ไปตามมุมทีต่ องการ โดยมี
Encoder เปนอุปกรณในการวัดมุมทีเ่ คลื่อนและเซนเซอรวดั ความเรงเปนอุปกรณที่ทําหนาที่วดั การสั่น
สะเทือนที่เกิดขึ้นที่แลวสงสัญญาณการเคลื่อนที่มาแสดงผลลัพธออกทางหนาจอของคอมพิวเตอร Host

ภาพที่ 10 การติดตั้งอุปกรณในการทดลอง

ภาพที่ 11 Block Diagram การสงผานขอมูล
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วิธีการ
สมการการเคลื่อนที่ของแขนหัวอานฮารดดิกส
ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหัวอาน เพือ่ ใหระบบสามารถควบคุมใหมปี ระสิทธิภาพ
ที่ดี มีความแมนยําในการควบคุม จําเปนทีจ่ ะตองหาสมการการเคลื่อนที่ของระบบเพื่อหาความสัมพันธ
ของพลังงานที่ใสเขาไป (Input) และตําแหนงที่เคลื่อนที่ไปของระบบ (Output)

ภาพที่ 12 พลศาสตรของแขนหัวอาน
แขนของหัวอานจะมีลักษณะคลายลูกตุมที่แกรงในแนวระดับซึ่งสามารถที่จะใชกฏขอที่
สองของนิวตันในการหาพลศาสตรการเคลื่อนที่ของแขนหัวอานได ซึ่งจากกฏขอที่สองของ
นิวตันจะได
..

∑T = J θ
.

(1)
..

T − c θ − kθ = J θ

(2)
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ทําการจัดรูปสมการใหมจะได
..

.

T = J θ + c θ + kθ

(3)

คือ คาแรงบิดของมอเตอร
c คือ ความหนวงของระบบ
k คือ คาคงที่ของสปริง
J คือ คาโมเมนตความเฉื่อยของหัวอานฮารดดิกส
θ คือ มุมของหัวอาน

เมื่อ

T

.

..

และ θ ,θ คือ การอนุพันธตําแหนงเทียบกับเวลาซึ่งจะทําใหได ความเร็วและความเรงของ
แขนหัวอาน
ในการออกแบบระบบควบคุมนั้น จะตองหาความสัมพันธระหวางคาแรงดันไฟฟาของ
มอเตอรและคาของแรงบิดทีม่ อเตอรไดสรางขึ้นจะได
kdV = IRm + kb θ

(4)

และ

T = km I

(5)

เมื่อ

V

.

I

Rm
kb
kd

และ

km

คือ คาแรงดันไฟฟาที่ปอนใหกบั มอเตอร
คือ กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นในมอเตอร
คือ ความตานทานในขดลวดของมอเตอร
คือ คา Back Emf ของมอเตอร
คือ Motor Drive Constant
คือ Motor Torque Constant

ทําการจัดรูปสมการใหมจะได
k dV =

.
T
Rm + kb θ
km
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.
TRm
= k d V − kb θ
km
k k V kk .
T= d m − b mθ
Rm
Rm

(6)

จากสมการที่ (3) และสมการที่ (6) จะได
..
.
kd kmV kb km .
−
θ = J θ + c θ + kθ
Rm
Rm
..
kd kmV
kk .
= J θ + (c + b m ) θ + kθ
Rm
Rm
..

.

k d kmV = JRm θ + (cRm + kb km ) θ + kRmθ

V=

JRm .. cRm + kb km . kRm
θ+(
)θ +
θ
kd km
kd km
kd km
JRm
kd km

กําหนดให

a

ดังนั้น จะได

V = a θ + b θ + cθ

เทากับ
..

.

,

b

เทากับ

cRm + kb km
kd km

และ c เทากับ

kRm
kd km

(7)

ฟงกชันถายโอนซึ่งฟงกชันทีใ่ ชแสดงความสัมพันธระหวางสัญญาณเขาและสัญญาณออก
ของระบบพลวัต (Dynamic System) โดยฟงกชนั ถายโอนนี้จะเขียนใหอยูในรูปตัวแปร s-domain
หรือรูปของผลการแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) จากสมการที่ (7) สามารถเขียนได คือ
Θ( s )
1
= 2
V ( s ) as + bs + c

(8)

จากฟงกชนั ถายโอนของระบบ ซึ่งจะสังเกตเห็นไดวาจะมีคาตัวแปรที่ไมทราบคาในที่นี้คือ
a, b, c ซึ่งก็คือคาของมวล คาอัตราสวนความหนวง และคาคงที่ของสปริง ตามลําดับ ซึ่งสามารถหา
คาไดจากการหาเอกลักษณของระบบ เพือ่ หาคาตัวแปรตางๆ ของระบบ
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การหาเอกลักษณของระบบ (System Identification)
การหาเอกลักษณของระบบ คือ การปอนสัญญาณอินพุตที่เหมาะสมใหกับระบบที่ตอ งการ
ควบคุมและวัดผลตอบสนองที่เอาตพุต หลังจากนัน้ นําขอมูลอินพุตและเอาตพุตทีเ่ ก็บคาไวมาคํานวณ
หาโมเดลในรูปของฟงกชันถายโอน สมการปริภูมิสเตต หรืออยางนอยที่สุดตองการผลตอบสนอง
ทางความถี่ในแบนดวิทธของระบบปอนกลับในการออกแบบบนโดเมนความถี่
งานวิจยั นี้ไดใชการหาเอกลักษณของระบบเพื่อหาคาพารามิเตอรของระบบ เชน มวล คาตัว
หนวง และคาคงที่ของสปริง โดยไดทําการทดลองไดทําการควบคุมเปนแบบ Close Loop Control
โดยไดใชคาตัวแปรตางๆ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาตัวแปรตางๆ ที่ใชในการทํา System Identification
ตัวแปร
Amplitude
Frequancy
Sampling Time
Time
Proportional Control (Kp)
bias

เทากับ
0.45
เริ่มตนจาก 0.1 จนถึง 8 Hz
1000 sec
30 sec
1.5
2.5

ในการหาเอกลักษณของระบบ ไดใหแรงดันไฟฟาเขาไปใน Voice Coil เปนสัญญาณ Sine
Wave ซึ่งคาแอมพลิจูดที่ใชในการทดลองนี้มีคาที่เทากับ 0.45 ซึ่งความถี่ที่ใชในการทดลองนี้อยูที่
ในชวงตัง้ แต 0.1 ถึง 8 Hz ใชเวลาในการเก็บขอมูลการทดลองเปนเวลา 30 วินาที ซึ่งผลที่ไดของ
แรงดันไฟฟาที่จายเขาไปใน Voice Coil และมุมที่แขนหัวอานเคลื่อนที่ แสดงไดดังภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 ดานบนมุมในการเคลื่อนที่และดานลางแรงดันไฟฟาที่จา ยใหแขนหัวอาน
การทํา System Identification จะทําการควบคุมในระบบในโปรแกรม Labview แลวทําการ
เก็บขอมูลของกระแสไฟฟาทีก่ ระตุน เขาไปในระบบ (Input) และระยะทีแ่ ขนหัวอานเคลือ่ นที่ (Output)
แลวนําขอมูลที่ได มาอานคาโดยใชโปรแกรม Matlab โดยใชคําสั่ง ident แลวเขาไปเลือกใน
กระบวนการทํา Process Models จะทําใหเห็นประสิทธิภาพความแมนยําในการควบคุมของระบบ
ดังภาพที่ 14 ซึ่งความแมนยําของระบบควบคุมในขัน้ ตอนการทํา System Identification นี้มีคาเทากับ
86.58 เปอรเซ็นต ซึ่งถือได ขั้นตอนการทํา System Identification ทําใหไดคาสัมประสิทธิ์ของระบบ
ตางๆ นั้นมีความแมนยํามาก
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Measured and simulated model output
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ภาพที่ 14 ความแมนยําในการทํา System Identification
จากการทํา System Identification เมื่อไดผลการทดลองออกมาซึ่งสามารถที่จะเขียนเปน
Bode Plot ซึ่งจะแสดงใหเห็นถีง เฟสมารจิน (Phase Margin) และเกนมารจิน (Gain Margin) ของ
ระบบไดดังภาพที่ 15
Frequency response
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ภาพที่ 15 Bode Plot ของการทํา System Identification
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ในขั้นตอนการทํา Process Models เลือกทําการทดลองจะทําใหได Model Transfer
Function ซึ่งมีรูปแบบของสมการดังนี้
K
(Tw) s + (2 ZetaTw) s + 1

(9)

2

โดยกระบวนการใน Process Models นี้ทําใหไดคา
K

= 0.19117,

Tw

= 0.011854,

Zeta =

0.26144

นําไปแทนคาในสมการที่ (9) จะได
0.19117
0.0014 s 2 + 0.00619 s + 1

(10)

จากสมการที่ (10) สามารถเขียนใหอยูใ นรูปของสมการที่ (8) ไดคือ
Θ( s )
1
=
2
V ( s ) 0.000732 s + 0.03237 s + 5.2309

(11)

วิธีการออกแบบดวยวิธีตอบสนองเชิงความถี่
การตอบสนองเชิงความถี่ คือ การตอบสนองของระบบพลศาสตรในชวงสถานะอยูต ัว เมื่อ
สัญญาณอินพุตที่สั่งการทํางานของระบบเปนสัญญาณไซนูซอยด ที่ชว งความถี่หนึ่งหรือชวงความถี่
ที่สนใจ วิธีการวิเคราะหการตอบสนองเชิงความถี่ยังสามารถนํามาวิเคราะหการสั่นสะเทือน ของ
อุปกรณๆ และยังนําไปถึงการออกแบบของเขตดานพลศาสตรของการทํางานของเครื่องจักรอีกดวย
ความนิยมในการใชการออกแบบโดยการวิเคราะหเชิงความถี่นี้ ก็เนื่องมาจากวาการออกแบบ
ดวยวิธีการตอบสนองเชิงความถี่นี้ใหผลที่คอนขางดี ถึงแมวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ
จริงที่ใชในการออกแบบจะมีคาที่ผิดพลาดอยูบาง เชน คาพารามิเตอรตางๆ ที่ใชในแบบจําลอง
ทางพลศาสตรของระบบที่กําลังใหความสนใจทีคาไมตรงกับของจริง ทําใหความถี่เรโซแนนซที่สูง
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เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะเชนนี้สามารถออกแบบดวยวิธีการใชตัวชดเชย โดยใชวิธกี ารทางดานการ
ตอบสนองเชิงความถี่เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความไมแนนอนนีไ้ ด
การออกแบบดวยการตอบสนองเชิงความถี่นี้ทําไดคอนขางงาย โดยเพียงแตใชขอมูลที่วัด
ไดจากการทดลองกับระบบจริง เชน วัดขนาด (Magnitude) และมุมเฟส (Phase) ของสัญญาณ
ตอบสนองของระบบในชวงสถานะอยูตัวของระบบที่มีสัญญาณเขาเปนสัญญาณไซนูซอยด
ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequencies)
ถาพิจารณาระบบพลศาสตรพื้นฐานที่มีอันดับเทากับสอง ซึ่งประกอบดวยมวล (Mass) สปริง
(Spring) ตัวหนวง (Damper) ซึ่งมีสมการดังนี้
..

.

m x + c x + kx = F (t )

ซึ่งสามารถที่จะหาคาความถีธ่ รรมชาติและตัวหนวงของระบบไดจาก
ωn = k m

เมื่อ

และ ξ =

c

2ωn m

k คือ คาคงที่ของสปริง
m คือ มวล

เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานทีเ่ กี่ยวของกับการสั่นสะเทือนซึ่งเปนผลทีม่ าจากความถี่ธรรมชาติ
ของระบบเพื่อที่จะทําการลดคาการสั่นสะเทือนใหมีคาทีล่ ดนอยลง ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองทําการ
หาคาความถี่ธรรมชาติของระบบกอนทีจ่ ะเริ่มทําการทดลอง
การหาคาความถี่ธรรมชาติของระบบนั้น สามารถที่จะทําไดหลายวิธีทงั้ จากสมการฟงกชัน
ถายโอนของระบบและจากการทําการทดลองจริงโดยใชเซนเซอรวัดความเรง
จากสมการฟงกชันถายโอนสมการที่ (11) จะทําใหไดความถี่ธรรมชาติอยูที่ 84.5 rad/s ซึ่ง
นํามาเปรียบเทียบกับการทําการทดลองจริงซึ่งวัดคาโดยใชเซนเซอรวัดความเรงซึ่งจะทําการเก็บ
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ขอมูลของคาความเรงในขัน้ ตอนของการทํา System Identification แลวนําคาที่บันทึกไดมาคํานวณ
ในโปรแกรม Matlab จะทําใหได กราฟ Fast Fourier Transform หรือ FFT ดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 16 กราฟ Fast Fourier Transform
จาก กราฟ FFT ที่ไดจากการทําการทดลอง ซึ่งจะสังเกตเห็นไดวาที่ความถี่ในชวง 90 rad/s
คาความถี่มีคาที่สูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากความถี่ธรรมชาติของระบบ โดยจะสังเกตเห็นไดวา ความถี่
ธรรมชาติที่ไดจากการคํานวณจากฟงกชันถายโอน และการทําการทดลองจริงมีคาที่หางกันไมมาก
ซึ่งอาจจะเปนผลที่มาจากความละเอียดของเซนเซอรวัดความเรงที่ทําใหคาที่ไดไมตรงกันเทาที่ควร
แตสําหรับในการทํางานวิจยั นีค้ าความถี่ธรรมชาติที่ใชทําในการทดลองจะเทียบกับคาทีไ่ ดจากเซนเซอร
วัดความเรง ซึ่งก็คือ 90 rad/s เพื่อจะไดมีความสอดคลองกันกับการออกแบบควบคุมระบบตอไป
เทคนิคคอมมานดเชปปง (Command Shaping Technique)
การสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นภายใตการกระตุน ระบบทางกลดวยแรงภายนอกอยางตอเนื่อง
ระบบจะสัน่ ดวยความถี่คาเดียวกับความถี่ของแรงภายนอกที่มากระตุน นั้น หรือผลการจากหมุนที่เสีย
สมดุลของชิ้นสวนที่ประกอบอยูในชิน้ สวนทางกล โดยจะเปนการกระตุนในรูปแบบของฮารมอนิก
ผลตอบสนองของระบบที่มตี อ การกระตุน อยางตอเนื่องของแรง คือ แอมพริจดู ของการสั่นของระบบ
ขึ้นอยูก ับความถี่ภายนอกที่กระทําตอระบบ ถาความถี่ภายนอกที่กระทําตอระบบมีคาที่เทากับความถี่
ธรรมชาติของระบบทางกลนัน้ สภาวะการสั่นที่เกิดขึน้ เรียกวา การสัน่ พอง (resonance) ซึ่งทําใหเกิด
การสั่นอยางรุนแรงและอาจทําใหเกิดความเสียหายตอระบบทางกลนัน้ ได
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ดังนั้น ในการออกแบบในงานทางดานวิศวกรรมระบบควบคุมนั้น จึงควรคํานึงถึงคาความถี่
ธรรมชาติของในแตระบบดวย เพื่อใหการทํางานในงานตางๆ ที่ประสิทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น และยังชวย
ปองกันอันตรายที่จะเกิดขึน้ กับระบบและผูใชงาน
เทคนิคคอมมานดเชปปงนัน้ เปนเทคนิคที่ใชในการลดคาพลังงานที่กระตุนใหมีคาที่ลดลง
เมื่อเขาใกลกับคาความถี่ธรรมชาติที่ใหความถี่ที่เกิดขึ้นในชวงนัน้ มีคา ที่ต่ําลงซึ่งเปนผลที่ทําใหการ
เคลื่อนที่ของระบบมีความแมนยํามากขึน้ และลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับระบบนั้น ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกตใชงานไดกับแขนของหัวอาน ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งที่ตองการความแมนยําใน
การเคลื่อนที่ที่สูง ซึ่งทําหัวการอานและเขียนขอมูลมีประสิทธิภาพที่ดีขนึ้
สมการที่ (12) คือ สมการ Cost Function ซึ่งอยูในรูปของฟูเรียทรานฟอรมซึ่งเปนสมการที่
ใชอธิบายลักษณะของเทคนิคคอมมานดเชปปง จากความแตกตางระหวางการสังเคราะห Command
Function และ Bang-Bang Command Function ซึ่งไดอธิบายถึงขอบเขตของสเปกตัมของความถี่
ธรรมชาติของระบบ จากสมการ Cost Function
1
Jc =
Tf

โดยที่

∫

Tf

0

1

f (t ) − f cs (t )]
2 [ r

τm

2

N

dt + ρ ∑ (ωiTr ) 2 Fcs* (ωiT f )

2

i =1

คือ Bang-Bang Input ของระบบที่มีการเคลื่อนที่กับเวลา
T f คือ Command Shaped Input ที่มีความสัมพันธกับเวลา
f r คือ Bang-Bang Command Profile
fcs คือ Command Shaped Profile
ωi คือ ความถี่ธรรมชาติของระบบ
ρ คือ น้ําหนัก
τ m คือ แรงบิดสูงสุด
N คือ จํานวนของความถี่ตางๆรอบบริเวณความถี่ธรรมชาติและ
Fcs∗ คือ ฟูเรียทรานฟอรมของ Command Shaped Profile
Tr

(12)
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ซึ่งจากสมการที่ (12) สามารถอธิบายไดวา เราตองการใหฟงกชันพื้นฐานของเทคนิคคอม
มานดเชปปงเขาใกลกับฟงกชันคําสั่งแบบ Bang-Bang ซึ่งเปนฟงกชันที่สามารถเคลื่อนที่ไดอยาง
รวดเร็ว แตมีขอเสียที่มีแอมพลิจูดที่สูงซึ่งเปนผลที่ทําใหไปกระตุนใหความถี่ในชวงของความถี่
ธรรมชาติมีคา ที่สูงขึ้น โดยความสัมพันธของการสั่นสะเทือนเนื่องมาจากความถี่ธรรมชาตินนั้ Meckl
ไดแสดงใหเห็นโดยกับระบบที่มีมวล 2 มวล โดยทีเ่ ปนระบบที่ปราศจากตัวหนวง ซึ่งสามารถแสดง
ความสัมพันธระหวางขนาดของสัญญาณที่ความถี่ธรรมชาติของระบบ และแอมพลิจูดของความเรง
ที่หลงเหลืออยูเ มื่อระบบเคลื่อนที่ถึงตําแหนงที่ตองการโดยความสัมพันธนี้จะสามารถแสดงได โดย
สมการ
A* =

Fmax

A
= ωnT f F * (ωnT f )
/ (m1 + m2 )

(13)

ในการควบคุมของงานวิจัยนีจ้ ะใชฟงกชนั พืน้ ฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอยมาทําการออกแบบ
สัญญาณอางอิง (Reference Signal) ของแขนหัวอานเพือ่ ใหแขนหัวอานเคลื่อนที่ไปอยางที่ตองการ
โดยฟงกชนั แร็มไซนูซอยเปนฟงกชันทีใ่ ชสําหรับระบบที่ออกแบบ โดยขึ้นอยูก ับคาความเรงของ
ระบบจากการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มตนไปยังตําแหนงทีต่ องการ โดยลดความถี่ของพลังงานกระตุน ใน
ชวงของความถี่ธรรมชาติของแขนหัวอานใหมีคาที่ลดนอยลง
βk *
Φk (t )
2
k =1 α k
L

f rs (t ) = τ m ∑

(14)

เมื่อ
⎛1 t
Φ*k ( t ) = α k ⋅ ⎜ −
⎜2 T
f
⎝
Φ*k (t ) คือ

Bk

αk

⎞
⎛
⎛
t ⎞ αk
t ⎞
⎟⎟ + sin ⎜⎜ α k
⎟⎟ − cos ⎜⎜ α k
⎟⎟
⎠
⎝ Tf ⎠ 2
⎝ Tf ⎠

ฟงกชันแร็มไซนูซอย
คือ สัมประสิทธของพื้นฐานฟงกชัน k th และ
คือ จํานวนลักษณะที่มคี วามสัมพันธกับพื้นฐานฟงกชัน k th
จํานวนลักษณะคือคาที่เลือกไว

(15)
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ดังนั้น พื้นฐานของฟงกชันจะมีขนาดเปนศูนย และความชันจะอยูที่จดุ ปลาย โดยเมือ่ เราใช
เงื่อนไขของขอบเขต หาอนุพันธเทียบกับเวลา ของสมการและทําการหาคาที่จุดปลาย ซึ่งจะได
จํานวนลักษณะที่เราตองการจากสมการ
αk
2

(16)

sin α k + cos α k − 1 = 0, (for α k ≠ 2π n , n = 1,2,…).

การควบคุมแบบ Inverse Dynamics
ในการออกแบบการควบคุมของงานนี้ใชระบบควบคุมแบบ Inverse Dynamics ในการ
ควบคุม โดยเปนเทคนิคที่อยูในระบบแบบ Close-loop ซึ่งประกอบไปดวย การควบคุมแบบ FeedForward และการควบคุมแบบ Feedback
โดยการควบคุมแบบ Feed-Forward ใชในการปอนสัญญาณอางอิง (Reference Signals) ที่
ไดทําการออกแบบไวซึง ไดแกความเรง ความเร็ว และตําแหนง ของแขนหัวอานกอนเพื่อควบคุม
แรงบิดของ Voice Coil ใหเหมาะสมกับที่ตองการเพื่อหลีกเลี่ยงการไปกระตุน ความถี่ของพลังงาน
ที่ใสเขาไปในระบบ
สวนการควบคุมแบบ Feedback ใชในการควบคุมคลาดเคลื่อนของตําแหนงของแขนหัวอาน
ที่เคลื่อนที่ไปยังตําแหนงเปาหมายใหมีคาที่นอยที่สุด หรือใกลเคียงกับสัญญาณอางอิงที่ใสเขาไปใน
ระบบ โดยมีตวั ควบคุม (Controller) ในการควบคุมความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
^

P−1

..

αd

.

αd

αd

ν2

+

−

G

ν1
ν

P

ภาพที่ 17 Block diagram ของการควบคุมแบบ Feed-Forward และ Feedback

α
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..

.

โดยที่ α d , α d และ α d คือ คาความเรง ความเร็ว และตําแหนงของสัญญาณอางอิงที่
ออกแบบ ตามลําดับ
α
คือ ตําแหนงของแขนหัวอานที่เคลื่อนที่จริง
^

G

คือ Inverse Dynamics
คือ Plant
คือ ตัวควบคุม

v, v1 , v2

คือ แรงดันไฟฟา

P −1
P

..

.

โดยทั่วๆ ไปในระบบควบคุมเราตองการที่จะทําให α มีคาที่เทากับ α d , α d , α d ซึ่งเปน
คาที่ไดทําการออกแบบไว ซึ่งแสดงวาระบบที่ทําการควบคุมไมมีความคลาดเคลื่อน แตในความเปน
จริงนั้นไมมีระบบใดๆ ที่ไมมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงตองมีตัวควบคุมเขามาลดความคลาดเคลื่อน
ที่เกิดขึ้นใหมคี าที่นอยลง
ในภาพที่ 17 ไดแสดงบล็อกไดอะแกรมของการควบคุมแบบ Inverse Dynamics ซึ่งจะ
สังเกตไดจาก
..

^

P −1

มีสัญญาณควบคุมสิ่งที่ใสเขาไปในระบบ (Input) คือ สัญญาณอางอิงที่ออกแบบ

.

( α d , α d , α d ) แลวสิ่งทีไ่ ด (Output) คือ แรงดันไฟฟาที่เหมาะสมกับระบบ (ν 1 ) สวนความ
แตกตางของ P คือ สัญญาณควบคุมที่ใสเขาไปคือ แรงดันไฟฟาที่ออกจากตัวควบคุม (ν 2 ) แลว
สิ่งที่ไดคือ ตําแหนงของแขนหัวอานที่เคลื่อนที่จริง ( α )
Inverse Dynamics ของระบบควบคุมนี้ไดมาจาก Dynamics Models ของระบบซึ่งไดมา
จากการหาสมการการเคลื่อนที่ของระบบโดยไดคาตางๆ มาจากการทํา System Identification
สมการที่ (11) แลวทําการ Inverse กลับเพื่อที่จะใหได สัญญาณอางอิงซึ่งเปนสิ่งที่จะใสเขาไปใน
ระบบและสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นคือแรงบิดที่เหมาะสมของ Voice Coil ตามสมการที่ (17)
V ( s ) 0.000732 s 2 + 0.03237 s + 5.2309
=
1
Θ( s )

(17)
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การออกแบบตัวควบคุม (Controller Design)
อุปกรณควบคุมจะถูกออกแบบไวเพื่อสรางสัญญาณควบคุมไปควบคุมระบบเมื่อมีสัญญาณ
ผิดพลาดเกิดขึน้ หลักการหรือวิธีการควบคุมนั้นเรียกวา กฎของการควบคุม หรือกฎการควบคุม
(Control Law) เมื่อสัญญาณผิดพลาด มีคาไมเปนศูนยซึ่งอาจเปนผลอันเนือ่ งมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่คําสั่งหรือเกิดสัญญาณรบกวนก็ได หนาที่ของตัวควบคุม คือ พยายามควบคุมตัวแปรของระบบให
มีคาใกลเคียงกับคาที่ตองการ ซึ่งอาจจะสรุปหนาที่ของตัวควบคุมไดดังนี้
- ลดคาความผิดพลาดในสถานะอยูตวั (Minimize the Steady State Error)
- ลดคาเวลาเขาที่ (Minimize the Settling Time)
- เพื่อใหตอบสนองในชวงตน (Transient Response) มีลักษณะตามทีก่ าํ หนดไว เชน ตองการ
ทําใหคาโอเวอรชูตมีคาที่นอยที่สุด กําหนดคาเวลาอยูตวั กําหนดคาอัตราการหนวง (Damping Ratio)
และคาความถีธ่ รรมชาติ (Natural Frequency)
ในทางปฏิบัตกิ ารกําหนดลักษณะเฉพาะสําหรับออกแบบระบบควบคุมมีรายละเอียด
มากกวานี้ เชน การออกแบบอาจจะตองการกําหนดความกวางแถบ (Bandwidth) ที่ทําใหระบบมี
ความปลอดภัย ซึ่งก็คือระบบความปลอดภัยจากการที่ระบบจะไมมีเสถียรภาพหรือไมมีความสมดุล
ซึ่งระบบทั่วๆ ไป คาพารามิเตอรของระบบที่ตองการควบคุมจะไมสามารถหาคาไดถูกตองแมนยํา
แตสามารถหาขอบเขตของความผิดพลาดหรือคาเบีย่ งเบนของพารามิเตอรของระบบที่ตอ งการควบคุม
เราสามารถเลือกออกแบบระบบควบคุม หรือตัวควบคุมชนิดตางๆ โดยตัวควบคุมที่ออกแบบนี้จะมี
ความไว (Sensitivity) มากนอนตอการเปลีย่ นแปลงหรือเบีย่ งเบนของคาพารามิเตอรแตกตางกันออกไป
ดังนั้น กี่ออกแบบบางครั้งอาจจะตองครอบคลุมถึงความไว ของระบบควบคุมตอการเปลี่ยนแปลง
พารามิเตอรของระบบดวย เพื่อทําใหระบบควบคุมโดยรวมมีความปลอดภัยตอการใชงานเมื่อคา
พารามิเตอรของระบบมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ระบบกําลังทํางาน
ตัวควบคุมในงานวิจยั นี้ไดใชตัวควบคุมแบบปอนกลับ (Feedback Controller) ซึ่งจะทํา
หนาที่เปนตัวควบคุมการทําการของระบบพลศาสตรที่ตองการจะควบคุม โดยระบบควบคุมแบบ
อัตโนมัตนิ ี้จะมีสวนที่ทาํ การเปรียบเทียบสัญญาณที่วดั คาตัวแปรสถานะหรือตัวแปรปริภูมิสเตต หรือ
State Variables จริงของระบบดวยตัวตรวจรู (Sensor) แลวนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ตองการ เมื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคาความแตกตางนี้จะถูกใชสําหรับสรางสัญญาณควบคุม ซึ่งสามารถ
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ลดการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดพลาดนี้ลงได เพื่อใหคาความผิดพลาดนี้มคี าเปนศูนยหรืออยางนอยให
เปนตัวเลขที่มคี าตัวเลขที่มีขนาดเล็ก
ตัวควบคุมแบบสองตําแหนงหรือตัวควบคุมแบบเปด-ปด (Two-Position Control)
ตัวควบคุมแบบสองตําแหนงหรือตัวควบคุมแบบเปด-ปด แบบนี้จะพบเห็นคอนขางมากใน
อุปกรณทั่วๆ ไปบางครั้งจะถูกเรียกวาการควบคุมแบบแบง-แบง (Bang-Bang Control)

+

−

e

u1

u
u2

ภาพที่ 18 ตัวควบคุมแบบสองตําแหนงหรือตัวควบคุมแบบเปด-ปด
ซึ่งจะเห็นไดวา สัญญาณควบคุม u จะมีคาอยูสองคา u1 และ u2 ขึ้นอยูกับคาสัญญาณ
ผิดพลาด error
ตัวควบคุมเชิงสัดสวน (Proportional Control)
การควบคุมระบบแบบปอนกลับโดยใชตวั ควบคุมเชิงสัดสวนนั้น สัญญาณควบคุมจะเปน
สัดสวนโดยตรงกับคาสัญญาณความผิดพลาด ทีเ่ กิดขึ้นระหวางคาสัญญาณอางอิงกับสัญญาณเอาตพตุ
ของระบบที่ทําการควบคุมนัน้ จะเขียนได ดังภาพที่ 19
E ( s)

Kp

U ( s)

ภาพที่ 19 ตัวควบคุมเชิงสัดสวน
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ความสัมพันธระหวางสัญญาณเอาตพุตจากตัวควบคุมและสัญญาณผิดพลาดที่สงเขาไปใน
ระบบ ซึ่งสามารถเขียนไดดงั นี้
u (t ) = K p e(t )

ถาเขียนใหอยูใ นรูปแบบผลการแปลงลาปลาซ จะไดวา
U (s)
=Kp
E (s)

เมื่อคาเกน

Kp

จะเปนคาอัตราขยายของตัวควบคุมนี้จะถูกเรียกวาเกนสัดสวน

ตัวควบคุมแบบอินทิกรัล (Integral Control)
การควบคุมแบบอินทิกรัล นั้นมีรูปแบบของ Block Diagram ดังนี้
E ( s)

Kp

U (s)

TI s

ภาพที่ 20 การควบคุมแบบอินทิกรัล
ถาเขียนใหอยูใ นรูปแบบผลการแปลงลาปลาซ จะไดวา
U ( s) K p
=
E ( s ) TI s

จากรูปแบบของการควบคุมแบบอินทิกรัลเมื่อ TI เทากับ Integral Time หรือ Reset Time
จะเห็นวาสัญญาณควบคุม อาจจะมีคาคอนขางมากก็โดยไมลดลง ทั้งๆ ที่สัญญาณผิดพลาด มีคาเปน
ศูนยในภายหลังหรือเมื่อเวลาผานไปแลวก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะวาสัญญาณควบคุมในกรณีของการควบคุม
แบบอินทิกรัลขึ้นอยูกับคาในอดีต (Part Value) ไมเหมือนกับตัวควบคุมเชิงสัดสวน ซึ่งอยูกับคา
ปจจุบัน
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ประโยชนของการควบคุมแบบอินทิกรัล ก็เพื่อตองการลดคาความผิดพลาดในสถานะอยูตัว
ในขณะเดียวกันคาความมีเสถียรภาพของระบบก็จะลดนอยลงดวย
ตัวควบคุมแบบอนุพันธ (Derivative Control)
E ( s)

K pTD s

U (s)

ภาพที่ 21 การควบคุมแบบอนุพันธ
ถาเขียนใหอยูใ นรูปแบบผลการแปลงลาปลาซ จะไดวา
U (s)
= K pTD s
E ( s)

ตัวควบคุมแบบอนุพันธนี้จะชวยในการเพิม่ ความหนวง (Damping) ใหกับระบบที่ตอ งการ
ควบคุม นั่นก็คือ ทําใหระบบมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น แตโดยทั่วไปแลวตัวควบคุมเชิงอนุพันธนี้
จะไมทําใหคาความผิดพลาดในสถานะอยูตัวมีคาเปนศูนยได ในขณะเดียวกันจะเห็นวาสัญญาณเอาตพุต
ที่ออกจากตัวควบคุมเชิงอนุพนั ธนี้เปนสัญญาณที่เกิดจากการหาอนุพนั ธของสัญญาณผิดพลาด
de(t )
dt

ดังนั้น ถาสัญญาณผิดพลาดนี้มีสัญญาณรบกวนมาก สัญญาณเอาตพุตที่ออกมาจากตัวควบคุม

เชิงอนุพันธนจี้ ะกระเพื่อมคอนขางมาก เนื่องจากคาความชันของสัญญาณเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก
ซึ่งจะทําใหระบบควบคุมของเราไมมีเสถียรภาพ
ตัวควบคุมเชิงอนุพันธ สวนมากแลวใชรว มกับตัวควบคุมตัวอื่น ใชรวมกับการควบคุม
สัดสวน ซึ่งจะเรียกวาตัวควบคุมแบบสัดสวนบวกกับแบบอนุพันธหรือพีดี (PD-control) ถาตัว
ควบคุมเชิงสัดสวนใชรวมกับอินทิกรัลจะเรียกวาตัวควบคุมแบบสัดสวนบวกกับแบบอินทิกรัลหรือ
พีไอ (PI-control) และใชตวั ควบคุมแบบอนุพันธรวมกันกับตัวควบคุมแบบสัดสวนและตัวควบคุม
แบบอินทิกรัล ซึ่งจะเลือกตัวควบคุมแบบนีว้ าตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID-control)
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ในงานวิจยั นี้ตวั ควบคุมที่ใชเปนแบบตัวควบคุมแบบสัดสวนบวกกับแบบอนุพันธหรือพีดี
(PD-control) โดยใชตวั ควบคุมแบบสัดสวน หรือคา P มีคาเทากับ 68 และใชคาตัวควบคุมแบบ
อนุพันธ หรือ D มีคาเทากับ 0.1 โดยคาตัวควบคุมที่ไดนั่นไดมาจากการทําการทดลองจริงที่ทําการปรับ
คาตัวควบคุมใหมีความเหมาะสมที่สุด โดยดูจากตําแหนงของแขนหัวอานที่เคลี่อนที่ไปยังตําแหนง
เปาหมายวามีความแมนยํามากแคไหนและความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ไปของแขนหัวอาน
แบบจําลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหัวอาน (Simulation)
การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหัวอานนี้ การออกแบบควบคุมไดแบงการควบคุมออกเปน
2 ระบบ คือ การควบคุมที่มีการออกแบบคาสัญญาณอางอิงเพื่อลดคาพลังงานในชวงของความถี่
ธรรมชาติของระบบเปนผลใหการสั่นสะเทือนของระบบมีคาที่ลดลง โดยใชโครงสรางฟงกชัน
พื้นฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย และทําการเปรียบเทียบกับโครงสรางที่ยังไมไดทาํ การเปลีย่ นแปลง
โครงสราง คือ Bang-Bang Command
โครงสรางคําสัง่ แบบ Bang-Bang
Bang-Bang เปนคําสั่งที่ทําระบบควบคุมสามารถเคลื่อนที่ไปถึงตําแหนงเปาหมายไดอยาง
รวดเร็วแตผลที่ไดก็คือ จะมีแอมพลิจูดที่สงู ในทุกๆ ยานความถี่ ซึ่งสําหรับความถีท่ ี่ตรงกับความถี่
ธรรมชาติจะเปนการกระตุนใหมีแอมพลิจดู ที่สูงขึ้นกวาเดิม ซึ่งทําใหระบบเมือ่ เคลื่อนที่ไปยังตําแหนง
เปาหมายจะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเปนผลที่ทําใหระบบใชเวลาในการเคลื่อนที่เขาไปถึงที่ที่ตองการ
ไดลาชา
ในการควบคุมในงานวิจยั นี้เราใชการควบคุมแบบ Inverse Dynamics เขามาทําการควบคุม
ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองออกแบบสัญญาณอางอิงของการเคลื่อนที่ของระบบกอน โดยใชโปรแกรม
MatLab ในการออกแบบ ซึ่งคาตัวแปรตางๆ ที่ใชมีดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตัวแปรที่ใชสําหรับโครงสรางคําสั่งแบบ Bang-Bang
ตัวแปร

เทากับ

τ max

1200 Nm

ตําแหนงทีเ่ คลื่อนที่
Sampling Time
Time

0.2 rad
0.001 sec
2 sec

สัญญาณอางอิงควบคุมที่ไดทําการออกแบบไวในกรณีของคําสั่งแบบ Bang-Bang นั่นเปน
ไปตามภาพที่ 22 จนถึงภาพที่ 24 ซึ่งก็คือ สัญญาณควบคุมที่เปนความเรง ความเร็ว และตําแหนง
ที่ตองการใหแขนหัวอานเคลื่อนที่ไป ตามลําดับ ซึ่งไดทําการออกแบบออกเปน 2 ชวง คือ ใหแขน
หัวอานเคลื่อนที่ไป 0.2 rad แลวเคลื่อนที่กลับมาที่ตําแหนงเดิม
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ภาพที่ 22 ความเรงที่ออกแบบของ Bang-Bang
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ภาพที่ 23 ความเร็วที่ออกแบบของ Bang-Bang
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Magnitude (dB)
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ภาพที่ 25 FFT ของ Bang-Bang
จากภาพที่ 25 จะเห็นไดวาในทุกๆ ยานความถี่ของโครงสรางแบบ Bang-Bang จะมีความถี่
ที่สูง ซึ่งสําหรับในชวงความถี่ที่ 90 rad/sec ซึ่งเปนความถี่ธรรมชาติของระบบ จะมีผลเมื่อพลังงาน
กระตุนทีใ่ สเขาไปมีความถี่ทตี่ รงกับความถีธ่ รรมชาติ จะทําใหระบบมีแอมพลิจูดทีส่ ูงขึ้นกวาเดิม
เปนผลที่ทําใหระบบจะมีการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น
ฟงกชนั พื้นฐานของฟงกชนั แร็มไซนูซอย
จากปญหาการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากความถีข่ องพลังงานกระตุนนัน้ ไปกระตุน
ความถี่ในชวงของความถี่ธรรมชาติใหมีคาที่สูงขึ้น ดังนัน้ งานวิจัยนี้จงึ นําเทคนิคคอมมานดเชปปง
โดยใชพนื้ ฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอยเขามาออกแบบสัญญาณอางอิงของระบบ เพื่อลดคาความถี่
ของพลังงานกระตุนที่อยูใ นชวงของความถี่ธรรมชาติใหมีคาที่นอยลง โดยไดออกแบบใหมกี ารลด
ระดับพลังงานกระตุนใหมีความถี่ที่นอยลงในชวง 90 rad/sec โดยคาตัวแปรตางๆ ที่ใชมีดังตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 ตัวแปรตางๆ โดยใชพนื้ ฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย
ตัวแปร

เทากับ

τ max

1200 Nm

ตําแหนงทีเ่ คลื่อนที่
Sampling Time
Time
น้ําหนัก
L

0.2 rad
0.001 sec
2 sec
0.085
10

จากทดลองนี้ไดทําการใสคาน้ําหนักเขาไปที่บริเวณความถี่ 90 rad/sec ซึ่งก็คือความถี่ที่ตรง
กับความถี่ธรรมชาติของแขนหัวอาน เพื่อใหความถี่ของพลังงานกระตุน มีคาที่ลดลงที่บริเวณความถี่
นั่น โดยคาน้าํ หนักทีใ่ สเขาไปในการออกแบบสัญญาณควบคุมนั่นไดมาจากการทําการทดลองโดย
อางอิงกับคาแรงบิดสูงสุดของ Voice Coil แลวดูคา Settling Time ที่รวดเร็วทีส่ ุด เพราะวาคา
น้ําหนักที่ใสเขาไปนั่นมีผลตอการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ของระบบ ถาคาน้ําหนักที่ใสเขาไปมี
คาที่สูง คาพลังงานงานกระตุนในชวงนัน่ ก็จะมีคาที่ต่ําลงเปนผลใหระบบเคลื่อนที่ไดชาลง แตถาให
คาน้ําหนักมีคาที่นอยเกินไป ระบบก็จะมีการเคลื่อนที่ที่เหมือนกับการควบคุมโดยใชโครงสราง
คําสั่งแบบ Bang-Bang ซึ่งก็จะไปกระตุนความถี่ในชวงของความถี่ความธรรมชาติของระบบทําให
มีแอมพลิจูดทีส่ ูง ดังนั้นจึงตองทําการปรับคาน้ําหนักใหมีความเหมาะสมกับระบบ
ภาพที่ 26 ถึงภาพที่ 28 คือ ความเรง ความเร็ว และตําแหนงทีเ่ คลื่อนที่ ซึ่งเปนสัญญาณ
อางอิงที่ออกแบบโดยใชพนื้ ฐานของฟงกชนั แร็มไซนูซอย โดยจะสังเกตเห็นไดวาสัญญาณอางอิงที่
ไดจะมีความแตกตางกับโครงสรางคําสั่งแบบ Bang-Bang ซึ่งเปนผลที่มาจากคาน้ําหนักทีใ่ สเขาไป
ที่ความถี่ของพลังงานกระตุน ที่ 90 rad/sec สัญญาณอางอิงที่ไดก็จะลดระดับพลังงานในชวงนั้นให
ต่ําลง
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ภาพที่ 26 ความเรงที่ออกแบบโดยใชพนื้ ฐานของฟงกชนั แร็มไซนูซอย
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ภาพที่ 27 ความเร็วที่ออกแบบโดยใชพนื้ ฐานของฟงกชนั แร็มไซนูซอย
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ภาพที่ 28 ตําแหนงที่ออกแบบโดยใชพนื้ ฐานของฟงกชนั แร็มไซนูซอย
ภาพที่ 29 เปนกราฟ FFT ที่ใชพื้นฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอยในการออกแบบสัญญาณ
อางอิง ซึ่งจะสังเกตเห็นไดวาที่ความถี่ในชวง 90 rad/sec จะมีสัญญาณแอมพลิจดู ที่ลดลงในชวงที่
ครอบคลุมความถี่ธรรมชาติของระบบ เนื่องมาจากคาน้ําหนัดทีใ่ สเขาไปในระบบ
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ภาพที่ 29 FFT โดยใชพื้นฐานของฟงกชนั แร็มไซนูซอย
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ผลและวิจารณ
ผล
งานวิจยั นี้ไดเก็บบันทึกคาผลการทดลองของสัญญาณควบคุมทั้งสอง คือ สัญญาณควบคุม
ของ Bang-Bang ซึ่งเปนสัญญาณควบคุมที่ไมไดปรับเปลี่ยนโครงสรางของสัญญาณอางอิง และ
สัญญาณควบคุมที่ออกแบบโดยใชพื้นฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย ซึ่งเปนเทคนิคคอมมานดเชปปง
ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของสัญญาณควบคุม แลวนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนที่ไปถึงตําแหนงเปาหมายของระบบวาการสั่นสะเทือนที่เกิดขึน้ มีความแตกตางมากแคไหน
ความรวดเร็วในการเขาถึงตําแหนงเปาหมายมีความรวดเร็วเทาไร และความแมนยําในการเคลื่อนที่
ของระบบ
สําหรับผลการทดลองที่จะนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการควบคุมในงานวิจยั นี้
ไดทําการบันทึกผลการทดลองแบงออกเปน 3 ขอ ดังตอไปนี้
1. ปริมาณกระแสไฟฟาหรือพลังงานกระตุนที่ใสเขาไปในระบบ
2. การสัน่ สะเทือนที่เกิดขึน้ เมื่อระบบเคลื่อนที่ไปถึงที่ตําแหนงเปาหมาย
3. ตําแหนงการเคลื่อนที่ของระบบเมื่อเคลื่อนที่ไปถึงยังตําแหนงเปาหมาย
โดยจากผลการทดลองทั้ง 3 ขอ ไดทําการแสดงผลการทดลองดวยรูปภาพโดยเสนทึบจะ
แสดงถึงสัญญาณควบคุมที่ออกแบบโดยใชพื้นฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย และเสนประจะแสดง
ถึงการออกแบบโดยใชสัญญาณควบคุมของ Bang-Bang
ปริมาณกระแสไฟฟาหรือพลังงานกระตุนที่ใสเขาไปในระบบ
ในการควบคุมระบบตางๆ ใหเคลื่อนที่นนั้ จะตองมีการใสกระแสไฟฟาเขาไปในระบบ
เพื่อใหระบบเคลื่อนทีจ่ ากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังนัน้ ในระบบควบคุมที่ดีจึงตองสามารถเคลื่อนที่
ไปยังตําแหนงเปาหมายโดยมีอัตราการใชปริมาณกระแสไฟฟาที่นอย
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จากภาพที่ 30 เปนรูปของปริมาณของกระแสไฟฟา หรือพลังงานกระตุน ที่ใสเขาไปควบคุม
Voice Coil เพื่อใหแขนหัวอานเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงเปาหมายโดยจะสังเกตเห็นไดวาสัญญาณ
ควบคุมของ Bang-Bang ซึ่งจะใชปริมาณของกระแสไฟฟาในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขน
หัวอานที่มากกวาสัญญาณควบคุมที่อยูบนพื้นฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย ซึ่งจะมีปริมาณการใช
กระแสไฟฟาที่นอย เปนผลที่ทําใหระบบควบคุมมีคา Overshoot ที่นอยทําใหเกิดการสั่นสะเทือนที่
นอยลง
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ภาพที่ 30 กระแสไฟฟาที่ใชของสัญญาณควบคุมทั้งสอง
การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเมื่อระบบเคลื่อนที่ไปถึงทีต่ ําแหนงเปาหมาย
จุดประสงคของงานวิจยั นี้ไดทําการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหัวอาน เพื่อลดการสั่น
สะเทือนทีเ่ กิดขึ้นที่ตําแหนงเปาหมาย โดยสาเหตุของการสั่นสะเทือนนี้เกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากความถี่
ของพลังงานกระตุนที่มีคาที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของระบบ โดยทําการลดระดับของพลังงาน
กระตุนใหมแี อมพลิจูดที่นอยลงที่บริเวณของความถี่ธรรมชาติของระบบ

47
จากภาพที่ 31 เปนผลของการสั่นสะเทือนที่ไดเก็บขอมูลมากจากเซนเซอรวัดความเรง ซึ่ง
จะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นของสัญญาณควบคุมทั้งสอง คือ สัญญาณ
ควบคุมที่ออกแบบโดยใชพนื้ ฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย และการออกแบบโดยใชสัญญาณควบคุม
ของ Bang-Bang โดยจากผลที่ไดของสัญญาณควบคุมที่ออกแบบโดยใชพื้นฐานของฟงกชันแร็มไซ
นูซอยจะมีการสั่นสะเทือนเกิขึ้นที่นอยกวาการออกแบบโดยใชสัญญาณควบคุมของ Bang-Bang
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ภาพที่ 31 การสั่นสะเทือนของสัญญาณควบคุมทั้งสอง
ตําแหนงการเคลื่อนที่ของระบบเมื่อเคลื่อนที่ไปถึงยังตําแหนงเปาหมาย
จากภาพที่ 32 เปนภาพทีแ่ สดงการเคลื่อนที่ของแขนหัวอานโดยในการทดลองนี้เราตองการ
ใหแขนหัวอานเคลื่อนที่จากตําแหนงเริ่มตนไป 0.2 rad/sec แลวเคลื่อนที่กลับมาที่ตาํ แหนงเดิม ซึ่ง
จากผลการทดลองที่ไดแขนหัวอานสามารถเคลื่อนที่ไปไดอยางแมนยํา และเมื่อดูผลการทดลองใน
ดานของสั่นสะเทือนของระบบที่ตําแหนงเปาหมายจากรูป จะแสดงใหเห็นวาที่การควบคุมที่ใช
สัญญาณควบคุมของ Bang-Bang จะสามารถที่จะทําใหระบบเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงเปาหมายได
รวดเร็ว แตจะมี Overshoot เกิดขึ้นทําให Settling Time มีคาที่มากขึ้น
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ดังนั้นงานวิจยั นี้ถึงไดนําเทคนิคคอมมานดเชปปงที่อยูบนพื้นฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย
เขามาในการปรับเปลี่ยนสัญญาณอางอิง เพื่อลดระดับของพลังงานกระตุน ใหมคี วามถี่ที่นอยลงที่
ความถี่รอบๆ ความถี่ธรรมชาติของระบบโดยจะสังเกตจากเสนทึบ ซึ่งจะเห็นไดวาการเคลื่อนที่ของ
ระบบจะมี Overshoot เกิดขึน้ นอยลงเปนผลที่ทําให Settling Time ของระบบนอยลง ซึ่งเปนผลที่ดี
สําหรับระบบที่ตองการการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอยางที่รวดเร็ว
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ภาพที่ 32 ตําแหนงการเคลื่อนที่ของระบบของสัญญาณควบคุมทั้งสอง
ในงานวิจยั นี้ตอ งการใหแขนของหัวอานเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเปนระยะทาง
0.2 rad ซึ่งจากผลการทดลองที่ไดมุมที่แขนหัวอานเคลื่อนที่ไดจริงจะอยูที่ 0.2003 rad ซึ่งแสดงวา
ในการควบคุมระบบมีความคลาดเคลื่อนที่นอย ซึ่งอยูที่ 0.3 เปอรเซนต
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ตารางที่ 4 คา Settling Time ของสัญญาณควบคุมทั้งสอง
สัญญาณควบคุม

Settling Time

สัญญาณควบคุมของ Bang-Bang
พื้นฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอย

0.142 sec
0.082 sec

จากผลการทดลองจะเห็นไดวา สัญญาณควบคุมที่ใชพนื้ ฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอยจะ
สามารถลดคาการสั่นสะเทือนของระบบได ซึ่งจะสังเกตเห็นไดจากคา Overshoot ที่ลดลงซึ่งเปนผล
ที่ทําใหระยะเวลาในการเขาถึงตําแหนงเปาหมายของระบบมีคาที่รวดเร็วกวาการใชสัญญาณควบคุม
ของ Bang-Bang ซึ่งมีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วแตจะเกิดการสั่นสะเทือนที่มาก ถาเปรียบเทียบขอมูล
จากการทดลองจะเห็นไดวา Settling Time ของสัญญาณควบคุมทั้งสองมีคาที่แตกตางกันถึง 0.06 sec
วิจารณ
1. การหาคาความถี่ธรรมชาติของแขนหัวอานจากภาพที่ 16 นั้น ไดแสดง กราฟ FFT ของ
ระบบซึ่งจากกราฟจะสังเกตเห็นไดวาที่ 90 rad/s นั้น จะมีแอมพริจูดทีส่ ูงขึ้น ซึ่งก็คือความถี่ธรรมชาติ
ของระบบ แตจากสมการการเคลื่อนที่ของระบบนั้น จะสามารถหาคาความถี่ธรรมชาติไดอยูที่ 84.5
rad/s ซึ่งมีคาที่คลาดเคลื่อนอยูเนื่องจากคาพารามิเตอรของระบบนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง
2. คา Settling Time ที่ไดในงานวิจยั นี้มคี าที่ลาชากวาของจริง เปนผลที่เนื่องมาจาก
งานวิจยั นี้ไดทาํ การติดอุปกรณในการวัดคา เชน เซนเซอรวัดความเรง เซนเซอรวัดมุม ดังนั้นจึงเปน
ผลที่สําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของแขนหัวอานลดลง
3. ฮารดดิสกเปนระบบที่มีความไวตอสิ่งรบกวนที่สูง

แตเนื่องจากงานวิจยั นี้ไดทําการ

ทดลองในระบบเปด ดังนัน้ จึงมีปจจัยตางๆ ที่เขามารบกวนระบบซึ่งอาจมีผลตอประสิทธิภาพใน
การเคลื่อนที่ของระบบ
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สรุปและขอเสนอแนะ
สรุป
การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหัวอานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้น เมื่อระบบเคลื่อนที่
ไปจนถึงตําแหนงเปาหมายแลวระบบจะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้น ซึ่งมีผลที่ทําใหความแมนยําในการ
อานหรือเขียนขอมูลมีความลาชาเกิดขึ้นซึง่ ไมเปนผลที่ดี เพราะความรวดเร็วในการอานหรือเขียน
ขอมูลนั้นมีผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร โดยการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนี้เปน
ผลที่มาจากความถี่ธรรมชาติในตัวของระบบเอง
ในปจจุบนั นี้เทคโนโลยีทางดานการอานเขียนขอมูลไดใชตัวกรองสัญญาณแบบ NotchFiltered เพื่อกรองความถี่ในชวงของความถี่ธรรมชาติออก แตสัญญาณแบบ Notch-Filtered นั่นไม
สามารถกรองความถี่ไดในชวงทีก่ วาง จึงไมสามารถทํางานไดครอบคลุมทุกระบบได ดังนัน้ งานวิจยั นี้
จึงนําเทคนิคคอมมานดเชปปงมาทําการควบคุม ซึ่งสามารถทํางานไดครอบคลุมความถี่ไดมากกวา
การใช Notch-Filtered การควบคุมนี้อยูบนพื้นฐานของฟงกชันแร็มไซนูซอยเขามาทําการปรับเปลี่ยน
โครงสรางของสัญญาณอางอิงของระบบ (Reference Signals) ซึ่งไดแก ความเรง ความเร็ว และ
ตําแหนงการเคลื่อนที่ของระบบ เพื่อลดระดับของพลังงานกระตุน ใหมคี วามถี่ที่นอยลดเมือ่ อยูใ นชวง
ของความถี่ธรรมชาติของแขนของหัวอาน
จากผลการทดลองจะเห็นไดวา การนําเทคนิคคอมมานดเชปปงมาใชในการควบคุมระบบนัน้
สามารถที่จะลดการสั่นสะเทือนเมื่อระบบเคลื่อนที่ไปถึงตําแหนงเปาหมายไดดี ซึ่งมี Settling Time
ที่นอยกวาการควบคุมที่ไมไดใชเทคนิคคอมมานดเชปปง จึงเปนผลที่ทาํ ใหแขนหัวอานมีการเคลื่อนที่
ไปถึงยังขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็วขึ้น
ขอเสนอแนะ
ในงานวิจยั นี้ไดทําการติดเซนเซอรวัดมุมและเซนเซอรวดั ความเรง ซึ่งอาจจะทําใหระบบ
พลศาสตรของระบบมีคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อใหระบบควบคุมมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นควร
ใชอุปกรณที่ไมทําใหระบบพลศาสตรของระบบมีคาเปลี่ยนแปลง และควรใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
ในการวัดที่มีความละเอียดทีส่ ูงเพื่อใหไดคาที่มีความถูกตองมากกวาเดิม
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การใชตัวควบคุมแบบ PD-Controller อาจทําใหระบบเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได ซึ่งจะ
สงผลทําใหประสิทธิภาพในการควบคุมมีคาที่ต่ําลง ดังนั้นจึงควรใชตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชน การใชเทคนิค QFT หรือ Optimal control เขามาในการหาตัวควบคุม จะทําใหระบบมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
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โปรแกรม Matlab สําหรับการหาคาพารามิเตอรของระบบในการทํา System Identification
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โปรแกรม Matlab สําหรับการหาคาพารามิเตอรของระบบในการทํา System Identification
clear
close all
%load raw data
V = load('D:\thesis\AOOK\SID2\V_5.txt');
theta1 = load('D:\thesis\AOOK\SID2\THETA_5.txt');
%time
ts = 0.001; %sampling time
t = 0:ts:ts*(length(V)-1);
figure(1),
subplot(311),plot(t,theta1)
subplot(312),plot(t,V)
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โปรแกรม Matlab สําหรับการใช Fast Fourier Transform
หาคาความถี่ธรรมชาติในการทดลองจริง
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โปรแกรม Matlab สําหรับการใช Fast Fourier Transform
หาคาความถี่ธรรมชาติในการทดลองจริง
function [w,X] = MyFFT(t,x,N,showplot)
if ~exist('N') | isempty(N) | N<length(x)
p = ceil(log(length(x))/log(2))+2;
N = 2^p;
end
X = fft(x,N)/sqrt(N);
X = X(1:N/2);
dt = t(2)-t(1);
df = 1/(dt*N);
f = (0:N/2-1)*df;
w = 2*pi*f;
if exist('showplot') & lower(showplot)=='plot'
mag = 20*log10(abs(X));
ph = unwrap(angle(X))*180/pi;
subplot(211)
semilogx(w,mag)
axis([min(w) max(w) min(mag) max(mag)])
grid on
xlabel('Frequency (rad/sec)')
ylabel('Magnitude (dB)')
subplot(212)
semilogx(w,ph)
axis([min(w) max(w) min(ph) max(ph)])
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grid on
xlabel('Frequency (rad/sec)')
ylabel('Phase (deg)')
end
clear
close all
%load raw data
x = load('D:\thesis\AOOK\SID2\FFT_5.txt');
%time
%ts = 0.0005; %sampling time
ts = 1000/1000000;
t = 0:ts:ts*(length(x)-1);
MyFFT(t,x,[],'plot')
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ภาคผนวก ค
โปรแกรม Matlab สําหรับเทคนิคคอมมานดเชปปงในการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ของสัญญาณอางอิง (Reference Signals)
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โปรแกรม Matlab สําหรับเทคนิคคอมมานดเชปปง ในการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ของสัญญาณอางอิง (Reference Signals)
clear
close all
clc
%Ramped sine desired trajectories...........................................
load alpha
ts = 0.001; %sampling time (s)
T = 1; %end time (s)
tt = 0:ts:2*T-ts; %time (s)
J = 1; %inertia
wn = [90]; %natural frequencies (rad/s)
Yf = 0.2; %final position (rad)
Fmax = 1200; %max torque (Nm)
rho = 0.08; %weight in the cost function
L=10; %number of sine terms
[B,Tf]=rs_coefs(wn,rho,L, Yf, Fmax, J);
t=0:ts/Tf:1; %dimensionless time (at sample rate)
F=forcfunc(t,B,a); %dimensionless force (torque)
tdim=0:ts:Tf; %dimensional time (s)
%SF = max(F);
SF = 1; % Modified by prof. Meckl at 13th of August, 2004
Fdim=F*Fmax/SF; % dimensional torque (N-m)
ndif=length(tdim)-length(Fdim);
Fdim=[Fdim zeros(1,ndif)];
alphard(1)=0; alphar(1)=0;
for i=1:length(Fdim)
alphar2d(i) = Fdim(i);
end
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for i=1:length(Fdim)-1
alphard(i+1)= alphard(i) + ts*alphar2d(i);
alphar(i+1) = alphar(i) + ts*alphard(i);
end
for i=length(Fdim)+1:T/ts
alphar2d(i)=0;
alphard(i)=0;
alphar(i)=alphar(length(Fdim));
end
%Square-wave desired trajectories...........................................
alphas2d_max = Fmax;
Tfs = sqrt(4*Yf/alphas2d_max); %End time for square wave
for i=1:round(Tfs/ts/2)
alphas2d(i)=alphas2d_max;
alphasd(i)=alphas2d_max*i*ts;
alphas(i)=0.5*alphas2d_max*(i*ts)^2;
end
for i=round(Tfs/ts/2)+1:round(Tfs/ts)
alphas2d(i)=-alphas2d_max;
alphasd(i)=alphas2d_max*(Tfs-i*ts);
alphas(i)=alphas2d_max*(Tfs*i*ts-0.25*Tfs^2-0.5*(i*ts)^2);
end
for i=round(Tfs/ts)+1:T/ts
alphas2d(i)=0;
alphasd(i)=0;
alphas(i)=alphas(round(Tfs/ts));
end
%Continuous desired trajectories...........................................
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%Square-wave
alphas2d = [alphas2d, -alphas2d];
alphasd = [alphasd, -alphasd];
for i=1:length(alphasd)-1
alphas(i+1) = alphas(i)+ts*alphasd(i);
end
%Ramped sine
alphar2d = [alphar2d, -alphar2d];
alphard = [alphard, -alphard];
for i=1:length(alphard)-1
alphar(i+1) = alphar(i)+ts*alphard(i);
end
%Plot.......................................................................
figure(1)
subplot(221),plot(tt,alphar2d)
subplot(222),plot(tt,alphard)
subplot(223),plot(tt,alphar)
figure(2)
subplot(221),plot(tt,alphas2d)
subplot(222),plot(tt,alphasd)
subplot(223),plot(tt,alphas)
figure(3)
%MyFFT(tdim,Fdim,[],'plot');
MyFFT(tt,alphar2d,[],'plot');
figure(4)
MyFFT(tt,alphard,[],'plot');
figure(5)
MyFFT(tt,alphar,[],'plot');
figure(6)
MyFFT(tt,alphas2d,[],'plot');
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figure(7)
MyFFT(tt,alphasd,[],'plot');
figure(8)
MyFFT(tt,alphas,[],'plot');
%write to files
fid=fopen('re-alphar2d_v2.txt','w');
fprintf(fid,'%5.5f\n',alphar2d);
status=fclose(fid);
fid=fopen('re-alphard_v2.txt','w');
fprintf(fid,'%5.5f\n',alphard);
status=fclose(fid);
fid=fopen('re-alphar_v2.txt','w');
fprintf(fid,'%5.5f\n',alphar);
status=fclose(fid);
fid=fopen('re-alphas2d_v2.txt','w');
fprintf(fid,'%5.5f\n',alphas2d);
status=fclose(fid);
fid=fopen('re-alphasd_v2.txt','w');
fprintf(fid,'%5.5f\n',alphasd);
status=fclose(fid);
fid=fopen('re-alphas_v2.txt','w');
fprintf(fid,'%5.5f\n',alphas);
status=fclose(fid);
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ผลจากการทดลองเปรียบเทียบการใชเทคนิคคอมมานดเชปปง
กับไมใชเทคนิคคอมมานดเชปปง
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ผลจากการทดลองเปรียบเทียบการใชเทคนิคคอมมานดเชปปง
กับไมใชเทคนิคคอมมานดเชปปง
clear
close all
clc
ts = 0.001;
T = 2;
t = 0:ts:T;
%load raw data
vr = load('D:\thesis\AOOK\goback\vr_2.txt');
vs = load('D:\thesis\AOOK\goback\vs_2.txt');
alphar = load('D:\thesis\AOOK\goback\thetar_2.txt');
alphas = load('D:\thesis\AOOK\goback\thetas_2.txt');
accr = load('D:\thesis\AOOK\goback\accer_2.txt');
accs = load('D:\thesis\AOOK\goback\acces_2.txt');
%reference
ref = 0.5*ones(1,length(t));
figure(1),
plot(t,vr(1:length(t))),hold on, plot(t,vs(1:length(t)),'r:'),hold off
figure(2),
plot(t,alphar(1:length(t))),hold on, plot(t,alphas(1:length(t)),'r:'),hold on, plot(t,ref),hold off
figure(3),
plot(t,accr(1:length(t))),hold on, plot(t,accs(1:length(t)),'r:'),hold off
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