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บทคัดย่อ
การศึก ษาศัก ยภาพของพลัง งานลมโดยใช้ว ิธ ีก ารแจกแจงแบบ
Weibull และ Rayleigh ในการวิเคราะห์ โดยใช้ขอ้ มูลจากเสาวัดลมที่
โครงการเกษตรทีส่ ูงตามพระราชดําริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่
ทําการเก็บข้อมูลความเร็วทีร่ ะดับความสูง 20, 30 และ 40 เมตรจากพืน้
และเก็บข้อมูลทิศทางลมทีร่ ะดับความสูง 40 เมตรจากระดับพืน้ ทุกๆ
10 นาที ผลการศึกษาพบว่า ลมส่วนมากพัดมาจาก ทิศตะวันตกเฉียง
เหนื อ ด้ว ยความเร็ว ลมเฉลี่ย 4.86 เมตร/วิน าที ที่ส่ ว นเบีย นแบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.11 เมตร/วินาที ความเร็วลมในช่วงเวลากลางคืนมี
ค่าสูงกว่าในเวลากลางวัน และความเร็วในช่วงฤดูฝนมีค่าสูงกว่าช่วงฤดู
หนาว เมื่อพิจ ารณากํา ลัง ลมพบว่า กํ า ลัง ลมเฉลี่ย มีค่า เท่ า กับ 75.04
วัตต์/ตารางเมตรทีร่ ะดับความสูง 40 เมตรจากพืน้ ดิน และพบว่าสมการ
การแจกแจงแบบ Weibull มีความแม่นยําในการทํานายค่าการแจกแจง
ของข้อมูลมากกว่า สมการการแจกแจงแบบ Rayleigh
Abstract
The wind power potential at Monlan Royal Project, Chiang
Mai Province, THAILAND was studied based on the Weibull and
Rayleigh distribution model. The wind speed data and wind
direction was averaged and recorded every 10 minutes. The wind
speed was measured at a height of 20, 30 and 40 m above
ground level by cup type anemometer. The wind direction was
measured by wind vane at a height of 40 m above ground level.
It was found that wind was from N.W. to S.E. direction. The
yearly average of wind speed was 4.86 m/s with the standard
deviation values of 2.11 m/s. Wind speed at night was high than
wind speed at day. The yearly average of wind power value was
75.04 W/m2 at a height of 40 m above ground level. The Weibull
distribution provided better power density estimations than the
Rayleigh distribution.

1.คํานํา (Introduction)
ระบบผลิตไฟฟ้าในพืน้ ทีโ่ ครงการตามพระราชดําริ ชุมชนในพืน้ ที่
สูงและชุมชนห่างไกลจะเป็ นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และระบบเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าทีใ่ ช้น้ํามัน ทัง้ นี้จะพบปญั หาทีค่ ล้ายกันคือ
ปริมาณไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่มเี สถีรภาพ
อันเนื่องมาจากผลของธรรมชาติ เช่น การขนส่งนํ้ามันไม่สามารถทําได้
ในฤดูฝนเนื่องจากถนนถูกตัดขาด ประกอบกับมีเมฆมากระบบไฟฟ้า
ั หาที่
พลัง งานแสงอาทิต ย์จ ึง ทํา งานได้ไ ม่เ ต็ม ประสิท ธิภ าพ และป ญ
ั
สํา คัญอีก ประการหนึ่ ง ที่เ กิด ขึ้นในป จจุบ นั คือ ราคานํ้ า มัน เชื้อ เพลิง ที่
สูงขึน้ ดังนัน้ จึงมีความพยายามทีจ่ ะหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ ทีม่ ี
ในพืน้ ทีม่ าใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานในพืน้ ที่ เช่น
การใช้พ ลัง งานชีว มวล พลัง งานชีว ภาพ การผลิต ไบโอดีเ ซล และ
พลังงานทดแทนอื่นๆ ลมจึงเป็ นพลังงานทดแทนหนึ่งทีม่ คี วามเป็ นไป
ได้ท่จี ะนํ ามาใช้ป ระโยชน์ ทงั ้ ในรูปของพลัง งานกล และเพื่อการผลิต
ไฟฟ้า
โครงการเกษตรที่สู ง ตามพระราชดํ า ริ ดอยม่ อ นล้า น จัง หวัด
เชียงใหม่ เป็ นพืน้ ทีส่ ่งเสริมการเกษตรทีส่ ูงโดยความร่วมมือของหลาย
หน่ วยงาน เช่น ศูนย์วจิ ยั ข้าว พืน้ ทีส่ ่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพทีส่ ามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ โดยมีประชากร ประมาณ 50 ครัวเรือน มีการส่งเสริม
อาชีพทางการเกษตร และประมงนํ้ าจืด พืน้ ทีเ่ ป็ นหมู่บา้ นกลางหุบเขา
สลับซับซ้อน ระบบผลิตไฟฟ้าของโครงการฯ เป็ นระบบ Solar home
้ าโดยเครือ่ งยนต์ดเี ซล ซึง่
ั่
system และของศูนย์ราชการเป็ นการปนไฟฟ
ประสบปญั หาคือปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
และจากการสํา รวจเบื้อ งต้น พบว่า ลมในพื้น ที่เ ป็ น ลมที่ม ีค วามเร็ว
ค่อนข้างสูง (ประมาณ 4.0-7.0 เมตร/วินาที) ทัง้ นี้ เนื่องจากสภาพพืน้ ที่
ที่ม ีหุ บ เขาบีบ ลม 2 ข้า งของ อ.พร้า ว และส่ง ลมเข้า สู่ด อยม่อ นล้า น
โดยตรง จึงคาดการณ์ ว่า จะมีผลทีด่ ตี ลอดทัง้ ปี ประกอบกับพืน้ ทีข่ อง
หน่ วยราชการทีส่ ามารถทําการติดตัง้ ระบบเก็บข้อมูล และเป็ นพื้นที่ท่ี
อยู่บริเวณลาดเขา ไม่มตี ้นไม้กนั ้ ทางเคลื่อนที่ของลม ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ระบบกังหันลมในการผลิตไฟฟ้า
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จากการทํา Wind speed frequency distribution ในรูปกราฟทีเ่ รียกว่า
histogram ซึง่ สามารถนํามาคํานวณความเร็วลมเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานได้ ดังสมการที่ 1 และ 2 [2] และผลการศึกษาแสดงดังตาราง
ที่ 1 โดยวามเร็วลมเฉลีย่ ทีร่ ะดับความสูง 40 เมตรจากพืน้ ดินเท่ากับ
4.86 เมตร/วินาที ทีค่ ่าค่าเบีย่ งแบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 เมตร/วินาที
และพบว่าความเร็วลมโดยเฉลี่ยของช่วงเวลากลางคืนจะมีค่าสูงกว่า
ช่วงเวลากลางวันประมาณ 0.6 เมตร/วินาที ดัง้ แสดงในรูปที่ 3
1 NB
(1)
V = ∑ mi ni
N i =1
รูปที่ 1 ลักษณะพืน้ ทีข่ องดอยม่อนล้าน [1]
งานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์เพื่อศึก ษาศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่
โครงการเกษตรทีส่ ูงตามพระราชดําริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้วธิ กี ารแจกแจงแบบ Weibull และ Rayleigh ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อ หาพารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ ในการอธิ บ ายศั ก ยภาพ และ
เปรียบเทียบความแม่นยําของการแจกแจงทัง้ 2 วิธใี นการใช้งานด้าน
การวิเคราะห์พลังงานลม
2. ข้อมูล (Data)
เสาวัดความเร็วลมมีความสูง 40 เมตร ติดตัง้ ทีโ่ ครงการเกษตรที่
สูงดอยม่อนล้าน อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทีพ่ กิ ดั 19o25.821/ N;
99o18.310/E สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง1,573 เมตร
40 M
Anemometer

Wind Vane

30 M
Anemometer

20 M
Anemometer

σV =

1 ⎧ NB 2
2⎫
⎨∑ mi ni − N (V ) ⎬
N − 1 ⎩ i =1
⎭

(2)

เมือ่ V คือ ความเร็วลมเฉลีย่ ตลอดช่วงเวลาทีต่ รวจวัด, (m/s) σ V คือ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน, (m/s) mi คือ ความเร็วลมทีต่ ําแหน่ งกึง่ กลาง
ของช่วง i (m/s) ni คือ จํานวนชัวโมงรวมในช่
่
วง i (h) N คือ
จํานวนชั ่วโมงทัง้ หมดทีท่ าํ การตรวจวัด (h) และ N B คือ จํานวนช่วง
ตารางที่ 1 ค่ารายเดือนทีค่ วามสูง 40 เมตรจากพืน้ ดิน
k
เดือน
V (m/s) σ V (m/s)
ก.ค.-50
ส.ค.-50
ก.ย.-50
ต.ค.-50
พ.ย.-50
ธ.ค.-50
ม.ค.-51
ก.พ.-51
เฉลีย่ ฤดูฝน
ฤดูหนาว

6.35
4.94
4.09
4.41
5.24
4.23
4.36
5.27
4.95
4.70

1.95
2.66
1.94
2.34
2.07
1.85
2.19
1.91
2.22
2.04

3.69
1.74
1.84
1.77
2.82
2.82
2.08
3.16
2.26
2.58

c (m/s)
6.52
4.97
3.75
3.70
4.58
4.58
4.53
5.42
4.74
4.82

6.0
5.0

รูปที่ 2 ของเสาวัดข้อมูล เครือ่ งวัดความเร็วลมแบบถ้วย
ศรลม และเครือ่ งบันทึกข้อมูล
ทําการติดตัง้ เครือ่ งวัดความเร็วลมแบบถ้วยที่ 3 ระดับความสูง คือ
20, 30 และ 40 เมตรจากพื้นดิน และศรลมเพื่อวัดทิศทางลมที่ระดับ
ความสูง 40 เมตรจากพืน้ ดิน ทําการวัดข้อมูลทุกๆ วินาที และบันทึก
ข้อมูล ความเร็วลมเฉลี่ย ความเร็วลมตํ่าสุด และความเร็วลมสูงสุดลง
เครื่องบันทึกข้อมูล ทุกๆ 10 นาที ช่วงของข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์คอื
ข้อมูลจากเดือน กรกฎาคม 2550 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2551
3. ความเร็วลมเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทิ ศทางของลม
(Average wind speed, standard deviation and wind direction)
การวิเ คราะห์ค วามเร็ว ลมเฉลี่ย และค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานใน
ช่วงเวลาทีพ่ จิ ารณาเช่นความเร็วลมเฉลีย่ รายเดือน สามารถคํานวณได้
4

Wind Speed (m/s)

DATA
LOGGER

4.0
3.0
2.0

Analyzed from 243 days
Height of Cup Animometer (above ground level)

1.0

20 m

30 m

40 m

0.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

hour of day (0 is a midnight)

รูปที่ 3 การกระจ่ายของลมรายชัวโมง
่
การวิเคราะห์ทศิ ทางของลมใช้วธิ กี ารพิจารณาเช่นเดียวกับการ
พิจารณาความเร็วลม คือ พิจารณาทิศทางของลมเป็ นช่วง และความถี่
ทีล่ มพัดมา ผลการพิจารณาพบว่า ลมส่วนมากพัดมาจากทิศตะวันตก
เฉียงเหนือสูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดังแสดงในรูปที่ 4
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การวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูลความเร็วลมในงานวิจยั นี้ใช้
วิธกี าร 3 วิธ ี คือ การแจกแจงของค่าทีไ่ ด้จากการตรวจวัด, f (V ) การ
แจกแจงของค่าทีพ่ จิ ารณาจากสมการ Weibull (สมการที่ 4) และการ
แจกแจงทีพ่ จิ ารณาจากสมการ Rayleigh (สมการที่ 5) ตัวอย่างค่าการ
พิจ ารณาซึ่ง เป็ น ค่ า ของเดือ น กรกฎาคม 2550 ที่ร ะดับ ความสูง 40
เมตรจากพืน้ ดิน แสดงดังตารางที่ 2 และแจกแจงความถีข่ องเดือนต่างๆ
แสดงดังรูปที่ 6 โดยพบว่าความถีข่ องลมทีพ่ ดั มาจะอยู่ในช่วง 3 - 7
เมตร/วินาที
⎛ k ⎞⎛ V ⎞
f (V )W = ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ c ⎠⎝ c ⎠

รูปที่ 4 แสดงทิศทางการเคลื่อนทีข่ องลมเข้าสูจ่ ดุ วัด
4. Wind Shear Coefficients
เนื่องจากความเร็วลมที่ผวิ ดินมีค่า เท่ากับ 0 และมีค่า สูงขึ้นเมื่อ
ความสูงเพิม่ ขึน้ จนถึงระดับความสูงประมาณ 2 กิโลเมตร ปริมาณการ
เปลี่ยนแปลงของความเร็วลมจะเริม่ คงที่ [3] ดังนัน้ ในการวิเคราะห์
ความเร็วของลมจึงต้องทําการพิจารณาค่าคงทีข่ องลักษณะการเพิม่ ขึน้
ของครามเร็วลม (Wind Shear Coefficient) เทียบกับความสูงเพือ่ ใช้ใน
การหาค่าความเร็วลมทีร่ ะดับความสูงต่าง ๆ ทีไ่ ม่ได้ทาํ การวัดความเร็ว
ลม ทัง้ นี้ในงานวิจยั นี้ได้ใช้กฎของเพาเวอร์ในการพิจารณา ดังแสดงใน
สมการที่ 3 ลักษณะของความเร็วลมที่เ พิม่ ขึ้นที่ระดับความสูง ต่ า งๆ
แสดงในรูปที่ 5 ซึง่ เมือ่ ค่า Wind Shear Coefficient มีค่าสูง อัตราการ
เพิ่มขึ้น ของความเร็วเมื่อ ความสูง มากขึ้น จะมีค่า มากกว่า ในกรณี ท่ี
Wind Shear Coefficient มีคา่ ตํ่า
V( Z )

⎛ Z
= Vr ⎜⎜
⎝ Zr

⎞
⎟⎟
⎠

α

(3)

เมือ่ Z คือ ระดับความสูง (m) ทีต่ อ้ งการทราบค่าความเร็วลม วัดจาก
พืน้ ดิน Z r คือ ระดับความสูง (m) ที่ทราบค่าความเร็วลม วัดจาก
พืน้ ดิน Vr คือ ความเร็วลม (m/s) ทีร่ ะดับความสูง Z r Vz คือ
ความเร็วลม (m/s) ทีต่ อ้ งการทราบค่าที่ ระดับความสูง Z และ α คือ
ค่า Wind Shear Coefficient
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เมือ่ ค่า C คือ พารามิเตอร์ระดับ (Scale Parameter และค่า k คือ
พารามิเตอร์รปู ร่าง (Shape Parameter)
ตารางที่ 2 ตัวอย่างค่าการแจกแจงความถีท่ พ่ี จิ ารณาจาก การตรวจวัด,
สมการ Weibull และ สมการ Rayleigh (เดือนกรกฎาคม 2550) ระดับ
ความสูง 40 เมตรจากพืน้ ดิน
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รูปที่ 5 ความเร็วลมทีร่ ะดับความสูงต่าง ๆ
5. การวิ เคราะห์การแจกแจงความถี่ ของความเร็ว ลม (Wind
speed distribution analysis)
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รูปที่ 6 ลักษณะการแจกแจงความถีข่ องความเร็วลม รายเดือน
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7. สรุปผลการศึกษา (Conclusion)
จากการพิจารณาภายใต้จุดประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพพลังงาน
ลมในพืน้ ทีโ่ ครงการเกษตรทีส่ งู ตามพระราชดําริ ดอยม่อนล้าน สามารถ
สรุปผลได้ดงั นี้
1. ความเร็วลมเฉลี่ย เท่ า กับ 4.86 เมตร/วินาที ที่ค่ า ส่ว นเบีย นแบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.11 เมตร/วินาที และพัดมาจากทางทิศ ตะวันตก
เฉียงเหนือ ของจุดวัด
2. อัตราการเพิม่ ขึน้ ของความเร็วเทียบกับความสูงแปรผันตรงกับค่า
Wind Shear Coefficient
3. ความเร็วลมในช่วงเวลากลางคืนมีค่าสูงกว่าในเวลากลางวัน และ
ความเร็วในช่วงฤดูฝนมีคา่ สูงกว่าช่วงฤดูหนาว
4. กําลังลมเฉลีย่ ในช่วงทีท่ าํ การศึกษามีคา่ เท่ากับ 75.04 วัตต์/ตาราง
เมตร
5. สมการการแจกแจงแบบ Weibull มีความแม่นยําในการทํานายค่า
การแจกแจงของข้อมูลมากกว่า สมการการแจกแจงแบบ Rayleigh

และ Gamma function สามารถประมาณโดย [5]
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จากสมการที่ 6, 7 และ 8 สามารถพิจารณาค่ากําลังลมต่อหน่ วย
พืน้ ทีร่ ายเดือน แสดงดังรูปที่ 7
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รูปที่ 7 การแจกแจงความถีข่ องกําลังลมรายเดือน
จากค่ากําลังลมทีค่ าํ นวณ จากสมการที่ 6 สมการที่ 7 และสมการ
ที่ 8 เมือ่ ทําการพิจารณาค่าความผิดพลาดของการประมาณค่า ระหว่าง
สมการการแจกแจงแบบ Weibull และ Rayleigh พบว่า สมการการแจก
แจงแบบ Weibull มีค วามแม่น ยํา ในการทํา นายค่ า การแจกแจงของ
กําลังลมมากกว่า สมการการแจกแจงแบบ Rayleigh ดังแสดงในรูปที่ 8
ซึ่งแสดงค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงและค่าที่คํานวณได้จาก
สมการการแจกแจงแบบ Weibull และ Rayleigh ทั ง้ นี้ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนคํานวณจากสมการที่ 11
P(V ) Model (W , R ) − P(V )
P(V )

Month

(8)

(9)
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รูปที่ 8 ค่าความผิดพลาดของสมการการแจกแจงเมือ่ เทียบกับข้อมูลจริง
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เมือ่ Γ(x) คือ Gamma function
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และกําลังลมต่อหน่ วยพืน้ ทีส่ าํ หรับการแจกแจงแบบ Weibull และ
Rayleigh สามารถพิจารณาได้จากสมการที่ 7 และ สมการที่ 8 คือ [4]

Γ( x) =

แจกแจงแบบ Rayleigh

60

Error (%)

6. การวิ เคราะห์การแจกแจงความถี่ของกําลังลม (Power density
distribution analysis)
กําลังลมเป็ นค่าทีแ่ ปรผันตามความเร็วลมยกกําลังสาม ซึ่งกําลัง
ลมต่อหน่วยพืน้ ทีส่ ามารถพิจารณาได้จากสมการที่ 6 คือ

(11)
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บทคัดย่อ
เนื่องจากนํ้ามันเตาเป็ นเชือ้ เพลิงทีม่ คี ุณภาพตํ่า การทําให้เกิดการ
เผาไหม้โดยสมบูรณ์ทาํ ได้ค่อนข้างยาก งานวิจยั นี้จงึ มุง่ ศึกษาเพือ่ ทําให้
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดขี น้ึ โดยใช้น้ํามันเตาผสมนํ้าทีอ่ ยู่ในรูปของ
อีมลั ชันและศึ
่
กษาถึงอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมระหว่างนํ้ามันเตากับนํ้าทีอ่ ยู่
ในรูปอีมลั ชั ่น โดยได้ทําการทดลองในห้องเผาไหม้ของหม้อต้มนํ้ ามัน
ร้อนขนาด 580 kW โดยใช้น้ํามันเตาล้วน (W=0%) นํ้ามันเตาผสมนํ้าใน
อัตราส่วนโดยปริมาตรเท่ากับ 11.8%, 18.0% และ 22.0% (W/O,
11.8%; W/O, 18.0%; W/O, 22.0%) เป็ นเชือ้ เพลิงในการเผาไหม้ จาก
ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมระหว่างนํ้ามันเตากับนํ้าอยู่ท่ี
11.8% โดยปริมาตร ซึง่ ทําให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพิม่ ขึน้ จาก
81.04% เป็ น 85.49% ส่งผลให้สามารถประหยัดเชือ้ เพลิงได้ 5.20% ใน
กรณีทไ่ี ม่ปรับแต่งหัวเผา และสามารถประหยัดเชือ้ เพลิงได้ 9.16% เมือ่
มีการปรับแต่งหัวเผาเพือ่ ควบคุมอากาศส่วนเกิน นอกจากนัน้ ยังพบว่า
NOx และ SO2 จากปล่องไอเสียยังมีแนวโน้มทีล่ ดลงเมือ่ เปอร์เซ็นต์ของ
นํ้าในนํ้ามันเตามีคา่ เพิม่ ขึน้
Abstract
Since heavy oil is low quality fuel, it is difficult to get
complete combustion. This research aims to study the use of
heavy oil mixed with water in the form of emulsion in order to
improve combustion efficiency and to find out an appropriate ratio
between heavy oil and water in emulsion. The experiments were
conducted in a combustion chamber of thermal oil boiler with 580
kW capacity. Fuels used in this study are heavy oil (W=0%) and
water-in-oil emulsion, 11.8%, 18.0% and 22.0% (W/O, 11.8%;
W/O, 18.0%; W/O, 22.0%) by volume, respectively. The results
show that the appropriate ratio between water and heavy oil is at
11.8% by volume. At this ratio, the thermal efficiency of hot oil
boiler increases from 81.04% to 85.49%. Fuel saving is 5.20%
fuel when there was no burner tune up. Fuel could be saved to
9.16% when the burner was tuned up to control excess air. In
8

addition, NOx and SO2, from flue gas, tend to decrease when the
percentage of water in heavy oil increases.
บทนํา
จากราคานํ้ ามันในตลาดโลกที่มแี นวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องและ
ปญั หามลพิษด้านสิง่ แวดล้อมทางอากาศมีสงู ขึน้ ทําให้อุตสาหกรรมต้อง
ดําเนินการประหยัดพลังงานพร้อมไปกับการลดมลพิษจากการเผาไหม้
ดังนัน้ การเผาไหม้จงึ จําเป็ นต้องมีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ แต่ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้วการทําให้เกิดการเผาไหม้โดยสมบูรณ์สําหรับนํ้ ามันเตานัน้
ทํ า ได้ ย ากเพราะนํ้ า มัน เตาเป็ น เชื้อ เพลิง ที่ม ีคุ ณ ภาพตํ่ า ดัง นั น้ ใน
งานวิจยั นี้จงึ เน้นศึกษาถึงเทคโนโลยีดา้ นการเผาไหม้ของนํ้ามันเตาผสม
นํ้าทีอ่ ยู่ในรูปของอีมลั ชัน่ มาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในหม้อต้มนํ้ ามันร้อน ทัง้ นี้
กลไกการเผาไหม้ของอีมลั ชั ่น ของนํ้ ามันเตาผสมนํ้ ามีความแตกต่าง
จากกลไกการเผาไหม้ของนํ้ ามันเตาเพียงอย่างเดียว การเผาไหม้ของ
อีมลั ชันนั
่ น้ จะเกิดปรากฎการณ์ทเ่ี รียกว่า micro-explosion ซึง่ เกิดจาก
ละอองหยดนํ้ าเล็ก ๆ ทีม่ อี ยู่ในเชือ้ เพลิงระเหยเป็ นไอจากการพาความ
ร้อนและแผ่ค วามร้อนภายในห้องเผาไหม้ก่ อนการระเหยเป็ นไอของ
หยดนํ้ามัน เนื่องจากอุณหภูมกิ ารระเหยของนํ้านัน้ ตํ่ากว่าอุณหภูมกิ าร
จุดติดไฟด้วยตนเองของนํ้ามันเตา ทําให้เกิดการแตกตัวของละอองฝอย
นํ้ ามันในขัน้ ทีส่ อง การเกิด micro-explosion นี้จะทําให้ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้เ พิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากมีก ารกระจายของละอองนํ้ า มัน ที่ด ี
เชือ้ เพลิงมีการผสมกับออกซิเจนดีขน้ึ นอกจากนี้ NOx นัน้ จะมีค่าลดลง
อย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากการเผาไหม้ของอีมลั ชันนั
่ น้ จะทําให้มอี ุณหภูม ิ
ของเปลวไฟตํ่าลงอันเนื่องมาจากมีไอนํ้ าเป็ นตัวช่วยรับความร้อน โดย
งานวิจยั นี้จะเน้นศึกษาถึงอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมระหว่างนํ้ามันเตากับนํ้า
ทีอ่ ยู่ในรูปของอีมลั ชัน่ เพือ่ ทําให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดขี น้ึ ทําให้
ประหยัดพลังงานและลดมลพิษจากการเผาไหม้
งานวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีการเผาไหม้ของนํ้ามันเตาผสมนํ้าทีอ่ ยู่
ในรูปของอีมลั ชันได้
่ มกี ารศึกษากันในต่างประเทศและทดสอบใช้งานกับ
หม้อไอนํ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี ค.ศ. 2006 Allouis และ
คณะ [1] ได้ทาํ การศึกษาการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าในโรงไฟฟ้าโดยใช้
นํ้ามันเตาผสมนํ้าเพือ่ เป็ นการลดเขม่าจําพวกคาร์บอนทีเ่ ผาไหม้ไม่หมด
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และอนุ ภาคของโลหะทีป่ นเปื้ อนอยู่ในเชือ้ เพลิงทีป่ ล่อยออกมาหลังการ
เผาไหม้ ภายหลังการทดสอบพบว่า เมื่อใช้น้ํ ามันเตาผสมนํ้ า 7.5
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเป็ นเชือ้ เพลิงจะลดเขม่าทีป่ ล่อยออกมา 3 เท่า
เมื่อ เทีย บกับ การใช้ น้ํ า มัน เตาเผาไหม้เ พีย งอย่ า งเดีย วเนื่ อ งจาก
กระบวนการ micro-explosion ทําให้เชือ้ เพลิงมีการผสมกับออกซิเจนดี
ขึน้ และจากการทีม่ หี มู่ OH เพิม่ ขึน้ จะช่วยในการทําปฏิกริ ยิ ากับสารตัง้
ต้น ที่ทํา ให้เ กิด เขม่า ทํา ให้เ ขม่ า ลดลง นอกจากนี้ ไ ด้ม ีก ารรวบรวม
งานวิจยั จํานวนมากทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงผสมนํ้าไว้
ในงานตีพมิ พ์ของ Kadota และ Yamazaki [2] ซึง่ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเทคโนโลยีดา้ นการเผาไหม้ของนํ้ ามันผสมนํ้าทีอ่ ยู่ในรูปของอีมลั ชั ่น
ได้ร ับ ความสนใจอย่ า งมากในป จั จุ บ ัน โดยหลายงานวิจ ัย ได้ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้กบั เครือ่ งยนต์ดเี ซลเช่น ในปี ค.ศ. 1995 Sheng และคณะ
[3] ได้ทําการศึกษาการเกิดกระบวนการ micro-explosions โดยใช้
เชื้อ เพลิง ผสมนํ้ า ชนิ ด water-in-oil
ในเครื่อ งยนต์ ด ีเ ซล เพื่อ
ทํา การศึก ษาป จั จัยที่ส่ง ผลต่อ การเกิดกระบวนการ micro-explosion
และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ทีอ่ ุณหภูมแิ ละความดันภายในห้อง
เผาไหม้ต่าง ๆ ภายหลังการทดสอบพบว่าเมือ่ ใช้เชือ้ เพลิงผสมนํ้า องศา
ของเปลวไฟเพิม่ มากขึน้ และอุณหภูมขิ องเปลวไฟลดลงเนื่องจากไอนํ้าที่
อยู่บริเวณผิวรอบนอกของเชือ้ เพลิงจะเกิดการระเหย ทําให้เกิด vortex
บริเวณด้านหลังของเชื้อเพลิง ทําให้การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับ
อากาศทําได้ดขี น้ึ ส่งผลให้ NOx ลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ทอ่ี ตั ราส่วนของ
เชือ้ เพลิงผสมนํ้า 15 เปอร์เซ็นต์ และในปี ค.ศ. 2006 Yoshimoto Y. [4]
ได้ทําการศึกษาลักษณะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมนํ้ าแบบละออง
เดีย่ วในเครื่องยนต์ดเี ซลโดยทดสอบเปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ํ ามัน
ดีเซลล้วนกับนํ้ ามันดีเซลผสมนํ้ าที่ 30 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเป็ น
เชื้อเพลิงภายหลังการทดสอบพบว่าเวลาการเผาไหม้ของนํ้ ามันดีเซล
ผสมนํ้ารวดเร็วกว่าการใช้น้ํ ามันดีเซลล้วน สาเหตุเกิดจากกระบวนการ
micro-explosion ทําให้เกิดการแตกตัวของละอองเชือ้ เพลิงในขัน้ ทีส่ อง
ซึง่ ช่วยเร่งเวลาในการเผาไหม้ อีกทัง้ ภายหลังการทดสอบยังพบว่า NOx
และเขม่าทีเ่ กิดขึน้ มีค่าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงานวิจยั ของ AbuZaid [5] ได้ทําการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดเี ซลแบบ direct
injection แบบ 1 กระบอกสูบโดยทําการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง
การใช้น้ํามันดีเซลล้วนกับนํ้ามันดีเซลผสมนํ้ าที่ 5%, 10%, 15% และ
20% โดยปริมาตรเป็ นเชื้อเพลิง ภายหลังการทดสอบได้บ่งชี้ถงึ การ
สิน้ เปลืองนํ้ ามันดีเซลทีล่ ดลงเมื่อทํานํ้ ามันดีเซลให้อยู่ในรูปของอีมลั ชัน่
เนื่องจากการที่มนี ้ํ าผสมอยู่ในเชื้อเพลิงจะทําให้เวลาในการจุดระเบิด
นานขึน้ และช่วยให้เชือ้ เพลิงสามารถระเหยกลายเป็ นไอได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนัน้ ยังเป็ นตัวช่วยในการดูดซับความร้อนทําให้อุณหภูมขิ องไอ
เสียทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการเผาไหม้มคี ่าลดลง ซึง่ จากผลการทดลองสรุป
ได้ว่าเมื่อใช้น้ํ ามันดีเ ซลผสมนํ้ าเป็ นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้จะทําให้
อัต ราการสิ้นเปลือ งนํ้ า มันเชื้อเพลิงลดลงและทําให้ป ระสิทธิภาพเชิง
ความร้อนเพิม่ ขึน้ 3.5 เปอร์เซ็นต์ทน่ี ้ํามันดีเซลผสมนํ้า 20 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตร เปรียบเทียบกับการใช้น้ํ ามันดีเซลเพียงอย่างเดียวในการ
เผาไหม้ จากงานวิจยั เทคโนโลยีดา้ นการเผาไหม้น้ํามันเตาผสมนํ้าทีอ่ ยู่
ในรูปของอีมลั ชั ่นเพื่อนํ ามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ในปจั จุบนั
ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศนั น้ ยัง ไม่ ม ีก ารทดลองหรือ ทดสอบ

สมรรถนะการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มนํ้ ามัน
ร้อนอย่างเป็ นระบบ ซึง่ เป็ นทีม่ าของงานวิจยั นี้
อุปกรณ์สาํ หรับการทดลอง
การทดลองเพื่อ ศึก ษาการใช้น้ํ า มัน เตาผสมนํ้ า ที่อ ยู่ ใ นรูป ของ
อีมลั ชันจะทํ
่
าการทดสอบกับห้องทดสอบที่มสี ภาพใกล้เคียงกับการใช้
งานจริงในหม้อไอนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมดังทีแ่ สดงในรูปที่ 1 คือ
Hot oil Boiler: Model Circo Herm CH-500 ขนาด 580 kW

รูปที่ 1 แสดง Hot Oil Boiler
สํา หรับ เชื้อ เพลิง ที่ใ ช้ใ นการทดสอบประกอบด้ว ยนํ้ า มัน เตาล้ว นกับ
นํ้ ามันเตาผสมนํ้ าที่อยู่ในรูปของอีมลั ชัน่ ชนิด water-in-oil ที่ความ
เข้มข้น 11.8% (W/O, W=11.8%), 18.0% (W/O, W=18.0%) และ
22.0% (W/O, W=22.0%) โดยปริมาตร ทีไ่ ด้จากการผสมของเครือ่ ง
ผสม ของบริษทั SECA (Thailand): Model ST 1500 โดยทําการ
ทดสอบในสองกรณีคอื ไม่มกี ารปรับแต่งหัวเผาและมีการปรับแต่งหัวเผา
เพือ่ ควบคุมอากาศส่วนเกิน

วิ ธีการทดลอง
วิธ ีการทดลองมีด งั นี้
เมื่อเดินเครื่องหม้อ ต้มนํ้ า มันร้อ น ป มั
ั ้ ามันร้อนภายในระบบให้ไหลผ่านเครื่อง
หมุนเวียนนํ้ ามันร้อนจะปมนํ
แลกเปลี่ยนความร้อนและวนกลับมารับความร้อนภายในห้องเผาไหม้
เมือ่ อัตราการไหลของนํ้ามันร้อนถึงค่าทีก่ ําหนด ตูค้ วบคุมไฟฟ้าจะสังให้
่
หัวเผาทํางาน หัวเผาจะส่งเชื้อเพลิงเข้าไปเผาไหม้ในหม้อนํ้ ามันร้อน
เพื่อให้ความร้อนแก่น้ํ ามันร้อน โดยนํ้ ามันร้อนทีไ่ ด้รบั ความร้อนจะไหล
ไปแลกเปลีย่ นความร้อนกับนํ้ าในเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนโดยอัตรา
การไหลของนํ้ าจะถูกปรับให้คงที่แล้วในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
หลังจากนัน้ นํ้ ามันร้อนจะวนกลับมารับความร้อนใหม่ภายในห้องเผา
ไหม้ เมื่อระบบของหม้อต้มนํ้ ามันร้อนและผลต่างอุณหภูมนิ ้ํ าเข้าและ
อุณหภูมนิ ้ํ าออกของเครื่องแลกเปลีย่ นความร้อนอยู่ในสภาวะคงทีแ่ ล้ว
ทําการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยแผนผังการติดตัง้ อุปกรณ์วดั ต่าง ๆ แสดง
ดังรูปที่ 2 ซึ่งข้อ มูล ที่ทํา การวัดมีด งั นี้ อุ ณหภูมขิ องนํ้ า เข้าเครื่อ ง
แลกเปลีย่ นความร้อนเก็บข้อมูลจาก RTD 1 อุณหภูมขิ องนํ้าทีอ่ อกจาก
เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนเก็บข้อมูลจาก RTD 2 อุณหภูมแิ ก๊สไอเสีย
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เก็บข้อมูลจาก RTD 3 อัตราการไหลของนํ้ าที่ไหลผ่านเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนเก็บข้อมูลจากเครื่องวัดอัตราการไหล และอัตรา
การไหลของเชื้อ เพลิง ที่ใ ช้ใ นการเผาไหม้เ ก็บ ข้อ มูล จากตาชั ่งแบบ
ดิจติ อล ส่วนมลพิษจากการเผาไหม้เก็บข้อมูลจากเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
ไอเสีย Messtechnik EHEIM GmbH รุน่ Visit 01-L/LR บริเวณปล่อง
ไอเสีย

ผลการทดลอง
ผลจากการทดลองเมื่อใช้เชือ้ เพลิงนํ้ามันเตาล้วนเปรียบเทียบกับ
กับ นํ้ า มัน เตาผสมนํ้ า ที่เ ปอร์เ ซ็น ต์ ข องนํ้ า ต่ า งๆ พบว่า เมื่อ เปลี่ย น
เชือ้ เพลิงจากนํ้ามันเตาเป็ นนํ้ามันเตาผสมนํ้า ปริมาณความร้อนทีน่ ้ํารับ
ไปได้จากเครื่องแลกเปลีย่ นความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนที่
เพิม่ ขึน้ ของนํ้าเนื่องจากค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงทีล่ ดลงดังแสดงในรูป
ที่ 3 ส่วนในกรณีควบคุมออกซิเจนส่วนเกินสามารถควบคุมให้มคี ่า
ใกล้เคียงกันที่ ± 0.48% O2 ซึ่งเป็ นค่าออกซิเจนทีส่ ามารถปรับได้
สําหรับการทดลองนี้ โดยพบว่า ปริมาณความร้อนทีน่ ้ํ ารับไปได้จาก
เครื่องแลกเปลีย่ นความร้อนมีแนวโน้มทีล่ ดลงน้อยกว่าการทีไ่ ม่ควบคุม
ออกซิเจนส่วนเกิน เนื่องจากเมื่อทําการควบคุมออกซิเจนส่วนเกินให้ม ี
ปริมาณทีล่ ดลงจะทําให้ความร้อนทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ทถ่ี ูกพาออกไป
พร้อมกับไอเสียนัน้ ลดลงตามไปด้วย ซึง่ เมือ่ ใช้น้ํามันเตาผสมนํ้าในการ
เผาไหม้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ และเมื่อควบคุม
ออกซิเ จนส่ว นเกิน จะให้ป ระสิท ธิภ าพเชิง ความร้อ นสู ง กว่ า การไม่
ควบคุมออกซิเจนส่วนเกินทีอ่ ตั ราส่วนนํ้าต่อเชือ้ เพลิงเดียวกันดังแสดง
ในรูปที่ 4

รูปที่ 2 แสดงค่าของข้อมูลทีว่ ดั ได้จากหม้อต้มนํ้ามันร้อน
การคํานวณหาค่าของพลังงานความร้อนทีน่ ้ําในเครือ่ งแลกเปลีย่ น
ความร้อนรับไว้จากการเผาไหม้และหาค่าประสิทธิภาพทางความร้อน
โดยใช้สมการที่ (1) และ (2) ตามลําดับ ส่วนเปอร์เซ็นต์การประหยัด
เชื้อเพลิงคํานวณได้จากผลต่างประสิทธิภาพเชิงความร้อนเมื่อเปลี่ยน
เชื้ อ เพลิ ง จากนํ้ า มัน เตาล้ ว นเป็ นเชื้ อ เพลิ ง นํ้ า มัน เตาผสมนํ้ า ต่ อ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเมื่อใช้น้ํ ามันเตาผสมนํ้าดังแสดงในสมการที่
(3)
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รูปที่ 3 แสดงค่าของพลังงานความร้อนทีน่ ้ําในเครือ่ งแลกเปลีย่ นความ
ร้อนรับไว้

(3)

จากรูปที่ 5 แสดงเปอร์เซ็นต์การประหยัดเชือ้ เพลิงซึง่ เมือ่ ใช้เชือ้ เพลิง
ผสมนํ้ า 11.8% ในการเผาไหม้จะทําให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
เพิม่ ขึน้ จาก 81.04% เป็ น 85.49% เนื่องจากกระบวนการ microexplosion ดังนัน้ จะสามารถประหยัดเชือ้ เพลิงได้ 5.20% ในกรณีทไ่ี ม่
ควบคุ ม ออกซิเ จนส่ ว นเกิน และเมื่อ ควบคุ ม ออกซิเ จนส่ ว นเกิน จะ
สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ 9.16% 14.68% และ 15.01% ที่
เปอร์เซ็นต์ของนํ้าต่างๆ ตามลําดับ แต่เปอร์เซ็นต์การประหยัดเชือ้ เพลิง
ยังไม่ใช้ปจั จัยเดียวทีท่ าํ การพิจารณาถึงปริมาณนํ้าทีเ่ หมาะสมทีผ่ สมใน
เชือ้ เพลิง

m f × LHV

% Save =

ηe -ηo
ηe

⋅

โดยที่ Q คืออัตราพลังงานความร้อนทีน่ ้ําในเครื่องแลกเปลี่ยนความ
.

ร้อนรับไว้ mw คืออัตราการไหลของนํ้ าที่ไหลผ่านเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน C p คือค่าความร้อนจําเพาะของนํ้า ΔT คือผลต่างอุณหภูม ิ
นํ้ าเข้าและอุณหภูมนิ ้ํ าออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน η คือ
.

ประสิทธิภาพทางความร้อน m f คืออัตราการไหลของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้
LHV คือค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง ηe คือประสิทธิภาพทาง
ความร้อนเมือ่ ใช้น้ํามันเตาผสมนํ้า η o คือประสิทธิภาพทางความร้อน
เมือ่ ใช้น้ํามันเตาล้วน
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รูปที่ 7 แสดงค่า CO2 ในแก๊สไอเสีย

อีกปจั จัยหนึ่งทีต่ อ้ งพิจารณาก็คอื เรื่องของมลพิษทีเ่ กิดจากการเผาไหม้
จากรูปที่ 6 พบว่าค่าของออกซิเจนส่วนเกินมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นเมื่อ
เปอร์เซ็นต์ของนํ้าทีผ่ สมอยู่ในเชือ้ เพลิงมีค่าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากหมู่ OH ที่
ผสมอยู่ในนํ้ าในกรณีท่ไี ม่มกี ารปรับแต่งหัวเผาเพื่อควบคุมออกซิเจน
ส่วนเกินและส่งผลให้ค่าของ CO2 ซึง่ แปรผกผันกับออกซิเจนส่วนเกินมี
แนวโน้มลดลงตามลําดับดังทีแ่ สดงในรูปที่ 7 ซึ่งเมื่อทําการปรับลด
ปริมาณลมทีป่ ้ อนให้กบั หัวเผาเมื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากนํ้ ามันเตาล้วน
เป็ นนํ้ ามันเตาผสมนํ้ าแล้วออกซิเจนส่วนเกินทีเ่ ปอร์เซ็นต์น้ํ าต่างๆ จะ
อยู่ในช่วง 6-7% ซึง่ ใกล้เคียงกับการใช้น้ํามันเตาล้วนเป็ นเชือ้ เพลิงใน
การเผาไหม้ จากรูปที่ 8 ค่าของอุณหภูมแิ ก๊สไอเสียมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากเมือ่ ใช้เชือ้ เพลิงผสมนํ้าอุณหภูมกิ ารเผาไหม้จะมีค่าตํ่าลง จาก
ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงทีล่ ดลงตามอัตราส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนํ้า ส่งผล
ให้คา่ ของ NOx ทีอ่ อกซิเจนส่วนเกิน 0 เปอร์เซ็นต์ซง่ึ เกิดบริเวณการเผา
ไหม้ท่ีม ีอุ ณ หภู ม ิสู ง มีค่ า ลดลงจากตามลํ า ดับ ดัง ที่แ สดงในรู ป ที่ 9
เนื่องจากการเผาไหม้ของอีมลั ชันนั
่ น้ จะทําให้มอี ุ ณหภูมขิ องเปลวไฟ
ตํ่าลงอันเนื่องมาจากมีไอนํ้ าเป็ นตัวช่วยรับความร้อนและเมื่อทําการ
ควบคุมออกซิเจนส่วนเกินเมือ่ เปลีย่ นเชือ้ เพลิงเป็ นนํ้ามันเตาผสมนํ้าจะ

ทําให้อุณหภูมภิ ายในห้องเผาไหม้สงู ขึน้ ซึง่ เกิดจากการลดปริมาณลมที่
ป้อนให้กบั หัวเผา ทําให้เป็ นการลดการสูญเสียความร้อนจากแก๊สไอเสีย
ส่งผลให้ค่าของอุณหภูมแิ ก๊สไอเสียและ NOx ทีอ่ อกซิเจนส่วนเกิน 0
เปอร์เ ซ็น ต์ม ีค่า เพิ่ม ขึ้น เล็ก น้ อ ยเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กรณี ท่ีไ ม่ม ีก าร
ปรับ แต่ ง หัว เผาเพื่อ ควบคุ ม ออกซิเ จนส่ ว นเกิน ที่เ ปอร์เ ซ็น ต์ น้ํ า ใน
เชือ้ เพลิงเดียวกัน จากรูปที่ 10 แสดงค่าของ CO ทีอ่ อกซิเจนส่วนเกิน
0 เปอร์เซ็นต์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามอัตราส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนํ้าเนื่องจาก
นํ้าทีผ่ สมอยูใ่ นเชือ้ เพลิงทําให้อุณหภูมกิ ารเผาไหม้มคี า่ ลดลงคาร์บอนจึง
ทําปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนได้ ไม่สมบูรณ์อกี ทัง้ นํ้าทีผ่ สมอยู่ในเชือ้ เพลิง
ทําให้ค่าความหนืดของเชื้อเพลิงมีค่าเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้รูปร่าง
ของเปลวไฟมีรูปร่างที่ไม่เหมาะสมกับห้องเผาไหม้เดิม ผลที่ได้นัน้ จึง
แสดงออกมาเป็ นปริมาณของ CO นอกจากนัน้ ปริมาณ CO ของนํ้ามัน
เตาผสมนํ้า 18.0% และนํ้ามันเตาผสมนํ้า 22.0% โดยปริมาตร ยังมี
ปริมาณทีส่ ูงเกินไปสําหรับการเผาไหม้ ส่วนในกรณีทม่ี กี ารควบคุม
ออกซิเจนส่วนเกิน ค่าของ CO มีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากเมือ่
ทําการควบคุมออกซิเจนให้อยู่ในช่วง 6-7% ปริมาณลมที่ส่งเข้าไป
ภายในห้องเผาไหม้จะลดลงเป็ นการลดการสูญเสียความร้อนจากไอเสีย
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รูปที่ 11 แสดงค่า SO2 ในแก๊สไอเสีย

ทําให้อุณหภูมภิ ายในห้องเผาไหม้สงู ขึน้ ซึง่ ไปหักล้างกับการทีส่ ว่ นผสม
ของนํ้าทําให้อุณหภูมภิ ายในห้องเผาไหม้ลดตํ่าลง เมื่ออุณหภูมภิ ายใน
ห้องเผาไหม้สูงขึน้ ทําให้คาร์บอนในเชื้อเพลิงสามารถทําปฏิกริ ยิ ากับ
ออกซิไดเซอร์ กลายเป็ น CO2 ได้ดขี น้ึ โดยพิจารณาจากค่าของ CO2 ที่
เพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลของการทดลองปรับออกซิเจนส่วนเกิน
กับไม่ปรับออกซิเจนส่วนเกินทีอ่ ตั ราส่วนเชือ้ เพลิงผสมนํ้าเดียวกันดังที่
แสดงในรูป 7 และอีกสาเหตุหนึ่งคือ เมื่อปรับปริมาณลมให้ลดลงแล้ว
สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ย ัง ไม่ ไ ด้ เ ผาไหม้ห รือ เผาไหม้ย ัง ไม่
สมบูรณ์ภายในห้องเผาไหม้จะถูกสันดาปและมีเวลาในการสันดาปมาก
ขึน้ ค่าของ CO จึงมีปริมาณทีล่ ดลงอย่างเห็นได้ชดั ค่าของ SO2 ที่
ออกซิเจนส่วนเกิน 0 เปอร์เซ็นต์มแี นวโน้มลดลงตามอัตราส่วนที่
เพิม่ ขึน้ ของนํ้าดังแสดงในรูปที่ 11 เนื่องจากนํ้าทีผ่ สมอยู่ในเชือ้ เพลิงทํา
ให้ซลั เฟอร์ทอ่ี ยูใ่ นเชือ้ เพลิงมีปริมาณลดลง และเมือ่ ปรับแต่งหัวเผาเพือ่
ควบคุมอากาศส่วนเกินพบว่า SO2 มีค่าลดลงเล็กน้อยทีเ่ ปอร์เซ็นต์น้ํ า
ในเชื้อเพลิงเดียวกันเนื่องจากการลดปริมาณออกซิเจนส่วนเกินจะเป็ น
การลดออกซิไดเซอร์ให้ซลั เฟอร์สนั ดาปกลายเป็ นซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ได้น้อยลง

สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองสรุ ป ได้ว่ า ปริม าณนํ้ า ที่เ หมาะสมที่ผ สมใน
เชื้อเพลิงสําหรับการทดลองนี้คอื 11.8% โดยปริมาตร โดยสามารถ
ประหยัดเชือ้ เพลิงได้ 5.20% เมือ่ ไม่มกี ารปรับเปลีย่ นสถานะของหัวเผา
ส่วนปริมาณไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์มปี ริมาณลดลง
แต่ ป ริม าณคาร์บ อนมอนออกไซด์ม ีป ริม าณเพิ่ม ขึ้น อย่ า งเห็น ได้ช ัด
ดัง นั ้น เมื่อ ใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ผสมนํ้ า ในการเผาไหม้ ควรจะลดปริม าณ
ออกซิเจนส่วนเกินในระบบทีเ่ พิม่ ขึน้ จากหมู่ OH ของนํ้ าทีผ่ สมอยู่ใน
เชือ้ เพลิงโดยการลดปริมาณลมทีป่ ้ อนให้กบั หัวเผา ซึง่ จะทําให้เป็ นการ
ลดการสูญเสียความร้อนจากแก๊ สไอเสีย ทําให้อุ ณ หภูมกิ ารเผาไหม้
สูงขึน้ ปริมาณของคาร์บอนมอนออกไซด์จงึ มีค่าลดลงทีเ่ ปอร์เซ็นต์ของ
นํ้ า ที่ผสมอยู่ในเชื้อ เพลิง เดีย วกัน นอกจากนัน้ ยัง ทําให้ก ารประหยัด
เชือ้ เพลิงมีคา่ เพิม่ ขึน้ จาก 5.20% เป็ น 9.16% เมือ่ มีการปรับแต่งหัวเผา
เพือ่ ควบคุมอากาศส่วนเกิน
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Abstract
Submicron-sized aerosol particles, defined as
aerosols with particle diameters less than 1 µm,
suspended in air have significant effects on the human
health, global climate, air quality and processes in various
industries such as food, pharmaceutical and medical,
electronic and semiconductor industries. Automotive
engines have long been recognized as a major source of
submicron-sized aerosol particles. Development of
aerosol detection and size distribution measurement
methods has been primarily motivated by the need to find
better means of monitoring and controlling indoor and
outdoor aerosols for pollution and process control
industry. In this study, a submicron electrical aerosol
detection system for measuring particle number
concentration in the size range between 1 nm – 1 µm
using electrostatic charge measurement technique was
developed. It consists of a size selective inlet, a particle
charging system, an ion trap, a Faraday cup electrometer,
a signal conditioning and processing system, and an I/O
control and human-computer interface. In this system, an
aerosol sample first passes through the size selective inlet
to remove particles outside the measurement size range
based on their aerodynamic diameter, and then pass
through the unipolar corona charger that sets a charge on
the particles and enter the ion trap to remove the free
ions. After the ion trap, the charged particles then enter
the Faraday cup electrometer for measuring ultra low
current about 10-12 A induced by charged particles
collected on the filter in Faraday cup corresponding to the
number concentration of particles. Signal current is then
recorded and processed by a data acquisition system. A
detailed description of the operating principle of the
system as well as main components was presented. The
performance of the prototype electrometer circuit used in
this work was evaluated and compared with a commercial
electrometer and good agreement was found from the
comparison. Finally, the preliminary experimental testing
results were also shown and discussed.
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1. Introduction
Detection and measurement of aerosol particles have
become an important topic in atmospheric pollution
monitoring and source characterization. In recent years
considerable interest has been shown to submicron-sized
aerosol particles, defined as aerosols with particle
diameters less than 1 µm, for two main reasons. First,
such particles have been associated with adverse health
effects in areas of high concentrations, and second,
aerosols are believed to have a significant influence on
atmospheric quality, climate at a local and global scale
and processes in various industries such as food,
pharmaceutical
and
medical,
electronic
and
semiconductor industries [1]. A submicron-sized aerosol
particle instruments have been developed to monitoring
indoor and outdoor aerosols for pollution and process
control industry for this purpose [2, 3].
There are several commercial instruments using
various methods of detecting and measuring the size
distribution and number concentration of particles.
Available instruments include a Scanning Mobility
Particle Sizer (SMPS) using electrical mobility of
particles [4], a Condensation Particle Counter (CPC)
which uses particle growth and optical property [5, 6], an
Electrical Aerosol Detector (EAD) which uses
electrostatic charge measurement technique [7], and an
Electrical Low Pressure Impactor (ELPI) using inertia
impaction of particles under low pressure [8]. These
commercial instruments are widely used for measuring
airborne ultra fine particles and provide high-resolution
measurement, but they are very expensive and larges
sizes. According to the instruction manual for CPC
(Model 3010, TSI Inc), a CPC does not operate in
ambient temperatures outside the control range of 10oC to
34oC, and the pump and flow sensor of a CPC cannot
control the flow when the pressure at the aerosol inlet, the
make up air inlet, or the pump exhaust is too high or too
low [6]. In addition, the CPC should be carefully moved
in caution to protect the optics contamination from
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working fluid like alcohol (C4H9OH) [6].

Figure 1. Schematic diagram of the submicron electrical aerosol detection system.
The movability of instruments should be considered
in monitoring airborne aerosol particles. To avoid this
problem, an inexpensive detector, suitable for detection
of particle number concentration in the submicron size
range, was built and experimentally tested in this study.
This system is based on unipolar corona charging and
electrostatic detection of highly charged particles. A
detailed description of the operating principle of the
sensor was presented. The performance of the prototype
electrometer circuit used in this work as well as the
preliminary experimental testing results were also shown
and discussed.
2. A Submicron Electrical Aerosol Detection System
The following paragraphs give a detailed description
of main components of the detection system. Figure 1
shows the schematic diagram of the submicron electrical
aerosol detection system, developed in this study. The
system is composed of a flow system is regulated and
controlled by means of mass flow controllers with a
vacuum pump, a size selective inlet to remove the particle
outside the measurement range, a particle charger using
corona discharge technique to charge the particles, an ion
trap to remove the high electrical mobility of free ions
after charger, a Faraday cup to collect charged particles,
an electrometer for measuring signal current from the
Faraday cup, and a computer controlled data acquisition
and management system.
2.1 Size Selective Inlet
The inertial impactor was used to remove particles
larger than a known aerodynamic size, upstream of the
system. The aerodynamic particle size at which the
particles are separated is called the cut-point diameter. In
the impactor, the aerosol flow is accelerated through a
nozzle directed at a flat plate. The impaction plate
deflects the flow streamlines to a 90o bend. Particles with

sufficient inertia are unable to follow the streamlines and
impact on the plate. Smaller particles are able to follow
the streamlines and avoid contact with the plate and exit
the impactor. The particle collection efficiency of the
impactor, E, is determined from [9]
⎡ ⎛d
E = ⎢1 + ⎜ 50
⎢ ⎜⎝ d p
⎣

⎞
⎟⎟
⎠

2s

⎤
⎥
⎥
⎦

−1

(1)

where dp is the particle diameter, and d50 is the particle
cut-off diameter at 50% collection efficiency can be
calculated by [1]
d50 =

9πη D 3Stk 50
4ρ p Qa Cc

(2)

where Cc is the Cunningham slip correction factor, η is
the gas viscosity, D is the acceleration nozzle diameter,
Stk50 is the Stokes number for the particle cut-off
diameter at 50% collection efficiency, ρ p is the particle
density, and Qa is the aerosol flow rate.
2.2 Particle Charger
The corona-needle charger used in the present study
consists of a coaxial corona-needle electrode placed along
the axis of a cylindrical tube with tapered ends [10]. The
needle electrode is made of a stainless steel rod 3 mm in
diameter and 49 mm length, ended in a sharp tip. The
angle of the needle cone was about 9o and the tip radius
was about 50 μm, as estimated under a microscope. The
outer cylindrical is made of aluminum tube 30 mm in
diameter and 25 mm length with conical shape. The angle
of the cone was about 30o and the orifice diameter was
about 4 mm. The distance between the needle electrode
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be expected. To transfer charges gathered at the HEPA
filter to an electrometer that is outside the faraday cage,
BNC connector is connected to HEPA filter. Because
material of HEPA filter is conductor such as glass fiber,
charges collected in the filter can move to the
electrometer through the low noise cable and BNC
connector without delay. In the case of existing aerosol
electrometer airflow is curved at 90 degrees while air is
drifted from sampling probe to the filter. It can become
the cause of charge loss. To solve this problem airflow
into faraday cage is straighten not to change the direction
of the flow and loss the charge. The particle number
concentration, Np, is related to the signal current, Ip, at
HEPA filter is given by [11]

and the cone apex is 2 mm.

Np =

Figure 2. Schematic diagram of the Faraday cup.
The corona electrode head is connected to a DC high
voltage supply, while the outer electrode is grounded. An
adjustable DC high voltage power supply is used to
maintain the corona voltage difference, typically of the
order of 1.0 – 5.0 kV. The corona discharge generates
ions which move rapidly in the strong corona discharge
field toward the outer electrode wall. Aerosol flow is
directed across the corona discharge field and is charged
by ion-particle collisions via diffusion charging and field
charging mechanisms.
2.3 Ion Trap
The ion trap was used to remove the high electrical
mobility of free ions after the charger. As the free ions
can potentially reach the detector and ruin the
measurement, a trap field is introduced just after the
corona charger. The trap field is across the aerosol flow
and has a 200 V, and the trap penetration, Ptrap, is given
by [1]
Ptrap = 1 −

2π Z iVL
Qa ln(r2 / r1 )

(3)

where Zi is the mobility of ion (equal to 0.00014 m2/V.s
for the positive ion), V is the trap voltage, L is the trap
length, and r1 and r2 are the inner and outer radii of the
electrode, respectively.
2.4 Faraday Cup
Figure 2 shows schematic diagram of the Faraday
cup. To completely shield the HEPA (high efficiency
particulate air) filter collecting the charged particles,
external case is made of a stainless steel, and HEPA filter
is electrically disconnected from the external case with
Teflon stand. The Faraday cup plays a role to prevent
electric noise to measure very low current caused by
charged particles, which are collected by an internal
HEPA filter. If the object of measurement is not shielded
completely, noise which is 1000 times of resolutions to
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Ip

(4)

n p (d p )eQa

where np is the number of elementary charge units, e is
the elementary unit of charge (1.6 × 10-19 C), and Qa is
the volumetric aerosol sampling flow rate into a Faraday
cup. The average number of elementary charges carried
by particles with diameter, dp, and is given by following
equation [1]

⎡ π K E d p ci e 2 N i t ⎤
n p (d p ) =
ln ⎢1 +
⎥
2kT
2 K E e 2 ⎣⎢
⎦⎥
d p kT

(5)

where ci is the mean thermal speed of the ions (240 m/s),
k is the Boltzmann’s constant (1.380658 × 10-23 J/K, for
air), T is the temperature, KE is the constant of
proportionality, Ni is the ion concentration, and t is the
residence time of the particle charger. For the coronaneedle charger, an approximate expression for the Nit
product can be derived [10]:
Ni =

Ii d

π ( r1 + r2 )

( r1 − r2 )

(6)
2

+ L2 eZ iV

where Ii is the charging current, d is the distance between
the electrode tip and the cone apex, r1 and r2 are the inner
and outer radii of a conical frustum, respectively, L is the
length of the charging zone, and V is the corona voltage.
2.5 Sensitive Electrometer
The schematic presentation of an electrometer circuit
design for aerosol detection system is shown in Figure 3.
This circuit is a simple current-to-voltage converter,
where the voltage drop caused by a current flowing
through a resistor is measured. The circuit adopted two
cascaded negative feedback amplifiers. Extra component
in this circuit is primarily for fine offset voltage
adjustment and input/output protection. A 12V power
supply capable of providing 100 mA is required. The
feedback capacitor and RC low-pass filter were used to
reduce high-frequency noise and to prevent oscillations of
the amplifier output [12]. In order to avoid expensive
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construction, commercially-available low-cost monolithic
operational amplifiers were used.

Figure 4. Performance comparison between the
prototype and commercial electrometer.

Figure 3. Schematic diagram of the sensitive
electrometer circuit.
The commercially-available operational amplifiers used
in this circuit is the LMC662, which was designed for
low current measurement and featured ultra-low input
bias current (2 fA maximum) and low offset voltage drift
(1.3 μV/oC) [13]. The output voltage, Vo, of this circuit is
given by the following equation:
⎛ R + R3 R6 ⎞
Vo = I i R1 ⎜ 2
⎟
⎝ R1 R5 ⎠

(7)

where Ii is the input current, R1 and R5 are the input
resistors of the first and second amplifiers, respectively,
R2 and R3 are the feedback resistors of the first amplifier,
and R6 is the feedback resistors of the second amplifier.
This circuit gives an output voltage of 10 mV per 1 pA of
input signal current. The electrometer circuit was
calibrated with a current injection circuit, high-impedance
current source [12]. It consists of an appropriately highstandard resistor (10 GΩ) and an adjustable voltage
source in the range between 0 – 5 V. The output current
of this circuit can simply be calculated from the Ohm’s
law.
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Figure 5. Schematic diagram of the experimental setup
for preliminary testing of the submicron electrical aerosol
detection system.
The range of the output current is from 1 pA to 10 pA. It
should be noted that the electrometer circuit input was
operated at virtual ground potential during calibration and
subsequent current measurement. The output voltage
from the electrometer circuit was measured and recorded
by a highly-accurate digital voltmeter. The voltage
reading was then translated into the current measurement.
The comparison of measured current from this work and
a commercial electrometer, Keithley model 6517A, with
high-accuracy current source is shown in Figure 4. It was
shown that the measured current was rising linearly as
input current increased. Generally, the currents measured
from this work were found to agree very well with those
measured by the Keithley model 6517A. Very small
difference about 5% was obtained.
2.6 Data Acquisition and Processing System
The measurement is controlled and data sampled by
an external personal computer via RS-232 serial port
cable. Software running on an external computer was
developed, based on Microsoft Visual Basic
programming for all data processing. The software is able
to display the particle number concentration.
3. Preliminary Experimental Testing
Figure 5 shows the schematic diagram of the
experimental setup for preliminary testing of the
submicron electrical aerosol detection system. The
combustion aerosol generator was used to generate a
polydisperse carbonaceous diffusion flame aerosol for
this experiment. Stable polydisperse aerosols with
particle number concentrations of approximately 1012 –
1014 particles/m3 were obtained [14]. The particle size
obtained by scanning electron microcopy (SEM) was in
the range between approximately 10 nm – 10 µm. Figure
6 shows the particle morphologies of agglomerates
obtained from the scanning electron micrograph, taken
with a JEOL JSM-6335F Field Emission Scanning
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Electron Microscope, operated
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Figure 6. Scanning electron micrograph of sampling
particle from the generator.
The particles were first dried with the diffusion drier.
Thus, any remaining water was removed. Before aerosol
particles entering the system, the particles were diluted
and mixed with clean air, which had been filtered through
a HEPA filter, in the mixing chamber. The system was
operated at aerosol flow rate in the range of 1.0 – 4.0
L/min. To reduce errors due to time variations in the
aerosol concentrations, repeat measurements were
commenced at least 5 min after the introduction of the
aerosol into the measurement system.
In this paper, four different operating conditions of
the aerosol flow rate were preliminary experimental
tested on the particle number concentration
measurements of the system. Variation of aerosol flow
rate was carried out by adjusting the inlet mass flow
controller in the range of 1.0 to 4.0 l/min and the
operating pressure was about 1000 mbar. Figure 7 shows
variation of measured particle number concentration and
signal current with aerosol flow rates. The measured
signal current and the particle number concentration were
found in the range of approximately 90 – 700 pA and 3 –
7 × 1013 particles/m3, respectively. It was found that an
increase in the aerosol flow rate resulted in an increase in
measured signal current corresponding to the particle
number concentration because the signal current was
approximately proportional to the aerosol flow rate.
4. Conclusions and Future Work
The system for detecting the number concentration
of submicron-sized aerosol particles with a Faraday cup
electrometer has been presented and described in this
paper. The detecting method was based on unipolar
corona charging and electrostatic detection of highly
charged particles. It was able to detect particle number
concentration in the submicron size range. A prototype of
the system has been constructed and evaluated.
Preliminary experimental testing results obtained were
very promising. It was demonstrated that the system can
be used in detecting the number concentration of the
particles.
The
following
paragraphs
give
specific
recommendations for further research work on both the
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Figure 7. Variation of measured particle number
concentration and current with aerosol flow rates.
•
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•

There are various techniques and devices exist
for generating aerosol samples to testing and
calibration of any instrument that measures
aerosol particles. One of the most widely used
techniques of generating monodisperse aerosol
particles is by using the Tandem DMA method.
The main advantage of this method is the wide
range of particle sizes it can generate. Further
research, may involve the Tandem DMA.
Calibration and comparison of the instrument
with other particle measuring devices such as
SMPS, CPC, EAD, and ELPI should be
conducted further.
In order to measure transient behavior of
airborne particles, such as those found in
automotive exhaust gas, the time response of the
instrument should be further improved.
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บทคัดย่อ
ั หาที่ซ ับ ซ้ อ น ต้ อ งอาศัย การมีส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนและ
ขยะเป็ น ป ญ
ั หาได้ จากการศึก ษา
เทคโนโลยีท่ีเ หมาะสมจึง จะสามารถแก้ไ ขป ญ
วิธกี ารจัดการขยะชุมชนจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่าสุด
ตําบลท่าสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตําบลต้นเปา
อํา เภอสันกํา แพง จัง หวัด เชีย งใหม่ โดยวิส าหกิจชุ มชนท่า สุด เลือ ก
เทคโนโลยีเตาเผาขยะแบบไม่ใช้พลังงาน ทีม่ ตี น้ ทุนในการก่อสร้างและ
ดํ า เนิ น การตํ่ า ในการดํ า เนิ น งานสามารถเผากํ า จัด ขยะแห้ ง เช่ น
ถุงพลาสติกและบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ ที่ไม่มสี ่วนผสมของขยะเปี ยก
อย่างเศษอาหาร ผักและผลไม้ และมีการผึง่ ขยะให้แห้งเนื่องจากขยะถูก
ทิ้งให้เปี ยกฝนในฤดูฝนด้วยโรงตากขยะพลังงานแสงอาทิตย์ จะทําให้
สามารถเผากําจัดได้ถึง 184 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
อุณหภูมกิ ๊ าซไอเสีย
เฉลี่ย 691 องศาเซลเซียส ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
สู ง สุ ด 134 ส่ ว นในล้ า นส่ ว น(ppm) ไม่ พ บปริม าณก๊ า ซซัล เฟอร์ไ ด
ออกไซด์ (SO2) และความทึบแสงไม่เกิน 20 % ประสิทธิภาพการเผา
ไหม้เฉลี่ย 99.95% ผลิตกํา ลังงานความร้อนในรูป ของก๊ าซไอเสียได้
519.06 กิโลวัตต์ แต่สมรรถนะจะลดน้อยลงไปเมื่อมีส่วนผสมของขยะ
เปี ยกเพิม่ ขึ้น ดังนัน้ เพื่อให้การเผากําจัด ขยะมีป ระสิทธิภ าพ จึงควร
ปรับปรุงด้านการจัดการขยะ ให้มกี ารแยกขยะพวกเศษอาหาร ผักและ
ผลไม้ ออกไป โดยนํ าไปทําปุ๋ยหมักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ป๋ ุยเคมี
ของเกษตรกร ส่ว นเทศบาลตํา บลต้น เปาเป็ น อีก หนึ่ ง ชุ ม ชนที่ม ีก าร
รณรงค์โครงการคัดแยกขยะเพือ่ ลดปริมาณมูลฝอย โดยมีการให้ความรู้
แก่ชาวบ้านในการคัดแยกขยะ มูลค่าของขยะชนิดต่างๆ การทําปุ๋ยหมัก
จากขยะ และจัดให้มกี ารรับซื้อขยะโดยผูป้ ระกอบการค้าขยะรีไซเคิล
เป็ น ประจํา ทุ ก ๆเดือน โดยตัง้ แต่ เ ดือ น พฤศจิก ายน พ.ศ. 2550 ถึง
มกราคม พ.ศ. 2551 มีมูล ค่า การซื้อขายขยะอยู่ท่ี 39,192 บาท ถึง
47,323 บาท ต่อเดือน
1. บทนํา
การจัดการขยะด้ว ยวิธ ีการเผา เป็ น ทางเลือ กหนึ่ ง ที่นิยมใช้ก นั อย่า ง
แพร่หลายในการแก้ไขปญั หาขยะทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แต่ถา้
หากไม่มกี ารควบคุมกระบวนการเผาให้มปี ระสิทธิภาพก็อาจเกิดปญั หา
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สิง่ แวดล้อมตามมาอย่างใหญ่หลวง การเผากําจัดขยะด้วยเตาเผาแบบ
ไม่ใช้พลังงานถูกนํามาใช้ในการจัดการแก้ไขปญั หาขยะ เพราะเป็ นการ
กําจัดให้หมดไป ไม่มขี ยะตกค้าง ไม่สง่ กลิน่ เหม็นและควันรบกวนผูท้ อ่ี ยู่
อาศัย ใกล้ เ คีย ง จึง มีก ารส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารพัฒ นาโดยเข้า ไปศึก ษา
หลักการทํางานของเตาเผาขยะ ประเมินสมรรถนะ ให้เกิดเป็ นข้อมูลเชิง
วิศวกรรมในการวิเคราะห์ ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงเตาเผาและ
กรรมวิธกี ารเผาให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
นอกจากนัน้ แล้วการพัฒนาการจัดการขยะก็เป็ นสิง่ สําคัญเพราะการนํ า
ขยะมาใช้เ ป็ นพลัง งาน เทคโนโลยีเ พียงอย่างเดียวไม่สามารถทําได้
เทคโนโลยีต่างๆทีน่ ํามาใช้ในการผลิตเป็ นพลังงานต้องการวัตถุดบิ หรือ
ขยะทีม่ กี ารคัดแยกในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป การนํ ามาเผาเพื่อ
ผลิต พลัง งานความร้อ นก็ต้ อ งการขยะที่ส ามารถเผาไหม้ไ ด้แ ละมี
ความชืน้ ตํ่า การหมักเพือ่ ให้เกิดก๊าซเชือ้ เพลิงต้องใช้ขยะทีส่ ามารถย่อย
สลายได้เช่นเศษผักเศษอาหาร การคัดแยกขยะทีต่ ้นทางก็เป็ นวิธกี าร
หนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะ และเป็ นวิธที ่สี ามารถแยกขยะได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพมากที่สุด ซึ่งต้องอาศัย การมีส่วนร่ว มของชุมชนจึงจะ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องหาแนวทางทีจ่ ะทําให้ชุมชนเห็นความสําคัญของ
ขยะ และนําไปสูก่ ระบวนการคัดแยก
2. การจัดการขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
การแก้ไขปญั หาขยะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การแก้ไขปญั หา บางแห่งประชาชนแก้ไขปญั หากันเองโดยจัดตัง้ เป็ น
วิส าหกิจชุ มชนเพื่อ มาบริห ารจัดการขยะอย่า งเช่น ตํา บลท่า สุด เป็ น
ตํ า บลที่อ ยู่ ร ะว่ า งทางไปอํ า เภอแม่ ส าย ห่ า งจากตัว เมือ งเชีย งราย
ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็ นสถานทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วภายหลังจากการตัง้ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ทําให้เกิดปญั หาสิง่ แวดล้อมตามมา เพราะมีขยะจํานวน
มากที่ต้อ งทํา การกํ า จัด ซึ่ง องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลท่ า สุ ด ยัง ไม่ ม ี
มาตรการมารองรับปญั หาขยะ ทําให้มขี ยะถูกทิ้งตามที่ต่างๆจํานวน
มากทัง้ ในแม่น้ํ า ลํา คลอง ในป่า และพื้น ที่ว่า งเปล่ า ส่ง กลิ่นเหม็น มี
แมลงวัน และหนู พร้อมทัง้ สัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะนํ าโรคอื่นๆคุย้ เขีย่ บริเวณที่
ทิง้ ขยะ ชมรมรักสะอาดปราศจากมลพิษตําบลท่าสุด จึงได้มกี ารระดม
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ความคิดร่วมกันเพือ่ หาแนวทางทีถ่ ูกต้องในการกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูก
จุด กําหนดนโยบาย วางแผนสร้างจิตสํานึกต่อเยาวชน โดยได้ดําเนิน
กิจกรรมในการทําความสะอาดในวาระต่างๆ สร้างเครือข่ายกับทุกๆ
ชุมชน ร่วมกันฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพแม่น้ําลําคลอง ทีถ่ ูกทําลายด้วย
ขยะมูลฝอยให้กลับมาสู่สภาพดังเดิม ต่อมาได้เสนอโครงการวิสาหกิจ
ชุมชนเข้ามาจัดการแก้ไขปญั หาขยะแก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสุด
เพื่อดําเนินกิจกรรมในการหาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม ทันสมัย มาใช้ใน
การดําเนินการแก้ไขปญั หาขยะ

ประชนชนในการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ของขยะ มูลค่า และการทําปุ๋ย
จากขยะเศษอาหาร หลัง จากนัน้ ก็ดํา เนิ น การจัด ให้มกี ารซื้อ ขยะที่ร ี
ไซเคิลได้จากชุมชน โดยผูป้ ระกอบการค้าของเก่าจะเข้ามารับซือ้ ขยะที่
ประชาชนคัดแยกแล้วเดือนละครัง้

รูปที่ 2 ชาวบ้านตําบลต้นเปานําขยะรีไซเคิลมาขายให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ค้าของเก่าทีจ่ ะเข้ามารับซือ้ เดือนละครัง้ ตามสถานทีน่ ดั หมาย
รูปที่ 1 เตาเผาขยะแบบไมใช่พลังงานทีว่ สิ าหกิจชุมชนตําบลท่าสุด
เตาเผาขยะแบบไม่ใช้พลังงานของบริษทั ซังเคียวเฟอร์เนส จํากัด
[1] ถูกเลือกให้นํามาใช้ในกระบวนการกําจัดขยะ เพราะต้นทุนในการ
ดําเนินงานตํ่า ไม่มหี วั เผา พัดลม หรือไฟฟ้ามาใช้ในการเผา โดยใช้ขยะ
ซึ่งสามารถเผาไหม้ให้ความร้อนได้เป็ นเชื้อเพลิงภายในตัว ระบายไอ
เสียออกปล่องควันโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมภิ ายในเตากับ
ภายนอกเตา หรือ Natural Draft โดยทําการเผากําจัดทุกวันไม่ให้มขี ยะ
ตกค้าง มีการคัดแยกขยะบางส่วนทีส่ ามารถนําไปรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว
กระดาษ พลาสติก โลหะ เมื่อแยกเสร็จแล้วจึงป้อนเข้าสู่เตาเผา เหลือ
เพียงเถ้าถ่านเท้านัน้ ทีจ่ ะนําไปเททิง้ ถมทีด่ นิ บริเวณรอบๆโรงเผาขยะ
หน่ วยงานราชการทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการกําจัด
ขยะคือ เทศบาลตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ กําจัด
ขยะโดยให้เอกชนรับเหมาไปทํา การฝ งั กลบนอกพื้นที่เทศบาล ซึ่ง มี
ค่าใช้จา่ ยต่อปี ถงึ 4 ล้าน 8 แสนบาท จึงอยากจะลดค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้
เพื่อทีจ่ ะนํ าเงินทีล่ ดได้มาพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ จึงขอความร่วมมือ
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรณรงค์ลดคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ
มูล ฝอยจากครัว เรือ น มีก ารประชุ ม ร่ ว มกับ ตัว แทนหมู่บ้า น เพื่อ หา
แนวทางในการลดปริมาณขยะ จัดให้ตวั แทนหมู่บา้ นไปทรรศนะศึกษา
ชุมชนทีม่ กี ารบริหารจัดการขยะทีด่ ี ทีอ่ าํ เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน เช่น
โครงการทําปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชบ้านดอยก้อม โครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิลที่โรงเรียนธีรการท์บา้ นโฮ่ง เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะ จากนัน้ เมื่อมีมติเห็นชอบจาก คณะตัวแทนผูน้ ํ าหมูบ่ า้ น จึง
เริ่ม เข้า ไปให้ ค วามรู้ก ับ ประชาชนที่อ าศัย อยู่ ใ นพื้น ที่ตํ า บลต้ น เปา
จํานวน 10
หมู่บ้า น โดยมีว ทิ ยากร จากมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผูป้ ระกอบการค้าของเก่า มาร่วมให้ความรูก้ บั

วิธกี ารนี้นอกจากจะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยทีจ่ ะต้องกําจัด
แล้ว ยังเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนด้วย หากนําข้อมูลองค์ประกอบ
ของขยะจากชุมชนที่มขี นาดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน ของกรมพัฒนา
พลั ง งานทดแทนและอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน [2] มาลองจัด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจะทําให้ทราบว่า สุดท้ายแล้วจะเหลือขยะทีจ่ ะต้องนํ าไป
ฝงั กลบเพียง 2.37 % เท่านัน้ เอง
ขยะจากครัวเรือน
ขยะรีไซเคิล 32.77%
ตลาดนัด
ค้าของเก่า

โรงงาน
รีไซเคิล

เศษอาหาร 57.18%

โรงหมักปุ๋ย
อินทรีย์

เกษตรกร

ขยะกําจัด 10.05%

ขยะเผาได้
ใช้เป็ นเชือ้ เพลิง
9.02%

พลังงาน

เถ้าถ่าน
1.34%

ขยะทีเ่ ผา
ไม่ได้ ขยะ
อันตราย
1.03%
ฝงั กลบ
2.37%

รูปที่ 3 แผนผังการจัดการขยะระดับชุมชน
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ตารางที่ 1 จํานวนเงินของการซือ้ ขายขยะรีไซเคิลทีต่ าํ บลต้นเปา

4,821
7,634
584
1,553
2,363
5,500
3,123
1,776
8,677
3,161
39,192

3.การประเมิ นสมรรถนะเตาเผาขยะที่วิสาหกิ จชุมชนท่าสุด
เพือ่ ให้เกิดข้อมูลเชิงวิศวกรรมในการพัฒนาระบบการกําจัดของ
วิสาหกิจชุมชนท่าสุด จึงทําการติดตัง้ อุปกณ์และทดลองดังนี้
3.1 ทําการติดตัง้ อุปกรณ์วดั อุณหภูม ิ Thermocouple type K
ทัง้ หมด 8 จุด ได้แก่ ห้องเผาไหม้ โคนปล่องระบายไอเสีย สิง่ แวดล้อม
ประตูเตา ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน ผิวโคนปล่องระบายไอเสีย และ
ผนังด้านหลัง ต่อพวงเข้ากับเครือ่ งแปลงสัญญาณ 8 Chanel Thermo
Couple Input “ADAM 4018” เพือ่ บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ดว้ ย
โปรแกรม Lab View และติดตัง้ อุปกรณ์เพื่อวัดก๊าซมลพิษ Portable
Flue Gas Analyzer “Testo 350 XL” เพือ่ ดูดตัวอย่างก๊าซไอเสียจาก
โคนปล่องระบายไอเสีย
3.2 ทําการทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาขยะเบือ้ งต้น โดยทําการ
หาอัตราการเผากําจัดที่ใช้งานอยู่จริง อุณหภูมสิ ่วนต่างๆของเผาเผา
และปริมาณก๊าซมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผากําจัดขยะ โดยใช้ขยะที่
เกิดขึน้ จริงในชุมชนทดลองเผาจนแล้วเสร็จตามการทํางานปกติ
3.3 จัดเตรียมขยะทีม่ อี ตั ราส่วนผสมระหว่างขยะเปี ยกต่อขยะแห้ง
ในสัดส่วนโดยนํ้าหนักทีแ่ ตกต่างกันได้แก่ 0:100 20:80 40:60 50:50
และ 60:40 อย่างละ 200 กิโลกรัม โดยใช้ขยะทีเ่ ก็บได้จากชุมชนมาคัด
แยกเพื่ อ ใช้ ใ นการทดลอง ทํ า โรงตากแห้ ง ขยะโดยใช้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์อบขยะทีเ่ ปียกฝนให้แห้งโดยไม่ตอ้ งใช้เชือ้ เพลิงและไฟฟ้า
3.4 ทําการทดลองเผาขยะทีม่ อี ตั ราส่วนผสมต่างๆ ทดลองวันละ
ครัง้ โดยเริม่ จากอัตราส่วน 0:100 20:80 40:60 50:50 และ 60:40
ตามลําดับ ควบคุมการเผาไหม้โดยการป้อนขยะให้อุณหภูมภิ ายในเตา
อยู่สูง เพีย งพอที่จ ะทํ า ให้เ กิด มลพิษ น้ อ ยที่สุ ด โดยไม่ป้ อนขยะน้ อ ย
เกินไปเพราะจะทําให้เตาสูญเสียกําลังหรือมากเกินไปจนทําให้เตาดับ
พร้อ มทํา การวัด และบัน ทึก อุ ณ หภู ม ิ ปริม าณก๊ า ซไอเสีย พร้อ มทัง้
สังเกตความทึบแสงของควัน
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รูปที่ 4 โรงตากขยะพลังงานแสงอาทิตย์ทว่ี สิ าหกิจชุมชนตําบลท่าสุด
4.ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
4.1ผลการทดลองเผาขยะเพือ่ หาอัตราการป้อนขยะทีเ่ ตาเผา
สามารถทําได้จริงในปจั จุบนั
การเผาขยะของเทศบาลตําบลท่าสุด อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
โดยทําการชั ่งนํ้าหนักและเผากําจัดเป็ นระยะเวลา 5 ชังโมง
่ ผลของการ
ตรวจวัดเป็ นดังนี้ ช่วงเวลา 8.30 น ถึง 10.30 น ของวันที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2551 เผาขยะได้จาํ นวน 307 กิโลกรัมช่วงเวลา 10.30 ถึง 12.30
น ของวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551 เผาขยะได้จาํ นวน 243 กิโลกรัม
อัตราการเผาขยะเฉลีย่ คือ 137.5 กิโลกรัมต่อชั ่วโมง เตาเผาขยะจะมี
ประสิทธิภาพดีในการควบคุมปริมาณก๊าซไอเสียเมื่อสามารถควบคุม
อุณหภูมกิ ๊าซไอเสียให้สงู กว่า 500 องศาเซลเซียส การตรวจวัดปริมาณ
ความร้อนทีส่ ญ
ู เสียจากผนังเตาจะทําการเผาขยะต่อเนื่องไปจนอุณหภูม ิ
เตาเผาขยะบริเวณผนังเตาส่วนต่างๆเริม่ คงที่ ไม่มกี ารเพิม่ อุณหภูมขิ น้ึ
ไปอีก สามารถตรวจวัดอุณหภูมเิ ตาเผาขยะในส่วนต่างๆของผนังเตาได้
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รูปที่ 5 อุณหภูมสิ ว่ นต่างๆของเตาเผาขยะทีว่ สิ าหกิจชุมชนตําบลท่าสุด

สามารถคํานวณความร้อนทีส่ ญ
ู เสียจากผนังเตาจากการพา
ความร้อนของอากาศแบบ free convection โดยความร้อนทีส่ ญ
ู เสีย
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 5,193.30 วัตต์ (W) แบ่งเป็ นความร้อนทีส่ ญ
ู เสีย
ผ่านผนังด้านข้างเตาเผาทัง้ สองข้าง 1,372.8 วัตต์ (W) ความร้อนที่
สูญเสียผ่านผนังด้านบน 1848.97 วัตต์ (W) ความร้อนทีส่ ญ
ู เสียผ่าน
ผนังด้านหลัง 423.44 วัตต์ ความร้อนทีส่ ูญเสียผ่านประตูป้อนขยะ
1245.27 วัตต์ (W) และความร้อนทีส่ ญ
ู เสีย ผ่านผนังด้านหน้า 302.82
วัตต์ (W)
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ปริ มาณการบ้อนขยะ
ใน 1ขั ่วโมง (kg.)
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ออกมาได้ ดังนัน้ ความเร็วของก๊าซไอเสียทีไ่ หลผ่อนปล่องไอเสียจะใช้วธิ ี
คํา นวณโดยใช้ห ลัก การออกแบบของปล่ อ งระบายไอเสีย ที่เ ป็ น แบบ
Natural Draft [3] โดยนํ าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของก๊าซไอเสียกับอุณหภูม ิ
สิง่ แวดล้อมทีว่ ดั ได้ ประกอบกับขนาด ความสูงของปล่องระบายไอเสีย
และตําแหน่ งทางเข้าของอากาศ มาใช้ในการคํานวณเพื่อหาความเร็ว
และอัตราการไหลของอากาศ กํา ลังงานความร้อนสูงสุดที่ผลิตได้ค ือ
519.06 กิโลวัตต์จากการเผาขยะทีค่ ดั แยกขยะทีม่ คี วามชืน้ ออกไป

กิโลวัตต์ (kW)

4.2 ผลประเมินสมรรถนะด้านปริมาณในการเผากําจัด จะขึน้ อยู่กบั
สัดส่วนระหว่างขยะแห้งกับขยะเปี ยก ขยะที่ไม่มสี ่วนผสมของอาหาร
เศษผักและผลไม้ จะสามารถเผากําจัดได้สงู สุด 183 กิโลกรัมต่อชั ่วโมง
และจะลดน้อยถอยลงเมือ่ มีปริมาณของขยะเปี ยกเพิม่ มากขึน้ จนขยะที่
มีส่ ว นผสมของเปี ย กเกิน ครึ่ง ก็จ ะไม่ ส ามารถเผากํ า จัด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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รูปที่ 6 ความสามารถในการเผากําจัดขยะทีว่ สิ าหกิจชุมชนตําบลท่าสุด

รูปที่ 8 ปริมาณความร้อนของเตาเผาขยะทีว่ สิ าหกิจชุมชนตําบลท่าสุด
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สัดส่วนของขยะเปี ยกต่อขยะแห้งโดยนํ้าหนัก
รูปที่ 7 อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของก๊าซไอเสียและห้องเผาไหม้ทว่ี สิ าหกิจชุมชน
ตําบลท่าสุด
4.4 การคํานวณปริมาณความร้อนทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
สามารถนําปริมาณความร้อนทีว่ ดั ได้จากโคนปล่องระบายก๊าซไอเสียมา
ใช้ในการคํานวณ ร่วมกับความเร็วของก๊าซไอเสียทีป่ ล่อง แต่การระบาย
ของก๊าซไอเสียทีป่ ล่องระบายไอเสียเป็ นแบบ Natural Draft โดยอาศัย
อุณหภูมทิ แ่ี ตกต่างระหว่างอากาศภายนอกกับอุณหภูมภิ ายในเตาเผา
ขยะ ทํา ให้ค วามหนาแน่ น ของอากาศในเตาเผาขยะน้ อ ยกว่า ความ
หนาแน่ น ของอากาศภายนอกอากาศลอยจึง ตัว ออกไปได้ ซึ่ง ความ
หนาแน่ นของอากาศจะน้ อยหากไม่มคี วามเร็วเพียงพอ ก็ไม่สามารถ
สร้างความดันแตกต่างให้กบั เครือ่ งมือวัด ทีจ่ ะคํานวณปริมาณความเร็ว

4.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเผาไหม้
เตาเผาขยะชุมชนสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้
ด้ว ยการวัด ปริม าณก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์แ ละก๊ า ซคาร์บ อนมอน
ออกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ ทีท่ าํ การสุม่ เก็บตัวอย่าง โดยจะทําการสุม่
ตัวอย่างเมื่อการเผาไหม้ขยะมีการเผาไหม้ได้ด ี อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ สูงสุด
ของการป้อนขยะแต่ละชุดที่ทําการบรรจุ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ท่ี
ตรวจสอบได้ สูงสุดอยู่ท่ี 99.95 % เนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนมอน
ออกไซด์น้อยมาเมือ่ เทียบกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะอากาศ
ทีป่ ้ อนเข้าไปนัน้ จะมากกว่าปริมาณความต้องการ โดยจะมีออกซิเจน
หลงเหลืออยู่ในปริมาณมากเพราะถูกใช้ไปไม่ถงึ 10 % จากทีม่ อี ยู่ใน
อากาศถึง 21 % แต่เมือ่ ปริมาณส่วนผสมของขยะเปี ยกเพิม่ ขึน้ ไปเป็ น
40 % กลับทําให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกับ
อุณหภูมหิ อ้ งเผาไหม้ทส่ี งู ขึน้ และก็จะลดตํ่าลงไปอีกครัง้ เมือ่ เพิม่ ปริมาณ
ขยะเปี ยกเข้าไปอีก
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o

อุณหถูม(ิ C)

4.3 ผลประเมินสมรรถนะด้านปริมาณความร้อน
อุณหภูมสิ องจุดใหญ่ๆทีม่ คี วามสําคัญในการเผากําจัดขยะคือ
อุณหภูมหิ อ้ งเผาไหม้และอุณหภูมกิ ๊าซไอเสีย ซึง่ เตาเผาขยะจะสามารถ
เผากํ า จัด ขยะได้ดีต้อ งมีก ารควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิห้อ งเผาไหม้ใ ห้อ ยู่สู ง
ตลอดเวลา จะทํา ให้ก ารเผาไหม้ส มบูร ณ์ เกิด มลพิษ น้ อ ย และผลิต
ปริมาณความร้อนจากก๊าซไอเสียทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ได้สงู
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รูปที่ 9 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาขยะทีว่ สิ าหกิจชุมชน
ตําบลท่าสุด

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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ตารางที่ 2 ปริมาณก๊าซมลพิษทีม่ ากทีส่ ดุ ในหน่วย ppm
เปี ยก:แห้ง

CO

NO

NO2

NOx

SO2

0:100

64

134

0

134

0

20:80

400

200

0

200

0

40:60

675

198

0

198

0

50:50

756

178

0

178

15

60:40

1089

127

0

127

0

เมื่อนําปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) และก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO) มาเปรียบเทียบกับอุณหภูมกิ ๊าซไอเสียพบว่า
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มแี นวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมขิ องก๊าซ
ไอเสียสูงขึน้ โดยทีอ่ ุณหภูมติ งั ้ แต่ 600 องศาเซลเซียส ขึน้ ไปปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ทต่ี รวจวัดส่วนใหญ่จะตํ่ากว่า 100 ppm โดย
มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 400 ppm ส่วนปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx) มีแนวโน้มจะสูงขึน้ ทีอ่ ุณหภูมสิ งู มากกว่าอุณหภูมติ ่ํา แต่จะไม่
แตกต่างกันอย่างเด่นชัด ค่าโดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วง 100 – 200 ppm
24

ปริ มาณ(ppm)

สาเหตุ ท่ีทํา ให้ป ระสิท ธิภ าพและอุ ณ หภู ม ิก ารเผาไหม้สูง ขึ้น มา
หลังจากเพิม่ สัดส่วนของขยะเปี ยกไป 40 % เนื่องจากขยะทีม่ สี ว่ นผสม
ของเปลือกผลไม้ท่มี คี วามหนา เมื่อความชื้นหมดไปจะมีลกั ษณะเป็ น
ถ่านสะสมอยู่ในห้องเผาไหม้ ทํา ให้อุ ณหภูมไิ ม่ตกลงมาก แต่ถ้า ขยะ
เปียกมากเกินกว่านี้กจ็ ะอบขยะให้แห้งไม่ทนั อุณหภูมหิ อ้ งเผาไหม้จะไม่
สูง แต่กบั ขยะทีแ่ ห้งมากๆ การเผาไหม้จะเหมือนนํ้ ามัน คือ ขยะหมด
อุณหภูมกิ จ็ ะตกอย่างรวดเร็วและก็จะขึน้ อย่างรวดเร็วเมือ่ เติมขยะเข้าไป
แต่พอเพิม่ ขยะเปี ยกเข้าไปในสัดส่วน 20 % อุณหภูมจิ ะเพิม่ ช้าขึน้ และ
ต้องมีการพลิกกองบ่อย ทําให้สูญเสียกําลังในการเปิ ดฝาเตา แต่ไม่ม ี
ปริมาณถ่านสะสมเพียงพอเท่าสัดส่วนของขยะเปี ยก 40 % ทีจ่ ะเลี้ยง
อุณหภูมใิ นห้องเผาไหม้ได้ดกี ว่าเมื่อเปิ ดฝาเตา แต่การทีม่ ปี ริมาณขยะ
เปี ยกมากก็ทาํ ให้เติมขยะได้น้อยลง
4.6 ผลการประเมินปริมาณก๊าซมลพิษ
ปริมาณมลภาวะทีเ่ กิดขึน้ จากเตาเผาขยะส่วนใหญ่จะมาจาก
การเผาไหม้ ซึ่ง มาตรฐานที่ก ระทรวงวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยีแ ละ
สิง่ แวดล้อมกําหนดไว้ [4] ได้แก่ ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์(HCL)
ปริมาณฝุน่ ความทึบแสงและสารประกอบไดออกซิน เนื่องจากข้อจํากัด
ในด้านอุปกรณ์วดั จึงทําให้สามารถตรวจสอบได้เพียงค่าออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และความทึบแสง ซึง่ จากการสุ่ม
ตรวจวัดพบว่า ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx) จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 100 – 200 ppm และมีค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
สูงสุด 15 ppm ในการเผาตัวอย่างขยะทีม่ อี ตั ราส่วนผสมระหว่างขยะ
เปี ยกต่อขยะแห้งเป็ น 50:50 ซึ่งตรวจพบเพียงครัง้ เดียวจากการสุ่ม
ตัวอย่าง 22 ครัง้ ปริมาณความทึบแสงอยู่ท่ี 0-5% ซึง่ ค่าทัง้ หมดทีท่ ํา
การวัดได้ต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้อมกําหนดไว้
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5.สรุปผลการทดลอง
เทคโนโลยี ต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นการกํ า จัด ขยะล้ ว นแล้ ว แต่ ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการจัดการทีด่ ี จึงจะมีประสิทธิภาพสูง ขยะทีท่ ําการคัดแยกให้
เหลือเพียงขยะแห้งสามารถเผากําจัดได้ 184 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
อุณหภูมกิ ๊าซไอเสียเฉลีย่ 691 องศาเซลเซียส สามารถผลิตกําลังงาน
ความร้อนจากก๊าซไอเสียได้ 519.06 กิโลวัตต์ แต่ถา้ หากไม่มกี ารคัด
แยกเหมือนอย่างเช่นการเผากําจัดแบบปกติ จะสามารถเผากําจัดได้
เพียง 137.5 กิโลกรัมต่อชัวโมงเท่
่
านัน้ อุณหภูมกิ ๊าซไอเสียเฉลีย่ เหลือ
เพียง 512 องศาเซลเซียส เตาเผาขยะต้องทําการคัดแยกขยะที่ไม่
สามารถเผาไหม้ได้และขยะที่มคี วามชื้นสูงออกไปจึงจะทําให้เกิดการ
เผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุณหภูมไิ ม่ต่าํ กว่า 600 องศาเซลเซียส
ทําให้ปริมาณมลพิษน้อย อีกทัง้ ยังเพิม่ สมรรถนะให้เตาเผาสามารถเผา
กําจัดได้มากขึน้ ทําให้ลดเวลาการทํางานและเงินลงทุน ขยะเปี ยกเช่น
เศษผัก เศษอาหาร สามารถแยกออกมาทําปุ๋ ยหมักได้ เป็ นการเพิม่
มูล ค่ า ให้ก ับ ขยะและลดการใช้ป๋ ุ ยเคมีเ พื่อ เป็ น การลดต้ น ทุ น ให้ก ับ
เกษตรกรในท้องถิน่ นอกจากนัน้ แล้วยังมีปริมาณความร้อนทิง้ จากก๊าซ
ไอเสียซึง่ สามารถจะนํ าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึง่ จะดําเนินการพัฒนาไปใน
การนํ ามาใช้ประโยชน์ อย่างจริงจัง แต่การคัดแยะขยะที่ปลายทาง มี
ประสิท ธิภ าพไม่ ม ากนั ก ยัง มีข วดแก้ ว และโลหะหลงเหลื อ เข้า สู่
กระบวนการเผา การคัดแยกขยะทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ุดต้องคัดแยกทีต่ น้
ทาง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็ น
โครงการรับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล ธนาคารขยะ จนกระทัง้ การจัด ตัง้ เป็ น
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการจัดการอย่างมีรายได้ ขยะเป็ นทรัพยากรอย่าง
หนึ่งไม่แตกต่างจากนํ้ ามันดิบ ถ้านํ ามาแยกก็จะนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้
หลากหลาย โดยเริม่ จารการการเข้าไปให้ความรูก้ บั ชุนชนเป็ นอันดับ
แรก ให้ทราบถึงประโยชน์ต่างๆของขยะ การนําเสนอราคาขยะรีไซเคิล
และแหล่งรับซื้อ ไปเยี่ยมชมชุมชนที่มกี ารจัดการขยะที่ด ีสามารถทํา
สําเร็จได้จริง เพื่อสร้างภาพแห่งความสําเร็จให้กบั ทุกๆคน จากนัน้ สิง่
สําคัญทีส่ ดุ คือการลงมือปฏิบตั ใิ ห้เห็นผลและปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะสําเร็จ
6.กิ ตติ กรรมประกาศ
การประเมินสมรรถนะเตาเผาขยะและการจัดการขยะชุ มชนคง
เกิดขึน้ ไม่ได้หากไม่ได้หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนท่า
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สุด ที่เอื้อเฟื อเตาเผาขยะในการทดสอบ คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้ าที่
ั หาขยะ
เทศบาลตําบลต้นเปาที่มคี วามพยายามในการริเริม่ แก้ไขป ญ
โดยเปิ ดโอกาสให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าไป
ให้ความรูแ้ ก่ชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งชาติ
ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและของเสี ย อั น ตราย เครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีเ่ อือ้ เฟื้ อเครื่องมือวัดก๊าซมลพิษ เพื่อใช้ในการ
ทดสอบสมรรถนะของเตาเผา และผู้ป ระกอบการค้า ของเก่ า คํา ไบรี
ไซเคิลที่ให้เข้ามาร่วมให้ค วามรู้เ รื่องราคาขยะรีไซเคิล ชนิ ดต่างๆแก่
ชุมชนตําบลต้นเปา พร้อมรับซือ้ ขยะรีไซเคิลจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
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บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้จะหาตําแหน่ งทีเ่ หมาะสมของโรงผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลโคนมสําหรับสมาชิกสหกรณ์ โคนม เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์สูง ที่สุด ทัง้ นี้ พ จิ ารณาจากป จั จัย ด้านต้น ทุ นการขนส่ง
ปริม าณก๊ าซที่เ กิดขึ้น และผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม โดยนํ าระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS)
มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ สําหรับตําแหน่ งที่นํามาพิจารณา ได้แก่
ตําแหน่งทีม่ คี รัวเรือนอยู่มากทีส่ ุด, ตําแหน่ งทีม่ จี าํ นวนโคนมมากทีส่ ุด,
ตํ า แหน่ ง ที่ต ัง้ ของสหกรณ์ โ คนม และตํ า แหน่ ง ที่ต ัง้ ของผู้นํ า ชุ ม ชน
สําหรับขอบเขตของการศึกษานี้ครอบคลุมผูเ้ ลีย้ งโคนม 15 หลังคาเรือน
ซึง่ มีโคนมจํานวน 150 ตัว ในบริเวณพืน้ ทีส่ หกรณ์โคนมในเขตปฏิรปู
ทีด่ นิ ลําพญากลาง ตําบลลําพญากลาง จังหวัดสระบุร ี จากผลการศึกษา
พบว่าตําแหน่ งทีม่ คี วามคุม้ ค่าทีส่ ุดทีค่ วรสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพคือ
ตํ า แหน่ ง ที่ต งั ้ ของสหกรณ์ โ คนม ถึง แม้ว่า ในตํ า แหน่ ง ดัง กล่ า วจะมี
ปริมาณโคนมน้อยกว่าตําแหน่ งอื่นแต่มตี ้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง
ตํ่าทีส่ ดุ โดยมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 111,189 บาทต่อปี และยัง
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 262 ตัน-CO2/ปี อกี ด้วย
Abstract
In this study, the optimal placement of biogas plant from cow
dung for members of co-operative was studied to maximize the
benefit of plant with consideration of transportation costs, biogas
production and environmental effects. Geographic information
system (GIS) was applied to evaluate the interested locations of
biogas plants where are high household density area, high cow
density area, dairy co-operative, and location of local community
leader. The scope of this study covered 15 households with 150
26

cows around the dairy co-operative, located in Lamprayaklang
Reform Land, Saraburi Province. According to the result, the
dairy co-operative is the optimal placement of biogas plant. The
quantity of cows at the dairy co-operative is lower than that of
cows at the other locations but the transportation cost at the dairy
co-operative is the lowest. The profit at the selected site is
111,189 baht per year and the greenhouse gas can be reduced
up to 262 tons CO2 equivalent per year.
1. บทนํา
ในสภาวะปจั จุบนั ภายใต้ภาวะราคานํ้ ามันที่ผนั ผวน ทําให้ความ
ต้องการพลังงานทดแทนซึ่งมีแนวโน้ มราคาที่ต่ํากว่าเกิดการขยายตัว
เพิม่ มากขึน้ โดยตัง้ แต่ปี 2548 เป็ นต้นมา ธุรกิจพลังงานทดแทนมีอตั รา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง พลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์นับเป็ นหนึ่ง
ในพลังงานทดแทนทีม่ ตี ้นทุนตํ่าและมีศกั ยภาพสูงสําหรับประเทศไทย
ทัง้ นี้สามารถนํ าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตพลังงานความร้อน
ในรูปไอนํ้ า นอกจากนี้ยงั ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การใช้พลังงานทีไ่ ด้จากฟอสซิล เช่น นํ้ามัน และถ่านหิน อันเป็ นสาเหตุ
สํา คัญที่ทํา ให้เ กิดภาวะโลกร้อ นได้ด้ว ย ทํา ให้มกี ารประยุก ต์ใช้ก๊ า ซ
ชีวภาพในฟาร์มปศุ สตั ว์มากยิง่ ขึ้น รวมถึงก๊ าซชีวภาพจากมูลโคนม
เนื่ อ งจากมีศ ั ก ยภาพเพีย งพอที่ จ ะนํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โดยใน
ต่างประเทศได้มกี ารศึกษากันอย่างจริงจังตัง้ แต่ปี 2542 [1] ซึง่ ในการ
ก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์นัน้ จําเป็ นที่จะต้องศึกษาความ
เหมาะสมในทุ ก ด้า นโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การศึก ษาตํ า แหน่ ง ที่ต ัง้ ที่
เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ [2] เนื่องจากมีผลต่อความ
คุม้ ค่าในการลงทุน
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ปจั จุบนั ต้นทุนด้านการขนส่งเป็ นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งของต้นทุน
รวม [3] อัน เนื่ อ งมาจากราคานํ้ า มัน ที่ป รับ ตัว สูง ขึ้น อย่า งรวดเร็ว มี
การศึกษาต้นทุนในการเก็บรวบรวมและการขนส่งต่อหน่ วย โดยต้นทุน
การขนส่งจะลดลงเมือ่ มีการเพิม่ ความจุต่อหน่ วยของการขนส่ง [4] การ
พิจารณาป จั จัยด้านต้นทุนการขนส่งจึง เป็ นสิง่ จําเป็ นอย่า งยิ่งในการ
ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพ และนํ าเอาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์มา
ช่วยในการพิจารณาเพื่อหาตําแหน่ งที่เหมาะสมและมีความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์มากทีส่ ดุ [5]
2. วิธีการศึกษา
2.1 ขอบเขตการศึกษา
จากการสํารวจพืน้ ทีส่ หกรณ์โคนมในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ลําพญากลาง
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี พบว่าเป็ นพื้นที่ท่มี ศี กั ยภาพในการ
สร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพ เนื่องจากในรัศมี 20 กิโลเมตร มีเกษตรกร
เลี้ยงโคนมจํานวน 19,856 ตัว ซึง่ เมื่อนํ ามูลโคนมทัง้ หมดมาผลิตเป็ น
ก๊ า ซชี ว ภาพจะมีศ ัก ยภาพในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพได้ 3,551,246
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ดัง นัน้ การศึกษานี้จงึ นํ าเสนอวิธกี ารพิจารณาหา
ตําแหน่งทีเ่ หมาะสมของการสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพ ภายใต้เงือ่ นไขที่
พิจารณาจํานวนผูเ้ ลีย้ งโคนมจํานวน 15 หลังคาเรือน และมีจาํ นวนโคน
มรวมกันทัง้ หมด 150 ตัว โดยมีระยะทางจากหลังคาเรือนกับสหกรณ์โค
นมไม่เกิน 10 กิโลเมตร ทําการกําหนดตําแหน่ งของโรงผลิตก๊าซ
ชีวภาพสีต่ ําแหน่งจากตําแหน่ งทีม่ คี วามเป็ นไปได้ คือ ตําแหน่ งทีห่ นึ่ง
( 1 ) เป็ นตําแหน่งบริเวณทีม่ หี ลังคาเรือนมากทีส่ ุด, ตําแหน่ งทีส่ อง
( 2 ) เป็ นตําแหน่งบริเวณทีม่ จี าํ นวนโคนมมากทีส่ ุด, ตําแหน่งทีส่ าม
( 3 ) เป็ นตําแหน่งทีต่ งั ้ ของสหกรณ์โคนม และตําแหน่งทีส่ (่ี 4 )เป็ น
ตําแหน่งทีต่ งั ้ ของผูน้ ําชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 2
2.2การ วิ เคราะห์ โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์
(Geographic Information System: GIS)
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เป็ นวิธกี ารและเครือ่ งมือทีน่ ําเอาระบบ
กราฟิกแผนที่ มาทํางานร่วมกับระบบฐานข้อมูล ให้กลายเป็ นข้อมูลเชิง
พืน้ ที่ โดยข้อมูลแต่ละชนิดมีการอ้างอิงพิกดั ตําแหน่ งและอยู่ในรูปแบบ
ข้อมูลดิจทิ ลั ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์รว่ มกันระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กับระบบข้อมูลแผนที่ [6] ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ได้จดั ทําระบบฐานข้อมูล
จากการศึก ษาพื้นที่จริง ของสหกรณ์ โคนมในเขตปฏิรูป ที่ดินลําพญา
กลาง ตําบลลําพญากลาง จังหวัดสระบุร ี โดยมีขนั ้ ตอนในการศึกษาดัง
แสดงรูปที่ 1

วัตถุประสงค์
(Objective)

การจัดเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)

ข้อมูลเชิงพืน้ ที่
(Spatial Data)

ข้อมูลอธิบาย
(Attribute Data)
การนําเข้าข้อมูล
(Data Input)

การปรับแก้ขอ้ มูล
(Data Update)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Data Analysis)

การแสดงผล
(Output)

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดําเนินงานด้าน GIS
2.3 การวัดพิ กดั เพื่อหาระยะทาง
ทําการวัดพิกดั ในตําแหน่งทีม่ คี วามเป็ นได้ของโรงผลิตก๊าซชีวภาพ
และตํา แหน่ ง ครัว เรือนทัง้ หมด เพื่อใช้อ้างอิงตําแหน่ งบนแผนที่ด้วย
เครือ่ งกําหนดตําแหน่งบนโลกหรือจีพเี อส (Global Positioning System
: GPS) ซึง่ ใช้ในการสํารวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิง
พืน้ ทีภ่ าคสนาม โดยทําการบันทึกค่าพิกดั ละติจดู ลองติจดู
นําข้อมูลพิกดั ทีว่ ดั ได้ป้อนเข้าโปรแกรมจัดทําเป็ นแผนทีแ่ บบจุดซึง่
ใช้เป็ นแผนทีต่ ้นแบบใช้ในการอ้างอิงค่าพิกดั ตําแหน่ งพืน้ ที่ เพื่อนํ ามา
วิเคราะห์หาตําแหน่ งและระยะทางระหว่างครัวเรือนกับตําแหน่ งที่ตงั ้
ของโรงผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพโดยใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์
(Geographic Information System: GIS)
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รูปที่ 2 ตําแหน่งของหลังคาเรือนและโรงผลิตก๊าซชีวภาพโดยที่ A-O แสดงตําแหน่งของหลังคาเรือน และ 1-4 แสดงตําแหน่งของโรงผลิตก๊าซชีวภาพ
2.4 การคํานวณต้นทุนการขนส่ง
ต้นทุนค่าขนส่งของระยะทางระหว่างครัวเรือนกับตําแหน่ งโรง
ผลิตก๊าซชีวภาพทัง้ สี่ สามารถคํานวณจากสมการที่ 1 โดยกําหนด
ราคาค่าขนส่งมูลโคนมต่อกิโลเมตรต่อกิโลกรัมคือ 0.04 บาท ซึ่ง
อ้า งอิง ข้อ มูล จริง จากค่า ขนส่ง นํ้ า นมดิบ ของกลุ่ ม เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินลําพญากลาง และปริมาณมูล โคต่ อตัวต่ อวันมีปริมาณ
เท่ากับ 10 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน [7]
N

TC j = ∑ (0.4dij × Ci )

(1)

i =1

TCj = ต้นทุนรวมของราคาค่าขนส่งมูลโคนมจากครัวเรือนไปยังโรง
ผลิตก๊าซชีวภาพ j
dij = ระยะทางระหว่างครัวเรือนกับโรงผลิตก๊าซชีวภาพ j
(กิโลเมตร)
ci = จํานวนโคนมของครัวเรือน i
N = จํานวนครัวเรือน
ทัง้ นี้ dij เป็ น ค่ า ที่ไ ด้ จ ากโปรแกรมระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Information System: GIS) ซึง่ เป็ นวิธีการและเครื่ องมือ
ที่ นํ า เอาระบบกราฟิ กแผนที่ ม าทํ า งานร่ ว มกับ ระบบฐานข้ อ มูล ให้
กลายเป็ นข้ อมูลเชิงพืนที่ และสามารถวัดระยะทางได้

ลูกบาศก์เมตรต่อตัว จากนัน้ จะนําปริมาณก๊าซชีวภาพแปลงเป็ นก๊าซ
ปิ โ ตรเลีย มเหลวโดยก๊ า ซชีว ภาพปริม าตร 1 ลู ก บาศก์เ มตรจะให้
พลังงานความร้อน 21.5 MJ หรือเท่ากับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว 0.46
kg [8] เนื่องจากในการศึกษานี้จะพิจารณาการนําก๊าซชีวภาพไปใช้
สําหรับภาคครัวเรือนแทนก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
BGi = 0.49 × Ci

(2)

2.6 ปั จจั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ งในการประเมิ นความคุ้ ม ค่ า ด้ าน
เศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์มปี จั จัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการประเมิน คือ ป จั จัย ด้า นครัว เรือ น ป จั จัย ด้า นผลผลิต ก๊ า ซ
ชีวภาพ และปจั จัยด้านต้นทุนการขนส่ง โดยปจั จัยต่างๆสามารถสรุป
เป็ นความสัมพันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยตําแหน่ งทีเ่ หมาะสมของ
โรงผลิตก๊าซชีวภาพจะเป็ นตําแหน่งทีเ่ ป็ นไปตามสมการที่ 3
N

Max(∑ 18.13BGi − TC j )

(3)

i =1

ภายใต้เ งื่อ นไขที่ว่ า โรงผลิต ก๊ า ซชีว ภาพต้อ งมีผ ลตอบแทน
มากกว่าต้นทุนในการขนส่งมูลโคนม

2.5 การคํานวณปริ มาณก๊าซชีวภาพ
ปริมาณก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตได้ในแต่ละครัวเรือน (BGi) คํานวณ
ได้จากสมการที่ 2 นํามาเทียบเท่าปริมาณก๊าซปิ โตรเลียมเหลวโดยที่
พิ จ ารณาจากปริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพที่ ไ ด้ จ ากมู ล โคนมคื อ 0.49
28

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ปจั จัยด้านครัวเรือน
จํานวนโคนม (Ci)

ปจั จัยด้านการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ
จํานวนมูลโคนม (Ci)
ปริมาณก๊าซทีเ่ กิดขึน้ (BGi)

ปริมาณก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ทีไ่ ด้

ปจั จัยด้านการขนส่ง
ระยะทาง (dij)
ค่านํ้ามัน
ค่าแรงคนขับรถ

ต้นทุนในการขนส่งมูลโคนม

ความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

รูปที่ 3 ปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการประเมินความคุม้ ค่าด้านเศรษฐศาสตร์
3. ผลการทดลองและวิ เคราะห์ผลการทดลอง
ตารางที่
2 แสดงต้น ทุ น การขนส่ง และความคุ้ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อปี ของโรงผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าตําแหน่ งที่ 3 ซึง่
เป็ นทีต่ งั ้ ของสหกรณ์โคนมซึ่งมีต้นทุนการขนส่งต่อปี ต่ําทีส่ ุด ส่งผล
ให้เกิดความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์มากทีส่ ุดด้วย เนื่องจากปริมาณ
ก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้ในแต่ละตําแหน่ งของโรงผลิตก๊าซชีวภาพมีปริมาณ
เท่า กัน และเมื่อ เปลี่ย นเป็ น ผลประหยัดเมื่อ นํ า มาใช้ท ดแทนก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลวจะได้มลู ค่าเป็ น 223,735 บาทต่อปี อย่างไรก็ตามถ้า
มีการขยายขอบเขตการศึก ษาเป็ นครัว เรือนทัง้ หมด จะทําให้เ กิด
ความแตกต่างทีช่ ดั เจนในประเด็นของต้นทุนการขนส่งของโรงผลิต
ก๊ า ซชีว ภาพแต่ ล ะตํา แหน่ ง นอกจากผลด้า นความคุ้ม ค่า ทาง
เศรษฐศาสตร์แล้ว การสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพยังเป็ นการควบคุม
การปล่ อ ยก๊ า ซชีว ภาพจากกิจ กรรมการเลี้ย งสัต ว์ โ ดยจะพบว่ า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากการเลี้ยงโคนมมีปริมาณสูงถึง
262 ตัน-CO2/ปี ซึ่งหากมีการจัดการก๊าซในส่วนนี้กส็ ามารถทีจ่ ะ
นําไปซือ้ ขายกันในรูปของคาร์บอนเครดิตได้ ซึง่ มูลค่าในส่วนนี้จะอยู่
นอกเหนือจากผลประโยชน์ ดา้ นมูลค่าพลังงานทีไ่ ด้จากการใช้ก๊าซ
ชีวภาพ
ตารางที่ 2 ต้นทุนการขนส่งและความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อปี
ของโรงผลิตก๊าซชีวภาพทัง้ สีต่ าํ แหน่ง
ต้น ทุ น การขนส่ ง ต่ อ ปี ค่า ความคุ้ม ค่า ต่ อ ปี
ตําแหน่งที่
(บาท)
(บาท)
1
152,222
71,513
2
119,496
104,239
3
112,546
111,189
4
115,521
108,214

4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาพบว่ามีความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
สร้า งโรงผลิต ก๊ า ซชีว ภาพจากมู ล โคนม ซึ่ง ผลการศึก ษาพบว่ า
ตํ า แหน่ งของโรงผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพมี ผ ลต่ อ ความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ณ ตําแหน่ งทีเ่ หมาะสมจะทําให้ความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ม ีค่ า สูง ที่สุ ด ที่ 111,189
บาทต่ อ ปี ซึ่ง การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ในการพิจารณาต้นทุน
การขนส่งยังทําให้เกิดความแม่นยําในการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ยงั สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 262 ตัน-CO2/ปี โดยงานวิจยั ต่อไปจะเป็ นการพิจารณาครัวเรือน
ทัง้ หมดของสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ลําพญากลาง ตําบลลํา
พญากลาง จังหวัดสระบุร ี ในการหาตําแหน่ งทีเ่ หมาะสมของโรงผลิต
ก๊าซชีวภาพ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ลําพญากลาง
ตํ า บลลํ า พญากลาง จัง หวัด สระบุ ร ี ที่ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ แ ละ
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สะดวกต่างๆ จนงานวิจยั สําเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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การวิเคราะห์การปล่อยพลังงานของเครือ่ งยนต์จดุ ระเบิดด้วยการอัดที่ใช้เชื้อเพลิง DME
Analysis of Energy Release of CI Engine Operating on DME
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บทคัดย่อ
DME (DI-Methyl Ether) เป็ นเชือ้ เพลิงทางเลือกทีส่ ะอาด, มีคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสมกับเครือ่ งยนต์จดุ ระเบิดด้วยการอัด และสามารถนํามาใช้
ทดแทนการใช้น้ํามันดีเซลได้โดยปราศจากควันดํา แต่เนื่องจาก DME
มีคา่ ความร้อนน้อยกว่านํ้ามันดีเซล ทําให้แรงบิดทีส่ ภาวะภาระสูงสุดที่
ได้ต่าํ กว่า การวิเคราะห์การปล่อยพลังงานจากการเผาไหม้จากข้อมูล
ความดันทีว่ ดั ได้จากการใช้ DME เป็ นเชือ้ เพลิงหลักในเครือ่ งยนต์จดุ
ระเบิดด้วยการอัดชนิดฉีดเชือ้ เพลิงโดยตรงขนาดเล็ก พบว่าช่วงล่าช้า
การจุดระเบิดมีคา่ สัน้ และมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของความดันในห้อง
เผาไหม้และอัตราการปล่อยพลังงานสูง ซึง่ แสดงผลในงานวิจยั นี้จะเป็ น
ข้อมูลสําคัญทีจ่ ะช่วยให้การประยุกต์ใช้ DME เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทน
เป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
Abstract
DME (DI-Methyl Ether) is a clean alternative fuel, suitable for
compression ignition engine, which can replace diesel fuel without
black exhaust smoke. However, since DME contains lower
heating value than diesel fuel, its torque at full load becomes
lower as well. A study on combustion energy concluded the
following information: Energy Release derived from pressure data
in small direct injection engine (DME used as primary fuel),
shows the ignition delay is short and rates of change in pressure
and energy release are high. The data in this study is potentially
significant development towards the higher efficient application of
DME as a substitute fuel.
1. คํานํา
เนื่องจากปญั หาด้านมลพิษและปริมาณนํ้ามันปิ โตรเลียมเริม่
ลดน้อยลงอันเกิดจากการใช้น้ํามันเป็ นจํานวนมาก ซึง่ นํ้ามันดีเซลก็เป็ น
หนึ่งในเชือ้ เพลิงทีม่ ปี ริมาณการใช้ในแต่ละวันเป็ นปริมาณมากและเป็ น
ั หา
ต้น กํ า เนิ ด ของมลพิษ ทางอากาศ จึง ได้ม ีก ารมองหาทางแก้ป ญ
ดังกล่าว ซึง่ พบว่า DME (Di-Methyl Ether) เป็ นอีกทางเลือกทีจ่ ะ
แก้ปญั หาด้านมลพิษและสามารถนํามาใช้ทดแทนการใช้น้ํามันดีเซลได้

จากโครงสร้างของเชื้อเพลิง พบว่า DME มีออกซิเจนเป็ น
องค์ประกอบอยู่ระหว่างคาร์บอน ทําให้ในกระบวนการเผาไหม้ท่ไี ม่ม ี
พัน ธะระหว่า งคาร์บ อนจึง ไม่เ กิด เขม่า จากการเผาไหม้ รวมทัง้ ไม่ ม ี
ซัลเฟอร์เป็ นองค์ประกอบ ทําให้ไม่เกิด SOx จากกระบวนการเผาไหม้
แต่การทีจ่ ะนํา DME มาใช้ในเครือ่ งยนต์ CI นัน้ จําเป็ นต้องมีการศึกษา
ผลกระทบของตัวแปรต่างๆในหลายด้าน เพราะคุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิง
มีความแตกต่างกับเชือ้ เพลิงดีเซล ซึง่ จะมีผลต่อเครือ่ งยนต์ในหลายด้าน
เช่น ลักษณะการเผาไหม้ และมลภาวะทีเ่ กิดขึน้ ฯลฯ
ในงานวิจยั นี้จะศึกษาการนํา DME มาใช้ในเครือ่ งยนต์ CI โดยจะ
ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงหลัก โดยจะศึกษาเกีย่ วกับการเผาไหม้ของเครือ่ งยนต์
ดีเซลชนิดฉีดเชือ้ เพลิงโดยตรง เพือ่ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการพิจารณา
นําDME มาใช้ในเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดเล็ก ชนิดฉีดเชือ้ เพลิงโดยตรง
และเป็ นแนวทางในการนํา DME มาใช้ในเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ต่อไป
2. ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ จุดระเบิ ดด้วยการอัด
ลักษณะทีส่ ําคัญของกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิด
ด้วยการอัดหรือเครื่องยนต์ดเี ซลนัน้ พอสรุปได้ คือ เชื้อเพลิงจะถูกฉีด
เข้าไปในกระบอกสูบโดยระบบฉีดเชื้อเพลิงทีป่ ลายของจังหวะอัดก่อน
การเริม่ ต้นการเผาไหม้ทต่ี ้องการเล็กน้อย ตามปกติเชื้อเพลิงจะถูกฉีด
เข้าไปด้วยความเร็วสูงโดยผ่านรูหวั ฉีด เมือ่ เชือ้ เพลิงผ่านพ้นปลายของ
หัวฉีดก็จะแตกเป็ นละอองฝอยและพุ่งเข้าไปในห้องเผาไหม้แล้วระเหย
ผสมกั บ อากาศที่ ม ี อุ ณ หภู ม ิ แ ละความดัน สู ง ที่ อ ยู่ ใ นกระบอกสู บ
เนื่องจากอุณหภูมแิ ละความดันของอากาศสูงกว่าจุดการจุดระเบิดเอง
ของเชื้อ เพลิง การจุดระเบิด เองของส่วนที่เ ป็ นสารผสมเชื้อ เพลิง กับ
อากาศก็จะเกิดขึน้ หลังช่วงล่าช้าไม่กอ่ี งศามุมข้อเหวีย่ ง เมือ่ เกิดการเผา
ไหม้ข องสารผสมเชื้อ เพลิง กับ อากาศขึ้น ความดัน กระบอกสูบ ก็จ ะ
เพิม่ ขึน้ เป็ นผลให้เกิดการอัดส่วนที่ยงั ไม่เผาไหม้ ซึ่งทําให้ช่วงล่าช้า
ก่อนการจุดระเบิดของสารผสมเชื้อเพลิงกับอากาศที่ได้ผสมกันโดยมี
สัดส่วนอยู่ในขีดจํากัดทีส่ ามารถเผาไหม้ได้นัน้ สัน้ ลง การเผาไหม้กจ็ ะ
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
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2.1.1 ชนิ ดของระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ CI
ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ CI แบ่งตามการออกแบบห้อง
เผาไหม้เป็ น 2 ชนิด คือ ระบบฉีดเชือ้ เพลิงโดยตรง (direct-injection
system, DI system) ซึง่ มีหอ้ งเผาไหม้เปิ ดห้องเดียวและเชือ้ เพลิงจะถูก
ฉี ด เข้า ไปโดยตรงในห้ อ งเผาไหม้ นั น้ อี ก ระบบหนึ่ ง คือ ระบบฉี ด
เชือ้ เพลิงโดยอ้อม (indirect-injection, IDI system) ซึง่ มีหอ้ งเผาไหม้ท่ี
ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน และเชือ้ เพลิงถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ก่อน
(prechamber) ซึง่ ต่อกับห้องเผาไหม้หลัก (main chamber)
2.2การวิ เคราะห์ข้อมูลความดันกระบอกสูบสําหรับเครื่องยนต์ CI
ระบบฉี ดเชื้อเพลิ งโดยตรง
ข้อมูลความดันกระบอกสูบทีม่ ุมข้อเหวีย่ งต่างๆตลอดช่วงจังหวะ
อัด และขยายตัวสามารถนํ าไปใช้ว เิ คราะห์ใ นการหาอัต ราการปล่ อ ย
พลังงานเคมีของเชือ้ เพลิง โดยวิธกี ารหานัน้ กระทําได้โดยการใช้กฏข้อ
ทีห่ นึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ สําหรับระบบเปิ ด ดังแสดงในรูปที1่ เมื่อ
พิจารณาให้อยู่ในสภาวะทีค่ วามดันและอุณหภูมคิ งที่ ซึ่งสามารถเขียน
เป็ นสมการได้ คือ
dQ
dV
dU
−P
+ ∑ m i⋅ h i =
(1)
i
dt
dt
dt
โดยที่
dQ
เป็ นอัตราการถ่ายเทความร้อนผ่านขอบเขตของระบบเข้าไป
dt
ในระบบ
dV
เป็ นอัตราการถ่ายทอดงานเนื่องมาจากการเคลื่อนทีข่ อง
P
dt
ลูกสูบ
m i⋅
เป็ นอัตราการไหลของมวลเข้าไปในระบบ
hi
เป็ นเอนทัลปีของมวล i ทีเ่ ข้าหรือออกจากระบบ
U
เป็ นพลังงานของสารทีอ่ ยูภ่ ายในขอบเขตของระบบ

รูปที่ 1 แสดงระบบเปิดสําหรับการวิเคราะห์อตั ราการปล่อยความร้อน
ของกระบวนการเผาไหม้
3.ไดเมทิ ลอีเทอร์ (Di-Methyl Ether หรือ DME)
DME เป็ นแหล่งพลังงานใหม่ ซึง่ เชื่อว่าจะนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์
ได้และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพราะ DME เป็ นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาด จาก
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การที่ DME เป็ นเชือ้ เพลิงทีม่ จี ดุ เดือดตํ่า จึงอยูใ่ นสถานะแก๊สทีอ่ ุณหภูม ิ
และความดันบรรยากาศ ในการนํา DME ไปใช้งานจะต้องบรรจุไว้ในรูป
ของของเหลวภายในถัง บรรจุ โดยสามารถทํา ให้เ ป็ น ของเหลวได้ท่ี
อุณหภูม ิ -25˚C หรือ หรืออัดทีค่ วามดันประมาณ 6 bar
กระบวนการเกิด DME มีอยู่ 2 ขัน้ ตอน คือ กระบวนการแรกเริม่
จากการเปลี่ย นรูป ของ syngas
ไปเป็ น เมทานอล (methanol
synthesis) จากนัน้ กระบวนการทีส่ องคือการเปลีย่ นรูปจากเมทานอล
เป็ น DME โดยกระบวนการ methanol dehydration หรือ กระบวนการ
นํานํ้าออกจากเมทานอลนั ่นเอง
DME มีสตู รทางเคมี (chemical formula) คือ CH 3 OCH 3 หรือ
C2H6O ซึ่งมีออกซิเจน (oxygen) เป็ นองค์ประกอบ โดย DME มี
คุณสมบัตทิ างกายภาพคล้ายกับก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas
หรือ LPG) ในกระบวนการการเผาไหม้ของ DME จะมีเปลวไฟในการ
เผาไหม้เป็ นสีฟ้าอย่างเห็นได้ชดั
DME มีขอ้ ดีคอื ไม่เกิดเขม่า (soot) จากกระบวนการการเผาไหม้
และมีขอ้ เสียคือ มีคุณสมบัตใิ นการหล่อลื่นตํ่า รวมทัง้ มี energy content
ตํ่า

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัตทิ างกายภาพและคุณสมบัตทิ าง
อุณหพลศาสตร์ของ DME

4.อุปกรณ์และวิ ธีการทดสอบ
4.1 อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบมีดงั นี้
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4.1.1เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้ ใ นการทดสอบเป็ น เครื่อ งยนต์ ดีเ ซลแบบฉี ด
เชือ้ เพลิงโดยตรงของ KUBOTA รุน่ RT 140 โดยรายละเอียดแสดงไว้ดงั
ตารางที2่
ผูผ้ ลิตเครือ่ งยนต์
รุน่
จํานวนลูกสูบ
ระบบห้องเผาไหม้
ขนาดกระบอกสูบ
ช่วงชัก
ปริมาตรกระบอกสูบ
กําลังสูงสุด
แรงบิดสูงสุด
อัตราส่วนกําลังอัด
หัวฉีด

Kubota
RT 140
Single Cylinder
Direct Injection
97 mm.(Bore)
96 mm. (Stroke)
709 CC.
10.3 kW / 2400 rpm
49.0 Nm /1600 rpm
18:1
ความดัน 21.57 MPa

ตารางที่2 แสดงรายละเอียดของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ทดสอบ
4.1.2ไดนาโมมิ เตอร์ (Dynamometer)
ไดนาโมมิเตอร์ท่ใี ช้ในการทดสอบเป็ นแบบไฮโดรลิค (Hydraulic
Dynamometer) ใช้น้ําในการเบรกการหมุนของเพลา (Water Brake)
ข้อมูลเกีย่ วกับไดนาโมมิเตอร์แสดงดังตารางที3่
ประเภทของไดนาโมมิเตอร์
ผูผ้ ลิต
รุน่
Resolution
ความยาวแขนสมดุล
กําลังสูงสุดทีส่ ามารถรับได้

Hydraulic Dynamometer
Redman Heenan International
Company, England
Froude Hydraulic
Dynamometer (DPX2)
0.1 kg.
0.03525 m.
150/7500 CV/rpm, (1 CV =
0.986 hp)

ตารางที่3 แสดงรายละเอียดของDynamometer
4.1.3อุปกรณ์วดั อัตราการไหลของอากาศ เป็ นอุปกรณ์วดั แบบ
Orifice
4.1.4อุปกรณ์ วดั อุณหภูมิ เป็ นเทอร์โมคัปเปิ ล ชนิด Type K
(Chromel-Alumel, CA) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม. ซึง่ จะวัด
อุณหภูมขิ องนํ้ามันหล่อลื่น, นํ้าหล่อเย็น, ไอดีและไอเสีย
4.1.5อุปกรณ์ ว ดั ความเร็วรอบ ในการทดสอบนี้ใช้ proximity ชนิ ด
inductive วัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และใช้พลั ส์มเิ ตอร์ (pulse
meter) แสดงความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์ โดยยึดตัว proximity ไว้ท่ี

ฐานของไดนาโมมิเ ตอร์ และวัด ความเร็ว รอบจากการหมุ น ของหน้ า
ั่
แปลน(flange)เพลาไดนาโมมิเตอร์ฝงตรงข้
ามกับเครือ่ งยนต์
4.1.6ระบบท่ อส่ งเชื้ อเพลิ ง เปลี่ยนมาใช้ท่อทนความดันสูงทัง้ ระบบ
เนื่องจาก DME ต้องมีการอัดตัวทีค่ วามดันประมาณ 3MPa เพือ่ ป้องกัน
การเกิด Vapor Lock
4.1.7อุปกรณ์วดั ความดันภายในกระบอกสูบ
อุปกรณ์สาํ หรับวัดและเก็บค่าความดันในห้องเผาไหม้และความดัน
เชือ้ เพลิงทีท่ างเข้าหัวฉีดใช้ Piezoelectric Pressure Transducer ซึง่
โดยทัวไปแล้
่
วโครงสร้างจะประกอบด้วยผลึกควอทซ์ ซึ่งจะจ่ายประจุ
้
ไฟฟาออกมาเมือ่ มีแรงมากระทําบนผลึก โดยประจุทจ่ี า่ ยออกมาจะมีค่า
แปรตามแรงทีก่ ระทํา ในการวัดความดันในห้องเผาไหม้จะใช้ Pressure
Transducer ยีห่ อ้ AVL รุ่น GU12P และในการวัดความดันทีท่ ่อจ่าย
เชือ้ เพลิงจะใช้ Pressure Transducer ยีห่ อ้ KISTLER รุน่ 607C1
ส่วนการเก็บข้อมูลความดันในห้องเผาไหม้และความดันเชือ้ เพลิงที่
ทางเข้าหัวฉีดนัน้ ใช้เครื่อง DEWE-Book เป็ นอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม Combustion Analyzer Version6 ทํา
ให้สามารถเก็บข้อมูลความดันแบบ real-time ได้
4.1.8อุปกรณ์วดั สภาวะบรรยากาศ ใช้เทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูม ิ
บรรยากาศ และใช้บารอมิเตอร์วดั ความดันบรรยากาศ หน่วย มม.นํ้า
4.1.9การวัดอัตราสิ้ นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิ ง การวัดอัตราสิน้ เปลือง
นํ้ามันเชือ้ เพลิง จะนําถังบรรจุเชือ้ เพลิงวางไว้บนตาชัง่ ซึง่ ตาชังสามารถ
่
รับนํ้าหนักได้ 60 กิโลกรัม มีความละเอียด 2 กรัมและใช้นาฬิกาจับเวลา
จับเวลาของนํ้าหนักเชือ้ เพลิงทีเ่ ปลีย่ นแปลง
4.2วิ ธีการทดสอบ
การทดสอบเครื่องยนต์กระทําทีค่ วามเร็วรอบ 1300 รอบต่อนาที
และทีแ่ รงบิด 3.2kgเและ7.1kg (ภาระสูงสุด) โดยขัน้ แรกจะอุ่นเครื่องที่
o

รอบเดินเบาจนอุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็นมีค่าประมาณ 70 C แล้วจึงทําการ
ทดสอบทีภ่ าระ 3.2kg ทําการเก็บข้อมูลแล้วจึงไปทําการทดสอบทีภ่ าระ
7.1kg ต่อไป
5.ผลการทดสอบและการวิ เคราะห์ผล
ในการทดสอบนัน้ จะทําการทดสอบที่ค วามเร็ว รอบคงที่สํา หรับ
ภาระทีแ่ ตกต่างกันอันได้แก่ภาระสูงสุดซึง่ มีคา่ 7.1kg และภาระบางส่วน
คือ 3.2 kg ซึง่ ผลจากการทดสอบทีค่ วามเร็วรอบคงทีพ่ บว่าความดัน
สูง สุดภายในห้อ งเผาไหม้หลัก ที่ภ าระสูงสุดนัน้ จะมีค่ามากกว่าภาระ
บางส่วนเนื่องจากปริมาณเชือ้ เพลิงทีฉ่ ีดเข้าไปในห้องเผาไหม้หลักมีค่า
มากกว่าดังแสดงในรูปที่ 2 และ3
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Integrated Heat Release @ 1300 rpm

Main Chamber Pressure @ 1300 rpm
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รูปที่ 2 แสดงความดันสูงสุดภายในห้องเผาไหม้หลักพิจารณาที่
ความเร็วรอบ 1300 rpm

รูปที่ 5 แสดงการปล่อยพลังงานสุทธิพจิ ารณา
ทีค่ วามเร็วรอบ 1300 rpm
ช่วงล่าการจุดระเบิดนัน้ พบว่าที่ภาระสูงสุดจะมีช่วงล่าช้าการจุด
ระเบิด ที่ส นั ้ กว่า ภาระบางส่วน ซึ่ง เป็ น ไปได้ว่า เกิด จากอุ ณ หภูม ิและ
ความดันภายในห้องเผาไหม้หลักมีคา่ สูงดังแสดงในรูปที่ 6
สัดส่วนมวลเชื้อ เพลิง ที่ถูกเผาไหม้เ มื่อ ภาระสูง ขึ้นจะมีแนวโน้ ม
สูงขึน้ ดังแสดงในรูปที่ 7

@1300 rpm
dmf/dCA (mg/Degree)
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รูปที่ 3 แสดงอัตราการฉีดเชือ้ เพลิงพิจารณาทีค่ วามเร็วรอบ 1300 rpm
สําหรับอัตราการปล่อยพลังงานของเชื้อเพลิงพบว่าที่ภาระสูงสุด
นัน้ จะมีอตั ราการปล่อยพลังงานของเชื้อเพลิง และปริมาณการปล่อ ย
พลัง งานสุ ท ธิสู ง กว่ า ที่ภ าระบางส่ ว นดัง แสดงในรู ป ที่ 4และ5 ซึ่ ง
สอดคล้องกับปริมาณเชือ้ เพลิงทีฉ่ ีดเข้าไปในห้องเผาไหม้หลักดังแสดง
ไว้ขา้ งต้นและยังพบว่าช่วงต้นของกราฟอัตราการปล่อยพลังงานของ
เชื้อ เพลิง จะเว้า ลงไปเล็ก น้ อ ยเนื่ อ งจากเชื้อ เพลิง ดู ด ความร้อ นจาก
ภายในห้องเผาไหม้เพือ่ ระเหยกลายเป็ นไอ
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รูปที่ 6 แสดงช่วงล่าการจุดระเบิดพิจารณาทีค่ วามเร็วรอบ 1300 rpm
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รูปที่ 7 แสดงสัดส่วนมวลเชือ้ เพลิงทีเ่ ผาไหม้ พิจารณา
รูปที่ 4 แสดงอัตราการปล่อยพลังงานพิจารณาที่
ทีค่ วามเร็วรอบ 1300 rpm
ความเร็วรอบ 1300 rpm
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6.สรุปผล
ความดันสูงสุดภายในห้องเผาไหม้หลัก, อัตราการปล่อยพลังงาน
ของเชื้อ เพลิง ,ปริม าณการปล่ อ ยพลัง งานสุ ท ธิท่ีภ าระสู ง สุ ด จะมีค่ า
มากกว่าทีภ่ าระบางส่วนอันเป็ นผลมาจากปริมาณเชือ้ เพลิงทีฉ่ ีดเข้าไป
ในห้องเผาไหม้หลักมีปริมาณมากกว่า
ช่วงล่าการจุดระเบิดทีภ่ าระสูงสุดนัน้ จะมีค่าสัน้ กว่าทีภ่ าระบางส่วน
ซึง่ เป็ นผลมาจากความดันภายในห้องเผาไหม้หลักและอุณหภูมภิ ายใน
ห้องเผาไหม้หลักมีค่าสูงกว่าและสามารถพิจารณาจากอัตราการปล่อย
ความร้อนของเชือ้ เพลิงได้เนื่องจากช่วง Premix Burn ของภาระสูงสุด
นัน้ มีคา่ ตํ่ากว่าทีภ่ าระบางส่วน
7.กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณบริษทั สยามคูโบต้าอุตสาหกรรมจํากัดที่ให้การ
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การศึกษาเบือ้ งต้นถึงคุณภาพของชีวมวลสําหรับเชื้อเพลิงไม้อดั แท่ง
Feasibility Study of Biomass Quality for Wood Pellets
อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ ปานชีวา อุดมทรัพย์ เอกรัตน์ ไวยนิตย์ และ ธนกร ตันธนวัฒน์*
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
โทร 0-2564-6500 โทรสาร 0-2564-6401 ∗อีเมล์ tanakrnt@mtec.or.th
บทคัดย่อ
จากวิกฤติราคานํ้ ามันทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และความตระหนักใน
สภาวะโลกร้อน ทําให้เกิดความตื่นตัวในด้านพลังงานทางเลือกมากขึน้
พลังงานจากชีวมวลเป็ นหนึ่ งในพลังงานทางเลือกที่ได้ถูกนํ ามาใช้ใน
หลายๆประเทศ สําหรับประเทศไทยพลังงานจากชีวมวลยิง่ ได้รบั ความ
สนใจเป็ นพิ เ ศษ เนื่ อ งจากมีช ี ว มวลที่ เ ป็ นวัส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณ
มาก ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจยั เกี่ยวกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งอยู่
บ้างในประเทศไทย แต่ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณสมบัตติ ่างๆของวัตถุดบิ ยังมี
ไม่มากนัก ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพของเชือ้ เพลิง บทความนี้ศกึ ษาถึงการ
ประเมินคุณภาพเบือ้ งต้นของวัตถุดบิ ทีม่ ศี กั ยภาพสําหรับเชือ้ เพลิงไม้อดั
แท่ง อันได้แก่ เศษไม้ย างพารา ทางปาล์ม ลํา ต้น ปาล์ม และทะลาย
ปาล์ม จากผลการศึกษา ค่าความร้อนของทะลายปาล์มมีค่าสูงสุดถึง
19.3 MJ/kg ซึ่งผ่านมาตรฐาน ในขณะที่ค่าความร้อนของเศษไม้
ยางพารา ทางปาล์ ม ลํ า ต้ น ปาล์ ม มี ค่ า ตํ่ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน
นอกจากนี้ยงั ได้ทาํ การทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในชีวมวลพบว่าชีว
มวลทัง้ 4 ชนิด มีโพแทสเซียมอยู่ในช่วง 2,000 – 17,000 mg/kg
และซัลเฟอร์อยูใ่ นช่วง 2.1 – 3.8 wt.-% ซึง่ เป็ นปริมาณทีส่ งู มาก และยัง
พบปริมาณโลหะหนักอื่นๆ สูง กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนัน้ ถ้าหากนํ า
ชีวมวลไปใช้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเครือ่ งจักรและสิง่ แวดล้อมได้

machines, there is little information about the properties of some
raw materials. Those properties will affect the pellet quality, the
design of pellet machines, and the design of energy conversion
system. This project is therefore initiated to preliminarily study the
quality of available raw materials that have potential to be used
as fuels, including Para-rubber wood, palm leaves, palm trunks,
and palm empty-fruit-bunches. From the study, it can be said in
general that Para-rubber wood, palm leaves, palm trunks, and
palm empty-fruit-bunches contain chemical composition that may
cause high amount of ash content, hard deposit, emission, and
corrosion of machine components. In addition, the calorific values
of these raw materials are found to be lower than the standard
value. For chemically-treated Para-rubber wood, a large amount
of heavy metals are found, which will cause high ash content and
emission. The designs of systems that deal with these raw
materials, therefore, need to pay a special attention to the quality
of these raw materials. Although the use of wood pellets has
been successful in some other countries, the difference in raw
materials will be a critical variable in choosing appropriate
technology to utilize biomass and will determine its success.

1. บทนํา
Abstract
จากวิกฤติราคานํ้ ามันทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และความตระหนักใน
The continuous increase in oil price and the awareness of
สภาวะโลกร้
อน ทําให้เกิดความตื่นตัวในด้านพลังงานทางเลือกมากขึน้
global warming have recently brought interest in alternative
energy. Biomass is one of the resources for alternative energy เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่นมหาสมุทร เป็ นต้น
that has been utilized in several countries, especially in Europe, พลังงานจากชีวมวลเป็ นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ได้ถูกนํ ามาใช้ใน
where wood pellets have been widely used. For Thailand, where หลายๆประเทศ สําหรับประเทศไทยซึง่ มีเกษตรกรรมเป็ นแรงผลักดัน
agriculture is one of the significant driving forces for the การผลิตที่สําคัญของประเทศแล้ว พลังงานจากชีวมวลยิง่ ได้รบั ความ
production of the country, biomass is inevitably been paid a สนใจเป็ นพิ เ ศษ เนื่ อ งจากมี ช ี ว มวลที่ เ ป็ น วัส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากภาค
special attention due to the abundance of wasted biomass from เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณ
agriculture and food industry. Although there are some researches มาก โดยเฉพาะชีวมวลของแข็ง (Solid biomass) เช่น อ้อย ข้าว
on the production of wood pellets and the design of pellet ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน เป็ นต้น
36
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เนื่ อ งจากชีว มวลของแข็ง ที่ไ ด้จ ากวัส ดุ เ หลือ ใช้ท างการเกษตร
โดยมากมีรปู ร่างไม่สมํ่าเสมอ อีกทัง้ มีช่องว่างระหว่างอนุ ภาคมาก ทําให้
มีความหนาแน่ นของพลังงานตํ่า การลําเลียงเพื่อจําหน่ ายจ่ายแจกก็
เป็ นไปได้ยากลําบากและไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งนํ าไปสู่ต้นทุนด้านการ
ขนส่งและเก็บรักษาทีส่ ูง การแปรรูปชีวมวลของแข็งเหล่านี้ให้มรี ูปร่าง
สมํ่า เสมอและมีค วามหนาแน่ น ของพลัง งานสูง ขึ้น เช่ น การอัด แท่ ง
(Pelletization) จึงเป็ นปจั จัยทีส่ ําคัญต่อความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของห่วงโซ่อุปทานของชีวมวลของแข็งเป็ นอย่างยิง่ ชีวมวลของแข็งที่
ผ่านการแปรรูปดังกล่าวแล้วจะอยู่ในรูปของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง (Pellet)
หรือหากชีวมวลของแข็งนัน้ ได้มาจากส่วนประกอบของไม้กจ็ ะเรียกว่า
เชือ้ เพลิงไม้อดั แท่ง (Wood pellet) ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1: เชือ้ เพลิงไม้อดั แท่ง
นอกจากจะช่วยให้การขนส่ง และการเก็บรักษาเป็ นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ แล้ว รูปแบบของชีวมวลเช่นนี้สามารถให้พลังงาน
ที่คุ้ ม ค่ า อี ก ทัง้ ยัง เป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มอี ก ด้ ว ย โดยรู ป ร่ า งและ
คุณสมบัตทิ ส่ี มํ่าเสมอจะช่วยให้การถ่ายโอนและการควบคุมกระบวนการ
เปลีย่ นชีวมวลให้เป็ นพลังงานดีขน้ึ ซึง่ ส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพทีด่ ี
ขึน้ และมีการปล่อยมลพิษน้อยลง Hamelinck และคณะ [1] นอกจากนัน้
การใช้ชวี มวลยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการสร้างวัฏจักรปิ ดของ
คาร์บอน (Closed carbon cycle) โดย CO2 ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการเผา
ไหม้จะถูกนําไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงระหว่างการเติบโตของ
พืชชีวมวล Schuller [2]
สําหรับประเทศในเขตหนาว เช่น ยุโรปและอเมริกาเหนือ เชือ้ เพลิง
ไม้อดั แท่งกําลังได้รบั ความนิยมในการนําไปใช้สาํ หรับให้ความอบอุ่นใน
อาคารบ้านเรือน สําหรับประเทศไทยแล้วการใช้งานดังกล่า วยังไม่ม ี
ความจําเป็ นมากนักเนื่องจากเป็ นประเทศในเขตร้อน อย่างไรก็ต าม
เชื้อเพลิงไม้อดั แท่งอาจเป็ นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่จะนํ าไปใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและทําอาหาร ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจยั เกีย่ วกับการผลิต
เชื้อเพลิง ชีวมวลอัดแท่งและการออกแบบเครื่องอัดชีวมวลอยู่บ้างใน
ประเทศไทย แต่ยงั ขาดข้อมูลเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบต่างๆ
ของวัตถุดบิ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของเชื้อเพลิงและส่งผลกระทบต่อ
การนํ าไปใช้งานดังแสดงในตารางที่ 1 โครงการนี้จงึ ได้เกิดขึน้ เพื่อทํา
การประเมิน เบื้อ งต้ น ถึง คุ ณ ภาพของวัต ถุ ดิบ ที่ม ีศ ัก ยภาพสํ า หรับ
เชื้อเพลิงไม้อดั แท่ง อันได้แก่เศษไม้ยางพารา ทางปาล์ม ลําต้นปาล์ม
และทะลายปาล์ม

ตารางที่ 1 ผลกระทบของคุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบต่างๆ*
Parameter
Effects
Water content
storability, calorific value, losses, selfignition
Calorific value
fuel utilization, plant design
Chlorine (Cl)
HCl, dioxin/furane emissions, corrosion
in superheaters
Nitrogen (N)
NOX, HCN, and N2O emissions
Sulfur (S)
SOX emissions
Potassium (K)
corrosion in superheaters, reduction of
ash melting point
Magnesium (Mg),
raising of ash melting point, effect on
Calcium (Ca),
pollutant retention in ashes and use of
Phosphorus (P)
ashes
Heavy metals
pollutant emissions, use or disposal of
ashes
Ash softening behavior operational safety, level of pollutant
emissions
Ash content
particle emissions, costs for use or
disposal of ashes
Fungi spores
health risks during fuel handling
Bulk density
transport and storage expenditures,
logistical planning
Unit density
Combustion properties (specific heat
conductivity, rate of gasification)
Particle size
pourability, bridge-building tendency,
distribution
operational safety during fuel
conveying, drying properties, dust
formation
Share of fines
bulk density, transportation losses, dust
formation
Durability
quality changes during transshipment,
disintegration, fuel losses
* Source: Hahn [3]

2. วัสดุและอุปกรณ์
วัตถุ ดบิ ที่ใช้ในการทดสอบคุณ ภาพวัตถุ ดบิ ที่มศี กั ยภาพสํา หรับ
เชื้อเพลิงไม้อดั แท่งนี้ ได้แก่ เศษไม้ยางพารา ทางปาล์ม ลําต้นปาล์ม
และทะลายปาล์มซึง่ มีแหล่งทีม่ าต่างๆ กัน โดยข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็ นข้อมูล
เฉพาะสํา หรับ วัต ถุ ดิบ นั น้ ๆ โดยไม่ ไ ด้เ ป็ น ตัว แทนของวัต ถุ ด ิบ ชนิ ด
เดียวกันประเทศ เพียงคาดการว่าค่าต่างๆ ของวัตถุ ดบิ ชนิดเดียวกัน
น่าจะใกล้เคียงกันในระดับหนึ่ง ดังแสดงได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 รายการตัวอย่างวัตถุดบิ ทีน่ ํามาทดสอบ
วัตถุดิบ
แหล่งที่มา
ฝุน่ ไม้ยางพารา
บ. ศิรธิ นาเฟอร์นิเจอร์ จํากัด, เขตหนอง
(ผ่านการอบนํ้ายาเคมี) แขม, กทม.
ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา
(ผ่ารการอบนํ้ายาเคมี)

บ. ศิรธิ นาเฟอร์นิเจอร์ จํากัด, เขตหนอง
แขม, กทม.

ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา

โรงเลื่อย, อ. ลําทับ, จ. กระบี่

ทางปาล์ม*

สวนปาล์ม, อ. คลองท่อม, จ. กระบี่

ลําต้นปาล์ม*

สวนปาล์ม, อ. คลองท่อม, จ. กระบี่

ทะลายปาล์ม**

บ. ไทยอินโดปาล์มออยแฟคทอรี่ จํากัด,
อ. ลําทับ, จ. กระบี่

* ตัดและย่อยด้วยเครือ่ งย่อยปุ๋ยพืชสด แล้วจึงตากแดดเป็นเวลา 3 วัน
** ผ่านการตากแดดทิง้ ไว้เป็นเวลา 8 เดือน

รูปที่ 5 ลําต้นปาล์ม

รูปที่ 6 ทะลายปาล์มเปล่า

ตัวอย่างแต่ละชนิดมีลกั ษณะภายนอกดังแสดงในรูปที2่ ถึง รูปที6่ ทาง
ปาล์มและลําต้นปาล์มถูกย่อยโดยเครื่องย่อยปุ๋ยพืชสดทีแ่ สดงในรูปที่ 7
ส่วนทะลายปาล์มมีความเหนียวมาก และไม่สามารถย่อยโดยเครือ่ งย่อย
ปุ๋ยพืชสดได้

รูปที่ 7 เครือ่ งย่อยปุ๋ยพืชสด

รูปที่ 2 ฝุน่ ไม้และขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราอบนํ้ายาเคมี

รูปที่ 3 ขีเ้ ลือ้ ยไม้ยางพารา

รูปที่ 4 ทางปาล์ม
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3. วิ ธีการทดสอบ
ทําการเก็บตัวอย่างวัตถุดบิ และนํามาทดสอบเพือ่ วัดค่าคุณสมบัติ
และองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. Mercury, Potassium, Copper, Zinc, Arsenic, Chromium, Lead,
Cadmium: ทดสอบโดยห้องปฏิบตั กิ ารกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตร
และอาหาร ด้วยวิธกี าร AOAC (2000 ), 999.10
2. Hydrogen, Nitrogen, และ Sulfur: ทดสอบโดยห้องปฏิบตั กิ าร
กลางตรวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ เ กษตรและอาหาร ด้ ว ยการใช้ CHNS
analyzer
3. Water content: ทดสอบโดยห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเชื้อเพลิง
ชีวภาพด้วยการใช้เตาอบไล่ความชืน้
4. Bulk density: ทดสอบโดยการใช้เครื่องชังนํ
่ ้ าหนักแบบสปริง
สําหรับชังนํ
่ ้ าหนัก และถังพลาสติกสําหรับวัดปริมาตร
5. Gross calorific value (GCV) หรือ High heating value (HHV):
ทดสอบโดยห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเชือ้ เพลิงชีวภาพ ด้วยการใช้เครือ่ ง
Bomb Calorimeter ด้วยวิธกี าร ASTM D240
6. Net calorific value (NCV) หรือ Low heating value (LHV):
สามารถคํานวณได้จากสมการ (1) ของ Obernberger และ Thek [4]
โดยเป็ นค่าความร้อนทีไ่ ม่รวมนํ้าในองค์ประกอบ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

⎛
X w.b. ⎞⎟
X w.b. X d .b.
⎜
NCV w.b. = GCV d .b. ⎜1 − W ⎟ − 2.447 * W − H
100 ⎟
100
200
⎜
⎝
⎠
⎛
X d .b. ⎞⎟
⎜
*18.02 * 2.447⎜1 − H ⎟
100 ⎟
⎜
⎝
⎠

*
**

(1)

2. ค่า อ้า งอิง จากข้อ มูลสถิติข องเชื้อ เพลิงไม้อดั แท่ง ที่มจี ํา หน่ า ยใน
ยุโรป: นอกจากการเปรียบเทียบกับค่าจํากัดทีร่ ะบุโดยมาตรฐานแล้ว
ข้อมูลสถิตทิ เ่ี ก็บจากเชื้อเพลิงไม้อดั แท่งทีจ่ าํ หน่ ายอยู่หลายประเทศใน
ยุโรป Obernberger และ Thek [4] ก็ถกู มาใช้ในการประเมินด้วยเช่นกัน
โดยการประเมินจะเปรียบเทียบกับค่าสูงสุดสําหรับค่าทีม่ ผี ลเชิงลบเช่น
Potassium, Copper, Zinc, Lead ฯลฯ และค่าตํ่าสุดสําหรับค่าทีม่ ผี ล
เชิงบวกเช่น NCV ทัง้ นี้ค่าเฉลีย่ ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ของคุณสมบัติ
และองค์ประกอบทางเคมีทจ่ี ะใช้อา้ งอิงมีดงั แสดงในตารางที่ 4

โดย
NCV w.b.
GCV

d .b.

X Ww.b.

X Hd .b.

: Net calorific value [MJ/kg, wet basis]
: Gross calorific value [MJ/kg, dry basis)
: Water content [wt-%, wet basis]
: Hydrogen content [wt-%, dry basis]

7. การแปลงค่าจาก wet basis (w.b.) ไปเป็ น dry basis (d.b):
เนื่องจากการวัดค่าปริมาณต่างๆคิดเป็ น wet basis ในขัน้ ต้น การ
เปลีย่ นค่าจาก wet basis ไปเป็ น dry basis ทําได้โดยใช้สมการ (2)
X

d.b.

=

X

⎛
⎜1 −
⎜
⎝

w.b.

(2)

w.b.
XW ⎞
100

⎟
⎟
⎠

โดย
X d .b. :

Content [wt-%, dry basis]
X
: Content [wt %, wet basis]
X w.b. : Water content [wt-%, wet basis]
W
w.b.

3. ค่าอ้างอิ งมาตรฐานของเชื้อเพลิ งไม้อดั แท่ง
หลังจากได้ขอ้ มูลคุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบของวัตถุดบิ ต่างๆแล้ว
จะทําการประเมินคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง 2 ชุด อันได้แก่
1. ค่าอ้างอิงจากมาตรฐาน DIN 51731: ซึง่ เป็ นมาตรฐานแห่งชาติ
ของประเทศเยอรมัน ค่าจํากัดจากมาตรฐานดังกล่าวถูกนํามาอ้างอิงใน
การศึกษานี้เนื่องจากเป็ นมาตรฐานที่ระบุค่าจํากัดคลอบคลุมชนิดของ
องค์ประกอบทางเคมีมากทีส่ ุด ค่าจํากัดตามมาตรฐาน DIN 5173 ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าจํากัดตามมาตรฐาน DIN 5173 ของประเทศเยอรมัน
คุณสมบัติ / องค์ประกอบ
Mercury (Hg)
Potassium (K)**
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Arsenic (As)
Chromium (Cr)
Lead (Pb)
Cadmium (Cd)
Nitrogen (N)
Sulfur (S)
Ash Content
NCV

ค่าจํากัด*
0.05
N/A
5
100
0.8
8
10
0.5
0.3
0.08
1.5
17.5

หน่วย (w.b.)
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
wt-%
wt %
wt %
MJ/kg

ตํ่าสุดสําหรับ NCV สูงสุดสําหรับค่าอื่นๆ
ไม่พบค่าจํากัดของ Potassium ในมาตรฐานใดๆ

ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด จากเชือ้ เพลิงไม้อดั แท่งทีม่ ี
จําหน่ายในยุโรป
คุณสมบัติ
Potassium (K)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Chromium (Cr)
Lead (Pb)
Cadmium (Cd)
Nitrogen (N)
Sulfur (S)
Ash Content
NCV

หน่วย (d.b.)
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
MJ/kg

เฉลีย่
493
1.1
13.2
0.6
0.43
0.14
2200
278
5100
19.0

ตํ่าสุด
302
0.7
9.3
0.1
0.07
0.06
2000
52
1700
18.6

สูงสุด
1180
2.7
25.4
3.3
2.19
0.20
6400
1922
16100
19.4

4. ผลการวิ จยั
คุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดบิ ทีไ่ ด้ทดสอบ มีดงั
แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดบิ ทีไ่ ด้ทดสอบ
(dry basis)
หน่วย ขีเ้ ลื่อยไม้ ทางปาล์ม ลําต้น ทะลาย
คุณสมบัติ
(d.b.) ยางพารา
ปาล์ม ปาล์ม
Potassium (K) mg/kg
2158
7008 17207 17094
Copper (Cu)
mg/kg
1.65
3.00
4.59 15.92
Zinc (Zn)
mg/kg
5.83
12.61 22.05 200.28
Chromium (Cr) mg/kg
0.11
11.49 65.88 40.53
Lead (Pb)
mg/kg
0.40
3.91
7.56 0.67
Cadmium (Cd) mg/kg
0.11
0.10
0.17 0.09
Nitrogen (N)
wt %
0.62
1.54
2.47 1.55
Sulfur (S)
wt %
2.29
2.20
3.78 2.05
Ash Content
wt %
2.30
2.99
6.29 4.53
NCV
MJ/kg
14.8
14.6
14.4 19.3
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5. ผลและการวิ เคราะห์
จากการศึกษาเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงพบว่าวัตถุดบิ ทีน่ ํามาศึกษา
ทัง้ หมด อัน ได้แ ก่ ขี้เ ลื่อ ยไม้ย างพารา ทางปาล์ม ลํ า ต้น ปาล์ ม และ
ทะลายปาล์ม มี Potassium และ Sulfur อยู่ในปริมาณทีส่ งู เกินกว่าค่า
มาตรฐานมากซึง่ จะส่งผลต่อการกัดกร่อนถ้าทําชีวมวลไปใช้งาน โดยมี
ค่าของ Potassium 2,000 – 17,000 mg/kg (d.b.) และ Sulfur 2.1 –
3.8 wt.-% (d.b.) สําหรับวัตถุดบิ จากปาล์ม พบว่ายังมี Nitrogen
Chromium และ Ash content อยู่ในปริมาณทีส่ งู มากอีกด้วย โดยมี
Nitrogen 1.5 – 2.5 wt.-% (d.b.) Chromium 11 – 66 mg/kg (d.b.)
และ Ash content 3.0 – 6.3 wt.-% (d.b.) นอกจากนัน้ ทางปาล์มมี
Arsenic และ Lead ลําต้นปาล์มมี Copper และ Lead ทะลายปาล์ม มี
Copper และ Zinc ในปริมาณทีส่ งู มากอีกด้วย ทัง้ นี้ วัตถุดบิ ทัง้ หมด
ยกเว้นทะลายปาล์ม มี Net calorific value ตํ่ากว่าค่าอ้างอิง โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 14.4 – 14.8 MJ/kg (d.b.) ส่วนทะลายปาล์ม มี Net calorific
value เป็ น 19.3 MJ/kg (d.b.) ซึง่ ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิง นอกจากนัน้ ยัง
พบว่าไม้ยางพาราอบนํ้ ายาเคมีมปี ริมาณ Zinc Chromium และ Lead
สูงกว่าไม้ยางพาราทีไ่ ม่อบนํ้ายาเคมี ปริมาณของ Potassium ทีส่ งู ใน
วัตถุดบิ จะมีผลให้ Ash melting point ลดลงและทําให้เกิดตะกรันขึน้ ใน
เตาเผาหรือหม้อต้มได้ [Obernberger nd Thek, 2003] ซึง่ จะนําไปสู่
ปญั หาการบํารุงรักษาระบบ สําหรับ Sulfur ซึ่งมีอยู่ในปริมาณที่สูง
เช่นกัน จะก่อให้เกิดปญั หาการกัดกร่อน การเกิดตะกรัน และมลพิษทาง
อากาศ ในส่วนของ Ash content, Nitrogen, และโลหะหนักอื่นๆทีพ่ บใน
ปริมาณที่ค่อนข้างสูงในส่วนต่างๆของปาล์ม จะทําให้เกิดมลพิษทาง
อากาศเช่นกัน
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6. สรุป
จากผลการศึก ษาสามารถกล่าวโดยรวมได้ว่า เศษไม้ย างพารา
ทางปาล์ม ลําต้นปาล์ม และทะลายปาล์ม มีองค์ประกอบทางเคมีท่ี
ก่อให้เกิดขีเ้ ถ้า ตะกรัน มลพิษทางอากาศ และการกัดกร่อนของชิน้ ส่วน
อุปกรณ์ อยู่ในปริมาณทีต่ ้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ นอกจากนัน้ ค่า
พลังงานความร้อนก็ยงั ตํ่ากว่ามาตรฐานอีกด้วย ส่วนนํ้ายาเคมีทใ่ี ช้อบไม้
ยางพารามีองค์ประกอบของโลหะหนักอยู่สงู และจะก่อให้เกิดขีเ้ ถ้าและ
มลพิษ ทางอากาศมากขึ้น การออกแบบระบบต่ า งๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ
วัตถุดบิ เหล่านี้จงึ จําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพของวัตถุดบิ เป็ น
พิเ ศษ ถึง แม้ว่า การใช้เ ชื้อ เพลิง ไม้อ ัด แท่ ง จะประสบความสํา เร็จ ใน
ต่างประเทศ แต่ความแตกต่างระหว่างวัตถุดบิ ในประเทศและวัตถุดบิ
ต่างประเทศจะเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญในการเลือกเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
จากชีวมวล
กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี้ได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรม จาก
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี งบประมาณ 2550 คณะผูว้ จิ ยั จึงต้อง
ขอขอบคุณศูนย์ ฯ มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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และผลการใช้งานระยะยาว
Experiment Test of Biodiesel in Single Cylinder Diesel Engine: Performance,
Black Smoke and Long Term Evaluation
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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั มีการสนับสนุ นการใช้ไบโอดีเซลให้แพร่หลายทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะในกลุ่ มเกษตรกรเพื่อ ทดแทนการใช้นํามัน ดีเ ซล และลด
ค่าใช้จา่ ยทางพลังงานของชุมชน เครือ่ งยนต์เป้าหมายชนิดแรกทีม่ กี าร
ส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลคือเครื่องยนต์ดเี ซลสูบเดียว เนื่องจากสามารถ
นําไปเป็ นต้นกําลังของอุปกรณ์ทางการเกษตรมากมาย เช่น เครื่องสูบ
ั ่ รถไถเดินตาม ฯลฯ งานวิจยั ชินนีจึงดําเนินการทดสอบ
นํา เครือ่ งปนไฟ
สมรรถนะ ควันดํา อัตราการสินเปลืองเชือเพลิง และผลกระทบจากการ
ใช้งานระยะยาวที่ 300 ชัวโมงต่
่
อระบบเชือเพลิงของเครือ่ งยนต์ดเี ซลสูบ
เดีย วขนาด 14 แรงม้า โดยใช้ไ บโอดีเ ซลล้ว นเกรดเมทิล เอสเตอร์
เปรียบเทียบกับนํ ามันดีเซล เครื่องยนต์ทดสอบที่ใช้นีสามารถใช้เป็ น
เครื่องบ่งชีถึงข้อจํากัดของเครื่องยนต์ชนิดเดียวกันทีม่ ใี นท้องตลาดได้
เป็ นอย่างดี จากผลการทดสอบพบว่าแรงบิดและกําลังของเครื่องยนต์ม ี
ค่าต่างกันเพียงเล็กน้อย ในขณะทีค่ ่าควันดําลดลงอย่างเห็นได้ชดั ส่วน
อัตราการสินเปลืองเชือเพลิงของไบโอดีเซลพบว่าสูงขึนไม่มากนัก เมื่อ
นํ าเครื่องยนต์ไปทดสอบใช้งานในระยะยาว 300 ชัวโมงโดยต่
่
อเข้ากับ
ั
เครื่องสูบนํา ผลทีไ่ ด้พบว่าระบบนํ ามันเริม่ เกิดปญหาทีก่ รองนํามันและ
หัวฉีด
Abstract
At the present, biodiesel has been widely promoted in
Thailand especially in agriculture section. To reduce the use of
petroleum diesel and the budget for energy import are key factors
for promotion of biodiesel. Single cylinder diesel engines, which
have been use for agriculture such as water pump, electric
generator and agricultural machinery, is the first target of
promoting. Hence, this paper aims to investigate engine
performance, black smoke capacity, fuel consumption and effects
of long term usage when fueled 14 hp single cylinder diesel

engine fueled with biodiesel. The comparison with fossil diesel
shows little difference in torque and power, small increase on fuel
consumption but obvious decrease on black smoke. Nonetheless,
the 300 hr durability test with water pump application reveals
some problems in fuel filter and injector.
1. บทนํา
ไบโอดีเซล เป็ นเชือเพลิงเหลวทีผ่ ลิตจากนํามันพืชและไขมันสัตว์
เช่น ปาล์ม สบู่ดํา มะพร้าว ทานตะวัน ถัวเหลื
่ อง เมล็ดเรพ และนํ ามัน
พื ช หรื อ นํ ามั น สั ต ว์ ท่ี ผ่ า นการใช้ ง าน แล้ ว นํ า มา ทํ า ปฏิ กิ ร ิ ย า
"transesterification" ร่วมกับเมทานอลจนเกิดเป็ นสารเอสเตอร์ท่มี ี
คุณสมบัตใิ กล้เคียงกับนํามันดีเซล [1]
จากสภาวะวิกฤตพลังงานในป จั จุบนั ประเทศไทยจึงมีนโยบาย
สนับสนุ นให้ใช้ไบโอดีเซลเป็ นพลังงานทดแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
นําเข้านํามันปิ โตรเลียมจากต่างประเทศ ประกอบกับการทีป่ ระเทศไทย
เป็ นประเทศเกษตรกรรม จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะสามารถนํ าวัตถุดบิ มาผลิต
เป็ นไบโอดีเ ซลได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง ทังนี กลุ่ มเป้าหมายที่
ได้ร บั การสนั บ สนุ น ให้ใ ช้ไ บโอดีเ ซลเป็ น กลุ่ ม แรกคือ กลุ่ ม เกษตรกร
เนื่องจากเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศทีต่ อ้ งพึง่ พานํามันดีเซลมา
ใช้เป็ นเชือเพลิงให้กบั อุปกรณ์ต้นกําลังต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในงานเกษตร เช่น
ั ่ รถไถเดินตาม โดยอุปกรณ์ต้นกําลังในงาน
เครื่องสูบนํ า เครื่องปนไฟ
เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นเครือ่ งยนต์ดเี ซลสูบเดียว ซึง่ สามารถใช้ไบ
โอดีเซลเป็ นเชือเพลิงได้โดยไม่ตอ้ งแก้ไขหรือดัดแปลงแต่อย่างใด
เพื่อเป็ นการศึกษาและยืนยันถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน งานวิจยั นีจึง
ได้ทําการทดสอบการใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดเี ซลสูบเดียวขนาด
14
แรงม้า ในด้านสมรรถนะ ควันดํา อัต ราการสินเปลือ งนํ ามัน
เปรียบเทียบกับการใช้นํามันดีเซลเป็ นเชือเพลิง และศึกษาผลกระทบต่อ
ชินส่วนหรืออุป กรณ์ ในเครื่องยนต์ภายหลัง การใช้งานระยะยาว 300
ชัวโมง
่
ผลการทดสอบจะชีให้เห็นถึงข้อจํากัดของการใช้ไบโอดีเซลใน
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เครื่อ งยนต์ ช นิ ด เดีย วกัน และสามารถนํ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปปรับ ปรุ ง
เครือ่ งยนต์หรือคุณภาพนํามันไบโอดีเซลเพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
มากยิง่ ขึนในอนาคต
2. การทดสอบ
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในการทดสอบครังนี เป็ นเครือ่ งยนต์ดเี ซลสูบเดียว
ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น RT 140 โดยมีขอ้ มูลรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
เชือเพลิง ที่ใ ช้ใ นการทดสอบคือ ไบโอดีเ ซลจากปาล์ ม เสตีย ริน ซึ่ง มี
คุณสมบัตดิ งั ตารางที่ 2 และนํามันดีเซลจากท้องตลาดทัวไป
่
การทดสอบแบ่งเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็ นการนํ าเครื่องยนต์ไป
ทดสอบกับชุ ดทดสอบสมรรถนะเครื่อ งยนต์ เพื่อวัดกํา ลัง อัตราการ
สินเปลืองนํามัน (รูปที่ 1 และ 2) และควันดําโดยเครือ่ งวัดควันดํายีห่ อ้
TECHNO TEST รุ่น 495/01 (รูปที่ 3) โดยใช้ไบโอดีเซลและดีเซลเป็ น
เชือเพลิงเพื่อเก็บเป็ นข้อมูลเบืองต้น จากนันนํ าเครื่องยนต์ไปทดสอบ
ระยะยาวด้วยการติดตังกับเครือ่ งสูบนํา และใช้งานต่อเนื่องจนครบ 300
ชัวโมง
่ โดยใช้ไบโอดีเซลเป็ นเชือเพลิง สุดท้ายจึงนําเครือ่ งยนต์ดงั กล่าว
มาทดสอบกับชุดทดสอบสมรรถนะ เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของกําลัง
อัตราการสินเปลืองนํามัน และควันดําเมื่อใช้ไบโอดีเซล และดีเซลเป็ น
เชือเพลิงอีกครัง
ตารางที่ 1 รายละเอียดเครือ่ งยนต์คโู บต้า รุน่ RT 140 [2]
ดีเซล 4 จังหวะ 1 สูบระบายความร้อน
แบบเครือ่ งยนต์
ด้วยนํา
แบบเผาไหม้
ไดเร็คอินเจคชัน่
ความกว้าง
97 x 96 มม.
กระบอกสูบxช่วงชัก
ปริมาตรกระบอกสูบ
709 cc.
14 /2400 hp/รอบต่อนาที
กําลังแรงม้าสูงสุด
(10.3 /2400 kW/รอบต่อนาที)
12.5/2400 hp/รอบต่อนาที
กําลังแรงม้าต่อเนื่อง
(9.2/2400 kW/รอบต่อนาที)
12.5/2400 hp/รอบต่อนาที
อัตราส่วนแรงอัด
(9.2/2400 kW/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด
18 : 1
การสินเปลืองนํามัน
5.0 kg-m/1600 รอบต่อนาที
เชือเพลิง

ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องไบโอดีเซลทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ค่า
รายการวิเคราะห์
วิธที ดสอบ
หน่วย
วิเคราะห์
1. Water Content
ASTM D 6304 754.75
ppm
mg
2. Acid Value
ASTM D 664 0.27
KOH/g
3. Oxidation Stability EN 14112
11.01
Hour
4. Carbon Residue
ASTM D 4530 0.01328 %wt
5. Gross Heat
ASTM D 240 38.20
MJ/kg
o
6. Cloud Point
ASTM D 2500 19.4
C
7. Density
ASTM D 4052 0.84695 g/cm3
ASTM D
8. ASTM Color
0.8
1500/156
o
9. Pour Point
ASTM D 97
18.0
C
o
10. Flash Point
ASTM D 93
165.0
C
11. Kinematic
ASTM D 445 4.518
mm2/sec
viscosity at 40 oC

รูปที่ 1 เครือ่ งยนต์ทดสอบต่อกับเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า

รูปที่ 2 ชุดหลอดไฟ อุปกรณ์วดั อัตราสินเปลืองนํามัน
และอุปกรณ์วดั อุณหภูม ิ
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การทดสอบครังนีเป็ นแบบ Full load-Full Throttle ซึง่ เป็ นการเปิ ด
คัน เร่ ง ค้ า งไว้ ท่ีตํ า แหน่ ง สู ง สุ ด ความเร็ว รอบเริ่ม ต้ น ทดสอบอยู่ ท่ี
ประมาณ 2,400 รอบต่อนาที หลังจากนันจะทําการเพิม่ ภาระโดยการ
เปิ ดหลอดไฟเพิม่ ขึน เพื่อให้ความเร็วรอบลดลงประมาณครังละ 200
รอบต่อนาที จนถึงประมาณ 1,400 รอบต่อนาที ทําการเก็บข้อมูลของ
ตัว แปรต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผลของสมรรถนะ และควัน ดํ า ของ
เครือ่ งยนต์

รูปที่ 3 เครือ่ งวิเคราะห์ควันดํา TECNOTEST
2.1. การทดสอบเครื่องยนต์ด้านสมรรถนะ อัตราการสิ นเปลื อง
นํามัน และควันดํา
วิธกี ารทดสอบดําเนินการโดยนํ าเครื่องยนต์ดเี ซลคูโบต้า รุ่น RT
140 ขนาดเล็ก มาประกอบเข้ากับเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ซึง่ จะ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสลับจ่ายให้กบั ชุดหลอดไฟทดสอบ ซึง่ มีค่ากําลังวัตต์
300, 500, 1,500 และ 2000 วัตต์ เมือ่ เปิ ดสวิทช์ชุดหลอดไฟดังกล่าวให้
ทํางาน จะเกิดแรงเบรกหรือภาระขึนกับเครื่องยนต์ต้นกําลัง ยิง่ เมื่อชุด
หลอดไฟทดสอบกินกระแสไฟฟ้า มากขึนหรือ เปิ ดหลอดไฟหลายตัว
จํานวนวัตต์รวมมากขึน ภาระทีเ่ กิดขึนกับเครือ่ งยนต์กจ็ ะเพิม่ ขึนนั ่นเอง
และเนื่องจากเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80% ดังนันกําลังวัตต์
ของเครื่องยนต์ (Power) และแรงบิด (Torque) จะเป็ นดังสมการ (1),
(2) และ (3) ตามลําดับ
PGen . = I × V

PEngine =

τ=

I ×V

η Gen
PEngine × 60
2πN

โดยที่

PGen .

คือ

I
V

คือ

กําลังจากเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า (วัตต์)
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)

คือ

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

PEngine คือ
τ
คือ
N
คือ

ηGen

คือ

กําลังจากเครือ่ งยนต์ (วัตต์)
แรงบิด (นิวตัน-เมตร)
ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)
ประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟ้า กรณีนีใช้คา่ คงที่ 0.8

2.2. การทดสอบระยะยาว
ั าทีส่ ามารถให้ภาระ
การทดสอบทําโดยต่อเครื่องยนต์เข้ากับปมนํ
แก่เครื่องยนต์ได้ 75% (รูปที่ 4) เดินเครื่องยนต์ทค่ี วามเร็วรอบคงที่
ประมาณ 2,400 รอบต่ อ นาที ทดสอบประมาณ 22 ชัว่ โมงต่ อ วัน
ระยะเวลาในการทดสอบทังหมด 300 ชัวโมง
่
หลังจากทดสอบครบ 300
ชัวโมงแล้
่
ว นํ า เครื่อ งยนต์ม าทดสอบสมรรถนะ อัต ราการสินเปลือ ง
นํามัน และควันดําอีกครัง

(1)
รูปที่ 4 การทดสอบใช้งานในระยะยาว
(2)

(3)

3. ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบสมรรถนะ อัตราการสินเปลืองนํ ามัน และควันดํา
ของเครื่อ งยนต์ ทังก่ อ นและหลัง การใช้ง านระยะยาวพบว่า มีค วาม
สอดคล้องกันเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างการใช้นํามันดีเซลและไบโอดีเซล
เป็ น เชือเพลิ ง ซึ่ ง พบว่ า สมรรถนะทางด้ า นกํ า ลัง และแรงบิ ด ของ
เครือ่ งยนต์นนมี
ั คา่ ใกล้เคียงกัน โดยกําลังและแรงบิดของเครือ่ งยนต์เมือ่
ใช้ไบโอดีเซลจะมีคา่ ลดลงเล็กน้อย ดังรูปที่ 5 และ 6 ตามลําดับ
สําหรับอัตราการสินเปลืองนํ ามันเชือเพลิงทีเ่ กิดขึนจะเห็นได้ว่ามี
อัต ราการกิ น นํ ามัน เพิ่ม ขึน เมื่ อ เที ย บกับ นํ ามัน ดี เ ซล ดัง รู ป ที่ 7
เนื่องจากค่าความร้อน (Heating value) ของไบโอดีเซลตํ่ากว่าดีเซล
เครื่องยนต์จงึ จําเป็ นต้องฉีดไบโอดีเซลในปริมาณที่มากขึนเพื่อรักษา
กําลังของเครือ่ งยนต์ไว้ให้คงที่ [3]
ค่าความหนาแน่นควันดําลดลงอย่างเห็นได้ชดั สามารถสังเกตเห็น
ได้ดว้ ยตาเปล่า ดังรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าไบโอดีเซลมีการเผาไหม้ท่ี
สมบูรณ์กว่า ซึง่ สาเหตุนันเกิดจากการทีไ่ บโอดีเซลมีปริมาณออกซิเจน
มากกว่านํามันดีเซลนันเอง
่ [4]
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รูปที่ 5 ผลการทดสอบกําลังของเครือ่ งยนต์

มีค่ า ลดลง เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การทดสอบระยะแรก อาจมีส าเหตุ
เนื่องจากการทีเ่ ครือ่ งยนต์ทดสอบเป็ นเครือ่ งยนต์ใหม่ จึงทําให้ประสิทธิ
ภาพดีขนเมื
ึ อ่ ใช้งานไปในระยะหนึ่ง
ระหว่างทดสอบการใช้งานระยะยาว และภายหลังการทดสอบเสร็จ
สิน ได้ทํา การสัง เกตและตรวจสอบชินส่ว นและอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ของ
เครื่องยนต์ ซึ่งพบว่าที่กรองนํ ามันเชือเพลิงหยาบจะมีเศษผงติดตาม
กรองทําให้ยากต่อการเทนํ ามัน ดังรูปที่ 9 เมื่อเริม่ มีเศษผงมากขึน
สามารถล้า งออกแล้ว ประกอบเข้า ที่เ ดิม ส่ว นกรองละเอีย ดมีเ ศษผง
ติดตามกรองบ้างเล็กน้อย ดังรูปที่ 10 กรองไม่เกิดการยุ่ย สามารถทํา
การล้างแล้วประกอบเข้าทีเ่ ดิม ในขณะเดียวกันเมือ่ ทดสอบจนครบ 300
ชั ่วโมง ได้ทําการถอดหัวฉีดของเครื่องยนต์นํามาตรวจสอบผลปรากฏ
ว่าหัวฉีดเริม่ มีเขม่าจับตรงปลาย แต่กย็ งั สามารถเดินเครื่องทดสอบได้
ต่อไปโดยเครือ่ งยนต์ไม่เกิดอาการสะดุด

รูปที่ 6 ผลการทดสอบแรงบิดของเครือ่ งยนต์

รูปที่ 9 กรองนํามันเชือเพลิง (หยาบ)

รูปที่ 7 ผลการทดสอบอัตราการสินเปลืองนํามันของเครือ่ งยนต์

รูปที่ 10 กรองนํามันเชือเพลิง (ละเอียด)

รูปที่ 8 ผลการทดสอบควันดําของเครือ่ งยนต์
อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบด้วยนํ ามันดีเซลและไบโอดีเซล
เมื่อใช้งานจนครบ 300 ชั ่วโมง พบว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ทงั
แรงบิดและกําลังมีคา่ เพิม่ ขึน ส่วนอัตราการสินเปลืองนํามันและควันดํา
44
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ั
ั ามันเชือเพลิง ฯลฯ เป็ นต้น โดยจะใช้ช่วงเวลาการ
ลูกสูบ ลูกปมในป
มนํ
ทดสอบประมาณ 2,000 ชัวโมง
่
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี ได้รบั การสนับสนุ น งบประมาณการจัย จากโปรแกรม
พลังงานทางเลือก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ รหัสโครงการ
MT-B-49-END-07-012-I: การศึกษาผลกระทบของนํามันสบู่ดาํ สําหรับ
เครือ่ งจักรกลเกษตรและใช้ไบโอดีเซลสําหรับรถยนต์ขนส่งขนาดเล็ก

รูปที่ 11 หัวฉีดหลังการทดสอบ 300 ชั ่วโมง
4. สรุป
งานวิจยั นีเป็ นการทดสอบสมรรถนะ อัตราการสินเปลืองนํ ามัน
และควันดําของเครื่องยนต์ดเี ซลสูบเดียวทีใ่ ช้ในงานเกษตรกรรม เมื่อ
ใช้ไบโอดีเซลล้วนเป็ นเชือเพลิงเปรียบเทียบกับการใช้นํามันดีเซล โดย
ทําการทดสอบทังก่อนและหลังการใช้งานเครื่องยนต์ในระยะยาว ผล
การทดสอบแสดงให้เห็นว่า กําลังและแรงบิดของเครื่องยนต์จากการ
ใช้ไบโอดีเซลเป็ นเชือเพลิงมีคา่ ลดลงเล็กน้อย อัตราการสินเปลืองนํามัน
มีค่าเพิม่ ขึน ควันดํามีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยเครื่องยนต์ทใ่ี ช้
ในการทดสอบในครังนี สามารถใช้งานได้จนครบ 300 ชั ่วโมง โดยไม่ม ี
อาการผิดปกติของเครื่องยนต์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามพบว่าตัวกรอง
นํ ามันเชือเพลิงเกิดความสกปรก แต่ยงั สามารถล้างทําความสะอาดได้
ส่วนหัวฉีดพบว่าเริม่ มีเขม่าจับแต่ยงั สามารถใช้งานต่อไปได้
สําหรับแผนการทดสอบในอนาคตนันจะเป็ นการทดสอบการใช้
งานของเครือ่ งยนต์ในระยะยาว ทีจ่ ะศึกษาถึงผลกระทบของการสึกหรอ
ที่เกิดขึนกับชินส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ แหวน
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้นําเสนอการศึกษาวิจยั พืชพลังงานสบู่ดํา โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึก ษาความเป็ น ไปได้ใ นการใช้ เ ชื้อ เพลิง ผสม
เบนซิน-สบู่ดํา การวิเคราะห์คุณสมบัตทิ างเชื้อเพลิง การเปรียบเทียบ
คุณสมบัตขิ องนํ้ามันเชื้อเพลิงผสม สมรรถนะ ค่ามลพิษ การสิน้ เปลือง
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ ค ว า ม สึ ก ห ร อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ กั บ
รถจักรยานยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์ท่ใี ช้เชื้อเพลิงผสมระหว่าง นํ้ ามัน
ปิโตรเลียมมาตรฐานเบนซินออกเทน 91 กับ นํ้ามันผสมนํ้ามันสบู่ดาํ กับ
นํ้ามันเบนซินออกเทน 91 ในอัตราส่วน 5 เปอร์เซ็นต์ ในเชิงวิศวกรรม
เพื่อให้เ ป็ นพื้นฐานในการพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทนชนิด ใหม่ จาก
การศึก ษาพบว่า คุ ณ สมบัติข องนํ้ า มัน สบู่ ดํา สามารถผสมกับ นํ้ า มัน
เบนซินออกเทน 91 ได้โดยไม่มกี ารแยกชัน้ หรือตกตะกอน นํ้ามันผสมที่
จัดเก็บมีเสถียรภาพสูง คือ มีการเปลี่ยนแปลงของความเป็ นกรดและ
ความหนืดอยู่ในเกณฑ์ต่ํา เมื่อนํ า นํ้ ามันเชื้อเพลิงผสมไปทดสอบกับ
รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะระบบคาร์บเู รเตอร์ ด้วยรูปแบบการขับขีข่ อง
กรุงเทพมหานคร พบว่าเครื่องยนต์สามารถใช้งานได้กบั เชือ้ เพลิงผสม
ดังกล่าว โดยค่าแรงบิดสูงสุดและกําลังสูงสุดของเครื่องยนต์จะลดลง
2.49% และ 5.35% ตามลําดับ อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงมากกว่า
เบนซิน 6.31% ปริมาณมลพิษจากเครือ่ งยนต์ THC และ CO มีปริมาณ
ทีต่ ่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานนํ้ามันเบนซินออกเทน 91 และความสึกหรอใน
เบือ้ งต้นมีความใกล้เคียงจากการใช้น้ํ ามันปิ โตรเลียมมาตรฐาน ในส่วน
ของผลกระทบในระยะยาวกําลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการศึกษาวิจยั ต่อไป

This paper presents the research on jatropha oil. The
research aims to verify the possibility of using the mixed-fuel
between jatropha oil and gasoline. Gasoline used in the research
has a octane number of 91. The ratio of mixed-fuel is 5%
jatropha oil and 95% gasoline. The physical properties of the
jatropha oil and mixed-fuel are presented. The comparisons of
using this mixed-fuel are carried on under the aspects of
performance, fuel consumption, emission and wearing. The
tested vehicle is the 4-stroke carburetor engine motorcycle. The
mixed-fuel acidity and viscosity exhibit insignificant change after
the several weeks period. No separation of the jatropha oil and
gasoline is detected. After the road test, using Bangkok driving
pattern, the engine is able to operate with the mixed-fuel. The
maximum torque and maximum power of the mixed-fuel are
2.49% and 5.35% less than the pure gasoline respectively. Fuel
consumption of the mixed-fuel is 6.31% higher. Emissions on
THC and CO are less than the standard as well. Physical
wearing on parts is not different from the engine using gasoline
octane 91. The long term effect of mixed-fuel to engines is also
under investigated.
Keywords; Blended fuel performance/Jatropha oil/Gasoline engine

1*, 2

ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. บทนํา
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University
3
Abstract
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asst. Prof. of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University

46

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

เนื่องจากในปจั จุบนั ประเทศไทยได้ประสบปญั หาราคานํ้ ามันเพิม่
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้กเ็ พราะราคานํ้ามันโลกเพิม่ สูงขึน้ และความ
ต้องการใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิงเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ประเทศไทยไม่สามารถ
ผลิต นํ้ า มัน ได้เ องจึง ต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยเป็ นจํา นวนมากในการนํ า เข้า
นํ้ ามันเชื้อเพลิง ขณะที่รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะที่สํา คัญของ
ประชาชน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ท่มี กี ารจราจรคับคังอย่
่ างเช่น
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความคล่องตัวในการใช้งาน จากจํานวน
รถจักรยานยนต์ทจ่ี ดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครในปี ล่าสุดพบว่ามี
จํานวนถึง 1,593,685 คัน [1] ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ํามันเบนซินมี
ปริมาณเพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย
ดังนัน้ เพือ่ แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จึงมีการศึกษาและพัฒนาใช้ประโยชน์
จากผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถให้น้ํ า มันได้ คือนํ้ า มันสบู่ดําซึ่ง
ได้รบั ความสนใจในปจั จุบนั จากการศึกษาคุณสมบัตหิ ลักทีส่ ามารถมี
ปริมาณนํ้ ามันต่อมวลของเมล็ดที่สูง พบว่าจากการสกัดด้วยระบบอัด
เกลียวได้น้ํามันประมาณ 25-30% ของมวลสบู่ดาํ เจริญเติบโตรวดเร็ว
ขยายพันธุง์ ่าย สามารถทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ด ี ไม่ตอ้ งการดูแล
มากนัก วิธกี ารสกัดนํ้ ามันสามารถทําได้ง่าย และเมื่อเปรียบเทียบค่า
ความร้อนของนํ้ามันสบู่ดาํ ซึง่ มีค่า 9,470 kCal/kg พบว่า ใกล้เคียงกับ
นํ้ามันเบนซินกว่าเอทานอล ซึง่ มีค่าความร้อน 10,600 kCal/kg [2] และ
6,696.3 kCal/kg ตามลําดับ การนําเอานํ้ามันสบู่ดาํ มาใช้แทนนํ้ามัน
เบนซินจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถทดแทนนํ้ ามันปิ โตรเลียมและ
ช่วยลดการนําเข้าของนํ้ามันเชือ้ เพลิงได้
ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทําการวิจยั นี้ขน้ึ โดยศึกษาความเป็ นไปได้
ในการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงผสมระหว่างนํ้ามันสบูด่ าํ และนํ้ามันเบนซิน เพือ่
ทดแทนเชื้อ เพลิง ที่ใช้ในรถจัก รยานยนต์ ทํา การศึก ษาเปรีย บเทีย บ
นํ้ามันผสมสบูด่ าํ -เบนซิน อัตราส่วน 5 กับนํ้ามันเบนซินออกเทน 91 ทํา
การทดสอบคุณสมบัติ การเปลีย่ นแปลงค่าความหนืดและกรดในนํ้ามัน
ผสม รวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มลพิษไอเสีย ความสึกหรอ
เบือ้ งต้น และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับเครือ่ งยนต์ในการขับขีจ่ ริง เพือ่ เป็ น
ต้นแบบพืน้ ฐาน สําหรับการเพิม่ อัตราส่วนหรือนําไปใช้งานจริงในระดับ
ชุมชนต่อไป
2. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
2.1 การเตรียมนํ้ามันสบูด่ าํ
การเตรียมนํ้ามันสําหรับใช้ในการวิจยั ได้ใช้วธิ ดี าํ เนินการ ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงการกรองตะกอนปนเปื้ อนจากนํ้ามันสบูด่ าํ โดยการใช้
เครือ่ งกรองขนาด 3 ไมครอน

(1) ใช้วธิ กี ารบดให้ละเอียดทัง้ เมล็ดแล้วทําการสกัดโดยใช้เครื่อง
หีบนํ้ามันแบบเกลียวหมุน (Screw press) โดยจะได้น้ํ ามันออกมาใน
ปริมาณ 25 เปอร์เซ็นต์จากเนื้อเมล็ด
(2) ทําการกําจัดสิง่ ปนเปื้ อนจากนํ้ามันดิบ โดยการกรอง ด้วยผ้า
ขาวเพื่อแยกกากที่ปนเปื้ อนมากับนํ้ ามัน และใช้เครื่องกรองขนาด 3
ไมครอน ซึง่ สามารถกรองตะกอนปนเปื้ อนของนํ้ามันได้ในอีกระดับหนึ่ง
2.2 การวิ เคราะห์คณ
ุ สมบัติของนํ้ามัน
จากคุ ณ สมบั ติ น้ํ ามั น สบู่ ดํ า จากงานวิ จ ั ย ที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี
องค์ประกอบของกรดไขมัน และคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรดไขมันทีเ่ ป็ นองค์ประกอบในนํ้ามันสบู่ดาํ [3]
Fatty acid Composition
ปริ มาณ (%)
Saturated components
Plamitic acid ( C16 H 32O2 )

21.7
14.7

Stearic acid ( C18 H 36O2 )
Un Saturated components
Oleic acid ( C18 H 34 O2 )

6.9
78.4
42.4

Linoleic acid ( C18 H 32 O2 )

35.2

ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างเชือ้ เพลิงของนํ้ามันสบูด่ าํ [2]
Property
Method
Unit Jatropha oil
Specific gravity
Flash point
Carbon residue
Distillation
Kinematic viscosity
Sulphur
Calorific value

ASTM D4052
JIS-K-2265
JIS-K-2270
JIS-K-2254
JIS-K-2283
ASTM D3120
ASTM D240

C
%
o
C
cSt
%
Kcl/kg
o

0.9186
240
0.64
295
50.73
0.13
9,470

จากข้อมูลดังกล่าวทางผูว้ จิ ยั ได้พบว่าค่าความหนืดและกรดทีส่ ูง
ของนํ้ ามันสบู่ดําซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพการเก็บรักษานํ้ ามันเชื้อเพลิง
จึง ได้ทํา การศึก ษาและวิเคราะห์เ ก็บรัก ษานํ้ า มัน เชื้อ เพลิง ที่สภาวะ
อุณหภูม ิ 30°C ทําการตรวจวัดค่าความหนืด (Kinamatic Viscosity)
โดยใช้มาตรฐาน ASTM D445 และตรวจวัดความเป็ นกรด (Acid
Value) เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ตรวจวัดคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงที่
สําคัญ ค่าออกเทนนัมเบอร์ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการค้นคว้าวิจยั ต่อไป
2.3 การเตรียมนํ้ามันทดสอบ
เมื่อทําการทดสอบคุณสมบัติของนํ้ ามันเบื้องต้นด้วยวิธกี ารทาง
เคมีแล้ว จึงนํานํ้ามันมาทําการผสม (Blending) กับนํ้ามันเบนซินทีม่ คี ่า
ออกเทน 91 มาตรฐาน จากการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
การผสมจะดําเนินการในห้องปฏิบตั กิ ารโดยควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 30°C
จึงได้นํามันตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบ 2 ตัวอย่าง คือ
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(1) นํ้ามันเบนซินออกเทน 91
(2) นํ้ามันผสมสบูด่ าํ -เบนซิน อัตราส่วน 5 เปอร์เซ็นต์
2.4 เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ จะใช้รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น
Wave R ความจุกระบอกสูบ 125 ซีซี ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบ
คาร์บเู รเตอร์ จากโรงงานผูผ้ ลิตไม่มกี ารปรับแต่งเครือ่ งยนต์ใด ๆ ทัง้ สิน้
ทํา การทดสอบโดยการเปลี่ย นลูก สูบ นํ้ า มัน เครื่อ งและหัวเทียนใหม่
ก่ อ นการทดสอบนํ้ า มัน ตัว อย่ า งแต่ ล ะชนิ ด ทํ า การวิ่ง ปรับ สภาพ
เครื่อ งยนต์ (Run-in)
เป็ นระยะทาง 1,000 กม. และทดสอบหา
สมรรถนะและมลพิษบนแท่นทดสอบ Chassis Dynamometer
ตารางที่ 3 ข้อมูลทางเทคนิคของเครือ่ งยนต์รถจักรยานยนต์ทดสอบ
Wave 125R 4 จังหวะ OHC
รุ่นเครื่องยนต์
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ปริ มาตรกระบอกสูบ 124.9 ซีซี
คาร์บเู รเตอร์
ระบบจ่ายนํ้ามัน
กระบอกสูบ x ช่วงชัก 52.4 x 57.9 มม.
9.3 : 1
อัตราส่วนแรงอัด
CDI
ระบบจุดระเบิด
4.0 ลิตร
ความจุเชื้อเพลิ ง
ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียระดับ 5
ค่ามาตรฐานไอเสีย

(1) การทดสอบการขับขี่ ทําการขับขีโ่ ดยการวิง่ เพื่อปรับสภาพ
เครื่อ งยนต์ 1,000กม. และทํ า การวิ่ง ทดสอบการขับ ขี่ไ ปพร้อ มกัน
เนื่องจากปริมาณทีจ่ าํ กัดของเชือ้ เพลิงทดสอบ ก่อนขึน้ แท่นทดสอบ
(2) การทดสอบโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด สมรรถนะ (Chassis
Dynamometer) จากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มมี าตรฐาน
และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีขนั ้ ตอนของการทดสอบโดยเริม่ จาก
การนํารถขึน้ วิง่ บนแท่นทดสอบ (Chassis Dynamometer) และทําการ
ทดสอบตามรูปแบบการขับขีม่ าตรฐาน (Driving Cycle) ซึง่ การทดสอบ
ดังกล่าวเป็ นการจําลองสภาพการวิง่ ของรถยนต์ให้ใกล้เคียงกับการวิง่
บนถนนให้มากทีส่ ุด เพื่อให้สมรรถนะทีท่ ําการวัดใกล้เคียงจากการใช้
งานจริง มากที่สุด ขณะทําการขับขีร่ ะบบการเก็บตัวอย่างไอเสีย
(Constant Volume Sampling : CVS) จะทําการเก็บตัวอย่างไอเสีย
และเมื่อเสร็จสิน้ การขับขี่ ระบบวิเคราะห์มลพิษจะประมวลผลต่อไป
โดยระบบประมวลผลจะประเมินความเข้มข้นของมลพิษแต่ละชนิดใน
หน่วยของกรัมต่อกิโลเมตรต่อคัน
การเก็บข้อมูลจะเริม่ เก็บข้อมูลตัง้ แต่การวิง่ ปรับสภาพเครื่องยนต์
(Run-in) การทดสอบบนแท่นทดสอบไปจนกระทังถึ
่ งระยะเสร็จสิน้ การ
ทดสอบที่ 1,000 กิโลเมตร โดยมีแผนการทดสอบโดยสรุปดังนี้ โดย
เขียนเป็ นแผนผังโดยสรุปได้ ดังนี้
เตรียมรถทดสอบ
Run-in และทดสอบการขับขีท่ ร่ี ะยะ 1,000 กม. โดยตรวจเช็คอาการ
ขับขีท่ ั ่วไป ด้านสมรรถนะอัตราเร่ง และสภาพของอุปกรณ์
ทีร่ ะยะ 100 กม., 200 กม., 500 กม., 1,000 กม.
ทดสอบหาสมรรถนะ อัตราสิน้ เปลือง และสารมลพิษของเครือ่ งยนต์
บนแท่นทดสอบ Chassis Dynamometer
สรุปผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

รูปที่ 2 รถจักรยานยนต์ทใ่ี ช้สาํ หรับการทดสอบ
2.4 ขัน้ ตอนการทดสอบ
รูปแบบการทดสอบจะแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ การทดสอบ
โดยการขับขีจ่ ริง และการทดสอบบนแท่นทดสอบ โดยวิธกี ารทดสอบ
อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย เรื่อง รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย สาร
มลพิษ จากเครื่อ งยนต์ ระดับที่ 5 มอก.2130-2545 และประยุ ก ต์ใ ช้
มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์จาก IS:10000 Indian
Standard Institution , JIS Japanese Industrial Standard และ
มาตรฐาน ECE R40 Vehicle Emissions Standards of Europe
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รูปที่ 3 แผนผังการทดสอบสมรรถนะและมลพิษไอเสีย
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รูปที่ 4 รูปแบบวัฏจักรจําลองการขับขีจ่ ริงบนท้องถนน
3. ผลการทดสอบ
3.1 ผลการศึกษาคุณสมบัตินํ้ามันผสมเบนซิ น-สบูด่ าํ
การศึก ษาคุ ณ สมบัติ ข องนํ้ า มัน ผสม จะเน้ น การวิเ คราะห์ ถึ ง
เสถี ย รภาพการรัก ษาคุ ณ สมบัติ ข องนํ้ า มัน เมื่อ ทํ า การวิเ คราะห์
คุณสมบัตทิ างเชือ้ เพลิงทีส่ าํ คัญ จะได้ผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คา่ ความหนืดของนํ้ามันผสม (ASTM D445)
Sample
Period (s) Viscosity (cSt)
นํ้ามันสบู่ดาํ
นํ้ามันเบนซิน 91
นํ้ามันเบนซินผสมสบู่ดาํ 95:5

423.69
42.45
47.01

43.00
0.61
0.68

จากตารางที่ 4 เมือ่ วิเคราะห์ความหนืดของนํ้ามันผสมทีอ่ ตั ราส่วน
ต่างๆ พบว่าค่าความหนืดทีใ่ กล้เคียงและมีความเป็ นไปได้ต่อการใช้งาน
กับเครือ่ งยนต์ ได้แก่ อัตราส่วนผสมเบนซินต่อสบู่ดาํ 5% และเมือ่ ทํา
การทดสอบการเก็บรักษาของนํ้ ามันผสมเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า
นํ้ามันทีท่ าํ การผสมนํ้ามันสบูด่ าํ มีคา่ อัตราการเปลีย่ นแปลงความหนืดใน
เกณฑ์ต่าํ โดยมีแนวโน้มปรากฏดังรูปที่ 5
0.8

Viscosity (cSt)

0.76
0.72

Viscosity @5%

0.68
0.64
0.6
0

1

2

3

4 5 6 7
Period (week)

8

9

10

รูปที่ 5 อัตราการเปลีย่ นแปลงความหนืดของนํ้ามันผสม 5%
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นกรดของนํ้ามันผสม
Sample
Acid Value (%)
นํ้ามันสบู่ดาํ
นํ้ามันเบนซิน 91
นํ้ามันเบนซินผสมสบู่ดาํ 95:5

4.42
0.31
0.42

การวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรดของนํ้ ามันผสม จากตารางที่ 5 จะ
เห็นได้ว่าเมื่อส่วนผสมของนํ้ ามันสบู่ดําเพิม่ ขึน้ อัตราส่วนของค่าความ

Acid value (%)

เป็ นกรด (Acid Value) จะเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนการผสม เมื่อทําการ
ทดสอบอัต ราการเปลี่ย นแปลงความเป็ น กรดของนํ้ า มัน ในเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ต่ํา หรือ
แทบไม่ปรากฏการเปลีย่ นแปลง ดังแสดงในรูปที่ 6
2.81
2.41
2.01
1.61
1.21
0.81
0.41
0.01

Acid Value @5%

0

1

2

3

4 5 6 7
Period (Week)

8

9

10

รูปที่ 6 อัตราการเปลีย่ นแปลงค่าความเป็ นกรดของนํ้ามันผสม 5%
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคุณสมบัตทิ างเชือ้ เพลิงของนํ้ามันผสม
Sample
Test Item

Method
(ASTM)

Unleaded
Gasoline 91

Gasoline –
Jatropha Blended
5%

Acid Value
Viscosity
Density vis(700)
API @60F
SG API @60F
Distillation
IBP
10% Evaporated
50% Evaporated
90% Evaporated
End Point
Residue
Research Method
(RON)
Motor Method
(MON)

D445
D4052
D4052
D4052

0.31%
0.61 cSt
0.7429
58.9
0.7432

0.42%
0.68 cSt
0.7466
56.82
0.7514

35.9 ºC
54.5 ºC
95.9 ºC
162.9 ºC
195.6 ºC
0.8 %Vol

34.7 ºC
55.5 ºC
94.5 ºC
170.0 ºC
198.2 ºC
5 %Vol

D2699

91.6

90.6

D2700

83

82

D86

จากตารางที่ 6 จะพบว่ า นํ้ า มัน สบู่ ดํ า ที่ ผ สมนั ้น ส่ ง ผลทํ า ให้
เปอร์เซ็นต์กรด (Acid Value) และความหนืด (Viscosity) เพิม่ ขึน้ จาก
นํ้ามันเบนซิน 91 ค่าความหนาแน่ นและความถ่วงจําเพาะของเชือ้ เพลิง
ใกล้เคียงกันในส่วนของค่าการกลัน่ (Distillation) จะเห็นได้วา่ อุณหภูม ิ
การกลันใกล้
่ เคียงกัน ในขณะที่น้ํ ามันผสมเบนซิน-สบู่ดํา 5% มีค่า
Distillation Residue มากกว่านํ้ ามันพืน้ ฐาน เนื่องจากนํ้ามันสบู่ดาํ จุด
วาบไฟทีส่ งู กว่านํ้ามันเบนซินมาก
เมื่อทดสอบค่า Octain Number จะพบว่านํ้ ามันผสมมีค่า
Research Method (RON) และ Motor Method (MON) ทีใ่ กล้เคียงกับ
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3.3 ผลการทดสอบสมรรถนะและมลพิ ษของเครื่องยนต์
เมื่อทําการทดสอบครบ 1,000 กิโลเมตร จึงนํ ารถทดสอบมาทํา
การทดสอบสมรรถนะ อัตราสิน้ เปลือง และค่ามลพิษไอเสียทีเ่ กิดขึน้ บน
แท่นทดสอบ Chassis Dynamometer ได้ผลการทดสอบดังนี้

6.00

Max Power 5.700 @7200

5.50

Max Power 5.395 @7200

5.00
Wheel Power [kW]

3.2 ลักษณะการขับขี่โดยรวมเมื่อใช้นํ้ามันผสมเบนซิ น-สบูด่ าํ 5%
จากการสังเกตลักษณะการทํางานของเครื่องยนต์ เมื่อนํ านํ้ ามัน
ผสมมาทําการทดสอบกับรถจักรยานยนต์ทดสอบรุ่น Honda wave
ความจุกระบอกสูบ 125 ซีซี ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ ใน
การทดการทดสอบการใช้งานเบือ้ งต้น 1,000 กิโลเมตรพบว่า
1. เครื่องยนต์ทใ่ี ช้น้ํ ามันผสมเมื่อติดเครื่องยนต์มอี าการเดินเรียบ
ไม่มอี าการสะดุดของเครือ่ งยนต์แต่อย่างใดความรูส้ กึ และการตอบสนอง
ในการขับขีใ่ กล้เคียงการใช้น้ํามันเบนซิน โดยไม่สามารถรูส้ กึ ได้ถงึ กําลัง
ของเครือ่ งยนต์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
2. ลัก ษณะการขับ ขี่ด้า นอัต ราเร่ง ทัง้ ในช่ ว งรอบตํ่ า และรอบสูง
ราบเรียบ ไม่พบอาการสะดุดสําลัก และอาการเครือ่ งยนต์อดื แต่อย่างใด
3. ลักษณะของควันไอเสียทีเ่ กิดจากการใช้งานมีกลิน่ ฉุ น ลักษณะ
คล้ายการเผาไหม้ของนํ้ามันพืช
4. ในการขับขีเ่ มื่อพ้นระยะ 200 กิโลเมตรพบว่าเครื่องยนต์ม ี
ั หารุ น แรงใด ๆ โดย
อาการสตาร์ ท ติด ยากกว่ า ปกติ แต่ ไ ม่ พ บป ญ
สามารถทําการทดสอบครบระยะทางทีก่ าํ หนด 1,000 กิโลเมตร

การเพิม่ ขึน้ ของกําลังเครื่องยนต์มคี วามราบเรียบ ใกล้เคียงกับการใช้
นํ้ า มัน เบนซิน โดยมีค วามแตกต่ า งอย่ า งเห็น ได้ช ัด เจนในช่ ว งรอบ
เครื่องยนต์มากกว่า 6,000 รอบต่อนาทีขน้ึ ไป โดยพบว่าค่ากําลังสูงสุด
ทีไ่ ด้แตกต่างกันประมาณ 5.35 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 8

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

Gasoline 91
Jatropha blend 5%

1.50
1.00
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Engine Speed [1/min]

รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแรงม้าเบรกระหว่าง
นํ้ามันเบนซิน 91 และนํ้ามันผสมเบนซินสบู่ดาํ 5%
50
45
Fuel Consumption (km/l)

คุณ สมบัติน้ํ า มันเบนซินปิ โ ตรเลีย มออกเทน 91 และยัง อยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ รมธุรกิจพลังงานกําหนด (RON 90.6-94.6 และ MON
79.6-83.6)

40
35

47.49
42.04

43.74
39.16

นํ้ ามันเบนซิ น 91
นํ้ ามันผสมเบนซิ น-สบู่ดํา
44.41
43.7 42.06
41.65

30
25
20
15
10

10.00

Max Torque 8.82 @4200
Max Torque 8.60 @4200

Total Torque [Nm]

9.00
8.00

5
0
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Average

รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
จากการใช้เชือ้ เพลิงทัง้ สองประเภท

7.00
6.00

Gasoline 91
Jatropha blend 5%

5.00
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Engine Speed [1/min]

รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแรงบิดระหว่าง
นํ้ามันเบนซิน 91 และนํ้ามันผสมเบนซินสบู่ดาํ 5%

จากผลการทดสอบอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง พบว่านํ้ ามันผสม
เบนซิน-สบู่ดํา มีอ ัตราการสิ้น เปลือ งเฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น 6.31 เปอร์เ ซ็น ต์
เนื่องจากนํ้ ามันสบู่ดํามีค่าความร้อน (Specific Heat) ตํ่ากว่านํ้ ามัน
เบนซิน ส่งผลให้ใช้พลังงานในการจุดติดไฟสูงขึ้น จึงต้องใช้ปริมาณ
เชือ้ เพลิงทีม่ ากขึน้ จากเดิม

กราฟแสดงความสัม พัน ธ์จ ะเห็น ได้ว่า แรงบิด ของเครื่อ งยนต์
ขณะทีใ่ ช้น้ํามันเบนซิน 91 ให้คา่ แรงบิดสูงสุดที่ 8.82 นิวตันเมตร ทีร่ อบ
เครือ่ งยนต์ 4,200 รอบต่อนาที และเมื่อใช้น้ํ ามันสบู่ดําผสมกับนํ้ามัน
เบนซิน ค่าแรงบิดของเครื่องยนต์จะมีค่า 8.60 นิวตันเมตร ทีร่ อบ
เครือ่ งยนต์เท่ากัน โดยมีความแตกต่างที่ 2.49 เปอร์เซ็นต์
โดยเมือ่ ทําการเปรียบเทียบกําลังของเครือ่ งยนต์พบว่า เครือ่ งยนต์
มีกําลังใกล้เคียงกับการใช้น้ํ ามันเบนซินพืน้ ฐานเป็ นเชือ้ เพลิง ลักษณะ
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ก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอน

ระดับเสียง (dB)

เบนซิ น 91

2.65

290

89.17

นํ้ ามันผสมเบนซิ น-สบู่
ดํา 5%

0.7

88.33

93.17

รูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบสารมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถ
ทดสอบทัง้ สองประเภทจากกรมขนส่งทางบก
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นํ้ ามันเบนซิ น 91
นํ้ ามันผสมเบนซิ น-สบู่ด ํา 5%

THC (g/km)

NOx (g/km)

CO (g/km)

CO2 (g/km)

นํ้ ามันเบนซิ น 91

1.130

0.256

12.207

38.362

นํ้ ามันผสมเบนซิ นสบู่ด ํา 5%

0.495

0.354

9.290

43.767

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากการทดสอบการใช้งานจริง
จากการทดสอบพบว่าการใช้น้ํามันผสมเบนซิน-สบู่ดํานัน้ มีความ
แตกต่างจากการใช้น้ํามันเบนซิน โดยพบว่าค่ามลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ใช้งานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และยังมีค่า THC และ CO ลดลงจากเดิม
และยังพบว่าระดับเสียงทีเ่ กิดจากการใช้เชือ้ เพลิงมีความใกล้เคียงกัน
4 การตรวจสอบการสึกหรอเบือ้ งต้นของเครื่องยนต์
จากการทดสอบที่ส ภาวะการใช้ง านจริง เป็ น ระยะทาง 1,000
กิโลเมตร และการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารบนแท่นทดสอบ Chassis
Dynamometer แล้วจึงทําการจรวจสอบความสึกหรอ โดยสังเกต
ลักษณะการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ได้ผลจากการทดลองดังนี้

รูปที่ 11 ลักษณะของหัวเทียน หลังการทดสอบ

Jatropha blend 5%

รูปที่ 12 ลักษณะของห้องลูกลอย หลังการทดสอบ

Gasoline 91

Jatropha blend 5%

รูปที่ 13 ลักษณะของลูกสูบ หลังการทดสอบ
จากผลการตรวจสภาพเครื่องยนต์ โดยการถอดแยกชิ้นส่วนของ
เครื่อ งยนต์ และสัง เกตลักษณะภายนอกของชิ้นส่วนต่ า ง ๆ ผลที่ไ ด้
พบว่ามีคราบเขม่าที่เกาะอยู่บนหัวลูกสูบ ฝาสูบด้านวาล์วไอดีและไอ
เสีย หนากว่าการใช้เบนซินออกเทน 91 ดังรูปที่ 13 โดยมีลกั ษณะเป็ น
คราบเขม่าดําและเหนียว ทัง้ นี้เนื่องจากในนํ้ ามันสบู่ดํามีปริมาณยาง
เหนียวปนอยู่ จึงเกิดการตกค้างในห้องเผาไหม้และจับตัวกันเป็ นเขม่า
ในขณะทีเ่ มื่อทําการตรวจสอบบริเวณห้องลูกลอยและลิน้ ปี กผีเสือ้
พบว่า มีค ราบสีแ ดงของนํ้ า มันเบนซิน เกาะโดยนํ้ า มันทัง้ สองชนิ ด ไม่
ต่างกันมากนัก ดังแสดงในรูปที่ 12
ในส่วนอื่นทีพ่ บว่ามีความแตกต่างคือ คราบเขม่าทีเ่ กาะบริเวณหัว
เทียนซึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับบริเวณหัวลูกสูบ และฝาสูบ ซึง่ เกิดจาก
คราบเขม่าและยางเหนียวจับตัวเกาะบนหัวเทียนส่งผลให้เครื่องยนต์
สตาร์ทติดยาก ดังแสดงในรูปที่ 11
5. สรุปผลการทดลอง
1. การประยุกต์ใช้น้ํ ามันเบนซินผสมสบู่ดําสามารถใช้ได้ โดยการ
ผสมทีอ่ ตั ราส่วนนํ้ามันเบนซินต่อนํ้ ามันสบู่ดํา 95:5 โดยพบว่านํ้ามัน
ผสมมีคุณสมบัตใิ กล้เคียงนํ้ามันเบนซิน มากทีส่ ดุ
2. จากการศึกษาพบว่าเมื่อทําการผสมนํ้ ามันเบนซินผสมกับ
นํ้ามันสบู่ดําในอัตราส่วน 95:5 ไม่ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของกรด
และความหนืดของนํ้ามันเมือ่ ทําการเก็บรักษาไว้เป็ นเวลานาน
3. สมรรถนะที่เกิดจากการใช้งานเชื้อเพลิงผสม ไม่แตกต่างกัน
มากนักเมือ่ เทียบกับการใช้น้ํามันเบนซินปิ โตรเลียม 91 อัตราสิน้ เปลือง
ทีเ่ กิดจากการใช้งานตํ่ากว่าเพียง 6.31% และอยูใ่ นเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
4. มลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง มีค่ามลพิษน้อยกว่า
การใช้เชือ้ เพลิงปิ โตรเลียม ช่วยในการลดปริมาณมลพิษทางสิง่ แวดล้อม
อีกทางหนึ่ง
การทดสอบดังกล่าวเป็ นการทดสอบในระยะทางที่สนั ้ ในการใช้
งานจริงระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อการเผาไหม้ และชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของเครือ่ งยนต์ ซึง่ กําลังอยูใ่ นช่วงทีท่ าํ การศึกษาวิจยั ต่อไป
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AEC010
ความเป็ นไปได้ในการใช้เอทานอลไร้นํ้าเป็ นส่วนผสมกับนํ้ามันเบนซิน
สําหรับเครือ่ งยนต์สาํ หรับอากาศยานขนาดเล็ก
Feasibility Study of Anhydrous Ethanol Blended with Gasoline for
Small Aircraft Engine
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บทคัดย่อ
จากวิก ฤตพลัง งานที่ส่ง ผลให้แ นวโน้ มราคาเชื้อ เพลิง ฟอสซิล ที่
สูงขึน้ เรื่อยๆ ทําให้มกี ารหันมาใช้แหล่งพลังงานทดแทนมากขึน้ ซึ่งเอ
ทานอลจัดว่า เป็ นเชื้อ เพลิง ชีว ภาพที่มกี ารใช้ง านกันอย่า งแพร่ห ลาย
เนื่ อ งมาจากเทคโนโลยีก ารผลิต ที่ไ ม่ ซ ับ ซ้ อ นมาก โดยอาศัย ฐาน
อุตสาหกรรมในการผลิตแอลกอฮอล์เดิม ตลอดจนนโยบายทีแ่ น่ ชดั ของ
ภาครัฐในการส่งเสริมให้มกี ารใช้เอทานอล โดยเฉพาะในการผสมกับ
นํ้ามันเบนซินในอัตราส่วนร้อยละ 10 และ 20 ในรูปแก๊สโซฮอล์ E10
(ออกเทน 91/95) และแก๊สโซฮอล์ E20 เพือ่ ทดแทนการใช้น้ํามันเบนซิน
ในภาคขนส่งทีส่ งู ถึง 20 ล้านลิตรต่อวัน โดยงานวิจยั นี้ได้ทาํ การประเมิน
ความเป็ นไปได้ในการใช้เอทานอลไร้น้ํากับเครือ่ งยนต์ Rotax 912S ที่
ใช้สาํ หรับอากาศยานขนาดเล็กขนาด 2 ทีน่ งรุ
ั ่ น่ STOL CH 701 ซึง่
เครือ่ งยนต์ Rotax 912S นี้สามารถใช้ได้กบั นํ้ามันเครื่องบิน AVGAS
100LL หรือนํ้ ามันเบนซินออกเทน 95 ได้ งานวิจยั นี้ทําการทดสอบ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ดว้ ยการวัดแรงดึงเมื่อเครื่องยนต์ตดิ กับใบพัด
ของเครื่อ ง อัต ราการสิ้น เปลือ งเชื้อ เพลิง และมลพิษ ที่เ กิด ขึ้น โดย
เชื้อเพลิงที่ทดสอบประกอบด้วย นํ้ ามันเบนซิน (ออกเทน 95) แก๊ส
โซฮอล์ E10 (ออกเทน 95) และ แก๊สโซฮอล์ E20 ตลอดจนนํ้ามันแก๊ส
โซฮอล์ทผ่ี สมขึน้ เองจากเอทานอลไร้น้ําทีอ่ ตั ราส่วนร้อยละ 60 และ 70
(หรือทีเ่ รียกว่า E60 และ E70 ตามลําดับ) ทัง้ นี้ได้มกี ารปรับเครื่อง
เพือ่ ให้เหมาะกับนํ้ามันเบนซิน 95 ก่อนทีจ่ ะทําการทดสอบด้วยเชือ้ เพลิง
ชนิดต่างๆ ผลปรากฏว่าเครือ่ งยนต์ Rotax 912S นี้สามารถใช้ได้กบั
แก๊สโซฮอล์ E10 (ออกเทน 95) และ แก๊สโซฮอล์ E20 ได้ โดยกําลังไม่
ตก ถึง แม้ว่า แก๊ สโซฮอล์จะมีอตั ราการสิ้น เปลือ งเชื้อ เพลิง ที่มากกว่า
ในช่วงรอบสูง (> 5,000 รอบต่อนาที) และมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากแก๊ส
โซฮอล์ E20 จะต่างจากนํ้ามันเบนซิน (ออกเทน 95) และแก๊สโซฮอล์
E10 (ออกเทน 95) ในทางกลับกัน เชือ้ เพลิง E60 และ E70 นัน้ ไม่
สามารถใช้กบั เครือ่ งยนต์ Rotax 912S ได้เลย ต้องมีการปรับจูนเครือ่ ง

ก่อน เนื่องจากไม่สามารถเร่งเครือ่ งได้ถงึ รอบสูงสุดที่ 5,800 รอบต่อนาที
Abstract
From the current energy crisis that has driven the price of
fossil fuel around the world, there is a great interest to seek
alternative fuel. One of the attractive candidates is ethanol,
which does not require complicated processing technology, and
can use existing infrastructure from ethanol industry. In
particular, the strong and clear supporting governmental policy
toward ethanol utilization as transportation fuel in the forms of
E10 (octane 91 and 95) and E20 (octane 95) is set forth to
reduce 20 million liters/day gasoline consumption. The present
study evaluates the feasibility to use anhydrous ethanol in Rotax
912S engine for 2-seaters small aircraft STOL Ch 701. This
Rotax engine is certified to fuel with AVGAS 100LL or ULG95
(unleaded gasoline with octane 95). Engine performance is
measured with the force sensor when the engine is attached to
the propeller while the fuel consumption and emission are
monitored for various fuels, comprising of ULG95, Gasohol E10
(Octane 95), Gasohol E20, self-blend E60 and E70. Since
ULG95 is used as control set, the engine is tuned with ULG95
prior to being tests with other fuels. The results show that Rotax
912S engine can be fueled with E10 and E20 of both Octane 95
without statistically significant loss but higher fuel consumption at
high speed (> 5,000 rpm). The corresponding emission from E20
is different from E10 or ULG95. On the other hand, E60 and E70
cannot be used n Rotax 912S engine since the engine cannot
reach high speed of 5,800 rpm.
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1. บทนํา
เอทานอลเกิดจากกระบวนการแปรรูป วัตถุ ดิบการเกษตร โดย
นําเอาวัตถุดบิ มาหมักเพื่อให้ได้เอทานอล จากนัน้ จึงผ่านกระบวนการ
แปลงสภาพเพื่อ ให้ไ ด้เ อทานอลบริสุ ท ธิ (95% โดยปริม าตร) และ
สามารถนําไปทําให้บริสุทธิขึน้ ถึง 99.5 % โดยปริมาตร (หรือทีเ่ รียกว่า
เอทานอลไร้น้ํา) ซึง่ เอทานอลไร้น้ํานี้สามารถนําไปเป็ นพลังงานทดแทน
ได้หลายทาง และยังสามารถใช้เป็ นสารเติมแต่งเพื่อเพิม่ ค่าออกเทน
แทนที่ MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ได้อกี ด้วย เนื่องจากเอ
ทานอลมีคา่ ออกเทนสูงถึง 113 [1]
บทความนี้จะนํ าเสนอผลการทดสอบเชื้อเพลิงทีม่ เี อทานอลเป็ น
ส่วนผสมในอัตราส่วนต่างๆ คือ E10, E20, E60 และ E70 เปรียบเทียบ
กับนํ้ามันเบนซิน 95 โดยใช้เครือ่ งยนต์สาํ หรับอากาศยานขนาดเล็กเป็ น
เครื่องยนต์ทดสอบ ซึ่งในทีน่ ้ีคอื เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 4 สูบ
(แบบสูบนอน) ยีห่ อ้ Rotax รุน่ 912S ระบายความร้อนด้วยอากาศและ
นํ้าหล่อเย็น โดยใช้คาร์บเู รเตอร์ 2 ตัวในการประจุไอดี มีระบบจุดระเบิด
แบบอิเล็คทรอนิกส์ สามารถผลิตกําลังขับขนาด 100 แรงม้าได้ และมี
ความจุกระบอกสูบรวมประมาณ 1,352 ซีซี [2] ดังแสดงในรูปที่ 1

ต่างๆ ที่ปะปนออกมากับไอเสีย พร้อมทัง้ วัดอัตราส่วนผสมไอดีท่เี ข้า
เครือ่ งยนต์ (ค่า Lambda) และเครือ่ งวัดควันดํายีห่ อ้ Techno Test รุน่
495/01 สําหรับวัดความหนาแน่นของควันดําทีป่ ลายท่อไอเสียด้วย (รูป
ที่ 4)

เครือ่ งยนต์ Rotax 912S

แผงควบคุมเครือ่ งยนต์
และมาตรวัดต่างๆ
รูปที่ 2 ตําแหน่งติดตัง้ เครือ่ งยนต์ Rotax 912S และแผงควบคุม
เครือ่ งยนต์พร้อมมาตรวัดต่างๆ

กระบอกตวง

รูปที่ 1 เครือ่ งยนต์ Rotax รุน่ 912S ขนาด 100 แรงม้า
2.การเตรี ย มแท่ น ทดสอบเครื่ อ งยนต์แ ละอุป กรณ์ สํา หรับ การ
ทดสอบต่างๆ
เนื่ องจากสภาวะการใช้ง านของเครื่อ งยนต์สํา หรับ อากาศยาน
ขนาดเล็กนี้แตกต่างจากสภาวะการใช้งานของเครื่องยนต์สําหรับยาน
ยนต์ ประกอบกับความต้องการทีจ่ ะวัดสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ Rotax
ในสภาวะใกล้เคียงการใช้งานจริง งานวิจยั นี้จงึ ได้สร้างแท่นทดสอบ
เครือ่ งยนต์อย่างง่ายขึน้ โดยได้รบั ความช่วยเหลือทางเทคนิคจากมูลนิธ ิ
อนุ รกั ษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครื่องยนต์
Rotax 912S แบบ 2 คาร์บูเรเตอร์ขนาด 100 แรงม้าได้ถูกติดตัง้ ทาง
ตอนหน้าของแท่นทดสอบและต่อกับใบพัดเพื่อเป็ นภาระ และมีระบบ
ควบคุมพร้อมทัง้ มาตรวัดต่างๆ อยูท่ างตอนท้ายของแท่น (รูปที่ 2)
อีกทัง้ ยังได้ทาํ การติดตัง้ อุปกรณ์ทดสอบต่างๆ เข้าไปซึง่ ประกอบ
ไปด้ว ย ตาชัง่ แรงดึง สํา หรับ วัด แรงขับ ของเครื่อ งยนต์ ม ีห น่ ว ยเป็ น
กิโ ลกรัม และกระบอกตวงใช้สํา หรับ วัด อัต ราความสิ้น เปลือ งนํ้ า มัน
เชื้อเพลิงมีหน่ วยเป็ นลิตร (รูปที่ 3) ในส่วนของมลพิษได้ใช้เครื่อง
วิเคราะห์แก๊สไอเสียยีห่ อ้ Star Gas รุน่ 898 วัดค่าของปริมาณแก๊สพิษ
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ตาชังแรงดึ
่
ง
รูปที่ 3 กระบอกตวง และตาชังแรงดึ
่
ง
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สามารถเดินเบาทีค่ วามเร็วรอบตํ่ากว่า 2,000 รอบ/นาที ได้เลย (หาก
ความเร็ว รอบตํ่ า กว่า 2,000
รอบ/นาที เครื่อ งยนต์จ ะดับ ทัน ที)
เพราะฉะนัน้ การทดสอบนี้จงึ ไม่มกี ารแสดงผลการทดสอบเครื่องยนต์
Rotax 912S เมือ่ ใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็ นเชือ้ เพลิง

รูปที่ 4 เครือ่ งวิเคราะห์แก๊สไอเสีย และเครือ่ งวัดควันดํา
3. การเตรียมนํ้ามันเชื้อเพลิ งสําหรับการทดสอบ
สําหรับนํ้ ามันเบนซิน 95 นํ้ ามันแก๊ สโซฮอล์ 95 และนํ้ ามันแก๊ ส
โซฮอล์ E20 นัน้ ได้ทําการจัดซื้อจากสถานีบริการนํ้ ามันของการ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ส่วนนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E◌ุ60 และ
E70 นัน้ ได้ทําการผสมเองตามสัดส่วนทีก่ ําหนด โดยนํ าเอานํ้ ามัน
เบนซิน 95 ทีไ่ ด้จากการจัดซือ้ มาทําการผสมกับเอทานอลแบบไร้น้ําซึง่
ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ตามอัตราส่วนทีต่ อ้ งการโดยปริมาตร สําหรับนํ้ ามัน
เบนซิน 95 นัน้ จะเทใส่ถงั นํ้ ามันเชือ้ เพลิงหลักขนาด 60 ลิตร ซึง่ ติดตัง้
อยูใ่ ต้ทน่ี งผู
ั ่ ค้ วบคุมเครือ่ งยนต์ดงั แสดงในรูปที่ 5 และถังนํ้ามันเชือ้ เพลิง
สํา รองขนาด 15 ลิต รซึ่ง ติด ตัง้ อยู่ ท างด้า นข้า งของแท่ น ทดสอบใช้
สําหรับใส่น้ํามันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ (รูปที่ 5)

ถังนํ้ามันเชือ้ เพลิงหลัก
ขนาดปริมาตร 60 ลิตร

4. วิ ธีการทดสอบ
เติมนํ้ า มัน เบนซิน 95 ลงในถัง นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง หลัก (ขนาด 60
ลิตร) เติมนํ้ ามันแก๊สโซฮอล์ทต่ี ้องการทดสอบลงในถังนํ้ ามันเชื้อเพลิง
ั ้ ามันเชื้อเพลิงไฟฟ้า
สํารอง (ขนาด 15 ลิตร) จากนัน้ เปิ ดสวิทช์ให้ปมนํ
ั ้ า มันเชื้อเพลิงแบบ
ทําการดูดนํ้ ามันเบนซิน 95 จากถังหลักไปสู่ปมนํ
กลไกซึง่ ติดตัง้ มากับเครื่องยนต์บริเวณแกนใบพัด โดยต้องเปิ ดวาล์ว
ทางเดินของนํ้ ามันเชือ้ เพลิง (รูปที่ 6) จากถังนํ้ ามันเชื้อเพลิงหลักสู่ปมั
เชือ้ เพลิงแบบกลไกให้ถกู ต้องด้วย
ั ้ า มัน เชื้อ เพลิ ง ไฟฟ้ าหยุ ด ทํ า งาน (หยุ ด ทํ า งานโดย
เมื่อ ป มนํ
ั ้ ามันเชื้อเพลิง
อัตโนมัติเมื่อนํ้ ามันเชื้อเพลิงเต็มระบบ) ปิ ดสวิทช์ปมนํ
ไฟฟ้า แล้วให้สตาร์ทเครือ่ งยนต์เพือ่ ทําการอุ่นเครือ่ งยนต์ให้ได้อุณหภูม ิ
ทํา งานก่ อ น ซึ่ง จะใช้เ วลาประมาณ 15 นาที หลัง จากนัน้ ให้ทํา การ
ปรับแต่งเครือ่ งยนต์ทค่ี าร์บูเรเตอร์ทงั ้ 2 ตัว ซึง่ ในทีน่ ้ีได้ปรับแต่งทีร่ อบ
เดินเบาทีส่ กรูนมหนู อากาศ (ดําเนินการโดยทีมวิศวกรจากมูลนิธฯิ ) ให้
ได้อตั ราส่วนผสมไอดีทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ โดยใช้เครือ่ งวัดแก๊สไอเสียเป็ นตัว
วัดค่า Lambda เพือ่ ตรวจสอบการปรับแต่งดังกล่าว หลังจากนัน้ จึงทํา
การทดสอบแรงขับเครื่องยนต์ อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
ปริม าณแก๊ ส ไอเสีย ต่ า งๆ รวมทัง้ ค่ า Lambda
ที่ค วามเร็ว รอบ
เครื่อ งยนต์ต่า งๆ กัน ตัง้ แต่ ความเร็วรอบเดินเบา (ประมาณ 1,800
รอบ/นาที) จนถึงความเร็วรอบสูงสุด (ประมาณ 5,800 รอบ/นาที) การ
ปรับแต่งเครื่องยนต์นัน้ ได้ทําการปรับแต่งเครื่องยนต์ในขณะใช้น้ํ ามัน
เบนซิน 95 เป็ นเชื้อเพลิงเท่า นัน้ เมื่อเปลี่ย นมาใช้น้ํ ามันแก๊ สโซฮอล์
ชนิ ด ต่ า งๆ มิไ ด้ ทํ า การปรับ แต่ ง เครื่ อ งยนต์ ใ หม่ เ พราะต้ อ งการ
เปรีย บเทีย บผลการทดสอบระหว่ า งการใช้น้ํ า มัน เชื้อ เพลิง ทัง้ สอง
ประเภท การปรับเปลีย่ นการใช้น้ํ ามันเชือ้ เพลิงจากเบนซิน 95 มาเป็ น
แก๊ ส โซฮอล์ เ พื่อ การทดสอบนั น้ ก็เ พีย งแต่ ปิ ด วาล์ ว ทางเดิน นํ้ า มัน
ั ้ ามันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงจากถังนํ้ ามันหลัก (บรรจุเบนซิน 95) ไปปมนํ
แบบกลไก แล้วให้เปิ ดวาล์วทางเดินนํ้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างถังนํ้ ามัน
ั ้ ามันเชือ้ เพลิงแบบกลไกแทน
สํารอง (บรรจุน้ํามันแก๊สโซฮอล์) กับปมนํ
ในการทดสอบครัง้ นี้จํา เป็ นต้องสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ด้วยนํ้ ามัน
เบนซิน 95 เท่ า นัน้ ไม่ ใ ห้ม ีน้ํ า มัน แก๊ ส โซฮอล์ห ลงเหลือ อยู่ใ นระบบ
เชือ้ เพลิงเพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดกับวัสดุจาํ พวกพลาสติก
ยาง ฯลฯ ทีอ่ ยูใ่ นระบบดังกล่าว

รูปที่ 5 ตําแหน่งติดตัง้ ถังนํ้ามันเชือ้ เพลิงหลักขนาดปริมาตร 60 ลิตร
ในงานวิจยั นี้ ไม่สามารถใช้น้ํ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็ นนํ้ ามัน
เชื้อ เพลิ ง ในการทดสอบโดยไม่ ม ีก ารปรับ แต่ ง เครื่อ งยนต์ ใ หม่ ไ ด้
เนื่องจากเครือ่ งยนต์เกิดอาการเดินสะดุดตลอดทุกช่วงความเร็วรอบ ไม่
สามารถทําการเร่งรอบเครื่องยนต์ได้ตามต้องการ และเครื่องยนต์ไม่
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้ เปลืองนํา้ ม ันเชื้อเพลิง(L/MIN)
อ ัตราการสิน

ั ้ามันเชือ้ เพลิง
ปมนํ
แบบกลไก

้ เปลือง
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ถังนํ้ามันเชือ้ เพลิงสํารอง
ขนาดปริมาตร 15 ลิตร

รูปที่ 8 ผลการทดสอบอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิง
รูปที่ 6 ตําแหน่งติดตัง้ ถังนํ้ามันเชือ้ เพลิงสํารองขนาดปริมาตร 15 ลิตร,
ั ้ ามันเชือ้ เพลิงแบบกลไก และวาล์วควบคุมทางเดินนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ปมนํ
5. ผลการทดสอบ
5.1 ผลการทดสอบแรงขับหรือแรงฉุ ดลากของเครือ่ งยนต์ ดังรูปที่
7 แรงฉุ ดลากของเครื่องยนต์จะมีค่ามากขึน้ ตามความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ท่สี ูงขึ้น โดยมีค่าไม่แตกต่างกันมากสําหรับปริมาณเอทา
นอลทีผ่ สมอยู่ ทัง้ นี้เชือ้ เพลิง E60 และ E70 ไม่สามารถให้ค่ารอบสูงสุด
ที่ 5,800 รอบต่อนาทีได้

5.3 ผลการทดสอบค่า Lambda ดังรูปที่ 9 เมื่อเปลี่ยนมาใช้
นํ้ ามันเชือ้ เพลิงแก๊สโซฮอล์ จะทําให้เกิดส่วนผสมทีบ่ างขึน้ ในทุกช่วง
ความเร็วรอบเมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันเบนซิน 95 ซึง่ มีสว่ นผสมไอดีท่ี
ค่อนข้างไปทางหนา (ค่า Lambda>1) โดยเฉพาะเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์
E70 นัน้ เกิดอัตราส่วนผสมทีบ่ างมากอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ ค่า Lambda
ทีไ่ ด้โดยเฉลีย่ อยูท่ ่ี 2 สําหรับค่า Lambda ของนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 มี
ค่าโดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 1 ซึง่ อธิบายได้ว่าอัตราส่วนผสมไอดีทเ่ี ข้าไปเผาไหม้
ในห้ อ ง เ ผา ไห ม้ นั ้ น มี ค่ า ที่ ใ กล้ เ คี ย ง กั บ อั ต รา ส่ ว นผสม ไอ ดี ท่ี
Stoichiometric Level [3]
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รูปที่ 7 ผลการทดสอบแรงขับหรือแรงฉุ ดลากของเครือ่ งยนต์
(หมายเหตุ: เชือ้ เพลิง E60 และ E70 ไม่สามารถเดินเครือ่ งได้ถงึ 5,800
รอบ/นาที)
5.2 ผลการทดสอบอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ ามันเชือ้ เพลิง ดังรูปที่ 8
เมื่อ ทํา การเร่ง ความเร็ว รอบเครื่อ งยนต์ใ ห้สูง ขึ้น จะมีผ ลทํา ให้ม ีก าร
สิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงมากขึน้ ตามไปด้วย โดยเชือ้ เพลิงทีม่ เี อทานอล
ผสมอยู่ใ นอัต ราที่สูง กว่า จะมีอ ัต ราการสิ้น เปลือ งเชื้อ เพลิง ที่สูง กว่ า
ในช่วงรอบสูงอย่างเห็นได้ชดั

56

2

E10
Lambda

แรงข ับหรือแรงฉุ ดราก(kg)

200

รูปที่ 9 ค่า Lambda
5.4 ผลการทดสอบปริมาณแก๊สไอเสีย จากรูปที่ 10 ถึง 14 แสดง
ให้เห็นว่าตัง้ แต่ช่วงความเร็วรอบเดินเบาถึงช่วงความเร็วรอบประมาณ
2,500 รอบ/นาที นัน้ จะเกิด การเผาไหม้ท่ีไ ม่ค่อ ยสมบูร ณ์ เ ท่ า ใดนัก
เนื่องจากทีค่าของ CO ออกมามาก (CO2 ออกมาน้อย) หลังจากช่วง
ความเร็วรอบประมาณ 2,500 รอบ/นาที เป็ นต้นไป การเผาไหม้เริม่ ดี
ขึน้ เป็ นลําดับ ซึง่ สังเกตได้จากมี CO2 ออกมาทีท่ างท่อไอเสียเพิม่ มาก
ขึน้ นอกจากนี้รปู ที่ 10 ยังแสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้จะดีขน้ึ เมือ่ นํ้ามัน
เชือ้ เพลิงมีสว่ นผสมของเอทานอลมากขึน้ สามารถสังเกตได้จากค่าของ
CO ที่ออกมากับไอเสียเครื่องยนต์นัน้ ตํ่ามากๆ เมื่อเติมนํ้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ E60 และ E70 เข้าไป

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ปริมาณ CO(% Vol)

ปริมาณ(%Vol)

นอกจากนี้ เ ชื้อ เพลิง ที่ม ีเ อทานอลผสมอยู่มากก็จะมีป ริม าณของ O2
หลงเหลือออกมากับไอเสียมากเช่นกัน
ปริมาณ O2(% Vol)
20
ปริมาณ O2(%Vol)

สําหรับค่า HC ทีว่ ดั ได้จากเครือ่ งวิเคราะห์แก๊สไอเสียนัน้ แสดงให้
เห็นว่า ไม่วา่ จะใช้เชือ้ เพลิงประเภทใดก็มแี นวโน้มไปทางเดียวกันคือจะ
มีค่ า ลดลงเมื่อ เปลี่ย นความเร็ว รอบของเครื่อ งยนต์ ใ ห้ สู ง ขึ้น และ
เชื้อเพลิงที่มสี ่วนผสมของเอทานอลก็จะมีค่าของ HC น้ อยลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่า HC ทีว่ ดั ได้จากเครือ่ งยนต์เมือ่ ใช้เบนซิน 95 เป็ น
เชือ้ เพลิง
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สําหรับแก๊ส NOX ทีว่ ดั ได้นนั ้ จะมีค่ามากสําหรับเครื่องยนต์ทใ่ี ช้
แก๊ ส โซฮอล์ เ ป็ น เชื้อ เพลิง แต่ สํา หรับ นํ้ า มัน เบนซิน 95 ที่ใ ช้ใ นการ
ทดสอบนัน้ จะส่งผลให้มปี ริมาณของแก๊ส NOX ออกมากับไอเสียเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ ซึง่ ค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้คอื 7.375 ppm เท่านัน้

รูปที่ 10 ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ปริมาณ CO2(% Vol)
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รูปที่ 11 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
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5.5 ผลการทดสอบควันดํา เป็ นการแสดงค่าสัมประสิทธิการ
ดูดกลืนแสงของเครื่องวัดควันดํามีหน่ วยเป็ น m-1 ถ้ามีค่ามาก จะทําให้
แสงจากตัวกําเนิดแสงในเครื่องวัดควันดําไปตกกระทบที่ตวั รับแสงได้
น้อยแสดงว่ามีค่าความหนาแน่ นของควันดํามาก จากรูปที่ 15 แสดงให้
เห็นว่ามีควันดําเกิดขึน้ มากทีส่ ุดเมือ่ เติมเบนซิน 95 เป็ นนํ้ามันเชือ้ เพลิง
จากนัน้ เมือ่ นํ้ามันเชือ้ เพลิงมีสว่ นผสมของเอทานอลเพิม่ เติมก็จะส่งผลให้
มีควันดําออกมาน้อยลง

รูปที่ 12 ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
ในส่วนของค่า O2 นัน้ ถ้าในช่วงความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์ใดที่
เกิดส่วนผสมไอดีบาง ก็จะมีค่าของ O2 ปะปนออกมากับไอเสียมากขึน้
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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การว ด
ั ค่า ควันดํา
0.57
-1

ส ัมประสิทธิ์การ

ดูดกลืนแสง (m )
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เชื้อเพลิง

รูปที่ 15 ผลการทดสอบควันดํา
หมายเหตุ: โดยปกติหน่วยวัดควันดําจะมีคา่ เป็ นเปอร์เซ็นต์ แต่
เครือ่ งวัดควันดําทีใ่ ช้ทดสอบนัน้ อยูใ่ นโหมด EEC (European

Economic Community) ซึง่ บอกเป็ นหน่วย m-1 เท่านัน้
6. สรุป
ผลการทดสอบทางด้านแรงขับหรือแรงฉุ ดลากของเครือ่ งยนต์และ
อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิงนัน้ จะมีค่ามากขึ้นเมื่อทําการเร่ง
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ให้สูงขึน้ เพราะเชือ้ เพลิงถูกนําไปใช้มาก
ขึน้ เพื่อผลิตแรงม้าให้สงู ขึน้ และการเผาไหม้กเ็ ป็ นไปอย่างรุนแรงมาก
ขึน้ ด้วย เมื่อสังเกตุการใช้น้ํ ามันแก๊สโซฮอล์ E60 และ E70 เป็ น
เชื้อ เพลิง จะพบว่า แรงขับ เคลื่อ นสูง สุ ด อยู่ ท่ีค วามเร็ว รอบประมาณ
5,550 และ 5,400 รอบ/นาที ตามลําดับเท่านัน้ (ไม่ถงึ 5,800 รอบ/นาที
ตามทีผ่ ผู้ ลิตเครื่องยนต์ระบุไว้สําหรับการ take-off) เพราะไม่สามารถ
ทําการเร่งรอบเครื่องยนต์ให้ได้มากกว่านี้ ทัง้ นี้เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ม ี
ปริม าณของเอทานอลสู ง ๆ จะมีค่ า ความร้อ นของเชื้อ เพลิง (Fuel
Heating Value) น้อยลง และต้องการอัตราส่วนผสมไอดีทห่ี นาขึน้
(น้อยกว่า 14.7:1) ด้วยเหตุน้ีหากต้องการใช้น้ํ ามันแก๊สโซฮอล์ท่มี ี
ปริมาณเอทานอลผสมอยู่มากๆ ควรจะต้องทําการปรับแต่งเครื่องยนต์
(ปรับการจ่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิง ปรับปริมาณอากาศ และปรับองศาการจุด
ระเบิด พร้อมทัง้ ตรวจสอบค่า Lambda อีกครัง้ ) ให้เหมาะสม
สําหรับอัตราส่วนผสมไอดีทป่ี ระจุเข้าเครือ่ งยนต์นนั ้ แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อใช้เชือ้ เพลิงทีม่ ปี ริมาณของเอทานอลผสมอยู่มาก ก็จะทําให้เกิด
ส่วนผสมบางตลอดทุกช่วงความเร็วรอบ (ค่า Lambda มากกว่า 1)
ทัง้ นี้เนื่องจากนํ้ามันแก๊สโซฮอล์นนั ้ มีปริมาณของออกซิเจนอยู่ในนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิงอยู่แล้ว [4] และเมื่อไม่ได้ปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์ให้จ่ายนํ้ ามัน
มากขึน้ จึงมีผลทําให้ปริมาณของออกซิเจนสําหรับการเผาไหม้นัน้ มาก
เกินความจําเป็ นจึงเกิดส่วนผสมบาง
จากผลการทดสอบทางด้านไอเสียนัน้ แสดงให้เห็นว่าเมือ่ นํานํ้ามัน
เชือ้ เพลิงทีม่ ปี ริมาณของเอทานอลผสมอยู่มากๆ อย่างเช่น นํ้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ E60 และ E70 เป็ นต้น ปริมาณของแก๊สพิษอย่าง CO และ HC
จะลดลงอย่างมากเมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณของแก๊สพิษดังกล่าวเมื่อ
ใช้น้ํ ามันเบนซิน 95 เป็ นเชื้อเพลิง แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของแก๊ ส
NOX กลับเพิม่ ปริมาณมากขึน้ จึงขอแนะนําว่าหากต้องการลดปริมาณ
ของแก๊ ส NOX ในไอเสี ย ก็ ค วรติ ด ตั ้ง ชุ ด กรองไอเสี ย Catalytic
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Converter เป็ นอุปกรณ์เพิม่ เติม สําหรับค่าของ CO2 นัน้ แสดงให้เห็นว่า
เกิดการสันดาปภายในอย่างสมบูรณ์หรือไม่ และจะมีผลตรงข้ามกับค่า
ของ CO เสมอกล่าวคือ ถ้ามีปริมาณของ CO2 ออกมากับไอเสียมาก
แสดงว่าเกิดการสันดาปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งค่าของ CO จะต้องออกมา
น้ อ ย แสดงให้เ ห็น ว่า การเผาไหม้ท่ีส มบูร ณ์ นั น้ มัก จะเกิด ขึ้น ในช่ ว ง
ความเร็วรอบสูงๆ คือประมาณ 3,500 รอบ/นาที เป็ นต้นไป นอกจากนี้
ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการวัด ปริมาณของ O2
ก็มคี วามสัมพันธ์ก บั ค่า
Lambda และค่า CO2 เช่นกันกล่าวคือ เมือ่ เกิดส่วนผสมบาง (มีปริมาณ
อากาศมากกว่าทีต่ อ้ งการ) ก็จะทําให้ม ี O2 หลงเหลืออยู่ในไอเสียมาก
แต่เมือ่ การสันดาปในห้องเผาไหม้เป็ นไปอย่างสมบูรณ์ (เกิด CO2 มาก)
ก็จะส่งผลให้คา่ ของ O2 ทีอ่ อกมากับไอเสียนัน้ ลดลง
ในส่ ว นของค่ า ควัน ดํ า นั น้ โดยปกติแ ล้ ว เครื่อ งยนต์ ท่ีม ีก ารจุ ด
ระเบิดด้วยประกายไฟ (SI Engine) นัน้ จะมีค่าควันดําทีต่ ่าํ มากอยู่แล้ว
(เกิดเขม่าน้อย) ดังนัน้ ค่าควันดําทีว่ ดั ได้ในทีน่ ้ีจงึ มีค่าทีต่ ่ํามากเช่นกัน
โดยมีค่า เฉลี่ย ประมาณ 0.19 m-1
เท่ า นัน้ และจากการทดสอบ
ภาคสนามนัน้ ก็ไม่สามารถสังเกตเห็นควันดําทีป่ ลายท่อไอเสียได้ดว้ ย
ตาเปล่าเช่นกัน
สําหรับแผนงานในอนาคตนัน้ ควรจะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์
ใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้เ ชื้อเพลิงที่มเี อทานอลผสมอยู่โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ แก๊สโซฮอล์ E10 หรือ E20 ทีห่ าได้งา่ ยในขณะนี้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีช่ ว่ ยเหลือด้านเทคนิคในการประกอบแท่น
เครือ่ งทดสอบ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์เอทานอลไร้น้ํ าสําหรับใช้ในการผสมแก๊สโซฮอล์
E60 และ E70 ตลอดจนศูนย์เทคโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทใ่ี ห้ความ
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Electrostatic precipitator for collection of particles from rubber wood combustion
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้สร้างเครือ่ งตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวด-แผ่น
เรียบสําหรับดักเขม่าจากการเผาไหม้ไม้ฟืนโดยมีขนาดความกว้าง 0.5 ×
1 × 0.5 m มีจาํ นวนแผ่นเรียบ 10 แผ่น จํานวนเส้นลวด 12 เส้นต่อ 1
แถว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด 1 mm ผลการทดลองเบื้องต้น
ปรากฏว่าเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวด-แผ่นเรียบโดยให้
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 12 kV (DC) มีประสิทธิภาพเฉลีย่ 58.43 % อย่างไรก็
ตามควรมีก ารปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพให้สูง โดยศึก ษาผลของตัว แปรที่
สําคัญคือระยะระหว่างแผ่นเรียบและระยะระหว่างเส้นลวด รวมทัง้ ขนาด
ของอุปกรณ์ต่อประสิทธิภาพการดักจับด้วย
Abstract
A wire-plate electrostatic precipitators (ESP) was constructed
to test an efficiency in collecting smoke particles from wood
burning. A 0.5x1x0.5 m ESP contained 10 collecting plates and 12
1-mm electrode wires per row between plates. Maximum input
voltage was 12 kV (DC). Average collection efficiency was found to
be 58.43 % which is still lower than expected. Therefore and
improvement of collection efficiency is necessary. This can be
achieved by adjusting the distance between plates, electrode wire
and overall dimension of the device.
1. บทนํา
ปจั จุบนั เชือ้ เพลิงชีวมวลมีบทบาทสําคัญเนื่องจากเป็ นแหล่งพลังงาน
ทดแทนที่สํา คัญ การใช้ไม้ฟืนซึ่งเป็ นชีวมวลที่สําคัญเพื่อให้ความร้อ น
ก่อให้เกิดมลภาวะในรูปเขม่าควันซึ่งส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดย

เขม่ า ควัน มีอ งค์ ป ระกอบทางเคมีท่ีม ีผ ลต่ อ สุ ข ภาพเช่ น Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons (PAHs) เป็ นต้น [1-3] ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ น
ในการหาวิธกี ารควบคุมหรือลดปริมาณอนุ ภาคเขม่าควันให้อยู่ในระดับที่
ตํ่า จึง เกิดแนวคิดในการหาวิธ ีกํา จัดหรือ ลดปริม าณอนุ ภาคเขม่า ซึ่ง ง
สามารถทําได้หลายวิธกี าร เช่น ห้องตกตะกอนไซโคลน ห้องถุ งกรอง
เครื่อ งตกตะกอนเชิง ไฟฟ้ าสถิ ต โดยทุ ก วิธ ีไ ด้ ม ีก ารนํ า มาใช้ อ ย่ า ง
แพร่หลาย โดยเฉพาะวิธกี ารตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตเป็ นวิธกี ารทีน่ ิยม
ใช้กนั มาก
จากการควบคุมหรือลดปริมาณอนุ ภาคเขม่าควันได้มกี ลุ่มผูว้ จิ ยั ได้
ทําการศึกษาดังนี้ นฤบดีและคณะ [4] สร้างเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้า
สถิตชนิ ดชัน้ เดีย วที่ม ีท่ อ สแตนเลสทํา หน้ า ที่เ ป็ น ขัว้ เก็บ อนุ ภ าคและมี
ลวดทองแดงที่อ ยู่ ก ลางท่ อ ทํ า หน้ า ที่เ ป็ น ขัว้ โคโรนาถ่ า ยประจุ ใ ห้ก ับ
อนุ ภ าคสํา หรับดัก จับอนุ ภ าคเขม่า ควัน
ในการทดลองจ่า ยไฟฟ้ า
ั ญญากาศ โดย
กระแสตรง 12.3 kV(DC) ให้กบั เครือ่ ง ทําการติดตัง้ ปมสุ
ตัง้ อัตราการไหลที่ 20 lpm เพือ่ การเก็บตัวอย่างเขม่าควันทีท่ างเข้าและ
ทางออกทุกๆ 30 นาที ผลปรากฏว่า 30 นาทีแรก มีค่าประสิทธิภาพ
90%, 80% และ 75% ทีค่ ่าความต่างศักย์ 12.3 kV, 9.7 kV และ 8.6 kV
ตามลํา ดับ
โดยค่า ความต่า งศัก ย์ท งั ้ หมดในช่ว งนี้ จะทํา ให้เ ครื่อ ง
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด และ Kocik และคณะ
[5] ทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของการตกตะกอนในเครื่อง
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวด-แผ่นเรียบทีม่ เี ส้นลวด 7 เส้น และ
ใช้ควันบุหรีเ่ ป็ นอนุ ภาคที่ไหลผ่าน โดยการวัดการกระจายของอนุ ภาค
ขนาด 0.5 ถึง 8 ไมครอน ที่ค วามเร็ว ลมเฉลี่ย ที่ 0.2 และ 0.8 m/s
หลังจากการตกตะกอนลงบนขัว้ เก็บประจุเรียบร้อยแล้ว ซึง่ ในการทดลอง
ทีค่ วามเร็วลมและความต่างศักย์ต่างๆ นัน้ จะทําการสลับขัว้ บวกและขัว้
ลบเข้า กับเครื่อ งตกตะกอนเชิง ไฟฟ้า สถิตชนิด เส้น ลวด-แผ่น เรีย บผล
ปรากฏว่า ถ้าใช้แรงดันไฟฟ้าขัว้ ลบเป็ นตัวเหนี่ยวนําทีค่ วามต่างศักย์ 16
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kV (DC) จะทําให้ประสิทธิภาพทีส่ งู กว่าการใช้แรงดันไฟฟ้าจากขัว้ บวกที่
ความเร็วลมเฉลี่ย 0.2 และ 0.8 m/s และความต่างศักย์ 16 kV (DC)
Tekasakul และคณะ [6] ได้ทาํ การศึกษาประสิทธิภาพการดักจับอนุ ภาค
จากการเผาไหม้ไม้ยางพาราในโรงรมยาง โดยใช้เครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้าสถิตชนิดท่อ-เส้นลวด พบว่ามีประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งานแต่
รูปร่างยังไม่เหมาะสมจึงต้องมีการพัฒนาต่อ
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ได้สร้างเครือ่ งตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้น
ลวด-แผ่น เรีย บสํา หรับ ดัก เขม่า จากการเผาไหม้ไ ม้ฟื น เนื่ อ งจากเป็ น
อุ ป กรณ์ ท่ีม ีศ ัก ยภาพในการกํ า จัด ปริม าณอนุ ภ าคเขม่า สูง มีรูป ร่า งที่
เหมาะสม มีความสูญเสียความดันทีต่ ่าํ มีประสิทธิภาพสูง และมีค่าใช้จา่ ย
ในการเดิน เครื่อ งตํ่ า กว่า เมื่อ เทีย บกับ การควบคุ ม วิธ ีอ่ืน เพื่อ ทํ า การ
ทดลองและคํานวณประสิทธิภาพ
2. ทฤษฎี
กระบวนการเกาะติ ดของอนุ ภ าคบนขัว้ เก็ บ ประจุ ข องเครื่ อ ง
ตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิ ตชนิ ด เส้นลวด-แผ่นเรียบ
สําหรับความเข้าใจพื้นฐานของเครื่องตกตะกอนเชิง ไฟฟ้า สถิตมี
ขันตอน
้
3 ขันตอนคื
้
อ การใส่ประจุ การเก็บอนุภาค และการกําจัดอนุ ภาค
ทีเ่ ก็บแล้ว
เริม่ ต้นด้ว ยการเหนี่ ย วนํ าให้เ ส้นลวดเป็ น ประจุล บและให้ข วั ้ เก็บ
ประจุเป็ นประจุบวก ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) และที่เส้นลวดจะสร้าง
อิเล็กตรอนอิสระเกิดขึน้ มา ตัวอิเล็กตรอนอิสระนี้จะเป็ นตัวทําให้โมเลกุล
ของก๊าซทีไ่ หลผ่านมาดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) เปลีย่ นเป็ นไอออนบวกและ
ทําให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระเพิม่ ขึน้ มาอีกเรื่อย ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 (ค)
เรียกว่าเกิดปรากฎการณ์โคโรนาจะเกิดขึน้ บริเวณรอบๆ ขัว้ ปล่อยประจุ
และอิเล็กตรอนอิสระทีเ่ กิดขึน้ นี้จะเข้าไปรวมตัวกับอนุ ภาคทีไ่ หลผ่านมา
ทําให้ตวั อนุ ภาคมีประจุลบเกินมาดังนัน้ จึงเคลื่อนตัวไปเกาะติดบนขัว้ เก็บ
ประจุดงั แสดงในรูปที่ 1 (ง) ซึง่ ทําไห้เกิดการเกาะติดอยู่บนขัว้ เก็บประจุ
[7]
ประสิ ทธิ ภาพการตกตะกอนอนุภาคเขม่า (Collection Efficiency)
การคํานวณประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้า ( η ) สถิต
สามารถคํานวณได้จากสมการของ Deutsch – Anderson [8]

⎛ − u e Ac ⎞
⎟
(1)
⎜ Q ⎟
⎝
⎠
เมื่อ η คือ ประสิทธิภาพการเก็บ, Ac คือ พืน้ ทีผ่ วิ ของขัว้ เก็บ (m2),
3
Q คือ ปริมาณการไหลของก๊าซทีเ่ ข้าเครือ่ ง (m /s), ue คือ ความเร็ว
ของการเคลื่อนย้ายของอนุภาค (m/s)
η = 1 − exp⎜

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 1 หลักการทํางานของเครือ่ งตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวดแผ่นเรียบ (ก) การเหนี่ยวนําให้เกิดขัวไฟฟ
้ ้ า (ข) อิเล็กตรอนอิสระเกิดขึน้
(ค) อิเล็กตรอนอิสระเกิดขึน้ อย่างทวีคณ
ู (ง) การเคลื่อนของอนุ ภาคไป
เกาะติดทีข่ วั ้ เก็บประจุ
ความเร็วของเคลื่อนย้ายอนุภาค (The Electrical Drift Velocity of
Particles)
ความเร็วของการเคลื่อนย้ายอนุ ภาค ( ue ) คํานวณได้จาก [9]
ue =

n(t)eEC c

เมือ่ n(t) คือ จํานวนการประจุบนอนุ ภาค, e คือ ประจุของอิเล็กตรอน
(คูลอมบ์/อิเล็กตรอน) (1.6x10-19), E คือ ความแรงของสนามไฟฟ้า
(Volt/m), μ คือ ความหนืดของก๊าซ (N.s/m2), Cc คือ ตัวชดเชยของ
คันนิงแฮม
ตัวชดเชยของคันนิ งแฮม (The Cunningham Correction Factor)
ตัวชดเชยของคันนิงแฮม ( Cc ) คํานวณได้จาก [10]
Cc = 1 +

2 .52 λ
d

; For d

p

p

> 0 .1 micron

(3)

โดยที่ λ คือระยะทางอิสระเฉลีย่ ของโมเลกุล (micron)
ความแรงของสนามไฟฟ้ า (The Electrical Field Strength In The
Wire-Plate)
การคํานวณความแรงสนามไฟฟ้า ( E ) คํานวณได้จาก [9]
E=
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(2)

3πμd p

V
w
W
p

(4)
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โดยที่ Vw คือ แรงดันไฟฟ้าทีใ่ ส่ (V), W p คือ ระยะห่างระหว่างเส้น
ลวดกับแผ่นเรียบ (m)
อนุ ภ าคที่แขวนลอยในอากาศจะถูก อัดประจุด้วยสัมผัสและการ
เกาะติดของไอออนที่ถูกสร้า งขึ้น โดยปรากฏการณ์ โ คโรนาดิส ชาร์จ ที่
อิเล็กโทรด ไอออนจะถูกเคลื่อนย้ายโดยสนามไฟฟ้าหรือ การแพร่เชิง
ความร้อน (thermal diffusion) ดังนัน้ การคํานวณจํานวนประจุบนอนุ ภาค
คํานวณได้จากการใช้ประจุแบบแพร่เชิงความร้อน ( n (t) ) (diffusion
d
charging) และหรือ จํานวนประจุบนอนุ ภาคจากการให้ประจุสนามไฟฟ้า
( n (t) ) (field charging) ซึง่ สามารถคํานวณได้ดงั นี้

ต่อ 1 แถว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด 0.001 m ระยะระหว่างแผ่น
ขัว้ บวก 2.5 cm และระยะห่างระหว่างเส้นลวดขัว้ ลบ 8.3 เซนติเมตร

f

การแพร่เชิ งความร้อน (Diffusion Charging)
การคํา นวณจํา นวนประจุบนอนุ ภาคคํานวณได้จากการใช้ป ระจุ
แบบแพร่เชิงความร้อน ( n (t) ) คํานวณได้จาก [9]
d

n d (t) =

d p KT
2K E e

2

ln [ 1 +

2
πK E d p C i e N i t
2 kT

(5)

]

เมือ่ d p คือ ขนาดของอนุ ภาค (m), k คือ ค่าคงทีข่ องโบลตซ์มานน์
(1.38 x 10-23 J/K), K E คือ ค่าคงทีจ่ ากสมการของคูลอมบ์ (9x109
Nm2/C2), Ci คือคือ ความเร็วอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของไอออน (240 m/s),
N i คือ ค่าความเข้มข้นของไอออน,

คือ เวลาทีเ่ ริม่ นับจากการใส่
ประจุ (sec), T คือ อุณหภูมทิ ส่ี ภาวะมาตรฐาน (K)
การคํานวณค่าความเข้มข้นของไอออน (Ni) คํานวณได้จาก [9]
Ni =

t

I

(6)

eZ i EAc

รูปที่ 2 เครือ่ งตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตเส้นลวด-แผ่นเรียบ
3.2 ชุดวงจรสําหรับจ่ายกระแสไฟฟ้ า
วงจรประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือ high voltage transformer ทํา
หน้าทีแ่ ปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220 V(AC) เป็ น 15 kV(AC) ในเชิงทฤษฎี
โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 30 mA แบบ high voltage transformer และ
ใช้ไดโอด สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 18kV นํามาต่อเป็ นวงจร bridge
rectifier
เพื่อ แปลงแรงดัน ไฟฟ้ า กระแสสลับ ให้เ ป็ น แรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรง โดย diode แต่ละตัวแช่อยูใ่ นนํ้ามันหม้อแปลงเพือ่ ป้องกันการ
เกิดประกายไฟของ diode แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะต่อเข้ากับมุมของ
วงจร bridge rectifier และ output จะถูกนําออกทีส่ องมุมทีเ่ หลือแสดงใน
ไดอะแกรมรูปที่ 3 และผลจากการทดลองวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าแสดงใน
กราฟรูปที่ 4 ซึง่ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 12 kV (DC)

เมือ่ Ι คือ กระแสไฟฟ้าทีจ่ า่ ย (A)

การให้ประจุแบบสนาม (Field Charging)
การคํานวณจํานวนประจุบนอนุ ภาคจากการให้ประจุแบบสนาม
( n (t) ) คํานวณได้จาก [9]
f

n f (t) = (

3ε
ε+2

)(

2
Ed p
4K E e

)(

πK E eZ i N i t
1 + π K E eZ i N i t

)

(7)

เมือ่ ε คือ ค่าคงทีข่ องการเป็ นฉนวนของอนุ ภาค Z i คือ การเคลื่อนย้าย
ไฟฟ้าของไอออน
ดังนัน้ จํานวนประจุโดยรวม ( n(t) ) คํานวณได้จาก [9]
(8)
n(t) = n (t) + n (t)

รูปที่ 3 ไดอะแกรมแสดงวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า

4. วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
เตรียมแผ่นกระดาษกรอง นํ ากระดาษกรองเก็บไว้ในตู้ควบคุม
f
d
ความชืน้ (50% RH) เป็ นเวลา 3 วัน เมือ่ นํากระดาษกรองออกจากตูอ้ บ
ความชื้นทําการชั ่งนํ้ าหนักของกระดาษกรองและควรให้อุณหภูมหิ อ้ งมี
3. วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีวิจยั
อุณหภูมติ ่าํ กว่า 25 °C และ ควรให้ความชืน้ สัมพัทธ์ประมาณ 50 % RH
เครื่องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิ ตชนิ ดเส้นลวด - แผ่นเรียบ
จากนั น้ นํ า กระดาษกรองต่ อ เข้า กับ ตัว ยึด เพื่อ เก็บ ตัว อย่ า งของ
ขนาดของเครื่องทีอ่ อกแบบเพื่อการทดสอบสามารถคํานวณขนาด อนุ ภาคเขม่าที่ทางเข้าและทางออกของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
จากสมการ (1), (2) และ (4) โดยกําหนดให้ประสิทธิไม่ต่ํากว่า 80 เพือ่ ดูดเขม่าควันผ่านกระดาษกรองดังแสดงในรูปที่ 5 โดยทําการทดลอง
เปอร์เซ็นต์ ในเชิงทฤษฏี ซึง่ ทําให้ได้ขนาดความกว้าง 0.5 × 1 × 0.5 m 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1และ 2 อัตราการไหลของเขม่าผ่านกระดาษกรอง 94.7
มีจาํ นวนแผ่นเรียบ 10 แผ่น ดังแสดงในรูปที่ 2 จํานวนเส้นลวด 12 เส้น lpm เวลาในการดูดเขม่า 8 นาที ครัง้ ที่ 3 อัตราการไหลของเขม่าผ่าน
กระดาษกรอง 94.7 lpm เวลาในการดูดเขม่า 5 นาที นํากระดาษกรองที่
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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มีตวั อย่างของอนุ ภาคเขม่าเกาะติดเก็บไว้ในตูค้ วบคุมความชื้นเป็ นเวลา
3 วัน เมือ่ นํากระดาษ กรองออกจากตูอ้ บความชืน้ ทําการชั ่งนํ้าหนักของ
กระดาษกรองและควรให้อุณหภูมหิ อ้ งมีอุณหภูมปิ ระมาณ 25 °C และ
ความชืน้ สัมพัทธ์ต่าํ กว่า 50 % RH
12
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Voltage
(kV(DC))

4

Current(μA)
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0.5
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ชุดเก็บ
ตัวอย่าง
ที่
ทางเข้า

คํานวณหาประสิทธิภาพในการดักเขม่าของเครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้าสถิต เมือ่ ทราบมวลของกระดาษกรองก่อนการทดลองและมวลของ
กระดาษกรองหลังการทดลองสามารถคํานวณหามวลของอนุ ภาคและ
ความเข้มข้นของอนุ ภาคเขม่าทีจ่ ดุ นัน้ ๆ โดยการคํานวณดังนี้
การคํานวณมวลของอนุ ภาคเขม่าควัน คํานวณได้จาก
(9)
M
= M - M
dust

f

i

คือ มวลของอนุ ภาคเขม่าควัน (mg), M f คือ มวลของ

กระดาษกรองหลังการทดลอง (mg), M i คือ มวลของกระดาษกรอง
ก่อนการทดลอง (mg)
การคํานวณความเข้มข้นของอนุ ภาคเขม่า คํานวณได้จาก
62

η=

Ci − C f
Ci

× 100

(12)

เมือ่ η คือ ประสิทธิภาพการดักเขม่าของเครือ่ งตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต,
Ci คือ ความเข้มข้นของอนุ ภาคเขม่าทางเข้าของเครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้าสถิต, C คือ ความเข้มข้นของอนุ ภาคเขม่าทางออกของเครือ่ ง

5. ผลการทอลอง
ทํา การทดลองโดยการเก็บ ตัว อย่ า งกระดาษกรองนํ า มาเปรีย บ
นํ้ า หนั ก เขม่ า จากชุ ด เก็บ ตัว อย่ า งที่ท างเข้า และที่ท างออกซึ่ง ผลการ
ทดลอง 3
ครัง้ มีประสิท ธิภ าพที่แ ตกต่ า งกันดัง นี้ ครัง้ ที่ 1 และ 2
ประสิทธิภาพทีไ่ ด้ใกล้เคียงกันมากเนื่องจากทดลองทีอ่ ตั ราการไหล 94.7
lpm และใช้เวลาในการดูดเขม่า 8 นาทีเท่ากัน ซึ่งแตกต่างจากการ
ทดลองในครัง้ ที่ 3 อัตราการไหล 94.7 lpm แต่ใช้เวลาในการดูดเขม่า 5
นาที ซึ่ง ความเข้มข้นของอนุ ภาคเขม่าควันเริม่ เบาบางลง จึง ทําให้ได้
ประสิทธิภาพในครัง้ ที่ 3 ตํ่าทีส่ ดุ ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1

ชุดเก็บตัวอย่างทีท่ างออก

รูปที่ 5 ไดอะแกรมแสดงการต่อชุดเก็บตัวอย่างเข้ากับเครือ่ งตกตะกอน
เชิงไฟฟ้าสถิต

M dust

(11)
เมือ่ Q คือ อัตราการไหลทีผ่ า่ นกระดาษกรอง (m /sec), t คือ เวลาใน
การเก็บตัวอย่าง (sec)
การคํานวณประสิทธิภาพในการดักเขม่าของเครือ่ งตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้าสถิต คํานวณได้จาก

ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต

รูปที่ 4 กราฟแสดงผลของวงจร Bridge Rectifier ระหว่าง Input voltage
(V (AC)) & Output voltage (kV (DC)) & Current (μ A)

เมือ่

เมือ่ C dust คือ ความเข้มข้นของอนุ ภาคเขม่า (mg/m3), V คือ
ปริมาตรทีไ่ หลผ่านกระดาษกรอง (m3)
การคํานวณอัตราการไหลทีผ่ า่ นกระดาษกรอง คํานวณได้จาก

f

Input voltage (VAC)

เครือ่ งดูดฝุน่

(10)

V

3

0
28

0

M dust

V = Qt

C u rre n t (μ A )

3

O u tp u t v o lta g e (k V D C )

14

Cdust =

ครัง้
ที่
1
2
3

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลอง 3 ครัง้
นํ้าหนักอนุภาค นํ้าหนักอนุภาค
ก่อนเข้า ESP
ออกจาก ESP
ประสิทธิภาพ
(กรัม)
(กรัม)
ESP (%)
0.45231
0.15655
65.39
0.37952
0.14549
61.66
0.16389
0.08482
48.25

จากผลการทดลองประสิท ธิภ าพที่ไ ด้ ย ัง ไม่ สู ง นั ก ดัง นั น้ จึง ต้ อ ง
ปรับปรุง เพื่อ ให้ไ ด้ป ระสิท ธิภ าพเพิ่มขึ้นโดยการศึก ษาผลของตัวแปร
ต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การจัดวางตําแหน่ งของเส้นลวดแผ่นเรียบและขนาดของของเครือ่ งตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวด
และแผ่นเรียบให้เหมาะสม การเพิม่ พืน้ ทีแ่ ผ่นเรียบเพือ่ ดักจับเขม่าได้มาก
ขึน้

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

6. สรุป
จากผลการทดลองทัง้ 3 ครัง้ มีประสิทธิภาพเฉลีย่ 58.43 เปอร์เซ็นต์
ซึง่ ประสิทธิภาพทีไ่ ด้นนั ้ ตํ่ากว่าค่าในเชิงทฤษฎี (80 %) เนื่องจากความ
เข้มข้นของอนุ ภาคค่อนข้างสูง ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาต่อไปเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตให้สูงขึน้ เหมาะกับการ
ดักจับเขม่า
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Abstract
The use of exhaust gas recirculation (EGR) has been widely recognized
as an effective way to control NOx emissions in internal combustion engines.
The current study examines the effects of EGR on diesel engine operations
under two different steady-state conditions: a low-load operation at 2000 rpm
and a medium-load operation at 2500 rpm. All experiments were performed in
a four-cylinder, turbocharged direct injection engine.
Data emphasized that the use of EGR could reduce NOx emissions
significantly. A greater amount of EGR reduced the combustion temperatures,
thus reducing the rate of NOx formation. An excessive rate of EGR led to
lower engine efficiency, considerably higher CO and slightly higher HC
emissions. Although regulating a high EGR rate can result in greater CO and
HC emissions, the higher engine-out exhaust temperature under low-load
operations is favorable for the conversion efficiency of the diesel oxidation
catalyst operation. The EGR amounts should be tuned for high thermal
efficiency and acceptable emissions at different engine conditions. The
findings help facilitating further investigations into engine improvements and
modifications.
Keywords: diesel, compression ignition, EGR, NOx, emissions, direct
injection, internal combustion engines.
1. Introduction
Increasingly stringent emission regulations, diminishing fossil energy
supply and enhanced power requirements have provoked interest in promising
powertrain technologies like hybrid cars and fuel cell vehicles. However, they
are still far from being completed and internal combustion (IC) engines will
continue to remain as the most efficient and cheapest transportation system
available for the foreseeable future. A nature consequence of this would be to
continue our efforts in making the readily available technologies in IC engines
better.
Conventional compression-ignition or diesel engines are promising for a
capability to achieve high thermal efficiency operations. Diesel engines utilize
high compression ratios, compared to those of spark-ignition (SI) engines.
The load in diesel engines is controlled by regulating the amount of fuel which
is directly injected into the cylinder. As such, the engines operate on the
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excess of air. Together with a higher compression-ratio operation, a diesel
engine has a higher efficiency than an SI engine. Under normal conditions,
diesel engines emit less hydrocarbons (HC) and carbon monoxide (CO).
In contrast, diesel engines suffer from high soot and oxides of nitrogen
(NOx) emissions. With the diffusion-like combustion characteristics in diesel
engines, soot is formed due to pyrolysis in the fuel-rich zones (core of the fuel
spray) [1]. Although soot formation is an important issue in diesel engine
operations, it is beyond the scope of the current study.
It is recognized that NOx are generated from high-temperature zones
during the combustion [1-5]. One practical way to control NOx generation is by
using exhaust gas recirculation (EGR). From this aspect, the use of EGR was
brought into our attention. The focus of current work is then the effects of
EGR on diesel-engine characteristics under different operating conditions. The
findings from this study will provide a better understanding of the nature of
combustion characteristics and engine operating control. This information will
facilitate further investigations into engine improvements and modifications.
2. Experimental Setup
All experiments were performed on the PTT engine dynamometer test
bed. The following sub-sections briefly describe the experimental preparation.
2.1 Engine Test Cell
The engine was a four-cylinder, four-stroke, turbocharged diesel engine
equipped with a commonrail direct injection system. The engine specifications
are shown in Table 1. The engine was mounted to the engine dynamometer
system for engine load control and measurements. The engine parameters
such as coolant temperature and oil temperature were measured and
controlled. In order to explore a range of engine operating conditions, the
original engine controller was replaced by the PTT engine controller. The
open loop algorithm related to the engine crank angle position was used to
control the injection timing. The simple PID close loop algorithm was used for
EGR and throttle position control. Fig. 1 illustrates the schematic of the engine
test cell setup.
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Figure 1: Schematic of the engine test cell setup.
2.2 Emission Measurement
AVL AMA1800 emission analyzer was installed to measure the
concentrations of engine-out emissions at the location before the diesel
catalytic converter. Measured emission species included total hydrocarbons
(THC), CH4, CO, CO2 and NOx. The CO2 concentrations in the ambient and in
the intake manifold were measured for the calculation of the EGR ratio.
2.3 Combustion Measurement
The combustion process is normally analyzed from the in-cylinder
pressure data. As such, a Kistler pressure transducer was installed through
the grow plug hole in the first cylinder, which was the closest cylinder to the
EGR line. The pressure data was recorded for 50 engine cycles by the data
acquisition system with a resolution of 0.1 degree of crank angle. Individual
pressure data and their averages were filtered by using the Fourier series
method. Mass-averaged temperature was calculated from pressure data by
using an ideal gas assumption from IVC to EVO. The apparent energy
release rates (AERR) were calculated by Eq. (1), where we considered the
ideal gas system undergoing an isentropic process [1]:
γ
dQnet
dV
1
dp
(1)
AERR ≡
=
p
+
V
dθ
γ − 1 dθ
γ − 1 dθ
where p is the in-cylinder pressure, V is a cylinder volume, γ is a specific heat

ratio, and θ is a crank angle degree. For all experimental data presented in
this paper, we used γ = 1.33.
3. EGR Calculations
The EGR line was connected from the exhaust runner of the first cylinder
(upstream from the exhaust manifold) to the intake line (right after the throttle
valve). The EGR flow rate was controlled by adjusting the opening position
(EGR set point) of the solenoid valve. The EGR set point could be varied from
0% (fully closed) to 100% (fully opened). One popular technique to estimate
the EGR amount is using CO2 concentrations. It is the fact that CO2 is one of
the major components in the exhaust that is stable and measurable. The EGR
ratio was calculated from measured CO2 concentrations in the intake manifold
and in the exhaust line (before the turbine) by using Eq. (2) [6]:
[CO 2 ]int
(2)
%EGR =
× 100
[CO 2 ]exh
where [CO2]int is the measured CO2 concentration in the intake system, and
[CO2]exh is the measured CO2 concentration in the exhaust system.
Notice that as the actual EGR flow rate approaches zero, %EGR
calculated by Eq. (2) does not go to zero. To adjust this offset for low EGR
cases (say less than 20%), we use the following equation:
[CO 2 ]int − [CO 2 ] ref
(3)
%EGR =
× 100
[CO 2 ]exh − [CO 2 ] ref
Where [CO2]ref is the measured CO2 concentration at the reference point,
which is taken as the ambient CO2 concentration in the laboratory room.
Note that Eq. (2) and Eq. (3) are approximations and should be used
with caution. Theoretically, the EGR rate is defined by the ratio between the
mass of the EGR and the total mass of the charge mixture entering the
cylinder [1]. However, the mass flow rate of EGR was not measured. Using
Eq. (2) and Eq. (3) offered a simplified approach to estimate our EGR amount.
To gain a better understanding into our EGR system characteristics, a relation
between the EGR set point (%EGRSP) and the estimated EGR rate (%EGR)
was monitored at two different engine conditions: a low-load operation at 2000
rpm (Fig. 2) and a medium-load operation at 2500 rpm (Fig. 3). The error bars
on these figures indicate data variations calculated from the repeatability test
conditions (to be discussed in the next section).
40
Low-load diesel 2000 rpm

35
30
EGR rate [%]

Table 1. Engine specifications.
Number of cylinders:
4 (inline)
Number of valves:
16 (DOHC)
Manifold:
Cross-flow with turbocharger
Fuel system:
Commonrail direct injection
Displacement:
2,494 cc
Bore:
92 mm
Stroke:
93.8 mm
Connecting rod:
158.5 mm
Compression ratio:
18.5:1
Max power:
75 kW at 3,600 rpm
Max torque:
260 N⋅m at 1,600 – 2,400 rpm
Valve timings:
IVO
718° CA†
IVC
211° CA
EVO
510° CA
EVC
0° CA
Firing order:
1-3-4-2
†
In this study, crank angle degrees during an engine cycle will be counted after
the exhaust TDC (i.e. 0° – 719°CA).
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Figure 2: Estimated EGR rates at different EGR set points at low-load (IMEP
~ 3.3 bar) diesel operations at 2000 rpm.
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On the contrary, regulating high EGR rates under the medium-load operation
at 2500 rpm caused the brake power and the efficiency to decrease (see Fig.
5).

40
Medium-load diesel 2500 rpm

35

25
20

35

35
Thermal Efficiency (net) [%]

30

0
0

20

40

60

80

100

EGR set point [% ]

Figure 3: Estimated EGR rates at different EGR set points at medium-load
(IMEP ~ 5.8 bar) diesel operations at 2500 rpm.
4. Experimental Matrices
Experiments were designed to investigate the effects of EGR on diesel
engine operations at 2000 rpm and 2500 rpm. The low and medium loads
were selected as their thermal efficiencies were lower than those of high-load
operations. Table 2 lists all controlled operating parameters for the two engine
conditions.
Table 2. Controlled operating parameters for all engine conditions.
Low-load
Medium-load
Engine condition:
2000 rpm
2500 rpm
Coolant temperature:
80°C
80°C
Oil temperature:
90°C
90°C
Throttle position:
Fully open
Fully open
EGR set point:
vary
vary
Rail pressure:
355 bar
510 bar
1st-pulse inj. signal
Start of injection:
343.8°
349.2°
Injection duration:
4.2° CAD
12.9° CAD
2nd-pulse inj. signal
Start of injection:
358.0°
–
Injection duration:
9.55° CAD
–
The engine condition for repeatability test was the baseline diesel
operation at 2000 rpm, where the EGR set point was at 82%. For all
experiments, we performed this engine condition as the first data point with
combustion after the coolant and the oil reached their operating temperatures.
As a routine check point, we recorded data under this condition during the day
and at the last data point of the day. Repeatability data under the baseline
diesel operation at 2000 rpm and the properties of our diesel fuel are provided
in the appendix.
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Figure 4: Net thermal efficiency and brake power at different EGR rates under
low-load at 2000 rpm.
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Figure 5: Net thermal efficiency and brake power at different EGR rates under
medium-load at 2500 rpm.
5.2 Engine-out Emission Data
As shown in Fig. 6, NOx were fairly decreased with a greater amount of
EGR ratio at 2000-rpm operation. As the EGR rate was increased, THC
tended to increase gradually and CO was steadily increased. At 2500 rpm
(Fig. 7), NOx were rapidly dropped with increasing %EGR. Meanwhile, THC
was slightly increased and CO rapidly grew, especially at EGR more than
30%.

5. Results and Discussion
All experimental data were recorded at steady-state operations. Results
of engine performance and engine-out emissions are presented. Then, the
analysis on in-cylinder pressure data is discussed.
5.1 Engine Performance Data
Data of brake power and net thermal efficiency under low-load operation
at 2000 rpm are presented in Fig. 4. Varying EGR rate did not significantly
change the brake power and the efficiency of the engine under this operation.
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Figure 6: Engine-out emissions at different EGR rates under low-load at 2000
rpm.
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Figure 8: Histories of pressure, apparent energy release rates, and massaveraged temperature at different EGR rates under low-load at 2000 rpm.
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5.3 Analysis of In-cylinder Pressure Data
Fig. 8 and Fig. 9 show histories of pressure, AERR, and mass-averaged
temperature at different EGR rates under the low-load, 2000-rpm operation
and the medium-load, 2500-rpm operation, respectively. It is obvious that
increasing
%EGR
causes
the
pressure
to
decrease.

Pressure [bar]

70

Increase % EGR

60
50
40
30
20
10
0
50

AERR [J/°CA]

We hypothesized that the rapid reduction in NOx with a greater EGR rate
at higher loads was due to the reduced amount of O2 concentration in the
combustion chamber and a more significant decrease in the gas temperature
during the combustion. The rapid rise in CO at EGR more than 30% under
the 2500-rpm operation is likely to be involved with two factors. At higher
loads, the O2 concentration becomes lower. As the engine speed increases,
there is less time (in milliseconds) available for the mixing process. As such,
these two factors suppress the rate of CO-CO2 oxidation.
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Figure 7: Engine-out emissions at different EGR rates under medium-load at
2500 rpm.
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Figure 9: Histories of pressure, apparent energy release rates, and massaveraged temperature at different EGR rates under medium-load at 2500 rpm.
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Figure 10: Measured temperatures at intake manifold and exhaust manifold,
and calculated gas temperatures at 340°CA and at 510°CA (EVO) at different
EGR rates under low-load at 2000 rpm.
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Figure 11: Measured temperatures at intake manifold and exhaust manifold,
and calculated gas temperatures at 340°CA and at 510°CA (EVO) at different
EGR rates under medium-load at 2500 rpm.
The combustion phasing was retarded with higher %EGR. At 2000 rpm under
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low-load operation, varying EGR from 0% to 37% caused the peak value of
the mass-averaged temperature to reduce from 1608 K to 1505 K. For
medium-load at 2500 rpm, the peak temperature was reduced from 2208 K to
1958 K by raising the EGR from zero to its maximum value. A larger drop in
the peak temperature at a higher load was in agreement with our hypothesis
on the rapid reduction of NOx, as discussed above. By looking at the energy
release rates, the combustion phasing was retarded with higher EGR ratios. A
change in the combustion phasing leads to a change in engine operation, and
its performance and emissions.
Regulating a greater EGR ratio raised the intake manifold temperature
(see Fig. 10 and Fig. 11). However, a greater amount of EGR caused the
specific heat ratio of the mixture to reduce. As a result, the gas temperature
during the late compression (e.g. at 340°CA as shown in Fig. 10 and Fig. 11)
was decreased. The decrease in the compression temperature resulted in a
delayed phasing of the combustion process. As the start of combustion was
retarded, the combustion duration became slightly longer (see AERR in Fig. 8
and Fig. 9). This resulted in hotter gas temperatures at EVO, as shown in Fig.
10 and Fig. 11. The exhaust manifold temperature was also increased, as a
result of a higher gas temperature at EVO with a greater EGR amount.
The use of EGR should be tuned to achieve an optimum point for high
engine efficiency and acceptable engine-out emissions. In some operating
conditions where the mass-averaged temperature during combustion is low
(e.g. low-load operations), high %EGR helps increasing the exhaust
temperature. Conventional diesel oxidation catalytic converter systems require
the exhaust gas temperatures to be sufficiently greater than the light-off
temperatures. This implies that different EGR rates should be applied at
different engine conditions. Further investigations can be examining the soot
emission and performing experiments at different rail pressures. A higher
injection pressure will enhance the droplet break-up and atomization, thus
improving the mixing process. As such, CO and soot emissions can be
reduced.
Results and findings from the current study provide a frame of reference
on compression-ignition engine operations. It is interesting to explore other
alternative types of combustion such as the homogeneous charge
compression ignition (HCCI) [2-5] and the dual fuel (natural gas and diesel
fuel) operation [7] in this engine. These two types of engine operations are
attractive for a capability to achieve diesel-like efficiency together with nearly
zero NOx and soot engine-out emissions.
6. Conclusion
Data have been presented for diesel operations with a range of EGR
rates in a four-cylinder, turbocharged direct injection engine. Two engine
conditions explored were the low-load operation at 2000 rpm and the mediumload operation at 2500 rpm.
Results showed that the use of EGR helped reducing NOx emissions.
An excessive rate of EGR resulted in a delayed combustion phasing, lower
engine efficiency, slightly greater THC, and rapidly increased CO emissions.
There appeared to be an optimum amount of EGR for a certain engine
condition. Compared to low-load operations, varying %EGR under operations
at higher loads were likely to produce a greater impact on the combustion
characteristics.
Under low load operations, high amounts of EGR should be regulated to
raise the exhaust temperature at exhaust valve open. The ability to achieve
higher exhaust temperatures under low load operations is favorable for diesel
oxidation catalysts.
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Appendix
Table A.1. Repeatability data under baseline diesel operation (82% EGR set point) at 2000 rpm.
Parameter
Unit
Average
Max
Min
%EGR
%
35
44
31
Diesel mass flow
kg/h
2.68
2.74
2.62
2.19
2.31
2.07
Lambda (λ)
Net thermal efficiency
%
22.3
23.5
20.9
Brake power
kW
7.54
7.90
6.95
Intake temperature1
°C
107
112
102
Exhaust temperature2
°C
317
326
303
IMEP
bar
3.35
3.44
3.20
COV of IMEP
%
2.26
3.57
1.39
CA10 (10% mass burn)
°CA
362.58
370.60
360.10
CA50 (50% mass burn)
°CA
377.38
378.00
376.90
B1090 (10% to 90% burn duration)
°CAD
24.62
26.10
17.70
Total energy release3
J
428.87
440.33
415.15
Peak pressure
bar
62.62
64.15
61.43
Rate of pressure rise
bar/°CA
1.95
2.00
1.89
NOx
ppm
73
90
56
THC
ppmC1
212
436
106
CO
ppm
434
576
338
1
Measured at the intake manifold (after leave the compressor).
2
Measured at the exhaust manifold (before enter the turbine).
3
Total apparent energy release during the combustion calculated from in-cylinder pressure data.
Table A.2. Diesel fuel properties.
Specific gravity at 15.6/15.6°C
Calculated Cetane Index
Viscosity at 40°C [cSt]
Sulfur content [%wt.]
Net heating value [J/g]

Std. Dev.
3
0.03
0.06
0.7
0.30
3
7
0.05
0.58
2.24
0.32
1.83
5.94
0.88
0.03
9
85
59

0.827
57.8
3.096
0.043
42,636
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Abstract
Biodiesel, defined as the alkyl ester of fatty acid, is
a renewable fuel used in diesel engines. It is made from
the transesterification reaction of vegetable oil with
alcohol. It was reported in the industry that when
biodiesel conforming to national standard were stored for
a long period, insoluble impurities appeared as white
sediment at the bottom. This white sediment was
examined via Gas Chromatography to show the presence
of mono- and di-glyceride resulting from incomplete
reaction and saturated methyl ester, which are considered
the harmful components affecting fuel filters or systems.
Furthermore, these glyceride compounds could
deteriorate cloud point property of biodiesel.
Keywords: insoluble impurities, biodiesel, sediment
1. Introduction
Biodiesel, the alkyl ester of fatty acid, is made from
transesterification of vegetable oil or animal fat with
alcohol by using alkali catalyst, the reaction as shown in
Figure 1. Mechanism of transesterification of triglyceride
(TG) is shown in Figure 2. There are three stepwise
reactions with intermediate formation of diglyceride
(DG) and monoglyceride (MG) resulting in the
production of methyl ester and glycerol. Biodiesel has
many advantages included its usage as fuel effectively in
diesel engine and non-pollution [1]

Figure 1. Transesterification reaction
TG + CH3OH
DG + CH3OH

70

Æ
Æ

DG + R’CO2CH3
MG + R’CO2CH3

MG +CH3OH

Æ

Glycerol + R’CO2CH3

Figure 2. Mechanism of Transesterification
The primary constituents in fats and oils are
triglycerides but they also contain varying amounts of
minor components such as monoglyceride and
diglyceride etc., many of which significantly affect their
chemical and physical properties. These substances
dissolve in fatty acid and can be saponified by caustic
treatment, often called the saponifiable matter. Besides,
vegetable oil commonly contain 2% or more nonglyceride substances; whereas, animal fats contain much
smaller quantities, also referred to as the unsaponifiable
matter, consisting of phospholipids, tocopherols, sterols,
resin, carbohydrates, pesticides, proteins, trace metals and
pigments. These substances frequently dissolve in fatty
acids, which cannot be saponified by caustic treatment.
Some but not all of the non-glyceride materials are
undesirable [2].
Characteristics of each biodiesel depend on fatty
acid composition and organic compound that assemble in
raw material. Palmitic acid and Stearic acid, which are
saturate fatty acid, affect the cold flow properties [3] and
sterol glucosides (SGs), which are organic compound or
unsaponifiable matter as shown in Figure 3, have
possibility to obstruct flow ability in biodiesel due to the
high melting point of SGs (~240 degrees Celsius). The
melting point is equivalent the pour point, which is the
temperature for phase transition from solid to liquid or
liquid to solid, vice versa. In addition, SGs can essentially
be considered “dispersed fine solid particles” in biodiesel.
These dispersed SG particles may also promote the
crystallization of other compounds [4]. Therefore, the
usage of biodiesel with these compounds poses high risk
for clogging in engine system.
It was reported in the industry that when biodiesel
that meet national standard is stored for a long period,
insoluble impurities could appear as white sediment at the
bottom. Therefore, the present study aims to characterize
this white sediment via Gas Chromatography with the
discussion on its effect on engine performance.
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Gradient temperature of oven was set as follow: 60 oC
hold for 1 min, programmed at 15 oC/min up to 180 oC,
programmed at 7 oC/min up to 230 oC, programmed at 10
o
C/min up to 370 oC, final temperature hold for 5 min.

Figure 3. Sterol glucosides structure
.
2. Experimental
2.1 Materials
Biodiesel, Palm Stearin Methyl Ester (PSME), was
received from commercial source as shown in Figure 4.
Some physico-chemical properties of PSME were
summarized in Table 1.
2.2 Methodology
When keeping the PSME under ambient condition,
the white sediment becomes self-separated as a solid
phase at the bottom and was collected them for GC
analysis as shown in Figure 5. The sediment was
examined by Determination of Ester and Linolenic Acid
Methyl Ester Content and Determination of Free and
Total glycerol and mono-, di-, triglyceride Content based
on EN 14103 [5] and EN14105 [6] standards,
respectively.

Figure 5. The white sediment was collected
3. Results and discussion
PSME is produced from transesterification of palm
stearin with methanol and using NaOCH3 as catalyst.
Properties of PSME were presented in Table 1.
The results in Table 1 show properties of PSME
which meet Thai Biodiesel Standard [7]. PSME sample
has little amount of Diglyceride and Triglyceride, which
cannot be detected with the resolution of the equipment.
However, white sediment was found in PSME, which
was stored for a long period. The white sediment can
melt upon heating to a temperature of 40-50 oC but
re-appear upon cooling under ambient condition as a
solid phase at the bottom again.
Table 1. Properties of Palm Stearin Methyl Ester (PSME)
Properties
Methyl Ester Content
(%wt.)
Linolenic Methyl Ester
Content (%wt.)
Monoglyceride (%wt.)

2.3 Instrumentation
The sediment, as shown in Figure 5, was analyzed by
GC-2010 gas chromatograph with FID detector, equipped
with DB-WAX column (30 m x 0.25 mm I.D) and
injector at 180 oC with split ratio 180. An oven starting
temperature of 180 oC was programmed at 5oC/min up to
230 oC and hold for 15 min. Detector temperature was
250 oC, according to EN 14103. For EN14105, GC-2010
gas chromatograph provided with DB-1HT column (15 m
x 0.32 mm I.D) and injector at 370 oC with split ratio 5.0.

Value

EN 14103

96.9

EN 14103

0.02

EN 14105

0.13

Diglyceride (%wt.)

EN 14105

N/D*

Triglyceride (%wt.)

EN 14105

N/D*

Free glycerine (%wt.)

EN 14105

0.01

Total glycerine (%wt.)

EN 14105

0.04

3

Figure 4. As-received palm stearin methyl ester

Method

Density (g/cm )
Kinematic viscosity
@ 40 oC (mm2/s)
*Not detected

ASTM D 4052

0.8739

ASTM D 445

4.60

Comparisons between PSME and its white sediment
are shown in Figures 6 and 7 as FAME compositon and
glyceride compound compositions, respectively. Detailed
chemical composition of white sediment is also presented
in Table 2.
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Methyl ester content of PSME presents high purity
at 96.9 %wt, whereas sediment provides lower methyl
ester content only at 47.68%wt which mainly contains
palmitic acid methyl ester and oleic acid methyl ester.
This result can be considered that PSME contains other
chemical composition, which is not methyl ester,
aggregating as sediment. When this composition is
aggregated, it could induce methyl ester compositions to
aggregate as well. This is consistent with the result in
Figure 6 that relative composition of each methyl ester in
both PSME and sediment are not significantly different.
The sediment is hypothesized as glyceride compounds.
Therefore, these samples were determined by GC to
evaluate glyceride composition (Figure 7). As expected,
there are much greater fractions of both mono- and diglyceride in sediment than that in PSME. This is implied
that even the biodiesel conforming to the specification
limit for monoglyceride (with high melting point at 74-76
o
C) could induce other methyl esters to co-precipitate as
glyceride compounds.
70
60
PSME

Concentration (%wt)

50

Sediment
40
30
20
10
0
C12:0 C14:0 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C22:0 Other

Figure 6. Fatty acid methyl ester composition of PSME
and Sediment

Concentration (%wt)

1.4
1.2

PSME

1.0

Sediment

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Free glycerine

Monoglyceride

Diglyceride

Triglyceride

Table 2. Chemical composition of white sediment
Found Melting point
Composition
(%wt.)
(oC)*
Lauric acid methyl ester
0.26
4 -5
Myristic acid methyl ester
1.07
18
Palmitic acid methyl ester
59.74
30-35
Stearic acid methyl ester
4.39
37-41
Oleic acid methyl ester
26.57
-19.8
Linoleic acid methyl ester
5.58
-35
Linolenic acid methyl ester
0.20
Arachidic acid methyl ester
0.10
45-48
Behenic acid methyl ester
0.22
Monoglyceride
1.17
Monopalmitin
74-76
Diglyceride
0.21
Triglyceride
N/D
Free glycerine
0.01
* Source: www.sigmaaldrich.com
All results show that the white sediment is
composed of methyl ester, mono-, diglyceride and
glycerin about 49 %wt. Others may be unsaponifiable
substances such as aliphatic alcohols, sterols, pigments
and hydrocarbons. These substances frequently dissolve
in fatty acids, which cannot be saponified by caustic
treatment, but they are soluble in the normal fat solvents.
These unsaponifiable matters affect high cloud point and
pour point of biodiesel and it can aggregate for clog in
engine system (e.g. fuel injector nozzle and fuel filter),
which decrease flow ability in engine at low temperature
[8].
This problem can be solved by washing for removal
the glycerol and glyceride from biodiesel, and
unsaponifiable substances are eliminated via subjecting
the biodiesel through a bed of diatomaceous earth [3].
However, if sediment has already appeared, it will be
filtered before used. The fuel filter then needs to be
replaced earlier. In addition, the white sediment can be
melted at temperature of 40-50 oC, which is less than the
operating temperature, posting less detrimental threat to
the engine performance.
4. Conclusion
The biodiesel industries find white sediment and any
other forms of sediment that contaminates in biodiesel.
The preliminary effect is appearance. The white sediment
was characterized to contain mono- and di-glyceride,
which result from incomplete reaction. In addition, such
sediment may contains unsaponifiable matters that affect
and limit biodiesel usage in diesel engine at low
temperature.
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Figure 7. Free glycerine, Mono-, Di- and Tri-glycerine of
PSME and Sediment

72

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

References
1. Barnwal, B. K., and Sharma, M. P. 2005. Prospects
of biodiesel production from vegetable oils in India.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 9,
pp.363-378.
2. O’ Brien, R. D. 2003. Characterization of Fats and
Oils. Fats and Oils: Formulating and Processing for
Applications.
3. Pfalzgraf, L., Lee, I., Foster, J., and Poppe. G. 2007.
The Effect of Minor Components on Cloud Point and
Filterability. Biodiesel Magazine.
4. Lee, I., Pfalzgraf, L., Poppe. G., Powers. E., and
Haines. T. 2007. The Pole of Sterol Glucosides on
Filter Plugging. Biodiesel Magazine.
5. EN Standards: EN 14103 (2003). Fat and oil
derivatives. Fatty acid methyl esters (FAME).
Determination of ester and linolenic acid methyl ester
contents.
6. EN Standards: EN 14105 (2003). Fat and oil
derivatives. Fatty acid methyl esters (FAME).
Determination of free and total glycerol and mono-,
di-, triglyceride content.
7. Department
of
Energy
Business
(2007).
Specification for industrial biodiesel (FAME grade)
8. Van Gerpen, J.H., E.G. Hammond, L. Yu, and A.
Monyem. 1997. Determining the Influence of
Contaminants on Biodiesel Properties, Society of
Automotive Engineers, No. 971685, SAE.
Warrendale, PA, 1997.

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

73

AEC014
การวิเคราะห์การฉี ดนํ้าเข้ากระบอกสูบผสมไอเสียความร้อนสูง
ของเครือ่ งยนต์จดุ ระเบิดด้วยประกายไฟ
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บทคัดย่อ
บทความนี้พจิ ารณาการวิเคราะห์การฉีดนํ้ าผสมไอเสียความ
ร้อนสูงภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟโดย
ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์จาก Ferguson model และการดัดแปลงวิธ ี
สมดุลเคมีของ Olikala-Borman ซึ่งใช้ในการประมาณ ความดัน
อุณหภูม ิ และประสิทธิภาพเชิงความร้อนตามการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
มวลนํ้าทีฉ่ ีดต่อมวลเชือ้ เพลิง (Xv) ผันแปรตามช่วงอัตราส่วนอัด (8-12)
ช่วงอัตราส่วนสมมูล (0.8-1.2) และช่วงความเร็วรอบ (1000-2500
RPM) ของเครือ่ งยนต์ 4 จังหวะทีท่ าํ งานตามวัฎจักรเชือ้ เพลิง-อากาศ
การจําลองใช้แก็สโซลีนเป็ นเชือ้ เพลิงและมี Engine geometry เดียวกัน
ทัง้ นี้เพือ่ ให้ง่ายต่อการศึกษา ผลจากการจําลองแสดงให้เห็นว่าเมือ่ เพิม่
นํ้าทีฉ่ ีดเข้าไปในกระบอกสูบ 0.02-0.27 เท่ามวลของนํ้ าทีฉ่ ีดต่อมวล
เชื้อ เพลิง ค่ า ความดัน ยัง ผลเฉลี่ย บ่ ง ชี้ (imep) เพิ่ม ขึ้น ประมาณ
30,000-50,000 Pa ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลีย่ (η ) เพิม่ ขึน้
ประมาณ 1% เทียบกับระบบปกติ ตามการเปลีย่ นแปลงช่วงอัตราส่วน
อัด ช่วงอัตราส่วนสมมูล และช่วงความเร็วรอบ

effective pressure (imep) increased approximately 30,00050,000 Pa and the average increase in thermal efficiency (η ) is
approximately 1 %. All the case over the use of normal engine
alone for the compression ratio equivalence ratio and engine
speed range studied.

1. ความเป็ นมา
การฉีดนํ้าเข้าไปในเครื่องยนต์นนั ้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ซึง่ มีมาพร้อมกับ
การพัฒนาเครื่องยนต์ในอดีต ต่อมาได้มกี ารนํ าแนวคิดนี้มาใช้กบั
เครือ่ งบิน โดยการออกแบบให้มอี ตั ราส่วนอัดมากๆทําให้เครือ่ งเพิม่ การ
ชิงจุดระเบิด (anti-knock) และมีกําลังเพิม่ ขึน้ อีกด้วย ปจั จุบนั นํ้าผสม
กับ methanol ยังคงใช้ฉีดเข้าไปในเครื่องบินเช่น c-123 เมื่อบรรทุก
นํ้ าหนักมากๆ และต้องการวิง่ ขึ้นด้วยระยะทางสัน้ ๆ ที่เรียกว่า short
take off ซึง่ จะต้องเร่งเครือ่ งไปทีร่ อบสูงสุด และคงไว้ทร่ี อบนี้จนเครือ่ ง
ไต่ถงึ ระดับความสูงทีต่ อ้ งการจึงเลิกฉีดและปรับเครื่องยนต์มาทีร่ อบใช้
งานปกติ ระบบโดยทั ่วไปจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ การผสมนํ้ ากับ
เชื้อ เพลิงในระบบไอดีก่ อนการฉี ดเข้ากระบอกสูบและการฉี ดนํ้ า เข้า
กระบอกสูบ โดยตรง ซึ่ง ทัง้ หมดให้ผ ลการทดสอบเป็ น ไปในทํ า นอง
Abstract
In this paper the analytically effects of water injection into เดียวกันคือ ทําให้ระยะเวลาของการเผาไหม้นานขึน้ ช่วยให้เครือ่ งไม่ชงิ
height mixture of combustion products in a cylinder of spark จุดระเบิด สามารถลดอุณหภูมขิ องการเผาไหม้ เพิม่ ประสิทธิภาพเชิง
ignition engine using Ferguson model and modified Olikala- ปริมาตร (volumetric efficiency) และลดมลพิษ NOx ได้ ดังนัน้ การ
Borman method are discussed. A simulative model was เพิม่ นํ้าในกระบอกสูบจึงเป็ นประโยชน์อย่างมากสําหรับเครื่องยนต์ทไ่ี ด้
developed to predict the pressures temperatures and ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมได้ [1]
จากการทดสอบเมื่อ ฉี ดนํ้ าเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงในอัตราส่วน
performance parameters of different water to fuel ratios (Xv) by
mass were used with variable compression ratio range (8-12) 0.25 เท่าต่อมวลของเชือ้ เพลิง สามารถลด NOx ได้มากกว่า 90% และ
equivalence ratio range (0.8-1.2) and engine speed (1000-2500 เพิม่ ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรด้วย [2] จากการทดลองด้วยการใช้วธิ กี าร
RPM) range of four stroke engine was considered trough the fuel- ทางเทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลทางเคมี พบว่า เมือ่ มีน้ําเข้าไปผสมกับ
air cycle. The simulation engine was used gasoline as fuel and เชือ้ เพลิงในอัตราส่วน 5-15% ต่อมวลของเชือ้ เพลิง สามารถเพิม่ กําลัง
engine geometry by the same condition for a simple studied. The ของระบบได้ 3.8-14 % และสมารถลดสามารถลด NOx ได้ [3]
จากการศึ ก ษาทางด้ า นการฉี ด นํ้ า เข้ า ไปในกระบอกสู บ ของ
results showed that as the water injection level increased for
0.02-0.27 water to fuel mass ratio. The average indicated mean เครื่องยนต์นัน้ มีเพียงการฉีดนํ้ าก่อนการเผาไหม้ภายในเท่านัน้ ซึ่งใน
74
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ทีน่ ้ีพจิ ารณาเฉพาะประเด็นของการฉีดนํ้าทีใ่ ช้กบั เครื่องยนต์จุดระเบิด
ด้ว ยประกายไฟหลัง จากกระบวนการเผาไหม้ เพราะเครื่อ งยนต์จุ ด
ระเบิดด้วยประกายไฟแบบทั ่วไป ความดันและอุณหภูมใิ นช่วงจังหวะ
ขยายตัว หลัง จากสิ้นสุดกระบวนการเผาไหม้นัน้ มีค่า สูง มาก ซึ่ง มาก
พอที่จ ะเปลี่ย นนํ้ า เป็ น ไอดง เมื่อ มีก ารฉี ด นํ้ า เพิ่ม เข้า ไปในจัง หวะ
ขยายตัว นี้ ความดัน และอุ ณ หภู ม ิท่ีเ ปลี่ย นแปลงใหม่ น่ า จะมีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและกําลังของเครื่องยนต์ได้ เหมือนกับการ
ฉี ด นํ้ า เข้า ผสมกับ เชื้อ เพลิง ในจัง หวะอัด ก่ อ นการเผาไหม้ โดยการ
พิจารณาต้องสมมติแยกออกไปด้วยว่าการฉีดนํ้ านัน้ เป็ นการฉีดแบบ
สมบูรณ์ เกิดการผสมกันระหว่างนํ้ ากับแก็สไอเสียอย่างสมบูรณ์และใช้
วิธกี ารสมดุลพลังงานในการแก้ปญั หาโดยมีเงื่อนไขด้านสมดุลทางเคมี
และทางเทอร์โมไดนามิกส์ มาประกอบสําหรับตัวแปรต่างๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความดัน อุณหภูม ิ และประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟในวัฎจักรเชื้อเพลิง-อากาศเมื่อมี
การฉีดนํ้าเข้าในกระบอกสูบหลังการเผาไหม้
2.2
เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลการเปรีย บเทีย บของความดัน อุ ณ หภู ม ิ และ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกาย
ไฟในวัฎจักรเชื้อเพลิง-อากาศ เมื่อมีการฉีดนํ้ าเข้าในกระบอกสูบหลัง
การเผาไหม้ โดยเปลี่ยนแปลงช่วงอัตราส่วนอัด อัตราส่วนสมมูลและ
ความเร็วรอบ
3. แบบจําลองและวิ ธีวิเคราะห์ผล
3.1 แบบจําลองคณิ ตศาสตร์เครื่องยนต์จดุ ระเบิ ดด้วยประกายไฟ
เมื่อมีการฉี ดนํ้าเข้ากระบอกสูบ
แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ น้ี เ ป็ น วิธ ีก ารหนึ่ ง ที่ใ ช้ พ ิจ ารณา
เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เมื่อส่วนผสมอากาศ-เชือ้ เพลิงถูก
ดูดเข้าไปในกระบอกสูบผ่านทางท่อไอดีและเกิดการผสมกันรวมกับนํ้ า
ที่ฉี ด เข้า ไป จากกฎข้อ ที่ห นึ่ ง ทางเทอร์โ มไดนามิก ส์ข องระบบเปิ ด
สามารถเขียนสมการได้เป็ น [4]
(1)
D U = Q - W - H L + HW
สมการที่ (1) สามารถพิจารณาได้ว่าการเปลีย่ นแปลงพลังงานภายใน
เท่ากับผลต่างระหว่างความร้อนและงานทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถเขียนใน
รูปของสมการอนุพนั ธ์ของมุมข้อเหวีย่ ง (q) ได้ดงั นี้
·

·

du
dm dQ
dV m L hL mW hW
+u
=
-P
+
m
ω
ω
dq
dq
dq
dq
·

(2)
·

โดยที่ m คือ มวลของระบบ m L คือ มวลแก็สรั ่วผ่านแหวนลูกสูบ mW
คือ มวลของนํ้าทีฉ่ ีด hL คือ เอนทัลปี ของแก็สรัวผ่
่ านแหวนลูกสูบ hW
คือ เอนทัลปีของนํ้า u คือพลังงานภายใน Q คือความร้อนผ่านระบบ P
คือความดัน V คือปริมาตรและ ω คือความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์
3.2 คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิ กส์
จากสมการที่ (2) คุณสมบัตทิ างเทอร์โมไดนามิกส์ทเ่ี ปลีย่ นต่อมุม
ข้อเหวีย่ ง ในขณะเดียวกันก็มคี ุณสมบัตทิ างเทอร์โมไดนามิกส์ทเ่ี ปลีย่ น
ต่ออุณหภูมแิ ละความดันอีกด้วย ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัตทิ างเทอร์โมไดนามิกส์ของตัวแปรในระบบ
u = u (T , P )
พลังงานภายจําเพาะ
v = v(T , P )
ปริมาตรจําเพาะ
s = s (T , P)
เอนโทรปี จาํ เพาะ
h = h(T , P )
เอนทัลปี จาํ เพาะ
การเปลี่ย นแปลงเอนโทรปี ถู ก พิจ ารณาเฉพาะในช่ ว งการผสม
ระหว่างนํ้ าที่ฉีดและไอเสียในระบบเปิ ดระหว่างกระบวนการขยายตัว
ภายในกระบอกสูบ ค่าความร้อนจําเพาะพิจารณาจากการเปลีย่ นแปลง
อนุ พนั ธ์เอนทัลปี ต่ออุณหภูมซิ ่งึ สามารถหาได้จากสมการโพลีโนเมียล
และหาพลังงานภายในได้ โดยสามารถเขียนอยู่ในรูปอนุ พนั ธ์ของมุม
ข้อเหวีย่ งของความดันและอุณหภูมไิ ด้ดงั แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัตทิ างเทอร์โมไดนามิกส์ทเ่ี ขียนอยูใ่ นรูป
อนุ พนั ธ์ของมุมข้อเหวีย่ ง ความดัน อุณหภูม ิ [4]
พลังงานภายในจําเพาะ

ปริมาตรจําเพาะ
เอนโทรปี จาํ เพาะ

เอนทัลปี จาํ เพาะ

CP
= a1 + a2T + a3T 2 + a4T 3 + a5T 4
R

จากสมการที่ (2) และสมการอนุ พนั ธ์ทงั ้ หมด พิจารณาได้วา่ ความ
ดัน และอุ ณ หภู ม ิถู ก แสดงอยู่ ใ นรู ป ฟ งั ก์ ช ัน ของมุ ม ข้อ เหวี่ย งและมี
คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ โดยพิจารณาแยกระหว่างความดัน
อุณหภูม ิ และมุมข้อเหวีย่ ง ได้ดงั นี้
dP dT
,
= f1 (q, P, T )
dq dq

(3)

จัดรูปสมการสมการอนุ พนั ธ์หาค่าอุ ณหภูมแิ ละความดันที่
เปลีย่ นไปตามฟงั ก์ชนั อนุ พนั ธ์ของมุมข้อเหวีย่ ง ดังนี้
dP A + B
=
dq
C

(4)

(5)
จากสมการที่ (4) กําหนดค่าคงทีเ่ ป็ น
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A=

1 dV VC
(
+
)
m dq
ω

(6)

(7)
(8)
3.2 สมดุลเคมีและสมดุลพลังงาน เมื่อมีการฉี ดนํ้าเข้ากระบอกสูบ
เริม่ ทํางานในจังหวะงานคือ กอนทีล่ ูกสูบจะเคลื่อนทีถ่ งึ BDC หรือ
หลัง จากการการเผาไหม้เ ชื้อ เพลิง ในกระบอกสูบ หมด ไอนํ้ า ที่เ กิด
หลังจากการเผาไหม้จะผสมกับไอนํ้ าที่ฉีดเข้าไป ในกระบวนการนี้จะ
พิจารณาว่าเกิดการผสมกันอย่างสมบูรณ์ สมการการผสมกันภายใน
กระบอกสูบ ตามทฤษฎีภายใต้สภาวะสมดุลทางเคมี ดังนี้
εφ Cα H β Oγ Nδ

ν 1CO2 + (ν 2 + εφ X ) H 2 O
+0.21O2
+ν 3 N 2 + ν 4 O2 + ν 5CO
→
+0.79 N 2
+ν 6 H 2 + ν 7 H + ν 8O + ν 9 OH
+εφ X V H 2 O
+ν 10 NO + v11 N

(9)

โดยที่ X V = NW / N f คือ สัดส่วนโมลของไอนํ้าต่อเชือ้ เพลิงทีฉ่ ีด
ภายใต้สภาวะสมดุลทางเคมีในสมการที่ (9) สามารถทีจ่ ะจัดรูป
สมการหาสัดส่วนโมลทีส่ ภาวะสมดุล สมมุตใิ ห้มโี มลของไอนํ้ าเพิม่ ขึน้
เมือ่ มีการฉีดไอนํ้าเข้าผสมในกระบอกสูบเท่านัน้ จากการสมมุตวิ า่ ไอนํ้า
มีการผสมกันอย่างสมบูรณ์ไม่เกิดการตัวแตกตัวเป็ น H2O, O2 H2, H,
O, OH และผลิตภัณฑ์หลังจากการเผาไหม้เกิดการแตกตัวได้ ทัง้ 11
ประกอบด้วย CO2, H2O, N2, O2, CO, H2, H, O, OH, NO, N เหมือน
ในช่วงจังหวะเกิดการเผาไหม้และจังหวะขยายทั ่วไป ดังนัน้ ได้เป็ น 4
สมการย่อยของแต่ละตอม
C εφα = ( y1 + y5 ) N
(10)
H εφβ + 2εφ X V = (2 y2 + 2 y6 + y7 + y9 )N
(11)
O φγ + 0.42 + εφ X V = (2 y1 + y2 + 2 y4 + y5 )N
+ ( y8 + y9 + y10 )N
N εφδ + 1.58 = (2 y3 + y10 + y11 )N

(12)
(13)

เมือ่ N คือจํานวนโมลทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์และ y คือสัดส่วนโมล ถ้า
เขียนในรูปสัดส่วนโมล จะได้สดั ส่วนโมลรวมของผลิตภัณฑ์จากการเผา
ไหม้เป็ นดังนี้
11
(14)
∑ i =1 yi − εφ X V − 1 = 0
การแตกตัวของแก็ส จากการเผาไหม้ส ามารถกํ าหนดได้จ ากค่า คงที่
สมดุล ซึง่ หาได้จากตารางที่ 3 ของ JANAF Table [11] ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงสมการสมดุลเคมีของผลิตภัณฑ์แก็สจากการเผาไหม้

จัดรูปสมการหลักคือ สมการที่ (10) ถึง (14) และใช้ความสัมพันธ์
จากค่าคงที่สมดุลของสมการในตารางที่ 3 สามารถลดได้เหลือ 4
สมการหลัก ซึง่ เป็ นสมการไม่เชิงเส้นของสัดส่วนโมล ดังนัน้ จึงต้องใช้
วิธ ี Newton method ในการแก้สมการหาสัดส่วนโมลทัง้ 4 สมการใน
สภาวะสมดุลโดยใช้ Matrix Algebra โดยค่าแรกจะเป็ นค่าเริม่ ต้นในการ
แก้สมการในครัง้ ต่อไปจนถึงเงือ่ นไขความผิดพลาดสมบูรณ์ดงั นี้
[Δy ] = inv[ A][ f ]
(15)
โดย [Δy ] คือเมตริกซ์ของสัดส่วนโมลโดยกําหนดให้ [Δy ] ≈ 0 [ A]
คือเมตริกซ์ของค่าคงทีม่ าจากอนุ พนั ธ์สดั ส่วนโมลตามสมการอนุ พนั ธ์
ของเทย์เลอร์ [ f ] คือเมตริกซ์ของสมการหลัก 4 สมการ
4. ผลการจําลองแบบและการวิ เคราะห์
ผลการจําลองทีไ่ ด้พร้อมกับการวิเคราะห์ ความดัน อุณหภูม ิ และ
สมรรถนะตามแบบจํา ลองของเครื่อ งยนต์จุด ระเบิด ด้ว ยประกายไฟ
ในวัฏจักรเชือ้ เพลิง-อากาศ เมือ่ มีการฉีดนํ้าเข้ากระบอกสูบ แยกอธิบาย
ผลการจําลองได้เป็ น 3 ส่วน โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนสมมูล
(φ ) การเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนอัด ( r ) และการเปลีย่ นแปลงความเร็ว
รอบ ( RPM ) และผันแปรกับการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนโมลของนํ้ าทีฉ่ ีด
ซึ่ ง ห าได้ จ าก ( X V = NW / N f ) โดยทั ้ง หมดมี เ งื่ อ นไขข้ อ มู ล
เรขาคณิตของกระบอกสูบ ข้อมูลเชื้อเพลิง-อากาศและค่าคงที่เริม่ ต้น
เดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงค่าเริม่ ต้นการในแบบจําลอง
0.1 stroke(m)
0.08
Bore, b (m)
Stroke/2(rod Length)
0.25 Fuel
Gasoline
Air
Gordon & McBride
Compression ratio
8-12 Equivalence ratio
0.8-1.2
Start of burning angle
-35
Burn duration angle
60
Engine surface temperature (K)
420
Start of temperature (K)
350
Start of compress angle
-180
Start of volume
Vbdc
Start of pressure (Bar)
1
RPM
1000-2500
การคํ า นวณจะพิ จ ารณาภายในกระบอกสู บ โดยเมื่อ มีก าร
เปลีย่ นแปลง ปริมาตรระหว่างการทํางานของเครือ่ งยนต์จะทําให้เกิด
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การเปลี่ย นแปลงมุ ม ข้อ เหวี่ย ง (θ ) ดัง นัน้ แบบจํา ลองจะแสดงการ
คํานวณหาความดัน ( P ) อุณหภูม ิ (T ) ในแต่ละมุมข้อเหวีย่ ง ซึ่ง
สามารถคํานวณได้จากสมการที่ 4 และ 5 โดยจะพิจารณามุมข้อเหวีย่ ง
หลังจากฉีดนํ้าเสร็จ ที่ 41 80 และ 120 องศามุมข้อเหวีย่ งตามลําดับ
และแสดงสมรรถนะ ประกอบด้ว ย ความดัน ประสิท ธิผ ลเฉลี่ย บ่ ง ชี้
(imep) และประสิทธิภาพเชิงความร้อน (η ) สามารถเขียนเป็ นสมการ
ได้ ดังนี้ [4]
imep =

η=

WCV

π ( b 2 / 4 ) stroke

wCV [1 + φ Fs (1 − f )]
φ Fs a0 (1 − f )

(16)
(17)

โดยที่ WCV คือ งานระบบทีเ่ กิดจากแก็ส Fs คือ อัตราส่วนโดยมวลของ
เชือ้ เพลิง-อากาศพอดี f คือ residual fraction และ a0 คือ available
energy of fuel ระบบข้อมูลของนํ้าทีใ่ ช้ในแบบจําลองเข้าระบบแสดงได้
จากตารางที่ 5 และ แผนภาพแสดงกระบวนการฉีดนํ้าตามมุมข้อเหวีย่ ง
ทีใ่ ช้ในแบบจําลอง ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลของนํ้าทีใ่ ช้ในระบบ
สัดส่วนโมลของนํ้าทีฉ่ ีดต่อโมลเชือ้ เพลิง X V = NW / N f
X V = NW / N f = 0.1 mW / m f = 0.018
X V = NW / N f = 0.5 mW / m f = 0.091
X V = NW / N f = 1.0 mW / m f = 0.18

X V = NW / N f = 1.5 mW / m f = 0.272

โดย m f ขึน้ อยูก่ บั อัตราส่วนสมมูล (φ )
อุณหภูมขิ องนํ้าทีฉ่ ีด ( K )
อัตราส่วนความดันทีใ่ ช้ฉีดนํ้า ( PW / P )
ช่วงของมุมข้อเหวีย่ งทีม่ กี ารฉีดนํ้า (θW )
ช่วงของมุมข้อเหวีย่ งก่อนการฉีดนํ้า (θ p )

400
1.1
10
5

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการฉีดนํ้าตามมุมข้อเหวีย่ งทีใ่ ช้ในแบบจําลอง
4.1 ผลการจําลอง ความดัน อุณหภูมิ และสมรรถนะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนโมลของนํ้าที่ฉีด X V ต่ออัตราส่วนอัดที่
ต่างกัน ( r )
แบบจําลองจะใช้ค่าคงทีข่ องข้อมูลเชิงเรขาคณิต เชือ้ เพลิง-อากาศ
และค่าเริม่ ต้น จากตารางที่ 4 ข้อมูลของนํ้าทีใ่ ช้ในการฉีดเข้าระบบจาก
ตารางที่ 5 อัตราส่วนสมมูลของเชื้อเพลิง-อากาศ (φ ) 0.8 และ
ความเร็วรอบ ( RPM ) 2000 รอบต่อนาที ทีแ่ ปรผันกับอัตราส่วนอัด
( r ) 8, 9, 10, 11 และ12 ตามลําดับ โดยมีความดัน อุณหภูม ิ และ
ประสิทธิภาพ ดังนี้

ภาพที่ 2 ความดัน อุณหภูม ิ ที่ 41 80 120 องศามุมข้อเหวีย่ ง ความดัน
ประสิทธิผลเฉลีย่ บ่งชี้ (imep) และประสิทธิภาพเชิงความร้อน (η ) ต่อ
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การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนโมลของนํ้าทีฉ่ ีด X V ทีอ่ ตั ราส่วนอัดต่างกัน
4.2 ผลการจําลอง ความดัน อุณหภูมิ และสมรรถนะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนโมลของนํ้าที่ฉีด X V ต่ออัตราส่วน
สมมูลที่ต่างกัน (φ )
แบบจําลองจะใช้ค่าคงทีข่ องข้อมูลเชิงเรขาคณิต เชือ้ เพลิง-อากาศ
และค่าเริม่ ต้น จากตารางที่ 4 ข้อมูลของนํ้าทีใ่ ช้ในการฉีดเข้าระบบจาก
ตารางที่ 5 มีอตั ราส่วนอัด ( r ) 10 และความเร็วรอบที่ ( RPM )
2000
รอบต่ อ นาที ที่แ ปรผันกับ อัต ราส่ว นสมมูล ของเชื้อ เพลิง อากาศ (φ ) 0.8 0.9 1.0 1.1และ1.2 ตามลําดับ โดยมีความดัน
อุณหภูม ิ และประสิทธิภาพ ดังนี้

ภาพที่ 3 ความดัน อุณหภูม ิ ที่ 41 80 120 องศามุมข้อเหวีย่ ง ความดัน
ประสิทธิผลเฉลีย่ บ่งชี้ (imep) และประสิทธิภาพเชิงความร้อน (η ) ต่อ
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนโมลของนํ้าทีฉ่ ีด X V ทีอ่ ตั ราส่วนสมมูลต่างกัน
4.3 ผลการจําลอง ความดัน อุณหภูมิ และสมรรถนะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนโมลของนํ้าที่ฉีด X V ต่อความเร็วรอบที่
ต่างกัน ( RPM )
แบบจําลองจะใช้ค่าคงทีข่ องข้อมูลเชิงเรขาคณิต เชือ้ เพลิง-อากาศ
และค่าเริม่ ต้น จากตารางที่ 4 ข้อมูลของนํ้ าทีใ่ ช้ในการฉีดเข้าระบบ
จากตารางที่ 5 มีอตั ราส่วนอัด ( r ) 10 และอัตราส่วนสมมูลของ
เชือ้ เพลิง-อากาศ (φ ) 0.8 ทีแ่ ปรผันกับความเร็วรอบ ( RPM ) 1000
1500 2000 และ 2500 โดยมีความดัน อุณหภูม ิ และประสิทธิภาพ ดังนี้
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5.1 ผลการจํา ลองเมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงสัด ส่ ว นโมลของนํ้ า ที่
ฉีด X V ต่ออัตราส่วนอัดทีต่ ่างกัน ( r ) พบว่าให้ความดันค่ายังผลเฉลีย่
บ่งชี้ (imep) เพิม่ ขึน้ ประมาณ 30,000 Pa ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนเฉลีย่ (η ) เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1% ระหว่างระบบปกติเทียบกับทีม่ ี
การฉีดนํ้าและมีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เพิม่ สัดส่วนโมลของนํ้าทีฉ่ ีด
5.2 ผลการจํา ลองเมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงสัด ส่ ว นโมลของนํ้ า ที่
ฉีด X V ต่ออัตราส่วนสมมูลทีต่ ่างกัน (φ ) พบว่า ให้ค่าความดันยังผล
เฉลีย่ บ่งชี้ (imep) เพิม่ ขึน้ ประมาณ 50,000 Pa ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนเฉลีย่ (η ) เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1% ระหว่างระบบปกติเทียบกับ
ทีม่ กี ารฉีดนํ้าแต่เมือ่ เพิม่ สัดส่วนโมลของนํ้าทีฉ่ ีด มีคา่ เพิม่ ขึน้ ไม่มาก
5.3 ผลการจําลองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโมลของนํ้ าที่
ฉีด X V ต่อความเร็วรอบทีต่ ่างกัน ( RPM ) พบว่า ให้ค่าความดันยัง
ผลเฉลีย่ บ่งชี้ (imep) เพิม่ ขึน้ ประมาณ 40,000 Pa ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนเฉลีย่ (η ) เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1% ระหว่างระบบปกติเทียบกับ
ทีม่ กี ารฉีดนํ้าแต่เมือ่ เพิม่ สัดส่วนโมลของนํ้าทีฉ่ ีด มีคา่ เพิม่ ขึน้ ไม่มาก

ภาพที่ 4 ความดัน อุณหภูม ิ ที่ 41 80 120 องศามุมข้อเหวีย่ ง ความดัน
ประสิทธิผลเฉลีย่ บ่งชี้ (imep) และประสิทธิภาพเชิงความร้อน (η ) ต่อ
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนโมลของนํ้าทีฉ่ ีด X V ทีค่ วามเร็วรอบต่างกัน
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ประมาณ 10,000-20,000 Pa เท่านัน้ และเกิดการเปลีย่ นแปลงอุณหภูม ิ
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บทคัดย่อ
โครงการนี้ ไ ด้ทํา การสร้า งและทดสอบเครื่อ งยนต์
สเตอร์ ลิง บรรจุ อ ากาศชนิ ด อัล ฟ่ า มีป ริม าตรกวาด 5.03
มิลลิลติ ร โดยวัดค่าความเร็วและแรงบิดซึ่งแปรผันอุณหภูม ิ
ในช่วง 540 องศาเซลเซียส ถึง 560 องศาเซลเซียส ที่
ความดันบรรยากาศ การทดลองนี้ต้องการหาค่าสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ท่ีอุณ หภูม ิแ หล่งจ่า ยความร้อ นแตกต่างกัน
พบว่ากําลังงานสูงสุดวัดได้ 83 มิลลิวตั ต์ ทีอ่ ุณหภูม ิ 560
องศาเซลเซียส
คําสําคัญ : เครือ่ งยนต์สเตอร์ลงิ , เครื่องยนต์เผาไหม้
ภายนอก, ชนิดอัลฟา่
Abstract
An air charged α-type Stirling engine, having
5.03 mL swept volume, was manufactured and tested.
Speed-torque characteristics of the engine were
obtained for different temperatures at atmospheric
pressure in the range of 540 oC - 560 oC . The
experiments intended to determine the performance
characteristics of the engine at different set up values
of hot source temperature. Maximum output power
was obtained at 560 oC as 83 mW.

Keyword : Stirling engine, external combustion engine,
alpha type
1. บทนํา
เครื่ อ งยนต์ ส เตอร์ ลิ ง เป็ นเครื่ อ งยนต์ เ ผาไหม้
ภายนอก โดยภายในเครื่องยนต์จะบรรจุอากาศหรือก๊าซบาง
ชนิดเป็ นก๊าซสําหรับทํางาน (working gas) เครื่องยนต์ม ี
ความยืดหยุน่ ในการใช้เชือ้ เพลิงทัง้ ทีเ่ ป็ นสถานะของแข็งหรือ
ของเหลวก็ต าม สิ่ง นี้ ทํ า ให้เ ครื่อ งยนต์ ช นิ ด นี้ เ ป็ น ที่ส นใจ
โดยเฉพาะในสภาวะที่โ ลกต้อ งเผชิญ กับ ภาวะขาดแคลน
พลังงานโดยเฉพาะนํ้ ามันปิ โตรเลียมที่อยู่ในรูปของเหลวและ
มีราคาแพงขึ้นตามลําดับ พลังงานทดแทนเช่นพลังงานชีว
มวลซึ่งมักอยู่ในรูปของแข็ง สามารถใช้กบั เครื่องยนต์ชนิดนี้
ได้ดี เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ประดิษฐ์ขน้ึ โดย Robert Stirling
ชาวสก๊อตแลนด์เมื่อปี คศ.1816 เครื่องยนต์ให้กําลังตํ่า ใช้
ทํางานเป็ นเครื่องยนต์สบู นํ้าตัง้ แต่กลางศตวรรษที่ 19 จนถึง
ประมาณปี คศ. 1920 ก็เสือ่ มความนิยม เนื่องจากการเข้ามา
แทนของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในซึ่งให้กําลังงานที่สูงกว่า
(เมือ่ เทียบนํ้าหนักของเครือ่ งยนต์ทเ่ี ท่ากัน)
ประมาณปี คศ.1937 ห้อ งปฏิบ ัติก ารวิจ ัย ของฟิ ล
ลิป ส์แ ห่งฮอลแลนด์ได้เริ่ม พัฒ นาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขึ้น สู่
ระดับ เทคโนโลยีท่ีสูง ขึ้น โดยในเบื้อ งต้น ได้ทํา การพัฒ นา
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้ าสํ า หรับ
ั่
เครื่อ งยนต์ ส เตอร์ลิง ที่ใ ช้ง านกับ เครื่อ งป นไฟฟ
เครื่องรับวิทยุทใ่ี ช้ในท้องถิน่ กันดาร [1], [2] นอกจากนี้ทมี
นั ก วิ จ ั ย ของฟิ ลลิ ป ส์ ย ั ง พั ฒ นาวั ส ดุ ท่ี เ หมาะสมสํ า หรั บ
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ จนถึงปี คศ. 1952 เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
“102 C”ได้รบั การพัฒนาขึน้ จนมีกําลังงานสูง 30 เท่าของ
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ในสมัยแรกเริม่ [3] ปญั หาสิง่ แวดล้อมที่
เกิดจากการเผาไหม้ในเครือ่ งยนต์เผาไหม้ภายในก็เป็ นปญั หา
สําคัญสําหรับโลกยุคปจั จุบนั เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ มีขอ้ ดีในแง่
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยเครือ่ งยนต์ทาํ งานเงียบมากและ
การควบคุมการเผาไหม้ท่อี ยู่ภายนอกเครื่องยนต์สามารถทํา
ได้ง่ายกว่า ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ท่สี ะอาดกว่า
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ
ทีน่ ิยมใช้กบั เครือ่ งยนต์สเตอร์ลงิ คือระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
ทํางานร่วมกับจานรับแสงอาทิตย์ (Stirling-Dish Module)
โดยแสงอาทิต ย์จ ะเปลี่ย นเป็ น ไฟฟ้ า ป จั จุ บ นั มีเ ครื่อ งยนต์
สเตอร์ ลิ ง ที่ ม ี ป ระสิท ธิ ภ าพสู ง คื อ เครื่อ งยนต์ ท่ี ผ ลิ ต จาก
Cummins Motor Company ซึง่ ให้ประสิทธิภาพถึงร้อยละ 32
ในการแปลงพลังแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้า และเครื่องยนต์ท่ี
ผลิตจาก Stirling Technology Company ซึง่ ให้ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 30.7 ในการแปลงพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้า
งานวิจ ัย ที่ส นั บ สนุ น โดย National
Space
่
Development Agency ของประเทศณี่ปุน [4] ได้พฒ
ั นา
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ชนิด semi free piston ขึน้ เครื่องยนต์
สามารถแปลงพลั ง งานแสงเป็ นพลั ง งานไฟฟ้ าด้ ว ย
ประสิทธิภาพร้อยละ 20 และมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
(Thermal efficiency) ร้อยละ 33 สําหรับเครื่องยนต์สเตอร์
ลิง ที่ใ ช้ พ ลัง งานจากเชื้อ เพลิ ง ชีว มวลก็ ม ีก ารวิจ ัย พัฒ นา
เครื่อ งยนต์ส เตอร์ลิง ทํา งานคู่ก ับ เตาเผาชีว ภาพ เพื่อ ผลิต
กระแสไฟสํา หรับใช้ในหมู่บ้า นชนบท โดยก๊ าซที่ใ ช้ทํา งาน
(working gas) ของเครื่องยนต์คอื อากาศธรรมดามีกําลังอัด
33 บาร์ ทีค่ วามเร็วรอบเครื่องยนต์ 600 รอบต่อนาที จะให้
กําลังเพลา (shaft power) 3.2 กิโลวัตต์ และประสิทธิภาพ
รวม (overall efficiency) ร้อยละ 25 [5]
แม้ว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ จะมีขอ้ ดีหลายประการแต่
ก็มขี อ้ ด้อยและอุปสรรคบางประการทีท่ าํ ให้เครื่องยนต์สเตอร์
ลิงยังไม่สามารถขยายการใช้งานและแข่งขันเชิงพาณิชย์กบั
เครื่องยนต์ช นิดอื่นในท้องตลาดได้ อุ ปสรรคที่สํา คัญได้แ ก่
กําลังทีผ่ ลิตได้ต่อนํ้าหนักเครื่องทีต่ ่าํ ทําให้เครื่องยนต์มขี นาด
ใหญ่ โดยเฉพาะสํ า หรับ ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส่ ว น
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อุ ป สรรคอื่น ๆ ที่ร องลงมาได้แ ก่ ร าคาขายในขณะเริ่ม ต้น ที่
ค่อนข้างสูง เนื่องจากยังเป็ นสินค้าที่ผลิตจํานวนน้อยชิ้น ซึ่ง
ั หานี้ ส ามารถแก้ โ ดยการเลือ กใช้ ช้ิน ส่ ว นที่จ ะ
การแก้ ป ญ
นํ า มาใช้ ส ร้ า งเครื่ อ งยนต์ ส เตอร์ ลิ ง ที่ เ ป็ นชิ้ น ส่ ว นของ
เครือ่ งจักรอื่นทีม่ กี ารผลิตทางอุตสาหกรรมทีละมากๆ อยูแ่ ล้ว
ดั ง ตั ว อย่ า งเช่ น งานวิ จ ั ย พั ฒ นาเครื่ อ งยนต์ ส เตอร์ ลิ ง
ชนิ ด อัล ฟ่ า ที่ใ ช้ช้ิน ส่ว นของข้อ เหวี่ย งจากเครื่อ งยนต์ ข อง
รถจักรยานยนต์ [5] หรือการพัฒนาเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ชนิด
แกมม่า ที่มกี ําลัง 1 กิโลวัตต์ ขึ้นโดยใช้บางส่วนของ
compressor จากเครือ่ งทําความเย็นเป็ นองค์ประกอบ [6]
แต่ อ ย่ า งไรประเทศไทยก็ ย ัง มีก ารวิจ ัย ทางด้ า น
เครือ่ งยนต์สเตอร์ลงิ น้อยอยู่ ดังนัน้ จึงน่าจะมีการวิจยั ทางด้าน
นี้ ข้ึน เพื่อ ใช้ ก ับ พลัง งานทางเลือ กอื่ น นอกจากเชื้ อ เพลิ ง
ปิ โตรเลียม ซึ่งควรเริม่ จากเครื่องยนต์ระดับโมเดลไปจนถึง
ระดับกําลังสูงทีส่ ามารถทํางานได้จริงต่อไป
2. หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาและออกแบบเครื่ อ งยนต์ ส เตอร์ ลิ ง
ชนิดอัลฟา่ นี้เป็ นเครื่องยนต์ระดับโมเดล มีเป้าหมายเบือ้ งต้น
ให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้และไม่กําหนดกําลังทีอ่ อกมา
เพื่อเป็ นการศึกษาเบือ้ งต้น และเน้นประเด็นทีส่ ามารถพัฒนา
ให้ ไ ด้ กํ า ลัง สู ง ขึ้น ได้ ใ นอนาคต เพื่อ สามารถใช้ ร่ ว มกับ
พลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงและเหมาะสมกับการนํามาใช้ได้ต่อไป

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของเครือ่ งยนต์สเตอรลิง
ชนิดอัลฟา่
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ซึ่งงานหลักการของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ชนิดอัลฟ่า
เครื่องยนต์มลี ูกสูบและกระบอกสูบ 2 ชุด ซึ่งถูกเชื่อมต่อกัน
ดังรูปที่ 1 โดยลูกสูบและกระบอกสูบชุดแรกเป็ นชุดรับความ
ร้อน มีปลอกกระบอกสูบที่มพี ้นื ที่รบั ความร้อน (hot cap)
โดยเฉพาะ ส่วนลูกสูบและกระบอกสูบชุดทีส่ องอยูด่ า้ นเย็น มี
หน้ าที่ระบายความร้อนจากอากาศที่เคลื่อนที่มาจากลูกสูบ
และกระบอกสูบชุดร้อน ทัง้ นี้การเคลื่อนที่ของลูกสูบทัง้ สอง
ชุ ด จะมี ร อบต่ า งกั น 90 องศาตามทฤษฎี ข องวั ฏ จั ก ร
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ งานวิจยั นี้ใช้กระบอกสูบและลูกสูบ ซึ่ง
ทํ า ขึ้ น จากเข็ ม ฉี ด ยาที่ ม ี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมสํ า หรั บ
เครื่อ งยนต์ส เตอร์ลิง ระดับ โมเดลคือ มีค วามเสีย ดทานตํ่ า
สามารถหล่อลื่นได้โดยตัวของมันเอง (self lubricated) ไม่
ต้องใช้น้ํามันหล่อลื่นและยังมีสมบัตกิ ารซีลทีด่ ี อากาศรัวไหล
่
ได้น้อย

ช่วยในการระบายความร้อนด้วยอากาศ ส่วนก้านสูบทําขึ้น
จากอลูม ิเนี ยมเพื่อ ให้ม ีน้ํ า หนักเบา ข้อ เหวี่ยงทํา จากโลหะ
สเตนเลสขัดผิวส่วนล้อตุนกําลังทําจากทองเหลือง ส่วนของ
แท่ น และฐานทํ า ขึ้ น จากโลหะอลู ม ิ เ นี ย มประกอบเป็ น
เครื่ อ งยนต์ ส เตอร์ ลิ ง ชนิ ด อัล ฟ่ า ตามรู ป ที่ 2 ข้ อ มู ล ของ
เครือ่ งยนต์แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลจําเพาะของเครื่ องยนต์
รายการ
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ
(Cylinder bore)
ช่วงชักกระบอกสูบ
(Cylinder stroke)
ปริมาตรกวาด
(Swept volume)
สถานะองศา (Phase angle)
กําลังงานสูงสุดของเครือ่ งยนต์
(Max. engine power)
สารทํางาน (Working gas)
อัตราส่วนการอัด
(Compression ratio)

ขนาด
20 mm
16 mm
5.03 cm3
90 o
83 mW
ที่ 300 RPM
อากาศ
1.54:1

3. การทดสอบเครื่องยนต์
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ชนิดอัลฟ่าที่สร้างขึน้ ได้รบั การ
ทดสอบวัดค่าแรงบิดและความเร็วรอบทีอ่ ุณหภูมติ ่างกัน โดย
เครื่องมือวัดแรงบิดทีใ่ ช้คอื เชือกเบรก (rope brake) การ
ติดตัง้ อุปกรณ์ดงั แผนภูมริ ปู ที่ 3
.

รูปที่ 2 เครือ่ งยนต์สเตอร์ลงิ ชนิดอัลฟา่ ทีส่ ร้างเสร็จแล้ว
ส่วนรับความร้อน (hot cap) ใช้วสั ดุท่เี ป็ น
ทองเหลืองเพราะเป็ นวัสดุทส่ี ามารถทนความร้อนในย่านการ
ใช้ง านในระดับ เครื่อ งชนิ ด โมเดลและมีค วามทนทานสนิ ม
ส่วนปลอกกระบอกสูบทําหน้าที่หุ้มกระบอกสูบเข็มฉีดยาใช้
วัสดุทเ่ี ป็ นอลูมเิ นียม ซึง่ มีคุณสมบัตกิ ารระบายความร้อนได้ดี
นอกจากนี้ ต ัวปลอกกระบอกสูบยังมีค รีบระบายความร้อ น
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รูปที่ 3 แสดงแผนภูมกิ ารทดสอบเครือ่ งยนต์
ผลการทดสอบเครื่องยนต์สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้เมื่อให้
อุณหภูมเิ ริม่ ต้นที่ 190 °C เครื่องยนต์สามารถทํางานได้ แต่
ผลการทดสอบใช้อุณหภูมทิ ดสอบในช่วง 540 °C – 560 °C
ในการเก็บ ข้อมูล เนื่ อ งจากช่ว งอุ ณ หภูม ิด งั กล่า วให้ผ ลการ
ทดสอบทีเ่ สถียรและสามารถหากําลังสูงสุดของ
เครื่อ งยนต์ไ ด้
จากข้อ มูล สามารถนํ า ไปสร้า งกราฟ
ความสัม พัน ธ์ระหว่างแรงบิดและความเร็วรอบตามรูปที่ 4
และค่าความสัมพันธ์ระหว่างกําลังและความเร็วรอบตามรูปที่
5 ซึ่งจากกราฟตามรูปที่ 5 สามารถประมาณค่ากําลังสูงสุด
ของเครือ่ งยนต์ได้เท่ากับ 83 mW ที่ 300 RPM อุณหภูม ิ
560 °C

รูปที่ 5 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างกําลังและความเร็วรอบ
ของเครือ่ งยนต์
4. สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เครื่อ งยนต์ ส เตอร์ ลิ ง
ชนิ ด อัล ฟ่ า ระดับ โมเดลที่ ส ร้ า งขึ้น สามารถทํ า งานได้ ท่ี
อุณหภูมเิ ริม่ ต้นที่ 190 °C ขึน้ ไป และได้กําลังงานสูงสุด 83
mW ทีค่ วามเร็วรอบ 300 RPM อุณหภูมหิ วั เผาที่ 560 °C
ซึ่งผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการใช้วสั ดุทองเหลือง
เป็ นส่วนหัวรับความร้อน การใช้เข็มฉีดยาเป็ นชุดลูกสูบกําลัง
และการใช้อลูมเิ นียมเป็ นปลอกกระบอกสูบช่วยการระบาย
ความร้อน สามารถสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ชนิดอัลฟ่าใน
ระดับ โมเดลได้ ซึ่ง ข้อ มู ล ที่ไ ด้ น้ี น่ า จะเป็ น ประโยชน์ ท่ีจ ะ
พิจารณาวัสดุในการสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีม่ กี ําลังสูงขึน้
ต่อไป โดยต้องให้ความสําคัญถึงความเบา ความแข็งแรงมาก
ขึน้ ด้วย
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การวิเคราะห์เครือ่ งยนต์เล็ก โดยใช้เชือเพลิงก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลช้าง
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
An Analysis Small Engine Using Biogas From
Elephant Dung for the Generator
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้
นํ้ามันเบนซิน 91 กับเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้จากการหมักขีช้ า้ ง
โดยเปรีย บเทีย บไอเสีย และประสิทธิภ าพทางไฟฟ้ า ที่ค วามเร็ว รอบ
ต่างๆ
ั ่ 4 จังหวะ รุน่
ในการศึกษาจะทําการดัดแปลงเครือ่ งยนต์เล็กปนไฟ
GX 200T ขนาด 4 kW ให้สามารถใช้ก๊าซชีวภาพ และนํ้ามันเบนซิน 91
เป็ นเชือ้ เพลิง ต่อจากนัน้ ทําการศึกษา ปริมาณไอเสีย และประสิทธิภาพ
ทางไฟฟ้า ทีร่ อบการทํางาน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 และ
4,000 รอบต่อนาที ผลการทดสอบของเครื่องยนต์ท่ใี ช้ก๊าซชีวภาพ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ 9.8 A มีแรงดันไฟฟ้า 200 V ได้
กําลังงานทางไฟฟ้าที่ 1,960 W ทีค่ วามเร็วรอบทีใ่ ช้งานคือ 4,000 รอบ
ต่อนาทีโดยมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเท่ากับ 13.25% ส่วนค่าปริมาณไอ
เสียของเครื่องยนต์ท่ใี ช้ก๊าซชีวภาพจะมีค่าน้อยกว่านํ้ ามันเบนซิน 91
แต่ ม ีค่ า คาร์บ อนไดออกไซด์ ท่ีสู ง กว่ า เพราะก๊ า ซชีว ภาพมีป ริม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์มากอยู่แล้วและเมื่อมีการเผาไหม้ค่าก็จะยิง่ เพิม่
มากขึน้ และค่าไนโตรเจนของก๊าซชีวภาพจะมีค่าสูงเช่นกันเมือ่ เทียบค่า
ในตารางทดสอบ
คําสําคัญ: ก๊าซชีวภาพ มูลช้าง เครือ่ งยนต์เล็ก และเครือ่ งผลิต
กระแสไฟฟ้า
Abstract
This study focuses on modified small generator that uses
Bio-diesel instead of gasoline 91 in order to generate electricity.
Researchers compare between capacity of gasoline 91 and Biodiesel generator that obtains from elephant excrement’s
fermentation. Researchers also compare between quantity of
pollution and electrical capacity at various speeds.
For this study, Researchers modify a small 4 phases
generator GX 200 T of 4 kW to be able to use Bio-diesel and
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gasoline 91. Moreover, Researchers study quantity of exhaust
and electrical capacity at working of 1,500 2,000 2,500 3,000
3,500 and 4,000 revolution per minute. From this experiment, it
can generate 9.8 A of electricity, with voltage of 200 V and
obtains electrical energy at 1,960 W. The used speed is 4,000
revolution per minute. It is practical with electrical capacity at
13.25%. Although the Bio-diesel generator releases less exhaust
than gasoline 91 generator, it releases higher carbon monoxide
because Bio-diesel contains high carbon monoxide and the
quantity increases at combustion. Moreover, Nitrogen in Biodiesel is also high because other exhaust’s quantity is less,
hence Nitrogen is increasingly high.
Keywords: Biogas, Elephant Dung, Small Engine, Generator
1. คํานํา
ป จั จุ บ ัน มนุ ษ ย์เ ราเริ่ม หัน มาให้ค วามสนใจกับ การใช้ พ ลัง งาน
ทดแทนเพื่อเป็ นการประหยัดพลังงานโดยการแสวงหาพลังงานต่างๆ
อาทิเช่น การนําเอามูลช้างมาหมักเป็ นก๊าซชีวภาพออกมาใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับอุปกรณ์ ไฟฟ้า จุดตะเกียงเจ้าพายุ ใช้เป็ นพลังงานทําความ
ร้อนในเครือ่ งทํานํ้าอุ่น ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า[1]
สืบเนื่องมาจากโรงเรียนบ้านรวมมิตร มีโครงการผลิตก๊าชชีวภาพ
จากมูลช้าง ซึง่ ให้ก๊าซชีวภาพเป็ นจํานวนมาก เพือ่ ใช้ในการหุงต้ม
อาหารกลางวัน และได้ทดลองใช้เป็ นพลังงานทดแทนกระแสไฟฟ้า โดย
ดัดแปลงเชือ่ มต่อเข้ากับตะเกียงเจ้าพายุ และเครือ่ งทํานํ้าอุ่น แต่จาก
การสํารวจสภาพปญั หาและความต้องการของโรงเรียนปจั จุบนั พบว่า
โรงเรียนมีภาระค่าใช้จา่ ยด้านกระแสไฟฟ้า โดยเฉลีย่ ประมาณเดือนละ
2,500 บาท หรือปี ละ 30,000 บาท ซึง่ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ประกอบกับ
ปจั จุบนั สภาวะราคานํ้ามันมีราคาแพง และรัฐบาลมีนโยบายให้คนไทย
ประหยัดพลังงาน รวมทัง้ โรงเรียน ให้มมี าตรการ การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า จากปญั หาความต้องการดังกล่าวจึงได้มกี ารต่อยอดโครงการ นํา
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พลังงานชีวภาพ ไปใช้ทดแทนนํ้ามันเชือ้ เพลิงในการเดินเครือ่ งยนต์ ใน
เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถนํากระแสไฟฟ้า
ทีผ่ ลิตไปใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหลากหลาย เช่น หลอดไฟฟ้า พัดลม
โทรทัศน์ หม้อหุงเข้า และอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอื่น
2. วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้ได้เครือ่ งยนต์ทส่ี ามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
2.เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ทใ่ี ช้น้ํ ามันเบนซินกับ
ก๊าซชีวภาพเป็ นเชื้อเพลิงและเปรียบเทียบผลด้านอื่นๆเช่น อุณหภูม ิ
ของเครือ่ งยนต์ ปริมาณไอเสีย และลักษณะการทํางาน
3.เพื่อ ให้ส ามารถนํ า เอากระแสไฟฟ้ า ที่ผ ลิต ได้ไ ปใช้ง านได้จ ริง
ในทางปฏิบตั ิ
3. วัสดุและอุปกรณ์
บ่อหมักขีช้ า้ งเพือ่ การผลิตก๊าซชีวภาพ ดังแสดงในรูปที่ 1
ระบบผลิตไฟฟ้า
ประกอบด้วยเครือ่ งยนต์ซง่ึ เป็ นเครือ่ งยนต์เบนซินขนาด 6.5 แรงม้า
ผลิตกําลังงานได้ 4 kW ดังแสดงในรูปที่ 1
เครือ่ งมือวัดความเร็วรอบ (Digital Tachometer) รุน่ DT6236B
เครือ่ งมือวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย(Exhaust gas Analysis.)
มัลติมเิ ตอร์
หลอดไฟขนาด 500 วัตต์ จํานวน 8 หลอด

สมบูรณ์และทําให้เครื่องยนต์มปี ระสิทธิภาพสูงสุดทําได้ยาก อีกทัง้
ลักษณะของบอลวาล์วมีความฝืดมากในขณะทําการหมุนปรับ
ด้วยเหตุน้จี งึ ต้องทําการปรับปรุงคาร์บเู รเตอร์โดยการเจาะรูทางเข้า
ก๊าซให้ใหญ่ขน้ึ เพือ่ เพิม่ ปริมาณก๊าซ ให้เหมาะสมกับขนาดความจุและ
ความเร็วรอบทํางานของเครือ่ งยนต์
ทดสอบการก่อกําลังเพลาตรงเข้ากับมอเตอร์เหนี่ยวนํ าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า และทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบหาสภาวการณ์ทาํ งานของ
เชื้อ เพลิง ที่เ ป็ น นํ้ า มัน เบนซิน 91 กับ ก๊ า ซชีว ภาพที่ไ ด้จ ากมูล ช้า งที่
ความเร็วรอบต่างๆ 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 และ 4,000 รอบ
ต่อนาที จากนัน้ ทําการเก็บผลของค่าจากเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และค่า
ความร้อนจําแพะของก๊าซไอเสีย และวัดแรงดัน กับกระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิต
ได้จากการต่อโหลดทีเ่ ป็ นหลอดไฟฟ้าเข้าไป 8 หลอด
5. ผลการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ ไ ด้ เ ปรีย บเทีย บสมรรถนะของเครื่อ งยนต์ ร ะหว่ า ง
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ นํ้ามันเบนซิน(91) และเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซชีวภาพจาก
มูลช้าง และ เปรียบเทียบไอเสีย และกระแสไฟฟ้าแรงดัน พลังงาน ที่
ผลิตได้ระหว่างนํ้ามันเบนซินกับก๊าซชีวภาพ
Exhaust gas Analysis
การทดสอบปริมาณก๊าซไอเสียทีอ่ อกจากเครือ่ งยนต์ระหว่างนํ้ามัน
เบนซิน และก๊ า ซชีว ภาพจากมูล ช้า งเพื่อ เปรีย บเทีย บข้อ มูล ระหว่า ง
เครื่อ งยนต์ท่ใี ช้น้ํ า มัน เบนซิน91กับก๊ าซชีว ภาพจากมูล ช้า งได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 1 และค่าการเปรียบเทียบของ ปริมาณคาร์บอนมอน
นอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์(CO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
(HC) ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ แสดงในรูปที่ 2, 3 และ 4
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปริมาณก๊าซไอเสีย ระหว่างนํ้ามันเบนซิน
91 และก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง

รูปที่ 1 บ่อหมักขีช้ า้ งเพือ่ การผลิตก๊าซชีวภาพ และเครือ่ งยนต์เบนซิน
ขนาด 6.5 แรงม้า
4. วิ ธีการ
การดัดแปลงคาร์บูเรเตอร์สําหรับเครื่องยนต์สนั ดาปภายในที่ใช้
เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็ นของเหลวหรือก๊าซ[2] ซึง่ การทํางานของคาร์บเู รเตอร์นนั ้
ได้ นํ า อากาศและเชื้ อ เพลิ ง ผ่ า นคอคอด ดัง นั ้น จึง ทํ า การเจาะรู ท่ี
คาร์บเู รเตอร์เพิม่ 2 รู เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ งานได้ทงั ้ ระบบนํ้ามันเชือ้ เพลิงและ
ระบบก๊ า ซชีว ภาพ ท่ อ แรกเจาะเป็ น ที่ท างเข้า ก๊ า ซและอีก ท่ อ คือ ท่ อ
นํ้ า มัน หล่ อลื่น หรือนํ้ า มัน2T เพื่อที่จะไปช่ ว ยหล่ อลื่นบ่า วาล์ว และหัว
ลูกสูบเพราะก๊าซชีวภาพเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์สงู ความร้อนสูงดังนัน้ ต้องมี
การช่วยหล่อลื่นให้กบั ลูกสูบ เพื่อความเหมาะสมกับขนาดความจุและ
ความเร็ว รอบในการทํา งานของเครื่อ งยนต์แ ละใช้บ อลวาล์ว ในการ
ควบคุมปริมาณก๊าซชีวภาพโดยมีช่วงในการหมุนปรับ 12.5%ของระยะ
การเปิ ดวาล์วทัง้ หมด ซึง่ ช่วงการหมุนปรับนี้ถอื ว่าแคบมาก ส่งผลให้
การปรับ ส่ ว นผสมอากาศกับ ก๊ า ซชีว ภาพเพื่อ ให้เ กิด การเผาไหม้ท่ี
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ค่ า ความดัน ของก๊ า ซชีว ภาพในบ่ อ หมัก ก๊ า ซมีค่ า เท่ า กับ 1,050
mbar และค่าแก้ความดันมีค่าเท่ากับ 60 mbar ดังนัน้ ความดันทีแ่ ท้จริง
ของก๊าซชีวภาพมีคา่ เท่ากับ
Pact = Pt – P’ = 1,050 – 60 = 990 mbar
จากนัน้ หาอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพจากบ่อหมักทีไ่ หลเข้าห้อง
เผาไหม้ความเร็วรอบต่างๆโดยการคํานวณย้อนกลับหาค่าอัตราการ
ไหล ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 5
ตารางที่ 2 อัตราการไหลของก๊าซชีวภาพทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ
รูปที่ 2 กราฟแสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ทีค่ วามเร็ว
รอบต่างๆ

rpm

อัตราการไหลของก๊าซ
(m3/hr)

1,500

9

2,000

12

2,500

15

3,000

18

3,500

21

4,000

24

อ ัตราการไหลของก๊า ซชีว ภาพเทีย บความเร็วรอบ

รูปที่ 3 กราฟแสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์(CO2) ทีค่ วามเร็ว
รอบต่างๆ
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รูปที่ 5 กราฟแสดงอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพทีค่ วามเร็วรอบ
ต่างๆ
รูปที่ 4 กราฟแสดงปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ทีค่ วามเร็วรอบ
ต่างๆ
การคํานวณค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพ [3]
ค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพ (HuUbiogas) สามารถหาได้จากสมการ
Hubiogas = %CH 4inbiogas × Q biogas ρCH 4 × H uCH 4

ค่าเฉลีย่ ของก๊าซ CO2 ในก๊าซชีวภาพเท่ากับ 29.7% โดยปริมาตร
ดังนัน้ สัดส่วนก๊าซ CH4 เท่ากับ
%CH4 in biogas = 100% - %CO2 in biogas
%CH4 in biogas = 100% - 29% = 70.3%
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จากความหนาแน่ นของก๊าซมีเทนในภาวะมาตรฐาน (273.15 K,
1.01325 bar) คือ 0.7174 kg/m3 [4] และวัดอุณหภูมขิ องก๊าซชีวภาพที่
แท้จริงได้ 35 °C (308.15 K) ดังนัน้ ความหนาแน่ นทีแ่ ท้จริงของก๊าซ
มีเทนมีคา่ เท่ากับ
= (0.7174 x 985 x 273.15) / (1013.25 x 308.15)
= 0.618 kg/m3
ค่าความร้อนของก๊าซมีเทน (HuCH4) คือ 50,000 kJ/kg [5] ดังนัน้
ค่าความร้อนทีไ่ ด้รบั จากก๊าซชีวภาพทีจ่ ่ายเข้าสู่เครื่องยนต์ทค่ี วามเร็ว
รอบต่างมีคา่ ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 6
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ตารางที่ 3
เครือ่ งยนต์

ตารางแสดงค่าความร้อนจากก๊าซชีวภาพจ่ายเข้าสู่

rpm

พลังงานความร้อนทีไ่ ด้รบั จากก๊าซชีวภาพ
(Hubiogas), kW

1,500

54.3232

2,000

72.4309

2,500

90.5387

3,000

108.6464

3,500

126.7541

4,000

144.8619

รูปที่ 7 กราฟแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ทค่ี วามเร็วรอบต่างๆ

พล ังงานความร้อนที่ได้ร ับจากก๊า ซชีว ภาพ
เทีย บความเร็ว รอบ
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รูปที่ 8 กราฟแสดงแรงดันไฟฟ้าทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ

รูปที่ 6 กราฟแสดงพลังงานความร้อนทีไ่ ด้จากก๊าซชีวภาพ

ค่า พล ังงานที่ได้จากเครือ
่ งปันไฟ
฿2,500

฿2,000

พล ังงาน watt

ั้
พลังงานทีไ่ ด้จากการเครือ่ งปนไฟ
จีเอ็กซ์ 200 ที โดยใช้เชือ้ เพลิง
เป็ น นํ้ามันเบนซิน 91 กับ ก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตได้จากมูลช้าง ทีค่ วามเร็ว
รอบต่างๆ โดยการต่อโหลดเป็ นหลอดไฟ จํานวน 8 หลอด ขนานกัน
ซึง่ พลังงานทีห่ ลอดต้องการในแต่ละหลอดนัน้ อยู่ท่ี 500 วัตต์ จะได้ค่า
ของกระแส แรงดัน และพลัง งาน ที่ค วามเร็ว รอบต่า งๆ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 4 และรูปที่ 7, 8 และ 9

฿1,500

฿1,000

฿500

ตารางที่ 4 ค่าพลังงานทีไ่ ด้จากเครือ่ งปนั ไฟ
Fuel used

rpm

กระแสไฟ (i)A

แรงดัน (v)V

เบนซิน 91

1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

0.30
0.40
0.50
9.10
10.30
10.40
0.40
0.50
0.50
0.60
7.90
9.80

1.00
1.50
1.80
148.00
183.00
220.00
0.90
1.70
1.70
154.00
184.00
200.00

Elephant gas

฿0

พลังงานPw
(วัตต์)
0.30
0.60
0.90
1,346.80
1,884.90
2,288.00
0.36
0.85
0.85
92.40
1,453.60
1,960.00

0

1000

2000

3000

4000

5000

ความเร็วรอบ rpm

รูปที่ 9 กราฟแสดงพลังงานไฟฟ้าทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ
ประสิทธิภาพ (η) ของระบบไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และจากนํ้ามัน
เบนซิน 91 ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ ดังแสดงตารางที่ 5 และในรูปที่ 10
η = พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ / ความร้อนที่ได้รบั จากก๊าซชีวภาพ
(หรือนํ้ามันเบนซิน 91)
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ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพนํ้ามันเบนซินและก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง
rpm

ηbg

ηเบนซิน

1,500

0.000265

0.000266

2,000

0.000387

0.000431

2,500

0.000469

0.000497

3,000

0.051028

11.28052

3,500

9.059617

15.31664

4,000

13.25953

16.42613

รูปที่ 10 กราฟแสดงประสิทธิภาพของนํ้ามันเบนซินและก๊าซ
ชีวภาพจากมูลช้าง
6. การวิ จารณ์ผล
ก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO) จากการทดสอบยิง่ เครือ่ งยนต์ม ี
ความเร็วรอบมากขึน้ ค่าของก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO) ก็จะมีค่า
ลดลงเรือ่ ยๆ จากการเปรียบเทียบกับนํ้ามันเบนซิน 91 ค่าก๊าซคาร์บอน
มอนน็อกไซด์ทไ่ี ด้จากก๊าซชีวภาพมีปริมาณน้ อยกว่าค่าก๊าซคาร์บอน
มอนน็อกไซด์ของนํ้ามันเบนซิน
ก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) จากการทดสอบโดยใช้ก๊ า ซ
ชี ว ภ า พ จ า ก มู ล ช้ า ง ยิ่ ง ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ สู ง ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ ข อ ง
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) ที่ อ อกมาก็ ย ิ่ ง มากขึ้ น เช่ น กั น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับนํ้ามันเบนซิน 91 ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทอ่ี อกมา
มีประมาณมากกว่า ปริมาณทีอ่ อกจากนํ้ามันเบนซิน91 เพราะการหมัก
มูลสัตว์ แล้วทําให้เกิดก๊ าซชีวภาพออกมาซึ่งก๊ าซที่ได้นัน้ มีส่วนผสม
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วเมือ่ นําก๊าซมาเป็ นเชือ้ เพลงในการ
เผาไหม้ทาํ ให้คา่ ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทไ่ี ด้มคี ่ามากขึน้ จึงทําให้
ค่ า (CO2) ของก๊ า ซชีว ภาพมากกว่ า ค่ า (CO2) ของนํ้ า มัน เบนซิ น
ไฮโดรคาร์บ อน (HC) จากการทดสอบโดยใช้ เ ชื้อ เพลิง ก๊ า ซ
ชีวภาพจากมูลช้างยิง่ เครื่องยนต์มคี วามร้อนสูงมากเท่าไหร่ ก็จะทําให้
ค่าไฮโดรคาร์บอนมีค่าลดลงยิง่ ขึน้ เมื่อเปรียบเที่ยบกับนํ้ ามันเบนซิน
90

91 ที่ค วามเร็ว รอบสู ง ๆค่ า ไฮโดรคาร์ บ อน (HC) จะมีค่ า น้ อ ยกว่ า
ไฮโดรคาร์บอนทีไ่ ด้จากนํ้ามันเบนซิน เพราะยิง่ ความเร็วรอบสูงขึน้ การ
เผาไหม้กย็ งิ่ สมบูรณ์ขน้ึ อาจเป็ นเพราะทีค่ วามเร็วรอบสูงๆเราสามารถ
ปรับปริมาณก๊าซทีจ่ ะเข้าห้องเผาไหม้ได้งา่ ยขึน้ และดีขน้ึ
อัต ราการไหลของก๊ าซชีว ภาพเมื่อใช้ค วามเร็ว รอบที่ใช้ง านคือ
4,000 รอบต่อนาที มีอตั ราการไหลที่ 0.075 ลูกบาศก์เมตรต่อชั ่วโมง
และจะมีอตั ราการไหลทีส่ งู สุด
ความหนาแน่นของก๊าซมีเทนคือ 0.622 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพคือ 0.459 กิโลวัตต์ เมือ่ ความเร็วรอบเพิม่
ค่าพลังงานความร้อนก็เพิม่ ตามถ้าความเร็วรอบลดค่าพลังงานความ
ร้อนก็จะลดตาม
พลังงานทางไฟฟ้าทีค่ วามเร็วรอบ 4,000 rpm ซึง่ ทําการทดสอบ
โดยใช้เ ชื้อ เพลิง ก๊ า ซชีวภาพจากมูล ช้า งและนํ้ า มันเบนซิน จากการ
ทดสอบโดยใช้เชือ้ เพลิงก๊าซชีวภาพได้ค่ากระแสไฟฟ้า 9.8 A แรงดัน
200 V ได้พลังงาน 1,960 W ซึง่ ค่าทีไ่ ด้ต่าํ กว่าค่าทีไ่ ด้จากนํ้ามันเบนซิน
เพราะก๊าซชีวภาพทีค่ วามเร็วรอบ 4,000 rpm เป็ นความเร็วรอบก่อนที่
เครื่องจะได้รบั โหลดเมื่อใส่โหลดเข้าไปทําให้กําลังเครื่องตกมากแสดง
ว่าพลังงานที่ได้จริงมีค่าไม่ถึง 4,000 วัตต์ตามข้อมูลทางเทคนิคของ
เครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานทีไ่ ด้จากนํ้ามันเบนซินก็ไม่สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถงึ 4,000 วัตต์เช่นกัน โดยผลิตได้เพียง 2,288
วัตต์เท่านัน้
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพยังมี
ประสิทธิภาพทีต่ ่าํ อยูม่ ากเมือ่ เปรียบเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น
ระบบผลิตไฟฟ้าจากนํ้ ามันเบนซิน ทัง้ นี้เนื่องมาจากอุณหภูมขิ องก๊าซ
ชีวภาพจากบ่อหมักมีอุณหภูมทิ ่ตี ่ําจึงทําให้ค่าความร้อนทีไ่ ด้จากก๊าซ
ชีวภาพตํ่าจึงมีผลต่อประสิทธิภาพทางไฟฟ้า
การทดสอบการทํางานของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครือ่ งยนต์
โดยอาศัยก๊าซชีวภาพจากบ่อหมักในการปฏิบตั จิ ริงแล้วไม่สามารถจะ
ทดสอบการทํางานได้ต่อเนื่องแบบวันต่อ วัน จึง ทํา ให้ระยะเวลาการ
ทดสอบยืด ยาวออกไปทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากปริม าณของก๊ า ซชีว ภาพไม่
เพียงพอต่อการทดสอบอย่างต่อเนื่องแบบวันต่อวันรวมไปถึงเครือ่ งมือ
ในการวัดค่าหรือทดสอบค่อนข้างหาได้ยากและไม่ใช้งานได้ไม่เต็มที่
นานๆเพราะก๊าซชีภาพทีจ่ ากการหมักแล้วนํามาใช้ได้เลยจึงทําให้ม ี
การกระตุกเล็กเล็กน้อยเวลาเดินเครือ่ ง ณ ความเร็วทีส่ งู ๆเวลานานๆ
ประสิท ธิภาพของระบบไฟฟ้ าจากก๊ าซชีวภาพจากการทสอบใน
ความเร็วรอบทีใ่ ช้งานจริงค่าของนํ้ามันเบนชิน 91 จะมีค่าสูงกว่าเพียง
เล็ ก น้ อ ยเพราะนํ้ ามัน เบนชิ น 91 ได้ ผ่ า นกรรมวิ ธ ี ก ารเดิ ม เพิ่ ม
ประสิทธิภาพมาแล้วก่อนทีเ่ ราจะนํามาใช้กนั
7. สรุป
จากผลการทดลองโดยใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ รุ่น GX 200T
สามารถผลิตพลังงานสูงสุด 4 KW ผลการทดสอบทีไ่ ด้คอื ก๊าซชีวภาพ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ 9.8 A มีแรงดันไฟฟ้า 200 V ซึง่ จะ
ได้กํ า ลัง งานทางไฟฟ้ าที่ 1960วัต ต์ และมีป ระสิท ธิภ าพทางไฟฟ้ า
13.3% ทีค่ วามเร็วรอบทีใ่ ช้งานคือ 4,000 รอบต่อนาที ซึง่ สามารถ
นํ ามาใช้งานได้จริง ส่วนค่าปริมาณไอเสียของก๊าซชีวภาพจะมีค่าน้อย
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กว่านํ้ามันเบนซิน 91 แต่มคี ่าคาร์บอนไดออกไซด์ทส่ี งู กว่าเพราะก๊าซ
ชีวภาพทีข่ ณะอยู่ในบ่อหมักจะมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทส่ี งู อยู่แล้วและ
เมื่อ มีก ารเผาไหม้ค่ า ก็จ ะยิ่ง เพิ่ม มากขึ้น และค่ า ไนโตรเจนของก๊ า ซ
ชีวภาพจะมีค่าสูงเช่นกันเพราะค่าปริมาณของไอเสียค่าอื่นๆน้อยจะทํา
ให้คา่ ไนโตรเจนของการก๊าซชีวภาพยิง่ มีคา่ มาก
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บทคัดย่อ
บทความนี เป็ น การนํ า เอาเครื่อ งยนต์ด ีเ ซลมาดัด แปลงให้เ ป็ น
เครือ่ งยนต์จดุ ระเบิดด้วยประกายไฟ และใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง
หลังจากนันจึงทําการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดว้ ยไดนาโมมิเตอร์
ชนิดใช้นําปรับการจ่ายโหลด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการทดสอบคือ เพื่อ
ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงองศาการจุดระเบิดต่อสมรรถนะ และ
อุณหภูมไิ อเสียของเครื่องยนต์ดดั แปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง
เพื่อหาตําแหน่ งองศาการจุดระเบิดที่เหมาะสมที่ทําให้เครื่องยนต์มคี ่า
ทอร์กเบรกสูงสุด และอุณหภูมไิ อเสียไม่สูงเกินไปจนเครื่องยนต์ได้รบั
ความเสียหายทุกรอบการทํางาน และเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการทดสอบ
เครื่องยนต์ดดั แปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิงให้กบั ผูป้ ระกอบการ
เชิงพานิชย์ และผูท้ ส่ี นใจ โดยทดสอบการทํางานเมื่อลินเร่งเปิ ดเต็มที่
อัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.85 ทีอ่ ตั ราเร็วเครื่องยนต์
1400 ถึง 2900 รอบต่อนาที ก๊าซธรรมชาติทท่ี ดสอบได้จากอ่าวไทยฝงั ่
ตะวันออกมีส่วนประกอบโดยส่วนใหญ่เป็ นมีเทนร้อยละ 74.10-77.52
โดยโมล ผลการทดสอบพบว่า การปรับองศาการจุดระเบิดทีล่ ่วงหน้า
มากเกินไปมีผลทําให้ค่าทอร์กเบรกลดลงและอุณหภูมไิ อเสียมีแนวโน้ม
ลดลงทุกรอบการทํางาน การปรับองศาการจุดระเบิดทีล่ ่าช้าเกินไปมีผล
ทําให้ค่าทอร์กเบรกลดลง และอุณหภูมไิ อเสียมีแนวโน้มสูงขึนทุกรอบ
การทํา งาน การปรับ องศาการจุดระเบิดที่เ หมาะสมมีผลทํา ให้ได้ค่า
ทอร์กเบรกสูงสุด และอุณหภูมไิ อเสียไม่สงู จนเกินไปทุกรอบการทํางาน
และวิธกี ารทดสอบนีสามารถใช้เ ป็ นแนวทางการทดสอบเครื่อ งยนต์
ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิงก่อนทีจ่ ะนําเครือ่ งยนต์ไปใช้งาน
ให้กบั ผูป้ ระกอบการเชิงพานิชย์ได้เป็ นอย่างดี
Abstract
This paper present the using diesel engine converted for the
use with the natural gas fuel. Thereafter, testing the performance
of the engine by engine dynamometer. The present work
therefore aims to change ignition timing on performance and
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exhaust gas temperature of a diesel engine converted for use
with the natural gas fuel. It was found that the ignition timing was
able to predict the maximum engine torques and the exhaust gas
temperature at every engine speeds. Testing the diesel engine
converted for use with the natural gas fuel for transportation
enterprise and interested. At engine speeds 1400 to 2900 rpm
have relative air/fuel ratio equal to 0.85. The natural gas fuels at
east coast of Thailand have methane equal to 74.10 to 77.52 %
by mole.
The result was found that, the effect of ignition timing
on performance and exhaust gas temperature of a diesel engine
converted for use with the natural gas fuel will be the important
information that will help for effectively applies these fuels as an
efficient alternative fuels in an engine.
1. ความเป็ นมา
ั หา
ปจั จุบนั ภาคคมนาคมขนส่งในประเทศไทยกําลังประสบป ญ
ค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิงเป็ นอย่างมาก สาเหตุเนื่องมาจากราคานํ ามัน
เชือเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน และมีแนวโน้มสูงขึนเรือ่ ยๆ ดังนัน
ผูป้ ระกอบการจํานวนมากจึงหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิงกับ
รถยนต์เชิงพานิชย์ ด้วยการดัดแปลงเครือ่ งยนต์ดเี ซลให้เป็ นเครือ่ งยนต์
ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ทําให้ลดการใช้นํามันดีเซลได้มาก และประเทศชาติ
สามารถลดการนําเข้านํามันเชือเพลิงจากต่างประเทศได้
การดัดแปลงเครือ่ งยนต์ดเี ซลให้เป็ นเครือ่ งยนต์ก๊าซธรรมชาติเป็ น
การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจุดระเบิดกล่าวคือเปลีย่ นจากการจุดระเบิดด้วย
การอัดเป็ นการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ [1] ด้วยการลดอัตราส่วนการ
อัด เปลี่ยนวิธกี ารผสมเชือเพลิงกับอากาศ ติดตังระบบจุดระเบิด และ
การเปลี่ย นขนาดหม้อ นํ าให้ใ หญ่ ข ึน เมื่อ ทํ า การดัด แปลงเสร็จ แล้ ว
จะต้อ งมีก ารทดสอบเครื่อ งยนต์บ นไดนาโมมิเ ตอร์ เพื่อ หาสภาวะที่
เหมาะสมสําหรับการใช้งานกล่าวคือ ต้องพยายามปรับแต่งเครื่องยนต์
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ให้มสี มรรถนะสูงสุดโดยทีอ่ ุณหภูมไิ อเสียไม่สงู จนเกินไป เพราะจะทําให้
ชินส่ว นต่า งๆของเครื่อ งยนต์เ ช่น ลูก สูบ วาล์ว ไอเสีย เป็ นต้น ได้ร บั
ความเสียหาย และยังทําให้เครือ่ งยนต์มคี วามร้อนสูงเนื่องจากนําระบาย
ความร้อนไม่ทนั ส่งผลให้เครือ่ งยนต์มกี ารสึกหรอมากขึน
องศาการจุดระเบิดเป็ นปจั จัยหนึ่งที่มอี ทิ ธิพลต่อสมรรถนะ และ
อุณหภูมไิ อเสียของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ [2] ดังนันจึง
ต้องมีการปรับแต่งองศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมแต่ละรอบการทํางาน
เพือ่ ให้เครือ่ งยนต์มสี มรรถนะสูงสุด และอุณหภูมไิ อเสียไม่สงู จนเกินไป
2. วัตถุประสงค์
บทความนี มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการหาค่ า องศาการจุ ด ระเบิด ที่
เหมาะสมแต่ล ะรอบการทํางานของเครื่องยนต์ดเี ซลดัดแปลงใช้ก๊า ซ
ธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง เพื่อให้เเต่ละรอบการทํางานมีสมรรถนะสูงสุด
และอุ ณ หภู ม ิไ อเสีย ไม่ สู ง จนเกิน ไป นอกจากนี ยัง สามารถใช้ เ ป็ น
แนวทางในการทดสอบเครื่อ งยนต์ ด ัด แปลงใช้ก๊ า ซธรรมชาติเ ป็ น
เชือเพลิงให้กบั ผูป้ ระกอบการเชิงพานิชย์ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องยนต์
ได้อย่างมีสมรรถนะสูงสุดทุกรอบการทํางานโดยทีเ่ ครื่องยนต์ไม่ได้รบั
ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมไิ อเสียสูงจนเกินไป
3. วัสดุและอุปกรณ์
เครื่อ งยนต์ดีเซลก่ อนการดัดแปลงเป็ นเครื่อ งยนต์ มิตซูบิช ิ รุ่น
6D16-0A จํานวน 6 สูบ จุดระเบิดด้วยการอัด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี
ตารางที่ 1 รายละเอียดของเครือ่ งยนต์ดเี ซลก่อนดัดแปลง
เครือ่ งยนต์มติ ซูบชิ ริ นุ่
6D16-0A
อัตราส่วนการอัด

17.5:1

ปริมาตรกระบอกสูบ

7,545 CC.

ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก

118×115 mm.

กําลังม้าสูงสุด

177/2,900 hp/rpm

แรงบิดสูงสุด

49/1,400 kg.m/rpm

การระบายความร้อน

ใช้นําระบายความร้อน

จํานวนลูกสูบ

6 สูบวางเรียงแถวเดียว

เทอร์โบชาร์ท

ไม่ม ี

ลําดับการจุดระเบิด

1-5-3-6-2-4

การดัด แปลงเครื่อ งยนต์ใ ห้เ ป็ น เครื่อ งยนต์จุ ด ระเบิด ด้ว ย
ประกายไฟมีวธิ กี ารคร่าวๆคือ ลดอัตราส่วนการอัดเป็ น 11.5:1 ด้วยการ
คว้านหัวลูกสูบ เปลีย่ นวิธกี ารผสมเชือเพลิงกับอากาศด้วยการติดลินเร่ง
และมิกเซอร์ทท่ี างเข้าท่อร่วมไอดี เปลี่ยนวิธกี ารจุดระเบิดเป็ นการจุด
ระเบิดด้วยประกายไฟ ด้วยการติดตังหัวเทียนแทนตําแหน่ งหัวฉีด และ
ั ามันดีเซล และเปลีย่ นขนาดหม้อนํ าให้มขี นาด
ติดตังล้อไทมิง่ แทนปมนํ
ใหญ่ขนกว่
ึ าเดิมร้อยละ 30

รูปที่ 1 แผนผังแสดงการติดตังอุปกรณ์การทดลอง
รูปที่ 1 แสดงการติดตังอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ ช้ในการทดสอบประกอบ
ไปด้วยชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติระบบดูดแบบโอเพ่นลูป(Open Loop)
ชุดควบคุมการจุดระเบิดชนิดปรับองศาการจุดระเบิดได้ ไดนาโมมิเตอร์
ชนิดใช้นําในการปรับการจ่ายโหลด [3] เซนเซอร์วดั อุณหภูมไิ อเสีย
และเครื่อ งมือ วัด ไอเสีย ชนิ ด วิเ คราะห์ ด้ ว ยแสงอิน ฟราเรดแบบไม่
กระจาย (Nondispersive Infrared Analyzer, NDIR) [4] จากรูปก๊าซ
ธรรมชาติทถ่ี ูกอัดในถังความดัน 200 บาร์ ถูกเปิ ดออกมาผ่านท่อก๊าซ
แรงดันสูงเข้าไปยังอุปกรณ์ลดความดัน (Reducer) ซึง่ จะทําหน้าทีล่ ด
ความดันก๊าซจาก 200 บาร์ ให้เหลือ 0 บาร์ เมือ่ เครือ่ งยนต์ทาํ งานใน
จังหวะดูด ก๊าซความดัน 0 บาร์ จะถูกเครือ่ งยนต์ดดู ผ่านท่อก๊าซความ
ดันตํ่าเข้าไปยังมิกเซอร์ซ่งึ ทําหน้าทีผ่ สมก๊าซกับอากาศให้มอี ตั ราส่วน
พอดีทจ่ี ะทําให้เกิดการเผาไหม้ได้ หลังจากนันก๊าซกับอากาศทีผ่ สมกัน
ก็จะไหลผ่านลินเร่งไปยังท่อไอดี และเข้าไปยังห้องเผาไหม้ ในจังหวะ
อัดก่อนทีล่ ูกสูบจะถึงศูนย์ตายบนระหว่าง 10 ถึง 40 องศาข้อเหวีย่ ง
ฟนั ของล้อไทมิง่ (Toothed Wheel) จะวิง่ ผ่าน Cam Sensor เกิดเป็ น
สัญญาณพัลส์(Electrical Pulse) ส่งไปยังกล่อง ECU จากนันกล่อง
ECU จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังคอยล์จุดระเบิด (Ignition Coil) ซึง่ ทํา
หน้ าที่สร้างไฟฟ้าแรงดันสูงไปยังหัวเทียนเกิดเป็ นประกายไฟบริเวณ
เขียวหัวเทียน ทําให้เกิดกระบวนการเผาไหม้เกิดขึน ในจังหวะคาย ไอ
เสียจะถูกปล่อยออกมาทางท่อไอเสีย เซนเซอร์วดั อุณหภูมไิ อเสียจะทํา
การวัดและแสดงค่าทีจ่ อมอนิเตอร์ นอกจากนีไอเสียทีอ่ อกจากปลายท่อ
ไอเสียจะถูกเครือ่ งมือวัดไอเสียแบบ NDIR วัดค่ามลพิษทีเ่ กิดขึน และ
ยังแสดงค่าอัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์(Lamda) ได้อกี ด้วย
4. วิ ธีการ
ก๊าซธรรมชาติทน่ี ํ ามาใช้ในการทดสอบครังนีเป็ นก๊าซธรรมชาติท่ี
ั ่ นออกมีส่วนประกอบร้อยละโดยโมลดังนี มีเทน
ได้จากอ่าวไทยฝงตะวั
74.10-77.52 อีเทน 5.35-6.01 โพรเพน 1.55-2.41 บิวเทน 0.59-0.90
เพนเทน 0.10-0.15 คาร์บอนไดออกไซด์ 12.67-14.37 และไนโตรเจน
2.01-2.21 [5]
การทดสอบครังนีจะเป็ นการทดสอบหาค่าทอร์กเบรก กําลังเบรก
สูงสุด และอุณหภูมไิ อเสียเมื่อลินเร่งเปิ ดเต็มที่ (Full Load) และตังค่า
อัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.85 ทีอ่ ตั ราเร็ว 1400 1600
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1800 2000 2200 2400 2600 2800 และ2900 รอบต่อนาทีดว้ ยการ
ทดลองเปลี่ยนองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าที่แตกต่างกัน เนื่องจากชุด
ควบคุมองศาการจุดระเบิดสามารถตังองศาการจุดระเบิดล่วงหน้ าให้
เพิม่ ขึนตามอัตราเร็วรอบได้ ดังนันในการทดลองจึงใช้วธิ กี ารตังองศา
การจุดระเบิดล่วงหน้าทีร่ อบเดินเบา 800 รอบต่อนาทีเป็ นเกณฑ์
รายละเอียดวิธกี ารทดสอบมีดงั นี
1. ตังองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าทีร่ อบเดินเบาให้ได้ 9 องศาก่อน
ศูนย์ตายบน โดยการขยับล้อไทมิง่ และใช้ไทมิง่ ไลท์ (Timing Light) วัด
องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์ทาํ งานในรอบเดินเบา
2. ค่อยๆเปิ ดลินเร่งให้เปิ ดกว้างมากขึนพร้อมกับปรับปริมาณนํ า
ไหลเข้าไดนาโมมิเตอร์ให้มากขึนตามจนลินเร่งเปิ ดเต็มที่ จากนันจึง
ปรับปริมาณนํ าไหลเข้า และไหลออกให้เครื่องยนต์มอี ตั ราเร็ว 1400
รอบต่ อ นาที ใช้ไ ทมิ่ง ไลท์ว ัด และจดบัน ทึก ค่ า องศาการจุ ด ระเบิด
ล่วงหน้าทีล่ อ้ ไฟล์วลิ พร้อมกับจดบันทึกค่าทอร์กเบรกทีไ่ ดนาโมมิเตอร์
และค่าอุณหภูมไิ อเสียทีจ่ อมอนิเตอร์
3. เพิม่ ปริมาณนําไหลออกจนเครื่องยนต์มอี ตั ราเร็วเพิม่ ขึนเป็ น
1600 รอบต่อนาที ทําการจดบันทึกค่าต่างๆเช่นเดียวกับค่าในข้อ 2.
4. ทําการทดสอบในลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 3. โดยทดสอบที่
อัตราเร็ว 1800 2000 2200 2400 2600 2800 และ2900 รอบต่อนาที
ตามลําดับ
3. ทําการทดสอบในลักษณะเดียวกันกับข้อ 1. ถึงข้อ 4. แต่
เปลีย่ นองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าทีร่ อบเดินเบาเป็ น 12 15 และ18
องศาก่อนศูนย์ตายบนตามลําดับ
4. นํ า ผลที่ไ ด้ ม าพล๊ อ ตกราฟเพื่อ หาค่ า องศาการจุ ด ระเบิด ที่
เหมาะสม อุณหภูมไิ อเสีย ค่าทอร์กเบรกสูงสุด และค่ากําลังเบรกสูงสุด
ทีอ่ ตั ราเร็ว 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 และ2900
รอบต่อนาทีตามลําดับ
ค่าทอร์กเบรกทีอ่ ่านได้บนไดนาโมมิเตอร์ยงั มีความคลาดเคลื่อน
จากความเป็ นจริง ดังนันจะต้องนํ าค่าทีอ่ ่านได้นีคูณกับค่าแก้ โดยการ
ต่อแขนเหล็กเข้า กับไดนาโมมิเตอร์ และใช้ลูกนํ าหนักมาถ่วงบริเวณ
ปลายสุดของแขนเหล็ก จากนันจึงอ่านค่าทอร์กเบรกบนไดนาโมมิเตอร์
นํ า มาเปรีย บเทีย บกับค่าที่ได้จากการคํา นวณเพื่อหาค่าแก้ จากการ
ทดลองครังนีจะได้สมการของค่าทอร์กเบรกดังแสดงในสมการ (1)
T = 0.9608y + 1.9564

(1)
โดยที่ T คือทอร์กเบรกมีหน่ วยเป็ น N.m และ y คือค่าทีอ่ ่านได้
บนไดนาโมมิเตอร์มหี น่ วยเป็ น N.m สําหรับค่ากําลังเบรกคํานวณได้
จากสมการ (2)

5. ผลการทดสอบ และการวิ จารณ์ ผล
ผลการทดสอบพบว่าการเปลีย่ นองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า (เมื่อ
เทีย บกับ จัง หวะลู ก สู บ ถึ ง ศู น ย์ ต ายบน) มีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลง
สมรรถนะของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟเป็ นอย่างมาก ในรูป
ที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาการจุดระเบิดล่วงหน้ากับทอร์ก
เบรกของเครื่องยนต์ Misubishi 6D16-0A ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นเชือเพลิง ทํางานเมื่อลินเร่งเปิ ดเต็มที่ อัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิง
สัมพัทธ์เท่ากับ 0.85 ทีอ่ ตั ราเร็วเครื่องยนต์ 1400 ถึง 2900 รอบต่อ
นาที จากรูปจะเห็นได้ว่า ทุกอัตราเร็วจะมีองศาการจุดระเบิดจังหวะ
หนึ่ง ที่ให้ค่าทอร์กเบรกสูงสุด และองศาการจุดระเบิดที่ล่วงหน้ าหรือ
ล่าช้ามากกว่าจังหวะนี มีแนวโน้ มให้ค่าทอร์กเบรกลดลงทังสองกรณี
สาเหตุน่าจะเกิดมาจากองศาการจุดระเบิดที่ล่วงหน้ ามากเกินไปเป็ น
จังหวะที่การเริม่ ต้นของกระบวนการเผาไหม้เกิดขึนก่อนศูนย์ตายบน
มากเกินไป ซึง่ จะเกิดความดันสูงเกินต้องการตังแต่ลูกสูบยังไม่ถงึ ศูนย์
ตายบน ทําให้สูญเสียงานส่วนหนึ่งในจังหวะอัด ทอร์กเบรกจึงลดลง
ส่ว นองศาการจุ ด ระเบิด ที่ล่ า ช้า เกิน ไปเป็ น จัง หวะที่ก ารสินสุ ด ของ
กระบวนการเผาไหม้ล่าช้าออกไป ความดันกระบอกสูบสูงสุดก็จะเกิดช้า
ออกไปในจังหวะขยายตัว ทําให้ค่าความดันสูงสุดลดลง งานในจังหวะ
ขยายตัวลดลง และทําให้ทอร์กเบรกลดลง องศาการจุดระเบิดทีใ่ ห้ค่า
ทอร์กเบรกสูงสุดเป็ นองศาการจุดระเบิดที่เหมาะสม ซึ่งจะเกิดขึนเมื่อ
ความดันสูงสุดในกระบอกสูบเกิดขึนในจังหวะที่เหมาะสม (หลังศูนย์
ตายบนเล็ก น้ อ ย) งานของจัง หวะอัด ที่เ พิ่ม ขึน และงานของจัง หวะ
ขยายตัวทีล่ ดลงจึงหักล้างกันพอดี โดยทีอ่ ตั ราเร็ว 1400 รอบต่อนาที
จะให้ค่า ทอร์ก เบรกสูง สุด และองศาการจุดระเบิดที่เหมาะสมคือ 19
องศาก่อนศูนย์ตายบน
นอกจากนีองศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมยังขึนอยู่กบั อัตราเร็วของ
เครื่องยนต์อกี ด้วย ในรูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของ
เครื่องยนต์กบั องศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมโดยมีเงื่อนไขการทดสอบ
เช่นเดียวกับการทดสอบในรูปที่ 1 จากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราเร็ว
เพิม่ ขึน องศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมมีแนวโน้มเพิม่ ล่วงหน้ามากขึน
สาเหตุน่าจะเกิดมาจากช่วงของกระบวนการเผาไหม้เป็ นองศามุมข้อ
เหวีย่ งเพิม่ ขึนเมือ่ อัตราเร็วของเครือ่ งยนต์เพิม่ ขึน แต่ตําแหน่ งการลาม
ของเปลวไฟทีท่ ําให้ทอร์กเบรกสูงสุดยังคงอยู่ในตําแหน่ งเดิม ดังนันจึง
ต้องเพิม่ องศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมให้เพิม่ ล่วงหน้ามากขึนเพือ่ รักษา
ตํ า แหน่ ง การลามของเปลวไฟนี เอาไว้ โดยองศาการจุ ด ระเบิด ที่
เหมาะสมในช่วงอัตราเร็ว 1400 ถึง 2900 รอบต่อนาที คือ 19 ถึง 29
องศาก่อนศูนย์ตายบน

Pb = 2 πTN

(2)
โดยที่ Pb คือกําลังเบรกมีหน่ วยเป็ น Watt π คือค่าคงทีเ่ ท่ากับ
3.41 และ N คืออัตราเร็วรอบเครือ่ งยนต์มหี น่วยเป็ นรอบต่อวินาที
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กเบรกกับองศาการจุดระเบิดของเครือ่ งยนต์ Misubishi 6D16-0A ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือเพลิง ทํางานเมือ่ ลินเร่งเปิ ดเต็มที่ อัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.85 ทีอ่ ตั ราเร็วเครือ่ งยนต์ 1400 ถึง 2900 รอบต่อนาที
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเครือ่ งยนต์กบั องศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งยนต์ Misubishi
6D16-0A ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง ทํางานเมือ่ ลินเร่งเปิ ดเต็มที่ อัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.85 ที่
อัตราเร็ว 1400 ถึง 2900 รอบต่อนาที
สํ า หรับ ผลขององศาการจุ ด ระเบิ ด ต่ อ อุ ณ หภู ม ิ ไ อเสี ย ของ
เครื่องยนต์แสดงในรูปที่ 4 จากรูปจะเห็นได้ว่าองศาการจุดระเบิดที่
ล่ า ช้า กว่า จัง หวะทอร์ก เบรกสูง สุ ด อุ ณ หภูม ิไ อเสีย มีแ นวโน้ ม สูง ขึน
สาเหตุน่าจะเกิดมาจากช่วงทีเ่ กิดเปลวไฟ (ซึง่ มีอุณหภูมสิ งู มาก) ล่าช้า
ออกไปจนถึงจังหวะขยายตัว ทําให้อุณหภูมขิ องก๊าซทีอ่ อกมาทางวาล์ว
ไอเสียสูงขึน
ในทางกลับกันองศาการจุดระเบิดทีล่ ่วงหน้ามากกว่า
จังหวะทอร์กเบรกสูงสุด อุณหภูมไิ อเสียมีแนวโน้มลดลง สาเหตุน่าจะ
เกิดมาจากช่วงทีเ่ กิดเปลวไฟ(ซึง่ มีอุณหภูมสิ งู มาก) เร็วเกินไป

การสินสุดของเปลวไฟจึงเร็วขึน อุณหภูมใิ นห้องเผาไหม้จงึ ลดลง
เร็วขึน ทําให้อุณหภูมขิ องก๊าซทีอ่ อกมาทางวาล์วไอเสียลดลง โดยใน
การทดสอบแต่ละครังจะรักษาอุณหภูมไิ อเสียไม่ให้สงู เกิน 700 ๐C เพือ่
ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์มอี ุณหภูมสิ ูงเกินไปจนทําให้เครื่องยนต์ได้รบั
ความเสียหาย
นอกจากนีอัตราเร็วเครื่องยนต์ยงั มีผลต่ออุณหภูมไิ อเสียอีกด้วย
ในรูปที่ 5 เป็ นการแสดงค่าของอุณหภูมไิ อเสียเมือ่ เครือ่ งยนต์มอี ตั ราเร็ว
เพิม่ ขึน จากรูปจะเห็นได้วา่ เมือ่ อัตราเร็วเครือ่ งยนต์เพิม่ ขึน อุณหภูมไิ อ
เสียมีแนวโน้มสูงขึน น่ าจะมีสาเหตุมาจากการทีเ่ ครื่องยนต์มอี ตั ราเร็ว
สูงขึน ความเร็วของการสันดาปจะเพิม่ ขึนตาม เวลาจริงของการสันดาป
และเวลาจริงต่อวัฏจักรการทํางานของเครือ่ งยนต์จงึ สันลง ทําให้ความ
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ร้อนทีเ่ กิดจากการสันดาปมีช่วงเวลาการถ่ายเทความร้อนออกจากห้อง
เผาไหม้ลดลง ความร้อนจึงถูกปล่อยออกไปทางวาล์วไอเสียในจังหวะ
คายไอเสียมากขึน

เท่ากับ 165 hp ที่ 2900 รอบต่อนาที ค่าทอร์กเบรกสูงสุดของ
เครือ่ งยนต์เท่ากับ 443.9 N.m ที่ 1400 รอบต่อนาที และอุณหภูมไิ อ
เสียอยูร่ ะหว่าง 611 ถึง 679 ๐C
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างองศาการจุดระเบิดล่วงหน้ากับอุณหภูมไิ อเสียของเครือ่ งยนต์ Misubishi 6D16-0A ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นเชือเพลิง ทํางานเมือ่ ลินเร่งเปิ ดเต็มที่ อัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.85 ทีอ่ ตั ราเร็ว 1400 ถึง 2900 รอบต่อนาที
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รูปที่ 5 อุณหภูมไิ อเสีย ณ ตําแหน่งองศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งยนต์ Misubishi 6D16-0A ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นเชือเพลิง ทํางานเมือ่ ลินเร่งเปิดเต็มที่ อัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.85 ทีอ่ ตั ราเร็ว 1400 ถึง 2900 รอบต่อนาที
ค่ากําลังสูงสุด ทอร์กเบรกสูงสุด และอุณหภูมไิ อเสีย ณ ตําแหน่ ง
องศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสม ทีอ่ ตั ราเร็ว 1400 ถึง 2900 รอบต่อนาที
แสดงในรูป ที่ 6 จากรูป จะเห็น ได้ว่า กํา ลัง สูง สุด ของเครื่อ งยนต์ม ีค่ า
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รูปที่ 6 ค่ากําลังสูงสุด ทอร์กเบรกสูงสุด และอุณหภูมไิ อเสีย ณ ตําแหน่งองศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งยนต์ Misubishi 6D160A ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง ทํางานเมือ่ ลินเร่งเปิ ดเต็มที่ อัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.85 ทีอ่ ตั ราเร็ว 1400 ถึง
2900 รอบต่อนาที

6. สรุป และข้อเสนอแนะ
ในการทดสอบเครื่องยนต์ดดั แปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง
เป็ น การทดสอบหาผลของการเปลี่ย นแปลงองศาการจุ ด ระเบิด ต่ อ
สมรรถนะ และอุณหภูมไิ อเสีย จากการทดสอบสามารถสรุปผลได้ดงั นี
1. การปรับองศาการจุดระเบิดทีล่ ่วงหน้ามากเกินไปมีผลทําให้คา่
ทอร์กเบรกลดลงทุกรอบการทํางาน
2. การปรับองศาการจุดระเบิดทีล่ ่าช้ามากเกินไปมีผลทําให้คา่
ทอร์กเบรกลดลงทุกรอบการทํางาน
3. การปรับองศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมมีผลทําให้ได้คา่ ทอร์ก
เบรกสูงสุดทุกรอบการทํางาน
4 .จัง หวะการจุ ด ระเบิดที่ล่ า ช้า กว่า จัง หวะทอร์ก เบรกสูง สุ ด
อุณหภูมไิ อเสียมีแนวโน้มสูงขึนทุกรอบการทํางาน
5. จังหวะการจุดระเบิดทีล่ ่วงหน้ามากกว่าจังหวะทอร์กเบรกสูงสุด
อุณหภูมไิ อเสียมีแนวโน้มลดลงทุกรอบการทํางาน
6. การทดสอบสมรรถนะเครือ่ งยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟด้วย
วิธกี ารปรับแต่งค่าองศาการจุดระเบิดให้เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนว
ทางการทดสอบเครื่อ งยนต์ด ดั แปลงใช้ก๊ า ซธรรมชาติเ ป็ น เชือเพลิง
ก่อนทีจ่ ะนําเครือ่ งยนต์ไปใช้งานให้กบั ผูป้ ระกอบการเชิงพานิชย์ได้เป็ น
อย่างดี ซึง่ จะทําให้เครื่องยนต์มสี มรรถนะสูงสุดทุกรอบการทํางาน และ
เครื่อ งยนต์ไม่ไ ด้รบั ความเสีย หายอันเนื่อ งมาจากอุ ณ หภูมไิ อเสีย สูง
จนเกินไป
7. ข้อเสนอแนะ
ในการทดสอบครังนียังไม่ได้มกี ารทดสอบสมรรถนะของ

เครื่ อ งยนต์ ด ี เ ซล จึง ไม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บสมรรถนะระหว่ า ง
เครื่องยนต์ดเี ซล กับเครือ่ งยนต์ดดั แปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง
ได้ และการทดสอบเครื่องยนต์ดดั แปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง
ทดสอบที่ค่า อัต ราส่ว นอากาศ/เชือเพลิง สัม พัท ธ์เ พีย งค่า เดีย ว และ
สภาวะการทํางานสภาวะเดียว ดังนันในการทดสอบครังต่อไปคาดว่าจะ
มีก ารทดสอบเครื่อ งยนต์ ด ีเ ซลก่ อ นการดัด แปลงเครื่อ งยนต์ และ
หลังจากดัดแปลงเป็ นเครือ่ งยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิงแล้ว จะ
มีการทดสอบผลของอัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสัมพัทธ์ ต่อสมรรถนะ
และอุณหภูมไิ อเสีย ทีส่ ภาวะการทํางานต่างกัน
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สมรรถนะและการปลดปล่อยไอเสียของการใช้นํ้ามันปาล์มชนิดลดกัมและลดกรด
ผสมกับดีเซลในเครือ่ งยนต์ยานพาหนะแบบ IDI
Performance and Emission Characteristics of Using Degummed, Deacidified Palm OilDiesel Blends in Vehicle Diesel Engine (IDI)
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
สมรรถนะเครือ่ งยนต์และการปลดปล่อยไอเสียเมือ่ เดินเครื่องยนต์ดเี ซล
สําหรับยานพาหนะแบบ IDI ด้วยนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันผสมของนํ้ ามัน
ปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ามันดีเซลทีส่ ดั ส่วน 20%, 30%, และ 40%
โดยปริมาตร เครือ่ งยนต์ทดสอบเป็ นเครือ่ งยนต์ 4 สูบ ยีห่ อ้ TOYOTA
รุ่น 2L-Turbo มือสองปรับสภาพใหม่ให้ใช้งานได้ด ี ทําการทดสอบ
สมรรถนะเครือ่ งยนต์ระยะสัน้ ด้วยนํ้ามันทดสอบแต่ละชนิดตามลําดับบน
แท่นไดนาโมมิเตอร์ยห่ี อ้ ESSOM รุ่น MT504 ด้วยวิธคี วามเร็วรอบ
เปลีย่ นแปลง (2,000-3,600 rpm ทีท่ ุกๆ 200 rpm) ผลการทดสอบ
พบว่ า เมื่อ เทีย บกับ การเดิน เครื่อ งยนต์ ด้ ว ยนํ้ า มัน ดีเ ซลการเดิน
เครื่องยนต์ด้วยนํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดผสมในนํ้ ามันดีเซลที่ 20%,
30%, และ 40% โดยปริมาตร มีอตั ราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเบรค
จําเพาะโดยเฉลีย่ ทุกความเร็วรอบสูงกว่าประมาณ 3.9%, 6.8%, และ
14.2% ตามลําดับ และมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยเฉลี่ยทุก
ความเร็วรอบตํ่ากว่าประมาณ 4.6%, 4.7%, และ 10.6% ตามลําดับ ผล
การปลดปล่อยไอเสียพบว่าสําหรับนํ้ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิด ปริมาณไอ
เสียมีค่าเปลี่ยนแปลงตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ เมื่อความเร็ว
รอบของเครือ่ งยนต์เพิม่ ขึน้ ปริมาณควันดํา, NOx, และ CO2 มีค่าลดลง
แต่ปริมาณ O2 มีค่าเพิม่ ขึน้ สําหรับปริมาณ CO ไม่สามารถสังเกตเห็น
ความแตกต่ า งที่ช ัด เจนตลอดช่ ว งความเร็ว รอบที่ท ดสอบได้ เมื่อ
เปรียบเทียบทีค่ วามเร็วรอบใดๆ พบว่านํ้ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิด มีการ
ปลดปล่อ ยไอเสีย ในปริมาณที่ใ กล้เ คีย งกัน ตลอดช่ ว งความเร็ว รอบ
ทดสอบปริมาณไอเสียที่วดั ได้ของนํ้ ามันทัง้ 4 ชนิดมีค่าในช่วง
ดังต่อไปนี้: ควันดํา 0.4-0.9 BSU, NOx 288-363 ppm, CO2 6.108.42%, O2 6.10-10.24%, และ CO 32-143 ppm
Abstract
The objective of this research was to comparatively study
the characteristics of engine performance and exhaust gas
emissions when a vehicle diesel engine (indirect injection: IDI)

was fuelled with diesel and blends of degummed-deacidified palm
oil in diesel at proportions of 20%, 30%, and 40% by volume. The
test engine was a second-hand TOYOTA model 2L-turbo (4
cylinders) that had been overhauled. The short-term engine test
was run for each fuel blends considered on the ESSOM
dynamometer model MT504 by the variable speed test method
(2,000-3,600 rpm at every 200 rpm). The test results revealed
that, as compared to diesel, running engine by the blends of
degummed-deacidified palm oil in diesel at proportions of 20%,
30%, and 40% by volume had higher brake specific fuel
consumptions (average for all speed) of about 3.9%, 6.8%, and
14.2% respectively; and had lower thermal efficiencies (average
for all speed) of about 4.6%, 4.7%, and 10.6% respectively. The
analysis of exhaust gas emission results indicated that, for all
kinds of tested fuel, exhaust gas emission varied with engine
speed. When the engine speed increased; black smoke, NOx,
and CO2 decreased but O2 increased. For CO analysis, there
was no significant difference among all tested speeds. At any
engine speed, the exhaust gas emissions were quite similar for
all kinds of tested fuel. The measured exhaust gas emissions for
all kinds of test fuels over the tested speeds were as followings:
black smoke 0.4-0.9 BSU, NOx 288-363 ppm, CO2 6.10-8.42%,
O2 6.10-10.24%, and CO 32-143 ppm.
1. คํานํา
จากภาวะปญั หาความต้องการใช้น้ํ ามันดีเซลทั ่วโลกมีสูงขึน้ บน
พืน้ ฐานของแหล่งสํารองนํ้ามันดิบทีม่ อี ยูจ่ าํ กัด ส่งผลให้ราคานํ้ามันดีเซล
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จึงทําให้หลายประเทศทั ่วโลกหันมาสนใจ
พัฒนานํ้ามันพืช และไขสัตว์เป็ นแหล่งพลังงานทดแทนนํ้ามันดีเซลมาก
ขึน้ สําหรับประเทศไทยซึ่งเป็ นประเทศเกษตรกรรมและนํ าเข้านํ้ ามัน
ดีเ ซลนัน้ การใช้น้ํ า มันพืชโดยเฉพาะนํ้ ามัน ปาล์มเพื่อทดแทนนํ้ า มัน
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ดีเซล จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ น โดยมีขอ้ ดีทงั ้ ต่อการ
เพิม่ ความมั ่นคงด้านพลังงานและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วย นอกจากนี้เนื่องจากนํ้ ามันพืชเป็ นแหล่งพลังงานหมุนเวียน การใช้
นํ้ า มันพืชทดแทนนํ้ ามันดีเซลที่ผลิตจากนํ้ า มันดิบ
ยัง ส่ง ผลดีต่ อ
้
สิง่ แวดล้อมด้วยโดยเฉพาะปองกันการเพิม่ ขึน้ ของก๊าซ CO2 ในชัน้
บรรยากาศซึง่ เป็ นการป้องกันภาวะเรือนกระจกอีกด้วย [1]
การนํานํ้ามันพืชมาใช้ทดแทนนํ้ามันดีเซลนัน้ สามารถทําได้หลาย
วิธ ี เช่น การนําใช้โดยตรง การนํามาผสมกับนํ้ามันดีเซล และการนํามา
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ด้วยกระบวนการทางความร้อน เช่น
กระบวนการไพโรไลซิส หรือกระบวนทางเคมีเช่นกระบวนการทราน
เอสเตอริฟิเคชัน [2] อย่างไรก็ตามต้นทุนของการนํ านํ้ ามันพืชมาใช้
ทดแทนนํ้ามันดีเซล ก็จะมีคา่ เพิม่ ขึน้ ด้วยตามขันตอนการผลิ
้
ตทีเ่ พิม่ ขึน้
Shahid and Jamal [3] ได้ทบทวนเอกสารการทดสอบเครือ่ งยนต์
ดีเซลสําหรับยานพาหนะโดยใช้น้ํ ามันพืชทัง้ ที่เป็ นนํ้ า มันพืชดิบ และ
นํ้ ามันที่ผ่านกระบวนการปรับปรับปรุงคุณภาพแล้วที่ตพี มิ พ์ระหว่างปี
ค.ศ. 1900-2005 จํานวนกว่า 50 ฉบับ นํ้ามันทดสอบในงานวิจยั ส่วน
มากผลิตจากเมล็ดทานตะวัน, ฝ้าย, เรปซีด, ถัวเหลื
่ อง, และถัวลิ
่ สง
สําหรับการทดสอบเครือ่ งยนต์โดยใช้น้ํามันจากปาล์ม Sapaun et al.
[4] และ EI-Awad and Yusaf [5] ได้เดินเครือ่ งยนต์ระยะสัน้ ด้วยนํ้ามัน
ปาล์ม, นํ้ามันปาล์มผสมกับนํ้ ามันดีเซล, นํ้ามันปาล์มดิบ, และนํ้ามัน
ปาล์มดิบผสมกับนํ้ ามันดีเซล สําหรับทีภ่ าควิชาวิศวกรรม เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีผ่ ่านมาก็มวี จิ ยั
เพือ่ นํานํ้ามันปาล์มชนิดต่างๆมาใช้ในเครือ่ งยนต์ดเี ซล Prateepchaikul
and Apichato [6] และ สวิทชาติ [7] ได้ทดสอบเปรียบเทียบการเดิน
เครื่องยนต์การเกษตรระยะยาวด้วยนํ้ า มันปาล์มรีไฟน์ , นํ้ ามันปาล์ม
ลดกัม-ลดกรด, เมทิลเอสเตอร์จากนํ้ามันปาล์ม, และนํ้ามันดีเซล กําพล
และ ธีระยุทธ [8,9] ได้ทําการทดสอบเดินเครื่องยนต์การเกษตรระยะ
ยาวด้วยนํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดผสมกับนํ้ามันดีเซล จากการทบทวน
เอกสารข้อสรุปทีส่ าํ คัญพบว่า ถึงแม้การใช้น้ํ ามันพืชดิบในเครื่องยนต์
ระยะสัน้ จะให้ผลการทดสอบเป็ นทีน่ ่ าพอใจ แต่สาํ หรับการใช้งานระยะ
ยาวแล้วนัน้ มีผลทําให้ชน้ิ ส่วนเครือ่ งยนต์เกิดการสึกหรอสูงมาก ซึง่ การ
ใช้น้ํ ามันพืชทีผ่ ่านกระบวนการกลันหรื
่ อกระบวนการทางเคมี และการ
ใช้น้ํามันพืชทีผ่ า่ นการลดกัมผสมกับนํ้ามันดีเซล สามารถช่วยยืดอายุ
คุณสมบัตนิ ้ํามัน
ซีเทนนัมเบอร์
ความถ่วงจําเพาะที่ 15.6 °C
ความหนืดที่ 40 °C (cSt)
จุดวาบไฟ (°C)
นํ้าและตะกอน (%wt)
กากถ่าน (%wt)
เถ้า (%wt)
อุณหภูมกิ ลั ่นตัวที่ 90% (°C)
ค่าความร้อนสูง (MJ/kg)

การใช้งานของเครือ่ งยนต์ได้อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลจําเพาะของการทดสอบเดินเครื่อง
ยนต์ดเี ซลสําหรับยานพาหนะระบบหัวฉีดแบบ Indirect Injection (IDI)
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวด้วยนํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดผสมกับนํ้ามันดีเซลยังไม่เคยมีการศึกษาและรายงานเอาไว้ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูล
ที่มปี ระโยชน์ ต่อทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ดังนัน้ ภายใต้การสนับสนุ นงบประมาณจากมูลนิธชิ ยั พัฒนา ขณะนี้กําลัง
มีการวิจยั เพื่อเก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ดงั กล่าวอยู่ทภ่ี าควิชาศวกรรม
เครื่ อ งกล คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์
วัตถุ ป ระสงค์ของบทความนี้ คือ เพื่อ นํ า เสนอความก้า วหน้ า ผลการ
ทดสอบเปรีย บเทียบขัน้ ต้น ด้านสมรรถนะเครื่อ งยนต์ และการปลด
ปล่อยไอเสีย เมื่อทดสอบเดินเครื่องยนต์ดเี ซลสําหรับยานพาหนะแบบ
IDI ระยะสัน้ ด้วยนํ้ามันดีเซลและนํ้ ามันผสมของนํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลด
กรดในนํ้ามันดีเซลทีส่ ดั ส่วน 20%, 30%, และ 40% โดยปริมาตร
2. วัสดุและวิ ธีการทดสอบ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการเดินเครื่องยนต์
ทดสอบด้วยนํ้ ามันทดสอบ 4 ชนิดคือ นํ้ ามันดีเซลและนํ้ ามันผสมของ
นํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลทีส่ ดั ส่วน 20%, 30%, และ
40% โดยปริมาตรตามลําดับ คุณสมบัตทิ ส่ี ําคัญของนํ้ ามันดีเซลและ
นํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดทีใ่ ช้ในการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 [6,7]
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ เป็ นเครือ่ งยนต์ดเี ซลสําหรับยานพาหนะระบบหัวฉีดแบบ Indirect Injection (IDI) 4 สูบ ยีห่ อ้ TOYOTA
รุน่ 2L-Turbo มือสองทีท่ าํ การปรับสภาพใหม่ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้
ดี รายละเอียดเพิม่ เติมของเครือ่ งยนต์เป็ นดังนี้: ขนาดกระบอกสูบ 92
mm, ช่วงชัก 92 mm, ปริมาตรช่วงชัก 2,446 cm3, อัตราส่วนการอัด
21:1, กําลังเครือ่ งยนต์สงู สุด 69 kW ที่ 4,000 rpm, แรงบิดสูงสุด 215
N.m ที่ 2,400 rpm ระบายความร้อนด้วยหม้อนํ้า
ขัน้ ตอนทัวไปของการทดสอบเป็
่
นดัง ต่ อไปนี้ หลัง จากปรับปรุง
สภาพเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว เครื่องยนต์ถูกเดินโดยไม่มภี าระด้วย
นํ้ามันดีเซล (รันอิน) เป็ นระยะเวลา 10 ชม. จากนัน้ จึงนําเครือ่ งยนต์ไป

ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญของนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรด
วิธกี ารทดสอบ
ข้อกําหนดประเทศไทยa
นํ้ามันดีเซลb,c
นํ้ามันปาล์มลดกัมลดกรดc
ASTM D613
≥47
ASTM D1298
0.81-0.87
0.84
0.93
ASTM D445
1.8-4.1
3.1
>45
ASTM D93
≥52
69
247
ASTM D2709
≤0.05
ASTM D4530
≤0.05
<0.001
ASTM D482
≤0.01
ASTM D86
≤357
ASTM D240
44.3
41.7

a

สําหรับดีเซลหมุนเร็วตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541); bอ้างอิ ง[6]; cอ้างอิ ง[7]
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ทดสอบระยะสัน้ บนแท่นไดนาโมมิเตอร์ยห่ี อ้ ESSOM รุน่ MT504 ดังใน
รูปที่ 1 โดยใช้วธิ กี ารทดสอบแบบความเร็วรอบเปลีย่ นแปลง ซึง่ เครือ่ งยนต์ถกู เปิ ดคันเร่งเต็มทีแ่ ละค่อยๆเพิม่ ภาระ (แรงบิด) ให้กบั เครือ่ งยนต์
เมือ่ เพิม่ ภาระให้กบั เครือ่ งยนต์ความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์จะมีคา่ ลดลง
เมือ่ ได้ความเร็วรอบทีต่ อ้ งการจะทําการบันทึกการทดลองเป็ นระยะเวลา
5 นาที โดยบันทึกผลทุกๆ 10 วินาที ช่วงความเร็วรอบทีท่ าํ การทดสอบ
คือ 2,000-3,600 rpm ทีท่ ุกๆ 200 rpm ข้อมูลสําคัญทีบ่ นั ทึกได้แก่
สมรรถนะของเครื่องยนต์ (อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะและ
ประสิท ธิภ าพเชิง ความร้อ น) และปริม าณการปลดปล่ อ ยไอเสีย ของ
เครือ่ งยนต์ (ควันดํา, CO, NOx, CO2, O2, และอุณหภูมไิ อเสีย) โดย
ปริมาณควันดําวัดด้วยเครือ่ งวัดควันดํายีห่ อ้ Bosch รุน่ ETD 020 (ช่วง
การวัด 0.0-10.0 Bosch Smoke Unit: BSU, ความละเอียดการวัด 0.1
BSU) ปริมาณก๊าซไอเสียและอุณหภูมกิ ๊าซไอเสียวัดโดยเครื่องวัดก๊าซ
ไอเสียยีห่ อ้ Testo รุน่ 350 M/XL โดยช่วงการวัดของเครือ่ งมือสําหรับ
ก๊าซแต่ละชนิดเป็ นดังนี้: O2 = 0-25%, CO = 0-10,000 ppm, CO2 =
Calculated %, NO = 0-3,000 ppm, NO2 = 0-500 ppm)
สําหรับลําดับการทดสอบ เริม่ การทดสอบโดยการเดินเครื่องยนต์
ด้วยนํ้ามันดีเซล เมือ่ ทดสอบเสร็จจึงเปลีย่ นไปเดินเครือ่ งยนต์ดว้ ยนํ้ามัน
ผสมของนํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลที่อตั ราส่วน 20:80,
30:70, และ 40:60 โดยปริมาตรตามลําดับ สําหรับการทดสอบของ
นํ้ามันแต่ละชนิดทําการทดลองซํ้าจํานวน 3 ครัง้ (ซึง่ ในทีน่ ้ีรายงานเป็ น
ค่ า เฉลี่ ย ) และเมื่อ มีก ารเปลี่ ย นชนิ ด นํ้ า มัน ทดสอบต้ อ งมีก ารอุ่ น
เครื่องยนต์ดว้ ยนํ้ ามันทดสอบชนิดใหม่เป็ นเวลา 1 ชม. ก่อนจะเริม่
บันทึกผลการทดลอง

3.1 สมรรถนะเครื่องยนต์
3.1.1 อัตราการสินเปลืองเชือเพลิงเบรคจําเพาะ
กราฟแสดงผลการทดสอบของอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเบรค
จําเพาะ (brake specific fuel consumption: bsfc) ของนํ้ามันทดสอบ
ทัง้ 4 ชนิด ทีค่ วามเร็วรอบใดๆแสดงดังรูปที่ 2 ตลอดช่วงความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ทท่ี ําการทดสอบค่า bsfc ของเครื่องยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ ามัน
ดีเ ซลและนํ้ า มัน ผสมของนํ้ า มันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ า มันดีเซลที่
20%, 30% และ 40% โดยปริมาตร มีค่าอยู่ในช่วง 223.7-276.1,
235.4-288.1, 227.9-302.2, และ 256.5-322.1 g/kW-hr ตามลําดับ
โดยทีส่ าํ หรับนํ้ามันทดสอบแต่ละชนิดจะเห็นว่าแนวโน้มค่า bsfc จะมีค่า
สูงขึน้ เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์มคี ่าสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบผลของ
การผสมนํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลทีม่ ตี ่อค่า bsfc จะ
พบว่า ที่ค วามเร็ว รอบใดๆ ค่ า bsfc ของเครื่อ งยนต์ท่เี ดินด้ว ยนํ้ า มัน
ดีเซลจะมีค่า ตํ่ า สุด และมีแ นวโน้ ม ที่เ พิ่มขึ้น ตามสัดส่ว นการผสมของ
นํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ามันดีเซลทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ ใช้ค่า bsfc ของ
เครือ่ งยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ ามันดีเซลเป็ นข้อมูลฐานพบว่าค่า bsfc จะมีค่า
เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ทีท่ ุกความเร็วรอบประมาณ 3.9%, 6.8% และ 14.2%
สําหรับการเดินเครื่องยนต์ด้วยนํ้ ามันผสมของนํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลด
กรดในนํ้ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40% โดยปริมาตรตามลําดับ

รูปที่ 1 การเดินเครือ่ งยนต์บนแท่นทดสอบสมรรถนะ

3.1.2 ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
กราฟแสดงผลการทดสอบของค่า ประสิท ธิภ าพเชิง ความร้อ น
(thermal efficiency: ηth) ของนํ้ ามันทัง้ 4 ชนิด ทีค่ วามเร็วรอบใดๆ
แสดงดังรูปที่ 3 ตลอดช่วงความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ทท่ี ําการทดสอบค่า
ηth ของเครื่องยนต์ท่เี ดินด้วยนํ้ ามันดีเซลและนํ้ ามันผสมของนํ้ ามัน
ปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40% โดย
ปริมาตร มีค่าอยู่ในช่วง 31.4-38.7%, 30.4-37.2%, 29.1-38.6%, และ
27.4-34.4% ตามลําดับ โดยทีส่ าํ หรับนํ้ามันทดสอบแต่ละชนิดจะเห็นว่า
แนวโน้มค่า ηth มีค่าตํ่าลงเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์มคี ่าสูงขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบผลของการผสมนํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ามันดีเซลที่
มีต่อค่า ηth พบว่าทีค่ วามเร็วรอบใดๆ เครือ่ งยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ามันดีเซล
จะมีค่า ηth สูงสุดและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยตามสัดส่วนการผสมของ
นํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลที่เพิม่ ขึน้ เมื่อใช้ค่า ηth ของ
เครือ่ งยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ามันดีเซลเป็ นข้อมูลฐานพบว่าค่า ηth ลดลงโดย
เฉลีย่ ทีท่ ุกความเร็วรอบประมาณ 4.6%, 4.7% และ 10.6% สําหรับการ
ผสมนํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40%
โดยปริมาตรตามลําดับ

3. ผลและวิ จารณ์
การทดสอบเดินเครื่องยนต์ดเี ซลสําหรับยานพาหนะ (ระบบ IDI
มือสองปรับสภาพใหม่) ระยะสัน้ ด้วยนํ้ามันทดสอบ 4 ชนิด คือ นํ้ามัน
ดีเซล และนํ้ ามันผสมของนํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลที่
สัดส่วน 20%, 30%, และ 40% โดยปริมาตร ด้วยวิธกี ารความเร็วรอบ
เปลี่ย นแปลงโดยเปิ ด ลิ้นเร่ง เต็มที่ ในช่ว งความเร็ว รอบการทดสอบ
2,000-3,600 rpm ผลการทดสอบด้านสมรรถนะเครื่องยนต์และการ
ปลดปล่อยไอเสียทีส่ าํ คัญเป็ นดังต่อไปนี้

3.2 การปลดปล่อยไอเสีย
3.2.1 ปริมาณควันดํา
กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณควันดําในไอเสียของเครือ่ งยนต์
ที่เดินด้วยนํ้ ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิ ดที่ความเร็วรอบใดๆแสดงดังรูป ที่
4(a) ตลอดช่วงความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ การทดสอบปริมาณควันดํา
ของเครื่องยนต์ท่เี ดินด้วยนํ้ ามันดีเซลและนํ้ ามันผสมของนํ้ ามันปาล์ม
ลดกัม-ลดกรดในนํ้ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40% โดยปริมาตร มีค่า
อยู่ในช่วง 0.4-0.9, 0.4-0.9, 0.5-0.9, และ 0.4-0.8 BSU ตามลําดับ
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รูปที่ 2 อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเบรคจําเพาะ
Variable speed Test
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รูปที่ 3 ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
โดยทีป่ ริมาณควันดํามีแนวโน้มลดลงเมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์
เพิม่ ขึน้ สําหรับนํ้ ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิด เมื่อเครื่องยนต์ทํางานที่
ความเร็วรอบในช่วง 2,000–2,200 rpm ปริมาณควันดําทีอ่ ่านได้มคี ่า
ในช่วง 0.7–0.9 BSU และแต่เมื่อเครื่องยนต์ทํางานทีค่ วามเร็วรอบ
ในช่วง 2,800–3,600 rpm ปริมาณควันดําทีว่ ดั ได้มคี ่าในช่วง 0.4–0.5
BSU เมื่อเปรียบเทียบผลของปริมาณการผสมของนํ้ามันปาล์มลดกัมลดกรดในนํ้ามันดีเซลต่อปริมาณควันดําในไอเสียพบว่า ทีค่ วามเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ใดๆ การผสมนํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในดีเซลไม่เกิน 30%
โดยปริมาตร จะมีคา่ ปริมาณควันดําใกล้เคียงกับการเดินเครือ่ งยนต์โดย
นํ้ ามันดีเซลเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อมีการผสมนํ้ ามันปาล์ม
ลดกัม-ลดกรดในดีเซลที่ 40% โดยปริมาตร พบว่าแนวโน้มปริมาณควัน
ดําจะมีค่าตํ่ากว่าการเดินเครือ่ งยนต์โดยนํ้ามันดีเซลเพียงอย่างเดียวอยู่
เล็กน้อย
3.2.2 ปริมาณ CO ในไอเสีย
กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณ CO ในไอเสียของเครือ่ งยนต์ท่ี
เดินด้วยนํ้ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิดทีค่ วามเร็วรอบใดๆแสดงดังรูปที่ 4(b)
ตลอดช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ทท่ี าํ การทดสอบปริมาณ CO ของ
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เครือ่ งยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันผสมของนํ้ามันปาล์มลดกัมลดกรดในนํ้ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40% โดยปริมาตร มีค่าอยู่
ในช่วง 33-107, 55-138, 57-143, และ 79-136 ppm ตามลําดับ จาก
การพล๊อตกราฟเพือ่ ดูผลของความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ทม่ี ตี ่อปริมาณการ
ปลดปล่อย CO (ไม่ได้แสดงกราฟในทีน่ ้ี) พบว่าทีช่ ่วงความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ 2,400-2,800 rpm มีปริมาณการปลดปล่อย CO ตํ่าสุด โดย
มีคา่ ปริมาณ CO ในไอเสียเฉลีย่ ของนํ้ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิดเท่ากับ 69
ppm ส่วนช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ทม่ี ปี ริมาณการปลดปล่อย CO
ได้แก่ช่วงความเร็วรอบสูงๆ (3,400-3,600 rpm) ซึง่ ค่าปริมาณ CO ใน
ไอเสียเฉลีย่ ของนํ้ ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิดเท่ากับ 128 ppm จากรูปที่
4(b) เมือ่ เปรียบเทียบผลของปริมาณการผสมของนํ้ามันปาล์มลดกัม-ลด
กรดในนํ้ามันดีเซลต่อปริมาณ CO ในไอเสีย จะเห็นภาพสรุปโดยรวมว่า
ค่าปริมาณ CO ในไอเสียมีค่าเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนการผสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
นํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ามันดีเซล
3.2.3 ปริมาณ NOx ในไอเสีย
กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณ NOx ในไอเสียของเครื่องยนต์
ที่เดินด้วยนํ้ ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิ ดที่ความเร็วรอบใดๆแสดงดังรูป ที่
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4(c) ตลอดช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ทท่ี ําการทดสอบปริมาณ NOx
ในไอเสียของเครือ่ งยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันผสมของนํ้ามัน
ปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40% โดย
ปริมาตร มีค่าอยู่ในช่วง 319-360, 294-359, 288-357, และ 288-363
ppm ตามลําดับ โดยทีป่ ริมาณ NOx ในไอเสียมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
เมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิม่ ขึน้
เมื่อเปรียบเทียบผลของ
ปริม าณการผสมของนํ้ า มัน ปาล์ ม ลดกัม -ลดกรดในนํ้ า มัน ดีเ ซลต่ อ
ปริมาณ NOx ในไอเสียพบว่า ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์ใดๆ การผสม
นํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในดีเซลในช่วงทีม่ กี ารทดสอบ (ไม่เกิน 40%
โดยปริมาตร) จะมีค่าปริมาณ NOx ในไอเสียใกล้เคียงกับการเดิน
เครือ่ งยนต์โดยนํ้ามันดีเซลเพียงอย่างเดียว
3.2.4 ปริมาณ CO2 ในไอเสีย
กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณ CO2 ในไอเสียของเครื่องยนต์
ที่เดินด้วยนํ้ ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิดที่ความเร็วรอบใดๆแสดงดังรูป ที่
4(d) ตลอดช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ทท่ี ําการทดสอบปริมาณ CO2
ในไอเสียของเครือ่ งยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันผสมของนํ้ามัน
ปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40% โดย
ปริมาตร มีค่าอยู่ในช่วง 6.30-8.24%, 6.10-7.93%, 6.19-8.29%, และ
6.15-8.42% ตามลําดับ โดยที่ปริมาณ CO2 ในไอเสียมีแนวโน้มลดลง
เมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิม่ ขึน้
เมื่อเปรียบเทียบผลของ
ปริม าณการผสมของนํ้ า มัน ปาล์ ม ลดกัม -ลดกรดในนํ้ า มัน ดีเ ซลต่ อ
ปริมาณ CO2 ในไอเสียพบว่า ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์ใดๆ การผสม
นํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในดีเซล 20% โดยปริมาตร จะมีค่าปริมาณ
CO2 ในไอเสีย ตํ่า กว่า การเดิน เครื่องยนต์โ ดยนํ้ า มันดีเ ซลเพีย งอย่า ง
เดียวเล็กน้อย และเมื่อสัดส่วนการผสมนํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดใน
ดีเซลเพิม่ ขึน้ เป็ น 30% และ 40% โดยปริมาตร ปริมาณ CO2 ในไอเสีย
มีคา่ ใกล้เคียงกับการเดินเครือ่ งยนต์โดยนํ้ามันดีเซลเพียงอย่างเดียว
3.2.5 ปริมาณ O2 ในไอเสีย
กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณ O2 ในไอเสียของเครื่องยนต์ท่ี
เดินด้วยนํ้ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิดทีค่ วามเร็วรอบใดๆแสดงดังรูปที่ 4(e)
ตลอดช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ทท่ี าํ การทดสอบปริมาณ O2 ในไอ
เสีย ของเครื่อ งยนต์ท่ีเ ดิน ด้ว ยนํ้ า มัน ดีเ ซลและนํ้ า มัน ผสมของนํ้ า มัน
ปาล์มลดกัม-ลดกรดในนํ้ ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40% โดย
ปริมาตร มีค่าอยู่ในช่วง 6.46-9.89%, 7.01-10.24%, 6.37-10.07%,
และ 6.15-10.15% ตามลําดับ โดยทีป่ ริมาณ O2 ในไอเสียมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ เมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิม่ ขึน้ จะเห็นได้ว่าค่าของ
ปริมาณการปล่อย O2 มีค่าค่อนข้างทีจ่ ะคงทีใ่ นแตละความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบผลของปริมาณการผสมของนํ้ ามันปาล์ม
ลดกัม-ลดกรดในนํ้ามันดีเซลต่อปริมาณ O2 ในไอเสียพบว่า ทีค่ วามเร็ว
รอบเครื่องยนต์ใดๆ การผสมนํ้ ามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในดีเซล 20%
โดยปริมาตร จะมีคา่ ปริมาณ O2 ในไอเสียสูงกว่าการเดินเครือ่ งยนต์โดย
นํ้ ามันดีเซลเพียงอย่างเดียวเล็กน้ อย และเมื่อสัดส่วนการผสมนํ้ ามัน
ปาล์มลดกัม-ลดกรดในดีเซลเพิม่ ขึน้ เป็ น 30% และ 40% โดยปริมาตร

ปริมาณ O2 ในไอเสียมีค่าใกล้เคียงกับการเดินเครื่องยนต์โดยนํ้ ามัน
ดีเซลเพียงอย่างเดียว
3.2.6 อุณหภูมกิ ๊าซไอเสีย
กราฟแสดงผลการทดสอบอุณหภูมกิ ๊าซไอเสียของเครื่องยนต์ท่ี
เดินด้วยนํ้ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิดทีค่ วามเร็วรอบใดๆแสดงดังรูปที่ 4(f)
ตลอดช่วงความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ทท่ี ําการทดสอบอุณหภูมกิ ๊าซไอเสีย
ของเครือ่ งยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันผสมของนํ้ามันปาล์มลด
กัม-ลดกรดในนํ้ามันดีเซลที่ 20%, 30% และ 40% โดยปริมาตร มีค่าอยู่
ในช่วง 367-416 °C, 419-428 °C, 403-424 °C, และ 425-454 °C
ตามลําดับ เมือ่ เปรียบเทียบผลของการผสมนํ้ามันปาล์มลดกัม-ลดกรด
ในนํ้ า มัน ดีเ ซลที่ม ีต่อ อุ ณ หภู มกิ ๊ า ซไอเสีย ของเครื่อ งยนต์ จะพบว่า ที่
ความ เร็วรอบใดๆ อุณหภูมกิ ๊าซไอเสียของเครื่องยนต์ทเ่ี ดินด้วยนํ้ามัน
ดีเซลจะมีค่าตํ่าสุด และมีแนวโน้ มที่เพิม่ ขึ้นตามสัดส่วนการผสมของ
นํ้ า มัน ปาล์ ม ลดกั ม -ลดกรดในนํ้ า มัน ดี เ ซลที่ เ พิ่ ม ขึ้น สาเหตุ อ าจ
เนื่องมาจากการที่มเี ชื้อเพลิงเผาไหม้ยงั ไม่หมดสมบูรณ์ จึงมีการเผา
ไหม้อย่างต่อเนื่องในช่วงการเผาไหม้ล่าช้าของเครื่องยนต์ดเี ซล (เผา
ไหม้ขณะลูกสูบขยายตัว)
4. สรุป
ข้อสรุปของการทดสอบเดินเครื่องยนต์ดเี ซลสําหรับยานพาหนะ
ระบบหัวฉีด IDI โดยใช้เครือ่ งยนต์ทดสอบ 4 สูบ ยีห่ อ้ TOYOTA รุ่น
2L-Turbo มือสองปรับสภาพใหม่ เดินเครื่องยนต์ระยะสัน้ ด้วยนํ้ ามัน
ทดสอบ 4 ชนิด คือ นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันผสมของนํ้ามันปาล์มลดกัมลดกรดในนํ้ ามันดีเซลทีส่ ดั ส่วน 20%, 30%, และ 40% โดยปริมาตร
ด้วยวิธกี ารทดสอบแบบความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงที่ล้นิ เร่งเปิ ดเต็มที่
ในช่วงความเร็วทีท่ าํ การทดสอบ 2,000-3,600 rpm พบว่าเมือ่ เทียบกับ
การเดินเครื่องยนต์ดว้ ยนํ้ ามันดีเซลการเดินเครือ่ งยนต์ดว้ ยนํ้ามันปาล์ม
ลดกัม-ลดกรดผสมในนํ้ามันดีเซลที่ 20%, 30%, และ 40% โดยปริมาตร
มีอตั ราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเบรกจําเพาะโดยเฉลีย่ ทุกความเร็วรอบ
สูงกว่าประมาณ 3.9%, 6.8%, และ 14.2% ตามลําดับ และมีค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยเฉลี่ยทุกความเร็วรอบตํ่ากว่าประมาณ
4.6%, 4.7%, และ 10.6% ตามลําดับ ผลการทดสอบด้านการ
ปลดปล่อยไอเสียพบว่าสําหรับนํ้ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิด ปริมาณไอเสีย
มีค่าเปลีย่ นแปลงตามความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์ โดยทีเ่ มื่อความเร็ว
รอบของเครือ่ งยนต์เพิม่ ขึน้ ปริมาณควันดํา, NOx, และ CO2 มีค่าลดลง
แต่ปริมาณ O2 มีค่าเพิม่ ขึน้ สําหรับปริมาณ CO ไม่สามารถสังเกตเห็น
ความแตกต่ า งที่ชดั เจนตลอดช่ ว งความเร็ว รอบเครื่อ งยนต์ท่ีทํา การ
ทดสอบ เมือ่ เปรียบเทียบทีค่ วามเร็วรอบใดๆ พบว่านํ้ามันทดสอบทัง้ 4
ชนิดมีการปลดปล่อยไอเสียในปริมาณทีใ่ กล้เคียงกัน ปริมาณไอเสียที่
วัดได้ของนํ้ามันทดสอบทัง้ 4 ชนิดตลอดช่วงความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ท่ี
ทําการทดสอบมีค่าอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้: ควันดํา 0.4-0.9 BSU, NOx
288-363 ppm, CO2 6.10-8.42%, O2 6.10-10.24%, และ CO 32-143
ppm
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บทคัดย่อ
เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลเป็ นเครื่ อ งยนต์ ท่ี ใ ช้ ใ นการพาณิ ช ย์ แ ละมี
ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การใช้พลังงานจากนํ้ ามัน
ดีเ ซลนัน้ เท่า กับ เกือ บครึ่ง หนึ่ ง ของปริม าณพลัง งานที่ใ ช้ใ นประเทศ
เครือ่ งยนต์ดเี ซลทํางานด้วยการจุดระเบิดด้วยการอัดทีส่ ามารถเผาไหม้
โดยไม่ข้นึ กับ อัต ราส่ว นผสมระหว่า งอากาศและเชื้อ เพลิง ได้ทํ า ให้
เครือ่ งยนต์มแี รงบิดสูงและประสิทธิภาพดีกว่าเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน
ประเภทอื่นๆ อีกทัง้ ยังมีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงทดแทนทีไ่ ด้
จากผลิตผลทางการเกษตรประเภทต่างๆได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
เครื่องยนต์ดเี ซลได้ถูกออกแบบมาให้ทํางานเหมาะสมกับนํ้ ามันดีเซล
จากปิโตรเลียม
ในกรณีของประเทศไทยทีม่ นี โยบายให้ใช้น้ํามันดีเซลชีวภาพทีผ่ ลิต
จากไขมันปาล์มเป็ นหลัก พบว่าไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับอัตราส่วนระหว่าง
อากาศต่อเชือ้ เพลิงทีเ่ หมาะสมในการเผาไหม้ (Stoichiometric Air to
Fuel Ratio) มาก่อน อีกทัง้ ยังพบว่ามีเพียง 3 ประเทศในโลก(ได้แก่
ไทย, มาเลเซีย และ อินโดนิเซีย) ทีใ่ ช้ปาล์มเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต
จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของตัวอย่างนํ้ ามันดีเซลชีวภาพที่
ผลิต จากปาล์ม พบว่า อัต ราส่ ว นระหว่า งอากาศต่ อ เชื้อ เพลิง เท่ า กับ
12.48 จากวิเคราะห์เพื่อชดเชยอัตราส่วนผสมพบว่าการปรับแต่งปมั ้
จ่ายเชื้อเพลิงแรงดันสูงให้จ่ายเชื้อเพลิงสูงขึน้ ได้อกี ร้อยละ 13 โดย
ปริมาตรจะทําให้มพี ลัง งานที่ได้จากการเผาไหม้น้ํ า มันดีเซลชีว ภาพ
สูงขึน้ กว่านํ้ามันดีเซลปิโตรเลียมร้อยละ 3
3B

Abstract
Nowadays, the oil price becomes a major concern in
transportation sector. In Thailand, around 50 million liters of
diesel fuel is consumed each day that is approximately 50% of
petroleum product. The compression ignition engine or diesel
engine plays a important role in Thailand's economy. Also, it has
ability to consume variety of alternative fuel without modification.
This engine is designed to combust the fuel independently from
4B
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stoichiometry air-to-fuel ratio.
In Thailand, the bio-diesel is designated to be produced from
palm. There is no information about AFRsto (stoichiometric air-tofuel ratio) for combustion. Also, only 3 countries (which are
Thailand, Malaysia and Indonesia) use palm oil as raw material
for bio-diesel. From chemical formulation analysis, the AFRsto
palm methyl ester was 12.48. Furthermore, this AFRsto could be
used for engine modified recommendation that 13 percent of fuel
volume could be increased to operate at same AFR, and
stoichiometric combustion energy of palm methyl ester was 3
percent higher energy than diesel fuel.
1. บทนํา
เครือ่ งยนต์ดเี ซล (Diesel Engine)มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยเป็ นกําลังหลักในภาคขนส่งโดยมีการใช้น้ํ ามันดีเซลใน
เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดแบบการอัด (Compression Ignition, CI)
เกือบครึง่ หนึ่งของปริมาณนํ้ ามันที่ใช้ในประเทศซึ่งเป็ นการพึง่ พาการ
นําเข้านํ้ามันจากต่างประเทศเป็ นหลัก[1] ส่งผลต่อเสถียรภาพทางด้าน
ราคาและต้ น ทุ น การดํ า เนิ น การ แม้ ว่ า จะมีก ารส่ ง เสริม ให้ ใ ช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas, CNG) ในรถยนต์เพือ่ การ
พาณิชย์ขนาดใหญ่โดยการดัดแปลงเครื่องยนต์ให้ทํางานในระบบจุด
ระเบิดด้วยประกายไฟฟ้า (Spark Ignition, SI) กลับพบข้อจํากัดในการ
พึงพาพลังงานฟอสซิลจากแหล่งเดียว, ประสิทธิภาพเครือ่ งยนต์ทล่ี ดลง
และการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกที่สู ง ขึ้น เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ
เครือ่ งยนต์ดเี ซล[2]
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เครื่อ งยนต์ด ีเ ซลเป็ น เครื่อ งยนต์ช นิ ดสัน ดาปภายในที่ใช้การจุ ด
ระเบิดด้วยการอัดตัวของอากาศในห้องเผาไหม้จนถึงอุณหภูมติ ิดไฟ
ของเชือ้ เพลิงซึง่ ถูกฉีดเข้ามาด้วยความดันในจังหวะทีเ่ หมาะสม ผลทีไ่ ด้
คือเชื้อเพลิงสามารถเผาไหม้ได้ในอัตราส่วนผสมกับอากาศที่แปรผัน
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ตามภาระของเครื่อ งยนต์ ไ ด้ ทํ า ให้เ ครื่อ งยนต์ ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
สมรรถนะทีด่ กี ว่าเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟทีต่ อ้ งความ
คุมอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศให้คงที่ตลอดย่านการ
ทํางานเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ การทีเ่ ครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการ
อัดสามารถทํางานกับอัตราส่วนการเผาไหม้ทไ่ี ม่ขน้ึ กับอัตราส่วนผสม
ระหว่ า งเชื้อ เพลิง และอากาศ ในทางปฎิบ ัติแ ล้ ว แทบไม่ พ บความ
แตกต่างในการทํางานของเครื่องยนต์เมื่อประยุกต์ใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพ
ได้นับเป็ นข้อได้เปรียบต่อการใช้เชือ้ เพลิงทดแทนทีม่ คี ่าอัตราส่วนทาง
ทฤษฎีการเผาไหม้ทเ่ี ปลีย่ นไปจากปิ โตรเลียมดีเซล
สําหรับในประเทศไทยซึ่งนโยบายในการใช้ประโยชน์ จากนํ้ ามัน
ดีเซลชีวภาพทีผ่ ลิตจากนํ้ามันปาล์มเป็ นหลัก[3] อย่างไรก็ดยี งั ไม่เคยมี
รายงานเกีย่ วกับองค์ประกอบดีเซลชีวภาพทีผ่ ลิตจากปาล์มซึง่ ส่งผลต่อ
อัตราส่วนของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ ซึง่ สามารถนํ ามาใช้ประโยชน์
ในการเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนต์และเป็ นข้อมูลในการปรับแต่ง
ระบบจัดการเชือ้ เพลิงของเครื่องยนต์ได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษานี้
จะได้ทํา การนํ าเสนอวิธกี ารประเมินอัต ราส่ว นระหว่า งเชื้อ เพลิง และ
อากาศเพือ่ การเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์(Stoichiometric Air to Fuel Ratio)
ของดีเ ซลชีว ภาพที่ผ ลิต จากปาล์ม อีก ทัง้ การนํ า ไปประยุ ก ต์เ พื่อ ใช้
ปรับแต่งเครือ่ งยนต์ให้เหมาะสมกับเชือ้ เพลิง
2. สมดุลการเผาไหม้
โดยทัวไปแล้วเครือ่ งยนต์ดเี ซลใช้หลักการเผาไหม้เช่นเดียวกับการ
เผาไหม้อ่นื ๆ ตามทีแ่ สดงในสมการที่ (1) ทีเ่ ป็ นการเผาไหม้น้ํามันดีเซล
(C13.2H24.4) กับอากาศ[4] เพือ่ ให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์น้ํามันดีเซล 1
โมเลกุลต้องใช้อากาศจํานวน 19.3 โมเลกุลทีป่ ระกอบด้วยออกซิเจน 1
ส่วนและไนโตรเจน 3.76 ส่วน ดังนัน้ ทีก่ ารเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์น้ํามัน
ดีเซล 1 โมล(ทีม่ มวล 182.8 ก) ใช้อากาศจํานวน 19.3 โมล(ทีม่ มี วล
2649.50 ก.) ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนโดยมวลของอากาศต่อเชือ้ เพลิง (A/F)
เท่ากับ 14.5 หรืออาจจะเรียกค่านี้ได้วา่ ค่าทางทฤษฎี (Stoichiometric
Combustion)
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C13.2 H 24.4 +19.3[O2 + 3.76N 2 ] ⇒ 13.2CO 2 +12.2H 2O + 72.6 N 2

(1)

อนึ่ ง โดยทั ว่ ไปแล้ ว การวั ด อั ต ราการเผาไหม้ จ ะใช้ ว ิ ธ ี ก าร
เปรียบเทียบซึง่ จะได้ค่าเชิงสัมพันธ์ในเชือ้ เพลิงแต่ละชนิดตามสมการที่
(2) ซึ่งค่าที่ได้สามารถประเมินได้โดยง่ายคือ ส่วนผสมทางทฤษฎี
(λ≈1), กรณีทเ่ี ชือ้ เพลิงมากกว่าอากาศ (λ>1) และ กรณีทเ่ี ชือ้ เพลิง
น้อยกว่าอากาศ (λ<1)
λ=

A / Fact
A / Fsto

(2)

act = actual
sto = stoichiometric
อย่างไรก็ดเี ครือ่ งยนต์ดเี ซลสามารถทําการเผาไหม้เชือ้ เพลิงได้โดย
ทีไ่ ม่ตอ้ งมีการควบคุมอัตราส่วนผสมระหว่างเชือ้ เพลิงและอากาศให้

คงทีแ่ ละในทางปฏิบตั เิ ครือ่ งยนต์ดเี ซลจะทํางานระหว่าง 1.6<λ<4.0
ซึง่ ค่า λ ทีต่ ่าํ กว่า 1.6 อาจส่งผลต่อปริมาณควันดําจากการเผาไหม้ท่ี
สูงขึน้ สําหรับในการเผาไหม้ของเครือ่ งยนต์ดเี ซลสามารถเขียนออกมา
เป็ นสมการได้ใน (3)
C13.2 H 24.4 + λ19.3[O2 + 3.76 N 2 ] ⇒

13.2CO2 + 12.2 H 2O + (λ19.3 − 19.3)O2 + λ 72.6 N 2

(3)
สําหรับเครื่องยนต์ดเี ซลแล้วจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนโครงการ
ทางเคมีของเชื้อเพลิงจะไม่ส่งผลต่อการทํางานในเชิงการเผาไหม้มาก
เท่ า เครื่อ งยนต์ แ กโซลีน ที่ต้ อ งทํา งานด้ว ยอัต ราส่ ว นผสมระหว่ า ง
เชือ้ เพลิงและอากาศให้คงที่
3. องค์ประกอบของดีเซลชีวภาพที่ผลิ ตจากปาล์ม (PME: Palm
Methyl Ester)
นํ้ ามันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์มจะเป็ นส่วนประกอบของกรด
ไขมัน (Fatty acid) รวมตัวเข้ากับเมทานอลได้เป็ น เมทิลเอสเตอร์ซง่ึ
องค์ประกอบทางเคมีก็ขน้ึ อยู่กบั สภาวะและพันธุ์ปาล์มแต่ละชนิด แต่
เพือ่ ให้สามารถทําการประเมินอัตราส่วนเชือ้ เพลิงต่ออากาศทีเ่ หมาะสม
จําในการศึกษานี้ได้นําตัวอย่างนํ้ ามันดีเซลชีวภาพทีผ่ ลิตจากปาล์มใน
ระดับอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ส่งให้กบั ผูค้ า้ นํ้ ามันตามมาตรา 7 จากผลการ
ทดสอบด้วยวิธกี ารก๊าซโครมาโทกราฟี (ภาคผนวก) จะได้องค์ประกอบ
ตามตารางที่ 1 ได้ค่าเฉลีย่ ของโครงสร้างทางเคมีซง่ึ จะใช้เป็ นตัวแทน
ของนํ้ ามันดีเซลชีวภาพคือ C17.45H34.2O1.98 และจากตัวแทนโครงสร้าง
ทางเคมีน้ีสามารถนํ าประเมินปริมาณอากาศที่ใช้เผาไหม้โดยสมบูรณ์
ตามสมการที่ (3)
7B

C17.45 H 34.2 O1.98 + 25.01[O2 + 3.76 N 2 ] ⇒

17.45CO2 + 17.1H 2O + 94.06 N 2

(4)

จากสมการที่ (4) จะเห็นได้วา่ ตัวแทนนํ้ามันดีเซลชีวภาพจากปาล์ม
จํานวน 1 โมล ต้องใช้อากาศจํานวน 25.01 โมลเพือ่ ให้เกิดการเผาไหม้
ทีส่ มบูรณ์หรืออัตราส่วนระหว่างอากาศและเชือ้ เพลิง (A/Fsto) เท่ากับ
12.48 โดยมวล อาจสามารถกล่าวได้วา่ เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซลชีวภาพนี้
ใช้อากาศในการเผาไหม้น้อยกว่ากรณีทใ่ี ช้ดเี ซลจากปิ โตรเลียม
4. การประยุกต์ใช้
4.1 การประเมิ นอัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิ ง
ในเบื้องต้นจากสมการสมดุลการเผาไหม้ได้แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างของการใช้น้ํ ามันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากนํ้ ามันปาล์ม (PME)
ซึ่ง แตกต่ า งจากดีเ ซลปิ โ ตรเลีย ม ในการทดสอบเครื่อ งยนต์ อ ัต รา
สิน้ เปลืองสามารถประเมินได้สมดุลของคาร์บอนทีม่ ใี นไอเสียทีส่ ามารถ
ย้อนไปถึงปริมาณเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ การใช้ปริมาณคาร์บอนของ
ดีเซลปิ โตรเลีย มในการประเมินอัตราสิ้นเปลืองในการทดสอบนํ้ ามัน
ดีเซลชีภาพจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดโดยสิน้ เชิง
8B
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของนํ้ามันดีเซลชีวภาพทีผ่ ลิตจากปาล์ม

4.2 การชดเชยพลังงานของดีเซลชีวภาพ
ทัง้ นี้ได้ใช้คุณสมบัตอิ ่นื ๆของตัวเชือ้ เพลิงทีน่ ํามาเปรียบเทียบจาก
ตารางที่ 2 โดยใช้เครือ่ งมือทีแ่ สดงในภาคผนวก [5] เมือ่ นําค่าทีไ่ ด้มา
ทําการเปรียบเทียบในลักษณะค่าสมมูลของเชือ้ เพลิงทัง้ สองชนิดในรูปที่
1 พบว่านํ้ ามันดีเซลชีวภาพมีปริมาณพลังงานต่อมวลน้อยกว่านํ้ ามัน
ดีเซลปิ โตรเลียมร้อยละ 11 ในขณะเดียวกันนํ้ามันดีเซลชีวภาพต้องการ
อากาศเพือ่ ทําการเผาไหม้น้อยกว่าร้อยละ 14
ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ประเมินในการชดเชยพลังงาน
นํ้ามัน

HV (kJ/kg)

A/Fsto

sp. Weight

Diesel [4]

43,000

14.50

0.83

PME

38,200

12.48

0.85

ในการเผาไหม้ของเครือ่ งยนต์ดเี ซลนัน้ ถูกกําหนดปริมาณเชือ้ เพลิง
ั ้ ายเชือ้ เพลิงแรงดันสูงซึง่ จะกําหนดขอบเขตมิให้จ่ายเชือ้ เพลิง
จากปมจ่
มากเกินกว่าจุดหนึ่ง (เช่น λ>1.6) โดยทีเ่ ป็ นการกําหนดปริมาณการ
จ่ายเชื้อเพลิง ดังนัน้ เมื่อนํ านํ้ ามันดีเซลชีวภาพมาประยุกต์ใช้โดยทีไ่ ม่
ทําการดัดแปลงเครื่องยนต์ปริมาตรการจ่ายเชื้อเพลิงสูงสุดก็ยงั คงเดิม
ซึง่ ได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 ซึง่ เปรียบเทียบเมือ่ เชือ้ เพลิงเผา
ไหม้กบั อากาศจํานวน 1 กก.
อย่างไรก็ตามความหนาแน่ นของนํ้ามันดีเซลชีวภาพก็สงู กว่าส่งผล
ให้ปริมาณเชือ้ เพลิงในหน่วยของมวลเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยทีป่ ริมาตรการจ่าย
เท่ากัน

ดีเซลปิ โตรเลียม

ดีเซลชวี ภาพ

1.20

Equivalent Ratio

1.00

1.00

1.00
0.89

0.86

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Energy Content by Mass

AFR

รูปที่ 1 ค่าสมมูลของเชือ้ เพลิงดีเซลชีวภาพเมือ่ เปรียบเทียบกับเชือ้ เพลิงดีเซลปิ โตรเลียม
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จากการวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบด้วยค่าสมมูลในส่วนของ
ปริม าณเชื้อ เพลิง ที่ใ ช้ใ นการเผาไหม้ต่ อ หน่ วยของอากาศในรูป ที่ 2
ั ้ า ยเชื้อ เพลิง แรงดัน สูง มวลของ
พบว่า เมื่อ ไม่ไ ด้ทํา การดัดแปลงป มจ่
นํ้ามันดีเซลชีวภาพทีถ่ ูกส่งเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้สงู ขึน้ ร้อยละ 2 ในขณะที่
การปรับแต่งให้ได้ค่าทางทฤษฏีการเผาไหม้เทียบเท่ากับเมื่อใช้น้ํ ามัน
ดีเซลปิ โตรเลียมนัน้ ต้องทําการเพิม่ เชือ้ เพลิงดีเซลชีวภาพอีกร้อยละ 16
โดยมวล หรือคิดเป็ นร้อยละ 13 โดยปริมาตร

เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเมื่อใช้น้ํ ามันดีเซลชีวภาพเป็ นเชื้อเพลิงทดแทน
สามารถปรับ เพิ่ม การจ่า ยเชื้อ เพลิง ให้สูง ขึ้น ได้อีก ซึ่ง จะส่ง ผลให้ค่า
พลัง งานที่ไ ด้จ ากการเผาไหม้ใ กล้เ คีย งกับ การเผาไหม้น้ํ า มัน ดีเ ซล
ปิ โตรเลียม แต่จะส่งผลถึงอัตราสิน้ เปลืองทีส่ งู ขึน้
ตารางที่ 4 พลังงานงานทีไ่ ด้จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงกับอากาศ
จํานวน 1 กก.

เมื่อ พิจ ารณาถึง พลัง งานที่ไ ด้จ ากการเผาไหม้ข องเชื้อ เพลิง ต่ อ
อากาศหนึ่งหน่วยตามทีแ่ สดงในรูปที่ 3 พบว่าค่าสมมูลในด้านพลังงาน
ั า ยเชื้อ เพลิง
ที่ไ ด้จ ากเชื้อ เพลิง ดีเ ซลชีว ภาพที่ไม่ได้ทํา การปรับป มจ่
แรงดันสูงจะให้พลังงานน้อยกว่ากรณีทใ่ี ช้น้ํามันดีเซลปิ โตรเลียมร้อยละ
ั ายเชือ้ เพลิงจะให้พลังงานทีไ่ ด้จากการเผา
9 ในขณะทีก่ ารปรับแต่งปมจ่
ไหม้น้อยสูงกว่าร้อยละ 3
จากการวิเคราะห์โครงสร้างของนํ้ ามันดีเซลชีวภาพแสดงให้เห็นว่า
การทีเ่ ครื่องยนต์ทใ่ี ช้น้ํ ามันนี้มสี มรรถนะลดลงมิได้เกิดจากตัวเชือ้ เพลิง
เองแต่เกิดจากการที่เครื่องยนต์ไม่ได้รบั การปรับแต่งให้เหมาะสมกับ

Case

AFR
(WOT)

Mass of Volume of Combustion
Fuel (g.) Fuel (cc) Energy (kJ)

Diesel
λ=1.6

23.2

43.10

52

1,853

PME w/o
modification

22.7
44.14
(λ=1.67)

52

1,668

PME w
λ=1.6

20.0

59

1,914

50.10

ดีเซลชวี ภาพ (ปรับปั๊ ม)

ดีเซลปิ โตรเลียม

ดีเซลชวี ภาพ

1.40

1.16

1.20

Equivalent Ratio

1.00

1.13
1.02

1.00

1.00

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Mass of Fuel

Volume of Fuel

รูปที่ 2 ค่าสมมูลของการจ่ายเชือ้ เพลิงเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้
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ดีเซลปิ โตรเลียม

ดีเซลชีวภาพ (ปรับปั๊ ม)

ภาคผนวก
อุ ป กรณ์ ว ิท ยาศาสตร์ ท่ีใ ช้ ว ิเ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางเคมีแ ละ
คุณสมบัตทิ จ่ี าํ เป็ นในการศึกษานี้ ประกอบด้วย รูป ก เครือ่ งก๊าซโคร
มาโทกราฟี ทีใ่ ช้วเิ คราะห์โครงส้รางทางเคมีของนํ้ามันดีเซลชีวภาพ
ตามมาตรฐาน EN14103, รูป ข เครื่องบอมบ์แคลอริมเิ ตอร์ท่ใี ช้วดั
ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงตามมาตรฐาน ASTM D 240 และรูป ค
เป็ นเครือ่ งวัดความหนาแน่นตามมาตรฐาน ASTM D 4052

ดีเซลชีวภาพ

1.20

1.03

1.00
Equivalent Ratio

1.00

0.91

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Combustion Energy

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบพลังงานจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงกับอากาศ
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5. สรุป
นํ้ามันดีเซลชีวภาพก็เป็ นทางเลือกทีส่ ามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
เป็ นอย่างดี สําหรับประเทศไทยนํ้ ามันดีเซลชีวภาพนัน้ ผลิตมาจาก
ไขมันปาล์มเป็ นหลัก ซึง่ มีเพียงประเทศในเขตเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้เท่านัน้ ทีใ่ ช้เป็ นวัถุดบิ เพือ่ ผลิตเป็ น PME (Palm Methyl Ester)
ผลการวิเคราะห์โ ครงสร้า งทางเคมีข องนํ้ า มันดีเ ซลชีว ภาพทํา ให้
สามารถวิเคราะห์อ ัต ราส่วนที่เ หมาะสมในการเผาไหม้ก บั อากาศ
(A/Fsto) ซึ่งเท่ากับ 12.48 ซึ่งสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้กบั การ
ทดสอบอัตราสิน้ เปลืองด้วยวิธกี ารสมดุลคาร์บอน อีกทัง้ ชีใ้ ห้เห็นถึง
ั ายเชื้อเพลิงโดยให้จ่าย
ประเด็นทีส่ ามารถนํ ามาปรับแต่งระบบปมจ่
เชื้อเพลิงสูงขึน้ อีกร้อยละ 13 โดยปริมาตรซึ่งจะไม่ทําให้มลพิษ
เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังทําให้มสี มรรถนะใกล้เคียงกับเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้น้ํ ามัน
ดีเซลจากปิโตรเลียมยิง่ ขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
1. “ข้ อ มู ล พลั ง งาน” สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
, Uhttp://www.eppo.go.th/info/2petroleum_stat.htmUU
2. รักษิต ฐิตพิ ฒ
ั นพงศ์, “Uน้ํ ามันดีเซลสังเคราะห์: พลังงาน
ทางเลือกในภาคขนส่ง?UU” การประชุมสัมนาวิชาการสมาคม
วิศวกรรมยานยนต์ ครัง้ ที่ 3, สมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย (TSAE), 2550
3. Samai Jai-In, “UBiofuel Program in Thailand”UU, National
Metal and Materials Technology Center, 2007
4. Bernard J. Challen, 1999, Diesel Engine Reference Book,
Butterworth-Heinemann.
5. รายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาผลกระทบของนํ้ามัน
สบู่ดํา สํา หรับเครื่องจัก รกลเกษตรและใช้ไ บโอดีเ ซลสํา หรับ
รถยนต์ ข นส่ ง ขนาดเล็ ก (MT-B-49-END-07-012-I), ศู น ย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2550
HU

รูป ก Gas Chromatography

U

HU

UH

HU

รูป ข Bomb Calorimeter

UH

รูป ค Density Meter
110

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

AEC020
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทยครังที 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

การศึกษามุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครือ่ งยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ใช้ดีเซลชีวภาพเป็ น
เชื้อเพลิงทดแทน
A Study of Injection Advance Timing in Diesel Commonrail Engine Using Bio-diesel as Alternative Fuel
เผชิญ จันทร์สา1 และ รักษิต ฐิตพิ ฒ
ั นพงศ์2∗
1
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-1111 ต่อ 1202, 1261 โทรสาร: 0-2579-1111 ต่อ 2147 อีเมล์ pachern.ja@spu.ac.th
2
หน่วยปฎิบตั กิ ารวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝงั ตัว, ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
∗
โทรศัพท์ 0 2564 6900 โทรสาร 0 2564 6901 อีเมล์ raksit.thitipatanapong@nectec.or.th
บทคัดย่อ
จากงานวิจ ยั ก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ม ีก ารวิเ คราะห์ผ ลกระทบของการใช้
ั า ยเชื้อ เพลิง
นํ้ า มัน ดีเ ซลชีว ภาพในเครื่อ งยนต์ ดีเ ซลที่ใ ช้ร ะบบป มจ่
แรงดัน สูง เป็ น อุ ป กรณ์ ฉี ด เชื้อ เพลิง เข้า สู่ห้อ งเผาไหม้ไ ด้ช้ีใ ห้เ ห็น ถึง
สาเหตุของปญั หาการปลดปล่อย NOx ทีส่ งู ขึน้ เมือ่ ใช้ดเี ซลชีวภาพเป็ น
เชือ้ เพลิงเนื่องมาจากจังหวะการฉีดนํ้ามันเชือ้ เพลิงเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ท่ี
ได้รบั ผลกระทบจากความหนาแน่นทีส่ งู ขึน้ ของนํ้ามันดีเซลชีวภาพ
ทัง้ นี้ในปจั จุบนั เครื่องยนต์ดเี ซลได้มกี ารพัฒนาจนเป็ นระบบจ่าย
เชือ้ เพลิงทีค่ วบคุมด้วยสมองกลโดยสมบูรณ์ อาทิ เช่น ระบบคอมมอน
เรล หรือ ระบบ unit injector ซึง่ ยังไม่มรี ายงานถึงผลกระทบเมื่อนํ า
นํ้ามันดีเซลชีวภาพมาใช้ จากการทดสอบจังหวะการฉีดเชือ้ เพลิงเข้าสู่
ห้อ งเผาไหม้ข องเครื่อ งยนต์ ด ีเ ซล ระบบคอมมอนเรลที่ส ภาวะการ
ทํางานต่างๆบนไดนาโมมิเตอร์ พบว่าจังหวะเรืม่ จ่ายของเชือ้ เพลิงเข้าสู่
ห้องเผาไหม้เมื่อใช้น้ํามันดีเซลชีวภาพเป็ นเชื้อเพลิงนัน้ ไม่แตกต่างกับ
กรณีท่ใี ช้น้ํ ามันดีเซลจากปิ โตรเลียมอันส่งผลต่อสมรรถนะการทํางาน
ของเครือ่ งยนต์
Abstract
In previous research, the bio-diesel was tested in
compression ignition engine (mechanically operated fuel injection
system) which the result showed that this type of engine was the
cause of significantly increase emission in nitrogen oxide due to
the fuel injection timing while using bio-diesel.
In this paper, the compression ignition engine equipped
with common-rail fuel injection type was investigated in
comparison between petroleum-diesel and bio-diesel. The
injection timing, start of fuel delivery was evaluated in various
operating conditions. The comparison results indicated that there
was no difference in start of fuel delivery in bio-diesel as
alternative fuel.

1. บทนํา
เครื่อ งยนต์ดีเ ซลเป็ น เครื่อ งยนต์ช นิ ดสัน ดาปภายในที่ใช้การจุ ด
ระเบิดด้วยการอัดตัวของอากาศในห้องเผาไหม้จนถึงอุณหภูมติ ิดไฟ
ของเชือ้ เพลิงซึง่ ถูกฉีดเข้ามาด้วยความดันในจังหวะทีเ่ หมาะสม ผลทีไ่ ด้
คือเชื้อเพลิงสามารถเผาไหม้ได้ในอัตราส่วนผสมกับอากาศที่แปรผัน
ตามภาระของเครื่อ งยนต์ ไ ด้ ทํ า ให้เ ครื่อ งยนต์ ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
สมรรถนะที่ดีก ว่ า เครื่อ งยนต์ แ บบจุ ด ระเบิด ด้ว ยประกายไฟที่ต้อ ง
ควบคุมอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศให้คงที่ตลอดย่าน
การทํางานเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ การทีเ่ ครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
การอัด สามารถทํ า งานกับ อัต ราส่ ว นการเผาไหม้ท่ีไ ม่ ข้ึน กับ อัต รา
ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ ในทางปฎิบตั ิแล้วแทบไม่พบ
ความแตกต่างในการทํางานของเครื่องยนต์เมื่อประยุกต์ใช้เชื้อเพลิง
ชีว ภาพ ได้ นั บ เป็ น ข้อ ได้เ ปรีย บต่ อ การใช้ เ ชื้อ เพลิง ทดแทนที่ม ีค่ า
อัตราส่วนทางทฤษฎีการเผาไหม้ทเ่ี ปลีย่ นไปจากปิ โตรเลียมดีเซล
Carraretto [1] ได้นําเสนอการใช้น้ํ ามันดีเซลชีวภาพลังงานงาน
ทางเลือกเพือ่ ใช้ทดแทนปิ โตรเลียมดีเซลและได้ทําการทดสอบกับหม้อ
ผลิตไอนํ้าและเครือ่ งยนต์ดเี ซล ในส่วนของการทดสอบเครือ่ งยนต์ขนาด
กลาง (Medium-Duty Engine) ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
เครือ่ งยนต์สญ
ู เสียกําลังและแรงบิดไปร้อยละ 3 จากกําลังสูงสุดและร้อย
ละ 5 จากแรงบิดสูง สุดตามลํา ดับเมื่อใช้น้ํ า มันดีเ ซลชีว ภาพทดแทน
ปิ โตรเลียมดีเซลในเครือ่ งยนต์ทไ่ี ม่ได้รบั การปรับแต่ง การทดสอบยังได้
รวมการปรับ แต่ ง มุ ม การเริ่ม จ่ า ยนํ้ า มัน เข้า สู่ห้อ งเผาไหม้ (injection
advance) ซึง่ พบว่ามีผลต่อกําลัง, แรงบิด และ อัตราการสิน้ เปลืองเมือ่
ใช้ดเี ซลชีวภาพเป็ นเชื้อเพลิง ทีม่ ุมเริม่ จ่ายเชื้อเพลิงปกติพบว่านํ้ ามัน
ดีเ ซลชีว ภาพมีอ ัต ราสิ้น เปลือ งสู ง กว่ า ปิ โ ตรเลีย มดีเ ซลร้อ ยละ 16
เนื่องจากค่าความร้อนทีต่ ่ํากว่าและความหนาแน่ นทีส่ ูงกว่า อย่างไรก็
ตามการปรับลดมุมเริม่ จ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อให้การเผา
ไหม้สมบูรณ์ สามารถปรับปรุงสมรรถนะโดยเฉพาะที่รอบการทํางาน
ในช่วงตํ่าถึงปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการมุมการจ่ายเชื้อเพลิงทีป่ มั
จ่ายเชือ้ เพลิงปกติ (24° BTDC) การปรับลดมุมการเริม่ จ่ายเชือ้ เพลิงปมั
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จ่ายเชื้อเพลิง (21° BTDC) สามารถเพิม่ กําลังและแรงบิดของ
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซลชีวภาพให้ใกล้เคียงกับการใช้ปิโตรเลียมดีเซลอีก
ทัง้ ยังลดอัตราการสิน้ เปลือง (Specific Fuel Consumptio, SFC) ลงอีก
ด้วย การทดสอบยังได้กล่าวถึงการปลดปล่อยมลสารประเภท CO และ
NOx ในการทดสอบพบว่าการปรับลดมุมการเริม่ จ่ายเชือ้ เพลิงในนํ้ามัน
ดีเซลชีวภาพสามารถลดการปลดปล่อย NOx ได้ทงั ้ ย่านการทํางานของ
เครื่องยนต์ แต่สาํ หรับ CO แล้วการปรับลดสามารถลดการปลดปล่อย
ได้ใ นช่ ว งรอบการทํ า งานตํ่ า ถึง ปานกลางเท่ า นั น้ ในท้า ยที่สุ ด ทาง
คณะผูว้ จิ ยั ได้แสดงความกังวลเกีย่ วกับราคาของดีเซลชีวภาพเนื่องจาก
ค่าความร้อนทีน่ ้อยกว่าทําให้อตั ราสิน้ เปลืองในเชิงมวลทีส่ งู กว่าการใช้
ปิ โ ตรเลีย มดีเ ซลทํ า ให้ ต้ น ทุ น การทํ า งานเชื้อ เพลิง ชีว ภาพสู ง กว่ า
ปิ โตรเลียมดีเซลร้อยละ 9.8 เมื่อพิจารณาทีร่ าคาเชื้อเพลิงทัง้ สองชนิด
เท่ากัน อีกทัง้ ยังได้แสดงความกังวลต่อความเข้ากันได้ของวัสดุทส่ี มั ผัส
กับนํ้ ามันดีเซลชีวภาพเนื่องจากมีคุณสมบัตกิ ารชะล้างที่ดกี ว่าอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อวัสดุท่เี ป็ นพลาสติกและพอลิเมอร์ซ่งึ วัสดุท่ที นต่อการ
กัดกร่อนประเภท Viton และ Teflon ได้ถกู นําเสนอให้ใช้ทดแทน
ในการศึกษาโดยละเอียดของกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ดีเซลชีวภาพเปรียบเทียบกับปิ โตรเลียมดีเซล [2] ในการศึกษานี้ได้ทํา
การทดสอบเปรี ย บเทีย บระหว่ า งนํ้ า มัน ดี เ ซลชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต จาก
นํ้ามันเรพ (Rapeseed Methly Ester, RME) กับปิ โตรเลียมดีเซลใน
เครือ่ งยนต์ขนาดเล็ก (light-duty C.I. Engine) ทีใ่ ช้ระบบจ่ายเชือ้ เพลิง
ั
ชนิ ด ป มแรงดั
น สู ง อีก ทัง้ ยัง ได้นํ า เสนอวิธ ีก ารวิเ คราะห์ ภ าระของ
เครือ่ งยนต์โดยใช้ค่า φ (relative equivalent ratio) ในการเปรียบเทียบ
สมรรถนะแทนทีก่ ารเปรียบเทียบแบบเดิม จากการวิเคราะห์น้ีแสดงให้
เห็นว่าการใช้ RME เป็ นเชื้อเพลิง ทดแทนปิ โ ตรเลียมดีเซลนัน้ มี
สมรรถนะเทีย บเท่ า กับ ปิ โ ตรเลีย มดีเ ซลทัง้ นี้ เ ป็ น ผลมาจากอัต รา
ส่วนผสมระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลิงทีเ่ ปลี่ยนไปของเชื้อเพลิงทดแทน
อนึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิง (Specific Fuel
Consumptions) พบกว่าการใช้ RME มีอตั ราสิ้นเปลืองทีส่ ูงกว่า
ปิ โตรเลียมดีเซล อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรูปของอัตราสิน้ เปลือง
พลังงาน (Specific Heat Consumption) กลับพบกว่า RME สิน้ เปลือง
พลังงานงานตํ่ากว่าปิ โตรเลียมดีเซลเล็กน้อยซึง่ เป็ นผลมาจากค่าความ
ร้อน (Heating Value) ของ RME ทีต่ ่าํ กว่าปิ โตรเลียมดีเซล ในส่วนของ
การปลดปล่อยมลสารจากการทดสอบซึ่ง เป็ นไปในทางเดีย วกับ การ
ทดสอบอื่นๆ คือ พบการปลดปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ
เขม่าควันดํา (Particulate Matter, PM) ลดลงในขณะทีอ่ อกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) กลับเพิม่ ขึน้ ในการศึกษานี้ยงั ได้ทําการวิเคราะห์
เพิม่ เติมถึงอัตราการเผาไหม้(Heat Release Rate)ในกระบอกสูบโดย
การวัดความดันในห้องเผาไหม้โดยสิง่ ที่วเิ คราะห์ได้จากการทดสอบ
แสดงให้เ ห็นว่า อัต ราการเผาไหม้ข อง RME
นัน้ เพิม่ ขึ้นเร็ว กว่า
ปิ โตรเลี ย มดี เ ซลประมาณ 3° ถึ ง 5° ของวั ฏ จั ก รการทํ า งาน
นอกเหนือจากนี้คา่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ในห้องเผาไหม้ทไ่ี ด้จากการประเมินยัง
พบว่า RME ส่งผลให้อุณหภูมเิ ฉลีย่ ในห้องเผาไหม้สงู กว่าปิ โตรเลียม
ดีเซล จากอุณหภูมหิ อ้ งเผาไหม้ทส่ี งู ขึน้ นี้สอดคล้องกับปริมาณ NOx ที่
ั ้ ายเชือ้ เพลิงและหัวฉีดพบ
สูงขึน้ ในการทดสอบเพิม่ เติมในส่วนของปมจ่
กว่า RME ถูกจ่ายเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้เร็วกว่าปิ โตรเลียมดีเซลเนื่องจาก
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ั ้ ม่ แรงดันได้เร็วกว่า ในท้าย
ความหนาแน่ นทีม่ ากกว่าส่งผลให้ลูกปมเพิ
ของการศึกษานี้ยงั ได้แนะนํ าถึงการปรับแต่งจังหวะการจ่ายนํ้ ามันเข้าสู่
ห้องเผาไหม้ให้เหมาะสม
ทัง้ นี้ในปจั จุบนั เครื่องยนต์ดเี ซลได้มกี ารพัฒนาจนเป็ นระบบจ่าย
เชือ้ เพลิงทีค่ วบคุมด้วยสมองกลโดยสมบูรณ์ อาทิ เช่น ระบบคอมมอน
เรล หรือ ระบบ unit injector ซึง่ ยังไม่มรี ายงานถึงผลกระทบเมื่อนํ า
นํ้ ามันดีเซลชีวภาพมาใช้ ในการศึกษานี้จะทําการทดสอบจังหวะการ
จ่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิงเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้ของเครือ่ งยนต์ดเี ซลชนิดคอมมอน
เรลเปรีย บเทีย บระหว่ า งนํ้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ดีเ ซลชี ว ภาพและดี เ ซล
ปิ โตรเลียมทีส่ ภาวะการทํางานต่างๆ
2. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์วดั
ในการศึ ก ษานี้ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ ด ี เ ซลระบบคอมมอลเรลโดยมี
รายละเอียดเชิงเทคนิคตามตารางที่ 1 ทําการทดสอบด้วยแท่นทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนต์ (Chassis Dynamometer) เพือ่ ใช้วดั แรงบิดใน
หน่ วย Nm ตามทีแ่ สดงในรูปที่ 1 และ อุปกรณ์ตรวจจับมุมจุดระเบิด
(Strobe timing light) และ อุปกรณ์แปลงสัญญาณการไหลของเชือ้ เพลิง
(Diesel Pulse Adapter) ในรูปที่ 2 โดยอุปกรณ์ได้ทาํ การเทียบเวลาจุด
ระเบิดกับจุดศูนย์ตายบนและให้คา่ ออกมาเป็ นมุมองศาก่อนศูนย์ตายบน

รูปที่ 1 แท่นทดสอบสมรรถนะ

รูปที่ 2 ชุดอุปกรณ์วดั มุมการจ่ายเชือ้ เพลิง
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รุน่

ตารางที่ 1 รายละเอียดทางเทคนิคของเครือ่ งยนต์
4JK1-TC

แบบ

ความจุกระบอกสูบ (cc)

ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการทดสอบ
คุณสมบัติ
ดีเซลชีวภาพจาก
ดีเซลปิ โตรเลียม[2]
นํ้ามันปาล์ม[3]

DOCH, 4 Cyl. Inline 16 Valves,
Water-cooled
Commonrail
Direct Injection Diesel TurboIntercooler

ค่าความรัอน
(LHV, MJ/kg)

2,499

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก 95.4 x 87.4
(mm)
อัตราส่วนกําลังอัด (ต่อ 1)

18.3

กําลังสูงสุด (kW/rpm)

85/3600

แรงบิดสูงสุด (N.m/rpm)

280/1,800-2,200

3. ผลการทดสอบ
3.1 สมรรถนะเมื่อใช้นํ้ามันดีเซลชีวภาพ
การทดสอบนี้ไม่ได้ทําการปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใดและทํา
การทดสอบทีม่ ุมคันเร่งสูงสุด (WOT) เปรียบเทียบการทํางานระหว่าง
นํ้ า มันดีเ ซลปิ โ ตรเลียมและนํ้ า มันดีเ ซลชีวภาพ จากรูป ที่ 3 แสดงถึง
แรงบิดทีท่ ดสอบได้จากแท่นไดนาโมมิเตอร์ (Chassis Dynamometer)
เปรียบเทียบระหว่างนํ้ามันดีเซลปิ โตรเลียมและนํ้ามันดีเซลชีวภาพ ผล
การทดสอบมีแรงบิดสูงสุดที่ 247 Nm เมือ่ ใช้น้ํามันดีเซลทีค่ วามเร็วรอบ

32,800

48,000

ความถ่วงจําเพาะ

0.85

0.83

ความหนืด (cSt)

4.52

3.3

ค่าสมมูลของพลังงาน
จากการเผาไหม้

0.91

1.00

ประมาณ 2000 รอบต่ อ นาทีซ่ึง สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล จํา เพาะของ
เครื่องยนต์ทม่ี แี รงบิดสูงสุดที่ 280 Nm ที่ 1,800-2,200 รอบต่อนาที
ในขณะที่แรงบิดของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ํ ามันดีเซลชีวภาพมีค่าสูงสุดที่
223 Nm อนึ่งผลการทดสอบนี้ยงั แสดงให้เห็นว่านํ้ามันดีเซลชีวภาพให้
แรงบิดน้ อยกว่าในทุกๆสภาวะการทํางาน โดยที่รอบการทํางานตํ่ามี
แนวโน้มทีม่ คี วามแตกต่างกันมากกว่ารอบการทํางานทีส่ งู กว่า ในรูปที่
4 แสดงถึงกําลังเครื่องยนต์เปรียบเทียบระหว่างเชือ้ เพลิงทางสองชนิด
ซึง่ เชือ้ เพลิงชีวภาพให้กาํ ลังตํ่ากว่าเชือ้ เพลิงจากปิ โตรเลียมทุกอัตราเร็ว
รอบการทํางานของเครือ่ งยนต์

รูปที่ 3 แรงบิดทีม่ ุมคันเร่งสูงสุด
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รูปที่ 4 กําลังเครือ่ งยนต์ทม่ี มุ คันเร่งสูงสุด

เมื่อเปรียบเทียบกําลังของเครื่องยนต์ในรูปแบบของค่าสมมูลกับ
กําลังเครื่องยนต์เมื่อใช้เชื้อเพลิงดีเซลปิ โตรเลียมในรูปที่ 5 พบว่าที่
อัตราเร็วรอบการทํางานของเครื่องยนต์มากกว่า 2,000 รอบต่อนาที
เชือ้ เพลิงชีวภาพให้กําลังน้อยกว่าเพียงร้อยละ 6 ถึง 10 .ในขณะที่
อัตราเร็วรอบ 1,000 รอบต่อนาทีเชือ้ เพลิงชีวภาพมีกําลังน้อยกว่าถึง
ร้อยละ 31 ซึง่ คาดว่าเกิดจากการทํางานของระบบอัดอากาศทีย่ งั มิได้
เริม่ ทํางานในช่วงนี้จงึ ส่งผลถึงการเผาไหม้เชือ้ เพลิงชีวภาพ อัตราส่วน
กําลังทีล่ ดลงนี้สอดคล้องกับค่าพลังงานทีล่ ดลงของนํ้ ามันดีเซลชีวภาพ
[3] ซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากค่าความร้อนและโครงสร้างของเชื้อเพลิง
ชีวภาพทัง้ นี้ระบบจ่ายเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เองยังไม่ได้ทําการปรับ
เพิม่ อัตราการจ่ายเชือ้ เพลิงทีเ่ หมาะสมต่อเชือ้ เพลิงดีเซลชีวภาพ
3.2 มุมการจ่ายเชื้อเพลิ งเข้าสู่ห้องเผาไหม้
จากรูป ที่ 6
แสดงถึง มุมการจ่า ยเชื้อ เพลิง เข้า สู่ห้อ งเผาไหม้
เปรียบเทียบระหว่างเชือ้ เพลิงปิ โตรเลียมและเชื้อเพลิงชีวภาพจากการ
ทดสอบและวัดด้วยอุปกรณ์พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันเมื่อเครื่องยนต์
ทํางานด้วยเชื้อเพลิงปิ โตรเลียมและเชื้อเพลิงชีวภาพ ทัง้ นี้ เนื่องจาก
จังหวะการจ่ายเชือ้ เพลิงของเครือ่ งยนต์ถูกกําหนดด้วยสมองกลควบคุม
ซึ่ง ทํ า การประมวลผลจากมุ ม การทํา งานของเครื่อ งยนต์ ในขณะที่
ั ายเชื้อเพลิงแรงดันสูงอาศัยแรงดันของเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ระบบปมจ่
ั ายเชือ้ เพลิงเมือ่ ความหนาแน่นของเชือ้ เพลิงชีวภาพที่
ซึง่ ถูกอัดจากปมจ่
สูงกว่าจึงส่งผลกระทบต่อจังหวะการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้
อย่างไรก็ตามเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ระบบคอมมอนเรลซึง่ ได้รบั การทดสอบใน
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การศึกษานี้ไม่ได้รบั ผลกระทบจากคุณสมบัตเิ ชิงกายภาพทีเ่ ปลี่ยนไป
ของนํ้ามันดีเซลชีวภาพเครือ่ งยนต์ ทัง้ นี้อาจกล่าวได้วา่ เครือ่ งยนต์ระบบ
คอมมอนเรลมีค วามเหมาะสมต่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้เ ชื้อ เพลิง ชีว ภาพ
ั ายเชือ้ เพลิงแรงดันสูง
มากกว่าเครือ่ งยนต์ระบบปมจ่
4. สรุป
เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ กได้
หลากหลายชนิดโดยทีม่ ติ ้องทําการปรับแต่งนํ้ ามันดีเซลชีวภาพก็เป็ น
ทางเลือกหนึ่งสําหรับประเทศไทย อย่างไรก็ตามคุณสมบัตทิ างกายภาพ
ของเชือ้ เพลิงทางเลือกอาจส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบจัดการ
เครื่องยนต์ซง่ึ การจัดการทีเ่ หมาะสมย่อมส่งผลต่อการใช้เชือ้ เพลิงอย่าง
มีประสิทธิภาพ เครือ่ งยนต์ดเี ซลสมัยใหม่นนั ้ ใช้ระบบจัดการแบบสมอง
กลหรือเรียกว่าคอมมอนเรล ผลการทดสอบได้เผยให้เห็นว่าเครือ่ งยนต์
ระบบคอมมอนเรลนี้ได้รบั ผลกระทบเมื่อใช้เชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพน้อย
ั
กว่าเครื่องยนต์ระบบปมแรงดั
นสูง ทําให้ยงั คงประสิทธิภาพการทํางาน
ไว้ได้เป็ นอย่างดี
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บทคัดย่อ
ไดนาโมมิเตอร์เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้จาํ ลองภาระของเครื่องยนต์และมี
ความสําคัญต่อการปรับแต่งเครื่องยนต์สนั ดาปภายในเพื่อใช้พลังงาน
ทดแทนนํ้ า มันปิ โ ตรเลีย ม อย่า งไรก็ตามไดนาโมมิเตอร์ท่นี ํ าเข้าจาก
ต่ า งประเทศนัน้ เป็ น อุ ป กรณ์ เ ฉพาะทางและมีร าคาสูง จนผู้ป รับ แต่ ง
เครือ่ งยนต์ไม่สามารถจัดหามาใช้ได้โดยทัวไป
่ ในบทความนี้ได้นําเสนอ
วิธกี ารจัดสร้างระบบไดนาโมมิเตอร์ราคาประหยัดโดยใช้อุปกรณ์ เชิง
พาณิชย์ทม่ี จี าํ หน่ายในประเทศอันได้แก่ เครือ่ งสูบไฮดรอลิคแบบบีบอัด
เป็ นตัวรับพลังงานจากเครื่องยนต์ โดยการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์
จากเครือ่ งยนต์เป็ นพลังงานศักดิในนํ้ามันไฮดรอลิค ทัง้ นี้อุปกรณ์ชนิดนี้
มีใช้ทวไปอย่
ั่
างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม นอกเหนือจากนี้ระบบ
นี้ยงั มีค่าความเฉื่อยตํ่า ซึง่ ให้การตอบสนองทีด่ กี ว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ระบบอื่นๆที่มใี นท้องตลาด ในบทความนํ าเสนอระบบไดนาโมมิเตอร์
ชนิดอุทกสถิตย์ขนาด 18 kW โดยใช้ชุดวาล์วระบายความดันในการ
ควบคุ ม ปริม าณภาระและวาล์ ว จํา กัด อัต ราการไหลในการควบคุ ม
อัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์ ผลการทดสอบชีใ้ ห้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์
ควบคุมข้างต้นสามารถควบคุมการทํางานได้เป็ นอย่างดีและยังสามารถ
ใช้ค่าความดันขาออกจากเครื่องสูบเป็ นตัวบ่งชี้ปริมาณภาระ(แรงบิด)
แทนการใช้เซ็นเซอร์วดั แรงบิดทีม่ รี าคาแพง
Abstract
Dynamometer plays essential role in internal combustion
engine R&D ,especially, in alternative fuels modification. In
Thailand, dynamometer needs to be imported, and it is a specific
equipments which not commercially sale. In addition, the cost of
dynamometer is relatively expensive which general mechanics
cannot effort it. In this paper, the hydrostatic dynamometer was
proposed as low-cost dynamometer for Thailand. This type of
dynamometer equipped with commercial hydraulic part that wildly
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used in industrial process. The hydraulic positive displacement
pump was applied as dynamometer. In this paper, the pressure
relief valve and flow regulator were used as controlling
equipments for constant load and constant revolution
respectively. As a results, these controlled valves could
excellently operate hydrostatic system as dynamometer.
Furthermore, the pressure output from positive displacement
pump could be applied as load (torque) indicator instead of
expensive torque tansducer.
1. บทนํา
ไดนาโมมิเตอร์เ ป็ นอุ ปกรณ์ วดั กําลัง ของเครื่องจัก รต้นกํา ลัง ที่ม ี
ความสําคัญต่อการวิจยั พัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการ
วิจ ัย พัฒ นาเครื่อ งยนต์ ส ัน ดาปภายในเพื่อ ปรับ ปรุ ง สมรรถนะของ
เครื่องยนต์หรือดัดแปลงให้สามารถใช้เชือ้ เพลิงทางเลือกประเภทต่างๆ
จําเป็ นต้องใช้ไดนาโมมิเตอร์ (Dynamometer) เพื่อทําการจําลองภาระ
ให้กบั เครื่องยนต์ระหว่างการปรับแต่ง ไดนาโมมิเตอร์อาศัยหลักการ
ของการดูดกลืนพลังงาน (Energy Absorption) จากเครือ่ งจักรต้นกําลัง
ในขณะเดี ย วกัน ก็ ม ีค วามสามารถในการวัด ปริม าณของแรงบิ ด
(Torque) และความเร็วเชิงมุม (Rotational Speed) ของเครือ่ งจักรต้น
กําลังนัน้ ๆ โดยทัวไปสามารถแบ่
่
งออกได้หลายชนิดตามวิธกี ารดูดกลืน
พลังงาน อันได้แก่ การใช้ระบบชลศาสตร์ (Hydraulic), ระบบอุทก
สถิตย์ (Hydrostatic) และ ระบบไฟฟ้า (Electric) ซึง่ แต่ล่ะระบบมีขอ้ ดี
และข้อเสียแตกต่างกันออกไป [1]
อย่างไรก็ตามไดนาโมมิเตอร์นนั ้ มิได้เป็ นอุปกรณ์ทม่ี ใี ช้อย่างทัวไป
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทยซึง่ จะมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจยั ขัน้ สูงเท่านัน้ ซึง่ ในแบบ (1) ไดนาโมมิเตอร์แบบไฮดรอลิก
และ (2) ไดนาโมมิเตอร์แบบไฟฟ้า ต้องนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง
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อีกทัง้ ประสบปญั หาด้านการติดตัง้ และบริการหลังการขายเนื่องจากไม่ม ี
ตัวแทนอยูใ่ นประเทศ
ในส่ว นของไดนาโมมิเ ตอร์แ บบอุ ท กสถิต ย์นัน้ แม้ว่า จะไม่ไ ด้ม ี
จํา หน่ า ยโดยตรงแต่ อุป กรณ์ ห ลัก ที่ใ ช้ใ นไดนาโมมิเ ตอร์ช นิ ดนี้ไ ด้แ ก่
เครื่อ งสู บ ไฮดรอลิก แบบบีบ อัด และชุ ด วาล์ ว ควบคุ ม นั น้ มีใ ช้อ ย่ า ง
แพร่ ห ลายในโรงงานอุ ต สาหกรรมและมีก ารผลิต เชิง พาณิ ช ย์ เ พื่อ
จําหน่ าย จึงมีเอกชนทีม่ สี นิ ค้าในคลังและบุคลากรในการซ่อมบํารุงอยู่
มากจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ไดนาโมมิเตอร์ช นิดนี้เป็ นระบบราคา
ประหยัดสําหรับประเทศไทย ใบบทความนี้จะได้นําเสนอวิธกี ารจัดสร้าง
และการทดสอบวิเคราะห์การทํางานระบบไดนาโมมิเตอร์ชนิดนี้
2. ไดนาโมมิ เตอร์แบบอุทกสถิ ตย์
Lahti และ Moskwa [3] ได้นําเสนอการใช้ไดมาโมมิเตอร์แบบ
ความดันสถิตย์ด้วยการใช้เครื่องสูบไฮดรอลิกกับเครื่องยนต์ทดสอบ
ชนิดสูบเดียว เนื่องจากการวิจยั พัฒนาเครื่องยนต์สนั ดาปภายในนิยม
กระทํากับเครื่องยนต์สูบเดียวโดยทัวไปแล้
่
วชุดทดสอบเครื่องยนต์จะ
ั
เป็ นไดนาโมมิเตอร์ชนิดกระแสเอ๊ดดี้ ทีพ่ บปญหาของระบบกระแสเอ๊ดดี้
ไม่สามารถทําการทดสอบเครื่องยนต์สูบเดียวในรอบตํ่า ได้เนื่ องจาก
ระบบนี้มมี วลเชิงมุม (Polar Moment of Inertia) สูง เมื่อทดสอบ
เครื่องยนต์สูบเดียวพบว่าความไม่ต่อเนื่องของกําลังเครื่องยนต์ส่งผล
กระทบต่อการวัดกําลังทีค่ วามเร็วรอบตํ่า ซึง่ ปญั หานี้สามารถแก้ไขได้
โดยการถ่วงล้อช่วยแรงเพิม่ แต่กก็ ่อให้เกิดปญั หาต่อเนื่องในการทดสอบ
ในภาวะทีไ่ ม่คงตัว ได้มกี ารเสนอให้ใช้เครือ่ งสูบไฮดรอลิคแบบบีบอัดมา
ใช้เป็ นไดนาโมมิเตอร์ชนิดความดันสถิตย์ซง่ึ มีมวลเชิงมุมตํ่าซึง่ สามารถ
ใช้ท ดสองเครื่อ งยนต์ ช นิ ด สูบ เดีย วที่ร อบการทํ า งานตํ่ า ได้ดีแ ละยัง
สามารถควบคุมแรงบิดได้เป็ นอย่างดีในช่วงความเร็วรอบตํ่า เพื่อทีจ่ ะ
จําลองสภาวะของการเผาไหม้ในเครือ่ งยนต์หลายสูบทีส่ ามารถทํางานที่
อัต ราเร็ว รอบตํ่ า ได้ อีก ทัง้ ได้ทํ า การออกแบบระบบฮาร์ด แวร์แ ละ
ซอฟแวร์ ค วบคุ ม เพื่อ จํ า ลองการทํ า งานของเครื่อ งยนต์ ห ลายสู บ
(Hardware in the loop, HIL) [2-5] โดยใช้ความสามารถของระบบไฮ
ดรอลิกทีส่ ามารถเป็ นได้ทางภาระ(เครื่องสูบ)และต้นกําลัง(มอเตอร์)ได้
ในการทดสอบการเผาไหม้จริงเพียงสูบเดียวเพือ่ ให้ได้ผลการทดสอบใน
ห้องเผาไหม้ทใ่ี กล้เคียงกับเครือ่ งยนต์หลายสูบมากทีส่ ดุ
ในงานก่อนหน้านี้[6] ได้ทําการเปรียบเทียบต้นทุนของไดนาโม
มิเตอร์ชนิดชลศาสตร์ (Hydraulic) และ ระบบเบรกเอ็ดดี้ (EddyCurrent) พบว่าอุปกรณ์อุทกสถิตย์ทม่ี จี าํ หน่ ายในประเทศมีตน้ ทุนตํ่า
กว่าไดนาโมมิเตอร์จากต่างประเทศ 2 และ 10 เท่า ตามลําดับ
ทัง้ นี้ยงั ได้มกี ารจําลองสภาวะการทํางานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
[7] โดยการใช้วาว์ลไฮดรอลิคในการควบคุมสภาวะการทํางานของระบบ
ไดนาโมมิเตอร์ซง่ึ ประกอบด้วย 2 กรณีได้แก่ (1) การควบคุมภาระคงที่
ด้วยวาล์วระบายความดันและ (2) การควบคุมความเร็วรอบคงที่ด้วย
วาล์วจํากัดอัตราการไหล ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าความดันในระบบและแรงบิดทีร่ ะบบไดนาโมมิเตอร์สร้างขึน้ แต่กย็ งั
พบว่าอัตราเร็วรอบของระบบก็เป็ นสิง่ ที่ต้องนํ ามาพิจารณา อย่างไรก็
ตามระบบอุทกสถิตย์กม็ กี ารตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงการทํางาน
ได้ดี

3. ข้อกําหนดการออกแบบ
ข้อกําหนดการออกแบบจะขึ้นอยู่กบั ขนาดไดนาโมมิเตอร์ขนาด
เล็ ก นี้ ต้ อ งสามารถรองรั บ เครื่ อ งยนต์ ข นาดเล็ ก ที่ ใ ช้ ใ นเครื่ อ ง
จักรยานยนต์ทม่ี ขี นาดไม่เกิน 150 ลบ.ซม. รวมถึงเครื่องยนต์ดเี ซล
เอนกประสงค์ขนาดไม่เกิน 709 ลบ.ซม. โดยมีรายละเอียดตามตาม
ตารางที่ 1 ในกรณีของเครือ่ งยนต์จกั รยานยนต์นนั ้ ต้องทําการใช้เกียร์
ในเครือ่ งยนต์ทาํ การลดรอบการทํางานซึง่ จะทําให้แรงบิดสูงสูดเพิม่ เป็ น
44 N-m และรอบการทํางานสูงสุดเป็ น 2,500 rpm
ตารางที่ 1 สมรรถนะของเครือ่ งยนต์เป้าหมาย
เครือ่ งยนต์

Yamaha
RX135i

Corrected

Yanmar
RT140

กําลังสูงสุด

8.5 kW

8.5 kW

11 kW

แรงบิดสูงสุด

12 N-m

44 N-m

42 N-m

รอบเครือ่ งยนต์ 9,000 rpm

2,500 rpm

2,400 rpm

อัตราทดเกียร์

-

-

3.60

4. ระบบทดสอบสมรรถนะ
โ ด ย ทั ว่ ไ ป แ ท่ น ท ด ส อ บ ส ม ร ร ถ น ะ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ (Engine
Dynamometer) ทีใ่ ช้ในการวิจยั พัฒนานัน้ ต้องสามารถควบคุมได้ใน 2
กรณี คือ ภาระคงที่ (Constant Load) และ ความเร็วรอบคงที่
(Constant Speed) โดยการควบคุมในสองกรณีน้สี ามารถใช้การควบคุม
เชิง อุ ท กได้ แ ก่ ก ารควบคุ ม แรงดัน และการควบคุ ม อัต ราการไหล
ตามลํ า ดับ ซึ่ง สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ว าล์ ว ระบายความดัน (Pressure
Relief) และวาล์วจํากัดอัตราการไหล (Flow Regulator) ทีใ่ ช้ควบคุมใน
ระบบไฮดรอลิค มาใช้ไ ด้เ พื่อ ให้เ ครื่อ งสูบ ทํ า งานเป็ น ระบบทดสอบ
สมรรถนะจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆให้เป็ นระบบการทํางานตาม
รูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภาพของระบบไดนาโมมิเตอร์อุทกสถิตย์
โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงได้แก่ วาล์วระบายความดัน, วาล์วจํากัดอัตรา
การไหล, ถังพักนํ้ามัน, ไส้กรองนํ้ามัน, เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
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และ วาล์ ว กั น ไหลย้ อ น ในส่ ว นของเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้ ท ดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบนัน้ ประกอบด้วยตัวแปลงสัญญาณความดันและ
ความเร็วรอบ ซึง่ จากการศึกษาก่อนหน้านี้ [7] ได้ทาํ การประเมินขนาด
อุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมโดยทีเ่ ครือ่ งสูบต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ซม./
รอบ

ครึง่ หนึ่งของความดันทํางานสูงสุดที่ 250 BAR ทัง้ นี้ผลการทดสอบได้
แสดงถึงความสัมพันธ์ของความดันขาออกของเครื่องสูบและแรงบิดมี
ลัก ษณะเป็ น เชิง เส้น ตรง อย่ า งไรก็ ต ามที่อ ัต ราเร็ว รอบที่สูง ขึ้น ก็ม ี
แนวโน้ ม ต่ อ ปริม าณภาระ(แรงบิด )ที่สู ง ขึ้น ที่ค วามดัน เดีย วกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผบการจําลองในการศึกษาก่อนหน้านี้ [7]

5. ต้นแบบไดนาโมมิ เตอร์ชนิ ดอุทกสถิ ตย์
จากรูปที่ 2 แสดงถึงระบบต้นแบบของไดนาโมมิเตอร์ชนิดอุทก
สถิตย์สําหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โดยใช้อุปกรณ์ทม่ี รี ายละเอียดตาม
ตารางที่ 3 ซึง่ ประกอบด้วยเครือ่ งยนต์แกโซลีนขนาด 9 แรงม้า, เครือ่ ง
สูบของเหลวแบบบีบอัดชนิดเฟื องภายนอกขนาด 14.5 ลบ.ซม/รอบ,
วาล์วควบคุมระบายความดันชนิดปรับได้ (0-250 bar), วาล์วจํากัด
อัตราการไหลขนาด 30 ลิตรต่อนาที และ อุปกรณ์วดั แรงบิด (Torque
Transducer) ขนาด 50 N.m เพื่อทําการวัดค่าของระบบการทํางาน
โดยระบบใช้น้ํามันไฮดรอลิคชนิด SAE 20W

รูปที่ 2 ระบบไดนาโมมิเตอร์ชนิดอุกทกสถิต

รูปที่ 3 วาล์วระบายความดันทีใ่ ช้ในการทดสอบ

ตารางที่ 3 รายละเอียดของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ

6. ผลการทดสอบการใช้วาล์วระบายความดันเพื่อควบคุมปริ มาณ
ภาระ
ในการทดสอบนี้ ใช้ก ารปรับ ความดัน ขาออกจากเครื่อ งสูบด้ว ย
วาล์วระบายความดัน (Pressure Relief Valve, รูปที่ 3) ซึง่ ทําหน้าที่
รัก ษาความดันให้คงที่ตามการปรับตัง้ โดยการตัง้ ความดันเพื่อปรับ
ปริมาณภาระและทําการปรับลิ้นเร่งของเครื่องยนต์เพื่อทําการรักษา
อัตราเร็วรอบการทํางานของเครือ่ งยนต์ ซึง่ ผลทดสอบได้แสดงในรูปที่ 4
โดยระบบนี้สามารถสร้างแรงบิดเพือ่ ใช้เป็ นภาระได้ตงั ้ แต่ 8 ถึง 18 N.m
ทัง้ นี้เ ป็ นข้อจํากัดของขนาดเครื่อ งยนต์ความดันในระบบยัง สูงไม่ถึง
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รูปที่ 4 การใช้วาล์วระบายความดันความคุมภาระ
7. ผลการทดสอบการใช้วาล์วจํากัดอัตราการไหลในการควบคุม
อัตราเร็วรอบ
อีก ลัก ษณะการทํ า งานของระบบไดนาโมมิเ ตอร์ค ือ การ
ควบคุมอัตราเร็วรอบ ในระบบอุทกสถิตย์นนั ้ การควบคุมอัตราการไหล
ของนํ้ า มัน ไฮดรอลิค สัม พัน ธ์ก ับ อัต ราเร็ว รอบของเครื่อ งสูบ ในการ
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ทดสอบนี้ได้ใช้วาล์วจํากัดอัตราการไหล (Flow Regulator) ทีม่ ใี ช้อยู่ใน
ระบบไฮดรอลิคตามทีแ่ สดงในรูปที่ 5 อีกทัง้ วาล์วรุ่นทีใ่ ช้น้ียงั สามารถ
ปรับตัวเข้าการความดันและอุณหภูมขิ องนํ้ ามันทีเ่ ปลีย่ นไป (Pressure
and Temperature Compensate) ซึง่ จะรักษาระดับอัตราการไหลได้
คงที่ การทดสอบได้ทาํ การปรับตัง้ วาล์วจํากัดอัตราการไหลให้คงทีใ่ นรูป
ที่ 6 พบว่าเมื่อทําการปรับลิ้นเร่งให้ภาระสูงขึน้ ระบบไดนาโมมิเตอร์
ยัง คงรัก ษาความเร็ว รอบไว้ไ ด้โ ดยมีค วามเปลี่ย นแปลงในย่ า นที่ใ ช้
ทดสอบไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งก็สอดคล้องกับการจําลองในการศึกษา
ก่อนหน้านี้ ทีเ่ ป็ นผลมาจากประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของเครือ่ งสูบ

กําลังและจังหวะอัดเป็ นวัฎจักรส่งผลให้ความดันในระบบและแรงบิด
เปลีย่ นแปลงขึน้ ลงตามวัฎจักรการทํางานและยากต่อการอ่านค่า

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของแรงบิดและความดันเมือ่ ใช้วาล์วจํากัดอัตรา
การไหลควบคุม

รูปที่ 5 วาล์วจํากัดอัตราการไหลทีใ่ ช้ในการทดสอบ

รูปที่ 6 การใช้วาล์วจํากัดอัตราการไหลควบคุมอัตราเร็วรอบ
ทัง้ นี้ ใ นทางปฎิบ ัติเ มื่อ ระหว่ า งทํ า การปรับ แต่ ง เครื่อ งยนต์ บ น
ไดนาโมมิเตอร์ทส่ี ภาวะหนึ่งอาจะมีกาํ ลังเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเพียงเล็กน้อย
ซึง่ ผลการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้วาล์วจํากัดอัตราการไหล
ในการควบคุมอัตราเร็วรอบของไดนาโมมิเตอร์ได้
ในรูปที่ 7แสดงถึงความสัมพันธ์ของภาระของไดนาโมมิเตอร์และ
ความดันในระบบจะเห็นถึงแนวโน้มในลักษณะแปรผันตรงแต่เมื่อดูใน
รายละเอีย ดแล้ว พบว่ า จะมีค วามไม่แ น่ น อนอยู่ ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากการ
ตอบสนองทีร่ วดเร็วของวาล์วจํากัดอัตราการไหลในการรักษาค่าทีต่ งั ้ ไว้
ในขณะทีก่ ารทํางานของเครื่องยนต์สบู เดียวชนิด 4 จังหวะทีม่ จี งั หวะ

8. การใช้ระบบอุทกสถิ ตย์เป็ นไดนาโมมิ เตอร์ต้นทุนตํา่
จากผลการทดสอบข้างต้นได้ชใ้ี ห้เห็นว่าการใช้วาล์วควบคุมไฮดรอ
ลิคใช้ควบคุมการทํางานของระบบอุทกถิตย์ได้ในกรณีการควบคุมภาระ
และการควบคุมอัตราเร็วรอบ อย่างไรก็ตามการใช้วาล์วจํากัดอัตราการ
ไหลในการควบคุมอัตราเร็วรอบนัน้ ทีใ่ นการทดสอบนี้ทเ่ี ป็ นเครื่องยนต์
ชนิดสูบเดียวก่อให้เกิดปญั หาในการอ่านค่าภาระซึ่งสามารถแก้ไขได้
โดยการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลชนิดความถีส่ งู (High-Bandwidth Data
Acquisition) ซึง่ มีราคาสูงและผิดวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ ในส่วน
ของการควบคุ มภาระด้ว ยวาล์ว ระบายความดันนัน้ ระบบอุ ทกสถิตย์
สามารถตอบสนองได้ดสี ามารถทําการปรับภาระได้ตามความต้องการ
ในการทดสอบและอ่านค่าภาระ(แรงบิด)และความดันโดยที่ไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทีม่ รี าคาสูง จากรูปที่ 8 แสดงถึงการ
ทดสอบทีม่ มุ ลิน้ เร่งสูงสุดของเครือ่ งยนต์ทดสอบ
อนึ่ ง จากผลการทดสอบวาล์ ว ระบายความดัน สามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมภาระของไดนาโมมิเตอร์ได้อกี ทัง้ ยังสามารถ
ใช้ประโยชน์ จากความสัมพันธ์ระหว่างความดันของระบบและแรงบิด
เพือ่ ใช้ประเมินปริมาณภาระได้ โดยความสัมพันธ์สามารถเขียนออกมา
เป็ นสมการของ แรงบิด (T), ความดัน (P) และ อัตราเร็วรอบ (RPM)
ซึง่ ได้แสดงในสมการที่ (1) โดยที่ แรงบิดมีหน่ วยเป็ น N.m, ความดันมี
หน่ วยเป็ น BARg, อัตราเร็วรอบมีหน่วยเป็ นรอบต่อนาที และมีค่า r2 =
0.99999
T = 2.978538584 + 0.001068592665 × RPM + 0.2505678677 × P

(1)
จากการวิเคราะห์น้ีสามารถกล่าวได้ว่าระบบอุทกสถิตย์สามารถใช้
ประโยชน์ จากความดันในระบบเป็ นตัวบ่งชี้ปริมาณภาระได้ โดยที่ไม่
จําเป็ นต้องติดตัง้ อุปกรณ์เซ็นเซอร์วดั แรงบิดที่มรี าคาสูงไว้ตลอดเวลา
แต่ใช้เพียงเพือ่ การปรับเทียบค่าเท่านัน้
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Thailand – Material compatibility tests
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บทคัดย่อ
จากสภาวะราคานํ้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้สง่ ให้คา่ ครองชีพของประชาชน
ทั ่วไปสูงขึน้ ตาม เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว รัฐบาลจึงมีมาตรการ
ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มสี ่วนผสมเอทานอลร้อยละ20 โดย
ปริมาตรกับนํ้ามันแกสโซลีน หรือทีใ่ ช้ช่อื ทางการค้าว่าอี20 เพือ่ ให้การ
ส่งเสริมของภาครัฐบาลบรรลุ จุดมุ่งหมาย การศึกษาการใช้เชื้อเพลิง
ชนิดนี้อย่างรอบด้านจึงมีความจําเป็ น หนึ่งในความสนใจดังกล่าวคือ
ผลกระทบของอี2 0ต่อชิ้นส่วนยานยนต์ในระบบส่งจ่ายเชื้อ เพลิงของ
จักรยานยนต์รุ่นเก่า โดยการคัดสรรชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์รุ่นปี
2005 มาทดสอบ Materials Compatibility โดยใช้วธิ กี ารแช่ในระบบปิ ด
ทีอ่ ุณหภูม ิ 70 ± 2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1000 ชัวโมง
่
ซึง่ การทดสอบดังกล่าวได้ถูกออกแบบให้เป็ นไปตามมาตราฐาน SAE
และ ASTM เพือ่ จําลองสภาวะการใช้งานจริง โดยทีร่ ะหว่าง รวมถึง
หลังจากสิน้ สุดการทดสอบ ค่าข้อมูลต่างๆ (ขนาด นํ้ าหนัก ความแข็ง
รวมถึง ภาพถ่ า ย) จะถูก บันทึก เพื่อการเปรีย บเทีย บข้อ มูล ที่ไ ด้จ าก
ชิ้นส่วนทีแ่ ช่ในเชื้อเพลิงเบนซิน 91 กับข้อมูลที่ได้จากชิ้นส่วนที่แช่ใน
เชือ้ เพลิงอี20 ผลการวิเคราะห์ทงั ้ ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า
ลัก ษณะภายนอก ของชิ้น ส่ว นที่เ ป็ น โลหะ ได้แ ก่ ก้า นลูก ลอย และ
แผงวงจรของมิเตอร์วดั ระดับนํ้ ามัน ที่ผ่านการแช่ในนํ้ ามันอี20 มี
ลักษณะสีทห่ี มองกว่าทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 แต่ไม่สามารถสังเกตเห็น
การผุกร่อนหรือการกัดกร่อนของเนื้อโลหะ รวมถึงสารแขวนลอยโลหะอ๊
อกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ ตกตะกอนในนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการทดสอบ สําหรับ
วัสดุท่เี ป็ นโพลิเมอร์พบว่ามีการเปลี่ยนสีของกรองเชื้อเพลิงในชุดปมั ้
นํ้ามันเชือ้ เพลิง แต่การเปลีย่ นแปลงสีของชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นโพลิเมอร์อาจไม่
ั อ้ เพลิง
มีผลกระทบใดๆต่อการใช้งานของปมเชื

Abstract
As the soaring gasoline price, the study of using alternative
gasoline blends with other oxygenate additives such as Ethanol,
Methanol, etc., to automotives becomes necessary. In Thailand,
gasoline mixtures with 20% Ethanol by volume so called E20
recently available with guaranteed lower selling price are
expected to replace the former types of gasoline. The looming
change leads to certain concerns on material compatibility with
E20 for automobiles deliberately not designed to run by the
blends. Parts in fuel supply systems of pre-determined motorcycle
of years 2005, believed to represent most used motorcycle in
Thailand, were selected. Fluid immersion tests complying with
SAE and ASTM were performed to those parts. Contained in
closed containers, the metallic and polymeric parts were
submersed in test fluids inside an oven in which temperature had
been maintained at 70 ± 2˚C for at least 1000 hours. Weekly
collected data, i.e. physical appearances and physical properties,
were statistical evaluated for parts’ compatibility to E20 by
comparing the data to those collected derived from the other
parts submersed in E0 test fluid. A significant level of differences
indicates non-compatibility of a part with an assumption that the
part is already compatible with E0.

คําสําคัญ: การทดสอบวัสดุ, เชือ้ เพลิงเบนซินผสมเอทานอลร้อยละ 20

Keyword: Compatibility test, E20
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1. คํานํา
เนื่องจากราคานํ้ามันเบนซินในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึน้ ต่อเนื่อง
จนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในประเทศเป็ นอย่างมาก
การส่งเสริมให้มกี ารใช้เชื้อเพลิงทดแทนจึงมีความจําเป็ น ประกอบกับ
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมทีม่ กี ําลังผลิตเอทานอลในปริมาณ
ทีเ่ พียงพอเพื่อการส่งออก จากวัตถุดบิ ที่ได้จากอ้อยและมันสําปะหลัง
การใช้เชือ้ เพลิงทดแทนทีม่ สี ว่ นผสมของเอทานอล จึงเหมาะสมอย่างยิง่
สํา หรับ ประเทศไทย ทัง้ ในแง่เ ศรฐศาสตร์แ ละความมันคงทางด้
่
าน
พลังงาน ที่ประเทศไทยจะสามารถลดการเพิง่ พานํ้ ามันเชื้อเพลิงจาก
การนํ า เข้า พร้อมทัง้ เพิม่ เสถีย รภาพทางด้านพลังงานให้กบั ประเทศ
นอกจากนี้แล้วยังเป็ นการกระจายรายได้สเู่ กษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลัง
และอ้อย
ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทดแทนทีม่ ี
ส่วนผสมของเอทานอล โดยเริม่ ต้นทีอ่ ตั ราส่วนการผสมของเอทานอล
ร้อยละ 20 โดยปริมาตรในนํ้ามันแกสโซลีน ซึง่ อาจมีมากถึงร้อยละ 85
โดยปริมาตรในอนาคต โดยใช้มาตรการทางด้านภาษีเพือ่ สร้างแรงจูงใจ
ให้ก ับ ผู้ผ ลิต ยานยนต์ ประกอบกับ การส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ ว มของ
สถาบันทางการศึกษาทีเ่ ป็ นอิสระในการวิจยั และศึกษาผลกระทบของ
นํ้ ามั น อี 20 เพื่ อ เพิ่ ม ความมั น่ ใจต่ อ ประชาชนทั ว่ ไป กล่ า วคื อ
รถจักรยานยนต์รุ่นก่อนปี 2006 ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้กบั
นํ้ามันอี20 สองยีห่ อ้ ทีถ่ ูกคัดเลือกจากความนิยมในประเทศไทย ซึง่ จะ
ขอกล่าวชื่อย่อ เป็ นยีห่ อ้ A และยีห่ อ้ B มาทําการทดสอบชิน้ ส่วนทีอ่ ยู่
ในทางเดินนํ้ามันเชือ้ เพลิงจากถังนํ้ ามันเชือ้ เพลิงไปจนถึงห้องเผาไหม้
โดยวิธกี ารแช่ เพือ่ เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้จากชิน้ ทีแ่ ช่ในเชือ้ เพลิงอี20 กับ
ชิน้ ทีแ่ ช่ในเชือ้ เพลิงเบนซิน 91 ของแต่ละยีห่ อ้ ความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้
จะเป็ นตัวบ่งชี้ผลกระทบของเชื้อเพลิงอี20ต่อชิน้ ส่วนทีท่ ําการทดสอบ
และเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ท่จี ะใช้
เชื้อเพลิงอี20 เป็ นเชื้อเพลิงทดแทน นอกจากนี้ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ยัง
เป็ นข้อมูลที่สําคัญในการดัดแปรงชิ้นส่วนยานยนต์ให้สามารถรองรับ
การใช้งานกับเชือ้ เพลิงผสมเอทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร รวมทัง้ ยัง
เป็ น แนวทางสํ า หรับ การศึ ก ษาและการวิจ ัย การใช้ง านของนํ้ า มัน
เชื้อเพลิงที่มสี ่วนผสมเอทานอลมากกว่า ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ใน
อนาคตอีกด้วย
2.ทฤษฎีและการคํานวณ
ในการวิจยั นี้ วิธกี ารศึกษาผลกระทบของนํ้ามัน อี20 ของชิน้ ส่วน
รถจักรยานยนต์ได้จากการดัดแปลงมาตราฐาน SAE 1681 [1] สําหรับ
มาตรฐานนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีช่ ใั นกานทดสอบ, SAE J1747 [2] สําหรับ
การทดสอบวัสดุทเ่ี ป็ นโลหะ และSAE J1748 [3] สําหรับการทดสอบ
วัสดุทเ่ี ป็ นโพลีเมอร์ ซึง่ ค่าตัวแปรต่างๆในการวิจยั ได้สรุปไว้ดงั นี้
2.1 Apparent percent weight increase (WI) เป็ นค่าบ่งชีก้ ารแทรก
ซึมของนํ้ ามันเชื้อเพลิงในชิ้นส่วนที่เป็ น polymer โดยค่าดังกล่าว
สามารถหาได้จากสมการที่ 1
Apparent percent weight increase =
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wet weight - original weight
× 100 (Eq.1)
original weight

โดยที่ Original weight คือนํ้าหนักของชิน้ ส่วนก่อนการทดสอบ และ
Wet weight คือนํ้าหนักของชิน้ ส่วนหลังจากการแช่และเป่าด้วยลมเพือ่
กําจัดหยดนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีผ่ วิ ภายนอกของชิน้ ส่วน
2.2 Apparent percent weight lost (WL) เป็ นค่าบงชีก้ ารสูญเสียของ
วัสดุทท่ี ําจากโพลิเมอร์เข้าไปในนํ้ ามันเชือ้ เพลิงทีช่ น้ิ ส่วนนัน้ แช่อยู่ โดย
ค่าดังกล่าวสามารถหาได้จากสมการที่ 2
Percent weight lost =

dried weight - original weight
× 100
original weight

(Eq. 2)

โดยที่ Dried weight คือนํ้าหนักของชิน้ ส่วนทีไ่ ด้จากการชังชิ
่ น้ ส่วนเมือ่
สิน้ สุดการทดสอบ หลังจากถูกอบให้แห้งในภาชนะเปิ ด ทีอ่ ุณหภูม ิ 70
±2 ºC เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
2.3 Percent Hardness change (HD) เป็ นค่าบ่งชีก้ ารเปลีย่ นแปลง
คุ ณ สมบัติท างกล ของวัส ดุ ท่ีเ ป็ น โพลิเ มอร์เ นื่ อ งจากผลกระทบของ
นํ้ามันเบนซินอี20 เปรียบเทียบกับผลกระทบจากนํ้ามันเบนซิน 91 โดย
ค่าดังกล่าวสามารถหาได้จากสมการที่ 3
Percent hardness change =

hardness E20 - hardness E0
× 100
hardness E0

(Eq. 3)

2.4 Percent Dimension Change (DC) เป็ นค่าบ่งชี้ถงึ ความ
เปลีย่ นแปลงความหนาของท่อเนื่องการแทรกซึมของนํ้ามันเบนซินอี20
เปรีย บเทีย บกับการแทรกซึม ของนํ้ า มัน เบนซิน 91 โดยค่า ดัง กล่า ว
สามารถหาได้จากสมการที่ 4
Percent dimension change =

dimension E20 - dimension E0
× 100 (Eq. 4)
dimension E0

ค่าทีไ่ ด้จากสมการทัง้ 4 จะนํ ามาเฉลีย่ ค่าในทางสถิตเิ พื่อให้เห็นถึง
ความแตกต่ า งของปริม าณดัง กล่ า ว ที่เ กิด จากผลกระทบของนํ้ า มัน
เบนซินอี20 เปรียบเทียบกับผลกระทบทีเ่ กิดจากนํ้ามันเบนซิน 91
3. อุปกรณ์การทดลองและวิ ธีการทดลอง
3.1 การเลือกชิ้ นส่วนในการทดสอบ
ชิ้นส่วนที่นํามาทดสอบจะเป็ นชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์รุ่นปี
2005 ทีอ่ ยู่ในเส้นทางเดินนํ้ ามันทีอ่ าจเกิดความเสียหายจากการสัมผัส
นํ้ามัน หรือไอนํ้ามันได้ โดยรายการชิน้ ส่วนต่างๆทีถ่ ูกเลือกของ ยีห่ อ้ A
และยีห่ อ้ B และได้สรุปไว้ในตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
3.2 นํ้ามันเชื้อเพลิ งที่ใช้ในการทดสอบ (Test Fluids)
เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการทดสอบนี้ คือนํ้ ามันเบนซินอี20 ทีเ่ ป็ นไปตาม
มาตรฐานของกรมธุ ร กิจ พลัง งาน ที่ผ ลิต โดยบริษ ัท บางจาก จํา กัด
(มหาชน) และ นํ้ามันเบนซิน 91 ทีถ่ ูกนํามาเป็ นนํ้ามันเชือ้ เพลิงเพือ่ การ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง นํ้ า มั น เ บ น ซิ น อี 20 ต่ อ ชิ้ น ส่ ว น
รถจักรยานยนต์
3.3 อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการทดสอบ (Test Condition)
อุณหภูม ิ และเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ Materials Compatibility
ของวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนยานยนต์จะมีค่าแตกต่างกันไปตามประเภทของ
วัสดุ, มาตราฐานที่ใช้ในการทดสอบ, และผูท้ ดสอบ ดังที่ได้สรุปไว้ใน
ตารางที1่ ซึง่ การทดสอบทีอ่ ุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ ระยะเวลาในการทดสอบจะ
ลดลง ซึง่ การทดสอบทีอ่ ุณหภูม ิ 100ºC เป็ นเวลา 720 ชั ่วโมงของวัสดุท่ี
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เป็ นโลหะอาจเทียบเท่ากับการใช้งานจริงของวัสดุดงั กล่าวถึง 15 ปี [4]
ดังนัน้ เพื่อทีจ่ ะสามารถทดสอบวัสดุทเ่ี ป็ นทัง้ โลหะ และโพลิเมอร์ได้ใน
เวลาเดียวกัน และสามารถประเมินผลความคงทนของวัสดุต่อนํ้ ามัน
เบนซินอี20 ได้ในช่วงเวลาของการวิจยั นื้ การทดสอบชิน้ ส่วนรถยนต์ทงั ้
ทีท่ าํ จากโลหะ และโพลิเมอร์จงึ ดําเนินการทีอ่ ุณหภูม ิ 70 ºC เป็ นเวลา
อย่างน้อย 1000 ชั ่วโมง

บนสุด ของชิ้นส่วนนัน้ [1] เพื่อ ทํา การอบในตู้อ บ (รูป ที่ 2) ที่ควบคุ ม
อุณหภูมไิ ว้ท่ี 70 ±2 ºC

ตารางที่ 1 ตารางสรุปวิธกี ารทดสอบ Fluid immersion test ของวัสดุชนิด
ต่างๆ
มาตราฐาน
SAE J1747 [1]
SAE J1748 [1]
SAE 3710 [2]
Orbital [5]

ประเภทวัสดุ
โลหะ
โพลิเมอร์
Aluminum
โลหะและโพลิเมอร์

อุณหภูม ิ (ºC) เวลา (ชั ่วโมง)
45±2
2,000
55 ±2
2,000
100
720
55 ±2
2,000

3.4 ขัน้ ตอนการทดสอบ (Test Procedure)
การทดสอบจะเริม่ จากการนําชิน้ ส่วนยานยนต์ทเ่ี ลือกไว้มาทดสอบ
Materials Compatibility โดยวิธ ี Fluid Immersion Test ตามมาตรฐาน
SAE J1747 [2] และ SAEJ1748 [3] ทีท่ าํ การแช่ชน้ิ ส่วนดังกล่าว ใน
เชือ้ เพลิงทดสอบ นันคื
่ อนํ้ามันเบนซิน91 และเบนซินอี 20
การทดสอบจะกระทํ า ทั ง้ ที่ เ ป็ นชิ้ น ส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถแยก
ส่วนประกอบทีเ่ ป็ นโลหะจากชิ้นส่วนทีเ่ ป็ นโพลิเมอร์ได้ และชิ้นส่วนที่
สามารถแยกออกเป็ นส่วนประกอบที่ทําจากโลหะ และโพลิเมอร์ออก
จากกัน ได้ เช่ น โอริง และ ซีล ต่ า งๆ โดยการนํ า ชิ้น ส่ว นนัน้ มาแช่ใ น
เชือ้ เพลิงทดสอบทีใ่ ส่ในบีกเกอร์แก้วทนความร้อนทีม่ คี วามจุขนาด 250,
600, และ 1000 มล. โดยทีบ่ กี เกอร์แก้วจะถูกใส่ไว้ในภาชนะสแตนเลสส
ตีลอีกชัน้ (รูปที่ 1) เพือ่ ป้องกันไม่ให้ไอเชือ้ เพลิงทดสอบระเหยออกจาก
ภาชนะได้

รูปที่ 2 ตูอ้ บขนาด 1060 x 1300 x 700 มม. ทีส่ ามารถควบคุมอุณหภูม ิ
ที่ 70 ±2 ºC
ทุกๆ สัปดาห์ ชิน้ ส่วนจะถูกนํ าออกมาแช่ในนํ้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละ
ชนิดทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
เพื่อมาทําความสะอาดตาม
กรรมวิธมี าตรฐานของแต่ละประเภทของวัสดุ [1,2,3] ก่อนทีจ่ ะชั ่ง
นํ้ า หนัก ด้วยตาชังที
่ ่มคี วามละเอีย ดอย่างน้ อ ย 0.0001 กรัม (รูป ที่ 3
ซ้าย) และวัดขนาดโดยใช้กล้อง Stereoscope Model Leica MS5 (รูปที่
4 ซ้าย) ในสภาพเปี ยก (Wet Condition) พร้อมทัง้ เปลีย่ นนํ้ามันทีใ่ ช้ใน
การทดสอบ

รูปที่ 3 เครือ่ งชังนําหนัก (ซ้าย) ยีห่ อ้ ScienTech 210D, เครือ่ งวัด
Durometer Type A ด้วยนําหนักกด 1 kg (ขวา)

รูปที่ 1 บีกเกอร์แก้วทนความร้อน ขนาด 250, 600, 1000 มล. พร้อม
ด้วย ภาชนะสแตนเลสสตีล ทีเ่ ป็ นแบบ Airtight ตามขนาดของบีกเกอร์
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ นํ้ าหนัก, ขนาด, และ ลักษณะทางกายภาพใน
ระดับ Macroscopic และ Microscopic จะถูกบันทึก ก่อนทีจ่ ะนํ า
ชิ้นส่วนยานยนต์มาแช่ภายใต้น้ํ ามันเชื้อเพลิง ที่บรรจุในบีกเกอร์แก้ว
โดยมีการเผื่อนํ้ามันทีอ่ าจจะระเหยไว้ประมาณ 1 – 3 ซม.จากส่วน

ค่านํ้าหนักทีไ่ ด้จะใช้ในการคํานวณค่า Apparent Percent Weight
Increase เพื่อค้นหาจุดอิม่ ตัวของการเกิดการบวมก่อนทีจ่ ะทําการวัด
Percent Weight Loss ของวัสดุโพลิเมอร์นัน้ ในสภาพแห้ง (Dried
Condition) เช่ น เดี ย วกั บ วั ส ดุ ท่ี เ ป็ นโลหะ รู ป ภาพทั ้ง ในระดั บ
Macroscopic จากกล้อง Stereoscope (รูปที่ 4 ซ้าย) และ Microscopic
จากกล้องจุลทรรศ์ (รูปที่ 4 ขวา) จะถูก บันทึก ไว้ รวมถึง การเปลี่ย น
นํ้ามันเชือ้ เพลิงทีแ่ ช่ชน้ิ ส่วนนัน้ เพื่อนําข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการวิเคราะห์
ผลกระทบของนํ้ามันเชือ้ เพลิงอี20 ต่อชิน้ ส่วนยานยนต์ดงั กล่าว
เมือ่ สิน้ สุดการทดสอบ ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นโพลิเมอร์จะถูกอบให้แห้งที่
อุณหภูมทิ ่ี 70 ±2 ºC เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
เพือ่ หาค่า Percent weight
lost ในลักษณะ Dried condition ก่อนทีจ่ ะหาค่า Hardness ของท่อโพลิ
เมอร์ โดยการเฉลีย่ จากการวัด 5 จุดต่อชิน้ งาน ด้วย Durometer scale
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shore A ทีใ่ ช้น้ําหนักกดที่ 1 kg (รูปที่ 3 ขวา) การวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบจะใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ไม่วา่ จะเป็ นนํ้าหนักและขนาด
ในเชิงปริมาณ และทางกายภาพในระดับ Macroscopic และ
Microscopic ในเชิงคุณภาพโดยรูปถ่าย ระหว่างชิน้ ส่วนยานยนต์ทแ่ี ช่
ในนํ้ามันเบนซิน 91 กับชิน้ ส่วนยานยนต์ทแ่ี ช่ในนํ้ามันเบนซินอี 20 โดย
สมมุตฐิ านทีว่ า่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ทน่ี ํามานัน้ สามารถใช้งานได้กบั นํ้ามัน
เบนซิน91 ดังนัน้ ค่าความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างชิน้ งานทีแ่ ช่ในนํ้ามัน
เบนซิน 91 และเบนซินอี20 จึงสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์
Materials compatibility ของชิน้ ส่วนนัน้ ได้

ได้แก่ Fuel Tube ในชุดคาร์บเู รเตอร์, Fuel Filter Cap, Seal of Fuel
meter, และ Fuel Tube มีความแตกต่างของนํ้าหนักทีเ่ กิดจากการ
แทรกซึมของนํ้ามันอี20 สูงกว่านํ้ามันอี0 อย่างเห็นได้ชดั วิธกี าร
วิเคราะห์ของแปรปรวนของช่วงข้อมูล [6] แต่ชน้ิ ส่วนโอริงในชุด
คาร์บเู รเตอร์นนั ้ ไม่สามารถสรุปถึงความแตกต่างได้เนื่องจากการ
กระจายตัวของข้อมูล ส่วนผลการวัดการเปลีย่ นแปลงของขนาดความ
หนาของชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นท่อ พบว่าความแตกต่างของขนาดมีไม่มากนัก

ข)

ก)

รูปที่ 4 กล้อง Stereoscope Model Leica MS5(ซ้าย) พร้อมด้วย
Digital Camera Model Leica EC3 และ กล้อง Microscope Model
Leica DM4000(ขวา) ที่ตดิ ตัง้ อยู่ด้านบน กล้องทัง้ สองได้รบั ความ
อนุ เคราะห์จาก บริษทั เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
4. ผลการประเมินชิ้ นส่วนรถจักรยานยนต์ในห้องปฎิ บตั ิ การ
4.1 ผลการทดสอบชิ้ นส่วนของรถจักรยานยนต์ A
จากการตรวจสอบลักษณะภายนอกของชิน้ ส่วนต่างๆของรถจักรยานยนต์ A ด้วยตาเปล่าและผ่านกล้องจุลทรรศน์ พบว่าไม่มกี ารสึก
กร่อนในลักษณะของรอยโหว่ของชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นโลหะ พบแต่เพียงสีทเ่ี ป
ลียนไปของแผงวงจรวัดระดับนํ้ามัน (รูปที่ 5ก), ก้านลูกลอยวัดระดับนํ้า
มัน(รูปที่ 5ข), ชิน้ ส่วนทีม่ สี ว่ นผสมของทองแดงในชุดคาร์บเู รเตอร์ (รูป
ที่ 5ง และ 6ก) ทีน่ ้ํามันอี20 มีผลทําให้พน้ื ผิวโลหะมีลกั ษณะคลํ้ากว่าที่
แช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 อย่างเห็นได้ชดั แต่มผี ลกระทบน้อยกับDrain
Screw(รูปที่ 6ง)
ส่วนชิน้ ส่วนโพลิเมอร์ทท่ี าํ จากพลาสติก ได้แก่ Fuel Filter (รูปที่ 6
ค) ในชุดคาร์บเู รเตอร์ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันอี20 มีสที เ่ี ปลีย่ นจากสีขาวเป็ นสี
นํ้าตาลเข้มกว่าชิน้ ส่วนทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 แต่กลับมีผลตรงกัน
ข้ามกับลูกลอยในชุดคาร์บเู รเตอร์ทแ่ี ช่ในนํ้ามันอี0(รูปที่ 6ข) ทีม่ สี เี ข้ม
กว่า
ถึงอย่างไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงสีของชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นโพลิเมอร์
ดังกล่าวอาจไม่มผี ลต่อการทํางานของชิน้ ส่วนนัน้ [7] ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การ
เปลีย่ นแปลงคุณสมบัตทิ างกายภาพด้วย นอกจากนี้แล้ว พบว่าชิน้ ส่วน
อีลาสโตเมอร์ ได้แก่ Seal ของ Fuel meter มีลกั ษณะทีด่ า้ นกว่า
หลังจากทําการแช่ในนํ้ามันอี20 (รูปที่ 5ค) และยาง Diaphragm(รูปที่
6จ) ทีผ่ ลกระทบของนํ้ามันทัง้ สองชนิดใกล้เคียงกัน
จากผลการหา Apparent percent weight increase ของชิน้ ส่วน
โพลิเมอร์ในลักษณะเปียก พบว่าวัสดุทเ่ี ป็ นอีลาสโตเมอร์ และพลาสติก
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ค)

ง)
รูปที่ 5ก-ง แสดงความแตกต่างกันของชิน้ ส่วนต่างๆ โดยทีช่ น้ิ ส่วนทีแ่ ช่
ในนํ้ามันเบนซิน 91 (รูปซ้าย) เทียบกับ ชิน้ ส่วนทีแ่ ช่ในนํ้ามันอี0 (รูป
ขวา) ก)แผงวงจรมิเตอร์วดั ระดับนํ้ามัน ข)ก้านลูกลอยวัดระดับนํ้ามัน ค)
Seal ของ Fuel meter ง) Over Flow Port ในชุด Carburetor

ก)

ข)

ค)

ง)

จ)
รูปที่ 6ก-จ) แสดงความแตกต่างกันของชิน้ ส่วนต่างๆ โดยทีช่ น้ิ ส่วนที่
แช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 (รูปซ้าย) เทียบกับ ชิน้ ส่วนทีแ่ ช่ในนํ้ามันอี0 (รูป
ขวา) ก)เข็มเดินเบา, ข)ลูกลอยนํ้ามันเชือ้ เพลิง, ค)กรองนํ้ามันเชือ้ เพลิง,
ง)Drain screw, และ จ)Diaphragm

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ซึง่ ค่าความแตกต่างของค่า Mean ของปริมาณต่างๆ เมือ่ เฉลีย่ ค่า
Apparent percent weight increase และ percent dimension change
ในการนําชิน้ ส่วนออกมาวัดห้าครัง้ หลังสุด รวมถึง ค่า Percent weight
lost และค่า Percent difference in mean ของค่าHardness ใน Scale
Shore type A (1 kg load) เทียบกับค่า Hardness ทีไ่ ด้จากชิน้ ส่วนที่
แช่ในนํ้ามัน อี0 ได้แสดงไว้ในกราฟภูมแิ ท่ง (รูปที่ 7) ทีแ่ สดงถึงช่วง
เปอร์เซนต์ความมั ่นใจ 95% ทีค่ วามแตกต่างของค่า Mean ของปริมาณ
ต่างๆ จะอยูใ่ นช่วงของกราฟแท่ง จากค่าตํ่าสุดถึงค่าสูงสุด ซึง่ ผลการ
ประเมินชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์A ได้สรุปไว้ในตาราง 2

Θ: มีความแตกต่างจากชิน้ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 ค่อนข้างน้อย
Δ : มีความแตกต่างจากชิน้ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 ค่อนข้างมาก
: มีความแตกต่างจากชิน้ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 มาก
? : ยังมีความไม่แน่ใจบางประการ
4.2 ผลการทดสอบชิ้ นส่วนของรถจักรยานยนต์ B
เช่นเดีย่ วกับการทดสอบชิน้ ส่วนจักรยานยนต์A ลักษณะภายนอก
ของชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์B ถูกตรวจสอบด้วยตาเปล่า และกล้อง
จุลทรรศน์ พบว่าชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นโลหะ ไม่มกี ารสึกกร่อนในลักษณะของ
รอยโหว่ เว้นแต่แผงวงจร (รูปที่ 8ก), ก้านลูกลอยวัดระดับนํ้ามัน (รูปที่
8ข), และส่วนทีเ่ ป็ นทองเหลีองในชุด Manifold (รูปที่ 8จ) ทีน่ ้ํามันอี20
มีผลทําให้พน้ื ผิวโลหะมีลกั ษณะคลํ้ากว่าทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 อย่าง
เห็นได้ชดั

ก)
รูปที่ 7 กราฟแผนภูมแิ ท่งแสดงค่า Difference in mean ของปริมาณ
ต่างๆ ได้แก่ Apparent percent weight increase (WI), Percent
weight lost (WL), Hardness (HD), และ Percent dimension change
(DC) ในช่วงเปอร์เซ็นต์ความมั ่นใจ 95%

ค)

ข)

ง)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์ A
ชือ่ ชิน้ ส่วน
Carburetor Case
Idle needle
Float rod
Diaphragm
Float
Filter
Drain screw
Float needle
เข็มเร่ง
O-ring
Fuel tube
กรองนํ้ามัน
ฝาถังนํ้ามัน
Fuel meter
Float
ปะเก็น Fuel meter
Fuel tube

การเปลีย่ นแปลง
ทองเหลือง ใน E20
เปลีย่ นเป็นสีดาํ
E20 สีไหม้กว่า E0
ปกติ
E20 เสียรูป
E0 สีคลํ้ากว่า
E20 สีคลํ้ากว่า
E20 สีซดี กว่า
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
E0 สีคลํ้ากว่า
ปกติ
E20 เปลีย่ นสี
E20 เปลีย่ นสี
ปกติ
ปกติ

WI
--

WL
--

HD
--

DC
--

--------Θ
Θ
Θ
----

--------Δ
?
Δ
---Δ
?

---------Δ
-----Δ

---------☺
-----☺

Δ

โดยทีส่ ญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆมีความหมายดังต่อไปนี้
☺: มีความแตกต่างจากชิน้ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 น้อย

จ)
รูปที่ 8ก-จ แสดงความแตกต่างกันของชิน้ ส่วนต่างๆ โดยทีช่ น้ิ ส่วนทีแ่ ช่
ในนํ้ามันเบนซิน 91 (รูปซ้าย) เทียบกับ ชิน้ ส่วนทีแ่ ช่ในนํ้ามันอี0 (รูป
ขวา) ก)แผงวงจรมิเตอร์วดั ระดับนํ้ามันเชือ้ เพลิง ข) ก้านลูกลอยวัด
ระดับนํ้ามันเชือ้ เพลิง ค)กรองนํ้ามันเชือ้ เพลิง ง) ลูกลอยวัดระดับนํ้ามัน
เชือ้ เพลิงในคาร์บเู รเตอร์ จ)ลักษณะภายนอกของ Manifold (สังเกตสี
ของส่วนทีเ่ ป็ นทองเหลือง)
สําหรับชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นโพลิเมอร์ ได้แก่ Fuel Filter (รูปที่ 8ค) ในชุด
คาร์บเู รเตอร์ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันอี20 มีสนี ้ําตาลเข้มกว่าชิน้ ส่วนทีแ่ ช่ในนํ้ามัน
เบนซิน 91แต่กลับมีผลตรงกันข้ามกับชิน้ ส่วนลูกลอย (รูปที่ 8ง) ในชุด
คาร์บเู รเตอร์ ทีก่ ารแช่ในนํ้ามันอี0ทําให้ชน้ิ ส่วนมีสเี ข้มกว่า ซึง่ ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกันกับผลทีไ่ ด้จากการแช่ของชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์
A
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จากผลการหา Apparent percent weight increase ของชิน้ ส่วน
โพลิเมอร์ และการเปลีย่ นแปลงของความหนาของชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นท่อใน
ลักษณะเปียก พบว่าชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ น อีลาสโตเมอร์ และพลาสติก ได้แก่
ยางรองฝาถัง และ Gasket of fuel sending unit มีความแตกต่างของ
นํ้าหนักทีเ่ กิดจากการซึมแทรกของนํ้ามันอี20 สูงกว่านํ้ามันอี0 อย่าง
เห็นได้ชดั วิธกี ารวิเคราะห์ของแปรปรวนของช่วงข้อมูล [6] แต่ Fuel
pipe การเปลีย่ นแปลงของนํ้าหนัก และขนาดมีคา่ ค่อนข้างน้อย ซึง่ ค่า
ความแตกต่างของค่า Mean ของปริมาณดังกล่าว เมือ่ เฉลีย่ ค่า
Apparent percent weight increase และ percent dimension change
จากการวัดห้าครัง้ หลังสุด รวมถึงค่า Percent weight lost และค่า
Percent difference in mean ของค่า Hardness ได้แสดงไว้ในกราฟภูม ิ
แท่ง (รูปที่ 9) โดยช่วงกว้างแสดงถึง เปอร์เซนต์ความมันใจ
่ 95% ที่
ความแตกต่างของค่า Mean จะอยูใ่ นช่วงของกราฟแท่งจากค่าตํ่าสุดถึง
ค่าสูงสุด และผลการประเมินชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์B ได้สรุปไว้ใน
ตาราง 3

5.สรุปผลการทดลอง
จากผลการวิจยั ดังที่กล่ าวไว้เ บื้องต้น พบว่าชิ้นส่วนที่เป็ นโลหะ
ผสมไม่มกี ารสึกกร่อนในลักษณะของรอยโหว่ เว้นแต่โลหะทีม่ สี ว่ นผสม
ของทองแดง ทีม่ กี ารเปลีย่ นสีอย่างเห็นได้ชดั
สําหรับชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นพลาสติก การเปลีย่ นแปลงของสีทเ่ี ป็ นสีเข้ม
เมือ่ ชิน้ ส่วนดังกล่าวถูกแช่ในเชือ้ เพลิงอี0 ตามสีของนํ้ามันซึง่ มีสแี ดงนัน้
อาจเกิดจากการแทรกซึมของนํ้ามันเชือ้ เพลิงอี0เข้าไปในชิน้ ส่วนนัน้
ผลกระทบจากสีทเ่ี ปลีย่ นไปไม่ใช่ปจั จัยหลักทีเ่ ป็ นตัวบ่งชีข้ องความไม่
ทนทานของชิน้ ส่วนนัน้ กับนํ้ามันอี20 แต่ขน้ึ กับปจั จัยอื่นๆด้วยได้แก่
การเสือ่ มสภาพของความสามารถในการรับภาระแรง
เนื่องจากการ
แทรกซึมของนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ นอีลาสโตเมอร์ ได้แก่ ท่อลําเลียงนํ้ามันเชือ้ เพลิง การ
เปลี่ยนแปลงขนาดเป็ นปจั จัยที่สําคัญ แต่ผลของขนาดที่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากนํ้ามันอี20 เปรียบเทียบกับผลกระทบจากนํ้ามันเบนซิน 91 อยู่
ในระดับตํ่า ยกเว้นท่อลําเลียงไอนํ้ ามันของรถยนต์ทอ่ี าจมีกระทบของ
นํ้ามันเบนซิน 91 สูงกว่ากระทบของนํ้ามันเชือ้ เพลิงอี0
กิ ตติ กรรมประกาศ
ในงานวิจ ยั นี้ ท างผู้จ ดั ทํ า ต้ อ งขอขอบคุ ณ กรมพัฒ นาพลัง งาน
ทดแทน ที่เ อื้อ เฟื้ อ งบประมาณทุน การวิจยั ในครัง้ นี้ แ ละบริษัท เอ็ม
เอ็มที เอ็นจิเนียริง่ จํากัด ทีอ่ นุ เคราะห์กล้อง Stereoscope ในการทํา
วิจยั ครัง้ นี้

รูปที่ 9 กราฟภูมแิ ท่งแสดงค่า Difference in mean ของปริมาณต่างๆ
ได้แก่ WI (Apparent percent weight increase), WL (Percent weight
lost), HD (Hardness), และ DC (Percent dimension change) ในช่วง
เปอร์เซ็นต์ความมั ่นใจ 95%
ตารางที่ 3 ผลการประเมินชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์B (โดยทีส่ ญ
ั ลักษณ์
ต่างๆมีความหมายเช่นเดียวกันกับการประเมินของรถจักรยานยนต์A)
ชือ่ ชิน้ ส่วน
Manifold
Pipe, Fuel
Fuel meter
Float
Cap
Filter
Gasket, Sender
Unit
Floating valve
Float
Diaphragm
Diaphragm case
Diaphragm Plastic
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การเปลีย่ นแปลง
ทองเหลืองเปลีย่ นสี
ปกติ
ทองเหลืองเปลีย่ นสี
E20 ก้านวัดเปลีย่ นสี
ปกติ
E20 เปลีย่ นสี
ปกติ

WI
-Δ
--Δ
-Δ

WL
-?
--?
-?

HD
-Θ
------

DC
--------

ปกติ
E0 สีคลํ้ากว่า
ปกติ
ปกติ
ปกติ

------

------

------

------
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The investigation of E20 impacts on fuel supply parts of passenger vehicles in
Thailand – Material compatibility tests
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
* อีเมล์ kkpanya@kmitl.ac.th
บทคัดย่อ
จากสภาวะราคานํ้ามันในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนื่องได้สง่ ผลกระทบ
ต่อประชาชนทัวไปทั
่
ง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยรวมแล้วค่าครองชีพ
ของประชาชนก็จะสูงขึน้ ตาม เพื่อบรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ รัฐบาลจึง
ได้พยายามส่งเสริมการใช้เชือ้ เพลิงทดแทนทีม่ สี ่วนผสมเอทานอลร้อย
ละ20 โดยปริมาตรกับนํ้ ามันเบนซิน หรือทีใ่ ช้ช่อื ทางการค้าว่า อี20
(E20) เพื่อให้การส่งเสริมของภาครัฐบาลบรรลุจุดมุง่ หมาย การศึกษา
การใช้เ ชื้อ เพลิง ชนิดนี้ อย่างรอบด้านจึง มีค วามจํา เป็ น หนึ่ง ในความ
สนใจดังกล่าวคือผลกระทบของอี20ต่อชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบส่งจ่าย
เชื้อเพลิงของรถยนต์รุ่นเก่า ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้มุ่งความสนใจไปที่
รถยนต์ นั ง่ ส่ ว นบุ ค คล โดยที่ช้ิน ส่ ว นของรถยนต์ รุ่ น ปี 2005 ได้ถู ก
คัดเลือกเพือ่ นํ ามาทดสอบความทนในการกัดกร่อนของเชือ้ เพลิง โดย
วิธกี ารแช่ในภาชนะระบบปิ ด ทีอ่ ุณหภูม ิ 70 ± 2 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 1000 ชัวโมง
่ ซึง่ การทดสอบดังกล่าวได้ถกู ออกแบบให้
เป็ นไปตามมาตราฐาน SAE และ ASTM เพือ่ จําลองสภาวะการใช้งาน
จริง ทัง้ ระหว่างการทดสอบรวมไปถึงหลังสิน้ สุดการทดสอบ ได้มกี าร
บันทึกค่าข้อมูล ได้แก่ขนาด นํ้ าหนัก ความแข็ง รวมถึงภาพถ่าย ของ
ชิ้นส่วนทีแ่ ช่ในเชื้อเพลิงอี20 เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากชิ้นส่วนที่
แช่ใ นเชื้อเพลิง เบนซิน 91 เพื่อ การวิเ คราะห์ใ นเชิง คุ ณ ภาพและเชิง
ปริมาณ จากผลการทดสอบพบว่าลักษณะภายนอก ของชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ น
โลหะ ได้แก่ ก้านลูกลอย และแผงวงจรของมิเตอร์วดั ระดับนํ้ ามัน ที่
ผ่านการแช่ในนํ้ามันอี20 มีลกั ษณะสีทห่ี มองกว่าทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน
91 ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่สามารถสังเกตถึงการผุกร่อนหรือการกัดกร่อน
ของเนื้อโลหะ รวมถึงสารแขวนลอยโลหะอ๊ อกไซด์ท่เี กิดขึ้นในนํ้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ สําหรับวัสดุท่เี ป็ นโพลิเมอร์พบว่ามีการ
ั ้ ้ า มัน เชื้อ เพลิง
เปลี่ย นสีข องกรองเชื้อ เพลิง ในชุ ด ป มนํ
แต่ ก าร
เปลีย่ นแปลงสีของวัสดุทเ่ี ป็ นโพลิเมอร์อาจไม่มผี ลกระทบใดๆต่อการใช้
ั ้ ้ามันเชือ้ เพลิง
งานของปมนํ

Abstract
As the soaring gasoline price, the study of using alternative
gasoline blends with other oxygenate additives such as Ethanol,
Methanol, etc., to automotives becomes necessary and
considerably vital. In Thailand, gasoline mixtures with 20%
Ethanol by volume so called E20 recently available with
guaranteed lower selling price are expected to replace former
types of gasoline. The looming change leads to certain concerns
on material compatibility with E20 for automobiles deliberately not
designed to run by such blends. Parts in fuel supply systems of
pre-determined automobiles of years 2005, believed to represent
most used passenger vehicles in Thailand, were selected. Fluid
immersion tests complying with SAE and ASTM were performed
to those parts. Contained in closed containers, the metallic and
polymeric parts were submersed in test fluids inside an oven in
which temperature was maintained at 70 ± 2˚C for at least 1000
hours. Weekly collected data, i.e. physical appearances and
physical properties, were statistical evaluated for parts’
compatibility to E20 by comparing the data to those collected
from the other parts submersed in E0 test fluid. A significant level
of differences indicates non-compatibility of a part with an
assumption that the part is already compatible with E0.

คําสําคัญ: การทดสอบวัสดุ, เชือ้ เพลิงเบนซินผสมเอทานอลร้อยละ 20

Keyword: Compatibility test, E20

128

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

1. คํานํา
เนื่องจากราคานํ้ามันเบนซินในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึน้ ต่อเนื่อง
จนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในประเทศเป็ นอย่างมาก
การส่ง เสริม ให้ม ีก ารใช้เ ชื้อ เพลิง ทดแทนจึง มีค วามจํา เป็ น เพื่อ ช่ ว ย
บรรเทาผลกระทบดังกล่าวจากราคานํ้ามันเบนซิน ประกอบกับประเทศ
ไทยเป็ น ประเทศที่ม ีกํ า ลัง ผลิต เอทานอลในปริม าณที่ม ีเ พีย งพอที่
สามารถส่ ง ออกไปในตลาดโลกจากวัต ถุ ด ิบ ที่ไ ด้ จ ากอ้ อ ยและมัน
สําปะหลัง ด้วยเหตุ น้ีเชื้อเพลิงทดแทนที่มสี ่วนผสมของเอทานอลใน
นํ้ ามันเบนซิน จึงเลือกเป็ นเชื้อเพลิงทดแทนที่ความเหมาะสมอย่างยิง่
สํา หรับประเทศไทย ประกอบกับ เหตุ ผลทัง้ ด้า นเศรษฐกิจ และความ
มันคงทางด้
่
านพลังงาน ทีต่ อ้ งการลดการพึง่ พานํ้ ามันเชือ้ เพลิงจากการ
นําเข้า และเพิม่ เสถียรภาพทางด้านพลังงานให้กบั ประเทศไทยแล้ว ยัง
ทําให้เกษตรกร ผูป้ ลูกมันสําปะหลังและอ้อยมีรายได้ทด่ี ขี น้ึ ตามไปด้วย
ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทดแทนทีม่ ี
ส่วนผสมของเอทานอล โดยเริม่ ต้นทีอ่ ตั ราส่วนการผสมของเอทานอล
ร้อ ยละ 20 โดยปริมาตรในนํ้ ามันเบนซิน ซึ่ง อาจมีมากถึง ร้อ ยละ 85
โดยปริมาตรในอนาคตอันใกล้น้ี โดยวิธกี ารสร้างแรงจูงใจทางด้านภาษี
ต่อผู้ผลิตรถยนต์ ประกอบกับการมีส่วนร่วมของสถาบันศึกษาที่เป็ น
อิส ระในการวิจ ัย เพื่อ เพิ่ม ความมัน่ ใจต่ อ ประชาชนทัว่ ไป หนึ่ ง ใน
มาตรการการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอี20 ดังกล่า วคือการศึกษา
ผลกระทบของนํ้ามันอี20 ต่อรถยนต์รนุ่ ก่อนปี 2006 ทีไ่ ม่ได้ออกแบบมา
เพื่อใช้งานได้กบั นํ้ ามันอี20 โดยเฉพาะชิน้ ส่วนทีอ่ ยู่ในทางเดินนํ้ ามัน
เชื้อเพลิงจากถังนํ้ ามันเชือ้ เพลิงไปจนถึงห้องเผาไหม้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้
จึงมีแนวคิดทีจ่ ะศึกษาผลกระทบดังกล่าวต่อรถยนต์รนุ่ ก่อนปี 2006 โดย
การเลือกชิน้ ส่วนทีส่ มั ผัสนํ้ามันและไอระเหยนํ้ามันของรถยนต์ ปี 2005
สองยีห่ อ้ ซึง่ เป็ นรุ่นทีไ่ ด้รบั ความนิยมในประเทศไทย ซึง่ จะขอกล่าวชื่อ
ย่อ เป็ นยี่ห้อ A และยี่ห้อ B มาทําการทดสอบชิ้นส่วน เพื่อที่จะ
เปรียบเทียบผลกระทบระหว่างชิ้นทีแ่ ช่ในเชื้อเพลิงอี20 กับชิ้นทีแ่ ช่ใน
เชื้ อ เพลิ ง เบนซิ น 91 ของแต่ ล ะยี่ ห้ อ โดยผลที่ ไ ด้ จ ะเป็ นข้ อ มู ล
ประกอบการตัด สิน ใจของผู้ข บั ขี่ร ถยนต์ ท่ีจ ะใช้เ ชื้อ เพลิง อี2 0 เป็ น
เชื้อเพลิงทดแทน และเป็ นข้อมูล ในการปรับปรุง ชิ้นส่วนยานยนต์ให้
สามารถรองรับเชือ้ เพลิงผสมเอทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร และยิง่
ไปกว่านัน้ เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการศึกษาการใช้งานของเชื้อเพลิง
ผสมเอทานอลร้อยละร้อยละ 85 โดยปริมาตร ในอนาคตต่อไป
2.ทฤษฎีและการคํานวณ
ในการวิจยั นี้ วิธกี ารศึกษาผลกระทบของนํ้ ามัน อี20 ของชิน้ ส่วน
รถยนต์ได้จากการดัดแปลงมาตรฐาน SAE 1681[1], SAE J1747 [2]
สําหรับวัสดุทเ่ี ป็ นโลหะ และ SAE J1748 [3] สําหรับวัสดุทเ่ี ป็ นโพลี
เมอร์ ซึง่ ค่าตัวแปรต่างๆในการวิจยั ได้สรุปไว้ดงั นี้
2.1 Apparent percent weight increase (WI) เป็ นค่าบ่งชีถ้ งึ การเพิม่
นํ้าหนักชิน้ ส่วนเนื่องจากแทรกซึมของนํ้ามันเชือ้ เพลิงเข้าไปในชิน้ ส่วนที่
เป็ นโพลิเมอร์โดยค่าดังกล่าวสามารถหาได้จากสมการที่ 1
Apparent percent weight increase =

wet weight - original weight
× 100
original weight

(1)

โดยที่ การชังนํ
่ ้ าหนักของชิน้ ส่วนขณะเปี ยก ได้จากการชังชิ
่ ้นส่วนที่
่
ปราศจากหยดนํ้ามันโดยการเปาด้วยลม
2.2 Apparent percent weight lost (WL) เป็ นค่าบงชีน้ ้ําหนักทีล่ ดลง
ของวัสดุทท่ี ําจากโพลิเมอร์เข้าไปในนํ้ ามันเชื้อเพลิงทีช่ น้ิ ส่วนนัน้ แช่อยู่
โดยค่าดังกล่าวสามารถหาได้จากสมการที่ 2
Percent weight lost =

dried weight - original weight
× 100
original weight

( 2)

โดยที่ Dried weight คือ นํ้าหนักของชิน้ ส่วนได้จากการชั ่งเมื่อสิน้ สุด
การทดสอบ หลังจากถูกอบให้แห้งในภาชนะเปิ ด ทีอ่ ุณหภูม ิ 70 ±2 ºC
เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
2.3 Percent Hardness change (HN) เป็ นค่าบ่งชีถ้ งึ การเปลีย่ นแปลง
คุ ณ สมบัติท างกล ของวัส ดุ ท่ีเ ป็ น โพลิเ มอร์เ นื่ อ งจากผลกระทบของ
นํ้ามันเบนซินอี20 เปรียบเทียบกับผลกระทบจากนํ้ามันเบนซิน 91 โดย
ค่าดังกล่าวสามารถหาได้จากสมการที่ 3
Percent hardness change =

hardness E20 - hardness E0
× 100
hardness E0

( 3)

2.4Percent Dimension Change (DC) เป็ นค่าบ่งชี้ถงึ ความ
เปลี่ยนแปลงความหนาของท่อเนื่องการแทรกซึมของนํ้ ามันเบนซิน อี
20 เปรียบเทีย บกับผลกระทบจากนํ้ ามันเบนซิน 91 โดยค่า ดังกล่า ว
สามารถหาได้จากสมการที่ 4
Percent dimension change =

dimension E20 - dimension E0
× 100
dimension E0

( 4)

ค่าทีไ่ ด้จากสมการทัง้ 4 จะนํ ามาเฉลีย่ ค่าในทางสถิตเิ พื่อให้เห็นถึง
ความแตกต่ า งของปริม าณดัง กล่ า ว ที่เ กิด จากผลกระทบของนํ้ า มัน
เบนซินอี20 เปรียบเทียบกับผลกระทบทีเ่ กิดจากนํ้ามันเบนซิน 91
3. อุปกรณ์ การทดลองและวิ ธีการทดลอง
3.1 การเลือกชิ้ นส่วนในการทดสอบวัสดุ
ชิน้ ส่วนทีน่ ํามาทดสอบจะเป็ นชิน้ ส่วนของรถยนต์รนุ่ ปี 2005 ทีอ่ ยู่
ในเส้นทางเดินนํ้ามันทีอ่ าจเกิดความเสียหายจากการสัมผัสนํ้ามัน หรือ
ไอนํ้ามันได้ โดยรายการชิน้ ส่วนต่างๆทีถ่ ูกเลือกของ ยีห่ อ้ A และยีห่ อ้
B และได้สรุปไว้ในตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
3.2 นํ้ามันเชื้อเพลิ งที่ใช้ในการทดสอบ (Test Fluids)
เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการทดสอบนี้ คือนํ้ ามันเบนซินอี20 ทีเ่ ป็ นไปตาม
มาตรฐานของกรมธุ ร กิจ พลัง งาน ที่ผ ลิต โดยบริษ ัท บางจาก จํา กัด
(มหาชน) และ นํ้ ามันเบนซิน 91 ที่ถูกนํ ามาเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อการ
เปรียบเทียบผลกระทบของนํ้ามันเบนซินอี20 ต่อชิน้ ส่วนรถยนต์
3.3 อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการทดสอบ (Test Condition)
อุณหภูม ิ และเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ความทนต่อการกัดกร่อน
ของเชือ้ เพลิง ของวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนรถยนต์จะมีค่าแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของวัสดุมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ และผู้ทดสอบ ดังที่ได้
สรุปไว้ในตารางที1่ จะเห็นได้วา่ การใช้อุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ ระยะเวลาในการ
ทดสอบจะลดลง ซึง่ การทดสอบทีอ่ ุณหภูม ิ 100ºC เป็ นเวลา 720 ชั ่วโมง
ของโลหะอาจเทียบเท่ากับการใช้งานจริงของวัสดุดงั กล่าวถึง 15 ปี [4]
ดังนัน้ เพื่อทีจ่ ะสามารถทดสอบวัสดุทเ่ี ป็ นทัง้ โลหะ และโพลิเมอร์ได้ใน
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เวลาเดียวกัน และสามารถประเมินผลความคงทนของวัสดุต่อนํ้ ามัน
เบนซินอี20 การทดสอบในงานวิจยั นี้จงึ ดําเนินการทีอ่ ุณหภูม ิ 70 ºC
เป็ นเวลาอย่างน้อย 1000 ชั ่วโมง ในการทดสอบชิน้ ส่วนรถยนต์ทงั ้ ทีท่ าํ
จากโลหะ และโพลิเมอร์

ที่ 2) ที่ควบคุมอุ ณหภูมไิ ว้ท่ี 70 ±2
ชัวโมง
่

ºC เป็ นเวลาอย่างน้ อย 1000

ตารางที่ 1 ตารางสรุปวิธกี ารทดสอบแช่ของวัสดุชนิดต่างๆ
มาตราฐาน
SAE J1747 [1]
SAE J1748 [1]
SAE 3710 [2]
Orbital [5]

ประเภทวัสดุ
โลหะ
โพลิเมอร์
อลูมเิ นียม
โลหะและโพลิเมอร์

อุณหภูม ิ (ºC) เวลา (ชั ่วโมง)
45±2
2,000
55 ±2
2,000
100
720
55 ±2
2,000

3.4 ขัน้ ตอนการทดสอบ (Test Procedure)
การทดสอบจะเริม่ จากการนําชิน้ ส่วนยานยนต์ทเ่ี ลือกไว้มาทดสอบ
ความทนต่ อ การกัด กร่ อ นของเชื้อ เพลิง โดยวิธ ี การแช่ ช้ิน ส่ว นตาม
มาตรฐาน SAE J1747 [2] และ SAEJ1748 [3] ทีท่ าํ การแช่ชน้ิ ส่วน
ดังกล่าว ในเชือ้ เพลิงทดสอบ นั ่นคือนํ้ามันเบนซิน91 และเบนซินอี 20
การทดสอบจะกระทํ า ทั ง้ ที่ เ ป็ นชิ้ น ส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถแยก
ส่วนประกอบทีเ่ ป็ นโลหะจากชิ้นส่วนทีเ่ ป็ นโพลิเมอร์ได้ และชิ้นส่วนที่
สามารถแยกออกเป็ นส่วนประกอบที่ทําจากโลหะ และโพลิเมอร์ออก
จากกันได้ เช่น โอริงและ ซีลต่างๆ โดยการนําชิน้ ส่วนนัน้ มาแช่ในนํ้ามัน
ทีใ่ ส่ในบีกเกอร์แก้วทนความร้อนทีม่ คี วามจุขนาด 250 ml, 600 ml,
และ 1000 ml โดยทีบ่ กี เกอร์แก้วจะถูกใส่ไว้ในภาชนะสแตนเลสสตีลอีก
ชัน้ (รูป ที่ 1) เพื่อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ไ อเชื้อ เพลิง ทดสอบระเหยออกจาก
ภาชนะได้

รูปที่ 2 ตูอ้ บขนาด 1060 x 1300 x 700 mm (กว้าง x ยาว x ลึก) ที่
สามารถควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 70 ±2 ºC
ทุกๆ สัปดาห์ จะนํ าชิ้นส่วนออกมาทําความสะอาดตามกรรมวิธ ี
มาตรฐานของแต่ละประเภทของวัสดุ พร้อมกับเปลีย่ นนํ้ามันทีใ่ ช้ในการ
แช่ ใ นบีก เกอร์ การทํ า ความสะอาดจะปฏิบ ัติต ามที่ไ ด้แ นะนํ า ไว้ใ น
มาตรฐาน SAE [1] ,[2] ,[3] โดยทีท่ ุกสัปดาห์ ชิน้ ส่วนจะถูกนําออกมา
แช่ในนํ้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่อุณหภูมหิ ้องเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
ก่ อ นที่จ ะซับ ให้แ ห้ง ด้ว ยผ้า หรือ เป่ า หยดนํ้ า มัน ออกลม ก่ อ นที่จ ะชัง่
่ ่มคี วามละเอีย ดอย่างน้ อ ย 0.0001 กรัม (รูป ที่ 3
นํ้ า หนัก ด้วยตาชังที
ซ้าย) และวัดขนาดโดยใช้กล้อง Stereoscope Model Leica MS5 ทีม่ ี
กล้องดิจติ อล Model EC3 ติดตัง้ อยู่ (รูปที่ 4 ซ้าย) ในสภาพเปี ยก (Wet
Condition)

รูปที่ 3 เครือ่ งชังนํ้าหนัก (ซ้าย) ยีห่ อ้ ScienTech 210D, เครือ่ งวัด
Durometer Type A ด้วยนํ้าหนักกด 1 kg (ขวา)
รูปที่ 1 บีกเกอร์แก้วทนความร้อน ขนาด 250 ml, 600 ml 1,000 ml
พร้อมด้วยภาชนะสแตนเลสสตีล ทีเ่ ป็ นแบบภาชนะทีป่ ิ ดแน่นตามขนาด
ของบีกเกอร์
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ นํ้าหนัก, ขนาด, และ ลักษณะทางกายภาพใน
ระดับ ทีม่ องเห็นด้วยตาเปล่า และ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
จะถูกบันทึก ก่อนทีจ่ ะนําชิน้ ส่วนยานยนต์มาแช่ภายใต้น้ํามันเชือ้ เพลิงที่
บรรจุในบีกเกอร์แก้ว โดยมีการเผื่อนํ้ ามันที่อาจจะระเหยไว้ประมาณ
1 – 3 ซม.จากส่วนบนสุดของชิน้ ส่วนนัน้ [1] เพือ่ ทําการอบในตูอ้ บ (รูป
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รูปที่ 4 กล้อง Stereoscope Model Leica MS5(ซ้าย) พร้อมด้วย
Digital Camera Model Leica EC3 และ กล้อง Microscope Model
Leica DM4000(ขวา) ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ด้านบน กล้องทัง้ สองได้รบั ความ
อนุ เคราะห์จาก บริษทั เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริง่ จํากัด

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ค่านํ้าหนักทีไ่ ด้จะใช้ในการคํานวณค่า Apparent Percent Weight
Increase เพื่อค้นหาจุดอิม่ ตัวของการเกิดการบวมก่อนทีจ่ ะทําการวัด
Percent Weight Loss ของวัสดุโพลิเมอร์นนั ้ ในสภาพแห้ง เช่นเดียวกับ
วัสดุทเ่ี ป็ นโลหะ รูปภาพทัง้ ในระดับ ทีม่ องเห็นด้วยตาเปล่า จากกล้อง
Stereoscope (รูปที่ 4 ซ้าย) และ ทีม่ องไม่เห็นด้วยตาเปล่าจากกล้อง
จุลทรรศ์ (รูปที่ 4 ขวา) จะถูกบันทึกไว้ทุกๆ สัปดาห์ รวมถึงการเปลีย่ น
นํ้ามันเชือ้ เพลิงทีแ่ ช่ชน้ิ ส่วนนัน้ เพื่อนํ าข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการวิเคราะห์
ผลกระทบของนํ้ามันเชือ้ เพลิงอี20 ต่อชิน้ ส่วนรถยนต์ดงั กล่าว
เมื่อสิ้นสุดการทดสอบชิ้นส่วนที่เป็ นโพลิเมอร์จะถูกอบให้แห้ง ที่
อุณหภูมทิ ่ี 70 ±2 ºC เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
เพือ่ หาค่า Percent weight
lost ในลักษณะชิน้ ส่วนทีแ่ ห้งก่อนทีจ่ ะหาค่า ความแข็ง (Hardness)
ของท่อ โพลิเมอร์ โดยการเฉลีย่ จากการวัด 5 จุดต่อชิน้ งาน ใน Scale
Shore A ทีใ่ ช้น้ําหนักกดที่ 1 kg (รูปที่ 3 ขวา) การวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบจะใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ไม่วา่ จะเป็ นนํ้าหนักและขนาด
ในเชิงปริมาณ และทางกายภาพในระดับ ทีม่ องเห็นด้วยตาเปล่า และ ที่
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ในเชิงคุณภาพโดยรูปถ่าย ระหว่างชิน้ ส่วนยาน
ยนต์ทแ่ี ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 กับชิน้ ส่วนยานยนต์ทแ่ี ช่ในนํ้ามันเบนซิน
อี 20 โดยสมมุตฐิ านทีว่ า่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ทน่ี ํามานัน้ สามารถใช้งานได้
กับนํ้ามันเบนซิน91 ดังนัน้ ค่าความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างชิน้ งานที่
แช่ในนํ้ ามันเบนซิน 91 และเบนซินอี20 จึงสามารถนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ความทนต่อการกัดกร่อนของชิน้ ส่วนนัน้ กับนํ้ ามันเชือ้ เพลิงอี
20 ได้
4. ผลทดสอบ
หลัง จากสิ้น สุ ด การทดสอบผลกระทบของนํ้ า มัน เชื้อ เพลิง ด้ว ย
วิธ ีก ารแช่ช้ิน ส่ว นยานยนต์ใ นนํ้ า มันเชื้อ เพลิง ทัง้ สองชนิ ด เป็ นเวลา
1,512 ชั ่วโมง ชิ้นส่วนต่างๆถูกนํ ามาสังเกตดูด้วยตาเปล่าภายใต้
กําลังขยายจากกล้องจุลทรรศน์ รวมถึงค่าทีไ่ ด้จากสมการ 1-4 ซึง่ ผลที่
ได้มดี งั นี้
4.1 ผลการทดสอบของรถยนต์ยี่ห้อ A
จากการตรวจสอบลักษณะภายนอกโดยกล้องจุลทรรศน์ไม่พบการ
ผุกร่อนหรือการกัดกร่อนของชิ้นส่วนทีเ่ ป็ นทองแดง ซึง่ ได้แก่บริเวณที่
เป็ นสายวงจร, สปริงของมิเตอร์วดั นํ้ามัน เว้นแต่น้ํามันเชือ้ เพลิงอี20 ทํา
ให้บริเ วณพื้นผิว โลหะทองแดงมีล กั ษณะคลํ้า กว่า ที่ช้นิ ที่แช่ในนํ้ า มัน
เบนซิน 91 ทีน่ ่าสังเกตอีกประการคือชุดท่อไอระเหยนํ้ามันเชือ้ เพลิง ที่
ทําจากโพลิเมอร์ มีการแยกชัน้ ของท่อดังแสดงในรูปที5่

91 E20
รูปที่ 5 ชุดท่อไอระเหยนํ้ามันเชือ้ เพลิง

ส่วนผลกระทบของเชือ้ เพลิงอี20 ต่อชิน้ ส่วนอื่นๆ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับเบนซิน 91 มีดงั นี้ แผ่นปริน้ ของวงจรมิเตอร์วดั ระดับนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ทีน่ ้ํามันเชือ้ เพลิงอี20 ให้ผลการกัดกร่อนทีส่ งู กว่า (รูปที่ 6ก) ตลอดจนสี
ของก้านวัดระดับนํ้ ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 6ข) ที่สามารถเห็นความ
แตกต่ า งของสีไ ด้ด้ว ยตาเปล่ า นอกจากนื้ แ ล้ว ผลกระทบของนํ้ า มัน
ั ้ ้ ามัน
เชื้อเพลิงอี20 ยังทําให้การเกิดรอยตามดบนอาร์เมเจอร์ของปมนํ
เชื้อเพลิง (รูปที่ 6ค) และการเปลี่ยนสีของกรองเชื้อเพลิงในถังนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิง (รูปที่ 6ง)
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91 E20

ง.

91 E20

รูปที่ 6 (ก-ง) แสดงถึงการเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของ (ก) มิเตอร์
วัดระดับเชือ้ เพลิงในถังเชือ้ เพลิง (ข) ลูกลอยวัดระดับนํ้ามันเชือ้ เพลิงใน
ั ้ ้ ามันเชื้อเพลิง (ง) กรองนํ้ ามัน
ถังเชื้อเพลิง (ค) อาร์เมเจอร์ของปมนํ
เชือ้ เพลิงในถังนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ชิ้นส่วนที่เ ป็ นอีล าสโตเมอร์ หรือพลาสติก
ได้แก่ Insulator
Injection Fuel Filter Case, ท่อไอระเหยนํ้ามันเชือ้ เพลิง,กรองนํ้ามัน
เชือ้ เพลิงในถัง, Tube S/A Fuel No. 1, Socket, Fuel T. Pipe Gasket,
Black และ Brown O-Ring มีความแตกต่างของนํ้าหนักทีเ่ กิดจากการ
ซึมแทรกของนํ้ ามันอี20 สูงกว่านํ้ามันเบนซิน 91 อย่างเห็นได้ชดั ด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์ของแปรปรวนของช่วงข้อมูล [6] แต่ Tube Sub-Assy
Fuel, Fuel Suction Gasket และ Fuel Tube ไม่สามารถสรุปถึงความ
แตกต่ า งได้เ นื่ อ งจากการกระจายตัว ของข้อ มูล
สํา หรับ ผลการ
เปลี่ยนแปลงของขนาดความหนาของชิ้นส่วนที่เป็ นท่อนํ้ ามัน พบว่ามี
ความแตกต่างของขนาดแต่ไม่มากนัก
ค่าความแตกต่างของค่า Apparent percent weight increase และ
percent dimension change ทีไ่ ด้จากการเฉลีย่ ค่าดังกล่าว ห้าครัง้ หลัง
รวมถึงค่า เปอร์เซนต์น้ําหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ และค่าเปอร์เซ็นความแตกต่าง
โดยเฉลีย่ ของค่าความแข็งใน Scale Shore type A ของชิน้ ส่วนทีแ่ ช่ใน
นํ้ามันเชือ้ เพลิงอี20 เทียบกับค่า 8 ค่าความแข็งทีไ่ ด้จากชิน้ ส่วนทีแ่ ช่ใน
นํ้ามันเบนซิน 91 ได้แสดงไว้ในรูปที่ 7 โดยช่วงกว้างจากจุดตํ่าสุดจนถึง
จุดสูงสุดของแต่ล ะกราฟภูมแิ ท่ง จะแสดงช่วงเปอร์เซนต์ความมั ่นใจ
95% ทีค่ า่ ค่าเปอร์เซ็นความแตกต่างโดยเฉลีย่ จะอยู่ในช่วงดังกล่าว [6]
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โดยทีผ่ ลการประเมินชิน้ ส่วนรถยนต์ยห่ี อ้ A จากข้อมูลดังกล่าว ได้สรุป
ไว้ในตารางที่ 2

รูปที่ 7 กราฟภูมแิ ท่งแสดงค่า ค่าเปอร์เซ็นความแตกต่างโดยเฉลีย่ ของ
ปริมาณต่างๆ ได้แก่ WI, WL, HD และ DC ของรถยนต์ยห่ี อ้ A ในช่วง
เปอร์เซ็นต์ความมันใจ
่ 95%

4.2 ผลการทดสอบของรถยนต์ยี่ห้อ B
จากการตรวจสอบลัก ษณะภายนอก พบว่า ชิ้น ส่ว นที่เ ป็ น โลหะ
ได้แก่ ก้านลูกลอย (รูปที่ 8ก) และแผงวงจรของมิเตอร์วดั ระดับนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิง (รูปที่ 8ข) ทีผ่ า่ นการแช่ในนํ้ ามันอี20 จะมีลกั ษณะสีทห่ี มอง
กว่า ที่แ ช่ ใ นนํ้ า มัน เบนซิน 91 แต่ ไ ม่ม ีก ารสึก กร่อ นในลัก ษณะของผุ
กร่อนและการกัดกร่อนของชิน้ ส่วน แต่ชน้ิ ส่วนทีเ่ ป็ นโพลิเมอร์ พบว่ามี
การเปลีย่ นสีของกรองนํ้ามันเชือ้ เพลิงในถังนํ้ามัน (รูปที่ 8ค) ถึงอย่างไร
ก็ตามการเปลีย่ นแปลงสีดงั กล่าวอาจไม่มผี ลต่อการทํางานของชิน้ ส่วน
นัน้ [7] ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตทิ างกายภาพอื่นๆด้วย
เช่น ค่าความแข็ง การยืดตัวและความเค้นดึง นอกจากนี้แล้วจากการ
สังเกตด้วยกล้อง Stereoscope พบว่าท่อไอระเหยนํ้ามันเชือ้ เพลิง (รูปที่
9) มีจุดของยางเหนียวเกาะบริเวณผิวด้านตัดขวางของท่อ ซึง่ อาจเกิด
จากการละลายของโพลิเมอร์นนั ้ ในนํ้ ามันอี 20 แล้วซึมออกมาทีผ่ วิ ด้าน
ตัดขวาง แต่ การใช้งานจริงของชิ้นส่วนดังกล่ าวกลับสัมผัสเฉพาะไอ
นํ้ามันเท่านัน้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินชิน้ ส่วนรถยนต์ยห่ี อ้ A
ชื่อชิ้ นส่วน
Pressure regulator
ชุดสายไฟ
ท่อนํ้ามัน
Filter, paper
Filter, case
Gasket, Fuel cap
วงจรวัดระดับนํ้ ามัน
ลูกลอยวัดระดับนํ้ามัน
ท่อแรงดันนํ้ามัน
Air pressure tube
ท่อนํ้ามัน A
ท่อยางนํ้ ามัน
Socket
Black O-ring
Brown O-ring
แม่เหล็ก
อาร์เมเจอร์
ั ้ อ้ เพลิง
เฟืองปมเชื
Upper cover
ั ้ านข้าง
ฝาครอบปมด้
ั ้ วล่าง
ฝาครอบปมตั

การเปลี่ยนแปลง
ปกติ
ปกติ
อี20 โดนกัด
สีโลหะ อี20เปลีย่ นสีซดี กว่า
อี20 สีซดี กว่า
ปกติ
เบนซิน91 สีแดงแต่แผ่นปริน้
อี20สีซดี กว่า
อี20 ก้านวัดเปลีย่ นสี
ปกติ
ปกติ
อี20 ข้างในท่อเป็ นคราบ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
อี2 0โลหะบนอาร์เ มเจอร์เ ป็ น
รอยตามด
ปกติ
ปกติ
อี20 สีไม่แวว เหมือน เบนซิน
91
ปกติ

WI
--Δ
-Δ
Δ
--

WL
--Θ
-☺
☺
--

HD
--------

DC
--Θ
-----

-Θ
☺
Θ
Δ
--

-Θ
Δ
?
?
--

?
☺
---

Θ
Θ
---

-Θ
Δ
Θ
Θ
------

-Θ
☺
Θ
Θ
------

----

----

----

----

--

--

--

--

โดยทีส่ ญ
ั ญลักษณ์มคี วามหมายดังนี้
☺: มีความแตกต่างจากชิน้ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 น้อย
Θ : มีความแตกต่างจากชิน้ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 ค่อนข้างน้อย
Δ : มีความแตกต่างจากชิน้ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 ค่อนข้างมาก
: มีความแตกต่างจากชิน้ ทีแ่ ช่ในนํ้ามันเบนซิน 91 มาก
? : ยังมีความไม่แน่ใจบางประการ
- - : ไม่อยูใ่ นขอบเขตของการพิจารณา
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ก.

91 E20
91 E20

ค.

91 E20

ข.
รูปที่8 แสดงถึงการเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของชิ้นส่วนในถัง
นํ้ามันเชือ้ เพลิง (ก) มิเตอร์วดั ระดับนํ้ามันเชือ้ เพลิง (ข) ลูกลอยวัดระดับ
นํ้ามันเชือ้ เพลิง (ค) กรองนํ้ามันเชือ้ เพลิง

91 E20
รูปที่ 9 ชุดท่อไอระเหยนํ้ามันเชือ้ เพลิง
เช่นเดียวกับผลการทดสอบของรถยนต์ยห่ี อ้ A ค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ Apparent percent weight increase, percent dimension
change, Percent weight lost, และค่าความแข็ง Scale Shore type A
ของชิ้นส่วนทีแ่ ช่ในนํ้ ามันเชื้อเพลิงอี20 เทียบกับค่าทีไ่ ด้จากชิ้นส่วนที่
แช่ ใ นนํ้ า มัน เบนซิ น 91 (รู ป ที่ 10) ซึ่ง เป็ น ข้อ มู ล หลัก ที่ใ ช้ ใ นการ
ประเมินผลการใชงานได้กบั นํ้ามันเชือ้ เพลิงอี20 ในตารางที่ 3

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

เนื่องจากนํ้ามันอี20 เปรียบเทียบกับผลกระทบจากนํ้ามันเบนซิน 91 อยู่
ในระดับตํ่า ยกเว้นท่อนํ้ ามันของรถยนต์ท่อี าจมีผลกระทบของนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิง แต่ทงั ้ นี้ การใช้งานจริงของชิน้ ส่วนนัน้ กับใช้งานกับไอนํ้ามัน
ส่วนปจั จัยอื่นๆ ทีไ่ ด้จากค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ นํ้าหนักที่
เพิม่ ขึน้ (WI) ทีเ่ ป็ นตัววัดปริมาณการซึมผ่านของนํ้ ามันเชื้อเพลิงใน
ชิ้นงาน นํ้ าหนักที่ลดลง (WL) ที่เป็ นตัววัดปริมาณของโพลิเมอร์ท่ี
ละลายไปกับนํ้ ามันเชื้อเพลิง และ ความแข็งที่เป็ นตัวประมาณค่าการ
ความสามารถในการรับแรงของชิ้นงาน ได้แสดงไว้เป็ นกราฟภูมแิ ท่ง
และถูกประเมินเชิงคุณภาพเป็ นตารางตามของยีห่ อ้ ของรถยนต์ขา้ งต้น

รูปที่ 10 กราฟภูมแิ ท่งแสดงค่าค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของปริมาณ
ต่างๆ ได้แก่ WI, WL, HD และ DC ของรถยนต์ยห่ี อ้ B ในช่วง
เปอร์เซ็นต์ความมันใจ
่ 95%
ตารางที่ 3 ผลการประเมินชิน้ ส่วนรถยนต์ยห่ี อ้ B
Description
Filter, Suction
Insulator Injection
Fuel Filter Case
Hose Fuel Vapor No.2
Tube Sub-Assy Fuel
Socket, plastic
Tube S/A Fuel socket
Gasket, Fuel Suction
Gasket, Fuel T. Pipe
Fuel tube (biggest)
Fuel, meter
Float
Black O-ring
Brown O-ring

Physical Appearance
E 20 เปลีย่ นสี
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
E20 มีรอยไหม้กดั ที่
แผ่นปริน้
E 20 ก้านวัดนํ้ ามัน
เปลีย่ นสี
ปกติ
ปกติ

WI
-Δ
☺
Δ
☺
--Δ
Δ

WL
-☺
☺
?
?
--☺
?
?

HD
----

DC
----

Δ
☺
-----

Θ
☺
-----

--

--

Δ

Θ

--

--

--

--

--

--

?
☺

Θ
Θ

---

---

5.สรุปผลการทดลอง
จากผลการวิจยั ดังที่กล่าวไว้เ บื้องต้น พบว่าชิ้นส่วนที่เป็ นโลหะ
ผสมไม่มกี ารสึกกร่อนแบบ การผุกร่อนและกัดกร่อนเว้นแต่โลหะที่ม ี
ส่วนผสมของทองแดง ทีม่ กี ารเปลีย่ นสีอย่างเห็นได้ชดั
สําหรับชิน้ ส่วนทีเ่ ป็ น พลาสติกมีการเปลีย่ นแปลงของสี แล้วจะมีส ี
เข้ม เมือ่ ชิน้ ส่วนดังกล่าวถูกแช่ในนํ้ามันอี20 ทีเ่ ป็ นไปตามสีของนํ้ามันอี
20ซึ่งมีสแี ดง นัน้ คือสีท่เี ปลี่ยนไปอาจเกิดจากการแทรกซึมของนํ้ ามัน
เข้าไปในชิ้นส่วน ถึงอย่างไรก็ตามผลกระทบจากสีท่เี ปลี่ย นไปไม่ใช่
ปจั จัยหลักที่เป็ นตัวบ่งชี้การไม่พบความเข้ากันไม่ได้ได้กบั นํ้ ามัน อี20
แต่ขน้ึ กับปจั จัยอื่นๆด้วย ได้แก่ การเสื่อมสภาพของความสามารถใน
การรับความเค้นดึง เนื่องจากการแทรกซึมของนํ้ ามันเชือ้ เพลิง รวมถึง
ลักษณะการใช้งาน
ชิ้นส่วนที่เป็ น อีล าสโตเมอร์ ได้แก่ ท่อนํ้ ามันเชื้อเพลิง การ
เปลี่ยนแปลงขนาดเป็ นปจั จัยที่สําคัญ แต่ผลของขนาดที่เปลี่ยนแปลง

กิ ติกรรมประกาศ
ในงานวิจ ยั นี้ ท างผู้จ ดั ทํ า ต้ อ งขอขอบคุ ณ กรมพัฒ นาพลัง งาน
ทดแทน ที่เ อื้อ เฟื้ อ งบประมาณทุ น การวิจยั ในครัง้ นี้ แ ละบริษ ัท เอ็ม
เอ็มที เอ็นจิเนียริง่ จํากัด ทีอ่ นุ เคราะห์กล้อง Stereoscope ในการทํา
วิจยั ครัง้ นี้
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บทคัดย่อ
ป จั จุ บ นั เครื่อ งวัด ประสิท ธิภ าพสํา หรับ เครื่อ งยนต์ข นาดเล็ก ใน
ประเทศยัง มี ใ ช้ เ ป็ น จํ า นวนน้ อ ยมีร าคาแพงและต้ อ งนํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ และโดยส่วนมากเป็ นแบบกึง่ อัตโนมัติ โดยจําเป็ นต้องใช้
คนปรับกําลังเบรกและวัดอัตราการสิน้ เปลืองเชื้อเพลิง ซึ่งทําให้การ
วิจยั ทําได้ล่าช้า บทความนี้จะนํ าเสนอความคิดในการนําคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ควบคุมเครือ่ งวัดกําลังงานเครือ่ งยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็ก
ไม่เกิน 5.5 แรงม้า ควบคุมกําลังเบรก ของเครื่องยนต์ โดยใช้มอเตอร์
เหนี่ยวนํ าแบบ Self Excited วัดรอบเครื่องยนต์โดยใช้ Magnetic
pickup วัดอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงแบบเวลาจริง โดยใช้ตราชั ่ง
ดิจ ิต อลแบบมี RS232 วัด อุ ณ หภู ม ิอ ากาศเข้ า เครื่อ งยนต์ โ ดยใช้
เซนเซอร์แบบไอซี การวัดอุณหภูมไิ อเสียโดยใช้ Thermocouple และ
เชื่อมต่อสัญ ญาณเข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB
Data
Acquisition Module การประเมินต้นทุนในการสร้างต้นแบบเบือ้ งต้น
พบว่าช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการสร้างได้เป็ นอย่างดี พร้อมกับมี
ความแม่นยําในการวัดสูง
1. คํานํา
การพัฒนาพลังงานทดแทน สิง่ สําคัญทีส่ ุดคือเครือ่ งมือวัด สําหรับ
เชื้อ เพลิง ทดแทนสํ า หรับ เครื่อ งยนต์ แ ล้ ว เครื่อ งวัด ประสิท ธิภ าพ
เครื่องยนต์เป็ นสิง่ จําเป็ น แต่ราคาของเครื่องยังมีราคาทีส่ งู บทความนี้
นํ าเสนอการออกแบบชุ ดวัดประสิทธิภ าพเครื่อ งยนต์ขนาดเล็ก โดย
อ้างอิงพื้นฐานจากเครื่องยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ขนาด 5.5
แรงม้า โดยจะแสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์วดั และควบคุมต่างๆ เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักก็คอื มีตน้ ทุนตํ่า สามารถสร้างได้
ง่าย และมีความน่าเชือ่ ถือสูง

2. เครื่องยนต์ขนาดเล็ก
เครื่องยนต์ขนาดเล็กทีน่ ํ าเสนอเป็ นเครื่องยนต์เอนกประสงค์ยห่ี อ้
ฮอนด้า ขนาด 5.5 แรงม้า โดยมีคุณสมบัตดิ งั รูปที่ 1 ซึง่ จะเห็นได้ว่า
แรงบิดสูงสุดของเครือ่ งยนต์อยูท่ ่ี ประมาณ 2,500 รอบต่อนาที โดยมีค่า
เท่ากับ 12.5 นิวตันเมตร และมีค่าแรงม้าสูงสุด 5.5 แรงม้าที่ 3,600
รอบต่อนาที

รูปที่ 1 แสดงเครือ่ งยนต์ และกราฟแรงม้า แรงบิด [3]
3. เครื่องกําเนิ ดไฟฟ้ าแบบมอเตอร์เหนี่ ยวนํา
มอเตอร์ เ หนี่ ย วนํ า เป็ น มอเตอร์ ท่ีใ ช้ ก ัน อย่ า งแพร่ ห ลาย โดย
สามารถนํ ามอเตอร์มาทําเป็ นไดนาโมมิเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้
โดยการต่อตัวเก็บประจุ เข้ากับตัวมอเตอร์ โดยจะเรียกไดนาโมมิเตอร์
แบบนี้วา่ Selft Excited Induction Generator ซึง่ มีราคาถูกกว่าเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสมาก

รูปที่ 2 มอเตอร์เหนี่ยวนํา [4]
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4. การวัดกําลังของเครื่องยนต์
การวัดกําลังของเครือ่ งยนต์ สามารถทําได้โดยการวัดแรงบิดของ
เครือ่ งและความเร็วรอบ
P = τ ⋅ω
[3]
เมือ่ P คือ กําลังเครือ่ งยนต์ (Watt)
τ คือ แรงบิดของเครือ่ งยนต์ (Nm)
ω คือความเร็วเชิงมุมของเครือ่ งยนต์ (rad/s)
5. การวัดแรงบิดโดยอาศัยโหลดเซลล์
แรงบิดสามารถวัดได้โดยใช้โหลดเซลล์เชือ่ มต่อกับแขนวัด โดย
แรงบิดจะได้จากสมการ
τ = F⋅R
[3]
τ คือ แรงบิดของเครือ่ งยนต์ (Nm)
F คือ แรงทีก่ ระทําบนโหลดเซลล์ (N)
R คือ ระยะของแขนวัด (m)

7. เซ็นเซอร์วดั รอบแบบ Magnetic pickup
เครือ่ งวัดความเร็วรอบแบบ Magnetic pickup มีราคาถูก โดยนิยม
ใช้ก ับ การวัด รอบในเครื่อ งยนต์ เนื่ อ งจากมีค วามทนทาน ตลอดจน
สามารถบอกองศาของเพลาข้อเหวีย่ งได้

รูปที่ 5 แสดงเซ็นเซอร์วดั รอบแบบ Magnetic pickup [5]
8. เซนเซอร์วดั อุณภูมิแบบไอซี
เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมแิ บบไอซีมรี าคาถูกสามารถวัดอุณหภูม ิ
บรรยากาศได้แม่นยํา ถ้าเป็ นไอซีเบอร์ LM335 หรือ DS18S20 จะมี
ความผิดพลาดประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส

รูปที่ 6 แสดงหัววัดอุณหภูมแิ บบไอซี เบอร์ LM335 [10]

รูปที่ 3 แสดงแรงทีก่ ระทํากับโหลดเซลล์ และ S-Type Load Cell
6. การวัดประสิ ทธิ ภาพเครื่องยนต์
การวัดประสิท ธิภ าพของเครื่อ งยนต์ สามารถทํา ได้โ ดยการวัด
กําลังเพลาและวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โดยสามารถหาค่าได้
จากสมการ
W&
η= &
[3]
Q

η คือประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต์
W& คือ กําลังงานเพลาของเครือ่ งยนต์ (Watt)
Q& คือ อัตราการใช้เชือ้ เพลิง (Watt)

รูปที่ 4 แผนผังการเชือ่ มต่อเครือ่ งยนต์กบั ไดนาโมมิเตอร์ [12]

9. เทอร์โมคัปเปิ ลแอมปลิ ฟายเออร์
ปจั จุบนั มีเทอร์โมคัปเปิ ลแอมปลิฟายเออร์อยูใ่ นรูปแบบไอซี
โดยมีตวั อ้างอิงค่า ICE POINT ในตัว ช่วยเพิม่ ความสะดวกในการใช้
งาน

รูปที่ 7 ไอซี AD595 สําหรับขยายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิ้ ล [11]
10. ชุดดูดกลืนกําลังงานไฟฟ้ าของไดนาโมมิ เตอร์
การใช้เครือ่ งไดนามิเตอร์แบบผลิตไฟฟ้า จําเป็ นจะต้องมีเครือ่ งดูด
กลืนพลังงาน สําหรับอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสม คือ ฮีทเตอร์ โดย เครือ่ ง
ไดร์เปา่ ผม มีความเหมาะสมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาถูก และใช้
อากาศระบายความร้อน ทําให้มคี วามสะดวกในการใช้งาน โดยทั ่วไปมี
ขนาด 1,000 ถึง 1,600 Watt การใช้งานจําเป็ นจะต้องต่อขนานกัน
หลาย ตัวเพือ่ ให้เพียงพอกับขนาดของไดนาโมมิเตอร์

รูปที่ 8 แสดงภาพตัวอย่างของไดร์เปา่ ผม และ ฮีตติง้ อิลเิ ม้นต์ [14]
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11. เครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูง
เครื่องบันทึกข้อมูลความเร็วสูงเชื่อมต่อแบบ USB (USB data
acquisition modules) ปจั จุบนั มีราคาไม่สงู สามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับเซนเซอร์ต่างๆ ได้ โดยต่อวงจรเพิม่ เติม

รูปที่ 9 แสดงเครือ่ งบันทึกข้อมูลความเร็วสูงแบบ USB
12. ซอฟต์แวร์ควบคุมการทํางาน
ป จั จุ บ ัน มีโ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ท่ีใ ช้ง านได้ง่ า ยและสามารถ
เชือ่ มต่อกับเครือ่ งบันทึกข้อมูลความเร็วสูงตลอดจนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
อื่นๆได้ดี ยกตัวอย่างได้เช่น โปรแกรม Labview ของ บริษทั เนชันแนล
่
อินสทรูเม้นต์

Repeatability เฉลีย่ 20 ครัง้ ของอุปกรณ์ โดยได้ผลการทดสอบดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบ Repeatability ของอุปกรณ์
Device

Calibration Reading Repeatability
Unit
Point
IC Temp Sensor
30
30.1
0.1 Celcius
USB DAQ
2.50
2.512
0.010 Volt

สําหรับการทดสอบ Accuracy , Repeatability, Reliability จะทํา
การทดสอบเพิม่ เติมในภายหลังจากสร้างชุดเชือ่ มต่อกับไดนาโมมิเตอร์
กับคอมพิวเตอร์
15. สรุป
การใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับชุดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์วดั ทีเ่ ป็ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และการใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบ Self
excite induction generator ช่วยลดต้นทุนในการสร้าง นอกจากนี้ยงั
สามารถหาวัสดุทงั ้ หมดได้ภายในประเทศ สําหรับอุปกรณ์วดั ทีใ่ ห้ขอ้ มูล
ออกมาเป็ นดิจติ อล เช่น หัววัดอุณหภูมแิ บบไอซีดจิ ติ อล ตราชังดิ
่ จติ อล
มีความแม่นยําสูงเนื่องจากได้รบั การ Calibration จากโรงงานผูผ้ ลิต
เรียบร้อยแล้ว
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้เ ขีย นขอขอบคุ ณ ท่ า นอาจารย์ ส ัม พัน ธ์ ไชยเทพ ที่ช่ ว ยให้
คําปรึกษาด้วยดีมาตลอด

รูปที่ 10 โปรแกรม Labview ควบคุมไดนาโมมิเตอร์

[9]

13. ต้นทุนค่าวัสดุ
สําหรับต้นทุนวัสดุ แสดงการประมาณดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางประมาณราคาต้นทุน
รายการวัสดุอป
ุ กรณ์
ราคา (บาท)
มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม ้า
10,000
ฮีทเตอร์ ขนาด 6 kW
4,000
ฮีทเตอร์ คอนโทรลเลอร์
5,000
โหลดเซลล์ขนาด 15 kg
3,500
โหลดเซลล์ แอมปลิฟายเออร์
8,000
ตราชัง่ ดิจต
ิ อล แบบมี RS232
5,000
โครงสร ้างของไดนาโมมิเตอร์
25,000
เซนเซอร์วด
ั รอบแบบ Magnetic Pickup
2,000
USB Data Acquisition Module
25,000
เทอร์โมคัปเปิ ล แอมปลิฟายเออร์ ไอซี
1,000
เซนเซอร์วด
ั อุณหภูมแ
ิ บบเทอร์โมคัปเปิ ล
1,200
อืน
่ ๆ
10,000
99,700
รวม

14. การทดสอบอุปกรณ์
ในเบือ้ งต้นได้ทาํ การทดสอบอุปกรณ์บางชิน้ ได้แก่ หัววัดอุณหภูม ิ
แบบไอซีเบอร์ DS18S20 โดยสอบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่ง
แก้วปรอททีผ่ ่านการสอบเทียบแล้ว สําหรับ USB data acquisition
modules ยีห่ อ้ Advantech รุน่ USB-4711 ทดสอบเทียบกับ Digital
Volt Meter
ยีห่ อ้ Yugo รุ่น MY67 เนื่องจากเครื่องมือวัดมีความ
ละเอี ย ดน้ อ ยกว่ า อุ ป กรณ์ ท่ี นํ ามาทดสอบจึ ง ทดสอบเพี ย งค่ า
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การศึกษาผลกระทบของการจัดวางมุมของแผ่นเชื้อเพลิ งที่มีต่อพฤติ กรรมการลามของเปลวไฟ
The of Effect of The Angle of Orientation on Flame Spread Over Combustible Sheet
สุเจตน์ วันชาติ1, มานิต สุจาํ นงค์2
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Sujate Wanchat1, Manit Sujumnong2
Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002
E-mail: sujatewanchat@hotmail.com1, mansuj@kku.ac.th2
บทคัดย่อ
การศึกษาการลามไฟ บนพืน้ ผิวของเชือ้ เพลิงแข็ง สําหรับกรณีของ
การลามแบบ Downward Spread ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาในลักษณะการ
สร้างและทดสอบ(Experimentation) ซึง่ เชือ้ เพลิงแข็งทีเ่ ลือกใช้คอื แผ่น
Polymethylmethacrylate (PMMA) ความหนา 2 mm ซึง่ ถูกจัดอยูใ่ น
เชือ้ เพลิงแข็งกลุ่มประเภท Thin Sheet [1] จากการเปลีย่ นค่ามุมเอียง
ของการวางตัวของแผ่นเชือ้ เพลิงระหว่าง 0 ถึง 90 องศา พบว่าอัตรา
การลามแบบ Downward Spread ของไฟมีคา่ ความเร็วระหว่าง 8.74
ถึง 9.23 × 10 −3 cm/s ซึง่ ผลการทดลองมีความสอดคล้องต่อสมการ
การทํานายของ M.B. Ayani [2] นอกจากนี้การทดลองยังพบอีกว่า มุม
ของ Thermal Decomposition หรือมุมของการเกิด Pyrolysis มีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามการเปลีย่ นแปลงของความเอียงของแผ่นเชือ้ เพลิง
คําหลัก: การลามของเปลวไฟ, Downward Spread, พืน้ ผิวไพโรไลซีส,
เปลวไฟผนัง
Abstract
The study of downward flame spread over combustible solid
sheet
was
experimentally
studied
by
using
Polymethylmethacrylate (PMMA) thickness of 2 mm (thin sheet
[1]) as the sample sheet. The experiment was conducted under
the series of inclined angles. The study was aimed at the effect
of angular orientation on the flame spread rate. The variation of
inclination was from horizontal to vertical configuration namely
0 o to 90 o referenced to horizontal plane. The results revealed
that angular orientation created minor impact on the flame spread
rate in such a way that the range of spread rate is between
8.74 to 9.23 × 10 −3 cm/s. The spread rate tends to increase with
angle orientation. Furthermore, the test also reveals that the
Pyrolysis angle changed with the angle of inclination
Keyword: Flame Spread, Downward Spread, Pyrolysis Region

1.บทนํา
เมื่อ เกิด เพลิง ไหม้ การลามของเปลวไฟที่เ กิด ขึ้น บนพื้น ผิว ของ
ของแข็ง เป็ น สาเหตุ ห ลัก ประการหนึ่ง ที่ทําให้ความรุน แรงหรือ ความ
เสียหายเพิม่ มากขึ้น การเข้าใจถึงพฤติกรรมการลามไฟที่เ กิดขึ้นด้ง
กล่าวมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการป้องกันอัคคีภยั การศึกษาครัง้ นี้
มุง่ เน้นถึงการเข้าใจพฤติกรรมของการลามไฟโดยศึกษาในรูปแบบของ
การสร้างและทดสอบ (Experimental Study) โดยการศึกษานี้ ใช้แผ่น
PMMA ความหนา 2 mm ความกว้างของแผ่น 10 cm และความยาว
30 cm เป็ นวัสดุทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 1 ระยะของการทดสอบการ
ลามไฟของทุกการทดสอบมีระยะทาง 15 cm
ความเร็วของการลามของไฟสามารถคํานวณได้จากความสัมพันธ์
พืน้ ฐาน ระหว่างระยะทาง และเวลาทีใ่ ช้ในการลาม กล่าวคือ
Δs
(1)
V =
Δt
เมือ่ Δs คือ ระยะทางของการลามไฟ (m)
Δt คือ เวลาทีใ่ ช้ในการลามไฟ (s) และ
V คือ อัตราการลามไฟ (Fire Spread) m/s
ตารางที่ 1 แสดงถึงสมบัตทิ างกายภาพของแผ่น PMMA ทีเ่ กีย่ วข้องใน
การศึ ก ษา การทํ า นายค่ า ความเร็ ว ของการลามไฟมี ก ารสร้ า ง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์อยู่บา้ งแต่ไม่มากกล่าวคือ J.G. Quintiere
[1] ใช้สมการที่ (2) เพื่อทํานายค่าความเร็วในการลามไฟ โดยค่าคงที่
ของสมการแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 สมการการหาความเร็วใน
การลามไฟคือ
V =

φ

kρc(Tig − Ts ) 2

(2)

เมือ่ φ คือ ค่าคงทีข่ องการลามไฟ
k คือ สัมประสิทธิการนําความร้อนของเชือ้ เพลิง
ρ คือ ค่าความหนาแน่นของเชือ้ เพลิง
c คือ ค่าสัมประสิทธิความจุความร้อนของเชือ้ เพลิง
Tig คือ อุณหภูมติ ดิ ไฟของเชือ้ เพลิง

Ts คือ อุณหภูมขิ องเชือ้ เพลิงทีย่ งั ไม่ตดิ ไฟขณะเริม่ ต้น
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T p คือ อุณหภูมขิ องการไพโรไลซีส ( K )
δ คือ ความหนาของแผ่นเชือ้ เพลิง (m)
To คือ อุณหภูมเิ ริม่ ต้นของเชือ้ เพลิงทีย่ งั ไม่ตดิ ไฟ ( K )
hde คือ เอนโทรปีการแยกสลาย (Enthalpy of degradation)
( J / Kg )
q" s คือ ฟลักซ์ความร้อนทีถ่ ่ายเทเข้าสูพ่ น้ื ผิวไพโรไลซีส
(W / m 2 )
q" p คือ ฟลักซ์ความร้อนทีถ่ ่ายเทเข้าสูพน้ื ผิวด้านหน้าของของ
นําของไฟ (Flame Front) ( W / m 2 )
เมือ่
q" S ≅ 5.8 × 10 4 W / m 2

10 cm

15 cm

5cm

q" p ≅ 2.2 × 10 4 W / m 2

10 cm

1 (ก)
รูปที่ 1 แผ่นเชือ้ เพลิงทดสอบ

1 (ข)

ตารางที่ 1 สมบัตทิ างกายภาพของแผ่น PMMA [2]
ความหนาแน่นของ PMMA
1190 ( kg / m 3 )
เริม่ ต้น, ρ
ความจุความร้อนจําเพาะ
1465 ( J / kg ⋅ K )
ของ PMMA เริม่ ต้น , c
ความร้อนของการ
1.356 × 10 6 ( J / Kg )
แยกสลาย, hde
สัมประสิทธิการนําความ
ร้อนของ PMMA เริม่ ต้น,
0.21 ( W / m ⋅ K )
ks
สัมประสิทธิการนําความ
0.041 ( W / m ⋅ K )
ร้อนของไอ PMMA, k g
อุณหภูมไิ ฟโรไลซีส, T p

673 ( K )

อุณหภูมบิ รรยากาศ, To

298 ( K )

Ayani [2] ยังได้ปรับปรุงแบบจําลองของ Suzuki [3] โดยคํานึงถึง
อิทธิพลของมุมไพโรไลซีสในการลามไฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็ น
จริงมากขึน้ Ayani ได้เสนอแบบจําลองดังรูปที่ 2 และความสัมพันธ์ดงั
แสดงในสมการที่ (3) เป็ นแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ ทํานายอัตรา
การลามของไฟบนแผ่นเชือ้ เพลิงแข็ง กล่าวคือ
2aq" s
⎛1⎞
V =
⎜ ⎟
ρ [c(T p − T0 ) + hde ] ⎝ δ ⎠
q" p
+
(3)
ρ sin(α )[c(TP − T0 + hde )]
เมือ่ V คือ ความเร็วในการลามของเปลวไฟ ( m / s )
a คือ Characteristic length ( m )
ρ คือ ความหนาแน่นของแผ่นเชือ้ เพลิง ( kg / m 3 )
c คือ ค่าความจุความร้อนของเชือ้ เพลิง ( J / kg ⋅ K )
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เมือ่ มุมการวางตัวของแผ่นเชือ้ เพลิงเท่ากับ 90 องศา [2]
ค่า q" s และ q" p ทีม่ ุมการวางตัวของแผ่นเชื้อเพลิงที่ค่าต่างๆ
สามารถหาได้จากการศึกษาของ Ito [4] ซึง่ ได้ทําการวัดฟลักซ์ความ
ร้อนระหว่างการลามไฟในกรณีท่มี กี ารจัดวางมุมการเอียงต่างๆ ด้วย
เทคนิค Holographic Interferometer
ตารางที่ 2 ข้อมูลค่าคงทีก่ ารลามไฟจาก ASTM E 1321
วัสดุ
kρc
φ
Tig
Ts 'min

( C)

⎛ kW ⎞
⎜ 2 ⎟ s
⎝m K ⎠

⎛ kW 2 ⎞
⎜⎜ 3 ⎟⎟
⎝ m ⎠

( C)

355

0.46

2.3

210

365

0.88

11.0

40

390
380
390

0.54
1.0
0.32

13.0
14.4
11.7

120
<90
120

435

0.03

4.1

215

300

0.42

9.9

165

412

0.57

0.8

240

378

0.70

5.4

140

390

0.32

10.0

80

o

Wood
Fiber
board
Wood
hard
board
plywood
PMMA
Flexible
foam
plastic
Rigid
foam
plastic
Acrylic
Capet
Wallpaper
on plaster
board
Asphalt
shingle
Glass
reinforce
plastic

2

o
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Ayani [2] ยังได้นําผลการทดลองมาพัฒนาได้สมการทํานาย
ความเร็วในการลามไฟอย่างง่ายกล่าวคือ
(4)
V = 0.1038 × (1 / δ ) + 0.0347
เมือ่ V คือ ความเร็วการลามไฟ (mm/s)
δ คือ ความหนาของแผ่นเชือ้ เพลิง ( mm )

รูปที่ 3 มุมการจัดวางแผ่นเชือ้ เพลิง

Flame
รูปที่ 4 ระบบฉนวนกันความร้อนด้านหลังแผ่นทดสอบ

α

q" p

Tp

q"s

L

a

X
Z

b

To

รูปที่ 2 แบบจําลองความร้อนจากเปลวไฟที่ถ่ายเทสู่
เชือ้ เพลิง [2]
2. การทดลอง
รูปที่ 3 แสดงถึงการจัดวางมุมความเอียง (Incline Angle)ของแผ่น
เชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ในการทดสอบ โดยเมื่อมุม θ เท่ากับ 0 องศา
หมายถึงการลามของเปลวไฟเมื่อแผ่นเชื้อเพลิงอยู่ในแนวระนาบนอน
และเมือ่ มุม θ เท่ากับ 90 องศาหมายถึงแผ่นเชือ้ เพลิงวางตัวในแนวดิง่
เพื่อให้สมมุตฐิ านของการไม่มคี วามร้อนสูญเสียหรือนํ าความร้อนเข้า
จากด้านหลังของแผ่นเชือ้ เพลิงทดสอบ(Adiabatic Condition) ด้านหลัง
ของแผ่นทดสอบจึง ถูกหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนแบบฟองนํ้ าความ
หนา 1 เซนติเมตร และได้ตรวจสอบคํานวณหาค่าความร้อนสูญเสีย
บริเวณแผ่นสะท้อนความร้อนพบว่ามีค่าน้อยมาก รูปที่ 4 แสดงถึง
องค์ประกอบด้านหลังของแผ่นทดสอบดังกล่าว

3. ผลการทดลอง
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลของอัตราการลามไฟแบบ Downward ของ
แผ่นเชื้อเพลิงแข็ง PMMA โดยที่มอี ตั ราการลามไฟด้านเดียวเมื่อ
อุ ณ หภูม ิส ิ่ง แวดล้อ มมีค่ า เท่ า กับ 28 o C และการลามไฟมีส ภาวะ
แวดล้อมแบบลมสงบ (Still Air) โดยไม่มอี ทิ ธิพลของลมจากภายนอก
ช่วยเสริม (No Win–Aided Effect) เพือ่ สะดวกต่อการสังเกตข้อมูลจาก
ตารางที่ 3 ได้ถกู นํามาแสดงในรูปที่ 5
ตารางที่ 3 การลามของเปลวไฟแบบลง (downward flame spread)
θ (องศา)
V × 10 3 cm / s
0
9.23
7.91
9.03
12.57
8.98
18.55
8.93
24.22
8.96
27.44
8.81
34.40
8.82
39
8.82
90
8.74
9.3

V × 10 3 cm / s

Y

9.2
9.1
9.0
8.9
8.8
8.7

e
Flam

0

V

20

40

60

θ (องศา)

80

รูปที่ 5 อัตราการลามของเปลวไฟเทียบกับมุม θ การจัดวางทีไ่ ด้จาก
การทดลอง

θ

พืน้ ผิวของเชือ้ เพลิงทีเ่ กิดกระบวนการ Pyrolysis เป็ นปจั จัยสําคัญ
ทีใ่ ช้ในการคํานวณการถ่ายโอนความร้อนระหว่างเปลวไฟและเชือ้ เพลิง
หากเราสามารถทราบถึงพืน้ ผิว Pyrolysis ทีถ่ ูกต้องจะมีประโยชน์ต่อ
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θ =0

α

6 (ก)

θ = 7.91

o

6 (ข)

θ = 12 .57 o
6 (ค)
θ = 34 .4 o

6 (ง)

θ = 39 o
6 (จ)

θ = 90 o

Flame

6 (ฉ)
รูปที่ 6 ภาพตัดขวางของพืน้ ผิวไพโรไลซีสของแผ่นเชือ้ เพลิง
ตารางที่ 4 ค่ามุมไพโรไลซีส α
θ (องศา)
0
7.91
12.57
34.4
39
90
140

α (องศา)

2
3
3
5
7
7

รูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าเมือ่ ความเอียงของแผ่นเชือ้ เพลิงถึงระดับหนึ่ง
(ประมาณ 40 องศา) จะพบว่ามุม Pyrolysis ไม่เกิดการเปลีย่ นแปลง ซึง่
ควรได้รบั การค้นคว้าต่อไปในอนาคต

α (องศา)

การพิจารณาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการเผาไหม้ และการหา
ค่าอัตราการลามไฟ รูปที่ 6 แสดงมุมของการเกิดกระบวนการ Thermal
decomposition หรือ Pyrolysis ของแผ่น PMMA ของการศึกษานี้ และ
พบว่ารูปร่างของพืน้ ผิว Pyrolysis มีลกั ษณะไม่เป็ นเส้นตรง (เมือ่ เทียบ
กับสมมุติฐ านมีผวิ Pyrolysis
เป็ นเส้นตรง) ซึ่ง หมายถึง ว่า พื้น ที่
แลกเปลีย่ นความร้อนจะต้องมีค่าเพิม่ ขึน้ มุมไพโรไลซีสเป็ นมุมระหว่าง
จากระนาบของพื้นผิวไพโรไลซีสกับระนาบของแผ่นเชื้อเพลิงเป็ นตัว
บ่งชี้ขนาดพืน้ ทีข่ องบริเวณไพโรไลซีส โดยพืน้ ทีข่ องการไพโรไลซีสจะ
แปรผกผันกับขนาดของมุมไพโรไลซีส ตารางที่ 4 เป็ นข้อมูลของค่า
α (มุมไพโรไลซีส) เมือ่ θ เปลีย่ นแปลง

θ
รูปที่ 7 มุมไพโรไลซีสเมือ่ เปลีย่ นค่ามุม θ
4. สรุป
การศึกษาการลามของไฟ เมือ่ เชือ้ เพลิงแข็งมีการจัดวางตัวในแนว
ั ่ ยว ด้านบนของแผ่นเชื้อเพลิงในสภาพลม
เอียง โดยไฟมีการลามฝงเดี
สงบนี้ พบว่ า อัต ราการลามของเปลวไฟแบบลามลงมีค่ า ความเร็ว
ระหว่าง 8.74 ถึง 9.23 × 10 −3 cm/s ซึง่ การลามของไฟจะช้าลงเมื่อ
ความเอีย งของแผ่น เชื้อ เพลิง ชัน มากขึ้น อย่า งไรก็ต าม สมการการ
ทํานายอัตราการลามไฟของ Ayani [2] ยังมีประโยชน์กล่าวคือสามารถ
คํานวณได้สะดวกและมีความน่ าเชื่อถือ หากพิจารณาถึงพืน้ ผิวไพโรไล
ซีสของการลามไฟแล้วจากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า พืน้ ผิวดังกล่าวมีความ
โค้งซึ่งส่งผลให้มคี ่มากกว่าการประมาณ (ผิวเรียบไม่โค้ง) อันจะทําให้
ข้อมูลดังกล่าวมีการศึกษาเพือ่ พัฒนาความแม่นยําของการทํานายอัตรา
การลามไฟต่ อ ไป จากการศึ ก ษายัง พบว่ า มุ ม ไพโรไลซี ส มี ก าร
เปลี่ย นแปลงคือ เมื่อ แผ่น เชื้อ เพลิง มีค่ า ความชัน ในระยะเริ่ม ต้น คือ
θ ≤ 40 องศา อย่างไรก็ตามผลกระทบของมุมไพโรไลซีสต่อการถ่าย
โอนความร้ อ นระหว่ า งเปลวไฟและผิว ของเชื้ อ เพลิ ง ยัง ต้ อ งการ
การศึกษาเพิม่ เติมต่อไป
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คุณสมบัตทิ ส่ี ําคัญของแก๊สโซลีนประการหนึ่งคือ ค่าออกเทน ซึ่ง
เป็ นตัวเลขทีบ่ ง่ บอกถึงความ สามารถในการต้านทานการจุดระเบิดของ
นํ้ ามันแก๊สโซลีน ดังนัน้ เพื่อเป็ นการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
ต้องเลือกใช้น้ํามันทีม่ คี ่าออกเทนให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ โดยทัวไป
่
การเพิ่ม ค่ า ออกเทนทํา โดยการเติม สารตะกัว่ หรือ อะโรเมติก ส์ แต่
เนื่องจากสารเหล่านี้ก่อให้เกิดปญั หามลภาวะ ทําให้มกี ารจํากัดปริมาณ
ของสารเหล่ า นี้ งานวิจ ยั นี้ เป็ น การศึก ษาค่ า ออกเทนของของผสม
ไฮโดรคาร์บอนทีม่ จี าํ นวนคาร์บอน 7 อะตอมต่อหนึ่งโมเลกุล โดยผ่าน
กระบวนการเปิ ดพันธะของวง ของผสมตัง้ ต้นได้จากกระบวนการลด
ขนาดวงของเมทิลไซโคลเฮกเซน บนตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Pt/HY ทีอ่ ุณหภูม ิ
300 องศาเซลเซี ย ลและความดั น 2 เมกกะพาสคาล สํ า หรั บ
กระบวนการเปิ ดพันธะของวง ทําการศึกษาโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ
แพคเบดที่ม ีก ารไหลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บนตัว เร่ ง ปฏิกิร ิย า Ir/SiO 2 ที่
อุณหภูม ิ 220-245 องศาเซลเซียส และความดัน 2 เมกกะพาสคาล จาก
การทดลองพบว่า ค่าออกเทนทัง้ 2 (RON และ MON) ของของผสมที่
ได้ม ีค่ า เพิ่ม ขึ้น และมีค่ า สูง กว่า ของผสมตัง้ ต้น ในทุ ก อุ ณ หภู ม ิ แต่ ท่ี
อุ ณหภูมเิ ท่า กับ 235 องศาเซลเซีย ส จะให้ค่าออกเทนสูงที่สุด จาก
การศึกษาสรุป ได้ว่า ปฏิกิรยิ าการเปิ ดพันธะของวงแนฟทีนสามารถ
นํ ามาใช้เ ป็ นวิธหี นึ่งในการเพิม่ ค่าออกเทน ซึ่งช่วยลดปญั หาในเรื่อ ง
ข้อกําหนดปริมาณอะโรเมติกส์ทป่ี นอยู่ในนํ้ ามันได้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งเลือกใช้
สภาวะการเกิดปฏิกริ ยิ าทีเ่ หมาะสม คืออุณหภูมปิ านกลาง ซึง่ จะทําให้
เกิดไฮโดรคาร์บอนทีม่ กี งิ่ ซึง่ มีคา่ ออกเทนสูง
Abstract
One of the most important qualities for gasoline fuel is the
octane number, which is the number indicating the anti-detonation
performance of gasoline fuels. For the most effective energy
usage, it is to use gasoline having the octane number suitable for
an engine. In general, the octane number is improved by adding
lead additives or aromatics; however, these additives cause the
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negative environmental impacts. Thus, the amount of these
compounds has been limited. In the present work, the octane
number of C7-hydrocarbon mixtures obtained from the ringopening reaction was studied. Napthenic compounds obtained
from the ring-contraction reaction of methylcyclohexane on Pt/HY
catalyst at 300°C and 2 MPa are used as feed. The ring
opening reaction was carried out in the continuous bed reactor on
Ir/SiO2 catalyst in the temperature range 220-245°C at a total
pressure of 2 MPa. It was found that both research octane
number (RON) and motor octane number (MON) of product
mixtures increase and even higher than feed at all the studied
reaction temperatures. The highest octane numbers (RON and
MON) are obtained at 235°C. It can be concluded that the ringopening reaction of naphthenic compounds is the most effective
choice for the octane number improvement that helps decreasing
the aromatic concentration in fuel in the following regulation.
However, the ring-opening reaction of naphthenic compounds
should be operated at the suitable reaction condition that is not
too high or too low temperature in order to give high branching
paraffins having high octane number.
1. คํานํา
พลังงานเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญประการหนึ่งสําหรับการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะพลังงานเชือ้ เพลิง ซึง่ ส่วนใหญ่ได้มาจากปิ โตรเลียม ความ
ต้องการใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิงปิ โตรเลียมได้เพิม่ ปริมาณมากขึ้นทุกปี ใน
ขณะที่ปิโตรเลียมมีปริมาณจํากัด ทําให้เกิดปญั หาราคานํ้ ามันปิ โตรเลียมมีราคาสูงขึน้ และมีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้
การใช้พลังงานเชือ้ เพลิงปิ โตรเลียมยังเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งจะส่ง ผลให้เ กิด ภาวะโลกร้อนขึ้น นอกจากนี้ สารประกอบ
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ไฮโดรคาร์บอนจําพวกอะโรเมติกส์ทอ่ี ยู่ในนํ้ ามันปิ โตรเลียมยังมีผลต่อ
การปลดปล่อยฝุน่ ละออง (particulate matter) หรือเขม่าดํา (soot) และ
ยังอาจทําให้เป็ นมะเร็งในคนได้
ดังนัน้ การหาแหล่งพลังงานใหม่ทจ่ี ะนํามาใช้ทดแทนพลังงานเชือ้ เพลิงปิ โตรเลียม กล่าวคือเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น
แต่ในสภาวะป จั จุบนั เชื้อเพลิง ปิ โ ตรเลียมยัง คงเป็ นแหล่งพลังงานที่
สําคัญและมีปริมาณการใช้เป็ นอันดันต้นๆ ดังนัน้ การปรับปรุงคุณภาพ
ของเชือ้ เพลิงปิ โตรเลียม รวมทัง้ การลดปริมาณสารอันตรายทีป่ นอยู่ใน
นํ้ ามันจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อเป็ นการแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมที่
เป็ นผลมาจากเชื้ อ เพลิ ง ปิ โตรเลี ย ม นอกจากนี้ ห น่ ว ยงานดู แ ล
สภาพแวดล้อม (EPA: United State Environmental Protection
Agency) ได้ออกข้อกําหนดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิงปิ โตรเลียม
ทีเ่ คร่งครัดมากขึน้ สําหรับ European Union 2005 [1] ได้กําหนด
ปริมาณความเข้มข้นของสารอะโรเมติกส์ในแก๊สโซลีนต้องมีค่าไม่เกิน
35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และสําหรับประเทศไทย [2] ปริมาณ
เบนซินต้องมีไม่สูงกว่าร้อยละ 3.5 โดยปริมาตร และจะต้องไม่สูงกว่า
ร้อยละ 1.0 โดยปริมาตรตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป สําหรับอะโรเม
ติกส์ตอ้ งมีปริมาณไม่สงู กว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร
สําหรับแก๊สโซลีนหรือนํ้ ามันเบนซินนัน้ สารอะโรเมติกที่มอี ยู่ใน
นํ้ามัน ทําให้เกิดทัง้ ผลดีและผลเสีย กล่าวคือ สารอะโรเมติกมีค่าออกเท
นสูง ซึง่ ค่าออกเทนเป็ นตัวบ่งชีค้ ุณภาพของนํ้ามันเบนซิน ดังนัน้ นํ้ ามัน
เบนซินทีม่ คี า่ ออกเทนสูงจะมีความสามารถในการต้านทานการน๊ อคของ
เครื่องยนต์ได้ดี แต่สารอะโรเมติกเมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดเขม่าใน
ปริม าณมาก และถ้า การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะเกิด การปนเปื้ อ นของ
สารอะโรเมติกออกมากับไอเสีย ซึ่งสารอะโรเมติกเป็ นสารก่อให้เกิด
มะเร็ง ด้วยเหตุน้จี งึ เป็ นการท้าทายวิศวกรในการควบคุมคุณภาพนํ้ามัน
เบนซินโดยต้องลดปริมาณอะโรเมติกส์ลง ในขณะเดียวกันต้องควบคุม
ให้ค่าออกเทนมีค่าสูงด้วย ทัง้ นี้สามารถทําได้โดยการนํ าสารอะโรเม
ติกส์ไปผ่านปฏิกริ ยิ าการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) [3,4] หรือ
ปฏิกริ ยิ าแคร็กกิง้ พร้อมกับการเติมไฮโดรเจน (hydrocracking) [5] แต่
ทัง้ สองวิธที ก่ี ล่าวมานี้มขี อ้ จํากัด ดังนัน้ Santikunaporn และคณะ [6]
ได้เสนอทางเลือกใหม่ในการแก้ปญั หาข้างต้นคือ การเปลีย่ นสารอะโรเม
ติกให้เป็ นไฮโดรคาร์บอนแบบกิง่ ทีม่ คี ่าออกเทนสูง สําหรับงานวิจยั นี้ม ี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของอุณหภูมทิ ม่ี ตี ่อการเกิดไฮโดรคาร์บอนโซ่
กิง่ รวมทัง้ ค่าออกเทนของของผสมไฮโดรคาร์บอนทีไ่ ด้

ปฏิกริ ยิ า Pt/HY และสารละลายอิรเิ ดียมคลอไรด์ (IrCl2, AlfaAesar) ทีม่ ี
ความเข้มข้นของโลหะอิรเิ ดียม 1 เปอร์เซ็นต์ นํามาใช้สาํ หรับการเตรียม
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Ir/SiO2 หลังจากได้ตวั เร่งปฏิกริยาทีช่ ุ่มด้วยสารละลาย
ดัง กล่ า วแล้ ว ตัว เร่ ง ปฏิร ิย าจะถู ก ทํ า ให้ แ ห้ ง ที่อุ ณ หภู ม ิ 110 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 12 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ นําไปเผาด้วยแก๊สออกซิเจน
ทีอ่ ุณหภูม ิ 300 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 3 ชัวโมง
่
ก่อนการนํ า
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าไปใช้ ต้องทําการเผาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแก๊สไฮโดรเจน
ในเครื่องปฏิกรณ์ ทีอ่ ุณหภูม ิ 350 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 3
ชัวโมง
่ ซึง่ จะทําให้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าสามารถทํางานได้
2.2. ลักษณะตัวเร่งปฏิ กิริยา
การหาการกระจายตัวของโลหะทัง้ 2 ชนิดบนตัวรองรับ ทําโดยใช้
วิธกี ารดูดซับก๊าซไฮโดรเจน นอกจากนี้สาํ หรับตัวเร่งปฏิรยิ า Pt/HY ได้
ทําการวิเคราะห์หาค่าความเป็ นกรด (acidity) โดยวิธกี ารคายก๊าซ
แอมโมเนียตามอุณหภูม ิ (Temperature Programmed Desorption)
2.3. เครื่องปฏิ กรณ์
เครือ่ งปฏิกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลองนี้ ทํามาจากท่อเหล็กสเตนเลส ที่
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว และยาว 18 นิ้ว เครือ่ งปฏิกรณ์น้ีจะ
อยู่ภายในเตาเผาทีส่ ามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด้ รายละเอียดแสดงดังรูป
ั
ที่ 1 สารตัง้ ต้นถูกป้อนเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ โดยใช้ปมความดั
นสูงตาม
อัตรา ทีก่ ําหนด เช่น 1-3 มิลลิเมตรต่อชัวโมง
่
ภายในเครือ่ งปฏิกรณ์ม ี
ตัว เร่ ง ปฏิกิร ิย าบรรจุ ไ ว้ต รงกลาง อุ ณ หภู ม ิภ ายในเครื่อ งปฏิก รณ์
สามารถควบ คุ ม โดยใช้เ ตาไฟฟ้ า เมื่อ สารตัง้ ต้น ไหลเข้า ในเครื่อ ง
ปฏิก รณ์ และสัม ผัส กับ ตัว เร่ ง ปฏิกิร ิย าในสภาวะที่เ หมาะสมต่ อ การ
เกิดปฏิกริ ยิ า จะได้สารผลิตภัณฑ์เกิดขึน้
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2. สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้
2.1 สารเคมี
สารตัง้ ต้นทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ เมทิลไซโคลเฮกเซน (Methylcyclohexane; MCH) ที่สามารถได้มาจากปฏิกริ ยิ าการเติมไฮโดรเจน
ของอะโรเมติกส์ทม่ี ชี อ่ื ว่า โทลูอนี (Toluene)
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีใ่ ช้ในการทดลองนี้ ได้จากการเตรียมโดยวิธกี าร
ทําให้เอิบชุ่มพอดี (Incipient wetness impregnation) สารละลายเฮก
ซะคลอโรแพลตทินิก (H2PtCl6, Acros) ทีม่ คี วามเข้มข้นของโลหะ
แพลตทินัม่ 1 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนัก ใช้สําหรับการเตรียมตัวเร่ง

รูปที่ 1 อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลอง
3. วิ ธีการทดลอง
งานวิจยั นี้จะทําการศึกษาถึงผลของอุณหภูมทิ ม่ี ตี อ่ ค่าออกเทนของ
ของผสมไฮโดรคาร์บ อนโซกิ่ง โดยในการทดลองนี้ จ ะทํา การศึก ษา
ไฮโดรคาร์บอนทีม่ จี าํ นวนคาร์บอน 7 อะตอมในหนึ่งโมเลกุล (C7) ดัง
แสดงในตารางที่ 1

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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การทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียม
ของผสมไฮโดรคาร์บ อนพวกแนพธีน ได้แ ก่ เมทิล ไซโคลเฮกเซน
(MCH) 1,1-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน (1,1-DMCP) 1,2-ไดเมทิลไซ
โคลเพนเทน (1,2-DMCP) 1,3-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน (1,3-DMCP)
และเอทิลไซโคลเพนเทน (ECP) ซึง่ ได้จากการนําเมทิลไซโคลเฮกเซน
มาผ่านเครื่องปฏิกรณ์ทบ่ี รรจุตวั เร่งปฏิกริ ยิ า Pt/HY ทีอ่ ุณหภูม ิ 280
องศาเซลเซียส ความดัน 2 เมกกะพาสคาล ในสภาวะทีม่ แี ก๊สไฮโดรเจน
ตารางที่ 1 C7-ไฮโดรคาร์บอน และค่าออกเทนโดยวิธวี จิ ยั (RON)
และโดยวิธมี อร์เตอร์ (MON)
ค่าออกเทน
ชือ่
โครงสร้าง
RON MON
โทลูอนี
119.7 112.6
เมทิลไซโคลเฮกเซน

73.8 73.8

1,1-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน

92.3 89.3

1,2-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน

86.5 85.7

1,3-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน

92.3 89.3

เอทิลไซโคลเพนเทน

67.2 61.2

2,2-ไดเมทิลเพนเทน

92.8 95.6

3,3-ไดเมทิลเพนเทน

80.8 86.6

2,3-ไดเมทิลเพนเทน

91.1 88.5

2,4-ไดเมทิลเพนเทน

83.1 83.3

เอทิลเพนเทน

65.0 69.3

2-เมทิลเฮกเซน

42.4 46.4

3-เมทิลเฮกเซน

52.0 55.0

นอร์มลั -เฮปเทน

0.0

0.0

ขัน้ ตอนทีส่ อง คือการทดสอบการเกิดปฏิกริ ยิ าเปิ ดพันธะ (ring
opening reaction) เพื่อให้ได้ไฮโดรคาร์บอนพวกพาราฟิ น (หรือ
เรียกว่า ของผสมพาราฟิ น) ซึ่งทําโดยการนํ าของผสมแนฟธีนที่ได้ใน
ขัน้ ตอนที่ 1 มาผ่านเครื่องปฏิกรณ์ทบ่ี รรจุตวั เร่งปฏิกริ ยิ า Ir/SiO2 ที่
อุณหภูมริ ะหว่าง 220 – 245 องศาเซลเซียส และความดัน 2 เมกกะ
พาลคาส ในสภาวะทีม่ กี ๊สไฮโดรเจนมากเกินพอ
การวิเคราะห์องค์ประกอบของสารทีอ่ ยู่ทงั ้ ในของผสมแนพธีนและ
ของผสมโซ่กงิ่ ทําได้โดยการใช้เครือ่ งวิเคราะห์แก๊ส หรือทีเ่ รียกว่า gas
chromatography ชนิด Flame ionization detector
4. ผลการทดลองและวิ จารณ์ผล
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะตัวเร่งปฏิกริ ยิ าพบว่า ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทัง้
สองชนิดมีการกระจายตัวของโลหะบนตัวรองรับอย่างสมํ่าเสมอ (∼2.0)
และปริมาณความเป็ นกรดของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Pt/HY มีคา่ ประมาณ 795
μmol/g
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สํา หรับ การทดลองการเกิด ปฏิกิร ิย า พบว่าผลิตภัณ ฑ์ท่เี กิดขึ้น
สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 พวก คือ ไฮโดรคาร์บ อนพวกแนฟธีน และ
พาราฟิ นทัง้ ทีเ่ ป็ นโซ่กงิ่ และโซ่ตรง ส่วนไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นมีอยู่ใน
ปริมาณทีน่ ้อยมาก ของผสมแนพธีนได้จากการเกิดปฏิกริ ยิ าไอโซเมอร์
ไรเซชั ่น (isomerization) ของเมทิลไซโคลเฮกเซน โดยอาศัยตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า Pt/HY และองค์ประกอบของของผสมแนพธีนได้แสดงใน
ตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ทีอ่ ุณหภูม ิ 280 องศาเซลเซียส ความดัน 2
เมกกะพาสคาล ตัว เร่ง ปฏิกิร ิย า Pt/HY
เป็ นตัว เร่ง ปฏิกิรยิ าที่ม ี
ความสามารถในการเกิดปฏิกริ ยิ าไอโซเมอร์ไรเซชันนของเมทิ
่
ลไซโคล
เฮกเซน โดยเมทิลไซโคลเฮกเซนสามารถเปลี่ยนเป็ นสารผลิตภัณฑ์
(conversion) ได้สงู ถึง 48.4 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก และได้ผลิตภัณฑ์ท่ี
เกิด จากปฏิกิร ิย าไอโซเมอร์ไ รเซชัน่ (selectivity)
สูง ถึง 95.3
เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก 4.7 เปอร์เซ็นต์เป็ นไฮโดรคาร์บอนพวก
พาราฟินทีม่ จี าํ นวนคาร์บอนเท่ากับ 7 อะตอมหรือน้อยกว่านัน้ ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจากสภาวะทีใ่ ช้ในการทดลองมีความเหมาะสม และปริมาณความ
เป็ นกรดของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Pt/HY มีเพียงพอสําหรับการเกิดปฏิกริ ยิ า
ไอโซเมอร์ไรเซชัน่ แต่มปี ริมาณความแรงของกรดไม่มากพอสําหรับการ
เกิดปฏิกริ ยิ าการลดขนาดโมเลกุล (cracking reaction) ดังนัน้ จึงทําให้
ได้สารผลิตภัณฑ์เป็ นพวกแนพธีนทีม่ กี ารลดขนาดวงเกิดขึน้ กล่าวคือ
เปลีย่ นจากวงทีม่ จี าํ นวนคาร์บอน 6 อะตอม เป็ นวงทีม่ จี าํ นวนคาร์บอน
5 อะตอม ได้แก่ ไดเมทิลและเอทิลไซโคลเพนเทน
ตารางที่ 2 องค์ประกอบของของผสมแนพธีนทีไ่ ด้จากตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
Pt/HY ทีอ่ ุณหภูม ิ 280 องศาเซลเซียส และความดัน 2 เมกกะพาสคาล
ปริมาณ
(เปอร์ เซ็นต์โดยนํ ้าหนัก)
ชือ่
สารตัง้ ต้น
ผลิตภัณฑ์
เมทิลไซโคลเฮกเซน
100
51.6
1,1-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน
7.2
1,2-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน
18.8
1,3-ไดเมทิลไซโคลเพนเทน
12.9
เอทิลไซโคลเพนเทน
7.2
พาราฟิน
1.5
ในการศึกษาผลของอุณหภูมทิ ม่ี ผี ลต่อค่าออกเทนของของผสม C7
ไฮโดรคาร์บอน ในงานวิจยั นี้ทาํ โดยการเกิดปฏิกริ ยิ าเปิ ดพันธะของของ
ผสมแนพธีนบนตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Ir/SiO2 ทีค่ วามดัน 2 เมกกะพาสคาล
และอุณหภูมอิ ยู่ระหว่าง 220 – 245 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้ C7
พาราฟิ นในปริมาณสูง ซึง่ เป็ นการลดการเกิดปฏิกริ ยิ าลดขนาดไฮโดรคาร์บอน (จํานวนคาร์บอนน้อยกว่า 7 อะตอมในหนึ่งโมเลกุล) ตารางที่
3 แสดงองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนทีผ่ ่านการเกิดปฏิกริ ยิ าบน
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Ir/SiO2 ทัง้ นี้ได้มกี ารแบ่งไฮโดรคาร์บอนออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มแนพธีน และกลุ่นพาราฟิ น ซึ่งกลุ่มแนพธีนและเมทิลไซโคลเฮกเซนเป็ นสารตัง้ ต้น ส่วนสําหรับกลุ่มพาราฟินซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
เกิดขึน้ ทัง้ นี้จะเห็นได้วา่ พาราฟิ นทีเ่ กิดขึน้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ตามค่าออกเทน กล่าวคือ พาราฟิ นทีม่ คี ่าออกเทนสูงกว่า 73.8 และ
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พาราฟินทีม่ คี า่ ออกเทนตํ่ากว่า 73.8 นั ่นเอง
จากผลการทดลองได้แ สดงให้เ ห็น ว่ า การเกิด การเปิ ด พัน ธะ
ระหว่างอะตอมคาร์บอนต่อกับคาร์บอนภายในวงทีม่ ขี นาดเล็ก (5 อะตอม หรือทีเ่ รียกว่าไซโคลเพนเทน) ได้ง่ายกว่าการเปิ ดพันธะระว่าง

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส)
Conversion
องค์ประกอบ
เมทิลไซโคลเฮกเซน
แนพธีน (N)
พาราฟิน (P)
- มีคา่ ออกเทนสูงกว่า 73.8
- มีคา่ ออกเทนตํ่ากว่า 73.8
อัตราส่วนระหว่าง N/P

ตาราง 3 ของผสมตัง้ ต้นและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ทอ่ี ุณหภูมติ ่างๆ
ปริมาณองค์ประกอบ (เปอร์เซนต์โดยนํ้าหนัก)
ของผสมตัง้ ต้น
ของผสมผลิตภัณฑ์
220
230
235
-

1
4

240

245

7.1

8.5

10.7

16.4

21.5

51.6
46.2
1.4

51.6
41.5
5.6

51.6
39.8
7.3

51.6
37.7
9.7

51.4
32.0
15.4

51.2
27.2
20.4

32.5

7.4

5.5

3.9

2.1

1.3

เป็ น 235 องศาเซลเซียส โดยมีคา่ เท่ากับทีม่ อี ยูใ่ นของผสมตัง้ ต้น คือ
เท่ากับ 51.6 เปอร์เซนต์โดยนํ้าหนัก และเมือ่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ เป็ น 240 245 องศาเซลเซียส ปริมาณเมทิลไซโคลเฮกเซนมีการเปลีย่ นแปลง
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ แต่จะพบว่าปริมาณแนพธีนจะเปลีย่ นแปลงจาก
46.2 เปอร์เซนต์โดยนํ้าหนัก เป็ น 41.5 39.8 37.7 32.0 และ 27.2
เปอร์เซนต์โดยนํ้าหนัก เมือ่ อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ เป็ น 220 230 235 240
และ 245 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ทัง้ นี้เนื่องจากวงไซโคลเฮกเซน (มี
คาร์บอน 6 อะตอมภายในวง; MCH) มีความเสถียรมากกว่าวงไซโคลเพนเทน (มีคาร์บอน 5 อะตอมภายในวง; DMCP และ ECP) การ
เปิ ดพันธะของวงแนพธีนแสดงในรูปที่ 3

6
5

อะตอมคาร์บอนต่อกับคาร์บอนภายในวงทีม่ ขี นาดใหญ่ (6 อะตอมหรือ
ทีเ่ รียกว่า ไซโคลเฮกเซน) ซึง่ ดูได้จากปริมาณของเมทิลไซโคลเฮกเซน
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงถึงแม้อุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ จาก 220 องศาเซลเซียส

2
3

ก) การเปิ ดพันธะของ Methylcyclohexane

1
5 2
4 3

ข) การเปิดพันธะของ 1,1-Dimethylcyclopentane
รูปที่ 3 การเปิดพันธะของวงแนพธีน
นอกจากนี้ยงั สามารถสรุปได้วา่ ความสามารถในการเกิดปฏิกริ ยิ า
เปิ ดพันธะมีค่า มากขึ้น เมื่ออุ ณ หภู มมิ คี ่ า สูง ขึ้น ซึ่ง ดูได้จากการที่ค่ า
อัตราส่วนระหว่างแนพธีนต่อพาราฟิ นมีค่าลดลง เมื่ออุณหภูมทิ ่ใี ช้ใน
การเกิด ปฏิกริ ยิ าเพิม่ สูงขึน้

ค่าออกเทน เป็ นตัวเลขที่ใช้บ่งบอกคุณภาพของแก๊ สโซลีนหรือ
นํ้ ามันเบนซิน ในการศึกษานี้จงึ ได้คํานวณค่าออกเทนของของผสมใน
รูปของค่าออกเทนโดยวิธวี จิ ยั (RON) และค่าออกเทนโดยวิธมี อร์เตอร์
(MON) โดยใช้สมการทีถ่ ูกเสนอโดย Ghosh และคณะ [7] ดังแสดงใน
สมการที่ (1)
ON =

∑ υ β ON
i

i

i

PONA

∑υβ
i

PONA

i

+ I P ∑υi β iON i
P

(1)

⎛
⎞
+ I P ⎜ ∑υ i β i − ∑ υ i ⎟
P
⎝ P
⎠

โดยที่ ON คือค่าออกเทน υ คือเศษส่วนปริมาตร β คือค่าคงที่ และ I
คือผลของปฏิกริ ยิ าทีม่ ตี ่อกันระหว่างสารสองชนิด ซึง่ สามารถหาได้จาก
สมการ (2)
⎡⎛ ( a )
(a)
⎢⎜ k υ + k υ
PN
N
PO
O
⎜
⎢
IIi
i == ⎜
⎢ 1 + k (b) υ + k (b) υ
⎢⎜⎝
PN N
PO O
⎢
0
⎣⎢

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎤
⎥
⎥
⎥
สําหรับไฮโดรคาร์บอนอื่น⎥
⎥
สําหรับไฮโดรคาร์บอนอื่น⎦⎥

สําหรับพาราฟน

(2)

โดยที่ k คือค่าคงที่ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเทนของของผสมกับ
อัตราส่วนของแนพธีนต่อพาราฟินได้ถกู แสดงในรูปที่ 4
จากรูป ที่ 4 แสดงให้เ ห็น ว่า ค่าออกเทนมีก ารเปลี่ย นแปลงเมื่อ
องค์ประกอบของของผสมเปลี่ยนไป กล่าวคือ เมทิลไซโคลเฮกเซนซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้จากการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในพันธะคู่ของโทลูอนี มีค่าออก
เทนลดลงดังนี้ ค่าออกเทนโดยวิธวี จิ ยั ลดลงจาก 119.7 เหลือ 73.8 และ
ค่าออกเทนโดยวิธมี อร์เตอร์ลดลงจาก 112.6 เหลือ 73.8 เมือ่ นําไซโคล
เฮกเซนไปผ่านปฏิกริ ยิ าไฮโซเมอร์ไรเซชั ่นได้เป็ นของผสมแนพธีน และ
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ได้คา่ ออกเทนโดยวิธวี จิ ยั เพิม่ ขึน้ จาก 73.8 เป็ น 76.5 แต่สาํ หรับค่าออก
เทนโดยวิธมี อร์ตอร์มกี ารเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จาก 73.8 เป็ น 73.9
ด้ว ยเหตุ ผลนี้ ทํา ให้ต้อ งมีก ารเปลี่ย นของผสมแนพธีนเป็ น ของผสม
พาราฟิ น โซกิ่ง โดยปฏิกิรยิ าเปิ ดพัน ธะ ทัง้ นี้ จ ะเห็นได้จากอัต ราส่ว น
ระหว่างแนพธีนต่อพาราฟิ นลดลงจาก 32.5 เป็ นน้ อยกว่า 7.4 เมื่อมี
ปฏิกริ ยิ าเปิ ดพันธะเกิดขึน้
78.0

RON

ค่าออกเทน

77.5
77.0

MON
RON ของของผสมตัง้ ต้น สําหรับตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Ir/SiO2

76.5
76.0
75.5
75.0
74.5
74.0

MON ของของผสมสารตัง้ ต้น สําหรับตัวเร่งปฏิกริ ยิ า Ir/SiO2
RON และ MON ของเมทิลไซโคลเฮกเซน

73.5
0

5

10
15
20
25
อัตราส่วนระหว่างแนฟทีนต่อพาราฟิน (N/P)

30

35

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกเทนของ
ของผสมทีไ่ ด้กบั อัตราส่วนไฮโดรคาร์บอนแนฟธีนต่อพาราฟิน
จากค่าออกเทนทีแ่ สดงในรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าออกเทนทัง้ ที่
ได้โดยวิธกี ารวิจยั และค่าทีไ่ ด้โดยวิธมี อร์เตอร์ของของผสมโซ่กงิ่ มีค่า
เพิม่ ขึน้ กว่าของผสมแนพธีนทีเ่ ป็ นสารตัง้ ต้น โดยเฉพาะสูงกว่าเมทิลไซ
โคลเฮกเซนมาก แต่เมื่ออุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการเกิดปฏิกริ ยิ ามีค่าสูงขึน้ ค่า
ออกเทนทีไ่ ด้จากทัง้ 2 วิธมี คี ่าลดตํ่าลง ทัง้ นี้เนื่องจากพาราฟิ นทีม่ คี ่า
ออกเทนตํ่ามีปริมาณมากขึ้นนัน่ เอง เช่น เอทิลเพนเทน นอร์มลั -เฮป
เทน เป็ นต้น ดังนัน้ อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมทีส่ ุดคือ ทีอ่ ุณหภูม ิ 235 องศา
เซลเซียส
การเปลี่ยนของผสมแนพธี นเป็ นของผสมโซกิ่ ง โดยการเปิ ดพันธะ
ของวงแนพธีน นอกจากจะส่งผลดีต่อค่าออกเทนแล้ ว ยังส่งผลให้ ความ
หนาแน่นของของผสมลดลงอีกด้ วย กล่าวคือ สารที่มีความหนาแน่นตํ่า
จะมีปริ มาตรมากกว่าสารที่มีความหนาแน่นสูง จากรู ปที่ 5 จะเห็นได้ ว่า
ความหนาแน่นของของผสมโซกิ่งจะมีความหนาแน่นตํ่ากว่าของผสมแนพ
ธีนและเมทิลไซโคลเฮกเซน หรื อปริ มาตรของของผสมที่ได้ จะมีค่าเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 3.8-5.4 เปอร์ เซ็นต์
0.7800
3

5. สรุ ปผลการทดลอง
จากผลของการเพิม่ ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงปิ โตรเลียมอย่างรวด
-เร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุผลนี้ทําให้
ข้อกําหนดคุณภาพของเชือ้ เพลิงเคร่งครัดยิง่ ขึน้ สําหรับแก๊สโซลีนหรือ
นํ้ามันเบนซิน ต้องลดปริมาณอะโรเมติกส์ทป่ี นอยู่ในนํ้ามัน จากไม่เกิน
ร้อ ยละ 3.5 ให้เหลือไม่เ กินร้อ ยละ 1.1 โดยปริมาตร ภายในปี พ.ศ.
2555 ซึ่ง มีผ ลทํ า ให้ ค่ า ออกเทนของนํ้ า มัน เบนซิน มีค่ า ตํ่ า ลง ทัง้ นี้
เนื่องจากอะโรเมติกส์มคี ่าออกเทนสูง ค่าออกเทนมีความสําคัญต่อการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทําให้เครื่องยนต์ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูง
เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์และลดการปล่อยเขม่าหรือควันดําได้ ดัง นัน้ งานวิจยั นี้ จึงทําการศึกษาการเพิม่ ค่าออกเทนของของผสมทีม่ อี ยู่ใน
นํ้ ามันเบนซินให้มคี ่าสูง โดยทําการศึกษาปฏิกริ ยิ าการเปิ ดพันธะของ
ของผสมแนพธีนทีม่ จี ํานวนคาร์บอน 7 อะตอมในหนึ่งโมเลกุล ซึง่ ส่วน
ใหญ่ได้มาจาก การเติมไฮโดรเจนเข้าไปในวงเบนซินของอะโรเมติกส์
จากผลการทดลองแสดงให้เ ห็น ว่ า ค่ า ออกเทนทัง้ ที่ไ ด้จ ากวิธ ีว ิจ ัย
(RON) และวิธมี อร์เตอร์ (MON) ของผลิตภัณฑ์พวกพาราซินมีค่าสูงขึน้
จากของสารตัง้ ต้นพวกแนพธีน แต่ค่าออกเทนที่ได้โดยวิธมี อร์เตอร์ม ี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ มากกว่าค่าออกเทนทีไ่ ด้โดยวิธวี จิ ยั นอกจากนี้พบว่า
การเกิดปฏิกริ ยิ าเปิ ดพันธะของวงทีจ่ ะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ่าออกเท
นสู ง นั ้น อุ ณ หภู ม ิ ท่ี ใ ช้ ใ นการเกิ ด ปฏิ กิ ร ิ ย าต้ อ งมี ค่ า ไม่ สู ง หรือ ตํ่ า
จนเกินไป ทัง้ นี้เนื่องจาก ถ้าอุ ณหภูมทิ ่ใี ช้ในการเกิดปฏิกริ ยิ ามีค่าตํ่า
จนเกิน ไปปฏิกิร ิย าเปิ ด พัน ธะจะไม่ส ามารถเกิด ขึ้น ได้ ในขณะที่ถ้า
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการเกิดปฏิกริ ยิ ามีค่าสูงมาก โอกาสทีจ่ ะได้พาราฟิ นทีม่ ี
ค่าออกเทนตํ่ามีสงู ขึน้ นัน่ แสดงว่าการเปิ ดพันธะของแนฟธีนทีภ่ ายใน
วงมีจํานวนคาร์บอน 5 อะตอม (ไซโคลเพนเทน) สามารถเกิดได้ง่าย
กว่าการเปิ ดพันธะของแนฟธีนทีภ่ ายในวงมีจํานวนคาร์บอน 6 อะตอม
(ไซโคลเฮกเซน) และเมือ่ ดูจากความถ่วงจําเพาะของของผสมโซกิง่ ทีไ่ ด้
เทียบกับของผสมแนพธีนทีใ่ ช้เป็ นสารตัง้ ต้น พบว่าของผสมโซกิง่ มีค่า
ความถ่วงจําเพาะลดลง ซึง่ ส่งผลให้ปริมาตรของผลิตภัณฑ์มคี ่าสูงกว่า
ของสารตัง้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ 3.8-5.4 ทัง้ นี้เป็ นการช่วยเพิม่ ปริมาณของ
นํ้ามันได้อกี ทางหนึ่ง
จากผลการทดลองสามารถสรุป ได้ว่า ปฏิกิรยิ าเปิ ด พัน ธะของ
วงแนพธีน นอกจากจะช่วยเพิม่ ค่าออกเทนของแนพธีนทีอ่ ยู่ในช่วงของ
นํ้ามันเบนซินได้แล้ว ยังสามารถเพิม่ ปริมาณของนํ้ามันได้อกี ด้วย
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The investigation of performance of engined power generator by using
biomass gases and biodiesel
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นําเสนอ การศึกษาสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
โดยใช้ก๊าซชีวมวลร่วมกับนํ้ามันไบโอดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิง ในการทดสอบ
นี้จะใช้น้ํามันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตจากนํ้ามันพืชใช้แล้วผสมกับนํ้ามันดีเซล
ในอัตราส่วน 50 และ 100 % (B50, B100) ร่วมกับก๊าซชีวมวล
เปรียบเทียบกับการใช้น้ํามันดีเซลล้วน (D100) ร่วมกับก๊าซชีวมวล โดย
ใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงในการผลิตก๊าซชีวมวลจากเศษไม้
แห้งและถ่านไม้ โดยใช้เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าทดสอบทีภ่ าระทางไฟฟ้า 10,
20 และ 30 กิโลวัตต์ และทําการศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ น
อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซชีวมวล
(198, 330 และ 462 ลิตรต่อนาที) ซึง่ จากผลการทดลองพบว่า การใช้
นํ้ามันดีเซลร่วมกับก๊าซชีวมวลมีอตั ราการสิน้ เปลืองนํ้ ามันเชือ้ เพลิงตํ่า
กว่าการใช้น้ํ ามันไบโอดีเซลร่วมกับก๊าซชีวมวล เมื่อเพิม่ อัตราการไหล
ของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซชีวมวลจะทําให้อตั รา
การสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงลดลง อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงมี
ค่าน้อยทีส่ ุดเมือ่ ใช้อตั ราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในเตาผลิตก๊าซชีวมวล
462 ลิตรต่อนาที ซึ่งสามารถทดแทนนํ้ ามันไบโอดีเซลได้ประมาณ
70 %
Abstract
This paper presents the investigation on the performance of
the engine for power generator which used biomass gases and
biodiesel as fuels. In the tests, biodiesel blends with diesel at
ratio of 50% (B50) and neat biodiesel (B100) were used. The
neat diesel (D100) and biomass gases were also tested for the
bench marking case. The downdraft gasifier was employed to
produce the biomass gases from dry wood chip and charcoal.
The power output of generators were varied at 10 kW, 20kW and
30 kW by the dummy load, while the inlet air flow rate (to the
gasifier) at 198 L/s, 330 L/s and 462 L/s were supplied. From the
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experiments, the dual fuels between diesel and biomass gases
gave lower fuel consumption at the same power output. When
the inlet air flow rate was increased, the lower biodiesel
consumption was obtained. The lowest biodiesel consumption
was obtained, 70% saving, at inlet air flow rate of 462 L/s.
1. คํานํา
ปจั จุบนั ประเทศไทยประสบปญั หาราคานํ้ามันทีป่ รับตัวสูงขึน้ จาก
ข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ประเทศ
ของเราต้องนํ าเข้านํ้ ามันจากต่างประเทศ 876 พันบาร์เรลต่อวัน
โดยเฉพาะนํ้ามันดีเซลถ้าคิดเฉลีย่ ภายใน 3 ปี ให้หลัง พบว่ามีปริมาณ
ั หาดัง กล่ า ว
การใช้ ป ระมาณ 50 ล้ า นลิ ต รต่ อ วัน [1] และจากป ญ
“พลังงานทางเลือก” จึงได้รบั ความสนใจจากทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึง่
หนึ่งในทางเลือกนัน้ “พลังงานจากชีวมวล” ก็เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่
น่าสนใจ ซึง่ ประเทศไทยของเราเองนัน้ ก็มศี กั ยภาพของพลังงานชีวมวล
สูง ซึ่งจากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
(พพ.) ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีวสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวม
63 ล้านตัน โดยมีการนําไปใช้เพียง 16 ล้านตัน [2] ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ฟางข้าวและแกลบ
โดยทัว่ ไปในการนํ า ชีว มวลมาใช้ ป ระโยชน์ ส ามารถทํ า ได้ 2
ประเภท คือ
1. นําไปใช้เพือ่ ให้ความร้อน
2. นําไปใช้เพือ่ ผลิตไฟฟ้า
ในประเภทแรกนัน้ การนํ าไปใช้เพื่อให้ได้พลังงานความร้อนนัน้ ก็
คือการนําชีวมวลไปใช้กบั เตาชนิดต่างๆ หรือการนําไปใช้กบั หม้อไอนํ้ า
ในโรงงาน
ส่ ว นในประเภทที่ส องนั น้ ชีว มวลสามารถนํ า ไปผลิต เป็ น ก๊ า ซ
เชือ้ เพลิงได้ โดยผ่านกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั ่น ก๊าซทีผ่ า่ นกระบวนการ
นี้จะสามารถติดไฟได้ จึงมีการนํ าไปใช้กบั เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิต
ไฟฟ้า
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การใช้ก๊าซชีวมวลร่วมกับนํ้ามันดีเซลเพือ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในเครือ่ ง
กํ า เนิ ด ไฟฟ้ าได้ ม ี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย กั น อย่ า งกว้ า งขวางทั ง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านสมรรถนะและปริมาณ
ไอเสียของเครือ่ งยนต์
A.S. Ramadas, S. Jayaraj และ C. Muraleedharan [3] ได้ทาํ
การทดลองผลิตก๊าซชีวมวลจากใยมะพร้าวและเศษไม้เพื่อนํ าไปใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงในเครือ่ งยนต์ดเี ซลทีเ่ ป็ นต้นกําลังให้กบั เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า ซึง่
ได้ทําการทดสอบสมรรถนะและไอเสียของเครื่องยนต์ท่ไี ด้จากการใช้
ก๊ าซชีว มวลเป็ นเชื้อ เพลิง ร่ว มกับ นํ้ า มัน ดีเ ซลเปรีย บเทีย บกับการใช้
นํ้ามันดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิง โดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงในการ
ผลิตก๊าซชีวมวล และใช้เครื่องยนต์ดเี ซล 1 สูบ 4 จังหวะ แบบฉีดตรง
(direct injection) ในการทดลอง ได้ทาํ การทดลองเปรียบเทียบทีภ่ าระ
เครือ่ งยนต์ต่างๆ โดยสมรรถนะทีท่ าํ การทดสอบได้แก่ ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อน (brake thermal efficiency) อัตราการสิน้ เปลืองพลังงาน
จําเพาะ (specific energy consumption) ปริมาณคาร์บอนมอนนอก
ไซด์ (CO2) ปริมาณควันดํา (smoke density) เป็ นต้น จากผลการ
ทดลองพบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนทีไ่ ด้จากแก๊สชีวมวลมีค่าน้อย
กว่ า นํ้ า มัน ดีเ ซลทุ ก ช่ ว งภาระเครื่อ งยนต์ ท่ีท ดสอบ และอัต ราการ
สิน้ เปลืองพลังงานจําเพาะ (specific energy consumption) ปริมาณ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO2) ปริมาณควันดํา (smoke density)
มากกว่านํ้ามันดีเซล ซึง่ สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดงั นี้
• เมื่อ ภาระเครื่อ งยนต์เ พิ่ม ขึ้น สมรรถนะของเครื่อ งยนต์จ ะ
ลดลง ทัง้ ในกรณีของการใช้เชือ้ เพลิงจากแก๊สชีวมวลและ
นํ้ามันดีเซล
• ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO2) ทีไ่ ด้จากก๊าซ
ชีวมวลมีมากกว่านํ้ามันดีเซล
• ในสภาวะทีเ่ หมาะสมปริมาณไอเสียจะมีคา่ ใกล้เคียงกัน
• ในการใช้ก๊ า ซชีว มวลที่ผ ลิต จากเศษไม้จ ะประหยัด นํ้ า มัน
ดีเซลมากกว่าแก๊สชีวมวลทีผ่ ลิตจากใยมะพร้าว
ถ่านไม้ ก็เป็ นชีวมวลอีกชนิดหนึ่งทีส่ ามารถนํ ามาใช้ผลิตไฟฟ้าได้
เช่นกัน ซึ่งจะเหมาะสมมากกับภาคเกษตรกรรม พื้นที่ท่หี ่างไกลและ
ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถงึ ซึง่ เกษตรกรสามารถจัดหาได้ตามชนบท ประโยชน์
อีกประการหนึ่งของการผลิตถ่านไม้นนั ้ ก็คอื “นํ้าส้มควันไม้” ซึง่ สามารถ
ทํารายได้ให้กบั เกษตรกรได้อกี ทางหนึ่ง
ในการใช้ก๊าซชีวมวลร่วมกับนํ้ามันดีเซลในเครื่องยนต์นนั ้ จะทําให้
เครื่อ งยนต์เ ดิน เรีย บกว่า การที่จ ะใช้ก๊ า ซชีว มวลเพีย งอย่า งเดีย วใน
เครื่อ งยนต์ อีก ทัง้ ยัง สามารถลดการใช้น้ํ า มัน ดีเซลได้อีก ด้วย ซึ่ง ใน
งานวิจยั ชิน้ นี้จงึ มีแนวคิดทีจ่ ะใช้น้ํามันไบโอดีเซลร่วมกับก๊าซชีวมวลใน
เครือ่ งยนต์ดเี ซลซึง่ เป็ นต้นกําลังให้กบั เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า

ขนาด 48 กิโลวัตต์ ดังแสดงในรูปที่ 2 ทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์ Cummins 4BTA
3.9 ขนาด 3.9 ลิตร 4 สูบ แถวเรียง เทอร์โบ อินเตอร์คลู เลอร์ ควบคุม
การฉี ด นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง และการทํ า งานของเครื่อ งยนต์ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ รายละเอียดเครื่องยนต์ ดังแสดงในตารางที่ 1 ใน
งานวิจยั นี้สร้างภาระทางไฟฟ้าโดยใช้ภาระทางไฟฟ้าเทียม (dummy
load) ดังแสดงในรูปที่ 3 และใช้เครือ่ ง Electrical network analyzer ใน
การอ่านค่าภาระทางไฟฟ้าทีไ่ ด้จากภาระทางไฟฟ้าเทียม

รูปที่ 1 ชุดเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลง

รูปที่ 2 เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าขนาด 48 kW

2. ระเบียบวิ ธีในการวิ จยั
2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการทดสอบ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้ายก๊าซชีวมวลจากถ่านไม้จะใช้เตาผลิตก๊าซชนิด
ไหลลงและมีระบบทําความสะอาดก๊าซ ดังแสดงในรูปที่ 1 ถ่านไม้ทใ่ี ช้
รูปที่ 3 ภาระทางไฟฟ้าเทียม
ในการเผามีขนาดประมาณ 1×1×1 นิ้ว ก๊าซชีวมวลทีผ่ ลิตได้จะนําไปใช้
เป็ นเชือ้ เพลิงร่วมกับเชือ้ เพลิงเหลวในชุดเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า PLC 5110
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2.2 การเตรียมเชื้อเพลิ งชีวมวล
นําเศษกิง่ ไม้มาตัดให้มคี วามยาวประมาณ 1 เมตร นํ าไปเผาใน
เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร ดังแสดงในรูปที่ 4 เพือ่ ไล่ความชืน้ ในเนื้อ
ไม้ จากนัน้ นําถ่านไม้ทไ่ี ด้มาย่อยให้มขี นาดประมาณ 1×1×1 นิ ้ว นําไป
เก็บไว้ในทีร่ ม่ และไม่เปี ยกชืน้ ดังแสดงในรูปที่ 5 คุณสมบัตขิ องไม้และ
ถ่านไม้ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ

ตารางที่ 3 คุณสมบัตขิ องไม้ [4]
moisture
ash

8.38 - 10.29 %
0.1 - 1.51 %

volatile matter

73.42 - 78.15 %

fixed carbon

11.9 - 16.7 %

ตารางที่ 4 คุณสมบัตขิ องถ่านไม้ [5]

รูปที่ 4 เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร

รูปที่ 5 การจัดเก็บถ่านไม้
ตารางที่ 2 รายละเอียดของเครือ่ งยนต์
Name and model of engine

Cummins, 4BTA3.9

General details

four cylinder, direct injection
turbo, inter cooler

rate speed

1500 rpm

compression ratio

16.5:1

bore

102 mm

stoke

120 mm

displacement

3.9 liter
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moisture

0.27%

ash

3.2%

volatile matter

20.38%

fixed carbon

76.15%

2.3 วิ ธีในการทดลอง
ทําการวัดอัตราการสิน้ เปลืองของนํ้ามันเชือ้ เพลิง โดยทําการปรับ
ความเร็วของอากาศทีไ่ หลเข้าเตาเพื่อหาอัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้
เผาไหม้ภายในเตา ดังตารางที่ 4 ทําการทดลองทีอ่ ตั ราการไหลของ
อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซชีวมวลที่อตั ราการไหล
198, 330 และ 462 ลิตรต่อนาที ตามลําดับ ทีแ่ ต่ละอัตราการไหลจะใช้
ร่วมกับนํ้ ามันดีเซล D100 ไบโอดีเซล B50 และไบโอดีเซล B100
ตามลําดับ ทําการทดสอบทีภ่ าระทางไฟฟ้า 10, 20 และ 30 กิโลวัตต์
ตามลําดับ นํ้ ามันดีเซลที่ใช้ในการทดลองเป็ นนํ้ ามันดีเซลทีม่ ขี ายตาม
ป ัมนํ้ ามั น ทั ว่ ไป ส่ ว นนํ้ ามั น ไบโอดี เ ซลเป็ นนํ้ ามั น ที่ ภ าควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตขึน้ เอง ซึง่ ผลิตจาก
นํ้ามันผืชใช้แล้วโดยผ่านกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั ่น คุณสมบัติ
ของนํ้ ามันดีเซลและนํ้ า มันไบโอดีเซลแสดงในตารางที่ 5 และ 6
ตามลําดับ แผนผังอุปกรณ์การทดลองดังแสดงในรูปที่ 6
ตารางที่ 4 อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้เผาไหม้ภายในเตา
ทีใ่ ช้ในการทดลอง
ความเร็วของอากาศทีไ่ หล อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้
เข้าเตา
เผาไหม้ภายในเตา
(เมตรต่อนาที)

(ลิตรต่อนาที)

1.5

198

2.5

330

3.5
462
ตารางที่ 5 คุณสมบัตขิ องนํ้ามันดีเซล [6]
Viscosity at 40°C (cS)
4.33
3
Density at 40°C (kg/m )
788.96
Flash point (°C)
66
Cloud point (°C)
13
Carbon residues (%)
0.3
Calorific value (kcal/kg)
10404
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ตารางที่ 6 คุณสมบัตขิ องนํ้ามันไบโอดีเซล
Test
Test Item
Limit Result
Method
Kinematic Viscosity at ASTM D 3.5 4.792
40°C,mm2/s
445 -06 5.0
ASTM D
Water and
max
2709 <0.005
Sediment,%vol
0.2
96
ASTM D min
>120
Flash Point, (P.M),°C
93 -02a 120
Total Acid Number,mg ASTM D max
0.3
KOH/g
664 -01 0.5
EN
max
Total glycerin,%wt
0.19
14105
0.25

สิ้น เปลือ งนํ้ า มันเชื้อ เพลิง มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้น ตามไปด้ว ย ที่ภ าระทาง
ไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ อัตราการไหล 462 ลิตรต่อนาที มีอตั ราการ
สิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงตํ่าทีส่ ดุ เท่ากับ 1.8 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่

รูปที่ 7 อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันดีเซลระหว่างเชือ้ เพลิงเดีย่ วและ
เชือ้ เพลิงร่วม

รูปที่ 6 แผนผังอุปกรณ์การทดลอง
3. ผลการทดลอง
จากรูปที่ 7 พบว่า การใช้น้ํามันดีเซลเพียงอย่างเดียวจะมีอตั ราการ
สิน้ เปลืองมากทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ํ ามันดีเซลร่วมกับก๊าซ
ชีวมวล เมือ่ เพิม่ อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตา
ผลิตชีวมวลจะทําให้อตั ราการสิน้ เปลืองนํ้ ามันดีเซลลดลง และตํ่าทีส่ ุด
เมือ่ ใช้อตั ราการไหล 462 ลิตรต่อนาที แนวโน้มของอัตราการสิน้ เปลือง
นํ้ามันดีเซลจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ภาระทางไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ทีภ่ าระทางไฟฟ้า 10
กิโลวัตต์ อัตราการไหล 462 ลิตรต่อนาที มีอตั ราการสิน้ เปลืองนํ้ามัน
เชือ้ เพลิงตํ่าทีส่ ดุ เท่ากับ 0.9 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
จากรูปที่ 8 พบว่าถ้าเพิม่ อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ภายในเตา
ผลิตก๊าซชีวมวลสูงขึน้ จะมีอตั ราการทดแทนนํ้ ามันดีเซลสูงขึน้ ตามไป
ด้วย ซึง่ อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซ
ชีวมวลทีม่ อี ตั ราการทดแทนนํ้ ามันเชือ้ เพลิงสูงทีส่ ุดคือ ทีอ่ ตั ราการไหล
462 ลิตรต่อนาที และเมือ่ เปรียบเทียบอัตราการไหลทีภ่ าระทางไฟฟ้า
ต่างกันพบว่า ทีภ่ าระทางไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ มีอตั ราการทดแทนนํ้ามัน
ดีเซลสูงทีส่ ุด ที่ 74.29% และทีภ่ าระทางไฟฟ้า 20 กิโลวัตต์ มีแนวโน้ม
ของอัตราการทดแทนนํ้ามันดีเซลตํ่ากว่าทีภ่ าระทางไฟฟ้า 10 และ 30
กิโลวัตต์
จากรูปที่ 9 พบว่า การใช้น้ํามันไบโอดีเซล B100 เพียงอย่างเดียว
มีอตั ราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันมากกว่าการใช้ไบโอดีเซลร่วมกับก๊าซชีวมวล และเมื่อเพิม่ อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายใน
เตาผลิตก๊าซชีวมวลจะทําให้อตั ราการสิน้ เปลืองนํ้ามันลดลง และตํ่าสุดที่
อัตราการไหล 462 ลิตรต่อนาที เมื่อภาระทางไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ อัตราการ

รูปที่ 8 อัตราการทดแทนนํ้ามันดีเซล
ระหว่างอัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาต่างกัน

รูปที่ 9 อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันไบโอดีเซล B100 ระหว่างเชือ้ เพลิง
เดีย่ วและเชือ้ เพลิงร่วม
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รูปที่ 10 อัตราการทดแทนนํ้ามันไบโอดีเซล B100
ระหว่างอัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาต่างกัน

รูปที่ 11 อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันไบโอดีเซล B50
ระหว่างเชือ้ เพลิงเดีย่ วและเชือ้ เพลิงร่วม
จากรูปที่ 10 พบว่า อัตราการทดแทนนํ้ามันเชือ้ เพลิงจะมีค่าสูงขึน้
เมื่อเพิม่ อัตราการไหลของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิต
ก๊าซชีวมวล ซึง่ อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตา
ชีวมวลที่มอี ตั ราการทดแทนนํ้ ามันเชื้อเพลิงมากที่สุดคือ ที่อตั ราการ
ไหล 462 ลิตรต่อนาที ซึง่ สามารถทดแทนนํ้ามันเชือ้ เพลิงได้ 68.89% ที่
ภาระทางไฟฟ้า 30 กิโลวัตต์
จากรูปที่ 11 พบว่า อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันของการใช้น้ํามันไบ
โอดีเซล B50 เพียงอย่างเดียวมีคา่ มากกว่าการใช้น้ํามันไบโอดีเซล B50
ร่วมกับก๊าซชีวมวล อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันจะมีคา่ ตํ่าทีส่ ดุ เมือ่ ใช้อตั รา
การไหลของอากาศที่ใ ช้ใ นการเผาไหม้ภ ายในเตาผลิต ก๊ า ซชีว มวล
เท่ากับ 462 ลิตรต่อนาที ซึง่ มีค่าเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
ทีภ่ าระ
ทางไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ และเมือ่ ภาระโหลดทางไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ อัตราการ
สิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้

รูปที่ 12 อัตราการทดแทนนํ้ามันไบโอดีเซล B50
ระหว่างอัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาต่างกัน
จากรูปที่ 12 พบว่า เมื่อเพิม่ อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการ
เผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊ าซชีวมวลจะทํา ให้อ ตั ราการทดแทนนํ้ า มัน
เชื้อ เพลิง เพิม่ ขึ้นด้วย อัต ราการทดแทนนํ้ า มัน เชื้อ เพลิง มีค่า สูง สุด ที่
อัตราการไหล 462 ลิตรต่อนาที และตํ่าทีส่ ุดทีอ่ ตั ราการไหล 198 ลิตร
ต่อนาที ทีภ่ าระทางไฟฟ้า 10, 20 และ 30 กิโลวัตต์ มีอตั ราการทดแทน
สูงสุดที่ 71.43, 63.33 และ 70.24% ตามลําดับ และตํ่าสุดที่ 30.95,
26.67 และ 34.52% ตามลําดับ
เมื่อนํ าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วพบว่า อัตราการ
ไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซชีวมวลสูงจะทํา
ให้อตั ราการสิน้ เปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิงลดลง ดังนัน้ จากรูปที่ 13 พบว่า
การใช้น้ํ า มัน ดีเ ซลร่ ว มกับ ก๊ า ซชีว มวลมีอ ัต ราการสิ้น เปลือ งนํ้ า มัน
เชื้อเพลิง ตํ่า ที่สุด รองลงมาคือนํ้ ามันไบโอดีเซล B50 และ B100
ตามลําดับ ทัง้ นี้กเ็ นื่องจากค่าความร้อนของนํ้ ามันไบโอดีเซลทีม่ คี ่าตํ่า
กว่านํ้ามันดีเซล และเมือ่ พิจารณาจากแนวโน้มของกราฟพบว่าถ้าภาระ
ทางไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันจะสูงขึน้

รูปที่ 13 อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงของนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีอ่ ตั รา
การไหลของอากาศเท่ากัน
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4. สรุปผลการวิ จยั
จากผลการทดสอบการใช้น้ํ ามันดีเซล นํ้ ามันไบโอดีเซล ร่วมกับ
ก๊าซชีวมวลในเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า สามารถสรุปได้วา่ การใช้น้ํามันดีเซล
ร่ ว มกับ ก๊ า ซชีว มวลมีอ ัต ราการสิ้น เปลือ งนํ้ า มัน เชื้อ เพลิง น้ อ ยกว่ า
นํ้ามันไบโอดีเซล B50 และ B100 ซึง่ จากการใช้น้ํ ามันไบโอดีเซล B50
ร่วมกับก๊ าซชีว มวลจะมีอตั ราการสิ้น เปลือ งนํ้ า มันเชื้อ เพลิง น้ อ ยกว่า
นํ้ ามันไบโอดีเซล B100 อัตราการไหลของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่ออัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามัน ดังจะเห็นได้จาก เมือ่ เพิม่
อัตราการไหลของอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซชีว-มวล
จะทํา ให้อตั ราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิงลดลง อัตราการไหลของ
อากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซชีวมวลทีส่ ามารถลดการ
ใช้น้ํ ามันเชือ้ เพลิงได้มากทีส่ ุดคือทีอ่ ตั ราการไหล 462 ลิตรต่อชัวโมง
่
รองลงมาคือ 330 และ 198 ลิตรต่อชัวโมง
่
ตามลําดับ และเมือ่ ภาระทาง
้
ไฟฟาเพิม่ ขึน้ อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงจะสูงขึน้ ด้วย
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หัวเผาวัสดุพรุนแบบไม่มีการผสมเชือเพลิงกับอากาศมาก่อนสําหรับเชือเพลิงแก๊ส
Nonpremixed Porous Burners for Gaseous Fuels
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บทคัดย่อ
หัวเผาวัสดุพรุน (porous burner) มีขอ้ ดีทเ่ี หนือกว่าหัวเผา
ทีใ่ ห้เปลวไฟอิสระทั ่วไป กล่าวคือก่อให้เกิดการอุ่นไอดีตามธรรมชาติ
ภายในวัสดุพรุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้อตั ราการเผาไหม้ทส่ี งู ให้
การเผาไหม้ในสภาวะไอดีบางมากๆได้ และปลดปล่อยปริมาณมลพิษ
CO และ NOx ตํ่า จึงได้รบั ความนิยมใช้งานแพร่หลายมากขึน้ อย่างไรก็
ตามหัว เผาวัส ดุ พ รุ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แบบผสมกัน มาก่ อ น (premixedporous burner) ทําให้มขี อ้ จํากัดในการใช้งานเกีย่ วกับความปลอดภัยที่
ตํ่า ในงานวิจยั นี้ จงึ ได้ศึกษาและพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนแบบไม่มกี าร
ผสมเชือ้ เพลิงกับอากาศมาก่อน (nonpremixed porous burner) เพือ่
เพิม่ ความปลอดภัยในการใช้งานให้สงู ขึน้ หัวเผาวัสดุพรุนประกอบด้วย
วัสดุพรุนสองส่วน คือ porous burner (PB) ทําหน้าทีก่ ระจายเชือ้ เพลิง
ให้ไ หลเต็มหน้ า ตัดก่อนที่จะไปผสมกับ อากาศแล้ว เข้า ไปเผาไหม้ใน
porous emitter (PE) ต่อไป หัวเผาวัสดุพรุนตามการศึกษานี้สามารถ
ทํางานได้ทงั ้ ในแบบ premixed และ nonpremixed ขึน้ อยู่กบั การปรับ
ระยะห่างระหว่างวัสดุพรุนทัง้ สองชนิด ถ้าวัสดุพรุนทัง้ สองชนิดติดกัน
ระยะห่างระหว่างวัสดุพรุนมีค่าเท่ากับศูนย์ (XPB = 0 มม) หัวเผาจะ
ทํางานแบบ nonpremixed และ จะเป็ นแบบ premixed เมือ่ วัสดุพรุน
ทัง้ สองอยู่ห่ า งกัน เพราะช่อ งว่ า งที่เ กิด ขึ้น จะทํา หน้ า ที่เ ป็ น ห้อ งผสม
(mixing chamber) ในการทดลองจะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทีส่ าํ คัญๆ
ได้แก่ ค่าอัตราส่วนสมมูล (equivalence ratio) อัตราการเผาไหม้
(firing
rate) ระยะห่า งระหว่า งวัสดุ พรุนที่มผี ลต่ อการเผาไหม้ใน
วัสดุพรุน การปลดปล่อยแก๊ส CO และ NOx ทีท่ างออกของหัวเผา และ
ประสิทธิภาพการแผ่รงั สีความร้อน (radiation efficiency) เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้
ในการทดลองคือแก๊สหุงต้ม ผลการทดลองพบว่าหัวเผาวัสดุพรุนแบบ
nonpremixed ให้ขอบเขตการเผาไหม้ (flammability limit) ที่กว้าง
โดยมีค่า อัต ราส่วนสมมูล อยู่ใ นช่วง 0.23-0.99 ปลดปล่ อ ยปริมาณ
CO ประมาณ 120 ppm และ ให้ปริมาณ NOx ตํ่าใกล้เคียงกับ
หัวเผาวัสดุพรุนแบบ premixed คือประมาณ 110 ppm อย่างไรก็ตาม
หัวเผาวัสดุพรุนแบบ nonpremixed ให้ประสิทธิภาพในการแผ่รงั สีความ
ร้อนสูงกว่า ถึง 3-13% เมื่อเทียบกับแบบ premixed ทีเ่ งื่อนไขทดลอง
เดียวกัน
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Abstract
Porous burners offer the advantages over the free flame
burners. Because of a self preheating of fresh mixture inside the
combustion chamber, higher burning rate, lean burn and low
pollution (i.e. CO, NOx) are obtained. However, most of the
previous studied are placed on the premixed combustions which
unfortunately provide a very low safety in the operation.
Therefore, the main objective of this studied is to developed a
nonpremixed porous burner which can provides a more safety. A
porous burner consisted of two porous sections. The first section
is a porous burner (PB) which is contained with the stainless
wires, in order to distribute the gas fuel flows uniformly entire the
section. Thus they will be burned in the second section, i.e.
porous emitter (PE). This burner can be operated in both
premixed and nonpremixed combustion modes. The premixed
mode was done when a mixing chamber is opened (i.e. gap
between PB and PE is not zero). While a nonpremixed mode will
be carried out if the mixing chamber is completely closed. The
parametric studies were done on the effect of equivalence ratio,
firing rate, and XPB on the emission (CO, NOx), also the radiation
efficiency. LPG is used as the gas fuel in this study. It was found
that a combustion in nonpremixed mode can be operated with a
wider flammability limit (equivalence ratio between 0.23-0.99)
than a premixed mode, which is still provide a low emission with
CO emitted at about 120 ppm and NOx at about 110 ppm.
Moreover, the operation in a nonpremixed combustion mode
provides higher radiation efficiency of about 3-13% compared
with a premixed combustion mode.
1. บทนํา
ในช่ ว งที่ผ่ า นมามีนั ก วิจ ัย หลายกลุ่ ม นํ า เอาวัส ดุ พ รุ น (porousmedium) มาใช้รว่ มกับการเผาไหม้เชือ้ เพลิงแก๊ส [1, 2] พบว่าลักษณะ
เด่นของวัสดุพรุนซึง่ เป็ นของแข็งทีม่ คี วามพรุนภายในมีอตั ราส่วนพืน้ ที่
ผิวต่อปริมาตรสูงสามารถทนต่ออุณหภูมสิ งู ได้จงึ ส่งเสริมการถ่ายเท
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รู ปที่ 1 หัวเผาวัสดุพรุนแบบไม่มกี ารผสมเชือ้ เพลิงกับอากาศมาก่อน
ความร้ อ นเปลี่ ย นรู ป พลั ง งานได้ ด ี ร ะหว่ า งการพาความร้ อ น
(thermal convection) และ การแผ่รงั สีความร้อน (thermal radiation)
และ พบว่าการเผาไหม้เชือ้ เพลิงแก๊สทีเ่ กิดขึน้ ภายในวัสดุพรุนนัน้ จะให้
การเผาไหม้ทม่ี กี ารหมุนเวียนความร้อนในตัวเอง การหมุนเวียนความ
ร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยส่งเสริมการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ ได้การเผาไหม้
เป็ นแบบ “excess-enthalpy flame” กล่าวคืออุณหภูมกิ ารเผาไหม้
สามารถสูงกว่าทางทฤษฎี (adiabatic flame temperature) [3] ของ
ส่วนผสมที่สภาวะเริม่ ต้นเดียวกันรวมทัง้ ปลดปล่อยมลพิษตํ่าทัง้ CO
และ NOx [1] เพราะมีการอุ่นไอดีก่อนการเผาไหม้และความร้อนที่ได้
จากการเผาไหม้ในสถานะแก๊ สมีการถ่ายเทให้กบั วัสดุพรุนในสถานะ
ของแข็งในทันทีทนั ใดจึงลดเวลา (residence time) ในการเกิด NOx
เพิม่ ความเข้มการเผาไหม้ (combustion intensity) ระบบจึงมีขนาด
กะทัดรัด ขยายขอบเขตการเผาไหม้ (flammability limits) [1] ให้

ส่ว นผสมเจือ จางเกิน ระบบปกติจ ะสามารถทํา ได้ห รือ อีก นัย หนึ่ ง คือ
สามารถเผาเชื้อ เพลิง ค่ า ความร้อ นตํ่า ๆ ที่ไม่สามารถติด ไฟได้ด้ว ย
ตัวเอง โดยทัวไปหั
่ วเผา วัสดุพุรนจะทํางานเป็ นแบบผสมเชือ้ เพลิงกับ
อากาศมาก่อน [4-8] ซึ่งมีขอ้ จํากัดเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน
โดยเฉพาะในอุ ตสาหกรรมเพราะอาจจะเกิดการติดไฟของส่วนผสม
ระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนทีจ่ ะมาถึงห้องเผาไหม้ซ่งึ อาจจะทําให้
ั หานี้ โดยการให้เ ชื้อเพลิง กับ
ก่อให้เ กิดอันตรายขึ้นได้จงึ มีการแก้ป ญ
อากาศมาผสมกันทีห่ อ้ งเผาไหม้เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการทํางาน
ในงานวิจยั นี้ได้พฒ
ั นาหัวเผาวัสดุพรุนแบบไม่มกี ารผสมเชื้อเพลิง
กับ อากาศมาก่ อ นโดยใช้เ ชื้อ เพลิง แก็ส เพื่อ เพิ่ม ความปลอดภัย ใน
การเผาไหม้แ ละได้ศึก ษาอิท ธิพ ลค่ า อัต ราส่ ว นสมมูล (equivalence
ratio) ระยะห่างระหว่างวัสดุพรุน (XPB) ทีม่ ผี ลต่อการโครงสร้างทาง
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ความร้อนในวัสดุพรุน การปลดปล่อยมลพิษทัง้ CO,

NOx

และ

ประสิทธิภาพการแผ่รงั สีความร้อน

(ก) กรณี premixed
(ข) กรณี nonpremixed
(xPB = -20 มม)
(xPB = 0 มม)
รูปที่ 2 เปรียบเทียบการจ่ายอากาศของกรณี premixed และ nonpremixed
2. การทดลอง
2.1 อุปกรณ์การทดลอง
รู ป ที่ 1 แสดงหัว เผาวัส ดุ พ รุ น แบบไม่ ม ีก ารผสมมาก่ อ นซึ่ ง
ประกอบด้วยวัสดุพรุนรูปทรงกระบอกสองชิ้นวางอยู่ในท่อสแตนเลส
กลวงร่วมแกนตัง้ อยู่ในแนวดิง่ ประกอบด้วยส่วนแรกคือวัสดุพรุน PB
(porous burner) วัสดุพรุน PB ประกอบด้วยตาข่ายสแตนเลสขนาด
100 mesh/inch จํานวน 200 แผ่น วางอัดแน่ นซ้อนกันยาว 75 มม ใน
ท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม เพื่อทําหน้าที่กระจาย
เชื้อ เพลิง แก๊ ส ให้ไ หลเต็มหน้ า ตัด ท่อ ส่ว นที่สองคือ วัสดุ พ รุ น PE
(porous emitter) วัสดุพรุน PE นี้ประกอบด้วยก้อนหินขนาด 10 มม
บรรจุเต็มหน้าตัดในท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม เป็ น
ระยะทางยาว 160 มม ทําหน้าทีใ่ นการเผาไหม้ ระยะห่างระหว่างวัสดุ
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พรุน PB และวัสดุพรุน PE (XPB) สามารถปรับได้อย่างอิสระโดยอาศัย
การเลื่อนของวัสดุพรุน PB ขึน้ หรือลงโดยขันสกรูดา้ นบนขณะทีว่ สั ดุ
พรุน PE ถูกยึดติดตายตัวอยู่กบั ที่ หัวเผาวัสดุพรุนตามการศึกษานี้
ได้ ร ับ การออกแบบมาเป็ น พิเ ศษคือ สามารถทํ า งานได้ ท ัง้ ในแบบ
premixed และ nonpremixed ขึน้ อยู่กบั การปรับระยะห่างระหว่างวัสดุ
พรุ น ทัง้ สองชนิ ด ดัง แสดงในรูป ที่ 2 ถ้า วัส ดุ พ รุ น ทัง้ สองชนิ ด ติด กัน
(XPB = 0 มม) หัวเผาจะทํางานแบบ nonpremixed และ จะเป็ น
แบบ premixed เมือ่ วัสดุพรุนทัง้ สองอยู่ห่างกัน (XPB = -20 มม) เพราะ
ช่องว่างที่เกิดขึน้ จะทําหน้ าทีเ่ ป็ นห้องผสม ในการทดลองนี้จะปรับ
ระยะ XPB = -20 มม และ XPB = 0 มม วัสดุพรุน PE จะห่อหุม้ ด้วย
air jacket เพื่ออุ่นอากาศก่อนทีจ่ ะถูกจ่ายไปยังส่วนจ่ายอากาศซึง่ มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม จํานวนสี่รูซ่งึ จะทําให้อ ากาศไหลแบบ
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2.3 วิธกี ารทดลอง
ขันตอนการทดลองและการทํ
้
างานของหัวเผา ในตอนเริม่ ต้นจะปรับ
ระยะ XPB = -20 มม ปล่อยเชือ้ เพลิง LPG เข้าทางวัสดุพรุน PB และ
อากาศไหลแบบหมุน วนเข้า มาทางด้านข้า งของห้อ งเผาไหม้แ ล้ว ใช้
เปลวไฟล่อ (pilot flame) เป็ นตัวจุดไฟ จ่อทางช่องจุดไฟ (ignition port)
เมื่อ ไฟติด แล้ว จึง ปรับค่ า การป้ อ นเชื้อ เพลิง ให้ได้ต ามที่ต้อ งการปรับ
ปริมาณอากาศให้ปริมาณ O2 จากเครื่องวิเคราะห์ ไอเสียมีค่าอยู่
ระหว่าง 10% ถึง 11% ของอากาศส่วนเกินจากนัน้ จะทําการอุ่นวัสดุ
พรุนตาข่ายสแตนเลส (PB) และชัน้ วัสดุพรุนหิน (PE) ร้อนขึน้ จนกระทัง่
จนอุ ณ หภู ม ิไ ม่ม ีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดทัง้ เตาเผาวัส ดุ พ รุ น ทํ า การ
ทดลองตามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ อ้ งการ
3. ผลการทดลอง
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2.2 การวัด
คุณลักษณะในการเผาไหม้ประมาณได้จากการกระจายอุณหภูม ิ
ตลอดทัง้ หัวเผาและแก๊ สที่เผาไหม้ท่อี อกมาจากทางออกหัวเผา โดย
อุณหภูมจิ ะวัดอุณหภูมภิ ายในหัวเผาตัง้ แต่ T1-T14 ซึง่ ใช้เทอร์โมคัปเปิ้ ล
สองชนิ ด ใน
PE จะใช้เ ทอร์โ มคัป เปิ้ ล B-Type ซึ่ง มีข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มม สายบวกทําจากโลหะผสมระหว่าง Pt 70%
และ Rh 30% สายลบทําจากโลหะผสม Pt 94% และ Rh 6% สามารถ
ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูม ิ 300 องศาเซลเซียส ถึง ประมาณ 1700
องศาเซลเซียส จึงเหมาะอย่างยิง่ สําหรับการวัดอุณหภูมใิ นบริเวณการ
เผาไหม้ จํานวน 6 ตัวตําแหน่ งทีว่ ดั ตัง้ แต่ T6-T11 วางตามแนวตรง
กลางของวัสดุพรุน PB ดังรูปที่ 1 ในวัสดุพรุน PB ใช้เทอร์โมคัปเปิ้ ล
N-type ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 มม ประกอบด้วยสายบวกและสาย
ลบ โดยสายบวกทําจากโลหะผสมระหว่าง Ni 10% และ Cr 90% ส่วน
สายลบทําจากโลหะผสมระหว่าง Ni 95%+5% ของส่วนผสมระหว่าง
Al, Mn และ Si สามารถใช้งานในสภาวะทีเ่ ป็ น Oxidizing หรือ Inert ได้
ดี ทนอุณหภูมสิ ูงสุดประมาณ 1260 องศาเซลเซียส จํานวน 5 ตัว
ตําแหน่งทีวดั ตัง้ แต่ T1-T5 สอดเข้าไปตามช่องว่างเล็กๆระหว่างซีเมนต์
ทนไฟกับ PB ตามตําแหน่ง ดังรูปที่ 1 และเทอร์โมคัปเปิ้ ล N-type ยัง
ได้ใช้บริเวณทางออกหัวเผาตามตําแหน่ ง T12-T14 บริเวณทางเข้า
อากาศ และ ทางออกอากาศหลังอุ่นตามตําแหน่ง T15-T16 โดย
เทอร์โมคัปเปิ้ ลทัง้ หมดนี้จะต่อเข้ากับ Data Logger รุน่ DT600 และ
คอมพิวเตอร์ตามลําดับเพื่อบันทึกค่าอุ ณหภูมแิ บบต่อเนื่องขณะที่วดั
สํา หรับการวัดไอเสียจากการเผาไหม้ทํา การวัดด้ว ยเครื่อ งวิเ คราะห์
ไอเสีย (exhaust gas analyzer) เป็ นของบริษทั MESSTECHNIK
EHEIM รุน่ Visit-01L ในการวัดค่า CO, CO2, O2, และ NOx ลักษณะ
การวิเคราะห์ไอเสียเป็ นแบบแห้ง (dry-basis) โดยวัดที่ตํา แหน่ ง
ทางด้านขาออก (downstream) ของหัวเผาวัสดุพรุน และ ความดันใน
ห้องจ่ายอากาศ ΔP เทียบกับบรรยากาศวัดโดย U-tube manometer

รูปที่ 3 แสดงอิทธิพลของค่าอัตราส่วนสมมูล Φ ต่อโครงสร้างทาง
ความร้อน T ในห้องเผาไหม้ท่ี firing rate (CL) เท่ากับ 5 kW ของกรณี
nonpremixed (XPB = 0 มม) ซึง่ การปรับค่า Φ กระทําได้โดยการปรับ
อัต ราการไหลของอากาศแต่ ร ัก ษาอัต ราการป้ อนเชื้อ เพลิง ให้ค งที่
พบว่าเมื่อค่า Φ สูงขึน้ อุณหภูมจิ ะสูงขึน้ ตามค่า Φ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่ง
เป็ นไปตามทฤษฎี
รูปที่ 4 เปรียบเทียบ T ระหว่าง premixed และ nonpremixed ที่
CL = 5 kW พบว่าเมือ่ ทําการลดระยะ XPB = -20 มม จนเป็ น
XPB = 0 มม การเผาไหม้ยงั เกิดขึน้ ได้โดยตําแหน่ งเปลวไฟระบุโดย
ตําแหน่ งอุ ณหภูมสิ ูงสุด จะเกิดลึกเข้าไปในวัสดุพรุน PE มากขึ้น
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการจ่ายอากาศในการเผาไหม้ จากการจ่าย
อากาศแบบหมุนวนเมือ่ ระยะ XPB = -20 มม เป็ น จ่ายอากาศเป็ นแบบ
วงแหวนเมือ่ XPB = 0 มม ทําให้เชือ้ เพลิงเจอกับอากาศภายในวัสดุพรุน
PE ทัง้ หมด
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รูปที่ 3 อิทธิพลของ Φ ทีม่ ผี ลต่อ T กรณี nonpremixed (XPB = 0 มม)
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หมุนวน (swirl) เมือ่ ระยะ XPB = -20 มม ดังรูปที่ 2(ก) และจ่าย
อากาศเป็ นแบบวงแหวน (annular) เมือ่ ระยะ XPB = 0 มม ดังรูปที่ 2(ข)
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบ T ระหว่างกรณี premixed และ nonpremixed
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ผ่านช่องว่างเล็กๆ ระหว่างผนังห้องเผาไหม้กบั PB ทําให้ความดัน
สูงขึน้ เพราะอัตราการไหลของอากาศทีเ่ ข้าสูง แต่เมือ่ Φ มากกว่า 0.63
กรณี premixed จะมีความดันสูงกว่ากรณี nonpremixed เนื่องจาก
กรณี premixed มีการเผาไหม้ใกล้หน้าผิววัสดุพรุน PE มากกว่ากรณี
nonpremixed ส่งผลทําให้ความดันสูงขึน้
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รูปที่ 5 อิทธิพลของ Φ ทีม่ ผี ลต่อความดันในห้องจ่ายอากาศ
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รูปที่ 6 ค่ามลพิษทีป่ ลดปล่อย CO และ NOX ระหว่างกรณี premixed
และ nonpremixed
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รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่ามลพิษทีป่ ลดปล่อย CO และ NOX ที่
CL = 5 kW ระหว่าง premixed และ nonpremixed พบว่า กรณี
nonpremixed จะให้การปลดปล่อยปริมาณ CO ประมาณ 120 ppm ซึง่
มากกว่ากรณี premixed อยู่เกือบสองเท่า เพราะในกรณี nonpremixed
อากาศเข้าผสมกับเชื้อเพลิงใน PE ทําให้เชือ้ เพลิงบางส่วนไม่สามารถ
ผสม และเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ กบั อากาศได้หมดในวัสดุพรุน
PE จึงเล็ดลอดออกมาเผาไหม้นอกวัสดุพรุน PE บางส่วน ในขณะทีท่ งั ้
สองกรณีจะปลดปล่อยปริมาณ NOX ตํ่าใกล้เคียงกัน คือประมาณ
110 ppm โดยที่ T แตกต่างกัน ถึงแม้ว่ากรณี nonpremixed มี
อุณหภูมสิ งู สุดของการเผาไหม้จะตํ่ากว่ากรณี premixed แต่อุณหภูม ิ
ตลอดทัง้ PE สูงกว่ากรณี premixed จึงทําให้มเี วลาในการก่อเกิด NOX
ทีย่ าวนานขึน้ ดังแสดง T ในรูปที่ 4
รูปที่ 7 แสดงอิทธิพลของค่าอัตราส่วนสมมูลทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพใน
การแผ่ร งั สีค วามร้อ น (ηradiation) ซึ่ง เป็ น อัต ราส่ว นระหว่ า งพลัง งาน
ความร้อ นที่แ ผ่ร งั สีอ อกมาทางด้า น downsteam กับ พลัง งานของ
เชือ้ เพลิงทีป่ ้ อนเข้าไป พบว่า ในกรณี nonpremixed ทุกค่า Φ ให้
ประสิท ธิภ าพในการแผ่ ร ัง สีค วามร้อ นออกสู่ภ ายนอก สู ง กว่ า กรณี
premixed ถึง 3-13% เนื่องจาก กรณี nonpremixed ให้ตําแหน่ งเปลว
ไฟเกิดลึกเข้าไปในวัสดุพรุน PE อุณหภูมติ ลอดทัง้ วัสดุพรุน PE สูงกว่า
กรณี premixed จึงทําให้มกี ารแผ่รงั สีออกสูภ่ ายนอกมากกว่าทีเ่ งือ่ นไข
ทดลองเดียวกัน
4. สรุปผลการศึกษา
หัวเผาวัสดุพรุนแบบ nonpremixed ถึงแม้จะให้การปลดปล่อย
ปริมาณ CO ประมาณ 120 ppm ซึง่ มากกว่า หัวเผาวัสดุพรุนแบบ
premixed อยู่เกือบสองเท่า แต่กม็ อี ุณหภูมทิ ส่ี ูงตลอดทัง้ วัสดุพรุน PE
เพราะการเผาไหม้ไปเกิดภายในวัสดุพรุน PE ลึกขึน้ แต่ยงั คงให้ NOX
ตํ่าใกล้เคียงกับ หัวเผาวัสดุพรุนแบบ premixed แต่หวั เผาวัสดุพรุนแบบ
nonpremixed ให้ประสิทธิภาพในการแผ่รงั สีความร้อนออกสูภ่ ายนอก
สู ง ก ว่ า หั ว เ ผ า วั ส ดุ พรุ น แ บ บ premixed จึ ง ทํ า ใ ห้ ห ั ว เ ผ า แ บ บ
nonpremixed นําประโยชน์จากความร้อนทีแ่ ผ่รงั สีออกมาใช้งานได้มาก
ขึน้

Φ

รูปที่ 7 ประสิทธิภาพการแผ่รงั สีความร้อน
รูปที่ 5 แสดงค่า Φ ทีม่ ตี ่อความดัน ΔP ของการเผาไหม้ของกรณี
premixed และ nonpremixed จากรูปพบว่าเมือ่ ค่า Φ สูงขึน้ ความดัน
จะลดลงเพราะการปรับอัตราการไหลของอากาศลดลงทําให้ความดัน
ลดลง และ กรณี nonpremixed จะมีความดันสูงกว่ากรณี premixed ที่
Φ น้อยกว่า 0.63 เนื่องจากไม่มหี อ้ งผสม (mixing chamber) อากาศจะ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้ ของ
หัวเผาวัสดุพรุนสําหรับเชื้อเพลิงเหลว (liquid-fuel porous burner)
รูป แบบการไหลภายในหัว เผานับ เป็ น สิ่ง สํา คัญ มากในการกํ า หนด
สมรรถนะการเผาไหม้ของหัวเผาฯ ดังนัน้ ในการทดลองนี้จะศึกษาถึง
อิทธิพลของรูปแบบการจ่ายอากาศในแบบต่างๆกัน ที่จะส่งผลต่อรูป
แบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้ การศึกษานี้เป็ นการทดลอง
ภายใต้อุณหภูมหิ อ้ งยังไม่มกี ารเผาไหม้จริงเกิดขึน้ โดยจําลองห้องเผา
ไหม้ดว้ ยท่ออะคริลกิ ใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มิลลิเมตรยาว 200
มิลลิเมตรหนา 3 มิลลิเมตร เพือ่ สังเกตพฤติกรรมการไหลของเชือ้ เพลิง
และอากาศทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้ การศึกษากระทําทีส่ ภาวะการ
ทํางานทีเ่ ทียบเท่ากับการทํางานจริงของหัวเผาฯนํ้ ามันก๊าดที่ 5 kW
และอัตราส่วนสมมูล (Φ) อยู่ในช่วง 0.4-0.8 ในการทดลองจะแทน
กระแสของไอนํ้ า มันเชื้อ เพลิง ด้ว ยอากาศที่มเี ลขเรย์โนลดส์เ ดีย วกัน
ขณะทดลองจะทําการวัดความเร็วและทิศทางการไหลทีต่ ําแหน่ งต่างๆ
ภายในห้องเผาไหม้ดว้ ยวิธ ี Particle Image Velocimetry แบบ 2 มิติ
จากการศึกษาพบว่า การจ่ายอากาศเข้าห้องเผาไหม้ตามแนวเส้นสัมผัส
ผิวห้องเผาไหม้รูปแบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ จะมีลกั ษณะเป็ นการไหลเป็ น
แบบหมุนควง (Swirling flow) เกิดขึน้ ทีข่ อบด้านนอกมุง่ สูป่ ากทางออก
ในขณะทีบ่ ริเวณแกนกลางจะเกิดการไหลแบบย้อนกลับเข้าหาภายใน
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หัวเผาฯ นอกจากนี้ยงั เกิดการไหลแบบหมุนวน (Vortex) รอบตาม
เส้นแนวการหมุนควง ซึง่ เป็ นบริเวณทีบ่ ่งบอกถึงการผสมของเชือ้ เพลิง
และอากาศอย่างรุนแรง จํานวนวงของการหมุนควงทีเ่ กิดขึน้ จะสัมพันธ์
กันกับจํานวนช่องการจ่ายอากาศตามแนวเส้นสัมผัสทีจ่ า่ ยเข้าสูห่ อ้ งเผา
ไหม้ ระดับความรุนแรงของการผสมจะเพิม่ มากขึน้ ตามจํานวนช่องการ
จ่ายอากาศทีจ่ ่ายเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ แต่จะลดลงตามอัตราการไหลของ
อากาศที่จ่ายเพิม่ สูงขึน้ รูปแบบการจ่ายอากาศแบบจ่ายตามแนวเส้น
สัมผัสกับวงกลมจินตนาการในห้องเผาไหม้ จะให้ระดับความรุนแรงของ
การผสมค่อนข้างจะคงทีต่ ลอดในทุกช่วงอัตราการไหล ทําให้เกิดช่วง
สภาวะการทํางานของหัวเผาฯทีก่ ว้างกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบ
การจ่ายอากาศทีจ่ า่ ยเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้ตามแนวสัมผัสกับเส้นรอบวงผิว
ห้องเผาไหม้
Abstract
This research is the investigation of the flow pattern within
liquid-fuel porous burners. Flow pattern is the importance
indicator of the combustion performance. Thus the objective of
this experiment is to study the effect of the injection configuration
of air on the flow pattern inside the combustion chamber. The
experiment was carried out under the room temperature without
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combustion (cold test). The combustion chambers were made
from a transparency acrylic tube for the optical access with the
74 mm of inside diameter, 200 mm long and 3 mm thickness.
Fuel injection was replaced with pure air, which was conserved at
exactly the same Reynolds number. The velocity fields were
measured by 2D Particle Image Velocimetry. The results show
that swirling flow characteristic appeared at the outside near the
wall and flow away downstream, while the reverse flow occurred
along the axial of the combustion chamber toward upstream.
Beside it was found that, the strong vortex flow appears inline of
swirling, indicated the strong mixing occurred there. Moreover it
was found that the number of vortex is well related with the
number of air injection port along the tangential direction. The
level of mixing will increase with the number of air injector but it
will decrease if the air flow rate increases. The injection along the
tangential of imaginary circle provides a constant highly level of
mixing at every air flow rates. This provides a wider operating
range than the injection along the tangential of combustion
chamber.

D = 55 mm

1. บทนํา
ปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์นนั ้ จะต้องมีอตั ราส่วน
ผสมระหว่างเชือ้ เพลิงและอากาศในปริมาณทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้การ
ผสมคลุกเคล้าทีด่ กี เ็ ป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีส่ ําคัญ ทีช่ ่วยทําให้การเผาไหม้
เกิดขึ้นได้อย่า งรวดเร็วและสมบูรณ์ ดัง นัน้ รูป แบบการไหลที่เ กิดขึ้น
ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ ผ า ไ ห ม้ จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ป ัน่ ป่ ว น
(turbulence)สูงสุด เพื่อให้เกิดการผสมคลุกเคล้าของส่วนผสมระหว่าง
เชื้อเพลิงและอากาศอย่างเป็ นเนื้อเดียวกันและได้การกระจายตัวของ
ส่วนผสมตลอดทั ่วทัง้ ห้องเผาไหม้ ซึง่ จะสามารถช่วยเพิม่ สมรรถนะการ
เผาไหม้ ทํา ให้ก ารเผาไหม้นัน้ มีป ระสิทธิภ าพสูง เกิด การเผาไหม้ท่ี
สมบูรณ์และปลด ปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้ต่ํา การไหลแบบหมุน
ั ่ ่วน
ควง(Swirling flow) นับได้วา่ เป็ นการไหลทีส่ ามารถสร้างความปนป

และช่วยส่งเสริมให้เ กิดการเผาไหม้ได้อ ย่างมีประสิท ธิภ าพซึ่ง เป็ นที่
ยอมรับ และใช้ก นั อย่ า งแพร่ห ลายในป จั จุบนั อาทิเ ช่ น ในเครื่อ งยนต์
กังหันแก็ส (Gas Turbine Engine) และในหัวเผาอุตสาหกรรม [1-2]
การสร้างการ ไหลแบบหมุนควงจะช่วยเพิม่ เวลาในการผสม (Mixing
Time) ระหว่างเชือ้ เพลิงและอากาศ ส่งผลให้การเผาไหม้สมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมทางด้านพลศาสตร์การไหล ส่งผลทําให้เปลวไฟมี
เสถียรภาพ (Flame stability) มากขึน้ และช่วยส่งเสริมการกระจายตัว
ของอุณหภูมทิ เ่ี กิดจากการเผาไหม้ ส่งผลทําให้เกิดมลพิษทีเ่ กิดจากการ
เผาไหม้ลดตํ่าลง มกร[3]ได้ทาํ การศึกษาการเผาไหม้ทเ่ี กิดขึน้ ในหัวเผา
วัสดุพรุน จากการทดลองพบว่า การจ่ายอากาศแบบหมุนควงภายใน
ห้องเผาไหม้สามารถช่วยปรับปรุงการผสมระหว่างนํ้ามันเชือ้ เพลิงและ
อากาศ ส่งผลให้เปลวไฟมีเสถียรภาพทีด่ ขี น้ึ และลดมลพิษทีเ่ กิดจากการ
เผาไหม้ลดลง
ในปจั จุบนั ได้มเี ครือ่ งมือทางแสงทีใ่ ช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความเร็วด้วย
การถ่ายภาพอนุ ภาค (Particle Image Velocimetry, PIV) [4,5] ทีช่ ่วย
ในการศึกษาถึงรูปแบบการไหลและการผสมภายในของไหลทีต่ อ้ งการ
ศึกษาได้โดยปราศจากการรบกวนกระแสการไหล Ishizuka[6] ทําการ
ศึกษารูปแบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในหัวเผา Swirl-Type Turbular
Flame Burner ด้วยหลักการ PIV โดยจ่ายอากาศเข้าห้องเผาไหม้แบบ
ช่องสีเ่ หลี่ยมผืนผ้าในทิศทางตามแนวเส้นสัมผัสผิวห้องเผาไหม้ จาก
การศึกษาพบว่ากระแสการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้ มีลกั ษณะ
การไหลหมุนควงรอบแกนหัวเผามุ่งสู่ปากทางออกและเกิดการไหลใน
ลักษณะย้อนกลับ ณ ตําแหน่งแกนกลางของหัวเผา
ดังนัน้ ในการศึกษานี้ จะจําลองห้องเผาไหม้รวมทัง้ หัวเผาวัสดุพรุน
สําหรับเชือ้ เพลิงเหลวจาก มกร[3] เพือ่ ศึกษาถึงอิทธิพลของรูปแบบการ
จ่ายอากาศในแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการไหลของไอนํ้ ามันเชื้อ
เพลิงและอากาศทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้โดยการใช้Particle Image
Velocimetry แบบ 2 มิติ การศึกษานี้สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการ
ออกแบบรูปแบบการจ่ายอากาศเข้าห้องเผาไหม้ทเ่ี หมาะสม เพือ่ ให้เกิด
ั ่ ่วนสูงสุด ซึ่งจะส่งเสริมการผสมคลุกเคล้าระหว่างไอนํ้ ามัน
ความปนป
เชือ้ เพลิงและอากาศ ทําให้เกิดการเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์มากยิง่ ขึน้

รูปที่ 1 แบบจําลองหัวเผาวัสดุพรุนและห้องเผาไหม้
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รูปที่ 2 แบบจําลองห้องเผาไหม้แบบต่างๆ
2 อุปกรณ์ และวิ ธีการทดลอง
2.1 แบบจําลองหัวเผาและห้องเผาไหม้
รูปที่ 1 แสดงแบบจําลองหัวเผาและห้องเผาไหม้มสี ่วนประกอบ
หลักสองส่วนดังนี้
2.1.1 ห้องเผาไหม้ (combustion chamber blocks) ทํามาจากท่อ
อะคริลกิ ใสทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 74 mm ยาว
200 mm หนา 3 mm ด้านข้างมีท่อจ่ายอากาศ(tangential air)เข้าห้อง
เผาไหม้เป็ นแบบท่อกลม (ดู Section A-A) มีจาํ นวนและการติดตัง้
แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ชนิดของ Block ดังแสดงใน รูปที่ 2 เช่น Blocks A
ถึง D มี 1 ถึง 4 ท่อ ตามลําดับ แต่ละท่อจะอยู่ในแนวสัมผัสกับเส้นรอบ
วงของท่ออะคริลกิ (Edged Tangential Inlet, ETI) ในขณะที่ Blocks E
และ F มี 3 และ 4 ท่อ ตามลําดับ แต่ละท่อจะอยู่ในแนวสัมผัสกับเส้นรอ
บวงของวงกลมจินตนาการ (Centered Tangential Inlet,CTI) ทีม่ ขี นาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 49.5 มิลลิเมตร ภายในท่ออะคริลกิ ทุก Blocks มี
พืน้ ทีห่ น้าตัดรวมของท่อจ่ายอากาศคงที่ เพื่อรักษาความเร็วการไหลที่
ทางออกให้คงที่ พื้นที่ทําการศึกษาการไหลมีขนาดความกว้าง 74
มิลลิเมตร ยาว165 มิลลิเมตร
2.1.2 หัวเผา (burner) ทํามาจากท่อพลาสติกทรงกระบอกมีปาก
ทางออกกว้าง 55 mm ภายในบรรจุแผ่นตาข่ายสแตนเลส ขนาด 30
ช่องต่อนิ้ว วางเรียงซ้อนทับกันมีความหนา 5 มิลลิเมตร เพื่อช่วยการ
กระจายอากาศตามแนวแกน (axial air) และจําลองสถานการณ์ ให้
ใกล้เคียงกับการไหลของไอนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีอ่ อกมาจากหัวเผาฯจริง
2.2 Particle Image Velocimetry (PIV)
รูปที่ 3 แสดงหลักการทํางานของ PIV เพือ่ วัดความเร็วและทิศ
ทางการไหลของของไหล PIV อาศัยเทคนิคการจับสัญญานการกระจาย
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แสง (scattering) ของอนุ ภาค (particle) การใช้เทคนิคนี้ต้องเติม
(seeding) อนุ ภาคเล็กๆทีส่ ามารถแขวนลอยอยู่ในของไหลได้ ลงไปใน
ของไหลเพื่อใช้เป็ นตัวติดตามการไหล จากนัน้ พื้นที่ทจ่ี ะทําการศึกษา
การไหลจะถูกส่องผ่านโดยแผ่นลําแสงเลเซอร์ (laser sheet) แบบ
double pulsed ตําแหน่ งของอนุ ภาคทีแ่ ขวนลอยอยู่ในของไหลก็จะ
สะท้อ นแสงออกมา ในขณะเดีย วกัน ภาพการสะท้อ นแสงจากกลุ่ ม
อนุ ภาคจะถูกบันทึกโดย Charged coupled digital camera (CCD)
พืน้ ทีข่ องการบันทึกภาพทัง้ สองจะถูกทํา cross correlation โดยนํามา
แบ่งออกเป็ นพืน้ ทีย่ ่อยเล็กๆ เพื่อดูทศิ ทางและระยะทาง ( ΔX ) ของ
การเคลื่อนของกลุ่มอนุ ภาคส่วนใหญ่ ระยะทางทีอ่ นุ ภาคเคลื่อนทีไ่ ปได้
ต่อระยะเวลาระหว่าง Pulse ของแสง laser ( ΔT ) คือความเร็วการ
ไหลของของไหลตามสมการที่ (1)

รูปที่ 3 การวัดความเร็วด้วยวิธ ี Particle Image Velocimetry [4]
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2.4 การหาค่าเฉลี่ยทางคณิ ตศาสตร์

รูปที่ 5 ภาพตัวอย่างการแบ่งพืน้ ทีข่ องภาพสนามเวกเตอร์
รูปที่ 4 ชุดเครือ่ งมือการทดลอง
Speed =

distance ΔX
=
time
ΔT

(1)

รู ป ที่ 4 แสดงชุ ด เครื่อ งมือ PIV ที่ใ ช้ ใ นการวัด ประกอบด้ ว ย
Bigsky double pulse Nd:YAG laser เป็ นเครื่องกําเนิดแสงเขียวที่ม ี
ความยาวคลื่น 532 nm ระดับพลัง งานสูงสุด 120 mJ/pulse Pulse
duration 20 μs กล้องบันทึกภาพ (CCD camera) ใช้ของ Nikon รุ่น
Power view 2M pixel เลนส์ 28 mm F2/8 ซึ่งมีอตั ราการบันทึกภาพ
15 Hz ชุ ด Synchronizer มีห น้ า ที่ค วบคุ ม การทํ า งานของกล้ อ ง
บันทึกภาพให้สมั พันธ์กนั กับเครื่องกําเนิดแสงเลเซอร์ คอมพิวเตอร์ใช้
สําหรับการประมวลผลและแสดงผลของสนามเวกเตอร์ (Vector field)
ชุด Atomizer Model 9306 เป็ นตัวสร้างละอองนํ้ามันมะกอก (olive oil
particle) ทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่ 6 μm เพือ่ ใช้ในการติดตาม
กระแสการไหล
2.3 การกําหนดอัตราการไหล
ในการศึกษานี้จะศึกษาสภาวะการทํางานทีเ่ ทียบเท่ากับการ
ทํางานจริงของหัวเผานํ้ามันก๊าดที่ 5 kW และอัตราส่วนสมมูลอยู่ในช่วง
0.4-0.8 โดยจะทําการแทนกระแสของไอนํ้ามันก๊าดทีผ่ ่านหัวเผาตาม
แนวแกนด้วยอากาศ (axial air) ทีม่ เี ลขเรย์โนลดส์เดียวกัน และนํามา
คํานวณหาอัตราการไหลใหม่ ทําให้ได้อตั ราการไหลของอากาศ (ทีเ่ ป็ น
ตัวแทนของไอนํ้ามันเชือ้ เพลิงที่ 5 kW) เป็ นอัตราการไหล 7.72 L/min
และปริมาณอากาศทีจ่ า่ ยเข้าห้องเผาไหม้ (tangential air) ตามสภาวะ
การทํางานของหัวเผาจริงเป็ นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เงือ่ นไขการทดลอง
เงือ่ นไข อัตราส่วน อัตราการไหลของอากาศ Reynolds
การศึกษา สมมูล,
(L/min)
Number,
Re
axial
tangential
Φ
1
0.8
7.72
107.959
2135
2
0.7
7.72
123.349
2419
3
0.6
7.72
143.907
2798
4
0.5
7.72
172.688
3329
5
0.4
7.72
215.860
4125
Reynolds Number based on combustion chamber 74 mm

รูปที่ 5 แสดงการแบ่งพืน้ ทีย่ ่อยเล็กๆ (pixel) ของภาพสนาม
เวกเตอร์ (vector field) ภาพสนามเวกเตอร์ในทุกๆภาพจะถูกนํ ามา
คํานวณหาค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ โดยจะแบ่งพื้นที่สนามเวกเตอร์
ออกเป็ นพืน้ ทีย่ ่อยเล็กๆ และคํานวณหาค่าเฉลีย่ ทางคณิตศาสตร์ในแต่
ละพืน้ ทีย่ ่อยเดียวกัน เพื่อแสดงถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นค่าเฉลี่ย ณ ตําแหน่ งใด
ตําแหน่ งหนึ่งในของภาพถ่ายดังแสดงโดยสมการ (2) ถึง (3) และ
คํานวณหาค่าเฉลีย่ ทีเ่ ป็ นตัวแทนของทัง้ ภาพ จากสมการที่ (4)
2.4.1ความเร็วเฉลี่ย ณ ตําแหน่ งใดตําแหน่ งหนึ่ ง (Local mean
Velocity, u ij )
N

u ij =

∑u

ij

n =1

(2)

N

2.4.2 ความเข้มของความปัน่ ป่ วนเฉลี่ย ณ ตําแหน่ งใดตําแหน่ ง
หนึ่ ง (Local mean turbulence Intensity, TI ij )
N

∑( u

ij

− u ij )2

n =1

N
u ij

TI ij =

(3)

2.4.3 ความเข้มของความปัน่ ป่ วนเฉลี่ยในทุกตําแหน่ ง (Global
mean turbulence Intensity, TI )
j=J
i=I

∑TI
TI =

i =1
j =1

I×J

ij

(4)

โดยที่ i คือตําแหน่ง pixel ตามแนวแกน X
j คือตําแหน่ ง pixel ตามแนวแกน Y
I คือจํานวน pixel ตามแนวแกน X
J คือจํานวน pixel ตามแนวแกน Y
N คือจํานวนภาพสนามเวกเตอร์ทท
่ี าํ การศึกษามีคา่ เท่า
กับ 200 ภาพ
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3. ผลการทดลอง
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6(a) Block #A (1-way ETI)

7(a) Block #A (1-way ETI)

6(b) Block #B (2-way ETI)

7(b) Block #B (2-way ETI)

6(c) Block #C (3-way ETI)

7(c) Block #C (3-way ETI)

6(d) Block #D (4-way ETI)

7(d) Block #D (4-way ETI)

6(e) Block #E (3-way CTI)

7(e) Block #E (3-way CTI)

6(f) Block #F (4-way CTI)

7(f) Block #F (4-way CTI)

รูปที่ 6 Local mean velocity, u ij (Re = 2,135)

รูปที่ 7 Local mean velocity, u ij (Re = 4,125)
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8(a) Block #A (1-way ETI)

9(a) Block #A (1-way ETI)

8(b) Block #B (2-way ETI)

9(b) Block #B (2-way ETI)

8(c) Block #C (3-way ETI)

9(c) Block #C (3-way ETI)

8(d) Block #D (4-way ETI)

9(d) Block #D (4-way ETI)

8(e) Block #E (3-way CTI)

9(e) Block #E (3-way CTI)

8(f) Block #F (4-way CTI)

9(f) Block #F (4-way CTI)

รูปที่ 8 Local mean turbulence intensity contour, TI ij (Re = 2,135)

รูปที่ 9 Local mean turbulence intensity contour, TI ij (Re = 4,125)
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3.1 รูปแบบการไหล

รูปแบบการไหลแบบหมุนควงเกิดขึน้ ทีข่ อบด้านนอกมุ่งสู่ปากทางออก
และบริเวณแกนกลางเกิดการไหลแบบย้อนกลับ เข้าหาภายในหัวเผาฯ

300
Block A
Block B
Block C
Block D
Block E
Block F

250

TI ,%

200

150

100

50

0
2135

รูปที่ 10 ภาพตัวอย่างแสดงการหมุนควงและการหมุนวนของกระแส
การไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้แบบ 3-way ETI
รูปที่ 6-7 แสดงถึงรูปแบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้
ด้วยการใช้เทคนิค PIV แบบ 2 มิติ เวกเตอร์ทเ่ี กิดขึน้ แสดงถึงทิศทาง
และความเร็วการไหลเฉลีย่ ของอากาศและเชือ้ เพลิงทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้อง
เผาไหม้
จากการศึกษารูปแบบการไหลที่เกิดขึน้ เมื่อมีการจ่ายอากาศเข้า
ห้องเผาไหม้ตามแนวสัมผัสกับเส้นรอบวงของห้องเผาไหม้ (Re=2135)
จากรูปที่ 6(a)-6(d) พบว่า รูปแบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้
จะมีรูปแบบการไหลแบบหมุนควงเกิดขึน้ ทีข่ อบด้านนอกมุ่งสู่ปากทาง
ออก ในขณะที่บริเวณแกนกลางห้องเผาไหม้จะเกิดการไหลแบบย้อน
กลับเข้าหาภายในหัวเผาฯและจะเกิดการหมุนวนรอบตามเส้นแนวการ
หมุ น ควง โดยจํา นวนวงของการหมุ น วนที่เ กิด ขึ้น จะสัม พัน ธ์ก ัน กับ
จํานวนช่องการจ่ายอากาศที่จ่ายเข้าสู่ห้องเผาไหม้ แสดงให้เห็นจาก
ภาพอย่างใน รูปที่ 10 เช่น ช่องการจ่ายอากาศเข้า 1 ช่องเกิดวงการ
หมุนวน 1 วง ช่องการจ่ายอากาศเข้า 2 ช่องให้การเกิดวงการหมุนวน 2
วง เป็ นต้น ระยะห่างระหว่างวงการหมุนวนทีเ่ กิดขึน้ จะเริม่ เกิดใกล้ชดิ
กันมากขึน้ ตามจํานวนการเพิม่ ขึน้ ของช่องการจ่ายอากาศทีม่ ากขึน้ จน
ส่งผลให้เกิดการการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างวงการหมุนวนทําให้
เกิดการหักล้างกันเองของวงการหมุนวน และเกิดการหายไปในกรณีท่ี
จ่ายอากาศเข้าแบบ 4 ทิศทางสังเกตได้จาก รูปที่ 6(d)
เมือ่ เพิม่ อัตราการไหลของอากาศทีจ่ า่ ยเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ตามแนว
สัม ผัส กับ เส้ น รอบวงของห้ อ งเผาไหม้ ใ นอัต ราการไหลที่ม ากขึ้น
(Re=4125) จากรูปที่ 7(a)-7(d) พบว่ารูปแบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ ยังคงมี
ลักษณะใกล้เคียงเดิม ขนาดวงการหมุนวนเกิดชัดเจนมากขึน้ แต่จะถูก
ดันให้ชดิ กับผนังห้องเผาไหม้มากขึน้ และมีขนาดของความเร็วการไหลที่
เพิม่ มากขึน้
เมื่อปรับเปลีย่ นทิศทางการจ่ายอากาศทีจ่ ่ายเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ ให้
จ่ายในแนวเส้นสัมผัสกับวงกลมจินตนาการ จากรูปที่ 6(e), 6(f), 7(e)
และ 7(f) พบว่า รูปแบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้ยงั คงมี
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2419

2798

3329

4125

Re

รูปที่ 11 Global mean turbulence Intensity, TI

แต่จะไม่พบความสัมพันธ์ของจํานวนวงของการหมุนวนที่เคยเกิดขึ้น
ตามจํานวนทิศทางการจ่ายอากาศทีจ่ ่ายเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ แต่พบสิง่ ที่
น่ าสนใจคือการจ่ายอากาศแบบสัมผัสกับวงกลมจินตนาการนี้ให้การ
หมุนวนทีค่ มชัดเจนมากขึน้ ตามค่า Re ทีเ่ พิม่ มากขึน้ เช่นรูป 6(e)

3.2 การผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิ ง
ในการศึกษาการผสมระหว่างอากาศกับเชือ้ เพลิงทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ั ่ ่วนเฉลี่ย ณ ตํา
ห้องเผาไหม้จะพิจารณาถึงค่าความเข้มของความปนป
แหน่ งใดตําแหน่ งหนึ่ง (local mean turbulence intensity, TI ij ) เป็ น
ั ่ ่วนของการผสม โดยค่า TI ij ทีบ่ ่งบอก
ตัวบ่งบอกถึงระดับความปนป
ั ่ ่วนในตําแหน่ งใดตําแหน่ งหนึ่งสามารถคํานวณได้
ถึงระดับความปนป
จาก สมการที่ (3) ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างค่าความเบีย่ งเบน
ของความเร็วในตําแหน่งหนึ่งๆต่อความเร็วเฉลีย่ ในตําแหน่งเดียวกัน
รูปที8่ -9 แสดงถึงค่า TI ij ทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้ในตําแหน่ง
ต่ า งๆพบว่ า บริเ วณที่ม ีค่ า TI ij สูง จะเกิด ขึ้น ตรงบริเ วณขอบผิว ผนั ง
ภายในห้องเผาไหม้ ซึง่ เป็ นบริเวณเดียวกันกับการเกิดรูปแบบการไหล
แบบหมุนควงและการเกิดวงของการหมุนวน จึงทําให้มกี ารปะทะกัน
อย่างรุนแรงระหว่างวงการหมุนของการไหล เป็ นผลทําให้เกิดค่าความ
เบี่ยงเบนและการเปลี่ยนแปลงของความเร็วการไหลที่สูง จึงส่งผลให้
เกิดค่า TI ij ที่สูง ซึ่ง บ่งบอกว่า เป็ นบริเวณที่เ กิดการผสมกันระหว่า ง
เชือ้ เพลิงและอากาศอย่างรุนแรง
จากรูปที่ 8(a)-8(d) (Re=2135) เมือ่ เพิม่ จํานวนช่องทางการจ่าย
อากาศที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้มากขึน้ พบว่าระดับความรุนแรงของความ
ั ่ ว่ นจะมีคา่ สูงขึน้ ซึง่ เป็ นผลมาจากการทีเ่ กิดจํานวนวงการหมุนควง
ปนป
และการหมุนวนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามจํานวนช่องการจ่ายอากาศ และเมื่อ
เพิม่ อัตราการไหลของอากาศทีจ่ ่ายเข้าห้องเผาไหม้ดว้ ยอัตราทีม่ ากขึน้
จากรูปที่ 9(a)-9(d) (Re=4125) พบว่าระดับค่า TI ij ยังคงมีแนวโน้ม
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เพิม่ มากขึน้ ตามจํานวนทิศทางการจ่ายอากาศที่เพิม่ มากขึน้ เช่นเดียว
กัน
เมือ่ ปรับเปลีย่ นทิศทางการจ่ายอากาศทีจ่ า่ ยเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้ให้ม ี
ทิศทางการจ่ายอากาศแบบสัมผัสกับวงกลมจินตนาการ รูปที่ 8(e), 8(f),
9(e) และ 9(f) พบว่า ระดับ TI ij ทีเ่ กิดขึน้ บริเวณขอบรอบนอกจะมีค่า
ลดลงซึง่ เป็ นผลมาจากการหายไปของวงเกลียวการหมุนควงและวงการ
หมุนวนรอบตามเส้นแนวการหมุนควงแต่ จะเกิดการกระจายตัวของ
TI ij ตลอดพืน
้ ทีท่ วทั
ั ่ ง้ ห้องเผาไหม้
ั ่ ่วนเฉลีย่ ในทุกตําแหน่ ง
รูปที่ 11 แสดงค่าความเข้มของความปนป
(global mean turbulence intensity, TI ) ทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้
ของทุกๆรูปแบบการจ่ายอากาศ โดยเป็ นการเฉลีย่ จากค่า TI ij ในทุกๆ
ตําแหน่ งที่เกิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้ ซึ่งคํานวณได้จากสมการที่ (4)
จากรูปพบว่าเมื่อมีการจ่ายอากาศเข้าห้องเผาไหม้ตามแนวสัมผัสกับ
เส้นรอบวงของห้องเผาไหม้ (Block A-D) TI ทีเ่ กิดขึน้ มีแนวโน้มลดลง
ตามอัตราการไหลของอากาศทีจ่ า่ ยเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้มากขึน้ ซึง่ เป็ นผล
เนื่องมาจากรูปแบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ เป็ นระเบียบแบบแผนมากขึน้ ไม่
เกิดการผันแปรหรือแกว่งไปมา (Fluctuation) ของรูปแบบการไหล เกิด
ความชัดเจนในทิศทางการไหลของกระแสการไหล ส่งผลทําให้เกิดค่า
ความเบีย่ งเบนของความเร็วการไหลตํ่า ทําให้ระดับค่า TI ทีเ่ กิดขึน้ มีค่า
ลดลงตามอัตราการไหลทีเ่ พิม่ สูงขึน้
เมื่อปรับเปลีย่ นทิศทางการจ่ายอากาศทีจ่ ่ายเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ ให้
จ่ายในแนวเส้นสัมผัสกับวงกลมจินตนาการ (Block Eและ F) พบว่า
ระดับ TI ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงแรกมีค่าตกลงเล็กน้อยทีค่ ่า Re = 2135
หลังจากนัน้ จะทีค่ ่อนข้างจะคงทีต่ ลอดในช่วงอัตราการไหลทีม่ คี ่า Re =
2135 ถึง 3329 โดยไม่เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วตามอัตราการไหลที่
เพิม่ มากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจ่ายอากาศทีจ่ ่ายเข้าสู่หอ้ ง
เผาไหม้ตามแนวสัมผัสกับเส้นรอบวงผิวห้องเผาไหม้ (Block C และ D)
ทีม่ คี า่ Re เดียวกัน ซึง่ บ่งบอกได้วา่ เกิดสภาวะการผสมทีด่ เี ป็ นผลทําให้
เกิดช่วงสภาวะการทํางานของหัวเผาฯทีก่ ว้างขึน้
4. สรุป
การจ่ายอากาศเข้าห้องเผาไหม้ตามแนวเส้นสัมผัสผิวห้องเผาไหม้
รูปแบบการไหลทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้มลี กั ษณะเป็ นการไหลแบบ
หมุนควงเกิดขึน้ ทีข่ อบด้านนอกมุง่ สูป่ ากทางออก ในขณะทีบ่ ริเวณแกน
กลางจะเกิดการไหลแบบย้อนกลับเข้าหาภายในหัวเผาฯ นอกจากนี้ยงั
เกิดการไหลแบบหมุนวนรอบตามเส้นแนวการหมุนควง ซึง่ เป็ นบริเวณ
ที่บ่ง บอกถึง การผสมของเชื้อเพลิง และอากาศอย่า งรุนแรงโดย
จํานวนวงของการหมุนวนทีเ่ กิดขึน้ จะสัมพันธ์กนั กับจํานวนช่องการจ่าย
อากาศตามแนวเส้นสัมผัสทีจ่ า่ ยเข้าห้องเผาไหม้
รูปแบบการจ่ายอากาศทีเ่ ข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้มอี ทิ ธิพลต่อรูปแบบไหล
ั ่ ว่ น
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องเผาไหม้และส่งผลต่อค่าความเข้มของความปนป

ที่เกิดขึ้น ซึ่ง เป็ นตัวกําหนดความรุนแรงของการผสมระหว่า ง
ั ่ ่วนจะรุนแรงมากขึน้ ตามจํานวนทิศ
เชื้อเพลิง และอากาศค่าความปนป
ทางการจ่ายอากาศที่เพิม่ มากขึ้นเนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ ของจํานวน
วงการหมุนควงและจํานวนวงของการหมุนวน
TI ที่เกิดขึ้นมีแ นวโน้ มลดลงตามอัตราการไหลที่เ พิม
่ มากขึน้ ใน
รูปแบบการจ่ายอากาศแบบจ่ายตามแนวสัมผัสกับเส้นรอบวงของห้อง
เผาไหม้ (Block A-D) เนื่องมาจากเมือ่ เพิม่ อัตราการไหลจะไม่เกิดการ
ผันแปรหรือแกว่งไปมา (Fluctuation) ของรูปแบบการไหลทําให้เกิด
ความชัดเจนในทิศทางการไหลของกระแสการไหล ส่งผลทําให้เกิดค่า
ความเบีย่ งเบนของความเร็วการไหลตํ่าทําให้ระดับค่า TI ทีเ่ กิดขึน้ มี
ค่าลดลงตามอัตราการไหลทีเ่ พิม่ สูงขึน้
รูปแบบการจ่ายอากาศแบบจ่ายเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ในแนวเส้นสัมผัส
กับวงกลมจินตนาการจะให้ค่า TI ค่อนข้างทีจ่ ะมีคงทีต่ ลอดทุกค่า Re
ส่งผลให้เกิดสภาวะการผสมทีด่ ี ทําให้เกิดช่วงสภาวะการทํางานทีก่ ว้าง
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจ่ายอากาศทีจ่ ่ายเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้ตาม
แนวสัมผัสกับเส้นรอบวงผิวห้องเผาไหม้
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั พลังงานจากปิ โ ตรเลียมที่นํามาใช้มจี ํานวนลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับความต้องการทีส่ งู ขึน้ เป็ นเหตุทาํ ให้ราคาของนํ้ามันดิบ
สูงขึน้ ดัง้ นัน้ พลังงานทดแทนเริม่ มีการนํามาใช้มากขึน้ ในประเทศไทย
ก็สามารถผลิตขึน้ มาได้เนื่องจากมีวตั ถุดบิ ในการผลิตทีเ่ พียงพอ โดยที่
เอทานอลสามารถนํ ามาใช้กบั เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ ในงานวิจยั นี้จะ
ทําการศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทใ่ี ช้เอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงทัง้ ใน
ระบบคาร์บูเรเตอร์และระบบหัวฉีดในเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ เมื่อเรา
นํ ามาเอทานอลมาใช้กบั เครื่องยนต์จะทําให้แรงม้าของเครื่องยนต์เพิม่
สูงขึน้ แต่จะมีอตั ราการสิน้ เปลืองนํ้ ามันเชือ้ เพลิงทีส่ งู ขึน้ และมลภาวะที่
ออกมาจะตํ่ากว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้แก๊สโซลีนเป็ นเชือ้ เพลิง อย่างไรก็ตาม
จะต้องมีการปรับอัตราส่วนผสมระหว่างเชือ้ เพลิงกับอากาศให้เหมาะสม
ั หาในการสตาร์ท เครื่องยนต์ขณะที่อุณ หภูมติ ่ํา เนื่ อ งจาก
และแก้ป ญ
คุณสมบัตกิ ารระเหยของเอทานอล
Abstract
Presently, the energy that available from the petroleum
decreases contrast with increasing of demand. It makes the price
of crude oil from valuable upland petroleum goes up. Thus
renewable energy now play important roll. In Thailand ethanol
can be produced because of plenty of raw materials. Ethanol fuel
can be used in gasoline engine. The objective of this study is to
understand the effect of using ethanol in both of carburetor and
injector motorcycle engines. When fuel consumption and
emissions are lower than that of gasoline. However the
modification of engine needed to compensate the lower energy
content of ethanol and avoid problem of cold start due to its lower
vapor pressure.
1. บทนํา
เนื่องจากปญั หาของราคานํ้ามันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ ในประเทศ
ไทยและทัวโลกด้
่
ว ย โดยประเทศไทยจะนํ า เข้า นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง จาก
ต่างประเทศเกือบทัง้ หมด ทําให้ไม่สามารถควบคุมราคาของเชือ้ เพลิง
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ได้ ซึ่ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศไทยในหลายๆ ด้ า น ดัง้ นั น้ ถ้ า เรา
สามารถแสวงหาแหล่งเชื้อเพลิงภายในประเทศไทยได้ จะช่วยลดการ
นํ าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้ ทัง้ ยังทําให้ประเทศมีความมันคง
่
ทางด้านพลังงานมากขึน้
โดยเอทานอลก็เป็ นทางเลือกหนึ่งทีน่ ิยมนํามาใช้ในปจั จุบนั โดยจะ
นํ า มาผสมกับนํ้ า มันเบนซิน แต่ในงานวิจยั นี้จะใช้เอทานอลมาใช้ก บั
เครื่องยนต์โดยไม่ผสมกับแก๊สโซลีน โดยจะทดสอบกับเครือ่ งยนต์ของ
มอเตอร์ไซด์ Honda Wave-i 125 โดยจะนํามาใช้ทงั ้ ในระบบหัวฉีดและ
คาร์บูเรเตอร์ ทัง้ ไม่ได้ดดั แปลงเครื่องยนต์และดัดแปลงเครื่องยนต์ให้
เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องเอทานอล
เพราะฉะนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพื่อทีจ่ ะศึกษาสมรรถนะ
ของเครือ่ งยนต์เมือ่ ใช้เอทานอลโดยไม่ดดั แปลงเครือ่ งยนต์และดัดแปลง
เครือ่ งยนต์ นําผลทีไ่ ด้มานี้มาเปรียบเทียบกับเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้แก๊สโซลีน
2. เชื้อเพลิ งเอทานอล
เอทานอล (Ethanol) เป็ นเชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตได้ในปะเทศ ซึง่ สามารถ
นํ า มาบริโ ภคได้ ซึ่ง การผลิตเอทานอลนี้ จะได้มาจากการแปรรูป พืช
จําพวกแป้งและนํ้ าตาลรวมทัง้ เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส โดยการหมัก
ตัวอย่างเช่น อ้อย, ข้าว, ข้าวฟ่าง, ข้าวโพด, มันสําปะหลัง เป็ นต้น โดย
เมื่อกลันออกมาแล้
่
วจะมีสูตรทางเคมีเป็ น C2H5OH มีช่อื ทางเคมีคอื
เอทิล-แอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol)
โดยเอทานอลจะนํ ามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์สนั ดาป
ภายในได้ทงั ้ เครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดเี ซล โดยจะมีวธิ กี าร
นําไปใช้ทแ่ี ตกต่างกัน โดยคุณสมบัตขิ องเอทานอลจะแสดงไว้ในตาราง
ที่ 1 เปรียบเทียบกับเชือ้ เพลิงแก๊สโซลีน
จากคุณสมบัตขิ องเอทานอลและแก๊สโซลีนที่มคี วามแตกต่างกัน
เราจะต้องมีการปรับปรุงเครือ่ งยนต์เพือ่ ให้เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องเอ
ทานอล เพื่อ ให้เ ครื่อ งยนต์ ส ามารถทํ า งานได้อ ย่ า งเหมาะสม จะมี
แนวทางในการปรับปรุงดังนี้
1. จะเห็นได้วา่ อะตอมของเอทานอลจะมีออกซิเจนผสมอยู่ดว้ ย ซึง่
จะจับ ตัว อยู่ ใ นรู ป ของอนุ มู ล ไฮโดรดรอกซิ ล (Hydroxy-OH) ทํ า ให้
โมเลกุลของเอทานอลมีคุณสมบัตเิ ป็ น โพลาร์ (Polar) ซึง่ มีปฏิกริยาใน
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การกัด กร่ อ นต่ อ ชิ้น ส่ว นที่เ ป็ น โลหะและพลาสติก ดัง นั น้ ต้อ งมีก าร
เคลือบสารเพือ่ ป้องกันการกัดกร่อนกับชิน้ ส่วนทีส่ มั ผัสกับเอทานอล
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิง
Fuel
Gasoline
Formula
C8H18
Molar C/H ratio
0.445
Molecular weight (kg/kmol)
114.18
Low heating value (MJ/kg)
44
Stoichiometric air/fuel ratio
14.6
Auto-ignition temperature (xC)
257
Heat of vaporization (kJ/kg)
305
Research octane number
88-100
Motor octance number
80-90
Freezing point (xC)
-40
Boiling point (xC)
27-225
3
Density (kg/m )
765

Ethanol
C2H5OH
0.333
46.07
26.9
9
425
840
108.6
89.7
-114
78
785

2. ค่าความร้อน (Low heating value) เอทานอลจะมีค่าน้อยกว่า
แก๊สโซลีนอยู่ประมาณ 30% โดยวัดต่อหน่ วยนํ้าหนัก ดังนัน้ เราจะต้อง
ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงมากกว่าแก๊สโซลีนเพื่อทีจ่ ะให้เครื่องยนต์สามารถ
ทํางานได้เหมือนเดิม
3. ค่าความร้อนของการระเหยเป็ นไอ (Heat of vaporization) จาก
ตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ เอทานอลมีค่าความร้อนแฝงในการระเหยตัวสูง
กว่ า แก๊ ส โซลีน ประมาณ 3 เท่ า ซึ่ง จะมีก ารดึง ความร้อ นออกจาก
เครือ่ งยนต์มากกว่าแก๊สโซลีนจะมีผลกับเครือ่ งยนต์ดงั นี้
- ทําให้อุณหภูมขิ องอากาศทีเ่ ข้าเครือ่ งยนต์นนั ้ มีอุณหภูมติ ่าํ ลงทํา
ให้มปี ระสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูงขึน้ มีผลให้กาํ ลังของเครือ่ งยนต์สงู ขึน้
- เอทานอลต้องใช้ความร้อนในการระเหยตัวทีม่ ากกว่าแก๊สโซลีน
ทําให้อาจจะมีปญั หาในขณะสตาร์ทเครือ่ งยนต์ขณะอุณหภูมติ ่าํ
- ค่าเอกเทน (Octane) จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ เอทานอลมีค่า
ออกเทนสูงกว่าแก๊สโซลีน ซึง่ ทําให้สามารถเพิม่ อัตราส่วนกําลังอัดของ
เครือ่ งยนต์ได้
3. อุปกรณ์และวิ ธีการทดสอบ
ในการทดสอบในงานวิจยั นี้จะใช้รถจักรยานยนต์ของ Honda รุ่น
Wave-I 125 โดยจะมีรายละเอียดของเครือ่ งยนต์ในตารางที่ 2 ส่วนรถที่
นํามาทดสอบนี้ผา่ นการใช้งานมา 24,245 กิโลเมตร ก่อนทําการทดสอบ
ได้มกี ารเปลีย่ นเสือ้ สูบ, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, ฝาสูบ, วาล์วไอดีและวาล์ว
ไอเสียใหม่ ทําการวัดกําลังอัดของเครื่องยนต์และตรวจเช็คระบบต่างๆ
ให้ได้ตามมาตรฐานคู่มอื การซ่อมของเครือ่ งยนต์ รูปที่ 1 - 4 จะแสดง
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการวัดแรงม้า, มลภาวะทีอ่ อกมาจากท่อไอเสีย, ตาชังวั
่ ด
การสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงและไดอะแกรมของการทดสอบตามลําดับ
ซึง่ จะทําการวัดเครื่องยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนก่อนแล้วใส่เชือ้ เพลิง
เอทานอลโดยไม่ ป รับ ปรุ ง เครื่อ งยนต์ และปรับ ปรุ ง เครื่อ งยนต์ ใ ห้
เหมาะสมกับเอทานอล บันทึกผลค่าค่างๆ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และ

เปรีย บเทีย บกับ ระหว่า งการใช้เ ชื้อ เพลิง เอทานอลกับ เชื้อ เพลิง แก๊ ส
โซลีนโดยปรับปรุงเครือ่ งยนต์และไม่ปรับปรุงเครือ่ งยนต์
ตารางที่ 2 รายละเอียดของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ
รายการ
รายละเอียดของเครือ่ งยนต์
รุน่
Honda Wave 125i
เครือ่ งยนต์
4 จังหวะ โอเวอร์เฮดแคม
ชาฟร์ ระบายความร้อนด้วย
อากาศ
124.9 ซีซ.ี
ปริมาตรกระบอกสูบ
ระบบจ่ายเชือ้ เพลิง
หัวฉีด PGM-FI
ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก
52.4 X 57.9 มม.
อัตราส่วนกําลังอัด
9.3 : 1
การทดสอบสมรรถนะเครือ่ งยนต์
ในการทดสอบเครื่อ งยนต์ น้ี จ ะนํ า มอเตอร์ ไ ซด์ ข้ึน ไปบนแท่ น
ทดสอบดังรูปที่ 4 แล้วทําการวัดแรงม้าออกมา โดยในขณะทีว่ ดั ลิน้ ปี ก
ผีเสือ้ จะเปิ ดสุดตลอดเวลา โดยจะทดสอบตัง้ แต่รอบ 3,000 – 8,000
rpm ทีเ่ กียร์ 4 ของเครือ่ งยนต์ แล้วบันทึกผล

รูปที่ 1 แสดงเครือ่ งวัดแรงม้าของเครือ่ งยนต์

รูปที่ 2 แสดงเครือ่ งวัดมลภาวะของเครือ่ งยนต์
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รูปที่ 5 แรงบิดของเครือ่ งยนต์
รูปที่ 3 แสดงตาชังวั
่ ดการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิง

รูปที่ 4 แสดงไดอะแกรมการทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์
4. ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
เมื่อทดสอบเครื่องยนต์แล้วจะได้ผลออกมาทัง้ ที่ใช้เอทานอลและ
แก๊สโซลีนสามารถแสดงผลได้ดงั นี้
Ethanol
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รูปที่ 4 กําลังงานเบรกของเครือ่ งยนต์
รูปที่ 4 และ 5 จะแสดงแรงม้าเบรกและแรงบิดของเครื่องยนต์เมื่อ
ใช้แก๊สโซลีนเป็ นเชือ้ เพลิงกับใช้เอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงโดยเส้นสีแดงจะ
เป็ นเชือ้ เพลิงแก๊สโซลีน สีเขียวจะเป็ นเชือ้ เพลิงเอทานอลทีใ่ ส่เข้าไปใน
เครื่อ งยนต์ โ ดยไม่ ป รับ แต่ ง เครื่อ งยนต์ และเส้น สีดํ า จะเป็ น การใช้
เชื้อเพลิงเอทานอลปรับแต่งปริมาณการจ่ายเชื้อเพลิงแล้วจะเห็นได้ว่า
ถ้าเรานํ าเชื้อเพลิงไปใส่ในเครื่องยนต์โดยทีไ่ ม่ได้ปรับแต่งปริมาณการ
จ่ายเชือ้ เพลิงก็จะทําให้ค่าแรงม้าเบรกและแรงบิดของเครื่องยนต์ตกลง
ประมาณ 12 - 30% และ 8 - 37% ตามลําดับเมือ่ เทียบกับเครือ่ งยนต์ท่ี
ใช้แก๊สโซลีนเป็ นเชือ้ เพลิง เนื่องมาจากค่าความร้อนของเอทานอลมีคา่
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BSFC (g/kW.h)

Break Power (kW)

Gasoline

น้ อ ยกว่ า แก๊ ส โซลีน จึง ทํ า ให้กํ า ลัง ของเครื่อ งยนต์ ล ดลง ดัง้ นั น้ ต้ อ ง
ปรับแต่งปริมาณการฉีดของเอทานอลให้เหมาะสมกับอากาศทีเ่ ข้าไปใน
เครื่อ งยนต์ หลัง จากการปรับ แต่ ง ปริม าณนํ้ า มัน เชื้อ เพลิง ก็จ ะทํา ให้
ค่าแรงม้าเบรกและแรงบิดของเครือ่ งยนต์เพิม่ ขึน้ 4 – 16 % และ 10 16% ตามลํ า ดับ เมื่อ เทีย บกับ เครื่อ งยนต์แ ก๊ ส โซลีน เหตุ ท่กี ํ า ลัง ของ
เครือ่ งยนต์โดยรวมสูงขึน้ เมื่อใช้เอทานอลเกิดมาจากเอทานอลต้องการ
อากาศทีน่ ้อยกว่าแก๊สโซลีนในการเผาไหม้และคุณสมบัตกิ ารดูดความ
ร้อ นเพื่อ จะระเหยกลายเป็ น ไอมากกว่า แก๊ ส โซลีน จึง ทํา ให้อุ ณ หภู ม ิ
อากาศที่เ ข้า ไปเย็น กว่ า ทํ า ให้ม วลของอากาศที่เ ข้า ไปมีป ริม าณที่
มากกว่ า เครื่ อ งยนต์ ท่ี ใ ช้ แ ก๊ ส โซลี น เป็ นเชื้ อ เพลิ ง จึ ง มี ผ ลทํ า ให้
เครือ่ งยนต์มคี า่ แรงม้าเบรกและแรงบิดของเครือ่ งยนต์มคี า่ เพิม่ ขึน้
รูปที่ 6 แสดงอัตราการสิน้ เปลืองของนํ้ามันเชือ้ เพลิง (BSFC) โดย
จะวัดทีแ่ รงม้าสูงสุดตอนใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน เมื่อใส่เอทานอล
ลงไปแล้วก็จะต้องปรับแรงม้าให้เท่ากับตอนใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน จะ
เห็นได้ว่า เอทานอลจะมีอตั ราการสิ้น เปลือ งนํ้ า มันเชื้อเพลิง ที่มากว่า
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้แก๊สโซลีนเป็ นเชือ้ เพลิง เนื่องมาจากค่าความร้อนของเอ
ทานอลมีปริมาณที่น้อยกว่าแก๊ สโซลีน จึงทําให้การใช้เชื้อเพลิงเอทา
นอลมีอ ัต ราการสิ้น เปลือ งเชื้อ เพลิง ที่ม ากกว่ า เชื้อ เพลิง แก๊ ส โซลีน
ประมาณ 25 – 38%
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รูปที่ 6 อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจําเพาะ (BSFC)
รู ป ที่ 7 อั ต ร า ก า ร สิ้ น เ ป ลื อ ง พ ลั ง ง า น จํ า เ พ า ะ (Energy
Consumption) ของเครือ่ งยนต์ กราฟตัวนี้จะบอกถึงความสามารถการ
เปลีย่ นพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานกลของเครือ่ งยนต์ยงิ่ ค่าน้อยยิง่ มี
ประสิทธิภาพที่ดวี ่า ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ท่ใี ช้เชื้อเพลิงเอทา
นอลมีประสิทธิภาพทีด่ กี ว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนประมาณ
21 – 28 % ทัง้ นี้เนื่องมาจากตัวคุณสมบัตขิ องเอทานอลเองทีม่ กี ารเผา
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รูปที่ 7 อัตราการสิน้ เปลืองพลังงานจําเพาะ (BSEC)

รูปที่ 9 อุณหภูมไิ อเสียของเครือ่ งยนต์

ไหม้ทเ่ี ร็วกว่าแก๊สโซลีน จึงทําให้เกิดการสูญเสียความร้อนไปสูภ่ ายนอก
น้ อยกว่า และเนื่องจากอุณหภูมขิ องไอดีของเอทานอลที่เข้าไปตํ่าว่า
แก๊ ส โซลีน จึง ทํ า ให้ไ อดีท่ีเ ข้า ไปมีค วามหนาแน่ น มากกว่ า ส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพการนําไอดีดกี ว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้แก๊สโซลีนเป็ นเชือ้ เพลิงจึง
ทําให้เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงเอทานอลมีประสิทธิภาพดีกว่าเครือ่ งยนต์
ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีน
รูปที่ 8 จะแสดงค่าแลมด้าของเครือ่ งยนต์เมือ่ ใช้เชือ้ เพลิงเอทานอล
และเชื้อ เพลิง แก๊ สโซลีนโดยจะสัง เกตได้ว่า เมื่อ เราไม่มกี ารปรับแต่ ง
เครือ่ งยนต์แล้วใส่เชือ้ เพลิงเอทานอลเข้าไปก็จะให้เกิดค่าแลมด้าทีส่ งู ขึน้
หรือส่วนผสมบาง ก็จะสัมพันธ์กบั คุณสมบัตขิ องเอทานอลทีม่ คี ่าความ
ร้อนของเชือ้ เพลิงน้อยกว่าแก๊สโซลีนในปริมาณทีเ่ ท่ากัน จะต้องปรับตัง้
หัวฉีดเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้เชื้อเพลิงเอทานอลให้มปี ริมาณการจ่ายเชือ้ เพลิงที่
มากกว่าเชือ้ เพลิงแก๊สโซลีน เพือ่ ให้ปริมาณเชือ้ เพลิงเอทานอลเพียงพอ
กับความต้องการของเครือ่ งยนต์โดยการปรับปริมาณการจ่ายเชือ้ เพลิง
เอทานอลให้มคี า่ แลมด้าใกล้เคียงกับเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้น้ํามันเชือ้ เพลิงแก๊ส
โซลีนมากทีส่ ดุ

ไอเสียของเครื่องยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงเอทานอลจะตํ่ากว่าเครื่องยนต์ทใ่ี ช้
เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนในรอบ 3000 – 6000 rpm ส่วนทีร่ อบ 7000 –
8000 rpm จะมีอุณหภูมทิ ใ่ี กล้เคียงกัน เนื่องจากการลามของเปลวไฟใน
ห้อ งเผาไหม้เร็วกว่าใช้เ ชื้อเพลิง แก๊ สโซลีนทําให้เครื่องยนต์สามารถ
เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานกลได้มากกว่าการใช้เชื้อเพลิง
แก๊สโซลีน
รูปที่ 10 -13 จะแสดงค่าไอเสียทีอ่ อกมาจากเครื่องยนต์ โดยค่า
CO จะแสดงในรูปที่ 10 โดยค่า CO จะเกิดในขณะทีเ่ ครื่องยนต์ม ี
ส่วนผสมหนาและทีอ่ ุณหภูมกิ ารเผาไหม้สงู เครื่องยนต์ทใ่ี ช้เอทานอลที่
ไม่ปรับแต่งปริมาณการฉีดของเชือ้ เพลิงจะมีค่า CO ทีน่ ้อยทีส่ ุด แต่เมือ่
ปรับแต่งปริมาณการฉีดเอทานอลให้เหมาะสมกับอากาศที่เข้าไป ค่า
CO ของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงเอทานอลจะน้อยกว่าประมาณ 6 – 30
% เปรียบกับเชือ้ เพลิงแก๊สโซลีน
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รูปที่ 10 ค่า CO ทีอ่ อกมาจากเครือ่ งยนต์
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รูปที่ 9 จะแสดงอุณหภูมไิ อเสียของเครือ่ งยนต์โดยจะสังเกตได้ว่า
ถ้าเราใส่เอทานอลไปในเครือ่ งยนต์ทไ่ี ม่ได้มกี ารปรับปรุงปริมาณการใช้
นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง จะทํ า ให้อุ ณ หภู ม ิข องไอเสีย สูง กว่า เครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้
เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน สาเหตุกม็ าจากส่วนผสมทีบ่ างของไอดีกจ็ ะทําให้
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
การลามของเปลวไฟต้องใช้เวลานานขึ้นจึงทําให้ไอเสียที่ออกมาจาก
Engine Speed (RPM)
เครื่องยนต์มอี ุณหภูมสิ งู กว่าเครื่องยนต์ทใ่ี ช้แก๊สโซลีนเป็ นเชือ้ เพลิงแต่
รูปที่ 11 แสดง CO2 ทีอ่ อกมาจากเครือ่ งยนต์
เมื่อ เราปรับ ปริม าณการฉี ด นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง เอทานอลให้ค่ า แลมด้า
ใกล้เคียงกับเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีน จะสังเกตได้วา่ อุณหภูม ิ
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ในรูปที่ 11 จะเป็ นค่า CO2 ซึ่ง จะเกิดจากการการเผาไหม้ท่ี
ส่วนผสมหนาทําให้ออกซิเจนไม่เพียงพอทีจ่ ะเผาไหม้และเกิดขึน้ ในแก๊ส
ทีม่ กี ารเผาไหม้ทอ่ี ุณหภูมสิ งู แม้จะมีส่วนผสมของเชือ้ เพลิงทีบ่ างก็ตาม
การใช้เชื้อเพลิงเอทานอลโดยไม่ปรับแต่งปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงจะ
เห็นได้ว่ามีค่า CO2 สูงขึน้ เมื่อรอบสูงขึน้ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์อุณหภูม ิ
ของไอเสียที่ออกมาจะสูงขึน้ ค่า CO2 ก็สูงขึน้ ด้วยเช่นกันเมื่อเทียบกับ
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนจะมีค่ามากกว่า 4 – 43 % จะเห็นได้
ว่าเมือ่ ใช้เชือ้ เพลิงเอทานอลแล้วปรับแต่งปริมาณการจ่ายเชือ้ เพลิงแล้ว
ก็ตามยังคงเห็นว่าเชือ้ เพลิงเอทานอลจะมี CO2 จะมีค่าทีส่ งู ว่าเชือ้ เพลิง
แก๊สโซลีนประมาณ 12 – 23 % เนื่องจากปริมาณเชือ้ เพลิงทีเ่ ผาไหม้ม ี
มากกว่าแก๊สโซลีน
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รูปที่ 12 แสดงค่า HC ทีอ่ อกมาจากเครือ่ งยนต์
ในรูปที่ 12 จะแสดงค่า HC คือเชือ้ เพลิงทีเ่ ผาไหม้ไม่หมดโดยจาก
รูป จะเห็น ได้ว่ า เมื่อ เราใช้เ ชื้อ เพลิง เอทานอลโดยไม่ม ีก ารปรับ แต่ ง
ปริมาณการฉีดเชือ้ เพลิงค่า HC จะลดลงกว่าการใช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีน
ประมาณ 30 – 92 % เนื่องจากส่วนผสมบาง แต่เมื่อเราปรับแต่ง
ปริมาณการฉีดเชือ้ เพลิงค่า HC เมือ่ เทียบกับเครือ่ งยนต์แก๊สโซลีนจะมี
ค่าทีน่ ้อยกว่าประมาณ 15 – 58 % แสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิง เอทานอลมีความสมบูรณ์ กว่า เชื้อเพลิง แก๊สโซลีนเนื่องจาก
เชือ้ เพลิงเอทานอลจะมีอ๊อกซิเจนผสมอยู่
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รูปที่ 13 แสดงค่า Nox ทีอ่ อกมาจากเครือ่ งยนต์
ในรูปที่ 13 แสดงค่า Nox ทีอ่ อกมาจากเครือ่ งยนต์จะเกิดจากการ
เผาไหม้อุณหภูมสิ งู และการเผาไหม้ทใ่ี ช้เวลานานจะสังเกตได้ว่าถ้าเรา
ใส่เชือ้ เพลิงเอทานอลโดยไม่ปรับแต่งปริมาณเชือ้ เพลิงจะทําให้ NOx มี
ค่าทีส่ งู กว่าการใช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนโดยทีร่ อบ 3000 – 5000 rpm จะ
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มีค่า NOx มากกว่าประมาณ 24 – 100 % แต่ทร่ี อบ 5000 – 8000 rpm
จะมีค่า NOx มากกว่าประมาณ 250 - 440 % เนื่องจากส่วนผสมทีบ่ าง
ทํ า ให้ ใ ช้ เ วลาในการเผานาน แต่ เ มื่อ ปรับ แต่ ง ปริม าณการฉี ด ของ
เชือ้ เพลิงเอทานอลให้มากขึน้ แล้วค่า NOx ของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิง
ทีร่ อบ 4000 rpm และ 6000 rpm ค่า NOx ของเครือ่ งเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้
เชือ้ เพลิงเอทานอลจะมากกว่า 10 % และ 20 % ตามลําดับเมือ่ เปรียบ
กับเครื่องยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีน ส่วนทีร่ อบอื่นๆ เครื่องยนต์ทใ่ี ช้
เชื้ อ เพลิ ง เอทานอลจะมีป ริม าณ NOx ที่ น้ อ ยกว่ า เครื่อ งยนต์ ท่ี ใ ช้
เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนประมาณ 4 – 31 % โดยทีย่ งิ่ รอบเครือ่ งสูงยิง่ มี NOx
น้อยกว่า
5. สรุปผล
จากงานวิจ ัย ครัง้ นี้ ส รุ ป ว่ า เราสามารถนํ า เอทานอลมาใช้ เ ป็ น
เชือ้ เพลิงในเครื่องยนต์แทนเชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนโดยปรับปรุงระบบจ่าย
นํ้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อทีใ่ ห้เหมาะกับคุณสมบัตขิ องเอทานอล โดยเมื่อใช้
เชือ้ เพลิงเอทานอลแล้วเครือ่ งยนต์จะมีแรงม้ามากกว่าประมาณ 4 -16%
ส่วนแรงบิดจะมีมากกว่า 10 – 16 % เมือ่ เทียบกับเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้แก๊ส
โซลีนเป็ นเชื้อเพลิง และมลภาวะที่ออกมาพอจะสรุปได้ด งั นี้ ค่า CO
ของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงเอทานอลจะมีค่าทีน่ ้อยกว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้
แก๊สโซลีนประมาณ 6 – 30 % , ค่า CO2 ของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิง
เอทานอลจะมีคา่ ทีส่ งู กว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนประมาณ 4
– 43 % และค่า NOx ของเครื่องยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงเอทานอลจะมีค่า
โดยรวมน้อยกว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนประมาณ 4 – 31 %
ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองจําเพาะ (BSFC) ของเชื้อเพลิงเอทานอลจะมี
ความสิน้ เปลืองมากกว่าเชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนประมาณ 25 – 38 % และ
อัตราการสิน้ เปลืองพลังงานจําเพาะ (BSEC) เชือ้ เพลิงเอทานอลจะจะมี
ประสิทธิภาพทีด่ กี ว่าเชือ้ เพลิงแก๊สโซลีนประมาณ 21 – 28 % ซึง่ จะ
เห็ น ได้ ว่ า เอทานอลสามารถนํ า มาใช้ แ ทนแก๊ ส โซลี น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพแต่ ต้ อ งมีก ารปรับ แต่ ง ปริม าณการจ่ า ยเชื้อ เพลิ ง ให้
เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องเอทานอลด้วย
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ระบบควบคุมการฉี ดเชื้อเพลิงและการจุดระเบิดในเครืองยนต์รถแข่ง
Injection and Ignition Control System for Racing Engine
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เลขที่ 3 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลําปะทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
1
อีเมล์ kchchind@kmitl.ac.th
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้กเ็ พื่อศึกษาและพัฒนาการทํางานของ
หน่ วยควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะแบบหัวฉีด เพื่อใช้ในการ
แข่งขัน TSAE Auto Challenge 2008 Student Formula และใช้กบั
เชื้อ เพลิง แก๊ ส โซฮอล์
95 โดยการศึก ษาและทดลองนี้ จ ะพัฒนา
เครือ่ งยนต์ คาวาซากิ ZX6R 600cc จากเครือ่ งยนต์เดิม ซึง่ มีระบบจ่าย
เชื้อเพลิงเป็ นคาร์บูเรเตอร์และจุดระเบิดด้วยระบบ CDI ให้เป็ นระบบ
จ่ายเชื้อเพลิงและควบคุมองศาจุดระเบิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ปรับแต่งระยะเวลาการจ่ายนํ้ ามันเชือ้ เพลิงและองศาจุดระเบิดเพือ่ ให้ได้
ซึ่งกําลังและแรงบิดเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเครื่องยนต์เดิมก่อน
การปรับแต่ง
ผลการทดลองพบว่าเมือ่ ทําการเปลีย่ นระบบจากระบบเดิมมาเป็ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เราสามารถควบคุมการจ่ายเชือ้ เพลิงและการ
จุดระเบิดได้ และทําให้ กําลัง แรงบิด มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ และสามารถนํา
รถเข้าแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2008 Student formula ได้
Abstract
The objectives of this research are to study and develop
electronic control unit for use in 4 strokes gasohol 95 fuel
injection engine and compete in TSAE Auto Challenge 2008
Student Formula. In this study, Kawasaki ZX6R 600 cc engine is
chosen to modify from carburetor to electronic fuel injection
system. Ignition system is developed from CDI to electronic spark
advance engine. Mapping ECU, tuning duration time of injection
and spark advance provide operation torque and power in each
rpm(revolution per minute). The result of mapping ECU
experiment was compared with standard performance curve.
In this experiment, if modification and tuning the ECU, we
can control injection duration from air/fuel ratio and ignition timing
from power. The result obtains better power and torque in every
operation revolution per minute ,So we can competed TSAE Auto
Challenge 2008 Student formula and won in dynamic event.
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1. คํานํา
เนื่องด้วยทางชมรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์
ไทย ในโครงการ TSAE Auto Challenge 2008 Student Formula โดย
ในการแข่งขันจะเป็ นการแข่งขันสร้างรถยนต์ รถยนต์ขบั เคลื่อนด้วย
เครือ่ งยนต์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ น Formula car (อ้างอิง JSAE Formula) โดย
มีการกําหนดให้ใช้เครื่องยนต์ทม่ี ขี นาดไม่เกิน 610 cc และมีการคิด
คะแนนในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์และการประหยัดนํ้ ามัน ซึ่งได้
เลือกใช้เครือ่ งยนต์ขนาด 600 cc แบบระบบฉีดจ่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิงเป็ น
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในการทดสอบเพือ่ ให้ทมี นัน้ ได้คะแนนตามข้อกําหนดให้
มากทีส่ ดุ ซึง่ เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้นนั ้ ขนาด 600 cc นัน้ เป็ นเครือ่ งยนต์ระบบ
จ่ า ยเชื้อ เพลิง แบบคาร์บูเ รเตอร์ ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้ น คณะ
ผู้จ ัด ทํ า จึง ต้ อ งนํ า เครื่อ งยนต์ ด ัง กล่ า วมาแปลงเป็ น ระบบการจ่ า ย
เชื้อ เพลิง แบบหัว ฉี ด แทนซึ่ง ต้อ งพัฒ นาและปรับ ปรุ ง เครื่อ งยนต์ ใ ห้
สามารถใช้ได้กบั เชือ้ เพลิง Gasohol95 และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
เครือ่ งยนต์ขนาดเล็กให้มาเป็ นระบบการจ่ายเชือ้ เพลิงแบบหัวฉีดต่อไป
ในอนาคต
2. องค์ประกอบ
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และจั ด ทํ า ชิ้ น งานเกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบของระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ซึ่งจากการศึกษา
ค้นคว้าแล้วพบว่าระบบการจ่ายเชือ้ เพลิงแบบหัวฉีดมีองค์ประกอบหลัก
อยู่ 3 ระบบ คือ ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ระบบควบคุมองศาจุดระเบิด
และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
- 2.1 ระบบการจ่ายเชือ้ เพลิง ในการทดลองได้ทาํ การเปลีย่ นระบบ
จ่ายเชือ้ เพลิงจากคาร์บเู รเตอร์เป็ นระบบหัวฉีด ได้จดั หาหัวฉีดโดยใช้
หัวฉีดของรถจักรยานยนต์ Suzuki GSXR 750 และสร้างรางจ่าย
เชือ้ เพลิงเพือ่ ใช้เป็ นรางในการจ่ายเชือ้ เพลิงแก่เครือ่ งยนต์
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2.1.1 กําลังเบรก (Brake power, bp) เป็ นกําลังทีว่ ดั จากเพลาข้อเหวีย่ ง
หรือทีล่ อ้ รถยนต์ ซึง่ เป็ นกําลังทีน่ ําไปใช้งานนันเอง
่
รูปที่ 1 หัวฉีด

bp =

กระบวนการทีใ่ ช้หาปริมาณ Air charge
- Speed density (ใช้กบั ระบบทีม่ ี TPS sensor + air temp)
- Air charge คํานวณจาก อุณหภูมอิ ากาศเข้า (air temp sensor)
องศาลิน้ ปี กผีเสือ้ (TPS sensor) ใช้คํานวณ ภาระของเครื่องยนต์และ
รอบเครือ่ งยนต์RPM (ใช้คาํ นวณอัตราการไหลเชิงปริมาตร)
ระยะเวลาในการฉีดเชือ้ เพลิง
จากสมการ (1) และ (2) จะสามารถหาระยะเวลาฉีดเชือ้ เพลิงพืน้ ฐาน
(base pulse width) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดหัวฉีด
Model
Suzuki GSXR 750
Injector Model Keihin KN4, 0J07 AAA A
Flow rate
240cc/min
Resistance
13Ω
Fuel Pressure 45psi/100%
การคํา นวณปริม าณ อากาศและระยะเวลาในการฉี ด จ่า ย
เชื้อ เพลิง ปริม าณอากาศ อัต ราไหลเชิง มวลของอากาศเข้า หรือ ที่
เรียกว่า Air chargeสามารถหาได้ดว้ ยสมการดังนี้
m& air
AFR
ρ ⋅Q
= air air
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2.2 ระบบจุดระเบิด (Ignition systems)
จุดประสงค์ของการจุดระเบิดเพื่อเริม่ การจุดระเบิดของส่วนผสม
อากาศต่อเชื้อเพลิง โดยการจุดระเบิด จะเริม่ จุดก่อนทีจ่ ะจบจังหวะอัด
ของเครือ่ งยนต์หรือก่อนถึงศูนย์ตายบน
2.2.1 การตัง้ องศาการจุดระเบิด (Ignition timing) จุดประสงค์เพือ่ จะ
เพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ให้มากทีส่ ุด, ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง,
ลดมลภาวะไอเสียให้น้อยทีส่ ดุ และไม่ก่อให้เกิดการน็อกของเครือ่ งยนต์
2.2.2 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ จุดประสงค์หลักของระบบนี้
คือลดการสูญเสียจากการกระโดดของไฟ และจะจ่ายไฟเป็ นคู่ๆ โดยที่
สูบ หนึ่ ง จะมีก ารจุ ด ระเบิด และอีก สูบ จะอยู่ใ นจัง หวะที่ค าย ระบบจุด
ระเบิดอิเล็กทรอนิกส์เป็ นระบบทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปจั จุบนั

รูปที่ 2 แสดงโมดุลจุดระเบิดทีใ่ ช้ในการทดสอบ

รูปที่ 3 แสดงคอยล์จดุ ระเบิดทีใ่ ช้ในการทดสอบ

RuT
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P
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(2)

ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สามารถหาได้จากการทดสอบ
ด้วยอุปกรณ์ทดสอบชนิดต่างๆ เช่น เครื่อง Eddy current หรือ
Chassis Dynamometer เป็ นต้น โดยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ท่ี
นิยมวัด คือ กําลังเบรก อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจําเพาะ และมลพิษ

2.2.3 การจุดระเบิดล่วงหน้า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ การจุด
ระเบิดจะต้องเผาไหม้เชือ้ เพลิงหมดก่อนทีจ่ ะถึงตําแหน่ ง 10° หลังจาก
ศูนย์ตายล่าง การจุดระเบิดอุดมคติจะขึน้ อยู่กบั ภาระและความเร็วของ
เครื่องยนต์ ความเร็วที่เพิม่ ขึน้ ทําให้ต้องมีการจุดระเบิดล่วงหน้ ามาก
ยิง่ ขึน้ เพราะเครื่องยนต์มเี วลาในการประจุไอดีน้อยลง และเป็ นผลให้
ต้องจุดระเบิดล่วงหน้าเพือ่ ให้ทนั กับการหมุนของเครือ่ งยนต์
ในระบบจุดระเบิด องศาการจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมจะมีผลดังนี้
1. เพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งยนต์ในแง่ของสมรรถนะ
2. ลดการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
3. ลดมลภาวะของไอเสีย
4. ไม่ก่อให้เกิดการน็อกของเครือ่ งยนต์
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ในระบบเดิมของเครือ่ งยนต์เป็ นแบบ CDI (Capacitive Discharge
Ignition) และได้ทาํ การเปลีย่ นเป็ นระบบ Waste Spark Ignition แล้ว
ปรับ แต่ ง ค่า องศาจุด ระเบิด ด้ว ยหน่ ว ยควบคุ มเครื่อ งยนต์ด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีขอ้ ดีต่างจากระบบ CDI ดังนี้
1. สามารถกําหนดค่าองศาจุดระเบิดทีเ่ หมาะสมในทุกสภาวะของ
รอบเครือ่ งยนต์
2. สามารถควบคุมรอบเครือ่ งยนต์สงู สุดได้ โดยการตัดการทํางาน
ของระบบจุดระเบิด
ในขณะเดียวกันข้อเสียของระบบ Waste Spark มีระยะเวลาการ
ประจุไฟทีม่ ากกว่าแต่ให้กําลังไฟทีแ่ รงเท่ากับระบบ CDI แต่ระบบ CDI
ไม่สามารถทําการปรับตัง้ องศาจุดระเบิดได้เพราะเป็ นการควบคุมแบบ
ระบบปิด
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
1. หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบปรับแต่งค่าไม่ได้ ได้แก่ หน่วย
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทต่ี ดิ มากับเครือ่ งยนต์
2. หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบปรับแต่งค่าได้
ในหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบปรับแต่งค่าได้ยงั แบ่งได้อกี 2
ประเภทคือ
2.1 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิด Piggyback

2.2 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิด Standalone
โดยใช้กล่องควบคุมเครื่องยนต์ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Haltech
E6X ในการทดสอบ
2.3 หน่ ว ยควบคุ ม เครื่อ งยนต์ ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ ที่
เรียกว่า ECU คือเป็ นอุปกรณ์ทท่ี ําหน้าทีร่ บั ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ
เพื่อนํ ามาประมวลผล และใช้ในการควบคุมการการสังจ่
่ ายนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิง และการจุดระเบิดของเครือ่ งยนต์ ทําให้เครือ่ งยนต์ทาํ งานได้
ตามมาตรฐานทางด้า นมลภาวะต่ อ สิง่ แวดล้อ ม
โดยที่กํา ลังของ
เครื่องยนต์ยงั ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทัง้ การตรวจ สอบ
สถานะการทํ า งานของอุ ป กรณ์ อ่ื น ๆที่ทํ า งานร่ ว มกับ เครื่อ งยนต์
(Diagnostic) หน่ วยควบคุมเครือ่ งยนต์ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ควบคุมลักษณะตัวแปรต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับเครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
โดยส่ว นมากหน่ ว ยควบคุ ม เครื่อ งยนต์ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จะ
คํานวณและควบคุมปริมาณการฉีดจ่ายนํ้ ามัน และควบคุมตําแหน่ งใน
การจุดระเบิดในแต่ละสูบของเครื่องยนต์ โดยนํ าข้อมูลจากเซนเซอร์
ต่างๆมาประมวลผล เช่น ตัววัดความดันในท่อไอดีเทียบกับความดัน
บรรยากาศ, ตัวตรวจจับตําแหน่ งลิ้นเร่ง, ตัวตรวจจับอุณหภูมอิ ากาศ,
ตัวตรวจจับอุณหภูมนิ ้ํ าหล่อเย็น, ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวีย่ ง, ตัว
ตรวจจับปริมาณออกซิเจน เป็ นต้น

ตารางที่ 2 แสดงข้อเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ อง ECU ชนิดต่างๆ
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
แบบปรับแต่งค่าไม่ได้

Piggyback

Stand-alone

หลักการทํางาน

ประมวลผลจากตัวรับรูแ้ ล้วจึง
คํานวณหาระยะเวลาฉีด
เชือ้ เพลิงและตําแหน่งการจุด
ระเบิดทีเ่ หมาะสม

ปรับแก้คา่ ระยะเวลาฉีดเชือ้ เพลิง
และตําแหน่งการจุดระเบิดทีไ่ ด้จาก
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปรับแต่งค่าไม่ได้

ทํางานเช่นเดียวกับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
แบบปรับแต่งค่าไม่ได้

ใช้ตวั รับรูข้ องเครือ่ งยนต์

ใช่

ใช่

ความละเอียดในการปรับค่า
ความน่าเชือ่ ถือ
ใช้โปรแกรมปรับแต่ง

ไม่สามารถปรับได้
เชือ่ ถือ
ไม่ได้

น้อย
ขึน้ อยูก่ บั ผูป้ รับแต่ง
ง่าย

ได้ถา้ ช่วงการทํางานของตัวรับรูม้ ชี ว่ งของการ
ทํางานเท่ากัน
มาก
ขึน้ อยูก่ บั ผูป้ รับแต่ง
ยาก

3. อุปกรณ์ การทดลอง
3.1 เครือ่ งยนต์ Kawasaki ZX-6R

รูปที่ 4 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU)
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รูปที่ 5 แสดงเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของเครือ่ งยนต์
Motorcycle Model
Kawasaki ZX-6R
Type engine
4 stroke DOHC. 4 cylinder
Displacement
599 mL
Bore Stroke
66mm x 43.8mm
1st
2.923
nd
2
2.062
rd
3
1.631
Gear ratios
th
4
1.380
th
5
1.217
th
6
1.083
Maximum horsepower 81.6 kW@12500 rpm
Maximum Torque
6.7 kg.m@10000 rpm
Compression ratio
12.8 : 1
Carburetion system
Carburetors, Mikuni BDSR 36R x 4
Spark Plug
NGK CR9E
Transmission
6 speed constant mesh return shift
Clutch Type
Wet multi disc
Grade SE, SF or SG class
SAE10W-40, 10W-50, 20W-40 or
Engine Oil Viscosity
20W-50
Capacity 3.8L
3.2 Chassis Dynamometer
3.3 อุปกรณ์วดั องศากรจุดระเบิด

รูปที่ 6 แสดงตารางการปรับตัง้ ระยะเวลาการฉีดจ่ายเชือ้ เพลิง

รูปที่ 7 แสดงตารางการปรับตัง้ องศาการจุดระเบิด

รูปที่ 8 แสดงตารางการปรับตัง้ องศาการจุดระเบิดสัมพันธ์กบั
อุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็น

3.4 อุปกรณ์วดั ความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์
4. วิ ธีดาํ เนิ นงานและขัน้ ตอนการทดสอบ
4.1 ติดตัง้ อุปกรณ์ทใ่ี ช้วดั ค่าต่างๆ เช่น ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อ
เหวีย่ ง ตัวตรวจจับมุมเพลาลูกเบีย้ ว ตัวตรวจจับอุณหภูมอิ ากาศเข้า ตัว
ตรวจจับอุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็นฯ
4.2 เริม่ ต้นจากการปรับตัง้ ค่า ระยะเวลาการฉีดจ่ายนํ้ ามันและ
องศาการจุดระเบิดในรอบเดินเบาก่อน โดยอาศัยตารางปรับตัง้ ค่าการ
ฉีดจ่ายเชื้อเพลิง และตารางการปรับตัง้ ค่าองศาจุดระเบิด เป็ นหลักใน
การปรับตัง้ และใช้ ตารางการชดเชยเชือ้ เพลิง และองศาจุดระเบิดช่วย
ในการปรับตัง้ แบบละเอียด เพือ่ ให้ได้ รอบเดินเบาที่ 1200 – 1300 rpm
และ AFR ทีป่ ระมาณ 12.5 - 13.5
4.3 หลังจากนัน้ จะเริม่ ปรับตัง้ ระยะเวลาการฉีดนํ้ามันก่อน ในช่วง
0–6000 rpm แรก โดยพยายามให้ AFR อยูท่ ป่ี ระมาณ 13.5–14.5 การ
ปรับตัง้ เริม่ จากคงรอบไว้ท่ี ความเร็วคงที่ 2000 rpm แล้วค่อยๆปรับ
ระยะเวลาการฉีดจ่ายเชือ้ เพลิง ณ ลิน้ ปีกผีเสือ้ 10%, 30%, 50%, 70%
และ 90% หลังจากนัน้ คงรอบคงที่ ที่ 3000rpm และปรับระยะเวลา
การจ่ายเชือ้ เพลิงเช่นเดิม ทําเช่นนี้ จนกระทั ่ง ถึง 6000 rpm

รูปที่ 9 แสดงตารางการปรับระยะเวลาการฉีดจ่ายเชือ้ เพลิงสัมพันธ์
กับอุณหภูมอิ ากาศเข้า

รูปที่ 10 แสดงตารางการปรับระยะเวลาการฉีดจ่ายเชือ้ เพลิงสัมพันธ์
กับอุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็น

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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รูปที่ 11 แสดงตารางการปรับระยะเวลาการฉีดจ่ายเชือ้ เพลิงสัมพันธ์
กับระยะเวลาหลังสตาร์ท
4.4 กลับมาปรับ เฉลี่ยกราฟการฉีดจ่ายนํ้ ามันใหม่อกี ที โดยใช้
การ interpolation ภายในช่วงกราฟทีเ่ หลือ

รูปที่ 12 แสดงการปรับระยะเวลาการฉีดจ่ายเชือ้ เพลิง โดยสัมพันธ์กบั
AFR ทีต่ อ้ งการ

รูปที่ 14 แสดงการปรับตัง้ องศาการจุดระเบิด โดยสัมพันธ์กบั กําลังทีไ่ ด้
4.8 สําหรับการปรับตัง้ ระยะเวลาการฉีดนํ้ ามันและองศาการจุด
ระเบิด ในช่วง 6000–12000 rpm หลัง นัน้ จะทําเช่นเดียวกันกับช่วง 06000 rpm แรก แต่ต่างกันที่ การปรับตัง้ ค่า จะไม่ใช้การคงรอบ แล้ว
ปรับตัง้ เนื่องจาก เครื่องยนต์จะใช้รอบสูง เป็ นระยะเวลานาน ทําให้
ความร้อนขึน้ เกินขีดจํากัดก่อนทีจ่ ะปรับตัง้ ค่าได้ทงั ้ หมด การปรับตัง้
ในช่วง6000–12000 rpm หลัง นี้จะปรับตัง้ ค่าไว้ก่อนแล้วจึงเร่งรอบ ไป
ให้ถึง รอบที่ต้องการ ถ้า AFR น้ อย หรือ มากกว่า ช่วงที่ต้องการ
(13.5-14.5) ก็จะเบาเครื่องให้เ ดินเบาก่อนแล้วปรับตัง้ ค่าการฉี ด
เชื้อเพลิงรอไว้ หลังจากนัน้ จึงเร่งรอบ ขึน้ ไปใหม่ จนได้ ค่า AFR ที่
ต้องการ ทําเช่นนี้ จนครบ ทัง้ 0–100% องศาลิน้ ปี กผีเสือ้ และ ครบทัง้
6000–12000 rpm

4.5 ปรับตัง้ องศาการจุดระเบิดในช่วง 0–6000 rpm แรก เริม่ ต้นที่
2000 rpm เช่นเดิม แล้วปรับเพิม่ องศาไฟจุดระเบิด ณ ตําแหน่ งลิน้ ปี ก
ผีเสือ้ 10% โดยปรับ เพิม่ ไฟจุดระเบิดขึน้ เรื่อยๆ แล้วดูค่า กําลังทีไ่ ด้
เป็ น kW ที่ ไดนาโมมิเตอร์ จนกระทังกํ
่ าลังทีไ่ ด้ ไม่เพิม่ ขึน้ อีก หรือ เริม่
ลดลง เสร็จแล้ว ลดไฟจุดระเบิดสุดท้ายลงมา 2 degree
5. บันทึกผลของกําลังเครือ่ งยนต์ทไ่ี ด้ ณ ตําแหน่งต่างๆของลิน้ ปีกผีเสือ้
รูปที่ 15 แสดงการปรับตัง้ องศาการจุดระเบิด โดยวิธ ี Interpolation

รูปที่ 13 แสดงการปรับระยะเวลาการฉีดจ่ายเชือ้ เพลิง โดยวิธ ี
Interpolation
4.6 เริม่ ปรับตัง้ ไฟจุดระเบิดใหม่ท่ี 30% , 50% , 70% และ 90%
หลังจากนัน้ คงรอบคงที่ ที่ 3000rpm และปรับตัง้ องศาการจุดระเบิด
เช่นเดิม ทําเช่นนี้ จนกระทัง่ ถึง 6000 rpm
4.7 กลับมาปรับ เฉลี่ยกราฟการจุดระเบิดใหม่อกี ที โดยใช้ การ
interpolation ภายในช่วงกราฟทีเ่ หลือ
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4.9 การปรับตัง้ องศาการจุดระเบิดก็กระทําเช่นเดียวกัน แต่
ต่างกันตรงที่ใช้ กําลังสูงสุดจากไดนาโมมิเตอร์เป็ นค่าเป้าหมายแทน
AFR
4.10 กลับมาปรับตัง้ ค่า องศาไฟจุดระเบิด ณ รอบเครื่องยนต์ท่ี
ต้องการแรงบิดสูงสุด คือที่ประมาณ 3500 – 7500 rpm ใหม่ โดย
พยายามให้ค่า kW หรือกําลังทีอ่ ่านได้จากไดนาโมมิเตอร์ ค่อยๆไล่
ลําดับไปเรือ่ ยๆจากตํ่าไปสูง อย่างต่อเนื่องและค่อยเป็ นค่อยไป
4.11 ตรวจสอบและปรับแก้ไขค่าองศาการจุดระเบิดใหม่ในช่วง
7500-12000 rpm เนื่องจากค่าแรงบิดซึ่งถูกเคลื่อนไปใช้งานในรอบตํ่า
กว่าเครื่องยนต์เดิม (จาก 12000 rpm ไป 10000 rpm) องศาการจุด
ระเบิดเดิมทีต่ งั ้ ไว้ จะต้องลดลงเพื่อป้องกันการ knock ของเครือ่ งยนต์
ทัง้ นี้การปรับตัง้ จะลดองศาจุดระเบิดลงมา ประมาณ 2-3 องศา
4.12 ทดสอบหากําลัง และแรงบิดของเครือ่ งยนต์ ณ ภาวะบรรทุก
เต็มที่ (Full load) โดย ใช้เกียร์ 5 ในการขับเคลื่อน และเร่งลิน้ ปี กผีเสือ้
ไปที่ 100 % หลังจากนัน้ ปรับเครือ่ งไดนาโมมิเตอร์ให้คงรอบเครือ่ งยนต์
คงที่ ที่ 2000 rpm

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

4.13 ค่ อ ยๆปรับ รอบ เครื่อ งยนต์ จ ากเครื่อ งไดนาโมมิเ ตอร์ใ ห้
เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆทีละ 200 rpm และบันทึกผลกําลังของเครื่องยนต์ทไ่ี ด้
จากหน้ า จอไดนาโมมิเ ตอร์ ณ ความเร็ว รอบต่ า งๆ จนกระทัง่ ครบ
12000 rpm
4.14 นําผลการทดลองทีไ่ ด้มาพล๊อตกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงบิดและรอบเครื่องยนต์ และกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังและ
รอบเครือ่ งยนต์
12. เปรียบเทียบผลที่ได้กบั เครื่องยนต์เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ระบบควบคุ ม การจ่ า ยเชื้ อ เพลิ ง และองศาการจุ ด ระเบิ ด แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
5. ผลการทดสอบ
กราฟเปรียบเทียบกําลังเบรกระหว่า งเครือ่ งยนต์กอ่ นและหลัง
ปรับตงค่
ั า การฉีดจ่ายเชือเพลิงและองศาจุดระเบิด
140.00
กํา ลังเบรกของเครืองยนต์หลังการ
ปรับตังค่าการฉีดจ่ายเชือเพลิงและ
องศาจุดระเบิด

ก ํา ล งั เบ รก (b HP)

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00

ระเบิดได้มสี มรรถนะทางด้านกําลังเบรกสูงขึน้ จากเดิม 43.06 %และ
สมรรถนะด้านแรงบิดเพิม่ ขึน้ 58.05 %
6.3 ค่าอัตราส่วนผสมอากาสต่อเชือ้ เพลิง มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะในทางทฤษฎีกําลังเบรกมีค่าสูงทีส่ ุดเมื่อค่า อัตราส่วนผสมอากา
สต่อเชือ้ เพลิง มีค่าอยู่ในช่วง 12.5-13.5: 1และเป็ นจุดประสงค์ของผูท้ าํ
การทดลองทีต่ อ้ งการป้องกันความเสียหายต่อเครือ่ งยนต์ในการทําการ
ทดลอง
6.4 ในช่วงแรกของกราฟแรงบิดทีไ่ ด้จากเครื่องยนต์เดิมมีค่าสูง
กว่าและค่าแรงบิดมีค่าค่อนข้างคงทีไ่ ปจนถึง 14000 รอบต่อนาที แต่
กราฟแรงบิ ด ที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งยนต์ ท่ี ค วบคุ ม ด้ ว ย หน่ ว ยควบคุ ม
เครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Haltech มีค่าแรงบิดสูงกว่ากราฟทีไ่ ด้
จากเครือ่ งยนต์เดิมในช่วง 4000 รอบต่อนาทีจนถึง 10000 รอบต่อนาที
หลังจาก 10000 รอบต่อนาทีเป็ นต้นไปแรงบิดตกลงอย่างต่อเนื่อง
6.5 พิจารณากราฟกําลังเบรก กราฟของการทดสอบเครือ่ งยนต์ท่ี
ควบคุมโดย หน่ วยควบคุมเครือ่ งยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Haltech มี
กําลังเบรกสูงกว่าทุกช่วงรอบเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เดิม
แต่ เ ครื่ อ งยนต์ ท่ี ค วบคุ ม โดย หน่ วยควบคุ ม เครื่ อ งยนต์ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Haltech มีรอบการทํางานสูงสุดตํ่ากว่าเครือ่ งยนต์เดิม

20.00

7. กิ ตติ กรรมประกาศ
ในงานวิจ ยั นี้ ท างผู้จ ดั ทํา ต้อ งขอขอบคุ ณ คุ ณ ปริว รรต หนู เ ทศ
คุณพรภวิษย์ กิจปกรณ์สนั ติ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ และชมรมยานยนต์
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง พร้อ มกับ
สมาชิกทีเ่ อือ้ เฟื้อสถานที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และแรงงาน
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รูปที่ 16 ก. กราฟแสดงค่ากําลังเบรกของเครือ่ งยนต์
กราฟเปรียบเทียบแรงบิดระหว่างเครือ
่ งยนต์กอ
่ นและหล ัง
ปรับตงค่
ั าการจ่ายเชือเพลิงและองศาจุดระเบิด
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รูปที่ 16 ข. กราฟแสดงค่าแรงบิดของเครือ่ งยนต์
6. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองการนําระบบการจ่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิงแบบหัวฉีดมา
ใช้ใ นเครื่อ งยนต์ข นาดเล็ก แทนระบบการจ่ า ยนํ้ า มัน เชื้อ เพลิง แบบ
คาร์บูเรเตอร์ทําให้ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของเครื่องยนต์เพิม่ ขึน้
ทัง้ ในด้านของกําลังและแรงบิด
จากการทดลองสามารถสรุปผลได้ดงั นี้
6.1 กําลังเบรกสูงสุดของเครื่องยนต์ทค่ี วบคุมด้วยหน่ วยควบคุม
เครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Haltech เกิดขึน้ ทีร่ อบเครื่องยนต์ต่ํา
กว่าเครือ่ งยนต์ระบบคาร์บเู รเตอร์และจุดระเบิดด้วยระบบ CDI คือกําลัง
สูงสุด 132.19 hp ที่ 10000 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดเกิดขึน้ ทีร่ อบ
ตํ่ากว่าเช่นกัน คือ 94.33 N.m ที่ 7400 รอบต่อนาที (เครือ่ งยนต์เดิม
กําลังสูงสุด 93 hp ที่ 12500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 79.26 N.m ที่
10000รอบต่อนาที)
6.2 ผลทางด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อใช้ระบบการจ่าย
นํ้ามันเชือ้ เพลิงแบบหัวฉีดและระบบจุดระเบิดทีส่ ามารถกําหนดองศาจุด
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีการนําก๊าซธรรมชาติมาใช้ในรถยนต์โดย
เป็ น ก๊ า ซที่ม าจากหลายแหล่ ง เช่ น ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากแหล่ ง ทาง
ตะวันออกจากอ่าวไทย และแหล่งทางเหนือจากแหล่งนํ้ ามันและก๊าซ
ลานกะบือ ในจัง หวัด กํ า แพงเพชร ซึ่ง ทัง้ สองแหล่ ง มีส่ว นประกอบที่
แตกต่างกัน งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาผลกระทบของก๊าซธรรมชาติจากทัง้ สอง
แหล่งทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณลักษณะการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เมื่อถูก
ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติโดยเมื่อระบบการควบคุมปริมาณการจ่าย
เชื้อ เพลิง เป็ น ทัง้ แบบเปิ ด และปิ ด ผลการทดลองพบว่า การใช้ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ท่ี แ ปรผัน จากทัง้ สองแหล่ ง มีผ ลกระทบต่ อ เครื่อ งยนต์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเครื่องยนต์ไม่สามารถปรับการจ่ายเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องก๊าซธรรมชาติท่เี ปลี่ยนไป (ระบบเปิ ด) ถ้า
เครื่องยนต์ทม่ี กี ารปรับการจ่ายเชื้อเพลิงสําหรับแหล่งตะวันออกแต่ใช้
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือ หรือถ้าเครื่องยนต์ท่มี กี ารปรับการจ่าย
เชื้อเพลิงสําหรับแหล่งเหนือแต่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวันออก
จากการทดลองพบว่ากรณีทงั ้ สองทําให้เครื่องยนต์ทํางานที่ส่วนผสม
ของอากาศกับเชื้อเพลิงไม่เป็ นไปตามทฤษฎีนําไปสู่การเผาไหม้ท่ไี ม่
สมบูรณ์ภายในเครื่องยนต์ เป็ นผลทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
ลดลงรวมถึงมลพิษทีเ่ พิม่ สูงขึน้
Abstract
Nowaday, Thai natural gas for vehicle (NGV) comes from
different sources including the east source from the gulf of
Thailand and the north source from Lankrabu oil and gas field in
Kamphaeng Phet province. Both gas sources have different
compositions. The study is to investigate the influence of natural
gas compositions variations on the combustion engine
characteristics when the engine is retrofitted to use the natural
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gas with both opend and closed loop fuel control system. It is
found that the gas composition variation from both sources has
the effect on the engine characterstics especially when the fuel
injection of engine cannot be adjusted according to the gas
quality (i.e opened system). In the cases that the fuel injection of
engine is tuned-up for the east source but using the natural gas
from the north source or the fuel injection of engine is tuned-up
for the north source but using the natural gas from the east
source, the experimental result of both cases found that the
engine operate with non-stoichiometric air/fuel ratio. It leads to an
incomplete combustion in the engine which causes lower engine
efficiency and higher amount of exhaust gas emission.
1. คํานํา
ในปจั จุบนั พลังงานทางเลือกในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติสามารถ
นํามาประยุกต์ดดั แปลงในยานยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงจุดระเบิดแบบประกาย
ไฟ โดยการติดตัง้ อุ ปกรณ์ เสริมในการควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่
เครื่องยนต์ ซึง่ ถือเป็ นทางเลือกหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย
โดยในปจั จุบนั ข้อมูลของ ปตท. ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2551 ประเทศ
ไทยมีรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซธรรมชาติทงั ้ หมด 94,332 คัน มีสถานีให้บริการ
จํานวน 225 สถานี [1] อย่างไรก็ดกี ๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ นัน้ มี
ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ยศพงษ์และคณะ [2-4] ได้วเิ คราะห์
ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย ดังใน
ตารางที่ 1 พบว่าส่วนประกอบของก๊าซทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อคุณสมบัติ
ของเชือ้ เพลิงทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางตะวันออก
จะมีค่าเฉลีย่ ของก๊าซมีเทน (CH4) อยู่ท่ี 76% ก๊าซอีเทน (C2H6) อยู่ท่ี
5.7% ก๊าซคาร์บอนดออกไซด์ (CO2) อยู่ท่ี 13% สําหรับก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งทางเหนือ จะมีค่าเฉลีย่ ของก๊าซมีเทน (CH4) อยู่ท่ี 85% ก๊าซ
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อีเทน (C2H6) อยู่ท่ี 11.3% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อยู่ท่ี 1%
หากนําก๊าซธรรมชาติมาเป็ นเชือ้ เพลิงในเครือ่ งยนต์ อัตราส่วนผสมของ
อากาศต่อเชือ้ เพลิงตามทฤษฎี (Stoichiometric Air/Fuel Ratio) ของ
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง ทางตะวันออกมีค่า 11.6-12.0 และก๊ า ซ
ธรรมชาติจากแหล่งทางเหนือมีค่า 15.8 จะเห็นได้วา่ อัตราส่วนผสมของ
อากาศต่อเชือ้ เพลิงมีค่าแตกต่างกันมาก ซึง่ จะมีผลต่อการทํางานของ
เครือ่ งยนต์ ถ้าระบบควบคุมการจ่ายเชือ้ เพลิงไม่มรี ะบบควบคุมแบบปิ ด
(Closed loop control) เพื่อจะควบคุมให้เครื่องยนต์ทํางานทีอ่ ตั รา
ส่วนผสมของอากาศต่อเชือ้ เพลิงตามจริง ต่ออัตราส่วนผสมของอากาศ
ต่อเชือ้ เพลิงตามทฤษฎี หรือ แลมด้า λ มีคา่ เท่ากับ 1 นอกจากนี้ในการ
วิเ คราะห์คุ ณ ภาพก๊ า ซจะมีคุ ณ สมบัติอีก 2
ตัว ได้แ ก่ ค่ า มีเ ทน
(Methane Number, MN) และดัชนีวอบบี (Wobbe Index, WI) ซึง่ เป็ น
ค่าอ้างอิงทีย่ อมรับกันของผูผ้ ลิตเครือ่ งยนต์และผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติ
สําหรับดัชนีวอบบีเป็ นค่าทีค่ ํานวณมาจากอัตราส่วนของค่าความ
ร้อน (H) ต่อรากที่สองของความถ่วงจําเพาะ (s) โดยนิยามความ
ถ่วงจําเพาะว่า คืออัตราส่วนของความหนาแน่ นของก๊าซ (ρgas) ต่อ
ความหนาแน่นของอากาศ (ρair) ดังสมการ (1)
WI =

H

ρ

gas

ρ

=
air

H

(1)

s

สําหรับค่ามีเทน เป็ นค่าความต้านทานการน็อกของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้
เชือ้ เพลิงประเภทก๊าซ โดยค่ามีเทนที่ 100 คือเชือ้ เพลิงมีความต้านทาน
การน็อกของเครือ่ งยนต์มากทีส่ ุด และค่ามีเทนที่ 0 คือเชือ้ เพลิงมีความ
ต้านทานการน็อกของเครือ่ งยนต์น้อยทีส่ ดุ
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของ NGV ในประเทศไทย [1]
ส่วนประกอบ
แหล่งตะวันออก
แหล่งเหนือ
CH4
74.1 – 77.5 %
84.7 – 85.4 %
C2H6
5.4 – 6.0 %
11.2 – 11.4 %
C3
1.5 – 2.4 %
1.34 – 1.81 %
C4
0.59 – 0.9 %
0.24 – 0.48 %
C5
0.1 – 0.15 %
0.07 – 0.14 %
C6+
0.02 – 0.04 %
0.03 – 0.065 %
N2
2.0 – 2.2 %
0.5 – 0.6 %
CO2
12.7 – 14.4 %
1%
กํามะถัน
< 16 ppm
3
ดัชนีวอบบี
41.9 – 44.0 MJ/m 52.9 – 53.1 MJ/m3
เลขมีเทน
75 - 82
75 -78
A/F Ratio
11.6 – 12.0
15.8

ความสัมพันธ์เป็ นเชิงเส้นกับร้อยละการเปลีย่ นแปลงค่าแลมดาของไอดี
ที่จ่า ยเป็ นเชื้อ เพลิง แก่ เ ครื่อ งยนต์
ดัง นัน้ การทํา นายร้อ ยละการ
เปลี่ย นแปลงค่ า แลมดาของไอดีท่ีจ่ า ยเป็ น เชื้อ เพลิง แก่ เ ครื่อ งยนต์
สามารถคํ า นวณได้ จ ากร้อ ยละความแตกต่ า งดัช นี ว อบบีข องก๊ า ซ
ธรรมชาติจากแต่ละแหล่ง
การศึกษาความแปรผันของก๊าซธรรมชาติทส่ี ่งผลกระทบต่อการ
ทํางานของเครื่องยนต์ยงั มีการศึกษาอยู่น้อย งานวิจยั นี้ต้องการศึกษา
ผลกระทบอันเนื่องมาจากความแตกต่างขององค์ประกอบก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศไทย ที่มตี ่ อสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์แกโซลีน
เปรียบเทียบก๊าซธรรมชาติจากสองแหล่ง คือ ก๊าซธรรมชาติจากอ่าว
ไทยทีม่ สี ถานีจา่ ยก๊าซอยู่ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย และก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งนํ้ ามันสิรกิ ติ ในจั
ิ งหวัดกําแพงเพชร ที่มสี ถานีจ่าย
ก๊าซอยูใ่ นบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
2. อุปกรณ์ และวิ ธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์ การทดลอง
อุปกรณ์ทดลอง ดังในรูปที่ 1 และ 2 ใช้เครือ่ งยนต์ โตโยต้า 4AFE
ซึง่ เป็ นเครื่องยนต์แกโซลีน 4 สูบแบบแถวเรียง (Inline) ขนาดความจุ
กระบอกสูบรวม 1,587 ซีซี อัตราส่วนการอัด 9.5:1 นํามาดัดแปลงให้
ทํางานเพียงสูบเดียว เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 81.03 มม. ระยะชัก
76.92 มม. ขนาดความจุกระบอกสูบ 396.75 ซีซี ควบคุมอัตราการจ่าย
เชือ้ เพลิงและจังหวะจุดระเบิดด้วยอีซยี ู Haltech รุน่ E6X ซึง่ เป็ นอีซยี ทู ่ี
สามารถควบคุมอัตราการจ่ายเชื้อเพลิง และจังหวะการจุดระเบิดของ
เครื่องยนต์ทดสอบได้ การวัดค่าแลมดาจะใช้ออกซิเจนเซนเซอร์
INNOVATE รุ่น LM-1 ซึง่ เป็ นออกซิเจนเซนเซอร์แบบ Wide band
อุปกรณ์วดั แรงบิดและกําลังของเครื่องยนต์ NSDK Nishishiba รุ่น
NEDD-130H ขนาด 15 กิโลวัตต์ เป็ นไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุน
วน (Eddy current) สามารถทํางานได้ทค่ี วามเร็วรอบ 0 – 10,000 รอบ
ต่อนาที อุปกรณ์วเิ คราะห์ไอเสีย MRU รุน่ SWG 200-1 สามารถวัด
อุณหภูมไิ อเสีย และวิเคราะห์องค์ประกอบของ O2, CO2, CO, NO,
NOx, NO2, SO2, และ HC ในไอเสียทีอ่ อกมาจากเครือ่ งยนต์

อย่างไรก็ดี ปญั หาของความแปรผันของก๊าซธรรมชาติยงั เกิดขึน้
ในบางประเทศ เช่น ประเทศบราซิล ซึง่ Guilherme และคณะ [5] ได้
ประเมิน ผลกระทบขององค์ป ระกอบก๊ า ซธรรมชาติท่ีค าดว่า จะมีต่ อ
รูปที่ 1 อุปกรณ์ทดสอบของเครือ่ งยนต์
เครื่องยนต์ พบว่าองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติทแ่ี ตกต่างกัน ทําให้
ค่าแลมดาและค่ามีเทน (Methane Number) มีค่าแตกต่างกัน ส่งผล
อุ ป กรณ์ ว ิเ คราะห์ ค วามดัน ภายในกระบอกสู บ ประกอบด้ ว ย
กระทบต่อสมรรถนะและมลพิษของเครือ่ งยนต์อย่างมีนัยสําคัญ และยัง
เซนเซอร์วดั ความดันในกระบอกสูบ (Pressure Transducer) KISTLER
พบว่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของดัชนีวอบบี (Wobbe Index) มี
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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รุน่ 6061B ขนาด M5 X 0.5 สามารถวัดความดันภายในกระบอกสูบ
ในช่วง 0 – 200 บาร์ อุปกรณ์ขยายสัญญาณไฟฟ้าสําหรับเซ็นเซอร์วดั
ความดันในกระบอกสูบ (Charge Amplifier) KISTLER รุน่ 5011 มีช่วง
การวัด 10 – 999,000 พิโคคูลอมป์ ความถีใ่ ช้งาน 1 – 200,000 เฮิตซ์
อุปกรณ์ตรวจจับตําแหน่งของเพลาข้อเหวีย่ ง (Shaft Encoder) AVL รุน่
364C ทํางานได้ทค่ี วามเร็วรอบสูงสุด 15,000 รอบต่อนาที Light Pulse
Converter AVL รุน่ 3064Z05 อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล (High Speed
Data Acquisition) AVL รุน่ 619 Indimeter ซึง่ เป็ นอุปกรณ์บนั ทึก
ข้อมูลทีท่ าํ งานร่วมกับโปรแกรม Indiwin เพือ่ ประมวลผลสัญญาณ

รูปที่ 2 เครือ่ งยนต์ทดสอบ Toyota 4AFE ขนาด 1,587 ซีซี ซึง่ ได้ถกู
ดัดแปลงให้ทาํ งานเพียงสูบเดียว
2.2 วิ ธีการทดลอง
เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้กบั เครือ่ งยนต์ทดสอบจะมี 3 ชนิด คือ เชือ้ เพลิงแก
โซลีน ค่าออกเทน 91 ก๊าซธรรมชาติแหล่งทางตะวันออกจากอ่าวไทย
และก๊ า ซธรรมชาติแ หล่ ง เหนื อ จากแหล่ ง นํ้ า มัน สิร ิกิติ ทํ า การเดิน
เครื่องยนต์ทภ่ี าระสูงสุด (Full Load) โดยเปิ ดลิ้นปี กผีเสือ้ มากทีส่ ุด
(WOT) ทําการทดสอบสมรรถนะและวัดมลพิษไอเสีย ทีค่ วามเร็วรอบ
เครื่องยนต์ 1,000 – 3,500 รอบต่อนาที โดยเพิม่ ความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ครัง้ ละ 500 รอบต่อนาที ทําการทดลองในเครือ่ งยนต์ 4 สูบ
ซึง่ ถูกดัดแปลงให้ทํางานเพียงสูบเดียวดังทีก่ ล่าวข้างต้น เพื่อจะศึกษา
ผลกระทบของก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวโดยเฉพาะ โดยวิธกี ารทดลองจะ
ทําการปรับตัง้ อัตราการจ่ายเชือ้ เพลิงสองกรณี กรณีแรกจะปรับตัง้ อัตรา
การจ่ายเชือ้ เพลิงให้ได้ค่าแลมดาเท่ากับ 1 (λ=1) ตามคุณสมบัตขิ อง
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางตะวันออก จากนัน้ ทดสอบเครือ่ งยนต์ดว้ ย
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางตะวันออกและแหล่งทางเหนือ และกรณีท่ี
สองจะปรับตัง้ อัตราการจ่ายเชือ้ เพลิงของก๊าซธรรมชาติให้ได้ค่าแลมดา
เท่ากับ 1 (λ=1) ตามคุณสมบัตจิ ากแหล่งทางเหนือ จากนัน้ ทดสอบ
เครื่องยนต์เหมือนกรณีแรก โดยใช้ก๊าซจากแหล่งทางตะวันออกและ
แหล่งทางเหนือ
ดัง นัน้ เงื่อ นไขการทดสอบจะมีท งั ้ หมด 4 เงื่อ นไข สํา หรับ สอง
เงื่อนไขแรกค่า λ=1 คือ เงื่อนไขที่ 1 เครื่องยนต์ปรับตัง้ อัตราการจ่าย
เชื้อเพลิงสําหรับก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวันออก และใช้ก๊าซธรรมชาติ
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จากแหล่งตะวันออกเป็ นเชือ้ เพลิง และเงื่อนไขที่ 2 เครือ่ งยนต์ปรับตัง้
อัตราการจ่ายเชื้อเพลิงสําหรับก๊ าซธรรมชาติแหล่งเหนือ และใช้ก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งเหนือเป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ สองกรณีน้ีจะทําการควบคุม
อัตราส่วนผสมของอากาศกับเชือ้ เพลิงเพื่อให้ได้ค่า λ=1 ทีท่ ุกความเร็ว
รอบของเครื่องยนต์ โดยการปรับตัง้ อัตราการจ่ายเชือ้ เพลิงทีอ่ ซี ยี ู ส่วน
เงื่อนไขที่ 3 เครื่องยนต์ปรับตัง้ อัตราการจ่ายเชื้อเพลิงสําหรับก๊าซ
ธรรมชาติแ หล่ ง ตะวัน ออก แต่ ใช้ก๊ า ซธรรมชาติจ ากแหล่ ง เหนื อ เป็ น
เชือ้ เพลิง และเงื่อนไขที่ 4 เครื่องยนต์ปรับตัง้ อัตราการจ่ายเชื้อเพลิง
สํ า หรับ ก๊ า ซธรรมชาติแ หล่ ง เหนื อ แต่ ใ ช้ ก๊ า ซธรรมชาติจ ากแหล่ ง
ตะวันออกเป็ นเชือ้ เพลิง จะไม่มกี ารปรับตัง้ อัตราการจ่ายเชือ้ เพลิงให้แก่
เครือ่ งยนต์ ดังนัน้ กรณีสองเงือ่ นไขหลังเครือ่ งยนต์จะทํางานทีผ่ สมของ
อากาศกับเชื้อเพลิงโดยมีค่า λ≠1 หรือเครื่องยนต์มรี ะบบควบคุม
เชือ้ เพลิงแบบเปิ ด (Opened loop control)
การวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์ทดสอบที่ใช้แกโซลีน และก๊า ซ
ธรรมชาติด ัง กล่ า วเป็ น เชื้อ เพลิง จะทํ า การวัด ค่ า แรงบิด ที่ไ ด้ จ าก
เครื่องยนต์ทดสอบ เพื่อคํานวณกําลังเบรกทีไ่ ด้จากเครื่องยนต์ทดสอบ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ทดสอบ ที่ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ต่างๆ การวัดแรงบิดและกําลังทีไ่ ด้จากเครื่องยนต์ทดสอบ
กระทําโดยเดินเครื่องยนต์ทดสอบและทําการเพิม่ ภาระ (Load) แก่
เครื่องยนต์ทดสอบโดยการเพิม่ กระแสหมุนวน (Eddy current) ของ
ไดนาโมมิเตอร์ การทดสอบจะได้แรงบิดสูงสุดของเครือ่ งยนต์ทค่ี วามเร็ว
รอบต่างๆ ในขณะเดียวกันจะทําการวัดปริมาณอัตราการใช้เชื้อเพลิง
โดยวิธกี ารหาปริมาณของก๊าซทีห่ ายไปจากถัง ดังรายละเอียดใน [6]
โดยมีการวิเคราะห์ความดันภายในกระบอกสูบตามเงื่อนไขการ
ทดสอบข้างต้น ซึง่ จะทําการบันทึกข้อมูลของความดันภายในกระบอก
สูบทุกๆ 1 องศาการหมุนของเพลาข้อเหวีย่ ง จํานวน 100 วัฏจักร และ
นําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าเฉลีย่ ในการวิเคราะห์ความดันภายในกระบอก
สูบตามเงือ่ นไขทดสอบต่อไป
การวิเคราะห์มลพิษจากไอเสียตามเงือ่ นไขทดสอบแต่ละครัง้ จะทํา
การวัดโดยใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ไอเสีย บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของไอ
เสียจํานวน 30 ข้อมูล มีระยะห่างของการเก็บข้อมูลเป็ นเวลา 2 วินาที
นําข้อมูลดังกล่าวมาคํานวณหาค่าเฉลีย่ ของมลพิษจากไอเสีย
วิธกี ารเดินเครื่องยนต์ดว้ ยก๊าซธรรมชาติ จะทําการติดเครื่องยนต์
โดยใช้ เ ชื้อ เพลิ ง แกโซลี น ก่ อ นและทํ า การเพิ่ม ความเร็ ว รอบของ
เครื่องยนต์ทป่ี ระมาณ 2,000 รอบต่อนาที จึงทําการสลับมาจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งยนต์แทน
ผลการทดลองจะทําการเปรียบเทียบค่าแรงบิดทีไ่ ด้จากเครือ่ งยนต์
ทดสอบ กําลังของเครือ่ งยนต์ อัตราการใช้เชือ้ เพลิง แรงดันก๊าซภายใน
กระบอกสูบ และมลพิษจากก๊าซไอเสียทีท่ ุกเงือ่ นไขการทดสอบ
รูปที่ 3 แสดงค่าแลมดาของไอดี ตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ซึง่ จะ
มีทงั ้ หมด 4 เงื่อนไข โดยเงื่อนไขที่ 1 และเงื่อนไขที่ 2 จะมีค่า λ=1
เงื่อนไขที่ 3 กรณีทเ่ี ครื่องยนต์ปรับตัง้ อัตราการจ่ายเชื้อเพลิงสําหรับ
ก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวันออก แต่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือเป็ น
เชือ้ เพลิง จะมีค่า λ=0.7 และเงื่อนไขที่ 4 เครื่องยนต์ปรับตัง้ อัตราการ
จ่ายเชือ้ เพลิงสําหรับก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ แต่ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งตะวันออกเป็ นเชือ้ เพลิง จะมีค่า λ=1.4 ส่วนกรณีเชือ้ เพลิงแกโซ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ลีน จะควบคุมอัตราการจ่ายเชือ้ เพลิงแก่เครื่องยนต์ท่ี λ=1 จะเห็นว่า
ความแตกต่างขององค์ประกอบก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวันออกและ
แหล่ ง เหนื อ ทํ า ให้อ ัต ราส่ ว นผสมของอากาศกับ เชื้อ เพลิง มีค วาม
แตกต่างกันค่อนข้างมาก

รูปที่ 3 ค่าแลมดาของเชือ้ เพลิงตามเงือ่ นไขทดสอบ
3. ผลการทดลอง
การทดลองนี้จะทําการเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษจากไอเสีย
จากการใช้ก๊าซธรรมชาติทงั ้ สองแหล่งเป็ นเชือ้ เพลิงในเครื่องยนต์ และ
เปรียบเทียบกับเชือ้ เพลิงแกโซลีน
รูปที่ 4 เปรียบเทียบแรงบิดของเครือ่ งยนต์ เมือ่ เครือ่ งยนต์ทาํ งาน
ด้วยแกโซลีนจะให้แรงบิดสูงกว่าเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติ
ทุกความเร็วรอบ แรงบิดสูงสุดอยู่ท่ปี ระมาณ 2,000 รอบต่อนาที จาก
ผลการทดลองพบว่า เครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
เหนือและจากแหล่งตะวันออก λ=1 ทีค่ วามเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,000
รอบต่อนาที จะได้แรงบิดน้อยกว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้แกโซลีนเป็ นเชือ้ เพลิง
24% และ 33% ตามลําดับ

รูปที่ 4 แรงบิดของเครือ่ งยนต์ ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ เมือ่ ลิน้ ปีกผีเสือ้
เปิ ดสุด (WOT) เปรียบเทียบ เครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยเชือ้ เพลิงแกโซลีน
และ เครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติทส่ี ว่ นผสมไอดีต่างๆ

เครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ λ=1 และจะตกลง
อย่างมากทีค่ วามเร็วรอบตํ่า เนื่องจากส่วนผสมหนาจะทําให้เกิดการเผา
ไหม้ทไ่ี ม่สมบูรณ์ แรงบิดสูงสุดอยู่ทป่ี ระมาณ 2,500 รอบต่อนาที เมื่อ
เครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติทม่ี สี ่วนผสมบาง เช่นในกรณี
เครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวันออก λ=1.4 แรงบิดที่
ได้จะตํ่ากว่ากรณีเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวันออก
λ=1.0
เป็ นอย่างมากที่ทุ กความเร็วรอบ และแรงบิดจะลดลงเมื่อ
ความเร็วรอบสูงขึน้
รูปที่ 5 เปรียบเทียบกําลังของเครือ่ งยนต์ เครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วย
เชื้อ เพลิง แกโซลีน จะให้ กํ า ลัง สูง กว่ า เครื่อ งยนต์ ท่ีทํ า งานด้ ว ยก๊ า ซ
ธรรมชาติทท่ี ุกความเร็วรอบ กําลังสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ทป่ี ระมาณ
3,000 รอบต่อนาที ยกเว้นกรณีเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติ
แหล่ ง ตะวัน ออก λ=1.4 จะมีกํ า ลัง สูง สุด ที่ 2,000
รอบต่ อ นาที
เครื่องยนต์ท่ที ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือ λ=1 และ
เครื่อ งยนต์ท่ีทํา งานด้วยก๊ า ซธรรมชาติจ ากแหล่ ง ตะวัน ออก λ=1 ที่
ความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ 3,000 รอบต่อนาที จะได้กําลังน้อยกว่าแกโซ
ลีน 25% และ 44% ตามลําดับ โดยสรุปเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซ
ธรรมชาติแ หล่ ง เหนื อ จะให้แ รงบิด และกํ า ลัง ของเครื่อ งยนต์ สูง กว่ า
เครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวันออก เนื่องจากมีค่า
ความร้อนรวมทัง้ ค่าดัชนีวอบบีทส่ี งู กว่า
เมือ่ ก๊าซธรรมชาติมสี ่วนผสมหนา เช่นในกรณีเครื่องยนต์ทท่ี าํ งาน
ด้ ว ยก๊ า ซธรรมชาติ แ หล่ ง เหนื อ λ=0.7 กํ า ลั ง ที่ ไ ด้ จ ะตํ่ า กว่ า กรณี
เครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ λ=1 และจะตกลง
อย่างมากทีค่ วามเร็วรอบตํ่า เนื่องจากส่วนผสมหนาจะทําให้เกิดการเผา
ไหม้ท่ไี ม่สมบูรณ์ เมื่อก๊ าซธรรมชาติมสี ่วนผสมบาง เช่นในกรณี
เครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวันออก λ=1.4 กําลังที่
ได้จะตํ่ากว่ากรณีเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวันออก
λ=1 เป็ นอย่างมากทีท
่ ุกความเร็วรอบ เนื่องจากส่วนผสมบางมีมวล
เชือ้ เพลิงน้อย ทําให้พลังงานความร้อนทีไ่ ด้น้อยตามไปด้วย

รูปที่ 5 กําลังของเครือ่ งยนต์ ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ

รูปที่ 6 เปรียบเทียบอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง เครือ่ งยนต์ท่ี
เมือ่ ก๊าซธรรมชาติมสี ่วนผสมหนา เช่นในกรณีเครื่องยนต์ทท่ี าํ งาน ทํางานด้วยเชือ้ เพลิงแกโซลีน ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือและจาก
ด้ว ยก๊ า ซธรรมชาติแ หล่ ง เหนื อ λ=0.7 แรงบิด ที่ไ ด้ จ ะตํ่ า กว่ า กรณี แหล่งตะวันออก λ=1 พบว่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมีค่าไม่
แตกต่างกันมากนัก และมีแนวโน้มสูงขึน้ เมือ่ รอบของเครือ่ งยนต์สงู ขึน้
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เมือ่ ก๊าซธรรมชาติมสี ่วนผสมหนา เช่นในกรณีเครื่องยนต์ทท่ี าํ งาน
ด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ λ=0.7 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่
ความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ต่าํ กว่า 2,500 รอบต่อนาที จะมีค่าสูงมาก ส่วน
ทีค่ วามเร็วรอบสูงกว่า 2,500 รอบต่อนาที อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
จะมีค่า สูงกว่ากรณี λ=1 เล็ก น้ อย เมื่อก๊ าซธรรมชาติมสี ่วนผสมบาง
เช่น ในกรณีเ ครื่อ งยนต์ท่ีทํา งานด้ว ยก๊ า ซธรรมชาติแ หล่ ง ตะวัน ออก
λ=1.4 ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์ต่าํ กว่า 2,500 รอบต่อนาที อัตราการ
สิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจะมีค่าสูงกว่ากรณี λ=1 เล็กน้อย ทีค่ วามเร็วรอบสูง
กว่า 2,500 รอบต่อนาที อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจะมีคา่ สูงมาก

รูปที่ 8 แผนภูมคิ วามดัน-ปริมาตร ทีค่ วามเร็วรอบเครื่องยนต์
3,000 รอบต่อนาที จากค่าเฉลี่ยของข้อมูลจํานวน 100 วัฏจักร ซึ่ง
สามารถนํามาใช้ในการคํานวณงานสุทธิของเครือ่ งยนต์ จากขนาดพืน้ ที่
ที่ถู ก ล้อ มด้ว ยเส้น กราฟของแต่ ล ะเงื่อ นไขทดลอง ที่ค วามเร็ว รอบ
เครือ่ งยนต์ 3,000 รอบต่อนาที และมีการจ่ายเชือ้ เพลิง λ=1 พบว่าเมือ่
เครื่องยนต์ใช้แกโซลีน หรือ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือและแหล่ง
ตะวันออก จะได้งานจากเครือ่ งยนต์ในปริมาณทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก

รูปที่ 6 อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ

รูปที่ 8 แผนภูมคิ วามดัน-ปริมาตร ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์ 3,000
รอบต่อนาที

รูปที่ 7 เปรียบเทียบความดันภายในกระบอกสูบ ทีค่ วามเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ 3,000 รอบต่อนาที และมีการจ่ายเชือ้ เพลิง λ=1 พบว่าเมือ่
เครื่องยนต์ใช้แกโซลีน หรือ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือและแหล่ง
ตะวันออก จะมีความดันภายในกระบอกสูบสูงสุดทีป่ ระมาณ 50 บาร์
สําหรับเครื่องยนต์ท่ที ํางานด้วยก๊ าซธรรมชาติ ที่มสี ่วนผสมบางหรือ
หนาเกินไป เช่น ในกรณีเครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่ง
ตะวันออก λ=1.4 และเครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่ง
เหนือ λ=0.7 จะมีความดันภายในกระบอกสูบลดตํ่าประมาณ 40% โดย
ความดันสูงสุดมีคา่ ลดลงตํ่ากว่าประมาณ 30 บาร์

โดยงานทีค่ าํ นวณได้จากแผนภูมคิ วามดัน-ปริมาตร สามารถนํามา
หาค่าความดันเฉลี่ยประสิทธิผล (Integrated Mean Effective
Pressure, IMEP) ของเครือ่ งยนต์ โดยการนําค่าของงานสุทธิทไ่ี ด้จาก
เครื่องยนต์ส่วนด้วยปริมาตรของกระบอกสูบ ดัง แสดงในรูป ที่ 9
เครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวันออก λ=1.4 และ
เครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือ λ=0.7 จะมีค่า
ความดัน เฉลี่ย ประสิท ธิผ ลตํ่ า กว่า เครื่อ งยนต์ท่ีทํา งานที่ λ=1 โดยที่
เครื่องยนต์ทท่ี ํางานด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวันออก λ=1.4 ซึ่ง
เป็ นส่วนผสมไอดีบางจะมีคา่ ความดันเฉลีย่ ประสิทธิผลตํ่าทีส่ ดุ

รูปที่ 7 ความดันภายในกระบอกสูบ ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์ 3,000
รอบต่อนาที

รูปที่ 9 ความดันเฉลีย่ ประสิทธิผล ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์ 3,000
รอบต่อนาที
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เมือ่ มีการเปรียบเทียบสัดส่วนการเผาไหม้ (Mass fraction burn)
ทีเ่ วลาของการเริม่ จุดระเบิดเดียวกัน ดังในรูปที่ 10 จะเห็นได้ว่า
คุณสมบัตขิ องแกโซลีนจะมีอตั ราการเผาไหม้เร็วกว่าก๊าซธรรมชาติ เมือ่
เปรียบเทียบระหว่างก๊าซธรรมชาติจะพบว่าก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ
λ=1 จะมีอตั ราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเร็วที่สุด และเครื่องยนต์ท่ี
ทํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ λ=0.7 จะมีอตั ราการเผาไหม้ของ
เชือ้ เพลิงช้าทีส่ ดุ

รูปที่ 12 เปรียบเทียบปริมาณไฮโดรคาร์บอน เมื่อเครื่องยนต์
ทํางานด้วยเชื้อเพลิงแกโซลีน λ=1 และเครื่องยนต์ท่ที ํางานด้วยก๊าซ
ธรรมชาติท่ี λ=1 จะเกิดไฮโดรคาร์บอนในไอเสียน้อยกว่ากรณีสว่ นผสม
บางและหนา กรณีส่วนผสมไอดีบางจะทําให้ปริมาณไฮโดรคาร์บอนใน
ไอเสียสูงเมื่อรอบเครื่องยนต์สูง เนื่องจากส่วนผสมบางจะทําให้ไอดีตดิ
ไฟได้ยาก ทําให้ไอดีไม่เกิดการเผาไหม้ในบางวัฏจักร (Misfire) และถูก
ปล่อยออกมาพร้อมไอเสีย ทําให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในไอเสียมี
ค่าสูง กรณีส่วนผสมไอดีหนา จะมีปริมาณไฮโดรคาร์บอนในไอเสียสูง
เมื่อรอบเครื่องยนต์ต่ํา เนื่องจากส่วนผสมไอดีหนามีปริมาณอากาศไม่
เพียงพอในการเผาไหม้ ทําให้เกิดการเผาไหม้ท่ไี ม่สมบูรณ์ ทําให้
ไฮโดรคาร์บอนในไอเสียมีคา่ สูง

รูปที่ 10 สัดส่วนการเผาไหม้ ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์ 3,000 รอบต่อ
นาที
รูปที่ 11 เปรียบเทียบคาร์บอนมอนอกไซด์จากไอเสีย เครือ่ งยนต์
ที่ทํางานด้วยเชื้อเพลิงแกโซลีน และเครื่องยนต์ท่ที ํางานด้วยก๊าซ
ธรรมชาติ จะมีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในไอเสียในปริมาณทีไ่ ม่
แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่ง
เ ห นื อ λ=0.7 ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ผ ส ม ไ อ ดี ห น า จ ะ มี ป ริ ม า ณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในไอเสียในปริมาณสูงมาก เนื่องจากส่วนผสมไอดี
หนามีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ ทําให้ไม่สามารถ
เผาไหม้เป็ นคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ได้ทงั ้ หมด จึงเกิดการเผาไหม้
เป็ นคาร์บอนมอนอกไซด์ CO บางส่วน

รูปที่ 12 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนในไอเสีย ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ
รูป ที่ 13 เปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสีย
เครื่อ งยนต์ ท่ีทํา งานด้ว ยเชื้อ เพลิง แกโซลีน λ=1 และเครื่อ งยนต์ ท่ี
ทํางานด้วยก๊าซจากแหล่งเหนือ λ=1 จะมีปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ใน
ไอเสีย สูง เนื่ องจากมีค่าความร้อนและค่า ดัชนีวอบบีสูง ส่งผลให้
อุ ณ หภู ม ิแ ละความดัน ในการเผาไหม้ ภ ายในกระบอกสู บ สู ง กว่ า
เครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซจากแหล่งตะวันออก λ=1 ส่วนเครือ่ งยนต์
ทีท่ าํ งานด้วยก๊าซจากแหล่งตะวันออก λ=1.4 และเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งาน
ด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ λ=0.7 จะมีปริมาณไนโตรเจนออกไซด์
ในไอเสียตํ่าสุด เนื่องจากความดันสูงสุดภายในกระบอกสูบมีคา่ ตํ่ามาก

รูปที่ 11 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในไอเสีย ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ
รูปที่ 13 ไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสีย ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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รูปที่ 14 เปรียบเทียบอุ ณหภูมไิ อเสีย เมื่อความเร็วรอบของ
เครือ่ งยนต์สงู ขึน้ อุณหภูมไิ อเสียจะสูงขึน้ ตามไปด้วย กรณีเครือ่ งยนต์ท่ี
ทํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวันออก λ=1.4 จะมีอุณหภูมไิ อเสีย
ตํ่าสุด สอดคล้องกับปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ทต่ี ่ากว่าอื่นๆด้วย

รูปที่ 14 อุณหภูมไิ อเสียทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ เมือ่ ลิน้ ปี กผีเสือ้ เปิดสุด
(WOT) เปรียบเทียบเครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยเชือ้ เพลิงแกโซลีนและ
เครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติทส่ี ว่ นผสมไอดีต่างๆ
4. สรุปผลการทดลอง
เครือ่ งยนต์ทท่ี าํ งานด้วยก๊าซธรรมชาติทป่ี รับอัตราส่วนผสมอากาศ
ต่อเชือ้ เพลิงที่ λ=1 จะมีกําลังและประสิทธิภาพตํ่ากว่าเครื่องยนต์ท่ี
ทํางานด้วยแกโซลีนเล็กน้อย ส่วนเครื่องยนต์ทม่ี กี ารจ่ายเชือ้ เพลิงเป็ น
ระบบเปิ ด (Opened loop control) เมื่อทํางานด้วยก๊าซธรรมชาติทม่ี ี
ส่วนผสมหนาหรือบางเกินไป เช่น ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางเหนือแต่
ใช้กบั เครื่องยนต์ทป่ี รับอัตราการจ่ายเชือ้ ให้เหมาะสมกับก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่ง ตะวันออก จะได้ส่ว นผสมไอดีห นา
(λ=0.7) และก๊ า ซ
ธรรมชาติจากแหล่งทางตะวันออกแต่ใช้กบั เครื่องยนต์ทป่ี รับอัตราการ
จ่ายเชือ้ ให้เหมาะสมกับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือ จะได้สว่ นผสมไอ
ดีบาง (λ=1.4) ทัง้ สองกรณีจะเกิดขึ้นเมื่อยานพาหนะต้องใช้ก๊าซ
ธรรมชาติจากทัง้ แหล่งตะวันออกหรือแหล่งเหนือเป็ นเชื้อเพลิง ซึ่งถ้า
เครื่องยนต์ไม่สามารถปรับการจ่ายเชื้อเพลิง ตามคุณสมบัติของก๊ า ซ
ธรรมชาติท่เี ปลี่ยนไป โดยสามารถปรับตัง้ อัตราการจ่ายเชื้อเพลิงให้
เหมาะสมก๊าซธรรมชาติแหล่งอันใดอันหนึ่ง จะทําให้เครือ่ งยนต์เกิดการ
เผาไหม้ทไ่ี ม่สมบูรณ์ ทําให้ประสิทธิภาพของของเครื่องยนต์ลดลงเป็ น
อย่ า งมากรวมถึง ปริม าณมลพิษ ได้ แ ก่ คาร์บ อนมอนอกไซด์ แ ละ
ไฮโดรคาร์บอน ทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ เครื่องยนต์ทถ่ี ูกดัดแปลงมา
ใช้ก๊ า ซธรรมชาติอ าจจํา เป็ น ต้ อ งมีร ะบบควบคุ ม การจ่ า ยเชื้อ เพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ามารถปรับแต่งอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงอัตโนมัตติ าม
องค์ประกอบหรือคุณภาพของก๊าซธรรมชาติท่มี กี ารเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
จําเป็ นต้องอาศัยตัววัดออกซิเจนในไอเสียเพือ่ คํานวณค่าแลมดาและทํา
การส่งสัญญาณกลับไปทีร่ ะบบควบคุมการจ่ายเชือ้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส์
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ในการปรับ อัต ราการจ่ า ยเชื้อ เพลิง เพื่อ ไห้ ไ ด้ อ ัต ราส่ ว นอากาศต่ อ
เชือ้ เพลิงที่ λ=1 หรือ ใกล้เคียง ต่อไป
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การศึกษาการเผาไหม้แบบผสมก่อนในวัสดุพรุนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical investigation of premixed combustion in porous media
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษาปรากฏการณ์ การเผาไหม้ แบบราบเรี ยบใน
วัสดุพรุนแบบอิมตัวด้ วยของไหล (fluid-saturated porous media) โดย
อาศัย แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ของการเผาไหม้ แบบผสมก่ อ น
(Premixed Combustion) ซึงอยู่ในรู ปของชุดสมการที ใช้ อธิ บาย
พฤติ ก รรมการเผาไหม้ ส องมิ ติ ชุด สมการถูก เปลี ยนให้ อ ยู่ใ นรู ป ไร้ มิ ติ
(Nondimensionalized) คําตอบจากการแก้ ชุดสมการได้ มาจากการใช้
ระเบียบวิธี เชิ งตัวเลขร่ วมกับวิธีไฟไนต์ ดิฟเฟอร์ เรนท์ โดยที โดเมนการ
คํานวณเป็ นช่องสีเหลียมปิ ดบรรจุด้วยวัสดุพรุ น ทีมีการเผาไหม้ ของของ
ผสมสารตังต้
้ น (reactant mixture) จากขอบด้ านซ้ าย ขณะทีด้ านอืนที
เหลือหุ้มฉนวน
ผลที่ได้จากการคํานวณด้ว ยระเบีย บวิธ ีเ ชิงตัว เลขมีค วาม
สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ พบว่าค่าของอุณหภูมใิ นวัสดุพรุน
แปรผันตรงกับอัตราส่วนสมมูล และค่า Darcy number ซึง่ แปรผันตรง
กับ ค่ า ความสามารถการซึม ผ่ า นของของไหลในวัส ดุ พ รุ น มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมกรไหลของก๊าซในวัสดุพรุนอย่างมีนยั สําคัญ
คําสําคัญ: การเผาไหม้แบบผสมก่อน, วัสดุพรุนอิม่ ตัว, ระเบียบวิธเี ชิง
ตัวเลข
Abstract,
This research is to numerically investigate behaviors of
the two-dimensional laminar premixed combustion in porous
media. The governing equations are formulated into the form of
vorticity-stream function. This set of equations is nondimensionalized and numerically solved based on finite difference
algorithm. The rectangular computational domain filled with
saturated porous media is subjected to premixed mixture coming
into the domain from the left, while the other boundaries are well
insulated. The reasonable computed results are obtained. It is
found that temperature within the medium is directly proportional
to an equivalence ratio. The Darcy number which is a direct
function of permeability of the porous medium has a significant
effect on gas flow behaviors.

Keywords: premixed combustion, saturated porous media,
numerical simulation
1. บทนํา
การเผาไหม้ในวัสดุพรุนกําลังได้รบั ความสนใจอย่างกว้างขวางซึง่
การเผาไหม้ในวัสดุพรุน สามารถรักษาเสถียรภาพของเปลวไฟ (Flame
stability) ในช่วงส่วนผสมที่บางกว่ากว่าการเผาไหม้แบบธรรมดาและ
เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนจากส่วนของแข็งภายในวัสดุพรุนทีม่ าอุ่น
ก๊าซผสมให้มอี ุณหภูมสิ งู พอสําหรับการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี ซึง่ จากการเผา
ไหม้ทส่ี ่วนผสมบางนี้ส่งผลไปยังค่าของ NOx และ CO ลดลง ด้วย
คุณลักษณะของการเผาไหม้ในวัสดุพรุนที่เหนือกว่าการเผาไหม้แบบ
ธรรมดา จึงทําให้การเผาไหม้แบบวัสดุพรุน (porous burners) เป็ นที่
นิยมใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปี ทผ่ี ่านมานัน้ มีผลงานวิจยั ที่
เกีย่ วกับ หัวเผาวัสดุพรุน (porous burner) เกิดขึน้ หลายงาน ทัง้
การศึกษาทางทฤษฏี และการทดลอง [1-6] ซึ่งมีงานวิจยั ทีน่ ํ าเสนอ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ทีใ่ ช้อธิบายพฤติกรมการเผาไหม้ในหัวเผา
แบบวัสดุพรุน [1-3] งานเหล่านี้จะเป็ นงานทีเ่ ป็ นการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างผลการทดลองทีอ่ าศัยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขกับผลการทดลองซึง่
[1] ได้ทําการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบ 2 มิติ ทีพ่ จิ ารณา
สมการการส่งแยกสถานะ (phase) ระหว่าง ก๊าซกับของแข็งในการเผา
ไหม้ในวัสดุพรุนซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 แบบจําลองคือ honeycomb และ
แบบแผ่นแยก (separate plates) และนํ ามาเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลอง ซึง่ แสดงให้เห็นว่าสมบัตขิ องวัสดุพรุนมีผลต่ออัตราการเผาไหม้
ต่อมาในปี 1999 [2] ได้มกี ารศึกษาถึงการเผาไหม้แบบ 1 มิตเิ ผาไหม้
ขัน้ ตอนเดียว โดยศึกษาถึงความสามารถในการติดไฟในวัสดุพรุนโดย
ให้เชือ้ เพลิงเป็ น hydrocarbon – air mixture และการถ่ายเทความร้อน
การสูญเสียความร้อนของของแข็งทีอ่ ยูภ่ ายในวัสดุพรุนและผลกระทบ
จากการไหลแบบ และปี 2000 [3] ได้มกี ารศึกษาถึงการเผาไหม้โดยทีม่ ี
การใช้เชือ้ เพลิงในการเผาไหม้เป็ นแบบผสม (premixed fuel) โดยให้
เชือ้ เพลิงเป็ นก๊าซมีเทน (methane) กับอากาศ (air) และรูปแบบของ
งานเป็ นสีเ่ หลีย่ มเป็ น แบบ 2 มิตสิ าํ หรับวัสดุพรุน
ในส่วนการวิจยั ทีเ่ ป็ นเชิงการทดลอง[4-6] ศ.ดร.สําเริงและคณะ
[4]ศึกษาการเผาไหม้จากหัวเผาวัสดุพรุนโดยใช้ Kerosene เป็ น
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เชือ้ เพลิง และได้มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์วดั ความร้อนชนิด N-type ไว้ 17
ตํ า แหน่ ง ภายในห้อ งเผาไหม้ และศึก ษาถึง การเผาไหม้โ ดยมีก าร
เปรียบเทียบระหว่างในกรณีทม่ี วี สั ดุพรุนกับกรณีทไ่ี ม่มวี สั ดุพรุนและค่า
ของอุณหภูมเิ มื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาของวัสดุพรุน ต่อมา
ในปึ 2004 Jia และ Wen H.Hsieh[ 5 ]ทําการทดลองเพือ่ วิเคราะห์ก๊าซ
ทีไ่ ด้จากการเผาไหม้คอื NOx และ CO และศึกษาถึงผลกระทบของ
อัตราสมมูล(Equivalence ratio) ต่อค่าของอุณหภูมกิ ารเผาไหม้ , ค่า
ความเร็วเปลวไฟ โดยให้เชือ้ เพลิงเป็ น Liquid petroleum gas (LPG)
และเมือไม่นานนี้ Alavandia และ Agrawalb [6] ศึกษาค่าของอุณหภูม,ิ
NOx และ COโดยให้เชือ้ เพลิงเป็ นมีเทน (methane) และ ไฮโดรเจนกับ
คาร์บอนมอนออกไซด์ (H2/CO) เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนของ
เชือ้ เพลิงกับอากาศ
สําหรับงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของการ
เผาไหม้ และค่าของพารามิเตอร์ต่างๆ ทีเกีย่ วข้องกับการเผาไหม้แบบ
ผสมก่ อ นในวัส ดุ พ รุ น โดยอาศัย ระเบีย บวิธ ีเ ชิง ตัว เลข (Numerical
method)
เพื่อ วิเ คราะห์ การกระจายอุ ณ หภู ม ิ Temperature
distribution) อัต ราการใช้ส ารตัง้ ต้น (consumption
rate
of
reactances) ได้แก่ สารผสม (เชือ้ เพลิงและออกซิเจน) และผลกระทบ
ต่อค่าของอุณหภูม,ิ ค่าความเข้มข้นและรูปแบบการไหลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ต่างๆเช่น อัตราส่วนสมมูล (equivalence
ratio), Darcy number สมการกํากับทีอ่ ยู่ในรูป vorticity-stream
function แบบไร้มติ ทิ ถ่ี ูกพัฒนาขึน้ สามารถใช้ศกึ ษางานประยุกต์ของ
การเผาไหม้ในวัสดุพรุนได้อย่างกว้างขวาง
2. รูปแบบของปัญหา
การทํา งานวิจ ยั นี้ ศึก ษาการเผาไหม้แ บบราบเรีย บ(Laminar
flow) โดยมีอากาศเป็ นตัวกลางโดยสมการกํากับของปญั หาเป็ นแบบไร้
มิติ (Dimensionless) งานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ใน
วัสดุพรุน โดยให้ความสําคัญกับอิทธิผลทีม่ ผี ลต่ออัตรา การเผาไหม้
อุณหภูม ิ อัตราการเผาไหม้สารตัง้ ต้นงานวิจยั นี้ได้พฒ
ั นาแบบจําลอง
ั
ทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาปญหาโดยอาศัยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขเพื่อ
แก้ปญั หาภายใต้สมมติฐานดังนี้
1. ปญั หาทีท่ าํ การศึกษาเป็ นแบบ 2 มิติ (x-y coordinate)
2. ปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้เป็ นแบบราบเรียบ(Laminar combustion)
3. ปฏิกริ ยิ าทางเคมีแบบขัน้ ตอนเดียว (Single step)
Fuel + oxygen
Æ combustion product
4. การเผาไหม้เป็ นแบบ Premixed combustion
5 วัสดุพรุนทีท่ าํ การศึกษาเป็ นวัสดุทบ่ี รรจุดว้ ยไหลอิม่ ตัว (FluidSaturated porous media) และวัสดุพรุนมีความสมดุลทางความร้อน
(thermal equilibrium) [7-8]
3 สมการกํากับ
ซึง่ สมการทีใ่ ช้ในการคํานวณในการการไหล อัตราการใช้สารตัง้ ต้น
เป็ นดังนี้
∂u
∂v
+
=0
(1)
∂x
∂y
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1 ∂u u ∂u v ∂u
1 ∂P
=
+ 2
+ 2
ε ∂t ε ∂x ε ∂y ρ f ∂x

(2)

ν ⎛ ∂ 2 u ∂ 2 u ⎞ μu
+ ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟ −
ε ⎝ ∂x ∂y ⎠ ρk
1 ∂v u ∂v v ∂v
1 ∂P
=
+ 2
+ 2
ε ∂t ε ∂x ε ∂y ρ f ∂y

(3)

ν ⎛ ∂ 2 v ∂ 2 v ⎞ μv
+ ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟ −
ε ⎝ ∂x ∂y ⎠ ρk
σ

⎛ ∂ 2u ∂ 2u ⎞
∂T
∂T
∂T
+u
+v
= α ⎜⎜ 2 + 2 ⎟⎟ + T * (4)
∂t
∂x
∂y
∂y ⎠
⎝ ∂x

โดยที่ T * = ΔHACExp(− E / RT )

σ=

[ε ( ρc )
p

f

(5)

+ (1 − ε )( ρc p ) s

]

( ρc p ) f
ε = ค่าความพรุน (Porosity)
ερ

(6)

⎡ ∂ 2C ∂ 2C ⎤
∂C
∂C
∂C
= ρD ⎢ 2 + 2 ⎥ + C *
+ vρ
+ uρ
∂y
∂x
∂t
∂y ⎦
⎣ ∂x

(7)

ใ น ง า น วิ จ ั ย นี้ ส ม ก า ร กํ า กั บ ถู ก แ ป ล ง ใ ห้ อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ ไ ร้ ม ิ ติ
(Dimensionless) ซึง่ กําหนดโดยตัวแปรไร้มติ ดิ งั นี้

tU
u
v
x
,u= ,v= , x= ,
L
U
U
L
T
C
y
y= ,T =
C=
Tref ,
C ref
L

t=

(8)

∂u
∂v
+
=0
∂x
∂y
2
2
∂u
∂u
∂u
ν ⎛⎜ ∂ 2 u ∂ 2 u ⎞⎟
+u
+v
=ε
+
ε
2
UL ⎜ ∂ x 2
∂t
∂x
∂y
∂y ⎟⎠
⎝
_(9)

−

ε
−

μu L
ρk U

∂v
∂t

+u

∂v
∂x

+v

∂v
∂y

=ε

2
ν ⎛⎜ ∂ 2 v

UL ⎜ ∂ x 2
⎝

+

2
∂ 2 v ⎞⎟
2
∂y ⎟⎠ (10)

μv L
ρk U
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+

จากสมการ Continuity(1) และ สมการ Momentum ทัง้ แกน x และแกน
y (9),(10) สามารถจัดรูปแบบสมการได้ใหม่ซ่งึ เรียกว่า stream
function – vorticity equation

∂ 2ψ
∂x

+

2

∂ 2ψ
∂y

2

= −ω

(11)

∂ω
∂ω
∂ω
ε ⎡ ∂2ω ∂2ω ⎤
+u
+v
=
+
ε
⎢
⎥
∂t
∂x
∂ y Re ⎢⎣ ∂ x 2 ∂ y 2 ⎥⎦

(12)

ε ω
2

−

Re Da
โดย Re=Reynolds number
Da=Darcy number =

κ

H2
κ = ค่าความสามารถในการซึมผ่าน
โดยที่ องค์ประกอบความเร็ว
∂ψ

แนวแกน x:

แนวแกน y:

∂y
−

∂ψ
∂x

=u

(13)

=v

(14)

⎛ ∂T ⎞
∂T
∂T
1 ⎡⎛⎜ ∂ 2 T ∂ 2 T ⎞⎟⎤
⎟+u
⎢
+
=
+ 2 ⎥ +T*
v
2
⎟
⎜
Pe
∂x
∂y
⎢⎣⎝ ∂ x
∂ y ⎟⎠⎥⎦
⎝ ∂t ⎠

σ ⎜⎜

L
ΔHAC a C f Exp(− E / RT ) / ρCp เป็ นพจน์
U
ของ ผลจากปฏิกริ ยิ าทางเคมี(Chemical reaction)
T+ =

สมการปฏิกริ ยิ าของความเข้มข้นของอากาศ
2
2
⎛ ∂Ca ⎞ ∂Ca
∂C
1 ⎡⎛⎜ ∂ Ca ∂ Ca ⎞⎟⎤
⎟ +u
⎜
⎢
⎥ + Ca +
+v a =
+
2
2 ⎟
⎜ ∂t ⎟
⎜
∂x
∂ y ReSc ⎢⎝ ∂x
∂ y ⎠⎥⎦
⎠
⎝
⎣

L
C a = AC a C f Exp(− E / RT ) / ρ
U
สมการปฏิกริ ยิ าของความเข้มข้นของเชือ้ เพลิง
2
2
⎛ ∂C f ⎞ ∂C f
∂C f
1 ⎡⎛⎜ ∂ C f ∂ C f
⎟ +u
⎜
⎢
=
+
+v
2
2
⎜ ∂t ⎟
∂ y ReSc ⎢⎜⎝ ∂x
∂x
∂
y
⎠
⎝
⎣

โดยที่ C a = rC +f
Pe = UL / D
Re = UL /ν
Sc = ν / D
C + = อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ า
r = อัตราส่วนเชือ้ เพลิงต่ออากาศ

4.เงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเริ่ มต้น (Boundary condition and
initial condition)
โดเมนที่ใช้ในการคํา นวณเป็ นรูป สี่เ หลี่ยมผืนผ้า ทีมขี นาด
ความกว้าง W และมีความยาว L โดยทีท่ างด้ายซ้ายของโดเมนมีอากาศ
ผสมกับเชือ้ เพลิงไหลเข้าตลอดเวลาส่วนด้านบน – ล่างของโดเมนหุม้
ฉนวน ซึง่ มีเงือ่ นไขเริม่ ต้น (Initial condition) เป็ นดังนี้
1. ค่าของความเข้มข้นของอากาศและเชือ้ เพลิง มีคา่ เท่ากับ0
2. ค่าของ อุณหภูม ิ มีคา่ เท่ากับ 1 ทัวทั
่ ง้ โดเมน
3. กําหนดค่าความเร็ว ทัง้ แนวแกน x, y เท่ากับ 0 ทั ่วทัง้
โดเมน
4. ค่าของ Stream function เท่ากับ 0 ทั ่วทัง้ โดเมน
5. ค่าของ Vorticity เท่ากับ 0 ทัวทั
่ ง้ โดเมน
และมีเงือ่ นไขขอบเขต (Boundary condition) เป็ นดังนี◌้
1. ขอบเขตทางเข้า (Inflow boundary) X = 0,0 ≤ Y ≤ L
1.1 ค่าความเข้มข้นของอากาศและเชือ้ เพลิงบริเวณทางเข้าของ
โดเมนตามลําดับ
Ca = 1, C f = rCa / φ
r = อัตราส่วนเชือ้ เพลิงกับอากาศ ในงานวิจยั นี้ให้ r=1/16.37
φ = อัตราส่วนสมมูล (Equivalence ratio)
1.2 ค่าของ อุณหภูม ิ บริเวณทางเข้าของโดเมน
T = Ts
1.3 ค่าของความเร็วทัง้ แนวแกน xและ y บริเวณทางเข้ามีคา่ เท่ากับ
ตามลําดับ
u = 6( y − y 2 ), v = 0
1.4 ค่าของ Stream function มีคา่ เท่ากับ
ψ = 6 − 12 y

1.5.ค่าของ Vorticity มีคา่ เท่ากับ
ω = 3y 2 − 2 y3
2. ขอบเขตบน – ล่าง (upper and lower boundary):
0 ≤ X ≤ W , Y = 0, H

2.1 ค่าของความเข้มข้นของอากาศและเชือ้ เพลิง มีคา่ เท่ากับ

+

⎞⎤
⎟⎥ + C +
⎟⎥ f
⎠⎦

∂C f
∂C
= 0, a = 0
∂y
∂y
2.2 ค่าของ อุณหภูม ิ มีคา่ เท่ากับ
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∂T
=0
∂y
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2.3 ความเร็วทัง้ แนวแกน x และ y บริเวณขอบบน-ขอบล่างของ
โดเมนมีคา่ เท่ากับ
u = 0, v = 0 ตามลําดับ
2.4 ค่าของ Stream function บริเวณขอบบน-ขอบล่าง มีคา่ เท่ากับ
∂ψ
= 0,ψ = 0 ตามลําดับ
∂y
2.5 ค่าของ Vorticity บริเวณขอบบน-ขอบล่าง มีคา่ เท่ากับ

∂v
∂ψ 2
= ω , 2 = ω ตามลําดับ
∂x
∂y
3.ขอบเขตทางออก (outflow boundary); X = W ,0 ≤ Y ≤ L
3.1 ค่าของความเข้มข้นของอากาศและเชือ้ เพลิงมีคา่ เท่ากับ
∂C f

=0

∂x
3.2 ค่าของ อุณหภูม ิ มีเท่ากับ

มีอตั ราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็ น 1:2 และมี รูปแบบการไหล
ทีท่ างเข้าเป็ นแบบสมมาตรบน-ล่างโดยทีต่ ําแหน่ งสมมาตรจะอยู่บริเวณ
กึง่ กลางชิน้ งาน ดังนัน้ ในการคํานวณของงานนี้จงึ คํานวณเพียงครึง่ หนึ่ง
ของโด้มนทัง้ หมดโดยคํานวณภายใต้ความละเอียดของกริดเท่ากับ
26 x 101 ขนาดของกริดในแนวแกน x โดยที่ Δx = 0.02
ในแนวแกน y
Δy = 0.02
และช่วงเวลา(Time interval)
Δt = 0.001
และก๊าซมีเทน(methane) เป็ นเชือ้ เพลิง ซึ่งมีอตั ราส่วนของอากาศต่อ
เชือ้ เพลิงเป็ น 16.37:1
6.ผลการทดลองและการวิ เคราะห์

∂C a
=0
∂x

t=0.1

∂T
=0
∂x
3.3 ค่าของความเร็วทัง้ แนวแกน xและ y มีคา่ เท่ากับ

t=0.5
t=1.0

∂u
∂v
= 0, = 0 ตามลําดับ
∂x
∂x
3.4 ค่าของ Stream function มีคา่ เท่ากับ

t=1.5

∂ψ
=0
∂x
3.5 ค่าของ Vorticity มีคา่ เท่ากับ

5.วิ ธีการคํานวณ
คําตอบของสมการทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบสมการไร้มติ ซิ ง่ึ ถูกคํานวณ
ด้วยวิธ ี Explicit method โดยอาศัยวิธรี ะเบียบเชิงตัวเลขโดยใช้วธิ ที าง
ไฟไนต์ดฟิ เฟอร์เรนท์และกําหนดให้รปู ร่างของงานเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าที่
190

t=3.0
รูปที่ 1 การกระจายอุณหภูมภิ ายในโดเมนในเวลาต่างๆ
ผลการคํานวณทีแ่ สดงดังรูปที่ 1 พบว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
อุณหภูมจิ ะค่อยๆแพร่จากด้านทางเข้า (Inflow) ของโดเมน ไปยัง
ทิศทางของ out flow (ทางขวาของโดเมน) เนื่องจากการเผาไหม้ของ
สารตัง้ ต้นทีใ่ ห้กบั โดเมน
30.00
25.00
20.00
temp

∂ψ 2
=0
∂x 2
ในการคํานวณในงานวิจยั นี้ ใ ช้มเี ทน(methane)เป็ นเชื้อ เพลิง ในการ
ทดลอง โดยให้คา่ ของอัตราส่วนสมมูล(equivalence ratio) =0.5,1.0,1.5
ซึ่ง สามารถนํ า มาหาค่า ของความเข้ม ข้น ของอากาศและเชื้อ เพลิง ที่
ทางเข้าของโดเมน โดยหาได้จาก
rY
φ= o
Yf
Yo = เศษส่วนมวลของอากาศ
Y f = เศษส่วนมวลของเชือ้ เพลิง
และค่าของ Diffusion coefficient สามารถหาจาก
k
Le =
ρc p μ
Le คือ Lewis number
k คือ Thermal conductivity

15.00
10.00
5.00
0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

time

รูปที่ 2 อุณหภูมทิ เ่ี วลา t =0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5 และ 3.0
ทีต่ าํ แหน่ง x=26,y=26
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จาการทดลองและรูปที่ 2 จะเห็นได้วา่ ทีต่ ําแหน่ งของงาน ณ ตําแหน่ ง
เดียวกัน(x=26,y=26) อุณหภูมจิ ะมีค่าเพิม่ มากขึน้ เมื่อเวลาเพิม่ มากขึน้
และมีการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมอิ ย่างรวดเร็วขณะทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าการเผา

26
25.92
25.84
equivalence ratio=1.5
equivalence ratio=1
equivalence ratio=0.5

25.76
25.68

temp

ไหม้ ในช่วงเวลา( t )ประมาณ 0.75-1.5 หลังจากนัน้ ค่าของอุณหภูมจิ ะ
มีการเปลี่ยนแปลงช้าลงจนเกือบคงที่ ซึ่งสอดคล้องกับ รูปที่ 1 ที่
อุณหภูมกิ ระจายออกตามเวลา

temp vary to equivalence

25.6
25.52
25.44
25.36
25.28
25.2

t=0.1

t=0.5
t=1.0

t=1.5
t=3.0
รูปที่ 3 การกระจายความเข้มข้นของอากาศ ภายในโดเมนในเวลาต่างๆ

t=0.1

25.12
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

position

รูปที่ 5 ค่าของอุณหภูมเิ มือ่ เปลีย่ นแปลงค่าของ
Equivalence ratio =1.0, 1.5, 0.5 ที่ y=26
ผลของส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงสามารถวิเคราะห์ได้
จากรูปที่ 5 ซึง่ สังเกตได้วา่ เมือ่ ค่าของ equivalence ratio เปลีย่ นแปลง
ไปทําให้คา่ ของอุณหภูมมิ กี ารเปลีย่ นแปลงตามไปด้วยเช่นกันซึง่ เมือ่ ค่า
equivalence ratio มีค่าสูง อุณหภูมจิ ะมีค่าสูงขึน้ เช่นกันเนื่องจาก เมือ่
equivalence ratio =1 หมายความว่าอัตราส่วนของ อากาศ ต่อ
เชื้อเพลิงมีสดั ส่วนที่เหมาะสมทางทฤษฏี ซึ่งส่งผลให้เกิดการเผาไหม้
อย่างสมบูรณ์ เมือ่ ค่าของอัตราส่วนสมมูล(Equivalence ratio) มีค่า
น้อยกว่าหนึ่ง (lean)(ในการทดลอง=0.5) ซึ่งหมายถึงมีสดั ส่วนของ
เชือ้ เพลิงน้อยเกินไปจะทําให้อุณหภูมกิ ารเผาไหม้ต่ําลงและเมื่อค่าของ
อัตราส่วนสมมูล(equivalence ratio)มากกว่าหนึ่ง(rich) พบว่าอุณหภูม ิ
การเผาไหม้สูงขึน้ เล็กน้อยขณะทีม่ อี ตั ราการป้อนเชือ้ เพลิงเพิม่ มากขึน้
เช่น กัน ซึ่ง หมายถึง อัต ราการป้ อ นอากาศและเชื้อ เพลิง อาจส่ง ผลต่ อ
อุณหภูมกิ ารเผาไหม้ดว้ ย

t=0.5

t=0.1

t=1.0

t=0.5
t=1.5

t=1.5
t=3.0

t=20

รูปที่ 4 การกระจายความเข้มข้นของเชือ้ เพลิง ภายในโดเมนในเวลา
ต่างๆ
การกระจายความเข็มข้นของเชือ้ เพลิงและอากาศทีแ่ สดงในรูปที่ 3
และ 4 จะสังเกตเห็นว่าเมือ่ เปลีย่ นแปลงผ่านไปค่าความเข้มข้นของ
อากาศและเชือ้ เพลิงไปจะค่อยๆแพร่จากด้านทางเข้า (Inflow) ของงาน
ไปยังทิศทางของ out flow (ทางขวาของงาน)

t=3.0
รูปที่ 6 Stream function ภายในโดเมนในเวลาต่างๆ
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t=0.1
t=0.5
t=1.5

t=20
รูปที่ 9 ค่าของstream function เมือ่ ค่าของ Darcy number = 0.00001

t=3.0
รูปที่ 7 การกระจายความเร็วภายในโดเมนในเวลาต่างๆ
การกระจายของ Stream function (ψ )และ velocity( u ) ในแกน
x ซึง่ แสดงในรูปที่ 6 และ 7 เห็นได้วา่ เมือ่ เวลาเปลีย่ นแปลงการกระจาย
ของ stream function และ ค่าความเร็ว velocityของ flow ทีไ่ หลใน
ชิน้ งานจะค่อยๆแพร่จากด้านทางเข้า (Inflow) ของงาน ไปยังทิศทาง
ของ out flow (ทางขวาของงาน)

รูปที่ 10 ค่าของstream function เมือ่ ค่าของ Darcy number = 0.001
0.50000
Da=0.001

s tr e a m fu n c tio n

0.40000
Da=0.00001
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รูปที่ 8 ค่าของstream function เมือ่ เปลีย่ นแปลงค่าของ
Darcy number =0.001, 0.00001
กราฟรูปที่ 8 แสดงผลของDarcy number มีผลต่อพฤติกรรมการ
ไหลของก๊าซ ซึง่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงค่าของ Darcy numberนัน้ มีผล
โดยตรงค่าของ Stream function คือเมือ่ ค่าของ Darcy number มีค่า
มากจะทําให้ค่าของ stream function มีค่าสูงตาม และในขณะทีค่ ่าของ
Darcy number มีค่าน้อยจะทําให้ค่าของ stream function มีค่าน้อย
ตามไปเช่นกัน เนื่องจากการทีค่ ่าของ Darcy number มีค่าน้อยค่า
ความสามารถของการซึ ม ผ่ า นจะมี ค่ า น้ อ ยเช่ น กั น ซึ ง การที่ ค่ า
ความสามารถในการซึมผ่านมีค่าน้ อยนัน้ ย่อมหมายความว่าการไหล
ของก๊าซเป็ นไปอย่างช้าๆเนื่องจากผลของความหนืดจากการที่มสี ่วน
ของแข็ง แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าของDarcy number มีค่ามาก ค่า
ความสามารถในการซึมผ่านย่อมมีค่ามากเช่นกันซึง่ ทําให้การไหลของ
ก๊าซดีเช่นกันซึง่ สอดคล้องกับรูปที่ 9 และ 10
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100.00

7. สรุป
งานวิจยั นี้พฒ
ั นาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ศกึ ษาพฤติกรรม
การเผาไหม้ในวัสดุพรุน ผลจากการคํานวณด้วยระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขมี
ความสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ สามารถใช้อธิบายพฤติกรรม
โดยรวมของการเผาไหม้เชือ้ เพลิงมีเทน
1 ปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ ทําให้อุณหภูมวิ สั ดุพรุนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
จากนัน้ จะเริม่ เข้าสูภ่ าวะคงตัวหลังสิน้ สุดการเผาไหม้
2 ค่าของอัตราส่วนสมมูล (equivalence ratio) มีผลโดยตรงกับ
อุ ณ หภู ม ิ โดยค่ า ของอุ ณ หภู ม ิจ ะแปรผัน ตรงกับ อัต ราส่ ว นสมมู ล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าอัตราส่วนสมมูลมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง (ส่วนผสมบาง)
จะส่งผลให้อุณหภูมกิ ารเผาไหม้ลดตํ่าลงอย่างมีนยั สําคัญ
3 ค่าของ Darcy number มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการไหลของ
ก๊ าซ โดยการเปลี่ยนแปลงค่า Darcy number นัน้ มีผลต่ อค่า ของ
Stream function และความเร็วการไหล คือเมือ่ ค่าของ Darcy number
มีค่ามากจะทําให้ค่าของ stream function มีค่าสูงตาม และเมือ่ Darcy
number มีค่าน้อยจะทําให้ stream function มีค่าน้อยตามเช่นกัน ทัง้ นี้
เนื่องจาก Darcy number แปรผันตรงกับค่าความสามารถในการซึม
ผ่านของของไหลในวัสดุพรุน
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ผลของความไม่สมบูรณ์ของปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชันในการผล
่
ที่มีต่อการทํางานของเครือ่ งยนต์
Effects of an incomplete transesterification process in producing palm oil biodiesel
on an engine performance
ศิรชิ ยั พันธุอ์ าํ นวย วาทิต ภักดี *
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของคุณภาพทีแ่ ตกต่างของ
นํ้ ามันไบโอดีเซลที่เป็ นผลจากความไม่สมบูรณ์ ของปฏิกิรยิ าทรานเอ
สเตอร์รฟิ ิ เคชัน ต่อสมรรถนะและการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดเี ซล
โดยทดสอบนํ้ามันไบโอดีเซลกับเครือ่ งยนต์ดเี ซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาด
3 ลิตร นํ้ า มันไบโอดีเ ซลที่ศึก ษาผลิต จากนํ้ า มัน ปาล์ม บริสุท ธิที่มคี ่ า
ความบริสุทธิของเมทิลเอสเตอร์ในช่วง 75% - 96.8% โดยมวล
นํ้ า มัน ไบโอดีเ ซลที่ม ีค่ า ความบริสุท ธิแตกต่ า งกัน นี้ ถูก นํ า ไปทดสอบ
สมบัตโิ ดยเปรียบเทียบกับนํ้ ามันดีเซลมาตรฐาน จากนัน้ นํ้ ามันทุกค่า
ความบริสุทธ์จะถูกนําไปทดสอบกับเครือ่ งยนต์ เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะ
และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานทีค่ วามเร็วรอบ 1,800-4,000 รอบ
ต่อนาที รวมถึงคุณภาพแก็สไอเสียทีเ่ กิดขึน้ จากผลการทดสอบพบว่า
เครื่องยนต์ท่ใี ช้น้ํ ามันไบโอดีเซลทุกค่าความบริสุทธิให้สมรรถนะโดย
เฉลีย่ ตํ่ากว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้น้ํามันดีเซลมาตรฐาน แต่ให้คา่ ประสิทธิภาพ
การแปลงพลังงานจากเชือ้ เพลิงสูงกว่า โดยไบโอดีเซลทีม่ คี วามบริสุทธิ
สู ง ให้ ส มรรถนะการทํ า งานดี ก ว่ า และให้ ป ริม าณควัน ดํ า ก๊ า ช
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) , ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ตํ่ากว่า
แต่จะให้ค่าไนตริกออกไซด์ (NOx) ทีส่ งู กว่าไบโอดีเซลทีม่ คี วามบริสุทธิ
ตํ่า
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล, ไตรกลีเซอร์ไรด์ , สมรรถนะเครือ่ งยนต์ ,
ทรานเอสเตอร์รฟิ ิเคชัน่ , เมทิลเอสเตอร์
Abstract
This research is to investigate how an incomplete
transesterification process affects engine performance and
emissions. The study tests biodiesel oil produced from palm oil
with a 4 cylinders 4 strokes, 3 liter engine. The proportion of
methylester in biodiesel is varied by adding an appropriate
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amount of triglyceride. Properties of biodiesel with the
methylester between 75% and 96.8% by mass are tested against
the standard diesel. The engine performance and efficiency with
biodiesel of different qualities are determined under 1,800-4,000
rpm engine speed. It was found that bodiesel of all proportions of
methylester generally gave lower engine performance than that
given by standard diesel. Among biodiesel fuels, biodiesel with
higher portion of methylester provides better engine performance
and emits less NOx. However, black smoke CO2 and CO are
found higher for biodiesel with lower methylester proportion.
Keywords: biodiesel, triglyceride,
transesterification, methylester

engine

performance,

1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นแหล่งที่มที รัพยากรธรรมชาติทางด้านพลังงาน
น้อย ขณะทีค่ วามต้องการการใช้พลังงานภายในประเทศนัน้ มีมากขึน้
โดยพลังงานทีใ่ ช้ในประเทศส่วนใหญ่มาจากการนําเข้าจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พลังงานจากนํ้ ามันเชื้อเพลิง ซึง่ ในปจั จุบนั การผลิต
นํ้ามันเชือ้ เพลิงใช้เองภายในประเทศนัน้ ยังน้อย แต่ความต้องการการใช้
นัน้ สูงประกอบกับปริมาณของนํ้ ามันดิบทีล่ ดลงเรือ่ ยๆ ดังนัน้ หากมีการ
นํ าเชื้อเพลิงอื่นมาทดแทนได้บา้ งก็จะเป็ นการลดการนํ าเข้าของนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิงได้ ไบโอดีเซลหรือนํ้ามันดีเซลชีวภาพถูกเลือกมาเป็ นเชือ้ เพลิง
ทดแทนเพราะประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง การผลิตนํ้ ามันไบโอ
ดีเซลนัน้ ได้จากการนํานํ้ามันจากพืชหรือไขมันสัตว์หรือแม้แต่น้ํามันทีใ่ ช้
แล้วมาผลิตเป็ นนํ้ามันไบโอดีเซล โดยผ่านกระบวนการเรียกว่า ทรานเอ
สเตอร์รฟิ ิ เคชัน โดยมีกรดหรือด่างเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า โดยงานวิจยั นี้
นํ้ามันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตได้เป็ นแบบเอสเตอร์ ซึง่ มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมือนกับ
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นํ้ามันดีเซลมากทีส่ ุด จากรายงานการศึกษา [1] ปจั จุบนั ยังมีแหล่งผลิต
นํ้ามันไบโอดีเซลทีไ่ ม่ได้ตามมาตรฐานของการกําหนดคุณภาพ
และให้ค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิง ใกล้เ คียงกัน
นํ้ามันไบโอดีเซลอยู่ และส่วนใหญ่ขาดความรูใ้ นเรื่องการใช้ เนื่องจาก ในช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ําแต่ในรอบเครื่องยนต์สงู ปริมาณไตร
ประชาชนส่ ว นใหญ่ นั น้ ยัง ไม่ ท ราบผลของการใช้ไ บโอดีเ ซลที่ม ีต่ อ กลีเซอร์ไรด์มผี ลให้ค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ทช่ี ดั เจน ปฏิกริ ยิ าทรานเอสเตอร์รฟิ ิ เคชันที
่ ไ่ ม่สมบูรณ์ช่งบ ตํ่าลง และพบว่า ค่าความดันผลเฉลี่ยของไบโอดีเซลจะมีค่าน้ อยกว่า
อกจากปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์ทค่ี งเลหือในไบโอดีเซล มีการวิจยั ทีผ่ า่ น นํ้ามันดีเซลอยูใ่ นทุกช่วงของความเร็วรอบ
มาถึงเรื่องไตรกลีเซอไรด์ทส่ี ่งผลต่อคุณภาพและสมบัตกิ ารเป็ นนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิงของไบโอดีเซล Sruvastava และ Prasad [2] พบว่าไตรกลีเซอ 2. วิ ธีการทดลอง
ไรด์ทม่ี อี ยู่ในนํ้ ามันไบโอดีเซลนัน้ สามารถใช้กบั เครื่องยนต์ได้แต่กย็ งั มี
การทดลองนี้เป็ นการศึกษาผลของคุณภาพทีแ่ ตกต่างของนํ้ามันไบ
ั
ปญหาเรือ่ งค่าความหนืดทีส่ งู และค่าการระเหยเป็ นไอตํ่าเมื่อสันดาปใน โอดีเซลปาล์มทีม่ ตี ่อสมรรถนะและการปล่อยมลพิษของเครือ่ งยนต์ โดย
เครือ่ งยนต์ รวมถึงการให้ความสนใจแก่ชนิดนํ้ามันทีใ่ ช้ในงานวิจยั โดย ใช้ น้ํ า มัน ไบโอดีเ ซลที่ผ ลิต จากนํ้ า มัน ปาล์ ม โอลีน บริสุ ท ธิ จากการ
ดูจากความเหมาะสมของวัตุดบิ ท้องถิน่ เป็ นหลักของการนํามาผลิตอีก วิเคราะห์ทางเคมีพบว่านํ้ามันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตได้มคี า่ ความบริสทุ ธิ และ
ด้วย Muammer Ö.[3] ทํางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยได้ทดสอบสมรรถนะ มีค่าสมบัตติ ่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกําหนดคุณลักษณะและคุณภาพ
และมลพิษของเครือ่ งยนต์โดยนํ้ามันไบโอดีเซลผสมไตรกลีเซอไรด์ใน
ของไบโอดีเซลประเภทกรดไขมัน [4] โดยมีค่าร้อยละของเมทิลเอ
อัตราส่วน 3.2%-15% มาทดสอบกับเครือ่ งยนต์และนําไปเปรียบเทียบ สเตอร์เท่ากับ 96.8%
กับนํ้ามันดีเซล พบว่านํ้ามันทัง้ สองประเภทให้สมรรถนะของเครือ่ งยนต์
ไม่แตกต่างกันมาก
ตารางที่ 1. สมบัตบิ างประการของนํ้ามันดีเซลมาตรฐานและนํ้ามันไบโอดีเซลทีใ่ ช้ในการทดลอง
สมบัตทิ ท่ี ดสอบ
ค่าความหนาแน่นที่ 15°c (kg/m³)
ค่าความหนืดที่ 40°c (cSt)
จุดขุน่ ตัว (°c)
ค่าความเป็ นกรด (mgKOH/g)
ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิง (MJ/kg)
ร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ (%)

มาตรฐาน
ASTM
D 1298
D 445
D 2500
D 664
D 1250
EN 14103

คุณภาพของนํ้ ามันไบโอดีเซลทีศ่ กึ ษาในทีน่ ้ีคอื ปริมาณร้อยละ
ของเมทิลเอสเตอร์ โดยจากการทําปฏิกริ ยิ าทรานเอสเตอร์รฟิ ิ เคชัน่
เกิดขึน้ ไม่สมบูรณ์จะทําให้น้ํ ามันปาล์มโอลีน ซึง่ มีส่วนประกอบหลัก
เป็ นไตรกลีเซอไรด์เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเป็ นเมทิลเอสเตอร์
ได้ไม่หมด ส่งผลให้ค่า ร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ท่ไี ด้มคี ่าไม่ได้ด งั
เกณฑ์ทก่ี รมธุรกิจฟลังงานกําหนดซึง่ คือ 96.5% การปรับเปลีย่ นค่า
ร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ในงานวิจยั นี้ทาํ โดยการเติมนํ้ามันปาล์มโอ
ลีนบริสุทธิ ซึ่งเป็ นสารตัง้ ต้นของปฏิกริ ยิ าลงไปในเมทิลเอสเตอร์ท่ี
เตรียมได้ ทัง้ นี้เพือ่ ควบคุมสารปนเปื้ อนอื่นๆให้คงที่ ในงานวิจยั นี้ค่า
ความบริสุทธิของเมทิลเอสเตอร์ทศ่ี กึ ษาคือ 96.8% (ซึง่ ผ่านเกณฑ์
ของกรมธุรกิจพลังงาน) [5], 90% , 85% , 80% และ 75% โดย
นํ้าหนัก จากนัน้ นํ้ามันเชือ้ เพลิงทุกอัตราส่วนผสมจะถูกนําไปทดสอบ
หาสมบัตติ ามวิธมี าตรฐานของ ASTM (American Society for
Testing and Materials) [6] ซึง่ ประกอบไปด้วยค่าความหนาแน่น ,
ค่าความหนืด , จุดขุน่ ตัว , ค่าความเป็ นกรด , ค่าความร้อนของ
นํ้ามันเชือ้ เพลิง และ ร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ โดยได้แสดง

D100
845
3.38
1
46.5
-

B96.8
852
4.26
10.5
0.14
40.24
96.8

ชนิดของเชือ้ เพลิง
B90
B85
877
879
5
5.47
8.5
7.3
0.146
0.146
40.39
40.45
90.05
85.3

B80
880
5.83
6.5
0.146
40.49
80.04

B75
890
6.4
5.8
0.146
40.82
75.25

รายละเอียดของสมบัตขิ องนํ้ ามันดีเซลมาตรฐานและนํ้ ามันไบ
โอดีเซลทีค่ วามบริสุทธิต่างๆ ในตารางที่ 1. ขัน้ ตอนต่อมาจะเป็ น
ขัน้ ตอนการทดสอบหาสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ และมลพิษจากการ
เผาไหม้ โดยเครื่องยนต์ท่ใี ช้ในการทดสอบเป็ นเครื่องยนต์แบบฉีด
เชื้อเพลิงโดยตรง (Direct injection) รายละเอียดของเครื่องยนต์
แสดงดังตารางที่ 2.
ตารางที่ 2. รายละเอียดของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในงานวิจยั
ชือ่ เครือ่ งยนต์
Nissan
รุน่
BD-30
จํานวนลูกสูบ
4
ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก
96 mm x 102 mm
ปริมาตรกระบอกสูบ
2,953 cc.
อัตราส่วนการอัด
18.5 :1
แรงม้าสูงสุด
70.8 kW (95 HP)
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การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และการปล่อยมลพิษจาก
การเผาไหม้ในงานวิจยั นี้ ใช้ชุ ดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบ
ลําดับขันโดยแสดงผลในรู
้
ปแบบของ ความเร็วรอบ และภาระทีใ่ ส่เข้า
ไป ชุด ทดสอบใช้ ไดนาโมมิเตอร์ชนิด Eddy current electric ที่
สามารถปรับค่าของภาระงานทีใ่ ห้แก่เครือ่ งยนต์ได้ ผลทีท่ ดสอบได้จะ
แสดงในรู ป แบบตัว เลขดิจ ิต อล ไดอะแกรมแสดงการติด ตัง้ ของ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบแสดงไว้ในรูปที่ 1.
การทดสอบนัน้ จะทําการอุ่นเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์ปรับ
สภาวะให้พร้อมสําหรับการทดสอบ ในการทดสอบจะทําการทดสอบ
แบบภาระงานเต็มที่ (Full load) โดยเปิ ดลิน้ ปี กผีเสือ้ มากทีส่ ดุ ทําการ
ทดสอบในช่วงของความเร็วรอบ 1,800 - 4,000 รอบต่อนาที ทําการ
บันทึกค่าของภาระทีไ่ ด้และความเร็วรอบทีก่ ําหนดรวมถึงเวลาในการ
ใช้เชือ้ เพลิง โดยข้อมูลการทดสอบในช่วงความเร็วรอบดังกล่าวจะถูก
นํามาใช้ในการหาสมรรถนะเครือ่ งยนต์ อันได้แก่ แรงบิด (Torque, T)
ได้มาจากข้อมูลของผลคูณระหว่างภาระมวล (m) ความยาวแขนของ
ไดนาโมมิ เ ตอร์ (L) และค่ า คงที่ เ นื่ อ งจากแรงดึ ง ดู ด ของโลก
(g=9.81m/s²) คํานวณจากสมการ T = m × L × g (Nm) , กําลัง
(Power, P) ได้มาจากข้อมูลของค่าแรงบิด (Nm) และความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์(rpm) คํานวณจากสมการ P = 2 × π × N × T (kW), ค่า
อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงจําเพาะเบรก ( Brake specific
fuel consumption, bsfc ) ได้มาจากข้อมูลของอัตราการไหลของ
นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง ( )และกํ า ลัง ของเครื่อ งยนต์ (kW) คํา นวณจาก
•
สมการ b s f c = m f / P (g/kW-hr) , ความดันยังผลเฉลีย่ เบรก (
Brake mean effective pressure, bmep ) ซึง่ หมายถึงกําลัง
เครือ่ งยนต์ต่อขนาดเครือ่ งยนต์ คํานวณได้จากข้อมูลของกําลังคูณวัฏ
จักรการทํางานต่อความเร็วรอบเพลา (Nr=2) หารความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ (rpm) และ ปริมาตรกระจัดของเครื่องยนต์ (Vd) ดัง
สมการ bm ep = P × N r / (V d × N ) (kPa) , ประสิทธิภาพการ
แปลงพลังงานจากเชื้อเพลิงเบรก ( Brake Fuel Conversion
efficiency,ηbf ) ได้มาจากข้อมูลของกําลังเครือ่ งยนต์ หารด้วยอัตรา
การไหลของนํ้ ามันเชื้อเพลิงคูณด้วยค่าความร้อนทางสูงของนํ้ ามัน
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง (kJ) คํ า น ว ณ จ า ก ส ม ก า ร
•
η b f = P × 1 0 0 /( m f × Q H V ) (%) นอกจากนี้ยงั ได้ตรวจวัด
ปริมาณร้อยละของควันดํา (Black Smoke , %) ซึง่ ทดสอบโดยใช้
เครื่องวัดปริมาณควันดําทีพ่ จิ ารณาจากเปอร์เซ็นต์ความทึบแสงของ
แผ่นทดสอบหลังจากทีไ่ อเสียของเครื่องยนต์ไหลผ่านตามมาตรฐาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมการกําหนด
มาตรฐานค่าควันดําจากท่อไอเสียของรถยนต์ท่ใี ช้เครื่องยนต์ดเี ซล
[7] และค่ามลพิษคือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ,%) คาร์บอนมอน
นอกไซด์ (CO ,PPM) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx ,PPM) ซึง่
ตรวจวัก โดยเครื่อ งวิเ คราะห์ต รวจวัด แก็ส ไอเสีย (Flue
Gas
Analyser) ของ madur รุ่น GA-40Tplus ตรวจวัดทีค่ วามเร็วรอบ
3,600 รอบต่อนาที ต่อภาระงานตัง้ แต่ 0-30 Kg.
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รูปที่ 1 ไดอะแกรมแสดงการติดตัง้ ของอุปกรณ์ในการทดสอบ
3. ผลการทดลองและการวิ เคราะห์ผล
3.1 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิ ง
ผลการวิเ คราะห์ส มบัติข องนํ้ า มัน ไบโอดีเ ซลที่ค วามบริสุ ท ธ์
ต่างๆแสดงในตารางที่ 2 โดย D100 หมายถึง นํ้ามันดีเซลมาตรฐาน
และ B96.8 , B90 , B85 , B80 และ B75 หมายถึง นํ้ามันไบโอดีเซล
ทีม่ ปี ริมาณเมทิลเอสเตอร์ 98.8% , 90% , 85% , 80% และ 75%
โดยมวลตามลําดับ
จากผลการทดสอบพบว่านํ้ามันไบโอดีเซลทุกอัตราส่วนผสม มี
ค่าความหนืดสูง กว่านํ้ ามันดีเซลมาตรฐาน ตามมาตรฐานกําหนด
คุณภาพนํ้ามันไบโอดีเซล พ.ศ. 2550 ค่าความหนืดต้องอยู่นนั ้ ในช่วง
3.5-5 cSt [4] แต่ในอัตราส่วนที่ 85% , 80% และ 75% พบว่ามีค่า
ความหนืดสูงกว่ามาตรฐานทีก่ ําหนด อย่างไรก็ตามนํ้ามันไบโอดีเซล
ทีม่ คี ่าปริมาณเมทิลเอสเตอร์ต่างกันสามารถนํ ามาใช้กบั เครื่องยนต์
ตลอดช่วงความเร็วรอบ สําหรับการทดสอบในระยะเวลาอันสัน้ ได้
ส่วนค่าของความหนาแน่นในช่วงอัตราส่วนที่ 96.8% จะมีค่าความ
หนาแน่นตํ่ากว่ามาตรฐานของไบโอดีเซลทีก่ ําหนดเล็กน้อย [4-5] ค่า
ความร้อน(ความร้อนทางสูง) ของนํ้ ามันดีเซล(D100) มีค่าเท่ากับ
46.5 MJ/kg ค่าความร้อนของไบโอดีเซลทีม่ คี วามบริสุทธิต่างๆ
แสดงในตารางที่ 1 จะมีค่าเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนของเมทิลเอสเตอที่
ลดลง (หรือไตรกลีเซอไรด์เพิม่ ขึน้ ไตรกลีเซอไรด์เพิม่ ขึน้ ) เนื่องจาก
ไตรกลีเซอร์ไรด์มคี า่ ความร้อนสูงกว่าไบโอดีเซลนัน้ เอง ส่วนค่าความ
เป็ น กรดซึ่ง บ่ง บอกถึง ปริม าณกรดไขมัน อิส ระนัน้ ตามมาตรฐาน
กําหนดคุณภาพนํ้ ามันไบโอดีเซล พ.ศ. 2550 ให้มคี ่าไม่เกิน 0.5
mgKOH/g [4-5] พบว่าค่าความเป็ นกรดตํ่ากว่ามาตรฐานมาก ในทุก
ตัวอย่าง ทัง้ นี้เนื่องจากนํ้ ามันวัตถุดบิ ที่นํามาใช้ผลิตไบโอดีเซลนัน้
เป็ นนํ้ามันพืชปาล์มโอลีนบริสทุ ธิจึงมีคา่ ความเป็ นกรดตํ่า
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รูปที่ 2 แสดงค่าแรงบิดเมือ่ ใช้น้ํามันดีเซลและนํ้ามันไบโอดีเซลทีม่ คี า่
เมทิลเอสเตอร์ต่างกันเป็ นเชือ้ เพลิง
ผลการทดสอบค่าแรงบิดของเครื่องยนต์ท่ใี ช้น้ํ ามันเชื้อเพลิง
ชนิดต่างๆ ทีร่ อบการทํางานของเครื่องยนต์ แสดงในรูปที่ 2 พบว่า
นํ้ามันไบโอดีเซลทีม่ ปี ริมาณเมทิลเอสเตอร์ต่างกัน ให้ค่าแรงบิดของ
เครื่องยนต์โดยเฉลีย่ ตํ่ากว่านํ้ามันดีเซลเล็กน้อย โดยทีน่ ้ํ ามัน D100
B85 B80 และ B75 ทีท่ าํ การทดสอบจะให้ค่าแรงบิดสูงสุดทีร่ อบการ
ทํางานของเครื่องยนต์ 2,100 รอบต่อนาที แต่น้ํ ามัน B96.8 และ
B90 นัน้ ให้ค่าแรงบิดสูงสุดทีร่ อบ 1,800 รอบต่อนาที โดยมีค่าของ
แรงบิดสูงกว่านํ้ามันดีเซลมาตรฐานทีค่ วามเร็วรอบเดียวกันเล็กน้อย
ในส่วนรอบเครือ่ งยนต์ท่ี 3,300 - 3,600 รอบต่อนาที พบว่านํ้ามันไบ
โอดีเ ซลทุ ก อัต ราส่ว นให้ค่ า แรงบิด ตํ่ า กว่ า นํ้ า มัน ดีเ ซลมาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นํ้ามันไบโอดีเซลตัง้ แต่ B75 – B85 ให้ค่าแรงบิด
ตํ่าลงมากเมือ่ เทียบกับนํ้ามันไบโอดีเซลในอัตราส่วนอื่น เนื่องจากค่า
ความร้อนของไบโอดีเซลมีค่าตํ่ากว่านํ้ ามันดีเซลมาตรฐาน ในส่วน
ของกําลังเบรกของเครือ่ งยนต์ ซึง่ แสดงในรูปที่ 3 พบว่ากําลังสูงสุด
อยู่ท่ี 3,600 รอบต่อนาที ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบสมรรถนะ
ทีม่ าจากโรงงานผูผ้ ลิต จากการทดสอบพบว่ากําลังของเครือ่ งยนต์ท่ี
ใช้น้ํามันไบโอดีเซลทุกอัตราส่วนความบริสุทธินัน้ ให้ค่ากําลังตํ่ากว่า
นํ้ ามันดีเซลมาตรฐาน แต่น้ํ ามันไบโอดีเซลที่ความบริสุทธิ 96.8%
กลับ ให้ค่ า กํ า ลัง ที่สูง กว่ า นํ้ า มัน ทุ ก ชนิ ด เล็ก น้ อ ยในความเร็ว รอบ
2,400 , 2,700 และ 3,000 รอบต่อนาที
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รูปที่ 4 แสดงอัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงจําเพาะเบรก เมือ่ ใช้
นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันไบโอดีเซลทีม่ คี า่ เมทิลเอสเตอร์ต่างกันเป็ น
เชือ้ เพลิง
ผลการทดสอบ รู ป ที่ 4 แสดงอั ต ราการสิ้ น เปลื อ งนํ้ า มัน
เชือ้ เพลิงจําเพาะเบรก (bsfc) ซึง่ พบว่าในช่วงความเร็วรอบตํ่ากว่า
3,300รอบต่อนาที ไบโอดีเซลทุกอัตราส่วนมีค่า bsfc สูงกว่านํ้ามัน
ดีเซลมาตรฐานประมาณ 5-10% ค่า bsfc ของไบโอดีเซลใน
อัตราส่วน B90 , B85 , B80 และ B75 เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วที่
ความเร็วรอบสูง 3,900 รอบต่อนาที โดยมีค่าสูงกว่า bsfc ของนํ้ามัน
ดีเซลมาตรฐานอยู่ประมาณ 10% , 22% , 28% และ 28%
ตามลํ า ดับ ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากค่ า ความร้ อ นจากการเผาไหม้ ข อง
นํ้ ามันไบโอดีเซลมีค่าตํ่ากว่านํ้ ามันดีเซลมาตรฐานจึงทําให้เกิดการ
สิน้ เปลืองนํ้ามันเชือ้ เพลิงจําเพาะมากกว่า
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3.2 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์และมลพิ ษจากการเผา
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รูปที่ 5 แสดงค่าความดันผลเฉลีย่ ทีใ่ ช้น้ํามันดีเซลและนํ้ามันไบโอ
ดีเซลทีม่ คี า่ เมทิลเอสเตอร์ต่างกันเป็ นเชือ้ เพลิง
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รูปที่ 3 แสดงกําลังเบรกของเครือ่ งยนต์เมือ่ ใช้น้ํามันดีเซลและ
นํ้ามันไบโอดีเซลทีม่ คี า่ เมทิลเอสเตอร์ต่างกันเป็ นเชือ้ เพลิง

รูปที่ 6 แสดงค่าประสิทฺธภิ าพการแปลงพลังงานจากเชือ้ เพลิงเบรก
ทีใ่ ช้น้ํามันดีเซลและนํ้ามันไบโอดีเซลทีม่ คี า่ เมทิลเอสเตอร์ต่างกันเป็ น
เชือ้ เพลิง

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

197

Black smoke (%)

900

CO (PPM)

800

D 100

700

B 96.8

600

B 90

500

B 85
B 80

400

B 75

300
200
0

5

10

15

20

25

30

35

Load (Kg)

รูปที่ 8 ผลการเปรียบเทียบปริมาณ CO จากแก็สไอเสียของ
เครือ่ งยนต์จากการทดสอบด้วยนํ้ามันเชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ
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รูปที่ 9 ผลการเปรียบเทียบปริมาณ CO2 จากแก็สไอเสียของ
เครือ่ งยนต์จากการทดสอบด้วยนํ้ามันเชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ
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รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบปริมาณควันดําจากไอเสียเครือ่ งยนต์
จากการทดสอบด้วยนํ้ามันเชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ
ในการทดสอบหาค่ า ร้อ ยละของปริม าณควัน ดํ า จะทดสอบ
ระหว่างการเร่งความเร็วของเครือ่ งยนต์จากรอบเดินเบาไปสูร่ อบการ
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ทํางานสูงสุด โดยในการทดสอบนัน้ จะใช้เครือ่ งมือวัดปริมาณควันดํา
(Smoke meter) ซึง่ เป็ นเครื่องวัดปริมาณควันดําด้วยวิธตี รวจสอบ
ความทึบแสงของปริมาณคาร์บอน แบบปล่อยให้อากาศไหลผ่านได้
บางส่วน ตามมาตรฐานในการวัดควันดํา (Enabling Environment
Conference ; EEC) และอ้างอิงจากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม เรือ่ งการกําหนดมาตรฐานค่าปริมาณควัน
ดําจากท่อไอเสียของเครือ่ งยนต์ดเี ซล [7] จากผลการทดลอง แสดง
ในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าปริมาณควันดําที่วดั ได้ อยู่ในช่วง 2.4%23.4% ซึง่ อยู่ภายใต้มาตรฐานทีก่ รมการขนส่งกําหนด คือ 50% จะ
เห็นได้ชดั ว่า นํ้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งเป็ นเชื้อเพลิงที่มอี อกซิเจนเป็ น
องค์ประกอบทีม่ ากกว่านํ้ ามันดีเซลมาตรฐานมี ปริมาณควันดําจาก
แก็สไอเสียน้อย โดยเฉพาะเชือ้ เพลิงไบโอดีเซล B75 จะมีค่าปริมาณ
ควันดําตํ่าสุด
สํ า หรับ การทดสอบปริม าณแก็ส ไอเสีย จากเครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้
เชือ้ เพลิงแบบต่างๆจะทดสอบวัดปริมาณแก็สไอเสียทีค่ วามเร็วรอบ
ของเครือ่ งยนต์ 3,600 รอบต่อนาที

CO2 (%)

จากผลการทดสอบรูปที่ 5 และ 6 ซึ่งแสดงค่าของความดันยัง
ผลเฉลี่ย (bmep) และ ค่ า ประสิทฺ ธ ิภ าพการแปลงพลัง งานจาก
เชื้อ เพลิงเบรก (ηbf ) ตามลําดับ พบว่าความดันยัง ผลเฉลี่ย ที่ใช้
นํ้ ามันไบโอดีเซลทีม่ คี ่าเมทิลเอสเตอร์ต่างกันเป็ นเชื้อเพลิงจะให้ค่า
ใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซลมาตรฐานในช่วงความเร็วรอบ 1,800-3,900
รอบต่อนาที แต่ทค่ี วามเร็วรอบ 3,000-3,600 รอบต่อนาที ค่าจะ
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะความเร็วรอบที่ 3,600 รอบต่อนาที
คือลดลงเมือ่ เทียบกับนํ้ามันดีเซล 4.21% , 6.14% , 6.11% , 5.35%
และ 5.46% ตามลําดับสัดส่วน B90 , B85 , B80 และ B75 ทัง้ นี้
เนื่องมาจากค่ากําลังเบรกของเครือ่ งยนต์ในช่วงความเร็วรอบสูงสุดที่
เครื่องยนต์ทําได้ส่งผลให้มคี ่าความดันยังผลเฉลีย่ นัน้ สูงตามไปด้วย
[3] กล่าวว่าค่าความดันผลเฉลีย่ จะตํ่าลงเมื่อผลของไตรกลีเซอไรด์
มากขึน้ ทีค่ วามเร็วรอบสูง จากรูปที่ 6 ค่าประสิทฺธภิ าพการแปลง
พลังงานจากเชือ้ เพลิงเบรก ทีใ่ ช้น้ํามันดีเซลและนํ้ามันไบโอดีเซลทีม่ ี
ค่าเมทิลเอสเตอร์ต่างกันเป็ นเชือ้ เพลิงจะเห็นได้วา่ นํ้ามันไบโอดีเซลที่
มีค่าเมทิลเอสเตอร์ต่างกันคือ B96.8 , B90 , B85 , B80 และ B75
นัน้ มีการแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิงได้ดกี ว่านํ้ ามันดีเซลมาตรฐาน
แต่ในช่วงความเร็วรอบ 1,800 รอบต่อนาที นัน้ นํ้ ามันไบโอดีเซล
B90 ให้คา่ ประสิทธิภาพตํ่ากว่าทุกๆชนิดนํ้ามันเชือ้ เพลิง หลังจากนัน้
ค่าการแปลงพลังงานจากเชือ้ เพลิงของทุกชนิดนํ้ามันจะสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
อย่างต่อเนื่องจนถึงความเร็วรอบ 3,600 รอบต่อนาที และจะตํ่ากว่า
ในความเร็วรอบที่ 3,900 รอบต่อนาทีซง่ึ แสดงให้เห็นว่าค่าประสิทฺธ ิ
ภาพการแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิงเบรก จากการใช้น้ํ ามันไบโอ
ดีเ ซลที่ม ีค่า เมทิล เอสเตอร์ต่ า งกัน มีค่ า ใกล้เ คีย งกับ ค่า อ้า งอิง ของ
นํ้ ามันดีเซลมาตรฐานโดยค่าต่างๆมีค่าไม่เกินกว่า 15.11% ค่าประ
สิทฺ ธ ิภ าพการแปลงพลัง งานจากเชื้อ เพลิ ง เบรกสู ง สุ ด เกิด ขึ้น ที่
นํ้ามันไบโอดีเซล B96.8 มีค่า 37% ซึ่งค่าความแตกต่างกับนํ้ ามัน
ดีเซลมาตรฐานอยู่ท่ี 13.52% ทีค่ วามเร็วรอบ 1,800 รอบต่อนาที ค่า
ηbf ของนํ้ ามันไบโอดีเซลที่มคี วามบริสุทธิตํ่าจะตํ่ากว่า ηbf ของ
นํ้ ามัน ไบโอดี เ ซลที่ ม ี ค่ า ความบริ สุ ท ธิ สู ง กว่ า นอกจากนี้ เ มื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างนํ้ ามันไบโอดีเซลด้วยกันพบว่าทีค่ วามบริสุทธิ
75% - 90% ค่า ηbf จะใกล้เคียงกัน ยกเว้นจะมีความแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชดั ในช่วงความเร็วรอบเครือ่ งยนต์สงู

รูปที่ 8 และ 9 แสดงค่าปริมาณ CO และ CO2 จากไอเสียของ
เครื่อ งยนต์ เ มื่อ ใช้เ ชื้อ เพลิง ชนิ ด ต่ า งๆ จากผลการทดสอบพบว่ า
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้น้ํามันไบโอดีเซลที่ ภาระงานตัง้ แต่ 0 – 30kg จะให้
ค่าปริมาณ CO และ CO2 ตํ่ากว่าการใช้น้ํ ามันดีเซลมาตรฐานเป็ น
เชื้อเพลิงตลอดช่วงภาระงาน โดยจะมีค่าลดลงเมื่อมีไตรกลีเซอไรด์
เพิม่ ขึ้น สอดคล้อ งกับแนวโน้ ว การลดลงของปริม าณควันดํา ทัง้ นี้
เนื่องจากค่า CO และ CO2 จะก่อตัวขึน้ ขณะทีเ่ กิดการเผาไหม้
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ที่ไ ม่ส มบูร ณ์ ซึ่ง มีอ อกซิเ จนไม่ เ พีย งพอต่ อ การสัน ดาปกับ นํ้ า มัน
เชือ้ เพลิงหรือมีชว่ งเวลาการเผาไหม้ทน่ี ้อยเกินไป [8]
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นํ้ามันไบโอดีเซล ความบริสุทธิ 75% และ 80% นี้ให้สมรรถนะ
เครือ่ งยนต์ต่าํ กว่านํ้ามันไบโอดีเซลทีค่ วามบริสทุ ธิอื่นค่อนข้างมาก
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ น ส นั บ ส นุ น บ า ง ส่ ว น จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2550 และขอขอบคุณ ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีใ่ ห้
ความอนุ เคราะห์ในการผลิตนํ้ ามันไบโอดีเซล และการทดสอบสมบัติ
ของนํ้ามันเชือ้ เพลิง

Load (Kg)

รูปที่ 10 ผลการเปรียบเทียบจากการทดสอบปริมาณ NOx จาก
แก็สไอเสียของเครือ่ งยนต์จากการทดสอบด้วยนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ชนิดต่างๆ
ผลการวัดค่าไนตริกออกไซด์ NOx จากไอเสียของเครื่องยนต์
แสดงในรูปที่ 10 จากผลการทดสอบทีภ่ าระงานตัง้ แต่ 0 – 30kg
พบว่าเครื่องยนต์ทใ่ี ช้น้ํามันไบโอดีเซลให้ค่าปริมาณไนตริกออกไซด์
ทีป่ ล่อยออกมาสูงกว่านํ้ ามันดีเซล D100 โดยนํ้ ามันไบโอดีเซลทุก
อัตราส่วนจะให้คา่ ไนตริกออกไซด์ ใกล้เคียงกันในภาระงานตํ่า แต่จะ
เริม่ ต่างกันเมือ่ มีภาระเพิม่ มากขึน้ ทีภ่ าระงาน 30kg ค่า NOx เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างนํ้ามันไบโอดีเซลด้วยกันจะได้ค่าตามอัตราส่วน
ความบริสทุ ธิของ B75 , B80 , B85 , B90 และ B96.8 ค่า NOx ทีว่ ดั
ได้คอื 6.97% , 8.15% , 6% , 5.57% และ 2.57% ตามลําดับเมือ่
เทีย บกับ นํ้ า มันดีเซลซึ่ง ให้ค่า ตํ่า สุด สารมลพิษชนิด ออกไซด์ของ
ไนโตรเจนมักจะเกิดจากการเผาไหม้ทม่ี ปี ริมาณออกซิเจนสูงเกินกว่า
อัตราส่วนที่เหมาะสม และเกิดการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ ในสภาวะ
อุณหภูมขิ องห้องเผาไหม้สูง ทําให้เกิดการทําปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่าง
อะตอมของไนโตรเจนและอะตอมของออกซิเจนที่หลงเหลือ [8-10]
ซึ่ง ในส่ว นของนํ้ า มัน ไบโอดีเ ซลที่มคี ่ า ความแตกต่ า งของปริม าณ
เมทิ ล เอสเตอร์ นั ้น มีค่ า ปริ ม าณออกซิ เ จนสู ง กว่ า นํ้ า มัน ดี เ ซล
มาตรฐานทัง้ หมดดังนัน้ จึงส่งผลให้มคี ่าไนตริกออกไซด์ NOx นัน้ สูง
ตามไปด้วย
สรุปผลการทดลอง
1. นํ้ามันไบโอดีเซลทุกค่าความบริสุทธิให้ค่าแรงบิดและกําลังตํ่ากว่า
นํ้ามันดีเซลมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีค่ วามเร็วรอบเครื่องยนต์
ในรอบสูง
2. แม้วา่ ไบโอดีเซลจะมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจากเชือ้ เพลิง
สูง กว่า นํ้ า มัน ไบโอดีเ ซลมาตรฐาน แต่ เ นื่อ งจากค่า ความร้อ นของ
นํ้ า มัน ไบโอดีเ ซลที่ต่ํา กว่า นํ้ า มัน ดีเ ซลมาตรฐานค่อ นข้า งมาก จึง
ส่งผลให้น้ํามันไบโอดีเซลให้สมรรถนะการทํางานของเครื่องยนต์นนั ้
ตํ่ากว่า
3. การนํานํ้ามันไบโอดีเซลทีป่ ริมาณเมทิลเอสเตอร์ท่ี 75% และ 85%
โดยมวล ซึ่งมีความบริสุทธิตํ่ามาใช้อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ
ของเครือ่ งยนต์อย่างมีนยั สําคัญเนื่องจากมีคา่ ความหนืดทีส่ งู เกินกว่า
มาตรฐานกํ า หนดมาก และจากผลการทดสอบที่สอดคล้อ งพบว่า
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วิธีการอย่างง่ายในการวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอดั
สําหรับการทดสอบเครืองยนต์
A Simple Measurement Technique of Compressed Natural Gas Consumption
for Engine Testing
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บทคัดย่อ
แนวโน้ มของราคานํ้ ามันที่เพิม่ สูงขึ้นกลายเป็ นปญั หาที่สําคัญใน
ภาคขนส่ ง ซึ่ง ก๊ า ซธรรมชาติ อ ัด ได้ ร ับ การส่ ง เสริม ให้เ ป็ น พลัง งาน
ทางเลือ กสํา หรับ ยานพนะ ในป จั จุ บ ัน นัก วิจ ัย ให้ค วามสนใจในการ
ทํ า งานวิจ ยั ด้า นการเผาไหม้ภ ายในโดยใช้ก๊ า ซธรรมชาติเ ชื้อ เพลิง
เพิม่ ขึน้ หนึ่งในตัวแปรสําคัญในการศึกษาคืออัตราสิน้ เปลืองเชื้อเพลิง
โดยทัวไปการวั
่
ดอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงในรูปของก๊าซจะต้องการ
เครือ่ งมือทีม่ รี าคาสูง สําหรับการศึกษานี้ได้เสนอการวัดอัตราสิน้ เปลือง
เชือ้ เพลิงของก๊าซธรรมชาติอดั อย่างง่ายและมีตน้ ทุนตํ่า มีความถูกต้อง
แม่ น ยํา สูง ด้ว ยวิธ ีก ารของคานสมดุ ล เพื่อ ใช้ถ่ ว งนํ้ า หนัก ถัง ก๊ า ซซึ่ง
สามารถใช้เครื่องมือวัดทีม่ คี วามสามารถรองรับนํ้าหนักเท่ากับปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติอดั ทีห่ ายไป โดยผลการทดลองวิเคราะห์ความแม่นยําใน
การวัด แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารนี้มคี วามแม่นยําในระดับทีส่ งู
Abstract
The tendency of high oil price becomes a major issue in
transportation sector in which compressed Natural Gas (CNG) is
promoted to use as the alternative energy source for vehicles.
Currently, many researchers are interested to work in the field of
internal combustion engine using natural gas. One of necessary
parameters is the fuel consumption. Generally, gaseous fuel can
be measured using mass flow meter which is expensive one. In
this paper, an inexpensive technique is proposed. The weight
balance technique is employed to eliminate the mass of gas
cylinder while the scale can be measure only mass of loss
gaseous fuel. Finally, the results analyzed statistically and show
that method is very accurate.
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1. บทนํา
ในปจั จุบนั ทีร่ าคานํ้ามันมีราคาสูงขึน้ และส่งผลกระทบต่อต้นทุนใน
ภาคขนส่ง ก๊าซธรรมชาติอดั ได้รบั การส่งเสริมให้เป็ นพลังงานทางเลือก
ในภาคขนส่งโดยมีเป้าหมายทีจ่ ะทดแทนการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงไม่ว่าจะ
เป็ นนํ้ ามันแกโซลีนและดีเซล[1] ทัง้ นี้ก่อให้เกิดความต้องการการ
ทดสอบและวิจยั พัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติอดั ในเครื่องยนต์
เป็ นอย่างมากเนื่องจากคุณสมบัตขิ องก๊าซธรรมชาติอดั เองที่แตกต่าง
จากเชือ้ เพลิงชนิดนํ้ามันโดยสิน้ เชิง การวัดอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
เป็ นตั ว แปรที่ สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่อ งยนต์ ท่ีไ ด้ร บั การปรับ แต่ ง โดยทัวไปแล้
่
ว อัต ราการสิ้น เปลือ ง
เชื้อ เพลิง ของเครื่อ งยนต์ก รณี ข องเชื้อ เพลิง เหลวสามารถวัด ได้โ ดย
ปริม าตรที่ไ หลเข้า สู่เ ครื่อ งยนต์ซ่ึง มีต้น ทุ น ไม่สูง มากนัก แต่ สํา หรับ
เชือ้ เพลิงชนิดก๊าซแล้วไม่สามารถทําการวัดอัตราสิน้ เปลืองจากปริมาตร
ได้เนื่องจากก๊าซอยู่ภายใต้ความดันและอุณหภูมกิ ส็ ง่ ผลต่อการประเมิน
อัตราการถ่ายเทมวล ในทางปฎิบตั มิ กี ารใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของ
ก๊าซตามที่แสดงในรูปที่ 1 มาใช้ในการวัดโดยจะอาศัยหลักการวัด
ความเร็ว ของก๊ า ซ ความหนาแน่ น และอุ ณ หภู ม ิข องก๊ า ซซึ่ง จะเป็ น
เครือ่ งมือทีม่ รี าคาสูงมาก [2]
ดังนัน้ การทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารบางครัง้ ใช้การชังมวลที
่
ห่ ายไป
จากภาชนะบรรจุ ในกรณีของเชือ้ เพลิงเหลวทีส่ ามารถชังได้
่ ในความดัน
บรรยากาศนัน้ สามารถทําได้โดยตรง แต่ในกรณีของก๊าซธรรมชาติอดั ที่
ต้องอยู่ภายในบรรจุภ ณ
ั ฑ์ท่คี วามดันสูงซึ่งมีน้ํ าหนักมากกว่านํ้ าหนัก
ของเชือ้ เพลิงประมาณ 7 เท่า ตามทีแ่ สดงในตารางที่ 1 เนื่องจากเครือ่ ง
ชังส่
่ วนใหญ่ทส่ี ําหรับชั ่งนํ้าหนักขนาดใหญ่จะมีความละเอียดในการชัง่
ค่ อ นข้า งหยาบ ส่ ว นการชัง่ ของที่ม ีน้ํ า หนั ก เบาเครื่อ งชัง่ จะมีค วาม
ละเอียดทีม่ ากกว่า ดังนัน้ ถ้าสามารถชั ่งปริมาณมวลเชื้อเพลิงทีห่ ายไป
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จริง จะมีค วามละเอีย ดมากกว่ า การชัง่ มวลเชื้อ เพลิง ที่ห ายไปพร้อ ม
ภาชนะบรรจุทม่ี นี ้ําหนักของถัง
งานวิจ ัย จึง ได้เ สนอการวัด อัต ราสิ้น เปลือ งเชื้อ เพลิง ของก๊ า ซ
ธรรมชาติอดั อย่างง่ายและมีต้นทุนตํ่า มีความถูกต้องแม่นยําสูง ด้วย
วิธกี ารของคานสมดุล เพือ่ ใช้ถ่วงนํ้าหนักถังก๊าซซึง่ สามารถใช้เครือ่ งมือ
วัดทีม่ คี วามสามารถรองรับนํ้ าหนัก เท่ากับปริมาณก๊าซธรรมชาติอดั ที่
หายไป จากการทดสอบ โดยผลการทดลองจะวัดจะแสดงถึงหลักการ
ของเทคนิคดังกล่าว รวมถึงการวิเคราะห์ความแม่นยําในการวัด

นํ้าหนักถ่วงถังก๊าซ Fr คือ แรงปฏิกริ ยิ าทีจ่ ุดหมุน Fw คือ แรงปฏิกริ ยิ า
ของตาชั ่ง ระยะ L1 จะมีขนาดเท่ากับ L2

รูปที่ 2 หลักการวัดมวลก๊าซธรรมชาติ

รูปที่ 3 Free-Body Diagram

รูปทึ่ 1 ตัวอย่างเครือ่ งวัดการไหลของก๊าซ [2]
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการชั ่งมวลทีห่ ายไปของมวลเชือ้ เพลิงอย่าง
เดียวหรือเชือ้ เพลิงพร้อมภาชนะบรรจุ
การชังมวลที
่
ห่ ายไปของ

เชือ้ เพลิง

เชื้ อ เพลิ ง พร้ อ มภาชนะ
บรรจุ

นํ้าหนักสุทธิ (กก.)

11

81 (70+11)

ย่านอุปกรณ์วดั (กก.)

0 - 11

0 - 90

เ ค รื่ อ ง ชั ง่ ค ว ร ส า ม า ร ถ รั บ 16.5
นํ้าหนักได้ 150% ( กก.)

135.0

2. หลักการวัดนํ้าหนัก
รูปที่ 2 แสดงกลไกสําหรับวัดนํ้าหนักของก๊าซธรรมชาติ ประกอบ
ด้วย คานรองรับ ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ (ด้านซ้ายของคาน) นํ้าหนัก
ถ่วงถังก๊าซ (ด้านขวาของคาน) และตาชังละเอี
่
ยด เมื่อเริม่ การวัด
นํ้าหนัก จะทําการเพิม่ นํ้ าหนักถ่วงจนคานสมดุล รูปที่ 3 แสดง FreeBody Diagram ของคานรองรับ โดยที่ Wt คือ นํ้าหนักถังก๊าซ Wd คือ

เมื่อ ก๊ าซธรรมชาติภ ายในถัง ถูก นํ าไปใช้เ ป็ นเชื้อ เพลิง จะทําให้
นํ้าหนักถังก๊าซลดลง คานรองรับจะเอียงไปทางด้านขวา แรงปฏิกริ ยิ า
ของตาชังจะเพิ
่
ม่ ขึ้น เพื่อ ทําให้ค านรองรับอยู่ในตํา แหน่ งสมดุ ล เมื่อ
กําหนดให้
Wt1 คือ นํ้าหนักถังก๊าซเริม่ ต้น
Fw1 คือ แรงปฏิกริ ยิ าของตาชังเริ
่ ม่ ต้น
Wt2 คือ นํ้าหนักถังก๊าซเมือ่ ก๊าซธรรมชาติถกู นําไปใช้
Fw2 คือ แรงปฏิกริ ยิ าของตาชังเมื
่ อ่ ก๊าซธรรมชาติถกู นําไปใช้
สมดุลโมเมนต์ทจ่ี ดุ O ขณะเริม่ ชังนํ
่ ้ าหนัก จะได้
Wt1 L1 + Fw1 L2 - Wd L3 = 0
(1)
สมดุลโมเมนต์ทจ่ี ดุ O เมือ่ ก๊าซธรรมชาติถกู นําไปใช้ จะได้
Wt2 L1 + Fw2 L2 - Wd L3 = 0
เมือ่ L1 = L2 นําสมการ (1) – (2) จะได้

(2)

Wt1 - Wt2 = Fw2 - Fw1

(3)

จากสมการ (3) นํ้ าหนักของก๊ าซธรรมชาติท่ถี ูกนํ าไปใช้เป็ น
เชือ้ เพลิง (Wt1 - Wt2) จะมีค่าเท่ากับ นํ้าหนักทีต่ าชังวั
่ ดได้ (Fw2 - Fw1)
จากสมการนี้จะเห็นว่า นํ้ าหนักทีว่ ดั ได้จากตาชังจะมี
่ ค่าเท่ากับนํ้าหนัก
ของก๊าซธรรมชาติทถ่ี กู นําไปใช้
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3. วิ ธีการทดสอบ
ในการทดสอบนี้ได้ทําการทดสอบด้วยชุดถังก๊าซธรรมชาติอดั ที่
บรรจุเป็ นชุดคู่ 2 ถังโดยสามารถบรรจุก๊าซธรรมชาติอดั ได้ 20 กก. รวม
ประมาณ 180 กก. ตามทีแ่ สดงในรูปที่ 3 และใช้โหลดเซลขนาด 5 กก.
ในการตรวจจับการเปลีย่ นแปลงของมวลก๊าซในถังผ่านอุปกรณ์จดั เก็บ
ข้อมูล ตามทีแ่ สดงในรูปที่ 4 และ 6 ซึง่ มีรายละเอียดตามตารางที่ 2

อุปกรณ์

ตารางที่ 2 รายละเอียดของอุปกรณ์วดั ทีใ่ ช้
รุน่
ย่าน

Loadcell

Transcell BAB-5M

5 kg.

Signal Converter

Primus TM009

4-20 mA

Data Logger

Wisco AL210

0-10V, 16-bit

รูปที่ 4 ถังก๊าซธรรมชาติอดั

รูปที่ 5 โหลดเซลทีใ่ ช้ตรวจจับนํ้าหนัก
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รูปที่ 6 อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล
4.ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบซึ่ง เป็ นส่ว นหนึ่งของการทดสอบเครื่องยนต์ท่ใี ช้
ก๊าซธรรมชาติอดั ในการศึกษานี้เป็ นการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ท่ี
การเปิ ดลิ้นเร่งสูงทีส่ ุดในแต่ล่ะอัตราเร็วรอบเครื่องยนต์ต่างๆ จากรูปที่
7 เป็ นการทดสอบการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติอดั ในกลุ่มแรกที่
แสดงถึงการถ่ายเทมวลของก๊ าซออกจากถังแรงดันสูงโดยที่รอบการ
ทํางานทีส่ งู ขึน้ ก็มแี นวโน้มของอัตราสิน้ เปลืองทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่า
ข้อมูลมีการกระจายตัวเป็ นแนวโน้ ม แต่เมื่อใช้วธิ กี ารทางสถิตใิ นการ
ประมาณอัตราการถ่ายเทมวลด้วยการถดถอยเชิงเส้น โดยทีค่ ่าความ
ชันของสมการเส้นตรงทีไ่ ด้จะเท่ากับอัตราการถ่ายเทมวลในหน่ วยของ
กรัมต่ อ วินาที โดยแสดงในตารางที่ 3
และจากการวิเ คราะห์ค่ า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Correlation Coefficient: R2)
[3] กลุ่มข้อมูลเหล่านี้กอ็ ยูใ่ นเกณฑ์ทย่ี อมรับได้

RPM
1000
1500
2000
2500
3000
3500

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ของอัตราการถ่ายเทมวล
Slope (g/s)
R2
0.284
0.90
0.488
0.93
0.627
0.98
0.762
0.98
0.893
0.98
1.034
0.99

ความแปรปรวนที่เ กิด ขึ้น คาดว่า เกิด จากความถี่ธ รรมชาติข อง
ระบบและการรบกวนจากสภาพแวดล้อม เช่น ลม หรือ แรงสั ่งสะเทือน
อย่างไรก็ตามการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล (Data acquisition) ที่ม ี
ความเร็วพอก็สามารถจัดเก็บค่าในปริมาณทีม่ ากพอทีจ่ ะใช้เฉลีย่ และลด
ความผิดพลาดจากความแปรปรวนได้อกี ทาง จากรูปที่ 8 แสดงถึงอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอดั ในการทดสอบเครื่องยนต์จะ
เห็นได้ว่าทุกอัตราเร็วรอบทีส่ งู ขึน้ ก็มอี ตั ราสิน้ เปลืองทีส่ ูงขึน้ สอดคล้อง
กับ การสิ้น เปลือ งของเครื่อ งยนต์โ ดยทัว่ ไป [4] จากผลการทดสอบ
ข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่าวิธกี ารวัดนี้สามารถนํามาใช้วดั ได้เป็ นอย่างดี
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รูปที่ 8 อัตราการถ่ายเทมวลต่ออัตราเร็วรอบของเครือ่ งยนต์
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รูปที่ 7 ผลการทดสอบอัตราการสิน้ เปลือง
5. สรุป
การทดสอบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั
พัฒ นาเครื่อ งยนต์ ก๊ า ซธรรมชาติใ นการศึก ษานี้ ไ ด้ นํ า เสนอวิธ ีก าร
ประยุกต์ใช้การวัดอัตราสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอดั อย่างง่าย
โดยการใช้หลักการของคานสมดุลเพือ่ กําจัดนํ้าหนักถังแรงดันสูงออกไป
และทําให้สามารถใช้เครื่องมือวัดทีม่ ยี ่านใกล้เคียงกับปริมาณเชือ้ เพลิง
ได้ ส่งผลต่อความแม่นยําของข้อมูลและลดเวลาการเก็บข้อมูลลงได้เป็ น
อย่างมาก
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ทฤษฎีโมเมนตัมตามแนวแกนสําหรับกังหันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน
Axial Momentum Theory for Contra Rotating Rotors Wind Turbine
บันเทิง สุวรรณตระกูล1∗ ชวิน จันทรเสนาวงศ1 อรรณพ เรืองวิเศษ1
1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี บางมด เขตทุงครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทร 0-2470-9124,0-2470-9285 โทรสาร 0-2470-9111 ∗อีเมล Banterng.Suw@kmutt.ac.th
บทคัดยอ

turbine maximum power coefficient is 81.4%. This is achieved
when the inner part of the upstream rotor has zero solidity and
covers 58% of the total swept area or corresponding to 76.2% of
the diameter of the downstream rotor. In practice, this part of the
turbine blade is designed to generate minimum drag as its
function is only support the blade tip and not to extract wind
energy itself. The turbine blades in the outer region of the
upstream rotor are designed using Betz theory which specifies
the local axial flow velocity to be 2/3 of the free stream. The
local axial flow velocity at the downstream rotor is 0.582 of free
stream velocity.
Key words: Horizontal axis wind turbine, contra rotating rotor,
counter rotating rotors, axial momentum theory

งานวิจัยนึ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
กังหันลมใหมีสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน โรเตอรทั้งสองของกังหันลม
ถูกแทนดวยแผนแอกทูเอเตอร (Actuator-Disc) อากาศที่เคลื่อนที่ผาน
กังหันลมอยูในทอสตรีม 2 ทอ คือทอสตรีมดานในและทอสตรีมดาน
นอก โดยทอสตรีมดานนอกมีหนาตัดเปนวงแหวนลอมทอสตรีมดานใน
ทอสตรีมดานในตัดผานบางสวนของโรเตอรตัวแรก และมีขนาดเทากับ
โรเตอรตัวที่สองเมื่อไหลผา นโรเตอรตัวที่สอง ทอสตรีมดานนอกมี
ขนาดเท า กั บ โรเตอร ตั ว แรกเมื่ อ ไหลผ า นโรเตอรตั ว แรก ใช ส มการ
โมเมนตัมในแนวแกนรวมกับกฎของการทรงมวลพบวา กังหันลมชนิดนี้
ใหคาสัมประสิทธิ์กําลังสูงสุด 81.4 % เมื่อใหโรเตอรตัวแรกมีลักษณะ
ที่สวนกลางเปดเปนชองมีพื้นที่เปน 58 % ของพื้นที่ของโรเตอรตัวที่
สองที่อยูขางหลัง หรือคิดเปนของเสนผาศูนยกลางของชองเปด 76.2 %
ของเสนผาศูนยกลางของโรเตอรตัวที่สองที่อยูขางหลัง ตําแหนงที่มีคา
รัศมีมากกวาสวนที่ชองเปดดังกลาวไดรับออกแบบรูปรางใบพัดโดยใช
ทฤษฎีของ Betz กลาวคือให ความเร็วลมในแนวแกนขณะผานโรเตอร
มีคาเปน 2/3 ของความเร็วลม กานของใบที่ผานชองวางไดรับการ
ออกแบบใหรับแรงที่เกิดขึ้นจากใบและมีแรงตานอากาศต่ํา โดยไมไดมี
วัตถุประสงคหลักที่จะทําหนาที่เปลี่ยนรูปพลังงาน โรเตอรตัวที่สอง
ไดรับการออกแบบให ความเร็วลมในแนวแกนขณะผานกังหันลมมีคา
เปน 0.582 ของความเร็วลมอิสระ

1. คํานํา
ทฤษฎีกังหันลมของ Betz ไดรับการนําเสนอมาตั้งแตป คศ
1919 [1]
ทฤษฎีดังกลาววิเคราะหจากสมการโมเมนตัมการไหล
ตามแนวแกน (Axial Momentum Equation) ประกอบกับ สมการการ
ทรงมวล (Mass Continuity Equation)
กําลังงานเพลาที่ไดจาก
กังหันลมเมื่อนํามาเทียบกับกําลังงานจากลม นิยมเขียนอยูในรูปของ
สัมประสิทธิ์ กําลัง ดังนี้
Cp =

Abstract
This research aims to optimise the design of a contra
rotating rotors wind turbine. The rotors are modeled as actuator
discs positioned inside two concentric stream tubes. The flow in
the inner stream tube passes through the inner region of the
upstream rotor and the stream tube cross section area expands
to cover the entire downstream rotor. The flow in the outer
stream tube passes through the external part up to the blade tip
of the upstream rotor. Using the axial momentum equation in
conjunction with the mass conservation equation reveals that the
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(1)

เมื่อ C p เปนสัมประสิทธิ์กําลัง
P เปนกําลังงานที่กงั หันลมผลิตได
ρ เปนความหนาแนนของอากาศ
V เปนความเร็วลมอิสระ
คาสัมประสิทธิ์กําลังที่ไดพบวาขึ้นอยูกับคาความเร็วลมขณะผานโรเตอร
กังหันลม หากปรับใหมีตัวเลขเปน 2/3 ของความเร็วลมอิสระ จะได
ความเร็วดานหลังโรเตอรกังหันลมมีคาเปน 1/3 ของความเร็วลมอิสระ

1
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ทดสอบที่จํานวนใบพัด 3, 4 และ 6 ใบ โรเตอรตัวที่สองมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.2 m ทําการทดสอบที่จํานวนใบพัด 2 และ3 ใบ
ผลการทดสอบพบวากําลังงานที่ไดมีคาสูงขึ้น และความเร็วรอบสัมพัทธ
มีคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกังหันลมโรเตอรเดียว จึงมีความเหมาะสมทาง
เทคนิคที่จะพัฒนาใชตอไป
Jung และ คณะ [5] ออกแบบสรางกังหันแบบแกนหมุนอยูใน
แนวนอนที่โรเตอรวางเรียงกันและหมุนสวนทางกันขนาด 30 kW ที่
ความเร็วลม 10.6 m/s โรเตอรหลักมี 3 ใบพัดอยูดานหลังมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 11 m โรเตอรชวยมี 3 ใบพัด (Auxiliary Rotor,
A/R) อยูดานหนา มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 m ความเร็วรอบของโร
เตอรหลักมีคาเปนครึ่งหนึ่งของโรเตอรชวย กําลังงานทั้งสองถูกนํามา
รวมกันดวยระบบเฟองและนํามาขับเครื่องกําเนิดไฟฟา
จากผลการ
ทดสอบพบวา กําลังงานที่ไดจากการใหกังหันลมเดินดวยโรเตอร 2 ตัว
ไดกําลังงานสูงกวาการเดินเฉพาะโรเตอรหลักตัวเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ระยะหางของโรเตอรทั้งสอง
เมื่อใหโรเตอรทั้งสองอยูหางกันเปน
ครึ่งหนึ่งของเสนผาศูนยกลางของโรเตอรหลักพบวาไดกําลังงานเพิ่มขึ้น
21 % และมีผลใหสัมประสิทธกําลังมีคาเปน 0.5
Kanemoto และ Galal [6]เสนอใหมีการพัฒนากังหันลมสองโร
เตอรวางเรียงกันเพื่อใชงานกับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ Synchronous
ที่ไดพัฒนามากอนแลว โรเตอรหนาของกังหันลมขับอะมาเจอรตัวใน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟา โรเตอรหลังของกังหันลมขับอะมาเจอรตัวนอก
โมเดลกังหันลมที่ใชทดสอบมีขนาดเสนผาศูนยกลางของโรเตอรหนา
เปน 550 mm ขนาดเสนผาศูนยกลางของโรเตอรหลังเปน 390 mm
จากผลการทดลองพบวาโรเตอรทั้งสองของกังหันลมเริม่ ตนหมุนใน
ทิศทางเดียวกัน โรเตอรหลังมีความเร็วรอบสูงกวาโรเตอรหนาเนื่องจาก
มีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา ที่ความเร็วลมระบุพบวาของโรเตอร
หลังมีความเร็วรอบสูงสุด เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นพบวาความเร็วรอบ
ลดต่ําลงจนหยุด
แลวหมุนกลับทิศซึ่งเปนการหมุนในทางเดียวกับ
โรเตอร หนา จํานวนใบพัดที่เหมาะสมคือ โรเตอรหนามีจํานวน 3 ใบ
และ
โรเตอรหลังมีจํานวน 4-6 ใบ ขอดีของกังหันลมและเครื่อง
กําเนิดไฟฟาชุดนี้คือใหกําลังงานสูงกวากังหันลมโรเตอรเดียว และไดคา
กําลังงานคงที่โดยไมตองติดตั้งเบรคหรือปรับมุมใบ
Shen และคณะ [7] ไดวิเคราะหสมรรถนะของกังหันลมมีสอง
โรเตอรขนาดเทากันหมุนสวนทางกันโดยวิธีเชิงตัวเลข
โดยใชเสน
คุณลักษณะของกังหันลม 3 ใบ ยี่หอ Nordtank 500 kW ผลจากการ
วิเคราะหพบวาพลังงานตอปที่กงั หันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน
สามารถผลิตไดมากกวากังหันลมโรเตอรเดียวประมาณ 43.5 %
จากผลการวิเคราะหทางทฤษฎีพบวากังหันลมที่มีสองโรเตอรหมุน
สวนทางกัน มีคาสัมประสิทธิ์กําลังมีคาสูงสุดมีเพิ่มขึ้น 8 % เมื่อเทียบ
กับกังหันลมโรเตอรเดียว แตผลที่ไดจากการทดลองทั้งหมดที่ผานมา
พบวาคาสัมประสิทธิ์กําลังกังหันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกันมีคา
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 21 % ดั้งนั้นจึงนาจะพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร
ขึ้นใหม ตลอดจนการหารูปแบบกังหันลมและความเร็วลมที่เหมาะสม
เมื่อไหลผานโรเตอรกังหันลมแบบสองโรเตอรหมุนสวนทางกันโดยใช
สมการโมเมนตัมในแนวแกน อันเปนวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้

และไดสัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดเปน 16/27 หรือ 59.3%
เรียกวา
สัมประสิทธิ์กําลังของ Betz ทฤษฎีนี้เมื่อนําไปใชรวมกับทฤษฎีอีลีเมนท
ของใบ (Blade Element Theory) สามารถออกแบบรูปรางใบพัดกังหัน
ลมได
ทฤษฎีที่ใชวิเคราะหกังหันลมที่โรเตอรวางเรียงกัน 2 โรเตอร ได
เสนอโดย Newman [2] พบวากําลังงานสูงสุดที่กังหันลมทํางานไดมี
คาเปน 16/25 หรือ 64 % ของกําลังงานจากลม ความเร็วลมขณะผาน
โรเตอรตัวแรกมีคาเปน 0.8 ของความเร็วลมอิสระ ความเร็วลมขณะ
ผานโรเตอรตัวที่ 2 มีคาเปน 0.4 ของความเร็วลมอิสระ หลังจากนั้น
Newman [3] ไดขยายทฤษฎีโดยเพิ่มจํานวนโรเตอรไหมีจํานวนมากขึ้น
จนถึงจํานวนไมจํากัด (Infinity Rotor) และพบวาคาสัมประสิทธิ์กําลัง
สูงสุดของกังหันลมที่จํานวนโรเตอรไมจํากัดวางเรียงตอเนื่องกันมีคา
เปน 2/3 หรือ 66.67 %
นอกเหนื อ จากการวิ เ คราะห ท างทฤษฎี แ ล ว ในทางปฏิ บั ติ ไ ด มี
ผูออกแบบและสรางกังหันลมสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน โรเตอรตัวแรก
ทําหนาที่เปลี่ยนรูปพลังงานลมเปนพลังงานกล เนื่องจากความเร็วลมที่
อยูดานหลังโรเตอรตัวแรกนี้ ยังมีคาสูงอยูเพียงพอที่จะดึงพลังงานไปใชได
อี ก จึ ง วางโรเตอร อี ก ตั ว หนึ่ ง อยู ด า นหลั ง ของโรเตอร ตั ว แรก ทํ า หน า ที่
เปลี่ ย นรู ป พลั ง งานลมเป น พลั ง งานกลเช น เดี ย วกั บ โรเตอร ตั ว แรก
พลังงานเพลาจากโรเตอรทั้งสองมักจะนํามาขับเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยที่
เพลาหนึ่งขับโรเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟา อีกเพลาหนึ่งสเตเตอรของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาดังแสดงในรูปที่1

รูปที่ 1 แสดงกังหันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน
Ushiyama และคณะ [4] ไดทดลองสรางโมเดลกังหันลมแบบ
โรเตอรหมุนสวนทางกัน โรเตอรตัวแรกมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.6 m
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2. ทฤษฎี
โรเตอรของกังหันลม 2 ตัวถูกแทนที่ดวย Actuator-Disc ดังแสดง
ในรูปที่ 2

Stream tube 2

(1-f)V

Stream tube 1

(1-e)V
Stream tube 2
V

Stream tube 1

p0

(1-b-c)V

(1-a)V
(1-b)V

P1

P

2

x

V

(1-b-d)V

(1-e)V
โรเตอร 1

(1-f)V
โรเตอร 2

โรเตอร 1

ก. ความเร็วที่ตําแหนงตางๆ
โรเตอร 2

p+

p+

1-Inner

รูปที่ 2 แสดงไดอะแกรมกังหันลมที่มีสองโรเตอร
จากไดอะแกรมในรูปที่ 2 ความเร็วลมอิสระ V เคลือ่ นที่ใน
ความดันบรรยากาศ p0 ไหลผานกังหันลม กังหันลมอยูในทอสตรีม
สองทอ
คือทอสตรีมดานใน(ทอสตรีม1)และทอสตรีมดานนอก(ทอ
สตรีม2)
โดยทอสตรีมดานนอกมีหนาตัดเปนวงแหวนลอมทอสตรีม
ดานใน ทอสตรีมดานในตัดผานบางสวนของโรเตอรตัวแรก (โรเตอร 1)
มีพื้นที่เปน A1− Inner และมีขนาดเทากับโรเตอรตัวที่สอง (โรเตอร 2),
A2 เมื่อไหลผานโรเตอร 2 ทอสตรีมดานนอกมีขนาดเทากับโรเตอร 1,
A1 เมื่อไหลผานโรเตอร 1 กําลังงานกลที่ไดจากพื้นที่ A1− Inner มี
คาเปน P1− Inner กําลังงานกลที่ไดจากพื้นที่ดานนอก A1−Outer มีคา
เปน P1−Outer กําลังงานกลที่เปลีย่ นรูปที่โรเตอร 2 มีคาเปน P2

2

p0

p0
p1-Inner

p0
p-

2-Inner

ข. ความดันในทอสตรีม 1

p+
1-Outter

p0

p0
p1-Outter

ค. ความดันที่อยูระหวางทอสตรีม1 และทอสตรีม2
รูปที่ 3 แสดงความเร็ว และความดันที่ตําแหนงตางๆ
ความเร็วลมอิสระ V ไหลผานสวนในของโรเตอร 1 ภายในทอ
สตรีม 1 ดวยความเร็ว (1 − a)V ซึ่งมีผลใหเกิดความแตกตางของ
ความดันที่ดานหนาและดานหลังเปน ∆p1− Inner จากนั้นความเร็วมี
คาลดลงจนมีคาเปน (1 − b)V ซึ่งมีผลใหความดันภายในทอสตรีมที่
ตําแหนงนั้นมีคาเปนความดันบรรยากาศ ความเร็วลมลดต่ําลงไปอีก
จนมีคาเปน (1 − b − c)V เมื่อไหลผานโรเตอร 2 ซึ่งมีผลใหเกิด
ความแตกตางของความดันที่ดานหนาและดานหลังของโรเตอร 2 เปน
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[

แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 1 สวนใน,
T1− Inner = A1− Inner . p1+− Inner − p1−− Inner
แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 1 สวนนอก
T1−Outer = A1−Outer . p1+−Outerr − p1−−Outer
แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 2
T2 = A2 . p2+ − p2−

(

(

)

[

2

]

p 2+ − p 2− = 0.5 ρ (1 − b ) − (1 − b − d ) V 2
จากสมการที่ (9) และ (10) ได
2

2

[

]

p1+−Outer − p1−−Outer = 0.5 ρ 1 − (1 − f ) V 2
2

และสามารถคํานวณเปนแรงกระทําในแนวแกนไดดังนี้
แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 1 สวนใน

[

]

T1− Inner = 0.5 ρ A1− Inner 1 − (1 − b ) V 2

)

(

]

p1+− Inner − p1−− Inner = 0.5 ρ 1 − (1 − b ) V 2
จากสมการที่ (7) และ (8) ได

∆p2 หลังจากผานโรเตอร 2 แลว ความเร็วลมมีคาลดลงจนมีคาเปน
(1 − b − d )V ซึ่งมีผลใหความดันภายในทอสตรีมที่ตําแหนงนั้นมี
คาเปนความดันบรรยากาศ
ความเร็วลมอิสระ V ไหลผานสวนนอกของโรเตอร 1 ซึ่งอยู
ระหวางทอสตรีม 1 และทอสตรีม 2 ดวยความเร็ว (1 − e)V ซึ่ง
มีผลใหเกิดความแตกตางของความดันที่ดานหนาและดานหลังเปน
∆p1−Outer จากนั้นความเร็วมีคาลดลงจนมีคาเปน (1 − f )V
ซึ่งมีผลใหความดันภายในทอสตรีมที่ตําแหนงนั้นมีคาเปนความดัน
บรรยากาศ

(2)

)

2

แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 2

[

(11)

]

T2 = 0.5 ρ A2 (1 − b ) − (1 − b − d ) V 2

(3)

2

2

[

]

T2 = 0.5 ρ A2 2d − 2bd − d 2 V 2
แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 1 สวนนอก

(4)

[

สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงไกลจากดานหนาโรเตอร1 จน
ถึงตําแหนงชิดหนาโรเตอร 1 สวนใน
2
p0 + 0.5 ρV 2 = p1+− Inner + 0.5 ρ (1 − a ) V 2 (5)

(12)

]

T1−Outer = 0.5 ρ A1−Outer 1 − (1 − f ) V 2
2

(13)

แรงกระทําตามแนวแกนสามารถวิเคราะหไดอีกทางหนึง่ คือ ใช
สมการโมเมนตัมตามแนวแกนดังนี้

สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงชิดหลังโรเตอร 1 สวนใน จนถึง
ตําแหนงที่ความดันเปนบรรยากาศทีอ่ ยูระหวางโรเตอร 1 และโรเตอร 2
2
p1−− Inner + 0.5 ρ (1 − a ) 2 V 2 = p0 + 0.5 ρ (1 − b ) V 2
(6)
สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงความดันบรรยากาศที่อยูระหวาง
โรเตอร 1 และโรเตอร 2 สวนใน จนถึงตําแหนงชิดหนาโรเตอร 2 สวน
ใน
2
p0 + 0.5ρ (1 − b) 2 V 2 = p 2+ + 0.5ρ (1 − b − c ) V 2
(7)
สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงชิดหลังโรเตอร2 จนถึงตําแหนง
ที่มีความดันบรรยากาศดานหลัง
2
2
p 2− + 0.5 ρ (1 − b − c ) V 2 = p0 + 0.5 ρ (1 − b − d ) V 2
(8)
สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงไกลจากดานหนาโรเตอร1 สวน
นอก จนถึงตําแหนงชิดหนาโรเตอร1 สวนนอก

T1− Inner = ρ A1− Inner (1 − a )[1 − (1 − b )] V 2

(14)

T2 = ρ A2 (1 − b − c )[(1 − b ) − (1 − b − d )] V 2
(15)
T2 = ρ A2 d (1 − b − c ) V 2

T1−Outer = ρ A1−Outer (1 − e )[1 − (1 − f )]V 2

(16)

สมการ (11) = สมการ (14) ได
b = 2a
สมการ (12) = สมการ (15) ได
d = 2c
สมการ (13) = สมการ (16) ได
f = 2e

(17)
(18)
(19)

กําลังงานทางกลทีไ่ ดจากกังหันลมคํานวณไดจากพลังงานจลนที่
เปลี่ยนแปลงไปตอหนวยเวลา

(9)
p0 + 0.5ρV 2 = p1+−Outer + 0.5ρ (1 − e )V 2
สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงชิดดานหลังโรเตอร1 สวนนอก
จนถึงตําแหนงที่มีความดันบรรยากาศดานหลัง
2
2
p1−−Outer + 0.5 ρ (1 − e ) V 2 = p0 + 0.5 ρ (1 − f ) V 2
(10)
จากสมการที่ (5) และ (6) ได

[

P1− Inner = 0.5 ρ A1− Inner (1 − a )V V 2 − (1 − b ) V 2

[

หรือ P1− Inner = 0.5ρ A1− InnerV 3 4a(1 − a )2

4
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2

]

]

(20)
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2

หรือ

2

[

P2 = 0.5 ρ A2V 3 (1 − b − c ) 2d − 2bd − d 2

[

P1−Outer = 0.5 ρ A1−Outer (1 − e )V V − (1 − f ) V

หรือ

2

2

[

P1−Outer = 0.5ρ A1−OuterV 3 4e(1 − e )

2

]
2

]

]

(21)

(22)

]

[

+ (1 − b − c ) 2d − 2bd − d 2

)

2

)

]

0.2

0.3

0.4

0.5

สัมประสิทธิ์กําลังมีคาสูงสุดเมื่อคา a เปน 0 ซึ่งมีความหมายวา
ไมมีใบพัดในทอสตรีมณ.ตําแหนงโรเตอร1 ดังนัน้ เมื่อแทนคา a = 0
ในสมการ (26) จะได

(23)

(24)

)

⎛ 16 ⎞
2
C p = 4c(1 − c ) + ⎜ ⎟ c
⎝ 27 ⎠

หาคา c เพื่อใหไดคา C p max
ไดสมการ c 2 − 1.3333c + 0.382716 = 0
คําตอบที่ไดคือ c = 0.418 และไดคา C p max = 0.814 ซึ่งเปนผล
เดียวกันกับที่แสดงมาแลวในรูปที่ 4
คํานวณคา m = A1− Inner = 0.58
A

สมการ (24) ตองวิเคราะหรวมกับกฎทรงมวลของของไหล ภายใน
ทอสตรีม1
(25)
m(1 − a ) = (1 − 2a − c )
แทนคา (25) ใน (24) และเขียนสมการ C p ในรูปของตัวแปร
a และ c ได
⎛ 16 ⎞⎛ a + c ⎞
C p = 4(1 − 2a − c ) a + c − 2ac − a 2 − c 2 + ⎜ ⎟⎜
⎟
⎝ 27 ⎠⎝ 1 − a ⎠

(

0.1

รูปที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์กําลังเมือ่ เปลี่ยนแปลงคาความเร็ว
เหนี่ยวนํา a และ c

]

⎛ 16 ⎞
2
C p = m 4a(1 − a ) + ⎜ ⎟(1 − m )
⎝ 27 ⎠
+ (1 − b − c ) 2d − 2bd − d 2

(

0.3

Axial Induction Velocity,c

หาคา e เพื่อใหไดคา C p สูงสุด ไดคา e = 1 3 หรือ
0.3333 ดังนั้น

[

a=0
a=0.1
a=0.2
a=0.3
a=0.3333
a=0.4

0.4

]

C p = m 4a (1 − a ) + (1 − m ) 4e(1 − e )

(

0.5

0

(

2

0.6

0.1
0

⎞
⎛A
2
+ ⎜ 1−Outer ⎟ 4e(1 − e )
⎝ A ⎠
⎛A ⎞
+ ⎜ 2 ⎟(1 − b − c ) 2d − 2bd − d 2
⎝ A⎠
กรณีที่ A = A2 = ( A1− Inner + A1−Outer )
A
และ m = 1− Inner ได
A

[

0.8
0.7

0.2

]

[

0.9

]

กําลังงานทางกลรวม
P = P1− Inner + P1−Outer + P2
เมื่อคํานวณเปนคาสัมประสิทธิของกําลังงานจะได
⎞
⎛A
2
C p = ⎜ 1− Inner ⎟ 4a(1 − a )
⎝ A ⎠

[

เสนกราฟบางเสนสิ้นสุดเร็วกวาเสนอื่นเนื่องจากจุดที่เลยออกไปไม
สอดคลองกับกฎของการทรงมวล

Power Coefficient

[

P2 = 0.5ρ A2 (1 − b − c )V (1 − b ) V 2 − (1 − b − d ) V 2

)

(26)

รูปที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์กําลังงาน ( C p ) ที่ไดมาจากโรเตอร1
และโรเตอร2 ซึ่งพบวาโรเตอร2 ใหคา C p 2 สูงสุดเมื่อคา c เปน
1/3 แตคา C p โดยรวมมีคาเปน 0.79

ตําแหนงที่คา C p รวมมี

คาสูงสุดอยูที่ c = 0.418 และไดคา C p โดยรวมเปน 0.814 ซึ่งเปน
ผลจากโรเตอร1 ใหคา C p1 สูงขึ้น อันเปนผลสืบเนื่องจากพื้นที่ของทอ
สตรีม1 ที่ผานโรเตอร1 ลดลง และพื้นที่สวนนอกของใบมีมากขึ้น

3. ผลที่ไดจากการวิจัย
จากการแทนตัวแปรดวยตัวเลขพบวาไดผลการวิเคราะห แสดงได
ดังรูปที่ 4 และ 5
รูปที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์กําลัง เมื่อปรับคา ความเร็วเหนี่ยวนํา
(Axial Induction Velocity), c จาก 0 จนถึง 0.5 เมื่อใหคา ความเร็ว
เหนี่ยวนํา a มีคา 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3333, 0.4 ตามลําดับ มี
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0.9
0.8

Rotor 1
Rotor 2
Total

Power Coefficient

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2
0.3
0.4
Axial Induction Velocity, c

0.5

รูปที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์กําลังที่ไดจากโรเตอร1, 2 และผลรวม
4. อภิปรายผล
สัมประสิทธิ์กําลังงานกังหันลมสูงสุดที่ไดจากงานวิจัยนี้มีคาสูงกวา
ผลการวิเคราะหโดย Newman เหตุผลที่เปนเชนนั้นเนื่องจาก
โมเดลของ Newman ไดวางใหโรเตอร 2 ทํางานภายใตเวก (Wake)
ของโรเตอร 1 ซึ่งเปนวิธีการทั่วไปของการออกแบบกังหันลมชนิดที่มี
สองโรเตอร งานวิจัยนี้ไดใชประโยชนจากรูปรางของกังหันลมแบบ
แกนเพลาในแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) ที่มีระยะหาง
ในแนวแกนระหวางโรเตอรทั้ง 2 ตัว และมีการเปลี่ยนขนาดพื้นที่ของ
ทอสตรีม
5. สรุปผลการวิจยั
ในงานวิจัยนี้ไดเสนอการออกแบบกังหันลมชนิดที่มีสองโรเตอรหมุนสวน
ทางกันจากวิธีการออกแบบเดิม
โดยใหโรเตอรตัวแรกมีลักษณะที่
สวนกลางเปดเปนชองมีพื้นที่เปน 58 % ของพื้นที่ของโรเตอรตัวที่สองที่
อยูขางหลัง หรือคิดเปนของเสนผาศูนยกลางของชองเปดเปน 76.2 %
ของเสนผาศูนยกลางของโรเตอรตัวที่สองที่อยูขางหลัง
ดังแสดงใน
รูปที่ 6
ตําแหนงที่มีคารัศมีที่มากกวาสวนที่ชองเปดดังกลาวไดรับ
ออกแบบรูปรางใบพัดโดยใชทฤษฎีของ Betz กลาวคือให ความเร็วลม
ในแนวแกนขณะผานโรเตอรมีคาเปน 2/3 ของความเร็วลม กานของใบ
ที่ผานชองวางไดรับการออกแบบใหรับแรงที่เกิดขึ้นจากใบและใหเกิดแรง
ตานอากาศมีคาต่ํา โดยไมไดมีวัตถุประสงคหลักที่จะทําหนาที่เปลี่ยนรูป
พลังงาน
โรเตอรตัวที่สองไดรับการออกแบบให ความเร็วลมใน
แนวแกนขณะผานกังหันลมมีคาเปน 0.582 ของความเร็วลม จากการ
คํานวณทางทฤษฎีไดคาสัมประสิทธิ์กําลังงานกังหันลมมีคาเปน 81.4 %
กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนขอขอบคุณ Dr.Choon Tan จาก Gas Turbine Lab, MIT
ที่ไดใหขอคิดและขอแนะนําในงานวิจัยนี้

รูปที่ 6 แสดงกังหันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกันที่ไดจาก
งานวิจัยนี้
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การประมาณค่าแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงโดยใช้
วิธีการชดเชยแบบปรับตัวได้
Estimation of DC Motor Variable Torque using Adaptive Compensation
จิระพล ศรีเสริฐผล* ชาญยุทธ ขจรไตรเดช
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4422-3117 โทรสาร 0-4422-3119 *อีเมล์ jiraphon@sut.ac.th
บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั มีการนํ ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้ในอุตสาหกรรม
เป็ นจํา นวนมาก เช่น แขนกลของหุ่นยนต์ ระบบขับเคลื่อนสายพาน
และเซอร์โวมอเตอร์แบบไฮดรอลิกส์ เป็ นต้น ผลกระทบของค่าแรงบิดที่
เปลี่ยนแปลง (variable torque) ทีเ่ กิดขึนมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งระบบควบคุมโดยทัวไปของ
่
้
้
มอเตอร์ไ ฟฟ ากระแสตรงใช้ก ารเพิ่ม ค่ า กระแสไฟฟ า ให้ก ับ มอเตอร์
เพื่อให้ได้แรงบิดและความเร็วรอบตามต้องการเท่านัน โดยไม่มกี าร
พิจารณาในส่วนของค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง ในทางปฏิบตั คิ ่าแรงบิดที่
เปลีย่ นแปลงนีไม่สามารถวัดได้โดยตรง บทความนีได้นําเสนอวิธกี ารใน
การประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงของมอเตอร์ไฟกระแสตรง โดยใช้
วิธกี ารชดเชยแบบปรับตัวได้ (adaptive compensation) เพือ่ ประมาณ
ค่ า ของแรงบิ ด ที่เ ปลี่ ย นแปลง ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการพัฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
คําสําคัญ: การออกแบบตัวสังเกต, การชดเชยแบบปรับตัวได้
Abstract
Nowadays, DC motor drives are widely used in industry for
drive systems such as robot arms, conveyors, and hydraulic
servo motors. The performances of DC motor control systems are
reduced by the effect of DC motor variable torque. The control
system of a DC motor will increase the electric current in a DC
motor to maintain a desirable speed when the DC motor receives
the variable torque or disturbance torque. However, variable
torque is not taken into account in most control methods.
Generally, the variable torque of a DC motor is difficult to
measure in practice but it can be estimated. This paper
demonstrated a method for estimating the variable torque of DC
motors by using a method called “adaptive compensation”. The

results of the study can be used to improve and develop the
performance of DC motor control systems.
Keywords: Observer Design, Adaptive Compensation
1. บทนํา
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทีน่ ํามาใช้งานอย่างกว้างขวางในปจั จุบนั
ถูก ควบคุ มโดยใช้ตวั ควบคุ มแบบต่างๆเพื่อให้มกี ารตอบสนองอย่า ง
เหมาะสมกับลักษณะงานนันๆ ในภาวะของการทํางานจริงโหลดจาก
ภาระงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงของโหลดจาก
ภาระงานของระบบจะทําให้เกิดแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงเข้ามารบกวนการ
ทํา งานของระบบควบคุ ม ผลกระทบของค่า แรงบิด ที่เ ปลี่ย นแปลงที่
เกิดขึนนี มีผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการทํางานของระบบควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง ซึ่ ง ระบบควบคุ ม โดยทัว่ ไปของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรงใช้วธิ กี ารเพิม่ ค่ากระแสไฟฟ้าให้กบั มอเตอร์เพือ่ ให้ได้แรงบิด
และความเร็วรอบตามต้องการในภาวะทีม่ แี รงบิดเปลีย่ นแปลง โดยไม่ม ี
การพิจ ารณาในส่ ว นของค่ า แรงบิด ที่เ ปลี่ย นแปลงเป็ น ผลให้ร ะบบ
ควบคุมต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อปรับปรุงการตอบสนองของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็ นไปตามต้องการ และหากระบบควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงมีการนําตัวสังเกตมาใช้ในการประมาณค่าตัวแปรสเตต
เพือ่ นําไปใช้ในการควบคุมระบบเช่น วิธกี ารของ Full-state feedback
control [1, 2] ผลของค่าแรงบิดทีเ่ ปลี่ยนแปลงจะทําให้เกิดความ
ผิดพลาดขึนกับการประมาณค่าตัวแปรสเตตโดยใช้ต วั สัง เกต ดังนัน
ประสิทธิภาพของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงลดลง ในทาง
ปฏิบตั คิ ่าแรงบิดทีเ่ ปลี่ยนแปลงนีไม่สามารถวัดได้โดยตรงแต่สามารถ
ประมาณค่าได้ งานวิจยั นีได้นําเสนอวิธกี ารในการประมาณค่าแรงบิดที่
เปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้วธิ กี ารชดเชยแบบ
ปรับ ตัว ได้ เ พื่อ ประมาณค่ า ของแรงบิด ที่เ ปลี่ ย นแปลง ซึ่ง จะเป็ น
ประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง การประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยใช้ตวั สังเกตแบบ
ปรับตัวทีส่ ร้างจากหลักการของ Lyapunov ทําให้ระบบมีเสถียรภาพ [3]
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และเพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมทําให้การตอบสนองของระบบมี
ความผิดพลาดลดลง [4] การชดเชยค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงให้กบั
ระบบควบคุ ม จะทํา ให้ก ารแกว่ง ตัว ของระบบในภาวะที่ร ะบบได้ร บั
แรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงลดลง [5] ตัวสังเกตแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงสามารถ
ใช้งานร่วมกับ Kalman Filter เพือ่ ลดผลกระทบของสัญญาณรบกวน [6]
และการใช้การประมาณค่าแรงบิดเปลีย่ นแปลงร่วมกับตัวควบคุมแบบ
ปริพนั ธ์ (Integral Control) สามารถแก้ปญั หาในกรณีท่รี ะบบไม่
สามารถใช้อตั ราขยายทีม่ ขี นาดใหญ่ได้ [7, 8] นอกจากนีการใช้ตวั
สังเกตเพือ่ ประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมและสามารถลดการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดในระบบลงได้

load torque (N·m)
linear approximation of viscous friction (N·m·s/rad)
resistance ( Ω )
inductance (H)
armature current (A)
ω angular velocity (rad/s)
Va armature voltage (V)
Vb back emf (V)

TL
b
Ra
La
ia

3.แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของตัวสังเกตอันดับเต็ม
สมการของตัวสังเกตอันดับเต็มในรูปแบบของ State Space

2.แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
ในงานวิจ ัย นี ใช้ ม อเตอร์ไ ฟฟ้ ากระแสตรงและควบคุ ม ด้ ว ยวิธ ี
Armature Control ใช้การปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าทีใ่ ห้กบั วงจรอาร์
เมเจอร์(Armature Circuit) เพื่อควบคุมความเร็วรอบโดยให้ค่า
กระแสไฟฟ้าทีใ่ ห้กบั วงจรสนาม(Field Circuit)คงทีด่ งั แสดงในรูปที่ 1
การควบคุมจะปรับเปลีย่ นค่าความต่างศักย์ทใ่ี ห้กบั วงจรอาร์เมเจอร์ เรา
จะได้สมการของแรงบิด

สมการของวงจรไฟฟ้า

เมือ่
(2)

di
Va − Vb = La + Ra ⋅ ia
dt
Vb = Kb ⋅ ω

Kt
I
Kb
−
La

⎤
⎡ −1 ⎤
⎥ ⎧ω ⎫ ⎡ 0 ⎤
⎥ ⎨ ⎬ + ⎢ 1 ⎥ ⋅ Va + ⎢ I ⎥ ⋅ TL
⎢ ⎥
⎥ ⎩ia ⎭ ⎢ ⎥
⎢⎣ La ⎥⎦
⎣ 0⎦
⎥⎦

⎧ω ⎫
y = [1 0] ⋅ ⎨ ⎬
⎩ia ⎭

เมือ่ I moment of inertia (kg·m2)
Kt torque constant (N·m/A)
Kb electromotive force constant (V·s/rad)
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⎤
⎥ ⎪⎧ωˆ ⎪⎫ ⎡ 0 ⎤
⎥ ⎨ ⎬ + ⎢ 1 ⎥ ⋅ Va
⎥ ⎩⎪iˆa ⎭⎪ ⎢ ⎥
⎣⎢ La ⎦⎥
⎥⎦

(4)

e = y − Cxˆ = ω − ωˆ

เมือ่ กําหนดให้ค่าทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ ‘^’ คือค่าตัวแปรของตัวสังเกตที่
ได้มาจากการประมาณค่าจากระบบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ค่า e
คือค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบทีเ่ กิดขึนระหว่างระบบมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและตัวสังเกต
4.อัลกอริ ทึมแบบปรับตัวได้เพื่อใช้ในการประมาณค่าแรงบิ ดที่
เปลี่ยนแปลง
วิธที 1่ี . อัลกอริทมึ แบบปรับตัวได้เพือ่ ประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
จากวิธ ี Gradient Method
จากสมการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในภาวะทีร่ ะบบได้รบั
แรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงสามารถจัดรูปได้คอื

รูปที่ 1 แผนภาพวงจรอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
สมการของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงในรูปแบบของ State Space
⎡ b
−
d ⎡ω ⎤ ⎢ I
⎢
⎢ ⎥=
dt ⎣ia ⎦ ⎢ − Ra
⎢⎣ La

Kt
I
Kb
−
La

⎡ −1 ⎤
⎡ L1 ⎤
+ ⎢ I ⎥ ⋅ TˆL + ⎢ ⎥ e
⎢ ⎥
⎣ L2 ⎦
⎣ 0⎦
⎧⎪ωˆ ⎫⎪
yˆ = [1 0] ⋅ ⎨ ⎬
⎩⎪iˆa ⎭⎪

(1)

I ω& = −b ⋅ ω + K t ⋅ ia − TL

เมือ่

⎡ b
−
d ⎡ωˆ ⎤ ⎢ I
⎢
=
⎢ ⎥
dt ⎣iˆ ⎦ ⎢ − Ra
⎢⎣ La

⎡R b⎤
⎡R b K K ⎤
Kt
Va = ω&& + ⎢ a + ⎥ ω& + ⎢ a + b t ⎥ ω
La I
La I ⎦
⎣ La I ⎦
⎣ La I

(5)

R
1
+ T&L + a TL
I
La I

(3)

⎡R b K K ⎤
⎡R b⎤
Kt
, a1 = ⎢ a + b t ⎥ , a2 = ⎢ a + ⎥
La I
L
I
L
I
a
⎣ a
⎦
⎣ La I ⎦
R
1
α1 = a , α 2 =
La I
I
b1 =

เมือ่

จะได้
&& + a2ω& + a1ω + α2T&L + α1TL
b1 Va = ω

(6)
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เมื่อ สามารถทราบค่า ตัว แปรต่ า งๆในระบบของมอเตอร์ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง และกํ า หนดให้ค่ า ตัว แปรของระบบมีค่ า คงที่ มีเ พีย งค่ า
แรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง ( TˆL ) เพียงค่าเดียวทีท่ ําให้เกิดความผิดพลาดใน
การประมาณค่าตัวแปรสเตต ดังนันเราจะได้สมการของตัวสังเกต คือ
⎡R b⎤
⎡R b K K ⎤
Kt
Va = ω&&ˆ + ⎢ a + ⎥ ωˆ& + ⎢ a + b t ⎥ ωˆ
La I
La I ⎦
⎣ La I ⎦
⎣ La I

การประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงของระบบโดยใช้อลั กอริทมึ
แบบปรับตัวได้ทส่ี ร้างจาก Lyapunov’s Direct Method จะสามารถทํา
การประมาณค่าของแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ จากสมการที่ (10) เรากํา
ให้ Lyapunov Function คือ

(7)

a
e& 2
1 & &ˆ 2
V (e, TˆL ) = 1 e 2 + +
(TL − TL )
2
2 2γ 2

R
1 &
+ TˆL + a TˆL
I
La I
b1 =

เมือ่

⎡R b K K ⎤
Kt
, a1 = ⎢ a + b t ⎥
La I
La I ⎦
⎣ La I

โดยที่ γ 1 และ γ 2 คือ อัตราการปรับตัว
พิจารณาอนุ พนั ธ์ของ Lyapunov Function

⎡R b⎤
R
1
a2 = ⎢ a + ⎥ , α1 = a , α 2 =
L
I
L
I
I
a
⎣ a
⎦

จะได้
&
b1 Va = ω&&ˆ + a2ωˆ& + a1ωˆ + α 2TˆL + α1TˆL

&
dV (e, TˆL )
1
& ⎛ dTˆ ⎞
&&& + (T&L − TˆL ) ⎜ − L ⎟
= a1ee& + ee
⎜ dt ⎟
γ2
dt
⎝
⎠
ˆ
⎛ dT ⎞
1
+ (TL − TˆL ) ⎜ − L ⎟
γ1
⎝ dt ⎠

(8)

ดังนันหลักการทํางานของอัลกอริทมึ แบบปรับตัวได้คอื การปรับ
ค่าตัวแปร ( TˆL ) ให้ความแตกต่างระหว่างเอาท์พุทของระบบมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและตัวสังเกตน้อยลง โดยกําหนดให้ Loss function
( J ) มีคา่

สมการที่ (6) ลบด้วยสมการที่ (8) จะได้

เมือ่

&
&&
e = −a2e& − a1e − α2 (T&L − TˆL ) − α1 (TL − TˆL )
&& − ω&&ˆ , e& = ω& − ωˆ& , e = ω − ωˆ
e&& = ω

(10)

การเปลีย่ นแปลงของตัวแปร ( TˆL ) ในทิศทาง Negative gradient
of Loss function ( J ) คือ
dTˆL
dJ
de
= −γ
= −γ e
ˆ
dt
dTL
dTˆL
โดยที่ de = − dωˆ
dTˆ
dTˆ
L

(11)
(12)

L

และ γ คือ อัตราการปรับตัว
ดังนัน เรากําหนดให้ Sensitivity Function เท่ากับ
dωˆ
v=
dTˆL

(13)

เมื่อตัวแปรปรับค่า ( TˆL ) มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของ
สมการ (8) ต่อการเปลีย่ นแปลงของตัวแปร คือ
∂ 2v
dv
+ a2
+ a1v = −α1
∂t 2
dt

(14)

วิธที ่ี 2. อัลกอริทมึ แบบปรับตัวได้เพือ่ ประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
จากวิธ ี Lyapunov’s Direct Method

(16)

แทนค่าสมการที่ (10) ในสมการที่ (16) จะได้

(9)

1
J (TL ) = e 2
2

(15)

1
+
(TL − TˆL ) 2
2γ 1

เมือ่

&
1 dTˆL
dV (e, TˆL )
&
= − a2 e& 2 + (T&L − TˆL )(−
− e&α 2 )
dt
γ 2 dt
1 dTˆL
+ (TL − TˆL )( −
− e&α1 )
γ 1 dt
&
dTˆL
= −γ 2e&α 2
dt
dTˆL
= −γ 1e&α1
dt

(17)

(18)

จะทําให้
dV (e, TˆL )
= − a2 e& 2
dt

(19)

จากสมการที่ (19) จะทําให้อนุ พนั ธ์ของ Lyapunov function เป็ น
Negative Semi-Definite อัลกอริทมึ แบบปรับตัวได้ทส่ี ร้างขึนจะมี
เสถียรภาพ
5.ผลการจําลองสถานการณ์ ระบบ
ในหัวข้อ นีจะแสดงผลการจําลองการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรงในกรณีทร่ี ะบบได้รบั แรงบิดทีเ่ ปลี่ยนแปลง โดยจะพิจารณา
ระบบควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบระบบปิ ดที่มตี วั ควบคุมแบบ
พีไอ พร้อมทังผลการชดเชยค่า แรงบิดที่เ ปลี่ย นแปลงซึ่งได้จ ากการ
ประมาณให้กบั ตัวสังเกต ด้วยวิธ ี Gradient Method และ Lyapunov’s
Direct Method สําหรับค่าตัวแปรทีใ่ ช้ในการจําลองสถานการณ์และการ
ทดลองนัน ได้จากวิธกี ารระบุเอกลักษณ์ของระบบ เนื่องจากค่าทีไ่ ด้จาก
คูม่ อื มีความผิดพลาดอยูม่ าก
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I = 2.0069 × 10−5 kg ⋅ m 2 / rad , K t = 0.052 N ⋅ m / A
K b = 0.057 V ⋅ s / rad , b = 3.3677 ×10−5 N ⋅ m ⋅ s / rad
Ra = 2.9981Ω , La = 2.0864 × 10−3 H

การศึกษาการจําลองสถานการณ์ระบบได้พจิ ารณาผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงค่า TL (t ) เป็ น 2 กรณี
กรณี ท่ี 1 ระบบมีค่ า TL (t ) เปลี่ย นแปลงเป็ น ขันบัน ได (Step
Function) ดังแสดงในรูปที่ 2

Variable Torque
0.12

0.1

0.08
torque (Nm)

Variable Torque
0.12

0.1

0.06

0.04

torque (Nm)

0.08

0.02
Exact Value
Estimated Value

0.06

0
0.04

0.02

0

0

5
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15

20
time (s)

25
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35

40

รูปที่ 2. แสดงค่า TL (t ) สําหรับกรณีท่ี 1
กรณี ท่ี 2 ระบบมีค่า TL (t ) = 0.1sin(0.1t ) และมีค่า เวลาหน่ ว ง
(Delay Time) = 5 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 3

5

10

15

20
time (s)

25

30

35

40

Motor Current
5
4.5
4

Variable Torque
0.16

3.5
3
current (A)

0.12
0.08
0.04
torque (Nm)

0

รูปที่ 4. แสดงค่า TL (t ) และ TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 1 สําหรับกรณีท่ี 1
ผลการประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง และการประมาณค่าตัว
แปรสเตต iˆa โดยใช้วธิ กี าร Gradient Method ทีก่ ระทํากับระบบของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพทังสองกรณี ดังแสดง
ในรูปที่ 4, 5, 6 และ 7
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รูปที่ 3. แสดงค่า TL (t ) สําหรับกรณีท่ี 2
การทํา งานของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงในภาวะที่ระบบได้รบั
แรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลงจะทําให้มกี ารเปลีย่ นแปลงของความเร็วรอบ และ
ค่ า ของกระแสไฟฟ้ าจะเพิ่ม ขึนเป็ น สัด ส่ ว นโดยตรงกับ ค่ า แรงบิด ที่
เปลี่ยนแปลง และการทํางานของตัวสังเกตเมื่อระบบได้รบั แรงบิดที่
เปลีย่ นแปลงการประมาณค่าตัวแปรสเตตของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
จะมีความผิดพลาดเกิดขึน

รูปที่ 5. แสดงค่า ia และ iˆa เมือ่ มีการชดเชยค่า TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 1
สําหรับกรณีท่ี 1
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รูปที่ 6. แสดงค่า TL (t ) และ TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 1 สําหรับกรณีท่ี 2
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รูปที่ 7. แสดงค่า ia และ iˆa เมือ่ มีการชดเชยค่า TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 1
สําหรับกรณีท่ี 2
ผลการประมาณค่าแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงและการประมาณค่าตัว
แปรสเตต iˆa โดยใช้วธิ กี าร Lyapunov’s Direct Method ทีก่ ระทํากับ
ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพทังสองกรณี
ดังแสดงในรูปที่ 8,9,10 และ11

รูปที่ 10. แสดงค่า TL (t ) และ TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 2 สําหรับกรณีท่ี 2
จากการจําลองสถานการณ์ของระบบแสดงให้เห็นว่าการชดเชยค่า
แรงบิด ที่เ ปลี่ย นแปลงที่ก ระทํ า กับ ระบบมอเตอร์ไ ฟฟ้ ากระแสตรง
สามารถลดความผิดพลาดในการประมาณค่าตัวแปรสเตตของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ตวั สังเกตได้
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รูปที่ 8. แสดงค่า TL (t ) และ TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 2 สําหรับกรณีท่ี 1

รูปที่ 11. แสดงค่า ia และ iˆa เมือ่ มีการชดเชยค่า TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 2
สําหรับกรณีท่ี 2
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การทดลองนีใช้เครือ่ งมือ Precision Modular Servo System เป็ น
ชุดเครื่องมือทดลองทดลองทีม่ รี ะบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
โดยใช้โปรแกรม Simulink Real Time ของMATLAB การเชื่อมต่อ
สัญญาณการควบคุมระหว่างคอมพิวเตอร์ดว้ ย PCI 1711 card
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รูปที่ 9. แสดงค่า ia และ iˆa เมือ่ มีการชดเชยค่า TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 2
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รูปที่ 12. แสดงค่า ia และ iˆa เมือ่ มีการชดเชยค่า TL (t ) โดยวิธที ่ี 1
สําหรับกรณีท่ี 1
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รูปที่ 15. แสดงค่า TL (t ) และ TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 2 สําหรับกรณีท่ี 1
ผลการทดลองการประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง และการ
ประมาณค่าตัวแปรสเตต iˆa ของระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยวิธ ี
Gradient Method และLyapunov’s Direct Method ดังแสดงในรูปที่
12, 13, 14 และ15

current (A)

3.5
3
2.5
2
1.5
1
Plant
Observer

0.5
0

0

5

10

15

20
time (s)

25

30

35

40

รูปที่ 13. แสดงค่า ia และ iˆa เมือ่ มีการชดเชยค่า TL (t ) โดยวิธที ่ี 2
สําหรับกรณีท่ี 1
Variable Torque
0.12

0.1

torque (Nm)

0.08

0.06

0.04

0.02

0

-0.02

Exact Value
Estimated Value
0

5

10

15

20
time (s)

25

30

35

40

รูปที่ 14. แสดงค่า TL (t ) และ TˆL (t ) โดยวิธที ่ี 1 สําหรับกรณีท่ี 1
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7.สรุป
การศึกษาผลกระทบของค่าแรงบิดทีเ่ ปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึนต่อการ
ทํ า งานของระบบควบคุ ม ของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรง และเพื่อ
ประมาณค่าแรงบิดที่เปลี่ยนแปลง จากผลการจําลองสถานการณ์ของ
ระบบโดยวิธ ี Gradient Method และ Lyapunov’s Direct Method
แสดงให้เห็นว่าทังสองวิธกี ารสามารถประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ในส่ ว นของการทดลองนั นให้ ผ ลของการ
ประมาณค่าแรงบิดทีเ่ ปลีย่ นแปลง และการประมาณค่าตัวแปรสเตต iˆa
ของระบบยังไม่มปี ระสิทธิภาพดีพอเพียง เนื่องจากค่าตัวแปรทีใ่ ช้ของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการทดลองกับอัลกอริทมึ แบบปรับตัวได้นนั
มีค่าแตกต่างกัน จึงทําให้ผลการทดลองดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ ถ้า
เราสามารถทราบค่า ตัว แปรของระบบอย่า งถูก ต้อ ง ประสิท ธิภ าพที่
เกิดขึนจะมีผลเหมือนกันกับผลการจําลองสถานการณ์
การวิเคราะห์ เสถี ยรภาพของอัลกอริท ึมแบบปรับตัวได้ท่สี ร้างขึน
โดยวิธ ี Lyapunov’s Direct Method จะมีเสถียรภาพตามหลักการของ
ทฤษฎีเสถียรภาพ ส่วนวิธ ี Gradient Method จะต้ องทําการพิจารณา
ความเสถียรของระบบก่อน
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั กระบวนการเตาอบเป็ นกระบวนการที่สําคัญของการ
ผลิตชิน้ ส่วนของฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์ ซึง่ เป็ นกระบวนการทําความร้อนให้กบั
กาวที่ใ ช้ใ นการยึด ติด ระหว่ า งชิ้น ส่ ว นของฮาร์ด ดิส ต์ ไ ดรฟ์ โดยใช้
หลอดอิ น ฟราเรด ซึ่ ง มีร ะบบการควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิแ บบป้ อนกลับ
(Feedback Control) และมีตวั ควบคุมแบบพีไอดี กระบวนการควบคุม
อุ ณหภูมดิ งั กล่าว มักทําให้ระบบมีอุณหภูมสิ ูงเกินความต้องการและ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายในกระบวนการผลิต ซึง่ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คาด
ว่ า มี ส าเหตุ ม าจากการเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะทางกายภาพของ
กระบวนการเตาอบอินฟราเรด จึงทําให้ค่าตัวแปรของตัวควบคุมแบบ
พีไอดีทใ่ี ช้อยูไ่ ม่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูม ิ
ไม่เ ป็ นไปตามความต้องการ ดัง นัน้ ในงานวิจยั นี้ได้นําเสนอการระบุ
เอกลักษณ์ ของกระบวนการเตาอบแบบหลอดอินฟราเรด เพื่อหาค่า
สัมประสิทธิของตัวแปรในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์การ
ตอบสนองของกระบวนการเตาอบอบแบบหลอดอินฟราเรด เพื่อใช้ใน
การออกแบบตัวความคุมแบบพีไอดี ให้มคี วามเหมาะสมและสามารถ
ควบคุมอุณหภูมขิ องระบบให้สามารถทํางานเป็ นไปตามความต้องการ
ผลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบควบคุม
กระบวนเตาอบแบบหลอดอินฟราเรด
คําสําคัญ: การถ่ายเทความร้อน, ทฤษฎีควบคุม, การประมาณค่าตัว
แปร, การตอบสนองเหมาะสมทีส่ ดุ

system. This paper therefore presents infrared oven identification
technique to evaluate mathematical model coefficients. Enhanced
data are used in analyzing temperature output responses. And
then appropriate PID control parameters are designed in order to
control temperature to be within specification. The result will be
useful for infrared oven controller developing in the future.
Keywords: Heat Transfer, Control Theory, Parameter Estimation,
Response optimization
1. บทนํา
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์ สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์ ซึง่ มีกระบวนการประกอบชิน้ งาน โดยใช้
กาวเ พื่ อ ยึ ด ติ ด และมี ก า รอบกาวให้ แ ห้ ง โดยใช้ เ ตาอบแบบ
หลอดอินฟราเรด ซึง่ ในการควบคุมอุณหภูมขิ องการอบให้อยู่ใน ช่วง T1
- T2 C เป็ นเวลา ts วินาที พบว่ากระบวนการควบคุมอุณหภูมทิ ไ่ี ม่ม ี
ประสิทธิภาพ จะทําให้เกิดอุ ณหภูมทิ ่เี กินตามที่กําหนด ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายเกิดขึน้ กับตัวชิ้นงาน จากข้อมูลการวัดอุณหภูมขิ องเตา
อบแบบหลอดอินฟราเรดที่ใช้อยู่ในสายการผลิตจํานวน 3 เครื่อง ดัง
แสดงในรูปที่ 1 พบว่าอุณหภูมขิ องเตาอบทุกเครือ่ ง มีค่าออกนอกช่วงที่
ต้องการ อันเนื่องมาจากการพุง่ เกินของอุณหภูม ิ
Temperature Profile of IR Oven
110

Abstract
Temperature(Co)

Oven process is one of significant step for hard disk drive
manufacturing process nowadays. It processes by heating the
hard disk component adhesive using infrared wave. Oven
temperature is controlled using PID feedback control system.
However, this type of control system often cause temperature
over rising and lead in product damaging. The over temperature
problem is suspect to be taken from physical changing of oven.
This change makes PID control parameters not appropriate to
that new condition and result in low efficiency of its control
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รูปที่ 1 ข้อมูลการวัดอุณหภูมขิ องเตาอบแบบหลอดอินฟราเรด 3 เครือ่ ง
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ซึ่งปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มาจากการใช้ค่าตัวแปรของตัวควบคุมแบบพีไอดีท่ี
ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมไิ ม่เป็ นไป
ตามความต้องการ สําหรับงานวิจยั นี้ได้นําเสนอการระบุเอกลักษณ์ของ
กระบวนการเตาอบแบบหลอดอินฟาเรด เพื่อหาค่าสัมประสิทธิของตัว
แปรในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเตาอบ เพื่อใช้ใน
การออกแบบค่าตัวแปรของตัวควบคุมแบบพีไอดี ให้สามารถควบคุม
อุณหภูมขิ องระบบให้สามารถทํางานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ Choi J.Y.
และ Do, H.M.[1] ได้ศกึ ษาวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของ
กระบวนการทํางานของเตาอบ ทีม่ หี ลอดTungsten-Halogen เป็ นตัวให้
ความร้อน Lord, H. A. [2] ได้วเิ คราะห์การถ่ายเทความร้อนทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับการพาความร้อน, การนําความร้อน และ การแผ่รงั สีทเ่ี กิดขึน้
ในกระบวนการเตาอบ งานวิจยั ของ Wonhui Cho.[3] ได้ศกึ ษาการ
ตอบสนองทางความร้อนของระบบ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพือ่
ใช้ในการออกแบบการควบคุมกระบวนการเตาอบ Cho Wonhui Cho,
Thomas F. Edgar และ Jietae Lee.[4] ได้เสนอวิธกี ารระบุเอกลักษณ์
ระบบแบบป้อนกลับ (Closed-loop Identification) ในการตอบสนอง
ทางความร้อนของตัวwafer โดยใช้วธิ กี าร Nonlinear least squares
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิของตัวแปรในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการเตาอบแบบหลอด Tungsten-Halogen นอกจากนัน้ ได้ม ี
การใช้ว ิธ ีก ารระบุ เ อกลัก ษณ์ ร ะบบที่ม ีก ารควบคุ ม แบบป้ อนกลับ ดัง
งานวิจยั ของ Yeo, Y K., Kwon, T. I., Lee, K. W. [5] และ Pramod,
S.,Chidambaram, M [6] สําหรับงานวิจยั ของ Lin, C. A. and Jan, Y.
K.[7] ได้นําเสนอการออกแบบระบบควบคุมในกระบวนการเตาอบ
Choi, J. Y., Do, H. M. และ Choi, H. S.[8] เสนอการใช้ควบคุมแบบ
ปรับตัวได้มาใช้ในการควบคุมและ Stephen, A. Norman,[9] ได้เสนอ
เทคนิคการหาค่าเหมาะสมทีส่ ดุ ในการควบคุมกระบวนการเตาอบ
2. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอิ นฟราเรด
กระบวนการเตาอบแบบหลอดอินฟราเรดมีขนาด30 x 19.6 x
62.5 นิ้ว มีชุดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั หลอดอินฟราเรด
ภายในเตาอบมีเทอร์โ มคัปเปิ ลทําหน้ าที่วดั อุณ หภูม ิ และชุ ดควบคุ ม
กระบวนการเตาอบ แสดงในรูปที่ 2 เนื่องจากกระบวนการเตาอบเป็ น
กระบวนการควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ แ บบปิ ด สามารถเขีย นแผนภาพ
กระบวนการเตาอบได้ดงั รูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนภาพระบบควบคุมแบบปิ ดของกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอินฟราเรด
เราใช้กฎการอนุ รกั ษ์พลังงานพิจารณาการถ่ายเทความร้อนของ
ตัวชิ้นงาน ในการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ดงั แสดงในรูปที่ 4
เมื่ออัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมขิ องตัวชิน้ งาน นัน้ เท่ากับความร้อน
สุทธิทไ่ี หลเข้ามาในตัว ชิน้ งาน

รูปที่ 4 แผนภาพการถ่ายเทความร้อนของ ชิน้ งาน
ได้
mC p

dT

rad
conv ab dist
=q
+q
+q +q

(1)

dt

เมือ่

m - มวลของชิน้ งาน
Cp – ค่าความร้อนจําเพาะของชิน้ งาน
T - อุณหภูมขิ องชิน้ งาน
t - เวลา
rad
และ q , q conv , q ab และ q dist เป็ นความร้อน (heat flow) ทีไ่ หล
เข้ามาในตัว ชิน้ งาน คือ
q rad - radiation heat flow
q conv - convection heat flow
q ab - radiation absorbed heat flow
q dist - disturbance heat flow

การแผ่รงั สีความร้อน (Radiation)
สําหรับการแผ่รงั สีสมมุตใิ ห้ความร้อนแผ่รงั สีออกจากหน้าตัดของ
ตัวชิน้ งาน อย่างสมํ่าเสมอตลอดทัง้ หน้าตัด หรือค่าพลังงานการแผ่รงั สี
ความร้อนต่อหน่ วยพืน้ ทีน่ นั ้ คงที่ และขนาดหน้าตัดส่วนทีแ่ ผ่รงั สีของตัว
ชิน้ งานมีขนาดเล็ก ดังนัน้ ความร้อนทีส่ ญ
ู เสียจากการแผ่รงั สีคอื
q rad = −εσ Ar T 4

รูปที่ 2. แผนภาพแสดงเตาอบแบบหลอดอินฟราเรด

เมือ่

(2)
σ - Stefan-Boltzmann constant = 5.67 x 10 Wm K
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ε - emissivity

−3

สมการที่ (6) หารตลอดด้วย (εσ Ar 4 T + hAa ) ได้

T - อุณหภูมขิ องตัว ชิน้ งาน
Ar - พืน้ ทีส่ ว่ นทีแ่ ผ่รงั สีของตัว ชิน้ งาน
การพาความร้อน (Convection)
การแลกเปลีย่ นความร้อนโดยวิธกี ารพาความร้อนระหว่างผิว
สัมผัสอากาศด้านนอกของตัวชิน้ งานกับอากาศโดยรอบ คือ
q conv = −hAa (T − Ta )

เมือ่

(3)

h - convection heat transfer coefficient
Aa - พืน้ ทีห่ น้าตัดทีส่ มั ผัสอากาศ
Ta - อุณหภูมขิ องอากาศโดยรอบ

⎛
mC p
⎜
⎜
−3
⎜ 4εσ A T + hA
r
a
⎝

⎞
⎟ dT
FP
= −T +
⎟
−3
⎛
⎞
⎟ dt
⎜ 4εσ Ar T + hAa ⎟
⎠
⎝
⎠

(7)

−4

+

3εσ Ar T + hAaTa + q wall + q dist
−3
⎛
⎞
⎜ 4εσ Ar T + hAa ⎟
⎝
⎠

เมือ่ กําหนดให้
⎛
⎜

⎞
⎟,
F
⎟ K=
−3
−3
⎛
⎞
⎜ 4εσ A T + hA ⎟
r
a
⎜ 4εσ Ar T + hAa ⎟
⎝
⎠
⎝
⎠
mC p

τ =⎜

−4

การดูดซับการแผ่รงั สี (Radiation absorbed)
พลังงานความร้อนที่ได้รบั จากหลอดอินฟราเรด ( P) และความ
ร้อนจากผนังของเตาอบ q wall คือ

- view factor
- Power input (lamp)
จากสมการที่ (1) จะได้
F
P

mC p

dT
= −εσ Ar T 4 − hAa (T − Ta ) + FP + q wall + q dist
dt

−

−4

εσ AT 4 ≅ εσ Ar ⎜ T +
⎜
⎝

⎛ −4

dT 4
dT

−

T =T

−3

−

≅

εσ Ar ⎜ 4 T T -3T ⎟

−4

⎞

−3
−4
dT
= −εσ Ar (4 T T − 3 T ) − hAa (T − Ta ) + FP + q wall + q dist
dt

หรือ
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Gd (s) =

K
F (τ s + 1)

(11)

Ke − ds
(τ s + 1)

(12)

K คือ อัตราขยาย (Gain)
τ คือ ค่าคงตัวเวลา (Time constant)
และ
d คือ ค่าเวลาไร้ผลตอบสนอง
ดังนัน้ สมการที่ (9) จะได้

⎠

−3
−4
dT
= −(4εσ Ar T + hAa )T + FP + 3εσ Ar T
dt
+ hAaTa + q wall + q dist

(10)

เมือ่

ดังนัน้ จากสมการที่ (5) จะได้

mC p

K
(τ s + 1)

G p ( s) = G ( s )e − ds =

⎠

−3

(9)

G( s) =

⎞

εσ Ar ⎜ T + 4 T (T − T ) ⎟
⎝

K
K
P(s) +
η (s)
(τ s + 1)
F (τ s + 1)

เ มื่ อ G ( s ) ใ นส ม ก า ร ที่ ( 10 ) คื อ ฟ ัง ก์ ช ั น่ ถ่ า ย โ อ นที่ แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมขิ องชิ้นงาน และพลังงานทีต่ วั ชิ้นงาน
แต่กระบวนการเตาอบเป็ นกระบวนการที่มเี วลาไร้
ได้รบั P( s )
ผลตอบสนอง (Delay time) ร่วมอยู่ ดังนัน้ เราประมาณได้

⎞
−
(T − T ) ⎟
⎟
⎠

≅

⎝

(8)

กําหนดให้

และ

โดยการใช้ Taylor series จะได้วา่

⎛

dT (t )
K
= −T (t ) + KP(t) + η (t )
dt
F

T (s) =

(5)

Operating point = T

⎛

τ

สมการที่ (8) เขียนอยูใ่ นรูป Laplace transform โดยให้เงือ่ นไขเริม่ ต้น
T (t) = 0,T&(t) = 0 เราจะได้

จากสมการที(่ 5) เป็ นสมการไม่เป็ นเชิงเส้นและพบว่าNonlinear
term คือ εσ Ar T 4 ซึง่ เราสามารถทําการประมาณสมการเชิงเส้นได้
เมือ่ เรากําหนดให้

mC p

และ P = P(t )
ดังนัน้ จากสมการที่ (7) จะได้

(4)

q ab = FP + q wall

เมือ่

η (t ) = 3εσ Ar T + hAaTa + q wall + q dist

(6)

(13)
ผลการตอบสนองของอุณหภูม ิ ทีม่ ตี ่ออินพุตแบบขัน้ บันได โดยอุณหภูม ิ
เริม่ ต้นประมาณ 35 Co ทีบ่ ริเวณตัวชิน้ งาน ดังแสดงในรูปที่ 5
T ( s) = Gp ( s) P( s) + Gd (s)η (s)
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สํา หรับ การระบุ เ อกลัก ษณ์ ข องระบบกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอินฟราเรด จะใช้สาํ หรับระบบปิ ดทีม่ ตี วั ควบคุมแบบพีไอ [4] ดัง
แสดงในรูปที่ 6.
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Ke − ds
, Td ( s ) = α2 และ K1 = 0.1
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s
K p s + Ki
)
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100

80

60

40

20

0

10

20

30

40
50
Time(sec)

60

70

80

90

รูปที่ 5 การตอบสนองของอุณหภูมทิ ม่ี ตี ่ออินพุตแบบขัน้ บันได
จากลักษณะการตอบสนองที่เกิดขึน้ เราสมมุตกิ ารเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมเิ ป็ นเชิงเส้น ในขัน้ ตอนของการประมาณค่าตัวแปรและการ
ตอบสนองของระบบแบบอินพุดแบบขัน้ บันไดคือ
(14)

T (t ) = Tp (t ) + Td (t )

เมือ่

- อุณหภูมทิ ว่ี ดั ทีต่ วั ชิน้ งาน
Tp (t ) - อุณหภูมขิ องความร้อนทีไ่ ด้รบั จากหลอดอินฟราเรด
Td (t ) - อุณหภูมท
ิ เ่ี พิม่ ขึน้ มีลกั ษณะแบบ Ramp
สมการที่ (14) สามารถเขียนอยูใ่ นรูป Laplace transform ได้
T (t )

(15)

T (s) = Tp (s) + Td (s)

พิจารณาความสัมพันธ์ของฟงั ก์ชนถ่
ั ่ ายโอนสมการที่ (13) และ
(14) เราจะได้
T ( s) = G p ( s) P( s) +

โดยที่

Tp (s) = Gp (s) P(s)

และ

Td ( s ) = Gd ( s )η ( s ) =

α
s

2

(16)

ในการประมาณค่ า ตัว แปรของกระบวนการในระบบปิ ด ที่ม ีต ัว
ควบคุมแบบพีไอ และการตอบสนองของอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ มีลกั ษณะ
แบบ Ramp ร่วมด้วย โดยใช้วธิ กี าร Nonlinear least squares สําหรับ
การประมาณหาค่าตัวแปรทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดจากผลการทดลองของการ
ตอบสนองของระบบ เพือ่ นําไปวิเคราะห์หาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
⎛ ⎛ G G + KG p
T (t ) = L−1 ⎜ ⎜ c p
⎜ ⎜ 1 + Gc G p
⎝⎝

⎞
⎛
1
⎟⎟ Tref ( s ) + ⎜⎜
⎠
⎝ 1 + Gc G p

∧

โดยให้ T (t ) คือ ชุดข้อมูลของอุณหภูมจิ ากการวัด
การวิเคราะห์หาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของสมการที่ (16)
โดยวิธ ี Nonlinear least square [11] เพือ่ ประมาณค่าตัวแปร K ,τ , d
และ α โดยตัว แปรที่เ หมาะสมจะต้อ งทํา ให้ T (t ) − Tˆ (t ) ผลต่ า ง
กําลังสองน้อยทีส่ ดุ (least square error: LSE)
∧
⎛
⎞
LSE = ∑ ⎜ T (ti )i − T (ti )i ⎟
⎠
i =1 ⎝
n

2

(17)

โดยที่ n คือ จํานวนข้อมูลของอุณหภูมจิ ากการวัด
จากสมการที่ (17) เราจะได้
Minimize f ( K ,τ , d , α ) = ∑ ⎛⎜ Ti − T i ⎞⎟

α

เมือ่ α คือ ความชันของอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ทีม่ ลี กั ษณะแบบ Ramp
และมีหน่วยเป็ น Co / sec
3. การระบุเอกลักษณ์ ของระบบกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอิ นฟราเรด

(16)

L−1 ( • ) − Inverse Laplace Transform

∧

n

s2

⎞α ⎞
⎟⎟ 2 ⎟
⎟
⎠s ⎠

⎝
f ( z)

i =1

ให้ z = [ K τ d α ] นันคื
่ อ Minimize
T

2

⎠

zk = [ K k τ k d k α k ]T

โดยที่ k คือจํานวนรอบของการคํานวณ
ที่ k = 0 จะได้ z0 = [ K 0 τ 0 d 0 α 0 ]T และ B0 = I
เมือ่ z0 คือค่าตัวแปรเริม่ ต้นทีต่ อ้ งกําหนดให้สาํ หรับการคํานวณ
pk = −[ Bk ]−1 ∇f ( zk )

F (λk ) = f ( zk + λk pk )

(18)

โดยที่ λk > 0 จากสมการ (18) จะได้คา่ λk จะได้
zk +1 = zk + λk pk

sk = zk +1 − zk
รูปที่ 6. แผนภาพระบบควบคุมของกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอินฟราเรดในระบบปิดทีม่ ตี วั ควบคุมแบบพีไอ

Bk +1 = Bk −

ตรวจสอบ
ยอมรับได้

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

( Bk sk )( Bk sk )T yk ykT
+ T
skT Bk sk
y k sk

เมือ่ ε คือค่าความคลาดเคลือ่ นที่
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ให้ ว นรอบของการคํ า นวณจนกว่ า
∇f ( zk +1 ) < ε ซึง่ ทําให้ได้ zk +1 ของรอบการคํานวณนัน้ เป็ นผล
เฉลยของค่ า ตัว แปร K ,τ , d และ α สํ า หรับ การวิจ ัย นี้ ไ ด้ ม ี ก าร
ประยุกต์ใช้วธิ กี าร Nonlinear least squares ของโปรแกรม MATLAB

เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลตอบสนองของอุ ณ หภู ม ิท่ีต่ า งกัน ในแต่ ล ะค่ า ของ
อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการดังผลทีแ่ สดงในรูป 7,8 และ 9 และผลการประมาณ
ค่าตัวแปรของระบบทีอ่ ุณหภูม ิ 80, 85 และ 90 C o ดังแสดงในตารางที่
1,2 และ3

4. ผลของการระบุเอกลักษณ์ ของระบบ
การระบุเ อกลักษณ์ สํา หรับระบบปิ ดที่มตี วั ควบคุ มแบบพีไอ ใน
การทดลองจะพิจารณาอุณหภูมทิ ่ี 80, 85 และ 90 C o โดยทีแ่ ต่ละ
อุณหภูมจิ ะมีการปรับค่าตัวแปรพีไอทีแ่ ตกต่างกัน 3 แบบ

ตารางที่ 1. ผลของการระบุเอกลักษณ์ ทีอ่ ุณหภูม ิ 80 C o
PI control
Parameters of Identification Model
Test
parameter
number
Kp
Ki
K
d
τ
α
Run 1
0.1
0.07
6.82 2.15 0.72 0.00262
Run 2
0.09
0.04
6.52 2.29 0.85 0.00139
Run 3
0.07
0.02
6.43 2.70 0.79 0.00019
Mean
6.59 2.38 0.79 0.00140

ถ้ า ∇f ( zk +1 )

>ε

110
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Experimental Response

100
90

Temperature(C°)

80
70
60
50
40
30
20

0

5

10

15
Time(sec)

20

25

30

รูปที่ 7. ผลการตอบสนองของระบบปิ ดทีม่ ตี วั ควบคุมแบบพีไอ
แบบ Run1 ทีอ่ ุณหภูม ิ 80 C o
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รูปที่ 8. ผลการตอบสนองของระบบปิดทีม่ ตี วั ควบคุมแบบพีไอ
แบบ Run2 ทีอ่ ุณหภูม ิ 85 C o
110
Model Response
Experimental Response

100
90

Temperature(C°)

80
70

ตารางที่ 2. ผลของการระบุเอกลักษณ์ ทีอ่ ุณหภูม ิ 85 C o
PI control
Parameters of Identification Model
Test
parameter
number
Kp
Ki
K
d
τ
α
Run 1
0.1
0.07 7.00 2.19 0.85 0.00424
Run 2
0.09
0.04 7.00 2.49 0.67 0.00122
Run 3
0.07
0.02 6.43 2.70 0.79
0
Mean
6.81 2.46 0.77 0.00182
ตารางที่ 3. ผลของการระบุเอกลักษณ์ ทีอ่ ุณหภูม ิ 90 C o
PI control
Parameters of Identification Model
Test
parameter
number
Kp
Ki
K
d
τ
α
Run 1
0.1
0.07 7.38 2.56 0.93 0.00480
Run 2
0.09
0.04 7.38 2.75 0.82 0.00115
Run 3
0.07
0.02 7.31 2.93 0.75
0
Mean
7.36 2.75 0.83 0.00198
เราจะพิจารณาค่า ตัวแปรที่ได้จากผลการทดลองทัง้ หมดมาหา
ค่าเฉลีย่ เพือ่ แทนค่าในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเตา
อบ จากนั น้ เปรีย บเทีย บผลการตอบสนองระหว่า งแบบจํา ลองทาง
คณิตศาสตร์ท่ไี ด้กบั ค่าอุณหภูมทิ ่วี ดั ได้ ที่มตี ่ออินพุทแบบขัน้ บันได ที่
85 Co ดังแสดงในรูปที1่ 0
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รูปที่ 9. ผลการตอบสนองของระบบปิ ดทีม่ ตี วั ควบคุมแบบพีไอ
แบบ Run3 ทีอ่ ุณหภูม ิ 90 C o
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Run 1
Run 2
Run 3

ตารางที่ 4. ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรของระบบ
PI control
Parameters of Identification Model
parameter
d
Kp
Ki
K
τ
α
0.1
0.07
0.09
0.04 6.92 2.53 0.8 0.00173
0.07
0.02
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- ค่าอุณหภูมขิ องแบบจําลอง
Tc - ค่าอุณหภูมท
ิ ่ี Output Constraint
วิธ ี Gradient Descent [10] เป็ นระเบียบวิธขี นั ้ พืน้ ฐานของการ
แก้ ป ัญ ห า ค่ า เ ห มา ะ ที่ สุ ด โดย พิ จ ารณา gradient ขอ ง ฟ ัง ก์ ช ั น
วัตถุประสงค์ ถ้าเคลื่อนจุดคําตอบไปในทิศทางของค่า gradient จาก
จุดเริม่ ต้นใดๆ การเคลื่อนตําแหน่ งของผลเฉลยในทิศทางลบ gradient
จะส่ ง ผลให้ ก ารลงลดของค่ า ฟ งั ก์ ช ั น วัต ถุ ป ระสงค์ ม ากที่ สุ ด คื อ
pk = −∇f ( xk )
ระเบียบวิธนี ้ีให้คุณสมบัตกิ ารลู่เข้าแบบเชิงเส้น
(linear convergence)
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รูปที่ 11 การตอบสนองของระบบปิ ดทีม่ ตี วั ควบคุมแบบพีไอ โดยใช้
ค่าเฉลีย่ ตัวแปรของระบบ สําหรับอินพุทแบบขัน้ บันได ที่ 85 Co
5. การออกแบบค่าพีไอดี
ผลการระบุเอกลักษณ์สาํ หรับระบบปิ ดทีม่ ตี วั ควบคุมแบบพีไอ เรา
จะใช้ค่าแปรเฉลีย่ ในตารางที่ 4 เป็ นค่าสัมประสิทธิของแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของกระบวนการเตาอบแบบหลอดอินฟราเรดเพื่อนํ าไปใช้
ในการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดี ซึง่ สามารถเขียนแผนภาพระบบ
ควบคุมของกระบวนการเตาอบแบบหลอดอินฟราเรดในระบบปิ ดทีม่ ตี วั
ควบคุมแบบพีไอดีดงั รูปที่ 11

f ( xk + 1) = f ( xk + λ pk ) ≈ f ( xk ) + λ pkT ∇f ( xk )

การพิจารณาจากจุดคําตอบในรอบการค้นหาที่ k ใดๆ สามารถ
เขียนกระจายอนุ กรมเทย์เลอร์ สําหรับประมาณค่าฟงั ก์ชนั ในรอบการ
ค้นหาถัดไป โดยใช้พจน์อนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่ง
เพือ่ ให้การปรับปรุงจุดคําตอบมีคุณสมบัตลิ าดลง ดังนัน้ เราจะได้
f ( xk + 1) < f ( xk ) + λ pkT ∇f ( xk )

∴

λ pkT ∇f ( xk ) < 0

การเลือกทิศทางลบ Gradient เป็ นทิศทางการค้นหาจะได้วา่
pk = −∇f ( xk ) ⇒ λk [-∇f ( xk )]T ∇f ( xk )
= − λk ∇ f ( xk )

2

<0

ขัน้ ที่ 1: กําหนดค่าเริม่ ต้น k = 0, เลือกจุดเริม่ ต้นของการค้นหา xk
ถ้า
สิน้ สุดการคํานวณข้างไปขัน้ ที่ 6
ขัน้ ที่ 2 : คํานวณทิศทางการค้นหา pk = −∇f ( xk )
ขัน้ ที่ 3 : แก้ปญั หาย่อยการค้นหาตามเส้น (line search sub-problem)
รูปที่ 11. แผนภาพระบบควบคุมของกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอินฟราเรดในระบบปิ ดทีม่ ตี วั ควบคุมแบบพีไอดี
สําหรับการออกแบบค่าพีไอดีงานวิจยั นี้ นัน้ จะใช้วธิ ี Response
Optimization ของโปรแกรม MATLAB เพื่อคํานวณหาค่าพีไอดีท่ี
เหมาะสม โดยการกําหนดรูปแบบการตอบสนองของสัญญาณ output
ทีม่ ตี ่ออินพุทแบบขัน้ บันไดให้ม ี ค่า Percent Overshoot ไม่เกิน 5 %,
ค่า Rise Time < 3 sec และค่า Settling Time < 5 sec ซึง่ โปรแกรม
MATLAB จะใช้วธิ ี Gradient Descent เพือ่ หาค่าตัวแปรของตัวควบคุม
พีไอดีคอื Kp, Ki และ Kd ได้ผลดังตารางที่ 5 แล้วนําค่าพีไอดีทไ่ี ด้ไป
ทดลองกั บ เครื่ อ งเตาอบแบบหลอดอิ น ฟราเรด เพื่ อ วิ เ คราะห์
ผลตอบสนองของอุณหภูม ิ
การหาค่าตัวแปรของตัวควบคุมพีไอดีทเ่ี หมาะสมทีส่ ุดจากผลการ
ตอบสนองโดยวิธ ี Gradient Descent แบบมีเงื่อนไขบังคับ (Output
Constraint) เ พื่ อ ห า ค่ า ตั ว แ ป ร K p , K i , K d สํ า ห รั บ ฟ ั ง ก์ ชั น
วัตถุประสงค์คอื
⎛
⎞
f ( xk ) = ∑ ⎜ Ti − (T c )i ⎟
⎝
⎠
i =1
K p , Ki , K d
n

โดยที่ xk คือ

2

Minimize F (λ ) = f ( xk + λ pk )
โดยที่ λk > 0
ขัน้ ที่ 4 : ปรับปรุงจุดคําตอบ xk +1 = xk + λk pk
ขัน้ ที่ 5 : ถ้า
สิน้ สุดการคํานวณข้ามไปขัน้ ที่ 6 ถ้า
ไม่ใช่ ให้เพิม่ ตัวนับ k= k+1 ทําซํ้าขัน้ ที่ 2
ขันที
้ ่ 6 : ได้ผลเฉลย x∗ = xk +1
ผลการตอบสนองของระบบปิดทีใ่ ช้ตวั ควบคุมแบบพีไอดีตามค่าใน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระหว่างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้กบั ค่า
อุณหภูมทิ ว่ี ดั ได้ ทีม่ ตี ่ออินพุทแบบขัน้ บันได ที่ 85 Co ดังแสดงในรูปที่
12
ตารางที่ 5. ค่าตัวแปรของตัวควบคุมแบบพีไอดี
PID Controller
Kp
0.376
Ki
0.006
Kd
0.0176
การวิเคราะห์ผลการตอบสนองของระบบปิ ดที่ใช้ตวั ควบคุมแบบ
พีไอดีระหว่างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้กบั ค่าอุณหภูมทิ ว่ี ดั ได้ ที่
มีต่ออินพุทแบบขัน้ บันได ที่ 80, 85, 90 Co ดังแสดงในตารางที่ 6

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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ต้องการ จากศึกษาและวิเคราะห์ผลการตอบสนองของอุณหภูมพิ บว่า
กระบวนการเตาอบเป็ นกระบวนการทีม่ เี วลาไร้ผลตอบสนองประมาณ 1
วินาที ซึ่งถ้าสามารถลดเวลาไร้ผลตอบสนองได้ก็จะสามารถลดเวลา
ของกระบวนการอบได้ ซึง่ จะทําให้กาํ ลังการผลิตชิน้ งานเพิม่ ขึน้
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รูปที่ 12. การตอบสนองของระบบปิดทีใ่ ช้ตวั ควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้
ค่าตัวแปรในตารางที่ 5 สําหรับอินพุทแบบขัน้ บันได ที่ 85 Co
ตารางที่ 6. การตอบสนองแบบจําลองและค่าทีไ่ ด้จากการวัด
Set point
(Co)
80
85
90
Set point
(Co)
80
85
90

Model Response
Rise time
Maximum
Percent
Overshoot (Co) Overshoot (%) (second)
86.5
6.47
2.65
90.4
5.11
2.94
94.8
4.23
3.25
Experimental Response
Rise time
Maximum
Percent
Overshoot (Co) Overshoot (%) (second)
82.2
2.38
2.85
86.9
1.76
3.13
93.6
4.12
3.17

Settling time (5%)
(second)
3.98
4.10
4.17
Settling time (5%)
(second)
4.86
3.50
3.80

6.สรุป
ในงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาการระบุเอกลักษณ์ของกระบวนการเตาอบ
แบบหลอดอิน ฟราเรดโดยวิเ คราะห์ก ารตอบสนองของแบบจํา ลอง
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการทดลองในระบบปิ ดที่มตี วั ควบคุมแบบ
พีไอโดยใช้วธิ กี าร Nonlinear least squares ในการหาค่าตัวแปรของ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ โดยวิธกี ารระบุเอกลักษณ์ของ
ระบบเพือ่ หาค่าตัวแปร ซึง่ ค่าตัวแปรทีไ่ ด้จากการระบุเอกลักษณ์นนั ้ เป็ น
ค่ า ตัว แปรโดยประมาณ จากผลการทดสอบ พบว่ า ค่ า ตัว แปรของ
แบบจําลองทีไ่ ด้จากการระบุเอกลักษณ์ดงั กล่าวนัน้ สามารถนํ ามาใช้ใน
การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดี โดยวิธRี esponse Optimization ที่
ให้ผลการตอบสนองของอุณหภูมเิ ป็ นไปตามความต้องการ และอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ค่าตัวแปรของระบบทีไ่ ด้จากการระบุเอกลักษณ์นนั ้ เป็ นค่าตัวแปร
โดยประมาณ ซึ่งได้มาจากการทดลองทีช่ ่วงอุณหภูมทิ ่ี 80-90 Co และ
สามารถนํ าไปใช้ในการออกตัวควบคุมแบบพีไอดีท่เี หมาะสมในการ
ควบคุมอุณหภูมใิ นช่วงดังกล่าว ดังนัน้ ถ้าต้องการออกตัวควบคุมแบบ
พีไอดีทเ่ี หมาะสมในการควบคุมอุณหภูมใิ นช่วงอื่นๆ ต้องทําการทดลอง
ทีช่ ่วงอุณหภูมนิ ัน้ ๆ และใช้ในการประมาณค่าตัวแปร เพื่อให้ได้ค่าตัว
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บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจ ยั นี มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาการสันสะเทื
่
อ นของ
เครื่องยนต์ 4 สูบแถวเรียงและเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
การสั ่นสะเทือน การสันของเครื
่
่องยนต์เป็ นรูปร่างการสันของวั
่
ตถุแข็ง
เกร็ง (Rigid body mode) ทีป่ ระกอบด้วยการเคลื่อนทีข่ องเครือ่ งยนต์
ใน 6 รูป แบบหรือ 6 ระดับ ขันเสรีนั นคือ การเคลื่อ นที่เ ชิง เส้น ใน 3
ทิศทางและการเคลื่อนทีเ่ ชิงมุมใน 3 แบบ ความถีธ่ รรมชาติของระบบ
คือ 2.32 Hz 2.34 Hz 7.67 Hz 7.70 Hz 14.67 Hz และ 17.14 Hz ใน
การศึก ษาจะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นคือ การศึก ษาเชิง ทฤษฏีซ่ึง เป็ น การ
วิเคราะห์โมดัล และจากการทดลองจากเครือ่ งยนต์จริง แบบจําลองเชิง
เส้นดังกล่าวจะแสดงในโดเมนความถี่เรียกว่า ฟงั ก์ชนตอบสนองเชิ
ั่
ง
ความถี่ ซึง่ สามารถนําไปจําลองอัตราการส่งแรงผ่านจากฐานเครือ่ งยนต์
ไปที่ ตัวโครงรถยนต์ได้ โดยการวัดค่าความเร่งทีเ่ กิดขึนบนแท่นเครือ่ ง
จากผลการวิจ ัย จะได้แ บบจํ า ลองการสั ่นสะเทือ นของเครื่อ งยนต์ ท่ี
สามารถทํานายการตอบสนองต่อแรงจากภายนอกได้ดพี อสมควรโดยมี
ผลต่างจากการทดลองเล็กน้อยแม้วา่ ในการทดลองจะมีสญ
ั ญาณรบกวน
ในช่วงความถีต่ ่าํ
Abstract
The objective of this research is to study of vibration in four
cylinder in-line engine and presents a mathematical model of
vibration engine with linear rigid body model. This model has six
degrees of freedom or six rigid body modes, three translation
modes and three rotational modes. The natural frequencies of the
system are 2.32 Hz 2.34 Hz 7.67 Hz 7.70 Hz 14.67 Hz and 17.14
Hz The study process is separated into two sections, theoretical
section is a modal analysis and experimental section is an impact
testing on real engine. Finally, the model is evaluated to explain
the vibration engine. This linear model is in the frequency
domain, called Frequency Response Functions (FRFs).which can
predict the force transmissibility from engine base to car body by

measuring acceleration at the engine base. As the results, the
estimated model can predict the response due to external force
at a satisfied level with small deviation from the experiment
although the experiment has noise in a low frequency range.
1. คํานํา
การสันสะเทื
่
อนของเครื่องยนต์ส่งผลกระทบต่อผูข้ บั ขีท่ งในด้
ั
าน
การสั ่นสะเทือนและเสียงดังโดยแรงทีเ่ กิดจากการทํางานของเครือ่ งยนต์
จะส่งผ่านยางแท่นเครือ่ งมาทีต่ วั โครงรถยนต์และส่งต่อมาถึงผูข้ บั ขีท่ าง
เบาะนัง่ และพวงมาลัย จึงต้องศึกษาแรงที่ส่งผ่านทางยางแท่นเครื่อง
เพือ่ ลดผลกระทบนีลง
2. เครื่องยนตืที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องยนต์ท่ใี ช้ในการศึกษาใช้เครื่องยนต์ของ มิตซูบชิ ิ
โมเดลของเครื่องคือ G32B AW5841 เป็ นเครื่องยนต์เบนซิน
OHC. 4 สูบแถวเรียง ระบบจ่ายเชือเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์
ปริมาตรกระบอกสูบ 1597 cc. แรงม้าสูงสุด 100 แรงม้า ต่อติดกับ
ชุ ด เกีย ร์ว างอยู่ บ นยางแท่ น เตรื่อ ง 3 จุ ด รองรับ คือ ที่ด้า นหน้ า
เครื่องยนต์ 2 จุดทางด้านซ้ายและด้านขวา ส่วนจุดรองรับที่ 3 อยู่
ด้านหลังตรงกลางของเพลาเกียร์ดังแสดงในรูปที 1
3.แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
การสันของเครื
่
่องยนต์เป็ นรูปร่างการสั ่นของวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid
body mode) ทีป่ ระกอบด้วยการเคลื่อนทีข่ องเครือ่ งยนต์ใน 6 รูปแบบ
หรือ 6 ระดับ ขันเสรีนั นคือ การเคลื่อ นที่เ ชิง เส้ น ใน 3 ทิศ ทางคือ
Bounce ,Longitudinal และ lateral การเคลื่อนทีเ่ ชิงมุมใน 3 แบบคือ
pitch ,yaw และ roll ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 1 แสดงจุดรองรับของเครือ่ งยนต์

รูปที่ 2 แสดงการสันของเครื
่
อ่ งยนต์รอบจุดศูนย์กลางมวล

เนื่องจากคุณสมบัตขิ องยางแท่นเครื่องจําลองโดย Spring,k และ
damper,c ได้นิยามบนแกน [p,q,r] ดังแสดงตามรูปที่ 4 จึงต้องย้ายมา
อยูบ่ นแกน [x,y,z] ของเครือ่ งยนต์ ตามสมการ
รูปที่ 3 แสดงแรงทีก่ ระทํากับเครือ่ งยนต์
สมการการสัน(Newton
่
Law)

ซึง่ เขียนในรูปแบบของ Matric

เมือ่
รูปที่ 4 แบบจําลองยางแท่นเครือ่ งบนแกน [p,q,r]
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สําหรับ Spring ของยางรองแท่นเครือ่ ง

รูปที่ 5 ยางรองแท่นเครือ่ ง
การทดลองหาค่ า คุ ณ สมบัติข องยางแท่ น เครื่อ งทํ า โดยติด ตังมวล
23.7 kg ขนาด 16 cm x16 cm x 12 cm บนยางแท่นเครื่ องตามรูป

ที่ 6 แล้วจําลองการสันเป็
่ นแบบ 1DOF ทีละแกนแล้ววิเคราะห์หา
ค่า C และK โดยวิธโี มดัล ดังแสดงตามรูปที่ 7 ผลตอบสนองทีว่ ดั
จากAccelerometer เมือ่ เคาะด้วยค้อน แสดงตามรูปที่ 8

สําหรับ Damper ของยางรองแท่นเครือ่ ง
มวล M ขนาด 23.7 kg

รูปที่ 6 ชุดติดตังมวลสําหรับการทดสอบโมดัล
เมื่อ λ xp เป็ น cosine ของแกน X กับแกน P
4 การทดลองหาคุณสมบัติของยางแท่นเครื่อง
ยางรองแท่นเครือ่ ง 1 และ 2 จะมีรปู ร่างเหมือนกันแต่จะแตกต่าง
จากยางรองแท่นเครือ่ ง 3 ดังแสดงตามรูปที่ 5

รูปที่ 7 การทดสอบโมดัลโดยการใช้ Impact hammer

(a)ยางรองแท่นเครือ่ ง 1 และ 2

รูปที่ 8 ผลตอบสนองสําหรับยางแท่นเครือ่ งที่ 1 ของ Acc 1 ของ
การเคาะชุดทดสอบในทิศทาง p
(b)ยางรองแท่นเครือ่ ง 3
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ผลการทดลองสามารถนํามาวิเคราะห์หาค่าคุณสมบัตขิ องยางแท่น
เครือ่ งทัง 3 ดังนี
ยางแท่นเครือ่ ง 1 Kp1 =14,509.8 N/m
Kq1 =10,657.5 N/m
K r1 = 881,255.5 N/m
Cp1 = 110.59 N s/m
Cq1 = 95.69 N s/m
Cr1 = 768.6 N s/m
ยางแท่นเครือ่ ง 2 K p2 = 14,509.8 N/m
K q2 = 10,657.5 N/m
K r2 = 1,018,910.3 N/m
Cp2 = 108.8 N s/m
Cq2 = 103.5 N s/m
Cr2 = 914.0 N s/m
ยางแท่นเครือ่ ง 3 K p3 = 3,514.1 N/m
K q2 = 40,300.7 N/m
K r3 = 3,982 N/m
Cp3 = 40.34 N s/m
Cq3 = 85.4 N s/m
Cr3 = 25.74 N s/m
5 การทดลองหาคุณสมบัติของ เครื่องยนต์
คุณสมบัตขิ องเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในแบบจําลองคือ (1) มวล (2) จุด
ศูนย์กลางมวล (C.M) และ (3) mass moment of inertia การทดสอบ
หาค่ามวลใช้วธิ กี ารชั ่ง การทดสอบหาจุดศูนย์กลางมวลใช้วธิ กี ารยก
ห้อยแล้วหาแนวแรงตัดกัน และการทดสอบหา mass moment of
inertia .ใช้วธิ กี าร ยกห้อยแล้ววัดคาบการแกว่งดังแสดงในรูปที่ 9-10

รูปที่ 10 การทดสอบหา mass moment of inertia.Ixx และ Iyy
ผลการทดสอบคุณสมบัตขิ องเครือ่ งยนต์ได้คา่ ดังนี

mass,m = 142.3 kg
Mass Moment Inertia
I xx = =10.3 kg. m 2
I yy = 5.27 kg . m 2
I zz = 14.05 kg. m2
6 การคํานวณหาคุณสมบัติของระบบการสันทางทฤษฎี
่
จากสมการการสันของระบบที
่
ม่ คี ่าคุณสมบัตทิ ห่ี าได้จากการ
ทดลองเมือ่ นําไปคํานวณโดยใช้โปรแกรม MATHLAB จะสามารถ
หาคุณสมบัตขิ องระบบได้คอื ความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนการ
หน่ วง (Damping Ratio) แสดงตามตารางที่ 1 และรูปร่างการสัน่
(mode shape)แสดงตามรูปที่ 11
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องระบบเชิงทฤษฏี
ความถีธ่ รรมชาติ (Hz) อัตราส่วนการหน่วง [%]
2.32
2.34
7.67
7.70
14.67
17.14

6.33
5.56
5.23
6.52
4.77
5.56

ω4
ω1

ω2

ω3

ω5
ω6

(ก) รูปร่างการสันแบบเชิ
่
งเส้น

รูปที่ 9 การทดสอบหา mass moment of inertia.Izz
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ω4

ω6

ω2
ω1

ω3
ω5

(ข) อัตราส่วนรูปร่างการสันแบบเชิ
่
งมุม
รูปที่ 11รูปร่างการสันเชิ
่ งทฤษฎีของเครือ่ งยนต์ทค่ี วามถีธ่ รรมชาติ
6 การทดลองหาคุณสมบัติของระบบการสัน่
การทดลองหาคุ ณ สมบัติข องระบบการสัน่ โดยวัด การสั ่นจาก
Accelerometer 6 ตัวบน 3 แกนของเครือ่ งยนต์เมือ่ เคาะด้วยค้อนแรง
ทีละตํ่าแหน่งแสดงตามรูปที่ 12 จากนันใช้เครือ่ ง FFT วิเคราะห์หาการ
ตอบสนองเชิงความถี่ดงั แสดงตามรูปที่ 13 ซึ่งสามารถหาค่าความถี่
ธรรมชาติของระบบทัง 6 ค่าได้ดงั แสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 13 ฟงั ก์ชนั ตอบสนองเชิงความถีข่ องเครือ่ งยนต์จากการเคาะ
ทีต่ าํ แหน่ง 2
จากตารางที่ 2 ค่าความถี่ธรรมชาติคํานวณได้จาก
แบบจําลองจะแตกต่างกับค่าที่วดั ได้จากการทดลองโดยมีความ
คลาดเคลื่อน ± 3 Hz ทังนีเนื่องจากความผิดพลาดในการทดลอง
หาคุณสมบัตขิ องระบบและการจําลองรูปแบบของการสันเพี
่ ยง 6
DOF ซึง่ สภาพเครือ่ งยนต์จริงจะมี DOF เป็ นอนันต์
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบของค่าความถีธ่ รรมชาติทไ่ี ด้จากการ
คํานวณและจากการทดสอบโมดัล
ผลการคํานวณ
[HZ]
3.25
3.31
5.31
7.13
14.38
14.63

ผลการทดสอบ
[HZ]
2.32
2.34
7.67
7.70
14.67
17.14

ผลต่าง
[HZ]
0.93
0.97
-2.36
-0.57
-0.21
-2.51

ผลต่าง
[%]
28.6
29.4
-44.4
-8.1
-1.5
-17.5

7. การหาแรงส่งผ่านยางแท่นเครื่องไปที่โครงรถยนต์

รูปที่ 12 แสดงตํ่าแหน่งAccelerometer บนเครือ่ งยนต์และตํ่าแหน่งที่
เคาะด้วยค้อนแรง

การคํานวณหาอัตราส่วนแรงส่งผ่าน โดยการจําลองให้มแี รง
กระทําในแนวแกน Z ของเครื่องยนต์ แล้วพิจารณาอัตราส่วนแรง
ส่งผ่านทีเ่ กิดขึนณ จุดรองรับในช่วงความถี่ของแรงกระตุ้นต่างๆ
ดังแสดงตาทรูปที่ 14 พบว่าอัตราส่วนการส่งแรงผ่านจะสูงทีส่ ดุ บน
จุดรองรับที่ 2 ใกล้กบั ความถีธ่ รรมชาติของระบบการสันสะเทื
่
อน
ของเครื่องยนต์ทค่ี วามถี่ 17.14 Hz โดยรูปร่างการlสันของ
่
เครื่องยนต์ทจ่ี ุดนีมีลกั ษณะเป็ นแบบการโคลงตัวขเครื่องยนต์เป็ น
หลัก จึงทําให้เกิดแรงกระทําทีจ่ ุดรองรับที่ 1 และ ที2่ มาก สําหรับ
ความถี่ 14.5 Hz ของการกระตุน้ ทีใ่ กล้กบั ความถีธ่ รรมชาติของ
ระบบจะพบว่าการสันที
่ ่น่าสนใจคือแบบการเต้นขึนลงทําให้จุด
รองรับที่ 1 และ 2 มีลกั ษณะของแรงกระทําทีใ่ กล้เคียงกัน ช่วง
ความถี่ 7.5 ถึง 7.8 Hz พบว่า มีแรงกระทําทีจ่ ุดรองรับเครื่องยนต์
ทัง 3 ตําแหน่งใกล้เคียงกัน

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

231

จากกราฟจะเห็นว่าแรงส่งผ่านทีจ่ ุดรองรับที่ 1และ 2มีค่าใกล้เคียง
กัน ส่ ว นจุ ด รองรับ ที่3 มีค่ า น้ อ ยมากในช่ ว งความเร็ว รอบที่ใ ช้
ทดสอบและมีแนวโน้ มลดลงเมื่อความเร็วรอบเพิม่ ขึนเนื่องจาก
ความถีข่ องแรงสูงกว่าความถีธ่ รรมชาติของระบบ

รูปที่ 14 กราฟอัตราส่วนการส่งผ่านแรงกับความถีข่ องแรงที
กระตุน้
เมื่อ พิจ ารณาจากการคํ า นวณพบว่ า ลัก ษณะการสัน่ ของ
เครื่อ งยนต์ ท่ีช่ ว งความถี่ นี จะมีก ารสัน่ แบบเชิง มุ ม แบบการ
กระดอน การโคลงตัว และการส่ายของเครื่องยนต์ รวมถึงการสัน่
แบบเชิงเส้นในลักษณะการเต้นขึนลงด้วย จากการสันในหลาย
่
รูปแบบทําให้มแี รงไปกระทําทีจ่ ุดรองรับทัง 3 ตําแหน่ งจึงมีอตั รา
การส่ ง แรงผ่ า นค่ อ นข้า งสู ง ในทุ ก จุ ด รองรับ ส่ ว นที่ค วามถี่ต่ํ า
ประมาณ 2.3 - 2.5 Hz ซึง่ ใกล้ความถีธ่ รรมชาติ พบว่าอัตราการ
ส่งแรงผ่านค่อนข้างน้อยแม้วา่ จะใกล้กบั ความถีธ่ รรมชาติ แต่เมื่อ
พิจารณาถึงปริมาณการสันที
่ ่คํานวณมาได้พบว่า การสันแบบ
่
ตามยาวของเครื่องยนต์จะมีปริมาณสูงสุด แต่ทม่ี แี รงกระทําทีจ่ ุด
รองรับน้อยเนื่องจากสัมประสิทธิแข็งเกร็งในแกน X ขอเครื่องยนต์
น้อยกว่าในแกนอื่นจึงทําให้เมือ่ คูณกับระยะกระจัดแรงทีเ่ กิดขึนจึง
น้อยตามไปด้วย ดังนันในการเลือกใช้งานของเครื่องยนต์จงึ ควร
ระวังไม่ควรเลือกใช้งานในช่วงความถี่ธรรมชาติของระบบโดย
เฉพาะช่วง 17-18Hz ซึง่ เป็ นช่วงทีค่ ่าอัตราส่วนการส่งแรงผ่าน
มากทีส่ ดุ
8 แรงที่กระทําบนจุดรองรับเครือ่ งยนต์ที่ความเร็วรอบต่างๆ
การทดสองหาแรงทีก่ ระทําต่อจุดรองรับโดยตรง ขณะเดิน
เครื่องยนต์จงึ กําหนดให้มกี ารติดตัง Accelerometer 3 จุดที่
ตําแหน่ งจุดรองรับเฉพาะในแนวแกน r ของยางแท่นเครื่องทีเ่ ป็ น
จุดทีท่ ําให้เกิดแรงกระทําสูงสุดเมื่อเทียบกับแรงกระทําในทิศทาง
p และ q และติดตัง Accelerometer อีก 1 จุด บนเครื่องยนต์เพือ่
วัดแรงที่กระทําบนเครื่องยนต์ ในการหาแรงกระทําที่จุดรองรับ
เครือ่ งยนต์จะทดสอบขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์ทาํ งาน โดยเป็ นการเดินตัว
เปล่าทีร่ อบการทํางานในช่วง 600-1200 รอบต่อนาที นํ าค่า
ความเร่งที่วดั ได้ไปคํานวณหาแรงส่งผ่านได้ดงั แสดงในรูปที่ 15
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รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ของแรงทีส่ ง่ ผ่านไปยังจุดรองรับกับรอบ
การทํางานของเครือ่ งยนต์
ในขณะทีแ่ รงทีเ่ กิดจากการทํางานของเครือ่ งยนต์แสดงในรูปที่ 16

ก ความเร็วรอบประมาณ 550 รอบต่อนาที( 9.1 Hz)

ข ความเร็วรอบประมาณ 900 รอบต่อนาที(15 Hz)

ค ความเร็วรอบประมาณ 1050 รอบต่อนาที(17.5 Hz)
รูปที่ 16 ลักษณะแรงทีก่ ระทําบนเครือ่ งยนต์ทค่ี วามเร็วรอบ`ต่างๆ
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จากกราฟจะเห็น ว่ า แรงกระตุ้ น จริง ที่เ กิด จากการทํ า งานของ
เครื่องยนต์จะเกิดทีค่ วามถี่เป็ น 2 เท่าของรอบการทํางานของ
เครือ่ งยนต์ แรงนีจะเป็ นแรงทีเ่ กิดจากการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้
ของเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ซึง่ แต่ละสูบจะจุดระเบิดทุกๆ 2
รอบของเครือ่ งยนต์
9. สรุปผลการศึกษา
การจําลองการสันของเครื
่
่องยนต์ท่มี จี ุดรองรับ 3 ตํ่าแหน่ ง
เป็ น แบบ 6 DOF
นั นใกล้เ คีย งกับ พฤติก รรมการสันของ
่
เครือ่ งยนต์โดยมีความถีธ่ รรมชาติ 6 ค่าคือ 2.32 Hz, 2.34 Hz, 7.67
Hz ,7.70 Hz, 14.67 Hz และ 17.14 Hz และมีอตั ราส่วนการหน่ วง
เฉลีย่ ที่ 5.7 % โดยทีค่ วามถี่ 7.67 Hz จะมีการสันในลั
่ กษณะ
Bounce และ pitch เด่นทีส่ ุด และทีค่ วามถี่ 17.14 Hz จะมีการสัน่
ในลักษณะ Roll เด่นทีส่ ุด จึงสรุปได้ว่าผลกระทบจากค่าความถี่
ธรรมชาติท่ีม ีโอกาสเกิด Resonance
จากการทํา งานของ
เครื่องยนต์คอื 17.14 Hz หรือจะตรงกับความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ท่ี 514 รอบต่อนาที ซึ่งจะตํ่ากว่าการเดินเบาของ
เครื่อ งยนต์ ต ามปกติ แสดงว่ า ยางรองแท่ น เครื่อ งได้ ร ับ การ
ออกแบบมาอย่างดี
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้จะเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการจําลองการตรวจสอบ
สภาวะการทํา งานของเครื่อ งคอมเพรสเซอร์โ ดยใช้ส ญ
ั ญาณการ
สั ่นสะเทือ นที่ส ามารถตรวจวัด ได้จ ากหัว วัด การสันสะเทื
่
อ น และ
เชื่อมต่ อกับคอมพิวเตอร์ท่มี กี าร์ดเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนามาใช้เป็ น
อุปกรณ์การทดลองสําหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบตั กิ าร และ
นํ า ไปประยุ ก ต์ใ ช้สํา หรับ การตรวจสอบจริง สํ า หรับ การศึก ษานี้
คอมเพรสเซอร์อดั อากาศแบบลูกสูบเดียว จะถูกใช้จาํ ลองการทํานาย
การทํางานทีเ่ งือ่ นไขต่างๆเช่น สภาวะการทํางานปกติ ความเสียหาย
ที่ แ ห ว น ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที่ ว า ล์ ว ด้ า น ดู ด แ ล ะ ด้ า น ส่ ง ส่ ว น
ค อ ม เ พ ร ส เ ซ อ ร์ แ บ บ โ ร ต า รี เ ป็ น ค อ ม เ พ ร ส เ ซ อ ร์ ท่ี ใ ช้ ใ น
เครื่องปรับอากาศ จะถูกใช้จําลองการทํานายการทํางานที่เงื่อนไข
ต่ า ง ๆ เช่นสภาวะการทํา งานปกติ ความเสีย หายที่ใ บพัด ความ
เสียหายที่วาล์วด้านดูดและวาล์วด้านส่ง สําหรับผลจากการศึกษา
ของคอมเพรสเซอร์ทงั ้ สองประเภทด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ PCA
ของสัญญาณการสันสะเทื
่
อนพบว่า สัญญาณการสันสะเทื
่
อนที่ได้
สามารถให้ผลการทํานายทีด่ บี นโดเมนเวลาหรือโดเมนมุมเพลาข้อ
เหวีย่ ง การศึกษาต่อไปยังจําเป็ นต้องปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์
สัญญาณการสั ่นสะเทือนและเปรียบเทียบผลทีไ่ ด้กบั สัญญาณอื่น ๆ
เช่น สัญญาณความดัน เป็ นต้น เพื่อเป็ นการยืนยันถึงความถูกต้อง
ของคําตอบอีกครัง้ ก่อนทีจ่ ะนําไปประยุกต์ใช้งานการตรวจสอบจริง
คําสําคัญ : การตรวจสอบสภาวะการทํางาน, คอมเพรสเซอร์,
การตรวจสอบความเสียหาย, การวิเคราะห์สญ
ั ญาณการสันสะเทื
่
อน,
วิธกี ารแยกองค์ประกอบหลักของสัญญาณ (PCA)
Abstract
In this study, vibration signal was used to monitor state of
compressors using vibration sensor in order to develop
equipment for student used in laboratory and apply it to
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monitor in real applications. Two types of compressors used in
this study are reciprocating and rotary compressors. The
reciprocating compressor is a typical single cylinder, aircompressor. Four conditions were used in this study e.g.
normal, piston ring damage, suction valve damage and
discharge valve damage conditions. The rotary compressor is
a typical compressor used in a residential air-conditioning
system. This compressor was used to demonstrate various
conditions e.g. normal, suction and discharge valve damage
and blade damage conditions. For signal analysis, Principal
Component Analysis (PCA) method can be used to analyse
vibration signals detected with various testing conditions of
both compressors in time and crank angle domains. For future
work, signal analysis techniques will be improved and
developed and the detected signals should be compared with
other signals such as pressure signal in order to verify
accuracy of the results.
Keyword: Condition monitoring, Compressor, Fault
detection, Vibration analysis, Principal Component Analysis
(PCA)
1. บทนํา
คอมเพรสเซอร์ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ก ารอย่ า งแพร่ ห ลายใน
อุตสาหกรรม เช่น ทีพ่ กั อาศัยและเครื่องทีใ่ ช้ในระบบอัดลม ปจั จุบนั
การตรวจสอบสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์ มีความจําเป็ น
สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้ ค อมเพรสเซอร์ ทํ า งานได้ เ ต็ ม
ความสามารถในการทํางานและเป็ นการป้องกันความเสียหายรุนแรง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น การทํ า งานของคอมเพรสเซอร์ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการทางกลและทางของไหลที่ส อดคล้อ งกับ วัฎ จัก รการ
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ทํางานของคอมเพรสเซอร์ เช่น การเปิดและปิ ดของวาล์วทางด้านดูด
และด้านส่ง [1-3] การเคลื่อนทีข่ องลูกสูบ การหมุนของเพลา การอัด
ตัวของอากาศภายในห้องอัด เป็ นต้น งานวิจยั ทีผ่ ่านมาได้มกี ารใช้
เซนเ ซอ ร์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ มา ใช้ สํ า ห รั บ ต ร วจ วั ด สั ญ ญ า ณ จ า ก
คอมเพรสเซอร์ เช่น กระแสไฟฟ้า มุมเพลาข้อเหวีย่ ง ความดัน การ
สั ่นสะเทือน เสียง อคูสติกอิมชิ ชัน่ เป็ นต้น โดยได้ทําการศึกษาการ
ตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบ [1-3] คอมเพรสเซอร์แบบสกรู [4-5] และคอมเพรสเซอร์
แบบโรตารี [7] การตรวจสอบความเสียหายของเครื่องจักรกลจะใช้
เซนเซอร์ว ดั ตํา แหน่ ง ของมุมเพลาข้อ เหวี่ย ง เพื่อใช้เ ป็ นตํา แหน่ ง
อ้างอิงสําหรับใช้ระบุกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ตามวัฎจักรการทํางาน [67] งานวิจยั ส่วนใหญ่ทเ่ี กีย่ วข้องกับการตรวจสอบสภาวะการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์จะใช้เซนเซอร์ท่กี ล่าวไว้ก่อนหน้าและเซนเซอร์
วัดตําแหน่งของมุมเพลาข้อเหวีย่ ง จึงทําให้สามารถระบุกระบวนการ
ทางกลและทางของไหลทีเ่ กิดขึน้ ในสัญญาณได้ เช่น การเปิ ดหรือปิ ด
ของวาล์วด้านดูดหรือด้านส่ง การเคลื่อนที่ของลูกสูบ และช่วงการ
ทํา งานของจังหวะอัด หรือจัง หวะส่ง [1-7]
สําหรับเทคนิ ค การ
วิเคราะห์สญ
ั ญาณโดยทัวไปจะวิ
่
เคราะห์บนโดเมนเวลาซึ่งนิยมใช้
พารามิเตอร์เชิงสถิติ เช่น ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้
(skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่า RMS (Root Mean
Square) และค่าพลังงานของสัญญาณ [6-7] เป็ นต้น ซึ่งการใช้
พารามิเตอร์ดงั กล่าวเพียงค่าเดียวไม่สามารถใช้ทํานายสภาวะการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร์ได้ครบทุกเงือ่ นไข
การศึกษานี้จะจําลองการตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอร์
ด้วยสัญญาณการสั ่นสะเทือนซึ่งสามารถตรวจจับโดยใช้หวั วัดการ
สั ่นสะเทือน (Accelerometer) และสัญญาณวัดรอบด้วย Proximity
sensor เพื่อใช้เป็ นสัญญาณอ้างอิงตําแหน่ งรอบการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์ เป็ นต้น สัญญาณการสันสะเทื
่
อนและสัญญาณวัด
รอบจะถูก บัน ทึก ด้ว ยโปรแกรม LabVIEW
การศึก ษานี้ จะใช้
คอมเพรสเซอร์ 2 ชนิดคือ คอมเพรสเซอร์อดั อากาศแบบลูกสูบเดียว
ั้
(ดังรูปที่ 2) ซึง่ เป็ นคอมเพรสเซอร์สาํ หรับเครือ่ งปมลมขนาดเล็
ก และ
คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี (ดังรูปที่ 3) ซึง่ เป็ นคอมเพรสเซอร์ทใ่ี ช้ใน
เครื่องปรับอากาศในสถานทีพ่ กั อาศัยและสํานักงาน คอมเพรสเซอร์
ทัง้ สองชนิดจะจําลองการทํางานที่เงื่อนไขแตกต่างกัน เช่น สภาวะ
การทํางานปกติ และสภาวะการเสียหายที่เกิดขึน้ ที่ช้นิ ส่วนภายใน
ของคอมเพรสเซอร์ซง่ึ จะแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อถัดไป
งานวิจยั ครัง้ ทีผ่ ่านมา [7] ได้นําเสนอวิธกี ารในการตรวจสอบ
สภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ด้วยการใช้สญ
ั ญาณเสียงและ
เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้กบั สัญญาณการสันสะเทื
่
อน เพือ่ ศึกษาถึงสภาวะ
การทํ า งานของคอมเพรสเซอร์จ ากสัญ ญาณทัง้ สองแบบ พบว่ า
สัญญาณเสียงสามารถนํ ามาใช้ในการตรวจสอบได้ในบางกรณี แต่
สัญญาณการสันสะเทื
่
อนสามารถให้ผลการตรวจสอบในการทํานาย
สภาวะการทํา งานของคอมเพรสเซอร์ท่ีด ีก ว่ า โดยใช้เ ทคนิ ค การ
วิเคราะห์บนโดนเมนเวลา สําหรับงานวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอเทคนิ ควิธีการ

วิเคราะห์สญ
ั ญาณโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์บนโดเมนเวลา, โดเมนมุม
เพลาข้อเหวีย่ ง, และพารามิเตอร์ ทางสถิติซ่ ึ งวิธีวิเคราะห์ที่นิยมใช้ทวั่ ไป
เพื่อเปรี ยบเที ยบกับวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก หรื อที่ เรี ยกว่า
Principal Component Analysis (PCA) ของสัญญาณ ซึ่ งเป็ นวิธีการ
วิเคราะห์ที่สามารถนําไปใช้แยกความแตกต่างของข้อมูลหรื อสัญญาณ
ได้ โดยจะวิธีที่นาํ เสนอนี้ มาทําการวิเคราะห์สัญญาณที่บนั ทึ กได้จาก
คอมเพรสเซอร์ ท้ งั สองชนิ ด เพื่อใช้ทาํ นายหรื อตรวจสอบความเสี ยหาย
ที่จาํ ลองขึ้นบนคอมเพรสเซอร์ที่เงื่อนไขต่าง ๆ
2. การวิ เคราะห์สญ
ั ญาณ
2.1 พารามิเตอร์ทางสถิติ
สัญญาณการสันสะเทื
่
อนจากการทํางานของคอมเพรสเซอร์ท่ี
บัน ทึก ในรู ป ของแอมปริจู ด และเวลา สามารถวิเ คราะห์ โ ดยใช้
พารามิเตอร์ทางสถิติ ซึง่ พารามิเตอร์ทางสถิตทิ น่ี ิยมใช้เช่น ค่า RMS
(Root mean square) ค่าความแปรปรวน (Variance) ค่าความเบ้
(Skewness) ค่าความโด้ง (Kurtosis) ค่าพลังงานของสัญญาณ เป็ น
ต้น ค่าพารามิเตอร์ทางสถิตมิ สี มการการวิเคราะห์ดงั นี้
ค่า RMS (Root Mean Square)
N

∑ x i2

RMS =

(1)

i =1

N

ค่าความแปรปรวน (Variance)
1 N
2
∑ ( xi − x)
N i=1

var = σ 2 =

(2)

ค่าความเบ้ (Skewness)
skewness =

1 N xi − x 3
)
∑(
N i=1 σ

(3)

ค่าความโด้ง (Kurtosis)
kurtosis =

1 N xi − x 4
) −3
∑(
N i=1 σ

(4)

ค่าพลังงานของสัญญาณ (Energy signal)
t

E x = ∫ x(t ) dt
2

(5)

0

โดยที่ N คือ จํานวนข้อมูล, xi คือ แอมปริจดู ของสัญญาณ, x คือ
ค่าเฉลี่ยของสัญญาณ, และ σ คือ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
สัญญาณ
2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component
Analysis)
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเป็ นวิธกี ารระบุรปู แบบทีม่ อี ยู่
ในข้อมูล รวมทัง้ เป็ นวิธกี ารแสดงความคล้ายกันและความแตกต่าง
กันของข้อมูล การศึกษานี้จะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ค่าความแปรผันของ
ข้อมูล ซึ่งข้อมูลทีน่ ํ ามาวิเคราะห์มคี ่าของพารามิเตอร์ทแ่ี ตกต่างกัน
และมีความแปรผันมาก วิธกี ารนี้เป็ นเทคนิคหนึ่งทีจ่ ะนําเสนอเพือ่ ใช้
ในการวิเคราะห์สญ
ั ญาณบนโดเมนเวลา และคําตอบที่ได้สามารถ
นํ ามาใช้ในการทํานายสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์ทงั ้ สอง

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

235

ชนิด วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลักมีขนั ้ ตอนการวิเคราะห์ดงั นี้
ขันตอนแรกจะนํ
้
าข้อมูลหรือสัญญาณการสันสะเทื
่
อนทีบ่ นั ทึกจากการ
ทดลองที่เ งื่อ นไขต่ า ง ๆ มากํ า หนดให้อ ยู่ ใ นรู ป ของเมทริก ซ์ ท่ีม ี
จํานวนแถวเท่ากับ n และจํานวนหลักเท่ากับ p และนํามาคํานวณหา
ค่าเฉลีย่ ของข้อมูล ซึง่ มีสมการดังนี้
x=

1 n
∑ xi
n i=1

(6)

จากนัน้ นํ าเมทริกซ์ขอ้ มูลดิบมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าการแปรผัน
ร่วม (Covariance) ของข้อมูลหรือสัญญาณการสันสะเทื
่
อนของแต่ล่ะ
เงือ่ นไขการทํางานของคอมเพรสเซอร์ทงั ้ สองชนิด ดังนัน้ เมทริกซ์ค่า
การแปรผันร่วม (Covariance matrix) แทนด้วย S สามารถคํานวณ
จากสมการที่ (7)
S=

T
1 n
∑ (xi − x)( xi − x)
n − 1 i=1

(7)

จากนัน้ นําผลลัพธ์ทไ่ี ด้คาํ นวณหาความสัมพันธ์ตามความแปรผันบน
Coordinate ของการหาค่าการแปรผันร่วมของเงื่อนไขข้อ มูล ที่
นํามาใช้เป็ นตัวเปรียบเทียบของแต่ละเงือ่ นไขด้วยสมการดังนี้
T
(8)
Z i = Λ −1/2Q ( x i − x)
โดยทีเ่ มทริกซ์ Q คือ Eigenvector จาก เมทริกซ์ค่าความแปรผัน
ร่ว ม S , Λ คือ เมทริก ซ์ท แยงมุ ม (Diagonal
Matrix) ของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง Eigenvalues และ เมทริกซ์ค่าความแปรผัน
ร่วม S และ xi คือ ข้อมูลใด ๆ ทีน่ ํามาวิเคราะห์
จากวิธกี ารดังกล่าวที่ได้นําเสนอนัน้ สามารถนํ ามาใช้วเิ คราะห์
สัญญาณที่ซบั ซ้อนต่อการอธิบายเทียบกับเหตุ การณ์ท่เี กิดขึ้นของ
ชิน้ ส่วนทางกลภายในเครือ่ งคอมเพรสเซอร์ทใ่ี ช้ในการศึกษานี้
3. การทดลอง
การศึกษานี้จะจําลองการตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอร์
ด้วยสัญญาณการสั ่นสะเทือน ซึ่งสามารถตรวจจับโดยใช้หวั วัดการ
สันสะเทื
่
อน (Accelerometer) และสัญญาณวัดรอบด้วย Proximity
sensor โดยสัญญาณการสันสะเทื
่
อนและสัญญาณวัดรอบจะถูก
บันทึกด้วยโปรแกรม LabVIEW แผนผังขัน้ ตอนการทํางานของระบบ
การเก็บข้อมูลการตรวจสอบสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์ทงั ้
2 แบบแสดงดังรูปที่ 1

การศึก ษาการตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอร์ น้ี จ ะใช้
คอมเพรสเซอร์ 2 ชนิดคือ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (ดังรูปที่ 2)
และ คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี (ดังรูปที่ 3) สัญญาณการสันสะเทื
่
อน
ทีบ่ นั ทึกจากการทดลองจะอยู่บนโดเมนเวลาและจะนํ าสัญญาณมา
วิเคราะห์บนโดเมนมุมข้อเพลาเหวีย่ ง พารามิเตอร์ทางสถิตจิ ะถูกใช้
วิเ คราะห์ ส ัญ ญาณตามวิธ ีก ารวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลัก เพื่อ
นํามาใช้ในการทํานายความเสียหายของคอมเพรสเซอร์ทจ่ี าํ ลองขึน้
การจําลองสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเดียว
จะใช้เฉพาะตัวคอมเพรสเซอร์เท่านัน้ โดยมีขอ้ กําหนดดังนี้ แรงดัน
สูงสุด 10 บาร์ แต่แรงดันใช้งานอยู่ท่ี 8 บาร์ ขับด้วยมอเตอร์ขนาด
0.25 Hp ความเร็วรอบสูงสุด 725 rpm และปริมาณลม 58 L/min
เงื่อ นไขการทดลองสํ า หรับ การจํ า ลองสภาวะการทํ า งานของ
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมีรายละเอียดดังนี้คอื
• การทํางานทีส่ ภาวะปกติ
• การจําลองความเสียหายทีแ่ ผ่นวาล์วด้านดูด
• การจําลองความเสียหายทีแ่ ผ่นวาล์วด้านส่ง
• การจําลองความเสียหายทีแ่ หวนของลูกสูบ
ตํ า แหน่ ง ติด ตัง้ ของหัว วัด การสัน่ สะเทือ นอยู่ ท่ีด้ า นบนของ
กระบอกสูบคอมเพรสเซอร์ พร้อมติดตัง้ Proximity sensor ทีใ่ ช้เป็ น
สัญญาณอ้างอิงของการทํางานของคอมเพรสเซอร์ โดยตําแหน่ งที่
อ้างอิงคือ ตําแหน่ งศูนย์ตายบนของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบดังรูป
ที่ 2

รูปที่ 2 ชุดการทดลองคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ชุดการทดลองของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีแสดงดังรูปที่ 3 ซึง่
เป็ นคอมเพรสเซอร์ของเครือ่ งปรับอากาศขนาด 9000 BTU ขัน้ ตอน
การทดลองจะนํ าเฉพาะตัวเรือนของคอมเพรสเซอร์มาศึกษาเท่านัน้
เพื่อใช้สําหรับศึกษากระบวนการทํางานทีเ่ กิดขึน้ ในคอมเพรสเซอร์
โดยของไหลทํางานจะเป็ นอากาศ และการศึกษาสภาวะการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์มเี งือ่ นไขดังนี้
• การทํางานทีส่ ภาวะปกติ
• การจําลองความเสียหายทีว่ าล์วด้านดูด
• การจําลองความเสียหายทีว่ าล์วด้านส่ง
• การจําลองความเสียหายทีใ่ บพัด (Blade)

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนของระบบการเก็บข้อมูล
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หัววัดการสั ่นสะเทือนจะถูกติดตัง้ ทีต่ ําแหน่ งของวาล์วด้านดูดซึง่
อยู่ด้านบนของคอมเพรสเซอร์ พร้อมด้วยสัญญาณอ้างอิงตําแหน่ ง
โดยตํ า แหน่ ง ที่ใ ช้ใ นการอ้า งอิง จะเป็ น ตํ า แหน่ ง ศู น ย์ต ายบนของ
คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี
สัญ ญาณการสันสะเทื
่
อ นและสัญ ญาณอ้า งอิง ของมุ มเพลาข้อ
เหวี่ย งจะถู ก บัน ทึก จากชุ ด ทดลองทัง้ สองของแต่ ล ะเงื่อ นไขการ
ทดลอง สัญ ญาณทัง้ สองจะถู ก บัน ทึก พร้ อ มกัน ด้ ว ยโปรแกรม
LabVIEW ซึ่งสัญญาณจะถูกเก็บเป็ นไฟล์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ต่อไป การทดลองทัง้ สองกรณีจะใช้ความถีส่ มุ่ ที่ 100 kHz และข้อมูล
ซุ่ม 100000 จุด เพือ่ ให้สะดวกต่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผล
การทดลองของงานวิจยั นี้

ด้านดูดเปิ ดแทนด้วย SVO วาล์วด้านดูดปิ ดแทนด้วย SVC วาล์ว
ด้านส่งเปิ ดแทนด้วย DVO และวาล์วด้านส่งปิ ดแทนด้วย DVC

รูปที่ 3 ชุดการทดลองคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี
4. ผลการทดลอง
สัญญาณการสันสะเทื
่
อนทีบ่ นั ทึกจากการทดลองทัง้ หมดจะอยู่ใน
รูปของโดเมนเวลา และจะถูกแปลงให้อยู่ในโดเมนมุมเพลาข้อเหวีย่ ง
โดยใช้สญ
ั ญาณอ้างอิงจากมุมเพลาข้อเหวีย่ ง ตัวอย่างของสัญญาณ
การสั ่นสะเทือนที่บนั ทึกจากคอมเพรสเซอร์แบบลูก สูบเดีย วขณะ
ทํางานทีค่ วามเร็ว 1440 รอบต่อนาทีดงั รูปที่ 4 จะมีแกนนอนเป็ นมุม
เพลาข้อเหวี่ยงและแกนตัง้ เป็ นแอมปริจูดของสัญญาณ โดยแต่ล ะ
สัญญาณแทนด้วยเงือ่ นไขดังนี้ 4(A) คือ สภาวะปกติ 4(B) คือ ความ
เสียหายทีว่ าล์วด้านดูด 4(C) คือ ความเสียหายทีว่ าล์วด้านส่ง และ
4(D) คือ ความเสียหายทีแ่ หวนลูกสูบ ตําแหน่ง 0 องศาคือตําแหน่ ง
ศู น ย์ ต ายบนของลู ก สู บ ดั ง นั ้ น ช่ ว งจั ง หวะการทํ า งานของ
คอมเพรสเซอร์ส ามารถอธิบ ายได้ด งั นี้ ช่วง 0 – 180 องศา เป็ น
จังหวะการดูด และช่วง 180 – 360 องศาเป็ นจังหวะอัด จากรูปที่
4(A) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ข้นึ สู่จุดศูนย์ตายบนจะสังเกตพบว่าขนาด
แอมปริจดู ของสัญญาณเพิม่ ขึน้ และจะพบเห็นทีต่ ําแหน่ งเดิมของแต่
ละรอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์เนื่องจากเป็ นช่วงจังหวะอัด
อากาศที่แ รงที่สุ ด ในวัฎ จัก รการทํ า งานของคอมเพรสเซอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยการเปิ ดปิ ดของแผ่นวาล์วด้านส่ง และวาล์วด้านดูดเริม่
ทํางานในวัฎจังหวะต่อๆไป จังหวะการทํางานของการเปิ ดปิ ดของ
วาล์วทัง้ ด้านดูดและด้านส่งสามารถแสดงดังรูป 4 โดยที่ คือ วาล์ว

รูปที่ 4 สัญญาณการสันสะเทื
่
อนของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
บนโดเมนมุมข้อหวีย่ งทีส่ ภาวะต่าง ๆ
เมื่อ เปรีย บเทีย บสัญ ญาณการสัน่ สะเทือ นกับ ลัก ษณะการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ จะสังเกตพบว่าเหตุการณ์หรือ
กระบวนการการทํางานของคอมเพรสเซอร์เป็ นวัฏจักรการทํางานที่
เกิดขึน้ ซํ้าๆ จึงทําให้มองภาพโดยรวมของเหตุการณ์การทํางานของ
คอมเพรสเซอร์รวมทัง้ กลไกหลักทีเ่ กีย่ วข้องได้ชดั เจน การวิเคราะห์
สัญญาณบนโดเมนเวลาของสัญญาณทัง้ 4 เงื่อนไขดังรูปที่ 4 พบว่า
สัญญาณช่วงจังหวะดูดมีรปู แบบทีค่ ล้ายกันเพียงแต่ต่างกันทีแ่ อมปริ
จู ด ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ช ัด เจนจากสัญ ญาณที่ บ ัน ทึ ก จากเงื่อ นไขของ
คอมเพรสเซอร์ทจ่ี าํ ลองความเสียหายทีว่ าล์วด้านส่ง ซึง่ แอมปริจดู มี
ค่ า ตํ่ า กว่า กรณี อ่ืน ๆ นอกจากนี้ ส ญ
ั ญาณของคอมเพรสเซอร์ท่ีม ี
ความเสียหายที่แหวนลูกสูบดังรูปที่ 4(D) พบว่าจังหวะการทํางาน
ของวาล์วเปลี่ยนไป 40-50 องศา เมื่อเทียบกับสัญญาณทีส่ ภาวะ
ปกติรวมทัง้ องศาการทํา งานที่จงั หวะอัดก็เ พี้ยนไป การวิเ คราะห์
สัญญาณด้วยพารามิเตอร์ทางสถิติ เช่น ค่าความแปรปรวน ค่าความ
โด้ง ค่าความเบ้ และค่าพลังงานของสัญญาณ ดังรูปที่ 5 พบว่า ค่า
ทางสถิตขิ องแต่ละพารามิเตอร์ทค่ี าํ นวณจากสัญญาณทีบ่ นั ทึกได้จาก
การทดสองไม่สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างของเงื่อนไขของ
ความเสียหายของคอมเพรสเซอร์ได้ชดั เจน ยกเว้นจะต้องใช้อย่าง
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น้ อย 2 พารามิเตอร์ข้นึ ไปถึงจะแยกความแตกต่างของเงื่อนไขได้
ชัดเจนขึน้

รูปที่ 5 ค่าพารามิเตอร์ทางสถิตโิ ดยเฉลีย่ 1000 รอบการทํางาน
จากคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ค่าทางสถิตดิ งั รูปที่ 5 ทีใ่ ช้วเิ คราะห์สญ
ั ญาณทีบ่ นั ทึกจากคอม
เพรสแบบลูกสูบสามารถใช้ทํานายสภาวะได้บางกรณีเท่านัน้ จาก
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลักดังรูปที่ 6 เป็ นอีก
วิธ ีก ารหนึ่ ง ที่แ สดงถึง ความแปรผัน ของข้อ มู ล ของสัญ ญาณการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้สําหรับการ
วิเคราะห์ คือสัญญาณการทํางานของคอมเพรสเซอร์ทส่ี ภาวะปกติซง่ึ
จะใช้เป็ นสัญญาณเปรียบเทียบกับสัญญาณจากการทดลองทีเ่ งือ่ นไข
อื่น จึงทําให้สามารถทํานายสภาวะการทํางานและความเสียหายที่
คาดจะว่าเกิดขึน้ กับคอมเพรสเซอร์ได้ การเปรียบเทียบความแปรผัน
ของข้อมูลดังรูปที่ 6(A) เป็ นกราฟการเปรียบเทียบสัญญาณทีส่ ภาวะ
ปกติเทียบกับสัญญาณที่สภาวะปกติเดียวกัน โดยที่แกนตัง้ เป็ นค่า
เปรียบเทียบจึงทําให้ได้กราฟเป็ นเส้นตรงซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความ
แปรผัน ไม่ เ กิด ขึ้น เมื่อ ข้อ มูล ที่นํ า มาวิเ คราะห์เ ป็ น ข้อ มู ล เดีย วกัน
ดั ง นั ้น เมื่ อ นํ าสั ญ ญาณที่ ส ภาวะการทํ า งานที่ เ งื่ อ นไขอื่ น มา
เปรี ย บเที ย บกั บ สัญ ญาณที่ ส ภาวะปกติ ต ามวิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบหลักจะพบว่า สัญญาณมีความแปรผันเกิดขึน้ ดังแสดง
ในรูปที่ 6(B) - 6(D) ซึง่ แทนด้วยเงือ่ นไขความเสียหายทีว่ าล์วด้าน
ดูด ความเสียหายที่วาล์วด้านส่ง และความเสียหายที่แหวนลูกสูบ
ตามลําดับ กราฟผลการวิเคราะห์มรี ปู แบบทีแ่ ตกต่างกันจึงสามารถ
แยกความแตกต่ า งของเงื่ อ นไขความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
คอมเพรสเซอร์ได้ดกี ว่าการวิเคราะห์ดว้ ยพารามิเตอร์ทางสถิติ
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รูปที่ 6 วิธกี ารวิเคราะห์สญ
ั ญาณของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ด้วย PCA
สัญญาณการสั ่นสะเทือนบนโดเมนมุมเพลาข้อเหวี่ยงที่บนั ทึก
จากคอมเพรสเซอร์โรตารีแสดงดังรูปที่ 7 โดยมีแกนนอนเป็ นมุม
เพลาข้อเหวีย่ งและแกนตัง้ เป็ นแอมปริจูดของสัญญาณ สัญญาณที่
แสดงในรูปที่ 7 แทนด้วยเงื่อนไขดังนี้ 7(A) คือ สภาวะปกติ 7(B)
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คือ ความเสียหายทีว่ าล์วด้านดูด 7(C) คือ ความเสียหายทีว่ าล์ว
ด้านส่ง และ 7(D) คือ ความเสียหายทีใ่ บพัด (Blade) ตําแหน่ งศูนย์
ตายบนของการเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ เมื่อโรเลอร์เคลื่อนทีข่ น้ึ สุดแทนด้วย
ตําแหน่ ง 0 องศา ดังนัน้ ช่วงจังหวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์
สามารถอธิบายได้ดงั นี้

เนื่องจากการทํางานของวาล์วด้านส่งจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัญญาณทีส่ ภาวะปกติ นอกจากนี้ยงั ปรากฏเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทีช่ ว่ ง
องศาที่ 350 – 360 ซึ่งไม่ปรากฏในสัญญาณที่สภาวะปกติคาดว่า
อาจจะเป็ นการรัวของอากาศในห้
่
องอัดขณะทีเ่ พลาลูกเบีย้ วเคลื่อนที่
ใกล้กบั จุดศูนย์ตายบนซึ่งเป็ นช่วงทีอ่ ากาศใหม่จะถูกดูดเข้าห้องอัด
การวิเคราะห์สญ
ั ญาณความเสียหายเกิดขึน้ ทีว่ าล์วด้านส่ง ดังรูปที่
7(C) จะพบว่าสัญญาณในช่วงอัดอากาศเกิดขึน้ ในช่วงองศาที่ 180300 หายไปเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณที่สภาวะปกติ ส่วนรูป ที่
7(D) สัญญาณการทํางานของคอมเพรสเซอร์ทม่ี คี วามเสียหายขึน้ ที่
ตําแหน่ งเสียหายที่ใบอัดอากาศจะพบว่าลักษณะของสัญญาณจะมี
ความคล้ายคลึงกับสัญญาณทีส่ ภาวะปกติ แต่มขี นาดแอมปริจดู ของ
สัญญาณลดลงทัง้ ช่วงดูดและช่วงอัด

รูปที่ 7 สัญญาณการสั ่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี
บนโดเมนมุมข้อเหวีย่ งทีส่ ภาวะต่าง ๆ
สัญญาณการสันสะเทื
่
อนดังรูปที่ 7(A) เป็ นสัญญาณทีเ่ กิดขึน้ ที่
สภาวะปกติ โดยทีจ่ งั หวะการดูดเริม่ ต้นที่ 0 องศา และจะเริม่ อัดเมือ่
่ ง ตํา แหน่ ง
โรเลอร์ห มุน ไปตัง้ แต่ 90 องศา เป็ นต้นไป จนกระทังถึ
ประมาณ 300 องศาความดันในการอัดอากาศในห้องอัดจึงค่อยๆ
ลดลง ซึ่งสัญญาณการสั ่นสะเทือนดังรูปที่ 7(A) สามารถใช้อธิบาย
การทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีจะมีการทํางานอย่างต่อเนื่องคือการดูด
อากาศและอัด อากาศออกไปพร้อ มๆกัน ในทุ ก องศาที่ผ่า นไปซึ่ง
สังเกตได้จากสัญญาณทีป่ รากฏขึน้ เป็ นช่วง ๆ คาดว่าในแต่ละช่วงที่
อากาศในห้องอัดมีค่าความดันสูงกว่าแรงกดของวาล์วด้านส่งจึงทํา
ให้ อ ากาศอั ด ถู ก ดัน ออกไป แต่ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารทํ า งานของ
คอมเพรสเซอร์ด้ว ยสัญ ญาณการสันสะเทื
่
อ นพบว่า สามารถบอก
พฤติกรรมการทํางานของคอมเพรสเซอร์ได้ชดั เจน โดยเริม่ ทํางาน
อย่างชัดเจนที่ 90 องศาในสภาวะปกติ สัญญาณการสันสะเทื
่
อนที่
เงือ่ นไขความเสียหายทีว่ าล์วด้านดูดดังรูปที่ 7(B) พบว่าช่วงองศาที่
90-300 องศา แอมปริจดู ของสัญญาณและจํานวนเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้

รูปที่ 8 ค่าพารามิเตอร์ทางสถิตโิ ดยเฉลีย่ ต่อ 1000 รอบการทํางาน
จากคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี
การวิเคราะห์ดว้ ยพารามิเตอร์ทางสถิตดิ งั รูปที่ 8 พบว่าเมื่อใช้
พารามิเตอร์เพียงค่าเดียวเช่น ค่า RMS ค่าความแปรปรวน ค่าความ
เบ้ หรือ ค่าความโด้ง ไม่สามารถใช้ทํานายความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ที่
คอมเพรสเซอร์ได้ แต่ เมื่อใช้พารามิเตอร์มากกว่า สองตัวขึ้นไปจะ
สามารถแยกความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ได้บางกรณี เช่น กรณีของใบพัด
อัดความดันเสียหายของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี เป็ นต้น จากการ
วิเ คราะห์ ส ัญ ญาณที่ก ล่ า วมานั น้ ผู้ว ิเ คราะห์ จํา เป็ น ต้ อ งมีค วามรู้
พืน้ ฐานเกี่ยวกับการทํางานของคอมเพรสเซอร์และวิธกี ารวิเคราะห์
สัญญาณ จึงจะสามารถแยกความแตกต่างตามเงื่อนไขการทดลองที่
จํ า ลองขึ้น ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บ ัติง านที่ไ ม่ ม ีค วามชํ า นาญและทัก ษะจะไม่
สามารถเข้าใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับคอมเพรสเซอร์
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ได้ผลการวิเ คราะห์ด งั รูป ที่ 9 วิธ ีก ารนี้ แ สดงถึง ความแปรผัน ของ
ข้อมูลของสัญญาณการทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี ด้วย
วิธกี ารหาค่าความแปรผันของข้อมูลเทียบกับข้อมูลสัญญาณทีใ่ ช้เป็ น
ข้อมูลอ้างอิง การศึกษานี้ขอ้ มูลอ้างอิงคือสัญญาณการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์ทส่ี ภาวะปกติ จากผลการทดลอง รูปที่ 9(A) คือการ
เปรียบเทียบความแปรผันของข้อมูลของสัญญาณการสั ่นสะเทือนที่
สภาวะปกติเทียบกับสัญญาณอ้างอิง ซึ่งกรณีน้ีคอื การเปรียบเทียบ
กับสัญญาณเดียวกัน ความแปรผันที่เกิดขึน้ จะเป็ นเชิงเส้น เมื่อนํ า
ข้อมูลสัญญาณที่สภาวะการทํางานอื่นมาเปรียบเทียบกับสัญญาณ
อ้างอิงก็จะพบว่า องค์ประกอบความแปรผันของสัญญาณที่เกิดขึน้
ของสัญญาณการสั ่นสะเทือนที่เงื่อนไขการเสียหายที่วาล์วด้านดูด
การเสียหายทีว่ าล์วด้านส่ง และความเสียหายทีใ่ บพัดดังแสดงในรูปที่
9(B), 9(C), และ9(D) ตามลําดับ สามารถใช้ทาํ นายความเสียหายที่
เกิด ขึ้น กับ คอมเพรสเซอร์ไ ด้ และสามารถระบุ ค วามเสีย หายได้
ใกล้เคียงกับสิง่ ที่เกิดขึ้นจริง ตามเหตุ การณ์ ท่เี กิดขึ้นบนโดเมนมุม
เพลาข้อเหวีย่ ง
5.สรุป
การตรวจสอบสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์ทงั ้ สองชนิด
ด้ว ยสัญ ญาณการสันสะเทื
่
อ น จากผลการทดลองสามารถทํา นาย
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับคอมเพรสเซอร์โดยการวิเคราะห์สญ
ั ญาณ
บนโดเมนเวลาและโดเมนมุมเพลาข้อเหวีย่ ง และงานวิจยั ครัง้ นี้ได้
แนะนําเทคนิควิธกี ารวิเคราะห์สญ
ั ญาณ ด้วยการใช้พารามิเตอร์ทาง
สถิติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับคอมเพรสเซอร์
ได้บ างกรณี เ ท่ า นั น้ โดยใช้พ ารามิเ ตอร์ต งั ้ แต่ 2 ค่ า ขึ้น ไป วิธ ีก าร
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักซึง่ เป็ นวิธกี ารทีน่ ําเสนอของบทความวิจยั
นี้ ส ามารถใช้แ ยกกลุ่ ม ของข้อ มูล ที่เ กิด ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น ใน
คอมเพรสเซอร์แต่ละชนิดขณะทํางานได้เมือ่ เทียบกับสัญญาณอ้างอิง
ทีส่ ภาวะปกติ การศึกษาต่อไปยังจําเป็ นต้องใช้เซ็นเซอร์อ่นื ๆ เช่น
เซ็นเซอร์วดั ความดัน เซ็นเซอร์วดั ตําแหน่ ง เป็ นต้น รวมทัง้ เทคนิค
การวิเคราะห์สญ
ั ญาณ ทีส่ ามารถนํามาใช้เพือ่ อธิบายเหตุการณ์ต่างๆ
ทีส่ งั เกตเห็นในสัญญาณการสั ่นสะเทือนที่บนั ทึกได้จากการทดลอง
เพือ่ พัฒนาเป็ นวิธกี ารวิเคราะห์ของคอมเพรสเซอร์ทงั ้ สองชนิดต่อไป
7.กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นายอาทิ ต ย์ บับ ภาสิ ท ธิ และนายวิ ช ญะ แซ่ คู
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร ที่ช่วยเหลือในการพัฒนาชุดอุปกรณ์ การทดลองและการเก็บ
ข้อมูลจากการทดลองของการศึกษาครัง้ นี้

รูปที่ 9 วิธกี ารวิเคราะห์สญ
ั ญาณของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี
ด้วย PCA
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสามารถนํ ามาใช้ว เิ คราะห์
สัญ ญาณการสันสะเทื
่
อ นที่บนั ทึก จากคอมเพรสเซอร์โ รตารีซ่ึง จะ
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ในปจั จุบนั พลังงานแสงอาทิตย์นบั เป็ นพลังงานทางเลือกใหม่ทก่ี ําลัง
ได้รบั ความสนใจ วิธกี ารหนึ่งทีเ่ ป็ นทีส่ นใจคือการเปลีย่ นพลังงานแสงไป
เป็ นพลังงานความร้อนโดยใช้เตาเผาสุรยิ ะอุณหภูมสิ ูง ระบบนี้ใช้การ
รวมแสงเพื่อ ให้เ กิด ปริม าณความร้อ นเพีย งพอด้ว ยกระจกสะท้อ น
แสงอาทิตย์จํานวนมากที่สามารถเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ท่เี รียกว่า
เฮลิโอสแตท (Heliostat) ซึง่ จะต้องมีระบบขับเคลื่อนทีม่ คี วามแม่นยําสูง
งานวิจยั นี้มเี ป้าหมายในการลดราคาของระบบโดยการใช้ระบบควบคุม
การขับ เคลื่อ นแบบเปิ ด โดยใช้เ สตปเปอร์ม อเตอร์เ พราะไม่ ต้อ งมี
อุ ปกรณ์ ต รวจวัดตํา แหน่ ง ที่แม้จะให้ค วามแม่นยํา สูง ก็มรี าคาสูง ด้ว ย
ดังนัน้ เพื่อคงความแม่นยําไว้ตอ้ งมีวธิ ที กี ารลดความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
จากระบบขับเคลื่อนของเฮลิโอสแตทนี้ ซึ่งวิธที ใ่ี ช้ได้แก่ วิธกี ารวัดเพื่อ
จดจําความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จริงและวิธกี ารประมาณค่าความผิดพลาด
ที่เ กิด ขึ้น โดยจะนํ า ความผิด พลาดดัง กล่ า วไปใช้ใ นการชดเชยการ
ขับ เคลื่อ นภายในระบบเปิ ด ให้ม ีค วามแม่ น ยํา เพิ่ม มากขึ้น ผลการ
ทดลองจากวิธกี ารการลดความผิดพลาดในการขับเคลื่อนทัง้ 2วิธนี ัน้
วิธ ีก ารจดจํา ความผิด พลาดที่เ กิดขึ้น จริง สามารถลดความผิด พลาด
สูงสุดได้จาก 0.176 องศา เหลือเพียง 0.0263 องศา หรือลดลงถึง 6.7
เท่า แต่วธิ นี ้ีแก้ไขวิธนี ้ี ต้องใช้หน่วยความจํามากเนื่องมาจากต้องจดจํา
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จริงทุกตําแหน่งของการส่งกําลัง ในขณะทีว่ ธิ กี าร
ประมาณค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ด้วยสมการโพลิโนเมียลอันดับที่ 6
นัน้ ลดความผิดพลาดสูงสุดเหลือ 0.126o หรือคิดเป็ น 1.4 เท่าจากค่า
เดิม แต่การแก้ดว้ ยวิธนี ้ีใช้หน่วยความจําน้อยกว่ามากเพราะใช้เพียง1
สมการ6ตัวแปรในการแทนความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ทุกตําแหน่งของการ
ส่งกําลัง วิธนี ้ีเหมาะกับระบบทีม่ คี วามผิดพลาดทีเ่ กิดจากฟนั เฟื องน้อย
กว่าความผิดพลาดทีเ่ กิดจากจุดหมุนเยือ้ งศูนย์มากๆ
Abstract
Solar energy has long been considered an ultimate solution
to our energy needs. Solar furnace is a possible way to convert
solar energy into thermal energy. To obtain high power and
temperature, the system usually employs a single central receiver
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and a large number of heliostats. The heliostats must be
designed to achieve a high degree of targeting accuracy. To
reduce cost of heliostats, open-loop positioning system based on
stepping motor and gearing are used. Although, accurate but
costly encoders are not used in the open-loop system, in
accuracy of the system may be recovered. Two methods were
proposed. In the first method, all transmission errors were
recorded and used to compensate the input command of the
stepper during actual positioning. With this method, transmission
error can be reduced from 0.176 degree maximum to only 0.0263
degree or 6.7 times in reduction. However, large amount of
onboard memory is required to store the data. On the other
hand, the second method used a 6th order polynomial to
represent the data compactly. As a result, the error can be
reduced to 0.126 degree maximum which equals to 1.4 times
reduction. The second method may be desirable if errors from
gear tooth are small compared to eccentricity of the gear.
1.บทนํา
การสร้างเตาเผาสุรยิ ะอุณหภูมสิ งู นัน้ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการสร้างและ
ออกแบบคือ ปริมาณพลังงานทีต่ อ้ งการ และ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ การ
รวมแสงเพื่อ ให้เ กิด ปริม าณความร้อ นเพีย งพอต่ อ ความต้อ งการนัน้
จะต้องใช้กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ทส่ี ามารถเคลื่อนทีต่ ามดวงอาทิตย์
ได้ หรือเรียกว่า เฮลิโอสแตท (Heliostat) โดยกระจกนี้จะทําหน้าที่
สะท้อนแสงไปยัง ระบบตัวรับส่วนกลาง (Central receiver) เพื่อ
รวบรวมพลังงาน โดยในปจั จุบนั สามารถรวบรวมแสงให้ได้พลังงานใน
ระดับเมกกะวัตต์ จากโครงการ Solar one และ Solar two ของ
กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาดังรูปที่ 1.1
ระบบตัวรับส่วนกลางเป็ นระบบทีม่ กั มีขนาดใหญ่ โดยจะมีพน้ื ทีร่ บั
แสงมากและรวมแสงโดยการใช้เฮลิโอสแตทจํานวนมาก ในการสะท้อน
แสงไปยังจุดรวมแสงทีจ่ ดุ เดียวกันดังรูปที่ 1.2 เนื่องมาจากเฮลิโอสแตท
กับตัวรับส่วนกลางอาจมีระยะห่างกันมาก 30 เมตรหรือมากกว่า ดังนัน้
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ตัวเฮลิโอสแตทเอง จะต้องมีระบบขับเคลื่อนที่มคี วามแม่นยําในการ
เคลื่อนทีม่ าก ไม่เช่นนัน้ แล้วแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ทต่ี กกระทบไป
ยังตัวรับแสง จะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ มาก ยกตัวอย่างเช่น หาก
เฮลิโ อสแตทอยู่ ห่ า งจากตัว รับ แสงส่ ว นกลาง 30 เมตร โดยระบบ
ขับเคลื่อนมีความผิดพลาดเกิดขึน้ เพียง 0.1 องศา จะส่งผลให้แสงทีต่ ก
กระทบไปยังตัวรับส่วนกลางมีความผิดพลาดถึง 5.2 เซนติเมตร

รูปที่ 1.1 ระบบรวมแสงอาทิตย์ของโครงการ Solar one

ช่องว่างนี้จะเรียกว่า backlash ส่วน position error เกิดขึน้ เมื่อการส่ง
กําลังมีความผิดพลาดทัง้ ในส่วนของตําแหน่งและการเคลื่อนที่ ถึงแม้วา่
ค่าความผิดพลาดทัง้ 2 แบบจะไม่ส ามารถแยกออกจากกันได้อ ย่า ง
เด็ดขาด แต่กย็ งั มีความแตกต่างกัน และเกิดขึน้ จากสาเหตุท่แี ตกต่าง
กัน ในบทความนี้จะไม่คดิ ค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก backlash โดย
ให้การส่ง กําลัง ของเกียร์เ ป็ นไปในทิศ ทางเดียวและใส่แ รงบิดไว้เ พื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี้ดงั จะแสดงให้เห็นจากผลการทดลอง
2.1ตําแหน่ งการเคลื่อนที่ผิดพลาด (position error)
ความผิดพลาดส่วนนี้ประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันได้แก่ความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั (tooth-to-tooth composite error, Ett )
และความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากจุดหมุนเยื้องศูนย์กลาง ( Runout
position error, e ) ความผิดพลาดทัง้ สองส่วนนี้สามารถมองให้อยู่ในรูป
ผลรวมของความผิดพลาด TCE (total composite error, Etc ) โดยจะ
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของเกีย ร์ดงั รูป ที่ 2.1 ซึ่ง
ความผิดพลาดแต่ละส่วนมีรายระเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 1.2 แนวทางการสะท้อนแสงของระบบแบบตัวรับส่วนกลาง
โดยทัวไปเฮลิ
่
โอสแตทจะใช้ระบบควบคุมแบบปิ ด (Closed-loop
control system) ซึง่ จะมีอุปกรณ์ตรวจวัดมุมการหมุน หรือไม่กอ็ ุปกรณ์
ตรวจวัดตําแหน่ งดวงอาทิตย์ [1] โดยจะทําหน้ า ที่ในการส่งสัญญาณ
ป้อนกลับเพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเฮลิโอสแตทให้อยู่ใน
ตําแหน่งทีต่ อ้ งการอย่างแม่นยํา เป็ นเหตุให้เฮลิโอสแตทแต่ละตัวมีราคา
สูง แนวคิดใหม่ในการควบคุมเฮลิโอสแตทคือการใช้ระบบควบคุมแบบ
เปิดซึง่ ข้อดีคอื มีราคาถูก งานวิจยั นี้ได้นําเสนองานเกีย่ วกับ วิธที กี ารลด
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากระบบขับเคลื่อนของเฮลิโอสแตทแบบเปิ ด
โดยจะเริ่ม ศึก ษาจากแบบจํา ลองความผิด พลาดที่เ กิด ขึ้น จากระบบ
ขับเคลื่อนเฮลิโอสแตท ตลอดจนความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จริงและวิธกี าร
ลดความผิดพลาดดัง กล่ า ว เพื่อ นํ า ไปใช้ใ นการออกแบบ, สร้า งและ
ควบคุมระบบขับเคลื่อนเฮลิโอสแตทให้มคี วามแม่นยําเพิม่ ขึน้ โดยทีไ่ ม่
จําเป็ นต้องใช้ระบบขับเคลื่อนราคาแพงทีม่ คี วามแม่นยําสูง
2. ทฤษฎีความคลาดเคลื่อนของเกียร์
ค่ า ความคลาดเคลื่อ นในการส่ ง กํ า ลัง ของเกีย ร์ เ ป็ น ค่ า ความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ โดยเป็ นผลมาจากความ
คลาดเคลื่อนจากระยะห่างระหว่างฟนั ทีข่ บกัน (backlash error) และ
ตําแหน่งการเคลื่อนทีผ่ ดิ พลาด (position error) โดย backlash เป็ นค่า
ความผิดพลาดของการเคลื่อนทีเ่ นื่องจากการหมุนกลับทิศทาง เมื่อนํ า
เฟื อ งมาประกอบเข้า ด้ว ยกัน ส่ง ผลให้ม ีร ะยะห่ า งระหว่า งฟ นั เกิด ขึ้น

รูปที่ 2.1 ความคลาดเคลื่อนของเกียร์เทียบกับอุดมคติ [2]
2.2 ความผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึนระหว่างฟั น TTCE (tooth-to-tooth
composite error)
ความผิดพลาดนี้เป็ นผลรวมของความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ผลิตซึง่ ทําให้รปู ร่างของฟนั เกียร์ไม่ได้มาตรฐาน ตําแหน่ งของฟนั ไม่ได้
มาตรฐาน ความหนาของฟนั ไม่ได้มาตรฐาน ซึง่ ความผิดพลาดนี้จะมีค่า
ไม่แน่ นอนในแต่ละฟนั ของเกียร์จะให้ค่าความผิดพลาดไม่เท่ากัน โดย
ความผิด พลาดส่ ว นนี้ แ ทนด้ว ย สัญ ลัก ษณ์ Ett
ซึ่ง สามารถหา
ค่าประมาณได้จากตารางที่ 2.1 [2] ตารางดังกล่าวจะแสดงความ
ผิดพลาดของเกียร์เกรดต่างๆ โดยเกียร์เกรดยิง่ สูง ความละเอียดและ
ราคาก็ยงิ่ สูงตามไปด้วย
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั (TTCE) นี้สามารถประมาณค่า
ให้อยูใ่ นรูปของ Sine Wave ได้ โดยพิจารณาให้อยูใ่ นรูปของพิกดั มุมได้
จากสมการ
aEtt = (Ett/R) sin(θn)

(2.1)

โดย aEtt = ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั ในพิกดั มุม (องศา),
Ett = ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั (นิ้ว) หาได้จากตาราง 2.1,
R = รัศมี pitch ของเกียร์ (นิ้ว), θ = มุมทีห่ มุนไปของเกียร์ (องศา)
n = จํานวนฟนั ของเกียร์
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ตารางที่ 2.1 ความผิดพลาดของเกียร์บางเกรดตามมาตรฐานของ
AGMA (American Gear Manufacturers Association) [2]
AGMA
Number of Teeth and
Tooth-toTotal
Quality
Pitch Diameter
Tooth
Composite
No.
Composite
(Error)
(error)
5
Over 20 teeth, over 4in
0.0027
0.0072
6
Over 20 teeth, over 4in
0.0019
0.0052
7
Over 20 teeth, over 4in
0.0014
0.0037
8
Over 20 teeth, over 4in
0.0010
0.0027
…
…
…
…
2.3 ความผิ ดพลาดที่เกิ ดขึนจากจุดหมุนเยืองศูนย์กลาง ( Runout
position error)
ในการสร้างเกียร์ จุดหมุนจริงๆของเกียร์จะมีความคลาดเคลื่อน
เล็กน้อยซึง่ เป็ นผลทําให้เกิดมุมการเคลื่อนทีท่ ผ่ี ดิ พลาดไป ซึง่ ตําแหน่ ง
ของการหมุนของเกียร์สง่ ผลให้ ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มีลกั ษณะดังรูป
ที่ 2.2 โดย e คือความคลาดเคลื่อนในการหมุนเยือ้ งศูนย์

3. การจําลองความผิดพลาดที่เกิ ดขึนในเฟื อง
จากสมการทีก่ ล่าวมาเราสามารถจําลองความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ได้
สมมุตเิ กียร์มจี าํ นวนฟนั เท่ากับ 100 ฟนั แล้วมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
พิตช์ 8 นิ้ว ใช้เกียร์ AGMA เบอร์ 5 จากตาราง 4.1 ค่า Ett = 0.0027นิ้ว
, Ep = 0.0072นิ้ว จากนัน้ จะทําการซึ่งสามารถคํานวณหาความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ โดยรูปที่ 3.1 แสดงความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
ฟนั (TTCE) ซึง่ อยู่ในช่วง ±0.019o โดยจะเป็ น sine wave 100 ลูก
เท่ากับจํานวนฟนั เฟื อง รูปที3่ .2 แสดงความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากจุด
หมุนเยือ้ งศูนย์ (runout error) ซึง่ อยู่ในช่วง ±0.032o รูปที3่ .3 แสดง
ความผิด พลาดรวมที่เ กิด ขึ้น (TCE) ซึ่ง อยู่ ใ นช่ ว ง ±0.051 o ความ
ผิดพลาดรวม (TCE) แสดงดังรูปที3่ .4 เมือ่ เทียบกับการเคลื่อนทีใ่ นอุดม
คติท่ไี ม่เกิดความผิดพลาด ในรูปความผิดพลาดรวมที่เกิดขึ้น (TCE)
ถูกขยาย 500เท่าเพือ่ ให้เห็นผลต่างชัดเจน

ภาพขยาย

รูปที่ 3.1 การจําลองความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั (TTCE)

รูปที่ 2.2 การวางตัวและความผิดพลาดจากจุดหมุนเยือ้ งศูนย์กลาง [2]
จากสมการ

Etc = Ett + e

(2.2)

สามารถหาค่า e ได้จาก

e = Etc - Ett

(2.3)

โดยค่า Etc และ Ett สามารถหาได้จากตาราง 2.1 และสามารถคํานวณ
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากจุดหมุนเยือ้ งศูนย์กลางให้อยูใ่ นพิกดั มุมได้
จากสมการ
aEp = (e/R) sin (θ)

รูปที3่ .2 ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากจุดหมุนเยือ้ งศูนย์ (runout error)

(2.4)

โดย aEp = ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากจุดหมุนเยือ้ งศูนย์ (องศา), Ett
= ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากจุดหมุนเยือ้ งศูนย์(นิ้ว), R = รัศมี pitch ของ
เกียร์ (นิ้ว), θ = มุมทีห่ มุนไปของเกียร์ (องศา)
เราสามารถหาความผิดพลาดรวม (TCE) ทีเ่ กิดขึน้ ในการเคลื่อนที่
ของเกียร์ให้อยูใ่ นพิกดั ของมุมได้จากสมการ
aEtc = aEtt + aEp

(2.5)

โดย aEtc = ความผิดพลาดรวมทีเ่ กิดขึน้ (องศา), aEtt = ความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั (องศา) , aEp = ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
จากจุดหมุนเยือ้ งศูนย์ (องศา)
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รูปที3่ .3 ความผิดพลาดรวมทีเ่ กิดขึน้ (TCE)
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ขับ เคลื่อ นทีล ะ 0.018องศา จะเห็น ได้ว่ า ระบบขับ เคลื่อ นที่ม ีค วาม
ละเอีย ดยิ่ง สู ง ยิ่ง สามารถลดความผิด พลาดได้ม ากขึ้น ทัง้ นี้ ร ะบบ
ขับเคลื่อนต้องมีความละเอียดมากกว่าความผิดพลาดที่เ กิดขึ้นจึงจะ
สามารถแก้ไขความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ด้วยวิธนี ้ไี ด้

ภาพขยาย

รูปที3่ .4 การจําลองการเคลื่อนทีจ่ ริงของเกียร์เทียบกับการเคลื่อนทีใ่ น
อุดมคติ โดยความผิดพลาดรวมทีเ่ กิดขึน้ (TCE) 500เท่า
4. การแก้ไขความผิดพลาดที่เกิ ดขึนในเฟื อง
เราทํ า การแก้ ไ ขความผิด พลาด โดยการทํ า การจดจํ า ความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ไว้ก่อน แล้วเวลาขับเคลื่อนเกียร์นําเอาความผิดพลาด
ทีจ่ ดจําไว้มาพิจารณาร่วมด้วย[6] เพื่อบังคับไปทีต่ ําแหน่ งทีเ่ มื่อชดเชย
ความผิดพลาดแล้วจะได้ตาํ แหน่งทีต่ อ้ งการดังแสดงในรูปที่ 4.1

5. การทดลอง
ในการทดลองใช้เฟื องหนอนอัตราทด 1: 100 ต่อเข้ากับแกนกระจก
โดยตัวเฟื องมี 100ฟนั ซึ่งติดระบบวัดมุม (encoder) ตรงแกนกระจก
และติ ด กับ แกนมอเตอร์ โ ดยมอเตอร์ ม ีค วามละเอี ย ดในการหมุ น
200step/rev ดังรูป 5.1 ซึ่งจะทําให้มคี วามละเอียดในการขับเคลื่อน
20,000 step ต่อการหมุนของแกนกระจก 1 รอบ การขับเคลื่อนใช้การ
หมุนกระจกไปทางเดียวและมีตุม้ นํ้าหนัก200g ถ่วงไว้ผา่ นพูเ่ ล่ย์ φ 2cm
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด backlash ส่วน encoder มีความละเอียดอยู่ท่ี
314,880 ค่ า ต่ อ การหมุ น 1รอบ หรือ มีค วามละเอีย ดมากกว่ า ระบบ
ขับเคลื่อน 15.7 เท่า ซึ่งก่อนเริม่ การทดสอบทุกครัง้ จะทําการหาค่า
Index จาก encoder ทัง้ 2 ตัวก่อน เพือ่ ให้การทดสอบทุกครัง้ เริม่ จาก
ตําแหน่งทีฟ่ นั คูเ่ ดียวกันขบกัน
Encoder
Encode
แกนกระจก

รูปที4่ .1 วิธกี ารลดความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ในเกียร์[3]
ผลทีไ่ ด้จากการแก้ไขความผิดพลาดด้วยวิธนี ้ีโดยกําหนดให้ระบบ
ขับเคลื่อนเกียร์เป็ นการขับเคลื่อนแบบลําดับขัน้ มีความละเอียด 10,000
และ 20,000 ค่าต่อการหมุนเกียร์ 1รอบ หรือมีความละเอียดในการ
ขับเคลื่อนแต่ละลําดับขัน้ มีค่า 0.036 องศา และ0.018องศาตามลําดับ
แสดงดังรูปที่ 4.2

Step Motor

แกนมอเตอร์

รูปที่ 5.1 ระบบทีใ่ ช้ในการทดสอบความผิดพลาดของเฟืองตัวหนอน
5.1 Setling-time ของมอเตอร์
ค่า settling time ของมอเตอร์นนั ้ มีความจําเป็ นมากเพือ่ ให้ทราบ
ว่าจะต้องใช้เวลารอเท่าใด เพือ่ ให้ค่าทีอ่ ่านได้จาก encoder ถึงจะนิ่ง ใน
การขับมอเตอร์ไป 1 step มอเตอร์ทใ่ี ช้มคี วามละเอียด200step/rev
หรือหมุน 1.8 deg/Step โดยต่อผ่านเฟืองตัวหนอนอัตราทด 1:100 ผล
ทีไ่ ด้แสดงดังรูปที่ 5.2 โดยมี setting time ประมาณ 0.4 sec

รูปที่ 4.2 ผลการจําลองความผิดพลาดหลังจากแก้ไขแล้ว
จากผละเห็นได้วา่ ความผิดพลาดลดลงจากเดิมอยูท่ ่ี ±0.051o เหลือ
เพียง ±0.019o หรือ 2.684 เท่า จากค่าเดิมสําหรับการขับเคลื่อนทีละ
รูปที่ 5.2 มุมองศาทีไ่ ด้จากการเคลื่อนทีม่ อเตอร์ 1 step
0.036องศา และเหลือ±0.008o หรือ 6.357เท่าจากค่าเดิม เมื่อทําการ
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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5.2 การทดสอบ Backlash ที่เกิ ดขึนในระบบ
ในการทดลองนี้จะทําการขับมอเตอร์ 1 step ทุกๆ 2 วินาที โดยจะ
ทําการทดลอง 2 รอบ ซึ่งรอบแรกนัน้ ใน 2 วินาทีแรกจะทําการขยับ
แกนกระจกเพื่อให้เกิด backlash หลังจากนัน้ จะทําการปล่อยแกน
กระจกให้ตุ้มถ่วงดึงแกนกระจกไว้ ส่วนรอบที่2จะปล่อยให้ตุ้มถ่วงดึง
แกนกระจกไว้ตลอด โดยผลทีไ่ ด้แสดงในรูปที5่ .3

เท่ากับจํานวนฟนั เฟื องตัวหนอนพอดี ซึง่ เป็ นผลจากความผิดพลาดที่
เกิดขึน้ ระหว่างฟนั (TTCE) โดย sine wave ลูกเล็กๆนี้จะขีอ่ ยู่บน sine
wave ลูกใหญ่อกี ที ซึง่ sine wave ลูกใหญ่เกิดจากความผิดพลาดจาก
จุดหมุนเยือ้ งศูนย์ (runout error) โดย sinewave ลูกเล็กลูกที่ 49 ตรง
ตําแหน่ งเฟืองตัวหนอนที่ 180o และ sinewave ลูกที่ 59 ตรงตําแหน่ ง
เฟื องตัวหนอนที่ 212o นัน้ จะมีค่าความผิดพลาดกระโดดออกมาจากค่า
อื่นอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ น่ าจะเป็ นผลมาจากความผิดพลาดจากฟนั เฟื อง
ตัวหนอน ณ ตําแหน่งฟนั ที่ 49 และ 59 ตามลําดับ

±0.01o

รูปที5่ .3 ผลทดสอบ backlash ทีเ่ กิดขึน้
จากรูปจะเห็นได้วา่ ช่วง 0-2.2วินาทีแรกมุมจะมีการแกว่งตัวเป็ นผลจาก
การเกิด backlash แต่หลังจากนัน้ ผลจาก backlash จะหายไป
เนื่องมาจากนํ้าหนักของตุม้ ถ่วงดึงแกนกระจกไว้
จากการทดลอง
สามารถวัด backlash ได้ประมาณ ±0.01o

รูปที่ 5.5 ความผิดพลาดรวมในการส่งกําลังด้วยเฟืองตัวหนอน

5.3 การทดสอบความผิ ดพลาดที่เกิ ดขึน ณ ตําแหน่ งต่างๆของ
เฟื องว่าคงที่หรือไม่
การทดสอบเป็ นการหมุนเฟืองตัวหนอนไปแล้วกลับ 2 รอบเพือ่ ดู
ผลต่างของความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
เพือ่ พิจารณาว่าความผิดพลาดที่
เกิดจากการส่งกําลังด้วยเฟืองตัวหนอนนัน้ คงที่ ณ ตําแหน่งต่างๆ
หรือไม่ รูปที่ 5.4 แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.0022 o ถึง 0.0065 o ซึง่ ยอมรับได้ เพราะการขับมอเตอร์1Stepจะทํา
ให้เกิดมุมทีก่ ระจกหมุนไป 0.018 o เพราะความผิดพลาดส่วนนี้คดิ เป็ น
36% ของการขับมอเตอร์ 1 step

5.5 การลดความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการส่ ง กํา ลัง ด้ ว ยเฟื องตัว
หนอนโดยใช้ ก ารประมาณความผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ นด้ ว ยสมการ
Polynomial Order6
จากความผิดพลาดทีว่ ดั ได้เพือ่ ให้การประมาณมีค่าทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด
จึงนําข้อมูลดังกล่าวมาจําลองด้วยสมการโพลิโนเมียลอันดับที่ 6 [4] ดัง
รูปที่5.6 เพื่อ ใช้ในการจําลองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการส่งกําลัง
ทัง้ หมดให้อยูใ่ นรูปสมการเพียงสมการเดียว

รูปที่ 5.4 ผลต่างของความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากการขับมอเตอร์2รอบ

รูปที่ 5.6 สมการโพลิโนเมียลจากความผิดพลาดทีว่ ดั ได้

5.4 การวัดความผิ ดพลาดที่เกิ ดขึนจากการส่งกําลังด้วยเฟื องตัว
หนอน
จากการทดลองเก็บค่าความผิดพลาดแสดงในรูปที่ 5.5 ซึ่งความ
ผิด พลาดอยู่ใ นช่ว ง - 0.07751 o ถึง 0.09871 o โดยลัก ษณะความ
ผิดพลาดทีว่ ดั ได้นนั ้ จะเป็ น sine wave ลูกเล็กๆจํานวน 100 ลูกคลื่น

วิธกี ารลดความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ นัน้ สามารถทําได้โดยนํ าผลทีไ่ ด้
จากสมการโพลิโนเมียลมาพิจารณาหาตําแหน่ งในการขับเคลื่อนทีท่ าํ ให้
เกิดความผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ โดยหลังจากทดลองขับเฟื องหนอนแล้ววัด
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงั รูปที5่ .7 ซึง่ ความผิดพลาดทีแ่ ก้ได้ดว้ ยวิธ ี
นี้ ค ือ ความผิด พลาดที่เ กิด จากจุ ด หมุ น เยื้อ งศู น ย์ เ ท่ า นั น้ โดยความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั ไม่สามารถแก้ได้ดว้ ยวิธนี ้ี ซึง่ ดูได้จาก
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ตําแหน่งเฟืองตัวหนอน ณ มุม 212o จะเห็นค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก
ฟ นั ซี่ท่ี5 9ได้อย่า งชัด เจน โดยความผิด พลาดที่ว ดั ได้นัน้ อยู่ในช่วง 0.04230o ถึง 0.08345o นัน้ คือหลังจากการแก้ไขความผิดพลาดด้วยวิธ ี
นี้แล้วมีความแม่นยําเพิม่ ขึน้ จากเดิมเพียง 1.4 เท่า

รูปที5่ .7 ความผิดพลาดหลังจากการแก้ไขด้วยสมการโพลิโนเมียล
5.6 การลดความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการส่ ง กํา ลัง ด้ ว ยเฟื องตัว
หนอนโดยใช้การจําความผิดพลาดที่เกิ ดขึน
วิธกี ารนี้ใช้การบันทึกความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ทุกตําแหน่ งการหมุน
ในการส่งกําลังด้วยเฟืองตัวหนอน จากนัน้ นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพือ่ ใช้
อ้า งอิง ในการขับ เคลื่อ นให้ม ีค วามถู ก ต้ อ งมากขึ้น โดยจะนํ า ความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มา พิจารณาหาจุดทีส่ ามารถขับเคลื่อนไปยังตําแหน่ ง
ทีต่ อ้ งการโดยให้มคี วามผิดพลาดน้อยทีส่ ุด ซึง่ หลังจากการขับเฟื องตัว
หนอนสามารถวัด ความผิด พลาดที่เ กิด ขึ้น ได้ด งั รูป ที่5 .8 ซึ่ง วิธ ีน้ี จ ะ
สามารถลดได้ทงั ้ ความผิดพลาดจากที่เกิดจากจุดหมุนเยื้องศูนย์กลาง
และความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั โดยดูได้จากตําแหน่งฟนั เกียร์ท่ี
59 ความผิดพลาด ณ ตําแหน่ งนี้จะไม่กระโดดเหมือนวิธที ผ่ี ่านมา ซึ่ง
ความผิดพลาดที่เกิดขึน้ หลังจากแก้ไขด้วยวิธนี ้ีเหลือเพียง -0.01143o
ถึง 0.01486o หรือมีความแม่นยําเพิม่ ขึน้ จากเดิมถึง 6.7 เท่า

ฟนั ที5่ 9
ภาพขยาย

รูปที5่ .8 ความผิดพลาดหลังจากการแก้ไขด้วยการจําความผิดพลาด
6.สรุป
ในการทดลองนี้เราสามารแก้ไขความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ได้2วิธ ี คือ
1. วิธกี ารจําความผิดพลาดไว้ทุกจุดและ 2.วิธกี ารประมาณความผิด
พลาดที่เกิดขึน้ ด้วยสมการโพลิโนเมียล ซึ่งสามารถดูความผิดพลาดที่

วัดได้จากตารางที6่ .1 โดยวิธกี ารจําความผิดพลาดไว้ทุกจุดจะมีความ
แม่นยํามากกว่า เพราะสามารถแก้ค วามผิดพลาดที่เกิดจากจุดหมุน
เยือ้ งศูนย์กลาง (Runout error) และความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างฟนั
(TTCE) ได้ ในขณะที่ว ิธ ีก ารประมาณความผิด พลาดที่เ กิด ขึ้น ด้ว ย
สมการโพลิโนเมียลแก้ได้เฉพาะความผิดพลาดทีเ่ กิดจากจุดหมุนเยื้อง
ศูนย์กลางเท่านัน้ ซึง่ ในการทดลองนี้มคี วามผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
ฟนั ซี่ท่ี 49 และ 59 มาก ทําให้ความผิดพลาดที่แก้ไขโดยวิธนี ้ีมคี วาม
แม่นยําเพิม่ ขึน้ เพียง 1.4 เท่าน้อยกว่าวิธกี ารจําความผิดพลาดไว้ทุกจุด
ทีส่ ามารถเพิม่ ความแม่นยําได้ถงึ 6.7เท่า อย่างไรก็ดใี นระบบทีม่ คี วาม
ผิดพลาดทีเ่ กิดจากฟนั น้อยกว่าความผิดพลาดทีเ่ กิดจากจุดหมุนเยือ้ งสูง
มากๆ วิธกี ารประมาณความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ด้วยสมการโพลิโนเมียล
นี้มคี วามเหมาะสมในการใช้งานมากกว่าเพราะสามารถละทิง้ การแก้ไข
ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากฟนั ได้ และในการใช้งานจริงวิธนี ้มี คี วามสะดวก
กว่าเพราะเราสามารถแทนความผิดพลาดทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการส่ง
กําลังด้วยสมการเพียงสมการเดียวทีม่ ี 6 ตัวแปร ซึ่งสามารถประหยัด
หน่ วยความจําของระบบควบคุมการขับเคลื่อนแฮลิโอสแตทได้ เพราะ
ในการสร้างเตาเผาะสุรยิ ะอุณหภูมสิ งู จริงๆนัน้ ต้องใช้เฮลิโอสแตทหลาย
พันตัว อีกทัง้ แฮลิโอสแตท 1 ตัวจําเป็ นต้องใช้ระบบขับเคลื่อน 2 ชุดใน
การหมุนกระจกติดตามพระอาทิตย์ ในขณะทีว่ ธิ กี ารจําความผิดพลาด
ไว้ทุกจุดต้องทําการบันทึกความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ไว้ถงึ 20,000ค่า ต่อ
ชุดขับเคลื่อนเพียงชุดเดียว
ตารางที่ 6.1 แสดงความผิดพลาดทีว่ ดั ได้จากการทดลอง
ค่าเดิมก่อน
แก้ดว้ ยการ
แก้ดว้ ยการจํา
การแก้ไข ประมาณค่าความ ความผิดพลาด
ผิดพลาด
ทุกตําแหน่ง
o
o
Maximum
0.1762
0.126
0.0263 o
Average
0.0362 o
0.0161 o
0.00500 o
Absolute
RMS
0.0425 o
0.0193 o
0.00605 o
1.4
6.7
ความแม่นยํา 1 (Max.)
(คิดเป็ น
1 (Avg.)
2.3
7.2
จํานวนเท่า)
1 (RMS)
2.2
7
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การจําลองลักษณะถนน เพือใช้ เป็ นเครื องมือในการออกแบบรถกอล์ ฟ
Road characteristic model for golf cart design
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บทคัดย่อ
เนื่องจากการออกแบบระบบรองรับทีด่ ตี อ้ งการข้อมูลหลายด้าน หนึ่งใน
นัน้ คือ ข้อมูลลักษณะสภาพถนนเพือ่ ใช้เป็ นกรอบในการออกแบบระบบ
รองรับทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ เพือ่ ให้การออกแบบรถกอล์ฟทีผ่ ลิตในประเทศ
ไทย มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้งาน จึงมีความจําเป็ นต้องมี
การศึก ษารวบรวมข้อ มู ล สภาพถนนของสนามกอล์ ฟ ในไทย โดย
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพถนนจําเป็ นต้องมีความถูกต้อง
และแม่นยําเพียงพอเพือ่ ใช้ในการจําลองสภาพถนน
บทความนี้ นํ า เสนอแนวคิด ในการพัฒ นาถนนจํา ลอง ซึ่ง
ครอบคลุมแนวทางในการเก็บข้อมูลของสภาพถนนในสนามกอล์ฟ โดย
ใช้หลักวิธกี ารวัดสภาพถนนด้วย Rolling straightedge และวัดลักษณะ
ของพืน้ ถนนด้วย Accelerometer และนํ าผลการวัดมาประเมินแบ่ง
ประเภทถนนตามมาตราฐาน ISO 8608 โดยแจกแจงความถีท่ พ่ี บจาก
การวัดถนนในสนามกอล์ฟตัวอย่างจํานวน 2 สนาม คือ สนามกอล์ฟ
ไทยพัฒ นาสปอร์ต คลับ และ สนามกอล์ฟ ซัม มิท ไพร์เ ฮิร์ส กอล์ ฟ
แอนท์ คันทรี คลับ โดยนํ าค่าฐานนิยมของประเภทถนนที่ได้จากการ
ทดลองมาใช้ในการกําหนดแบบจําลองนัน้ พบว่าแบบจําลองลักษณะ
ถ น น นั ้ น ค ว ร มี ค่ า ส เ ป ค ต รั ม กํ า ลั ง ต า ม ส ม ก า ร
G ( Ω ) = 0.002.( Ω )
d
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Abstract
One of the significant data for designing suspension system
is road characteristic. So, designing a golf cart in Thailand needs
suitably and accurately collected data of road characteristic of
golf courts, the place where it is drive.
This paper presents an idea of developing a model of roads,
which includes the process of gathering data of road
characteristic of golf courts, by using the principle of rolling
straightedge and measuring the excitation of road by
accelerometer, then classifying roads by ISO 8608 standard and
finding mode of experiment data for designing the road model.
Data in this paper is gathered from 2 golf courts in Thailand,
Thai Patana Sport Club in Chonburi, and Summit Piehurst Golf
and Country Club in Patumtani.
The result of data shows that mode of road characteristic
model in golf court have Power spectrum density according to
−2
this equation G ( Ω ) = 0.002 .( Ω )
d

.

−2
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1. บทนํา
ขณะนี้ธุรกิจของคนไทยทีไ่ ด้รบั ความนิยมขณะนี้ คือ ธุรกิจ
ผลิตรถกอล์ฟ ซึ่ง เป็ นธุ รกิจที่มคี ู่แข่ง น้ อยอีกทัง้ ยัง สามารถใช้งานได้
หลากหลาย ใช้ ส ามารถนํ า มาใช้ใ นหมู่ บ้ า น รถพยาบาล สถานที่
ท่องเทีย่ ว และทีส่ าํ คัญทีส่ ุด คือ ในสนามกอล์ฟ ในขณะนี้ทางสํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติยกรถกอล์ฟให้เป็ นนวัตกรรมอันดับที่ 8 ของประเทศ
ทีส่ ร้างสรรค์โดยคนไทยในปีน้ี
ด้วยเหตุน้งี านด้านวิจยั และพัฒนาของกอล์ฟจึงมีความสําคัญ
มากขึน้ เพื่อพัฒนาสินค้าให้มคี ุณภาพออกสู่ตลาดโลก พื้นฐานในการ
ออกแบบนัน้ ที่สํา คัญ คือ จะต้อ งรู้ถึง สภาพการใช้ง านจริง ซึ่ง จะถู ก
นํ ามาใช้ออกแบบพัฒนารถไฟฟ้า ถนนในสนามกอล์ฟจึงมีบทบาทใน
การกําหนดทิศทางในการออกแบบและพัฒนารถกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็ นใน
เรื่อ งการออกแบบระบบรองรับ การรับประกันคุณ ภาพชิ้นส่วน การ
วิเคราะห์การสันสะเทื
่
อนเพื่อดูความสะดวกสบายในการขับขี่ หรือ จะ
เป็ นการทดสอบความทนทาน
บทความนี้จะแสดงขัน้ ตอนการดําเนินงานศึกษาลักษณะของ
ถนนในสนามกอล์ ฟ โดยใช้ อุ ป กรณ์ ว ัด ที่ ม ี ห ลั ก การแบบ Rolling
straightedge และเก็บค่าการกระตุน้ ของถนนผ่านทาง accelerometer
ซึง่ จะเก็บข้อมูลความเร่งทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ นํ าค่าทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์เพื่อดู
ลักษณะถนนต่อไปและแบ่งประเภทถนนตาม ISO 8608 โดยดูจากค่า
สเปคตรัมกําลังของความเร่งทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณช่วง 0.011 cycle/m ถึง
2.87 cycle/m ซึง่ เป็ นข้อแนะนําใน ISO 8608
ในการทํา วิจ ยั ครัง้ นี้ ไ ด้เ ลือ กสนามกอล์ฟ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษา คือ
สนาม ไทยพัฒนาสปอร์ตคลับ จังหวัดชลบุร ี และ สนาม ซัมมิทไพร์
เฮิรส์ กอล์ฟ แอนท์ คันทรี คลับ จังหวัดปทุมธานี รวมระยะทางทัง้ สิน้
16 กิโลมตร
2. ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
2.1 ค่าสเปคตรัมกําลังของถนน
คือ ค่ากําลังสองเฉลีย่ ของสัญญาณต่อช่วงกว้างของความถี่
ซึง่ สัญญาณในทีน่ ้ี คือ ค่าความสูงของถนนในตําแหน่ งต่างๆ ในการให้
นิ ย ามลัก ษณะของถนนนั น้ จะใช้ ค่ า สเปคตรัม กํ า ลัง ของถนนเป็ น
ตัวกําหนด เราจึงสามารถรายงานค่าลักษณะถนนได้ 2 วิธ ี คือ
2.1.1 รายงานผลแบบค่าสเปคตรัมกําลังของการขจัดในแนวดิง่ ( G )
d

เป็ นการรายงานผลค่าสเปคตรัมกําลังของการขจัดในแนวดิง่ ของพื้น
ถนน มีหน่วยเป็ น m3
โดยจะต้อ งประกอบด้ว ยค่ า สเปคตรัม กํ า ลัง ของการขจัด
เทียบกับความถีข่ องถนนบน กราฟแบบ Log- Log scale ส่วนการ
ประเมินลักษณะของถนนนัน้ ดังสมการที่ 1 และ 2
G ( n ) = G ( n ).( n / n )
d
d 0
0

−w

(1)

โดยที่
n คือ ค่าความถีอ่ า้ งอิงมีคา่ เท่ากับ 0.1 cycle/m

0
Ω คือ ค่าความถีเ่ ชิงมุมอ้างอิงมีคา่ เท่ากับ 1 rad/m
0
w คือ ค่ากําลังในการสร้างสมการ เป็ นอัตราส่วนของคลื่นความถีต่ ่าํ

ต่อคลื่นความถีส่ งู
2.1.2 รายงานผลแบบค่าสเปคตรัมกําลังของความเร่งแนวดิง่ ( G )
a

เป็ นการรายงานผลของค่า สเปคตรัมกําลังของอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชันในแนวดิง่ ของถนนต่อระยะทาง
โดยการรายงานผลทําเช่นเดียวกันหัวข้อ 3.1.1 สมการที่
แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งค่ า สเปคตรัม กํ า ลัง ของความเร่ง แนวดิ่ง
( G ) กับความถีข่ องคลื่นถนนเป็ นดังสมการที่ 3 และ 4
a

G ( n ) = G ( n ).( n / n )
a
a 0
0

− w'

(3)

หรือ
G ( Ω ) = G ( Ω ).( Ω / Ω )
0
a
a 0

− w'

(4)

โดยที่
n คือ ค่าความถีอ่ า้ งอิงมีคา่ เท่ากับ 0.1 cycle/m

0
Ω คือ ค่าความถีเ่ ชิงมุมอ้างอิงมีคา่ เท่ากับ 1 rad/m
0
w' คือ ค่ากําลังในการสร้างสมการ เป็ นอัตราส่วนของคลื่นความถีต่ ่าํ

ต่อคลื่นความถีส่ งู
ส่วนความสัมพันธ์ร ะหว่า งค่า สเปคตรัมกํา ลังของการขจัดในแนวดิ่ง
( G ) และค่าสเปคตรัมกําลังของความเร่ งแนวดิง่ ( G ) เป็ นดัง
d

a

สมการที่ 5,6 และ 7
G

a

( n ) = ( 2πn )

4

G

4
G (Ω) = (Ω) ⋅G (Ω)
a
d
w' = w − 4

d

(n )

(5)
(6)
(7)

2.2 การแบ่งประเภทของลักษณะถนนตาม ISO 8608 [1]
ในการแบ่งประเภทของถนนนัน้ จะใช้สมการที่ 1 และ 2 เป็ น
ตัวกําหนดลักษณะของถนน โดยจะแบ่งประเภทของถนนตามค่า G
d

ทีค่ ่า 0.1 cycle/m หรือ 1 rad/m จะต้องมีการทอนข้อมูล จากข้อมูลทีม่ ี
ช่วงกว้างของความถี่คงที่ (constant bandwidth) ให้มชี ่วงกว้างของ
ความถี่เป็ นแบบสัดส่วน (proportional bandwidth) ตามสมการที่ 8
และตารางที่ 1 ตามกระบวนการใน ISO 8608 จากนัน้ ต้องทําการปรับ
สมการที่ 1 และ 2 ให้ค่า w มีค่าเท่ากับ 2 โดยใช้ระเบียบวิธกี ารกําลัง 2
น้อยทีส่ ดุ และ แบ่งประเภทของถนนเป็ นเกรด A-H ตามตารางที่ 2

หรือ
G ( Ω ) = G ( Ω ).( Ω / Ω )
d
d
0
0

−w

(2)
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nH −1

Gs ( i ) =

+

[( nL + 0.5 ) ⋅ Be − nl ( i )]G( nL )
n h ( i ) − nl ( i )

+

∑ G( j ) ⋅ B

j = n L +1

e

nh ( i ) − nl ( i )

[nH ( i ) − ( nH − 0.5 ) ⋅ Be ]G( nH )
nh ( i ) − nl ( i )

(8)

โดยที่
Gs ( i ) คือ ค่าสเปคตรัมกําลังทีผ่ า่ นการคํานวณให้เป็ นช่วงความถีท่ ่ี
เป็ นแบบสัดส่วน
Be คือ ค่าช่วงกว้างของความถีก่ รณีทแ่ี บ่งช่วงความถีค่ งที่
n (i )
+ 0 .5 )
n H = INT ( h
Be
n (i )
n L = INT ( l
+ 0 .5 )
Be
โดยที่
nh ( i ) คือ ค่าขอบเขตบนของการแบ่งแบบสัดส่วน
nl ( i ) คือ ค่าขอบเขตล่างของการแบ่งแบบสัดส่วน

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า G ( Ω ) และประเภทของถนน
d

ประเภทของ
ถนน
A
B
C
D
E
F
G
H

ระดับความขรุขระ
ขอบเขตล่าง
2
8
32
128
512
2048
8192

0
-6 3
G ( Ω ) x10 m
0
d

ค่ากลาง
1
4
16
64
256
1024
4096
16384

ขอบเขตบน
2
8
32
128
512
2048
8192
-

2.3 การออกแบบอุปกรณ์ ในการวัดลักษณะของถนน [2]
ในการวัดความขรุขระของถนนครัง้ นี้เราได้เลือกใช้วธิ กี ารที่
เรียกว่า Rolling straightedge ซึง่ มีลกั ษณะดังรูปที่ 1

ค่า nh ( i ) , nl ( i ) ขึ้นอยู่กบั ต้องการแบ่งแบบสัดส่วนแบบใด ใน
ทีน่ ่จี ะขอยกตัวอย่างแบ่งแบบ Octave bandwidth ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าขอบเขตบน และ ล่างของการแบ่งช่วงความถีแ่ บบสัดส่วน
แบบ Octave bandwidth
nl ( i ) (cycle/m)
nc ( i ) ( cycle/m) nh ( i ) ( cycle/m)
0.001381
0.001953
0.002762
0.002762
0.003906
0.005524
0.005524
0.007813
0.011049
0.011049
0.015625
0.022097
0.022097
0.03125
0.044194
0.044194
0.0625
0.088388
0.088388
0.125
0.176777
0.176777
0.25
0.353553
0.353553
0.5
0.707107
0.707107
1
1.414214
1.414214
2
2.828427

รูปที่ 1 Rolling straightedge
Rolling straightedge เป็ นอุปกรณ์ทว่ี ดั ความสูงทีอ่ ยู่ตรงกลางของฐาน
เทียบกับล้อปลายทัง้ 2 จุด เป็ นไปดังสมการที่ 9 และแผนภูมภิ าพในรูป
ที่ 2
1
)
+Y
SE = ( Y − 2Y
i 2 i
i+k
i + 2k
ั ส่วนของฐาน
SE คือ ผลต่างของระยะทางทีล่ อ้ กลางเคลื่อนทีก่ บ
i
Y คือ ค่าความสูงของถนนทีต่ ่าํ แหน่ งใดๆ
i

(9)

K คือ ดัชนีวดั จุดต่างๆของถนน

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของจุดต่างๆ ในสมการที่ 9
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โดยในการทดลองครัง้ นี้จะใช้ Accelerometer วัดสเปคตรัมความเร่ง
ทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ แปลงค่ามาเป็ นสเปคตรัมของการขจัดทีต่ ําแหน่ งของ
ล้อกลางโดยคํานวณจาก ตามสมการที่ 5,6 และ 7
ในส่ ว นการออกแบบนั น้ เนื่ อ งจากจุ ด ประสงค์ เ พื่อ การ
นําไปใช้ในการออกแบบรถกอล์ฟ ดังนี้จงึ ออกแบบความยาวยาวกว่ารถ
กอล์ฟเล็กน้อย คือ ฐานมีขนาดยาว 2 m ล้อหน้า 2 ล้อเป็ นล้อแคสเตอร์
ทําให้เลีย้ วโค้งได้ และเพือ่ ให้ลอ้ กลางสําหรับการวัดการตุน้ จากถนนติด
พิน้ ถนนตลอดเวลา จึงมีการติดสปริงทีต่ าํ แหน่งดังภาพที่ 3 ส่วนล้อหลัง
เป็ นล้อธรรมดา แต่ละล้อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm

2.

3.

4.

อุปกรณ์เก็บสภาพถนน จะใช้อุปกรณ์ Rolling straightedge
ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.3 ซึง่ จะติดกับตัวรถกอล์ฟ โดย
ใช้หลักการของ Universal joint เพือ่ ให้เคลื่อนตัวอย่างอิสระ
สามารถเลีย้ วคงไปตามสนามกอล์ฟได้ ดังรูปที่ 5 (ขวา)
อุ ป กรณ์ ว ดั ความเร่ง ซึ่ง เป็ น Accelerometer
แบบ
piezoelectric type ซึง่ มีความถีธ่ รรมชาติทส่ี งู เหมาะสําหรับ
วัดความเร่งทีม่ คี วามถีต่ ่าํ ติดตัง้ ตามตําแหน่งดังรูปที่ 6
อุปกรณ์เก็บข้อมูล เป็ น data locker ของ Dewetron แสดง
ตําแหน่งการติดตัง้ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ภาพตําแหน่งการวาง data locker (ซ้าย) การติดตัง้
Accelerometer ติดกับ rolling straightedge (ขวา)
5. อุปกรณ์แสดงผล เป็ น notebook สําหรับพกพา
รูปที่ 3 แสดงลักษณะของ Rolling straightedge และตําแหน่งสปริง

1
5

อุปกรณ์การเก็บสภาพถนน

อุปกรณ์วดั ความเร่ ง

(Rolling Straightedge)

(accelerometer)

อุปกรณ์แสดงผล
(notebook)

อุปกรณ์เก็บข้อมูล
(data locker)

รูปที่ 4 แผนผังการประกอบอุปกรณ์การเก็บข้อมูลสภาพถนน
รายละเอียดอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเก็บข้อมูลมีดงั นี้
1. รถกอล์ฟ สําหรับลากอุปกรณ์เก็บสภาพถนนด้วยความเร็ว
คงที่เ นื่ อ งจากขับ เคลื่ อ นด้ ว ยระบบไฟฟ้ าการควบคุ ม
ความเร็วจึงทําได้โดยง่าย ควบคุมความเร็วด้วยชุดกล่อง
ควบคุม ให้แล่นด้วยความเร็วคงที่ 12 km/h (รูปที่ 5 ซ้าย)

รูปที่ 5 รถกอล์ฟทีใ่ ช้ในการทดลอง (ซ้าย) การติดตัง้ ติดกับ
rolling straightedge (ขวา)

4
2

3. วัสดุและอุปกรณ์
อุปกรณ์หลักทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลกั ษณะถนนแสดงไว้ในแผนผัง
การเชือ่ มต่ออุปกรณ์ดงั รูปที่ 4
รถไฟฟ้ าขนาดเล็ก

3

รูปที่ 7 ภาพแสดงตําแหน่งการติดของอุปกรณ์ต่างๆ หมายเลขเรียงตาม
อุปกรณ์ในข้างต้น
4. ขัน้ ตอนวิ ธีการดําเนิ นงาน
4.1 ศึกษาพฤติ กรรมการขับขี่ของผูใ้ ช้รถกอล์ฟในสนามกอล์ฟ
ในการศึกษาลักษณะของถนนนัน้ จะเน้นไปทีพ่ ฤติกรรมการ
ขับขีข่ องผูใ้ ช้รถกอล์ฟในสนามกอล์ฟพบว่าผูใ้ ช้ขบั ขีเ่ ป็ นระยะทางสัน้ ๆ
และเส้นทางการวิง่ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณถนนทีไ่ ด้ทําไว้เพื่อการวิง่ ของ
รถกอล์ฟโดยเฉพาะ
4.2 สอบเทียบอุปกรณ์ เก็บข้อมูลสภาพถนน กับ สภาพถนนจริ ง
จากการวัดระดับนํ้า
ผลจากการศึก ษาและสอบเทีย บอุ ป กรณ์ เ ก็บข้อ มูล สภาพ
ถนน กับ สภาพถนนจริงจากการวัดระดับนํ้ า โดยผ่านกระบวนการ
Fast Fourier Transforms (FFT) และกระบวนการในหัวข้อ 2.2 เพือ่ หา
ค่าสเปคตรัมกําลังพบว่าค่าสเปคตรัมกําลังทีไ่ ด้จากอุปกรณ์วดั นัน้ จะมี
ค่า w ใกล้เคียง -3.8 ตามรูปที่ 8 และเมื่อทอนข้อมูลในรูป Octave
band และใช้วธิ กี ําลัง 2 น้อยทีส่ ุดปรับให้คา่ w มีค่าเท่ากับ -2 จะได้ผล
ตามรูปที่ 9 ผลทีไ่ ด้พบว่าการวัดด้วยความถี่ 1000 Hz จะให้ค่า
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สเปคตรัมกําลังทีไ่ ด้ใกล้เคียงกับการวัดด้วยระดับนํ้า และจากตารางที่ 2
เราพบว่าค่าความผิดพลาดนี้จะไม่เกิน 1 เกรดของถนน และสามารถ
นํามาใช้เป็ นค่าเผือ่ ในการออกแบบ
เปร ียบเทียบค่าสเปคตร ัมกําล ัง
100

ค่าสเปคตร ัมกําลัง(m^3)

10
0.01

1
0.1 1

0.1

10

100

0.01
0.001
0.0001

รูปที่ 10 ลักษณะของถนนคอนกรีตไม่ได้ราดยาง

0.00001
0.000001
0.0000001
0.00000001

2.

0.000000001
ความถี(่ rad/m)
อุปกรณ์การวัด

ระดับนํ้า

Power (อุปกรณ์การวัด)

Power (ระดับนํ้า)

รูปที่ 8 เปรียบเทียบค่าสเปคตรัมกําลังจากอุปกรณ์วดั และจากการวัด
ด้วยระดับนํ้า

เขตทางคอนกรีตไม่ได้ราดยาง สามารถสังเกตเนินหรือคลื่น
ความถีต่ ่ําได้ชดั เจน ดังรูปที่ 11 ค่าสเปคตรัมกําลังที่
จุดอ้างอิงวัดได้ อยู่ระหว่าง 2900 – 4700 cm3 คิดเป็ นร้อย
ละ 29.86 ของทีว่ ดั มาทัง้ หมด

เปร ียบเทียบค่าสเปคตร ัมกําล ัง
1
0.1

1

10

100

0.1

ค่าสเปคตร ัมกําลัง(m^3)

0.01

0.01
0.001
y = 0.00199x-2.00000
0.0001

รูปที่ 11 ถนนคอนกรีตไม่ได้ราดยางทีส่ งั เกตคลื่นความถีต่ ่าํ ได้

0.00001
y = 0.00094x-2.00000
0.000001
ความถี(่ rad/m)
อุปกรณ์การวัด

ระดับนํ้า

Power (อุปกรณ์การวัด)

Power (ระดับนํ้า)

รูปที่ 9 เปรียบเทียบค่าสเปคตรัมกําลังจากอุปกรณ์วดั และจากการวัด
ด้วยระดับนํ้าโดยผ่านกระบวนการตาม ISO 8608 แล้ว
4.3 เก็บสภาพถนนในสนามกอล์ฟแบ่งประเภทถนน
ในขัน้ ตอนนี้เราได้เลือก สนามกอล์ฟเป้าหมาย 2 สนาม คือ สนาม
กอล์ฟไทยพัฒนาสปอร์ตคลับ และสนามกอล์ฟพาย เฮิร์ต โดยจะแบ่ง
ช่วงของถนนโดยการสังเกตก่อนจากนัน้ วัดค่าความเร่งทีเ่ กิดขึน้ นํ ามา
คํานวนเป็ นค่าสเปคตรัมกําลังของถนน โดยการสังเกตและการทดลอง
ซึง่ เราสามารถจัดรูปแบบได้ ประมาณ 3 รูปตามชนิดและสภาพของ
ถนนได้ดงั นี้
1. เขตทางคอนกรีตไม่ได้ราดยาง ซึ่งไม่สามารถสังเกตคลื่น
ความถีต่ ่าํ ได้อย่างชัดเจน ดังรูปที่ 10 ค่าสเปคตรัมกําลังที่
จุดอ้างอิงวัดได้ อยู่ระหว่าง 1100 – 2900 cm3 คิดเป็ นร้อย
ละ 63.88 ของทีว่ ดั มาทัง้ หมด
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3. เขตทางขรุขระ เป็ นบริเวณถนนทีไ่ ม่ได้มกี ารเทคอนกรีตใช้อฐิ
ปูพ้นื ทําทางหรือบริเวณสะพานเป็ นไม้วางขวาง ดังรูปที่ 12 ค่า
สเปคตรัมกําลังทีจ่ ุดอ้างอิงทีว่ ดั ได้มคี ่ามากว่า 4700 cm3 คิด
ระยะทางเป็ นร้อยละ 6.25 ของทีว่ ดั มาทัง้ หมด

รูปที่ 12 ลักษณะของถนนทีเ่ ป็ นสะพานไม้วางขวาง (ซ้าย) และ อิฐปูพน้ื
(ขวา)
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4.4
สร้างสมการในการกําหนดจําลองถนนตามฐานนิ ยมของ
สภาพถนนที่ได้รวบรวมไว้
จากข้อมูลในข้อ 4.3 เราสามารถจําลองสภาพถนนทีไ่ ด้เจอบ่อยทีส่ ุด
พบว่าสภาพถนนที่เจอเป็ นถนนทีม่ คี ่าสเปคตรัมกําลังทีค่ วามถี่อ้างอิง
(1 rad/m) มีค่าอยู่ระหว่าง 1100 – 2900 cm3 ด้วยเหตุน้ีเองจึงเลือก
สมการทีใ่ ช้ในการออกแบบรถกอล์ฟ มีค่าอยู่ทป่ี ระมาณ 2000 cm3 ซึง่
สามารถเขียนเป็ นสมการของค่าสเปคตรัมกําลังทีเ่ ป็ นฟงั ชันความถี
่
่ได้
ดังนี้
G ( Ω ) = 0.002.( Ω )
d

−2

(10)

5. วิ เคราะห์และสรุปผลการทดลองที่ได้
จากการทดลองทีไ่ ด้เราพบว่าสภาพถนนส่วนใหญ่นัน้ จัดอยู่
ในประเภทถนนเกรด G และมีสมการของค่าสเปคตรัมกําลังดังสมการที่
10 ส่วนการออกแบบลักษณะของถนนนัน้ ขึน้ กับสภาพการใช้งานว่าใช้
ในช่วงความถี่และความเร็วใด ในทีน่ ้ีจะขอแสดงการออกแบบตัวอย่าง
ของลักษณะถนนตามสมการที่ 10 ดังรูปที่ 13 เป็ นระยะทาง 100 m
และความถีแ่ ต่ละจุดอยู่ท่ี 0.1 m โดยการแปลงค่ากลับมาเป็ นสัญญาณ
เชิงระยะทาง
ผลจากการเก็บค่าลักษณะถนนทีผ่ า่ นมาพบว่าถนนในสนาม
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รูปที่ 13 แสดงตัวอย่างลักษณะถนนตามสมการที่ 10
6. ข้อเสนอแนะ
ในการทําการทําการวิจยั ครัง้ นี้จะเลือกสนามกอล์ฟ มาใช้ในการทําการ
เก็บค่าอยู่ 2 สนามซึง่ ยังถึงว่าต้องการข้อมูลของสนามกอล์ฟอื่นๆอีก
มากเพื่อให้ได้ค่าในการคํานวณถูกต้องแม่นยํามากกว่านี้ อีกทัง้ วิธกี าร
rolling straightedge นัน้ ใช้อุปกรณ์วดั ความเร่งในการคํานวณค่าความ
ขรุ ขระของถนน ซึ่ง หากเป็ น ไปได้ควรลองใช้อุป กรณ์ ท่ีวดั ระยะทาง
จากนัน้ เทียบเคียงข้อแตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
ั หาการหาค่ า ความ
บทความวิช าการนี้ เ ป็ น การนํ า เสนอป ญ
เหมาะสมสูงสุดของระบบพลศาสตร์ของลิฟต์ขนส่งในรูปแบบของ
ความต้องการความนิ่มนวลตลอดการทํางาน ซึ่งโดยทัวไปแล้
่
วใน
ั
การกําหนดฟงก์ช ั ่นของค่าความเหมาะสมสูงสุดของระบบพลศาสตร์
นัน้ จะนิยมใช้เทอมของ พลังงาน เวลา ความเร็ว และระยะขจัด แต่
ในบทความวิชาการหรืองานวิจยั ชิ้นนี้จะเน้นเป็ นพิเศษที่ความนิ่ม
นวลของระบบลิฟต์ขนส่งเนื่องจากเป็ นทีท่ ราบกันดีว่าในการทํางาน
ของระบบพลศาสตร์โดยเฉพาะระบบลิฟต์ขนส่งนัน้ ความนิ่มนวล
เป็ นที่ต้อ งการความนิ่มนวลในการเคลื่อ น ดัง นัน้ ผู้ว จิ ยั จึง มีค วาม
ั หานี้ แ ละต้ อ งการศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ เ พื่ อ นํ าไป
สนใจในป ญ
เปรียบเทียบกับการใช้พลังงานน้อยทีส่ ุด จากการวิจยั พอสรุปได้ว่า
คําตอบทีไ่ ด้มคี วามใกล้เคียงกับการใช้พลังงานน้อยทีส่ ุดเป็ นฟงั ก์ชนั ่
ของค่าความเหมาะสมสูงสุด ซึง่ จะมีผลดีในการวิเคราะห์ทางตัวเลข
และนําผลลัพธ์ทไ่ี ด้ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ ได้ทงั ้ ความ
นิ่มนวลและการประหยัดพลังงาน
Abstract
This paper deals with the problem of finding the extremal
solutions of the elevator systems in term of minimum jerk. In
general, energy, time, velocity and displacement are used as
an objective function; however, this paper is emphasizing the
minimum jerk instead. Not only the minimum jerk is become
an objective of this work, but also the results are used to
compare with the minimum energy problem. After comparison,
the conclusion is that both results from the minimum jerk and
energy are quite similar when the total energy consumptions
are compared.
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1. บทนํา
ในรูปแบบปญั หาของระบบการเคลื่อนทีโ่ ดยทั ่วๆ ไปโดยเฉพาะ
การเคลื่อนทีข่ น้ึ ลงของลิฟต์ขนส่งทีผ่ วู้ จิ ยั มีความสนใจ จะประกอบไป
ด้วยหลายส่วน เช่น สมการการเคลื่อนทีข่ องลิฟต์ขนส่ง เงือ่ นไขของ
ค่าเริม่ ต้น (Initial Conditions) เงื่อนไขทีเ่ ป็ นขอบเขต (Boundary
Conditions) หรือ เงื่อนไขทีเ่ ป็ นขอบเขตสองตําแหน่ ง (Two-Point
Boundary Value Conditions) โดยเฉพาะในกรณีของเงือ่ นไขทีเ่ ป็ น
ขอบเขตสองตําแหน่ งนัน้ มีการนํ าเสนอในหลายรูปแบบด้วยกันแต่
เป็ นทีท่ ราบกันโดยทั ่วไปว่า คําตอบของปญั หาดังกล่าวมีได้มากกว่า
หนึ่งคําตอบ ตัวอย่างเช่นการเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัด
หนึ่งนัน้ มีดว้ ยกันมากมายหลายเส้นทาง ทําให้มกี ารเลือกหาเส้นทาง
ทีม่ คี วามเหมาะสมสูงสุดทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ผูท้ ต่ี งั ้ ปญั หานัน้ ว่าจะสนใจใน
เรื่อ งใดหรือ ความประสงค์ ใ ดเป็ น หลัก เช่ น เส้น ทางที่ส ัน้ ที่สุ ด
เส้นทางที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด เป็ นต้น จากป ญั หาดังกล่า ว
ั หาของการหาค่ า ความเหมาะสมสู ง สุ ด
ในทางทฤษฎี ก็ ค ือ ป ญ
(Optimization Problems) นันเอง
่
หนึ่งในวัตถุประสงค์ทงั ้ หลายนัน้
นักวิจยั ส่วนมากได้ให้ความสนใจในเรื่องของ การใช้พลังงานน้ อย
ทีส่ ุด และนักวิจยั อีกหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจในเรื่อง ของความ
นิ่ ม นวลของระบบ แต่ จ ากการค้ น คว้ า ก็ ย ั ง ไม่ ม ี ผู้ ใ ดทํ า การ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ทไ่ี ด้ระหว่าง วัตถุประสงค์ทงั ้ สองอย่างนี้ ทีผ่ วู้ จิ ยั
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มีความเห็นว่า น่ าจะมีความสอดคล้องกันในผลลัพธ์ทไ่ี ด้และน่ าจะมี
ข้อดีขอ้ เสียในการพิจารณาเลือกใช้ฟงั ก์ชนวั
ั ่ ตถุประสงค์ทงั ้ สองนี้

2. รูปแบบข้อกําหนดของปัญหา ( Problem Statement)
ในระบบพลศาสตร์ท่เี ป็ นเชิงเส้น (Linear) และไม่เชิงเส้น
(Nonlinear) นัน้ สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการอนุ พนั ธ์อนั ดับที่
หนึ่งได้ดงั นี้
x& = f ( x, u , t ); x(t 0 ) = x0 ,

โดยที่
x = u~

(6)

ั หา การใช้
x และ u~ ∈ R m เมื่อ เปรีย บเทีย บตัว แปรกับ ป ญ
พลังงานน้อยทีส่ ุดแล้ว x ก็คอื ตัวแปรควบคุม (Control Variable)
ดังสมการที่ (4) นันเอง
่
แต่ u~ ในทีน่ ้ีกค็ อื ความนิ่มนวล (jerk) ทํา
ให้ฟงั ก์ชนของค่
ั่
าความเหมาะสมสูงสุดของปญั หาความนิ่มนวลสูงสุด
อยูใ่ นรูปของ

(1)
tf

โดยที่ x ∈ R n , u ∈ R m เป็ นตัวแปรที่เรียกว่า States และ
control ตามลําดับ x0 คือค่าเงือ่ นไขเริม่ ต้นของตัวแปร States t 0
คือเวลาเริม่ ต้นและ f ( x, u, t ) เป็ นฟงั ก์ช ั ่นทีอ่ ยู่ในรูปของ States
Control และ เวลา รูปแบบของปญั หาในทีน่ ้ีกค็ อื การหาค่าของ
Control input u (t ) และ ตัวแปร State x(t ) ทีท่ ําให้
วัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการพลังงานน้อยทีส่ ุดหรือความนิ่มนวลสูงสุดเป็ น
จริง และสุดท้ายก็คอื นําระบบไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางที่

x(t f ) = x f .

(2)

J=

∫ ∑ u~

i

2

dt , i = 1,..., m

(7)

t0

3. เงื่อนไขที่จาํ เป็ นในการแก้ปัญหา (Necessary Conditions)
โดยการศึก ษาในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้ห ลัก การของแคลคู ล ัส ความ
แปรปรวนหาเงื่อนไขของค่าตํ่าที่สุดและสูงทีส่ ุด ซึ่งเป็ นวิธอี ้อมของ
ปญั หาทางการหาค่าเหมาะสมทีส่ ุดสําหรับระบบควบคุมในระบบทาง
พลศาสตร์ ขึน้ กับการตัง้ สมมุตฐิ านเกี่ยวกับสมรรถนะเงื่อนไขจํากัด
ทางกายภาพหรือปลายทางของระยะทางการทํางาน ให้ฟงั ก์ชนั นอล
(Functional; J [x])
เป็ น ฟ งั ก์ชนั พื้น ฐาน ซึ่ง สมการที่ส ามารถ
ครอบคลุมปญั หาทัง้ หมดคือ

โดยที่ t f คือเวลา ณ ทีจ่ ดุ สุดท้ายทีพ่ จิ ารณา
L1

2.1 ปัญหาการใช้พลังงานน้ อยที่สดุ (Minimum Energy
Problems)
ในปญั หานี้ ฟงั ก์ชนของค่
ั่
าความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในรูป
ดังนี้

J=

Lo

แต่ถ้าพิจารณาคอสฟงั ก์ชนั นอลทีค่ ่าพลังงานของระบบทีน่ ้ อยที่สุด
(Minimum energy) จะเหลือรูปสมการเพียง
tf

tf

2
∫ ∑ ui dt , i = 1,..., m

(3)

(8)

J = Φ (t , x L ,..., x u ) t f + ∫ L(t , x l ,..., x u , u l ,...u m )dt

n
•
⎛
⎞
J ′ = ∫ ⎜ L ′ + ∑ λi ( x i − f i ) ⎟dt
i =1
⎠
t0 ⎝

(9)

t0

2.2 ปัญหาของความนิ่ มนวลสูงสุด (Minimum Jerk
Problems)
ในรูปแบบที่คล้ายกันกับปญั หาการใช้พลังงานน้ อยที่สุด
นัน้ ปญั หาของความนิ่มนวลสูงสุดได้มขี อ้ แตกต่างดังนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของแรงที่เทียบกับเวลา (Jerk) คือ ตัวแปรที่เป็ น
อนุ พนั ธ์อนั ดับทีห่ นึ่งของ u ดังนัน้ jerk สามารถถูกเขียนในรูปของ
ตัวแปรใหม่ได้ ดงั นี ้
กําหนดให้

การเลือกใช้เงื่อนไขใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ปญั หาที่ต้องการพิจารณา โดย
ฟงั ก์ชนั นอล J [x] ในการศึกษานี้ใช้กรณีทม่ี เี วลาและตําแหน่ งที่
แน่ นอน (Fixed end time and end points) ซึง่ เป็ นฟงั ก์ชนั ที่
กําหนดเวลาเริม่ ต้น ( t 0 ) เวลาสุดท้าย ( t f ) รวมทัง้ ค่าของฟงั ก์ชนั
x(t0 ), x(t f ) ไว้แล้ว ความสามารถในการแบ่ง แยกกันของฟงั ก์ชนั
(Differentiable
functions) เป็ น ไปตามสภาวะขอบเขตของ
แ
ล
ะ
x(t 0 ) = x 0
x(t f ) = x f โ ด ย เ ว ล า ที่ ใ ช้ จ ะ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ั F (t , x1,..., xn , x&1,..., x&n )
แสดงเป็ น
t 0 ≤ t ≤ t f ให้ฟ งั ก์ ช น
ั
ฟงก์ชนั นอลได้วา่

u=x

J [x1 , x 2 ,..., x n ] = ∫ F (t , x1 , x 2 ,..., x n , x&1 , x& 2 ,..., x& n )dt

tf

(4)

t0

(10)

จากสมการที่ (1) จึงเขียนใหม่ได้วา่

x& = f ( x, x , t )

(5)
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ถ้าให้ xi (t ) ถูกเพิม่ ค่าขึน้ โดย hi (t0 ) แต่ยงั คงอยู่ในเงือ่ นไขขอบเขต
ทํา ให้ hi (t 0 ) = hi (t f ) = 0 ดัง นัน้ การเปลี่ย นแปลงในฟ งั ก์ช ัน
นอล ΔJ เป็ น

หรือ

− M 1 &x&1 + M 1 g − Fn − T = 0
เราสามารถจัดให้อยูใ่ นรูปของสมการที่ (1) ได้ดงั นี้

ΔJ = J [x1 + h1 , x2 + h2 ,..., xn + hn ] − J [x1 , x2 ,..., xn ]

(

tf
⎡ F t , x1 + h1 , x2 + h2 ,..., xn + hn , x&1 + h&1 ,..., x&n + h&n
= ∫⎢
&1 ,..., x&n )
t 0 ⎣ − F (t , x1 ,..., xn , x

)⎤ dt

x&1 = x 2
F
u
x& 2 = 1 + n − 9.81
1,200 1,200

⎥
⎦

(11)
และเมื่อใช้อนุ กรมเทย์เลอร์ (Taylor’s series) กระจายสมการ และ
ตัดเทอมทีม่ ดี กี รีตงั ้ แต่สองขึน้ ไป (Higher order terms) ทิง้ จะได้วา่
tf

n

t0

i =1

(12)

⎛ ∂F
∂F & ⎞
hi ⎟ dt
hi +
∂
∂
x& i ⎟⎠
x
⎝ i

δJ = ∫ ∑ ⎜⎜

ซึง่ δJ เป็ นการประมาณค่าของ ΔJ เมื่อตัดเทอมทีม่ ดี กี รีตงั ้ แต่สอง
ขึน้ ไป และเมือ่ อินทิเกรทเทอมทีส่ องด้วยวิธอี นิ ทิเกรทบายพาร์ท (by
part) จะได้วา่
tf

δJ =

n

⎛ ∂F

∫ ∑ ⎜⎜⎝ ∂x

t 0 i =1

−

i

n
⎡ ∂F
⎤
∂F
d ∂F ⎞
⎟⎟ hi dt + ∑ ⎢ hi |t f −
hi |t 0 ⎥
&i
∂x&i
dt ∂x&i ⎠
i =1 ⎣ ∂x
⎦

(13)

(16)

หรือ

x& 2 = −

F
u1
+ n − 9.81
1,200 1,200

(17)

กําหนดเงือ่ นไขเริม่ ต้นเป็ น
x1 (0) = 0 , x&1 (0) = 0 , &x&1 (0) = 0 , x1 (2) = 4
x&1 (2) = 0 และ &x&1 (4) = 0
4.1 ปัญหาการใช้พลังงานน้ อยที่สดุ (Minimum Energy
Problems)
ในปญั หานี้ ฟงั ก์ชนของค่
ั่
าความเหมาะสมสูงสุดอยูใ่ นรูป ดังนี้
1

ส่วนเงือ่ นไขของค่าตํ่าสุดและสูงสุดของค่าเหมาะสมสูงสุดเป็ นค่าทีท่ าํ
ให้ δJ = 0 คือการทําให้ h(t 0 ) = h(t f ) = 0 ดังนัน้ จึงสมมติให้
เป็ นอนุพนั ธ์ต่อเนื่อง (Continuous derivatives) ทําให้ได้คา่ เป็ น
∂u ∂ ⎛ ∂u ⎞ ∂ 2 ⎛ ∂u ⎞ ∂ 3
⎟−
⎟+
⎜
− ⎜
∂x1 ∂t ⎜⎝ ∂x&1 ⎟⎠ ∂t 2 ⎜⎝ ∂&x&1 ⎟⎠ ∂t 3

⎛ ∂u ⎞
⎟⎟ = 0
⎜⎜
⎝ ∂&x&&1 ⎠

(14)
5.

ระบบพลศาสตร์ของลิ ฟต์ขนส่ง

จากการใช้แคลคูลสั ความแปรปรวน

F = u12 + λ1 ( x 2 − x&1 ) + λ 2 (u1 − x& 2 )

x(t )

ทําให้เงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นจากสมการที่ (14) มีดงั นี้

x&1 = x 2
x& 2 = u1

M1g

u1 = − λ 2

รูปที่ 1 ก. ระบบพลศาสตร์ของลิฟต์ขนส่ง(เคลื่อนทีข่ น้ึ )
T
N
x(t )

FN
M1g
รูปที่ 1.ข ระบบพลศาสตร์ของลิฟต์ขนส่ง(เคลื่อนทีล่ ง)
จากรูปที่ 1 ก. กําหนดให้ m1 = 1200kg และ Fn = 50 N
จะได้สมการการเคลื่อนทีข่ องระบบอยูใ่ นรูป

(20)

2

4.2 ปัญหาของความนิ่ มนวลสูงสุด (Minimum Jerk
Problems)
ในปญั หานี้ สมการที่ (16) จําเป็ นทีจ่ ะต้องเขียนใหม่
ให้ม ี เทอมของ jerk อยูด่ ว้ ยในระบบดังนี้
x&1 = x 2
(21)
x& 2 = x3
~
x& = u
3
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(19)

λ&2 = −λ1

N

M 1 &x&1 + M 1 g − Fn − T = 0

(18)

0

λ&1 = 0

T

FN

J = ∫ u12 dt

1

(15)
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และยังคงกําหนดให้ x1 (0) = 0 , x2 (0) = 0 , x1 (1) = 1
และ x2 (1) = 0 เช่นเดียวกับปญั หาของการใช้พลังงานน้อยทีส่ ดุ
ฟงั ก์ช ั ่นของค่าความเหมาะสมสูงสุดอยูใ่ นรูป ดังนี้
1

1

0

0

J = ∫ u~12 dt = ∫ &x&&12 dt

(22)

จากการใช้แคลคูลสั ความแปรปรวน (Calculus of Variation)
F = u~12 + λ1 ( x 2 − x&1 ) + λ 2 ( x3 − x& 2 ) + λ3 ( ±u~1 − x& 3 )

(23)
และ

ในปญั หาของความนิ่มนวลสูงสุดนัน้ เราไม่สามารถหาคําตอบได้ใน
รูปแบบของสมการเชิงเส้นเนื่องจาก เงื่อนไขขอบเขตมีไม่เพียงพอ
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ ได้นําระเบียบวิธกี ารทางตัวเลขที่มชี ่อื เรียกว่า
Linear Programming ซึง่ เป็ นระเบียบวิธกี ารทางตัวเลขทีใ่ ช้ในการ
หา ค่าความเหมาะสมสูงสุดมาใช้ในการหาคําตอบทีต่ ้องการของ
ั หาของการใช้พ ลัง งาน
x3 (t ) ซึ่ง หมายความถึง u1 (t ) ในป ญ
น้อยทีส่ ดุ ดังจะเห็นได้จากสมการที่ (20)
เมือ่ นําผลลัพธ์ทไ่ี ด้เฉพาะ แรงทีก่ ระทําต่อระบบพลศาสตร์น้ีมา
เขีย นกราฟด้ว ยกัน แล้ว จะเห็น ว่ า แรง u1 (t ) ที่ไ ด้จ ากทัง้ สอง
1

ั หามีค วามใกล้เ คีย งกัน มากเนื่อ งจากค่ า ของ J = u12 dt
ปญ
∫
0

F = u12 + λ1 ( x2 − x&1 ) + λ2 (−

F
u1
+ n − 9.81 − x& 2 )
1,200 1,200

(24)
ทําให้เงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ นจากสมการที่ (14) มีดงั นี้

λ&1 = 0, λ&2 = −λ1 , λ&3 = −λ2
x&1 = x2

x& 2 = x3 =

(25)

F
± u1
+ n − 9.81
1,200 1,200

x&3 = u~1 ,

λ
u~1 = − 3

6. สรุปและวิ จารณ์ ผลการทดสอบ
จากการวิจยั พอสรุปได้ว่า คําตอบทีไ่ ด้จากการพิจารณาหาค่า
ความนิ่มนวลสูงสุดนัน้ มีความใกล้เคียงกับการใช้พลังงานน้อยทีส่ ุด
เป็ นฟงั ก์ช ั ่นของค่าความเหมาะสมสูงสุด ซึง่ จะมีผลดีในการวิเคราะห์
ทางตัวเลขในเรื่องของ การทีส่ ามารถกําหนดค่าเริม่ ต้นและสุดท้าย
ให้กบั แรงทีจ่ ะมาทํากับระบบได้ในอนาคต และนําผลลัพธ์ทไ่ี ด้ไปใช้
งานได้ อ ย่ า งเหมาะสม หมายความว่ า ได้ ท ัง้ ความนิ่ ม นวลและ
ประหยัดพลังงาน

2

6. ผลลัพธ์จากระเบียบวิ ธีทางตัวเลข (Numerical
Results)
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การควบคุมลูกตุ้มกลับหัว 3 มิติ
Control of 3D Inverted Pendulum
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บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอการควบคุมลูกตุ้มกลับหัว 3 มิติ ระบบลูกตุ้ม
กลับหัว 3 มิตปิ ระกอบไปด้วย แท่งมวลทีเ่ คลื่อนที่บนระนาบ xy ของ
โต๊ ะ xy และก้านลูกตุ้มที่สามารถหมุนได้ 2 แกนถูกวางบนแท่งมวล
โดยเป้าหมายก็คอื เลีย้ งให้กา้ นลูกตุม้ กลับหัวตัง้ ตรงอยู่ได้ พร้อมกันนัน้
ก็ควบคุมก้อนมวลให้เคลื่อนที่อยู่ก่งึ กลางของโต๊ะ xy ตัวควบคุมแบบ
LQR และ MRAC (Model Reference Adaptive Control) ถูกนํ ามา
ออกแบบควบคุมลูกตุ้มกลับหัว 3 มิตแิ ละเปรียบเทียบผลการทดลอง
ระบบวิชนได้
ั ่ ถูกนํ ามาใช้เพื่อวัดมุมเอียงของก้านลูกตุ้มกลับหัว โดยใช้
ข้อมูลรูปภาพจากกล้องซีมอสมาประมวลผลหามุมเอียงแทนทีใ่ ช้เอนโค
เดอร์
Abstract
This paper represents the control of 3D inverted pendulum.
It consists of a mass which moves on the xy-plane of a xy-table
and a rod placed on the mass can rotate about 2 axes. The
objective is to stabilize the rod and control the mass position to
stay at the middle of the xy-table. LQR and MRAC are used to
implement and compare their results. Vision system is utilized to
measure the tilt angle of the rod by using the image information
of CMOS camera instead of an encoder.
1. บทนํา
ระบบลูกตุม้ กลับหัวเป็ นระบบหนึ่งทีม่ คี วามน่าสนใจในการทดสอบ
ของการควบคุมแบบป้อนกลับ ดังนัน้ จึงมีผู้วจิ ยั หลากหลายท่านที่ให้
ความสําคัญและทําการศึกษาและออกแบบตัวควบคุมหลากหลายชนิด
มาควบคุมระบบลูกตุม้ กลับหัว อาทิเช่น อัลกอริธมึ ของ Guzella และ
Isidori โดย Renou และคณะ [4] ได้ถูกนํามาใช้ในการคํานวณหาการ
แปลงไม่เชิงเส้นและกฎควบคุม เพื่อที่จะควบคุมระบบลูกตุ้มกลับหัว
แบบก้ า นเดี่ ย ว การออกแบบตั ว ควบคุ ม แบบปริภู ม ิ ส ถานะโดย
Chinichian และคณะ [3] ถูกนําเสนอเพื่อควบคุมแบบจําลองเชิงเส้น
ของก้า นลูกตุ้มกลับหัวที่มจี ํานวนองศาอิสระเท่า กับ 2 และ Magana
และคณะ [7] ได้ทําการทดลองและออกแบบตัวควบคุมฟซั ซี่ลอจิก
258

ร่วมกับใช้ระบบวิชนั ่ เพือ่ เลีย้ งลูกตุม้ กลับหัวแบบก้านเดีย่ วให้ตงั ้ ตรงอยู่
ได้ ส่วน Sprenger และคณะ [5] และ Chung และคณะ [6] ได้นําเอา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด SCARA มาใช้เลี้ยงก้านลูกตุม้ กลับหัวทีม่ ี
องศาอิสระเท่ากับ 2 โดยแบบจําลองของลูกตุ้มกลับหัวนี้ถูกฉายลงบน
ระนาบ xz และ yz และแบบจําลองแต่ละระนาบทีไ่ ด้ถูกพิสจู น์ดว้ ยว่า
อิสระแก่กนั และสามารถควบคุมได้ไม่ขน้ึ แก่กนั
บทความนี้นําเสนอการหาแบบจําลองระบบลูกตุม้ กลับหัว 3 มิตทิ ่ี
ถูกวางบนก้อนมวลทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้บนโต๊ะ xy และเปรียบเทียบผลการ
ควบคุมระหว่างตัวควบคุมแบบ LQR และ MRAC โดยต้องการควบคุม
ก้านลูกตุม้ ให้ตงั ้ ตรงอยู่ได้และก้อนมวลเคลื่อนทีอ่ ยู่บริเวณกึง่ กลางของ
โต๊ะ xy พร้อมกันนัน้ แสดงการการเทียบมาตรฐานกล้อง (Camera
calibration) เพือ่ ใช้กล้องดิจติ อลความเร็วสูงมาช่วยในการวัดมุมเอียง
ของก้านลูกตุม้ กลับหัว
2. แบบจําลองคณิ ตศาสตร์
แบบจํา ลองคณิ ต ศาสตร์ข องระบบลู ก ตุ้ม กลับ หัว ได้ถู ก จํา แนก
ออกแบบ 2 ระบบย่อย ก็คอื
2.1 แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ของก้านลูกตุ้มกลับหัว
แบบจํา ลองคณิ ต ศาสตร์ข องก้ า นลู ก ตุ้ ม ได้ถู ก คํ า นวณหาด้ว ย
สมการการเคลื่อนทีข่ องลากรองจ์ (Lagrange’s equation)
⎛
⎞
⎜ ∂L ⎟ − ∂L = Q
i
⎜⎜ • ⎟⎟ ∂q
i
∂
q
i
⎝
⎠
L , q และ Q เป็ น ฟ งั ก์ช น
ั ลากรองจ์,
d
dt

(1)

โดยที่
Generalized
coordinates และ Generalized forces ตามลําดับ สําหรับระบบก้าน
ลูกตุม้ กลับหัวในรูปที่ 1 Generalized coordinates ก็คอื [ψ ϑ ] ซึง่ เป็ น
ค่ามุมเอียงของก้านลูกตุม้ กลับหัว และพลังงานจลน์ของระบบก็คอื
T=

• 2
• 2
• •
1
⎛•2 •2
⎞
M B ⎜ x + y + l 2 ϑ + l 2 ψ cos 2 ϑ ⎟ − M B l sin ϑ sinψ x ϑ
2
⎝
⎠
•

•

• •

+ M B l cos ϑ cosψ xψ + M B l cos ϑ y ϑ

(2)
โดยที่ x และ y เป็ นระยะการเคลื่อนทีข่ องก้อนมวลในแนวแกน

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

x และ y ตามลําดับ ส่วน l และ M B คือความยาวของก้านลูกตุม้ กลับ
หัวและมวลของลูกบอล ตามลําดับ พลังงานศักย์ของระบบสามารถ
เขียนเป็ นสมการได้คอื
(3)
V = M gl cosϑ cosψ
ั
ส่วนฟงก์ชนั ของลากรองจ์สามารถหาได้ดว้ ย L = T − V
ดังนัน้ สมการการเคลื่อนทีข่ องก้านลูกตุม้ กลับหัว 3 มิติ ก็คอื
B

••

••

•

•

cosϑ cosψ x + l cos 2 ϑψ − 2l sin ϑ cosϑ ϑψ − g sinψ cosϑ = 0
••

••

••

• 2

− sin ϑ sinψ x + cosϑ y + l ϑ + l sin ϑ cosϑψ − g sin ϑ cosψ = 0

(4)
สมการที่ได้เป็ นสมการไม่เชิงเส้น ดังนัน้ สมการนี้ถูกแปลงเป็ นสมการ
เชิงเส้นบริเวณจุดสมดุล ⎛⎜ψ ,ϑ ,ψ ,ϑ , x ⎞⎟ = (0,0,0,0,0) ได้เป็ น
•

•

••

⎝

⎠
⎛g⎞
⎛ − 1 ⎞ ••
ψ = ⎜ ⎟ψ + ⎜ ⎟ x
⎝l⎠
⎝ l ⎠
••
⎛g⎞
⎛ − 1 ⎞ ••
ϑ = ⎜ ⎟ϑ + ⎜ ⎟ y
⎝l⎠
⎝ l ⎠
••

(5)

รูปที่ 2 ผลเปรียบเทียบระหว่างระบบจริงและแบบจําลอง
2.3 แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ของทัง้ ระบบ
จากหัวข้อที่ 2.1 และ 2.2 ทําให้ทราบสมการการเคลื่อนทีข่ องทัง้
ก้านลูกตุ้มกลับหัวและก้อนมวล (5) และ (6) จากนัน้ นํ าสมการทัง้ คู่มา
เขียนใหม่เพื่อสร้างสมการรวมทัง้ ระบบในรูปของปริภูมสิ ถานะ โดยทีม่ ี
เวคเตอร์สถานะเป็ น X = ⎡⎢ψ ψ x x ϑ ϑ y y ⎤⎥ และเวคเตอร์ตวั แปรขา
⎣
⎦
เข้าเป็ น U = [VX VY ] ดังนี้
•

•

•

•

•

X = AX + BU
Y = CX + DU

(7)

โดยที่

รูปที่ 1 ภาพจําลองก้านลูกตุม้ กลับหัว 3 มิติ
2.2 แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ของก้อนมวล
แบบจําลองของก้อนมวลได้ถูกหาโดยใช้วธิ กี ารหาเอกลักษณ์ของ
ระบบ โดยจ่ายสัญญาณขาเข้า เป็ นแรงดันไฟฟ้ าไปที่มอเตอร์และวัด
สัญญาณขาออกเป็ นความเร็วของการเคลื่อนทีข่ องก้อนมวล เมือ่ ทําการ
เก็บข้อมูลแล้ววาดกราฟระหว่างความเร็วและเวลา ดังรูปที่ 2 ก็จะเห็น
ได้วา่ ผลทีไ่ ด้ไม่มแี กว่งตัวเลย ระบบของก้อนมวลจึงถูกคาดว่าเป็ นระบบ
อันดับหนึ่ง ซึง่ พารามิเตอร์ของระบบถูกคํานวณหาด้วยความช่วยเหลือ
ของซอฟแวร์ MATLAB ทําให้ทราบแบบจําลองคณิตศาสตร์ของมวล
ดังนี้
••

•

x = −14.0056 x + 0.3375V X

••

•

(6)

⎡0
⎢g
⎢l
⎢0
⎢
⎢0
A=⎢
⎢0
⎢0
⎢
⎢0
⎢
⎣0

1 0
0 0
0 0
0 0

0
14
l
1
− 14
0

0 0

0

0 0
0 0

0
0

0 0

⎡ 0
⎢ − 0.338
⎢ l
⎢ 0
⎢
⎢ 0.338
B=⎢
⎢ 0
⎢ 0
⎢
⎢ 0
⎢
⎣ 0

0

0 0

0

0 0

0
0
0
g
l
0
0

0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0

⎤
⎥
⎥
0 ⎥
⎡1
⎥
⎢0
0 ⎥
⎢
=
,
C
⎥
⎢0
0 ⎥
⎢
− 0.598 ⎥
⎣0
⎥
l
0 ⎥
⎥
0.598 ⎦

0 ⎤
⎥
0 ⎥
0 ⎥
⎡0
⎥
⎢0
0 ⎥
⎢
⎥,D=⎢
0 ⎥
0
⎢
25 ⎥
⎣0
l ⎥
1 ⎥
⎥
− 25⎦

0⎤
0⎥⎥
0⎥
⎥
0⎦

0
0

0 0 0 0 0 0 0⎤
0 1 0 0 0 0 0⎥⎥
0 0 0 1 0 0 0⎥
⎥
0 0 0 0 0 1 0⎦

และค่า l = 0.5 เมตร

3. ตัวควบคุม LQR
้
สมการการเคลื่อนทีข่ องทัง้ ระบบ (7) ถูกใช้ในการออกแบบตัวควบ
โดยที่ V X และ VY เป็ น แรงดัน ไฟฟ าในแกน x และ y ตาม
ลําดับ และได้เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้จากระบบจริงกับสมการคณิตศาสตร์ คุมเพือ่ หาเมตริกซ์อตั ราขยายตัวควบคุม K ด้วย LQR โดยแผนผัง
ดัง แสดงในรูป ที่ 2 จากกราฟที่ไ ด้เ ห็น ได้ว่ า เส้น กราฟที่ไ ด้จ ากการ การควบคุมได้แสดงในรูปที่ 3 และกฎควบคุมด้วยการป้อนกลับสถานะ
ทดลองกับจากแบบจําลองคณิตศาสตร์มผี ลทีใ่ กล้เคียงกันมาก จึงสรุป ก็คอื
U = − KX
(8)
ได้ว่าแบบจําลองคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้มาสามารถแสดงพฤติกรรมของการ
เคลื่อนทีข่ องก้อนมวลได้จริง
สําหรับการคํานวณหาเมตริกซ์อตั ราขยายตัวควบคุม เมตริกซ์ Q และ
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
259
y = −25.0 y + 0.5975VY

ถูกกําหนดให้เป็ น diag {30,0,1000,0,30,0,1000,0} และ
diag {0.0038,0.0038} ตามลําดับ เมตริกซ์อตั ราขยายตัวควบคุม
K สามารถหาค่าได้เป็ น
R

0
0
0 ⎤
⎡874 194 500 335 0
K = −⎢
0
0
0 819 182 513 332⎥⎦
⎣ 0

93 0.006 1.7 0
0
0
0 ⎤
⎡ 34
⎢0.006 0.26 316 0.13 0
⎥
0
0
0
⎥
L=⎢
⎢ 0
0
0
0
34 92.2 0.002 0.64⎥
⎢
⎥
0
0
0
0
0
316 0.59⎦
⎣ 0

(10)

−K

0 ⎤
⎡0 ⎤
⎥
⎢0 ⎥
0 ⎥
, Bxm = ⎢ ⎥
⎢0 ⎥
1 ⎥
⎥
⎢ ⎥
− 2.1ω n ⎦
⎣1⎦

0
1
0
− 3.4ω n2

C xm = diag {1 1 1 1} และ Dxm = [0 0 0 0]

และกําหนดให้ ωn = 20 rad / sec
ในการออกแบบตัวควบคุมชนิดนี้ระบบ (7) จะต้องถูกจัดให้อยู่ใน
รูปแบบ Controllable canonical form ได้ดงั นี้
•

z xp = Axp z xp + Bxp u xp

(12)

y xp = C xp z xp

โดยที่
1
⎡0
⎢0
0
⎢
Axp = ⎢0
0
⎢ 14 g
⎢0
l
⎣

0 ⎤
⎡0 ⎤
⎢0 ⎥
0 ⎥⎥
⎢ ⎥
,
B
=
xp
1 ⎥
⎢0 ⎥
⎥
⎢ ⎥
− 14⎥
⎣1 ⎦
⎦

0
1
0
g
l

⎡
0
⎢
C xp = ⎢
− 0.338 g
⎢
l
⎣

[ψ x ϑ y ]

[ Vx V y ]

1
0
0
− 2.7ω n3

T

(9)
ตัวสังเกตแบบอันดับเต็ม (Full order observer) ถูกออกแบบเพือ่
ประมาณค่าเวคเตอร์สถานะ X ในการคํานวณหาเมตริกซ์อตั ราขยาย
ตัวประมาณ L ได้ใช้หลักการของ LQR เช่นกัน โดยทีเ่ มตริกซ์ Q
และ R ถูกเลือกเป็ น diag {10,10,1000,10,10,10,1000,10} และ
diag {0.01,0.01,0.01,0.01} ตามลํ า ดับ เมตริ ก ซ์ อ ั ต ราขยายตั ว
ประมาณ L สามารถคํานวณหาได้คอื

X̂

⎡ 0
⎢ 0
Axm = ⎢
⎢ 0
⎢
4
⎣− ω n

0

− 0.338
l

0

0.338

⎤
0⎥
⎥
0⎥
⎦
T

Feedback
Gain Matrix

Y
L

Y%

Estimator
Gain Matrix
U

•

(

Xˆ = AXˆ + BU + L Y − CXˆ

)

X̂

•

Ŷ

C

รูปที่ 3 แผนผังการควบคุม LQR
4. ตัวควบคุม MRAC (Model Reference Adaptive Control)
ตัวควบคุมแบบ MRAC โดยใช้ตวั แปรสถานะเต็มอันดับทีถ่ กู นํา
เสนอโดย Winsor และ Roy [13] จะถูกนํามาออกแบบควบคุมระบบ
ลูกตุม้ กลับหัว 3 มิติ จากสมการแบบจําลองของระบบ (7) จะเห็นได้วา่
ระบบเมือ่ ถูกทําให้เป็ นสมการเชิงเส้นแล้ว ระบบสามารถถูกแบ่งออก
เป็ นระบบทีอ่ สิ ระแก่กนั ได้ 2 ระบบคือ ระบบในระนาบ xz มี VX เป็ น
ตัวแปรขาเข้า และมี x และ ψ เป็ นตัวแปรขาออก และระบบในระนาบ
yz มี VY เป็ นตัวแปรขาเข้า และมี y และ ϑ เป็ นตัวแปรขาออก
ดังนัน้ ในการออกแบบก็จะออกแบบทีละระนาบ ซึง่ จะมีขนั ้ ตอนเหมือน
กัน ด้วยเหตุน้บี ทความนี้จะแสดงการออกแบบเพียงระนาบเดียวเท่านัน้
ก็คอื ระนาบ xz โดยแผนผังการควบคุมได้แสดงดังรูปที่ 4
ระบบอ้างอิง (Reference model) จะถูกเลือกจาก ITAE สําหรับ
ระบบอันดับ 4 ซึง่ เขียนเป็ นสมการในรูปแบบปริภมู สิ ถานะได้ดงั นี้
•

y xm = C xm z xm + Dxm rx

โดยที่
260

(11)

T

สามารถหาได้จาก z xp = Tψ−x1 ⎡⎢ψ ψ x x ⎤⎥ โดยที่ Tψx ก็คอื
⎣
⎦

Estimator

z xm = Axm z xm + Bxm rx

•
•
และ z xp เป็ นตัวแปรสถานะใหม่ท่ถี ูกแปลงมาจาก ⎡⎢ψ ψ x x ⎤⎥ ซึ่ง
⎣
⎦

⎡
0
⎢
⎢
⎢
0
Tψx = ⎢
⎢− 0.338 g
⎢
l
⎢
0
⎢
⎣

0

−

•

−

0.338
l

0

0

0

− 0.338

0.338 g
l

0

⎤
⎥
0.338 ⎥
⎥
−
l ⎥
0 ⎥⎥
⎥
0.338 ⎥
⎦

0

(13)

เมื่อได้ระบบทีอ่ ยู่ในรูปแบบ Controllable canonical form แล้ว
ดังนัน้ Adaptive control law สามารถเขียนได้ดงั นี้
Uψx = u xp = − Kψx z xp
(14)
โดยทีเ่ มตริกซ์ Kψx จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีค่าเริม่ ต้นก่อน LQR จะถูกนํ ามา
ช่วยในการหาค่าของเมตริกซ์ Kψx โดยกําหนดให้เมตริกซ์ Q และ R
เป็ น diag {5000,0,1,0} และ 0.0038 ตามลําดับ ดัง นัน้ ค่า เริม่ ต้น
ของเมตริกซ์ Kψx ก็คอื [1147.1 940.8 213.2 12.1]
และ Adaptive law คือ
⎡1
⎢0
•
•
••
•••
Kψx = − ⎡⎢ p14 ex + p24 ex + p34 ex + p44 ex ⎤⎥ ⎢
⎣
⎦ ⎢0
⎢
⎣0

0 0 0⎤
1 0 0⎥⎥
× 10 3 z xp
0 1 0⎥
⎥
0 0 1⎦

(15)
โดยที่ ex = z xm − z xp ส่ ว นตั ว แปร p xx เป็ นตั ว แปรภายในของ
เมตริกซ์ P คือ
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⎡ p11
⎢p
P = ⎢ 12
⎢ p13
⎢
⎣ p14

p12

p13

p22

p23

p23

p33

p24

p34

p14 ⎤
p24 ⎥⎥
p34 ⎥
⎥
p44 ⎦

(16)

เมตริกซ์ P สามารถคํานวณหาได้จาก
PAm + AmT P = − Q

(17)
และเมตริกซ์ − Q = diag {− q1 ,−q2 ,−q3 ,−q4 } ซึง่ ค่าตัวแปรภายใน
ของเมตริกซ์ P สามารถคํานวณได้ดงั นี้
p11 =

18587q1 370ω n q2 175ω n3 q3 75ω n5 q4
+
+
+
8420ω n
1263
1263
421

p12 =

9747q1 245q2 315ω n2 q3 405ω n4 q4
+
+
+
4210ω n2
842
842
842

p13 =

75ω n q3 590ω n3 q4
33923q1
175q2
+
+
+
3
25260ω n 1263ω n
421
1263

p14 =

q1
2ω n4

p22 =

81679q1 2767q2 6583ω n q3 7261ω n3 q4
+
+
+
25260ω n3 1684ω n
5052
5052

p23 =

4403q1 833q2 325q3 1377ω n2 q4
+
+
+
2105ω n4 842ω n2
421
842

p24 =

175q3
75ω n q4
361q1
370q2
+
+
+
5
3
421ω n 1263ω n 1263ω n
421

p33 =

18067q1 1329q2 6329q3 12227ω n q4
+
+
+
12630ω n5 1684ω n3 5052ω n
5052

p34 =

259q1 245q2 315q3 405q4
+
+
+
421ω n6 842ω n4 842ω n2
842

5. การเทียบมาตรฐานกล้อง (Camera calibration)
ในการวัด ค่า มุ มเอีย งของก้า นลูก ตุ้มกลับ หัว ได้ใ ช้ก ล้อ งดิจ ิต อล
ความเร็วสูง เข้า มาช่ว ยแทนการใช้โ รตารีเ อนโคเดอร์ กล้อ งตัวนี้ ถู ก
กําหนดให้เก็บภาพ Gray scale ขนาด 8 บิท ด้วยความเร็ว 123 ภาพ
ต่อวินาที ทีข่ นาดภาพ 800x600 พิกเซล กล้องจะถูกติดตัง้ ไว้ด้านบน
ของโครงสร้างดังรูปที่ 6 กล้องจะเก็บภาพมวลทรงกลมสีขาวทีอ่ ยู่ปลาย
ด้ า นบนของก้ า นลู ก ตุ้ ม กลับ หัว และนํ า ภาพที่ไ ด้ ไ ปประมวลผลหา
ตําแหน่ งในระบบพิกดั รูปภาพ (Image coordinates) ด้วยวิธขี อง Park
และ Lee [13] ได้นําเสนอไว้ จากนัน้ ทําการแปลงตําแหน่งของมวลทรง
กลมในระบบพิกดั รูปภาพให้อยู่ในระบบพิกดั โลก (World coordinates)
ซึ่งในการแปลงนี้จําเป็ นทีจ่ ะต้องทําการเทียบมาตรฐานกล้องเพื่อทีจ่ ะ
สร้ า งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระบบพิ ก ั ด รู ป ภาพกั บ พิ ก ัด โลกด้ ว ย
แบบจําลองกล้อง Pin-Hold ทีถ่ กู ผกผันคือ
XB =

N XU U + N XV V + N X
DU U + DV V + 1

(19)

N U + N YV V + N Y
YB = YU
DU U + DV V + 1

โดยที่ N XU , N XV , N X , NYU , NYV , NV , DU และ DV เป็ นตัวแปร
ทีไ่ ม่ทราบค่าของแบบจําลองกล้อง Pin-Hold ส่วน U และ V เป็ นค่า
พิกดั ในระบบพิกดั รูปภาพ, X B และ YB เป็ นค่าพิกดั ในระบบพิกดั โลก
YP

7.5
5.0
2.5

[cm]

75q3
370q1
175q2
590q4
+
+
+
p44 =
7
5
3
1263ω n 1263ω n 421ω n 1263ω n

(18)

โดยกําหนดให้เมตริกซ์ − Q = diag {− 1,−1,−1,−1}

XP
0
-2.5
-5.0
-7.5

rx = 0

Reference
Model

z xm

Adaptive
Law
-7.5

− Kψ x

-5.0

z xp

z xp

-2.5

0

2.5

5.0

7.5

[cm]

รูปที่ 5 ภาพ Pattern ทีใ่ ช้ในการเทียบมาตรฐานกล้อง
Tψ−x1
•

•

•

•

U xψ = Vx

[ψ ψ x x]

Uϑ y = Vy

[ϑϑ y y ]
Tϑ−y1
− Kϑ y

z yp

z yp
ry = 0

Reference
Model

z ym

Adaptive
Law

รูปที่ 4 แผนผังการควบคุม MRAC

ในการหาค่าตัวแปรทีไ่ ม่ทราบค่าได้ใช้แผ่นกระดาษหรือ Pattern
ที่มพี ้นื เป็ นสีดําในรูปที่ 5 และภายในมีรูปวงกลมสีขาวจํานวน 49 วง
เรียงวงกลมเป็ นแถวๆละ 7 วงจํานวน 7 แถว โดยแต่ละแถวห่างกัน 2.5
ซม. และแต่ ล ะวงกลมภายในแถวห่ า งกัน 2.5 ซม. จากนั ้น วาง
แผ่นกระดาษนี้บนระนาบความสูงเดียวกันกับมวลทรงกลม โดยวางให้
วงกลมตรงกลางของกระดาษอยู่ให้แนวแกน z ในรูปที่ 1 และขนาน
กับพืน้ จากนัน้ ทําการเก็บข้อมูลภาพของวงกลมทุกวงและหาตําแหน่ ง
ของวงกลมในระบบพิกดั รูปภาพ โดยตําแหน่งของแต่ละวงกลมในระบบ
พิกดั โลกเป็ นค่าที่หาได้ โดยกําหนดให้ตําแหน่ งของวงกลมสีขาวตรง
กลางของกระดาษเป็ นจุดกําเนิดของระบบพิกดั โลก ดังนัน้ ชุดข้อมูลของ
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ตัว แปร U , V , X B และ YB จะมีท งั ้ หมด 49 ชุ ด จากตํ า แหน่ ง ของรูป
วงกลม ชุดข้อมูลเหล่านี้พร้อมทัง้ สมการแบบจําลองกล้อง (19) จะถูกใช้
ในการหาตัวแปรทีไ่ ม่ทราบค่าของแบบจําลองกล้อง Pin-Hold ทัง้ 8 ตัว
แปรด้วย Non-linear least squares
สําหรับการคํานวณหาค่ามุมเอียงของก้านลูกตุ้มกลับหัวจะใช้ค่า
ตําแหน่ งของมวลทรงกลมหรือปลายด้านบนของก้านลูกตุ้มกลับหัวใน
ระบบพิกดั โลกและตําแหน่งของก้อนมวลทีป่ ลายด้านล่างของก้านลูกตุม้
กลับหัวด้วยสมการดังนี้
⎛ YB − YM ⎞
⎟
l
⎝
⎠
X
X
−
⎛
M ⎞
ψ = sin −1 ⎜ B
⎟
⎝ l cos ϑ ⎠

ϑ = sin −1 ⎜

(20)

รูปที่ 8 มุมเอียง ϑ ของก้านลูกตุม้ กลับหัว

โดยที่ X M และ YM เป็ นค่าพิกดั ของก้อนมวลในระบบพิกดั โลก
6. ผลการทดลอง
ตัวควบคุมทีไ่ ด้ออกแบบในหัวข้อ 3 และ 4 ได้ถกู นํามาทดสอบกับ
ระบบลูกตุม้ กลับหัว 3 มิตดิ งั แสดงในรูปที่ 6 และผลการทดลองได้แสดง
ออกมาเป็ นกราฟในรูปที่ 7 ถึง 10

รูปที่ 9 ตําแหน่งของก้อนมวลในแนวแกน x

รูปที่ 6 ชุดทดลองระบบลูกตุม้ กลับหัว 3 มิติ

รูปที่ 10 ตําแหน่งของก้อนมวลในแนวแกน y
7. สรุป
บทความนี้นําเสนอการหาแบบจําลองการเคลื่อนทีข่ องระบบลูกตุม้
กลับหัว 3 มิติ และการเทียบมาตรฐานกล้องเพื่อใช้ในการวัดตําแหน่ ง
ของปลายด้านบนของก้านลูกตุ้มกลับหัวและคํานวณหามุมเอียงของ
ก้านลูกตุม้ ตัวควบคุมแบบ LQR และ MRAC ถูกพัฒนาเพือ่ เลีย้ งก้าน
ลูกตุม้ กลับหัวและควบคุมตําแหน่งของก้อนมวลให้อยูต่ รงกลางของโต๊ะ
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การออกแบบชุดทดลองทางวิศวกรรมควบคุมด้วยหลักการเครือ่ งมือวัดเสมือน
The Design of Control Engineering Laboratory Using Virtual Instrumentations
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นํา เสนอการประยุ ก ต์ใ ช้ห ลัก การเครื่องมือวัด เสมือ น
(Virtual Instrumentation) ในการออกแบบชุดทดลองทางวิศวกรรม
ควบคุม โดยในส่วนทีเ่ ป็ นฮาร์ดแวร์ของกระบวนการจะเป็ นการควบคุม
ตําแหน่ งของลูกปิ งปองภายในท่อแนวดิง่ ด้วยการควบคุมอัตราการไหล
ของอากาศที่ส ร้า งมาจากพัด ลมที่อ ยู่ด้า นล่ า งของท่ อ ผ่า นทางวาล์ ว
ควบคุมทีม่ มี อเตอร์เป็ นตัวขับ ส่วนเครือ่ งมือวัดเสมือนนัน้ จะถูกนํามาใช้
ในการวัดระยะทางของลูกปิ งปองและส่ง สัญญาณควบคุมไปควบคุม
อัตราการไหลของอากาศ โดยผ่านทางการ์ดดาต้าแอกควิซชิ นั ่ (Data
Acquisition Card) ซึง่ ค่าตัวแปรต่างๆทีส่ าํ คัญสามารถสังเกตได้แบบ
เวลาจริง ในส่ ว นโปรแกรมติ ด ต่ อ กับ ผู้ใ ช้ ง านได้ อ อกแบบโดยใช้
โปรแกรม LabVIEW จากผลการทดลองพบว่าชุดทดลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Abstract
This paper describes the design of control engineering
laboratory using virtual instrumentations for reinforcement of
control engineering education. The control objective for the
experiment is to regulate the flow rate from a fan blowing air into
a tube by control the position of a motor’s valve so as to keep a
Ping-Pang ball suspended at some predetermined position in the
tube. The virtual instrumentation is used to measure the distance
of the ball and controlling a motor’s valve while data acquisition
card and PC is used for generate and acquire the input-output
signals from the plant. The values of any parameter in the plant
can be observed in real-time and the GUI is designed by
LabVIEW. From the experiments the control engineering
apparatus can be applied for enhancing control engineering
education effectively.

264

1. คํานํา
ในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จะประกอบไปด้วยสองส่วนคือ
ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบตั ิ ทีต่ อ้ งมีทงั ้ สองส่วนก็เนื่องจากว่าต้องการ
ให้ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์แนวคิดทางทฤษฏีไปสู่ภาคปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมซึง่ จะต้องใช้ทฤษฏี
ทางคณิตศาสตร์ขนั ้ สูงเป็ นหลักในเรียนการสอน ดังนัน้ การศึกษาใน
ภาคปฏิบ ตั ิจ ึง มีค วามสํา คัญ อย่ า งมาก [1][2] โดยทัวไปในส่
่
ว นของ
ภาคปฏิบตั ชิ ุดทดลองและเครื่องมือวัดทัง้ หมดจะเป็ นฮาร์ดแวร์ [3][4]
ทําให้เวลาทดลองแต่ละครัง้ จะต้องเตรียมเครื่องมือวัดต่างๆมากมาย
และไม่สามารถเปลี่ย นรูปแบบของตัวควบคุ ม หรือ รูปแบบของการ
ั หาทางด้า น
ทดลองได้ เป็ น ผลให้ก ารทดลองไม่ย ืด หยุ่น เพื่อ ลดป ญ
อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นฮาร์ดแวร์ลงจึงได้มกี ารนําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับเครือ่ งมือ
วัดเสมือน (Virtual Instruments) ขึน้ โดยหลักการของเครื่องมือวัด
เสมือนนัน้ จะใช้คอมพิวเตอร์มาทําหน้าทีแ่ ทนตัวควบคุม และ เครือ่ งมือ
วัด ทีเ่ ป็ นฮาร์ดแวร์ทงั ้ หมด โดยจะทําการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับ
ผู้ใช้งานให้มลี กั ษณะเป็ นเหมือนตัวควบคุม และ เครื่องมือวัด ที่เป็ น
ฮาร์ดแวร์ ดังงานวิจยั ของ Haasz, V. และ Platil, A. [5] ทีใ่ ช้แนวคิด
เครื่องมือวัดเสมือนในการลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการวัดค่าตัวแปร
ต่างๆในงานไฟฟ้ากําลัง ซึง่ จากงานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าการวัดค่าตัว
แปรทางไฟฟ้ าต่างๆมีต้นทุ นที่ต่ําลงและยัง ช่วยประหยัดเวลาในการ
ทดลองต่ า งๆได้อ ย่ า งมาก จากนั น้ ก็เ ริ่ม มีก ารนํ า แนวความคิด ของ
เครื่องมือวัดเสมือนมาประยุกต์ใช้ในการทําเป็ นชุดทดลองต่างๆดังเช่น
งานวิจยั ของ Trumbower, R.D. และ Enderle, J.D. [6] ซึง่ ได้นํา
แนวคิดเครื่องมือวัดเสมือน มาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ทดลองทางด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ และได้มกี ารประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องเครื่องมือ
วัดเสมือนมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุดทดลองต่างๆอีกมากมายดังเช่น
งานวิจยั ของ Ando, B. [7] ซึง่ ได้นําเสนอแนวคิดใหม่เกีย่ วกับทิศทาง
ของการพัฒนาการเรียนการสอนในชัน้ เรียนโดยใช้แนวคิดเครือ่ งมือวัด
เสมือน หรืองานวิจยั ของ Stegawski, M.A. และ Schaumann, R. [8]
ซึ่งได้นําเสนอการใช้ แนวคิดเครื่องมือวัดเสมือนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนแล้ว นํ า ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรมต่ อ ไป จากงานวิจ ยั
ดังกล่าวจะพบว่าถ้านําหลักการของเครือ่ งมือวัดเสมือนมาใช้พฒ
ั นาการ
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เรีย นการสอนทางวิศ วกรรมควบคุ ม จะทํ า ให้ ก ารเรีย นการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
2. เครื่องมือวัดเสมือน (Virtual Instrumentations)
หลักการของเครือ่ งมือวัดเสมือน (Virtual Instrumentations) นัน้
จะใช้คอมพิวเตอร์มาทําหน้าทีแ่ ทนตัวควบคุม และ เครือ่ งมือวัด ทีเ่ ป็ น
ฮาร์ดแวร์ทงั ้ หมด โดยจะทําการเขียนโปรแกรมเพือ่ ติดต่อกับผูใ้ ช้งานให้
มีลกั ษณะเป็ นเหมือนตัวควบคุม และ เครือ่ งมือวัด ทีเ่ ป็ นฮาร์ดแวร์ ส่วน
สัญญาณของตัวแปรต่างๆทีเ่ ข้าและออกจากกระบวนการจะกระทําผ่าน
ทางการ์ดดาต้าแอกควิซชิ นั ่ (Data Acquisition Card) ทําให้มคี วาม
ยืดหยุ่นสูงเนื่องจากว่าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวควบคุม การเก็บ
ข้อมูล และ การแสดงผลได้อย่างหลากหลาย เพราะเป็ นซอฟแวร์ การ
บัน ทึก ผลสามารถทํา ได้บ นคอมพิว เตอร์ หลัก การของเครื่อ งมือ วัด
เสมือนสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1 ส่วนการประยุกต์ใช้หลักการของ
เครื่องมือวัดเสมือนในการออกแบบชุดทดลองทางวิศวกรรมควบคุม
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 2

Controller Oscilloscope Function Generator
Current laboratory

3.3 เซนเซอร์วดั ระยะทางแบบใช้แสง ทําหน้าทีว่ ดั ระยะทางของลูก
ปิ งปองขณะทีเ่ คลื่อนทีข่ น้ึ ลง โดยให้เอาท์พุทออกมาเป็ นแรงดันไฟฟ้า
ลักษณะของเซนเซอร์วดั ระยะทางแบบใช้แสงสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 4

3.4 RC Servo Motor ทําหน้าทีค่ วบคุมการปิ ดเปิ ดวาล์วเพือ่ ให้
อากาศไหลเข้า สู่ท่อตามปริมาณที่กําหนด โดยสัญญาณที่ใช้ควบคุ ม
ตําแหน่งของ RC Servo Motor จะมีลกั ษณะเป็ นสัญญาณดิจติ อลแบบ
PWM ลักษณะของ RC Servo Motor สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 5

Plant

DAQ

รูปที่ 3 ลักษณะของพัดลมทีใ่ ช้

รูปที่ 4 อุปกรณ์วดั ระยะทางแบบใช้แสง

รูปที่ 1 หลักการของเครือ่ งมือวัดเสมือน
Plant

3.2 พัดลม ติดตัง้ อยู่ทด่ี า้ นล่างทําหน้าทีส่ ร้างกระแสลมเพือ่ ยกลูก
ปิ งปองให้ลอยขึน้ ดังรูปที่ 3

Computer

Virtual instrument laboratory

รูปที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักการของเครือ่ งมือวัดเสมือนในการออกแบบ
ชุดทดลองทางวิศวกรรมควบคุม
3. การออกแบบชุดทดลอง
การออกแบบชุดทดลองในส่วนทีเ่ ป็ นฮาร์ดแวร์ของกระบวนการจะ
เป็ น การควบคุ ม ตํ า แหน่ ง ของลู ก ปิ ง ปองภายในท่ อ แนวดิ่ง ด้ว ยการ
ควบคุมอัตราการไหลของอากาศทีส่ ร้างมาจากพัดลมทีอ่ ยู่ดา้ นล่างของ
ท่อผ่านทางวาล์วควบคุมที่มมี อเตอร์เป็ นตัวขับ ส่วนการวัดระยะทาง
รูปที่ 5 RC Servo Motor
ของลูกปิ งปองจะใช้เซนเซอร์วดั ระยะทางแบบใช้แสง รายละเอียดของ
อุปกรณ์ทส่ี าํ คัญมีดงั ต่อไปนี้
ไดอะแกรมของชุดทดลองทัง้ หมดสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 6
3.1 ท่อพลาสติกใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ใช้
สําหรับกําหนดทิศทางให้ลกู ปิงปองลอยตัวขึน้ ลง
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Distance Sensor

Ball

Tube

Control Valve
Fan
รูปที่ 8 ชุดทดลองสร้างขึน้
รูปที่ 6 ไดอะแกรมของชุดทดลองทีไ่ ด้ออกแบบ
ในการควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านท่อนัน้ จะใช้วาล์วซึ่ง
ต่อกับ RC Servo Motor เป็ นตัวควบคุมดังแสดงได้ดงั รูปที่ 7

4. การออกแบบในส่วนเครื่องมือวัดเสมือน
ในส่ ว นของเครื่อ งมือ วัด เสมือ นจะทํ า หน้ า ที่ว ัด ระยะทางการ
เคลื่อนทีข่ องลูกปิ งปองและส่งสัญญาณควบคุมไปยัง RC Servo Motor
เพื่อควบคุ มการปิ ดเปิ ดของวาล์ว การรับส่ง สัญญาณจากชุ ด ทดลอง
มายัง คอมพิว เตอร์จะกระทํา ผ่า นทางการ์ด ดาต้า แอกควิซิช นั ่ (Data
Acquisition Card) ของบริษทั เนชันแนล
่
อินสทรูเม้นทส์ จํากัด รุ่น
PCI-6024E และ ใช้โปรแกรม LabVIEW ในเขียนโปรแกรมเพือ่ ติดต่อ
กับผูใ้ ช้งาน รูปที่ 9 แสดงการ์ดดาต้าแอกควิซชิ นที
ั ่ ใ่ ช้ รูปที่ 10 แสดง
ั นาขึน้ และ รูปที่ 11 แสดงถึงตัวอย่างซอสโค้ดของ
โปรแกรมทีพ่ ฒ
โปรแกรม

รูปที่ 7 การติดตัง้ RC Servo Motor กับ วาล์วควบคุมอัตราการไหล
รูปของชุดทดลองทัง้ หมดสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 8

รูปที่ 9 การ์ดดาต้าแอกควิซชิ ั ่นรุน่ PCI-6024E
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Desired Position

Real Position

รูปที่ 13 ตัวอย่างผลการทดลองโดยใช้ตวั ควบคุมแบบ พี ไอ ดี
ในการปรับค่าเกนตัวควบคุมแบบ พี ไอ ดี นัน้ จะใช้วธิ กี ารลองผิด
ลองถูก [9][10] โดยเริม่ จากการปรับค่าเกน K p จากนัน้ สังเกตผลการ

รูปที่ 10 โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สําหรับใช้กบั ชุดทดลอง

รูปที่ 11 ตัวอย่างซอสโค้ดของโปรแกรม
5. ผลการทดลอง
ในการทดลองได้ทําการทดลองปรับเทียบเซนเซอร์วดั ระยะทาง
โดยใช้แสง และ ทดลองควบคุมตําแหน่ งของลูกปิ งปองโดยใช้ตวั
ควบคุมแบบ พี ไอ ดี ซึง่ ผลการทดลองสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 12 และ
รูปที่ 13 ตามลําดับ

รูปที่ 12 ผลการปรับเทียบเซนเซอร์วดั ระยะทางโดยใช้แสง

ตอบสนองแล้วจึง ปรับค่า เกน K i และ K d ตามลํา ดับ จนกระทัง่
ได้ผลการตอบสนองตามต้องการ จากรูปที่ 12 จะพบว่าเซนเซอร์วดั
ระยะทางแบบใช้แสง จะใช้งานได้ในช่วงระยะทาง 100 – 500
เซนติเมตรเท่านัน้ เนื่องจากเอาท์พุทมีการเปลีย่ นแปลงชัดเจนส่วนช่วง
อื่นเอาท์พุทเปลีย่ นแปลงน้อยมาก ส่วนรูปที่ 13 นัน้ จะพบว่าระบบมีค่า
ความผิดพลาดพอสมควรทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากค่าเกนตัวควบคุมทีใ่ ช้ยงั
ไม่เหมาะสมและกระบวนการมีลกั ษณะไม่เป็ นเชิงเส้นค่อนข้างสูง
6. สรุป
จากผลการทดลองและการสอบถามจากนิ สติ ที่ได้ท ดลองใช้ชุ ด
ทดลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่าสามารถทําให้นิสติ เข้าใจถึงหลักการของการ
ออกแบบตัวควบคุมได้ดขี น้ึ และช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทเ่ี รียน
ไปสู่ภ าคปฏิบตั ิได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ อีก ทัง้ ยัง ช่วยให้ผู้ท ดลองได้
ทราบถึงเทคโนโลยีเครื่องมือวัดเสมือน หรือ การนํ าคอมพิวเตอร์ไปใช้
ควบคุ ม กระบวนการต่ า งๆ ที่สํา คัญ ช่ ว ยลดค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้อ ชุ ด
ทดลองจากต่างประเทศซึง่ มีราคาแพง
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บทคัดย่อ
การพัฒนาต้นแบบยานยนต์จริง มีขนั ้ ตอนทีซ่ บั ซ้อน การสร้างยาน
ยนต์จริงเพือ่ ทดสอบต้องใช้เวลาและค่าใช้จา่ ยสูงมาก
การวิเคราะห์
แบบจําลองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยให้การพัฒนาได้รวดเร็วขึน้
แต่สมการทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ กับ
ระบบได้อย่างสมบูรณ์ เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องของความไม่สมบูรณ์ของ
สมการทางคณิตศาสตร์ งานวิจยั นี้มงุ่ พัฒนารูปแบบใหม่ของการพัฒนา
ต้นแบบยานยนต์จริงย่อส่วนทีม่ พี ฤติกรรมทางพลศาสตร์สมมูลกับยาน
ยนต์จริง
โดยสามารถใช้ยานยนต์จริงย่อส่วนในการออกแบบและ
ปรับปรุงยานพาหนะจริงได้ บทความนี้นําเสนอรูปแบบ กระบวนการ
ออกแบบ และสร้างยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน โดยเริม่ จากการอธิบาย
พลศาสตร์ของรถยนต์ วิเคราะห์แบบจําลองทางพลศาสตร์โดยใช้หลัก
ของกฎการสร้างแบบจําลอง (Scaling Law) โดยนําข้อมูลอ้างอิงจาก
ยานพาหนะจริง เช่น ระยะทางจากล้อหน้าถึงจุดศูนย์กลางมวล, ค่า
สัมประสิทธิ ์ความเสียดทานด้านข้างของล้อ , โมเมนต์ความเฉื่อยของ
รถ,
มวลของรถ
ซึง่ ตัวแปรเหล่านี้จะต้องผ่านการวิเคราะห์จาก
ขบวนการทางคณิตศาสตร์, การจัดกลุ่มตัวแปรไร้มติ ,ิ กฎความคล้าย,
หลักทฤษฏีของพายบักคิงแฮม ซึง่ สุดท้ายจะอยูใ่ นรูปของกลุ่มตัวแปร
ไร้มติ ิ
คณะวิจยั ได้สร้างต้นแบบยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนตามกลุ่มตัว
แปรไร้มติ นิ ้โี ดยติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ และสามารถควบคุม
ยานยนต์ยอ่ ส่วนจริงนี้ดว้ ยผูข้ บั ขี่ ผ่านสัญญาณไร้สาย โดยมีลปู การ
ตอบสนองอยูท่ ่ี 100 Hz. เพือ่ ให้มรี ะบบพลศาสตร์ทส่ี มมูลได้พฒ
ั นา
สร้างอุปกรณ์ทดลองเพิม่ เติมสําหรับวัดค่าและปรับความเฉื่อยซึง่ ทําให้
สามารถปรับการกระจายมวลของกลุ่มตัวแปรนี้ได้ตรงกับยานยนต์จริง
และนอกจากนี้คณะวิจยั พบว่า กลุ่มตัวแปรแรงเสียดทานของล้อยังไม่
สอดคล้อง จึงต้องสร้างอุปกรณ์ทดลองวัดค่าแรงต้านการหมุนจากล้อ
เมือ่ ถูกขับเคลื่อนด้วยความเร็วในวัสดุต่างๆ และเมือ่ เปลีย่ นวัสดุพน้ื

และรูปแบบของยางทําให้สามารถจัดกลุ่มสมมูลได้ โดยรายละเอียดและ
ผลการทดลองแสดงไว้ในบทความ
1. คํานํา
ในปจั จุบนั การพัฒนาต้นแบบยานยนต์ ใช้เทคโนโลยีการออกแบบ
ทางวิศวกรรมโดยอาศัยการจําลองจากคอมพิวเตอร์ผ่านสมการทาง
คณิตศาสตร์ (Math model) แต่สมการทางคณิตศาสตร์นนั ้ ไม่สามารถ
อธิบ ายถึง พฤติก รรมที่เ กิดขึ้น กับระบบได้อ ย่า งสมบูรณ์ ไม่ส ามารถ
ทํานายพฤติกรรมได้แม่นยํา เป็ นประเด็นทีท่ ําให้ต้องใช้ตน้ แบบจริงใน
การทดสอบเพิม่ เติมซึง่ มีราคาสูงมาก
งานวิจยั นี้มจี ุดมุ่งหมายทีส่ ร้างยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนเพื่อใช้
ในการทดสอบ (Hardware in the loop) แทนทีห่ รือร่วมกับการจําลอง
โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์
ซึ่งข้อมูลจากกระบวนการเหล่านี้
สามารถนํ าเอาไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุงยานพาหนะจริงได้
เนื่องจากเป็ นข้อมูลและผลทีเ่ กิดขึน้ จริงกับระบบจริงทีส่ มมูล
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน แทนทีจ่ ะ
ใช้ยานพาหนะจริงคือ ความปลอดภัยของผูท้ ดสอบโดยผูท้ ดสอบไม่ได้
อยู่บนยานพาหนะแต่สามารถรับความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ผ่านอุปกรณ์วดั
และส่งข้อมูล, สามารถปรับเปลีย่ นเงือ่ นไข พืน้ ถนนและสภาพแวดล้อม
ในการทดสอบได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงต้นทุนในการสร้างยานพานะ
จริงแบบย่อส่วนซึ่งมีราคาถูกกว่ายานพานะจริงมาก ทําให้การทดสอบ
โดยใช้แ บบจํา ลองมีค วามสํา คัญ มากขึ้น ประกอบกับ ป จั จุ บ นั ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างแบบจําลองได้มกี ารพัฒนาขึน้ มากทําให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ม ี
ความน่ าเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับในวงกว้าง ดังนัน้ บทความนี้นําเสนอ
การออกแบบและสร้างยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนสําหรับการจําลอง
ทางพลศาสตร์ โดยเริม่ จากการอธิบายถึงพลศาสตร์ของยานพาหนะใน
แบบสองมิติ (Bicycle model) จากนัน้ กล่าวถึงกฎของการสร้าง
แบบจําลอง (Scaling law) โดยตัวแปรทีใ่ ช้ในการออกแบบยานพาหนะ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

269

จริงแบบย่อส่วน เช่น ระยะทางจากล้อหน้าถึงจุดศูนย์กลางมวล (a), ค่า
สัมประสิทธิ ์ความเสียดทานด้านข้างล้อหน้า ( Cα f ) , โมเมนต์ความ
เฉื่อยของรถ (Iz) , มวลของรถ (m) ซึง่ ตัวแปรเหล่านี้จะต้องผ่านการ
วิเ คราะห์จ ากขบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ การจัดกลุ่ ม ตัว แปรไร้ม ิติ
(Dimensionless group), กฎความคล้าย (Similarity law), หลักทฤษฏี
ของพาย บังคิงแฮม (PI’s theorem) ซึง่ สุดท้ายจะอยู่ในรูปของกลุ่มตัว
แปรไร้มติ ิ ซึง่ ข้อมูลกลุ่มตัวแปรไร้มติ นิ ้ีจะเป็ นค่าอ้างอิงในการออกแบบ
และสร้างยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน กล่าวคือ ยานพาหนะจริงแบบ
ย่อส่วนทีอ่ อกแบบและสร้างขึน้ มา เมือ่ ทําการปรับแต่งและเปลีย่ นแปลง
โครงสร้า งให้ก ลุ่ ม ตัว แปรไร้ม ิติร ะหว่ า งยานพาหนะขนาดจริง และ
ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันแล้ว สามารถ
นํ ายานพาหนะจริงแบบย่อใช้ทดสอบทางพลศาสตร์แทนยานพาหนะ
จริง ได้ โดยผลที่ไ ด้จ ากยานพาหนะจริง แบบย่อ ส่ว นจะมีพ ฤติก รรม
เสมือนขับขีย่ านพาหนะขนาดจริงได้อย่างถูกต้องตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด

รูปที่ 2 แบบจําลองรถของ Bicycle model
จากกฎของ Newton จะได้วา่

(1)
(2)
(3)

ma x = Fxwf cos δ − Fywf sin δ + Fxr
ma y = Fywf cos δ + Fxwf sin δ + Fyr

I Z r& = aFywf cos δ + aFxwf sin δ − bFyr

รูปที่ 1 ตําแหน่งและทิศทางตัวแปรของยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน
2. แบบจําลองพลศาสตร์ของยานพาหนะ (Vehicle Model)
การสร้างสมการพลศาสตร์แบบจําลองนี้ มีว ตั ถุประสงค์เ พื่อ นํ า
สมการแบบจําลองทีไ่ ด้ไปสร้างกลุ่มตัวแปรไร้มติ ิ (ซึง่ กลุ่มตัวแปรไร้มติ ิ
นี้เองจะเป็ นตัวบอกถึงสภาพความสมมูลระหว่างยานพาหนะจริงแบบ
ย่อส่วนกับยานพาหนะจริง)
แบบจําลองยานพาหนะที่ใช้ ณ ที่น้ีจะใช้แบบจําลองอย่างง่ายที่
เรียกว่า “Linear bicycle model” เป็ นแบบจําลองสองมิตทิ ใ่ี ช้กนั อย่าง
ทั ่วหลายในงานวิจยั ด้านยานยนต์ โดยรวมแนวการเคลื่อนที่ล้อซ้ายขวาเข้าด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนัน้ จึงไม่มผี ลจากการโคลงของรถ
ตามแกนZ (แนวตั ้ง ฉากกั บ ระนาบของรถ) และ แนวแกน Y
(แนวตัง้ ฉากกับแนวยาวของรถ) มีสมมติฐานดังนี้
1. รัศมีของการเลีย้ วโค้ง R จะต้องมีขนาดใหญ่เทียบกับ wheelbase(L)
2. มุมบิด δ ของล้อหน้าทัง้ สองล้อ จะต้องมีค่าใกล้เคียงกัน นัน่ คือมุม
เลีย้ วจะต้องน้อย แต่การเคลื่อนทีบ่ นถนนปกตินนั ้ จะมีมมุ สลิปด้านข้าง
ไม่มากกว่า 5-10°
3. ค่ามุมสลิปด้านข้างของล้อ (tire side slip angle) ของล้อหน้า α f
ของทัง้ ล้อซ้ายและขวา จะต้องมีคา่ ใกล้เคียงกัน และค่าสลิปด้านข้างของ
ล้อหลัง α r ก็เช่นกัน
4. ค่ามุมการสลิปด้านข้าง ทีจ่ ดุ CG คือ β=tan-1(v/u)
5. ไม่พจิ ารณาแรงเสียดทานอันเนื่องมาจากแรงลมและการกลิง้
6. ระบบทีพ่ จิ ารณาเป็ นแบบเชิงเส้น (linear)
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ในการจําลอง จะกําหนดสภาวะความเร็ว (forward velocity) มีค่าคงที่
ดังนัน้ แรง Fx จึงมีค่าเท่ากับศูนย์ และมีมุมเลีย้ วน้อย ทําให้สมการ
(1) จึงไม่มคี วามจําเป็ น และสามารถประมาณให้ cos δ ≈ 1 และ
sin δ ≈ 0 ซึ่ง มีผ ลให้เ ทอม Fywf sin δ นัน้ จะเป็ น ค่ า จํา นวน
น้อยที่คูณกัน และสามารถประมาณให้เป็ นศูนย์ได้ ดังนัน้ จากสมการ
(2) และ (3) สามารถเขียนใหม่ได้เป็ น
⎛1⎞
v& = − ru + ⎜ ⎟(Fyf + Fyr )
⎝m⎠
⎛1⎞
r& = ⎜⎜ ⎟⎟ aF yf − bF yr
⎝ Iz ⎠

(

(4)

)

(5)

ในสมการที่ (4) และ (5) Fyf และ Fyr คือแรงทีก่ ระต่อล้อ ดังนัน้ เมือ่
แทนตัวแปรทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จะได้สมการของระบบดังนี้
⎛ 2Cα f + 2Cα r
v& = ⎜
mu
⎝

⎞ ⎛ 2aCα f − 2bCα r
⎞ ⎛ 2Cα f
−u⎟r −⎜
⎟v + ⎜
mu
⎠ ⎝
⎠ ⎝ m

2
2
⎛ 2aCα f − 2bCα r ⎞ ⎛ 2a Cα f + 2b Cα r
r& = ⎜
⎟ v + ⎜⎜
I zu
I zu
⎝
⎠ ⎝

⎞
⎟δ f
⎠

⎞ ⎛ 2aCα f ⎞
⎟⎟ r − ⎜
⎟δ f
⎠ ⎝ Iz ⎠

(6)
(7)

3. การวิ เคราะห์เชิ งมิ ติ (Dimension analysis)
ในการเปรีย บเทีย บความสมมู ล ระหว่ า งยานพาหนะจริง แบบ
ย่อส่วนกับยานพาหนะจริงนัน้ จะนํ าเอาทฤษฎีของบักกิงแฮมพายมา
ประยุกต์กบั สมการแบบจําลอง Linear bicycle model เพื่อหาสมการ
กลุ่มตัวแปรไร้มติ ขิ องสมการพลศาสตร์ของยานพาหนะโดยกลุ่มค่าพาย
ที่ได้น้ีจะเป็ นกลุ่มตัวแปรไว้สําหรับเปรียบเทียบยานพาหนะแบบจริง
แบบย่อส่วน (Model) กับยานพาหนะจริง (Prototype) เพือ่ พิสจู น์ว่า
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ยานพาหนะทัง้ สองเมื่อ ขนาดเปลี่ย นไปยัง คงส่ ง ผลค่ า ข้อ มู ล และ
ผลข้างเคียงเช่นเดิมอยู่ จากสมการ (6) และ (7) เมือ่ ผ่านขบวนการจัด
กลุ่มตัวแปรไร้มติ ิ จะได้ทงั ้ หมด 5 กลุ่มดังนี้
Π1 =

Cα f L
C L
I
a
b
, Π2 = , Π3 =
, Π 4 = α r 2 , Π5 = z 2
L
L
mu 2
mu
mL

จากข้อ มูล ยานพาหนะจริง ทํา ให้ท ราบว่ า ยานพาหนะจริง แบบ
ย่อส่วนควรจะมีจุดศูนย์ถ่วงตําแหน่ งใด ดังนัน้ จึงทําการกําหนดจุดให้
ยานพาหนะแบบย่อส่วนแล้วนําไปแขวนผลทีไ่ ด้ดงั รูปที่ 4

(8)

จากกลุ่มค่าพายทีไ่ ด้นําไปใช้สาํ หรับการเปรียบเทียบความคล้าย
ระหว่างยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนกับยานพาหนะจริงดังนัน้ ในการ
สร้างแบบยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนต้องคํานึงถึงโครงสร้างทีส่ ามารถ
ปรับแต่งได้ตามต้องการได้อย่างถูกต้อง
4. การออกและสร้างแบบยานพาหนะจริ งแบบย่อส่วน
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้เ ลือ กใช้ ย านพาหนะจริง แบบย่ อ ส่ ว นอัต รา 1:10
สามารถเปลีย่ นอัตราทดความเร็วได้ 3 ระดับ บนตัวยานยานพาหนะ
จริงแบบย่อส่วนทําการติดตัง้ อุปกรณ์วดั ความเร่งเชิงเส้น (Acceleration
module), ความเร็วเชิงมุม (Angular module) ในแถวแกน x, y และ z,
อุ ป กรณ์ ว ัด มุ ม (Potentiometer), อุ ป กรณ์ ว ัด ความเร็ ว ที่ ล้ อ (Hall
sensor), กล้ อ งส่ ง ภาพการเคลื่ อ นไหวแบบไร้ ส าย (1.2GHz), ตัว
ประมวลผลข้อมูล (dsPIC30F4011) และชุดส่งข้อมูลแบบสาย (Zigbee
IEEE 802.15.4, 2.4GHz) สําหรับการออกแบบติดตัง้ อุปกรณ์ต้อง
คํานึงถึงตําแหน่งทีส่ ามารถปรับค่าพารามิเตอร์ให้สมมูลกับยานพาหนะ
จริงด้วย

(ก) ก่อนปรับแต่ง
(ข) หลังปรับแต่ง
รูปที่ 4 การวัดจุดศูนย์ถ่วงของยานพาหนะ
จากรูปที่ 4(ก) จะเห็นว่ายานพาหนะจริงแบบย่อส่วนมีจดุ ศูนย์ถ่วงไม่
เป็ นไปตามยานพาหนะจริง ดังนัน้ จึงต้องทําย้ายอุปกรณ์และเพิม่ มวล
เพือ่ ให้ลกั ษณะทางกายภาพระหว่างยานพาหนะทัง้ สองสมมูลกันจากรูป
ที่ 4(ข) จะเห็นว่าตอนนี้ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนมีตาํ แหน่งเดียวกับ
ยานพาหนะจริงแล้ว
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสมมูลของตัวแปรไร้มติ กิ ลุ่มที่ 1และ 2
Description a(m)
b(m) L(m) П1=a/L П2=b/L
Full size 1.1700 1.5200 2.690 0.4349 0.56506
Scaled
0.1212 0.1588 0.280 0.4329 0.56714
5.2 โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia)
การหาค่าความเฉื่อยเชิงมุมสมมูลนัน้ คณะวิจยั ได้สร้างอุปกรณ์วดั
ค่าความเฉื่อยดังแสดงในรูปที่ 5 โดยวัดคาบเวลาทีเ่ กิดจากการแกว่ง
แล้วนําค่าทีไ่ ด้ไปคํานวณตามสูตร อุปกรณ์ทดลองนี้เรียกว่า Threestring torsional pendulum ค่าทีไ่ ด้ถอื ว่ามีความเทียงตรงสูง[7]

แผ่นบน

เชือก

รูปที่ 3 แสดงอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ บนยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน

แผ่นล่าง

5. การวัดและปรับแต่งค่าพารามิ เตอร์ของยานพาหนะ
หลังจากสร้างยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน ตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้
แล้ว นําเอากลุม่ ตัวแปรไร้มติ ทิ ค่ี าํ นวณได้มาใช้อา้ งอิงในการปรับแต่ง
ความสมมูลเทียบกับยานพาหนะจริง โดยอาศัยข้อมูลจาก NHTSA [1]
ได้มกี ารเก็บข้อมูลมากกว่า 700 คัน ซึง่ ได้เลือกยานพาหนะจริงมา
อ้างอิงคือ Ford Taurus - Driver + 3 Passengers + Rear Cargo
เนื่องจากมีความเหมาะสมกับยานพาหนะทีส่ ร้างขึน้ มา สําหรับขัน้ ตอน
และวิธกี ารอธิบายดังต่อไปนี้

รูปที่ 5 ทดลองหาโมเมนต์ความเฉื่อยของยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน
จากรูปที่ 5 จะได้สมการในการคํานวณดังนี้

∑M

z

: − r (mo + m p ) gsinφ = ( I p + I p )θ&&

(9)

การทดลองกําหนดให้มมุ เชือกมีคา่ น้อยเพือ่ ความเป็ นเชิงเส้นใน
การทดลอง ฉะนัน้ จะได้สมการเป็ นดังนี้

5.1 จุดศูนย์ถ่วงยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน (Center of Gravity)
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l sc +l p =

(mo + m p )r 2 g τ 2
( )
l
2π

(10)

ในการทดลอง จํา เป็ น ต้อ งให้จุด ศู น ย์ถ่ ว งระหว่า งแผ่น อุ ป กรณ์
ทดลองและยานพาหนะจริง แบบย่ อ ส่ว นมีค วามสอดคล้อ งกัน โดย
เงือ่ นไขในการทดลอง มุมบิดในการแกว่งต้องไม่เกิน 5 องศา และการ
เก็บข้อมูลจะต้องทําซํ้าไม่ต่าํ กว่า 20 ครัง้ หลังจากนัน้ นําเอาค่าเฉลีย่ มา
ใช้ในการคํานวณ จากการทดลองหาพบว่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของ
ยานพาหนะจริง แบบย่ อ ส่ ว นมีค่ า มากว่า ยานพาหนะจริง ดัง นั น้ จึง
ปรับแต่งโดยเพิม่ มวลที่สมมาตรเข้าไปในบริเวณใกล้จุดศูนย์ถ่วงของ
ยานพาหนะเพื่อลดค่าโมเมนต์ความเฉื่อย ในทางตรงข้ามหากเพิม่ มวล
สมมาตรออกหากจากจุดศูนย์ถ่วงก็จะทําให้ถ้าค่าโมเมนต์ความเฉื่อย
เพิม่ ขึน้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสมมูลของตัวแปรไร้มติ กิ ลุ่มที่ 5
Description m(kg) Izz(kg.m2) L(m) П5=Iz/mL2
Full size 1857.90 3282.00 2.690 0.2441
Scaled
5.04
0.09748 0.280 0.2466

รูปที่ 7 ทิศทางของแรงทีก่ ระทําต่อล้อ
เงือ่ นไขในการทดลองเพือ่ หาล้อทีม่ คี วามสมมูลกับยานพาหนะจริงได้ทาํ
การทดสอบล้อ 2 ชนิดแต่ละชนิดแบ่งออกเป็ น แบบทีม่ ยี างใน และไม่ม ี
ยางใน และพืน้ ผิวถนน 6 ชนิดแต่ละชนิดมีลกั ษณะพืน้ ผิวแตกต่างกัน
ออกไป โดยในการทดลองแต่ละครัง้ จะนําพืน้ ผิวถนนไปติดทีด่ มั มุมใน
การเลีย้ วจะอยู่ในช่วง ±4 องศา ซึง่ เป็ นช่วงเชิงเส้นตามพฤติกรรมของ
ล้อยาง ค่าทีไ่ ด้นําไปแสดงในกราฟแล้ว โดยวิเคราะห์หาค่าความชัน

5.3 ค่าสัมประสิทธิแรงด้
์ านข้างของล้อ (Cornering Stiffness)
ค่าสัมประสิทธิ ์แรงด้านข้างของล้อหาได้จาก อัตราส่วนระหว่างแรง
ในการเลีย้ ว ต่อ มุมสลิปด้านข้างของล้อ ดังสมการ 11
Cα =

Fy

(11)

α

งานวิจยั นี้จงึ ได้สร้างเครือ่ งทดสอบหาค่าสัมประสิทธิแรงด้
์ านข้างของล้อ
ขึน้ มาดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ชุดอุปกรณ์วดั ค่าสัมประสิทธิแรงด้
์ านข้างของล้อ
จากรูปที่ 6 หลักการทํางานโดยเริม่ จากให้ดมั หมุนด้วยความเร็วคงทีค่ ่า
หนึ่ง ในขณะนัน้ ทําการสังให้
่ หมุนมุมเลี้ยวของล้อโดยทําการควบคุม
แบบ PID (เพิม่ และลดมุมได้ทล่ี ะ 0.18 องศา) และทําการวัดข้อมูลแรง
ด้านข้างทีเ่ กิดขึน้ จากอุปกรณ์วดั (Force/Torque sensor)
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รูปที่ 8 ความชันมุมเลีย้ วและแรงด้านข้างของล้อการทดลองที่ 5
จากรูปที่ 8 สามารถนํ าความชันทีไ่ ด้ไปแทนในสมการที่ 11 โดยการ
ทดลองทัง้ หมดมี 25 การทดลอง สรุปออกมาได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิแรงด้
์ านข้างของล้อและผิวถนนแต่ละชนิด
เงือ่ นไขทดสอบ
Cf(N/rad) Cr(N/rad)
ล้อแบบ1 ถนนแบบ1 (มียางใน)
72.77
78.81
ล้อแบบ1 ถนนแบบ1 (ไม่มยี างใน) 68.79
70.5
ล้อแบบ1 ถนนแบบ2 (มียางใน)
55.49
47.45
ล้อแบบ1 ถนนแบบ2 (ไม่มยี างใน) 32.705
43.21
ล้อแบบ1 ถนนแบบ3 (มียางใน)
44.89
32.12
ล้อแบบ1 ถนนแบบ3 (ไม่มยี างใน) 37.44
42.77
ล้อแบบ1 ถนนแบบ4 (มียางใน)
44.38
43.12
ล้อแบบ1 ถนนแบบ4 (ไม่มยี างใน) 56.11
50.22
ล้อแบบ1 ถนนแบบ5 (มียางใน)
55.06
36.5
ล้อแบบ1 ถนนแบบ5 (ไม่มยี างใน) 47.82
48.82
ล้อแบบ1 ถนนแบบ6 (มียางใน)
40.96
40.32
ล้อแบบ1 ถนนแบบ6 (ไม่มยี างใน) 43.66
57
ล้อแบบ2 ถนนแบบ1 (มียางใน)
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จากตารางที่ 3 เมือ่ นําค่าสัมประสิทธิแรงด้
์ านข้างของล้อและผิวถนนแต่
ละแบบไปแทนในกลุ่มตัวแปรไร้มติ ใิ นกลุ่มที่ 3 และ4 จากผลการทดลอง
จะได้ล้อแบบที่ 1(ไม่มยี างใน) และถนนแบบที่ 3 ทีม่ คี วามสมมูลกับ
ยานพาหนะจริงทีไ่ ด้เลือกไว้เป็ นต้นแบบ
ความซับซ้อนของการปรับค่าต่างๆ ทีค่ วรระวังคือต้องไม่ให้การปรับค่า
กลุ่มตัวแปรไดๆกระทบตัวแปรอื่น และต้องมีอุปกรณ์ วดั ค่าที่ถูกต้อง
หลังจากที่ได้ปรับค่า ต่างๆให้ก ลุ่มตัวแปรไร้มติ ิมคี วามสมมูลกับยาน
ยนต์ จ ริง แล้ ว คณะวิ จ ัย ก็ ไ ด้ ย านยนต์ ย่ อ ส่ ว นที่ ม ีพ ฤติ ก รรมทาง
พลศาสตร์สมมูลกับยานยนต์จริง โดยสรุปความสมมูลของกลุ่มตัวแปร
ต่างๆ ระหว่างยานยนต์จริง กับยานยนต์ยอ่ ส่วนดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 กลุ่มตัวแปรไร้มติ ริ ะหว่างต้นแบบและแบบจําลองหลังปรับ
Description П1
П2
П3
П4
П5
Full size 0.4393 0.5607 2.0800 2.3761 0.2468
Scaled
0.4349 0.5651 2.0804 2.5725 0.2441

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปได้วา่ ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนมีความ
สมมูลกับยานพาหนะจริงต้นแบบ ดังนัน้ สามารถทีจ่ ะนําเอายานพาหนะ
จริงแบบย่อส่วนไปทดสอบทางพลศาสตร์แทนยานพาหนะจริงได้
6. การจําลองระบบพลศาสตร์ด้วยโปรแกรม
หลังจากทําการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของยานพาหนะจริงแบบ
ย่อส่วนแล้ว นํ าค่าตัวแปรที่ได้ไปจําลองระบบทางพลศาสตร์เทียบกับ
ยานพาหนะจริง ผ่านโปรแกรมของ MATLAB ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 การจําลองพลศาสตร์ผา่ นโปรแกรมMATLAB
จากรูปที่ 9 เมือ่ แทนตัวแปรของยานพาหนะจริงและยานพาหนะ
จริงแบบย่อส่วนจากตารางที่ 5 ลงไปในโปรแกรม MATLAB เพือ่ จําลอง
พลศาสตร์ทเ่ี กิดขึน้ ผลทีไ่ ด้จะเห็นว่ายานพาหนะทัง้ สองมีความสมมูล
กัน เช่ น ผลจากความเร่ ง เชิง เส้น , ความเร็ว เชิง มุ ม ที่เ กิด ขึ้น บนตัว
ยานพาหนะจะแตกต่างกันแค่อตั ราส่วนที่ย่อขนาดลงมาเท่านัน้ รูปที่
10-11 แสดงให้เห็นว่ายานพาหนะทัง้ สองมี trajectory ทีส่ มมูลกัน

รูปที่ 10 trajectory ของยานพาหนะจริง

รูปที่ 11 trajectory ของยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน
ตารางที่ 5 ข้อมูลจําเพาะระหว่างยานพาหนะจริงและแบบย่อส่วน
Description
Full size
Scaled
m(kg)
1857.90
5.04
Iz(kg.m2)
3282
0.0975
a(m)
1.170
0.124
b(m)
1.520
0.157
L(m)
2.690
0.280
107462
37.44
Cαf(N/rad)
132880
42.77
Cαr(N/rad)
U(m/s)
8.648
1
7. ระบบควบคุมบนยานพาหนะจริ งแบบย่อส่วน
ในส่วนของการทํางานของระบบทัง้ หมดของยานยนต์ย่อ ส่วนนี้
ประกอบไปด้วยระบบหลักๆ สามส่วนด้วยกันคือ 1) ระบบสือ่ สารรับส่ง
คําสัง่ 2) ระบบขับเคลื่อนและควบคุม และ3) ระบบวัดค่าสัญญาณและ
ภาพ
1. ระบบสือ่ สารรับคําสังจากระบบควบคุ
่
มภายนอก โดยค่าทีไ่ ป
ควบคุมคือสัญญานความเร่ง ความเร็ว และมุมเลีย้ ว (steering) ไปยังตัว
ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนผ่านทางชุดรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สาย (RF
Module)
2. ระบบขับเคลื่อนและควบคุม ทําหน้าทีค่ วบคุมมุมเลีย้ วของยาน
ยนต์พร้อมทัง้ ระบบขับเคลื่อนต่างๆ ข้อมูลทีไ่ ด้จะถูกส่งไปยังเซอร์โว
มอเตอร์ เพือ่ ทําการสังการเลี
่
ย้ วของมุมล้อ เปลีย่ นอัตราเฟืองทดกําลัง
และปรับความเร็ว
3. ระบบวัดค่าสัญญาณและภาพ ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่
วัด ค่ า พารามิเ ตอร์ท่ีสํ า คัญ ที่ใ ช้ใ นการคํ า นวณและประเมิน ผลทาง
พลศาสตร์ นอกจากนัน้ ยังส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวของยานยนต์มา
ด้วย

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

273

ระบบโดยรวมทัง้ หมดสามารถความคุมได้ในความถี่ 100 Hz โดย
แยกระบบการส่งภาพออกจากระบบการส่งสัญญาณ ดูรายละเอียดของ
ระบบควบคุมทัง้ หมดได้ใน [9]

8. สรุป
งานวิจยั นี้ได้พฒ
ั นาและสร้างยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนสําหรับ
การจําลองทางพลศาสตร์โดยการสร้างและออกแบบจําเป็ นต้องอาศัย
ข้อมูลและกลุ่มตัวแปรไร้มติ ขิ องยานพาหนะจริง โดยสร้างอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จําเป็ นเพื่อปรับค่ากลุ่มตัวแปรไร้มติ ิเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนให้สมมูลทางพลศาสตร์ ยานยนต์น้ีได้ถูก
ติดตัง้ ระบบขับเคลื่อน ระบบภาพ ระบบวัดค่าสัญญาณและระบบสือ่ สาร
เพือ่ ควบคุมและส่งค่าต่างๆ ผลการทดลองเบือ้ งต้นเป็ นทีน่ ่าพอใจ โดย
ปจั จุบนั ต้นแบบยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนนี้ใช้ในงานวิจยั ระดับสูงด้าน
พลศาสตร์ยานยนต์
9. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ี

รูปที่ 13 ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนสมมูล
จากการทดลองระบบสมมูล ของยานพาหนะจริง ย่ อ ส่ว น เมื่อ นํ า ไป
ทดสอบภายใต้เงื่อนไขทีก่ ําหนด พบว่าระบบแสดงค่าความสมมูลได้ด ี
เมื่อมีมุมเลี้ยวตํ่ากว่า 13 องศา ซึง่ สอดคล้องกับแบบจําลองยานยนต์
ทางคณิตศาสตร์สองมิติ และการทดสอบค่าสัมประสิทธิแรงของล้
อ ดังที่
์
นํ าเสนอไว้ขา้ งต้น ในรูปที่ 14 เป็ นกราฟแสดงค่าความผิดพลาด
ระหว่ า งค่ า ที่จํ า ลองจากโปรแกรม และค่ า ที่ไ ด้ จ ากอุ ป กรณ์ ว ัด บน
ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนแสดงให้เห็นว่า การนํายานพาหนะจริงแบบ
ย่อส่วนไปทดสอบแทนยานพาหนะจริงนัน้ จะได้ความสมมูลเมือ่ ขับด้วย
มุมเลีย้ วไม่มากเกินไป เนื่องจากผลของการสลิปทีล่ อ้ ซึง่ ไม่ได้อยู่ในช่วง
เชิงเส้นทีพ่ จิ ารณาดังนัน้ จะเกิดค่าความผิดพลาดเพิม่ ขึน้

รูปที่ 14 ค่าผิดพลาดกับมุมเลีย้ ว
สนามทีใ่ ช้ทดสอบนี้ [9] จะติดตัง้ พืน้ ผิวชนิดเดียวกับในการทดลอง
การหาค่าสัมประสิทธิแรงด้
์ านข้างของล้อและผิวถนน ซึง่ ในการทดลอง
กับยานยนต์ย่อส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการทดสอบง่าย
และประหยัดค่าใช้จา่ ย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศึกษาเกีย่ วกับพลศาสตร์ยานยนต์ ในสภาวะทีย่ าน
ยนต์เคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า (Longitudinal Velocity) ด้วยความเร็วคงที่
โดยแบ่งออกเป็ น 2 แบบ หลักด้วยกัน ในแบบแรก คือ แบบ 2 ล้อ (2
มิต)ิ ซึ่งในแบบนี จะเป็ นการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขความสมมาตรกัน
ั ่ ายและฝงขวา
ั่
ระหว่างด้านฝงซ้
จึงสามารถยุบรวมเป็ นอันเดียวกัน ทํา
ให้จากเดิมที่ล้อหน้ ามี 2 ล้อ จึงโดนยุบรวมเหลือล้อเดียวซึ่งล้อหลังก็
พิจารณาในลักษณะเดียวกัน ทําให้เหลือจํานวนของล้อ เท่ากับ 2 ล้อ
ซึง่ ตัวแปรสถานะทางพลศาสตร์ทน่ี ํามาพิจารณาคือ ความเร็วด้านข้าง
(Lateral Velocity) กับ ความเร็วเชิงมุมในแนวระนาบ (Yaw Rate,z) ใน
แบบที่ 2 คือ แบบ 4 ล้อ (3 มิติ) สําหรับ แบบนีจะเป็ นการพิจารณา
แบบไม่สมมาตร ทําให้ตวั แปรสถานะทางพลศาสตร์ทน่ี ํามาพิจารณา จะ
มากกว่า แบบ 2 ล้อ ซึง่ ประกอบไปด้วย ความเร็วด้านข้าง , ความเร็ว
เชิงมุมในแนวแกน (x,y,z) ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการคํานวณทางพลศาสตร์
ทัง 2 แบบนี จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลสถานะทีต่ รวจวัดได้จาก
ยานยนต์ย่อ ส่ว น โดยยานยนต์ย่อส่ว นนี ได้ถู ก ปรับแต่ ง ชินส่ว นตาม
หลักการวิเคราะห์เชิงมิติ (Dimension analysis) เพื่อให้มพี ลศาสตร์
ใกล้เคียงกับยานยนต์จริง และได้ติดตังอุ ปกรณ์ ตรวจวัดบนยานยนต์
ย่อส่วน สําหรับวัดข้อมูลสถานะของยานยนต์ประกอบไปด้วย ความเร่ง
เชิงเส้นใน 3 แนวแกน (x,y,z) , ความเร็วเชิงมุม 3 แนวแกน (x,y,z) ,
ความเร็ ว รอบของล้ อ โดยข้ อ มู ล ที่ ต รวจวัด ได้ นั น จะถู ก นํ ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลทีค่ าํ นวณได้จากแบบจําลองพลศาสตร์ยานยนต์ 2
และ 3 มิติ
Abstract

sensor on a scaling car. This scaling car improved on dimension
analysis for dynamics equivalent with a vehicle. On scaling car
have a sensor as accelerometer (3-axis) , potentiometer(steering
angle measurement) and wheel speed sensor.
1. บทนํา
ความก้ า วหน้ า ของยานยนต์ ใ นป จั จุ บ ัน ได้ ถู ก พัฒ นาขึนอย่ า ง
รวดเร็ว การสร้างระบบช่วยในการขับขีต่ ่างๆ เพื่อเพิม่ ความปลอดภัย
และช่วยให้ผขู้ บั ขีส่ ามารถควบคุมยานยนต์ได้สะดวกมากขึน เช่นระบบ
ABS (Anti-Brake System) , ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise
Control) , ระบบ Active Yaw Control เป็ นต้น ซึง่ ในการออกแบบ
ระบบช่วยในการขับขี่นี ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้า น
พลศาสตร์ย านยนต์เ ป็ น อย่า งดี เพื่อ ที่ผู้อ อกแบบจะได้ท ราบถึง การ
ตอบสนองของยานยนต์ได้ในทุกสภาวะ เช่น สภาวะที่ยานยนต์กําลัง
เข้าโค้ง เป็ นต้น หลังจากการวิเคราะห์ ผูอ้ อกแบบจะจําลองสภาวะต่างๆ
ของยานยนต์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้ผอู้ อกแบบทราบถึงการ
ตอบสนองของยานยนต์ได้มากขึน โดยโปรแกรมทีใ่ ช้ในการจําลองบน
คอมพิวเตอร์นีมาจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของยานยนต์ โดย
ระดับ ความซับ ซ้ อ นของสมการคณิ ต ศาสตร์ นั นจะถู ก กํ า หนดด้ ว ย
เงื่อนไขต่างๆ ขันอยู่กบั ผูอ้ อกแบบ เช่น การจําลองในแบบ 2 มิติ และ
แบบจําลอง 3 มิติ เป็ นต้น เมื่อผูอ้ อกแบบมีความมันใจผลลั
่
พธ์ทไ่ี ด้จาก
การจําลองทางคอมพิวเตอร์แล้ว จึงจะเข้าสู่ขนตอนของการทดสอบกั
ั
บ
ยานยนต์จริง โดยเหตุท่ตี ้องผ่านขันตอนการจําลองบนคอมพิวเตอร์
ก่อนนัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนกับผูข้ บั ขีแ่ ละเพื่อลด
ต้นทุนในกรณีท่เี กิดความผิดพลาดจากขันตอนของการออกแบบ แต่
ทว่าก็ยงั ไม่สามารถเลี่ยงความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึนในการทดสอบกับ
ยานยนต์ จ ริง ได้ท ังหมด และในกรณี ท่ีผู้อ อกแบบมีค วามต้อ งการ
ทดสอบในสภาวะการขับขีท่ ่มี คี วามเสีย่ งสูง เช่น การขับขีบ่ นถนนที่ม ี
ความลื่นมากกว่าปกติ ก็อาจจะทําให้งา่ ยต่อการเกิดอุบตั เิ หตุได้ ดังนัน
จึงเป็ นทีม่ าของการนําเอายานยนต์ยอ่ ส่วนมาใช้ในการทดสอบแทนยาน
ยนต์จริง เพื่อป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึนกับผูข้ บั ขี่ และลดต้นทุนการ
บํารุงรักษาในกรณีท่เี กิดความเสียหายกับยานยนต์ได้ โดยก่อนที่จะ
นํ า เอายานยนต์ย่อ ส่ว นมาใช้ง านได้นั น ยานยนต์ย่ อ ส่ว นจะต้อ งถู ก
ปรับแต่งชินส่วนต่างๆซึง่ การปรับแต่งนีจะต้องยึดตามหลักการวิเคราะห์

This research study about Vehicle dynamics on
constant longitudinal velocity condition. 2 Simulation model
considered, first model is 2 dimensions (2 wheels) analysis.
Symmetry condition are used in this case. By the condition, 2
wheels remaining. Vehicle state including lateral velocity and yaw
rate. Second model analysis is 3 dimension (4 wheels) ,nonsymmetry analysis considered in this case . So the model have
many vehicle state as roll rate , pitch rate , roll rate. Finally, we
compare between the result of simulation and vehicle state from
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

275

เชิงมิติ (Dimension analysis) เพือ่ ให้มกี ารตอบสนองทางพลศาสตร์
ใกล้เคียงกับยานยนต์จริง รวมถึงการติดตังอุปกรณ์ตรวจวัด (sensor)
ต่ า งๆ เพื่อ ให้ ไ ด้ ข้อ มู ล สภาวะการเคลื่ อ นที่ ข องยานยนต์ ย่ อ ส่ ว น
(Vehicle state) เช่น ความเร่งเชิงเส้น ,มุมบังคับเลียว เป็ นต้น
2. พลศาสตร์ยานยนต์
การจําลองพลศาสตร์ยานยนต์นันมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษาถึง
การตอบสนองทีเ่ กิดขึนกับยานยนต์ เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจถึงตัวแปรทีม่ ี
ผลกับพลศาสตร์ยานยนต์ โดยงานวิจยั นีศึกษาถึงพลศาสตร์ของยาน
ยนต์แบบ 2 ล้อ และแบบ 4 ล้อ ซึง่ การจําลองพลศาสตร์ยานยนต์แบบ
2 ล้อ จะเป็ นการจํา ลองพลศาสตร์ก ารเคลื่อ นที่ข องรถอย่า งง่า ย ใน
รูปแบบ 2 มิติ ซึง่ จะมีตวั แปรอิสระ (degree of freedom) 2 ตัวแปรคือ
การเคลื่อนทีด่ า้ นข้าง (lateral motion) และ การหมุนของรถรอบแกน Z
(yaw motion) สําหรับการจําลองพลศาสตร์ยานยนต์แบบ 4 ล้อ จะเป็ น
การพิจารณาในรูปแบบ 3 มิติ ทําให้การจําลองในแบบ 4 ล้อนีจะมีตวั
แปรอิสระมากกว่าในแบบ 2 ล้อ โดยในการจําลองพลศาสตร์แบบ 2 ล้อ
และแบบ 4 ล้อนี จะพิจารณาในสภาวะทีย่ านยนต์เคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า
ด้วยความเร็วคงที่ (longitudinal velocity constant)
2.1 พลศาสตร์ของรถแบบ 2 ล้อ (Bicycle model)

ma y =

I Z r& = aFyf cos δ − bFyr
a y = v& + ru

(

•
⎛1⎞
v = − ru + ⎜ ⎟ Fyf cos δ + + Fyr
⎝m⎠

•

⎛ 1
r = ⎜⎜
⎝ Iz

Fy

(5)

= Cα α

(6)

(7)

⎛ v − br ⎞
α r = δ r − tan −1 ⎜
⎟
⎝ u ⎠

(8)

⎛
⎡ v + ar ⎤ ⎞
Fyf = 2Cαf ⎜⎜ δf − tan −1 ⎢
⎥ ⎟⎟
⎣ u ⎦⎠
⎝

(9)

⎛
⎡ v − br ⎤ ⎞
Fyr = 2Cαr ⎜⎜ δr − tan −1 ⎢
⎥ ⎟⎟
⎣ u ⎦⎠
⎝

(10)

ในขณะที่
a
หมายถึง ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของรถถึงล้อหน้า
b
หมายถึง ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของรถถึงล้อหลัง
δ
หมายถึง มุมของพวงมาลัย
β
หมายถึง slip angle ทีจ่ ดุ ศูนย์กลางของรถยนต์
V
หมายถึง ทิศทางความเร็วของจุดศูนย์กลางรถยนต์
αf
หมายถึง slip angle ทีล่ อ้ หน้า

αr
Vf

หมายถึง slip angle ทีล่ อ้ หลัง
หมายถึง ทิศทางความเร็วของล้อหน้า

Vr

หมายถึง ทิศทางความเร็วของล้อหลัง
หมายถึง แรงทีก่ ระทําด้านข้าง (lateral force) ของล้อหน้า
หมายถึง แรงทีก่ ระทําด้านข้างของล้อหลัง
หมายถึง Cornering stiffness
หมายถึง Moment of inertia รอบแกน Z
หมายถึง ความเร็วเชิงมุมในแนวแกน Z
หมายถึง มวลของรถยนต์
หมายถึง ความเร็วในแนวแกน x
หมายถึง slip angle ของล้อหน้า

Cα
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)

(4)

⎛ v + ar ⎞
α f = δ f − tan −1 ⎜
⎟
⎝ u ⎠

Fyr

สําหรับการจําลองแบบ 2 ล้อนีได้มกี ารนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนา
ระบบควบคุมรถในหลายงานวิจยั [3], [4] โดยการจําลองแบบนีจะเป็ น
การจํ า ลองในสภาวะที่ร ถยนต์ ว ิ่ง ด้ว ยความเร็ว คงที่ (Longitudinal
velocity constant) และไม่คํานึงถึงการหมุนของลําตัวรถรอบแกน X
(Roll motion) และการหมุนรอบแกน Y (Pitch motion) และพิจารณา
ถึง การเคลื่อ นที่แ ละแรงที่เ กิด ขึนที่ล้อ ด้า นซ้า ยและขวามีค่ า เท่ า กัน
ดังนันจึงสามารถทีจ่ ะนํามารวมกันเป็ น 1 ล้อได้ ทําให้เหลือล้อทังหมด
เพียง 2 ล้อ เนื่องจากการคิดแบบรวมกันระหว่างล้อด้านซ้ายและขวา
โดยมีลกั ษณะดังรูปที่ 1

(

⎞
⎟ aFyf cos δ + − bFyr
⎟
⎠

)

โดยที่

Fyf

รูปที่ 1 แบบจําลองรถของ Bicycle model [2]

(1)
(2)
(3)

Fyf cos δ + Fyr

IZ
r
m
u

αf
αr
δf

δr

หมายถึง slip angle ของล้อหลัง
หมายถึง มุมของล้อหน้า
หมายถึง มุมของล้อหลัง

จากนันจึงได้นําไปเขียนโปรแกรมเพือ่ จําลองระบบพลศาสตร์ดว้ ย
โปรแกรมของ MATLAB ดังรูป
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FYFR

⎡
⎤
⎛ •
• ⎞⎟
⎜
⎢
⎥
+
ψ
y
a
−
1
⎟⎥
= C α F ⎢δ F − tan ⎜
⎜
⎢
W • ⎟⎥
ψ ⎟⎥
⎜u−
⎢
2 ⎠⎦
⎝
⎣

(13)

FYFL

⎡
⎤
⎛ •
• ⎞⎟
⎜
⎢
y + a ψ ⎟⎥⎥
= C α F ⎢δ F − tan −1 ⎜
⎜
⎢
W • ⎟⎥
ψ ⎟⎥
⎜u+
⎢
2 ⎠⎦
⎝
⎣

(14)

FYRR

⎡
⎤
⎛ •
• ⎞⎟
⎜
⎢
⎥
−
ψ
y
b
−
1
⎟⎥
= C α R ⎢δ F − tan ⎜
⎜
⎢
W • ⎟⎥
ψ ⎟⎥
⎜u−
⎢
2 ⎠⎦
⎝
⎣

(15)

FYRL

⎡
⎤
⎛ •
• ⎞⎟
⎜
⎢
y − b ψ ⎟⎥⎥
= C α R ⎢δ F − tan −1 ⎜
⎜
⎢
W • ⎟⎥
ψ ⎟⎥
⎜u+
⎢
2 ⎠⎦
⎝
⎣

(16)

รูปที่ 2 Bicycle model
2.2 พลศาสตร์ของรถแบบ 4 ล้อ
สําหรับการจําลองแบบ 4 ล้อนีจะมีความซับซ้อนมากกว่าแบบ 2
ล้อ เนื่องจากเป็ นการพิจารณาในรูปแบบ 3 มิติ ดังนันจึงมีผลของการ
หมุนรอบแกน X (Roll) และการหมุนรอบแกน Y (Pitch) ด้วย โดยจะ
เป็ นการพิจารณาแรงทีเ่ กิดขึนในแต่ละล้อ

พิจารณาในระนาบ X-Z
ระนาบ X-Z นีจะพิจารณาแรงกระทําทีล่ อ้ ในแนวแกน X และ Z
รวมถึงการหมุนของยานยนต์รอบแกน Y (Pitch)

พิจารณาในระนาบ X-Y

รูปที่ 4 ระนาบ X-Z
•• ⎛ W ⎞
IX φ = ⎜
⎟ Δ 1 − FYFL cos (δ f )Δ 2 − FYFR cos (δ F )Δ 3 + ...
⎝ 2 ⎠

... − FYRL Δ 4 − FYRR Δ 5

(17)

โดยที่
Δ 1 = FFL + FRL − FFR − FRR

รูปที่ 3 ระนาบ X-Y
••

y=

1
{(cos(δ f ))FYFL + (cos(δ f ))FYFR + FYRL + FYRR }+ ...
M
(11)
... − ru − g sin (φ )

Δ 2 = h CG − aθ −

(19)

Δ 3 = h CG

(20)

Δ 4 = h CG

•• ⎛ W ⎞
Δ 5 = h CG
I Z ψ = ⎜ ⎟[− (sin (δ f ))FYFL + (sin (δ f ))FYFR ] − b(FYRL + FYRR ) + ...
2
⎝ ⎠

.. + a[(cos(δ f ))FYFL + (cos(δ f ))FYFR ]

ในขณะที่

(12)

W
φ
2
W
− aθ +
φ
2
W
+ bθ −
φ
2
W
+ bθ +
φ
2

(18)

(21)
(22)

พิ จารณาในระนาบ Y-Z
ระนาบ Y-Z นีจะพิจารณาแรงกระทําทีล่ อ้ ในแนวแกน Y และ Z
รวมถึงการหมุนของยานยนต์รอบแกน X (Roll)
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W
φ
2
W
X RL = X CG − bθ +
φ
2
•
•
• W •
X FR = X CG − a θ+
φ
2
•
•
• W •
φ
X FL = X CG − a θ+
2
•
•
• W •
φ
X RR = X CG − a θ+
2
•
•
• W •
X RL = X CG − b θ+
φ
2
X RR = X CG − bθ −

รูปที่ 5 ระนาบ Y-Z

••

M X CG = − FFR − FFL − FRR − FRL + Mg

••

I Y θ = a (FFL + FRL ) − b(FFR + FRR ) − FYFL (cos(δ F ))Δ 3 + ...
.... − FYFL (sin (δ F ))Δ 2

(23)

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(37)

จากนันจึงได้นําไปเขียนโปรแกรมเพือ่ จําลองระบบพลศาสตร์ดว้ ย
โปรแกรมของ MATLAB ดังรูป

โดยที่
W
φ
2
W
− aθ +
φ
2

Δ 2 = h CG − aθ −

(19)

Δ 3 = h CG

(20)

ชุดรองรับการสั ่นสะเทือน

รูปที่ 7 Simulate แบบจําลอง 4 ล้อ
3. การจําลองพลศาสตร์ยานยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
การจําลองพลศาสตร์ยานยนต์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
การคํานวณระหว่างแบบจําลอง 2 ล้อ กับ แบบจําลอง 4 ล้อ ภายใต้
เงื่อนไขวิง่ ไปข้า งหน้ า ด้ว ยความเร็ว คงที่ (Longitudinal
velocity
constant)

รูปที่ 6 ชุดรองรับการสั ่นสะเทือน
•
⎛•
⎞
FFR = K (X FR − X ROAD ) + C⎜⎜ X FR − X ROAD ⎟⎟
⎝
⎠

(24)

•
⎛•
⎞
FFL = K (X FL − X ROAD ) + C⎜⎜ X FL − X ROAD ⎟⎟
⎝
⎠

(25)

•
⎛•
⎞
FRR = K (X RR − X ROAD ) + C⎜⎜ X RR − X ROAD ⎟⎟
⎝
⎠

(26)

•
⎛•
⎞
FRL = K (X RL − X ROAD ) + C⎜⎜ X RL − X ROAD ⎟⎟
⎝
⎠

(27)

W
φ
2
W
+ aθ +
φ
2

X FR = X CG − aθ +

(28)

X FL = X CG

(29)
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รูปที่ 9 Lateral Acceleration

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

พลศาสตร์ยานยนต์ในแบบ 2 ล้อ จากสมการที่ [4],[5] ทําให้ได้กลุ่มตัว
แปรใหม่ดงั นี
a
C L
, Π 2 = b , Π 3 = αf 2
L
L
mu
C L
I
Π 4 = αr 2 , Π 5 = z 2
mu
mL
Π1 =

รูปที่ 10 Angular Acceleration

(38)

การดัดแปลงชินส่วนของยานยนต์ย่อส่วน โดยมีจุดประสงค์ให้ค่า
กลุ่มตัวแปรไร้มติ ขิ องยานยนต์ยอ่ ส่วนเท่ากับยานยนต์จริง ดังนันจึงต้อง
ดัดแปลงตําแหน่ งจุดศูนย์ถ่วง,โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน Z ,นําหนัก
ของยานยนต์ย่อส่วนใหม่ รวมไปถึงการเลือกรูปแบบของล้อยางกับพืน
ถนนทีใ่ ช้ทดสอบ เพือ่ ให้ได้คา่ Cornering Stiffness ตามทีต่ อ้ งการ

รูปที่ 12 ยานยนต์ยอ่ ส่วน ก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) ดัดแปลง

จากรูปที่ 9 และ 10 พบว่าทังสองค่า คือค่าความเร็วเชิงมุมแกน Z
(Yaw rate) และความเร่งเชิงเส้นด้านข้าง มีลกั ษณะใกล้เคียงกันมาก
ถึง แม้ว่าสมการที่ (11) มีต วั แปร φ เข้ามาเกี่ย วข้องด้วย ทังนี
เนื่องจากความเร็วการเคลื่อนที่ (Longitudinal Velocity) ทีใ่ ช้ในการ
คํานวณนีมีค่าตํ่า จึงทําให้ผลของแรงโน้มถ่วงมีผลต่อความเร่งด้านข้าง
น้อย แต่ผลของแรงโน้มถ่วงนีจะมีผลมากขึนถ้ายานยนต์ เคลื่อนทีด่ ว้ ย
ความเร็วสูง ดังนันในขณะที่ยานยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วตํ่า ผลที่
คํานวณได้จากสมการพลศาสตร์ในแบบ 2 มิตแิ ละ 3 มิติ จะมีค่า
ใกล้เคียงกัน แต่ว่าเมื่อยานยนต์มคี วามเร็วมากขึน ข้อมูลทีค่ ํานวณได้
จากทัง 2 แบบ คือ แบบ 2 มิติ กับ 3 มิติ จะแตกต่างกันมากขึน
4. ยานยนต์ย่อส่วน (Scaling Vehicle)
ยานยนต์ทใ่ี ช้ในการทดสอบเก็บข้อมูลสภาวะ (Vehicle state) นี
ได้รบั การติดตังอุปกรณ์ตรวจวัด (sensor) เพือ่ เก็บข้อมูลสถานะของ
ยานยนต์ (vehicle state) และได้ถูกดัดแปลงชินส่วน เพื่อให้ม ี
พลศาสตร์ของยานยนต์ย่อส่วนมีความสมมูลย์กบั พลศาสตร์ของยาน
ยนต์จริง ซึง่ การดัดแปลงชินส่วนนันได้ยดึ ตามหลักการวิเคราะห์เชิงมิติ
(Dimension analysis, PI Theorem) โดยขันตอนในการวิเคราะห์เชิง
มิตนิ นจะพิ
ั
จารณาตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นสมการพลศาสตร์ของยานยนต์ เพือ่ นํา
ตัว แปรทังหมดมาจัด เป็ น กลุ่ ม ซึ่ง จะอยู่ใ นรูป ของกลุ่ ม ตัว แปรไร้ม ิติ
(Dimensionless) และการดัดแปลงยานยนต์ย่อส่วนทีใ่ ช้ในงานวิจยั นีก็
ยึดตามหลักการจัดกลุ่ มตัวแปรไร้มติ ินี โดยนํ า ตัวแปรมาจากสมการ

5. เปรียบเทียบผลการจําลองพลศาสตร์กบั ข้อมูลที่ตรวจวัดได้จาก
ยานยนต์ย่อส่วน
การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างข้อมูลทีไ่ ด้จากยานยนต์ย่อส่วนกับ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจําลองบนคอมพิวเตอร์นี เพื่อประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้จากการจําลองบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการทดสอบนีได้
กําหนดเส้นทางการเคลื่อนทีข่ องยานยนต์ย่อส่วนให้วงิ่ วนเป็ นวงกลม
และวิง่ ด้วยความเร็วคงที่
ข้อมูลที่จะนํ ามาเปรียบเทียบนัน ประกอบด้วยความเร่งเชิงเส้น
ด้านข้าง (Lateral Acceleration) กับความเร็วเชิงมุมในแนวแกน Z
(Yaw rate)
Lateral acceleration
0.3
Scale car
2 ล ้อ

0.25

4 ล ้อ
0.2
m/s^2

รูปที่ 11 Trajectory

0.15
0.1
0.05
0
17

15

13

Steer (degree)

รูปที่ 13 เปรียบเทียบความเร่งด้านข้าง
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Angular velocity (Yaw-Direction)
90
Scale car

80

2 ล ้อ
70

4 ล ้อ

degree/sec

60
50
40
30
20
10
0
17

15
Steer (degree)

13

รูปที่ 14 เปรียบเทียบความเร่งด้านข้าง
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การเปรียบเทียบความเร่งด้านข้างระหว่างแบบจําลอง 2 ล้อกับ
แบบจําลอง 4 ล้อ นันผลปรากฏว่าแบบจําลอง 4 ล้อมีความถูกต้อง
มากกว่าแบบจําลอง 2 ล้อ และทีม่ ุมบังคับเลียวน้อย จะมีความถูกต้อง
มากกว่ า ข้อ มู ล ที่ม ีมุ ม บัง คับ เลียวมาก ในขณะที่ก ารเปรีย บเทีย บ
ความเร็วเชิงมุมในแนวแกน Z ระหว่างแบบจําลอง 2 ล้อกับแบบจําลอง
4 ล้อ ผลปรากฏว่าแบบจําลอง 2 ล้อมีความถูกต้องมากกว่าแบบจําลอง
4 ล้อ
6. สรุป
บทความนีได้นําเสนอการหาสภาวะ การเคลื่อนทีโ่ ดยการจําลอง
พลศาสตร์ยานยนต์ในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยในแบบจําลอง
พลศาสตร์ 2 มิตนิ นจะเป็
ั
นการจําลองอย่างง่าย โดยการพิจารณาแรงที่
เกิดขึนที่ล้อ ด้า นซ้า ยและขวา มีค วามสมมาตรกัน อีก ทังยัง เป็ นการ
วิเ คราะห์ใ นระนาบเดีย ว ทํ า ให้ล ดระดับ ความซับ ซ้ อ นของสมการ
พลศาสตร์ลงไปได้มาก แต่ว่าผลของการคํานวณที่ได้จากการจําลอง
พลศาสตร์ยานยนต์แบบ 2 ล้อนี จะมีถกู ต้องแม่นยําดี ในช่วงทีย่ านยนต์
เคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร็วตํ่า เนื่องจากในขณะนันผลกระทบของตัวแปรอื่น
จะมีน้อย เช่น ในขณะทีข่ บั เข้าโค้ง โครงลําตัวของยานยนต์จะเกิดการ
เอียง เนื่องจากความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งถ้ายานยนต์วงิ่ เข้าโค้งด้วย
ความเร็วสูง จะเกิดการเอียงของโครงลําตัวยานยนต์รอบแกน X มาก
(Roll movement) ซึง่ จะส่งผลต่อการคํานวณของพลศาสตร์ในแบบ 2
มิติ สําหรับการจําลองพลศาสตร์แบบ 3 มิติ สมการพลศาสตร์จะมีความ
ซับซ้อน เนื่องจากเป็ นการพิจารณาแรงทีเ่ กิดขึนทังสีล่ ้อ โดยแยกจาก
กันอย่างอิสระ ทําให้ตวั แปรทีใ่ ช้ในสมการพลศาสตร์กจ็ ะมีมากขึนด้วย
รวมถึงความซับซ้อนในการพิจารณาในระนาบ ใด ระนาบหนึ่งก็จะมีผล
ของตัวแปรในระนาบอื่น เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย และผลจากความซับซ้อน
ของสมการพลศาสตร์นี ทํ า ให้ ผ ลลัพ ธ์ ท่ีไ ด้จ ากการคํ า นวณก็ จ ะมี
ความถูกต้องแม่นยํามากกว่าการคํานวณพลศาสตร์ในแบบ 2 มิติ
7. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นีได้รบั การสนับสนุ นจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ี
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Design and development of a mechanical device for treatment of venous congestion
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บทคัดย่อ
บริเวณแผลหลังการผ่าตัดบ่อยครัง้ จะเกิดการคั ่งของเส้นเลือดโดย
เส้นเลือดทีถ่ ูกตัดไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ดงั เดิมหรือมีเลือดมาคั ่งเป็ น
สีดํา หลายครัง้ การเกิดอาการเหล่านี้ก่อให้เกิดการเน่ าเสียของเนื้อเยื่อ
บริเวณบาดแผล โดยวิธรี กั ษาทางหนี่งซึง่ ใช้ในทางการแพทย์กค็ อื การ
ใช้หนอนแมลงวันหรือทากดูดเลือดในการรักษา โดยการให้หนอนหรือ
ทากดูดเลือดทีค่ ั ่งบริเวณบาดแผล การรักษาวิธนี ้ีมที งั ้ ข้อดีและข้อเสียใน
ขณะเดียวกันในรายงาน งานวิจยั ฉบับนี้เราจึงเน้นไปทีก่ ารออกแบบและ
ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อแทนการใช้หนอนดูดเลือดแบบทีใ่ ช้กนั ในปจั จุบนั
ในเบือ้ งต้นได้ทาํ การออกแบบการทํางานของเครือ่ งทางกล โดยงานวิจยั
ฉบับนี้นําเสนอการออกแบบอุปกรณ์ซง่ึ ใช้ระบบ Syringe Pump รวมถึง
การสร้ า งอุ ป กรณ์ จ ริ ง ที่ ค วบคุ ม โดยระบบอั ต โนมัติ ค วบคุ ม โดย
Microcontroller โดยยึดหลักการวิเคราะห์รวมถึง แรงดันและการไหล
ของเลือดในตัวกระเปาะที่ไว้สําหรับดูดเลือดและสุดท้ายงานวิจยั นี้ยงั
รวมถึง การทดสอบการทํา งานของอุ ป กรณ์ เ บื้อ งต้น ก่ อ นการพัฒ นา
อุปกรณ์เพือ่ ประโยชน์ในด้านการแพทย์ต่อไป
Abstract
Venous congestion is a complication that occurs after
reconstructive surgery and free-tissue transfer. Traditional way of
treating this problem is through medicinal leech therapy (Hirudo
Medicinalis). When leeches are applied on the congested area,
they perform two main processes 1) release the anticoagulation
to the area and 2) consumption of blood. There are
disadvantages using this kind of treatment. In this paper, we
propose to use a mechanical device which is capable for the
treatment of venous congestion. The device will function similar
to how the medicinal leech performs the task. The preliminary
design is done through the use of syringe pump system to
perform the sucking mechanism of blood and air. This is an
automatic device which is controlled through microcontroller.
1. คํานํา
การใช้หนอนดูดเลือดถือเป็ นการรักษาทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยอดีตกาล 200300BC มีความนิยมสูงในศตวรรษที1่ 8-19ในทวีปยุโรป โดยบริเวณ ที่

ใช้คอื บริเวณทีม่ กี ารอุดตันของเส้นเลือดหรือ venous congestion [1]
โดยมักพบในบริเวณแผลหลังผ่าตัด เช่น การทําศัลยกรรมต่อนิ้ว โดย
บริเวณแผลหลังศัลยกรรมจะเป็ นบริเวณทีม่ กี ารอุดตันของเส้นเลือดทํา
ให้ไม่มกี ารไหลเวียนหรือมีผลกระทบต่อการไหลของเลือดเข้าสู่บริเวณ
บาดแผล จีงมีการนํ าหนอนดูดเลื่อดมาใช้เพื่อลดการอุ ดตันของ เส้น
เลือด หนอนทีใ่ ช้ในการรักษาทางแพทย์ได้มกี ารนํ ามาใช้ในหลาย ชนิด
พันธุ์ ทีน่ ํามาใช้กนั มากทีส่ ุดคือ Herudo Medicinalist ซึง่ เป็ นสายพันธุ์
ทีพ่ บมากในแม่น้ําลําธารในประเทศทางยุโรป หนอน บาง พันธุเ์ ท่านัน้
ทีจ่ ะสามารถดูดเลื่อดได้ผ่านทาง mammalian skin ตัว หนอนที่ใช้มกั
เป็ นหนอนทีถ่ ูกแพร่พนั ธุแ์ ละมีกรรมวิธกี ารเลี้ยงอย่างสะอาด โดยผ่าน
บริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เลี้ยงหนอนเพื่อใช้ในด้านการแพทย์ การใช้
หนอนดูดเลือดจะสามาระดูดเลือดได้ประมาณ 5-10 ml ซึง่ เป็ น 10 เท่า
ของนํ้ าหนักตัวของตัวหนอนเอง และในแต่ละครัง้ ตัว หนอนจะใช้เวลา
ถึง 20-40 นาที การทํางานของหนอนในขณะดูดเลือด ประกอบด้วย
สองขัน้ ตอนใหญ่คอื การปล่อยสารทีท่ ําหน้าทีเ่ ปรียบ เสมือนยาชาและ
Hirodin ซึ่งเป็ นสารทีท่ ําให้เลือดไหลไม่หยุดหรือสาร ละลายเลือดตาม
ด้วยการดูดหรือ suction การใช้หนอนดูดเลือดนัน้ ไม่ เพียงแต่จะยากใน
การควบคุมหนอนให้อยู่ในบริเวณแผลหรือบริเวณทีต่ อ้ งการเท่านัน้ [2]
การใช้หนอนยังอาจทําให้เกิดอาการแผลติดเชือ้ ทีม่ า กับตัวหนอนเองได้
อีกทัง้ ปริมาณเลือดที่ดูดได้ยงั จํากัด โดยขีน้ อยู่กบั ขนาดและปริมาณ
ของหนอน ในการรัก ษาแผลหลัง การผ่ า ตั ด ศัล ยกรรม บางราย
จําเป็ นต้องใช้หนอนช่วยดูดเลือดบริเวณแผลเป็ นเวลาทุกวัน วัน ละสอง
ครัง้ ในเวลาติดต่อกันถึง 4-5 วัน หลังการใช้แต่ละครัง้ ตัวหนอน จะถูก
กําจัดทันทีเพื่อป้องการแพร่กระจายของเชื้อผูป้ ่วยซี่งอาจปะปนมาใน
เลือดได้ ดังนัน้ การผลิตอุปกรณ์ใช้แทนหนอนในการดูดเลือดจึงจะ เป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในทางการแพทย์[3] ประโยชน์ของการสร้าง อุปกรณ์
แทนการใช้หนอนคืออุปกรณ์ทส่ี ร้างขีน้ จะสามารถใช้แทนตัวหนอนที่
ต้องสังซื
่ อ้ จากโรงเลีย้ งรวมถึงช่วยลดการดูแลหนอนก่อนการใช้และการ
กําจัดหลังการใช้ การใช้อุปกรณ์แทนจะทําให้เกิดความสะดวก สบาย
ในขณะทีผ่ ปู้ ่วยไม่มอี าการขยะแขยงเมื่อใช้อุปกรณ์แทนการใช้ หนอน
สามารถควบคุ ม ปริม าณเลือ ดที่ดูด ออกมาได้แ ละควบคุ ม บริเ วณ ที่
ต้องการระบายหลอดเลือด อุปกรณ์ น้ียงั สามารถฆ่าเชื้อก่อนและหลัง
การใช้ รวมทัง้ นํ ากลับมาใช้ใหม่ได้อุปกรณ์น้ียงั จะรวมถึงระบบควบคุม
แบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัตไิ ด้โดยแพทย์และ
พยาบาลไม่จาํ เป็ นต้องเสียเวลาควบคุมเทียบกับการใช้หนอนในรายงาน
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ฉบับนี้จงึ มุง่ เน้นถึงการออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์อตั โนมัตเิ พือ่ ช่วย
ในการไหลเวียนของเลือดของบริเวณแผลหลังผ่าตัดแทนตัวหนอนได้
2. ออกแบบการทํางานของเครื่อง
การออกแบบอุปกรณ์เบื้องต้นได้ออกแบบใน solid works program
โดยอุปกรณ์ และระบบควบคุมอัตโนมัตถิ ูกออกแบบขีน้ (รูปที่ 1)
ประกอบด้วยตัวหลอดฉีดยาเพื่อทํา หน้ าที่ในการดูดเลือด โดยที่สาย
ลําเลียงเลือดติดอยู่กบั กระเปาะแก้ว ทางด้างข้าง และส่วนดูดอากาศ
เพือ่ ทําให้ตวั กระเปาะแก้วติดอยู่กบั ผิวหนัง ดังทีแ่ สดงในภาพ (รูปที่ 1)
อุป กรณ์ น้ีจะถูก ขับเคลื่อนด้ว ยสเตปมอเตอร์สองตัวและควบคุมด้วย
ระบบไมโครคอนโทรเลอร์

P1

γ

+

P V2
V12
+ z1 = 2 + 2 + z 2
2g
γ 2g

[2]

สมมติให้ loss ทีเ่ กิดขึน้ ภายในท่อมีค่าน้อยมากเนื่องจาก ความเร็วของ
เลือดทีไ่ หลในท่อมีค่าน้อยมากและท่อทีใ่ ช้ในการทดสอบมีความยาวไม่
มาก

z 2 = 0.01025 m

z1 = 0.02 m

โดยที่

P1 = 76.85 kPa
V1 = 0 m/s
V2 = Q/A = 0.096 m/s
จากสมการ [2] จะได้ P2 = 7.2 kPa

รูปที่ 1: แบบจําลองอุปกรณ์โดยใช้การทํางานของ Syringe Pump
2.1 ทฤษฎีและการคํานวณ
จากการทดสอบพบว่า shell จะเริม่ ดูดติดกับผิวหนังเมื่อดูดอากาศ
ออกไป 3 mL และจะดูดติดกับผิวหนังได้ดขี น้ึ เมือ่ ดูดอากาศออกไปเป็ น
10 mL โดยทีใ่ นการทดสอบนี้ สมมติให้อากาศมีคุณสมบัตเิ ป็ น Ideal
Gas
กําหนดให้
z1 คือ ความสูงของระดับเลือดจากผิวหนังถึงระดับเลือดด้านบน (m)
z2 คือ ความสูงของระดับเลือดจากผิวหนังถึงกึง่ กลางท่อดูดเลือด (m)
ρ คือ ความหนาแน่นของของเหลว (kg/m3)
γ คือ นํ้าหนักจําเพาะ
P1 คือ ความดันภายในshell ในขณะทีย่ งั ไม่มเี ลือดอยูภ่ ายใน( kPa)
P2 คือ ความดันภายในshell ในขณะทีม่ เี ลือดอยูภ่ ายใน( kPa)
Q คือ อัตราการไหลภายในท่อ (m3/s)

หาแรงกระทําที่ syringe แต่ละตัว
ที่syringeตัวที่1 (ดูดเลือด)
โดยที่ syringe มีพน้ื ทีห่ น้าตัดเท่ากับ = 8.04x10-4 m2
จาก
F1 = P1A = 62.07N
ที่ syringe ตัวที่2 (ดูดอากาศ)
โดยทีค่ วามดันคือ
F2 = P2A = -64.89 N
หาความเร็วรอบของมอเตอร์ที่จะนํามาใช้
โดยอัตราในการดูดเลือดทีต่ อ้ งการคือ 30 m/ hr ซึง่ ปริมาตร 30 mL
ของsyringe มีการกระจัดเท่ากับ 45 mm
V = 1.25x10-5 m/s
โดย Lead screw ทีใ่ ช้ม ี pitchเท่ากับ 1 mm
ความเร็วเชิงมุม ω = 0.75 RPM
โดยได้นํ า ค่ า ความเร็ว เชิง มุ ม นี้ ไ ปใช้ใ นการหาขนาดของมอเตอร์ท่ี
เหมาะสม

จาก
P1V2 = P2V2
[1]
โดยที่ shell มีปริมาตร V1 =9.42x10-6 m3
V2 = V1+3x10-6 m3
P1 = 101.325 kPa
ได้
P2 = -24.475 kPa

2.2 ระบบต่างๆของอุปกรณ์
1 ระบบดูดอากาศ ระบบนี้จะทํางานโดยอาศัยกําลังของ Stepping
Motor ไปขับ Leadscrew เพือ่ ใช้ในการดึง syringe
โดยระบบนี้จะ
ถูกควบคุมโดย microcontroller ซึง่ ระบบนี้จะทํางานเป็ นระบบแรกเพือ่
เป็ นการทํา ให้ต ัว กระเปาะแก้ว ติดกับผิว บริเ วณที่จะทํา การดูด เลือ ด
ภายหลังจากทีไ่ ด้กดปุม่ ENTER เพือ่ ให้อุปกรณ์เริม่ ทํางาน
2 ระบบดูดเลือด ระบบนี้จะเริม่ ทํางานภายหลังจากระบบดูดอากาศ
ได้ทํางานเสร็จสิ้นแล้ว โดยหลักการทํางานของระบบนี้จะเหมือนกับ
ระบบดูดอากาศคือจะใช้ Microcontroller ในการควบคุมการทํางานของ
Stepping Motor

จะได้วา่ ความดันสูงสุดทีs่ hell ดูดติดได้ Pmax = 76.85 kPa
และ ความดันตํ่าสุดทีs่ hell ดูดติดได้ Pmin = 49.15 kPa
จากสมการ Bernoulli’s equation

2.3 ระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ
พืน้ ฐานของระบบควบคุมจะมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วนดังนี้
1 วัตถุประสงค์ของการควบคุม ( Input )
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2 กระบวนการ, ขันตอน,
้
หลักทีใ่ ช้ในการควบคุม ( Process )
3 ค่าทีไ่ ด้รบั จริง ( Output )
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ คอมพิวเตอร์ทน่ี ําส่วนโพรเซสเซอร์และ
ส่วนติดต่อภายนอกมาสร้างอยู่ภายในชิปเดียว ในการนํ าไปใช้งาน
สามารถนําไปใช้ควบคุมงานต่างๆโดยการป้อนสัญญาณไฟเลีย้ งและตัว
กํา เนิดความถี่ ซึ่งจะแตกต่างกับไมโครโพรเซสเซอร์ท่ตี ้องมีก าร
ติดต่ออินพุต-เอาท์พุทเพิม่ เติมทําให้มคี วามยุ่งยากซับซ้อนมากขึน้ โดย
แก่นของซีพยี มู ลี กั ษณะดังนี้
• ซีพยี ู 8 บิต
• สามารถประมวลผลแบบบิตได้
64
• อ้างหน่วยความจําภายนอกสําหรับเก็บโปรแกรมได้สงู สุด
กิโลไบต์
• อ้างหน่วยความจําภายนอกสําหรับเก็บข้อมูลได้สงู สุด 64 กิโลไบต์
• หน่วยความจํา Flash ภายในสําหรับเก็บโปรแกรมขนาด 4
กิโลไบต์
• หน่วยความจําภายในสําหรับเก็บข้อมูล 128 ไบต์
• อุปกรณ์ควบคุมการอินเตอร์รพั ต์
• ตัวตัง้ เวลาและตัวนับเวลาขนาด 16 บิต 2 ชุด
• พอร์ตสือ่ สารอนุกรมแบบ Full Duplex ซึง่ สามรถรับ-ส่งข้อมูลได้
พร้อมกัน
• พอร์ตขนานสําหรับติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 4 พอร์ต พอร์ตละ
8 บิต

การออกแบบโปรแกรม

อุปกรณ์ทไ่ี ด้ทาํ การพัฒนาขึน้ มานี้จะใช้ Step Motor เป็ นตัวขับเคลื่อน
Syringe โดยทีภ่ ายในอุปกรณ์จะใช้ Step Motor ซึง่ สามารถควบคุม
อัตราการหมุนได้แม่นยํา ภายในอุปกรณ์จะใช้ Step Motor ทัง้ หมด 2
ตัวคือ ใช้สาํ หรับดูดอากาศ 1 ตัวและใช้สาํ หรับดูดเลือดอีก 1 ตัว ซึง่ ใน
การบังคับและควบคุม Step Motor ทัง้ 2 ตัวจะใช้ Microcontroller
ตระกูล MCS-51เป็ นตัวควบคุม
รูปที่ 3: แสดงระบบการทํางานของโปรแกรมทีใ่ ช้ควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรเลอร์

รูปที่ 2: ตรวจวัดการไหลของของเหลวโดยใช้ sensor ติดอยูก่ บั ท่อ
พลาสติดเพือ่ เริม่ การทํางานของเครือ่ ง

2.4 Sensor ตรวจสอบการไหลของเลือด ซึง่ ระบบนี้จะเป็ นระบบ
ทีส่ าํ คัญมากโดยทีร่ ะบบนี้จะช่วยตรวจสอบว่าเลือดทีถ่ ูกดูดขึน้ มาจะเริม่
ไหลเข้าสู่ syringe เมือ่ ใด เพือ่ ทีจ่ ะทําให้ปริมาตรของเลือดทีต่ อ้ งการดูด
ถูกต้องตรงกับค่าทีต่ อ้ งการโดยวงจรทีน่ ํามาใช้จะเป็ นวงจรทีใ่ ช้สาํ หรับ
บอกระดับนํ้ าโดยอาศัยหลักการนํ าไฟฟ้าของนํ้ าซึ่งจะประกอบด้วยจุด
โพรป 2 จุด (รูปที2่ ) โดยทีจ่ ุดหนึ่งคือจุดคอมมอนโพรปและอีกจุดเป็ น
จุดโพรปทีใ่ ช้บอกระดับนํ้ า ซึง่ วงจรทีน่ ํ ามาใช้จะสามารถบอกระดับ
นํ้าได้ 4 ระดับและสามารถกําหนดระดับของโพรปทีจ่ ะใช้เป็ นตัวควบคุม
ได้ โดยอุ ป กรณ์ ท่ีไ ด้อ อกแบบนี้ จ ะนํ า เอาวงจรบอกระดับ นํ้ า มา
ประยุกต์ใช้เป็ น sensor ซึง่ จะติดตัง้ จุดโพรปทัง้ 2 จุดทีบ่ ริเวณท่อก่อน
เข้า syringe โดยเมือ่ มีน้ําไหลผ่านจุดโพรปทัง้ 2 จุดจะทําให้วงจรนี้
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ซึง่ ทําหน้าทีเ่ หมือนสวิตซ์ทาํ งานโดยการจ่ายไฟ 5 V เข้าที่ controller
(รูปที่ 3) โดยผูใ้ ช้งานสามารถ ป้อนข้อมูลผ่าน ระบบป้อนข้อมูลและ
แสดงผล โดยค่าทีถ่ ูกกดผ่าน keypad 4x4 และค่านัน้ จะถูกแสดงผลที่
LCD เพือ่ ทําให้ทราบว่าตัวเลขหรือปุม่ ใดกําลังถูกกดอยู่ (รูปที่ 4)

ความแตกต่างของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกร่ างกาย ทํ า ให้
เลือดไหลออกมาตามรอยแผลที่ได้ ทําไว้
3 การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์
3.1 อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลอง
1 ชุดอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการดูดเลือด
2 syringe ขนาด 50 มิลลิลติ ร
3 มือเทียมทีใ่ ช้ในการทดลอง
4 เข็มเจาะเลือดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร
5 Glass shell ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 ท่อยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร
7 Power recgulator
8 หลอดแก้วตวงขนาด 30 มิลลิลติ ร

รูปที่ 4: อุปกรณ์ทไ่ี ด้เสร็จพร้อมใช้งาน
2.5 ขัน้ ตอนการทํางานของอุปกรณ์
เริ่ มต้ นจะทําการสร้ างรอยแผลที่ชนผิ
ั วหนังโดยจะใช้ เข็มขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ซึ่งจะใช้ เข็มเจาะเข้ าไปในผิวหนังลึก
ประมาณ 3 มิลลิเมตร เพื่อให้ เลือดไหลได้ อย่างอิสระโดยไม่ต้องบีบ
เค้ น เพราะการบีบเค้นผิวหนังบริ เวณที่ เจาะเลื อดจะทํ าให้ นําจาก
เนือเยื่อ (tissue fluid) ผสมออกมากับเลือด ทําให้ เลือดจางกว่าความเป็ น
จริ ง

รูปที่ 6: ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ทเี สร็จพร้อมใช้โดยใช้การ
จําลองเหตุการณ์

รูปที่ 5: ลักษณะของรอยแผลที่ทําโดยใช้ เข็มเจาะ ครอบโดยกระเปาะ
แก้ว
ติดตังอุปกรณ์ โดยนํา shell ครอบไว้ บริ เวณปากแผล (รูปที่ 5) ซึง่ ที่ตวั
shell จะมีท่อที่ต่อกับ syringe อีก2ท่อ ใช้ สําหรับดูดเลือด(สาย1) และ
ใช้ สําหรับดูดอากาศ (สาย2) โดยหลักการทํางานของอุปกรณ์ จะอาศัย
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3.2 ขัน้ ตอนการทดลอง
การทดสอบจะใช้อุปกรณ์ทดสอบกับผิวหนังจําลองทีท่ าํ ขึน้ มาจากถุงมือ
ยา โดยภายในถุ ง มือจะบรรจุสํา ลีแ ละนํ้ าไว้ด้านใน ซึ่ง ในการ
ทดลองนี้จะสมมติให้น้ําเลือดในร่างกายและสมมติให้ไม่มผี ลของแรงดัน
เลือดภายในหลอดเลือด (รูปที่ 6) โดยทีข่ นั ้ ตอนการทดลองมีดงั นี้คอื
3.2.1 เตรียมอุ ปกรณ์ ท่จี ะนํ ามาใช้ทดสอบ โดยถุ งมือที่
นํามาใช้จะถูกบรรจุดว้ ยสําลีไว้ภายในและเติมนํ้าเข้าไป จากนัน้ ก็ปิด
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ถุงมือให้มดิ ชิดไม่ให้มอี ากาศเข้าไปได้ ต่อมาใช้เข็มเจาะรูเพื่อเป็ น
ช่องทีจ่ ะใช้ดดู เลือดขึน้ มา
3.2.2 ติดตัง้ อุปกรณ์ โดยนํา Glass Shell ครอบทีบ่ ริเวณรูทไ่ี ด้
ทําการเจาะไว้ จากนัน้ ต่อสายยางเข้าทีท่ ่อเล็กของ Glass Shell ซึง่
ปลายอีกข้างต่อเข้ากับ Syringe ทัง้ 2 ตัว
3.2.3 ต่อไฟเลีย้ งอุปกรณ์โดยใช้ Power Regulator ปรับแรงดัน
ไปที่ 12 Volt จากนัน้ เปิ ด Switch เครือ่ งเพือ่ เริม่ ทํางาน
3.2.4 ใส่ค่าปริมาณเลือดทีต่ อ้ งการดูดออกมาโดยใช้ Keypad ซึง่
ในทีน่ ้ีจะใส่ค่าทีต่ อ้ งการ โดยทีอ่ ุปกรณ์น้ีสามารถดูดเลือดอกมาได้ดว้ ย
อัตราเร็ว 10 ml/min จากนัน้ ก็ให้กดปุม่ Enter เพือ่ เริม่ ทํางาน
3.2.5 อุปกรณ์เริม่ ทํางาน โดย Motor ตัวที1่ จะเริม่ ทํางานก่อน
โดยการดูดอากาศออกมาเพือ่ ให้ภายใน Glass Shell เป็ น Vacuum ซึง่
จะทําให้ Glass Shell ดูดติดกับผิวหนัง จากนัน้ เมือ่ Motor ตัวที1่
ทํางานเสร็จ Motor ตัวที2่ ก็จะเริม่ ทํางานต่อโดยดูดเลือดออกมาด้วย
อัตราคงทีเ่ ท่ากับ 10 ml/min
3.2.6 เมือ่ อุปกรณ์ทาํ งานเสร็จแล้วให้ถอดสายยางที่ Glass Shell
ทีใ่ ช้ในการดูดเลือดออกมา จากนัน้ นํ าเลือดทีด่ ูดออกมาวัดปริมาตร
โดยนําค่าไปเปรียบเทียบกับทีป่ ้ อนเข้าไปซึง่ ในทีน่ ้ีคอื 20 ml, 15 ml,
10 ml
4 ผลการทดลอง
ผลการการทดลองที่ได้เป็ นการทดลองโดยกําหนดให้ปริมาตรเลือดที่
ต้องการดูดออกมาคือ 20 ml, 15 ml, 10 mlโดยทีป่ ริมาตรเลือดทีน่ ํามา
วัดจะคิดเฉพาะเลือดทีอ่ ยู่ภายในSyringe เท่านัน้ ซึง่ อุปกรณ์น้ีสามารถ
ดูดเลือดได้ในอัตราคงทีค่ อื 10 ml/min
ครัง้ ที่
20 ml
1
20
2
20
3
20
4
20
5
20
average
20
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง

15 ml
15
15
15
15
15
15

10 ml
10
10
10
10
10
10

จากผลการทดลองทีไ่ ด้โดยการป้อนค่าเพื่อทดลองในปริมาตรต่างๆกัน
คือ 20 ml, 15 ml และ 10 ml ตามลําดับ โดยทีใ่ นการทดลองเก็บผล
แต่ละปริมาตรจะทําการเก็บผลปริมาตรละ 5 ครัง้ ซึ่งเมื่อนํ าผลที่
ได้มาวัดปริมาตรโดยใช้หลอดตวงขนาด 30 มิลลิลติ รซึง่ มีความละเอียด
เท่ากับ 0.5 มิลลิลติ ร พบว่าปริมาตรที่ดูดออกได้จริงมีปริมาตร
เท่ากับค่าทีป่ ้ อนเข้าไป ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ อุปกรณ์ทไ่ี ด้ออกแบบและ
สร้างขึ้นมานี้มสี ามารถในการดูดเลือดได้ตรงตามความต้อ งการและ
อุปกรณ์น้มี คี วามแม่นยําในการทํางานเท่ากับ ±0.5 ml

5 สรุปผลและวิ จารณ์ ผลการทดลอง
5.1 ก่อนทีจ่ ะทําการติดตัง้ sensor จากผลการทดสอบจะเห็นว่า
ปริมาตรเลือดทีส่ ามารถดูดออกมาได้จริงมีค่าน้อยกว่าทีต่ อ้ งการ ซึง่
มีสาเหตุมาจากอากาศทีอ่ ยู่ภายในท่อทีใ่ ช้ในการดูดเลือด โดยในขณะที่
Syringe ตัวที่ 1 เริม่ ทํางานเพื่อดูดอากาศออก เลือดทีอ่ ยู่ในชัน้
ผิวหนังก็จะค่อยๆถูกดูดออกมาตามปากแผลที่ได้ทําไว้ในตอนแรกซึ่ง
เป็ นผลมาจากความแตกต่างของความดันทีผ่ วิ หนังด้านนอกและภายใต้
ผิวหนัง แต่เลือดทีถ่ กู ดูดออกมานี้จะยังคงไม่ได้ไหลไปในท่อทีใ่ ช้ดดู
เลือดจนกว่า Syringe ตัวที่ 2 จะเริม่ ทํางาน ซึง่ จากผลของอากาศที่
อยู่ ใ นท่ อ ดู ด เลือ ดทํา ให้เ ลือ ดที่ดูด ออกมาได้จ ริง น้ อ ยกว่า ที่ต้อ งการ
เพราะ Syringe ถูกควบคุมให้เคลื่อนที่เท่ากับข้อมูลที่ป้อนเข้าไป
โดยท่อทีใ่ ช้ในการดูดเลือดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตรและมีความ
ยาว 180 มิลลิเมตร ซึง่ คิดเป็ นปริมาตรเท่ากับ 2.26 มิลลิลติ ร แต่
จากผลทีไ่ ด้โดยทีป่ ริมาตรเลือดทีห่ ายไปซึ่งเป็ นผลมาจากอากาศทีอ่ ยู่
ภายในท่อดูดเลือดมีคา่ โดยเฉลีย่ เท่ากับ 4.2 มิลลิลติ ร แสดงว่าอาจจะมี
อากาศส่วนอื่นปนเข้าไปด้วยซึง่ คาดว่าน่ าจะเป็ นอากาศทีอ่ ยู่ภายในมือ
เทียมทีใ่ ช้ในการทดสอบ
เพราะฉะนัน้ จึงได้มกี ารเพิม่ sensor
สําหรับตรวจสอบการไหลของเลือดเพื่อทําให้อุปกรณ์น้ีมคี วามสามารถ
ในการทํางานทีถ่ กู ต้องและแม่นยํามากขึน้
5.2 ในการทดสอบนี้จะใช้น้ํ าผสมสีแดงแทนการใช้เลือดจริง
โดยทีท่ ําการทดลองภายใต้สมมติฐานว่า เลือดและของเหลวทีน่ ํ ามาใช้
แทนมีค่าสมบัตติ ่างๆใกล้เคียงกัน ซึ่งในความเป็ นจริงเลือดมีความ
หนาแน่นเท่ากับ 1,050 kg/m3 และ มีความหนืดเท่ากับ 0.0027 N·s/m2
(ทีอ่ ุณหภูม ิ 37ºC)
โดยทีน่ ้ําทีน่ ํามาใช้ทดลองมีความหนาแน่ น
3
เท่ากับ 997 kg/m และ มีความหนืดเท่ากับ 0.001 N·s/m2 (ทีอ่ ุณหภูม ิ
25ºC)
ดังนัน้ จะเห็นว่าความหนาแน่ นของเลือดและนํ้าทีน่ ํามาใช้
ทดลองมีความใกล้เคียงกันแต่ค่าความหนืดของของเหลวทัง้ 2 ชนิดมี
ความแตกต่างกันมาก ซึ่งค่าความหนืดนี้จะมีผลต่ออัตราการไหล
ของเลือดในท่อมาก เพราะว่าอุปกรณ์ทํางานโดยกําหนดให้อตั ราที่
ใช้ในการดูดเลือดคงทีซ่ ง่ึ เท่ากับ 10 ml/min
ดังนัน้ ถ้าเปลีย่ น
ของเหลวทีใ่ ช้ทดสอบเป็ นเลือดซึง่ มีคา่ ความหนืดมากกว่านํ้าประมาณ 3
เท่ า โดยที่อ ัต ราที่ใ ช้ใ นการดูด เลือ ดไม่เ ปลี่ย นแปลง ซึ่ง จะทํา ให้
มอเตอร์ทใ่ี ช้ในการขับต้องทํางานหนักขึน้
จึงอาจจะจําเป็ นต้องเพิม่
กําลังขับของมอเตอร์ท่ใี ช้ให้มขี นาดมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้อุปกรณ์ น้ี
สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ
6 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง
6.1 ปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถปรับเปลีย่ นอัตราในการดูดเลือดได้
โดยสามารถป้อนค่าทีต่ อ้ งการผ่านทาง keypad
เพือ่ ให้อุปกรณ์น้ี
สามารถทํางานได้ครอบคลุมกับความต้องการทีห่ ลากหลายของผูท้ ใ่ี ช้
งาน
6.2 เพิม่ ความจุของปริมาตรในการทํางานให้สามารถเก็บเลือดได้
มากขึ้น ขณะนี้ อุ ป กรณ์ ส ามารถเก็บ เลือ ดได้สูง สุ ด ประมาณ 50
มิล ลิลิต ร ทัง้ นี้ ค วามจุ ใ นการเก็บ เลือ ดถู ก จํ า กัด ด้ว ยขนาดของ
syringe ทีใ่ ช้ ดังนัน้ เพือ่ ทําให้อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานได้สะดวกและ
หลากหลายมากขึน้ จึงควรเพิม่ ความจุในการเก็บเลือดให้มากขึน้

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

285

6.3 เพิม่ ความสามารถในส่วนของการแสดงผล โดยจะทําการ
แสดงผลปริม าตรเลือ ดในขณะที่อุ ป กรณ์ กํ า ลัง ทํ า งาน ว่ า ในขณะนี้
อุ ป กรณ์ ได้ดูดเลือ ดมาเป็ น ปริม าตรเท่ า ใด เพื่อ ให้ผู้ใช้ง านทราบ
ปริมาตรเลือดทีอ่ ุปกรณ์ดดู ได้ในขณะนัน้
6.4 เพิม่ เสียงเตือนเมือ่ อุปกรณ์ทาํ งานเสร็จหรือเกิดความผิดพลาด
ขึน้ กับอุปกรณ์ในขณะทํางาน ในกรณีทเ่ี กิดความผิดพลาดขึน้ กันกับ
อุปกรณ์ในระหว่างทีอ่ ุปกรณ์กําลังทํางานอยู่ เสียงเตือนนี้จะช่วยให้
ผูใ้ ห้งานทราบถึงความผิดปกติของอุปกรณ์เพื่อทีจ่ ะได้หยุดการทํางาน
ของอุปกรณ์ได้ทนั ที ทัง้ นี้เพราะอุปกรณ์น้ีเป็ นอุปกรณ์ทน่ี ํามาใช้กบั
มนุษย์ดงั นัน้ ความปลอดภัยจึงต้องคํานึงถึงเป็ นอันดับแรก
6.5 จะเห็นว่าปริมาตรเลือดทีด่ ดู ออกมาบางครัง้ ได้จริงไม่ตรงตามที่
ต้อ งการซึ่ง เป็ น ผลมาจากอากาศที่อ ยู่ ภ ายในท่ อ และมือ เทีย มที่ใ ช้
ทดสอบ ดังนัน้ จําเป็ นต้องมีระบบ Feedback เพื่อรายงานปริมาตร
เลือดที่ดูดออกมาเมื่ออุปกรณ์ ทํางานเสร็จ โดยที่ระบบนี้จะส่งผลของ
ปริม าตรที่ดูด ออกมาได้จ ริง แล้วทํา การคํา นวณหาปริม าตรที่ย งั ขาด
จากนัน้ Controller จะนํ าข้อมูลที่ได้ไปควบคุมอุปกรณ์ ให้ทํางานต่อ
จนกระทังสามารถดู
่
ด เลือ ดได้ใ นปริม าตรตามที่ต้อ งการและสุด ท้า ย
ระบบนี้กจ็ ะทําการตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อให้แน่ ใจว่าสามารถดูดเลือดได้
ตรงตามที่ต้ อ งการจึง จะสิ้น สุ ด การทํ า งานของอุ ป กรณ์ ซึ่ง ระบบ
Feedback ทีเ่ พิม่ เข้ามานี้จะทําให้อุปกรณ์น้ีสามารถทํางานได้แม่นยํา
และเป็ นระบบ Automatic มากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
ในการแข่งขันฟุ ตบอลหุ่นยนต์ฮวิ มานอยด์นัน้ หุ่นยนต์จะต้องมี
ความสามารถในการเคลื่อนทีไ่ ปยังเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ชน
สิง่ กีด ขวาง การหาเส้นทางที่ดีท่สี ุด ในการหลบหลีก สิง่ กีด ขวางและ
เคลื่อนทีไ่ ปยังเป้าหมายในงานวิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์โดยการกําหนด
ขอบเขตของสิง่ กีดขวาง ซึ่งได้มาจากการประมวลผลภาพ เนื่องจาก
หุ่น ยนต์ ฮิว มานอยด์เ ป็ น หุ่ น ยนต์เ คลื่อ นที่ ที่ม ีก ารเคลื่อ นที่แ บบไม่
ต่อเนื่องทําให้เกิดข้อกําจัดของการเคลื่อนที่ เช่น ระยะก้าวเท้า มุมใน
การหมุ น ตัว ดัง นั น้ จากเส้น ทางต่ า งๆที่ส ร้า งไว้ จึง ต้ อ งมีก ารปรับ
เส้นทางให้เหมาะสมตามข้อจํากัดของหุน่ ยนต์ จากนัน้ จึงเลือกเส้นทางที่
เหมาะสม โดยการตัดสินใจจากผลรวมของปจั จัยต่างๆทีห่ ุ่นยนต์ตอ้ งใช้
ในการเคลื่อนทีข่ องแต่ละเส้นทาง ปจั จัยทีน่ ํามาใช้ในการตัดสินใจ ได้แก่
ระยะทาง ระยะเวลา พลัง งาน และความน่ า จะเป็ น ของความคลาด
เคลื่อนทีเ่ กิดจากการเคลื่อนที่ ค่าปจั จัยต่างๆเหล่านี้เป็ นค่าทีไ่ ด้จากการ
ทดลองให้หุ่นยนต์เคลื่อนทีจ่ ริง จากการทดลองให้หุ่นยนต์เคลื่อนทีต่ าม
เส้น ทางที่ส ร้า งไว้ พบว่ า ผลรวมของป จั จัย ต่ า งๆในแต่ ล ะเส้น ทาง
สอดคล้องกับผลการคํานวณทีไ่ ด้จากการจําลองเส้นทางไว้
Abstract
In humanoid soccer robot competition, the robot should
have the ability to move toward the goal quickly without colliding
to any obstacle. This research proposes the optimal path planning
algorithm based on visual information of obstacle in the environment. Humanoid robot moves in discrete step which resulted in
motion constraints such as step size and angle of rotation. The
path is chosen and adapted based on these constraints. The
optimal path is selected from the combination of different objectives including distant, time, energy consumption and the probability of motion error.

1. คํานํา
เนื่ อ งจากที่ส ถาบัน วิท ยาการหุ่ น ยนต์ ภ าคสนาม(FIBO) ได้ ม ี
การศึก ษาระบบการทรงตัว ของหุ่ น ยนต์ ส องขา และได้ม ีก ารสร้า ง
หุ่นยนต์เดินสองขาขนาดเล็ก เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Robocup soccer
Humanoid League ซึง่ มีการจัดการแข่งขันในระดับโลกเป็ นประจําทุกปี
ในการแข่งขันฟุตบอลของหุ่นยนต์ฮวิ มานอยด์นนั ้ แต่ละทีมจะประกอบ
ไปด้วยหุ่นยนต์ฮวิ มานอยด์ทมี ละ 3 ตัว ทําการแข่งขันในสนามขนาด
6x4 เมตร โดยมีประตูขนาด 1.5 เมตร 2 ประตู อยู่คนละข้างของสนาม
และจะมีเสาอ้างอิงอยู่ทม่ี ุมสนามทัง้ 4 มุมด้วย ในการแข่งขันแต่ละทีม
จะต้องพยายามนําลูกบอลไปยังประตูของฝา่ ยตรงข้ามให้ได้ เมือ่ จบการ
แข่ง ขัน ทีมที่ทํา ประตู ไ ด้ม ากที่สุ ด จะเป็ น ผู้ช นะ ดัง นัน้ ในการแข่ง ขัน
หุน่ ยนต์ตอ้ งมีความสามารถในการแยกแยะและหาตําแหน่ ง ลูกฟุตบอล
ประตู เสา และคู่ต่อสูไ้ ด้ และต้องสามารถเคลื่อนทีเ่ พือ่ ไปนําลูกฟุตบอล
ไปยังประตูของฝา่ ยตรงข้ามให้ได้
ในงานวิจยั นี้ได้มกี ารพัฒนาระบบตัดสินใจบนหุ่นยนต์ฮวิ มานอยด์
ชื่อ “พอดี” ซึง่ เป็ นหุ่นยนต์รนุ่ ที่ 3 ทีถ่ ูกออกแบบและสร้างขึน้ ทีส่ ถาบัน
วิทยาการหุน่ ยนต์ภาคสนาม เพือ่ ศึกษาการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์สองขา
และได้สง่ เข้าร่วมการแข่งขันในปี 2007 ดังแสดงในรูปที่ 1
Name : Pawdee
Height
Weight
Number of DOF
Actuator
Structural Material

Specifications
50 CM.
4 KG.
22
DC Servo Motor
Aluminum Alloy

รูปที่ 1 แสดงรายละเอียดของหุน่ ยนต์ฮวิ มานอยด์
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ระบบของหุ่นยนต์ ”พอดี” ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ส่วน
ควบคุมการเคลื่อนไหว (Locomotion) ทําหน้าทีค่ วบคุมท่าทางการเดิน
และรักษาสมดุลของหุ่นยนต์ และส่วนตัดสินใจและการมองเห็น (AI &
Vision) ดังแสดงในรูปที่ 2 ทําหน้าทีต่ รวจจับวัตถุต่างๆในสนามนํามา
ประมวลผลและวางแผนการเคลื่อนทีต่ ามเป้าหมายทีก่ าํ หนด

รูปที่ 2 ระบบโดยรวมของหุน่ ยนต์ฮวิ มานอยด์
2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 การวางแผนการเคลื่อนที่(Path Planning)
Visibility graph หรือ V-graph[1] คือวิธกี ารสร้างเส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุด
จากจุดเริม่ ต้นไปยังเป้าหมาย V-graph จะประกอบไปด้วยเซตของ
เส้นตรงทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างจุดยอด (vertices) ของวัตถุ โดยเส้นตรงที่
เชื่อมต่อกราฟจะถูกเชื่อมต่อไปยังจุดยอดทัง้ หมดของวัตถุรวมทัง้ เชื่อม
ต่อไปยังจุดเริม่ ต้น และเป้าหมายด้วย โดยทีเ่ ส้นเชือ่ มนัน้ ต้องไม่เกิดการ
ซ้อนทับกับวัตถุ ดังแสดงในรูปที่ 3

ในงานวิจยั ของ Kaichun และคณะ จะคํานึงถึงระยะทางในการ
เคลื่อนทีเ่ พียงอย่างเดียว แต่สาํ หรับการแข่งขันฟุตบอลของหุ่นยนต์สอง
ขานัน้
ยังมีปจั จัยอื่นที่สําคัญไม่แพ้ระยะทางของการเคลื่อนที่เช่น
พลังงานทีต่ อ้ งใช้ในการเคลื่อนที่ ความซับซ้อนของเส้นทาง รูปแบบการ
เล่น เป็ นต้น ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ จึงได้นําปจั จัยต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการ
เลือกเส้นทางทีเ่ หมาะสม
Akihisa Ohya, Akio Kosaka and Avinash Kak[3] ได้เสนอ
วิธ ีก ารหลบหลีก สิง่ กีด ขวางของหุ่ นยนต์เ คลื่อนที่แบบล้อ โดยอาศัย
ข้อมูลตําแหน่ งหุ่นยนต์ร่วมกับฐานข้อมูลสามมิติ ณ จุดเริม่ ต้น กับ
สัญญาณภาพทีบ่ นั ทึกได้จากกล้อง นํามาเปรียบเทียบเส้นขอบระหว่าง
รูปทัง้ สอง จากนัน้ ใช้ Kalman filtering คํานวณหาตําแหน่ งใหม่เมื่อ
หุน่ ยนต์เคลื่อนทีไ่ ปและใช้วธิ เี ทียบเส้นแนวดิง่ ระหว่างภาพทีไ่ ด้จากการ
ประมวลผลกับฐานข้อมูล ตรวจสอบสิง่ กีดขวางโดยอาศัย Ultrasonic
Sensor แล้วจึงสังให้
่ หนุ่ ยนต์เคลื่อนทีไ่ ปยังเป้าหมายพร้อมทัง้ หลบหลีก
สิง่ กีดขวางไปด้วย จากงานวิจยั นี้มคี วามคล้ายคลึงกับงานวิจยั ทีไ่ ด้
นํ า เสนอในเรื่อ งการใช้ส ญ
ั ญาณภาพจากกล้อ งเดี่ย ว และการสร้า ง
ฐานข้อมูลความรูข้ องวัตถุต่างๆไว้ก่อนเพือ่ นํามาใช้ในการแยกแยะวัตถุ
ต่างๆจากสภาพแวดล้อมทีก่ าํ หนดได้
3. การวางแผนการเคลื่อนที่
3.1 การกําหนดขอบเขตของสิ่ งกีดขวางในสนาม
จากข้อจํากัดในการแยกแยะวัตถุจากกล้องเดีย่ วทีต่ ดิ บนตัวหุ่นยนต์
ทําให้ไม่สามารถระบุ ขอบเขตของวัตถุ ท่ถี ูกต้องได้ เราจึง กําหนดให้
ขอบเขตของวัตถุเ ป็ นวงกลมรัศ มีเ ท่า กับ R โดยที่ R มีขนาดเท่า กับ
ครึง่ หนึ่งของส่วนทีก่ ว้างทีส่ ดุ ของวัตถุนนั ้ (Dmax) ดังแสดงในรูปที่ 4

ax
D
Dmmax

รูปที่ 3 การสร้างเส้นเชือ่ มระหว่างจุดยอดของวัตถุ

R

จากรูปที่ 3 จุดยอดในรูป (a) จะถูกลากเส้นเชื่อมต่อก็ต่อเมื่อเส้นตรงที่
ลากระหว่างจุดยอดนัน้ ไม่มกี ารซ้อนทับกับวัตถุใดๆเลย และเส้นทางที่
เชื่อ มต่ อ กัน ไปเรื่อ ยๆนั น้ จะต้ อ งรวมเส้น ขอบของวัต ถุ เ ข้า ไปด้ ว ย
อย่างเช่นในรูป (b) โดยเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดของวัตถุจะแสดงด้วย
เส้นทึบ และเส้น เชื่อ มระหว่า งจุด ยอดกับจุด เริม่ ต้น และเป้ า หมายจะ
แสดงด้วยเส้นประ เส้นทางทีด่ ที ส่ี ุดจะถูกเลือกจาดเส้นทางทีเ่ ป็ นไปได้
ทัง้ หมดซึ่งแสดงโดย V-graph โดยอาจเลือกจากปจั จัยต่างๆเช่น
ระยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ เป็ นต้น

จากรูปที่ 4 ถ้าพิจารณาหุ่นยนต์เป็ นจุด หุ่นยนต์ไม่สามารถเคลื่อนทีเ่ ข้า
ใกล้สงิ่ กีดขวางได้ใกล้กว่าผลรวมของรัศมีของหุ่นยนต์เอง กับ รัศมีของ
สิง่ กีดขวาง ดังนัน้ เราสามารถทีจ่ ะขยายขอบเขตของสิง่ กีดขวางออกไป
ได้ โดยนําขอบเขตของสิง่ กีดขวางการรวมรัศมีของหุ่นยนต์ ดังแสดง
ในรูปที่ 5

R

2.2 งานวิ จยั ที่เกียวข้อง
Kaichun Jiang, Lakmal D. Seneviratne and S. W.E. Earles [2]
ได้เสนอวิธกี ารวางแผนการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์เคลื่อนทีแ่ บบ nonholonomic โดยการใช้วธิ ี Visibility graph ในการหาเส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุดทีไ่ ม่
ชนกับสิง่ กีดขวาง จากนัน้ จึงทําการปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะสมกับการ
เคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์

รูปที่ 4 ภาพแสดงการกําหนดขอบเขตของวัตถุในสนาม

รูปที่ 5 แสดงการขยายขอบเขตของสิง่ กีดขวางในสนาม
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3.2 การตรวจสอบการชน
เมื่อเรากําหนดขอบเขตของสิง่ กีดขวางเรียบร้อยแล้ว เราจะมอง
หุ่นยนต์ของเราเป็ นเพียงจุดที่เคลื่อนที่ไปในสนามเท่านัน้ จากนัน้ เรา
สามารถตรวจสอบการชนโดยการลากเส้น ตรงจากหุ่ น ยนต์ ไ ปยัง
เป้าหมาย แล้วคํานวณหาระยะห่างระหว่างจุดบนเส้นตรงกับตําแหน่ ง
ของสิง่ กีดขวาง หากระยะห่างน้อยกว่าผลรวมรัศมีของหุ่นยนต์และสิง่
กีดขวาง แสดงว่าเส้นทางนี้เกิดการชนกับสิง่ กีดขวางขึน้ ดังแสดงในรูป
ที่ 6

ตารางที่ 1 ข้อจํากัดในการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ฮวิ มานอยด์
ระยะ/มุม
รูปแบบการเคลื่อนที่
เดินหน้า
3.5 เซ็นติเมตร
ถอยหลัง
3.0 เซ็นติเมตร
เลีย้ วซ้าย
18.0 องศา
เลียวขวา
10.0 องศา

รูปที่ 6 แสดงเส้นทางทีเ่ กิดการชนกับสิง่ กีดขวาง

รูปที่ 8 แสดงเส้นทางทีส่ ามารถเคลื่อนทีไ่ ด้จริงจากการจําลองการ
เคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ โดยที่ เส้น —— แสดงเส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ และ
เส้น •••••• แสดงเส้นทางทีท่ าํ ให้การเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ ฮิวมานอยด์
เป็ นไปได้

3.3 การหาเส้นทางการเคลื่อนที่
เพื่อหาเส้นทางทีส่ นั ้ ที่สุดและไม่เกิดการชนกับสิง่ กีดขวาง เราจะ
หาเส้นทางหลบหลีกสิง่ กีดขวางบนพืน้ ฐานของวิธ ี Visibility Graph (Vgraph) ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยการลากเส้นตรงจากจุดเริม่ ต้นไปสัมผัส
กับ เส้นรอบวงของสิง่ กีดขวาง และลากต่อออกไปอีกจนกว่าจะสามารถ
ลากเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นไปยังเป้าหมายได้โดยไม่เกิดการชนกับสิง่ กีด
ขวาง

รูปที่ 7 แสดงเส้นทางการหลบหลีกสิง่ กีดขวางด้วยวิธ ี V-graph
3.4 การคํานวณเส้นทางที่ห่นุ ยนต์เคลื่อนที่ได้จริ ง
ในการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ฮวิ มานอยด์นนั ้ จะมีขอ้ จํากัดทีแ่ ตกต่าง
กับหุน่ ยนต์เคลื่อนทีแ่ บบล้อ โดยทีก่ ารเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ฮวิ มานอยด์
นัน้ เป็ นการเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งเป็ นท่าทางการเคลื่อนที่
ต่างๆดังแสดงในตารางที่ 1 อันประกอบด้วย เดินหน้า ถอยหลัง เลีย้ ว
ซ้าย และเลียวขวา นอกจากนี้ยงั มีขอ้ จํากัดของการเคลื่อนทีเ่ ช่นระยะ
ก้าวเท้าและมุมในการหมุนตัวซึง่ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 เช่นกัน

จากจํ า นวนท่ า ทางการเคลื่อ นที่ท่ีจํ า กัด และข้อ จํ า กัด ของการ
เคลื่อ นที่ในแต่ ละท่า ทํา ให้ต้องมีการหาเส้นทางที่หุ่นยนต์จะสามารถ
เคลื่อนทีไ่ ด้จริง ในทีน่ ้ีทุกเส้นทางทีเ่ ป็ นไปได้จาก V-graph จะได้รบั การ
ปรับให้เป็ นเส้นทางทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้จริงของหุน่ ยนต์ ตัวอย่างดังแสดงในรูป
8 ซึ่งเส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุดดังแสดงด้วยเส้นทึบจะถูกปรับให้เป็ นเส้นทาง
เคลื่อนทีไ่ ด้จริงจะแสดงด้วยเส้นประ
3.5 การเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับเป้ าหมาย
หลัง จากที่เ ส้น ทางที่หุ่ น ยนต์ส ามารถเคลื่อ นที่ไ ด้จ ริง ทัง้ หมดที่
เป็ นไปได้ใน V-graph ได้ถูกกําหนดขึน้ แล้ว เส้นทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดจะ
ได้รบั การเลือกโดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย เวลา,
พลังงาน, ระยะทาง และความน่าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดความคลาดเคลื่อน ทีใ่ ช้
ในแต่ละเส้นทางมาเปรียบเทียบกัน โดยการให้น้ําหนักความสําคัญกับ
ปจั จัยทีต่ อ้ งการ
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(1)
เมือ่ ได้ผลรวมของปจั จัยทัง้ หมดในแต่ละเส้นทางแล้ว ก็จะเลือกเส้นทาง
ทีเ่ หมาะสมจากเส้นทางทีม่ คี า่ ของผลรวมจากปจั จัยทัง้ หมดตํ่าทีส่ ดุ
(2)
T(i) คือ เวลารวมของแต่ละเส้นทาง
E(i) คือ พลังงานรวมของแต่ละเส้นทาง
L(i) คือ ระยะทางรวมของแต่ละเส้นทาง
P(i) คือ ความน่าจะเป็ นในการเกิดความคลาดเคลื่อนของแต่ละเส้นทาง
C(i) คือ ผลรวมของปจั จัยทัง้ หมดในแต่ละเส้นทาง
WT คือ ตัวกําหนดความสําคัญของเวลาทีใ่ ช้
WE คือ ตัวกําหนดความสําคัญของพลังงานทีใ่ ช้
WL คือ ตัวกําหนดความสําคัญของระยะทางทีใ่ ช้
WP คือ ตัวกําหนดความสําคัญของความน่าจะเป็ นในการเกิดความ
คลาดเคลื่อน
การกําหนดความสําคัญของแต่ละปจั จัยจะขึ้นอยู่กบั สถานะการ
ของการใช้ง าน เช่ น เมื่อ เบตเตอรีม ีจํา กัด อาจต้อ งเลือ กตัว กํ า หนด
ความสํา คัญ ของพลัง งานให้ม ีค่ า สูง กว่ า ป จั จัย อื่น ๆ ทัง้ นี้ ร ะบบการ
ตัดสินใจในการเลือกตัวกําหนดความสําคัญของปจั จัยแบบอัตโนมัตจิ ะ
ยังไม่ได้กล่าวถึงในงานวิจยั นี้
4 การทดลองและผลการทดลอง
การทดลองนี้จะทําการทดลองโดยการจําลองแบบสนามแข่งขัน ซึง่
ในสนามแข่งขันจะประกอบไปด้วยหุ่นยนต์คู่ต่อสู้ เสาอ้างอิง ประตู
บอล ส่วนโปรแกรมทีใ่ ช้ในการทดลองนี้ผวู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ด้วยโปรแกรม
Visual C++ ซึง่ รูปทีไ่ ด้จากกล้องบนตัวหุ่นยนต์สามารถแสดงได้ดงั รูป
ที่ 9 เมื่อหุ่นยนต์ได้รบั สัญญาณภาพจากกล้องจะทําการประมวลผล
ภาพและประมาณตํ า แหน่ ง ของสิ่ง กีด ขวางที่ไ ด้จ ากภาพ จากนั น้
เส้นทางทีเ่ ป็ นไปได้ทงั ้ หมดบน V-graph จะได้รบั การแสงผลดังรูปที่
10 ตัวกําหนดความสําคัญของปจั จัยต่างๆจะแบ่งเป็ น 4 กรณีดว้ ยกัน
ดังแสดงในตารางที่ 2 จากนัน้ ค่าผลรวมของปจั จัยต่างๆในแต่ละ
เส้นทางจะได้รบั การคํานวณและเส้นทางทีเ่ หมาะสมที่สุดจะถูกเลือก
จากค่าผลรวมของปจั จัยทีม่ คี า่ ตํ่าทีส่ ดุ ดังแสดงในรูปที่ 11
จากนัน้ จะให้หนุ่ ยนต์เคลื่อนทีต่ ามเส้นทางทีส่ ร้างไว้ทุกเส้นทางเพือ่
นําไปเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการวางแผนการเคลื่อนทีด่ งั แสดงใน
ตารางที่ 3 และ 4 ซึง่ ได้จากกรณีท่ี 1
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รูปที่ 9 รูปของสนามแข่งขันทีไ่ ด้จากกล้องบนตัวหุน่ ยนต์

รูปที่ 10 แสดงเส้นทางจากการวางแผนการเคลื่อนที่

รูปที่ 11 แสดงผลการคํานวณการวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่

รูปที่ 12 กราฟแสดงค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ตลอดเส้นทางที่ 1
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รูปที่ 13 กราฟแสดงค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ตลอดเส้นทางที่ 2

รูปที่ 14 กราฟแสดงค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ตลอดเส้นทางที่ 3
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลรวมปจั จัยโดยการกําหนด WT, WE, WL, WP
นํ้าหนัก กรณี ที่ 1 กรณี ที่ 2 กรณี ที่ 3 กรณี ที่ 4
WL
0.25
0.01
1
0
WT
0.25
0.97
0
0
0.25
0.01
0
1
WE
0.25
0.01
0
0
WP
Path 1
36.80
35.01
33.61
35.20
Path 2
34.38
34.07
32.58
32.35
Path 3
28.82
32.32
32.22
32.64
ตารางที่ 3 ค่าปจั จัยต่างๆทีไ่ ด้จากการวางแผนการเคลื่อนที่
path length time energy error sum
1
33.87 35.00 33.91 35.41 34.55
2
33.61 31.85 34.33 35.69 33.87
3
32.52 33.15 31.75 28.90 31.51

path
1
2
3

ตารางที่ 4 ค่าปจั จัยต่างๆทีไ่ ด้จากการทดลอง
length time energy error
33.61 34.94 35.20 43.45
34.07 32.26 32.58 38.60
32.32 32.80 32.22 17.95

sum
36.80
34.38
28.82

รูปที่ 12, 13 และ 14 จะเป็ นการแสดงค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการ
เดินตลอดเส้นทางที่ 1, 2 และ 3 ซึง่ ค่ากระแสไฟฟ้านี้จะมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับพลังงานทีใ่ ช้ในการเคลื่อนทีเ่ มือ่ พิจรณาทีค่ วามต่างศักย์คงที่
จากผลการทดลองตามตารางที่ 2 เมือ่ ทําการปรับค่า WT, WE, WL,
WP ที่ค่าต่างๆเพื่อให้ได้เส้นทางตามเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อทําการ
เปรียบเทียบกรณีท่ี 1 กับกรณีท่ี 2 พบว่าเมือ่ ให้น้ําหนักกับปจั จัยด้าน
เวลามากขึน้ เป็ น 0.97 ค่าผลรวมของปจั จัยในเส้นทางที่ 2 ลดลงเป็ นค่า
ตํ่าสุด เนื่องจากเวลาในเส้นทางนี้มคี า่ น้อยทีส่ ดุ นันเอง
่
จากผลการทดลองตามตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 จะเห็นว่าผลทีไ่ ด้
จากการคํานวณและผลจากการทดลองมีผลทีไ่ ด้ไปในทางเดียวกัน คือ
ค่าปจั จัยทีไ่ ด้ของแต่ละเส้นทางของการทดลองมีความใกล้เคียงกับการ
คํานวณ เส้นทางทีค่ ่าปจั จัยตํ่าทีส่ ุดในการ คือเส้นทางที่ 3 มีค่าผลรวม
ปจั จัยเท่ากับ 28.82 ดังแสดงในตารางที่ 4
6 สรุป
ในการแข่งขันฟุ ตบอลหุ่นยนต์ป ระเภทฮิวมานอยด์นัน้ มีจํา นวน
สิง่ กีดขวางไม่มากนัก ทําให้ว ธิ ีการเลือ กเส้น ทางเพื่อ หลบหลีก สิง่ กีด
ขวางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดจากเส้นทางทีเ่ ป็ นไปได้ทงั ้ หมดใน V-graph นัน้
สามารถทํ า ได้ โ ดยอาศัย การคํ า นวณที่ไ ม่ ยุ่ ง ยาก ในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้
สัญญาณภาพเพือ่ กําหนดตําแหน่ งของสิง่ กีดขวางและเป้าหมายจากนัน้
จึงใช้วธิ กี าร V-graph ในการเลือกเส้นทางเบื้องต้น จากนัน้ จึงปรับ
เส้นทางให้เหมาะสมกับข้อจํากัดในการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ฮวิ มานอยด์
เส้น ทางที่เ หมาะสมที่สุด จะถู ก เลือ กจากเส้น ทางที่หุ่น ยนต์ส ามารถ
เคลื่อนที่ได้จริง โดยอาศัยการประเมินจากปจั จัยต่างๆเช่น ระยะทาง
เวลา พลังงาน และความน่ าจะเป็ นที่ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อน ผล
การทดลองแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างการวางแผนการ
เลือกเส้นทางการเคลื่อนทีต่ ามวิธกี ารทีไ่ ด้นําเสนอกับการทดลองจริง
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บทคัดย่อ
งานวิจ ยั นี้ เ ป็ น การศึก ษาระบบแขนกลแบบนํ า -ตาม หรือ ระบบ
ควบคุมระยะไกล 6 องศาอิสระ สําหรับทํางานขนาดเล็กทัวไป
่ แขนกล
ตามในงานวิจ ยั นี้ ไ ด้อ อกแบบโดยใช้โ ครงสร้า งแบบอนุ ก รม ซึ่ง การ
ออกแบบได้พจิ ารณาเน้นถึงพืน้ ทีก่ ารทํางาน การเข้าถึงงาน และความ
สะดวกในการตอบสนองกับผูใ้ ช้งาน สําหรับพืน้ ทีใ่ นการทํางานนัน้ ระบบ
ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานสับเปลี่ยนกันได้ระหว่างการทํางานสอง
ลัก ษณะคือ การเคลื่อ นที่แ บบหยาบ และการเคลื่อ นที่แ บบละเอีย ด
สํา หรับ การเคลื่อ นที่แ บบหยาบนั น้ จะถู ก ใช้เ พื่อ การเคลื่อ นที่อ ย่ า ง
รวดเร็วภายในพืน้ ทีท่ าํ งาน ในขณะทีก่ ารเคลื่อนทีแ่ บบละเอียดนัน้ จะถูก
ใช้เ พื่อ การเข้า ถึง งาน และ ทํา งานในบริเ วณเล็ก ๆที่ต้อ งการความ
แม่นยํา นอกจากนี้ รูปแบบโครงสร้างของแขนกลตามได้ถูกออกแบบให้
สัมพันธ์กบั แขนกลนํ าเพื่อเพิม่ ความสามารถในการบังคับของผูใ้ ช้ดว้ ย
ในงานวิจยั นี้แขนกลนํ าแฟนท่อม ออมนิ (Phantom Omni®) ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์จากบริษทั เซนเซเบิล เทคโนโลยี ได้ถูกเลือกมาใช้เป็ นแขน
กลนํ า เนื่องจากมีอุปกรณ์ตรวจรูส้ ําหรับวัดการเคลื่อนทีไ่ ด้ถงึ 6 องศา
อิสระ ซึ่งเพียงพอต่อการระบุตําแหน่ ง และการวางตัว ในการควบคุม
แขนกลตาม สําหรับการทดสอบนัน้ ได้ทําการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดเข้า
กับ ระบบเพื่อ บัน ทึก ภาพเคลื่อ นไหวตลอดการทํ า งาน เพื่อ ให้ผู้ใ ช้
สามารถเห็น และ บังคับการทํางานของแขนกลได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
คําหลัก ระบบแขนกลนํา และ ตาม / แขนกลสําหรับงานขนาดเล็ก
Abstract
This research cover a novel design of a general purpose 6DOF teleoperation system for miniature tasks. A slave
manipulator, used in this teleoperation, is designed based on a
serial mechanism. Significant criteria used in this design are
workspace, task approach, and comfortable user interaction.
About the workspace and task approach, the slave robot is
designed so that the operation can be operated in both coarse
motion and fine motion by switching operation modes. The
coarse one will be applied for moving in large workspaces. On

the other hands, the fine motion will be used for approaching and
working on desired small workspaces. Furthermore, the
configuration of the slave arm is designed based on the master
arm configuration to extend the effectiveness of an operator.
®
In this work, the Phantom Omni , a commercial haptic
device from Sensable Technologies Company, is selected as the
master arm. Thanks to its 6-DOF positional sensing, this device
can provide enough effectively approach, 3 for positions and 3 for
orientation, to control the slave manipulator. Finally, in an
experiment, a CCTV camera was installed in the system to
capture real-time images of the operations. This will help a user
to monitor tasks during operation. A task of piercing a cord or
wire through the sewing needle hole is illustrated in this work.
Keywords: Master Slave System / Miniature Task Manipulator
1. คํานํา
ในปจั จุบนั ระบบแขนกลนํ า-ตาม หรือ ระบบการควบคุมระยะไกล
ถูก นํ ามาใช้อ ย่างแพร่ห ลายในงานหลายประเภท อาทิเ ช่น งานด้า น
อุตสาหกรรม งานด้านวิทยาศาสตร์ รวมไปถึง งานด้านการแพทย์ โดย
ระบบดังกล่าวเป็ นการรวมเอาข้อดีของมนุ ษย์ และ หุ่นยนต์มารวมเข้า
ด้ ว ยกัน นั น่ คือ มนุ ษ ย์ ม ีค วามสามารถในการรับ รู้ และ ตัด สิน ใจ
เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ในขณะที่หุ่ น ยนต์ ม ีค วาม
ละเอียด และแม่นยํามากกว่ามนุ ษย์ เมือ่ นําข้อดีของทัง้ สองมาประยุกต์
เข้าด้วยกันแล้ว จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานขึน้ อย่างมาก
ระบบแขนกลนํา-ตาม ทีต่ อ้ งการความแม่นยํา และ ความละเอียด
สูงนัน้ ถูกนํามาใช้ในหลากหลายลักษณะงาน โดยเฉพาะด้านการแพทย์
ได้นํามาประยุกต์ใช้สําหรับระบบหุ่นยนต์ ช่วยในการผ่าตัดแบบ MIS
(Minimally Invasive Surgery) ซึง่ เป็ นการผ่าตัดภายในตัวผูป้ ่วย ซึง่
ดําเนินการโดยการเจาะช่องขนาดเล็กประมาณ 1-2 เซนติเมตร แล้วจึง
ใช้เครื่องมือแพทย์ทม่ี ลี กั ษณะเรียวยาว และกล้องขนาดเล็กสอดเข้าไป
ทํา การผ่า ตัดภายในตัวผู้ป่วย โดยการผ่า ตัดลัก ษณะนี้จ ะส่ง ผลดีต่ อ
ผูป้ ่วยในด้านการช่วยลดความเจ็บปวด ลดการเสียเลือด และ ร่นระยะ
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การฟื้ นตัว ลง โดยในป จั จุบนั มีระบบที่ใช้ง านอยู่อย่า งแพร่ห ลาย คือ
ระบบผ่าตัดดาร์วนิ ชี (The daVinci® Surgical System) [1] โดยแขนกล
ตามของระบบผ่าตัดดังกล่าว แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แขนกลตามในระบบผ่าตัดดาร์ วินชี [1]
นอกจากการใช้งานด้านการแพทย์แล้ว ในปจั จุบนั มีการใช้งาน
อุปกรณ์ยดึ จับ หรือ แขนกลสําหรับงานขนาดเล็ก สําหรับวัตถุประสงค์
อื่นๆอีกมากมาย ได้แก่ การวิเคราะห์เคลื่อนย้ายระดับเซลล์ หรือ การ
จับยึด และประกอบชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิคส์ขนาดเล็ก (MEMS) แต่โดย
ส่วนมากนัน้ ยังคงเป็ นอุปกรณ์ยดึ จับโดยทัวไป
่
ทีย่ งั ไม่มรี ะบบอัตโนมัติ
มาเกีย่ วข้อง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างและพัฒนาระบบแขนกลนํา-ตาม
สําหรับงานขนาดเล็กสําหรับงานทัวไปขึ
่ น้

งานวิจยั นี้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เนื่องจากแขนกลตามจะเคลื่อนทีโ่ ดยใช้
ความเร็วตํ่า เพราะ สําหรับงานขนาดเล็กนัน้ การเคลื่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ น
ระยะทางสัน้ ๆเท่านัน้ โดยเมื่อพิจารณาจากแบบจําลองพลศาสตร์ การ
เคลื่อนทีอ่ ย่างช้าๆนี้ลดผลของความเฉื่อยลงไปอย่างมาก สําหรับความ
แข็งเกร็งสูงนัน้ จะป้องกันการเสียรูป (Deformation) ของก้านต่อใน
กรณีทม่ี ถี าระภายนอกมาก แต่สาํ หรับงานขนาดเล็กนัน้ ค่อนข้างมั ่นใจ
ได้ว่าภาระภายนอกจะมีน้ํ าหนักเบามากด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ความแข็ง
เกร็งจึงส่งผลกระทบน้อยเช่นกัน
สําหรับโครงสร้างของแขนกลตาม สามข้อต่อแรกเป็ นรูปแบบ RR-P โดยการออกแบบให้ขอ้ ต่อที่ 3 เป็ นข้อต่อแบบเลื่อน (Prismatic
joint) เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการเคลื่อนทีเ่ ข้าหางานในบริเวณแคบๆ
โดยใช้การสอดเข้าไปได้ ข้อต่อแบบเลื่อนนี้ได้ใช้ ball-screw เป็ นระบบ
ส่งกําลัง นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบโดยใช้กลไกสีข่ อ้ ต่อ (Four-bar
linkage) มาร่วมกับโครงสร้างอนุ กรม โดยใช้เป็ นส่วนหนึ่งของระบบส่ง
กําลังสําหรับการขับข้อ ต่อหมุนที่ 2 เพื่อเป็ นการลดความเฉื่ อย เพิม่
ความแข็งเกร็ง และ เพิม่ ความแม่นตรงให้กบั ระบบอีกด้วย
ลักษณะสําคัญอีกประการสําหรับการเข้าถึงงานในพืน้ ทีจ่ ํากัด คือ
ก้านต่อที่ 4 จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (ประมาณ 12 มิลลิเมตร) และ
ยาวเป็ นพิเศษ (ยาวสุดได้ประมาณ 450 มิลลิเมตร) โดยภาพโครงสร้าง
ของแขนกลตามแสดงไว้ในรูปที่ 2

2. หลักเกณฑ์ในการออกแบบแขนกลตาม
แขนกลตามสําหรับงานวิจยั นี้มงุ่ เน้นให้สามารถใช้งานร่วมกับแขน
กลนํ า สํา หรับ การทํา งานขนาดเล็ก ๆ ภายในพื้น ที่จํา กัด ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ปจั จัยทีต่ อ้ งคํานึงถึงเป็ นส่วนสําคัญอันดับแรก คือ
การออกแบบอย่างไรให้แขนกลตามดังกล่าว มีละเอียด ความแม่นตรง
และ ความแม่นยําสูงสุด โดยจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป ปจั จัยทีส่ าํ คัญ
ต่อมาเกีย่ วข้องกับพืน้ ทีก่ ารทํางาน (Workspace) และการเข้าถึงงานใน
บริเวณพื้นที่จํากัด ซึ่งปจั จัยเกี่ยวกับพื้นที่ทํางานนี้ จะขึ้นกับลักษณะ
โครงสร้างของแขนกลเป็ นสําคัญ สํารับปจั จัยสุดท้ายเกีย่ วข้องกับความ
เหมาะสมของโครงสร้างแขนกลตาม กับการนํามาใช้ร่วมกันกับแขนกล
นําแฟนท่อม ปจั จัยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาได้อธิบายไว้โดยละเอียดดังนี้
2.1 รูปแบบโครงสร้าง
เพือ่ ความสะดวกในการทํางานทัวไปนั
่ น้ พืน้ ทีก่ ารทํางานจะต้องมี
ขนาดใหญ่เพียงพอ โดยแขนกลจะต้องสามารถเคลื่อนทีไ่ ด้อย่างสะดวก
สํา หรับ งานวิจ ัย นี้ แขนกลตามประกอบด้ว ย 6 องศาอิส ระ และได้
ออกแบบโดยใช้โครงสร้างอนุ กรม (Serial mechanism) เนื่องจากเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงสร้างขนาน (Parallel mechanism) แล้วได้พบว่า
โครงสร้างอนุ กรมนัน้ มีขอ้ ได้เปรียบ คือ มีอตั ราส่วนพืน้ ทีก่ ารทํางาน
เทียบกับพื้นที่ฐานมากกว่าโครงสร้างแบบขนานมาก โดยจะส่งผลให้
แขนกลมีค วามกะทัดรัด มากขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้า งแบบอนุ ก รมมี
ความซับซ้อนน้อยกว่ามาก ซึง่ ส่งผลดีคอื ความสะดวกในการ ประกอบ
ซ่อมแซม รวมถึงการสอบเทียบ (Calibration) อีกด้วย
ในทางกลับ กัน เมื่อ กล่ า วถึง ข้อ ดีข องโครงสร้า งแบบขนานนั น้
โครงสร้างแบบขนานมีความเฉื่อยตํ่า และ ความแข็งเกร็งสูงมาก แต่เมือ่
พิจารณาแล้วจะเห็นว่า คุณสมบัติด งั กล่าวส่ง ผลดีกบั แขนกลตามใน
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รูปที่ 2 โครงสร้างของแขนกลตามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2.2 ความเกี่ยวข้องกับแขนกลนํา
โครงสร้างบริเวณข้อมือ (Wrist) หรือก็คอื ข้อต่อที่ 4 ถึง 6 ของ
แขนกล เป็ นส่วนสําคัญที่สุด ทีจ่ ะส่งผลต่อความสะดวกของผูใ้ ช้ระบบ
แขนกลนํ า-ตาม โดยโครงสร้างข้อมือของทัง้ แขนกลนํ า และ แขนกล
ตาม ควรจะเป็ นลักษณะเดียวกัน ในทีน่ ้ีได้ใช้โครงสร้าง Spherical joint
แบบ roll-pitch-roll ซึง่ นอกจากจะสัมพันธ์กบั แขนกลนําแล้ว ยังสามารถ
ออกแบบกลไกได้งา่ ย และการคํานวณไม่ซบั ซ้อนอีกด้วย
สํ า หรับ ข้อ มือ ซึ่ง ต้ อ งการออกแบบให้ ม ีข นาดเล็ ก มากนั น้ ไม่
สามารถติดตัง้ มอเตอร์ลงบนก้านต่อได้โดยตรง เนื่องจากจะส่งผลต่อ
ขนาด และ นํ้ าหนักทีป่ ลายแขนมาก ดังนัน้ สําหรับข้อต่อที่ 5 และ 6 จึง
ใช้กลไก Tendon-driven มาช่วยในการส่งกําลังในระยะทางไกล โดย
มอเตอร์ทงั ้ สองจะติดตัง้ อยู่บนก้านต่อที่ 4 ใกล้กบั บริเวณกลไกสีข่ อ้ ต่อ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

อย่างไรก็ตามการเคลื่อนทีข่ องก้านต่อ 5 และ 6 จะมีความสัมพันธ์กนั
อยู่แบบ Couple แต่กส็ ามารถคํานวณสมการการเคลื่อนทีไ่ ด้ทถ่ี ูกต้อง
ได้ สําหรับโครงสร้างของข้อมือนัน้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3

37 mm

รูปที่ 3 โครงสร้างของข้อมือของแขนกลตาม
2.3 ความละเอียด (Resolution)
ปจั จัยสําคัญทีส่ ่งผลกับความละเอียดโดยรวมของแขนกลตาม คือ
ขนาดของโครงสร้าง และ ความละเอียดของอุปกรณ์วดั มุม (Encoder)
สําหรับขนาดโครงสร้างนัน้ ความยาวของก้านต่อจะต้องมีขนาดไม่ยาว
เกินไป เพราะความผิดพลาดทีป่ ลายแขนจะเกิดมากขึน้
สําหรับความละเอียดของอุปกรณ์วดั มุมนัน้ สามารถเพิม่ สัญญาณ
การนับต่อรอบการหมุน (PPR: Pulse per Revolution) ได้ดว้ ยการ
ติดตัง้ ชุดเฟืองทดทีม่ อี ตั ราทดสูงเข้ากับอุปกรณ์ดงั กล่าว
2.4 ความแม่นยํา (Accuracy)
ความแม่นยํานัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความถูกต้องของโครงสร้างโดยรวม และ
ชิ้นส่ว นต่า งๆภายในกลไก เทีย บกับในสมการคิเนมาติก ส์ ซึ่งได้แ ก่
ขนาดของก้านต่อ ขนาดของมูเ่ ล่ รวมถึงมุมเอียงผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการประกอบด้วย อย่างไรก็ตามปจั จัยดังกล่าวสามารถชดเชยได้
ด้วยการสอบเทียบในภายหลัง
2.5 ความแม่นตรง (Precision)
ความแม่นตรงนัน้ สามารถพิจารณาจากความสามารถในการทําซํ้า
(Repeatability) ซึง่ ปจั จัยสําคัญทีต่ อ้ งคํานึงถึงคือ Backlash ภายในชุด
เฟื อง การยืดหดของสาย Tendon และ ความหลวมคลอนทีจ่ ุดต่างๆ
ภายในกลไก ซึง่ ทัง้ หมดนี้จะส่งผลให้แขนกลมีความไม่เชิงเส้น และ เกิด
ความผิดพลาดในการควบคุมมากขึน้
Backlash นัน้ โดยปรกติมอี ยู่มากภายในชุดเฟือง โดยผลทีเ่ กิดขึน้
คือความผิดพลาดของตําแหน่งการหมุน เมือ่ เกิดการหมุนในทิศทางตรง
ข้ามกับทิศทางเดิม Backlash สามารถกําจัดออกได้โดยใช้ชุดเฟื องฮาร์
โมนิก (Harmonic gear) โดยชุดเฟื องนี้จะมีอตั ราทดทีส่ งู มาก จะถูกติด
ตัง้ อยู่กบั มอเตอร์ ซึง่ นอกจากจะช่วยลดความผิดพลาดได้แล้ว ยังช่วย
ในด้านความละเอียดในการวัดมุม และ เพิม่ แรงบิด (Torque) อีกด้วย
สําหรับการยืดหดของสาย Tendon นัน้ จะส่งผลใกล้เคียงกับ
Backlash ภายในเฟื องมาก การแก้ไขทําได้โดยการเลือกวัสดุทม่ี คี วาม
ยืดหยุ่นตํ่า ได้แก่ เส้นลวดแสตนเลส และทําให้สาย Tendon มีความตึง
อยูเ่ สมอโดยการเพิม่ อุปกรณ์เพิม่ ความตึงเสริมเข้าไป

3. สมการคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากแขนกลมีโครงสร้างแบบอนุกรมรูปแบบ R-R-P-R-R-R
ซึง่ เป็ นรูปแบบทั ่วไปและมีทฤษฎีรองรับอยูแ่ ล้ว
ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกใช้
วิธกี ารแบบเมทริกส์ในการหาสมการคิเนมาติกส์ โดยเริม่ ต้นด้วยการตัง้
แกน และ พรรณนาแขนกลด้วยวิธขี อง Denavit-Hartenberg [3] โดย
พารามิเตอร์แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์แบบเดนาวิต-ฮาร์เทนเบิรก์ ของแขนกลตาม
i
ai-1
αi-1
di
θi
L1
θ1
1
0
-90°
θ2
2
0
0
90°
d3
3
0
0
0
θ
4
0
0
4
-90°
θ
5
0
0
5
90°
L6
θ6
T
0
0
3.1 คิ เนมาติ กส์เดิ นหน้ า (Forward kinematics)
คิเนมาติกส์เดินหน้าใช้ในการหาค่าของตัวแปรในพิกดั คาร์ทเี ซียน
จากตัวแปรของแต่ละข้อต่อ เพือ่ ความสะดวกในการใช้งานจึงได้เขียนไว้
ในรูป Transformation matrix ซึง่ สามารถคํานวณจากสมการที่ (3.1)
สําหรับงานวิจยั นี้ ได้ใช้คเิ นมาติกส์เดินหน้าในขัน้ ตอนการสอบเทียบ
โดยนําค่าทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับค่าตําแหน่งจริงจากเครือ่ งมือวัด
0
TT = 0T1 1T2 2T3 3T4 4T5 5TT
(3.1)
3.2 คิ เนมาติ กส์ย้อนกลับ (Inverse kinematics)
คิเนมาติกส์ยอ้ นกลับใช้ในการหาค่าของมุมของแต่ละข้อต่อจากตัว
แปรในพิกดั คาร์ทเี ซียน ซึง่ มักจะอยู่ในรูปของ Transformation matrix
สมการคิเนมาติกส์ยอ้ นกลับแสดงไว้ในสมการที่ (3.2) ถึง (3.7)
⎛
⎛ p y − d6 a y ⎞
d2
-1
θ1 = tan -1 ⎜
⎟ − tan ⎜
2
2
⎜
p
−
d
a
6 x ⎠
⎝ x
⎝ ± r − d2

⎞
⎟
⎟
⎠

(3.2)

โดย
r =

( px − d 6 ax )

2

+

(p

y

− d6 a y )

2

⎛ c1 ( px − d 6 ax ) + s1 ( p y − d 6 a y ) ⎞
⎟
θ2 = tan -1 ⎜
⎜
⎟
( pz − d 6 az )
⎝
⎠

(

(3.3)

)

d3 = s2 c1 ( px − d 6 ax ) + s1 ( p y − d 6 a y ) + c2 ( pz − d 6 az )

(3.4)
⎛
− s1ax + c1a y
θ4 = tan -1 ⎜
⎜ c2 ( c1ax + s1a y ) − s2 az
⎝

(

⎞
⎟
⎟
⎠

; θ4 ≠ 0

(3.5)

)

⎛ c4 c2 ( c1ax + s1a y ) − s2 az + s4 ( − s1ax + c1a y ) ⎞
⎟
θ5 = tan −1 ⎜
⎜
⎟
s2 ( c1ax + s1a y ) + c2 az
⎝
⎠

(3.6)
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⎛s ⎞
θ6 = tan −1 ⎜ 6 ⎟
⎝ c6 ⎠

โดย

(3.7)

d 23 = d32 = −m3G3x

( (

)

s6 = −c5 c4 c2 ( c1ox + s1o y ) − s2 oz + s4 ( − s1ox + c1o y )

(

+ s5 s2 ( c1ox + s1o y ) + c2 oz

(

)

)

)

c6 = − s4 c2 ( c1ox + s1o y ) − s2 oz + c4 ( − s1ox + c1o y )

3.3 แบบจําลองพลศาสตร์ (Dynamics Model)
สําหรับแขนกลในงานวิจยั นี้ โครงสร้างของสามแกนแรกซึง่ กล่าว
ได้วา่ เป็ นโครงสร้างหลักนัน้ ขนาดของก้านต่อทีย่ าว และมีมวลมากเมือ่
เทียบกับโครงสร้างของข้อมือ
ซึง่ โครงสร้างดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
อย่างมาก ต่อความแม่นยําโดยรวมทีป่ ลายแขนกล ในอีกนัยหนึ่ง อาจ
กล่าวได้วา่ พลศาสตร์ของส่วนข้อมือมีผลต่อความแม่นยําโดยรวมน้อย
มาก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การหาแบบจําลองพลศาสตร์เฉพาะสามแกน
แรกโดยใช้วธิ ขี องรากรานจ์-ออยเลอร์ (Lagrange Euler) [4] ซึง่ ข้อมูล
ของพารามิเตอร์ทส่ี าํ คัญต่างๆ ได้แก่ ความยาวข้อต่อ มวลของก้านต่อ
ตําแหน่งศูนย์กลางมวล และ โมเมนต์ความเฉื่อย ได้จากแบบจําลองใน
คอมพิวเตอร์ ซึง่ มีความผิดพลาดเกิดขึน้ เล็กน้อย เมือ่ เทียบกับค่าทีไ่ ด้
จากการวัดจากชิน้ งานจริง แบบจําลองพลศาสตร์ได้แสดงอยูใ่ นรูปของ
แรงบิดป้อน (Computed Torque) ในกรณีทเ่ี ป็ นข้อต่อหมุน และ แรง
ป้อน (Computed Force) กรณีทเ่ี ป็ นข้อต่อเลื่อน ดังสมการที่ (3.8)
τ = D ( q ) q&& + h ( q, q& ) + c ( q ) + f (q& )
(3.8)
โดย τ คือ เวกเตอร์ (3x1) ของ แรงบิดป้อน τ (หรือแรงป้อน F )
D คือ เมตริกส์ (3x3) ของพจน์ความเฉื่อย
h คือ เวกเตอร์ (3x1) ของพจน์แรงโคลิโอริส และ แรงสูศ่ น
ู ย์กลาง
c คือ เวกเตอร์ (3x1) ของพจน์แรงโน้มถ่วง
f คือ เวกเตอร์ (3x1) ของพจน์แรงเสียดทาน
q คือ มุม θ (กรณีขอ้ ต่อหมุน) หรือ ระยะ d (กรณีขอ้ ต่อเลื่อน)

ในการคํานวณตามสมการ (3.8) ได้ละทิง้ พจน์ของแรงเสียดทาน
f (q& ) ซึง่ เป็ นฟงั ก์ชนของความเร็
ั่
วไป เนื่องจากแขนกลตามในงานวิจยั
นี้ได้ถกู ออกแบบให้ทาํ งานในความเร็วตํ่า ดังนัน้ พจน์ดงั กล่าวจึงส่งผล
น้อยมาก อย่างไรก็ตามรายละเอียดสําหรับพจน์อ่นื นัน้ ได้แสดงไว้ตาม
สมการที่ (3.9) ถึง (3.12)
⎡ d11
D ( q ) = ⎢⎢ d 21
⎢⎣ d31

d12
d 22
d32

d13 ⎤
d 23 ⎥⎥
d33 ⎥⎦

(3.9)

โดย
d11 = − ⎡⎣ I 3 xx + I 2 xx − I 2 zz + 2d 3 m3G3 z + d32 m3 ⎤⎦ c22 + 2d3 m3G3 z
+ [ d3 m3G3 x + I 2 xz ] s22 + d32 m3 + I 3 xx + I1 yy + I 2 xx + kr21 I1m
d12 = d 21 = − ⎡⎣ 2d3 m3G3 z + d32 m3 + I 3 xx ⎤⎦ c22 + I 3 xx
+ d3 m3G3 x s22 + 2d3 m3G3 z + d32 m3
d13 = d31 = 0
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d 22 = 2d3 m3G3 z + d32 m3 + I 3 yy + I 2 yy + kr22 I 2 m

d33 = m3

h ( q, q& ) = [ h1

h2

h3 ]

T

(3.10)

โดย

h1 = ⎡⎣( m3 d32 + 2m3 d3G3 z + I 2 xx − I 2 zz + I 3 xx ) s22
+ ( 2d3 m3G3 x + 2 I 2 xz ) c22 ⎤⎦ θ& 1θ& 2 + m3 [G3 x s22 +

( d3 + G3 z )(1 − c22 )⎤⎦ ( θ& 1d&3 + 1 2 θ& 2 θ& 3 )

h2 = 2m3 [G3 z + d3 ] θ& 2 d&3 − ⎡⎣ + ( d3 m3G3 x + I xz 2 ) c22

d 2 m + 2d3 m3G3 z I xx 3 − I zz 2 + I xx 2 ) s22 ⎤ θ& 12
2( 3 3
⎦
2
h3 = m3 ⎡( G3 z + d3 ) c22 + 1 G3 x s22 ⎤ θ& 1 − m3 [G3 z + d3 ] θ& 22
2
⎣
⎦
1

c ( q ) = [C1 C2

C3 ]

T

(3.11)

โดย
C1 = 0

C2 = − g ( ( m2 G2 z + m3G3 z + m3 d 3 ) s2 + ( m2 G2 x + m3G3 x ) c2 )

C3 = m3 gc2
τ = [ τ1

τ2

F3 ]

T

(3.12)

จากสมการ (3.12) เนื่องจากข้อต่อแบบเลื่อน (ข้อต่อที่ 3) ถูกขับ
โดยมอเตอร์ผา่ น ball-screw แรง F3 ทีค่ าํ นวณได้นนั ้ จึงจําเป็ นต้อง
แปลงให้อยูใ่ นรูปของแรงบิด τ3 โดยสามารถคํานวณด้วยสมการ (3.13)
τ3 =

F3 D p ⎡ Ld + μπD p ⎤
⎛ 2πd&&3 ⎞
⎢
⎥ + ( J motor + J screw ) ⎜
⎟ ± τ friction
2 ⎢⎣ πD p - μLd ⎥⎦
⎝ Ld ⎠

(3.13)
โดย
I ijk คือ โมเมนต์ความเฉื่อยของก้านต่อ i ตามแนวแกน ij
I mi คือ โมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์ทข่ี บั ก้านต่อ i

kri คือ อัตราทดของมอเตอร์ i

คือ มวลของก้านต่อ i
Gij คือ ตําแหน่ งจุดศูนย์กลางมวลของก้านต่อ i ตามแนวแกน j
DP คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์ขลางวงกลมพิทช์ ของ Ball-screw
Ld คือ ระยะระหว่างเกลียว(Lead) (mm/rev) ของ ball-screw
μ คือ สัมประสิทธิแรงเสียดทานของ Ball-screw
J motor + J screw คือ ความเฉื่อยรวมของมอเตอร์และ Ball-screw
τ friction คือ แรงบิดเสียดทานรวม
4. แขนกลนําแฟนท่อม
แขนกลนําแฟนท่อม (รูปที่ 3) ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย ทัง้ ด้าน
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ และงานวิจยั เกี่ยวกับระบบแขนกลนํ า-ตาม
เนื่องจากแฟนท่อมสามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของการวิจยั
ได้เป็ นอย่างดี คือ มี 6 องศาอิสระ คือสามารถระบุตําแหน่ ง และ การ
วางตัว ของจุ ด ปลายแขนได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยสามารถระบุ
mi
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ตําแหน่ งได้แม่นยํามากมีความละเอียดถึง 0.055 มิลลิเมตร นอกจากนี้
ยังสามารถสร้างแรงโต้ตอบกับผูใ้ ช้ใน 3 ทิศทางได้ดว้ ย

เลือกใช้ตวั ควบคุมแบบ PID ร่วมกับการชดเชยแรงโน้ มถ่วง (PIDGravity compensation) โดยแผนผังการควบคุมได้แสดงไว้ดงั รูปที่ 4

รูปที่ 3 แขนกลนําแฟนท่อม [2]

รูปที่ 4 ระบบควบคุมแบบ PID-Gravity compensation

การติดต่อกับแขนกลนําแฟนท่อมสามารถทําได้งา่ ย เนื่องจากทาง
ผูผ้ ลิตมีไดรฟ์เวอร์ของอุปกรณ์ (Device driver) และไลบราลี่ (Library)
ให้มาพร้อมอยู่แล้ว สําหรับงานวิจยั นี้การติดต่อนัน้ จะใช้เฉพาะส่วนที่
ติดต่อกับระบบระดับล่าง (Low-level) หรือไลบราลี่ HDAPIเท่านัน้ โดย
HDAPI นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ ําเป็ นสําหรับการควบคุมได้ ได้แก่
ตําแหน่ งในพิกดั คาร์ทเี ซียน การวางตัวในพิกดั คาร์ทเี ซียน ข้อมูลดิบ
ของอุปกรณ์วดั มุม ความเร็วของปลายแขน การสร้างแรงในพิกดั คาร์ท ี
เซียน รวมไปถึงข้อมูลทีใ่ ช้สาํ หรับการสอบเทียบต่างๆด้วย
นอกจากนัน้ แฟนท่อมยังสามารถสร้างฐานเวลา เพือ่ ใช้สาํ หรับการ
สุม่ ข้อมูลสําหรับใช้ในระบบควบคุม โดยอัตราการสุม่ (Sampling rate)
ทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้เท่ากับ 1000 Hz โดยในการควบคุมนัน้ ได้เลือกใช้ฐาน
เวลาแบบ Asynchronous Scheduler

ดังเหตุผลทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นเกีย่ วกับปจั จัยกายภาพ ตัวควบคุม
แบบ PID ร่วมกับการชดเชยแรงโน้มถ่วงได้ถูกนํามาใช้กบั โครงสร้าง 3
ข้อต่อแรกเท่านัน้ สําหรับโครงสร้างส่วนข้อมือ ได้ใช้ตวั ควบคุมแบบ
PID ซึง่ เป็ นการควบคุมแต่ละข้อต่ออย่างอิสระต่อกัน (Decentralize)

5. ระบบควบคุมแขนกลตาม
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการควบคุมระดับล่าง (Low-level control)
ของแขนกลตาม โดยสําหรับงานวิจยั นี้ได้แบ่งการควบคุมออกเป็ น 2
ลักษณะตามลักษณะการเคลื่อนที่ ซึ่งได้แก่ การเคลื่อนที่แบบหยาบ
(Coarse motion) และ การเคลื่อนทีแ่ บบละเอียด (Fine motion) ซึง่ มี
ความแตกต่างกันเล็กน้อยในแง่ของจุดประสงค์การทํางาน
สําหรับการเคลื่อนทีแ่ บบหยาบนัน้ จะเน้นให้สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้
เข้าสูบ่ ริเวณทีต่ อ้ งการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีความแม่นยํา
ในขณะทีก่ ารเคลื่อนทีแ่ บบละเอียด นัน้ จะเน้นไปทีค่ วามถูกต้องแม่นยํา
ของตําแหน่ ง เป็ นสํา คัญ โดยการเคลื่อนที่นัน้ จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่
ราบเรียบ
การควบคุมทัง้ สองลักษณะนัน้ ได้ใช้ระบบควบคุมลักษณะเดียวกัน
แต่จะแตกต่างกันทีค่ ่าเกน (Gain) สําหรับการเลือกระบบควบคุมนัน้
เมื่อได้พจิ ารณาแบบจําลองทางพลศาสตร์แล้ว ได้พบว่าการออกแบบ
ทางกลทีเ่ หมาะสม เช่น การเลือกใช้เฟื องอัตราทดสูงมาก การใช้กลไก
ทีป่ ราศจาก backlash และ การออกแบบโครงสร้างทีล่ ดผลจากแรงโน้ม
ถ่วง นัน้ สามารถลดผลของความไม่เชิงเส้น (Nonlinearity) ลงได้มาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วนของกําลังของมอเตอร์ต่อภาระจาก
นํ้าหนักก้านต่อแล้ว พบว่าปจั จัยจากแรงโน้มถ่วงมีผลกระทบต่อความ
แม่นยําในการเคลื่อนทีอ่ ย่างมาก โดยเฉพาะก้านต่อที่ 2 ซึง่ เคลื่อนทีใ่ น
แนวตัง้ ฉากกับพืน้ โลก ดังนัน้ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนดังกล่าว จึงได้

6. การเชื่อมต่อระหว่างแขนกลนํา และ แขนกลตาม
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการควบคุมระดับสูง (High-level control) ซึง่
เป็ นกระบวนการประมวลผลจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแขนกลนํา เพือ่ หามุม
อ้า งอิง ของแขนกลตาม โดยมุ ม อ้า งอิง เหล่ า นี้ จ ะถู ก ส่ง ไปใช้ใ นการ
ควบคุมแขนกลตามในระดับล่างต่อไป
6.1 ความแตกต่างของการตัง้ แกนระหว่างแขนกลทัง้ สอง
แขนกลนํ าแฟนท่อมจะส่ง ข้อมูลในรูปแบบของ Transformation
Matrix โดยข้อมูลนี้ยงั ไม่สามารถส่งไปยังแขนกลตามเพือ่ เป็ นสัญญาณ
อ้างอิงได้โดยตรง เนื่องจากการตัง้ แกนที่ฐานและปลายแขน ระหว่าง
แขนกลนํา และ แขนกลตามมีลกั ษณะต่างกัน ดังรูปที่ 5 โดยที่ S แทน
แขนกลตาม P แทนแขนกลนํา {B} แทนกรอบอ้างอิงของฐาน (Base
frame) และ {T} แทนกรอบอ้างอิงของปลายแขน (Tool frame)
{B}

YS

ZS

XP

YS
YP ZS

{T}

XS

ZP

XP XS
YP

ZP

รูปที่ 5 การตัง้ แกนของแขนกลนํา และ แขนกลตาม
การแปลงให้แกนของแขนกลทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั สามารถทํา
ได้โดยการแม็พเมทริกซ์ ดังแสดงในสมการที่ (6.1)
SB
SB
PB
PT
(6.1)
ST T = PT T PT T ST T
โดยที่ ST คือ กรอบอ้างอิงของปลายแขนของแขนกลตาม SB คือ
กรอบอ้างอิงของฐานของแขนกลตาม PT คือ กรอบอ้างอิงของปลาย
แขนของแขนกลนํา และ PB คือ กรอบอ้างอิงของฐานของแขนกลนํา
จากเมทริกซ์ PBPTT ทีไ่ ด้จากแฟนท่อม ตามสมการที่ (6.2) เมื่อทํา
การแม็พโดยสมการที่ (6.1) แล้ว จะได้เมทริกซ์เทียบกับแขนกลตาม
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T ดังสมการที่ (6.3) ซึง่ จะนําไปแปลงเป็ นสัญญาณการอ้างอิงสําหรับ

SB
ST

X Pi

แขนกลตามต่อไป

ΔX Pij
⎡ nx
⎢n
PB
⎢ y
PTT =
⎢ nz
⎢
⎣⎢ 0

⎡ − nz
⎢−n
SB
⎢ x
=
T
ST
⎢ ny
⎢
⎢⎣ 0

ox

ax

oy
oz

ay
az

0

0

oz

az

ox

ax

−o y

−a y

0

0

px ⎤
p y ⎥⎥
pz ⎥
⎥
1 ⎦⎥

(6.2)

− pz ⎤
− px ⎥⎥
py ⎥
⎥
1 ⎥⎦

(6.3)

XS0
XSi
ΔXSij

G Mij

6.2 การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเคลื่อนที่แบบหยาบและละเอียด
การเคลื่อนทีท่ งั ้ สองลักษณะ จะถูกระบุดว้ ยค่าเกนขยายตําแหน่ ง
การเคลื่อนที่ (Motion amplified gain) G M ซึง่ เป็ นอัตราส่วนระหว่าง
ระยะการเคลื่อนทีข่ องปลายแขนกลตาม ต่อระยะการเคลื่อนทีข่ องปลาย
แขนกลนํา และในการทดลองโดยทัวไปผู
่ ว้ จิ ยั ได้กําหนดให้ G M = 1
สําหรับการเคลื่อนที่แบบหยาบซึ่งมีผลให้การเคลื่อนที่ของแขนกลทัง้
สองมีระยะเท่ากัน และ G M = 0.1 สําหรับการเคลื่อนทีแ่ บบละเอียด
ซึง่ ส่งผลให้แขนกลตามเคลื่อนทีไ่ ปในระยะทีน่ ้อยกว่าแขนกลนํา10 เท่า
อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการบังคับแขนกลตามของผูใ้ ช้งาน
ค่าเกน G M จะนําไปใช้กบั การขยายตําแหน่ งเท่านัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับวางตัวของปลายแขนเลย ซึ่งหมายความว่า การวางตัวของปลาย
แขนกลตาม และ ปลายแขนกลนํ าจะอยู่ในลักษณะเดียวกันตลอดเวลา
สําหรับการเคลื่อนทีท่ ุกลักษณะ
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ต้องการออกแบบให้สามารถสับเปลีย่ นลักษณะการ
เคลื่อนทีไ่ ด้อย่างราบรืน่ ตลอดเวลาของการใช้งาน จึงทําให้ค่าเกน G M
จําเป็ นต้องถูกรับเข้ามาตลอดทุกรอบการสุ่มข้อมูล โดยรูปที่ 6 แสดง
การเคลื่ อ นที่ ข องตํ า แหน่ งของปลายแขนกลทั ง้ สองเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงค่า เกน G M โดยที่เ ส้น เชื่อ มต่ อ แต่ ล ะเส้น แสดงถึง การ
เคลื่อนทีภ่ ายในหนึ่ง รอบการสุม่ ข้อมูล

คือ ตําแหน่งของปลายแขนกลนํา ทีต่ าํ แหน่ง i
คือ ระยะระหว่างตําแหน่ง i และ j ของแขนกลนํา
คือ ตําแหน่งเริม่ ต้นของปลายแขนกลตาม
คือ ตําแหน่งของปลายแขนกลตาม ทีต่ าํ แหน่ง i
คือ ระยะระหว่างตําแหน่ง i และ j ของแขนกลตาม
คือ ค่าเกนขยายตําแหน่งระหว่างตําแหน่ง i และ j

ตําแหน่ งของปลายแขนกลตาม ณ เวลาใดๆ สามารถคํานวณได้
จากค่าเกน G M ของช่วงเวลานัน้ ๆ และ ข้อมูลของแขนกลทัง้ สองใน
รอบการสุม่ ข้อมูล ครัง้ ก่อน ตามสมการที่ (6.4)
X Si = X S ( i −1) + GM ( i −1)i ( X Pi − X P (i −1) )
(6.4)
เมื่อได้ตําแหน่งอ้างอิงของแขนกลตาม ( X Si ) จากสมการที่ (6.4)
แล้ว จะนํ าตําแหน่ งดังกล่าวมาแทนลงในเวกเตอร์ตําแหน่ งในเมทริกซ์
SB
จากนัน้ จึงนํ าเมทริกซ์ดงั กล่าวทีไ่ ด้ถูกแก้ไข
STT ในสมการที่ (6.3)
ตําแหน่งแล้วมาหามุมอ้างอิงสําหรับแต่ละข้อต่อของแขนกลตาม โดยใช้
สมการคิเนมาติกส์ย้อนกลับ เมื่อได้มุมอ้างอิงของทัง้ หกข้อต่อแล้วจึง
นําไปควบคุมการเคลื่อนทีข่ องแขนกลตามในระดับล่างต่อไป
7. วิ ธีการและผลการทดสอบ
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ส่วน คือ การทดสอบความแม่นยํา
และ การทดสอบโดยใช้งานจริง
7.1 การทดสอบความแม่นยํา
หลังจากการปรับตัง้ และสอบเทียบแล้ว การทดลองนี้ได้ถูกกําหนด
ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความแม่นยําขณะเคลื่อนที่ โดยเส้นทาง
การเคลื่อนทีน่ ัน้ ถูกสร้างขึน้ แบบสุ่มโดยแขนกลนํ าแฟนท่อม ซึ่งผูว้ จิ ยั
เป็ นผูบ้ งั คับเส้นทาง
การทดลองนี้ได้กระทํากับการเคลื่อนที่ทงั ้ สองลักษณะ คือ แบบ
หยาบ ( G M = 1) และ แบบละเอียด ( G M = 0.1) สําหรับผลการทดลอง
นัน้ ได้พจิ ารณาเปรียบเทียบ ความผิดพลาดของตําแหน่ งและมุมการ
วางตัวของปลายแขนกลนํากับปลายแขนกลตามในพิกดั ค่รท์ เี ซียน โดย
การเคลื่อนทีแ่ บบหยาบนัน้ มีความผิดพลาดของตําแหน่ งเฉลี่ย 2.117
มิลลิเมตร และความผิดพลาดของการวางตัวเฉลีย่ 0.728 องศา ในขณะ
ที่ เคลื่อนทีแ่ บบละเอียดนัน้ มีความผิดพลาดของตําแหน่งเฉลีย่ 0.862
มิลลิเมตร และความผิดพลาดของการวางตัวเฉลีย่ 0.472 องศา โดย
ตัวอย่างเส้นทางเดินหนึ่งของการทดสอบได้แสดงไว้ดงั รูปที่ 7

รูปที่ 6 ตําแหน่งของปลายแขนกลทัง้ สอง ขณะทีเ่ ปลีย่ นค่า GM
T

โดย X= ⎡⎣ Px Py Pz ⎤⎦
X P0
คือ ตําแหน่งเริม่ ต้นของปลายแขนกลนํา
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8. สรุปผลการทดลอง
ความแม่นยําของระบบแขนกลนํ า-ตาม มีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะการเคลื่อนที่ของแขนกล โดยการเคลื่อนที่แบบละเอียดนัน้ มี
ความผิดพลาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ซึง่ เพียงพอกับการใช้งานจริง ทัง้ นี้
เนื่องจากเป็ นระบบแขนกลนําและตาม ความผิดพลาดดังกล่าวสามารถ
ชดเชยได้ในระดับหนึ่งโดยการบังคับของผูใ้ ช้เอง

รูปที่ 7 เส้นทางเดินแบบสุม่ ของตําแหน่งปลายของแขนกลทัง้ สอง
ในพิกดั คาร์ทเี ซียน
7.2 การทดสอบโดยการใช้งานจริ ง
ในการทดลองในขัน้ ต้นนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ทดลองใช้แขนกลนํ า บัง คับ
แขนกลตามให้เคลื่อนทีจ่ ากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึง่ ห่างกันประมาณ
3 มิลลิเมตร โดยผูท้ ดลองสามารถสังเกตภาพการเคลื่อนทีข่ องแขนกล
นําได้ตลอดเวลา โดยผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ดจิ ติ อล [5] ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้กบั
ฐานของแขนกลตาม โดยลักษณะการจัดอุปกรณ์ทดลองแสดงไว้ดงั รูปที่
8 และ ตัวอย่างภาพจากกล้องจุลทรรศน์ดจิ ติ อลขณะทดลอง ดังรูปที่ 9
ผลการทดลองนัน้ ปลายแขนกลตามสามารถเคลื่อนทีไ่ ปยังตําแหน่ งทีผ่ ู้
ทดลองคาดหวังได้อย่างรวดเร็ว และ แม่นยํา โดยความผิดพลาดไม่เกิน
0.5 มิลลิเมตร ทัง้ นี้ผลดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ความชํานาญของผูท้ ดลองด้วย
ในการทดลองขัน้ ต่อไปนัน้ ผูว้ จิ ยั จะทดลองใช้แขนกลตามหนีบจับ
เส้นลวดเพือ่ ร้อยเข้ารูเข็มทีม่ ขี นาดไม่เกิน 1 มิลลิเมตร โดยการทดลอง
ส่วนนี้จดุ ประสงค์ทเ่ี พิม่ ขึน้ คือ ทดสอบความคล่องตัวของการบังคับแขน
กลทัง้ สองว่ามีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

กล้องจลทรรศน์ดจิ ติ อล

ปลายแขนกลตาม
รูปที่ 8 ลักษณะการจัดอุปกรณ์ทดลองแสดง
ปลายแขนกลตาม

9. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการใช้งานระบบแขนกลนํา-ตามให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ความแม่นยําสูงสุดนัน้ ความชํานาญของผู้ใช้งานเป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญมาก ดังนัน้ หากเพิม่ เติมส่วนของวิธกี ารทีล่ ดความไม่สะดวกส่วน
นี้ลงได้จะส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพขึน้ มาก โดยวิธกี ารดังกล่าว
ได้แก่ เพิม่ ระบบสะท้อนแรง (Force feedback) เพือ่ ให้ผใู้ ช้ได้รบั รูถ้ งึ
สภาพทีเ่ กิดขึน้ จริง และ การใช้ขอบเขตเสมือนจริง (Virtual wall) เพือ่
จํากัดขอบเขตการเคลื่อนทีข่ องแขนกลตาม ให้เป็ นไปในบริเวณพืน้ ทีท่ ่ี
ต้องการเท่านัน้
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Abstract
This research is to develop computer aided design
(CAD) software, the CU-Solid. The software covers
various type of 3-D solid modeling techniques based on the
Parasolid kernel under Windows platform. This software
can be used for creating and modifying solid models using
Parametric Feature-Based technology. The supporting
features included are extrusion, extrusion cutout,
revolution, revolution cutout, swept, swept cutout, loft, loft
cutout, fillet, chamfer and hollow. The Parasolid
Transmission XT format is used as the main data format
for storing the solid data. This data format is compatible
with many commercial packages using the Parasolid kernel
as modeler. The CU-Solid is extended capabilities to cover
gem stones design. And from the design data, parameters
needed for controlling our in-house development faceting
machine can be obtained directly from the CU-Solid.
To verify the compatibility of the data format, with
commercial packages, Unigraphics, SolidEdge, and
SolidWorks, are used as reference system. These
commercial packages based on the same Parasolid kernel.
The results shown that the CU-Solid can import and export
the commercial packages data files correctly.
Keywords: CAD, Solid Modeling, Feature-Based,
Parasolid, CU-Solid, faceting machine, gem

1. Introduction
Solid modeling system is the most popular modeling
system that used in many CAD packages. The models,
which create with this modeling system, are look like the
real-world work pieces and their data can be used in
manufacturing process. However, commercial packages
that sold in the present are very expensive.
In this work, we want to develop a graphic or a solid
modeling software as a design tool for using with our inhouse developed CNC machine, a faceting machine. The
software can create and manipulate solid models with
featured-based modeling concept and use the Parasolid as
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the modeler. This software can display solid models in 3D visualization and it can exchange solids data with
another commercial packages. In additional, this software
designed for flexible used such that users can program
custom software modules to work with it.

2. Solid Model Representation
To represent solid model in CAD software, they are
two main model representations often used,
“Constructive Solid Geometry (CSG)” and “Boundary
representation (B-rep)”
Constructive Solid Geometry (CSG)
A CSG modeler represents solids procedurally, by
combining the operations with which they are made
[Parasolid Technical Support Group 2001a]. Complex
solids, which use CSG modeler, constructed by Boolean
operation between simple solids called “Primitive Solid”
including block, cone, cylinder, sphere, prism, and torus.
This kind of modeler have no information about solid’s
components such as faces, edges or vertices, then the
calculation of solid information can be made very hardly
and inaccurately.
Boundary Representation (B-rep)
B-rep modeler represents solids by their boundaries
[Parasolid Technical Support Group 2001a]. It uses
“Topological entity” and “Geometrical Entity” to
describe structures of solids.
Topological entities comprise all the entities that
constitute the structure or skeleton of a solid [Parasolid
Technical Support Group 2001a]. They are interests only
the relation between themselves and other entities. There
are nine types of topological entity in a single solid part.
These include body, region, shell, face, loop, edge, fin,
and vertex.
Geometrical entities describe shape of solid using
mathematical equation. There are three types of
geometrical entity. These include surface, curve, and
point.
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3. Feature-Based Modeling
There are many ways to creates and modifies solid.
Feature-based modeling is the one that chosen by many
recent applications. Conceptual of feature-based is to build
or manipulate solid by features.
Features are elements used in generating, analyzing, or
evaluating designs [Shah 1991]. They can be classified
according to their definitions. One distinction can be made
on the basis of the feature’s purpose, as by Shah and
Rogers [1988]:
•
•
•
•
•

Form Features: elements related to nominal
geometry.
Precision Features: acceptable deviations from
nominal form or size.
Technological Features: related to performance
and operation.
Material Features: material composition,
treatment, condition.
Assembly Features: assembly sequence,
orientation relative to the part.

Or by van Emmerik [1990]:
• Form Features.
• Pattern Features: regular pattern of similar entities.
• Connection Features: geometric constraints.
• Property Features: properties not related to explicit
geometry.
• Application Features: related to process planning
requirements.

Revolution creates a body by revolves profile body
about spin axis. Like extrusion, the profile body may be a
minimum body, a wire body or a sheet body, and produce
revolved wire bodies, sheet bodies or solid bodies
respectively. The bounds must be ordered along spin
direction which defined by the right hand rule about spin
axis.

Fig. 2 Revolution

Swept Along Guide
Swept along guide is the creation of a body by sweeps
profile body along guide. The guide may be a wire body,
edge, or chain edge. The profile body may be a minimum
body, a wire body or a sheet body. These profiles create
swept wire bodies, sheet bodies or solid bodies
respectively.

In this development, form features are used to create
and modify solid models.
Extrusion
Extrusion is form feature which creates a body by
linear extrusion of profile body. The profile body may be a
minimum body, a wire body or a sheet body. These
profiles create extruded wire bodies, sheet bodies or solid
bodies respectively. The start and end of the extrusion can
be specified in a number of ways; in particular by
intersection with other bodies. The direction of extrusion is
defined by a unit vector. The start and end of the extrusion
(the bounds) must be ordered along this vector so that the
start comes first.

Fig. 3 Swept Along Guide
Loft
Loft creates a body using set of profiles which define
cross sections of body. The profiles may be wire bodies,
sheet bodies or combination of minimum bodies, wire
bodies, and sheet bodies. These profiles create loft sheet
bodies or solid bodies according to set of profiles. If each
profile has a different number of vertices, then vertex
mapping is required to map vertices of each profile to
vertices of the next profile. If each profile has the same
number of vertices then only start vertex of each profile
required. In additional, loft feature can use guide to
control deviation and twisted of cross section between
profiles.

Fig. 1 Extrusion
Revolution
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operations most commonly used in solid modeling are
union, subtraction and intersection.

Fig. 4 Loft
Fillet and Chamfer
These two features, sometime refer to as “Edge Blend”
fillets, have a circular cross section. They are the result of
rolling a sphere along the two surfaces adjoining the edge.
The extent of fillets is determined by specifying the radius
of the sphere. Chamfers are blends which have a linear
cross section. In general, chamfers are not tangent
continuous with the faces adjoining the original edge. The
extent of chamfer blends are determined by the offset
surfaces being intersected; the resulting curves being
projected onto the underlying surface, between which, the
chamfer blends are constructed.

Fig. 7 Boolean Operation
In this development, combinations of form features
with Boolean operations are used to produce solid
creation commands. These include:
• Extrusion Command: uses extrusion feature with
union.
• Extrusion Cutout Command: uses extrusion
feature with subtraction.
• Revolution command: uses revolution feature
with union.
• Revolution Cutout Command: uses revolution
feature with subtraction.
• Swept Command: uses sweep along guide
feature with union.
• Swept Cutout Command: uses sweep along
guide feature with subtraction.
• Loft Command: uses loft feature with union.
• Loft Cutout Command: uses loft feature with
subtraction.

5. Parasolid Kernel

Fig 5. Fillet and Chamfer
Hollow
Hollow is feature that modifies a solid body to hollow
body by specifying pierce faces, offset faces, and offset
distance.

Parasolid is an exact B-rep modeler. It can be used to
build and manipulate solid objects, output objects in
various ways, store objects in files on disk and retrieve
them later, calculate mass and moments of inertia, and
perform clash detection [Parasolid Technical Support
Group 2001a].
Interfaces to Parasolid
There are several interfaces between Parasolid and
application. The PK Interface and the Kernel Interface sit
on top of the modeler, and are the means by which
application models and manipulates objects and controls
the functioning of the modeler. The downward interfaces
lie beneath the modeler, and are called by the modeler
when it needs to perform data-intensive or system type
operations. There are up to three downward interfaces.
These include Frustrum, Graphical Output (GO) and
Foreign Geometry [Parasolid Technical Support Group
2001a].

Fig. 6 Hollow

4. Boolean Operations Of Solids
Boolean operations are operations which are performed
on volumes of solids to produce a new solid. The Boolean
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produce wire bodies and closed-curves produce either
wire bodies or sheet bodies. Many types of profile curve
can be created by CU-Solid. These include line, circle,
arc, ellipse, rectangle and parallelogram.
Data storage
CU-Solid can store and retrieve two external file
formats. First one is the standard Parasolid XT format.
This format has “xmt_txt” or “xmt_bin” extension and it
can be use with other commercial packages which use
Parasolid as the modeler. The other format is Parasolid
XT format with additional attributes. This format has
“part” extension and it was developed for store additional
model data such as model construction, feature
parameters, custom-feature definition, etc. This additional
data made this kind of format can modify features and
model constructions after restore data.
Fig. 8 Parasolid Structure
Parasolid XT Format
Parasolid XT format contains formats in which
Parasolid using to represent model information in external
files. Parasolid can encode the data it writes out in three
different formats [Parasolid Technical Support Group
2001b]:
1. Text (usually ASCII)
2. Neutral binary
3. Bare binary (this is not recommended)
In text format all the data is written out as human
readable text, they have the advantage that they are
readable but they also have a number of disadvantages.
They are relatively slow to read and write, converting to
and from text forms of real numbers introduces rounding
errors that can (in extreme cases) cause problems and
finally there are limitations when dealing with multi-byte
character sets. Carriage return or line feed characters can
appear anywhere in a text transmit file but other
unexpected non-printing characters will cause Parasolid to
reject the file as corrupt.
Neutral binary is a machine independent binary format.
Bare binary is a machine dependent binary format. It is
not a recommended format since the machine type which
wrote it must be known before it can be interpreted.

6. The CU-Solid
The CU-Solid is CAD software, which is created in
this development. It can builds and manipulates solids with
feature-based modeling concept using Parasolid kernel as
the modeler. The CU-Solid has many small software
components. Each of components has an individual duty.
These components are:
Sketch Tool
Because the CU-Solid uses conceptual of feature-based
solid modeling, so, the profile bodies must be supplied for
some features. Sketch tool designed for this opportunity.
To create profile bodies, sketch tool is used to draw profile
curves on sketch planes. Profile curves, which can be
closed-curves or opened-curves, must convert to profile
bodies before supply to solid features. Opened-curves

3-D visualization
To output solid models in 3-D visualization objects,
Graphical Output (GO) functions must be provided by
CU-Solid. These GO functions use “OpenGL” to render
solid models, and Parasolid uses them as callback
functions.
OpenGL is a software interface to graphics hardware
[Woo, Neider, Davis, and Shreiner 2000]. It provides API
functions to create and display 3-D visualization objects,
and manipulate 3-D visualization environment. To render
solid models, Parasolid extract solid’s components into
small pieces. If the components are faces or surfaces then
facets are extracted. If the components are edges or
curves then linear segments are extracted. Facets and
linear segments contain vertices data. A facet (triangular
facet) has three vertices data and a linear segment has two
vertices data. OpenGL use these vertices data to create
simple 3-D primitives and then combine these simple 3-D
primitives into a complex 3-D visualization object.
Plug-in
CU-Solid can be use with additional modules called
“Plug-in”. Plug-in made the CU-Solid more flexible used
because the user can create custom command to build or
manipulate solid models. User can create plug-in with the
“CU-Solid Add-in AppWizard”, which come with CUSolid software package. CU-Solid Add-in AppWizard
generates a Microsoft Visual C++ project. This project
help user to access shared data in CU-Solid via internal
interface of CU-Solid. Furthermore, this project can
access directly to Parasolid to make more flexible
programming plug-in. The Gem Stone Design and
Manufacturing module is an example of plug-in module
that help us for designing final form of Gem stones with
output parameters to use for controlling the in-house
developed faceting machine.
7. CU Faceting Machine
Fig. 9 is the in-house developed faceting machine. It
is a automatic faceting machine controlled by a
microcomputer. The diagram, shown in Fig.10,
demonstrates the control strategy of the system. The
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machine consists of 6 axes but only 4 axes needed high
accuracy feedback control. The other 2 axes are for
rotating grinding wheels. The 4 axes are (see Fig. 11): the
first axis is for moving a robotic arm up and down (h), the
second axis is for controlling a drop stick grinding angle
(e), the third axis is for controlling a stone attachment
angle or an index angle (i), and the fourth axis for
exchanging grinding wheels during faceting process. The
other 2 axes: the fifth axis is for generating oscillation of
the grinding wheels and the sixth axis is spindling axis of
the grinding wheels.

Fig. 9 CU Faceting Machine

Motion control
actuator

From the equations (1) – (5) and a 3-D model data,
we can calculate parameters used in the CU Faceting
Machine as following:

Computer
Controller
Gear index and
angle
measurement
arm. With
motion control
motor drive

Stone cassette
housing arm

Stone cassette
rotation gears
and motor

Crown side:
For z-axis (up-down)

nz = cos(e)
so, we will have

Cutting and
Polishing wheel
interchangeable

e = cos −1 (nz ), 0 ≤ e ≤ π

Aluminum construction machine base, housing drive belts, motors, water pump and
motion controller & computer components

8. GEMCUT NC File Module
GEMCUT is a application module developed based on
CU-Solid. This module is to find parameters used in the
CU Faceting Machine from 3D model data created in the
CU-Solid. These parameters are a elevation angle (e), an
index angle (i) and a depth of cut (h). With these
parameters, we can calculate planes used for the faceting
machine as following:

For the Crown side
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(7a)

For X and Y axes:

nx = cos(i ) sin(e)
n y = sin(i ) sin(e)

Fig. 10 Principal of the controller used in the faceting
machine

v
The normal vector: n

(6a)

(8a)
(9a)

so, we will have

ny
nx

= tan(i )
−1

⎛ ny
⎝ nx

or, i = tan ⎜

⎞
⎟ , 0 ≤ i ≤ 2π
⎠

(10a)

Pavilion side:
so,

nz = − cos(e)

(6b)

e = cos (−nz ), 0 ≤ e ≤ π

(7b)

−1
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For X and Y axes:

nx = − cos(i ) sin(e)
n y = sin(i ) sin(e)

(8b)
(9b)

so, we will have

ny
nx

= − tan(i )
−1

⎛ ny
⎝ nx

or i = tan ⎜ −

⎞
⎟ , 0 ≤ i ≤ 2π
⎠

Example: A standard gem stone form shown in Fig. 11
(instead of creating by using CU-Solid) can be faceted
from the parameters shown in the Table 1. And Fig. 12
shows the gem stones faceted from the parameters in
Table 1 and the CU Faceting Machine.

(10b)

Fig. 12. The samples of the gems from the parameters
shown in Table 1.

9. Conclusion

Fig. 11 Parameters needed for the faceting machine

Facet
Pb
Pm
Facet
Cb
Cm
S
T

Pavilion
Angle
Index
45
03-09-15-21-27-33-39-4551-57-63-69-75-81-87-93
43
96-12-24-36-48-60-72-84
Crown
Angle
Index
47
03-09-15-21-27-33-39-4551-57-63-69-75-81-87-93
42
96-12-24-36-48-60-72-84
27
06-18-30-42-54-66-78-90
0
Table

This work is to develop a 3-D solid modeling
software, the CU-Solid with GEMCUT application
module. This software was created with feature-based
modeling concept. It can use for building and
manipulating solids with various commands. These
include extrusion, extrusion cutout, revolution, revolution
cutout, swept, swept cutout, loft, loft cutout, fillet,
chamfer and hollow. To store solid data into external files
and retrieve them later, the CU-Solid uses standard
Parasolid XT format and Parasolid XT format with
additional attributes. The standard format can be used
with commercial packages, Unigraphics, SolidEdge, and
SolidWorks, and the CU-Solid can import and export
these commercial packages data without any difficulty.
The format with additional attributes can be used with the
CU-Solid only, and users can modify the model
construction later while the standard format can not.
Fig. 13 – Fig. 15 show the examples of part creation
with various viewing display features using the CU-Solid.
Fig. 16 shows the gem stone 3D modeling step. With 3D
model data, the parameters used with the CU Faceting
Machine can be calculated as shown in Fig 17. So,
instead of using standard gem stone forms (as shown in
Table 1, we can use CU-Solid with GEMCUT application
module to design various form of gem stones. These will
help a gem stone designer uses output stones for studying
the reflection of light in gem stones more convenience.
Fig 18 shows the manufacturing features of the CUSolid which is not cover in this paper. The NURB surface
is the key feature for the manufacturing module.

Table 1 Parameters needed for the gem stone shown in
Fig. 11.
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Fig. 13 CU-Solid Screen displays multiple parts

Fig. 16 Gem stone modeling step

Fig. 14 An example of CU-Solid View

Fig. 15 An example of CU-Solid Part Modeling

Fig. 17 The parameters obtained for the 3D-model
directly
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Fig. 18 An example of CU-Solid Manufacturing Features

10.
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Abstract
This paper presents the derived dynamics equations
in 5 axis H-4 parallel manipulator for real-time controls
using Inverse Dynamics Control for position control and
Impedance Control for indirect force control strategy.
Friction models obtained from the experiment are also
used to compensate the actual friction of the control
system. From the experimental results of the real-time
control, the motion tracking and impedance force control
performance are satisfaction. Tracking errors can be
reduced within 0.40 millimeter by using friction
compensated model. The derived dynamic model is also
suitable for others advanced control technique. The
accuracy of the control can be improved by increasing the
rigidity of the structure.
Keywords: H-4 Parallel Robot, Resolve acceleration,
Impedance Control
1. Introduction
Robot force control has attracted a wide number of
researchers in the past two decades. Robots using force
feedback are expected to operate in unstructured
environments other than the industrial shop floor.
Control of the interaction between manipulator and
the environment is crucial. Robot end effector has to
perform some operation on a surface such as polishing,
deburring , machining, or assembly. During interaction,
the constraints which have to be set by geometric paths
can be followed by the end effector. In such a case, the
use of an only motion control strategy for controlling
interaction is not enough. In task, due to motion errors,
the manipulator may try to violate the constraints
imposed by the environment. This builds to rise a contact
force and a deviation of the end effector from the desired
path. A compliant behavior is introduced during
interaction to overcome this task.
Interaction control strategies have two categories:
indirect force control and direct force control. Indirect
force control is belong to compliance control and
impedance control, where position error is related to
contact force through a impedance with adjustable
parameters.
In most situations, a model of the environment is
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not available. The effective strategy is the motion and
force control obtained by closing a force control loop
around a motion control loop.
Many advantages of the parallel mechanism robots
over serial mechanism, such as structural stiffness, load
capacity, accurate precision, speed and acceleration
performance, induce the parallel manipulator to the topics
of research activities in the academic community for
several years since the 6-DOF parallel mechanism for
flight simulator proposed by Gough and Stewart.
Although the disabilities due to the parallel
configurations are the small working volume and small
movement for orientation to reach a workpiece, the
benefits of these mechanisms have still been taking in
development continuously in fields of robotic.
The minimum requirement to give maximum
flexibility in between tool and workpiece orientation is
five degrees of freedom. Besides the advantages
mentioned above, the motion characteristics are also
preferable such as the errors in the arms are averaged
instead of build up as in series structure, the load is
distributed to all arms, low inertia due to actuators are
mount on a fixed base. The purposed configuration is for
a rapid prototype application in the form of a masterslave application with force control algorithms.
Owing to multiple close-chain links make the
dynamic analysis of parallel manipulators more
complicated than serial manipulators. To obtain the
dynamic model by using Newton-Euler formulation, the
equations of motion of each body need to be written
which leads to a large number of equations and consumes
large computation time when used in a real-time control
system. Unnecessary computation of reaction forces as
done in the Newton-Euler formulation are eliminated in
the Lagrangian formulation. Additional coordinates along
with a set of Lagrangian and some model simplification
make the Lagrange formulation more efficient than
Newton-Euler formulation. In this paper we use the
derived dynamic model of the H-4 parallel robot by using
the Lagrangian for inverse dynamics control.
The intention of this article is to use inverse
dynamics for motion tracking and impedance force
control with inner motion tracking loop to evaluate the
dynamics of a 5-DOF manipulator based on the H-4
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manipulator with one rotational table by Lagrange
formulation.
2. Inverse Dynamics Control
In this section, the problem of tracking control of an
operational space trajectory or a Cartesian space
trajectory is presented. The circular path on a spherical
surface of a workpiece is the referenced path as shown in
figure 1. The dynamic model of the manipulator arm can
be written in the well known format as shown in equation
(1). It is nonlinear and multivariable system.
(1)

The block diagram of the control system is illustrated
in Figure 2. The trajectory,
, can be derived
from the specified circular path on a spherical surface.
are the desired angular position and velocity,
respectively, of the rotating table. So, the referenced input
can be written as
and

. The command torques can be derived from

the inverse dynamic model. And the end-effector position
and velocity in operational space can be derived from the
inverse Jacobian .
The position and velocity gain used in equation (8) is
chosen

The resolved acceleration control is implemented
base on the derived dynamic model. It is a feedback
linearization control technique for tracking control
problem. The controlled torques can be derived of the
inverse dynamic model as in equation (2). The inverse
dynamic model can be obtained from the derived
dynamic model by Lagrange formulation.
(2)
Substitute torques from in equation (2) into
equation (1), the linear model used for controller design
can be described by
(3)
where n can be consider as resolved acceleration
in term of joint space whose expression is to be
determined yet. From analytical Jacobian, velocity
relationship between end-effector and joint manipulator is
in the form as
(4)
And the acceleration,

, can be derived

from equation (4). The resolved acceleration can be
chosen as
(5)
Where

(6)

a can be consider as resolved acceleration in term of

Whereas the PD gain of the rotating table are

kP = 550. 0

kD = 4. 0

The resistant torque models due to coulomb friction are
also used in the control system as feed forward to
compensation the actual friction torques in the system.
The modified friction torques are as following:
For motor1:
t friction 1 = 0.0019743*q+ 0.15

t friction 2 =

-0.0022429*q+ 0.1

For motor2:

t friction 1 =
t friction 2 =

-0.00112815*q+ 0.15

-0.00338445*q+ 0.1

end-effector variables and can be selected as
(7)
where
is the desired path trajectory, endeffector velocity, and end-effector acceleration. So,
equation (7) can be turned into the homogeneous
differential equation as
(8)
. Equation (8) expresses the
where
dynamics of position error, , while tracking the given
. The gain K P , K D can be
trajectory,
selected by specify the desired feed-rate.

For motor3:

t friction 1 =
t friction 2 =

-0.0022563*q+ 0.15
0.00112815*q+ 0.1

For motor4:

t friction 1 =

-0.000112815*q+ 0.3

t friction 2 =

0.00112815*q+ 0.2

In this experiment, the tool-tip is desired to maintain
the direction normal to the plane tangent to the spherical
surface at the point of contact along the desired path. The
feed rate is set equal to 27.3273 mm/sec or 1639.638
mm/min.
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table are less than 0.12 degree and 0.15 degree,
respectively.
Xw Yw Zw workpiece coordinate distance
120

px
xw
py
yw
pz
zw

Xw Yw Zw workpiece coordinate distance
55
Xw Yw Zw workpiece coordinate distance

116.4
Posiition in workpiece coordinate(mm)

80

Pos iition in work piec e coordinate(mm )

54

47.5

Position in workpiece coordinate(mm)

Position in workpiece coordinate(mm)

116.6

Xw Yw Zw workpiece coordinate distance

100

47
46.5
46
45.5
45
44.5

116.2

116

115.8

115.6

53

52

51

50

49

115.4

44

48

43.5

11.8 11.85

115.2
6.68

43
2.7

2.8

2.9
3
Time(seconds)

3.1

3.2

6.7

6.72

6.74 6.76 6.78
Time(seconds)

6.8

6.82

6.84

11.9 11.95 12 12.05 12.1 12.15
Time(seconds)

12.2 12.25

60
40
20
0
-20
-40

Figure 1. Circular path on spherical workpiece

-60

0

5
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15
Time(seconds)
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Figure 3. Tool-Tip position in workpiece coordinate
Xw,Yw,Zw
Xw Yw Zw workpiece coordinate deviation
0.4
Xw Error
Yw Error
Zw Error

error position in workpiece coordinate(mm)

0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4

0

5

10
15
Time(second)

20
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Figure 4. Tool-Tip error position in workpiece coordinate
Xw,Yw,Zw
End effector orientation on Rotating Table

Figure 2. Block scheme of operational space inverse
dynamics control
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zeta
alpha
10

Angle(degrees)

5

0

-5

-10

-15

0

5

10
15
Time(seconds)

20

25

Figure 5. Tool orientation (θ) and turning table angle(α)
Error in angular position of zeta and alpha
0.2
zeta error
alpha error

0.15

0.1
Error in angle (degree)

The experimental results are shown in Figure 3 –
Figure 7. Figure 3 shows the measurement of the tool-tip
position (Xw,Yw,Zw) in the workpiece coordinate
compared with the references. Zw is maintained in
constant level at 116 mm. The actual tool-tip position is
very close to the reference position. The motion in Xw
and Yw direction are sinusoildal motion. The error
between the measured tool-tip position and reference
position of each axis is shown in Figure 4. The maximum
errors occur when the direction of motion is changed.
These errors can be reduced by adding dither signal
embedded in the command signal to prevent the motion
get struck because of the friction. Error in both Xw and
Yw have similar pattern. The feed speed, 27.3273
mm/sec, used in this experiment is rather larger than
typical cutting speed for conventional machine tool.
Small backlash and structure flexibility also create
sources of error. Because, in the experiment, the tool-tip
position is calculated from the kinematic formulation,
then the numerical truncation error also create another
source of error. Figure 5 shows the tool orientation angle
and angle of the rotating table which can be explained
similar to the Xw and Yw motion. The maximum error
occurs in the Xw direction is less than 0.4 mm. And the
maximum errors at tool-tip orientation and at the rotating

15

0.05

0

-0.05

-0.1

-0.15

0

5

10
15
Time(seconds)

20

25

Figure 6. Tool orientation error (θ) and turning table
angle error(α)
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Actual Velocity
Desired velocity

velocity, respectively, of the rotating table. So, the
referenced
input
can
be
written
as
and
.

40

35

Velocity in mm/sec

are the desired angular position and

surface.

Tool-Tip velocity
45

The deviation due to impedance force is added together
with trajectory desired in order to get new desired values
on compliance frame.

30

25

20
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10

0
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15
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Figure 7. Tool-Tip velocity on workpiece coordinate
Xw,Yw,Zw
3. Impedance Control
In this section, we focus on the problem of force
control by impedance force with inner motion loop
tracking. The experiment is to control the Tool-tip by
tracking in the ellipse path with spherical surface
obstruction as shown in figure 8. The linear impedance
force control can be illustrated by:
(9)
Where M d , DK , PK are positive definite and
All deviations in displacement, velocity and
acceleration can be found by equation (9) as shown
(10)
Where M d- 1 = J A- 1B - 1J - T and B is the inertia matrix
of H-4 manipulator from equation (1).
By chosen PK (stiffness matrix) and DK (damping
matrix), we can solve

. The

and

Figure 9. Block scheme of the Impedance control with
Inner motion control
In this experiment, the tool-tip is desired to keep
trajectory in ellipse path while as the spherical workpiece
surface is an obstruction environment. Force sensor is
attached on the fifth rotating axis as shown in figure 8.
The stiffness matrix and damping matrix gain used in
equation (10) is chosen

can be

found by integral. Finally, the resolved acceleration can
be as:
(11)
where
and

The gain for motion inner loop and the table is
also use the same as the inverse dynamics control section.
Show Actual Path of Tool-Tip on Spherical Obstruction Surface

Actual Path on Spherical Surface
Desired Path

Zw Coordinate in mm

125

120

115
-40
-30
-20
-10

-40
-20

0

Figure 8. Ellipse path with spherical surface obstruction
in Experiment
The block diagram of the Impedance control system
, can
is illustrated in Figure 9. The trajectory,
be derived from the specified ellipse path on a spherical

0
10

Yw Coordinate in mm

20
20

40
60

Xw Coordinate in mm

Figure10. Actual path and desired path on X wY w Z w
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Show actual Path of Tool-Tip on Sphical Obstruction Surface
20
Actual Path
Desired Path

Yw Coordinate in mm

10

0

-10

-20

in X w is 50 N. Maximum deviation in Yw is 3.5 mm and
force in Yw is 30 N as shown in figure 12 and 13.

-30

-40
-40

-30

-20

-10

0
10
20
Xw Coordinate in mm

30
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50

The end effector moving along to the reference
ellipse path has lift up and deviate from the path
following the constraint spherical obstruction as in figure
10 and 11. Maximum lift is 7 mm and contact force in Zw
is 140 N. Maximum deviation in X w is 7.5 mm and force

60

Figure11. Actual path and desired path on X wY w plane

Stiffness of the impedance system on the control
strategy in along X wY w Z w are as follows:

Tool-Tip deviation position from spherical obstruction in Workpiece coordinate
8

Xw,Yw,ZwDisplacement deviationinmm
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= 8 . 6,
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Figure12. Deviation distances on X wY w Z w due to spherical
obstruction.
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Figure13. Contact force on X wY w Z w due to spherical
obstruction.
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Figure14. Two Angular movement between desired and
actual angular movement
Show Error on Orientation in Zeta and Alpha angle
0.25
Zeta Error
Alpha Error

0.2
0.15
Error anglein degree

7. 5

= 6 . 6,

From figure 14, the two actual angular movements
follow along the desired angular movements. Error in
angular movement is in 0.17 degree for q and 0.21
degree for a as shown in figure 15.
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Figure15. Error in two angular movement.
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Yw deviation
Zw deviation
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4. Conclusion
In this paper, we presented inverse dynamics
implemented in the first four axis of the H-4 parallel
manipulator to perform feedback linearization. The
circular trajectory on spherical surface is used as the
reference profile for tracking control. The three axis
impedance force control with inner motion loop strategy
is introduced for real-time control to perform with
spherical obstruction. The tracking performance can be
improved by increasing the rigidity of the structure and
reducing the numerical truncation error. The interaction
performance is suitable for cooperate with master-slave
operation with force feedback control.
Next, we will continue the work to cover the masterslave operation with force control algorithms for a rapid
prototype manufacturing system.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เ ป็ นการวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์ และไดนามิก ส์ของ
แขนกลทีม่ ขี อ้ ต่อลักษณะข้อต่อหมุนเพิม่ ขึน้ มาจากแขนกลปกติทใ่ี ช้กนั
อย่ า งแพร่ ห ลายเป็ น แขนกลที่ม ีข้อ ต่ อ เป็ น เจ็ด ข้อ ต่ อ เพื่อ เพิ่ม ความ
สามารถของแขนกลปกติมากขึน้ ในหลายๆด้าน โดยใช้วธิ กี ารเพิม่ แกน
หมุนอิสระระหว่างส่วนปลายแขนและส่วนแกนเฟรมอ้างอิง 0 ขึน้ มาเพือ่
สามารถเลือกการเคลื่อนทีไ่ ด้หลากหลายผ่านแกนอิสระนี้เพื่อสามารถ
หลบหลีกปญั หาข้างต้นได้ โดยได้ทาํ การวิเคราะห์หาสมการ ฟอร์เวิรส์ คิ
เนแมติกส์ อินเวิรส์ คิเนแมติกส์ สมการความสัมพันธ์เชิงความเร็ว เพื่อ
สามารถหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตํ า แหน่ ง และความเร็ว ของการ
เคลื่อนทีท่ ป่ี ลายแขนมายังแต่ละข้อต่อแกนได้ ได้วเิ คราะห์สมการการ
เคลื่อนที่ โดยการวิเคราะห์น้ีจะเป็ นการวิเคราะห์การเคลื่อนทีข่ องแขน
กลทีม่ ลี กั ษณะการตัง้ แกนแบบ spherical wrist หรือ zero joint offsets
เป็ นการตัง้ แกนแบบเดียวกับแขนกล Mitsubishi Heavy Industries
PA10-7C ซึ่ง ใช้ใ นงานวิจ ยั นี้ งานวิจ ยั นี้ ไ ด้ท ดลองความถู ก ต้อ งของ
สมการทางคิเ นแมติ ก ส์ ซ่ึ ง ประกอบด้ ว ยสมการฟอร์ เ วิร์ ส คิเ นแม
ติ ก ส์ สมการอิ น เวิร์ ส คิ เ นแมติ ก ส์ และ สมการความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง
ความเร็ว ด้วยการจําลองการเคลื่อนที่ (simulation) และ ทดสอบจริงกับ
แขนกล PA10-7C และ การวิเคราะห์ทางไดนามิกส์ ได้หาความถูกต้อง
ของสมการการเคลื่อนที่จากคุณสมบัติ skew symmetric matrix ของ
& (q) − 2C(q, q& ) ทํา ให้ท ราบว่า สมการการเคลื่อ นที่ม ี
สมการ B
โครงสร้างทีถ่ ูกต้อง และ ตรวจสอบความเสถียร ของสมการโดยจําลอง
เส้นทางการเคลื่อนทีส่ ง่ ไปยังสมการการเคลื่อนทีเ่ พือ่ คํานวณค่าแรงบิด
ของแต่ละข้อต่อ
Abstract
This paper presents an analysis of kinematics and dynamics
of an anthropomorphic 7-DOF serial link spatial manipulator with
revolute joints. The redundancy is parameterized by a scalar
variable which corresponds to the angle between the arm plane
and a reference plane. Analysis of forward and inverse
kinematics is for evaluate the relationship between joint angles
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and end-effector positions based on working coordinate system
and vice versa. And the mapping between the joint velocity and
end-effector velocity based on working coordinate system are
described by the derived augmented Jacobian matrix. We also
derive the dynamic model. All the derivations are done for the 7DOF manipulator arm with a spherical wrist and zero joint offsets,
the PA10-7C Mitsubishi Heavy industries arm. The purposed of
the experiments are to ensure the accuracy of the derived
equations both kinematics and dynamic equations. By comparing
simulation results from the PA10-7C with the derived kinematics:
the forward equations, the inverse equations, and the Jacobian
matrix based on the joint coordinate system and the working
coordinate system. For correctness of the derived dynamic
model, we can guarantee the skew symmetric matrix of the
& (q) − 2C(q, q& ) and also by investigate result
matrix B
motions by simulation.
1. คํานํา
ป จั จุบ นั การใช้ง านหุ่ น ยนต์ม ีค วามหลากหลายและผู้ใ ช้ม ีค วาม
ต้องการความสามารถในการเข้า ถึงตําแหน่ ง ที่ต้องการ (Workspace
หรือ working area) มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีสงิ่ กีดขวางเข้ามาขวาง
ทางเคลื่อนที่ ดังนัน้ ด้วยข้อจํากัดของหุ่นยนต์แบบ 5 แกน และ 6 แกน
ซึ่ง เป็ นที่นิยมใช้กนั ในอุ ตสาหกรรมจึงไม่เ หมาะกับการใช้ง านเท่าไร
นัก ได้มงี านวิจยั หลายๆ เรื่องที่พยายามจะออกแบบหุ่นยนต์เพื่อให้ม ี
ั หาเหล่ า นี้ คือ เพิ่ม ความ
ความสามารถในการหลีก เลี่ย งและแก้ป ญ
สามารถในการจัด การการเคลื่อ นที่ผ่า นจุ ด singularity
ดัง รูป ที่
1 , หลีกเลีย่ งการเคลื่อนทีช่ นกันเองของแขนกล (collision avoidance),
เอื้อประโยชน์ในการใช้งานและควบคุม (enhancement of mechanica
advantage),
เพื่อ ให้ส ามารถเคลื่อ นที่ด ีม ากขึ้น (manipulability
enhancement), เพิม่ สมรรถนะในการทํางาน (subtask performance)
จึงทําการศึก ษาระบบ คิเ นแมติก ส์ และ ไดนามิกส์ ของแขนหุ่นยนต์
ประเภท redundant robot โดยจะครอบคลุมการหาสมการฟอร์เวิรส์ คิ
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เนแมติกส์ อินเวิรส์ คิเนแมติกส์ จาโคเบียน และ สมการการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์ เพื่อหาพารามิเตอร์ทจ่ี าํ เป็ น เช่น ค่าโมเมนต์ความเฉื่อย
ของแต่ละจุดต่อ นํ้าหนักของแต่ละจุดต่อ เป็ นต้น เพือ่ ไปประยุกต์ใช้ต่อ
งานวิจ ยั ขัน้ สูงในอนาคตต่ อไป โดยจะใช้หุ่น ยนต์แ ขนกล Mitsubishi
heavy industries ltd. รุน่ PA10-7C ในงานวิจยั

θi แทนขนาดของระหว่างแกน xi−1 และ แกน xi โดยคิดทิศ

ตามกฎมือขวาตามแกน z i−1
θ6

θ5

θ7
θ3

θ2

θ4
θ1

รูปที่ 2: การตัง้ แกนต่างๆลงบนแขนกล PA10-7C
รูปที่ 1: ตําแหน่ งที่เ กิด singularity ของแขนกล 6 จุดต่อ โดย (ก) จุด
singularity ทีเ่ กิดในตําแหน่ งทีข่ อ้ มือมีตําแหน่ งตรงกันกับหัวไหล่ (ข)
จุด singularity ทีเ่ กิดในตําแหน่ งทีข่ อ้ ศอกวางตัวเหยียดตรง (ค) จุด
singularity ทีเ่ กิดในตําแหน่งทีข่ อ้ มือวางตัวเหยียดตรง
2. สมการทางคิ เนแมติ กส์
หุ่ น แขนกลที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ั ย คื อ หุ่ น ยนต์ แ ขนกล Mitsubishi
heavy industries, Ltd. รุ่ น PA10-7C ถู ก อ อ ก แ บ บ ตั ว ค ว บ คุ ม ใ ห้
สามารถที่จ ะโปรแกรมลัก ษณะเฉพาะของการเคลื่อ นที่จ ากสมการ
ต่ า งๆ เป็ นลั ก ษณะ open architecture โดยใช้ ภ าษาซี พ ลั ส พลั ส
(C++) ทํ า ให้ ม ีค วามยืด หยุ่ น ในการใช้ ง านสู ง และที่สํ า คัญ แขนกล
PA10-7C ยังมีแกนเพิม่ มาอีก1แกนคือแกนที่ 7 (redundant axis) เพิม่
มาในตําแหน่งทีด่ ที ส่ี ุด [1] ดังนัน้ งานวิจยั นี้จะทําการหาค่าสมการต่างๆ
สํ า หรับ แขนกล PA10-7C หรือ แขนกลที่ม ีล ัก ษณะโครงสร้ า งแบบ
เดียวกัน ในด้านของ คิเนแมติกส์ ซึง่ ประกอบด้วย
2.1 สมการฟอร์เวิ รส์ คิ เนแมติ กส์ (forward kinematics)
เริม่ จากการตัง้ แกนลงบนแขนกล PA10-7C โดยจะทําการตัง้ แกน
ในลักษณะ zero-offset robot เพือ่ ให้ง่ายต่อการคํานวณในหัวข้อถัดไป
ซึ่งจะได้ลกั ษณะการตัง้ แกนบนแขนกล PA10-7C ดังรูปที่ 2 และจาก
ก า ร ตั ้ง แ ก น ใ น รู ท่ี 2 ส า ม า ร ถ กํ า ห น ด พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ต่ า ง ๆ ใ น
ตาราง Denavit-Hartenberg[2] ได้ ด ัง ตารางที่ 1โดยค่ า พารามิเ ตอร์
ต่างๆกําหนดตามรูปที่ 3 ดังนี้

ai แทนระยะระหว่ า งแกน z i−1 และ แกน z i โดยคิ ด ทิ ศ ตาม
แกน xi

α i แทนขนาดของระหว่างแกน z i−1 และ แกน z i โดยคิดทิศ

ตามกฎมือขวาตามแกน xi
li แทนระยะระหว่างแกน xi−1 และ แกน xi โดยคิดทิศตาม
แกน zi−1

รูปที่ 3: การติดแกนบนจุดต่อ และ รายละเอียดของพารามิเตอร์
ต่างๆแบบ Denavit-Hartenberg convention
ตารางที่ 1 DH พารามิเตอร์ของแขนกล PA10-7C
Link
ai
αi
di
1

0

−π / 2

0

2

0

π /2

0

3

0

−π / 2

4

0

π /2

l3
0

5

0

−π / 2

6

0

7

0

π /2
0

l5
0
0

θi
θ1
θ2
θ3
θ4
θ5
θ6
θ7

2.2 การวิ เคราะห์อินเวิ รส์ คิ เนแมติ กส์ (inverse kinematics)
การหาสมการทางคณิตศาสตร์ทางอินเวิรส์ คิเนแมติกส์ของแขนกล
ทีม่ แี กนมากกว่า 6 แกนนัน้ โดยปกติจะเป็ นการคํานวณและใช้ความรู้
ทาง quadratic optimization [5] ในการคํานวณเพื่อนํ าสมการเหล่านัน้
มาควบคุมการเคลื่อนทีข่ องแขนกล แต่ในปจั จุบนั ได้มวี ธิ ที เ่ี ป็ นทีย่ อมรับ
และมีการใช้อย่างแพร่หลายในการหาสมการทางอินเวิรส์ คิเนแมติกส์
เพือ่ ให้ได้สมการโดยตรง[1],[2],[7] โดยใช้วธิ กี ารกําหนดแกนขึน้ ระหว่าง
ส่วนหัวไหล่ และ ข้อมือ ตามรูปที่ 4 และคํานวณสมการอินเวิรส์ คิเนแม
ติกส์ให้สามารถควบคุมหุ่นและมุมการหมุนรอบแกนใหม่น้ีได้ เพื่อทีจ่ ะ
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สามารถนํ า ความสามารถในการหมุ น รอบแกนใดๆนี้ มาใช้ เ ป็ น
ประโยชน์ ใ นการเคลื่อ นที่ผ่ า นสิ่ง กีด ขวาง และ ผ่ า นตํ า แหน่ ง ที่จ ะ
เกิด singularity ได้
θ

ขัน้ ที่ 2.1 : กล่าวคือ ในขัน้ นี้จะกําหนดให้ θ 3 = 0 ก่อน ก็
จะเหลือแกนทีจ่ ะพิจารณาให้เคลื่อนทีไ่ ปยังตําแหน่งทีต่ อ้ งการ
เพียง 3 แกนแรกเท่านัน้ ดังนี้
ตําแหน่งหัวไหล่ ( p s ) , ตําแหน่งข้อศอก ( p e ) , ตําแหน่ง
ข้อมือ( p w ) และ ปลายแขน ( p h ) จะได้

θ1 ' = Atan 2 ( pwy , pwx )

และจะได้
sin θ 4 =

รูปที่ 4: การเคลื่อนทีแ่ ขนกลรอบแกนระหว่างหัวไหล่-ข้อมือ
ขัน้ ตอนการหาสมการอินเวิรส์ คิเนแมติกส์ของแขนกล 7 แกน ได้
ทํ า การประยุ ก ต์ ก ารหาสมการอิ น เวิ ร์ ส คิ เ นแมติ ก ส์ ข องแขน
กล 6 แกน ซึง่ มีลกั ษณะการหาได้หลายวิธ ี เช่น การหาสมการอินเวิรส์ คิ
เนแมติก ส์ข องหุ่ น PUMA-560 [2] ซึ่ง เป็ น ที่นิ ย มใช้ แต่ เ นื่ อ งจากวิธ ี
ดังกล่าวยากทีจ่ ะประยุกต์มาใช้ในการหาสมการอินเวิรส์ คิเนแมติกส์ของ
แขนกล 7 แกน ดังนัน้ สมการอินเวิรส์ คิเนแมติกส์ของงานวิจยั นี้จงึ เป็ น
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ก า ร ห า อิ น เ วิ ร์ ส คิ เ น แ ม ติ ก ส์ ข อ ง แ ข น
กล 6 แกน ของ Hollerbach, J. M., and Sahar, G. [3]
โดยกํ า หนดให้ p s คือ เวกเตอร์จ ากพื้น ถึง หัว ไหล่ (shoulder)
โดยตําแหน่ งต่างๆ ตามรูปที่ 5 ให้ p s แทนตําแหน่ งหัวไหล่ของแขน
กล pe แทนตําแหน่งข้อศอกของแขนกล และ p w แทนตําแหน่ งข้อมือ
ของแขนกล

l32 + l52 − p w

2

2l3l5
โดยให้เครือ่ งหมาย ( ‘ ) คือตําแหน่งที่ θ = 0 ตามรูป 4
p w สามารถหาในเทอมของ coordinate frame ที่ 1ได้จ ากเมทริก ซ์
การหมุ น ของ 6 แกนแรก จากสมการฟอร์เ วิร์สคิเ นแมติก ส์ท่หี ามา
ข้างต้น คือ
⎡cθi 0 ± sθi ⎤
i −1
R i = ⎢⎢ sθi 0 m cθi ⎥⎥
⎢⎣ 0 ±1
0 ⎥⎦

ดังนัน้ มุมการหมุนของ θ 2' ได้จาก
1 '
p w = ( Α10 ) T p w จะได้
1

sin θ ' 2 =
cos θ ' 2 =

'
'
p wy
l 5 cos θ 4
(l 3 − l 5 sin θ 4 )−1p wx

l3 + l5 − 2l 3l 5 sin θ 4
2

1

2

'
p wx
+ l5 cos θ 4 sin θ 2 '
l 3 − l 5 sin θ 4

θ ' 2 = Atan 2(sin θ ' 2 , cos θ ' 2 )

รูปที่ 5: แขนกลในรูปแบบสัญลักษณ์เวกเตอร์
ขัน้ ที่ 1 : หาตําแหน่ งของข้อมือ (wrist) ของแขน
กลก่ อ น โดยกํ า หนดตํ า แหน่ ง p (position) และ เมทริ ก ซ์ ก าร
หมุ น R (rotation matrix) ที่ต้ อ งการของปลายแขน ตํ า แหน่ ง ของ
ข้อ มือ ของแขนกล p w จะหาได้ ดัง นี้ (จาก รู ป ที่ 3.3 และ 3.4) โดย
กําหนดให้เครือ่ งหมาย (‘) คือตําแหน่งที่ θ = 0 จะได้
p w = p −R 7 p h − p s

โดย 7 p h คือ เวกเตอร์จากตําแหน่งข้อมือ ถึง ปลายแขนกล โดย
ยึดตาม Coordinate Frameของจุดต่อที่ 7
ขัน้ ที่ 2: หามุมของจุดต่อ 4 จุดต่อ แรก โดยลักษณะการคํานวณ
จะคล้ายกับการหา แขนกล 6 แกน [3] โดยจะคํานวณดังนี้

ขัน้ ที่ 2.2 : หาตําแหน่ งของข้อศอกโดยหมุนจุดข้อศอกรอบ
แกนเวกเตอร์ p w เป็ น มุ ม θ โดยหาตํ า แหน่ ง ของข้อ ศอก โดยยึด
ให้ θ = 0 ก่อน ได้
⎡0⎤
⎡cθ '1 sθ ' 2 ⎤
⎢
⎥
p' e = A '1 A ' 2 ⎢ 0 ⎥ = l 3 ⎢⎢ sθ '1 sθ ' 2 ⎥⎥
⎢⎣l 3 ⎥⎦
⎢⎣ − cθ ' 2 ⎥⎦
กํ า หนดให้ n =

pw

และจากการแก้ ส มการตํ า แหน่ ง ของ
pw
ข้อศอก โดยใช้ Rodrigues rotation formula จะได้
p e = n(n ⋅ p′e )(1 − cθ ) + p′e cθ + n × p′e sθ
ขัน้ ที่ 2.3 : หามุมการหมุนของ 2 แกนแรก ได้ ดังนี้:
θ 1 = Atan 2( p ey , p ex )

(

θ 2 = Atan 2 p ex2 + p ey2 ,− p ez

)

ขัน้ ที่ 2.4 : หามุมการหมุน θ 3 โดยพิจารณาตําแหน่ งของ
ข้อมือ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ถ้า θ 3 = 0 หาได้จาก
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'
p ew
= l 5 A 10 A 12 A 32 A 34 4 z 4 ซึ่ง ในความเป็ นจริง จุด

ข้อมือจะวางตัวอยูท่ ต่ี าํ แหน่ง p ew = p w − p e ดังนัน้ จะได้

θ 3 = Atan 2( p ′ew × p ew , p ′ew ⋅ p ew )

ขัน้ ที่ 3 : หาตํ า แหน่ ง ของมือ (hand) ที่ต้อ งการการคํา นวณจะ
คล้ายกับการคํา นวณในแขนกล 6 แกน [3] ต่างกันคือมีการเพิม่ แกน
หมุนที่ 3 เข้ามา ดังนี้ R 74 = ( R 04 ) T R 07
ซึง่ R 04 หาได้จากค่ามุม ทัง้ 4 ค่าทีไ่ ด้จาก ขัน้ ตอนที่ 2 คือ
R 74 = R 10 R 12 R 32 R 34

ขัน้ ที่ 4 : หา มุมการหมุน ( θ 4 ,θ 5 ,θ 6 ,θ 7 ) ทีข่ อ้ มือ โดยใช้
ความสัมพันธ์ดงั นี้ [Hollerbach ans Sahar, 1983]
ซึ่งจากการแก้สมการข้างต้นทําให้สามารถหาความสัมพันธ์ของ
การเคลื่อนทีจ่ ากในรูปของตําแหน่ง และ ทิศทางทีต่ อ้ งการ หรือ ทรานส์
ฟอร์ม เมชัน เมทริก ซ์มาเป็ น ลัก ษณะของมุม ที่ต้อ งเคลื่อ นที่ของแกน
ทัง้ 7 แกน ในเทอมของ θ
2.3 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งความเร็ว
การหาเมทริกซ์จาโคเบียน (jacobian matrix) ซึง่ เป็ น เมทริกซ์ท่ี
แสดงความสัม พัน ธ์เ ชิง ความเร็ว ระหว่า งการเคลื่อ นที่ใ น Cartesian
space และ joint space สามารถหาได้โดยการหาอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่ง
ของความสัมพันธ์เชิงตําแหน่ง ดังนี้

3. สมการทางไดนามิกส์
การควบคุมแรงสามารถควบคุมได้ด้วยกัน 2 วิธ ี คือการควบคุม
แรงแบบ indirect force control และการควบคุมแรงแบบ direct force
control นอกจากนั น้ ในตัว ของแรงก็ต้ อ งการตัง้ เป้ าหมายของการ
ควบคุมได้ 2 แบบ คือแบบ regulation และแบบ tracking ในสองแบบ
จะเห็นว่า สมการไดนามิกส์ของแขนกลมีส่วนสําคัญในการควบคุมแรง
ดัง กล่ า ว ดัง นั น้ จึง มีค วามจํ า เป็ น ที่จ ะต้ อ งทํ า การวิเ คราะห์ ส มการ
ไดนามิกส์ หรือ สมการการเคลื่อนทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะเป็ นพืน้ ฐานทีจ่ ะนําไปใช้ใน
การควบคุมแขนกลลักษณะนี้
โดยหนึ่ ง ในวิ ธ ี ท่ี เ ป็ นที่ นิ ย มใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ส มการการ
เคลื่อ นที่ คือ วิธ ีก ารของ Lagrange [2] โดยสมการการเคลื่อ นที่ของ
แขนกลสามารถเขียนในรูป
n

n

j =1

j =1 k =1

โดยที่

∂bij

hijk =

−

∂qk
∂U
g i (q) =
∂qi

1 ∂b jk
2 ∂qi

n
∂p lj
∂p mj ⎞
⎛
⎟
= −∑ ⎜⎜ mlj g T0
+ mmj g T0
∂qi
∂qi ⎟⎠
j =1 ⎝
n

ค่า เมทริกซ์จาโคเบียน สามารถหาได้จาก [2]
∂x1 ⎤
⎡ ∂x1
⎢ ∂θ L ∂θ ⎥
n
⎢ 1
⎥
J (θ1 ,...,θ n ) = ⎢ M O M ⎥
⎢
⎥
⎢ ∂xn L ∂xn ⎥
⎢⎣ ∂θ1
∂θ n ⎥⎦

(

T (mj)
= −∑ mlj g T0 j(lj)
pi (q) + m mj g 0 jpi (q)

& = Jθ&
X
& คือ ความเร็วของปลายแขนกล
โดย X
θ& คือ ความเร็วของการเคลื่อนทีข่ องแกนต่างๆในแขนกล
J คือ เมทริกซ์ จาโคเบียน
โดยค่าเมทริกซ์จาโคเบียนหาได้
จากการวิเคราะห์ฟอร์เวิรส์ คิเนแมติกส์เราจะได้ความสัมพันธ์ของ
ตําแหน่งและมุมการหมุนของปลายแขนในรูปของมุมของแกนต่างๆ
⎧ x1 = f1 (θ1 ,...,θ n )
⎪
.
⎪⎪
.
⎨
⎪
.
⎪
⎪⎩ xn = f n (θ1 ,..., θ n )

n

ξi = ∑ bij (q)q&&j + ∑∑ hijk (q )q&k q& j + gi (q)

)

j =1

และ
n

(

(li)
(li)T
(mi)T (mi)
B(q) = ∑ mli J (li)T
R i I ili R Ti J (li)
J p + J (mi)T
R mi I imi R Tmi J (0mi )
p J p + J0
0 + m mi J p
0

)

i =1

เมือ่ bij คือ สมาชิก element ที่ i สดมภ์ท่ี j ของเมทริกซ์ B(q)

gi คือ ทอร์คเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity torque)
กระทําต่อแกน i
สําหรับจุดต่อทีเ่ ป็ นจุดต่อหมุนจะสามารถหาค่า
J (Pjli ) = z j −1 × (p li − p j −1 )
J (0lij) = z j −1
0
โดยแกน z i−1 คือ column ที่ 3 ของเมทริกซ์การหมุน R i−
1 ,

ดังนี้ z i −1 = R10 ( q1 ) K R ii −−12 ( qi −1 ) z 0

โดยที่ z 0 = [ 0 0 1]
p คือ ค่า 3 พจน์แรกของ column ที4่ ของทรานส์ฟอร์เมชันเมท
ริกซ์ A 0n ดังนี้ p = A10 ( q1 ) K A nn −1 (qn )p 0
T

โดยที่ p 0 = [ 0 0 0 1]

T

pi−1 คือ ค่า 3 พจน์แรกของcolumn ที่ 4 ของทรานส์ฟอร์มเมชัน
0
0
n−2
เมทริกซ์ A i−
1 ดังนี้ p i −1 = A1 ( q1 ) K A n −1 ( qi −1 )p 0

และให้ยดึ เวกเตอร์ p และ pi−1 ตามรูปที่ 6
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รูปที่ 6: เวกเตอร์ตาํ แหน่งของแกนต่างๆทีจ่ ะนําไปใช้ในการคํานวณ
ด้วย Lagrange
4. ทดลองความถูกต้องของสมการทางคิ เนแมติ กส์
การทดสอบจะแบ่ ง การทดลองออกเป็ น 4 การทดลอง คื อ
ปรับเปลีย่ นค่ามุมหมุนของแกนอิสระทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยจะใช้ค่าการทดลอง
ที่ θ สุ่มต่างๆ เพื่อทดลองว่าสมการสามารถใช้ได้ในทุกกรณี โดยค่า
θ อิงตามรูปที่ 5 และในแต่ละมุมทีก่ าํ หนด จะออกแบบการเคลื่อนทีใ่ น
ลั ก ษณะอิ ส ระ โดยเส้ น ทางการเคลื่ อ นที่ จ ะนํ ามาจากการใช้
หุ่ น Phantom Omni (ข อ ง บ ริ ษั ท SensAble Technologies, Inc.,)
เคลื่อนที่แ ล้วส่ง ค่า ตํา แหน่ ง และมุม หมุนที่ต้องการที่เ วลาต่า งๆ เพื่อ
นําไปใช้ในการทดสอบว่าเส้นทางทีส่ ง่ ไปให้กบั สมการทีไ่ ด้มาข้างต้นนัน้
ถูกต้องแม่นยํา
4.1 ผลการทดลองความถูกต้องของสมการอิ นเวิ รส์ คิ เนแมติ กส์
ทดสอบด้วยแขนกล Phantom Omni โดยแขนกล Phantom Omni นี้
เป็ น แขนชนิด 6 องศาอิสระ เราจะใช้แ ขนกล Phantom Omni นี้ เ พื่อ
สร้างวิถกี ารเคลื่อนทีแ่ บบอิสระ (freeform path) โดยการเคลื่อนทีแ่ ขน
กล Phantom ในลักษณะอิสระ (freeform) แขนกล Phantom Omni นี้
จะบันทึกค่าทัง้ ตําแหน่ ง (position) และการเรียงตัว (Orientation) โดย
เก็ บ ในรู ป แบบของทรานส์ ฟ อร์ ม เมทริก ซ์ จากเมทริก ซ์ ก ารหมุ น
(rotation matrix) หรือ เมทริก ซ์ ก ารหมุ น ที่ว ัด มาได้น้ี ส ามารถนํ า ไป
คํานวณหามุมออยเลอร์ (Euler angle) ในระบบ ZYZ ได้ การทดลองนี้
จะทํ า การเก็ บ ค่ า ตามเส้ น ทางการเคลื่ อ นที่ป ลายขนของแขนกล
Phantom แบบอิสระทุกๆ 10 ms ในรูปของทรานส์ฟอร์มเมชันเมทริกซ์
จากนัน้ ค่าตําแหน่ งใน cartesians space ทีไ่ ด้จากทรานส์ฟอร์มเมชัน
เมทริกซ์น้จี ะใช้สาํ หรับการเปรียบเทียบความถูกต้องของสมการอินเวิรส์
คิเนแมติกส์ ทีห่ ามาได้ โดยนําค่าเส้นทางการเคลื่อนทีใ่ นรูปของทรานส์
ฟอร์ม เมชัน เมทริก ซ์ ในแต่ ล ะเวลาสุ่ม (Sampling time) ที่ 10ms ไป
แทนค่าในสมการอินเวิรส์ คิเนแมติกส์เพื่อคํานวณหาค่ามุมการเคลื่อนที่
ของจุดต่อของแขนกล PA10-7C ในพิกดั joint space ที่ต้องเคลื่อนที่
เพื่อ ให้ไ ด้เ ส้น ทางการเคลื่อ นที่ข องปลายแขนเป็ น ไปตามแบบการ
เคลื่อนทีข่ องแขนกล Phantom
ในการงานวิจยั นี้ ได้พฒ
ั นาโปรแกรมทีใ่ ช้ในเชื่อมต่อระหว่างแขน
หุ่นยนต์ PA10-7C กับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ในการควบคุ ม โดยใช้
ภาษา visual C++ โดยโปรแกรมนี้ จะส่ง ค่า คํา สังการเคลื
่
่อนที่เ ชิง มุม
ของจุดต่อของแขนหุน่ ยนต์ PA10-7C ทีค่ าํ นวณได้จากสมการอินเวิรส์ คิ
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เนแมติกส์โดยใช้ทรานส์ฟอร์มเมชันเมทริกซ์ทไ่ี ด้จากแขนกล Phantom
เมื่อแขนหุ่นยนต์ PA10-7C ได้รบั คําสังดั
่ งกล่าวแล้วจุดต่อต่าง ๆ ก็จะ
เคลื่อนทีต่ ามคําสังนั
่ น้ ในแบบ real-time ในขณะเดียวกันก็จะบันทึกมุม
ทีจ่ ดุ ต่อต่าง ๆ ทัง้ 7 จุดต่อของแขนหุ่นยนต์ PA10-7C เคลื่อนทีจ่ ริง ค่า
มุมที่จุดต่อเคลื่อนที่จริงที่วดั ได้น้ีจะถูกนํ าไปเปรียบกับค่ามุมจุดต่อ ที่
คํานวณได้จากสมการอินเวิรส์ คิเนแมติกส์โดยใช้ค่าจากทรานส์ฟอร์มเม
ชันเมทริกส์ทว่ี ดั จากปลายแขนของแขนกล Phantom
ซึง่ ในทุกๆ θ สุม่ ต่างๆ จะได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 7 และ
รูปที่ 8

รูปที่ 7: ค่ามุมทัง้ 7 แกน จากการส่งค่าทรานส์ฟอร์มเมชันเมทริกซ์ของ
ปลายแขนกล Phantom ไปยังสมการอินเวิร์สคิเนแมติกส์ของ PA107C เปรียบเทียบกับค่ามุมทัง้ 7 ที่ได้จากการเคลื่อนที่จริงของ PA107C ผ่านโปรแกรม visual c++

รูปที่ 8: เส้นทางการเคลื่อนที่ของแขนกล Phantom เทียบกับ PA107C โ ด ย เ ส้ น “--“ แ ส ด ง เ ส้ น ท า ง ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง แ ข น ก ล
Phantom และ “.” แสดงเส้ น ทางการเคลื่ อ นที่ ข อง PA10-7C ใน
ลักษณะ freeform

รูปที่ 9: เปรียบเทียบการเรียงตัวของตําแหน่ งปลายแขนระหว่างแขน
กล PA10-7C กับแขนกล Phantom โดยเป็ นการคํานวณมุมออยเลอร์
ในรูปแบบ ZYZ

จะเห็นได้วา่ ค่าทัง้ สองชุดนัน้ มีการเลื่อมกันบ้างอันเนื่องจากมีเวลา
หน่วง (delay time) ในระหว่างการส่งคําสั ่งการเคลื่อนทีก่ บั การเคลื่อนที่
จริงของแขนกล PA10-7C ส่วนในกรณีของแขนกล Phantom จะมีเวลา
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หน่ วงน้อยกว่ามาก รูปที่ 7 เป็ นรูปทีแ่ สดงการเปรียบเทียบค่าตําแหน่ ง
ป ล า ย แ ข น ข อ ง หุ่ น ย น ต์ PA10-7C กั บ แ ข น ก ล Phantom ใ น
พิกดั cartesian space จะเห็นว่าผลกระทบเนื่องจากเวลาหน่ วงนัน้ ทํา
ให้ ตํ า แห น่ ง ป ล า ย แ ข น ร ะ ห ว่ า ง แ ข น ก ล PA10-7C กั บ แ ขนก ล
Phantom มี ก า ร ค ล า ด เ ค ลื่ อ น อ ยู่ บ้ า ง รู ป 9 เ ป็ น รู ป แ ส ด ง ก า ร
เปรียบเทียบการเรียงตัวของตําแหน่งปลายแขนระหว่างแขนกล PA107C กั บ แขนกล Phantom โดยเป็ นการคํ า นวณมุ ม ออยเลอร์ ใ น
รูปแบบ ZYZ จากสมการอินเวิรส์ คิเนแมติกส์ จะเห็นว่ามีคา่ ใกล้เคียงกัน
มาก ส่วนของการผิดพลาดก็เนื่องมาจากเวลาหน่ วงดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
นันเอง
่
4.2 ผลการทดลองความถูกต้องของสมการความสัมพันธ์เชิ ง
ความเร็ว
งานวิจ ัย นี้ จ ะทํ า การทดสอบเส้น ทางการเคลื่อ นที่ใ นลัก ษณะ
วงกลม รัศมี 150 mm. บนระนาบ YZ ด้วยความเร็วเชิงมุมของเส้นรัศมี
0.2π เรเดีย นต่ อ วิน าที โดยจะกํ า หนดค่ า ความเร็ว ใน Cartesian
space ที่ต้องการเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าความเร็วของแต่ละแกน
ของหุ่นยนต์ใน joint space จากสมการจาโคเบียนทีห่ าได้ ค่าความเร็ว
ของแต่ล ะจุดต่ อ ใน joint space ที่คํา นวณได้น้ี จะใช้เ ป็ นค่า ตัว แปรที่
นํ า ไปทํ า การจํ า ลองส่ ง ค่ า ที่ไ ด้ ไ ปทํ า การจํ า ลองการเคลื่ อ นที่ด้ ว ย
โปรแกรม Solidwork Cosmos Motion แล้ว นํ า เส้น ทางที่เ คลื่อ นที่ไ ด้
จากการจํา ลองการเคลื่อ นที่ม าทํ า การเปรีย บเทีย บกับ เส้น ทางการ
เคลื่อนทีท่ ไ่ี ด้จากเส้นทางการเคลื่อนทีท่ ก่ี ําหนด และนํามาแสดงผล ทํา
การทดสอบที่ ค่าระนาบ θ สุม่ ต่างๆ กัน
ผลการทดลองข้างต้นเป็ นการทดลองทีร่ ะนาบ θ สุ่มต่างๆโดยมี
รู ป แบบการเคลื่อ นที่ ด ัง กล่ า วแล้ ว จะเห็ น ว่ า จากกราฟแสดงการ
เปรียบเทียบตําแหน่งในพิกดั cartesian space ระหว่างค่าตําแหน่ งของ
การเคลื่อนทีซ่ ง่ึ กําหนดให้ เมือ่ เทียบกับตําแหน่ งการเคลื่อนทีซ่ ง่ึ ได้จาก
การกําหนดค่าความเร็วของจุดต่อแต่ละจุดต่อใน joint space ซึง่ ได้มา
จากการกํ า หนดตํ า แหน่ งการเคลื่ อ นที่ แ ละความเร็ ว ที่ ต้ อ งการ
ใน cartesian space ไปในสมการความสัมพันธ์เชิงความเร็วนัน้ มีค่า
ใกล้เคียงกันมากจนเกือบทับกันทัง้ 3 แกนสามารถสรุปได้ว่า สมการ
ความสัมพันธ์เชิงความเร็วหรือสมการจาโคเบียนทีห่ ามาได้นัน้ มีความ
ถูกต้อง และเมือ่ ทําการทดลองในระนาบสุ่มต่างๆก็ให้ผลการทดลองใน
ลักษณะเดียวกัน ดังรูปที่ 10

รูป ที่ 10: ก.การทดลองการจํา ลองการเคลื่อ นที่ข องแขนกล PA107C โดยส่งค่าความเร็วเชิงมุมใน joint space ทีจ่ ุดต่อต่าง ๆ ซึง่ ได้จาก
สมการความสัมพันธ์เชิงความเร็ว โดยกําหนดการเคลื่อนที่วงกลมใน
ระนาบ YZ รัศมี 150 มิลลิเมตร ทีค่ วามเร็วความเร็วเชิงมุมของเส้นรัศมี

ใน cartesian space 0.2π เรเดีย นต่ อ วิน าที, ข. การเปรีย บเทีย บ
ตํ า แหน่ ง ของปลายแขนกลในพิก ัด cartesian space ระหว่ า งค่ า ที่
กําหนดการเคลื่อนทีว่ งกลมในระนาบ YZ รัศมี 150 มิลลิเมตร ทีค่ วาม
เร็วใน cartesian space 0.2π เรเดียนต่อวินาทีกบั ค่าทีค่ าํ นวณ หาได้
จากสมการความสัมพันธ์เชิงความเร็ว
5. ทดลองความถูกต้องของสมการทางไดนามิกส์
จากสมการการเคลื่ อ นที่ ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ นตามรายละเอี ย ด ใน
หัวข้ อ 3 ซึง่ มีความซับซ้ อนมาก งานวิจยั นีได้ พฒ
ั นาโปรแกรมจากสมการ
การเคลื่ อ นที่ ที่ ไ ด้ จากหัวข้ อ 3 โดยมี รายละเอี ยดของสมการย่ อ ยอื่ น ที่
จําเป็ นที่กล่าวไว้ ในหัวข้ อ 3 สมการการเคลี่อนที่สามารถเขียนได้ ดงั นี คือ
6

6

6

j =1

j =1 k =1

τ i = ∑ bij q&&j + ∑∑ hijk q&k q& j + gi
โดยที่ i = 1, 2,...,6
(5.1)
และโปรแกรมนี้จะใช้ในการจําลองการเคลื่อนทีโ่ ดยกําหนดการ
เคลีอ่ นทีอ่ า้ งอิงให้ ดังหัวข้อถัดไป
5.1 ผลการทดสอบความถูกต้องของโครงสร้างของสมการการ
เคลื่อนที่
การทดสอบความถูก ต้อ งของสมการพลศาสตร์ของแขนกลนัน้
สามารถพิจารณาได้หลายส่วน เช่นความผิดผลาดจากค่าพารามิเตอร์
ของตัวแขน เช่น ความยาวแขน จุดต่อต่าง ๆ หรือค่าความแม่นยําของ
เทอมต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในสมการพลศาสตร์ของแขนกลที่หามาได้
ค่าความผิด ผลาดหรือไม่แน่ นอนนี้ เ รีย กว่า parametric uncertainties
นอกจากค่าความผิดผลาดนี้แล้วก็อาจจะมีค่าความผิดผลาดอันเนื่องมา
จากตัว ระบบซึ่ ง หมายถึ ง ระดับ หรือ order ของระบบหรือ เรีย กว่ า
unstructured uncertainties หรื อ unmodeled dynamics ซึ่ ง ค่ า ความ
ผิด นี้ ส ามารถลดได้โ ดยใช้ต ัว ควบคุ ม แบบ robust control หรือ แบบ
adaptive control แต่การควบคุมทัง้ สองแบบนี้จาํ เป็ นจะต้องมีคุณสมบัติ
หนึ่ ง ที่ใ ช้สํา หรับ การประกัน ความเสถีย รภาพของตัว ควบคุ ม นัน่ คือ
&
Skew Symmetric Matrix ของความสัมพันธ์ของเมทริก ซ์ N(q,q)
ซึง่ จะมีความสัมพันธ์ ดังนี้
&
& = B(q)
&
N(q,q)
- 2C(q,q)
ความสัม พั น ธ์ น้ี จ ะมี ป ระโยชน์ ม ากในการออกแบบตั ว ควบคุ ม
แบบ Robust และตั ว ควบคุ ม แบบ Adaptive และเนื่ อ งจากว่ า ไม่
สามารถหาสมการพลศาสตร์ ข องระบบได้ แ ม่ น ยํ า ถู ก ต้ อ งร้ อ ย
เปอร์เซนต์ ดังนัน้ จําเป็ นต้องหาแบบจําลองทีม่ โี ครงสร้างถูกต้องและ
สามารถใช้ในระบบควบคุมขัน้ สูงต่อไป จึงต้องแน่ ใจว่าโครงสร้างของ
& ที่ ม ี ล ั ก ษณะ
สมการพลศาสตร์ ท่ี ห ามาได้ ม ี เ มทริ ก ซ์ N(q,q)
เป็ น Skew-Symmetric
ซึง่ เมือ่ เทียบพจน์กบั สมการ (3.3) จะสามารถหา เมท
& ได้จาก
ริกซ์ N(q,q)
n ⎛ ∂b
∂b
nij = b&ij − 2cij = ∑ ⎜ jk − ik
⎜
∂q j
k −1 ⎝ ∂qi
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⎞
⎟⎟q&k
⎠

(5.1.1)
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& จากนัน้ ทดสอบความ
โดยสมการที่ (5.1.1) จะได้ เมทริกซ์ N(q,q)
เป็ น Skew-Symmetry จาก nij = − n ji
จากการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นได้ผลคือ สมการ
การเคลื่อนทีโ่ ดยแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆของหุ่นยนต์แขนกล PA107C เป็ นเมทริกซ์ทม่ี คี ุณสมบัตคิ วามเป็ น Skew-Symmetry ทําให้ทราบ
ว่าสมการการเคลื่อนทีม่ โี ครงสร้างทีถ่ กู ต้อง
5.2 ผลการทดสอบโดยแทนค่าพารามิ เตอร์ต่างๆลงในสมการการ
เคลื่อนที่
ในหัวข้อนี้ จะทดสอบดูแนวโน้มการทํางานของสมการการเคลื่อน
ที่สมการที่ (5.1) และตรวจสอบความมีเสถียรภาพของสมการโดยวิธ ี
การจํ า ลองการเคลื่ อ นที่ โดยจะกํ า หนดค่ า เส้ น ทางเดิ น อ้ า งอิ ง
(reference path) ของจุ ด ต่ อ ต่ า งๆ โดยจะทดสอบกั บ สมการการ
เคลื่อ นที่สํ า หรับ แขนกล 6 แกน กํ า หนดให้ จุ ด ต่ อ ที่ 3 ยัง ไม่ ม ีก าร
เคลื่อ นที่ มีangular velocity profile เป็ น แบบคางหมูด งั แสดงในรูป ที่
11ข และความเร่งเชิงมุม ดังแสดงในรูปที่ 11ค จาก velocity profile นี้
สามารถนํา ไปใช้คาํ นวณหา position profile ของจุดต่อต่างๆ ได้ตาม
รูป ที่ 11ก
จากค่า การเคลื่อ นที่อ้า งอิง ที่แ สดงในรูป ที่ 11 นี้ กับ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแขนหุ่นยนต์ เราสามารถนํ าไปแทนในสมการ
ที่ (5.1) และหาแก้สมการเพื่อค่าแรงบิดทัง้ 7 จุดต่อได้จากสมการนี้ ดัง
แสดงในรูปที่ 12 ผลลัพธ์จากการคํานวณหาค่าแรงบิดทีแ่ ต่ละจุดต่อ
นี้ จะเห็นว่ามีความเสถียร และแรงบิดทีไ่ ด้กม็ ลี กั ษณะไปในทางเดียวกับ
ความเร่งอ้างอิงตามรูป 11ค กล่าวคือมีชว่ งทีแ่ รงบิดเพิม่ ขึน้ แรงบิดคงที่
และแรงบิดลดลง ซึง่ ทําให้พอจะมั ่นใจในระดับหนึ่งว่าสมการพลศาสตร์
ของแขนหุน่ ยนต์ทห่ี ามาได้น้หี รือสมการที่ (5.1) มีความถูกต้องในระดับ
หนึ่ง ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้วคุณสมบัติ Skew Symmetric matrix ใน
หัวข้อ 5.1 นัน้ มีความสําคัญมากกว่า เนื่องจากจะมีบทบาทมากสําหรับ
การออกแบบระบบควบคุมขัน้ สูงต่อไป

รูปที่ 11: ค่ามุม ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุมทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ความเสถียรของสมการการเคลื่อนที่
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รูปที่ 12: ค่าแรงบิดของทัง้ 6 แกนทีไ่ ด้จากสมการการเคลื่อนทีโ่ ดยการ
แทนค่ามุม ความเร็ว และความเร่งในสมการ (5.1)
6. สรุป
งานวิจยั นี้เพือ่ หาสมการทีม่ คี วามสําคัญสําหรับการนําไปพัฒนาใช้
ในการควบคุ ม แขนกล 7 แกน ที่ม ีล ัก ษณะการตัง้ แกนในรู ป แบบ
เดียวกับหุ่นยนต์แขนกล PA10-7C ทัง้ โดยการควบคุมผ่านทางคิเนแม
ติกส์ และ ทางไดนามิกส์ โดยในส่วนของการควบคุมผ่านทางคิเนแม
ติกส์ สามารถควบคุมได้ผ่านสมการอินเวิร์สคิเนแมติกส์ และ สมการ
เชิงความเร็ว และการควบคุมทางด้านไดนามิกส์สามารถควบคุมผ่าน
สมการการเคลื่อ นที่ท่ีห ามาได้ ซึ่ง ทัง้ หมดที่ก ล่ า วมานั น้ ได้ทํ า การ
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Abstract
This work presents analysis and design of an unique
hybrid 5 degree-of-freedom robotic manipulator based on
a H-4 Family of Parallel Mechanisms with three degreeof-freedom in translational movements and one degreeof-freedom in rotational movement (orientation angle) at
the tool tip of the arm together with another degree-offreedom coming from a single axis rotating table. This
manipulator can be used in a rapid prototype application
for cutting soft materials. Forward or direct kinematics,
inverse kinematics and Jacobian of the purposed
configuration are derived in detail as well as equations of
motion of the manipulator arm. The equations of motion
or the dynamic model are derived from Lagrangian
formulation and are shown to be suitable in real-time
feedback controls. The accuracy of the kinematics,
forward and inverse, Jacobian, and the dynamic model
derived in this work are assured by comparing the results
obtained from using MATLAB developed in this work
with the result from the ADAMS solver with the
manipulator arm 3D solid model data. The comparisons
between the two numerical results are very promising.
Keywords: H-4 Parallel Robot, Resolve acceleration,
Lagrangian formulation
1. Introduction
Many advantages of the parallel mechanism robots
over serial mechanism, such as structural stiffness, load
capacity, accurate precision, speed and acceleration
performance, induce the parallel manipulator to the topics
of research activities in the academic community for
several years since the 6-DOF parallel mechanism for
flight simulator proposed by Gough and Stewart.
Although the disabilities due to the parallel
configurations are the small working volume and small
movement for orientation to reach a workpiece, the
benefits of these mechanisms have still been taking in
development continuously in fields of robotic. Recently,
many applications utilize the parallel mechanisms in
industries such as high-speed laser machine using three
RUU parallel chains (RUU: Revolute-UniversalUniversal) by Delta Group, 3-DOF (RUU chains) the
FlexPicker IRB 340 for high-speed picking and packing
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applications by ABB, 6-DOF “Hexapod” as consisted of
6 UPS parallel chains (UPS: Universal-PrismaticSpherical).
As known before, the minimum requirement to give
maximum flexibility in between tool and workpiece
orientation is five degrees of freedom. It means that the
tool can be oriented in any angle relative to workpiece. In
the case where a part with complex surfaces, 3-DOF
manipulator cannot perform good enough surface cutting.
Or event worst, 3-DOF manipulator can not fulfill all the
surfaces of the part. This is not the case for 5-DOF
manipulator.
In present time, the manufacturing
industries are widely known the 5-DOF in parallel
structure than before. Besides the advantages mentioned
above, the motion characteristics are also preferable such
as the errors in the arms are averaged instead of build up
as in series structure, the load is distributed to all arms,
low inertia due to actuators are mount on a fixed base.
The purposed configuration is good for a rapid prototype
application in the form of a master-slave application with
force control algorithms.
Due to multiple close-chain links make the dynamic
analysis of parallel manipulators more complicated than
serial manipulators. And dynamic analysis of various
types of parallel mechanisms has been studied by many
researchers. Do and Yang, 1988; Guglielmetti and
Longchamp, 1994; Tsai and Kohli, 1990 formulated
dynamic models from Newton-Euler method. While
Lebret 1993; Miller and Clavel, 1992; Miller and Clavel,
1992; Pang and Shahingpoor, 1994, used Lagrange
Equations method. And virtual work method is studied by
Codourey and Burdet, 1997; Miller, 1995; Tsai,1998;
Wang and Gosselin, 1997; Zhang and Song, 1993. To
obtain the dynamic model by using Newton-Euler
formulation, the equations of motion of each body need
to be written which leads to a large number of equations
and consumes large computation time when used in a
real-time control system. Unnecessary computation of
reaction forces as done in the Newton-Euler formulation
are eliminated in the Lagrangian formulation. Additional
coordinates along with a set of Lagrangian and some
model simplification make the Lagrange formulation
more efficient than Newton-Euler formulation. In this
paper we derive the dynamic model of the H-4 parallel
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robot by using the Lagrangian. Sangveraphunsiri has
been working on the kinematics analysis for sometimes
as shown in [6], [8] and [9], some of the works here are
based on those works.
The intention of this paper is to design and evaluate
the kinematics of a 5-DOF manipulator based on the H-4
family parallel structure together with one rotational table
as shown in Figure 1. Lagrange formulation has been
introduced to analyze dynamics of H-4 manipulator. The
computer simulation using the commercial software
(ADAMS solver), with the solid model data of the
system, is carried out to compare the results from the
dynamic model derived. From the simulation results, it is
shown that the complexity and the performance of this
kind of configuration are suitable for complex surface
machining application with or without cutting force
control. Tele-operation with force reflecting control can
also be implemented with this configuration.

and Figure 2, where I w , J w , and K w are the directional
cosine of the working frame

.

Inverse Kinematics
Typically, working paths will be defined in Cartesian
space or the working coordinate system. Inverse
kinematics is used for obtaining the joint commands from
the specified working paths.

2. Design Consideration
The desired H-4 parallel robot must have at least 4DOF which will produce 3 translation motions and 1
rotary motion. In order to have large rotational movement
in y-axis, the mechanism will consist of two mechanical
chains connect to two separated platforms. Each chain
has two degrees of freedom moving along the x-axis of
the platform as shown in Figure 1 and Figure 2. The work
volume is depends on the 4 parameters as the length of
limb, the size of platform, 2c, the different between
machine frame and platform, (b – a), and the offset
between two separated platform, 2d. The 4 variables (l1,
l2, l3, and l4) are used for specifying the position in (x, y,
z) and rotation in y-axis of the tool tip.

Figure 2. Robot joint configuration
From Figure 2, vector C1B1 and C1B2 are symmetry
about ZcYc-plane if θ = 0 and vector OcC1 and OcC3 point
to opposite direction. So, inverse position relationships
can be obtained as follow:

R 2 - (y a - e )2 - (z a - ge )2

l1,2 = x a + w ±

From geometrical restrictions, we can conclude that
l1 = x a + w +

R 2 - (ya - e )2 - (z a - ge )2

(1)

l2 = x a - w -

R 2 - (y a - e )2 - (z a - ge )2

(2)

(x a , y a , z a ) represents the vector
position of point C1 with respect to origin of the link l1 or
l2 . The relationship between tool-tip coordinate frame,
The coordinate

Figure 1. Proposed design
3. Kinematics Modeling
In this section, we derive the relationships between
the joint variables of the 5-DOF of the mechanism,
and working coordinate system
as shown in Figure 1

{x , y , z },

and center coordinate frame,

can be derived as following
x = x c + (T L + c )×sin(- q)
= x a + (T L + 2c ) ×sin(- q)

{x c , yc , zc },
(1a)

y = - (y a + b)+ a
(1b)
- z = z a + (T L + 2c ) ×cos(- q) - d
(1c)
Similarly, the others actuator-end effecter position
relationship become,
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l3 = x b + w +

R 2 - (yb - e )2 - (zb - ge )2

(3)

l4 = x b - w -

R 2 - (yb - e )2 - (zb - ge )2

(4)

where (x b , y b , z b ) is coordinate of the point C3 with
respect to origin of the link l3 or l4 as shown in Figure 2
and it can be shown that
(2a)
x = x c + (T L + c )sin (- q) = x b + T L ×sin(- q)
y = y c = (y b + b)- a

(2b)

- z = z b + d + T L cos (- q)
(2c)
From equation (3), (4), and (2a)-(2c), x b , y b , and
z b are always positive while z c and z are always
negative. The angle q is negative with respect to the ydirection shown in Figure 2.
Figure 3 shows the workpiece coordinate system
(x w .y w , z w ) and the reference coordinate system (XYZ).
Using geometric transformation to transform the
workpiece coordinate to the reference coordinate as
follows:

O1
l1 = (xw + xOw
+ p) + (TL + 2c) sin(q) + w +
O1
R 2 - [- (yw + yOw
) cos a + (zw + zOO12 ) sin a - b + a - e ]2 O1
[- (yw + yOw
) sin a - (zw + zOO12 ) cos a + h - (TL + 2c) cos(q) + d - ge ]2

Similarly, we can solve l2 , l3 , and l4 as follows:
O1

l2 = (xw + xOw + p) + (TL + 2c)sin(q) - w O1
R2 - [- (yw + yOw
)cos a + (zw + zOO12 )sin a - b + a - e]2 O1

O2

2

[- (yw + yOw )sin a - (zw + zO1 )cos a + h - (TL + 2c)cos(q) + d - ge]
O1
+ p) + T L sin(q) + w +
l3 = (x w + xOw
O1
R 2 - [(yw + yOw
) cos a - (z w + zOO12 ) sin a - b + a - e ]2 -

O1
[- (yw + yOw
) sin a - (z w + zOO12 ) cos a + h - T L cos(q) - d - ge ]2

O1

l4 = (xw + xOw + p) + TL sin(q) - w -

where T means translation and R means rotation.

R - [(yw + yOw ) cos a - (zw + zO1 ) sin a - b + a - e] -

We will get:
O1
X = x w + xOw
+ p

O1
[- (yw + yOw
) sin a - (zw + zOO12 ) cos a + h - TL cos(q) - d - ge]2

O1
Ow

2

O1

O2

2

(3a)
O2
O1

Y = (y w + y ) ×cos a - (z w + z ) ×sin a
(3b)
O1
Z = (y w + yOw
) ×sin a + (z w + zOO12 ) ×cos a - h

(3c)

For the tooltip orientation, it has to be coincident with
the direction-cosine of cutting position on the workpiece
surface.

Where xOOw1 yOOw1 zOOw1 are the coordinates with the origin at
Ow written in frame O 1 , and zOO12 is the coordinate of the
origin O1 in frame O 2 .

Figure 4. ToolTip orientation and workpiece direction
cosine
The unit vector of the normal plane at cutting location
of a workpiece surface can be written as
I w iw + J w iw + K w kw , where I w , J w , K w are the direction
cosine. So, the orientation can be obtained as follows:
; I2 = Iw

Figure 3. The Workpiece Table Reference Position and
Intermediate Reference Systems
During cutting, the end of the tooltip ({P}) has to be
located on the surface of the workpiece. So from
equations (1), (1a), (1b), (1c) and (3a) - (3b), finally, the
solution for l1 can be written as following:
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J 2 = ( J w 2 + K w 2 ) cos( a + p )
K 2 = ( J w 2 + K w 2 ) sin( a + p )
From these equations, the solution of

a and q will be:
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where - 90o £ a £ 90o
where - 90o £ q £ 90o

Forward or Direct Kinematics
In the previous section, we derive the robot variables,
l1 , l2 , l3 , l4 and a from a given position and orientation on
a workpiece surface. In this section we will derive the
tooltip position and orientation from a given set of robot
variables. The robot variables l1 , l2 , l3 , l4 and a , shown
in Figure 3a and 3b, will be used to define new variables
depends as,
r1 =

l1 + l2

l3 + l4

, r2 =
, d 1 = l1 - l 2 , d 2 = l 3 - l 4
2
2
So, the rotation angle of the platform can readily be
determined as
2

4c 2 - (r2 - r1 )

(4)
2c
Position relationship can be obtained by manipulating
expression (1), (2), (3 ) and (4) which lead to,
2
2
(l1 - xa - w) + (l3 - xb - w) = 2R 2 - 2yc2 - 2(b - a + e)2
(4a)
2
- 2(zc + ge)2 - 2(c ×cos q - d)
cos q =

2

2

(l2 - xa - w ) - (l4 - xb - w ) = - 4yc (b - a - e )
- 4(zc + ge) (c ×cos q - d )

(4b)

Figure 6. New variables defined
Simplify the expressions above, using the new
variables shown in Figure 5-6, we will have
d2
2
2
(l2 - xa ) = (l1 - xa ) = 1
4
2
d
2
2
(l4 - xb ) = (l3 - xb ) = 2
4
From equation (1a) and Figure 5-6, the movement in x
direction is easily obtain as
(5)
which finally, we will obtain
y = yc =

d12 - d22 - 4w(d1 - d2 ) - 16(d - c. cos q)(z c + ge ) (6)
16 (a - b - e )

We can also obtain z c by substitutes the above
expression in (4b), which leading to 2nd degree
polynomial equation as:

(7)

From equation (7), we can solve with simple
formula:
Figure 5. New variables defined

zc =

-B±

B 2 - 4A C
2A

Due to configuration of robot, the solution in

(8)

zc

is

always in negative. Therefore, the coefficient A , B ,C
can be found as:
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B = 4.ge +

+

A i B i · VAi = A i B i · VBi
According to [5], the Jacobian matrix of the machine
can be written in the form as
where J = A- 1B
So,

2

128 (a - b - e )

C =

+

Then, the velocity at point B related to that of point
A,

32(d - c cos q) (d12 - d22 - 4w(d1 - d2 ))

-

-

512.ge.(d - c cos q)2
2
128 (a - b - e )

162 (d - c cos q)2 .ge 2
2
128 (a - b - e )

32.ge.(d - c cos q) (d12 - d 22 - 4w (d1 - d 2 ))
2

128 (a - b - e )

(d12 -

2

d 22 - 4w (d1 - d 2 ))
2

128 (a - b - e )

(d12 + d22 )
4

Knowing

+ 2w 2 - w (d1 + d 2 ) + 2.ge 2 + 2e 2
2

- 2R 2 + 2 (b - a ) - 4e(a - b) + 2(c. cos q - d )2

zc from equation (8), z can be found as

z = z c - (c + T L ) cos q
Using geometric transformation to transform the
reference coordinate to the workpiece coordinate as
follows:

So, tool-tip contact point on the workpiece surface
can be obtained by equations as follow:
x w = x + p + xOOw1

(9)

y w = y ×cos( a ) + (z + h ) ×sin( a ) + yOOw1
z w = (z + h ) ×cos( a ) - y ×sin( a ) + z

O1
O2

Finally, we can find direction cosine of the
workpiece cutting location, or tool-tip contact point,
from angle θ and α as:
1
Iw = ±
1
1+
t an 2 q
where sign ( I w ) = sign ( q)
1
Jw = ±
2
1 + tan q × 1 + tan 2 (90 - a )

(

)(

)

where sign (J w ) = sign ( a )
t an(90 - a )
Kw =
2
1 + t an q × 1 + t an 2 (90 - a )

(

To derive the singularity, we consider only H-4
parallel manipulator which matrix A and B reduce to 4x4
matrix as follows[9]:

)(

)

where sign (K w ) = +
In order to obtain the velocity relationship between
the joint variable and the working coordinate, we apply
the differential position relationship instead. Or knowing
the velocity vector on the platform relative to the rotating
table directly, we can obtain the relationship of the
velocity of the tool attached relative to the moving table
which represents by
and the

At this point one can derive the singularity of the
manipulator, according to [5] and [1], by finding the
determinant of matrix A and B. In this case we interests
in singularity of type 2 [5] which occurs within
workspace. From the set of equations (9), substitute all
parameters into the matrix yield,

(10)

actuator input denoted by q as following:
Moving platform velocity,
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where,

The analytical form of the determinant of matrix B is
found to be,
(11)
From observation of equation (11), the singularity occurs
at following cases,
1) l1 - l2 or l3 - l4 is zero. This indicate that lines
A1B1 and A 2B 2 or A 3B 3 and A4B4 are
coincide.
2) cos q = 0 or q = ± 90o . This means that the
moving platform is parallel to x-axis.
3) y (d - cos q)- z (b - a ) = 0 Þ z = y (d - cos q) ,

Where

A = R2- B2- C2

(b - a )

which shows that the planes formed by lines
A1B1 and A 2B 2 and by A 3B 3 and A4B4 are in
parallel.

(1), (2)

(3)
Figure 7. Singularity Configurations
From equation

, we can find Jacobian matrix

(J) by differentiate inverse kinematics equation as follow:

, where
Where

B1 =
C1 =

A = R2- B
1

(y w + yOOw1 ) cos a
(y w + yOOw1 ) sin a

1

2-

C 12

- (z w + zOO 12 ) sin a - b + a - e

+ (z w + zOO 12 ) cos a

- h + T L cos( q) + d + ge
and
4. Analytical Dynamics Model
In this section, the conservative Lagrange’s equation
is used to obtain the dynamic model of the closed-chain
H-4 type from the forward kinematics derived earlier. For
conservative system, the well-known generalized
Lagrange’s equation of coordinates qi, with generalized
force Qi , can be written as:
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The robot manipulator consists of 5 components as
shown in Figure 8 which can be detailed as following,
-Milling Head or Platform
-Connecting Head
-Arm or link
-Linear joint
-Universal cross (U-joint)

1 part.
2 parts.
8 parts.
4 parts.
16 parts.

We can write the Lagrange’s equation of each
component above. Considering the platform component,
the Lagrange’s equation based on the coordinate of the
linear joint li of 4-DOF can be derived as following:
For the four linear joints, the Lagrange’s equation
will be:

For all universal crosses, the Lagrange’s equation will be:

For the two connecting heads, the Lagrange’s equation
will be:

By Summing equations (12)-(16), we will get equation
of motion of the system as:
(16)
According to the Figure 8, the parameters on
connected head (CH) is found as: ge = 104mm , e =
23.75mm, w = 35mm
For the eight robot arms, the Lagrange’s equation will be:
(14)
where
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The time derivative of A,B,C can be found as

Figure 8. Robot Components
The parameters in equation (12a)-(12c) can be found
as follows:

Due to the coefficient A , B ,C in equation (8), we can
rearrange in terms of joint parameter l1 l2 l3 l4 together
with substitute the value of parameters ge = 104 , e=
23.75, w = 35 and we can obtain
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And the second time derivative of A,B,C can be found as
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For the platform component as shown in equations
(12) and (12a)-(12c), we need to obtain the derivative
with respect to li of the first and second time derivative
obtained above by applying chain rule.
Then,
rearranging the expressions, we will get translational
force on each joint due to mass and inertia of milling
head. We continue to do the same procedure on the
remaining components as shown in the equations (13),
(14), (15) and (16). Finally, total force (Fi) can be
obtained by summing all forces which are generated from
masses and moments of inertia of other components.

rails of the H-4 mechanism as the tool-tip move along the
path on the spherical surface are obtained from both
MATLAB and ADAMS Solver. The GSTIFF algorithm
of the ADAMS solver is used to obtain the numerical
solution from the solid modeling of the manipulator arm
with 24 seconds simulation time and 0.06 second for time
increment. For MATLAB, the numerical solution
obtained from the derived dynamic model. The four
translational forces from both simulations are shown in
Figure 11. And the errors between both simulations are
shown in Figure 10. The errors in the translational forces
are within 0.0006 Newton. This implied that the derived
dynamic model is accurate enough from using in the
feedback control algorithm

5. Simulation Results
The dynamic model obtained from previous section is
implemented in MATLAB in order to compare the
numerical solutions with the commercial dynamics
software such as the ADAMS solver.
The model parameters used in the simulation are Tl=
163 mm, c= 37.5 mm, R=587mm, b=57.25mm, a=
215mm, h= 1024.5mm, p=720 mm, d=37.5mm, Ec=
22.93 mm. We use materials as mild steel for all
components. So, mass properties and moments of inertia
can be found as follows:
m MH = 14.0881kg
mCH = 9.36853kg
m Am = 2.7194kg
m LJ = 4.65962kg

Figure 9. Circular path on spherical workpiece

mUC = 0.28739kg
I MHy = 94625.076kgmm 2
I XX ,Am = 105660kgmm 2
IY Y ,Am = 105415kgmm 2
IUCy = 60.3645kgmm 2

Figure 9 shows the circular path on a spherical
surface workpiece. The path is used for the evaluation of
the dynamic model. The diameter of the circular path is
104.1889 mm. In the simulation, the tool-tip is always
point toward to the direction normal to the plane which
tangent to the spherical surface along the circular path.
Knowing the position and orientation of points on the
circular path as shown in Figure 9, the variables
together with θ (rotating table)
can be solved by inverse kinematics equations. The feed
rate along the path is equal to 27.25 mm/sec or 1635.45
mm/min. The four translational forces exert on the two

Figure 10. Errors in Translational Force (N) of l1, l2 , l3 , l4
between numerical solution of the analytical equation
and the results from ADAMS
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function of angle Ө. The linear regression model of the
friction torque can be obtained as following:
For motor1:

t friction 1 = 0.0019743*q+ 0.205887
t friction 2 = -0.0022429*q+ 0.112949

(20)
(21)

For motor2:

t friction 1 =
t friction 2 =

-0.00112815*q+ 0.2143485

(22)

-0.00338445*q+ 0.14665915

(23)

-0.0022563*q+ 0.179193

(24)

For motor3:

t friction 1 =
t friction 2 =
Figure 11. Translational Generating Force of joint l1-l4
6. Experimental Results
According to dynamic equations derived in previous
section, we setup an experiment to compare the joint
torques from derived model (inverse dynamic) with the
measured joint torques. Inverse kinematics is used for
obtaining the joint commands from the desired circular
working paths as shown in Figure 9. The inputs to the
system are the desired trajectories, described as function

of time as

. The

0.00112815*q+ 0.0776595

(25)

-0.000112815*q+ 0.4174155

(26)

0.00112815*q+ 0.3046005

(27)

For motor4:

t friction 1 =
t friction 2 =

while the angle θ is the orientation of tooltip in
unit of degree
The torques evaluate from the equation (17)–(19)
can be compared with the actuated torques measured
from the experiment. And the results of the comparison
are shown in Figure 12. The average torque of each
motor, from the measurement, is very close to the torque
obtained from the derived dynamic model.

outputs are the joint torques to be applied at each instant
by the brushless DC servo motors in order to follow the
desired circular trajectories path. The desired actuated
torque can be obtained by evaluating the right-hand side
terms of the dynamic equations as following:

The torque in equation (18) is derived from the
assumption that the platform is moving upward. The ball
screws used have self-locking characteristic. So, the force
need to overcome the gravitational force distributes in the
direction of the rail. For the opposite direction, the torque
require to move the platform is

Dp = pitch diameter of ball screw = 0.016 m
Ld = lead of the screw in mm per revolution = 0.005 m
μ = coefficient of friction for rolling contact = 0.01687
Jmotor+Jscrew = Inertia of rotor and Ball screw
= 0.0000756877 kg-m2 for motor 1,2,3
= 0.0001576877 kg-m2 for motor 4
τfriction = overall resistant torque due to coulomb friction
of all joints
The frictions torque can be obtained from experiment
by measure the force or torque to move the rail on the
ball screw. The friction torques are not constant, they are
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Figure 12. Compare torques between simulation model
by derived equation and experiment.
7. Conclusion
In this paper, we presented the kinematics analysis,
Jacobian and the Dynamic Model of the 5-DOF parallel
mechanism design base on H-4 family. The forward and
inverse kinematics analysis are presented. Singularities
analysis is shown only for the H-4 type. The dynamic
equations are derived from the Lagrangian formulation.
The numerical results of the analysis of kinematics,
Jacobian and the dynamic model are compared with
numerical results from a popular commercial software,
the ADAMS solver, using the solid model data. This is to
assure the accuracy the derived model and possibility of
using it in the feedback system. Friction models obtained
from the experiment are used to compensate the actual
friction of the system in the resolve acceleration control
strategy.
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ แปลเอ็นซี
โค้ด (NC-Code) ซึ่งเป็ นรหัสคําสั ่งที่ป้อนให้กบั เครื่องจักรซีเอ็นซีท่ี
พัฒนาขึ้นที่ห้อ งปฏิบตั ิก ารฯ โดยโปรแกรมพัฒนาขึ้นด้ว ยโปรแกรม
Microsoft Visual Studio .NET 2008 บนระบบปฎิบตั กิ าร Windows
XP ระบบที่ได้พฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้
ประมวลผล และโปรแกรมตัวแปลภาษาเพื่อแปลรหัสคําสังที
่ ่อยู่ในรูป
เท็กซ์ไฟล์ (Text file) โดยมีการสร้างเส้นทางเดินแบบเส้นตรง (Linear
Interpolation) และควบคุมแขนกลแบบขนานในตระกูล H-4 กับโต๊ะ
หมุนรวมเป็ น 5 แกน โดยสือ่ สารผ่านการ์ดอินเตอร์เฟสเอนโคเดอร์ และ
D/A เพือ่ ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ซง่ึ ใช้ควบคุมการเคลื่อนทีข่ องแขนกล
คําหลัก ซีเอ็นซี, เอ็นซีโค้ด, ตัวแปลภาษา
Abstract
This paper is to develop a software for converting standard NCcode file for controlling a 5-axis machine developed in-house.
The program is developed in Microsoft Visual Studio .NET 2008
on Windows XP. The system consists of a personal computer
and the software for converting the CNC code in text format file.
The software can generate paths with linear interpolation from
data points. The controller module in the software will use the
generated paths for controlling the motion of the 4-axis with H4
parallel mechanism and a 1-axis rolling table via counter and D/A
interface card.
Keywords: Computer Numerical Control (CNC), NC-code, 5axis, H-4 parallel mechanism
1.บทนํา
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ปจั จุบนั ในภาคอุตสาหกรรม ซีเอ็นซีเป็ นเครือ่ งจักรอัตโนมัตทิ น่ี ิยม
ใช้ในระบบการผลิต เนื่องจากสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
โดยเครือ่ งจักรซีเอ็นซีเป็ นเครือ่ งจักรทีม่ คี อมพิวเตอร์ควบคุมการทํางาน
ระบบควบคุมซึ่งออกแบบมาใช้งานกับเครื่องจักรมีราคาสูง จึงทําให้ม ี
แนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาควบคุมเครื่องจักรแทนระบบ
ควบคุมแบบเดิม เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน และสามารถพัฒนา
โปรแกรมให้มคี ุณสมบัตติ ามทีต่ อ้ งการ สามารถสร้างโปรแกรมขึน้ มาใช้
งานเอง สามารถเพิม่ หรือเปลีย่ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานได้ง่าย ซึ่งในปจั จุบนั
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลมีความสามารถสูง และแนวโน้มราคาถูกลง การ
ควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจึงเป็ นอีกทางเลือกทีท่ ํา
ให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในส่วนชุดควบคุมการทํางาน
บทความฉบับนี้นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็ น
ระบบส่วนหนึ่งของตัวควบคุมซีเอ็นซี ให้ช่อื โปรแกรมว่า G-Code
Interpreter 2008 โดยโปรแกรมนี้พฒ
ั นาขึน้ ด้วยโปรแกรม Microsoft
Visual Studio .NET 2008

Robot

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม
โดยโปรแกรมสามารถแบ่งได้ 4 ส่วนคือ
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1. ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface) เป็ นส่วนทีผ่ ใู้ ช้ตดิ ต่อกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผา่ นทางหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ส่วนการแปลเอ็นซีโค้ด เป็ นส่วนทีท่ าํ หน้าทีอ่ ่านข้อมูลเอ็นซีโค้ด
จากแฟ้มข้อมูลแบบ Text แล้วทําการแปลงให้อยู่ในรูปแบบคําสังที
่ ่
พร้อมนํามาใช้ควบคุม
3. ส่วนการควบคุมการเคลื่อนทีข่ องแขนกล ในส่วนนี้มหี น้าที่ใน
การเชือ่ มต่อการ์ดอินเตอร์เฟสเอนโคเดอร์ และ D/A และทําการควบคุม
การเคลื่อนทีข่ องโต๊ะเอ็กซ์วายแซด
4. ส่ ว นการจัด การดํ า เนิ น งาน เป็ น ส่ ว นที่ป ระสานการติด ต่ อ
ระหว่างส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ กับส่วนการแปลเอ็นซีโค้ด ส่วนการควบคุม
และส่วนการจําลองการเคลื่อนที่

รูปที่ 2 รายละเอียดของแขนกลแบบเอช 4

รูปที่ 3 รายละเอียดของแขนกลแบบเอช 4 ทีป่ รับปรุงใหม่
ในส่ ว นของแขนกลที่ใ ช้ใ นงานวิจ ัย นี้ ถู ก ออกแบบและพัฒ นาโดย
Sangveraphunsiri, V., และ Tantawiroon, N. [4],[5],[6]. โดยในตอน
แรกเป็ นแขนกลแบบขนาน 4 องศาอิสระ วัสดุทใ่ี ช้สร้างเป็ นอลูมเิ นียม
ทัง้ หมดดัง รู ป ที่ 2 เพื่อ ให้ แ ขนกลแบบขนานในตระกู ล เอช 4 มี
ความสามารถในการกัดเซาะชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จึงมีการ
ปรับปรุง โดยการเพิม่ จํานวนองศาอิสระเป็ น 5 องศาอิสระ โดยองศา
อิสระทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจะทําหน้าทีเ่ ป็ นโต๊ะหมุนซึง่ สามารถจับยึดชิน้ งานทีจ่ ะ
ทําการกัดเซาะ และสามารถหมุนได้ 90 องศาโดยมีลกั ษณะและรูปแบบ
ดังในรูปที่ 3 นอกจากนัน้ โครงสร้างของแขนกลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่น้ีเปลีย่ น
มาใช้เ หล็ก เป็ น วัสดุ ห ลัก จากเดิม ที่ใช้อ ลูม ิเ นีย ม ทัง้ นี้เ พื่อ เพิ่มความ
แข็งแรงให้มากขึน้ ข้อต่อแบบหมุนทีใ่ ช้มกี ารประกอบแบบสวมอัดเพื่อ
ป้องกันความหลวมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ส่วนข้อต่อยูนิเวอร์แซล (Universal
joint) ซึ่งมีสององศาอิสระดังรูปที่ 3 เป็ นข้อต่อที่ใช้กบั เพลาขับของ
รถยนต์จงึ มีความแข็งแรงและมีความหลวมหรือระยะคลอนน้อยมาf
2.การออกแบบส่วนการแปลเอ็นซีโค้ด
เมื่อพิจารณารูปแบบคําสังของเอ็
่
นซีโค้ด จากแฟ้มข้อมูลในรูป
เท็กซ์ไฟล์ สามารถจําแนกข้อมูลออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทีเ่ ป็ นคําสั ่ง
(Command) และกลุ่มทีเ่ ป็ นตัวแปร (Parameter) ของคําสังซึ
่ ง่ ตามหลัง
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กลุ่มคําสั ่ง โดยทัง้ สองกลุ่มประกอบไปด้วยตัวอักษร (Key) แล้วตาม
ด้วยค่าทีเ่ ป็ นตัวเลข (Value) โดยตัวอักษรแสดงชนิดของคําสั ่งหรือชนิด
ของตัวแปร ส่วนค่าที่เป็ นตัวเลขเป็ นตัวกําหนดค่าของคําสั ่งที่ใช้หรือ
เป็ นค่าของตัวแปร ยกตัวอย่างเช่น
G01 X100. Y100. Z100. F1000 ซึง่ เป็ นคําสังการเคลื
่
่อนทีเ่ ป็ นเส้นตรง
G01 เป็ นคําสั ่ง ส่วน X100. Y100. Z100. F1000 เป็ นตัวแปรทีเ่ ป็ น
ส่วนประกอบของคําสั ่ง
ในการแปลงคําสั ่งเอ็นซีโค้ด จากแฟ้มข้อมูลแบบเท็กซ์ไฟล์ เริม่
จากทําการอ่านชุดของตัวอักษรเข้ามาเพือ่ แปลทีละหนึ่งบรรทัด จากนัน้
จะเปรียบเทียบตัวอักษรในบรรทัดนัน้ ทีละตัว ว่าเป็ น Command key,
Command value, Parameter key หรือ Parameter value โดยที่
1. Command key เป็ นกลุ่มของตัวอักษร G, M และ N
2. Parameter key เป็ นกลุ่มตัวอักษร X, Y, Z, F, I, J, K, R, S เป็ นต้น
3. Command value เป็ นตัวเลขทีต่ ามหลัง Command key
4. Parameter value เป็ นตัวเลขทีต่ ามหลัง Parameter key
ดังนัน้ เมื่อแปลงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลแบบ Text แล้วจะได้เป็ น 2
กลุ่ม คือ Command object ซึง่ ประกอบไปด้วย Command key,
Command value และกลุ่มของ Parameter object ซึง่ Parameter
object แต่ละตัวก็จะประกอบไปด้วย Parameter key และ Parameter
value เมือ่ ส่วนการแปลเอ็นซีโค้ดทําการแปลงข้อมูลทีอ่ ่านเข้ามาในแต่
ละบรรทัดเสร็จแล้ว จะส่ง Command object ทีไ่ ด้ทงั ้ หมดจากการแปลง
ไปยังส่วนควบคุมเพือ่ ใช้ควบคุมแขนกล แล้วจึงทําการแปลงในบรรทัด
ต่อไป
จากแนวคิดข้างต้นจึงนํ ามาสร้างเป็ นโปรแกรมโดยใช้ภาษา C++
โดยสร้างเป็ นคลาสขึน้ มา เป็ นต้นว่า Parser class, Actuator Class,
Command class และ Parameter class โดยแต่ละ คลาสจะมีหน้าที่
แตกต่างกันไป Parser class ทําหน้าทีร่ บั ชื่อของแฟ้มข้อมูลแบบ Text
ที่ต้อ งการจะแปลง แล้ว อ่ า นข้อ มูล เข้า มาทีล ะบรรทัด จากนัน้ แปลง
ข้อมูลทีอ่ ่านเข้ามาให้อยู่ในรูปของชุดคําสั ่ง (Command object) แล้วทํา
การจับคู่ (Map) คําสัง่ กับฟงั ก์ชนั การทํางานของ Actuator object โดย
Actuator class เป็ น class ต้นแบบสําหรับสร้าง Actuator object ซึง่ มี
หน้าทีร่ บั ชุดคําสั ่งทีอ่ ยู่ในรูป Command object ทีไ่ ด้จากการแปลง
เรียบร้อยแล้ว ไปควบคุมส่วนเครื่องจักร (Hardware) ในส่วนของ
Command class และ Parameter class ทําหน้าทีใ่ นการเก็บข้อมูลของ
Command object และ Parameter object ตามลําดับ
3.เทคนิ คการควบคุมการเคลื่อนที่
หัว ใจสํา คัญ ของการควบคุ ม การเคลื่อ นที่ คือ ควบคุ ม การขับ
มอเตอร์โดยอิสระจากกันด้วยความเร็วต่างกัน ในเส้นทางทีก่ ําหนดจาก
จุดเริม่ ต้นจนกว่าจะถึงจุดทีก่ าํ หนด โดยการหมุนแกนไปพร้อมๆ กัน
เส้นทางเดินซีเอ็นซี (CNC Interpolation) [1] เป็ นตัวกําหนด
เส้นทางเดินของเครื่องมือ มีหน้าที่ 2 อย่างคือ คํานวณความเร็วของ
เครื่องมือตามแนวแกนของแต่ละแกน ตามทีใ่ ห้อตั ราป้อนมาและสร้าง
พิกดั ตามเส้นทางเดินของโปรแกรม การสร้างเส้นทางเดินของเครือ่ งมือ
สามารถจําแนกได้ 5 แบบ คือ เส้นตรง (Linear Interpolation) เส้นโค้ง
(Circular interpolation) เกลียว (Helical interpolation) พาราโบลิก
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(parabolic interpolation) และลูกบาศก์ (cubic interpolation) เครือ่ ง
ซีเอ็นซีสว่ นใหญ่จะใช้ทางเดินแบบเส้นตรง และเส้นโค้ง
3.1 การควบคุมความเร็วตามแนวทางเดิ น
ในการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซีเอ็นซีนัน้ นอกจากความถูกต้อง
ของตําแหน่ งตามแนวทางแล้ว สิง่ สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือความเร็วตาม
แนวทางเดินจะต้อ งคงที่ด้วย เพื่อให้ได้ง านที่มคี ุ ณภาพ เทคนิ ค การ
ควบคุมความเร็วให้คงที่มหี ลายวิธ ี สําหรับในบทความนี้ ได้ใช้ทฤษฎี
บางส่วนที่กล่าวไว้ในงานวิจยั [2] สําหรับการควบคุมตําแหน่ งและ
ความเร็วตามแนวทางเดิน โดยพิจารณาใน 2 มิตดิ ว้ ยวิธกี ารดังนี้
Velocity =

ΔS
Δt

(1)

จากสมการที่ (1) ถ้ากําหนดให้ Δt มีค่าเท่ากับเวลาในการสุ่มค่า
(Sampling period) ซึง่ มีค่าคงที และสามารถควบคุมให้ ΔS ซึง่ มีค่า
เท่ากับการเปลีย่ นแปลงตําแหน่ งในแต่ละครัง้ ของการสุม่ ให้มคี ่าคงที่ จะ
ได้ค่าความเร็วทีม่ คี ่าคงที่ จากหลักการดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในการ
ควบคุมตําแหน่งและความเร็วได้ดงั นี้

รูปที่ 4 การแบ่งจุดตามแนวการเคลื่อนที่
จากรูปที่ 4 เส้นทึบแสดงถึงแนวทางเดินที่ต้องการ ทําการแบ่ง
แนวทางเดินออกเป็ นส่วนเล็กๆ มีขนาดเท่ากับ ΔS ซึง่ แสดงในรูปด้วย
เส้นตรง AB BC CD (ดังแสดงเป็ นเส้นประ) จากสมการที่ (1) ถ้า
กําหนดให้ค่า Δt มีค่าเท่ากับเวลาในการสุม่ ค่า T จะสามารถหาค่า
ΔS ได้ดงั สมการที่ (2)
ΔS = VT

(2)

เมือ่ V คือความเร็วตามแนวทางเดิน, T คือเวลาในการสุม่ ค่า
ΔS คือระยะทางในการเคลื่อนทีใ่ นการสุม
่ ค่า 1 ครัง้
3.2 การสร้างเส้นทางเดิ นแบบเส้นตรง
จากสมการที่ (2) นํ าค่า ΔS ทีค่ ํานวณได้มาใช้ในการคํานวณหา
จุดอ้างอิงตามแนวแกนเอ็กซ์และแกนวาย ทีเ่ วลา T ใดๆ ดังรูปที่ 4
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เมือ่ x0 เป็ นตําแหน่งเริม่ ต้นการเคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร่งคงทีท่ เ่ี วลา t0
x1 เป็ นตําแหน่งเริม่ ต้นการเคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร่งคงทีท
่ เ่ี วลา t1
x2 เป็ นตําแหน่งเริม่ ต้นการเคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร่งคงทีท
่ เ่ี วลา t2
x f เป็ นตําแหน่งเริม่ ต้นการเคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร่งคงทีท
่ เ่ี วลา t3

Y
yf

ΔS

ΔS

ΔS
ΔS

x position

ΔS

yo

ΔS

d 2x
= − Ax
dt 2

xf

xf

xo

x2

X

รูปที่ 5 กราฟแสดงการเคลื่อนทีข่ องแกน X และ Y ด้วยความเร็ว V

x1

d 2x
= Ax
dt 2

dx
= Vx
dt

x0

เมื่อพิจารณารูปที่ 5 กําหนดให้เส้นทางการเคลื่อนที่เริม่ จากจุด
x0 , y0 เคลื่อนไปด้วยความเร็ว เป็ นเส้นตรงไปยังจุด x f , y f สามารถ
หาจํานวนจุดในการเคลื่อนทีไ่ ด้ดงั นี้
N=

( x f − x0 ) 2 + ( y f − y 0 ) 2
VT

Δx =

Δy =

N
( y f − y0 )

N

yn = yn−1 + Δy

(4)

t0

t1

t2

t3

x velocity

Vx

Time

Ax

Time

(5)
(6)
(7)

แต่ เ นื่ อ งจากหากใช้ว ิธ ีต ามที่ก ล่ า วมานัน้ ช่ ว งเริ่ม ต้น และหยุ ด การ
เคลื่อนทีข่ องชุดขับเคลื่อนจะเกิดการกระชากเนื่องจากความเฉื่อย เพื่อ
ลดปญั หานี้จงึ ใช้วธิ กี ารสร้างเส้นทางการเคลื่อนทีโ่ ดยใช้ฟงั ก์ชนั สไปลน์
(Spline function) [3] โดยแบ่งเส้นทางการเคลื่อนทีอ่ อกเป็ น 3 ช่วง
ช่ ว งแรกจาก t0 ถึง t1 เป็ น ช่ ว งความเร่ ง คงที่ (A) ทํ า ให้ค วามเร็ว
เพิม่ ขึน้ จากค่าเริม่ ต้นจนถึงค่าที่กําหนดและเคลื่อนที่ต่อไปในช่วงที่ 2
ซึ่ง เป็ น ช่ ว งความเร็ว คงที่ (V ) จนถึง เวลา t2 จึง เริ่ม เคลื่อ นที่ด้ ว ย
ความหน่ วงคงที่ (− A) ความเร็วจะลดลงจนถึงเวลา t3 ค่าความเร็วมี
ค่าเป็ นศูนย์ ซึง่ ได้ระยะทางทีก่ ําหนด เมือ่ พิจารณาจากรูปที่ 5 สามารถ
หาระยะทาง และเวลาในแต่ละช่วงได้ดงั นี้
Δt1 = t1 − t 0
AΔt
= x1 − x0
2
Δt3 = t3 − t2 = Δt1
2
1

2

V
= x f − x2
2A
Δs2 = x2 − x1 = x f − Δs1 − Δs3

Δt2 = t2 − t1 =

t3

t0

t1

t2

t3

− Ax

xn = xn−1 + Δx

Δs3 =

t2

x acceleration

ชุดคําสังที
่ ใ่ ช้ในการเคลื่อนที่

Δs1 =

t1

(3)

ระยะเคลื่อนทีแ่ ต่ละช่วงเวลาการสุม่ ดังนี้
( x f − x0 )

Time

t0

Δs2
V

(8)
(9)

รูปที่ 6 กราฟแสดงระยะทาง ความเร็วและความเร่งกับเวลา

4 การออกแบบส่วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้
หน้ า จอโปรแกรมที่ อ อกแบบมี ล ั ก ษณะคล้ า ยกั บ โปรแกรม
Notepad ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ น แถบเมนู ค วบคุ ม การ
ทํางาน (Menu Bar) ประกอบด้วยเมนู File ทําหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการเกีย่ วกับไฟล์ขอ้ มูล Edit จัดการเกีย่ วกับการแก้ไขข้อความ View
จัดการเกี่ยวกับการแสดงแถบทูล และไดอะลอก และ Help ระบบ
ช่ ว ยเหลือ ส่ว นที่ส องเป็ น แถบปุ่ม ควบคุ ม การทํา งานของโปรแกรม
(Tool Bar) เป็ นแถบปุ่มสําหรับควบคุมการทํางานในการแปล และการ
แสดงผลการแปล และส่วนที่สามเป็ นหน้ า ต่างเพื่อแสดง และทํา การ
แก้ไขข้อมูลเอ็นซีโค้ด (Text Editor) ซึง่ สามารถทําการยกเลิกการแก้ไข
ครัง้ หลังสุด ตัด คัดลอก และวางข้อความทีเ่ ลือก

(12)

5. สรุป
งานวิจยั นี้ได้ทาํ การพัฒนาโปรแกรมแปลรหัสเอ็นซี และนําข้อมูลที่
ได้จากการแปลนัน้ มาใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบ
ขนานในตระกูล H-4 กับโต๊ะหมุนรวมเป็ น 5 แกน ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานของ
เครือ่ งจักรซีเอ็นซี 5 แกน

(13)

กิ ตติ กรรมประกาศ

(10)
(11)
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิบลู ย์ แสงวีระพันธุศ์ ริ ิ อาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์
ซึง่ ท่านให้ความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา่ ยิง่ ในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละคอยให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา ข้อคิดเห็นต่างๆทีม่ ี
ประโยชน์ในการทําวิจยั ครัง้ นี้ รวมทัง้ โอกาสดีๆทีท่ า่ นให้ เพือ่ ฝึกฝน
ตัวเองและหาความรูท้ างด้านต่างๆมากมาย พร้อมทัง้ คอยสนับสนุน
ทางด้านอุปกรณ์ และสถานทีใ่ นการทําวิจยั ด้วยดีตลอดมา ผูว้ จิ ยั จึงใคร่
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ี และขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา
วัณณสุโภประสิทธิ, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวุฒ ิ จันทรานุ วฒ
ั น์ ซึง่
กรุณาให้คาํ แนะนํา และข้อคิดต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ในงานวิจยั นี้ พร้อม
กันนี้ขอขอบคุณเพือ่ นๆ รุน่ พี่ และรุน่ น้องทุกคนทีไ่ ด้ให้ขอ้ คิดเห็น และ
กําลังใจในการทําวิจยั ตลอดมา
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อุปกรณ์ตรวจรูท้ ส่ี ว่ นปลายของแขนกล ในการงานวิจยั นี้จะใช้แขนกลที่
มี 6 องศาอิสระ มาทําการควบคุมการทํางาน โดยจะศึกษาและพัฒนา
สมการทางคณิตศาสตร์ ต่างๆ ของแขนกล เช่น ฟอร์เวิรส์ คิเนแมติกส์
อินเวิร์สคิเนแมติกส์ จาโคเบียน และสมการพลวัตสําหรับการควบคุม
การทํางานของแขนกล ในการควบคุมได้ทาํ การจําลองการทํางานของ
การควบคุมแบบ Inverse Dynamics Control และการควบคุมแรง
ทางอ้อมโดยใช้เทคนิคการควบคุมแบบอิมพิแดนซ์ สําหรับการควบคุม
แบบอิมพิแดนซ์จะทํา การจําลองการทํางานโดยการปรับค่าของแรง
สัม ผัส ที่ป ลายของแขนกล และจะทํา การจํา ลองการทํ า งานในพิก ัด
Cartesian space เท่านัน้ โดยทีแ่ รงจะถูกป้อนเข้าไปในทิศทางเดียวกัน
กับปลายของแขน-กล จากนัน้ จะทําการบันทึกค่าระยะขจัดของปลาย
ของแขนกลเมื่อมีแ รงมากระทํา ผลการจํา ลองการทํา งานของระบบ
ควบคุมทีไ่ ด้สามารถนําไปใช้ในการประเมินค่าความยืดหยุน่ ของแขนกล
และผลจากการจําลองนี้ได้แสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นของแขนกลนัน้
เป็ น เชิง เส้น ซึ่ง เริ่ม ต้น จาก 0 จนมีค่า ประมาณ 2.5 มิล ลิเ มตร และ
เป็ นไปตามรูป ร่างของแรงสัมผัสจากภายนอกที่ใช้ในการจําลองการ
ทํางาน
Abstract
This paper proposes a technique of the trajectory control of
a robot arm which can interact with an environment by attaching
a sensor at the end-effector of the manipulator. The robot using
in this work is a 6 degrees of freedom. We derive, in detail the:
Forward kinematics, Inverse kinematics, Jacobian, as well as
Dynamic model of the manipulator. Simulations are carried out
based on the derived equations as: an inverse dynamics control,
an indirect force control using impedance control technique. For
the impedance control, only force regulation in operational space
is covered. Forces are applied in the direction of the tool tip and

end-effector displacements are recorded and displayed. The
results can be used to evaluate the compliance of the
manipulator arm. And it is shown that the compliance is linear
within a boundary, approximate 2.5 mm from the start contact
point.
1. คํานํา
ในปจั จุบนั หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต
อย่ า งมาก ยกตัว อย่ า งเช่ น ในงานที่ต้อ งใช้กํ า ลัง มากจํา พวกการยก
สัมภาระทีม่ นี ้ําหนักมาก งานทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์หรือมนุ ษย์ทาํ
ไม่ได้ เช่น งานที่เกี่ยวกับกัมมันตรังสีหรือสารเคมี หรืองานทีต่ ้องการ
ความแม่นยําและคุณภาพมาตรฐานสูง เช่น ในงานเชื่อมหรืองานทีต่ อ้ ง
ทําซํ้าซากติดต่อกันเป็ นเวลานานซึง่ มนุ ษย์จะเกิดความเหนื่อยล้า เป็ น
ต้น โดยทัวไปหุ
่
่นยนต์จะมีค วามแม่นยํา (repeatability)
ที่ด ีมาก
กล่า วคือ หุ่น ยนต์สามารถเคลื่อ นที่ป ลายแขนของหุ่น ยนต์ก ลับ มายัง
ตํ า แหน่ ง และทิศ ทางเดิม ที่ไ ด้ส อนไว้ล่ ว งหน้ า ได้ดี แต่ สํา หรับ ความ
ถูกต้อง (accuracy) ของหุ่นยนต์นนั ้ ยังเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งได้รบั การปรับปรุง
แต่ปจั จุบนั นี้เริม่ มีแนวคิดทีว่ ่าคนมีความยืดหยุ่นมากทีส่ ุดส่วนหุ่นยนต์
ทํา งานได้แ ม่ น ยํ า กว่ า คน จึง เริ่ม มีก ารพัฒ นาระบบที่นํ า หุ่ น ยนต์ ม า
ทํางานร่วมกับคน เพื่อ ช่วยให้ค นทํางานได้สะดวกขึ้นหรือ ทํา งานซึ่ง
เมือ่ ก่อนใช้คนทํางานอย่างเดียวไม่ได้ และใช้หุ่นยนต์อย่างเดียวกับไม่
เหมาะสมเพราะไม่ใช่งานซํ้าๆกัน ต้องการผสมผสานความสามารถใน
การตัดสินใจของคนร่วมกับความสามารถในการทํางานที่แม่นยําของ
หุ่นยนต์ ในทีน่ ้ีจะเรียกว่า Human-Robot cooperative task[1-2] ใน
การทํางานร่วมกันระหว่างมนุ ษย์และหุ่นยนต์นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการ
ควบคุมแรงซึ่งอยู่ในรูปของความต้านทานการเคลื่อนที่ (impedance)
[3-5] ของแขนหุ่ น ยนต์ เพื่อ ให้ม ีค วามต่ อ เนื่ อ งและราบเรีย บในการ
ทํางาน เช่น ถ้าเราต้องการจะยกวัตถุให้อยู่ในตําแหน่ งทีต่ ้องการแขน
ของหุ่นยนต์จะต้องมีความต้านทานการเคลื่อนที่ท่สี ูงเพื่อให้ตําแหน่ ง
ของแขนหุ่นยนต์มคี วามแม่นยํา แต่ในการทีจ่ ะนําหุ่นยนต์และมนุ ษย์มา
ั หาในเรื่องของเสถีย รภาพเชิงสัมผัสของการ
ทํางานร่วมกัน จะมีป ญ
ควบคุมความหน่ วงของการเคลื่อนทีข่ องแขนหุ่นยนต์ทน่ี ํ ามาใช้ในการ
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ทํางาน และการควบคุมความหน่วงของการเคลื่อนทีข่ องแขนหุ่นยนต์จะ
มีอยู่สองชนิด คือ พื้นฐานทางด้านการควบคุมตําแหน่ ง และพื้นฐาน
ทางด้านการควบคุมแรงบิดของหุน่ ยนต์[6]
ในการควบคุมแบบอิมพิแดนซ์ของหุ่นยนต์สําหรับทํางานร่วมกับ
มนุษย์สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1 ดังนี้

รูปที่ 2 แขนหุน่ ยนต์ตน้ แบบทีใ่ ช้ในการทดสอบระบบควบคุม

รูปที่ 1 การทํางานร่วมกันระหว่างมนุ ษย์และหุน่ ยนต์
(Human-Robot cooperative task)
2. สมการพลวัตของแขนหุ่นยนต์ (Dynamic equation)
พลศาสตร์ของแขนกล เป็ นความสัมพันธ์ของแรงบิด (Torque) ที่
กระทําทีจ่ ุดต่อ กับการเคลื่อนทีข่ องแขนกลในพิกดั Cartesian Space
ซึ่ ง จ ะ แ ส ด ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ส ม ก า ร ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง ร ะ บ บ
(Equation of Motion) เพื่อความสะดวกจะแสดงความสัมพันธ์ของการ
เคลื่อ นที่ข องแขนกลต่ า งๆ ให้อ ยู่ใ นสมการเดีย วและสามารถเขีย น
สมการของการเคลื่อ นที่ข องแขนกลได้ใ นรูป แบบของสมการปริภู ม ิ
สเตต (State Space equation) ได้ดงั นี้
&& + C ( q,q& ) q& + G ( q )
τ = B (q ) q

3. Inverse Dynamics Control
ในการศึกษาการควบคุมการเคลื่อนที่โดยอาศัยวิธกี าร Tracking
Cartesian space trajectory จะกระทําในระบบทีไ่ ม่เป็ นเชิงเส้นของ
หลายตัวแปร และสามารถแสดงแผนภาพบล็อกของการควบคุมแบบ
Inverse Dynamics Control in Cartesian Space ดังรูปที่ 3
การควบคุมวิธนี ้จี ะเป็ นการควบคุมการเคลื่อนทีข่ องปลายของแขน
กล (end-effector) ให้มกี ารเคลื่อนทีต่ ามเส้นทางเดิน (trajectory) ทีถ่ ูก
กําหนดไว้แล้วใน Cartesian space และสามารถใช้สมการเดียวกันกับ
สมการที่ (1)
&& + n ( q,q& ) = u
(2)
B (q ) q
โดยที่
n ( q, q& ) = C ( q,q& ) q& + G ( q )
(3)

(1)
เมือ่ สัญญาณควบคุมคือ

เมื่อ B ( q ) คือเมทริกซ์ของมวลของแขนกล C ( q,q& ) คือเมท
ริกซ์ของแรงทีห่ นั เหเข้าสูศ่ ูนย์กลาง (Centripetal) กับอิทธิพลของแรง
โคริออริส (Coriolis force) และ G ( q ) คือเวกเตอร์ของแรงโน้มถ่วง
ของโลก (Gravitational force)
รูปที่ 2 เป็ นแขนกลต้นแบบทีใ่ ช้ในการจําลองการทํางานของระบบ
ควบคุมทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั นี้ เป็ นแขนหุ่นยนต์ชนิด 7 ข้อต่อ ของบริษทั
มิตซูบชิ ริ ุ่น PA-10 ข้อต่อหนึ่งจะถูกล็อกไว้เพื่อให้แขนกลเป็ นชนิด 6
องศาอิสระ ค่าพารามิเตอร์ของแขนหุ่นยนต์น้ีจะใช้ในการจําลองการ
ทํางานของตัวควบคุมทีอ่ อกแบบขึน้ มา
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u = B ( q ) α + n ( q,q& )

(4)

&& = α
q

(5)

โดยที่

เมือ่ อินพุตของการควบคุม α ใหม่น้ีเป็ นการออกแบบให้จุดปลาย
ของแขนกลสามารถเคลื่อนทีเ่ ดินตามเส้นทางทีไ่ ด้กําหนดไว้ก่อนหน้านี้
คือ pd ( t ) ซึ่งจะเป็ นฟงั ก์ชนั ของเวลาในการเคลื่อนทีข่ องปลายแขน
โ ด ย ที่ pd = [ xd yd zd rolld pitchd yawd ] ซึ่ ง ค่ า
ของ x, y, และ z คือค่าของตําแหน่ งของปลายแขนกล และค่าของ
roll , pitch, และ yaw คือ ค่ า ของการหมุ น รอบแกน x, y, และ
z ตามลําดับ
T
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และ 0 เมตร ตามลําดับ ส่วนการเคลื่อนทีใ่ นแนวแกน Z จะเริม่ จาก
ตําแหน่ งทีแ่ กน X มีค่าเท่ากับ 0.7276 เมตร และแกน Y มีค่าเท่ากับ 0
เมตร และแกน Z มีคา่ เท่ากับ -0.0212 เมตร ไปจนถึงตําแหน่ งทีแ่ กน X
มีคา่ เท่ากับ 0.7276 เมตร แกน Y มีค่าเท่ากับ 0 เมตร และแกน Z มีค่า
เท่ากับ 0.3788 เมตร ในเวลา 4 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 โดยที่
ความเร็ว และความเร่ง ของปลายแขนกล สามารถหาได้จากการหา
อนุ พ นั ธ์อ ัน ดับ ที่ 1 และที่ 2 ของสมการตํ า แหน่ ง ของปลายแขนกล
ตามลําดับ โดยใช้เวลาในการทํางาน คือเริม่ ต้นจาก 0 ถึง 4 วินาที และ
ใช้ค่าเวลาสุ่ม (sampling) ในระบบควบคุมการทํางานเท่ากับ 0.001
วินาที
รูปที่ 3 แผนภาพบล็อกของ Inverse Dynamics Control
และจากความสัมพันธ์ของสมการความสัมพันธ์เชิงความเร็วคือ
p& = J A ( q ) q&

(6)

เมื่อ p& คือ ความเร็ว เชิง เส้นและความเร็วเชิง มุมของตํา แหน่ ง
ปลายแขนกล และ J A ( q ) คือ เมทริกซ์จาโคเบียนของแขนกล
เมือ่ ทําการ Differentiate สมการที่ (6) จะได้
&& = J A ( q ) q
&& + J& A ( q, q& ) q&
p

(7)

รูปที่ 4 เส้นทางเดินของปลายแขนกลในระนาบ XZ

ดังนัน้ อินพุตของการควบคุม α สามารถเขียนได้ดงั นี้คอื

(

&&d + K D p&% + K P p% + J& A ( q, q& ) q&
α = J A −1 ( q ) q

)

(8)

โดยทีค่ ่าเกน K D และ K P เป็ นเมทริกซ์ทะแยงมุมและจะมีค่า
เป็ นบวกเสมอ และ p% = pd - p ซึ่งทํา ให้ได้สมการพลวัตของระบบ
ใหม่ทเ่ี ป็ นเชิงเส้น คือ
&&% + K p&% + K p% = 0
q
D
P

(9)

จากสมการที่ (9) จะเห็นได้ว่าค่าผิดพลาดของระบบจะลู่เข้าสู่ค่า
ศูนย์โดยที่ค่าเกน K D และ K P จะมีผลทําให้ระบบมีความเร็วและ
เสถียรภาพในการเข้าใกล้ศูนย์ได้เร็วขึน้ และสามารถปรับค่า K D และ
K P เพือ่ ให้ได้ผลของค่าผิดพลาดให้น้อยทีส่ ดุ หรือตามความเหมาะสม
3.1 การจําลองการทํางานของ Inverse Dynamics Control
ในการจําลองการทํางานของระบบควบคุมการทํางานของแขนกล
แบบ Inverse Dynamics Control จะทําการควบคุมการทํางานของแขน
กลในพิกดั Cartesian space เท่านัน้ และจะกําหนดค่าของตําแหน่ ง
ของปลายแขนกล โดยในการจํา ลองนี้จะกํา หนดให้ป ลายแขนมีก าร
เคลื่อนทีเ่ ป็ นเส้นตรงในระนาบ YZ เป็ นระยะทาง 0.4 เมตร โดยทีจ่ ะ
กําหนดให้แกน X และแกน Y มีค่าคงทีแ่ ละมีค่าเท่ากับ 0.7276 เมตร

รูปที่ 5 เส้นทางเดินของปลายแขนกลในระนาบ YZ
3.2 ผลการจําลองของการควบคุมแบบ Inverse Dynamics
Control
ผลการจําลองการทํางานของการควบคุมแบบ Inverse Dynamics
Control สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 5-7 โดยใช้ค่าเกน K D เท่ากับ 20
และ K P เท่ากับ 100 ในการ Simulation
เพื่อ วิเ คราะห์ผ ลการ
ตอบสนองของระบบ สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 6-8
จากรูปที่ 6-8 เป็ นกราฟแสดงตําแหน่ งของปลายแขนกลทีเ่ กิดขึน้
โดยทีผ่ ลการจําลองการทํางานของระบบควบคุม จะเห็นได้ว่าเส้นทาง
เดินทีไ่ ด้จากการจําลอง สามารถ Tracking ตามเส้นทางเดินทีไ่ ด้
ออกแบบไว้ แต่จะมีค่าผิดพลาดเกิดขึน้ ค่อนข้างสูงในช่วงแรก โดยทีค่ ่า
ผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้นในแนวแกน X, Y, และ Z เท่ากับ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

341

เมตร หรือ -25 ไมโครเมตร y% = −2.5 × 10−16
เมตร และ z% = 3.5 ×10−3 เมตร หรือ 3.5 มิลลิเมตร
x% = −2.5 × 10−5

วิเคราะห์การมีปฏิกริ ยิ าซึง่ เกิดแก่กนั และกันของแขนกล (manipulator)
กับสิง่ แวดล้อม (environment) ภายใต้ปฏิกริ ยิ าของ inverse dynamics
control in Cartesian space ซึง่ จะอ้างอิงถึงรูปแบบทางพลวัตของแขน
กลดังนี้
&& + C ( q,q& ) q& + g ( q ) = u − J T ( q ) h
B (q ) q

(10)

เมือ่ J ( q ) คือ เมทริกซ์จาโคเบียน h คือ เวกเตอร์ของการออก
แรงสัมผัสที่กระทําโดยปลายของ แขนกลบนสิง่ แวดล้อม และ u คือ
กฏการควบคุม ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั นี้
u = B ( q ) α + n ( q,q& )

รูปที่ 6 ตําแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน X

(11)

สมการที่ (11) คือ การจัด รูป แบบของตัว ควบคุ ม u ให้อ ยู่ ใ น
รูปแบบสเตต โดยที่ n ( q,q& ) สามารถดูได้จากสมการที่ (3) จะได้
&& = α
q

เมือ่ α คือ อินพุตเวกเตอร์ทถ่ี กู ตัง้ ขึน้ มาใหม่
การควบคุมแขนกลในขณะทีม่ แี รงกระทําทีป่ ลายของแขนกลนัน้
สามารถแสดงได้โดย
&& = α − B -1 ( q ) J T ( q ) h
q

รูปที่ 7 ตําแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน Y

(12)

จากสมการที่ (12) นัน้ จะเป็ นเทอมทีไ่ มเป็ นเชิงเส้น เนื่องจากเทอม
ของแรงสัมผัส สําหรับแขนกลแบบ nonredundant สามารถแสดงค่า
อินพุตได้ดงั นี้

(

&&d + K D′p&% + K P′p% - M d J& A ( q, q& ) q&
α = J A −1 ( q ) M d -1 M d p

)

(13)
เมือ่ J A ( q ) คือ จาโคเบียนวิเคราะห์ M d คือ เมทริกซ์ของมวล
K D′

คือ เมทริก ซ์ข องตัว หน่ ว ง และ K P′ คือ เมทริก ซ์ข องความ
แข็งแกร่ง
โดยที่ M d เป็ น เมทริก ซ์ท ะแยงมุ ม ที่ม ีค่ า เป็ น บวก แทนค่า ใน
สมการที่ (13) ลงในสมการที่ (12) จะได้
รูปที่ 8 ตําแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน Z
4. การควบคุมแบบอิ มพิ แดนซ์ (Impedance Control)
ในการทํางานร่วมกันระหว่างมนุ ษย์และหุ่นยนต์นัน้ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการควบคุมแรงซึง่ อยูใ่ นรูปของความต้านทานการเคลื่อนทีข่ องแขน
หุ่ น ยนต์เ พื่อ ให้ม ีค วามต่ อ เนื่ อ งและราบเรีย บในการทํา งาน ในการ
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(

&& = J A −1 ( q ) M d -1 M d p
&&d + K D′p&% + K P′p% - M d J& A ( q, q& ) q&
q

)

− B -1 ( q ) J T ( q ) h

(14)
และจากสมการอนุ พนั ธ์อนั ดับทีส่ องของคิเนแมติกส์ทอ่ี ยูใ่ นรูปแบบ
&& = J A ( q ) q
&& + J& A ( q, q& ) q&
p

(15)
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ในสมการที่ (18) เทอมของ J T ( q ) h จะเป็ นการชดเชยอย่า ง
แม่นยําของแรงสัมผัส และทําให้แขนกลมีความแข็งแกร่งขึน้ เป็ นอนันต์
เมื่อเทียบกับความเค้นภายนอกที่มากระทํากับแขนกล และแผนภาพ
บล็อ กของแขนกลในการสัม ผัส กับ สิ่ง แวดล้อ ม สํา หรับ การควบคุ ม
แบบอิมพิแดนซ์สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 9

ในสมการที่ (12) นัน้ จาโคเบียนทีป่ รากฎอยู่นนั ้ จะเป็ น จาโคเบียน
รูป ร่า ง แต่ จ าโคเบีย นในสมการที่ (13) จะเป็ น จาโคเบีย นวิเ คราะห์
ดังนัน้ เราจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ขน้ึ มาคือ
TAT ( x ) h = h A

เมื่อ TA คือ เมทริกซ์การแปลงระหว่างสองจาโคเบียน แทนค่า
สมการที่ (13) ลงในสมการที่ (12) จะได้

เมือ่

&&% + K ′p%& + K ′p% = M B -1 ( q ) h
Mdp
D
P
d A
A

(16)

B A ( q ) = J A − T ( q ) B ( q ) J A −1 ( q )

(17)

เมื่ อ B A ( q ) คื อ เมทริ ก ซ์ ค วามเฉื่ อ ยของแขนกลในพิ ก ั ด
Cartesian space ซึง่ เมทริกซ์น้ีจะถูกนิยามให้มคี ่าเป็ นบวก และค่าจา
โคเบียนวิเคราะห์จะต้องเป็ นแรงค์เต็ม (full rank)

รูปที่ 9 แผนภาพบล็อกสําหรับการควบคุมแบบอิมพิแดนซ์

สมการที่ (13) จะเป็ นความสัมพันธ์ท่ถี ูกกําหนดขึน้ โดยทัวไปใน
่
รูปแบบของอิมพิแดนซ์ทางกล (mechanical impedance) ระหว่าง
เวกเตอร์ของแรงลัพธ์ M d B A -1 ( q ) h A และเวกเตอร์ของระยะขจัด
( p% ) ใน Cartesian ซึ่งอิมพิแดนซ์น้ีสามารถแสดงให้อยู่ในรูปของ
คุณสมบัตใิ นระบบทางกล ของระบบมวล-สปริง-ตัวหน่ วง ซึ่งสามารถ
ระบุพฤติกรรมทางพลวัตได้โดยตรง
การปรากฎของค่ า B A -1 ( q ) นั ้น ทํ า ให้ ร ะบบนั ้น ถู ก ผู ก เข้ า
ด้วยกัน และถ้าต้องการทําให้เป็ นเชิงเส้น และแยกออกจากกันระหว่าง
การปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมนัน้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องทําการวัดค่าแรงสัมผัส
โดยใช้ตวั ตรวจรูแ้ รงทีเ่ หมาะสมซึง่ จะถูกติดตัง้ บนข้อมือของแขนกล ดัง
สมการ
u = B ( q ) α + n ( q,q& ) + J T ( q ) h

และ

(18)

(

&&d + K D′p%& + K P′p% - M d J& A ( q, q& ) q& - h A
α = J A −1 ( q ) M d -1 M d p

(19)
จากสมมุติฐ านของความคลาดเคลื่อ นแบบอิส ระในการวัด แรง
ดังนัน้ สมการของการควบคุมแขนกลแบบอิมพิแดนซ์ทต่ี อ้ งการสามารถ
จะเขียนใหม่ได้ดงั นี้
&&% + K p%& + K p% = h
Mdp
D
P
A

)

4.1 การจําลองการทํางานของการควบคุมแบบอิมพิแดนซ์
ในการจําลองการทํางานของระบบควบคุมแขนกลแบบอิมพิแดนซ์
จะกํา หนดตําแหน่ งของปลายแขนกลในขณะเริม่ ต้นที่ไม่มแี รงสัมผัส
ภายนอกมากระทํา โดยในการจําลองจะกําหนดให้มกี ารเคลื่อนทีเ่ ป็ น
เส้นตรงในระนาบ YZ ซึง่ จะกําหนดให้แกน X และแกน Y มีค่าคงทีซ่ ง่ึ มี
ค่าเท่ากับ 0.7276 เมตร และ 0 เมตร ตามลําดับ และการเคลื่อนทีใ่ น
แนวแกน Z จะเริม่ จากตําแหน่งที่ X มีค่าเท่ากับ 0.7276 เมตร, Y มีค่า
เท่ากับ 0 เมตร, และ Z มีค่าเท่ากับ -0.0212 เมตร ไปจนถึงตําแหน่งที่
X มีคา่ เท่ากับ 0.7276 เมตร, Y มีคา่ เท่ากับ 0 เมตร, และ Z มีคา่ เท่ากับ
0.3788 เมตร ในเวลา 4 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 3-4 โดยที่ความเร็ว
และความเร่ง ของปลายแขนกล สามารถหาได้จากการหาอนุ พนั ธ์อนั ดับ
ที่ 1 และที่ 2 ของสมการตําแหน่ งของปลายแขนกลตามลําดับ โดยใช้
เวลาในการเคลื่อนที่ คือเริม่ ต้นจาก 0 ถึง 4 วินาที และใช้ค่าเวลาสุ่ม
ของตัวควบคุมในการจําลองการทํางานมีคา่ เท่ากับ 0.001 วินาที และใน
การทดลองนี้ จ ะใส่ ค่ า ของแรงสัม ผัส ที่ก ระทํา ที่ป ลายของแขนกลใน
แนวแกน X ซึง่ จะมีค่าสัมผัสเริม่ ต้นจากศูนย์ทต่ี ําแหน่ งเริม่ ต้นของการ
เคลื่อ นที่ไปจนถึง 1 วินาที จากนัน้ จะเริม่ ให้แรงสัมผัสนี้ มคี ่าเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนถึงค่าทีก่ ําหนดซึ่งจะเริม่ ต้นจากศูนย์ในวินาทีท่ี 1 จน
สิ้นสุดลงตามค่าที่กําหนดในวินาทีท่ี 4 โดยรูปกราฟของแรงสัมผัสนี้
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 10 โดยทีแ่ รงสัมผัสในแนวแกน Y และ Z จะ
กําหนดให้เท่ากับศูนย์ และแรงบิดในแนวแกนX, Y, และ Z จะถูก
กําหนดให้มคี า่ เท่ากับศูนย์เช่นเดียวกัน

(20)

โดยที่ M d คือ เมทริกซ์สมั ประสิทธิของมวลทีต่ อ้ งการ K D คือ
เมทริ ก ซ์ ส ัม ประสิท ธิ ของตัว หน่ ว งที่ ต้ อ งการ K P คื อ เมทริ ก ซ์
สัมประสิทธิของความแข็งแกร่ง ที่ต้องการ และ h A คือ แรงสัมผัสที่
กระทําทีส่ ว่ นปลายของแขนกลจากสิง่ แวดล้อมภายนอก
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รูปที่ 12 ตําแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน Y
รูปที่ 10 กราฟแสดงแรงสัมผัสขนาด 5 นิวตัน
ทีก่ ระทํากับปลายแขนกลสําหรับการควบคุมแบบอิมพิแดนซ์
4.2 ผลการควบคุมแบบอิมพิแดนซ์
ผลการจํ า ลองการทํ า งานของระบบควบคุ ม แบบอิม พิแ ดนซ์
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 11-13 โดยใช้ค่าเกน K D เท่ากับ 20 และ
K P เท่า กับ 100 และแรงสัมผัสภายนอกดังแสดงในรูปที่ 10 ในการ
จําลองการควบคุม เพื่อวิเคราะห์ผลการตอบสนองของระบบ สามารถ
แสดงได้ดงั รูปที่ 11-13
จากรูปที่ 11-13 เป็ นกราฟแสดงตําแหน่ ง และเบี่ยนเบนของ
ตํ า แหน่ ง ของปลายแขนกลที่เ กิด ขึ้น ในขณะที่ป ลายแขนกลมีก าร
เคลื่อนทีต่ ามเส้นทางเดินทีก่ ําหนดไว้ โดยทีผ่ ลการทดลองจะเห็นได้วา่
เส้นทางเดินที่ได้จากการจําลองการทํางานมีเส้นทางการเดินตามแรง
สัมผัสทีก่ ระทําทีส่ ว่ นปลายของแขนกลตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้

รูปที่ 11 ตําแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน X
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รูปที่ 13 ตําแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน Z

5. สรุป
งานวิจ ยั ฉบับ นี้ เ ป็ น งานวิจ ยั ในการออกแบบระบบควบคุ ม การ
ทํา งานของหุ่นยนต์สํา หรับ การนํ า หุ่น ยนต์อุ ตสาหกรรมมาใช้ใ นการ
ทํา งานร่ว มกับ มนุ ษ ย์ โดยใช้ก ารควบคุ ม แบบอิม พิแ ดนซ์ ในการ
ทดลองการควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์จะเป็ นการจําลองการทํางาน
ของระบบควบคุ ม การทํ า งานของหุ่ น ยนต์ แ บบต่ า งๆ คือ Inverse
Dynamics Control in Cartesian Space และการควบคุมแบบอิมพิ
แดนซ์ ซึ่งในการควบคุ มการทํางานจะทําโดยการสร้างเส้นทางการ
เคลื่อนทีใ่ นพิกดั Cartesian Space และสร้างแรงสัมผัสทีก่ ระทํากับส่วน
ปลายของแขนกล โดยผลของการจําลองการทํางานที่ได้มคี ่าที่ดมี าก
สามารถติดตามเส้นทางทีก่ ําหนดได้ดมี าก (Tracking trajectory) และ
พบว่า ค่า ของความผิด พลาดตํา แหน่ งในพิก ดั Cartesian
Space
สามารถทําให้มคี ่าน้อยลงได้เมื่อมีการปรับค่าเกน K D และ K P แต่
จะมีผลต่อการตอบสนองของแรงบิดของจุดต่อและข้อจํากัดของมอเตอร์
ในการสร้า งแรงบิด ให้ม ีก ารตอบสนองตามความต้อ งการของการ
เคลื่อนทีข่ องแขนกล สําหรับการควบคุมแบบอิมพิแดนซ์จะขึน้ อยู่กบั
แรงสัมผัสภายนอกทีม่ ากระทํากับส่วนปลายของแขนกล ซึง่ ในผลของ
การจําลองการทํางานของระบบควบคุมแบบอิมพิแดนซ์ของแขนกลจะ
เห็นได้ว่าเป็ นไปตามแนวโน้ มของสมการและแรงสัมผัสภายนอกที่มา
กระทํากับส่วนปลายของแขนกล
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้นําเสนอวิธกี ารลดเวลาในการลดลงของเสียงของการ
ควบคุมเสียงแบบแอคทีฟแบบป้อนไปข้างหน้า สําหรับเสียงรบกวนที่
ประกอบไปด้วยความถี่หลายความถี่ เทคนิคที่ใช้คอื การแยกความถี่
ของสัญ ญาณรบกวนออกจากกัน สัญ ญาณเสีย งด้า นอิน พุ ท ถู ก แยก
ออกเป็ นย่านตามทีก่ ําหนดไว้ดว้ ยตัวกรองความถี่เฉพาะย่าน ก่อนถูก
ส่งให้ต วั ควบคุม และตัวควบคุมแต่ละตัวจะคํานวณสัญญาณควบคุ ม
อย่างอิสระโดยใช้สญ
ั ญาณที่ผ่านตัวกรองแล้ว ผลการศึกษาด้วยการ
จําลองการทํางานในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ขอ้ มูลจากชุดทดลองจริงในการ
สร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ ผลปรากฏว่าเทคนิคการแยกความถีส่ ามารถ
ทําให้การลดลงของเสียงเร็วขึน้ 5 เท่า เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธที ไ่ี ม่แยก
ความถี่โดยทีค่ ่าลําดับของตัวควบคุมแต่ละตัวของทัง้ สองแบบมีลําดับ
เท่ากัน เมื่อนํ าเทคนิคการแยกความถี่ไปใช้ในชุดทดลองจริงทีค่ วบคุม
ด้วยการ์ด TMS320C32-DSP ด้วยข้อจํากัดของหน่ วยความจําของ
การ์ด ในการทดลองได้กําหนดให้ค่าลําดับของตัวควบคุมแต่ละตัวของ
การควบคุมแบบแยกความถี่มคี ่าน้ อยกว่าของตัวควบคุมแบบไม่แยก
ความถี่ค รึ่ง หนึ่ ง ผลการทดลองพบว่า การควบคุ ม แบบแยกความถี่
สามารถลดเสียงรบกวนได้เร็วกว่าแบบทีไ่ ม่แยกความถีป่ ระมาณ 2 เท่า
นอกจากนัน้ วิธกี ารแยกความถีน่ ้สี ามารถประยุกต์ใช้ในการลดทอนเสียง
รบกวนเฉพาะ ย่านความถี่ท่ไี ม่ต้องการได้ โดยที่ไม่กระทบส่วนของ
ความถีอ่ ่นื ทีต่ อ้ งการ
Abstract
This article presents a technique to improve the
convergence time of feed-forward multi-band active noise control.
The technique is based a frequency splitting (FS) approach.
Assuming that the frequency bands of the noise are roughly
known, the input signal from the noise source is divided into
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different bands using band-pass filters prior passed to the
controllers. Each controller independently computes the control
signal based on the corresponding filtered signals. In computer
simulation where the mathematical model was determined using
the real data collected from our existing apparatus, the results
showed that the FS technique can improve the convergence rate
up to 5 times compared to the conventional non-FS algorithm.
Note that this comparison was conducted under the condition that
the order of the non-FS controller and the order of each FS
controllers are the same. The technique was also implemented in
the existing apparatus where the controller is a TMS320C32-DSP
card. Because of the limitation of the memory of the DSP card,
the order of each controllers of the FS algorithm is set to equal a
haft of the non-FS algorithm. Experimental results have illustrated
that the convergence of the FS algorithm is twice faster than the
non-FS. In addition, this thesis showed that the FS technique
can apply to noise attenuation in unwanted frequency bands
without harming the frequency spectrum of the wanted sound.
1. บทนํา
ทุกวันนี้โลกของเรามีเสียงมากมาย ทัง้ ในรูปแบบทีต่ อ้ งการและไม่
ต้องการ ในด้า นที่เ ป็ นประโยชน์ นัน้ วิศวกรใช้เสียงสํารวจท้องทะเล
ชาวประมงใช้เสียงในการจับปลา แพทย์ใช้เสียงตรวจดูอวัยวะภายใน
ร่างกาย นักวิทยาศาสตร์ใช้เสียงสํารวจสภาวะอากาศและภูมปิ ระเทศ
เสียงดนตรีทาํ ให้จติ ใจเบิกบาน เป็ นต้น ในทางโทษเสียงทีด่ งั มากๆ และ
ติดต่อกันเป็ นเวลานานทําให้จติ ใจและประสาทหูเสือ่ ม คนงานทีท่ ํางาน
ในโรงงานทีม่ เี สียงดังมากจะเป็ นโรคหัวใจ โรคหู โรคจมูก มากกว่าคน
ทีท่ ํางานในบริเวณสงบเงียบและเสียงดังจะรบกวนทําให้คุณภาพของ
การพักผ่อนลดน้อยลง
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จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มีวธิ กี ารในการลดเสียงรบกวนหลักๆด้วยกัน
สองแบบคือการลดเสียงแบบพาสซีฟ (Passive) จะใช้การกัน้ เสียงไม่ให้
เข้ามาเช่น การใช้ทค่ี รอบหู การใช้วสั ดุซบั เสียงมา บุพนัง เป็ นต้น และ
วิธที ส่ี องคือการควบคุมเสียงแบบแอคทีฟ (Active Noise Control :
ANC) ทํางานโดยอาศัยหลักการส่งคลื่นทีม่ ลี กั ษณะตรงกันข้ามกับคลื่น
เสียงรบกวนหักล้างกัน ผลของการรวมคลื่นทําให้เกิดความเงียบ โดย
สามารถทํางานได้ดใี นย่านความถี่ต่ํา ในความเป็ นจริงแล้ว หลักการ
ของ ANC มีมาช้านานแล้ว แต่เพิง่ จะนํ ามาประยุกต์ใช้งานจริงเมื่อไม่
นานมานี้ เ องเนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ค อมพิ ว เตอร์ ม ีข ีด
ความสามารถสูงขึน้ วิธกี ารควบคุมสามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ การ
ควบคุมการลดระดับเสียงแบบป้อนไปข้างหน้า (Feedforward Control)
[1] และการควบคุมการลดระดับเสียงแบบป้อนกลับ (Feedback
Control) [1]
การควบคุมการลดระดับเสียงแบบป้อนไปข้างหน้า จะต้องนํ าค่า
จากสัญญาณเสียงรบกวนปฐมภูม ิ (Primary Noise) และสัญญาณจาก
ไมโครโฟนค่าผิดพลาด (Error Microphone) มาทําการประมวลผลเพือ่
สร้างเสียงทุตยิ ภูม ิ (Secondary Source) เพือ่ หักล้างกับสัญญาณเสียง
รบกวนดังรูปที่ 1

การควบคุม เพื่อเพิม่ อัตราการลดทอนเสียงให้เร็วกว่าวิธที ั ่วไปที่ไม่ม ี
การแยกย่านความถี่
2. การหาเอกลักษณ์ ของชุดทดลอง
ในการศึกษาพฤติกรรมระบบ การออกแบบตัวควบคุม ตลอดจน
การจํา ลองการทํา งานในคอมพิวเตอร์ เราต้อ งทราบสมการตัว แบบ
ระบบ ซึ่ง ในงานวิจ ยั นี้ เ ราใช้ส มการตัว แบบระบบในการจํา ลองการ
ทํา งานในคอมพิว เตอร์ โดยสมการตัว แบบระบบหาได้จ ากการหา
เอกลักษณ์ (System Identification) ของระบบจริง โดยระบบในที่น้ี
ประกอบไปด้วย ลําโพง ท่อปูน เครือ่ งขยายเสียง เครือ่ งกําเนิดสัญญาณ
ฯลฯ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1 แสดงการควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้า
การควบคุมระดับเสียงแบบป้อนกลับ (Feedback Control) จะมี
การวัดสัญญาณไมโครโฟนค่าผิดพลาด (Error Microphone) เพียงจุด
เดีย วมาทํ า การประมวลผลเพื่อ สร้า งสัญ ญาณกํ า เนิ ด เสีย งทุ ติย ภู ม ิ
(Secondary Source) เพือ่ ไปหักล้างสัญญาณสียงรบกวนดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการควบคุมแบบป้อนกลับ
ในงานวิจยั นี้จะทําการศึกษาออกแบบตัวควบคุมระดับเสียงแบบ
มิตเิ ดียวในท่อโดยใช้วธิ แี บบป้อนไปข้างหน้า (Feedforward Control)
ในแบบ LMS และแบบนอร์มอลไรซ์ (Normalized Least Mean
Squares : NLMS) โดยมีเสียงรบกวนหลายความถีแ่ ละใช้ตวั กรองแยก
เสียงรบกวนหลายความถีอ่ อกจากกันก่อนนําไปใช้เป็ นสัญญาณสําหรับ

รูปที่ 3 ภาพถ่ายและแผนภาพชุดทดลองจริง
การหาเอกลักษณ์สว่ น Primary Path จะเริม่ ต้นตัง้ แต่ไมโครโฟน
วัด เสีย งรบกวนล่ ว งหน้ า x(n) ถึง ไมโครโฟนวัด เสีย งรบกวน ณ
ตํา แหน่ ง ที่ส นใจ d (n) สํา หรับ ขัน้ ตอนจะเริ่ม จากป้ อนค่ า สัญ ญาณ
รบกวนเป็ นสัญญาณกวาดรูปไซน์ (Sweep Sinusoid Signal) ในช่วง
ความถี่ 50 Hz ถึง 500 Hz โดยใช้เครื่องกําเนิดสัญญาณ (Function
Generator) เป็ นตัวกําเนิดสัญญาณ ในขณะเดียวกันก็ทําการเก็บค่า
สัญญาณ x(n) และสัญญาณ d (n) เป็ นคู่ๆ ประมาณ 2000 คู่ จากนัน้
นําค่าทีไ่ ด้มาคํานวณหา Primary Path ในคอมพิวเตอร์ดว้ ยวิธปี รับ
ค่าพารามิเตอร์มลี กั ษณะดังรูปที่ 4 โดยสัญญาณ x(n) ผ่าน FIR
Fillter Pˆ (Z ) ได้ผลลัพธ์เป็ นสัญญาณ y(n) จากนัน้ นํ าสัญญาณ
d (n) และ y (n) มาหัก ล้ า งกัน ในโปรแกรมจะได้ ส ัญ ญาณ e(n)
สุดท้ายนําสัญญาน x(n) และ e(n) ทีไ่ ด้ไปปรับค่า Pˆ (Z ) โดยใช้กฎ
การปรับตัวแบบ LMS ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทําวนไปเรื่อยๆ จนขนาด
่ นู ย์
e(n) น้อยจนเข้าสูศ
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การหาเอกลักษณ์ส่วน Secondary Path จะเริม่ ตัง้ แต่จาก
สัญญาณเข้าลําโพงกําเนิดเสียงควบคุม y(n) ถึงไมโครโฟนวัดเสียง
รบกวน ณ ตําแหน่ งทีส่ นใจ d (n) ซึง่ ประกอบไปด้วย D/A วงจรกรอง
แบบตํ่าผ่าน (Low Pass Filter) ภาคขยายสัญญาณ (Power Amplifier)
ลํา โพง ส่ว นทางเดิน ของเสีย งจากลํา โพงไปไมโครโฟนค่า ผิด พลาด
(Error Microphone) วงจรขยายภาคต้น (pre Amplifier) anti-aliasing
Filter และ A/D ดังรูปที่ 5 ส่วนขัน้ ตอนในการหาเอกลักษณ์กจ็ ะใช้วธิ ี
เดียวกันกับการหา Primary path

ของระบบทีเ่ หมาะสมในงานด้านนี้คอื Adaptive Digital Filter (ADF)
ซึง่ มีลกั ษณะดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 แผนผังของ Adaptive digital filter

รูปที่ 4 แสดงแผนผังการหา Primary Path

รูปที่ 5 แผนผังการหา Secondary Path
3 วิ ธีการปรับตัวแบบ LMS ดังเดิ ม
จากพฤติก รรมของเสีย งและคุ ณ สมบัติข องเส้น ทางที่เ สีย งเดิน
ทางผ่านมีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้การหาเอกลักษณ์ของ
ระบบจําเป็ นต้องมีความสามารถในการปรับตัวเองตามได้อย่างอัตโนมัติ
โดยทํางานแบบเวลาจริง (Real Time) รูปแบบของการหาเอกลักษณ์
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ADF ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ส่วน Digital Filter ทําหน้าที่
เป็ นตัวควบคุม โดยทําการประมาณเส้นทางเดินของเสียง P(Z ) และ
ส่วน Adaptive Algorithm ทําหน้าทีป่ รับค่าพารามิเตอร์ของ Digital
Filter เพือ่ สัญญาณเสียง e(n) (ผลต่างระหว่าง d (n) กับ y (n) ) ณ
ตําแหน่ งที่สนใจมีขนาดน้ อยที่สุด โดยที่ สัญญาณ
d (n)
คือ
สัญญาณเสียงรบกวน ณ ตําแหน่งทีส่ นใจ และ y(n) คือ ค่าสัญญาณ
เอาต์พตุ ของ Digital Filter ทีท่ าํ หน้าทีห่ กั ลบเสียงรบกวน ส่วน x(n) คือ
สัญญาณเสียงรบกวนจากแหล่งกําเนิดเสียง
โดยทัวไปรู
่ ปแบบฟงั ก์ชนั ของการหาเอกลักษณ์ของระบบเส้นทาง
การเดินของเสียงสามารถประมาณได้เป็ นฟงั ก์ชนั แบบ Finite Impulse
Response (FIR) หรือฟงั ก์ชนั แบบ Infinite Impulse Response (IIR)
แต่ FIR ซึง่ มีโครงสร้างดังรูปที่ 7 เป็ นฟงั ก์ชนั ทีม่ เี ฉพาะซีโร่ (Zero)
ดังนัน้ จึงเป็ นระบบจะมีความเสถียรตลอดเวลา ส่วน IIR เป็ นฟงั ก์ชนั ที่
มีทงั ้ โพล (Pole) และซีโร่ (Zero) จึงมีโอกาสทีร่ ะบบจะไม่เสถียรได้ แต่
IIR
มีข้อ ดีค ือ ค่า อัน ดับของฟงั ก์ช นั จะตํ่า กว่าของ FIR ทํา ให้ใ ช้
หน่ วยความจําและการประมวลผลน้อย แต่กระนัน้ เพื่อตัดปญั หาเรื่อง
ความไม่เสถียรของระบบ ในงาน ANC โดยทัวไปจะใช้
่
ฟงั ก์ชนั การหา
เอกลักษณ์ของระบบเป็ นแบบ FIR เช่นเดียวกันกับในบทความนี้

รูปที่ 7 โครงสร้างของการหาเอกลักษณ์แบบ FIR Filter
จากรูปที่ 7 สมการคณิตศาสตร์ของฟงั ก์ชนั FIR สามารถเขียนได้
ดังนี้
y ( n) =

L −1

∑ wi (n) x(n − 1)

i =0

โดยที่ n คือดัชนีเวลา L คือค่าลําดับ (Order)
ตัวที่ l ของฟงั ก์ชนั FIR ส่วน x(n) และ

(1)

wi (n) คือพารามิเตอร์

y ( n)

คือ สัญญาณที่
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ทางเข้า และสัญ ญาณที่ท างออกของฟ งั ก์ ช ัน ตามลํ า ดับ และสมการ
(1)สามารถเขียนในรูปของสมการเวกเตอร์ได้เป็ น
y (n) = wT (n) x(n)
(2)
โดยที่
w(n) = [ w0 (n) w1 (n) ... w L −1 (n)]T
(3)
T
x(n) = [ x(n) x(n − 1) ... x(n − L + 1)] n ≥ L (4)
ค่าของ w(n) สามารถหาได้โดยใช้กฎการปรับตังเองแบบ Least Mean
Squares (LMS) ซึง่ เป็ น Steepest-Descent Method [1] จากรูปที่ 1
ในการหาเอกลักษณ์เราต้องการ e(n) = d (n) − y (n) = 0 หรือมี
ขนาดน้ อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ดังนัน้ การปรับหาค่าพารามิเตอร์
ั หา Minimization โดยมีฟ งั ก์ ช ัน
สามารถกระทํ า ได้ โ ดยการแก้ ป ญ
วัตถุประสงค์ (Objective Function) คือ
ξ (n) = E[e 2 (n)]
(5)
โดยที่ E[.] เป็ นค่าคาดหวัง (Expected Value)
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั คิ ่า ξ (n) สามารถหาได้แต่ตอ้ งใช้
เวลาคํานวณนานจึงจําเป็ นต้องมีการประมาณ เนื่องจากในทีน่ ้ีเป็ นการ
ทํ า งานแบบปรับ ค่ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ดัง นั น้ ค่ า ประมาณของ
2
ξ (n) = E[e (n)] ที่ เวลา n ทีเ่ หมาะสม คือ e2 (n) นั ่นคือจะได้
ξ (n) ≈ ζˆ (n) = e 2 (n)
(6)
ในเทอมของเกรเดียนต์ของค่าผิดพลาดกําลังสอง (Squared Error)
∇ξˆ(n) = 2[∇e(n)]e(n)
(7)
จาก e(n) = d (n) − y (n) โดยที่ y(n) คํานวณจากสมการ (2) ทําให้
ได้
e(n) = d (n) − wT (n) x(n)
(8)
โดยที่
⎡ ∂
∂
∂ ⎤
,
,...,
∇=⎢
⎥
∂w L −1 ⎦
⎣ ∂w0 ∂w1

(9)

จะได้
(10)

∇e ( n ) = − x ( n )

แทนสมการ (10) ลงในสมการ (7) ได้ประมาณเกรเดียนต์
∇ξˆ(n) = −2 x(n)e(n)

(11)

และใช้หลักการของ Steepest Descent
w(n + 1) = w(n) −

โดยที่

μ
2

∇ξˆ(n)

(12)

คือ อัตราการปรับตัว (Step Size หรือ Training Rate) และ
ˆ
ั วัตถุประสงค์ ส่วนเลข 2 ทีห่ าร
∇ξ (n) คือค่าเกรเดียนต์ของฟงั ก์ชน
ในสมการเป็ นเพียงใส่เพิม่ เข้ามาเพือ่ ให้ผลลัพธ์สดุ ท้ายอยูใ่ นรู ป แบบที่
ต้องการเท่านัน้ แทนสมการ (11) ลงในสมการ (12) จะได้กฎการปรับ
ค่าแบบ LMS
w(n + 1) = w(n) + μx(n)e(n)
(13)
μ

4. หลักการของการควบคุมแบบแยกความถี่
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการควบคุมแบบแยกความถีซ่ ง่ึ เป็ น
วิธกี ารใหม่ทน่ี ําเสนอขึน้ ในบทความฉบับนี้เพือ่ เพิม่ ความเร็วในการลด
เสียงรบกวนหลายย่านความถี่ แบ่งออกเป็ นสองรูปแบบคือการควบคุม

แบบแยกความถีโ่ ดยใช้ตวั กรองความถีก่ ่อน (Frequency Splitting LMS
Using Pre-Filters : Pre-Filter FS-LMS) และการควบคุมแบบแยก
ความถีโ่ ดยใช้ตวั กรองก่อนและหลัง (Frequency Splitting LMS Using
Pre&Post-Filters : Pre&Post-Filter FS-LMS)
ส่วนนี้เป็ นส่วนทฤษฎีการควบคุมสัญญาณรบกวนหลายความถี่
โดยแยกความถี่ก่อนเข้าตัวควบคุมด้วยตัวกรองแบบดิจติ อล (Digital
Filter) หลักการทํางานจะเป็ นดังรูปที่ 8
x(n)

x1 (n)

F1(Z)

W1(Z)

+ sum
-

d (n)

P(Z)
y1 (n)

+

sum

e(n)

y (n)

+

LMS1
x 2 ( n)

F2(Z)

W2(Z)

y 2 ( n)

+

sum

+

LMS2
xi (n)

Fi(Z)

Wi(Z)

yi (n)

LMSi

รูปที่ 8 แสดงแผนผังการทํางานของการควบคุมแบบแยกความถีก่ ่อน
การทํางานเริม่ จากสัญญาณรบกวนหลายความถี่ x(n) ผ่านตัว
กรอง Fi (z ) ทําหน้าทีเ่ ป็ น ตัวกรองความถี่ย่านที่ i ผลลัพธ์ออกมา
เป็ น xi (n) จากนั น้ จะส่ ง ต่ อ ไปยัง Wi (z ) เป็ น ตัว ควบคุ ม ที่ป รับ
ค่าเฉลี่ยกําลังสองตํ่าสุด (LMS) ตัวที่ i ทําหน้ าที่ควบคุมสัญญาณ
รบกวนย่านที่ i สัญญาณเอาท์พุททีไ่ ด้ออกมาเป็ น y i (n) สุดท้ายทํา
การรวมสัญญาณ y i (n) ทุกย่านความถีเ่ ข้าด้วยกันเป็ น y (n) นันคื
่ อ
y (n) = y1 (n) + y 2 (n) + ⋅ ⋅ ⋅ + y i (n)
(14)
จากนัน้ สัญญาณ y (n) ที่ได้ไปหักลบกับสัญญาณรบกวน d (n) ณ
ตําแหน่งทีส่ นใจจะได้เป็ นสัญญาณผิดพลาด (Error) e(n)
e( n ) = d ( n ) − y ( n )
e(n) = d (n) − [ y1 (n) + y 2 (n) + ⋅ ⋅ ⋅ + y i (n)]

(15)

โดยในกรณีน้คี า่ ของ y i (n) ในแต่ละย่านความถีค่ อื
y i (n) = wiT (n) xi (n)

นําสมการที่ (15) แทนในสมการที่ (16) ได้เป็ น

[

e(n) = d (n) − w1T (n) x1 (n) + w2T (n) x2 (n) + ⋅ ⋅ ⋅ + wiT (n) xi (n)

(16)

] (17)

นําสมการที่ (17) ไปหาเกรเดียนต์ได้เป็ น
∇e ( n ) = − x i ( n ) = − f i ( n ) x ( n )

(18)

นําสมการที่ (18) แทนในสมการที่ (7) ได้เป็ น
∇ξˆi (n) = −2 xi (n)e(n)

(19)
นําสมการที่ (19) แทนในสมการที่ (12) กฎการปรับตัวแบบแยกความถี่
ก่อนเป็ น
wi (n + 1) = wi (n) + μxi (n)e(n)
(20)
ส่วนนี้เป็ นส่วนทฤษฎีการควบคุมสัญญาณรบกวนหลายความถี่
โดยแยกความถี่ก่อนและหลังเข้าตัวควบคุม ด้วยตัวกรองแบบดิจติ อล
(Digital Filter) หลักการทํางานจะเป็ นดังรูปที่ 9
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x(n)

F1(Z)

x1 (n)

W1(Z)

y1 (n)

x 2 ( n)

W2(Z)

xi (n)

Wi(Z)

sum

e(n)

sum

y (n)

+
y 2 ( n)

+

F1(Z)

คอมพิวเตอร์ และที่อตั ราปรับค่าพารามิเตอร์ μ = 10 −5 พบว่าการ
ทํางานของ Pre-Filters FS-LMS ใช้เวลาในการลดระดับเสียงรบกวน 7
วินาที เร็วกว่าแบบ LMS ทีใ่ ช้เวลาถึง 15 วินาที ส่วนระดับเสียงลดลง
ได้ 27 dB และ 28 dB ตามลําดับ

sum

+
e2 ( n )

LMS2
Fi(Z)

+

e1 (n)

LMS1
F2(Z)

+
-

d (n)

P(Z)

F2(Z)

yi (n)

ei (n)

LMSi

Fi(Z)

รูปที่ 9 แสดงแผนผังการทํางานของของการควบคุมรูปแบบแยกความถี่
ก่อนและหลัง
การทํางานจะคล้ายกับการทํางานของวิธกี ารแยกความถีก่ ่อน แต่
จะเพิม่ ส่วนของตัวกรอง Fi (z ) ทางด้านหลังของ LMS เพือ่ ใช้ในการ
แยกสัญญาณค่าผิดพลาด e(n) ออกเป็ นย่านความถีแ่ บบเดียวกับส่วน
กรองสัญญาณ x(n) จะได้เป็ นดังสมการที่ (20)
ei ( n ) = f i ( n ) * e ( n )
(20)
โดยที่ e(n) = d (n) − [ y1 (n) + y 2 (n) + ⋅ ⋅ ⋅ + y i (n)]
ได้ ei (n) เป็ น
(21)
ei (n) = f i ( n) * [d (n) − [ y1 (n) + y 2 ( n) + ⋅ ⋅ ⋅ + y i (n)]]
โดยในกรณีน้คี า่ ของ y i (n) ในแต่ละย่านความถีจ่ ากสมการที่ (16)
แทนในสมการที่ (21) ได้เป็ น
e (n) = f (n) * [d (n) − [ w (n) x (n) + w (n) x (n) + ⋅ ⋅ ⋅ + w (n) x (n)]] (22)
เมือ่ นําสมการที่ (22) ไปหาเกรเดียนต์ได้เป็ น
∇ ei ( n ) = − f i ( n ) x i ( n ) ≈ − x i ( n )
(23)
นําสมการที่ (23) แทนในสมการที่ (7) ได้เป็ น
∇ξˆi (n) = −2 xi (n)ei (n)
(24)
นําสมการที่ (24) แทนในสมการที่ (12) กฎการปรับตัวแบบแยกความถี่
เป็ น
wi (n + 1) = wi (n) + μxi (n)ei (n)
(25)
i

i

T
1

1

T
2

2

T
i

i

5. ผลการทดลอง
จากรูปที่ 10 แสดงผลการลดทอนเสียงผิดพลาดจากการจําลองใน
คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบการควบคุมสามแบบคือ LMS, Pre-Filters
FS-LMS และ Pre&Post-Filters FS-LMS โดยให้สญ
ั ญาณเข้าเป็ น
ฟงั ก์ชนไซน์
ั่
สองความถีท่ ่ี 150 Hz และ 500 Hz มีแอมพลิจดู เท่ากับ
0.2 ทีอ่ ตั ราการปรับค่าตัวแปรของตัวควบคุม 3 × 10 −3 และลําดับของ
ตัวควบคุมเท่ากับ 100 ปรากฏว่าอัตราการลดทอนเสียงของแบบ
Pre&Post-Filters FS-LMS เร็วทีส่ ุดรองลงมาเป็ น Pre-Filters FS-LMS
และ LMS ตามลําดับ
ส่วนในการทดลองในอุปกรณ์จริงในรูปที่ 11 เปรียบเทียบการ
ทํางานของ LMS ทีค่ ่าลําดับ (Order) 200 และ Pre-Filters FS-LMS ที่
ค่าลําดับ (Order) 100 โดยให้สญ
ั ญาณเข้าแบบเดียวกับในการจําลองใน
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รูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบการทํางานของการควบคุมทัง้ สามแบบ
ในการจําลองการควบคุมในคอมพิวเตอร์

รูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบการทํางานในชุดทดลองจริง
ในส่วนนี้ทาํ การทดลองการควบคุมเฉพาะเสียงรบกวนในเพลง
ในการทดลองจะมีเสียงเพลงกับเสียงรบกวนสามความถีโ่ ดยจะแบ่งเป็ น
เสียงรบกวนทีต่ อ้ งการให้ลดลงสองความถี่ และไม่ตอ้ งการให้ลดลงหนึ่ง
ความถี่ โดยทําการเปรียบเทียบจากการควบคุมแบบทีไ่ ม่แยกความถี่
เสียงรบกวน กับแบบที่แยกความถี่เสียงรบกวนโดยในส่วนนี้จะใช้ตวั
กรองแบบแบนด์พาส (Band Pass)ทีม่ คี ่าลําดับ 60 กรองทีส่ ว่ นความถี่
500 Hz และ 150 Hz รูปที่ 12 แสดงผลการควบคุมแบบ LMS ในเวลา
ต่างๆ โดยเปิ ดเพลงและมีความถีร่ บกวนสองความถี่ ที่ 150 Hz กับ
500 Hz ส่วนทีค่ วามถี่ 300 Hz ไม่ตอ้ งการให้ลดระดับเสียงลง พบว่า
การควบคุมแบบ LMS จะลดระดับเสียงรบกวนทัง้ 150 Hz 300 Hz
และ 500 Hz ลงทัง้ สามความถี่
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วินาทีท่ี 7

วินาทีท่ี 10

วินาทีท่ี 12
วินาทีท่ี 14
รูปที่ 12 แสดงการควบคุมเสียงรบกวนแบบ LMS ในเสียงเพลงทีเ่ วลา
ต่างๆ
รูปที่ 13 แสดงการควบคุมเสียงรบกวนแบบ Pre-Filters FS-LMS
ในเวลาต่างๆ โดยเปิ ดเพลงเดียวกับการทดลองข้างต้นและมีความถี่
รบกวนทีต่ อ้ งการลดระดับสองความถีค่ อื 150 Hz และ 500 Hz ส่วน
ความถีท่ ไ่ี ม่ตอ้ งการลดระดับเสียงคือ 300 Hz พบว่าการควบคุมแบบ
Pre-Filters FS-LMS สามารถลดเสียงรบกวนเฉพาะทีค่ วามถี่ 150 Hz
และ 500 Hz ได้เป็ นอย่างดีโดยยังสามารถคงความถีท่ ่ี 300 Hz อยู่
เหมือนเดิมได้

วินาทีท่ี 5

วินาทีท่ี 8

วินาทีท่ี 10
วินาทีท่ี 12
รูปที่ 13 แสดงการควบคุมเสียงรบกวนแบบ Pre-Filters FS-LMS ใน
เวลาต่างๆ
6. สรุปและข้อเสนอแนะ
บทความนี้ได้นําเสนอเทคนิคการแยกความถีข่ องสัญญาณรบกวน
ออกจากกันเพือ่ ลดเวลาในการลดลงของเสียงของการควบคุมเสียงแอค
ทีฟแบบป้อนไปข้างหน้า จากผลการทดลองพบว่าเทคนิคทีน่ ํ าเสนอนี้
สามารถลดระดับเสียงได้เร็วมากขึน้ ถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิธที ่ี

ไม่มกี ารแยกความถี่เ สีย ง
ส่วนในการทดลองลดเสียงรบกวนใน
เสียงเพลงนัน้ ในการใช้วธิ ีการแยกความถี่ก็สามารถลดเสียงรบกวน
เฉพาะทีเ่ ราไม่ตอ้ งการได้ดกี ว่าการควบคุมแบบทีไ่ ม่มกี ารแยกความถี่
เนื่องด้วยข้อจํากัดของการคํานวณของการ์ด DSP ทําให้ไม่
สามารถทดลองใส่ตวั กรองความถี่ดจิ ติ อลที่มลี ําดับสูงและใส่ตวั กรอง
ความถีห่ ลายๆตัวได้ เหตุเพราะว่าการ์ด DSP เป็ นอุปกรณ์ทอ่ี อกแบบ
มาเพื่อ สํ า หรับ งานบัน ทึก เสีย งและอุ ป กรณ์ สํ า หรับ สื่อ หลายทาง
(Multimedia Card) ดังนัน้ อัตราการสุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้จงึ มีค่าสูงประมาณ
5512.5 Hz ทําให้มเี วลาประมวลผลต่อช่วงการชักตัวอย่างน้อย หากมี
การ์ด DSP ทีม่ อี ตั ราการชักตัวอย่างทีน่ ้อยลงเพือ่ ทีจ่ ะสามารถใส่ลําดับ
ของตัวกรองดิจติ อล (Digital Filter) ให้มากขึน้ และใส่ได้หลายๆตัวจะ
สามารถแยกความถีเ่ ฉพาะได้มากขึน้
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การออกแบบและวิเคราะห์ห่นุ ยนต์ขึน้ บันได
Design and Analysis of an adjustable Wheel-legs for Stair Climbing Robot
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ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0-2470-9339 โทรสาร: 0-2470-9691
อีเมลล์: tanet_net@hotmail.com, saroj@fibo.kmutt.ac.th , praew@fibo.kmutt.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาลักษณะการเคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดของหุ่นยนต์ โดย
ออกแบบให้หุ่นยนต์มขี าเก็บอยู่ภายในล้อ โดยใช้ลอ้ เคลื่อนทีบ่ นพืน้
ราบ และใช้ขาเคลื่อนทีข่ น้ึ บันได ซึ่งการออกแบบหุ่นยนต์ขน้ึ บันได
นอกจากจะสร้างตัวหุ่นยนต์แล้วจะต้องคํานึงถึงลักษณะของบันได
ด้วย เพราะว่า หุ่นยนต์อาจขึ้นบันไดที่ความสูง และความลึกตามที่
กําหนดได้ แต่ถา้ บันไดมีความสูงและความลึกต่างจากทีก่ ําหนดอาจ
ทําให้หุ่นยนต์ขน้ึ บันไดไม่ได้เนื่องจากกลไกการทํางานหรือรูปร่าง
ของตัวหุน่ ยนต์เอง ดังนัน้ หากออกแบบให้หนุ่ ยนต์สามารถยืดและหด
ขาได้เพือ่ ปรับช่วงการก้าวขึน้ บันไดก็จะสามารถแก้ปญั หาดังกล่าวได้
โดยในงานวิจยั นี้จะใช้การจํา ลองในคอมพิวเตอร์( Simulation) ให้
หุ่นยนต์เคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดทีม่ ลี กั ษณะความสูงหรือความลึกแตกต่าง
กันไปเพื่อดูเ ส้นทางการเดินของหุ่นยนต์ (Trajectory) จะได้นํามา
วิเคราะห์ปรับช่วงการก้าวเดินของหุน่ ยนต์เพือ่ ขึน้ บันได
Abstract
This paper aims to study the motion of a stair climbing
robot which has adjustable wheel-legs design. The leg can be
retraced into the wheel on a normal flat terrain operation to
maximize the forward moving speed. When approaching a stair
or an uneven terrain, the leg can be extended from the wheel
to increase its climbing ability. The robot can adapts its
configuration to comply with different stair condition such as
different in step depth and height. The extend and retract
configuration during the rotation cycle called the climbing gait
was designed according to the different stair conditions. The
trajectories of the robot motion according to the proposed gait
design are shown in the simulation.
Keywords
Wheel-legs, Stair climbing robot, Extension/Retraction leg,
Gait design, Simulation

352

1. บทนํา
ในปจั จุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวติ ของ
มนุ ษ ย์ ม ากขึ้น หนึ่ ง ในนั น้ คือ เทคโนโลยีท างด้ า นหุ่ น ยนต์ จาก
งานวิจยั ในอดีตทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขน้ึ บันไดได้
มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ วิธกี ารขึน้ บันได กลไกในการส่งแรง
การควบคุ มหุ่นยนต์ รวมไปถึง ลักษณะการเคลื่อ นที่ข้นึ บันไดของ
หุน่ ยนต์ ซึง่ สามารถแบ่งได้ 7 รูปแบบ ดังนี้
1. การเคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดด้วยล้อตีนตะขาบ เช่น
Urban[1], PackBot, iBOT
2. การเคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดด้วยขา เช่น Asimo,HRP2, RHex [2]
3. การเคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดด้วยล้อ เช่น Shrimp[3], Helios V[4]
4. การเคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดด้วยการกระโดด เช่น Scout[5]
5. การเคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดด้วยการเปลีย่ นแปลงรูปร่างและการ
รวมตัวกัน เช่น Polybot[6]
6. การเคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดด้วยการผสมผสานกันระหว่างล้อและ
ขา เช่น Whegs[7], WorkPartner [8]
7. อื่นๆ เช่น OmniTread Serpentine Robot, Three Gremlin
Robots Docked[9]
จากความสามารถของหุ่น ยนต์ท่มี ีอ ยู่ในป จั จุบนั ได้มกี ารนํ า
หุ่ น ยนต์ ม าใช้ ใ นงานทางด้ า นการสํ า รวจพื้น ที่ ด้ า นการค้ น หา
ผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือเจ้าหน้าทีใ่ น
การปฏิบตั งิ านทีม่ นุ ษย์ยากจะเข้าถึงหรือมีความเสีย่ งมากเกินไป ซึง่
พื้นที่ด งั กล่า วส่วนมากเป็ นพื้นที่ท่ไี ม่สามารถคาดการณ์ ได้ว่าจะมี
ลักษณะพืน้ ผิวแบบใดและอาจเต็มไปด้วยสิง่ กีดขวาง หุ่นยนต์ทใ่ี ช้ลอ้
ในการเคลื่อนทีจ่ งึ ไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนทีข่ า้ มสิง่
กีดขวางทีม่ คี วามสูงมากกว่ารัศมีของล้อได้ ส่วนหุ่นยนต์ทใ่ี ช้ขาใน
การเคลื่อนทีส่ ามารถทีจ่ ะก้าวข้ามสิง่ กีดขวางได้แต่กม็ โี ครงสร้างของ
หุน่ ทีซ่ บั ซ้อนทําให้มกี ารเคลื่อนทีท่ ช่ี า้ ดังนัน้ จึงได้ออกแบบหุ่นยนต์ท่ี
สามารถปรับ เปลี่ย นลัก ษณะการเคลื่อ นที่ต ามสภาพแวดล้ อ มที่
ต้องการใช้งาน โดยหุ่นยนต์จะมีการทํางานเป็ น 2 รูปแบบ คือ การ
เคลื่อนทีบ่ นพืน้ ราบด้วยล้อและการเคลื่อนทีข่ น้ึ บันไดด้วยการยืดขาที่
อยู่ ภ ายในล้ อ ออกมาเพื่อ ขึ้น บัน ได ซึ่ ง สามารถนํ า หุ่ น ยนต์ ไ ป
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ประยุกต์ใช้ในงานสํารวจได้เพราะหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนทีใ่ นพืน้ ที่
ขรุขระและปีนข้ามสิง่ กีดขวางได้
การนํ าเสนองานวิจยั นี้แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกเป็ นการ
ออกแบบทางกล กล่าวถึงการออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ การ
ออกแบบกลไกการเคลื่อนทีย่ ดื /หดขาและการสร้างหุ่นยนต์ตน้ แบบ
ส่วนที่สองคือการวิเคราะห์หุ่นยนต์ขน้ึ บันได กล่าวถึง จลนศาสตร์
ของหุ่นยนต์ขน้ึ บันไดและการออกแบบการปรับช่วงการก้าวเดินเพื่อ
ขึน้ บันได ส่วนทีส่ ามเป็ นการจําลองการปรับช่วงการก้าวเดินเพื่อขึน้
บันไดและสุดท้ายเป็ นสรุปและแนวทางการดําเนินงานในอนาคต

2.2 การออกแบบกลไกการเคลื่อนที่ยืด/หดขา
การออกแบบกลไกการเคลื่อนทีย่ ดื /หดขา โดยติดตัง้ ขาเข้ากับ
เซอร์โวมอเตอร์ เมือ่ เซอร์โวมอเตอร์หมุนจะเปลีย่ นการเคลื่อนทีแ่ บบ
หมุนเป็ นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนแทน ส่งผลให้ขาขยับยืดเข้า/ออก
ตามการควบคุม แสดงรูปเมื่อขาเก็บอยู่ในล้อและขาเมื่อยืดออกจาก
ล้อได้ดงั รูปที่ 2. และ 3. ตามลําดับ

2. การออกแบบทางกล
การออกแบบทางกลสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ว น คือ การ
ออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ การออกแบบกลไกการเคลื่อนทีย่ ดื /
หดขาและการสร้างหุน่ ยนต์ตน้ แบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ม ี 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2 ตัว
โดยที่ภ ายในแต่ ล ะล้อ จะมีข าอยู่ 3 ขา ซึ่ง ถูก ควบคุ มด้วยเซอร์โ ว
มอเตอร์ใ นแต่ ล ะขา รูป ที่ 1. แสดงการออกแบบโครงสร้า งของ
หุน่ ยนต์และขนาดของหุน่ ยนต์แสดงในตารางที่ 1.

รูปที่ 2. ขาเก็บอยูใ่ นล้อ

รูปที่ 3. ขายืดออกจากล้อ

2.3 การสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ
การสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ น
ชิน้ ส่วนทางกลซึง่ มีกลไกยืด/หดขาควบคุมโดยเซอร์โวมอเตอร์ในแต่
ละขาดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.1, 2.2 และส่วนของวงจร ซึ่ง
แสดงเป็ นแผนผังของระบบ โดยมีแบตเตอรีเ่ ป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน
ป้ อนให้ ก ั บ ระบบทัง้ หมด ใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51)
ประมวลผลคําสังส่
่ งไปยังบอร์ดขับมอเตอร์กระแสไฟฟ้ากระแสตรง
และบอร์ดขับเซอร์โ วมอเตอร์เ พื่อควบคุมการทํา งานของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและเซอร์โวมอเตอร์ตามลําดับ (ดังรูปที่ 4, 5 และ 6)

รูปที่ 1. โครงสร้างหุน่ ยนต์
ตารางที่ 1. แสดงขนาดของหุน่ ยนต์ขน้ึ บันได
รายละเอียดข้อมูล
ความกว้าง
ความยาว
ความสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เซอร์โวมอเตอร์
ระยะยืดของขา
นํ้าหนักรวมทัง้ หมด

รูปที่ 4. ล้อหน้า

หน่วย
330 มิลลิเมตร
500 มิลลิเมตร
110 มิลลิเมตร
220 มิลลิเมตร
2 ตัว
12 ตัว
50 มิลลิเมตร
5 กิโลกรัม

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

รูปที่ 5. ขาของหุน่ ยนต์

รูปที่ 6. แผนผังของระบบ
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3. การวิ เคราะห์ห่นุ ยนต์ขึน้ บันได
การวิเคราะห์หุ่นยนต์ขน้ึ บันไดถูกคํานวณด้วยวิธที างเรขาคณิต
แบ่งเป็ น 2 หัวข้อ ดังนี้
3.1 จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ขึน้ บันได

ตําแหน่งและความเร็วทีล่ อ้ หน้าแกน {W f }หาได้จาก
⎡ x + LB cos θ1 ⎤
PWf = ⎢
⎥
⎣ y + LB sin θ1 ⎦
.
⎡.
⎤
−
θ
x
L
B
1 sin θ1 ⎥
VWf = ⎢ .
.
⎢ y + L θ cos θ ⎥
B 1
1⎦
⎣

(3)
(4)

ตําแหน่ง ความเร็วและความเร็วเชิงมุมทีล่ อ้ หน้าแกน {L1 } หาจาก

รูปที่ 7. แบบจําลองสมมูลของหุน่ ยนต์ขน้ึ บันได
จากรูปที่ 7. แสดงแบบจําลองสมมูลของหุน่ ยนต์ขน้ึ บันได โดยมี
{E}, {B}, {W f }, {Wr }, {Li } ถูกกําหนดเป็ นแกนอ้างอิงโลก,
แกนของตัวหุ่นยนต์, แกนของล้อหน้า, แกนของล้อหลัง, แกนอ้างอิง
ของขาที่ i (โดยที่ i = 1,2,3,...,12 ) ตามลําดับ โดยมี PB
เป็ น เวคเตอร์ ร ะบุ ตํ า แหน่ ง ของหุ่ น ยนต์ , LB คือ ระยะจากจุ ด
ศูนย์กลางมวลของหุ่นยนต์ไปยังดุมล้อ, θ1 คือ มุมระหว่างแกนของ
ตัวหุ่นยนต์กบั แกนในแนวนอน(แกน x ), θ 2 คือ มุมระหว่างแกน
ของตัวหุน่ ยนต์กบั แกนของขาที่ 1
ขาข้างขวาและซ้ายของล้อหน้าถูกกําหนดเป็ นขา 1,2,3 และ
4,5,6 ตามลําดับ(ขา 1 อยู่ตําแหน่ งเดียวกันกับขา 4, ขา 2 อยู่
ตําแหน่งเดียวกันกับขา 5, ขา 3 อยู่ตําแหน่ งเดียวกันกับขา 6) และ
ในกรณีขาข้างขวาและซ้ายของล้อหลังถูกกําหนดเป็ นขา 7,8,9 และ
10,11,12 ตามลําดับ (ขา 7 อยู่ตําแหน่ งเดียวกันกับขา 10, ขา 8 อยู่
ตําแหน่งเดียวกันกับขา 11, ขา 9 อยูต่ าํ แหน่งเดียวกันกับขา 12)
กําหนดให้

PB , VB คือ เวคเตอร์ตาํ แหน่งและความเร็วของหุน่ ยนต์
ตามลําดับ
PWf , VWf คือ เวคเตอร์ตาํ แหน่งและความเร็วทีล่ อ้ หน้าตามลําดับ

⎡ x + LB cosθ1 + L1 cosθ12 ⎤
PL1 = ⎢
⎥
⎣ y + LB sin θ1 + L1 sin θ12 ⎦
.
.
⎡.
⎤
−
−
θ
θ
θ
x
L
sin
L
B 1
1
1 12 sin θ12 ⎥
⎢
VL1 = .
.
.
⎢ y + L θ cosθ + L θ cosθ ⎥
B 1
1
1 12
12 ⎦
⎣
⎡0⎤
ωL1 = ⎢⎢ 0 ⎥⎥
.
⎢⎣θ12 ⎥⎦

(5)
(6)

(7)

กํา หนดให้ข า 2 และ 3 ทํา มุมกับขา 1 เป็ น 120 และ 240 องศา
ตามลําดับ (ขา 1->ขา 2->ขา 3 นับทวนเข็มนาฬิกา) และขาทีอ่ ยู่ใน
ล้อหลังหมุนเป็ นมุมเดียวกันกับล้อหน้า
3.2 การออกแบบการปรับช่วงการก้าวเดิ นเพื่อขึน้ บันได
การทํา งานของล้อ เมื่อ จะขึ้น บัน ไดจากขัน้ ที่ 1 ไปยัง ขัน้ ที่ 2
แสดงดังรูปที่ 8. ถึง 13. การเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์จะแบ่งออกเป็ น 6
ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1. ล้อหมุนจากจุดเริม่ ต้นจนชนกับบันได
ช่วงที่ 2. ขายืดออกมาจากล้อ
ช่วงที่ 3. ล้อหมุนต่อจนขาชนกับบันได
ช่วงที่ 4. ขายกตัวขนานกับเส้นแนวนอนของบันได
ช่วงที่ 5. ล้อยกตัวไปยังบันไดขัน้ ถัดไป
ช่วงที่ 6. ขาหดเก็บเข้าล้อ
การเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์จะคํานวณหาคาบเวลาได้จากสมการที่
8 ถึง 13 ดังนัน้ การหาคาบเวลาจึงสามารถระบุถงึ กระบวนการปรับ
ช่วงการก้าวเดินของหุน่ ยนต์ได้

PL1 , VL1 คือ เวคเตอร์ตาํ แหน่งและความเร็วทีข่ า 1 ตามลําดับ

ω L1
คือ เวคเตอร์ความเร็วเชิงมุมของขา 1 ของล้อหน้า
θ12 = θ1 + θ 2

ตําแหน่งและความเร็วทีต่ วั หุน่ ยนต์แกน {B} หาได้จาก
⎡ x⎤
PB = ⎢ ⎥
⎣ y⎦
⎡.⎤
VB = ⎢ x. ⎥
⎢⎣ y ⎥⎦
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(1)
(2)

รูปที่ 8. เมือ่ ล้อหมุนจากจุดเริม่ ต้นจนชนกับบันได (ช่วงที่ 1)
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

พิจารณาทีล่ ้อหน้าในรูปที่ 8. กําหนดให้ล้อหมุนด้วยความเร็ว
เชิง มุม คงที่ หุ่นยนต์จะถูก วางในท่า เริม่ ต้นซึ่ง มีขา L1 วางตัวใน
แนวนอนขนานกับ พื้น จากนัน้ ล้อ จะหมุ น จนกระทัง่ ชนกับ บัน ได
ดังนัน้ จะหาคาบเวลาช่วงที่ 1 ( t1 ) ได้จาก

t1 =

θ1
ω

(8)

โดยที่ θ1 คือ มุมระหว่างแกนของตัวหุน่ ยนต์กบั แกนอ้างอิงขา 1 ,
ω คือ ความเร็วเชิงมุมของล้อ

ช่ ว งที่ 2 เมื่อ ล้อ หมุ น ไปชนกับ ขอบของบัน ไดจะตรวจสอบ
เงื่อนไขว่าล้อหมุนวนไปกีร่ อบกี่องศา เพื่อให้ขาใดควรจะยืดออกมา
ซึง่ ในทีน่ ้ีกําหนดให้เป็ นขา 3 (วัดทวนเข็มนาฬิกา) ในรูปที่ 9. ตัว
เซอร์โวมอเตอร์จะยืดขาให้มรี ะยะ L ตามที่กําหนด ซึ่งจะหา
คาบเวลาช่วงที่ 2 ( t 2 ) ได้จาก

θ 2 _ servo
ω _ servo

θh −θc θ3
=
ω
ω

(10)

โดยที่ θ h คือ มุมระหว่างแกนของตัวหุ่นยนต์กบั แกนอ้างอิงขา 3
(ก่อนชนบันได) , θ c คือ มุมระหว่างแกนอ้างอิงของตัวหุ่นยนต์กบั
แกนอ้างอิงขา 3 (หลังชนบันได), θ 3 คือ ผลต่างของมุม θ h กับ
θ c , ω คือ ความเร็วเชิงมุมของล้อ

รูปที่ 11. เมือ่ ขา 3 ขนานกับบันได (ช่วงที่ 4)

รูปที่ 9. การยืดขา (ช่วงที่ 2)

t2 =

t3 =

ต่อมาล้อจะยกตัวส่งผลให้ขา 3 ขนานกับบันได ดังรูปที่ 11. ซึง่
จะหาคาบเวลาช่วงที่ 4 ( t 4 ) ได้จาก

t4 =

θc
ω

(11)

โดยที่ θ c คือ มุมระหว่างมุมระหว่างแกนอ้างอิงของตัวหุ่นยนต์กบั
แกนอ้างอิงขา 3 , ω คือ ความเร็วเชิงมุมของล้อ

(9)

โดยที่ θ 2 _ servo คือ มุมการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์,

ω _ servo คือ ความเร็วเชิงมุมของเซอร์โวมอเตอร์ในการยืดขา

รูปที่ 12. ล้อยกตัวไปยังบันไดขันถั
้ ดไป (ช่วงที่ 5)

รูปที่ 10. เมือ่ ขา 3 ชนกับบันได (ช่วงที่ 3)

จากนัน้ ล้อจะยกตัวไปยังบันไดขัน้ ถัดไป ดังรูปที่ 12. ซึง่ จะหา
คาบเวลาช่วงที่ 5 ( t5 ) ได้จาก
180° − θ f θ 5
t5 =
=
(12)

ต่อมาล้อจะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าขา 3 จะชนบันไดดังรูปที่ 10.
ซึง่ จะหาคาบเวลาช่วงที่ 3 ( t3 ) ได้จาก
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ω

ω
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โดยที่ θ f คือ มุมระหว่างแกนในแนวนอน(แกน x )กับขา 3 , θ 5
คือ มุมการยกตัวขึน้ บันไดขัน้ ถัดไป, ω คือ ความเร็วเชิงมุมของล้อ

จากรูปที่ 14. ทีบ่ นั ไดขัน้ ที่ 1 ล้อหน้าขา 1,4 ยืดทีเ่ วลา 2.99 ถึง
6.71 วินาที ล้อหลังขา 7,10 ยืดทีเ่ วลา 7.64 ถึง 11.98 วินาที ที่
บันไดขันที
้ ่ 2 ล้อหน้าขา 3,6 ยืดทีเ่ วลา 12.00 ถึง 15.89 วินาที
ล้อหลังขา 9,12 ยืดทีเ่ วลา 16.82 ถึง 21.16 วินาที จะเห็นว่าหุ่นยนต์
มีการปรับช่วงการก้าวเดิน คือ ขา 1,4 -> ขา 7,10 -> ขา 3,6 -> ขา
9,12 ส่วนรูปที่ 15. แสดงล้อขาเคลื่อนที่ขน้ึ บันไดที่มคี วามลึก 620
และความสูง 110 มม.

รูปที่ 13. ขา 3 จะหดเข้าภายในล้อ (ช่วงที่ 6)
จากรูปที่ 13. เซอร์โวมอเตอร์จะสั ่งให้ขา 3 หดเข้าไปในล้อ ซึง่
จะหาคาบเวลาช่วงที่ 6 ( t6 ) ได้จาก

t6 =

θ 6 _ servo
ω _ servo

(13)

รูปที่ 14. ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการยืด/หดของขา

โดยที่ θ 6 _ servo คือ มุมการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์,

ω _ servo คือ ความเร็วเชิงมุมของเซอร์โวมอเตอร์ในการหดขา
จากนัน้ ล้อจะหมุน จนกว่าจะชนบันไดขัน้ ที่ 2 ซึ่ง รูปแบบการ
เคลื่อนทีจ่ ะวนรอบการทํางานเหมือนกับตอนอยู่บนั ไดขัน้ ที่ 1 ซึง่ ค่า
เวลาตัง้ แต่ t1 ถึง t 6 สามารถนํ าไปใช้ในการจําลองการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์เพื่อศึกษาว่าหากเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร H (ความสูง
ของบัน ได)หรือ W (ความลึก ของบัน ได) แล้ ว หุ่ น ยนต์ จ ะต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนช่วงการก้าวเดินอย่างไร ซึ่งได้แสดงผลการทดลองด้วย
การจําลองในหัวข้อที่ 4.
4. การจําลองการปรับช่วงการก้าวเดิ นเพื่อขึน้ บันได
นํ า สมการที่ห ามาได้ จ ากหัว ข้ อ ที่ 3. ไปคํ า นวณหาค่ า ใน
โปรแกรม MATLAB เพือ่ ใช้จาํ ลองการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ขน้ึ บันได
โดยเขีย นกราฟเพื่อ หาช่ว งเวลาที่ใช้ป รับช่ ว งการก้า วเดินเพื่อ ขึ้น
บันได ใช้สมมติฐานในการจําลองการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ ดังนี้
1. การเคลื่อนทีเ่ ป็ นการเคลื่อนทีแ่ บบไม่มกี ารลื่นไถล
2. ไม่คดิ ผลจากความเฉื่อยทีเ่ กิดขึน้
3. การสัมผัสระหว่างขากับบันไดคิดเป็ นจุดสัมผัส
4. มิตขิ องหุน่ ยนต์ถกู แทนทีด่ ว้ ยเส้นตรงเพือ่ ให้งา่ ยต่อการ
พิจารณา
การจําลองการปรับช่วงการก้าวเดินเพื่อขึน้ บันไดถูกแบ่งเป็ น 2
เงื่อนไข โดยเงื่อนไขแรก คือ บันไดมี 2 ขัน้ มีความลึก 620 มม.
ความสูง 110 มม. ระยะในการยืดขา 30 มม. ล้อหมุนด้วยความเร็ว
เชิงมุมคงที่เท่ากับ 1.55 รอบ/วินาที จะเขียนกราฟได้ดงั รูปที่ 14.
และ 15.ตามลําดับ
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รูปที่ 15. หุน่ ยนต์ขน้ึ บันไดความลึก 620 และความสูง 110 มม.
เงือ่ นไขทีส่ อง คือ บันไดมี 2 ขัน้ มีความลึก 720 มม. ความสูง
110 มม. ระยะในการยืดขา 30 มม. ล้อหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่
เท่ า กับ 1.55 รอบ/วิน าที จะเขีย นกราฟได้ด ัง รูป ที่ 16. และ 17.
ตามลําดับ
จากรูปที่ 16. ทีบ่ นั ไดขันที
้ ่ 1 ล้อหน้าขา 2,5 ยืดทีเ่ วลา 3.58 ถึง
8.06 วินาที ล้อหลังขา 8,11 ยืดทีเ่ วลา 8.99 ถึง 13.33 วินาที ที่
บันไดขัน้ ที่ 2 ล้อหน้าขา 2,5 ยืดทีเ่ วลา 13.87 ถึง 18.59 วินาที ล้อ
หลังขา 8,11 ยืดทีเ่ วลา 19.52 ถึง 23.86 วินาที จะเห็นว่าหุ่นนยนต์ม ี
การปรับช่วงการก้าวเดิน คือ ขา 2,5 -> ขา 8,11 -> ขา 2,5 -> ขา
8,11 ส่วนรูปที่ 17. แสดงล้อขาเคลื่อนที่ขน้ึ บันไดที่มคี วามลึก 720
และความสูง 110 มม.
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รูปที่ 16. ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการยืด/หดของขา

รูปที่ 17. หุน่ ยนต์ขน้ึ บันไดความลึก 720 และความสูง 110 มม.
5. สรุปและแนวทางการดําเนิ นงานในอนาคต
ผลทีไ่ ด้การจําลองช่วยในการออกแบบการปรับระยะยืด/หดขา
เมื่อบันไดมีขนาดเปลี่ยนไปจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนช่วงการเดิน
ของหุ่ น ยนต์ ด้ว ย ส่ว นการออกแบบเป็ น ล้ อ ขามีข้อ ดีก ว่ า ล้ อ คือ
หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนทีข่ า้ มสิง่ กีดขวางทีส่ งู กว่ารัศมีของล้อได้ ทัง้
ยัง มีค วามยืด หยุ่ น ในการปรับ เปลี่ย นรู ป แบบการเคลื่ อ นที่ต าม
ลักษณะของพื้นผิวที่จะปฏิบตั ิงานได้ หากพื้นที่เป็ นผิวราบเรียบก็
สามารถเคลื่อนทีใ่ นรูปแบบของล้อและเปลีย่ นให้อยู่ในรูปแบบขาเมือ่
ต้องการขึน้ บันได และหากเปลี่ยนความลึกหรือความสูงของบันได
หุ่นยนต์ก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะยืด /หดขาเพื่อที่จะสามารถขึ้น
บัน ไดที่เ ปลี่ย นไปได้ การดํ า เนิ น งานต่ อ ไปจะปรับ ปรุ ง หุ่ น ยนต์
ต้นแบบและทําระบบควบคุมเพือ่ ทดสอบการเคลื่อนทีต่ ามทีว่ เิ คราะห์
ไว้ขา้ งต้น
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Hardware-In-The-Loop for Vehicle Dynamic Simulation
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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั การพัฒนาระบบยานยนต์จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัย
เป็ นสําคัญ การออกแบบเพือ่ ความปลอดภัยนี้มกั ขึน้ อยูก่ บั ความเข้าใจ
ในแรงทีเ่ กิดขึน้ จากพืน้ ทีส่ มั ผัสระหว่างยางและผิวถนนแล้วส่งผ่านมาสู่
ตัวรถเป็ นอย่างมาก [2][7] วิธกี ารหนึ่งทีใ่ ช้ในการตรวจวัดแรงดังกล่าว
และทดสอบผลของแรงนี้ต่อระบบต่างๆ
คือการใช้การทดสอบแบบ
Hardware-in-the-Loop (HIL) [1][2][6][7] ซึง่ เป็ นการสร้างระบบจําลอง
ด้วยอุปกรณ์จริงขึน้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ในอดีตทีผ่ า่ นมามักเป็ นการ
ทดสอบแยกกันระหว่างแรงทีส่ ง่ ผ่านระบบกันสะเทือนและแรงทีเ่ กิดขึน้
จากการเลีย้ ว [9] แต่ในการใช้งานจริงการสันสะเทื
่
อนระหว่างเกิดการ
เลีย้ วมีโอกาสเกิดขึน้ สูง
และแรงทีเ่ กิดจากการเลีย้ วก็สง่ ผลต่อ
ความสามารถในการดูดซับแรงสันสะเทื
่
อนของระบบกันสะเทือนอีกด้วย
ดังนัน้ บทความนี้จงึ มีจดุ ประสงค์เพือ่ นําเสนอการออกแบบอุปกรณ์
ทดสอบ HIL นี้ ซึง่ ระบบนี้กาํ ลังอยูร่ ะหว่างการผลิตขึน้ จริง ระบบนี้ใช้
ระบบกันสะเทือนและบังคับเลีย้ วจากยานยนต์จริงขนาดเล็กทีส่ ามารถ
ควบคุมความเร็ว มุมไถล และอัตราการไถลระหว่างล้อกับพืน้ ถนนได้
อย่างถูกต้อง เพือ่ จําลองลักษณะการเคลื่อนทีข่ องอุปกรณ์ทดสอบให้
ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง การกําหนดขนาดอุปกรณ์ทดสอบ
และลักษณะอื่นๆในการออกแบบ เช่น ขนาดของมอเตอร์ขบั ล้อ นัน้ มา
จากผลการจําลองการใช้งานจริงโดยการสร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของรถยนต์แบบจักรยาน (Bicycle model) ร่วมกับ
แบบจําลองของระบบ HIL ทีจ่ ะสร้างขึน้ โดยกําหนดให้ควารเร็วรถมี
ค่าสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่ และมีมมุ เลีย้ วไม่เกิน 10 องศา
Abstract
Safety has always been an important part during the
development of any automotive systems. Evaluations of these
systems usually involve accurate predictions of tire forces [2][7].
Recently, Hardware-In-the-Loop (HIL) simulators provide ways to
accurately measure actual tire forces and evaluation their
interactions with a newly designed system by incorporating an
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actual tire [1][2][6][7] during simulations. Existing systems,
however, consider suspension and steering system separately
while, in reality, both have significant effects on tire force
generations. This paper reports a HIL design that incorporates
both systems which is also under construction. The system uses
a real suspension and a steering system where wheel speed,
side slip angle, and longitudinal slip angle can be controlled.
Design and sizing of the components were done by using results
from simulations with a bicycle model and a HIL model. The
system is limited to simulating a car with speed lower than 50
km/h and with steering angle less than 10 degree on smooth
road.
1. บทนํา
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของรถยนต์นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั
ระบบช่วงล่างเป็ นอย่างมาก [1][2][6] ดังนัน้ การพัฒนารถยนต์ทางด้าน
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยจึงมุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนาระบบ
ช่วงล่างเป็ นสําคัญ ซึง่ หนึ่งในแนวทางทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในปจั จุบนั คือการใช้
วิธสี ร้างอุปกรณ์จาํ ลองบางส่วนของช่วงล่างรถยนต์แล้วนํามาประกอบ
กับแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ทดสอบให้ได้มาซึง่ ผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ แนวทางดังกล่าวถูกเรียกว่า Hardware-in-the-Loop [4][8]
Hardware-In-the-Loop (HIL) เป็ นแนวทางการทดสอบอุปกรณ์
หรือระบบย่อยของอุปกรณ์ทท่ี าํ งานประสานกันโดยมีหลักการคือการนํา
ระบบย่อยดังกล่าวมาทํางานประสานกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ใน
คอมพิวเตอร์ โดยแบบจําลองในคอมพิวเตอร์จะทําหน้าทีส่ ร้างหรือเติม
ส่วนอื่นๆของอุปกรณ์ในระบบใหญ่ให้สมบูรณ์
ข้อดีของการทดสอบ
แบบ HIL นี้คอื ผูท้ ดสอบไม่จาํ เป็ นต้องสร้างระบบจริงทัง้ หมดเพือ่ ทํา
การทดสอบลักษณะของระบบย่อยเพียงบางประการ อีกทัง้ การทดสอบ
แบบ HIL นี้สามารถทําได้ในห้องปฏิบตั กิ าร ทําให้การควบคุมตัวแปร
อื่นๆทีส่ ง่ ผลต่อระบบทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
จากข้อดี
ดังกล่าวส่งผลให้การทดสอบระบบด้วยวิธ ี HIL ได้รบั ความนิยมอย่าง
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กว้างขวาง
ซึง่ การทดสอบระบบยานยนต์สว่ นใหญ่กใ็ ช้วธิ ที ดสอบนี้
เช่นกัน [2][6][7]
การทดสอบระบบรองรับของรถยนต์ดว้ ยวิธ ี HIL ตัง้ แต่อดีตถึง
ปจั จุบนั มักมุง่ เน้นไปทีก่ ารตรวจวัดแรงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างล้อกับพืน้
ผิวสัมผัส เนื่องจากแรงดังกล่าวถือเป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อ
การเคลื่อนทีข่ องตัวรถ ไม่วา่ จะเป็ นการสันสะเทื
่
อนในแนวดิง่ ทีเ่ ป็ นดัชนี
ชีว้ ดั ทางด้านความสะดวกสบาย [2][7] หรือการเคลื่อนทีใ่ นแนวราบที่
บ่งชีถ้ งึ ความปลอดภัยของรถยนต์คนั นัน้ [3][5] โดยวิธที ใ่ี ช้ทดสอบแรง
ดังกล่าวนี้มกั แบ่งเป็ น 2 แนวทางระหว่างการสร้างอุปกรณ์จาํ ลองระบบ
รองรับ กับการสร้างอุปกรณ์จาํ ลองระบบบังคับเลีย้ ว เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ ไม่วา่ จะเป็ น แรง ความเร็ว หรือ
ความเร่ง ยังไม่อาจทํานายค่าดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ จริงได้อย่างสมบูรณ์นกั
เนื่องจากในความเป็ นจริง แรงทีร่ ะบบรองรับดูดซับไว้ จะส่งผลถึงระบบ
บังคับเลีย้ วตลอดเวลา หรือในทางกลับกัน [3] จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้
นําไปสูค่ วามพยายามในการพัฒนาวิธกี ารสร้างอุปกรณ์จาํ ลองที่
สามารถตรวจวัดแรงทีเ่ กิดขึน้ ทีล่ อ้ ในระบบทีป่ ระกอบด้วยระบบรองรับ
และระบบบังคับเลีย้ วในเวลาเดียวกันได้ ซึง่ การตอบโจทย์ดงั กล่าวถือ
เป็ นจุดมุง่ หมายหลักของงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั กําลังดําเนินงานอยู่
บทความนี้นําเสนอผลการออกแบบระบบ HIL เพือ่ ให้สามารถใช้
ในการทดสอบระบบรองรับและบังคับเลีย้ วจริงของยานยนต์ขนาดเล็ก
ตลอดทัง้ ระบบควบคุมต่างๆทีเ่ กีย่ วกับ Active safety เช่น ระบบบังคับ
เลีย้ วแยกส่วนด้วยไฟฟ้า (drive-by-wire)
โดยกําหนดให้สามารถ
จําลองมุมเลีย้ วของรถยนต์ได้ตงั ้ แต่ -10 องศา ถึง 10 องศา และมี
อัตราเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง ตลอดทัง้ สามารถปรับเปลีย่ น
อุปกรณ์ต่างๆได้โดยสะดวก แต่ในขัน้ ต้นนี้ใช้ระบบระบบกันสะเทือน
แบบแมคเฟอร์สนั สตรัท และระบบบังคับเลีย้ วแบบ แรค แอนด์ พีเนียน
ในการออกแบบ
ระบบ HIL ทีน่ ําเสนอนี้กาํ ลังถูกจัดสร้างขึน้
โดยเมือ่ ใช้งานได้
ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะมีประโยชน์ในการทํางานวิจยั เกีย่ วกับระบบช่วงล่างและ
บังคับเลีย้ ว รวมทัง้ การออกแบบอุปกรณ์หรือระบบควมคุมต่างๆ ผูว้ จิ ยั
คาดอีกว่าจะสามารถสร้างแนวทางการตรวจวัดแรงทีล่ อ้ ได้อย่างถูกต้อง
มากยิง่ ขึน้ และจะสามารถขยายไปสูก่ ารทดสอบระบบรองรับแบบอื่นๆ
ได้ ส่งผลให้การพัฒนาระบบต่างๆเป็ นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึน้
2. การออกแบบอุปกรณ์ ต่างๆ
การพัฒนาแนวทางการตรวจวัดแรงจากล้อให้มคี วามถูกต้องมาก
ยิง่ ขึน้ นัน้ อาจทําได้โดยการพัฒนาอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสร้างภาระแนวดิง่
และพัฒนาระบบบังคับเลีย้ วให้มสี ภาพใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมาก
ทีส่ ดุ โดยในการออกแบบจะเริม่ จากการร่างอุปกรณ์และส่วนประกอบ
ต่างๆทีส่ ามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ตามต้องการ จากนัน้ จึงเขียนแบบ 3 มิตขิ น้ึ
เพือ่ กําหนดขนาดคร่าวๆของส่วนประกอบแต่ละชิน้
จากนัน้ จึงใช้การ
จําลองและคํานวณทางคณิตศาสตร์เพือ่ หาระยะและข้อมูลต่างๆที่
จําเป็ นต่อการลงรายละเอียดในการออกแบบ ซึง่ ขัน้ ตอนการออกแบบใน
เบือ้ งต้นมีดงั ต่อไปนี้

2.1 ข้อกําหนดในการออกแบบ
1. อุปกรณ์ทดสอบทีจ่ ะใช้ในการตรวจวัดแรงจากล้อขับเคลื่อนที่
ประกอบด้วยระบบรองรับบังคับเลีย้ วจริงของยานยนต์ขนาดเล็ก โดยใช้
แบบจําลองรถยนต์แบบจักรยาน (Bicycle Model) ร่วมในการวิเคราะห์
2. จําลองการเคลื่อนทีป่ กติของรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลขนาด
เล็กทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
3. อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ตวั แปรต่างๆได้แก่
มุมเลีย้ ว, Slip angle ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะเลีย้ วและแรงทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ วิ สัมผัส
ระหว่างยางและพืน้ ได้ใกล้เคียงกับการขับขีจ่ ริง
4. ในการใช้งานปกติ ระยะการเคลื่อนทีใ่ นแนวดิง่ ของตัวรถมีคา่ ไม่
เกิน 50 เซนติเมตร
จากข้อจํากัดในหลายๆด้าน ส่งผลให้ระบบรองรับและบังคับเลีย้ ว
จริงทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถเลือกมาใช้ออกแบบและพัฒนาได้ คือระบบช่วงล่าง
ของรถ Nissan รุน่ B11 ทีป่ ระกอบด้วย ล้อ (กระทะล้อขนาด 13 นิ้ว
และรัศมียาง 225 มิลลิเมตร) โช๊คอัพ ปี กนก เพลาขับ ชุดคันชักพร้อม
มอเตอร์ขบั เลีย้ ว ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ระบบช่วงล่างของยานยนต์ขนาดเล็กทีใ่ ช้ในการพัฒนา
2.2 การออกแบบเบือ้ งต้น
1. ทําการออกแบบโดยเปลีย่ นการเคลื่อนทีข่ องรถยนต์จากการวิง่
ในแนวราบ เป็ นการวิง่ บนล้อจําลองพืน้ ถนนแทน
2. จําลองมวล 1 ใน สีข่ องรถยนต์เป็ นภาระในแนวดิง่ ทีส่ ง่ นํ้าหนัก
ผ่านระบบรองรับกระทํากับล้อทดสอบ โดยกําหนดให้มวลดังกล่าวมี
ขนาด 300-400 กิโลกรัม และบรับเปลีย่ นได้
3. ล้อจําลองพืน้ ถนนต้องสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้เพือ่
จําลองผลของภาระถนนในการเร่งและเบรก และสามารถจําลองผลของ
มวลของรถทีม่ ตี ่อการเร่งในแนวราบด้วยมวลสมมูลในการหมุนของล้อนี้
4. แกนหมุนของล้อจําลองพืน้ ถนน ต้องสามารถหมุนได้รอบแกน
ดิง่ เพือ่ สร้างมุมสลิปด้านข้างของล้อ (tire side slip angle) ทีถ่ กู ต้อง
ให้กบั หน้ายาง ณ จุดสัมผัส เนื่องจากการเคลื่อนทีข่ องยานยนต์จริง
ขณะเกิดการเลีย้ ว การหมุนของตัวรถจะส่งผลถึงอัตราเร็วของล้อหน้า
เทียบกับพืน้ สัมผัสด้วย ดังนัน้ ในการออกแบบจึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงผล
ดังกล่าวด้วย ทัง้ นี้ผลจากการควบคุมมุมแกนหมุนของล้อจําลองพืน้
ถนนได้จะทําให้ระบบสามารถสร้างมุมสลิปด้านข้างได้อย่างถูกต้องทีม่ มุ
เลีย้ วของล้อถูกต้องด้วยเพือ่ รักษาผลของการหมุนล้อ เช่น การเพิม่ หรือ
ลดของมุมแคมเบอร์ (camber gain)
5. ล้อจําลองพืน้ ถนนทัง้ ชุดต้องสามารถเคลื่อนทีไ่ ด้ในแนวระดับตัง้
ฉากกับแกนหมุนของเพลาขับล้อเพือ่ ให้จดุ สัมผัสของหน้ายางอยูใ่ นจุด
ตํ่าสุดของยางเสมอ ทีค่ า่ มุมบิดของล้อต่างๆกัน
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6. ต้นกําลังทีใ่ ช้ในการขับเคลื่อนทัง้ ล้อรถและล้อจําลองพืน้ ถนน ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าทีส่ ามารถควบคุมแรงบิดและความเร็วรอบได้
7. ระบบบังคับเลีย้ วจะใช้คนั ชักคันส่งแบบไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์จาก
ยานยนต์จริง
จากการออกแบบด้วยหลักการข้างต้นสามารถนํามาเขียน
แบบจําลอง 3 มิตดิ ว้ ยคอมพิวเตอร์เพือ่ พิจารณาความเป็ นไปได้ถงึ
อุปกรณ์ทต่ี อ้ งการสร้าง ซึง่ แบบจําลองดังกล่าวสามารถแสดงได้ดงั รูปที่
2

แบบจําลองรถยนต์แบบจักรยานแสดงในกล่องด้านซ้ายของรูปที่ 3
และแสดงขยายให้ชดั เจนในรูปที่ 4 แบบจําลองนี้เป็ นการจําลองการ
เคลื่อนทีข่ องรถยนต์ 4 ล้อลงเหลือพิจารณาเพียงแค่ 2 ล้อ ทีม่ ลี อ้
ขับเคลื่อนเป็ นล้อหน้า เพือ่ ลดความยุง่ ยากของลักษณะการโคลงของ
ยานยนต์จริง โดยแบบจําลองดังกล่าวจะมีตวั แปรต่างๆเข้ามาเกีย่ วข้อง
ได้แก่ ความเร็ว (V), มุมเลีย้ ว (δ), มุมไถล (αf) และแรงเสียดทาน
ต่างๆ
ซึง่ ในงานวิจยั ฉบับนี้ได้กาํ หนดให้มมุ เลีย้ วและแรงบิดทีล่ อ้
ขับเคลื่อนเป็ นตัวแปรต้น (Input) ของแบบจําลอง แรงบิดทีล่ อ้ ขับทําให้
เกิดการไถลขึน้
และแรงเสียดทานทีเ่ กิดจากการไถลนัน้ ก่อให้เกิด
ความเร่งของตัวรถนั ่นเอง โดยผลทีไ่ ด้จากแบบจําลอง (Output) คือมุม
ไถล อัตราเร็วเชิงเส้น (V) อัตราเร็วเชิงมุมของตัวรถ (dβ/dt) รวมถึง
อัตราเร็วเชิงเส้นของล้อขับเทียบพืน้ (Vf) ทีม่ คี า่ สมมูลกับอัตราเร็วของ
ล้อจําลองพืน้ ถนน ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการคํานวณแบบจําลอง HIL ต่อไป

รูปที่ 2 แบบจําลอง 3 มิตเิ บือ้ งต้น
3 การกําหนดขนาดของอุปกรณ์ ด้วยแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
จากขัน้ ตอนการออกแบบเบือ้ งต้นทําให้สามารถเขียนแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ของชุดทดสอบได้ โดยแบบจําลองดังกล่าวจะใช้สาํ หรับ
การคํานวณเพือ่ กําหนดขนาดของส่วนประกอบอุปกรณ์ทดสอบอัน
ได้แก่ ระยะการเคลื่อนทีข่ องล้อจําลองพืน้ ถนน มุมการหมุนของล้อและ
ล้อจําลองพืน้ ถนน กําลังงานรวมถึงแรงบิดของมอเตอร์ตน้ กําลังทีใ่ ช้ใน
การควบคุม และ ระยะทํางานของตัวตรวจรูต้ ่างๆ โดยในการคํานวณจะ
ทําการสร้างแบบจําลอง 2 ชุดดังแสดงในรูปที่ 3 คือ แบบจําลองรถยนต์
แบบจักรยาน (Bicycle Model) ทีม่ พี ารามิเตอร์เหมือนยานยนต์จริง
และแบบจําลองของชุดอุปกรณ์ทดสอบ (HIL) ทีม่ กี ารสร้างอัตราเร็ว
อัตราไถล มุมเลีย้ วและมุมไถลให้ใกล้เคียงกับค่าทีไ่ ด้จากแบบจําลอง
จักรยานให้มากทีส่ ุด ซึง่ ในการใช้งานแบบจําลองทัง้ สองเพือ่ หาขนาด
มอเตอร์นนั ้ จะทดสอบเงือ่ นไขทีต่ อ้ งการกําลังมอเตอร์สงู สุดนั ่นคือ การ
เร่งแล้วเลีย้ วโค้งไปพร้อมกัน และการเบรกด้วยความหน่วงสูง โดย
รายละเอียดของแบบจําลองแต่ละชุดและการใช้งานแบบจําลองจะ
กล่าวถึงในลําดับถัดไป

รูปที่ 3 การทํางานของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
3.1 แบบจําลองรถยนต์แบบจักรยาน (Bicycle Model)
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รูปที่ 4 แบบจําลองรถยนต์แบบจักรยาน
3.2 แบบจําลองอุปกรณ์ ทดสอบ (HIL)
แบบจําลอง HIL นัน้ แสดงในกล่องด้านซ้ายในรูปที่ 3 แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้ในการคํานวณระยะการเคลื่อนทีข่ องล้อรถ และล้อ
จําลองพืน้ ถนน
รวมไปถึงขนาดของมอเตอร์ทใ่ี ช้ในการควบคุมด้วย
แบบจําลอง HIL ดังกล่าวจะแบ่งเป็ นแบบจําลองย่อย 2 ชุด คือ
แบบจําลองล้อขับเคลื่อน และแบบจําลองล้อจําลองพืน้ ถนน โดย
แบบจําลองทัง้ สองมีตวั แปรทีส่ ง่ ผลซึง่ กันและกันคือแรงเสียดทานที่
เกิดขึน้ ระหว่างผิวสัมผัส (F) ซึง่ รายละเอียดของแบบจําลองย่อยทัง้ สอง
จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้
3.2.1 แบบจําลองล้อขับเคลื่อน
แบบจําลองล้อขับเคลื่อนจะใช้ในการจําลองการเคลื่อนทีข่ องล้อขับ
ทัง้ การเร่ง การเบรก และการบังคับเลีย้ ว ซึง่ ในการควบคุมนัน้ จะใช้คา่
อัตราเร็ว และมุมเลีย้ วของล้อขับทีไ่ ด้จากแบบจําลองจักรยานเป็ นค่า
อ้างอิง จากนัน้ จึงหาแรงบิดและกําลังของมอเตอร์ทจ่ี าํ เป็ นต้องใช้ขบั ล้อ
เพือ่ ให้อตั ราเร็วเชิงมุมของล้อใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงมากทีส่ ดุ
โดยจะ
พิจารณาให้มมุ เลีย้ วทีเ่ กิดขึน้ กับล้อขับในแบบจําลองจักรยานเหมือนมุม
เลีย้ วทีเ่ กิดกับล้อทดสอบ HIL ทุกประการ ซึง่ ในแบบจําลองนี้ได้
พิจารณาให้ตวั ควบคุม (controller) รับค่าอินพุทเป็ นผลต่างของ
อัตราเร็วเชิงมุมล้ออ้างอิงกับอัตราเร็วเชิงมุมล้อ HIL แล้วส่งค่าเอาท์พทุ
เป็ นแรงบิดทีใ่ ช้ในการขับเคลื่อนล้อ HIL ในแบบจําลองย่อยนี้
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3.2.2 แบบจําลองล้อจําลองพืน้ ถนน
แบบจําลองล้อจําลองพืน้ ถนนนัน้ ใช้ในการจําลองการเคลื่อนทีข่ อง
ล้อจําลองพืน้ ถนน อันได้แก่ มุมแกนหมุนและอัตราเร็วเชิงมุมของล้อ
จําลองพืน้ ถนน โดยในการควบคุมนัน้ จะใช้คา่ อัตราเร็วเชิงเส้นของล้อ
ขับเทียบพืน้ (Vf) เป็ นอัตราเร็วสมมูลทีใ่ ช้คาํ นวณอัตราเร็วเชิงมุมอ้างอิง
ของล้อจําลองพืน้ ถนน และมุมไถล (αf) ทีไ่ ด้จากแบบจําลองจักรยาน
เป็ นค่าอ้างอิง
เพือ่ ใช้ในการหาแรงบิดและกําลังของมอเตอร์ท่ี
จําเป็ นต้องใช้ขบั ล้อจําลองพืน้ ถนนเพือ่ ให้มอี ตั ราเร็วเชิงมุมใกล้เคียงกับ
ค่าอ้างอิงมากทีส่ ดุ
ซึง่ ในแบบจําลองนี้ได้พจิ ารณาให้ตวั ควบคุม
(controller) รับค่าอินพุทเป็ นผลต่างของอัตราเร็วเชิงมุมล้อจําลองพืน้
ถนนอ้างอิงกับอัตราเร็วเชิงมุมล้อจําลองพืน้ ถนน HIL แล้วส่งค่า
เอาท์พทุ เป็ นแรงบิดและมุมแกนหมุนทีใ่ ช้ในการขับล้อจําลองพืน้ ถนน
HIL
ในแบบจําลองนี้ แรงระหว่างล้อรถและล้อจําลองพืน้ ถนนสามารถ
คํานวณได้จากอัตราการสลิป (longitudinal slip ratio) ดังแสดงใน [3]
ซึง่ แรงนี้จะมีผลรบกวนระบบควบคุมความเร็วของล้อทัง้ สอง ดังแสดง
เป็ นแรง F ในรูปที่ 3 ทําให้ตอ้ งมีระบบควบคุมความเร็วของล้อทัง้ สองที่
ดีพอเพือ่ ให้ได้ความเร็วตามทีไ่ ด้จากแบบจําลองของรถยนต์
3.3 การจําลองการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ
ในการจําลองการเคลื่อนทีน่ นั ้ จะแบ่งออกเป็ น 2 กรณีคอื การเร่ง
และเลีย้ วโค้งไปพร้อมกัน และการเบรกด้วยความหน่วงสูงโดยในการ
จําลองการเคลื่อนทีน่ นั ้ จะใช้ขอ้ กําหนดเบือ้ งต้น ดังนี้
มวลของรถ 750 กิโลกรัม โมเมนต์รอบแกนดิง่ มีขนาด 1300 กิโล
กรัม.เมตร2 ระยะจากศูนย์กลางมวลถึงล้อหน้า 1.1 เมตร ระยะจาก
ศูนย์กลางมวลถึงล้อหลัง 1.42 เมตร Cornering stiffness ของล้อหน้า
เป็ น 42000 นิวตัน/เรเดียน Cornering stiffness ของล้อหลังเป็น
64000 นิวตัน/เรเดียน ความเร็วต้นของรถมีขนาด 5 เมตร/วินาที
ภาระแนวดิง่ ของล้อหน้ามีคา่ 400g นิวตัน ภาระแนวดิง่ ของล้อหน้ามี
ค่า 350g นิวตัน รัศมี ล้อจําลองพืน้ ถนน มีขนาด 0.22 เมตร โมเมนต์
ความเฉื่อยรอบแกนหมุนของ ล้อจําลองพืน้ ถนน มีขนาด 67.5 กิโล
กรัม.เมตร2 รัศมีของล้อทดสอบมีขนาด 0.225 เมตร โมเมนต์ความ
เฉื่อยรอบแกนหมุนของล้อมีขนาด 5 กิโลกรัม.เมตร2 มุมเลีย้ วมีคา่ จาก
0 เป็ น 10 องศาภายใน 5 วินาที และขณะคืนมุมเลีย้ ว มีคา่ จาก 10 เป็ น
0 องศา ในเวลา 5 วินาที
3.3.1 จําลองการเคลื่อนที่ด้วยการเร่งและเลี้ยวพร้อมกัน
ในกรณีแรกจะทําการจําลองการเคลื่อนทีด่ ว้ ยการวิง่ ตรงความเร็ว
ต้น 5 เมตร/วินาทีเป็ นเวลา 5 วินาที แล้วเริม่ เร่งด้วยแรงบิดทีเ่ พิม่ ขึน้
และเลีย้ วจนมีแรงบิดและมุมเลีย้ วเป็น 100 นิวตันเมตรและ 10 องศา
ตามลําดับ ภายในเวลา 5 วินาที จากนัน้ วิง่ ด้วยแรงบิดและมุมเลีย้ วคงที่
เป็ นระยะเวลา 20 วินาที แล้วจึงลดแรงบิดและมุมเลีย้ วจนเป็ น 0
ภายใน 5 วินาที

ผลการจําลองการเคลื่อนทีจ่ ะพบว่าการเคลื่อนทีข่ องตัวรถนัน้
เป็ นไปตามทีค่ วร และตรงกับการให้มมุ เลีย้ วข้างต้นดังแสดงในรูปที่ 5
จากรูปจะเห็นว่า เป็ นการเคลื่อนทีใ่ นแนวเส้นตรง จากนัน้ เลีย้ วและวิง่
เป็ นเส้นตรงอีก
จากความเร็วล้อรถทีเ่ กิดขึน้ ระบบ HIL จะต้องสร้างความเร็วล้อนี้
ขึน้ ให้ถกู ต้อง ซึง่ จากระบบควบคุมทีใ่ ช้จะได้ผลดังแสดงในรูปที่ 6 จาก
รูปที่ 6 จะเห็นว่าอัตราเร็วเชิงมุมของล้อทดสอบ (HIL-เส้นทึบ) ใกล้เคียง
กับอัตราเร็วเชิงมุมของล้อขับเคลื่อนจากแบบจําลองรถแบบจักรยาน
(เส้นประ) ซึง่ เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ จากนัน้ เมือ่ พิจารณาความเร็วของ
ล้อจําลองพืน้ ซึง่ จะต้องสร้างความเร็วพืน้ ให้เท่ากับความเร็วของรถที่
ตําแหน่งกึง่ กลางล้อ จะได้ดงั ในรูปที่ 7 ซึง่ จะพบว่าความเร็วของพืน้
จําลองล้อก็สามารถทําให้เกิดขึน้ ได้ตามต้องการจากแบบจําลองรถยนต์
แบบสองล้อ

รูปที่ 5 การเคลื่อนทีข่ องตัวรถ

รูปที่ 6 อัตราเร็วเชิงมุมของล้อขับเคลื่อน

รูปที่ 7 อัตราเร็วเชิงมุมล้อจําลองพืน้ ถนน
นอกจากนี้ จะพบว่ามุมสลิปด้านข้างเป็ นไปตามรูปที่ 8 ซึง่
สอดคล้องกับในรูปที่ 5 คือ มุมสลิปจะเกิดขึน้ ได้จากการบังคับมุมของ
ล้อจําลองพืน้ ถนน
โดยจะค่อยๆมากขึน้ ตามความเร่งด้านข้างทีจ่ ะ
ค่อยๆเพิม่ ตามการเลีย้ วและเปลีย่ นไปตามความเร็วของรถด้วย และ
จากการจําลองนี้จงึ พบว่าล้อจําลองพืน้ จะต้องสามารถหมุนได้เป็ นมุมไม่
ตํ่ากว่า 10 องศา
นอกจากระยะต่างๆ เราจําเป็ นต้องทราบขนาดมอเตอร์ทจ่ี ะต้องใช้
ในการสร้างความเร็วล้อรถและความเร็วล้อจําลองพืน้ ถนนด้วย จาก
การจําลองข้างต้นเราจะสามารถนําเอาค่าแรงบิดและกําลังงาน ทีล่ อ้ รถ
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และล้อจําลองพืน้ ถนนมาแสดงได้ดงั ในรูปที่ 9 และ 10 จากรูปที่ 9 จะ
เห็นได้วา่ แรงบิดและกําลังงานทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั ล้อขับเคลื่อนนัน้ มี
ค่าสูงสุดประมาณ 100 นิวตันเมตร และ 3.5 กิโลวัตต์ตามลําดับ และ
จากรูปที่ 10 และ 12 จะเห็นว่าแรงบิดและกําลังงานทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั ล้อ
จําลองพืน้ ถนน HIL นัน้ มีคา่ สูงสุดประมาณ 3 นิวตันเมตร และ 65 วัตต์
ตามลําดับ

ค่าสูงสุดประมาณ 12 นิวตันเมตร และ 900 วัตต์ตามลําดับในทิศต้าน
การเคลื่อนที่
3.3.3 สรุปผลการจําลองการเคลื่อนที่
จากการจําลองการเคลื่อนทีท่ งั ้ หมด จะเห็นว่ามอเตอร์และชุดเกียร์
ทีใ่ ช้ในการขับล้อทดสอบควรสร้างแรงบิดได้ไม่ต่าํ กว่า 100 นิวตันเมตร
และมีกาํ ลังงานสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.5 กิโลวัตต์ และมอเตอร์พร้อมชุด
เกียร์ทใ่ี ช้ในการขับล้อจําลองพืน้ ถนนควรสร้างแรงบิดได้ไม่ต่าํ กว่า 12
นิวตันเมตร มีกาํ ลังงานสูงสุดไม่น้อยกว่า 900 วัตต์ โดยชุดรองรับล้อ
จําลองพืน้ ถนน ต้องสามารถสร้างมุมบิดให้กบั แกนหมุนของล้อจําลอง
พืน้ ถนน ไม่น้อยกว่า 10 องศา ซึง่ ค่าต่างๆทีไ่ ด้จากการจําลองดังกล่าว
จะนําไปใช้ในการออกแบบรายละเอียดในขัน้ ตอนถัดไป

รูปที่ 8 มุมเลีย้ วทีเ่ กิดขึน้

รูปที่ 11 แรงบิดและกําลังงานทีล่ อ้ จําลองพืน้ ถนน

รูปที่ 9 แรงบิดและกําลังงานทีล่ อ้ รถ

4. รายละเอียดโครงสร้างและการควบคุม
จากผลการจําลองการเคลื่อนทีแ่ ละข้อกําหนดในการออกแบบ
ต่างๆทําให้สามารถลงรายละเอียดในแบบของอุปกรณ์ทดสอบ
HIL
เพือ่ ให้สามารถสังผลิ
่ ตได้ โดยจากการออกแบบทัง้ หมด โดยได้ลกั ษณะ
ของอุปกรณ์ HIL ดังแสดงในรูปที่ 12 ดังนี้ โดยในรูปไม่ได้แสดงส่วน
ของระบบช่วงล่างและบังคับเลีย้ วซึง่ อยูใ่ นรูปที่ 1 จากรูปที่ 12 จะเห็น
ว่า โครงสร้างของ HIL ประกอบไปด้วยโครงสร้างสําคัญ 3 ส่วน คือ
โครงสร้างหลัก (สีเทา) โครงสร้างสําหรับติดตัง้ ระบบกันสะเทือน (สีน้ํา
เงิน) และโครงสร้างระบบรองรับล้อจําลองพืน้ ถนน (สีแดง)

รูปที่ 10 แรงบิดและกําลังงานทีล่ อ้ จําลองพืน้ ถนน
3.3.2 จําลองการเคลื่อนที่ด้วยการเบรก
ในกรณีน้เี ป็ นการเบรกด้วยความหน่วงสูง
โดยเริม่ แรกรถมี
ความเร็วต้น 28 เมตร/วินาที วิง่ ตรงด้วยระยะเวลา 5 วินาที จากนัน้
เริม่ ทําการเบรกจนรถมีความหน่วงประมาณ 0.5g หรือแรงบิดจากการ
เบรกทีล่ อ้ ขับมีคา่ ประมาณ -1000 นิวตันเมตร จนอัตราเร็วรถเป็ น 0
ภายใน 5 วินาที ขณะทีเ่ บรกรถไม่มคี วามเร่งด้านข้าง (เคลื่อนทีต่ รง)
ผลทีไ่ ด้จากการจําลองนัน้ จะพบว่าค่าความเร็วต่างๆนัน้ สอดคล้อง
กับความเป็ นจริง แต่เนื่องจากความจํากัดด้านเนื้อที่ ผูว้ จิ ยั จึงไม่
สามารถแสดงผลให้ทราบได้ทุกอย่าง โดยถ้าพิจารณาจากกําลังงาน
ของมอเตอร์ทล่ี อ้ รถจะพบว่าสูงมาก ดังนัน้ จําเป็ นจะต้องติดตัง้ เบรก
แทนการสร้างแรงจากมอเตอร์ ซึง่ ก็เป็ นทีค่ าดการไว้อยูแ่ ล้ว ส่วน
แรงบิดและกําลังของล้อจําลองถนนนัน้ แสดงในรูปที่ 11 โดยจากรูปจะ
เห็นว่าแรงบิดและกําลังงานทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั ล้อจําลองพืน้ ถนน HIL นัน้ มี
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รูปที่ 12 โครงสร้างหลัก HIL
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั จําเป็ นต้องมีอุปกรณ์วดั แรงทีล่ อ้
ซึง่ ด้วย
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทําให้ไม่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์วดั แรงทีล่ อ้ ที่
ใช้ทวไปในงานทดสอบรถได้
ั่
โดยอุปกรณ์น้จี ะใช้ตดิ ตัง้ แทนกระทะล้อ
ทําให้มรี าคาแพงเพราะเครือ่ งมือวัดจะต้องหมุนไปกับล้อ จากข้อจํากัด
ด้านงบประมาณนี้ ทําให้ตอ้ งเลือกใช้อุปกรณ์วดั แรงทีไ่ ม่สามารถหมุน
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ไปกับล้อได้
และด้วยขนาดทีค่ อ่ นข้างใหญ่ทาํ ให้ผวู้ จิ ยั จําเป็ นต้อง
ดัดแปลงดุมล้อของล้อทดสอบเพือ่ ให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์วดั แรงได้อย่าง
เหมาะสมดังรูปที่ 13 ดังรูป ดุมล้อจะถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนเพือ่ ให้
ั ่ อ่ ให้รบั แรง
ติดตัง้ อุปกรณ์วดั แรงแทรกอยูร่ ะหว่างดุมล้อสองฝงเพื
ทัง้ หมดทีเ่ กิดจากล้อทดสอบก่อนเข้าสูร่ ะบบรองรับอื่นต่อไป ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั
ใช้การย้ายตําแหน่งเบรกออกจากดุมล้อเพือ่ ชดเชยนําหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
อุปกรณ์วดั แรง และแก้กระทะล้อโดยยืดระยะออฟเซตเพือ่ ชดเชยความ
หนาของอุปกรณ์วดั แรง

รูปที่ 13 โครงสร้างดุมล้อ
เมือ่ ได้ลกั ษณะต่างๆ และ ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ในการ
ทํางานของระบบทัง้ หมดจะสามารถแสดงได้อย่างคร่าวๆ ดังแสดงในรูป
ที่ 14 ในการควบคุมใช้ระบบควบคุม CompactRIO และ PXI ของ บ.
National Instrument, และ คอมพิวเตอร์ในการควบคุม การควบคุม
HIL นัน้ ทําได้โดยการจําลองการเคลื่อนทีข่ องยานยนต์ดว้ ยแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์บนคอมพิวเตอร์
จากนัน้ จึงส่งข้อมูลควบคุมไปยัง
อุปกรณ์ตน้ กําลังต่างๆในชุดระบบจริง (hardware) ให้สร้างการเคลื่อนที่
ต่างๆตามค่าทีไ่ ด้จากแบบจําลองนัน้ จากนัน้ จึงทําการตรวจวัดแรงทีไ่ ด้
จากล้อทดสอบด้วยอุปกรณ์รบั แรง แรงทีต่ รวจวัดได้น้สี ามารถนําไปใช้
ในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์บนคอมพิวเตอร์ ทําให้การจําลองมีการ
สร้างแรงทีล่ อ้ ทีเ่ หมือนจริงมากๆได้

รูปที่ 14 ลักษณะการควบคุม HIL
5. สรุป
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการนําเสนอแนวทางในการออกแบบระบบ HIL
รูปแบบใหม่
ทีม่ รี ะบบรองรับและบังคับเลีย้ วจากยานยนต์จริงเป็ น
ส่วนประกอบ และสามารถทํางานร่วมกับแบบจําลองการเคลื่อนทีย่ านยนต์บนคอมพิวเตอร์ ชุดทดสอบทีอ่ อกแบบจะสามารถวัดแรงทีเ่ กิดขึน้

ทีล่ อ้ ขณะเลีย้ วได้ถกู ต้องมากยิง่ ขึน้
ซึง่ แรงทีไ่ ด้จากการวัดดังกล่าว
สามารถนําไปใช้วเิ คราะห์เพือ่ การพัฒนาระบบรองรับและบังคับเลีย้ วได้
รวมทัง้ การทดสอบระบบควบคุมแบบต่างๆอีกด้วย นอกจากนี้อุปกรณ์
ดังกล่าวยังได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ รองรับกับการเปลีย่ นระบบกันสะเทือน
ได้อกี ด้วย ทัง้ นี้เพือ่ ความสะดวกในการทดสอบระบบรองรับอื่นๆ
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งานวิจยั นี้ได้นําเสนอการพัฒนาระบบโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวิธ ี
สาธิต โดยมุง่ เน้นเพือ่ นําไปประยุกต์ในการถ่ายทอดทักษะการประกอบ
ชิ้นงานแบบ 3 มิตจิ ากมนุ ษย์ส่หู ุ่นยนต์ ซึ่งอาศัยระบบการรับภาพ
แบบสเตอริโอวิชนจากกล้
ั่
องวีดโี อจํานวน 2 ตัวเพื่อตรวจจับตําแหน่ ง
ชิ้นงาน และหาค่าตําแหน่ ง ของชิ้นงานในรูปแบบ 3 มิติด้วยข่ายงาน
ระบบประสาท ในส่วนต่อมาระบบทําการวิเคราะห์การกระทําจากข้อมูล
ตําแหน่ งของชิ้นงานที่เคลื่อนที่ในระหว่างการสาธิตด้วยวิธกี ารฟซั ซี่สเตทแมชชีน และจําแนกลําดับการสาธิต ในส่วนสุดท้ายระบบจะนํ า
ข้อมูลที่ได้จากการสาธิตสร้างเป็ นโปรแกรม ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้
ทํางานตามการสาธิต และแสดงการทํางานด้วยแขนหุ่นยนต์แบบ 5
องศาอิสระผ่านระบบภาพเสมือนแบบ 3 มิติ เพือ่ ตรวจสอบข้อผิดพลาด
ก่อนทําการควบคุมแขนหุน่ ยนต์จริง
Abstract
This research proposes a robot programming by human
demonstrations for assembly task. The main objective of the
research is to transfer a skill of 3D assembly task from human
into robot. In this system, stereo vision is used for tracking
objects using two video cameras and 3D positions are provided
by using neural network. In the next step, a task sequence is
analyzed from positions of moving objects during demonstration
by using fuzzy state machine. In the final phase, the system
generates a program for controlling a 5-DOF robotic arm in
simulation mode before sending robot’s commands to a real
robot.
1. คํานํา
ในป จั จุ บ ัน หุ่ น ยนต์ ไ ด้เ ข้า มามีบ ทบาทมากยิ่ง ขึ้น ในงานสาขา
ต่า งๆ เช่น การแพทย์ สถาป ตั ยกรรม วิท ยาศาสตร์ และวิศ วกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทในงานด้านอุตสาหกรรม แต่การโปรแกรม

หุ่นยนต์ให้สามารถทํางานตามต้องการนัน้ ต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
โปรแกรม หากต้องการปรับเปลีย่ นการทํางานของหุ่นยนต์หรือทํางานที่
ต้ อ งมี ก ารปรับ เปลี่ ย นขัน้ ตอนการทํ า งานบ่ อ ยครัง้ ทํ า ให้ ต้ อ งใช้
ผูเ้ ชีย่ วชาญและเวลาในการดําเนินงานมากขึน้ ในการโปรแกรมส่งผลถึง
ค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ จึงเกิดแนวคิดในการวิจยั พัฒนาระบบเพือ่ ใช้ในการ
ถ่ายทอดทักษะจากผูส้ าธิตสูห่ นุ่ ยนต์ เช่น งานวิจยั ของ Yusuke Maeda
และทีมวิจยั [1] ได้ทําการวิจยั เพื่อศึกษาวิธกี ารสอนหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรมด้วยการสาธิตโดยมนุษย์ ซึง่ การศึกษาได้แบ่งออกเป็ นสอง
ส่วนคือการสอน (Teaching) และ การวางแผน (Planning) โดยในส่วน
การสอนนัน้ จะเป็ นส่วนการประมวลผลภาพจากกล้องเพื่อหาเส้นทาง
การเคลื่อ นที่ข องวัต ถุ โ ดยสัง เกตจากมาร์ก เกอร์ท่ีติด อยู่ บ นวัต ถุ ใ น
ขณะทีม่ นุ ษย์ทําการสาธิต และในส่วนการวางแผนนัน้ เป็ นส่วนในการ
สร้างเส้นทางการเคลื่อ นที่ของหุ่นยนต์เ พื่อ สังให้
่ หุ่นยนต์ทํา ตามการ
สาธิต งานวิจยั ของ Koichi Ogawara และทีมวิจยั [2] ได้ทาํ การวิจยั
เพื่อศึกษาการโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวิธปี ระมวลผลจากการสาธิตซํ้า
หลายๆครัง้ โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้จากถุงมือข้อมูล และกล้องมาประมวลผล
เพื่อหาส่วนการกระทําทีเ่ หมือนกัน และตัดการกระทําทีไ่ ม่จําเป็ นออก
งานวิจยั ของ H. Onda และทีมวิจยั [3] ได้ทาํ การวิจยั เพือ่ ศึกษาวิธกี าร
สอนหุ่นยนต์ประกอบชิ้นงานด้วยวิธกี ารสาธิตในโลกความจริงเสมือน
ซึง่ การวิจยั นี้ได้ทดลองโดยการสาธิตนํ าหมุดใส่ลงในรูในโลกความจริง
เสมือน
2. ลักษณะการทํางานของระบบ
การทํางานของระบบการโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงาน
ด้ว ยวิธ ีส าธิตโดยมนุ ษย์ ที่พฒ
ั นาขึ้น ใช้ว ธิ ีการรับการสาธิต ผ่า นทาง
ระบบรับภาพแบบสเตอริโอด้วยกล้องวีดโี อจํานวน 2 ตัวเพื่อใช้ในการ
ตรวจจับตําแหน่ งชิ้นงานแบบ 3 มิติ และหาค่าตําแหน่ งของชิ้นงานใน
รูปแบบ 3 มิตจิ ากกล้องวีดโี อทัง้ 2 ตัวด้วยข่ายงานระบบประสาท ใน
ส่วนต่อมาระบบทําการวิเคราะห์การกระทําจากข้อมูลแหน่ งของชิน้ งาน
ทีเ่ คลื่อนทีใ่ นระหว่างการสาธิตด้วยฟซั ซีส่ เตทแมชชีนและจําแนกลําดับ
การสาธิ ต จากนั ้น ระบบนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสาธิ ต สร้ า งเป็ น
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โปรแกรมควบคุมแขนกลหุน่ ยนต์ให้ทาํ งานตามการสาธิต และแสดงการ
ทํางานด้วยแขนหุ่นยนต์แบบ 5 องศาอิศระผ่านระบบภาพเสมือนแบบ
3 มิติ เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนทําการควบคุมแขนหุ่นยนต์จริง
โดยลักษณะของระบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1
ในการสาธิตการประกอบชิ้นงานใช้วตั ถุทรง 3 มิตจิ ํานวน 5 ชิ้น
แสดงได้ดงั รูปที่ 2 ซึง่ ผูใ้ ช้งานจะทําการประกอบชิน้ งานภายในพืน้ ทีท่ ่ี
จัดเตรียมไว้ ในขณะที่ผูใ้ ช้งานสาธิตการประกอบชิ้นงาน ระบบจะทํา
การวิเ คราะห์ แ ละจดจํ า ลํ า ดับ การประกอบชิ้ น งานเพื่อ สร้ า งเป็ น
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ งานวิจยั นี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์การสาธิตจาก
การกระทํา 2 แบบคือ การหยิบวัตถุวางลงบนพืน้ และการหยิบวัตถุวาง
ลงบนวัตถุ

วีดโี อจํานวน 2 ตัว ซึง่ ติดตัง้ วางห่างกัน 14 เซ็นติเมตร และทํามุม 10
องศาเข้าหากัน แสดงได้ดงั รูปที่ 3
การติดตัง้ กล้องโดยให้แนวการมองของกล้องทัง้ สองตัวไม่ขนาน
กัน เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาพืน้ ทีก่ ารรับภาพอันเนื่องจากมุมมองของกล้องมี
จํา กัด และการหาตํ า แหน่ ง ของวัต ถุ ใ น 3 มิติก ล้ อ งทัง้ สองตัว ต้ อ ง
สามารถรับภาพวัตถุได้พร้อมกัน และการรับภาพโดยภาพจากกล้องทัง้
2 ตัวต้องนํ ามาผ่านกระบวนการซิงโครไนซ์ เพื่อให้ภาพทีไ่ ด้จากกล้อง
ทัง้ 2 ตัวเป็ นภาพทีไ่ ด้จากการรับภาพในเวลาเดียวกันเพื่อลดความ
ผิดพลาดก่อนจะนํามาประมวลผลเพือ่ หาตําแหน่ งของวัตถุ ซึง่ ภาพทีไ่ ด้
จากกล้องแสดงได้ดงั รูปที่ 4

รูปที่ 3 แสดงการติดตัง้ กล้องเพือ่ รับภาพแบบสเตอริโอ

รูปที่ 1 แสดงระบบการโปรแกรมหุน่ ยนต์ดว้ ยวิธสี าธิต

รูปที่ 4 แสดงภาพทีไ่ ด้จากกล้อง

รูปที่ 2 แสดงวัตถุทใ่ี ช้ในการประกอบชิน้ งาน
3. ส่วนตรวจจับตําแหน่ งวัตถุแบบ 3 มิ ติ
3.1. การรับภาพแบบสเตอริ โอ (Stereo Vision) [4]
ส่วนรับสัญญาณภาพจากกล้องแบบสเตอริโอวิชนั ่ เป็ นส่วนที่ทํา
หน้ า ที่รบั ภาพจากพื้นที่สาธิต เพื่อใช้ในการประมวลผลทางภาพและ
ตรวจจับตําแหน่ งของชิน้ งาน ซึง่ ในงานวิจยั นี้เป็ นการตรวจจับตําแหน่ ง
วัตถุ ภายในพื้นที่แ บบ 3 มิติ ซึ่ง จํา เป็ นต้องใช้การรับภาพจากกล้อ ง
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3.2. การตรวจจับตําแหน่ งวัตถุ
ในการตรวจจับตําแหน่ งวัตถุจะใช้กล้องจํานวน 2 ตัวในการรับ
ภาพวัตถุทท่ี ําการติดแถบสีทต่ี ่างกันเพื่อใช้ในการแยกแยะ และทําการ
ตรวจจับวัตถุ ซึง่ การตรวจจับตําแหน่ งวัตถุจะประมวลผลภาพจากแต่ละ
กล้องเพือ่ ให้ได้ตาํ แหน่งของวัตถุแบบ 2 มิติ โดยอาศัยหลักการตรวจจับ
ตําแหน่ งวัตถุดว้ ยการเปรียบเทียบค่าของสีโดยแปลงระบบสีของภาพ
จาก RGB เป็ น HSV เพือ่ ลดผลกระทบจากค่าความเข้มแสง จากนัน้ ทํา
การแยกแต่ละแชนแนลสีเพือ่ ทํา Binary Threshold และใช้กระบวนการ
หา Contour เพือ่ หากลุ่มสีของวัตถุ และเป็ นการลดสัญญาณรบกวนที่
เกิดขึน้ ซึง่ ระบบการตรวจจับวัตถุทไ่ี ด้พตั นาขึน้ แสดงได้ดงั รูปที่ 5
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รูปที่ 5 แสดงระบบการตรวจจับวัตถุ
3.3. การหาตําแหน่ งวัตถุใน 3 มิ ติ
ในการตรวจจับ ตํ า แหน่ ง ชิ้น งานใน 3 มิติจํ า เป็ น ต้อ งใช้ก ล้อ ง
มากกว่า 1 ตัว เพื่อ ใช้ในการคํา นวณหาตํา แหน่ ง วัตถุ ในสามมิติ ซึ่ง
งานวิจยั นี้ได้ใช้กล้องจํานวน 2 ตัวในการตรวจจับตําแหน่ งชิน้ งาน และ
จําเป็ นต้องใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลค่าตําแหน่งทีไ่ ด้
จากกล้องทัง้ สองตัวซึง่ เป็ นค่าแบบ 2 มิตใิ ห้เป็ นค่าตําแหน่ งจริงแบบ 3
มิติบ นพื้น ที่ทํา งาน งานวิจ ยั นี้ ไ ด้นํ า ข่า ยงานระบบประสาท (Neural
Network) [5] มาประยุกต์ใช้แทนสมการทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ข่ายงาน
ระบบประสาทที่เ ลือกใช้เ ป็ น ข่า ยงานแบบป้ อ นไปข้า งหน้ า หลายชัน้
(Multilayer Feed-forward Network) ประกอบด้วยชัน้ ข้อมูลเข้า (Input
Layer) จํานวน 4 โหนด ชัน้ ซ่อน (Hidden Layer) จํานวน 200 โหนด
และชัน้ ข้อมูลออก (Output Layer) จํานวน 3 โหนด แสดงได้ดงั รูปที่ 6
โดยข่า ยงานระบบประสาทนี้ ไ ด้ทํา การฝึ ก สอนด้ว ยชุ ดข้อ มูล จํา นวน
1800 ชุดข้อมูล

รูปที่ 7 แสดงแผนภาพการทํางานของฟซั ซีส่ เตทแมชชีน
จากรูปที่ 7 ในสเตทที่ 1 ระบบทําการตรวจสอบสถานะของวัตถุว่ามี
วัตถุใดเคลื่อนที่ โดยถ้ามีการเคลื่อนทีร่ ะบบจะเข้าสู่สเตทที่ 2 ระบบทํา
การตรวจสอบว่าวัตถุทเ่ี คลื่อนนัน้ มีการหยุดการเคลื่อนทีห่ รือไม่ โดยถ้า
มีการหยุดการเคลื่อนทีร่ ะบบจะเข้าสูส่ เตทที่ 3 คือการตรวจสอบว่าวัตถุ
ทีห่ ยุดเคลื่อนทีน่ นั ้ วางอยูบ่ นพืน้ ทีท่ าํ งาน หรือวางอยูบ่ นวัตถุชน้ิ ใด
5. ส่วนสร้างโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ในส่วนการสร้างโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ระบบทําการสร้าง
สเตทสเปซ ของขัน้ ตอนการทํางานทัง้ หมดของหุ่นยนต์ขน้ึ มาเพื่อใช้ใน
แก้ปญั หาและสร้างโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซึง่ การสร้างสเตทสเปซได้
ใช้วธิ กี าร STRIPS (STanford Research Institute Problem Solver)
[6] สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงการสร้างสเตทสเปซในกรณีวตั ถุจาํ นวน 3 ชิน้ [6]
รูปที่ 6 แสดงข่ายงานระบบประสาท
4. ส่วนวิ เคราะห์การกระทําจากการสาธิ ต
เป็ นส่วนทีว่ เิ คราะห์การกระทําจากตําแหน่งของชิน้ งานทีไ่ ด้มาจาก
การตรวจจับตําแหน่งของชิน้ งาน งานวิจยั นี้ได้ทาํ การจําแนกการกระทํา
ออกเป็ นสองแบบคือ การหยิบวัตถุวางลงบนพืน้ และการหยิบวัตถุวาง
ลงบนวัต ถุ ในการวิเ คราะห์ไ ด้ใ ช้อ ัล กอริท ึม แบบฟ ซั ซี่ส เตทแมชชีน
(Fuzzy State Machine) ซึง่ เป็ นการนําฟซั ซีโ่ ลจิกมาใช้การตัดสินใจ
ของสเตจแมชชีน โดยหลักการทํางานสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 7

ในการสร้างโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์ประกอบด้วยคําสังพื
่ น้ ฐาน 3
คํา สั ่งคือ เคลื่อนที่ไปยังตํา แหน่ ง XYZ(Move_XYZ) จับวัตถุ
(Grip_Obj) และปล่อยวัตถุ (UnGrip_Obj) และคําสังขั
่ น้ สูง 4 คําสั ่งคือ
หยิบวัตถุขน้ึ จากพืน้ (PickUp) วางวัตถุลงบนพืน้ (PutDown), หยิบ
วัตถุขน้ึ จากอีกวัตถุ (UnStack) และวางลงบนวัตถุ (Stack) ซึง่ คําสั ่งขัน้
สูงเป็ นการนําคําสังพื
่ น้ ฐานมาเรียงลําดับขัน้ ตอน แสดงได้ดงั รูปที่ 9
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รูปที่ 9 แสดงลําดับขัน้ ตอนสําหรับคําสังขั
่ น้ สูง
6. ส่วนแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิ ติ
หลัง จากสร้า งโปรแกรมควบคุ ม หุ่ น ยนต์ ร ะบบจะทํ า การสร้า ง
ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิตเิ พือ่ แสดงภาพการควบคุมแขนหุ่นยนต์ตาม
การสาธิต ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิตทิ ส่ี ร้างขึน้ ประกอบด้วยแขนกล
หุน่ ยนต์ CRS รุน่ A255 [7] ซึง่ เป็ นแขนกลทีม่ ี 5 องศาอิศระ และวัตถุท่ี
ใช้ในการสาธิตแสดงได้ดงั รูปที่ 10

รูปที่ 10 แสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
7. ผลการทดลอง
7.1. การตรวจจับตําแหน่ งวัตถุ
เนื่ อ งจากการตรวจจับ ตํ า แหน่ ง วัต ถุ ใ ช้ห ลัก การตรวจจับ สีจ าก
กล้องจํานวน 2 ตัว ความถูกต้องและความเร็วในการประมวลผลภาพมี
ผลต่อการตรวจจับตําแหน่ งของวัตถุ จากการทดลองตรวจจับตําแหน่ ง
วัตถุตงั ้ แต่ 1 ถึง 5 ชิน้ ด้วยภาพทีม่ คี วามละเอียดของภาพ 320x240
และ 640x480 ได้ผลดังตารางที่ 1 และมีความถูกต้องดังตารางที่ 2 ผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าทีค่ วามละเอียดภาพ 640x480 ความเร็วใน
การตรวจจับวัตถุน้อยกว่า 320x240 ค่อนข้างมาก ในขณะที่ความ
ถูกต้องในการตรวจจับวัตถุทงั ้ 5 ชิน้ ได้ผลทีเ่ ท่ากัน
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ตารางที่ 1 แสดงความเร็วในการตรวจจับวัตถุ

ตารางที่ 2 แสดงความถูกต้องในการตรวจจับวัตถุ
7.2. การหาตําแหน่ งวัตถุใน 3 มิ ติ
เนื่องจากการหาตําแหน่ งวัตถุใน 3 มิตใิ ช้หลักการข่ายงานระบบ
ประสาทในการคํา นวณหาตํา แหน่ ง ซึ่ง จากการทดลองพบว่า ความ
คลาดเคลื่อนในการหาตําแหน่ งในตําแหน่ งทีใ่ ช้ในการฝึ กสอนข่ายงาน
ระบบประสาทจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าตําแหน่ งทีไ่ ม่ได้นํามาใช้
ในการฝึกสอน แสดงได้ดงั ตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่อนในตําแหน่งทีใ่ ช้ฝึกสอน
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4.
5.
6.
ตารางที่ 4 ความคลาดเคลื่อนในตําแหน่งทีไ่ ม่ได้ใช้ฝึกสอน

7.

2002 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems, pp.3066-3072, 2002.
Rafael C. Ganzalez. , Digital Image Processing. Prentice Hall,
2002.
Jyh-Shing Roger Jang, Chuen-Tsai Sun, and Eiji Mizutani,
Neuro-Fuzzy and Soft Computing. Matlab Curriculum Series.
Fu, K.S., Gonzalez, R.C., Lee, C.S.G., Robotics : control,
sensing, vision, and intelligence, McGraw-Hill, pp. 497-504.
CRS Plus Inc., Arm and Controller Installation Manual, 1993.

7.3. การโปรแกรมหุ่นยนต์ตามการสาธิ ต
จากการทดลองโดยให้ผใู้ ช้งานทําการสาธิตการประกอบชิน้ งานใน
รูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน พบว่าระบบสามารถทําการสร้างโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ และแสดงการทํางานของโปรแกรมทีส่ ร้างขึน้ ด้วยการควบคุม
แขนกลผ่านภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ซึง่ ระบบสามารถทํางานได้
อย่างถูกต้องตามการสาธิต
8. สรุป
จากการทดลองพบว่าการทํางานของการโปรแกรมหุ่นยนต์ดว้ ยวิธ ี
สาธิตเพื่อการประกอบชิ้นงานทําให้เห็นว่า การตรวจจับตําแหน่ งวัตถุ
สามารถทํ า งานได้ ด ี ภ ายในสภาวะแวดล้ อ มที่ ค วบคุ ม และการ
ประยุ ก ต์ใ ช้ข่า ยงานระบบประสาทในการหาตํ า แหน่ ง วัต ถุ ใ น 3 มิติ
สามารถใช้ในการหาตําแหน่ งวัตถุใน 3 มิตโิ ดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
อยู่ในเกณฑ์ท่ยี งั คงทําให้ระบบทํางานได้อย่างถูกต้องทัง้ ในจุดทีใ่ ช้ใน
การฝึ กสอนและจุ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า การฝึ กสอน ในส่ ว นกา รสร้ า ง
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามการสาธิต
ระบบนี้สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบชิน้ งานในพืน้ ทีแ่ บบ 3
มิตทิ ม่ี กี ารปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนการบ่อยครัง้ ซึ่งผูใ้ ช้งานไม่จาํ เป็ นต้องมี
ความเชีย่ วชาญในการโปรแกรมหุน่ ยนต์
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บทความนีนําเสนอการศึกษาเกีย่ วกับความสั ่นสะเทือนของรถคีบ
อ้อยทีม่ ผี ลต่อโครงสร้างของตัวรถเองและผลต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยได้ทาํ
การวัดในไร่ออ้ ยซึง่ อยู่ในเขต อ. ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี ทังหมด 10 ครัง
ในพืนที่ทํางานต่างๆ โดยทํา การตรวจวัดผ่านการใช้เ ซ็นเซอร์วดั ค่า
ความเร่ง (ADXL 202) ทังหมด 5 ตัว ทําการวัดค่าออกมาเป็ นความ
ต่างศักย์สญ
ั ญาณผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (NI USB-6210) และนํ า
ข้อมูล ที่ได้มาเก็บไว้ ก่อนนํ า ไปทํา การวิเคราะห์แ ละแปลงค่า เป็ นค่า
ความเร่งของการสั ่นสะเทือน โปรแกรมทีน่ ํ ามาใช้ในการเก็บข้อมูลและ
ทําการวิเคราะห์ผล คือ โปรแกรมเล็บวิว และโปรแกรมแมทแล็บ จาก
การวิเ คราะห์ข้อ มูล สรุ ป ได้ว่ า ในตํ า แหน่ ง เบาะที่นัง่ คนขับ มีค่ า การ
2
สั ่นสะเทือนเท่ากับ 1.8 m/s ผูป้ ฏิบตั งิ านทํางานได้ไม่เกิน 2 ชัวโมง
่
จะ
เกิด อาการเหนื่ อ ยล้า จนไม่สามารถทํา งานต่อ ได้ สามารถแก้ไ ขโดย
ติดตัง อุปกรณ์ลดการสันสะเทื
่
อนบริเวณเบาะทีน่ ัง่ คนขับทัง 4 จุดทีใ่ ช้
ในการยึดเบาะที่นัง่ ส่วนค่าความสั ่นสะเทือนสูงสุดของโครงสร้างรถ
2
เท่ากับ 5 m/s ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างของตัวรถคีบอ้อย เช่น เพลา จึง
ต้อ งทํ า การออกแบบเพลาใหม่ จ ากขนาด 90 มิล ลิเ มตร เป็ น 120
มิลลิเมตร เหตุเพราะเกิดการแตกร้าวของเพลาเมือ่ ใช้งานไประยะหนึ่ง
Abstract
This paper is studying, inspecting and feasible improving the
sugar cane loader. Vibration is affected to machine both human
operator and structural machine. In experimental study, we are
measured by using accelerator sensor (ADXL 202) 5 pieces.
They attached on 4 points of machine structure and one below
human chair. That signal were voltage, converted by Analog to
digital converter (NI USB-6210) and finally recorded in computer.
After that, we presented and analyzed by LABVIEW and
MATLAB programs. We were measurement 10 times in 10 sites
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on Thamaung, kanchanaburi province. From measured and
analyzed recorded data, seat had vibration at 1.8 m/s2. He has
very fatigue and cannot work after continues work 2 hours. For
this reason, we should install 4 point of soft vibration isolator or
vibration absorber into seat. Consequently, Maximum of vibration
in structure of Sugarcane loader is 5 m/s2. The shaft deflected,
fatigued and corrupted subsequently. Thus, we recalculated and
designed a shaft diameter from 90 mm to 120 mm. In conclusion,
vibration method can help to improve performance of real sugar
cane loader in real operating work and real area. Furthermore, its
method can help monitoring machine for preventive maintenance.
1. บทนํา
เนื่องด้วยประเทศไทยเป็ นประเทศที่มกี ารทําการเกษตรเป็ นส่น
ใหญ่และการ เกษตรไทยเริม่ มีการพัฒนาโดยการใช้เครือ่ งมือเครือ่ งจักร
ทางการเกษตรเข้าช่วย ไม่ว่าเป็ นการใช้รถไถนาแทนควาย การใช้รถ
เกี่ยวนวดข้าวแทนการใช้แรงงานคน เป็ นต้น และได้มกี ารออกแบบ
เครือ่ งจักรทางการเกษตรเองโดยคนไทย ซึง่ เป็ นทีน่ ่ าภาคภูมใิ จ เเต่การ
ั ญาผสมผสานกับ
ออกแบบส่ว นใหญ่ เ ป็ น การออกแบบโดยใช้ภูมปิ ญ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยไม่ได้คาํ นึงถึงหลักการทางวิศวกรรม ดังนันใน
งานวิจยั นีจึงมีเเนวคิดว่าเครือ่ งจักรทางการเกษตรทีส่ าํ คัญบางชนิดควร
ได้ ร ับ การตรวจสอบและพัฒ นาการออกแบบโดยใช้ ห ลัก การทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ในโครงงานนีได้เลือกรถคีบอ้อย ซึ่งเกษตรกรทีท่ ํา
ไร่ออ้ ยนิยมใช้ กันมากในปจั จุบนั แทนการใช้แรงงานคน เนื่องด้วยความ
ต้องการในการเก็บเกีย่ ว เพือ่ ป้อนอ้อยเข้าสูโ่ รงงานได้อย่างรวดเร็ว อีก
ทังรถคีบอ้อย ดังรูปที่ 1 นียังเป็ นฝีมอื คนไทย (โรงงานศุภชัย) ในการ
ออกเเบบเเละสร้าง จึง ทํา ให้มรี าคาถูก กว่า ต่ างประเทศมาก เเละยัง
เหมาะสมกับสภาพภูมปิ ระเทศ
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รูปที่ 1 รถคีบอ้อยของโรงงานศุภชัย
2. วิ ธีการวัดและวิ เคราะห์ทางวิ ศวกรรมการสันสะเทื
่
อน
2.1 ระเบียบวิ ธีการทางวิ ศวกรรมการสันสะเทื
่
อน
การวัด ทางแรงสันสะเทื
่
อ นมีค วามสํา คัญ เพราะทํา ให้ส ามารถ
ทํานายการเสียหายของเครื่องจักรได้หลายประเภท เช่น เพลาเยือง
ศูนย์ (Shaft misalignment) การหมุนไม่สมดุล, การสึกกร่อนของเกียร์
และการสึกกร่อนของแบริง่ เป็ นต้น ซึง่ สามารถบอกจุดและสาเหตุการ
เสียหายต่างๆได้โดยการอ่านค่าความสันสะเทื
่
อนโดยค่าคุณภาพของ
แรงสันสะเทื
่
อนทีน่ ิยมใช้วดั กัน ได้แก่
ก. Peak Value คือค่าสูงสุดของความเร่งอย่างทันทีท่ นั ใดใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ
ข. Root Mean Square Value (RMS Value) ค่าเฉลีย่ ของ
ผลรวมของเเรงสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึน โดยถ้าช่วงเวลานาน (1
นาที หรือ 1ชัวโมง)
่
เรียกว่า equivalent acceleration value
( aeq )
หรือ เมื่อเป็ นระดับเเรงสันสั
่ ่นสะเทือน เรีย กว่า
equivalent acceleration level ( Leq ) หน่วยเป็ น เดซิเบล
(decibels) ส่วนถ้าช่วงเวลาน้อยๆ (1 วินาที) เรียกว่า
"instantaneous" หรือ "running" RMS value.
ค. Peak to Peak Value คือค่าสูงสุดของความเร่งอย่างทันที่
ทันใดในช่วงเวลาหนึ่งๆ จากค่าทีม่ ากทีส่ ุดจากจุดอ้างอิง ถึง
จุดปลายอีกด้านหนึ่งของจุดอ้างอิง

รูปที่ 2 แสดงคุณภาพแรงสั ่นสะเทือน RMS, Peak และ Peak to Peak

2.2 การประเมิ นความสามารถในการรับเเรงสันสะเทื
่
อนเเบบ
ร่างกายรวม
ปจั จัยสําคัญสีป่ ระการในการพิจารณาผลของเเรงสันสะเทื
่
อนนัน
่
อน ทิศทาง
ประกอบไปด้วย ค่าความเร่งสมมูล ( aeq ) ของเเรงสันสะเทื
ที่เ เรงสันสะเทื
่
อ นกระทํ า ความถี่ข องเเรงสันสะเทื
่
อ น และเวลาที่
ได้รบั เเรงสั ่นสะเทือน มาตรฐานสากลฉบับที่ 2631 ใช้สําหรับเเรง
สันสะเทื
่
อนเเบบร่างกายรวม เเยกระดับเเรงสันสะเทิ
่
อนไว้สามระดับ
ก) ระดับความสบาย (reduced comfort boundary) เเสดงความสบาย
ของมนุษย์จากการเดินทางด้วยรถยนต์ รถไฟ เรือ เครือ่ งบิน
ข) ระดับสมรรถนะของการทํางาน (fatigue decreased proficiency
boundary) ตัวอย่างเช่น ความล้าจากการบิน การขับรถ หรือการ
ขับรถก่อสร้างขนาดใหญ่
ค) ระดับสุขภาพเเละความปลอดภัย (exposure limit) เเสดงถึง
ค่าสูงสุดสําหรับเหตุการณ์ต่างๆ
ตัว อย่ า งเช่น ระยะเวลาที่ส ามารถรับ เเรงสั ่นสะเทือ นขนาด 0.5
2
m/s เป็ นเวลา 30 นาทีต่อวัน ถ้าใช้ความสบายเป็ นเกณฑ์ 4 ชั ่วโมงต่อ
วัน สํ า หรับ สมรรถนะการทํ า งานเป็ น เกณฑ์ และ11 ชัว่ โมงต่ อ วัน
สําหรับสุขภาพเป็ นเกณฑ์ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ระยะเวลาทีส่ ามารถรับเเรงสั ่นสะเทือนโดยไม่เกิดตวามล้า
2.3 อุปกรณ์ ตรวจวัดการสันสะเทื
่
อน
อุปกรณ์วดั การสั ่นสะเทือน ADXL ทีใ่ ช้ทดสอบเป็ นของประกอบ
สําเร็จของบริษทั อีทที มี ชี ่อื ว่า ET-ADXL202 มีลกั ษณะดังรูปที่ 4 ซึง่ ทํา
การต่อขาของไอซี ADXL202 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยค่าเอาท์พุตทัง
สองคือ XOUT และ YOUT นันนํ าไปเชื่อมต่อกับช่องอ่านค่าสัญญาณ
PWM ของไมโครคอนโทรเลอร์ (Microcontroller) หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิว เตอร์เ ช่ น อุ ป กรณ์ แ ปลงค่ า สัญ ญาณต่ อ เนื่ อ งเป็ น ค่ า ดิจ ิต อล
(Analog to digial card หรือ Data Acquisition Card) โดยในทีน่ ีใช้ NI USB 6210 ของ บ. National Instrument ดังรูปที่ 7 ข. นอกจากนียังใช้
โปรแกรม LABLIEW ในการอ่านค่าข้อมูล และใช้โปรแกรม MATLAB
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นต้น
โดยมีคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์วดั ดังนีคืออสามารถวัดค่าความเร่ง
แบบเต็มค่าสเกล ในระยะช่วง -2g ถึง +2g โดยวัดได้ทงความ
ั
สันสะเทื
่
อนแบบพลวัติ (Dynamic Vibration) และวัดค่าความโน้มถ่วง
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รูปที่ 4 อุปกรณ์วดั การสันสะเทื
่
อนของบ. ETT รุน่ ET-ADXL202
อุปกรณ์
วัดความเร่ง
(ADXL...)

คอมพิวเตอร์
(Computer)

อุปกรณ์
ั ญาณ
ขยายสญ
(Signal Amplifier)

3. ออกแบบและสร้า งอุ ป กรณ์ ว ัด ความสั ่นสะเทือ นตามความ
จําเป็ นเพื่อใช้วดั แรงสัน่ สะเทือน ณ.ตําแหน่ งทีต่ ้องการของโครงสร้าง
รถคีบอ้อยเเละในตําแหน่งทีน่ งคนขั
ั่ บ
4. ติดตังอุปกรณ์วดั การสั ่นสะเทือน 5 จุดและระบบเก็บข้อมูล จุด
ทีร่ ถคีบอ้อยดังรูปที่ 7 ก ข และ ค
5. วัดการสันสะเทื
่
อ นที่เกิดขึนระหว่างที่เครื่องจักรทํางานในไร่
อ้อยในสภาพพืนทีท่ เ่ี เตกต่างกันหลายๆพืนที่
6. วิเคราะห์ผลของการสั ่นสะเทือนทังในเชิงเวลา เเละเชิงความถี่
เพือ่ หาค่าการสันสะเทื
่
อนทีก่ ระทํากับโครงสร้างรถคีบอ้อยเเละคนขับ
7. เสนอเเนวทางปรับปรุงการออกแบบรถคีบอ้อย

อุปกรณ์
ั ญาณ
แปลงสญ
ต่อเนือ
่ งเป็ น
ดิจต
ิ อล
(A to D Card)

รูปที่ 5 การวัดการสะเทือนด้วย ADXL และระบบคอมพิวเตอร์

ก. เซ็นเซอร์วดั ความสันสะเทื
่
อน ADXL202

(Static Acceleration หรือ Gravity) ได้ 2 แนวแกน คือ X และ Y
ความละเอียด 5 mg ทีแบนวิดท์ 60 Hz ทําให้สามารถนําไปใช้ประยุกต์
ในงานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ช่วยนํ าทาง วัดความโน้มเอียง 2 แกน
อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ แผ่ น ดิ น ไหว
หุ่ น ยนต์ และอื่ น ๆ
นอกจากนีเนื่องจากอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคมีความเปราะบาง จึงต้องทํา
การบรรจุไว้ในการซึ่งที่ก้นกล่องเป็ นแม่เหล็ก เพื่อให้สามารถยึดเกาะ
กับรถคีบอ้อยในอย่างมั ่นคง ดังรูปที่ 6
ข. อุปกรณ์เเปลงสัญญาณ NI - USB 6210

รูปที่ 6 อุปกรณ์วดั การสันสะเทื
่
อนทีบ่ รรจุในกล่อง
3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
ค. ตําเเหน่งการวัดค่าการสันสะเทื
่
อน
ในงานวิจยั นีได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขันตอนดังต่อไปนี
รูปที่ 7 ตําเเหน่งเเละอุปกรณ์ในการวัดค่าการสันสะเทื
่
อน
1. ศึกษาระเบียบวิธกี ารทางวิศวกรรมการสันสะเทื
่
อนทีใ่ ช้ในการ
ตรวจสอบโครงสร้า ง ของเครื่องจักรและในส่วนที่เ กี่ย วข้องกับความ 4. ผลการทดลองเเละการวิ จารณ์
สบายของผูค้ วบคุมรถคีบอ้อย
ในการวัดผลการสันสะเทื
่
อนของรถคีบอ้อย ได้ทําการเดินทางไป
2. ศึกษาโครงสร้างของรถคีบอ้อยและวิเคราะห์หาจุดที่มคี วาม วัด การสันสะเทื
่
อ นในหลายพืนที่ท ังที่โ รงงานศุ ภ ชัย ในขันตอนการ
เสีย่ งต่อผลของการสัน่ สะเทือนเป็ นสําคัญ
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ทดสอบรถและทีไ่ ร่ออ้ ยของเกษตรกรรวมทังหมด 10 พืนทีใ่ นสภาพการ
ทํางานเก็บอ้อยจริงๆ เพื่อให้เกิดการความหลากหลายของผลการวัด
ดังในรูปที่ 8 บน แสดงให้เห็นถึงสภาพไร่ออ้ ยทีม่ สี ภาพพืนดินมีลกั ษณะ
เป็ นท้องร่องหรือลูกระนาดทําให้รถคีบอ้อยต้องทํางานสภาพกระแทก
เกือบตลอดเวลา นอกจากนียังพบว่าในขณะทําการคีบอ้อยบางครังล้อ
หลังของรถคีบอ้อยยกขึนเนื่องจากนํ าหนักของอ้อยที่ถูกคีบประมาณ
700 - 800 กิโลกรัมต่อครังรวมกับนําหนักรถทีก่ ระจายไปสูส่ ว่ นหน้า ดัง
รูปที่ 8 ล่าง ยังผลให้นําหนักทังหมดของรถถูกถ่ายทอดสูล่ อ้ ทังสองข้าง
แทนทีจ่ ะเป็ นสามล้อ ทําให้เพลาขับรับโมเมนต์ดดั มากขึน นอกจากนียัง
พบว่าในบางครังยังเกิดภาวะรับแรงด้วยหนึ่งล้อเมื่อรถหมุนตัวอันมา
จากสภาพการคีบและท้องร่องของไร่ออ้ ยอีกด้วย

รูปที่ 8 รถคีบอ้อยขณะทํางานคีบอ้อยในไร่ออ้ ย
4.1 ผลการวัดการสันสะเทื
่
อนทัง 5 ตําแหน่ ง
ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อติดตังอุปกรณ์วดั การสันสะเทื
่
อนและระบบ
เก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม LABVIEW เป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว นําผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม MATLAB ผลทีไ่ ด้เป็ น
ค่าความสันสะเทื
่
อนณ. ตําแหน่ งต่างๆทัง 5 จุด ทังในแกน x และ y
ของอุปกรณ์วดั การสันสะเทื
่
อน ดังรูปที่ 9 เป็ นตัวอย่างการสั ่นสะเทือน
ในแนวแกน y ซึ่งเป็ นแกนแนวดิง่ ขนาดกับแกนโลก โดยเรียงจาก
ตําแหน่ ง 1 จนถึงจุดที่ 5 ตามลําดับ แต่จุดที่ 3 นันแสดงในแนวแกน x
และ y เพือ่ ให้เห็นถึงการสันสะเทื
่
อนทีก่ ระทํากับผูบ้ งั คับรถคีบอ้อย
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ตารางที่ 1 ค่าการสั ่นสะเทือนในแนวแกน x และ y แบบ Peak to
Peak โดยเฉลีย่ จากการวัดในพืนทีต่ ่างๆ
ตําแหน่ง

รายละเอียด

ที่

่ ั สะเทือน
ค่าการสน
2
(m/s )

1

ปลายคานคีบ แกน X

0.666

1

ปลายคานคีบ แกน Y

1.355

2

กลางคานคีบ แกน X

1.733

2

กลางคานคีบ แกน Y

1.432

3

เบาะทีน
่ ง่ ั คนข ับแกน X

0.765

3

เบาะทีน
่ ง่ ั คนข ับแกน Y

1.805

4

ใต้หอ
้ งเครือ
่ ง แกน X

0.733

4

ใต้หอ
้ งเครือ
่ ง แกน Y

1.345

5

ท้ายรถ แกน X

0.433

5

ท้ายรถ แกน Y

1.355

จากตารางที่ 1 เห็นได้วา่ ค่าการสันสะเทื
่
อนจากการทดลองหลายๆพืนที่
มีค่าเฉลีย่ ของจุด 5 จุดวัด อยู่ในช่วง 0.66 จนถึง 1.8 m/s2 ซึง่ มีค่าสูง
เมื่อนํ ามวลของรถมาคิดเป็ นค่าแรงทีก่ ระทํายังจุดต่างๆ แต่สําหรับรถ
คีบอ้อยนีใช้โครงสร้างเหล็กทีห่ นาจึงไม่มผี ลต่อโครงสร้างรถ แต่จะมีผล
ต่อเพลาขับทีแ่ กนล้อทังสอง ซึง่ อธิบายในหัวข้อต่อไป
4.2 ผลกระทบต่อผูป้ ฎิ บตั ิ หน้ าที่บนรถคีบอ้อย
ค่าการสันสะเทื
่
อนบริเวณผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีค่ อื ตําแหน่งการวัดที่ 3 ซึง่
ในแนวดิง่ คือแกน Y และแนวด้านหน้ าและหลังผู้บงั คับคือแกน X
นันเอง
่
จากรูปที่ 9 ปรากฏว่าค่าการสันสะเทื
่
อนแบบ peak to peak
2
โดยเฉลี่ยประมาณ 1.8 m/s เมื่อพิ จารณาจากกราฟมาตรฐาน
ISO 2631-1ในรูปที่ 3 ทําให้ผ้ปู ฏิ บตั ิ หน้ าที่ เกิ ดความไม่สบายตัว
เกิ ดความล้ าในเวลา 1/2 ชั ่วโมงเเละไม่สามารถ ทนต่ อไปได้ใ น
เวลา 2 ชัวโมง
่
ดังตัวอย่างการวิเคราะห์ในรูปที่ 10
ดังนันจึงควรลดการสันสะเทื
่
อนของผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้เบาะทีน่ ุ่ มๆ
สําหรับที่นัง่ ผู้ปฎิบตั งิ าน หรือใช้อุปกรณ์ ลดการสันสะเทื
่
อนที่เรียกว่า
ระบบดูดซับการสันสะเทื
่
อน(Vibration Absorber) หรือ อุปกรณ์รบั
แรงสันสะเทื
่
อน (Vibration Isolator) ดังรูป 11 แสดงถึงอุปกรณ์ดดู ซับ
แรงสั ่นสะเทือนในทางอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากค่านํ าหนักที่กด
ซึ่ง คิด จากนํ าหนั ก เก้า อีและผู้ป ฏิบ ัติก าร โดยเก้า อีมีจุ ด รองรับ สี่จุ ด
ดังนันนําหนักทีก่ ดแต่ละจุดประมาณ 250 N ซึง่ สามารถใช้อุปกรณ์ดดู
ซับแรงสันสะเทื
่
อนทังสองรุน่ นีได้

รูปที่ 9 ค่าการสันสะเทื
่
อน 5 ตําแหน่งในแนวแกน x และแ y
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นํ ามาคํานวณหาขนาดเพลาที่เหมาะสม โดยในที่นีวัสดุทําเพลามีค่า
ความเค้นสูงสุดในช่วงทีไ่ ม่ครากเท่ากับ 600 MPa และใช้สมการในรูปที่
12 ข หาขนาดเพลาทีเ่ หมาะสม เมือ่ Kt เท่ากับ 1 พบว่าขนาดเพลามี
ค่าอยู่ในช่วง 47 – 68 มม. แต่ในบ้างครังก็มคี ่าสูงถึง 80 มม. และถ้า
เผือ่ ค่าความผิดพลาดสองเท่า เพลาจึงควรมีขนาด 70 - 102 มม. และ
อาจต้องใช้ถงึ 120 มม. เมือ่ คํานึงถึงความเค้นรวมจุดและค่าความเค้นที่
สูงในบางช่วงเวลา
รูปที่ 10 กราฟมาตรฐาน ISO 2631-1, 1997 m
ว่าด้วยผลของการสันสะเทื
่
อนต่อคน

(A)

(B)

รูปที่ 11 อุปกรณ์ดดู ซับการสันสะเทื
่
อน
4.3 การปรับปรุงที่ตาํ แหน่ งเพลาขับล้อ
ความเค้นดัด
มาก
น้อย
ก. ค่าความเค้นทีก่ ระทําต่อโครงสร้าง

ข. สูตรคํานวณความเค้นทีเ่ กิดทีต่ าํ แหน่งส่วนต่อระหว่างเพลาสองเพลา
รูปที่ 12 ค่าความเค้นทีเ่ กิดกับเพลาจากโมเมนต์ดดั
ในรูปที่ 12 แสดงแนวค่าความเค้นทีเ่ กิดจากโมเมนต์ดดั ทีก่ ระทํา
ต่อตัวเพลา ดังนันจากรูปที่ 12 ก. บริเวณรอยต่อระหว่างเพลาเล็กและ
ใหญ่มสี แี ดงซึง่ เป็ นจุดทีร่ บั โมเมนต์ดดั ส่วนทีไ่ ด้รบั โมเมนต์ดดั น้อย คือ
ส่วนทีเ่ ป็ นสีฟ้าอันได้แก่สว่ นของเพลาทีใ่ หญ่กว่า
จากการวัดการสันสะเทื
่
อนในตําแหน่ งที่ 4 ซึง่ เป็ นบริเวณใกล้กบั
เป็ นตําแหน่งทีโ่ ครงสร้างทีต่ ่อกับล้อของรถคีบอ้อย ผลปรากฎว่าค่าการ
สันสะเทื
่
อนอยู่ในช่วง 1 – 3 m/s2 แต่ในบ้างครังก็มคี ่าสูงถึง 5 m/s2
เมือ่ คิดเป็ นเเรงที่ กระทําต่อตัวรถมีค่าอยู่ในช่วง 6 – 18 KN แต่ในบ้าง
ครังก็มคี ่าสูงถึง 30 KN จากผลการวัดการสั ่นสะเทือนทีก่ ล่าวมาแล้ว

5. สรุปผลการวิ จยั
บทความนีนีศึกษาถึงการสันสะเทื
่
อนของรถคีบอ้อยที่ออกเเบบ
เเละสร้างโดยคนไทย ในระหว่าง ทํางานเพื่อนํ าไปวิเคราะห์ถงึ ผลของ
การสันสะเทื
่
อ นที่ก ระทํา ต่ อ โครงสร้า งเเละผู้ป ฏิบ ตั ิง าน ซึ่ง ค่ า การ
สั ่นสะเทือนทีว่ ดั ได้มผี ลต่อผูป้ ฎิบตั งิ านเเละโครงสร้างจึงควรติดตังเบาะ
ทีน่ ุ่มสําหรับผูป้ ฎิบตั งิ านเเละปรับโครงสร้างให้มขี นาดใหญ่ขนทั
ึ งทีเ่ พลา
ล้อเเละทีก่ ระทะล้อ เป็ นต้น ดังนันวิธ ี การวัดการสันสะเทื
่
อนจึงนับเป็ น
วิธใี นการตรวจสอบหลังการสร้างเครื่องจักรในสภาพการใช้งานจริงทีด่ ี
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของเครือ่ งจักรและโครงสร้างต่างๆให้เหมาะสมกับ
สภาพการทํางานจริงได้
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การควบคุมที่เหมาะสมที่สดุ ของหุ่นยนต์สองล้อด้วยการวัดความเอียงแบนด์วิทธ์สงู
Optimal Control of a Two-wheeled Robot with High Bandwidth Tilt Measurement
กิตติพงษ์ เยาวาจา1∗ และ วิทติ ฉัตรรัตนกุลชัย2
ห้องปฏิบตั กิ ารควบคุมหุน่ ยนต์และการสันสะเทื
่
อน (CRV Lab) ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8567 ต่อ 506 อีเมล์ yaovaja@hotmail.com1, fengwtc@ku.ac.th2
บทคัดย่อ
หุน่ ยนต์สองล้อถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรงสองตัวทีเ่ ป็ น
อิสระต่อกันแต่มแี กนหมุนร่วมกัน
หุน่ ยนต์สองล้อเป็ นระบบทีม่ ี
เสถียรภาพอย่างมีขอบเขต ซึง่ งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาได้ออกแบบตัวควบคุม
ประเภทต่างๆ
สําหรับให้หนุ่ ยนต์สองล้อรักษาเสถียรภาพและการ
ตอบสนองของระบบมีประสิทธิภาพ
และในบทความนี้นําเสนอการ
ออกแบบตัวควบคุมอาศัยตัวคุมค่ากําลังสองเชิงเส้นของหุน่ ยนต์สองล้อ
ตัวสังเกตลุนเบอร์เกอร์ถกู ใช้ประมวลสัญญาณป้อนกลับจากเซนเซอร์
ตรวจวัดความเอียงและเซนเซอร์วดั อัตราความโน้มเอียงเพือ่ ให้ได้
สัญญาณความเอียงทีม่ คี วามแม่นยํามากขึน้
ตัววัดความเอียงทีไ่ ด้ม ี
ประสิทธิภาพดีในย่านความถีส่ งู แสดงในทัง้ ผลการจําลองและทดลอง
ผลการจําลองและทดลองการควบคุมระบบดังกล่าวแสดงผลทีน่ ่ายอมรับ
และมีประสิทธิภาพของตัวควบคุมทีไ่ ด้ออกแบบไว้
Abstract
A two-wheeled robot is independently driven by two
concentric motors. The two-wheeled robot is a marginally stable
plant. Over the last decade, researchers have designed
controllers for stabilizing the robot and obtaining some desired
responses. In this paper, the LQR control of a two-wheeled robot
is designed and implemented. Luenberger Observer is also
presented in order to improve tilt measurement from an
inclinometer and a rate gyroscope. Tilt measurement is accurate
over a high frequency range as shown in both simulation and
experiment. Simulation and experimental results demonstrate the
reliability and effectiveness of the proposed control scheme.

การรักษาการทรงตัวคือการรักษาสมดุลของลูกตุม้ นาฬิกากลับหัว
ซึง่ ระบบดังกล่าวไม่มเี สถียรภาพและไม่เป็ นเชิงเส้น และการควบคุม
หุน่ ยนต์สองล้อยังมีลกั ษณะไม่ใช่มมุ เฟสน้อยสุด
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมามีงานวิจยั สําหรับการออกตัวควบคุมมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ รักษาเสถียรภาพและมีการตอบของระบบเป็ นไปตามที่
ต้องการ ตัวควบคุมทีแ่ พร่หลายทีส่ ดุ หรือตัวควบคุม PID ถูกนํามาใช้
และอาศัยการออกแบบด้วยแบบจําลอง เช่น วิธกี ารวางตําแหน่งโพล
[1] ตัวคุมค่ากําลังสองเชิงเส้น [2], [3], [4], [5], [6] หรือตัวควบคุมอื่นๆ
[7], [8] , [9], [10] บางครัง้ หุน่ ยนต์สองล้อถูกเพิม่ ความซับซ้อนมากขึน้
[11], [12] โดยตัวคุมค่ากําลังสองเชิงเส้นเป็ นการออกแบบตัวควบคุมวิธ ี
หนึ่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บทความนี้นําวิธดี งั กล่าวมาออกแบบระบบ
ควบคุมหุน่ ยนต์สองล้อทีอ่ ยูใ่ นห้องปฏิบตั กิ าร CRV ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หุน่ ยนต์สองล้อในห้องปฏิบตั กิ าร CRV
งานวิจยั เกีย่ วกับการควบคุมหุน่ ยนต์สองล้อแพร่หลายมากขึน้
ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเทคโนโลยีของตัวตรวจวัด [13], [14] บทความนี้
วัดความเอียงด้วยตัวสังเกตแบบลุนเบอร์เกอร์ (Luenberger Observer)
ซึง่ คล้ายกับ Kalman Filter [14] ทีไ่ ม่มผี ลของสัญญาณรบกวน
ส่วนที่ 2 กล่าวถึงการออกแบบหุน่ ยนต์สองล้อและอุปกรณ์การ
ทดลอง ส่วนที่ 3 กล่าวถึงการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ดว้ ย
สมการลากรานจ์และการหาค่าพารามิเตอร์ของระบบ ส่วนที่ 4 อธิบาย

1. คํานํา
การควบคุมหุน่ ยนต์สองล้อประกอบด้วยการควบคุมการเคลื่อนที่
ตามรอยสัญญาณอ้างอิงและการทรงตัวของหุน่ ยนต์
การตามรอย
สัญญาณอ้างอิงแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ มุมหมุนล้อเฉลีย่ และมุมเลีย้ ว
ในขณะทีต่ อ้ งรักษาการทรงตัวหรือมุมเอียงของหุน่ ยนต์ โดยทีม่ เี พียง
สองสัญญาณป้อนเข้าคือ แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ซา้ ยและขวา
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การออกแบบตัวควบคุมด้วยคัวคุมค่ากําลังสองเชิงเส้น และตังสังเกต
แบบลุนเบอร์เกอร์ ส่วนที่ 5 และ 6 แสดงผลการจําลองโดยโปรแกรม
Matlab
และผลการทดลอง
ในส่วนสุดท้ายกล่าวถึงบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ
2. การออกแบบระบบหุ่นยนต์สองล้อ
การออกแบบตัวควบคุมและการจําลองผลผ่านคอมพิวเตอร์ดว้ ย
โปรแกรม Matlab ในขณะทีต่ วั ควบคุมถูกอิมพลิเมนต์ผา่ นโปรแกรม
LabVIEW Real-time และมีอุปกรณ์สาํ หรับการทดลองดังรูปที่ 2

โดยพิจารณาจากรูปที่ 3 เมือ่ พิจารณาแกนพิกดั ทัง้ สาม (θ ,ψ , φ )
สามารถเขียนสมการการเคลื่อนทีไ่ ด้คอื
⎡⎣( 2mw + mb ) R 2 + 2 J w + 2 J o ⎤⎦ θ&&
1
+ ( mb LR − 2 J o )ψ&& = ( Fl + Fr )
2

(m L

2

b

(1)

)

+ Jψ + 2 J o ψ&& + ( mb LR − 2 J o ) θ&& − mb gLψ = Fψ

⎡1
⎤ && R
W2
2
⎢ mwW + J φ + 2 ( J o + J w ) ⎥ φ = ( Fr − Fl )
2
2
R
W
⎣
⎦

(2)
(3)

z

z0

ψ
zb

θl , r

L

zm
Sensors

Amplifier

DAQ card

รูปที่ 2 อุปกรณ์การทดลอง
หุน่ ยนต์สองล้อมีขนาด 14.7 x 36.6 x 52.0 เซนติเมตร นํ้าหนัก
2.5 กิโลกรัม ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรงขนาด 12 โวลล์ 2 ชุดที่
ขับเคลื่อนล้ออย่างอิสระต่อกันและติดตัง้ เอนโคดเดอร์เซนเซอร์สาํ หรับ
ป้อนกลับสัญญาณ และสเตตของความเอียงได้จากเซนเซอร์วดั ความ
เอียง (Inclinometer) ทีม่ คี วามละเอียด 2,500 CPR และ Rate
Gyroscope (ADXRS300)
ตัวควบคุมสร้างด้วยซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์โน๊ ตบุคสําหรับ
ออกแบบตัวควบคุมและสัญญาณอ้างอิง ต่อกับคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็ นตัว
ควบคุมโดยติดตัง้ การ์ดรับส่งข้อมูล (NI PCI-6221) ซึง่ ทําหน้าทีร่ บั
สัญญาณสเตตย้อนกลับและส่งสัญญาณควบคุมไปยังตัวขยายสัญญาณ
(Power Amplifier) ซึง่ ขับสัญญาณออกด้วยการแปรผันแรงดันไฟฟ้า
ของมอเตอร์กระแสตรงซ้ายและขวา
เนื่องจากการติดตัง้ เอนโคดเดอร์เซนเซอร์กบั ส่วนหมุนของ
มอเตอร์แบบ Planetary Gear และวัดมุมรอบมอเตอร์แทนการวัดมุมล้อ
ส่งผลของ Backlash ทีอ่ าจทําให้เกิดการสันที
่ ค่ วามถีส่ งู ภายในมอเตอร์
บางครัง้ อาจทําให้ชุดเกียร์ภายในเสียหาย จึงกรองสัญญาณจากเอนโคด
เดอร์ดว้ ยตัวกรองความถีส่ งู ที่ 5 เฮิรต์
3. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
การหาเอกลักษณ์ของระบบจากข้อมูลอินพุตและเอาท์พตุ สเตต
ของระบบอาจไม่มคี วามหมายและไม่สามารถวัดได้ อีกวิธคี อื การสร้าง
แบบจําลองจากสมการทางกายภาพซึง่ สามารถหาได้จากหลายวิธ ี เช่น
วิธขี องนิวตัน และวิธขี องเคน [3] บทความนี้อาศัยสมการลากรานจ์

R

y

y0

W

yl

x0

yb
ym

yr

φ

x
xl

xm

xb xr

รูปที่ 3 แผนภาพหุน่ ยนต์ในแกน x, y , z
θ คือมุมหมุนเฉลีย่ ของล้อซ้ายและล้อขวา ψ คือมุมเอียง
หุน่ ยนต์สองล้อ และ φ = (θ r − θl ) R W คือมุมเลีย้ วของหุน่ ยนต์
สองล้อ mb และ mw คือ ค่ามวลตัวถังและล้อ n , n2 คืออัตราทด
รอบของมอเตอร์และเอนโคดเดอร์ f m คือสัมประสิทธิแรงเสียดทาน
ส่วนหมุน Rm คือค่าความต้านทานมอเตอร์ kb คือค่าคงที่
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับมอเตอร์และ kt คือค่าคงทีแ่ รงบิดมอเตอร์
จากการพิจารณาพลังงานจลน์การหมุน โมเมนต์ความเฉื่อยส่วน
ต่างๆ ถูกนํามาพิจารณา ได้แก่ J φ คือโมเมนต์ความเฉื่อยหุน่ ยนต์รอบ
แกน z0 Jψ , J w หมายถึงโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน y0 ของตัวถัง
และล้อ และโมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์ ( J m ) เกียร์ทดรอบ
มอเตอร์ ( J g ) เกียร์ทดรอบเอนโคดเดอร์ ( J r ) และเอนโดดเดอร์ ( J e )
กําหนดให้

J o = n 2 ( J m + J g ) + n 2 n22 ( J e + J r )
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(4)
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สมการที่ (1) และ (2) แสดงถึงพลศาสตร์การเคลื่อนทีแ่ บบเส้นตรง
และการโน้มเอียงของหุน่ ยนต์ ส่วนสมการที่ (3) แสดงถึงการควบคุม
การเลีย้ วของหุน่ ยนต์ บางครัง้ การควบคุมการเลีย้ วถูกแยกพิจารณา
เนื่องจากมีผลกระทบน้อยต่อการควบคุมในส่วนแรก โดยแรงทีก่ ระทํา
กับล้อและหุน่ ยนต์สามารถหาได้จากจากความสัมพันธ์ของแรงขับของ
มอเตอร์ลบกับแรงเสียดทานดังสมการที่ (5), (6) และ (7)
Fl = nK t il + f m (ψ& − θ&l ) − f wθ&l

(5)

Fr = nK t ir + f m (ψ& − θ&r ) − f wθ&r

(6)

Fψ = −nK t il − nK t ir − f m (ψ& − θ&l ) − f m (ψ& − θ&r )

(7)

ประมาณสมการดังกล่าวให้เป็ นเชิงเส้นที่ ψ = 0 และเขียนสมการในรูป
ปริภมู เิ สตด ดังสมการที่ (8)
⎡A
x& = Ax + Bu = ⎢ 1
⎣0

0⎤
⎡B ⎤
x + ⎢ 1⎥u
⎥
A2 ⎦
⎣ B2 ⎦

(8)

T
T
x = ⎡⎣θ ,ψ , θ&,ψ& , φ , φ& ⎤⎦ , u = [Vl ,Vr ]

เมือ่

0
1
0 ⎤
⎡0
⎢0
0
0
1 ⎥⎥
1 ⎤
⎡0
A1 = ⎢
,A =
⎢0 4.416 −0.0234 0.00152 ⎥ 2 ⎢⎣0 −0.0628⎥⎦
⎢
⎥
⎣0 15.71 −0.0785 −0.0889 ⎦
0 ⎤
⎡ 0
⎢ 0
0 ⎥⎥
0 ⎤
⎡ 0
B1 = ⎢
, B2 = ⎢
⎥
⎢ 0.05395 0.05395⎥
⎣ −0.8395 0.8395⎦
⎢
⎥
⎣ −3.153 −3.153 ⎦

สมการที่ (8) แสดงถึงแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทส่ี ามารถไป
วิเคราะห์ในการออกแบบตัวควบคุม เมตริกซ์ A และ B แสดงถึง
พารามิเตอร์สาํ หรับแบบจําลอง และค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบส่วน
ทีด่ งั ไม่ได้กล่าวถึงได้แก่
ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยและระยะของจุดศูนย์ถ่วงจากแกนล้อ
คํานวนจากการสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ SolidWorks
ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ได้จากการหาเอกลักษณ์ของระบบด้วย
วิธกี าํ ลังสองน้อยทีส่ ดุ ดังนี้ เริม่ จากสมการสมมูลของมอเตอร์กระแสตรง
เขียนได้คอื
Tm = nK t i =

nK tV

−

nK t K bθ&m

Rm

Rm

(9)

ในระบบขับเคลื่อนของหุน่ ยนต์ในแต่ละด้านประกอบด้วยมอเตอร์
กระแสตรงทีต่ ดิ ตัง้ ล้อและเอนโคดเดอร์เซนเซอร์ สมการการเคลื่อนที่
ของการหมุนดังกล่าวคือ
Tm = ( J w + J g + nJ m + n2 n ( J e + J r ) ) θ&&w

(10)

คือแรงบิดจากมอเตอร์ใดๆ θ&&w คือความเร่งเชิงมุมล้อและ θ&m
คือความเร็วเชิงมุมมอเตอร์ จัดรูปสมการ (9) และ (10) ใหม่สาํ หรับ
วิธกี ารกําลังสองน้อยทีส่ ดุ
Tm

V = ⎡⎣ θ&&w ,θ&m ⎤⎦ [ A B ] = ΦΘ
T
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(11)

−1
⎡ Aˆ Bˆ ⎤ = ( ΦT Φ ) ΦT V
⎣
⎦
T

(12)

ค่าประมาณของเทอม Â และ B̂ คือส่วนประกอบของ
ค่าพารามิเตอร์ทเ่ี ราต้องการ ซึง่ สามารถคํานวนได้จากสมการที่ (12)
โดยการป้อนสัญญาณคลื่นไซน์ทแ่ี ปรผันความถีร่ ะหว่าง 0.1 ถึง 1 เฮิรต์
ซึง่ เป็ นช่วงความถีท่ ค่ี รอบคลุมการทํางานของมอเตอร์ และจากการ
ทดลอง
35
ครัง้ จะได้คา่ เฉลีย่ ของพารามิเตอร์ของมอเตอร์คอื
K b =0.0040 และ K t Rm = 0.0038
4. การออกแบบระบบควบคุม
การออกแบบด้วยตัวคุมค่ากําลังสองเชิงเส้น (Linear Quadratic
Regulator, LQR) เป็ นการหาคําตอบของปญั หาตัวคุมค่าเหมาะสมทีส่ ดุ
โดยบทความนี้อาศัยการหาค่าเหมาะสมในชัวครู
่ ซ่ ง่ึ จะได้คา่ อัตราขยาย
คงทีแ่ ละสามารถนํามาประยุกต์ใช้จริงได้ดว้ ยอุปกรณ์ทไ่ี ม่ซบั ซ้อน
4.1 การควบคุมแบบตัวคุมค่ากําลังสองเชิ งเส้น
ระบบการควบคุมหุน่ ยนต์สองล้อได้พสิ จู น์แล้วว่าเป็ นระบบสามารถ
ควบคุมได้ (controllability) ดังนัน้ ระบบสามารถประยุกต์การออกแบบ
ตัวควบคุมด้วยวิธตี วั ควบคุมค่ากําลังสองเชิงเส้นได้
โดยกําหนดให้
ั หาการตามรอยเส้นได้จากค่า
xref = ⎡⎣θ ref ,ψ ref , 0, 0, φref , 0 ⎤⎦ แก้ปญ
ผิดพลาด e = xref − x(t ) หลักการดังกล่าวคือการควบคุมเหมาะสม
ทีส่ ดุ โดยปรับค่าดรรชนีสมรรถนะหรือสมการที่ (13) ให้มคี า่ น้อยทีส่ ดุ
∞

J = ∫ ⎡⎣ eT ( t ) Qe ( t ) + u T ( t ) Ru ( t ) ⎤⎦

(13)

0

เมือ่ ค่า Q คือ เมตริกซ์ถ่วงนํ้าหนักสําหรับการให้ความสําคัญใน
แต่ละเสตดซึง่ มีลกั ษณะเป็ นบวกแน่นอน เช่นเดียวกับค่า R เมตริกซ์
ถ่วงนํ้าหนักสําหรับจํากัดขนาดของสัญญาณควบคุมไม่ให้มากจนเกิด
การอิม่ ตัวของอุปกรณ์ขบั เคลื่อนทีจ่ ะทําให้เพิม่ ความไม่เป็ นเชิงเส้นมาก
ขึน้ ค่าอัตราขยาย K และสัญญาณควบคุม u สามารถหาได้จาก
สมการ (14) และ (15) โดยค่าเมตริกซ์ P คํานวนได้จากสมการของ
ริคคาที (16)
K = R −1 B T P

(14)

u = − Kx + Kxref

(15)

PA + AT P − PBR −1 BT P + Q = 0

(16)

4.2 ตัวสังเกตแบบลุนเบอร์เกอร์
การวัดสเตตของความเอียงหุน่ ยนต์จากเซนเซอร์ Inclinometer
สามารถตอบสนองได้ดเี ฉพาะในช่วงความถีต่ ่าํ ส่วน Rate Gyroscope
สามารถวัดสัญญาณความเร็วเชิงมุมของความเอียงทีค่ วามถีส่ งู ได้ด ี แต่
เมือ่ ทําการอินทิเกรตด้วยวิธเี ชิงตัวเลขจะเกิดการเบีย่ งเบนเพิม่ ขึน้
เรือ่ ยๆ มักเรียกว่า Gyro Drift การประมาณค่าสเตตเพือ่ แก้ปญั หา
ดังกล่าวมีหลายวิธ ี เช่น ตัวสังเกตแบบลุนเบอร์เกอร์
ลักษณะของ Inclinometer คือเอนโคดเดอร์เซนเซอร์ทเ่ี ป็ นลูกตุม้
อยูภ่ ายในดังแสดงในรูปที่ 4 เมือ่ เกิดการหมุนด้วยมุม θ1 ทีเ่ วลาใดๆ
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ลูกตุม้ จะเคลื่อนทีจ่ ากแรงโน้มถ่วงเป็นมุม θ 2 โดยตําแหน่งศูนย์กลาง
ของ Inclinometer ต่อร่วมแกนหมุนกับมอเตอร์จงึ ไม่มคี วามเร่งเชิงเส้น
และไม่นํามาพิจารณา วิธกี ารหาเอกลักษณ์จะได้คา่ ml J = 1.0314
และ J / c = 0.0022 และสมการการเคลื่อนทีด่ งั กล่าวคือ

(

)

J θ&&1 − θ&&2 = cθ&2 − mgl sin (θ1 − θ 2 )

θ2 ( s )
s + mgl J
= 2
θ1 ( s ) s + c J s + mgl J
2

(17)

ในช่วงแรกเนื่องจากอิทธิพลทีม่ ากกว่าของมุม ψ
หุน่ ยนต์จะค่อยๆ วิง่ กลับเข้าสูต่ าํ แหน่งศูนย์
ตําแหน่งมุม (rad), แรงดันไฟฟ้า (volt)
0.6
0.4
0.2
0

θ
ψ

-0.2

(18)

-0.4

u

-0.6
0

เขียนในรูปปริภมู สิ เตตได้คอื
⎡ θ& ⎤ ⎡ 0
⎢ ⎥
z& = ⎢ z&1 ⎥ = ⎢⎢ − c J
⎢ z&2 ⎥ ⎢⎣ 0
⎣ ⎦

0
−c J
−mgl J

0 ⎤ ⎡ θ ⎤ ⎡1.212 ⎤
1 ⎥⎥ ⎢⎢ z1 ⎥⎥ + ⎢⎢ 0 ⎥⎥ ω g
(19)
0 ⎥⎦ ⎢⎣ z2 ⎥⎦ ⎢⎣ 0 ⎥⎦

θ 2 = [1 1 0] z

θ คือมุมเอียงจริง ω g คืออัตราโน้มเอียงจาก Rate Gyro และ z1 , z2
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5.2 จําลองการเคลื่อนที่ตามเส้นทางอ้างอิ ง
เส้นทางการเคลื่อนทีส่ าํ หรับทดสอบคือฟงั ก์ชนสี
ั ่ เ่ หลีย่ มทีผ่ า่ นตัว
กรองความถีส่ งู ดังแสดงในรูปที่ 6 และแสดงการจําลองเมือ่ ป้อน
สัญญาณอ้างอิง
ตําแหน่งมุม θ (rad)

5

(20)

สามารถหาค่า K ด้วยวิธกี ารวางโพลเพือ่ ให้ A − KC มีเสถียรภาพ
ดังนัน้ ค่ามุมเอียงจริงลบด้วยค่าประมาณย่อมมีคา่ ลู่เข้า

1

รูปที่ 5 การจําลองการรักษาสมดุล

ไม่มคี วามหมายทางกายภาพ โดยประมาณค่ามุมเอียง θˆ ได้จาก
z&ˆ = Azˆ + K (θ 2 − Czˆ ) + Bu

แต่อย่างไรก็ตาม

0
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ตําแหน่งมุม ψ (rad)
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0.2
0

l

-0.2
0

θ2
0.5

θ1

รูปที่ 4 แบบจําลองของ Inclinometer อย่างง่าย
5. ผลการจําลองโดยโปรแกรม Matlab
จากผลลัพธ์ในหัวข้อที่ 3 คือ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และ
ค่าพารามิเตอร์ดงั กล่าวถูกนํามาใช้เป็ นแบบจําลอง และใช้วธิ ตี วั คุมค่า
กําลังสองเชิงเส้น โดยการสุม่ ปรับค่าในเมตริกซ์ถ่วงนํ้าหนักทีม่ ลี กั ษณะ
เมตริกซ์ทแยงมุม ค่าดังกล่าวเป็ นตัวกําหนดความสําคัญของการคุมค่า
ในแต่ละสเตต ในระบบนี้ตอ้ งการตัวควบคุมทีเ่ น้นการรักษาสมดุลหรือ
การควบคุมมุม ψ ให้มคี า่ น้อยๆ จึงต้องปรับให้คา่ ถ่วงสเตตที่ 2 และ 4
มีคา่ สูง จากการปรับค่าให้เหมาะสมแล้วอัตราขยายของระบบคือ
⎡ −0.7746 −14.1376 −2.5177 −2.0062 −0.5000 −1.1662 ⎤
K =⎢
⎥
⎣ −0.7746 −14.1376 −2.5177 −2.0062 0.5000 1.1662 ⎦

เทอมที่ 5 และ 6 มีเครือ่ งหมายกลับทางนัน้ แสดงถึงการควบคุม
การเลีย้ วแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้ามอเตอร์ซา้ ยและขวาย่อมกลับทิศทางกัน
5.1 จําลองการรักษาสมดุล
หัวข้อนี้เป็ นการจําลองการรักษาสมดุลเมือ่ กําหนดค่าเริม่ ต้นมุม θ
และ ψ เท่ากับ 0.3 เรเดียน ผลการจําลองแสดงดังรูปที่ 5 ค่าของมุม
ψ แสดงให้เห็นถึงการรักษาสมดุลว่าระบบจะเข้าสูภ
่ าวะคงตัวใช้เวลา
ประมาณ 4 วินาที แต่การเคลื่อนของหุน่ ยนต์หรือมุม θ กลับเพิม่ ขึน้

ตําแหน่งมุม φ (rad)

0
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0

ตําแหน่งอ้างอิง
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ตําแหน่งจริง
ur
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0
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รูปที่ 6 ผลการจําลองระบบเคลื่อนทีต่ ามเส้นทางอ้างอิง
ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการควบคุมมุม θ ทําได้ชา้ เนื่องจาก
เป็ นระบบไม่ใช่มมุ เฟสน้อยสุด สังเกตได้จากแรงดันไฟฟ้าจะย้อนกลับ
ก่อนทีจ่ ะขับเคลื่อนในทิศทางอ้างอิง และในขณะเดียวกันต้องพยายาม
ควบคุมมุม ψ ให้มคี า่ น้อยๆ ในกรณีทต่ี อ้ งการเคลื่อนทีต่ ามเส้นทาง
อ้างอิงมากขึน้ หรือควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้ต่าํ ลง ผลลัพธ์ทาํ ให้มมุ ψ
เบีย่ งเบนจากศูนย์มากทําให้ระบบเพิม่ ความไม่เป็ นเชิงเส้นหรือไม่ม ี
เสถียรภาพ ส่วนมุมเลีย้ วสามารถควบคุมได้งา่ ยกว่า และแรงดันไฟฟ้า
มอเตอร์น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าอิม่ ตัวของระบบซึง่ อยูท่ ่ี ± 2.5 โวลล์
5.3 ประสิ ทธิ ภาพการวัดมุมเอียงที่แบนด์วิทธ์สงู
จากตัวสังเกตแบบลุนเบอร์เกอร์ของระบบ (19) ถูกนํามาเขียนด้วย
โปรแกรม Matlab เมือ่ ค่า K ของสมการ (20) ได้จากการวางโพล
ตําแหน่งการวางโพลดังกล่าวมีผลต่อการตอบสนองของมุมประมาณ
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ตําแหน่งโพลไกลแกนจินตภาพให้การตอบสนองช่วงความถีส่ งู ได้ดแี ละ
ลดการ drift ของสัญญาณ
หุน่ ยนต์สองล้อนอกจากต้องการการตอบสนองช่วงความถีป่ ระมาณ
1 เฮิรต์ โดยมีสญ
ั ญาณอ้างอิงความถูกต้องคือ สํญญาณเอนโคดเดอร์
เพือ่ ให้สอดคล้องจึงกําหนดตําแหน่งโพลที่ (-10, -20, -300)
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รูปที่ 8 ผลการทดลองการออกแบบการวัดมุมเอียง
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รูปที่ 7 ผลการจําลองระบบมุมเอียงแบนด์วทิ ธ์สงู
รูปที่ 7 ในรูปบนแสดงผลการจําลองค่าประมาณมุมเอียง θˆ ว่ามี
ประสิทธิภาพในการบอกสัญญาณได้อย่างรวดเร็วแม้ความถีส่ งู ในขณะ
ที่ Inclinometer แสดงผลมุมเอียงได้ไม่ดเี พราะมีการตอบสนองต่อ
ความถีส่ งู ได้ต่าํ และรูปล่าง Gyroscope สามารถตอบสนองต่อความถี่
สูงได้ดแี ต่เกิดการ drift ของสัญญาณจึงไม่สามารถนํามาใช้ในหุน่ ยนต์
สองล้อได้โดยตรง
6. ผลการทดลอง
หลังจากออกแบบตัวควบคุมและตัวสังเกตในโปรแกรม Matlab ใน
ท้ายสุดเป็ นการนําสืง่ ทีไ่ ด้ออกแบบมาอิมพลีเมนท์กบั หุน่ ยนต์สองล้อ
จริงซึง่ แสดงในรูปที่ 1
6.1 การทดสอบค่ามุมประมาณที่แบนด์วิทธ์สงู
การทดลองเริม่ จากแบบจําลอง (19) จากหัวข้อ 5.3 ค่า K ทีไ่ ด้คอื
(133, -128, 4696.7) การทดลองนี้ใช้ Inclinometer และ Rate
Gyroscope ต่อร่วมแกนหมุนกับเอนโคดเดอร์ รูปที่ 8 แสดงผลการ
ทดลองทีค่ วามถีป่ ระมาณ 2 เฮิรต์ จากทีก่ ล่าวไว้แล้วว่า Inclinometer มี
การตอบสนองช้าจึงได้ผลผิดพลาดสูง ส่วน Rate Gyroscope มีการ
drift และการตอบสนองของมุมประมาณ θˆ ใกล้เคียงกับ เอนโคดเดอร์
ซึง่ ค่ามุมประมาณนี้ถกู นําไปใช้ในการทดลอง 6.2 และ 6.3
6.2 ทดสอบการรักษาสมดุลต่อสิ่ งรบกวนภายนอก
หัวข้อนี้เป็ นการทดสอบระบบควบคุมซึง่ คล้ายกับหัวข้อ 5.1 โดย
ป้อนแรงกระทํากับหุน่ ยนต์ทเ่ี วลา 0.5 - 1 วินาที ระบบพยายามชดเชย
มุมเอียงก่อนในขณะทีค่ า่ มุมล้อเพิม่ แต่มุมทัง้ สองเข้าสูค่ า่ ศูนย์ในทีส่ ดุ
ระยะเวลาเพียง 4 วินาที
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รูปที่ 9 ผลการทดลองการรักษาสมดุลจากแรงรบกวนภายนอก
6.3 ทดสอบการเคลื่อนที่ตามเส้นทางอ้างอิ ง
การทดสอบสุดท้ายบอกถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมได้ด ี โดย
มีสญ
ั ญาณอ้างเหมือนกับหัวข้อ 5.2 และรูปที่ 10 แสดงผลการทดลอง
มุม θ มีการตอบสนองทีค่ อ่ นข้างช้าเป็ นไปตามผลการจําลอง แต่เกิด
การแกว่งซึง่ เกิดจากปจั จัยภายนอก เช่น นํ้าหนักบางส่วนของสายไฟ
และแรงเสียดทานไม่เชิงเส้นของล้อและระบบขับเคลื่อน แต่สามารถ
ควบคุมมุมเอียงได้ดี (ψ < 0.2 เรเดียน) และผลการควบคุมมุมเลีย้ วที่
ดีแสดงให้เห็นว่ามุมเลีย้ วไม่เชือ่ มโยงกับมุมเอียงมาก ค่ามุม φ มีคา่
ผิดพลาดตํ่าทัง้ ในช่วงกระตุน้ และคงตัว สุดท้ายแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า
มอเตอร์มคี า่ เป็ นทีน่ ่าพอใจ
7. บทสรุป
งานในบทความนี้เน้นสองส่วนคือ
การออกแบบการควบคุม
หุน่ ยนต์สองล้อและการออกแบบการวัดความเอียงแบนด์วทิ ธ์สงู การวัด
ความเอียงอาศัยตัวสังเกตแบบลุนเบอร์เกอร์และถูกนําไปอิมพลีเมนต์
ต่อในระบบควบคุม การออกแบบตัวควบคุมโดยประมาณแบบจําลอง
เป็ นเชิงเส้น ใช้เทคนิคตัวคุมค่ากําลังสองเชิงเส้น โดยการปรับค่าเมก
ตริกซ์ถ่วงนํ้าหนักให้สอดคล้องกับแต่ละสเตต
การวัดความเอียงแบนด์วทิ ธ์สงู สามารถตอบสนองความถีใ่ นช่วง
0.1 - 2 เฮิรต์ ได้ดแี ละไม่มผี ลของการ drift ทัง้ ในการจําลองและการ
ทดลอง
ผลการจําลองและการทดลองการควบคุมให้ผลมีแนวโน้ม
เดียวกัน การเคลื่อนทีอ่ อกตัวของหุน่ ยนต์ชา้ เนื่องจากเป็ นระบบไม่ใช่
มุมเฟสน้อยสุด บางส่วนในการทดลองให้ผลดี เช่น การรักษาระดับมุม
เอียง ระดับพลังงานทีใ่ ช้ โดยเฉพาะการควบคุมมุมเลีย้ วทีค่ า่ ผิดพลาด
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รูปที่ 10 ผลการทดลองการเคลื่อนทีต่ ามเส้นทางอ้างอิง
ตํ่าเนื่องจากไม่เชือ่ มกับมุมเอียงมากนัก แรงเสียดทานและแรงภายนอก
เป็ นปจั จัยทําให้เกิดการแกว่ง และการลื่นไหลของล้อหรือกรณีทล่ี อ้ ลอย
จากพืน้ ทําให้ระบบไม่มเี สถียรภาพ
หุน่ ยนต์สองล้อยังคงเป็ นหัวข้อทีน่ ่าสนใจ ในอนาคตการออกแบบ
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ABSTRACT
The hydraulic turbine of Nam Ngum1 hydro power
plant in Lao PDR has been operated for more than 20
years. From the inspection, the damage from cavitation
has been found on the turbine casing and runner blades.
Therefore, in this work, the vibration monitoring system
is applied for measuring cavitation because of the
increasing vibration with the cavitation level. In this
work, the 40MW hydraulic turbine unit#5 of Nam
Ngum1 HPP is selected, as research specimen. This
turbine is a vertical shaft Francis turbine. The vibration
transducers are mounted at turbine bearing, turbine
casing and draft tube. In this experiment, the turbine
load is varied between 15-45 MW, while the water level
is between 32-45 m from tailrace level.
The results from experiment show that the vibration
level is directly proportional to the water level.
Moreover, it is found that when turbine load lower than
20 MW, the vibration increases with the reduction of
turbine load. However, when the turbine load is higher
than 20 MW, the vibration is directly proportional to
turbine load. From the vibration result, the proper
operation of turbine at various water levels has been
considered for reducing the cavitation of turbine.
Keywords: Vibration monitoring system, Hydraulic
turbine, Optimum operation
1. INTRODUCTION
At present, the hydro power plant plays an
important role on the social-economic development and
the increasing standard of living in Laos PDR. The
hydro power plant has been developed significantly at
an accelerated rate [1]. Laos has the development
strategy to increases the installation capacity of hydro
power plant for meeting the domestic demand and
increase the export electricity. Actually, Laos has
substantial hydropower resources approximately 18,000
MW [1]. There are many rivers throughout the country.
Moreover, Laos locates in a monsoon zone and receives
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heavy rainfall over 3,000 mm annually. These
conditions provide a lot of water for producing
electricity.
Electricite Du Laos (EDL) is a state owner utility
and responsible for power generation, transmission and
distribution in Laos PDR. At present, EDL has total
installation capacity of 306.5 MW (EDL, 2005) [17].
Nam Ngum1 Hydropower plant is the largest power
station which belongs to EDL. It is supply the electric
energy to Central-I Area of Laos PDR and Thailand. At
present, Nam Ngum1 has 5 units of hydro-generator and
detail of each unit is shown in Table 1.
Table 1 the installation capacity of hydro-generator of
Nam Ngum1.
Unit
Capacity (MW)
Installation Year
1
17
1968-1971
2
17
1968-1971
3
40
1976-1978
4
40
1976-1978
5
40
1983-1984
Most of hydroelectric power plants which belong to
EDL have never been studied for major damage. In case
of Nam Ngum1 hydro power plant, the hydraulic
turbine has more than 30 years and 24,000 hours
operation. From the previous literature the hydraulic
turbine must be inspected in case of the running time
more than 24,000 hrs. [2]. Cavitation can appear in
hydraulic turbine under different form depending on the
hydraulic design and the operating conditions. In
Francis turbine the main types are leading edge
cavitation, traveling bubble cavitation, von karman
vortex cavitation and draft tube swirl. Leading edge or
inlet cavitation is usually a very aggressive type of
cavitation that is likely to deeply erode the blades.
Traveling bubble cavitation is noisy type of cavitation
that can reduce significantly the machine efficiency and
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provoke blades erosion. Periodic shedding of von
karman vortex cavitation at the trailing edge of blades
can provoke their cracking due to vibration under lockin conditions. And finally, draft tube swirl generates
low frequency pressure pulsation that in case of
hydraulic resonance can cause strong vibrations on the
turbine [3].
The problems such as vibration abnormal noise in
turbines, cavitation erosion and other troubles of Num
Ngum1 hydroelectric power plant have been found. To
prevent serious damage, this research will be analyzed
the particular damage on hydraulic turbines of Num
Ngum1 hydroelectric power plant. In this work, the
hydraulic turbine unit 5 of Num Ngum1 is selected as a
case study.
From the inspection, the damage from cavitation is
found on the turbine casing and runner blades. This
result comes from lack of cavitation monitoring system.
Therefore, sometime, the turbine is operated in
unsuitable condition. To overcome this problem, the
vibration monitoring system is applied for measuring
cavitation because of the increasing vibration with the
cavitation level.

2. RESEARCH METODOLOGY
In this work, the hydraulic turbine unit#5 of Nam
Ngum1 HPP is selected as research specimen and Table
2 shows the detail of this turbine. The vibration of the
turbine is measured by mounting the vibration
transducers at each turbine point which is as follows:
PC1Vibration measuring point at housing bearing at
axial x
PC2 Vibration measuring point at housing bearing
at axial Y
PC3 Vibration measuring points at head cover
PD1Vibration measuring point at draft tube
The vibration of the turbine is measured by mounting
the vibration transducer at each turbine guide bearing
(PC1, PC2), head cover (PC3) and draft tube (PD1).
These measuring point are show in the figure 1. The
vibration data is collected by using vibration analyzer
Type CSI model 2120 and accelerometer model 726
SN2979 having frequency response between 2.0-10,000
Hz.
Table 2 Characteristics of tested turbine. (NG1HPP)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nam Ngum1 HPP
Unit#5
Type of turbine
Francis Vertical
Out put
40 MW
Over speed
310 rpm
Rotation speed
136.4 rpm
Full water level
El 212 m
Minimum operate
El 196 m
Maximum head
45.5 m
Runner dia metter
4,230 mm
specific speed
230
Turbine unit 5
Power plant

Figure 1 the positions of vibration measuring point of
turbine unit#5.
3. RESULTS AND DISCUSSION
The vibrations of turbine at various measuring
points are shown in figures 2-6. In all cases, the water
level and turbine load are between approximately 32-45
m from the tailrace and 15-45 MW respectively. Notice
that the maximum load of this turbine is 40 MW. This
mean, the turbine runs overload in some conditions. In
case of figure 2, the result shows the relation of turbine
load and vibration in term of the vibration amplitude
(RMS velocity; mm/s). In this case, the water level is
32.38 m and turbine load is 15-29 MW. It is found that
most of the vibration is lower than 2 mm/s except the
vibration of draft tube at load of 15 MW, the vibration
is around 2.5 mm/s. Moreover, it is found that the
vibration of draft tube is the highest while the rests are
nearly the same (around 0.2-0.5 mm/s). At 20 MW load,
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Figure 5 Vibration amplitude at various loads;
Water level = 42.75 m
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the result shows the lowest vibration of all measuring
point.
When the water level is increased, it is found that
the vibrations of all measuring points are increased too.
These results are shown in figures 3-6 which the water
levels are equal to 35 m, 40.3 m, 42.75 m and 44.29 m
respectively. In each case of water level, the results are
also shown the highest vibration at draft tube and the
rest measuring points have nearly the same vibration
level. Moreover, it is found that the lowest vibration
point is shifted from 20 MW (case of water level =
32.38 m), 25 MW (case of water level = 35 m), 35 MW
(case of water level = 40.3 m) and 40 MW (cases of
water level = 42.75 m and 44.29 m). The vibration of
turbine normally comes from cavitation.
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Figure 2 Vibration amplitude at various loads;
Water level = 32.38m
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Figure 6 Vibration amplitude at various loads;
Water level 44.29 m
Actually, the cavitation of hydraulic turbine brings
to get the severe damage of material facing. Figure 7
shows the damage of turbine runner blades for Nam
ngum1 hydro power plant.
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Figure 3 Vibration amplitude at various loads;
Water level = 35m
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Figure 7 the cavitation damaged of turbine runner blade.
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Figure 4 Vibration amplitude at various loads;
Water level = 40.30 m
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Figure 8 Comparison spectrum load 29 MW divided
by load 20 MW at PD1, the water level 32.38 m
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cases. These phenomena could be explained by using
the principal of fluid mechanics [4] as follow:
In comparing the cavitation characteristics of
turbines it is convenient to define a cavitation parameter
( σ ) as

Patm / γ − Pv / γ − Z B
.
h

(1)

Where, σ Cavitation parameter
Patm Atmospheric Pressure (Pa)
Pv Vapor Pressure (Pa)
h Net head (m)
γ the specific weight, 9.81 kN/m3
ZB Elevation (m)
Where ZB and h are as defined in figure 10. The
minimum values of σ At which cavitation occurs is σc
Its value can be determined experimentally for a given
turbine by noting the operating conditions under which
cavitation first occurs as evidenced by the presence of
noise, vibration, or loss of efficiency. Typical values of
σc are shown in table3
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Figure 9 Amplitude ratio of unit #5 at PD1 load 45 MW
divided by load 40 MW, the water level 44.29 m
From the vibration spectrum analysis, it is found
that the cavitation of hydraulic turbine is enormously
occurred at low water head and high water head. In case
of low water head (32.38 m), the cavitation occurs at
load 29 MW. On the other hand, in case of high water
head (42.75 m), the cavitation occurs at 44 MW
(overload). When the cavitation occurs, the shape of
vibration spectrum looks like a group forest which
shown in figures 8-9
To avoid of cavitation, the operator should be run
turbine Load at 20 MW if the water level 32, 38 m,
turbine Load at 25 MW if the water level 35 m, turbine
Load at 35 MW if the water level 40.30 m, turbine Load
at 40 MW if the water level 42.75 m and turbine Load at
40 MW if the water level 44.29 m.
From above results, the cavitation of turbine
always occurs when the turbine load is higher than
normal load of each water level, especially, at low water
level-maximum load and high water level-over load

Figure 10 Net head on reaction turbine [4].
Table 3 the minimum value of cavitation parameter at
various specific speeds [4].
Francis turbines
Propeller turbines
ns

σc

160

240

320

400

400

600

800

0.10

0.23

0.40

0.64

0.43

0.73

0.5

It should be noticed that the specific speed of
turbine is defined as

ns =

n e bp
.
h5/4
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Where, ne is turbine speed in rpm and

bp is net power

of turbine.
In case of the turbine is operated more than the
designed load at various water level which shown in
figure 10 (for example, at water level = 45 m the
designed load = 40 MW). The specific speed of turbine
is increased and this condition brings to get higher
minimum value of cavitation parameter. However, in
this case, the cavitation parameter calculated from
equation (1) is nearly constant. Consequently, the
probability of σ < σ c is increased and the cavitation of
turbine is obtained. This explanation agrees well with
high and low water levels.
4. Conclusion
From this experiment, it can be concluded that,
vibration of turbine depend on the load of turbine.
When load of turbine increase, vibration trend to get
higher too. From the research, so to avoid of cavitation,
the operator should be run turbine load at 20 MW if the
water level 32.38 m, turbine load at 25 MW it the water
level 35 m, turbine load 35 MW if the water level
40.30m, turbine load 40 MW if the water level 42.75m
and turbine load 40 MW if the water level 44.29m
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บทคัดย่อ
บทความนีนํ าเสนอเกี่ยวกับการนํ าเทคนิคการหาขอบภาพแบบ
ต่างๆมาประมวลผลภาพเพือ่ หาพิกดั ของขอบภาพ แล้วนําพิกดั ทีไ่ ด้นนั
เปลี่ย นให้เ ป็ นโค๊ดเพื่อที่จะใช้ส ั ่งงานเครื่อ งเจาะแผ่นพลาสติก ซึ่งได้
นําเอาวิธกี ารหาขอบภาพของ Sobel, Prewitt, Frei-Chen, RobertsCross และ Laplacian มาเปรียบเทียบกัน เพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมที่จ ะนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ เครื่อ งเจาะแผ่ น พลาสติก โดย
เปรียบเทียบกันในเรื่องความแม่นยําของพิกดั ทีค่ ํานวณได้เมือ่ เทียบกับ
ภาพต้นแบบ และเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทํางานของเครื่องเจาะ
แผ่น พลาสติก ซึ่ง พบว่า วิธ ีข อง Roberts-Cross
และ Laplacian
เหมาะสมที่สุด เพราะให้ค วามแม่นยํา มากที่สุด และเวลาที่ใ ช้ใ นการ
ทํางานของเครือ่ งเจาะแผ่นพลาสติกน้อยทีส่ ดุ
คําสําคัญ : การหาขอบภาพ เครือ่ งเจาะแผ่นพลาสติก
Abstract
This paper presents the techniques of edge detection for
locating the coordination of picture edges. The coordination is
then transformed into computer coding in order to control the
Plastic-Sheet Puncher. The edge detection techniques studied
are Sobel, Prewitt, Frei-Chen, Roberts Cross and Laplacian
methods. The precision of the coordinate as well as the punching
time obtained from each method is then compared. It was found
that Robert-cross and Laplacian are the most appropriate
techniques due to their precision and the shortest punching
times.
Keywords: Edge Detection, Plastic-Sheet Puncher
1. คํานํา
ในปจั จุบนั เทคนิคการหาขอบภาพนันมีความสําคัญอย่างมากใน
การทํางานในด้าน Image processing ไม่วา่ เป็ นการตรวจหาตัวหนังสือ
และตัวเลขบนป้ายทะเบียนรถเพือ่ ดูวา่ เป็ นตัวอะไร [2] หรือจะเป็ นการ
ตรวจหาขอบถนนและป้ ายจราจรของรถอัจฉริยะ หรือจะเป็ นหุ่นยนต์
เตะฟุตบอลทีต่ อ้ งเช็คเส้นขอบสนาม [3] และอื่นๆ ล้วนแต่ตอ้ งใช้เทคนิค

การหาขอบภาพมาช่วยในการทํางาน เช่นเดียวกันในบทความวิจยั นีได้
นํ าเอาเทคนิคการหาขอบภาพแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้กบั โปรแกรม
สังงานเครื
่
่องเจาะแผ่นพลาสติก โดยได้นําเอาเทคนิคการหาขอบภาพ
ของ Sobel , Prewitt , Frei-Chen , Roberts-cross และ Laplacian [1]
เพือ่ ใช้ศกึ ษาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมกับการใช้งานจริง เนื่องจาก
วิธกี ารเหล่านีมีวธิ กี ารใช้งานที่ง่ายและมีการนํ ามาประยุกต์ใช้งานกัน
มาก[5] เช่น การปรับความเร็วในการคํานวนทิศทางของภาพโดยวิธ ี
ของ Sobel[6] การวิเคราะห์ความถีใ่ นหนึ่งมิตดิ ว้ ยวิธขี อง Frei-Chen[7]
เป็ นต้น โดยดูว่าวิธใี ดสามารถให้ความแม่นยํามากทีส่ ุด และวิธใี ดที่
สามารถสร้างโค๊ดสังงานให้
่
เครื่องเจาะแผ่นพลาสติกสามารถทํางานได้
เร็วทีส่ ดุ ซึง่ การทํางานของเครือ่ งเจาะแผ่นพลาสติกจะเป็ นการเคลื่อนที่
ในสองแนวแกน โดยจะมีหวั เจาะแผ่นพลาสติก 4 หัวไว้สาํ หรับเจาะแผ่น
พลาสติกให้เป็ นลายเส้นประ ซึง่ การทดลองได้นําเอาวิธกี ารต่างๆเหล่านี
มาทําการตรวจหาขอบภาพทีเ่ ป็ นภาพพืนฐานทัวไปคื
่ อ ภาพเส้นตรงใน
แนวตัง เส้นตรงในแนวนอน เส้นตรงเอียง 30 45 60 องศาตามลําดับ
ซึง่ การวัดค่าความผิดพลาดนัน ทําโดยนํ าเอาพิกดั ทีไ่ ด้จากการคํานวณ
ของโปรแกรมมาเขียน กราฟเปรียบเทียบกับกราฟสมการเส้นตรงทีใ่ ช้
เป็ นภาพต้น แบบ ซึ่ง ค่ า ความผิด พลาดคิด โดยเอาผลรวมของความ
ผิดพลาดของทุกจุดหารด้วยจํานวนของจุดทังหมด ส่วนการวัดความเร็ว
ในการเจาะนันใช้การเขียนโปรแกรมจับเวลาทีเ่ ป็ นเวลาทีใ่ ช้ในการเจาะ
ของเครื่องเจาะ โดยเครื่องเจาะจะส่งข้อมูลกลับมาเมื่อทํางานเสร็จสิน
จากนันก็นําผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และสรุปผลเพือ่ เลือกเอาวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ไปใช้
งานจริง
2. ทฤษฎีและการคํานวณ
2.1 การหาขอบภาพ
ขอบภาพ ก็ค ือ ชุ ดของพิก เซลต่ อๆกันที่ว างอยู่บนขอบระหว่า ง
พืนที่สองส่วนของภาพการตรวจหาขอบภาพเป็ นก้าวแรกในการแยก
ภาพเป็ นส่วนแล้วนํ ามารวมกันเป็ นออบเจ็กต์หรือพืนทีใ่ หม่ในบทความ
นีจะนํ าเสนอการหาขอบภาพด้วยอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่งและอนุ พนั ธ์อนั ดับ
สอง อนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่ง ได้แก่ วิธขี อง Sobel, Prewitt, Roberts cross
และ Frei-Chen อนุ พนั ธ์อนั ดับสอง ได้แก่ วิธ ี Laplacian [1] [5]
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อนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่ง ถ้านํามาหาขอบภาพในแนวนอนและแนวตัง
เราจะเรียกว่าการหา Gradient ซึง่ เป็ นเวกเตอร์เมตริกแสดงได้ดงั นี
⎡ ∂
⎤
⎢ ∂x f ( x, y)⎥
⎡ H r ( x, y )⎤
∇f = ⎢
⎥
⎥ = ⎢ ∂
⎣ H c ( x, y )⎦
⎢
f ( x, y )⎥
⎢⎣ ∂ y
⎥⎦

(1)

โดยที่ ∂ f ( x , y ) จะเป็ นการหาขอบภาพในทิศทางแนวนอน (x)
∂x
∂
และ
f ( x , y ) จะเป็ นการหาขอบภาพในทิศทางแนวตัง (y) ถ้า
∂y
หาทังสองทิศทางจะเป็ นขนาดของเวกเตอร์ ซึง่ เขียนใหม่ได้ดงั นี

[

∇ f = H r2 ( x , y ) + H c2 ( x , y )

]

12

(2)

≅ H r ( x, y ) + H c ( x, y )

−1

⎡ H c ( x, y) ⎤
⎥
⎢
⎣ H r ( x, y) ⎦

(3)

อนุ พนั ธ์อนั ดับสอง โดยนํ าเอาสมการที่ (1) มาหาค่าอนุ พนั ธ์อีก
ครัง จะได้สมการใหม่ดงั นี
∇

2

⎤
⎡∂2
⎢ ∂x f ( x, y )⎥
f = ⎢ 2
⎥
⎢ ∂ f ( x, y )⎥
⎥⎦
⎢⎣ ∂ y

(4)

จากการอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่งและอนุพนั ธ์อนั ดับสองได้ถกู นํามา
พัฒนาเป็ นวิธกี ารหาขอบภาพแบบต่างๆดังนี

ใช้สาํ หรับหาขอบภาพในทิศทางแนวนอน
⎡− 1 0 1⎤
⎡1 0 − 1⎤
⎢− 1 0 1⎥ หรือ ⎢1 0 − 1⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎢⎣− 1 0 1⎥⎦
⎢⎣1 0 − 1⎥⎦
ใช้สาํ หรับหาขอบภาพในทิศทางแนวตัง

⎡− 1 − 2
⎢
0
⎢0
⎢1
2
⎣

1⎤
⎥
0⎥
− 1⎥⎦

ใช้สาํ หรับหาขอบภาพในทิศทางแนวนอน
⎡1
⎢ 2
⎢
⎢⎣ 1

0 −1 ⎤
⎡ −1 0
⎥
⎢− 2 0
หรื
อ
0 − 2⎥
⎢
⎢⎣ − 1 0
0 − 1 ⎥⎦

1 ⎤
2 ⎥⎥
1 ⎥⎦

- วิธขี อง Roberts cross ใช้ Mask Coefficient ดังนี [1] [5]
⎡1 0 ⎤
⎢0 −1⎥
⎣
⎦
ใช้สาํ หรับหาขอบภาพในทิศทางแนวนอน

2
1⎤
⎡− 1 − 2 − 1⎤
⎡1
⎥
⎢0
⎢
หรื
อ
0
0⎥
0
0 ⎥⎥
⎢
⎢0
⎢⎣ 1
⎢⎣− 1 − 2 − 1⎥⎦
2
1 ⎥⎦

ใช้สาํ หรับหาขอบภาพในทิศทางแนวนอน

⎡ 0 1⎤
⎢ − 1 0⎥
⎣
⎦
ใช้สาํ หรับหาขอบภาพในทิศทางแนวตัง

⎡ − 1 0 1⎤
⎡1 0 − 1 ⎤
⎢− 2 0 2⎥ หรือ ⎢2 0 − 2⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢⎣ − 1 0 1 ⎥⎦
⎢⎣1 0 − 1 ⎥⎦
ใช้สาํ หรับหาขอบภาพในทิศทางแนวตัง

- วิธ ี Laplacian ใช้ Mask Coefficient ดังนี [1] [5]
⎡ 0 −1 0 ⎤
⎢− 1 4 − 1⎥
⎢
⎥
⎢⎣ 0 − 1 0 ⎥⎦

ตัวอย่างการนํา Mask Coefficient มาใช้โดยการ Convolution
Mask Coefficient

ภาพใหม่

7⎤
⎡
2
1⎤ ⎢
⎡1
⎥
3⎥ ⎢
⊗ 0
0
0 ⎥⎥ = ⎢
⎢
2⎥ ⎢
⎥ ⎣⎢− 1 − 2 − 1⎦⎥ ⎢
3⎦
⎣

1 7
0 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

2.2 ค่าความผิ ดพลาด
ทฤษฎีก ารหาค่ า ความผิด พลาดนั นมีอ ยู่ ห ลายวิธ ี แต่ ว ิธ ีท่ีถู ก
นํ า มาใช้ก ับ บทความวิจ ยั นี ได้เ ลือ กเอาวิธ ีค่ า ความผิด พลาดแท้จ ริง
(True error) [4] ดังสมการ (5) (6)

หรือ
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⎡1
2
− 1⎤
⎥ หรือ ⎢
0
0⎥
⎢0
⎢− 1 − 2
1 ⎥⎦
⎣

ใช้สาํ หรับหาขอบภาพในทิศทางแนวตัง

- วิธขี อง Sobel ใช้ Mask Coefficient ดังนี [1] [5]

ภาพต้นแบบ
⎡0 5 6
⎢1 5 5
⎢
⎢5 3 4
⎢
⎣7 4 6

1
1⎤
⎡− 1 − 1 − 1⎤
⎡1
⎢ 0 0 0 ⎥ หรือ ⎢ 0 0 0 ⎥
⎢
⎥
⎥
⎢
⎢⎣ 1 1 1 ⎥⎦
⎢⎣− 1 − 1 − 1⎥⎦

- วิธขี อง Frei-Chen ใช้ Mask Coefficient ดังนี [1] [5]

ส่วนทิศทางการตรวจหาขอบภาพได้จากสมการ
θ = tan

- วิธขี อง Prewitt ใช้ Mask Coefficient ดังนี [1] [5]

Et = Ve- Va
Et = ∑ (Ve - Va) / ∑Ve

(5)
(6)
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เมื่อ Et คือค่าความผิดพลาดแท้จริง Ve คือ ผลเฉลยแม่นตรง และ
Va คือ ผลเฉลยโดยประมาณ
2.3 เครื่องเจาะแผ่นพลาสติ ก
เครื่อ งเจาะแผ่ น พลาสติ ก เป็ น เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเจาะแผ่ น
พลาสติกให้เป็ นรูปเส้นประตามแบบทีไ่ ด้ออกแบบไว้ โดยตัวเครื่องได้
ออกแบบและสร้า งขึนมาเอง(รูป ที่ 1) ตัว เครื่อ งมีล กั ษณะเป็ น เครื่อ ง
เคลื่อนทีใ่ นสองแนวแกน (X, Y) เคลื่อนทีด่ ว้ ยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยแกน
แรกจะใช้เลื่อนหัวเจาะไปกลับในทิศทางตามแนวแกน X ส่วนอีกแกนจะ
เป็ นการป้อนแผ่นพลาสติกให้เลื่อนในทิศทางตามแกน Y และมีหวั เจาะ
ไว้สาํ หรับเจาะแผ่นพลาสติกอยู่ 4 หัว ติดอยูป่ ลายกระบอกสูบลมสังงาน
่
ด้วยโซลีนอยด์วาล์ว หัวเจาะแต่ละหัวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5
มม. รูทเ่ี จาะแต่ละรูห่างกัน 3 มม. หัวเจาะทัง 4 หัวนีถูกติดตังให้อยู่ใน
แนวเดียวกันบนรางเลื่อนอันเดียวกัน ฉะนันหัวเจาะทัง 4 หัวจะเคลื่อนที่
ไปพร้อมกัน โดยแต่ล ะหัวจะวางห่า งกัน 150 มม. ส่วนตัวเครื่อ งถูก
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ โดยจะรับคําสั ่งจากคอมพิวเตอร์อกี ที่
เครื่องเจาะแผ่นพลาสติกนีสามารถใช้เจาะแผ่นพลาสติกทีม่ ขี นาดกว้าง
× ยาวเท่ากับ 600×900 มม.และความละเอียดของจุดทีส่ ามารถเจาะ
ได้อยูท่ ่ี 200×300 จุด

เครือ่ งเจาะแผ่นพลาสติก จากนันส่วนควบคุมในตัวเครือ่ งเจาะจะทําการ
แปลงโค๊ดทีไ่ ด้ให้เป็ นพิกดั ต่างๆ แล้วสั ่งงานเครื่องให้ทําการเจาะแผ่น
พลาสติกตามพิกดั ทีไ่ ด้รบั ซึ่งจะทําการเจาะทีละแถว หัวเจาะทัง 4
เคลื่อนทีไ่ ปด้วยกัน หากหัวไหนมีคาํ สังให้
่ เจาะก็จะทําการเจาะส่วนหัวที่
เหลือก็จะไม่เจาะ ไปเลื่อยๆจนกว่าจะหมดทุกจุดในแถวนันจึงจะขึนเจาะ
ในแถวใหม่ ดังรูปที่ 3
Code 1 หัวเจาะ 1 กับ 3 จะทําการเจาะ หัวเจาะ 2 กับ 4 จะไม่เจาะ
Code 2 หัวเจาะ 1 กับ 4 จะทําการเจาะ หัวเจาะ 2 กับ 3 จะไม่เจาะ
จะเป็ นขันตอนอย่างนีไปเลื่อยๆจนกว่าจะถึงตําแหน่ งสุดท้ายที่ม ี
การเจาะ ในรูปที่ 3 จะเป็ น Code n ทีม่ กี ารเจาะเป็ นครังสุดท้ายในแถว
ที่ 1 จากนันเครื่องเจาะก็จะทํา การเจาะในแถวที่ 2 ต่ อไปจนถึงแถว
สุ ด ท้า ย
โดยโค๊ ด ที่ใ ช้ใ นการสื่อ สารกัน ระหว่ า งเครื่อ งเจาะกับ
คอมพิวเตอร์จะมีดงั นี
โค๊ด f จะเป็ นการบอกให้เครือ่ งเจาะทําการขึนบันทัดใหม่
โค๊ด r จะเป็ นการบอกให้เครือ่ งเจาะเลื่อนชุดหัวเจาะไปทางขวา
โค๊ด l จะเป็ นการบอกให้เครือ่ งเจาะเลื่อนชุดหัวเจาะไปทางซ้าย
โค๊ด x จะเป็ นการบอกให้เครือ่ งเจาะทําการเจาะ โดย x นันจะมีค่า
ตังแต่ 1 16 ถึง f16 เพื่อ สัง่ งานหัว เจาะทัง 4 หัว โดยหัว เจาะทัง 4
เปรียบเสมือนชุดข้อมูล 4 บิต สมมติถ้าต้องการสั ่งให้หวั เจาะหัวที่ 1
และ 2 ทําการเจาะ ก็สงงานเป็
ั่
น 11002 แล้วทําการแปลงเป็ นโค๊ดได้
เป็ น c16
Code 1
Code 2

แถวที่ 1
แถวที่ 2
แถวที่ 3

รูปที่ 1 เครือ่ งเจาะแผ่นพลาสติก

ส่วนที่ 1

2.3.1 โปรแกรมประมวลผลภาพ
โปรแกรมประมวลผลภาพ จะแบ่งภาพออกเป็ น 4 ส่วน(รูปที่ 2)
แล้ว ทํ า การตรวจหาเส้น ขอบของภาพต้น แบบที่ร ับ เข้า มา จากนั น
โปรแกรมก็จะทําการคํานวณหาพิกดั ของแต่ละหัวเจาะแล้วแปลงเป็ น
โค๊ดทีเ่ ครือ่ งเข้าใจ แล้วโค๊ดก็จะถูกส่งไปยังชุดควบคุมทีอ่ ยูก่ บั ตัวเครือ่ ง

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

Code n

ส่วนที่ 4

ภาพต้ นแบบ
รูปที่ 2 ภาพทีถ่ กู แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
2.3.2 การสังงานเครื
่
่องเจาะแผ่นพลาสติ ก
เริม่ จากนํ า ภาพที่ได้ออกแบบไว้เ ข้าไปในโปรแกรมประมวลผล
ภาพ โปรแกรมก็จะทําการแสกนหาขอบของภาพแล้วทําการคํานวณหา
พิกดั ของขอบภาพ จากพิกดั ที่ได้จะถูกแปลงให้เป็ นโค๊ดเพื่อส่งไปยัง

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ภาพต้ นแบบ

แถวสุดท้ าย

รูปที่ 3 ขันตอนการเจาะเครือ่ งเจาะแผ่นพลาสติก
3. ขัน้ ตอนและผลการทดลอง
3.1 ขัน้ ตอนการทดลอง
จากทฤษฎีการหาขอบภาพแต่ละวิธไี ด้ถูกนํามาประยุกต์เขียนเป็ น
โปรแกรมหาขอบภาพและพิก ดั ของภาพเพื่อ สั ่งงานเครื่อ งเจาะแผ่น
พลาสติก โดยในบทความวิจยั นีได้นําเอาโปรแกรม Visual basic 6.0
มาเป็ นเครื่องมือในการออกแบบโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมที่เขียนขึนมา
นันสามารถหาพิกดั ต่างๆของภาพและแสดงข้อมูลพิกดั เหล่านันออกมา
ได้ โดยภาพทีใ่ ช้ในการคํานวณนันจะเป็ นภาพเส้นตรงทีเ่ อียงในองศา
ต่างๆเพราะสามารถรูส้ มการของเส้นดังนี
ที่ 0 องศา สมการ คือ Y = 0X
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ที่ 45 องศา สมการ คือ Y = X

3

200

X

จากนันก็นําพิกดั ที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมไปเขียนเป็ น
กราฟใน Microsoft Excel เทียบกับสมการเส้นตรงเพือ่ ดูความผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน
3.2 ผลการทดลอง
3.2.1 เปรียบเทียบความผิ ดพลาด
จากสมการที่ (6) ได้ถูกนํ ามาใช้ในการหาค่าความผิดพลาดเฉลีย่
ของพิกดั ซึง่ ข้อมูลพิกดั นันได้มาจากโปรแกรมประมวลผลภาพของแต่
ละวิธกี ารหาขอบภาพ แล้วนํ ามาเปรียบเทียบกับสมการเส้นตรงโดยใช้
ค่าพิกดั แกน X เป็ นตัวแปรต้นจะได้ค่าในแกน Y ออกมา แล้วนํ าไป
พล๊อตกราฟจะได้ดงั กราฟที่ 1 ถึง 5 ซึง่ แสดงถึงค่าความผิดพลาดของ
แต่ละวิธ ี โดยเส้นทึบคือเส้นทีไ่ ด้จากสมการเส้นตรงและทีเ่ ป็ นจุดไข่ปลา
คือพิกดั ทีไ่ ด้จากการคํานวณของโปรแกรม ซึง่ จากการทดลองพบว่าการ
หาพิกดั ของเส้นตรงที่ 0 องศา ทุกวิธมี คี ่าความผิดพลาดเป็ น 0 และที่
90 องศา ทุกวิธมี คี วามผิดพลาดน้ อยมากเข้าใกล้ 0 แต่ท่ี 30 45 และ
60 องศา ทุ ก วิธ ีม ีค่ า ความผิด พลาดที่ ม ากขึน อย่ า งไรก็ ต าม วิธ ี
Laplacian นันมีคา่ ความผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ
200

ค่าแกน Y

150

0 องศา
Et=0

0
0

50

100

150

200

พิก ัดแกน x

กราฟที่ 2 เปรียบเทียบสมการเส้นตรงกับพิกดั จากโปรแกรมโดยวิธขี อง
Robert-cross
200

60 องศา
Et=4.8982

90 องศา
Et=0.0435

150

45 องศา
Et=1.1739

100

30 องศา
Et=0.9442
50

0 องศา
Et=0
50

100

150

200

พิก ัดแกน x

กราฟที่ 3 เปรียบเทียบสมการเส้นตรงกับพิกดั จากโปรแกรมโดยวิธขี อง
Perwitt

30 องศา
Et=0.9442

200

50

0 องศา
Et=0
150

90 องศา
Et=0.0148

60 องศา
Et=2.1793
45 องศา
Et=0.2222

150
200

ค่าแกน X

กราฟที่ 1 เปรียบเทียบสมการเส้นตรงกับพิกดั จากโปรแกรมโดยวิธขี อง
Sobel

ค่าแกน Y

0
100

30 องศา
Et=0.5756

0

100

50

100

0

45 องศา
Et=0.9874

0

45 องศา
Et=0.1899

50

60 องศา
Et=4.8982

90 องศา
Et=0.0435

60 องศา
Et=2.1948

90 องศา
Et=0.0074

150

ที่ 60 องศา สมการ คือ Y = 3X
ที่ 90 องศา สมการ คือ X = 0Y

พิก ัดแกน Y

1

พิก ัดแกน Y

ที่ 30 องศา สมการ คือ Y =

100

30 องศา
Et=0.4803

50

0 องศา
Et=0

0
0

50

100

150

200

ค่าแกน X

กราฟที่ 4 เปรียบเทียบสมการเส้นตรงกับพิกดั จากโปรแกรมโดยวิธขี อง
Laplacian
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ตารางที่ 3 ความเร็วในการเจาะเส้นตรงที่ 30 องศา

200

150

พิก ัดแกน Y

60 องศา
Et=4.8982

90 องศา
Et=0.0435

Sobel
เวลา
(วินาที)

45 องศา
Et=1.1739

100

Sobel
เวลา
(วินาที)

0 องศา
Et=0

Prewitt

laplacian

Frei-cain

360

177

360

ตารางที่ 4 ความเร็วในการเจาะเส้นตรงที่ 45 องศา

30 องศา
Et=0.9442

50

360

Robertscross
226

354

Robertscross
198

Prewitt

laplacian

Frei-cain

354

172

354

0
0

50

100

150

ตารางที่ 5 ความเร็วในการเจาะเส้นตรงที่ 60 องศา

200

พิก ัดแกน x

กราฟที่ 5 เปรียบเทียบสมการเส้นตรงกับพิกดั จากโปรแกรมโดยวิธขี อง
Frei-chen

Sobel
เวลา
(วินาที)

0 องศา
30 องศา
45 องศา
60 องศา
90 องศา

Sobel

Robertcross

Perwitt

Laplacian

Frei-chen

0
0.9442
0.9874
4.8982
0.0435

0
0.5756
0.1899
2.1948
0.0074

0
0.9442
1.1739
4.8982
0.0435

0
0.4803
0.2222
2.1793
0.0148

0
0.9442
1.1739
4.8982
0.0435

3.2.2 เปรียบเทียบความเร็วในการเจาะ
ความเร็วในการทํางานของเครือ่ งเจาะวัดโดยเขียนฟงั ก์ชนจั
ั ่ บเวลา
ในโปรแกรม ซึ่งจะเริม่ จับเวลาเมื่อมีการส่งข้อมูลสังงานเครื
่
่องเจาะจน
กระทังเครือ่ งเจาะทํางานเสร็จ เมือ่ เครือ่ งเจาะทํางานเสร็จจะส่งข้อมูลกับ
มายัง โปรแกรมเพื่อบอกสถานะการทํา งานว่าได้ทํา งานเสร็จไปแล้ว
ส่วนผลการทดลองถูกบันทึกลงในตารางที่ 2-6 โดยตารางที่ 2 จะเป็ น
ความเร็วในการเจาะรูปเส้นตรงที่ 0 องศาของแต่ละวิธ ี และตารางที่ 3 4
5 และ 6 จะเป็ นความเร็วในการเจาะของแต่ละวิธ ี ทีใ่ ช้เจาะรูปเส้นตรงที่
30 45 60 และ 90 องศา ตามลําดับซึง่ พบว่าวิธ ี Laplacian นันใช้เวลา
ในการเจาะน้อยทีส่ ุด ซึ่งเป็ นผลมาจากวิธ ี Laplacain นันให้เส้นขอบ
ของภาพทีบ่ าง ทําให้จุดทีเ่ กิดในแถวเดียวกันมีน้อยกว่าวิธอี ่นื เป็ นผล
ให้ชุดรางหัวเจาะไม่ต้องเคลื่อนทีม่ ากในแต่ละแถว จึงทําให้ใช้เวลาใน
การเจาะน้อยกว่าวิธอี ่นื
ตารางที่ 2 ความเร็วในการเจาะเส้นตรงที่ 0 องศา
Sobel
เวลา
(วินาที)

53

Robertscross
52

Prewitt

laplacian

Frei-cain

53

52

53

Prewitt

laplacian

Frei-cain

446

227

446

ตารางที่ 6 ความเร็วในการเจาะเส้นตรงที่ 90 องศา

จากกราฟสามารถสรุปค่าความผิดพลาดเฉลีย่ ทังหมดไว้ในตาราง
ที่ 1 เพือ่ ง่ายต่อการเปรียบเทียบดังนี
ตารางที่ 1 ค่าความผิดพลาดเฉลีย่ ทีอ่ งศาต่างๆของแต่ละวิธ ี

446

Robertscross
227

Sobel
เวลา
(วินาที)

274

Robertscross
269

Prewitt

laplacian

Frei-cain

274

268

274

4.สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่า กรณีทเ่ี ป็ นเส้นตรงในแนว 0 องศาและ 90
องศา ตามตารางที่ 1 ทุกวิธสี ามารถให้ผลลัพธ์ทด่ี มี คี วามผิดพลาดน้อย
แต่ ใ นกรณีท่ีเ ป็ นเส้นเฉี ย งที่ 30 45 และ 60 องศาต่ า งพบว่า วิธ ีของ
sobel,Perwitt และ Frei-chen มีค่าความผิดพลาดค่อนข้างมากกว่าวิธ ี
ของ Roberts-cross กับ Laplacian อย่างเห็นได้ชดั และวิธขี อง
Roberts-cross กับ Laplacian นียังทําให้เวลาทีใ่ ช้ในการทํางานของ
เครือ่ งเจาะแผ่นพลาสติกน้อยกว่าสามวิธแี รกอีกด้วยดังตารางที่ 2 ถึง 5
ดังนัน วิธขี อง Roberts-cross และ Laplacian จึงเหมาะสําหรับทีจ่ ะ
นํ า มาใช้ก ับ โปรแกรมเครื่อ งเจาะแผ่ น พลาสติก อย่ า งไรก็ต าม วิธ ี
Laplacian นันมี Mask Coefficient ทีเ่ ป็ นเมตริกเพียงเมตริกเดียว จึง
ง่ า ยต่ อ การใช้ ง านมากกว่ า วิธ ี ข อง Roberts-cross เพราะฉนั นวิ ธ ี
Laplacian จึง ถู ก นํ า มาใช้ ง านกับ โปรแกรมสัง่ งานเครื่อ งเจาะแผ่ น
พลาสติกนี
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จึงทําให้ประสิทธิภาพของระบบควบคุมไม่ด ี
เท่าทีค่ วร บทความนี้นําเสนอวิธกี ารควบคุมแบบป้อนกลับเชิงปริมาณ
(Quantitative feedback control) ซึง่ เป็ นการออกแบบตัวควบคุมใน
โดเมนความถี่ (Frequency domain) และเป็ นวิธกี ารควบคุมทีส่ ามารถ
ควบคุมระบบทีม่ คี วามไม่แน่ นอน (Plant uncertainty) และระบบทีม่ ี
สิง่ รบกวนต่อระบบ (Disturbance) ได้ด ี การออกแบบระบบทีม่ หี ลาย
สัญญาณเข้าออก (MIMO) เช่นนี้เป็ นสิง่ ทีย่ าก เนื่องจากสัญญาณเข้าแต่
ละสัญญาณมีผลกระทบกับสัญญาณออกทุกสัญญาณ (Couple) ในการ
ออกแบบระบบควบคุม เราแบ่งระบบ MIMO ออกเป็ นสองระบบ SISO
แล้วทําการออกแบบระบบควบคุมทีละระบบ (Decoupled sequential
loop shaping) เราสามารถกําหนดคุณสมบัตดิ า้ นการลดผลกระทบของ
การสันสะเทื
่
อนภายนอก (Disturbance rejection) และคุณลักษณะของ
การเคลื่อนทีท่ ต่ี อ้ งการ (Tracking specification) จากการจําลองและ
จากการทดลองจริง เห็นได้วา่ ระบบควบคุมแขนกลนี้ ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Abstract
PID controller, normally used in industry, does not require
mathematical model. Some techniques design on fixed model
without taking uncertainty into consideration. Since the robot’s
parameters change during operation, for example, lifting varying
payload, the controller designed from a fixed model normally
delivers low performance. This paper presents a controller based
on the quantitative feedback theory, which designs a controller in
the frequency domain. This method is suitable for uncertain plant
with external disturbance. Controller design for multi-input-multioutput (MIMO) system is always difficult because the coupling

between inputs to outputs. We divide the design into two steps,
for two sequential SISO systems. We are able to reject the
disturbance and track desired trajectories accurately. Simulation
and experimental results confirm the controller’s effectiveness.
1. คํานํา
แขนกลทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีด่ จี ะต้องมีสว่ นสําคัญสองส่วนคือ ส่วน
ของกลไกการทํางาน และส่วนทีม่ หี น้าทีค่ วบคุม โดยทีท่ งั ้ สองส่วน
จะต้องมีการทํางานสอดคล้องกัน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพกลไกการ
ทํางานจึงเพิม่ จํานวนข้อต่อของแขนกล ดังนัน้ การออกแบบระบบทีม่ ี
หลายสัญญาณเข้าออก (MIMO) จึงเป็ นสิง่ ทีย่ ากเพราะว่าเป็ นการ
ออกแบบการควบคุมระบบไม่เป็ นเชิงเส้น (Nonlinear control) แต่ใน
ปจั จุบนั การควบคุมหุน่ ยนต์ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นการออกแบบ
การควบคุมระบบเป็ นเชิงเส้น (Linear control) ซึง่ เป็ นเพียงการ
ประมาณ ส่วนการออกแบบการควบคุมระบบไม่เป็ นเชิงเส้น (Nonlinear
control) เช่น Singular perturbation, Passivity-based control,
Backstepping, Feedback linearization, และIntelligent control อยูใ่ น
ขันการวิ
้
จยั ยังไม่เป็ นทีแ่ พร่หลายดังนัน้ ปญั หาทีพ่ บในการควบคุมแขน
กลในโรงงานอุตสาหกรรมคือมีการเปลีย่ นแปลงค่าพารามิเตอร์ขณะที่
แขนกลมีการทํางานและความไม่แน่ นอนของระบบทําให้การควบคุม
แขนกลให้มคี วามถูกต้องแม่นยํามีความเป็ นไปได้ยาก
ในการออกแบบการควบคุมแขนกลชนิดสองข้อต่อมีผสู้ นใจได้
เสนอแนวคิดและทฤษฏีงานวิจยั ทีน่ ่าสนใจดังนี้ ในปี ค.ศ.1989 J. T.
Carter และ M. E. Greene [1] ได้นําเสนอวิเคราะห์และทดลองเกีย่ วกับ
การควบคุมการเคลื่อนทีข่ องแขนกลชนิดสองข้อต่อ
โดยใช้เทคนิค
Universal adaptive control ซึง่ พบว่ามีขอ้ ดีคอื การออกแบบไม่ตอ้ งใช้
Physical model แต่จะใช้ Linear reference model ในการออกแบบ
และการออกแบบทัง้ หมดจะเป็ นเชิงเส้นแต่กย็ งั มีขอ้ เสียคือ
ในการ
ออกแบบจะต้องรูผ้ ลกระทบของ System state variables ทีแ่ น่นอน
และระบบจะต้องมี Input เท่ากับจํานวน Element ใน Disturbance
vector โดยทีก่ ารออกแบบจะให้ได้การควบคุมทีด่ อี าจจะมี Estimator
gains ทีใ่ หญ่ ต่อมาในปี ค.ศ.1990 A. A. Yamamura, A. Sideris, C.
Ji และ D. Psalti [2] ได้นําเสนอเทคนิค Neural network ในการควบคุม
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แขนกลชนิดสองข้อต่อ โดยใช้ Error back propagation (BEP) และ
Modified versions of BEP และในปี ค.ศ.2006 I. Abdelmalek และ N.
Golea [3] ได้นําเสนอเกีย่ วกับการวิเคราะห์เสถียรภาพการติดตามการ
เคลื่อนทีข่ องแขนกลชนิดสองข้อต่อ โดยใช้เทคนิค Non-quadratic
fuzzy ทําการวิเคราะห์เสถียรภาพของ T-S Fuzzy model และวิเคราะห์
การติดตามการเคลื่อนทีข่ อง T-S Fuzzy model โดยทีม่ ี External
disturbances
ทฤษฎีการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณ (Quantitative feedback
theory) ถูกคิดค้นเมือ่ ประมาณห้าสิบปีทแ่ี ล้ว (I. Horowitz, 1959) เป็ น
วิธกี ารควบคุมทีส่ ามารถควบคุมระบบทีม่ คี วามไม่แน่นอน
(Plant
uncertainty) และระบบทีม่ สี งิ่ รบกวนต่อระบบ (Disturbance) ได้ดโี ดย
ทําการออกแบบตัวคุมในโดเมนความถี่ และออกแบบให้ตวั ควบคุมมี
แบนวิทตํ่า (Low bandwidth) หรือมีกาํ ลังใช้งานตํ่า (Less control
effort) ในปี ค.ศ.1986 O. Yaniv และ I. Horowitz [4] ได้ศกึ ษาและ
นําเสนอทฤษฎีการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณ
(Quantitative
feedback theory) ในระบบหลายสัญญาณป้อนเข้าป้อนออก (Multiinput-multi-output) โดยคํานึงถึงในระบบส่วนใหญ่นนั ้ จะมีลกั ษณะเป็ น
แบบ MIMO เช่น การควบคุมการบิน (Flight control), การสือ่ สารผ่าน
ดาวเทียม (Communication satellites), กระบวนการในโรงงานสารเคมี
(Chemical plant processes) ฯลฯ โดยทําการศึกษาในระบบ 2 × 2 ,
3 × 3 และ n × n และในปี ค.ศ. 1995 Y. Zhao และ S. Jayasuriya
[5] ได้เสนอรูปแบบใหม่ในการออกแบบระบบ MIMO โดยนําเทคนิค
H ∞ มาช่วยในการออกแบบ ทฤษฎีการควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณ
(Quantitative feedback theory) เป็ นทีแ่ พร่หลายเมือ่ ประมาณสิบปี ท่ี
ผ่านมาโดยทีม่ งี านวิจยั ทีน่ ่าสนใจดังนี้ ในปี ค.ศ.1994 R. Kundergi
และ P. S. V. Nataraj [6] ได้นํา QFT มาศึกษาในการออกแบบการ
ควบคุมการทํางานของ Evaporator โดยมีลกั ษณะของระบบเป็ นแบบ
2 × 2 และมีความไม่แน่ นอนคือ ค่า Time-delays และ Gains ต่อมาใน
ปี ค.ศ.2005 ได้มกี ารนํา QFT มาวิจยั เพือ่ ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม
โดย D.S. LEE, J. S. Lee และ T. Kang [7] ได้นํา QFT มาควบคุม
อัตราการหลอมเหลวเหล็กในกระบวนการ Strip-casting ซึง่ มีความไม่
แน่นอนของตัวแปรสัญญาณป้อนเข้า และในปี ค.ศ.2006 ได้มกี ารวิจยั
เกีย่ วกับการขับขีร่ ถยนต์โดย M. Barreras, C. Villegas, M. GarciaSanz และ J. Kalkkuhl [8] ได้นํา QFT มาประยุกต์ในการควบคุม
Sideslip angle และ Yaw rate ของรถขับเคลื่อนสีล่ อ้ โดยทําการวัดค่า
ความเร็ว, Sideslip angle และ Yaw rate เป็ นสัญญาณป้อนเข้าและ
ออกแบบเป็ นลักษณะ Non-diagonal controller จากผลการทดลอง
พบว่าจะเกิด Overshoot แต่จะเข้าสูส่ ถานะอยูต่ วั (Steady state) เร็ว
กว่าและน้อยกว่าหนึ่งวินาทีเมือ่ เปรียบเทียบกับ Diagonal controller
ในงานวิจยั นี้จงึ ได้นําเสนอวิธกี ารควบคุมระบบด้วย การควบคุม
แบบป้อนกลับเชิงปริมาณ (Quantitative feedback control) เป็ นการ
ออกแบบตัวควบคุมในโดเมนความถี่ (Frequency domain) และเป็ น
วิธกี ารควบคุมทีส่ ามารถควบคุมระบบทีม่ คี วามไม่แน่นอน
(Plant
uncertainty) และระบบทีม่ สี งิ่ รบกวนต่อระบบ (Disturbance) ได้ด ี โดย
ทีง่ านวิจยั นี้จะมีออกแบบระบบทีม่ ลี กั ษณะหลายสัญญาณป้อนเข้าป้อน
ออก (Multi-input-multi-output) ดังนัน้ การควบคุมแบบป้อนกลับเชิง
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ปริมาณจะสามารถทําให้ผลตอบสนองเป็ นไปตามทีต่ อ้ งการและมีความ
ถูกต้องแม่นยํา และเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบได้
ในบทความนี้ ส่วนที่ 2 แสดงการสร้าง Plant templates การหา
สมการการเคลื่อนที่ (Equations of motion) และการหาค่าพารามิเตอร์
(System identification) ส่วนที่ 3 แสดงการหาข้อจํากัดในโดเมน
ความถี่ ส่วนที่ 4 แสดงการออกแบบ Controller และ Prefilter ส่วนที่ 5
แสดงผลการทดลอง (Experiment) และบทสรุปในส่วนที่ 6
2. การสร้าง Plant templates
2.1 สมการการเคลื่อนที่ (Equations of motion)
สมการการเคลื่อนทีข่ องแขนกลชนิดสองข้อต่อตามแนวดิง่ ดังในรูป
ที่ 1 โดยที่ mli , i = 1, 2 คือ มวลของแขนกลแต่ละ
แขน mmi , i = 1, 2 คือ มวลทีป่ ลายแขนกลแต่ละแขน mm 3 คือมวลที่
ใส่ทป่ี ลายแขนกลแขนทีส่ อง I mi , i = 1, 2,3 คือ โมเมนต์ความเฉื่อยที่
ปลายแขนกลแต่ละแขน I m 3 คือโมเมนต์ความเฉื่อยทีป่ ลายแขนกล
แขนทีส่ องทีม่ กี ารใส่มวล I li , i = 1, 2 คือ โมเมนต์ความเฉื่อยที่
จุดศูนย์ถ่วงของแต่ละแขน vli , i = 1, 2 คือความเร็วทีจ่ ดุ ศูนย์ถ่วงของ
แต่ละแขน vmi , i = 2, 3 คือความเร็วปลายแขนกลแต่ละแขน θ1 คือ
มุมของแขนทีห่ นึ่งเทียบกับแนวดิง่ θ 2 คือมุมของแขนทีส่ องเมือ่ เทียบ
กับแขนทีห่ นึ่ง T1 และ T2 คือทอร์กทีม่ อเตอร์ขบั แขนกลแต่ละแขน

I m1

vl1

θ1
I l1

vm 2

ml1
Im2

vl 2

θ2

vm 3

mm 2 I l 2
ml 2
I m3
mm 3

รูปที่ 1 แผนผังวัตถุอสิ ระแขนกลชนิดสองข้อ
จากวิธกี ารหาสมการการเคลื่อนที่ของลากรานจ์จะได้สมการการ
เคลื่อนทีข่ องแขนกลดังนี้
Aθ&&1 + Bθ&&2 + D1 sin θ1 + D2 sin (θ1 + θ 2 ) = T1 = FV1 − Gθ&1 (1)

Bθ&&1 + Cθ&&2 + D2 sin (θ1 + θ 2 ) = T2 = FV2 − Gθ&2

(2)

โดยที่ A , B , C , D1 , D2 , F และ G คือ ผลรวมของค่าคงที่
ของตัวแปรเช่น มวล, โมเมนต์ความเฉื่อยและค่าคงทีข่ องมอเตอร์ V1
และ V2 คือ ค่าความต่างศักย์ของมอเตอร์ตวั ทีห่ นึ่งและสอง
2.2 System Identification
จากสมการการเคลื่อนทีข่ องแขนกลนํ ามาจัดเทอมใหม่โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบ Least-square
Y = ΦΘ

(3)
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จากรู ป ที่ 2 ฟ งั ก์ ช ัน ถ่ า ยโอนจากสัญ ญาณรบกวนภายในถึ ง
สัญญาณเอาต์พตุ เมือ่ H = 1 คือ
Tdi = ( I + PG ) P

(5)

( I + PG )Tdi = P

(6)

−1

⎡ 1
⎢ −π
21
⎢
⎣⎢ π 11 + g1

จากสมการ (6) คูณด้วย
การติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ใ นการทดลองหาค่ า พารามิเ ตอร์จ ะกล่ า วใน
ภายหลัง การหาค่าพารามิเตอร์จะทําการให้สญ
ั ญาณ Sine โดยทีจ่ ะเริม่
จากความถี่ 0.1-0.5 ทัง้ สองแขนและแอมฟลิจดู 1และ0.7ตามลําดับและ
กําหนดให้ sin θ ≈ θ , D = D1 + D2 และ E = D2 ทําการแปลง
ั่
ลาปาสสมการ (1) และ (2) ทัง้ สองฝงของสมการ
⎡ As 2 + Gs + D
⎡θ1 ( s ) ⎤ ⎢
F
⎢
⎥=⎢
2
⎢⎣θ 2 ( s ) ⎥⎦ ⎢ Bs + E
⎢⎣
F

Bs 2 + E ⎤
⎥
F
⎥
Cs 2 + Gs + E ⎥
⎥⎦
F

−1

⎡V1 ( s ) ⎤
⎢
⎥ (4)
⎢⎣V2 ( s ) ⎥⎦

π12
⎤
⎡ 1
⎥ ⎡ tdi11 tdi12 ⎤ = ⎢ −π
−π 21π12
21
+ π 22 + g2 ⎥ ⎣⎢tdi 21 tdi 22 ⎦⎥ ⎢
π11 + g1
⎦⎥
⎣⎢ π11 + g1

จากสมการ (7) สามารถหาฟงั ก์ชนั ถ่ายโอน
tdi11 =

1 − π 12 tdi 21
π 11 + g1

tdi12 =

−π 12 tdi 22
π 11 + g1

⎛ −π π
⎞
tdi 22 = 1 / ⎜ 21 12 + π 22 + g 2 ⎟
⎝ π 11 + g1
⎠

3. Frequency-Domain Specification
ในการควบคุมแบบป้อนกลับสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบทัวไปดั
่ ง
ในรูป ที่ 2 โดยที่ร ะบบที่อ อกแบบมีล กั ษณะเป็ น 2 DOFs จะทํา การ
อ อ ก แ บ บ ตั ว ค ว บ คุ ม G = diag ( g1 , g 2 ) แ ล ะ
F = [ f11 , f12 ; f 21 , f 22 ] ระบบสามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปดังนี้
p12 ⎤
p22 ⎥⎦

จากฟ งั ก์ ช ัน ถ่ า ยโอนเราต้ อ งการให้ ม ี ผ ลกระทบของ Input
disturbance มีค่าน้ อยๆ ดังนัน้ ข้อจํากัดในการหลีกเลี่ยงสัญญาณ
รบกวนภายในของระบบคือ
0 ≤ tdiij ≤ bdiij ;

และกําหนดให้
−1

n
r

F

Pdi
e

+
-

G

+

Pdo
u

1 ± π 12 bdi ,21

π 11 + g1

0≤

do

P

+

y

H

รูปที่ 2 A two DOFs MIMO feedback system
โดยที่ r คือ สัญญาณอ้างอิง, n คือ สัญญาณรบกวน, e คือ
สัญญาณผิดพลาด, di และ do คือ สัญญาณรบกวนภายในและ
ภายนอก, u คือ สัญญาณควบคุมและ y คือ สัญญาณเอาต์พตุ
3.1 การหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนภายในของระบบ (Plant-input
disturbance rejection)

i , j = 1, 2

เมือ่ bdiij คือ ค่าคงทีเ่ ข้าใกล้ศนู ย์
0≤

π 12 ⎤
⎡π
P = ⎢ 11
⎥
π
π
22 ⎦
⎣ 21
di

0⎤
⎥ (7)
1⎥
⎦⎥

⎛ −π 21 ⎞ ⎛ −π 21π 12
⎞
+ π 22 + g 2 ⎟
tdi 21 = ⎜
⎟/⎜
⎝ π 11 + g1 ⎠ ⎝ π 11 + g1
⎠

จากการทําการเก็บค่าพารามิเตอร์แสดงดังนี้
A / F = (0.042, 0.0624), B / F = (0.000115, 0.0119),
C / F = (0.0053, 0.0164), G / F = (0.3883, 0.4649),
D / F = (1.2599, 1.7148), E / F = (0.2891, 0.4649)

⎡p
P = ⎢ 11
⎣ p21

⎡π11 + g1
⎢
⎢ 0
⎣⎢

0⎤
⎥ P −1 ทัง้ สองข้างของสมการ
1⎥
⎦⎥

± π 12 bdi ,22

π 11 + g1

≤ bdi ,11
≤ bdi ,12

(8)
(9)

⎛ −π 21 ⎞ ⎛ −π 21π 12
⎞
+ π 22 + g 2 ⎟ ≤ bdi ,21
0≤ ⎜
⎟/⎜
⎝ π 11 + g1 ⎠ ⎝ π 11 + g1
⎠

(10)

⎛ −π π
⎞
0 ≤ 1 / ⎜ 21 12 + π 22 + g 2 ⎟ ≤ bdi ,22
⎝ π 11 + g1
⎠

(11)

3.2 การหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนภายนอกของระบบ
(Plantoutput disturbance rejection)
จากรูปที่ 2 ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนจากสัญญาณรบกวนภายนอกถึง
สัญญาณเอาต์พตุ เมือ่ H = 1 คือ
Tdo = ( I + PG ) −1

(12)

ทํ า การพิสู จ น์ ล ัก ษณะเดีย วกับ การหลีก เลี่ย งสัญ ญาณรบกวน
ภายในของระบบ ดัง นั น้ ข้อ จํา กัด ในการหลีก เลี่ย งสัญ ญาณรบกวน
ภายนอกของระบบคือ
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0≤

π 11 ± π 12 bdo ,21
≤ bdo11
π 11 + g1

(13)

0≤

π 12 ± π 12 bdo ,22
≤ bdo12
π 11 + g1

(14)

⎛ −π π
⎞ ⎛ −π π
⎞
0 ≤ ⎜ 21 11 + π 21 ⎟ / ⎜ 21 12 + π 22 + g 2 ⎟ ≤ bdo 21
⎝ π 11 + g1
⎠ ⎝ π 11 + g1
⎠

(15)

L1 =

L2 =

3.3 การติ ดตามการเคลื่อนที่ (Tracking)
จากรูปที่ 2 ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนจากสัญญาณอ้างอิงถึงสัญญาณ
เอาต์พตุ เมือ่ H = 1 คือ
Tr = ( I + PG ) PGF
−1

ar11 ≤
ar12 ≤

g1 f11 ± π 12 br 21

π 11 + g1
g1 f12 ± π 12 br 22

π 11 + g1

≤ br11
≤ br12

ar 21

⎛ −π 21
⎞
( g1 f11 ) + g2 f 21 ⎟
⎜
+
g
π
1
⎠ ≤b
≤ ⎝ 11
r 21
⎛ −π 21
⎞
π 12 + π 22 + g 2 ⎟
⎜
⎝ π 11 + g1
⎠

ar 22

⎛ −π 21
⎞
( g1 f12 ) + g2 f 22 ⎟
⎜
π +g
⎠ ≤b
≤ ⎝ 11 1
r 22
⎛ −π 21
⎞
g
+
+
π
π
⎜
12
22
2⎟
⎝ π 11 + g1
⎠

(19)

(20)

(21)

= mk (ω )

=

g1 ( p11 + g 2 det P )
1 + p22 g 2

,

g 2 ( p22 + g1 det P )
1 + p11 g1

g1 ( p11 + g 2 det P )

−1

≤ m1 (ω )

1 + p22 g 2

lim 1 + L1

−1

g 2 →∞

lim 1 + L1

= 1 + g1 / π 11

−1

g2 →0

(23)

= 1 + g1 p11

−1

−1

≤ m1 (ω )

≤ m1 (ω )

(24)
(25)

ดังนัน้ ในการออกแบบ g1 ข้อจํากัดขอบเขตเสถียรภาพคือสมการ
(24) และ (25) สําหรับการออกแบบ g 2 ข้อจํากัดขอบเขตเสถียรภาพคือ
สมการ (23) และสมการ (26)
g 2 ( p22 + g1 det P )
1 + p11 g1

−1

≤ m2 (ω )

(26)

4. การออกแบบ Controller และ Prefilter
ในการออกแบบตัวควบคุมจะทําการออกแบบให้ระบบติดตามการ
เคลื่อนที่ (Tracking) สัญญาณรูปคลื่นโดยหลีกเลีย่ งสัญญาณรบกวน
ภายในและภายนอกของระบบ (Plant-input and plant-output
disturbances)
4.1 ออกแบบสําหรับการติ ดตามการเคลื่อนที่ ขอบเขตเสถียรภาพ
และการหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
การออกแบบให้ แ ขนกลแต่ ล ะแขนเคลื่อ นที่ล ัก ษณะสัญ ญาณ
รูปคลื่นโดยมีแอมฟลิจูด 1 เรเดียน และคาบ 10 วินาที โดยหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนภายในและภายนอกของระบบ
การออกแบบขัน้ แรกจะทําการกําหนดข้อจํากัดของการติดตามการ
เคลื่อนที่ (Tracking) จากสมการที่ (18)-(19) กําหนดให้ f12 = 0, ar11
และ br11 เป็ นฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนลําดับทีส่ อง
ar11 = 0.97

ωn2
,
s + 2ζωn s + ωn2
2

ωn2
s 2 + 2ζωn s + ωn2
เมื่อ ζ = 1, ωn = 5 สํ า หรับ ar11 และ ζ = 0.7, ωn = 10 สํ า หรับ
br11 = 1.03

(22)

โดยที่ Lk ( s ) คือ Loop transmission การหา L1 ( s ) ทําโดย
การปิ ด ช่ อ งสัญ ญาณ L2 ( s ) และทํ า การหา L2 ( s ) ในลัก ษณะ
เดียวกับ L1 ( s )
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=

จากสมการ (23) พบว่าข้อจํากัดขอบเขตของ L1 ( s ) เป็ นฟงั ก์ชนั
ของ g 2 แต่เราจะต้องออกแบบ g1 แล้วจึงออกแบบ g 2 ดังนัน้ g 2 จะต้อง
อยู่ในช่วง g 2 ( jω ) ≥ gU , g 2 ( jω ) ≤ g L และเพือ่ ป้องกันการไม่
ทับซ้อนกันกับขอบเขตข้อจํากัดอื่นๆดังนัน้ จากสมการ (23)

1+

3.4 ขอบเขตเสถียรภาพ (Stability margins)
ในระบบ MIMO ข้อจํากัดสําหรับขอบเขตเสถียรภาพคือ
−1

π π
π 22 − 12 21
π 11 + g1

(18)

เมือ่ arij ≤ trij ≤ brij ; i, j = 1, 2
โดยที่ arij คือ ขอบเขตล่าง
brij คือ ขอบเขตบน
arij , brij สามารถมีคา่ เข้าใกล้ 1 หรือจะเป็ นฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนก็ได้

1 + Lk ( j ω )

g2

1+

(17)

ทํ า การพิสูจ น์ ล ัก ษณะเดีย วกับ การหลีก เลี่ย งสัญ ญาณรบกวน
ภายในของระบบ ดังนัน้ ข้อจํากัดในการติดตามการเคลื่อนทีข่ องระบบ
คือ

π π
π 11 − 21 12
π 22 + g 2

ดังนัน้ ข้อจํากัดขอบเขตของ L1 ( s ) คือ

⎛ −π π
⎞ ⎛ −π π
⎞
0 ≤ ⎜ 21 12 + π 22 ⎟ / ⎜ 21 12 + π 22 + g 2 ⎟ ≤ bdo 22 (16)
+
+
g
g
π
π
1
1
⎝ 11
⎠ ⎝ 11
⎠

เมือ่ 0 ≤ tdoij ≤ bdoij ; i, j = 1, 2
โดยที่ bdoij คือ ค่าคงทีเ่ ข้าใกล้ศนู ย์

g1

และเพื่อ หลีก เลี่ยงการรบกวนจาก t12 กําหนดให้ br12 = 0.1
และ ar12 = 0 โดยขอบเขตของการติ ด ตามการเคลื่ อ นที่ ใ นช่ ว ง
ความถี่ ω = {0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5} rad / s ส่ ว นขอบเขตของ
br11
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ยกเว้น แต่ รู ป ที่ 5 (ซ้ า ยบนและขวาล่ า ง) เส้น ทึบ สองเส้น แสดงค่ า
ar11 , br11 , ar 22 และ br 22 จากรู ป ที่ 5 พบว่ า ระบบเป็ น ไปตามทุ ก
ข้อจํากัดในโดเมนความถี่
40

30

20
Open-Loop Gain (dB)

ข้อจํากัดการหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนภายในและภายนอกของระบบ
จากสมการที่
(8)-(9)
และ (13)-(14) เมื่ อ
bdI 11 = bdI 12 = bdO11 = bdO12 = 0.1
และข้อ จํา กัด ขอบเขต
เสถียรภาพจากสมการที่ (24)-(25) โดยกําหนดให้ m1 = 4 dB และ
เพื่อความแน่นอนในการหาขอบเขตเสถียรภาพของระบบจะกําหนดให้
ข อ บ เ ข ต ข อ ง เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ น ช่ ว ง ค ว า ม ถี่
ω = {35, 50, 70, 100, 150, 250, 350, 500} rad / s จ า ก นั ้ น
ออกแบบ g1 โดยทําการ Loop-shape ในขอบเขตทีท่ บั ซ้อนกันของแต่
ละข้อจํากัดดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 การ Loop-shaping g1
จากการออกแบบ g1 จะได้ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนของระบบเวลาไม่
ต่อเนื่องประกอบด้วย ค่าอัตราขยาย (Gain), ค่าซีโรบนแกนจริง (Real
zero) และค่าโพลแบบค่าเชิงซ้อนสังยุค (Complex pole) และจากการ
ออกแบบ
f11
จะได้ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนของระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง
ประกอบด้วย ค่าอัตราขยาย (Gain) และ ค่าโพลบนแกนจริง (Real
pole) โดยระยะเวลา Sampling เท่ากับ 0.001 วินาที
17.68 z − 17.02
0.005239
, f11 =
z − 0.995
z − 1.865 z + 0.885
จากนัน้ ทําการออกแบบ g 2 และ f 22 โดยมีขอ้ จํากัดของการติดตาม
g1 =

2

การเคลื่อนที่ (Tracking) จากสมการที่ (20)-(21) กําหนดให้ f 21 = 0,
ar 22 = ar11 , br 22 = br11 , ar 21 = ar12 และ br 21 = br12 ส่วน
ขอบเขตของข้อจํากัดการหลีกเลีย่ งสัญญาณรบกวนภายในและ
ภายนอกของระบบจากสมการที่ (10)-(11) และ (15)-(16) เมือ่
bdI 21 = bdI 22 = bdO 21 = bdO 22 = 0.1
และข้อจํากัดขอบเขต
เสถียรภาพจากสมการที่ (23) และ (26) โดยกําหนดให้ m2 = 4 dB
จากนัน้ ทําการ Loop-shape ในขอบเขตทีท่ บั ซ้อนกันของแต่ละข้อจํากัด
ดังแสดงในรูปที่ 4
จากการออกแบบ g 2 จะได้ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนของระบบเวลาไม่
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย ค่าอัตราขยาย (Gain), ค่าซีโรบนแกนจริง (Real
zero) และค่าโพลแบบค่าเชิงซ้อนสังยุค (Complex pole) และจากการ
ออกแบบ
f 22
จะได้ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนของระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง
ประกอบด้วย ค่าอัตราขยาย (Gain) และ ค่าโพลบนแกนจริง (Real
pole) โดยระยะเวลา Sampling เท่ากับ 0.001 วินาทีคอื
g2 =

33.57 z − 31.2
0.005168
, f 22 =
z − 0.9949
z − 1.43z + 0.508
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0

2

การจําลองการควบคุมป้อนกลับในโดเมนความถี่ในการติดตาม
การเคลื่อนทีแ่ สดงในรูปที่ 5 เมือ่ เครือ่ งหมายดอกจันแสดงขอบเขตบน
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รูปที่ 4 การ Loop-shaping g2
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รูปที่ 5 การจําลองการควบคุมป้อนกลับในโดเมนความถีใ่ นการติดตาม
การเคลื่อนที่ : tr11 (บนซ้าย), tr12 (บนขวา), tr 21 (ล่างซ้าย), tr 22 (ล่าง
ขวา)
การจํ า ลองการควบคุ ม ป้ อนในโดเมนเวลาในการติด ตามการ
เคลื่อนทีด่ งั แสดงในรูปที่ 6 โดยพิจารณาจากสมการการป้อนกลับ
θ = ( I + PG ) P d I + ( I + PG ) dO + ( I + PG ) PGF r
−1

−1

−1

(27)

จากรูปที่ 6 แสดงค่า θ1 และ θ 2 จากเทอมทีส่ ามของสมการ (27)
พบว่าสามารถติดตามการเคลื่อนทีแ่ บบคลื่นได้ดโี ดยอยูภ่ ายในขอบเขต
บนและล่าง และจากการจําลองค่า θ1 และ θ 2 จากเทอมทีห่ นึ่งของ
สมการ (27) พบว่าสามารถหลีกเลีย่ งสัญญาณรบกวนภายในของระบบ
ได้ดี และจากการจําลองค่า θ1 และ θ 2 จากเทอมทีส่ องของสมการ
(27) พบว่าสามารถหลีกเลีย่ งสัญญาณรบกวนภายนอกของระบบได้ด ี
1.5

1.5
1

1

0.5

0.5

0

0

-0.5

-0.5

-1
-1.5

-1

0

5

10
Time(s)

15

-1.5

0

5

10

15

Time(s)

รูปที่ 6 การจําลองการควบคุมป้อนกลับในโดเมนเวลาในการติดตาม
การเคลื่อนที่ : θ1 (ซ้าย), θ 2 (ขวา)
5. การทดลอง (Experiment)
จากรูปที่ 7 แสดงแขนกลชนิดสองข้อต่อทีใ่ ช้ในการทดลอง การให้
โหลดที่ปลายแขนกลทําโดยติดกล่องที่ปลายแขนที่สองและใส่เหรียญ
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บาท เมื่อแขนกลมีการเคลื่อนทีเ่ หรียญก็จะมีการเคลื่อนทีภ่ ายในกล่อง
การขับเคลื่อนแขนกลใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด 12 โวลท์ และ Motor
driver ของ Dimension Engineering โดยมีตวั ตรวจวัดตําแหน่ ง
(Incremental encoder) ของ Omron ในการตรวจวัดตําแหน่ งของ
มอเตอร์
1st Encoder

1st Motor
1stLink

2ndEncoder

2ndLink

2nd Motor

รูปที่ 7 แขนกลชนิดสองข้อต่อทีใ่ ช้ในการทดลอง
ระบบการรับส่งข้อมูลแบบ Real-time ประกอบด้วย Host
computer ใช้สาํ หรับเขียนโปรแกรมออกแบบตัวควบคุมผ่านโปรแกรม
Matlab ทีม่ กี ารติดตัง้ QFT Toolbox และโปรแกรม LabVIEW 8.2 ส่วน
Target computer ทีม่ กี ารติดตัง้ LabVIEW 8.2 Real-time module
และต่อกับการรับส่งสัญญาณ NI PCI-6221 ของบริษทั National
instruments โดยจะมีอะนาล็อกเอาพุทต์สองช่องสัญญาณส่งค่าความ
ต่างศักย์ไปยัง Motor driver ทีร่ บั ไฟเลีย้ งมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงเพือ่ ขับมอเตอร์ทงั ้ สองตัว
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รูปที่ 8 (บนซ้าย)การติดตามการเคลื่อนทีข่ อง θ1 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ θ1d , (บนขวา)การติดตามการเคลื่อนทีข่ อง θ 2 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ θ 2 d , (ล่างซ้าย)ค่าความผิดพลาดระหว่าง θ1 กับ θ1d , (ล่างขวา)ค่า
ความผิดพลาดระหว่าง θ 2 กับ θ 2 d
จากรูปที่ 8 พบว่าการเคลื่อนทีข่ อง θ1 และ θ 2 สามารถติดตาม
การเคลื่อ นที่ข อง θ1d และ θ 2 d ได้เ ป็ น อย่า งดี โดยพบว่ า มีค วาม
ผิดพลาดในสถานะอยู่ตวั เท่ากับ 0.01 เรเดียล และ 0.008 เรเดียล
สําหรับ θ1 และ θ 2 ตามลําดับ
6. สรุปผลการทดลอง (Conclusions)
จากการออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วธิ กี ารควบคุมแบบป้อนกลับ
เชิงปริมาณ (Quantitative feedback control) สําหรับการควบคุมการ
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เคลื่อนทีแ่ ขนกลชนิดสองข้อต่อพบว่าการเคลื่อนทีข่ องแขนกลสามารถ
เคลื่อนที่ตามที่ต้องการได้ดี โดยที่ขนั ้ ตอนในการ Loop shaping
สามารถอยูบ่ นขอบเขตทีต่ อ้ งการได้ในทุกๆข้อจํากัด
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ Craig Borghesani และบริษทั Terasoft ทีใ่ ห้
การสนับสนุ นโปรแกรม QFT Toolbox งานนี้ทําที่หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ควบคุมหุ่นยนต์และการสันสะเทื
่
อน (CRV Lab) ซึง่ ตัง้ อยู่ทส่ี ถาบัน
ค้ น คว้า และพัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิต ทางอุ ต สาหกรรม (RDiPT)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รบั การสนับสนุ นบางส่วนจากสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Carter, J.T., and Greene, M.E., “Application of universal
adaptive control to a two link robot,” 1989 Proc. of the 21st
Southeastern Symposium on System Theory, Mar 1989, pp.
642-645
[2] Alan, A.Y., Sideris, A., Chuanyi, J. and Psaltis, D., “Neural
Network Control of a Two-Link Manipulator,” 1990 Proc. of
the 29st IEEE Conference on Decision and Control, 5-7 Dec
1990, pp. 3265-3266
[3] Abdelmalek, I., and Golea, N., “A Non-Quadratic Fuzzy
Stabilization and Tracking Approach to a Two-Link Robot
Manipulator control,” 2006 ISDA ’06. 60st International
Conference on Intelligent Systems Design and Applications,
Vol. 3, Oct 2006, pp. 109 - 114
[4] Yaniv, O., and Horowitz, I.M., “A Quantitative Design Method
for MIMO Linear Feedback Systems Having Uncertain
Plants,” 1985 24st IEEE Conference on Decision and
Control, Vol. 24, Part 1, Dec 1985, pp. 882-887
[5] Zhao, Y., and Layasuriya, S., “A New Formulation of
Multiple-Input Multiple-Output Quantitative Feedback
Theory,” 1995 Proc. of the American Control Conference,
Vol. 6, 21-23 June 1995, pp. 3977-3981
[6] Kundergi, R., and Nataraj, P.S.V., “Evaporator Control
Design: A Quantitative Feedback Theory Approach” 1994
Proc. of the 3rd IEEE Conference on Control Applications,
24-26 Aug 1994, pp. 1473-1474
[7] LEE, D.S., LEE, J.S., and KANG, T., “Robust Molten Steel
Level Control in a Strip-casting Process.” 2005 ISIJ
International, Vol. 45, 2005, No. 8, pp. 1165–1172
[8] Barreras, M., Villegas, C., Garcia-Sanz, M., and Kalkkuhl, J.,
“Robust QFT Tracking Controller Design for a Car Equipped
with 4-Wheel Steer-by-Wire,” 2006 CCA ’06. IEEE
International Conference on Control Applications, Oct 2006,
pp. 1312-1317

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

DRC030
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
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บทคัดย่อ
แขนกลทีส่ ร้างมาจากวัสดุทม่ี คี วามยืดหยุน่ ลักษณะทางพลศาสตร์
จะมีความสลับซับซ้อน เนื่องจากมีมุมองศาอิสระเป็ นอนันต์ ในปจั จุบนั
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของแขนกลชนิดยืดหยุ่นทีใ่ ช้โดยทัวไปจึ
่ ง
ถูกสร้างด้วยวิธกี ารประมาณ ความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองจากการ
ประมาณนี้ ทําให้การอธิบายพลศาสตร์ของแขนกลขาดความแม่นยํา
บทความนี้สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากทฤษฎีคานของ Euler Bernoulli โดยให้แกนอ้างอิงหมุน ขนานกับแขนกลทีจ่ ุดฐาน (Pseudoclamped) และแก้สมการแบบแม่นตรงด้วยวิธแี ยกตัวแปร แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์แบบแม่นตรงทีไ่ ด้ ถูกนํามาใช้หาความถีธ่ รรมชาติ และ
ถูกนํามาสร้างเป็ นแบบจําลองปริภูมสิ เตต เพือ่ ใช้ทาํ นายมุมทีเ่ คลื่อนไป
ของแขนกล แบบจําลองแบบแม่นตรงทีไ่ ด้ ถูกนํามาเปรียบเทียบกับวิธ ี
ประมาณจากสมการของ Lagrange และชุดทดลองแขนกลชนิดยืดหยุ่น
จริง ผลจากการทดลอง สรุปได้ว่าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้จาก
การแก้สมการแบบแม่นตรงมีความแม่นยําและสอดคล้องกับพลศาสตร์
ของแขนกลชนิดยืดหยุ่นทีม่ อี ยู่จริงมากกว่าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ทีไ่ ด้จากวิธกี ารประมาณ
Abstract
Flexible-link robot manipulator has complicated dynamic
system because it has infinite degrees of freedom. Presently, the
general mathematical model of flexible-link robot manipulator is
obtained from approximation method, which is not highly
accurate. This paper presents two approaches. The first
approach is based on the exact mathematical model (for
distributed parameter system) using Euler-Bernoulli thin beam
theorem. Rotating reference frame is parallel to the robot’s base,
a so-called pseudo-clamped reference frame. The separation of
variables method is used to find the solution. The second
approach considers lumped parameter system (approximation
method) and uses Lagrange method to obtain the approximate
model. The state-space model and natural frequency of the

system are obtained using both approaches. An experiment with
an actual flexible-link robot is performed. The experimental
results confirm that the exact mathematical model has higher
accuracy in predicting the system’ s dynamic than the
approximate model.
1. คํานํา
ปญั หาเรื่องการหาสมการทางคณิตศาสตร์ของระบบแขนกลชนิด
ยืดหยุ่นมีความซับซ้อนมากเนื่องจากระบบมีองศาอิสระเป็ นอนันต์ จึง
นับเป็ นงานทีท่ า้ ทายสําหรับนักวิจยั ในปจั จุบนั
สําหรับชุดทดลองแขนกลชนิดยืดหยุ่นนัน้ กําหนดให้แกนอ้างอิง
หมุน ขนานกับแขนกลทีจ่ ุดฐาน (Pseudo-clamped) [1] วัดตําแหน่ ง
การเคลื่อนทีท่ จ่ี ุดใดๆด้วย Strain gauge [2] และหาความถี่ธรรมชาติ
จากสัญญาณความเร่งจาก Accelerometer [3] แขนกลนี้ถูกยึดบนฐาน
ทีห่ มุนด้วยแรงบิดจากมอเตอร์ โดยมี Encoder วัดมุมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ในบทความนี้จะพิจารณาสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบ
แม่ น ตรงโดยสร้า งแบบจํ า ลองมาจากทฤษฎีค านบางของ Euler –
Bernoulli [4] จากนัน้ แก้สมการโดยวิธกี ารแยกตัวแปร [1] (Separable
of variables method) กับแบบจําลองที่เกิดจากวิธกี ารประมาณโดย
พิจ ารณาระบบเป็ น แบบ Lumped parameter system [5] จะสร้า ง
แบบจําลองด้วยสมการของ Lagrange [6] โดยจะแก้ระบบสมการโดย
การวิเคราะห์พลังงานทีเ่ กิดขึน้
สําหรับในบทความนี้สว่ นแรกจะกล่าวถึงลักษณะของแขนกลชนิด
ยืดหยุน่ ทีเ่ ราจะทําการพิจารณา ส่วนทีส่ องเป็ นการสร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์แบบแม่นตรง โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงปญั หาค่าขอบ [7]
การใช้สมการพลังงานในการหาผลเฉลยของแบบจําลอง ในส่วนทีส่ าม
เป็ นการสร้างแบบจําลองด้วยวิธกี ารประมาณโดยใช้การพิจารณาระบบ
เป็ น Lumped parameter systems ควบคู่ ก ั บ วิ ธ ี พ ลั ง งานของ
Lagrange โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทงั ้ สองแบบจะสามารถหา
ค่ า ความถี่ธ รรมชาติแ ละปริภู ม ิส เตตได้ ในส่ ว นสุ ด ท้า ยเป็ น การนํ า
ปริภมู สิ เตตของแบบจําลองทัง้ สองมาทําการเปรียบเทียบกับการทดลอง
จริง
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2. ปัญหาของแขนกลชนิ ดยืดหยุ่น
แขนกลชนิดยืดหยุ่นลักษณะเป็ น Pseudo-clamped ทํา จากไม้
บรรทัดเหล็กมีความหนาแน่ นต่อหน่ วยความยาวเป็ น ρ โมเมนต์ความ
เฉื่อยรอบแกนหมุนทีฐ่ านมีค่าเป็ น J b ยาว L โดยฐานสามารถหมุนได้
มีโมเมนต์ความเฉื่อยเป็ น J 0 ทีด่ า้ นปลายของแขนกลมีมวล m p ติดอยู่
โมเมนต์ความเฉื่อยของมวลนี้มคี า่ เป็ น J p โครงสร้างทัง้ หมดหมุนอยู่บน
ระนาบอ้างอิง x0 , y0 เรากําหนดสมมติฐานดังนี้ [8]
1. การเคลื่อนทีข่ องระบบแขนกลชนิดยืดหยุ่นนี้จะมีแต่ในแนวระดับ
เท่านัน้ และไม่คดิ ถึงผลกระทบต่อความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
2. พิจารณาการเปลีย่ นรูปตามแนวขวาง (transverse) เท่านัน้

P

ww (( tx, x, t))
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dx ⎥
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จากรูปที่ 1 เมื่อเราพิจารณาจุด P เป็ นจุดใดๆ ทีอ่ ยู่บนแขนกล
จะได้ว่า w( x, t ) คือระยะทางทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของจุด P เทียบกับ
แกน x บนระนาบ x, y x คือระยะทีต่ งั ้ ฉากระหว่างจุด P กับแกน
x โดยค่า x มีคา่ ประมาณ x θ (t ) คือ ค่ามุมของฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ส่วน α ( x, t ) คือ ค่าของมุมทีจ่ ดุ P เทียบกับแกน x0 , y0 จะได้
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⎝ x ⎠

(1)

α ( x, t ) = θ (t ) + arctan ⎜
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3. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์แบบแม่นตรง
ในการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบแม่นตรงนัน้ เรา
พิจารณาระบบแขนกลชนิดยืดหยุ่นเป็ นแบบต่อเนื่อง [5] โดย
แบบจําลองนี้จะสร้างจากทฤษฎีคานของ Euler – Bernoulli จะ
พิจารณาแขนกลเป็ นลักษณะคานได้ดงั นี้
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รูปที่ 1 แผนภาพของแขนกลชนิดยืดหยุน่
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จาก (3), (4) และ (5) เราสามารถเขียนสมการใหม่ได้เป็ น
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(3)

⎡ ∂ 2 w ( x, t )
d 2θ ( t ) ⎤
x
−Q ( x, t ) = ρ dx ⎢
+
⎥, 0 < x < L
2
dt 2 ⎦⎥
⎣⎢ ∂t

M ( x, t ) = EI

x
x

∂Q ( x, t ) ⎤
⎡
dx ⎥
⎢ Q ( x, t ) +
∂x
⎣
⎦

จากเรือ่ งกลศาสตร์วสั ดุเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง
โมเมนต์บดิ กับระยะทีเ่ ปลีย่ นไปได้ดงั นี้

J p, mp

y0

จากรูปที่ 2 จะได้ความสัมพันธ์ของแรงและโมเมนต์ได้เป็ นดังนี้

∂M ( x , t )
dx
∂x

รูปที่ 3 แสดงแรงต่างๆทีก่ ระทําต่อแขนกลชนิดยืดหยุน่
จากรูปที่ 3 เราจะทําการพิจารณาแรงทีก่ ระทํากับแขนกลชนิด
ยืดหยุน่ เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
L
∂ 2 w ( x, t )
T ( t ) = ( J 0 + J b + J p + m p L2 ) θ&&( t ) + ∫ ρ x
dx
0
∂t 2

+ mp L

∂ 2 w ( x, t )
∂t 2

x=L

⎛ ∂w ( x, t ) ⎞
∂2 ⎜
⎟
∂x ⎠
+ Jp ⎝ 2
∂t

(7)

x=L

จาก (6) และ (7) สมการการเคลื่อนทีส่ ามารถเขียนได้เป็ น
dx
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รูปที่ 2 พิจารณาคานแบบ Euler – Bernoulli
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EI

ψ ( x) คือ ฟงั ก์ชนที
ั ่ ข่ น้ึ อยูก่ บั ระยะทาง (Shape) เพียงตัวแปรเดียว
ั
δ (t ) คือ ฟงก์ชนที
ั ่ ข่ น้ึ อยูก่ บั เวลาเพียงตัวแปรเดียว

∂ 4 w ( x, t )
∂x 4

จากวิธกี ารแยกตัวแปรจะสามารถเขียนสมการการเคลื่อนทีไ่ ด้เป็ น

⎡
⎡
⎤⎤
⎢
⎢
⎥⎥
⎢
⎢
⎥⎥
⎢
⎢
⎥⎥
∂ 2 w ( x, t )
⎢
⎢ L
⎥⎥
dx ⎥ ⎥
⎢
⎢ − ∫0 ρ x
2
∂t
⎢
⎢
⎥⎥
2
⎢ ∂ 2 w ( x, t ) x ⎢
⎥⎥
∂ w ( x, t )
+ρ ⎢
+ ⎢ −m p L
⎥⎥ = 0
2
2
J⎢
∂t
⎢ ∂t
⎥⎥
x=L
⎢
⎢
⎥⎥
⎢
⎢
⎥⎥
2 ⎛ ∂w ( x, t ) ⎞
∂ ⎜
⎟
⎢
⎢
⎥⎥
x
∂
⎠
⎢
⎢− J p ⎝ 2
⎥⎥
⎢
∂t
⎢
⎥⎥
⎢
⎢
⎥⎥
⎢⎣
⎥ ⎦⎥
x=L ⎦
⎣⎢

− EI

∂ 4ψ ( x )
∂x 4

(8)

=

จาก (8) เราพิจารณาระบบแขนกลให้เคลื่อนทีแ่ บบอิสระ T (t ) = 0
และกําหนดให้ J = ⎡⎣ J 0 + J b + J p + m p L2 ⎤⎦

จาก (14) ω คือค่าคงทีด่ งั นัน้ จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ทข่ี น้ึ อยูก่ บั
เวลาได้เป็ น
∂ 2δ ( t )

Q ( L, t )

⎡
⎤
⎢ L
⎥
⎢ ∫0 ρ x ψ ( x ) dx ⎥
4
2
∂ ψ ( x)
⎥
xω ρ ⎢
EI
mp L ψ ( x ) x= L ⎥ = 0
− ω2ρ ψ ( x) +
J ⎢⎢
∂x 4
⎥
⎢ J ∂ψ ( x )
⎥
⎢ p ∂x
⎥
x=L ⎦
⎣

จากรูปที่ 4 เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของแรงทีเ่ กิดขึน้ ได้เป็ น

EI

∂x3

= m p L θ&&( t ) + m p
x=L

∂ 2 w ( x, t )
∂x 2

x=L

∂ 2 w ( x, t )
∂t 2

(9)

+C4 cos β x + C5 x

∂x

=0

(18)

= ψ ( x ) + C5 x

(10)

ให้ (9) และ (10) เป็ นปญั หาค่าขอบทีจ่ ดุ ปลาย ส่วนปญั หาค่าขอบทีจ่ ดุ
หมุนเป็ นดังนี้
∂w ( x, t )

ψ ( x ) = C1 sinh β x + C2 cosh β x + C3 sin β x

x=L

⎛ ∂w ( x, t ) ⎞
∂2 ⎜
⎟
∂x ⎠
= − J pθ&&( t ) − J p ⎝ 2
∂t

(17)

ผลเฉลยของ (17) สามารถเขียนได้เป็ น

x=L

w ( 0, t ) = 0

(16)

จาก (14) สามารถเขียนความสัมพันธ์ทข่ี น้ึ อยูก่ บั ระยะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
⎛ ∂w ( x, t ) ⎞
∂2 ⎜
⎟
∂x ⎠
J pθ&&( t ) + J p ⎝ 2
∂t

รูปที่ 4 แสดงแรงทีก่ ระทํากับมวลทีป่ ลายของแขนกล

EI

(15)

δ ( t ) = c1 cos ωt + c2 sin ωt = C cos (ωt − φ )

x= L

∂ 3 w ( x, t )

+ ω 2δ ( t ) = 0

จาก (15) สามารถหาผลเฉลยได้เป็ น

M ( L, t )

=

(14)

∂ 2δ ( t ) ⎛ 1 ⎞
2
⎜
⎟ = −ω .
∂t 2 ⎜⎝ δ ( t ) ⎟⎠

∂t 2
∂ 2 w ( x, t )
m p L θ&&( t ) + m p
∂t 2
x= L

1
⎡
⎡
⎤⎤
⎢
⎢ L
⎥⎥
⎢
⎢ − ∫0 ρ x ψ ( x ) dx ⎥ ⎥
⎢
x⎢
⎥⎥
ρ ⎢ψ ( x ) + ⎢ −m p L ψ ( x ) x = L ⎥ ⎥
J
⎢
⎢
⎥⎥
⎢
⎢ − J ∂ψ ( x )
⎥⎥
⎢
⎢ p ∂x
⎥⎥
x=L ⎦ ⎦
⎣
⎣

1

ωρ 4
โดยที่ C1 , C2 , C3 , C4 และ C5 เป็ นค่าคงที่ และกําหนด β = ⎛⎜ ⎞⎟
⎝ EI ⎠
แทน (18) ลงใน (17) เราสามารถเขียน C5 ให้อยูใ่ นเทอมของ
C1 , C2 , C3 ,

1
J0

และ C4 ได้ดงั นี้

⎡ L
∂ψ
⎢ ρ ∫0 xψ ( x ) dx + m p Lψ ( L ) + J p
∂x
⎣

⎤
⎥
x=L ⎦

(11)

C5 =

(12)

เพื่อให้ ψ ( x ) ไม่เท่ากับศูนย์ จากปญั หาค่าขอบทัง้ สีแ่ ละ (19)
เราสามารถเขียนสมการลักษณะเฉพาะ (Characteristic equation) ที่
อยูใ่ นรูปของ β i ได้ดงั (20)

x =0

จะเห็นว่าเรามีสมการการเคลื่อนทีค่ อื สมการ (8) และสมการปญั หา
ค่าขอบสีส่ มการ (9)-(12) โดยทุกสมการจะมีฟงั ก์ช ั ่นทีข่ น้ึ อยู่กบั สองตัว
แปรคือ ระยะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป x และเวลา t ดังนัน้ จะใช้วธิ กี าร
แยกตัวแปร (Separation of variables) เข้ามาช่วยในการแก้สมการ
w( x, t ) = ψ ( x)δ (t )
(13)

2
2
2
G ⎡( BCEF ) − ( BF ) − ( CE ) ⎤ +
⎥⎦
⎣⎢
H ( AF − CD ) + I ( AE − BD ) = 0
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(19)

(20)

401

⎛ ρ Lβ −1
m p L2 β J p β
J β
ρβ L 3 ⎛ m p L ρβ −2 ⎞
ch −
ch − p
A=⎜
+⎜
−
+
⎟ sh −
⎜ J
J 3 ⎝ J
J ⎠
J
J
J
⎝
⎛ ⎛ J p β ρ Lβ −1 ⎞ ρβ L3 ⎛ m p L ρβ −2 ⎞ m p L2 β J p β ⎞
B = ⎜⎜
−
+⎜
+
−
⎟
⎟ c−
⎟ s−
⎜ J
J ⎠
J 3 ⎝ J
J ⎠
J
J ⎟⎠
⎝⎝

⎞
⎟⎟
⎠

∞

T ( t ) − Jθ&&( t ) − ∑ δ&&r (t )κ r = 0

⎞ ⎞
⎟⎟ s ⎟
⎠ ⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
−2
⎛ ⎛ ρ Lβ −1 + J p β
⎞
⎛ m L − ρβ
⎞
ρ ⎞
⎜⎜
− β ⎟ ch + ⎜ p
+ 3 ⎟ sh + β − ⎟
⎟
⎜
β
J
J
J p ⎟⎠
⎜ ⎜⎝
⎟
⎠
⎝
D=⎜
⎟
2
3
β
β
m
L
J
ρβ L
⎜ p
⎟
− p −
⎜
⎟
3J
J
⎝ J
⎠
⎛ ⎛ J p β ρ Lβ −1
⎞ ⎛ ρβ −2 m p L
ρ ⎞ ρβ L3 ⎞
⎜⎜
−
− β ⎟ c+ ⎜
+
− 3 ⎟ s−
−⎟
β J p ⎟⎠
J
J
J 3 ⎟
⎜ J
⎠ ⎜⎝ J
E = ⎜⎝
⎟
2
⎜ mp L β J p β
⎟
−
+β
⎜
⎟
J
⎝ J
⎠
⎛ ⎛ − ρ Lβ −1 J p β
⎞
⎛ ρβ −2 m p L
⎞
ρ ⎞
⎜⎜
−
+ β ⎟ sh + ⎜
−
− 3 ⎟ ch + ⎟
⎜ J
J
J
J
β J p ⎟⎠
⎜⎝
⎟
⎠
⎝
F =⎜
⎟
−1
−
2
−
2
J pβ
mp L
⎜ ⎛ ρ Lβ
⎞ ⎛ ρβ
ρ ⎞ 2 ρβ ⎟
s
c
−
+
+
+
−
−
β
⎟
⎟ ⎜⎜
⎜⎜ ⎜
⎟
J
J
β 3 J p ⎟⎠
J ⎟⎠
⎠ ⎝ J
⎝⎝ J
⎛ ⎛ ρ L2 β −1 J p Lβ
⎞
⎛ ρ Lβ −2 m p L2
⎞
ρ ⎞
⎜⎜−
−
+
−
+ 1⎟ sh + ⎟
ch + ⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
J
J
β
m
J
J
⎜
⎟
p ⎠
⎝
⎠
G = ⎜⎝
⎟
4
m p L3 β J p Lβ
⎜ ρβ L
⎟
+
+
−
β
L
⎜
⎟
J
J
⎝ J 3
⎠
2
−2
⎛ ⎛ ρ L2 β −1 J p Lβ
⎞
⎞
⎛
⎞
m
L
ρ
ρ Lβ
⎜⎜
−
−
− p + 1⎟ s+ ⎟
⎟ c+ ⎜ −
⎟
J
β m p ⎠⎟ ⎝⎜
J
J
⎜ ⎝⎜ J
⎠ ⎟
H =⎜
⎟
3
4
⎜ ρβ L m p L β J p Lβ
⎟
+
+
−βL
⎜
⎟
J
J
⎝ J 3
⎠
2
−2
⎛ ⎛ ρ L2 β −1 J p Lβ
⎞
⎞
⎛
⎞
m
L
ρ
ρ Lβ
⎜⎜
⎟
+
−
+ p − 1⎟ ch −
⎟⎟ sh + ⎜⎜ −
⎟
⎜
J
J
β
m
J
J
⎜⎝
⎟
p ⎠
⎝
⎠
I =⎜
⎟
2
−2
−2
2 −1
⎛
⎞
⎛
⎞
m
L
J
L
β
⎜ ρ Lβ
2 ρ Lβ ⎟
ρL β
ρ
s+
+ p − 1⎟ c− ⎜
− p
−
⎟
⎜⎜ ⎜⎜
⎟⎟
⎟ ⎜ J
β m p ⎟⎠
J
J
J
⎠ ⎝
⎝⎝ J
⎠

จะเห็นได้ว่าระบบเป็ นอนันต์ ( ∞ ) ดังนัน้ หลังจากเปลีย่ นให้เป็ น
ระบบทีจ่ าํ กัด ( N ) แล้ว จะสามารถเขียนสมการของพลังงานได้ดงั นี้
พลังงานจลน์ทเ่ี กิดขึน้ ในระบบโดยพิจารณาจาก (21) เขียนได้เป็ น
T=

V=

1 N N
∑∑ δ r (t )δ s (t )Δ rs krr
2 r =0 s =0

(26)

∂ψ r (0)
δ r (t )
∂x
r =0

(27)

จาก (25) (26) และ (27) จะสามารถเขียนแบบจําลองได้เป็ น

{}

M δ&& + K {δ } = fT (t )

(28)

จาก (28)

(21)

⎡J
⎢
⎢ κ1
⎢
⎢
⎢κ
M =⎢ 2
⎢
⎢ ⋅
⎢
⎢
⎢κ N
⎣

κ1
m11

κ 2κ1
J
⋅

(22)

จากคุณสมบัตขิ อง Orthonormality เราสามารถเขียนคุณสมบัตทิ ่ี
อยูใ่ นสภาพยืดหยุน่ ได้ดงั นี้

κ2
κ1κ 2
J
m22
⋅

κ N κ1
J

⋅

⋅
⋅

κN ⎤
κ1κ N ⎥⎥

⎡1 ⎤
⎥
⎢0⎥
⎥
⎢ ⎥
⋅
⋅ ⎥
⎥, f = ⎢⋅⎥
⎢ ⎥
κ N −1κ N ⎥
⎢⋅⎥
⋅
⎥
⎢
J ⎥
⎣ 0 ⎥⎦
⎥
⋅
mNN ⎥
⎦
J

0 ⎤
⎡0 0 ⋅
⎢0 k
⋅
⋅ ⎥⎥
11
K=⎢
⎢⋅ ⋅ ⋅
0 ⎥
⎢
⎥
⎣0 ⋅ 0 k NN ⎦

แบบจําลองปริภมู สิ เตต สามารถเขียนได้เป็ น
o
⎡
x& = ⎢
−1
⎣ −[ M ] K

โดยที่ Δ rs คือค่า Kronecker delta
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r , s = 1, 2,...N

N

L

0

J

W = T (t )∑

จาก (17) ใช้คุณสมบัตขิ อง Orthonormality condition [9] จะได้

∂ψ r ( L)
∂ ( x)

(25)

สําหรับพลังงานศักย์ทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ พิจารณา (23) และงานทีเ่ กิดขึน้
จะสามารถเขียนได้เป็ น

i =1

L

κ rκ s

mrs = Δ rs +

w ( t , x ) = ∑ψ i ( x ) δ i ( t )

κ r = ρ ∫ xψ r ( x)dx + m p Lψ r ( L) + J p

1 N N &
∑∑ δ r (t )δ&s (t )mrs
2 r =1 s =1

โดยที่ m00 = J , mr 0 = m0 s = κ r และ

∞

∂ψ r ( L) ∂ψ s ( L) κ r κ s
+J p
−
= Δ rs r , s = 1, 2,3,...
∂x
∂x
J

(24)

r =1

โดยที่ sin β L = s, cos β L = c, sinh β L = sh, cosh β L = ch
ค่า ωi ทีท่ าํ ให้ (20) เป็ นจริงคือค่าของความถีธ่ รรมชาติ w ( t , x )
สามารถเขียนเป็ นผลรวมของ Eigenfunction ψ i ( x ) ได้เป็ น

0

(23)

จาก (7) เราสามารถเขียนสมการใหม่ได้เป็ น

⎛ ⎛ − ρ Lβ −1 − J p β ⎞
⎛ ρβ −2 − m p L ⎞
⎛ ρ Lβ −1 − J p β
⎜⎜
⎟⎟ sh + ⎜⎜
⎟⎟ ch + ⎜⎜
⎜
J
J
J
⎜⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
C =⎜
−2
−2
⎛
⎞
ρβ
m
L
+
2 ρβ
⎜
p
⎟⎟ c−
⎜ + ⎜⎜
J
J
⎠
⎝ ⎝

ρ ∫ψ r ( x)ψ s ( x)dx + m pψ r ( L)ψ s ( L)

∂ 2ψ r ( x) ∂ 2ψ s ( x)
dx = Δ rs krr r , s = 1, 2,3,...
∂x 2
∂x 2
0

L

EI ∫

I⎤
⎡ 0 ⎤
x + ⎢ −1 ⎥ T (t )
⎥
0⎦
⎣B f ⎦

(29)

สําหรับความสัมพันธ์ของมุมทีเ่ ปลีย่ นไปทีจ่ ดุ ใดๆ สามารถเขียนได้เป็ น
α (t , x) = θ (t ) +

N
ψ ( x)
w(t , x)
= θ (t ) + ∑ δ r r
x
x
r =0
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⎡( m1h12 + 4m2 h12 + 9m3 h12 ) ( m1h1 + 2m2 h1 + 3m3 h1 )
⎢
( m1 + m2 + m3 )
⎢ ( m1h1 + 2m2 h1 + 3m3 h1 )
⎢
( m2 + m3 )
( 2m2 h1 + 3m3 h1 )
⎢
m3
⎢⎣
( 3m3 h1 )

4. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์โดยวิ ธีการประมาณ
q4
q3

k3

q1

k2

q2

T

k1

( 2m2 h1 + 3m3 h1 ) ( 3m2 h1 )⎤
⎥
m3 ⎥
( m2 + m3 )
=M
m3 ⎥
( m2 + m3 )

m3

h3

m2

h2

m1

m3

0
I ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎡
0
⎧ x&1 ⎫ ⎡
⎥⎨ ⎬+ ⎢
⎨ ⎬=⎢
−1
−1
⎩ x&2 ⎭ ⎢⎣ − ⎡⎣ M ⎤⎦ [ K ] 0⎥⎦ ⎩ x2 ⎭ ⎢⎣ ⎡⎣ M ⎤⎦

รูปที่ 5 พิจารณาแขนกลเป็ นแบบ Lumped – parameter system
รูปที่ 5 เราจะแบ่งมวลของแขนกลแบบยืดหยุ่นในระบบออกเป็ น
ส่วนๆ (Lumped – parameter system) ทัง้ หมดสามส่วนคือ m1 , m2
และ m3 เชื่อมกันด้วย Torsional spring แบ่งเป็ นสามส่วนเช่นกันคือ
k1 , k 2 และ k 3 เราจะสร้างระบบจากสมการ Lagrange โดยกําหนด
Generalize coordinates ดังนี้ q1 คือมุมทีแ่ ขนกลเปลีย่ นแปลงไป
q2 , q3 และ q4 คือระยะของ m1 , m2 และ m3 ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยมีความสัมพัทธ์ซง่ึ กันและกันดังรูปที่ 5
พลังงานจลน์ทเ่ี กิดขึน้ ในระบบสามารถเขียนได้ดงั นี้
1
1
2
2
m1 ( h1q&1 + q&2 ) + m2 ( 2h1q&1 + q&2 + q&3 )
2
2
1
2
+ m3 ( 3h1q&1 + q&2 + q&3 + q&4 )
2

(30)

พลังงานศักย์ทเ่ี กิดขึน้ ในระบบสามารถเขียนได้เป็ น
2

U=

2

1 ⎛ q2 ⎞ 1 ⎛ q3 ⎞ 1 ⎛ q4 ⎞
k1 ⎜ ⎟ + k2 ⎜ ⎟ + k3 ⎜ ⎟
2 ⎝ h1 ⎠ 2 ⎝ h2 ⎠ 2 ⎝ h3 ⎠

2

(31)

ส่วนงานทีก่ ระทําต่อระบบคือแรงบิดของมอเตอร์สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ได้เป็ น
dWnp = Tdq1

(32)

จากสมการของ Lagrange คือ
d ⎛ ∂T ⎞ ∂T ∂U
+
= Qi i = 1, 2,..., n
⎜
⎟−
dt ⎝ ∂q&i ⎠ ∂qi ∂qi

(33)

จะสามารถเขียนได้เป็ น
M {q&&} + K {q} = fT (t )

(34)

โดยที่
0
⎡0
⎢0 k / h2
1
1
⎢
⎢0
0
⎢
0
⎣0

⎥
⎥⎦

สามารถเขียนในรูปปริภมู สิ เตตได้ดงั นี้

h1

T=

m3

0
0
k2 / h22
0

⎤
0 ⎥⎥
=K
0 ⎥
⎥
k3 / h32 ⎦
0

⎡1 ⎤
⎢0 ⎥
⎢ ⎥= f
⎢0 ⎥
⎢ ⎥
⎣0 ⎦

⎤
⎥ T (t )
f ⎥⎦

(35)

⎧ q&1 ⎫
⎧ q&&1 ⎫
⎧ q1 ⎫
⎧ q&1 ⎫
⎪q& ⎪
⎪ q&& ⎪
⎪q ⎪
⎪q& ⎪
โดยที่ x&1 = ⎪⎨ 2 ⎪⎬ , x&2 = ⎪⎨ 2 ⎪⎬ , x1 = ⎪⎨ 2 ⎪⎬ , x2 = ⎪⎨ 2 ⎪⎬
⎪ q&3 ⎪
⎪ q&&3 ⎪
⎪ q3 ⎪
⎪ q&3 ⎪
⎪⎩q&4 ⎭⎪
⎪⎩ q&&4 ⎭⎪
⎪⎩q4 ⎭⎪
⎩⎪q&4 ⎭⎪

สามารถเขียนเอาต์พตุ ของระบบได้ดงั นี้

จะเห็นได้วา่ ในระบบนี้ มีจาํ นวนองศาอิสระเท่ากันจํานวนของมวล
ทีก่ าํ หนดขึน้ ดังนัน้ ความถีธ่ รรมชาติจะมีทงั ้ หมดสามค่า
5. การทดลอง
รูปที่ 6 แสดงชุดทดลอง ขับด้วยมอเตอร์กระแสตรงมีอตั ราการทด
เป็ น 64:1 วัดมุมด้วย Encoder ความละเอียด 360 เส้น ส่วนตําแหน่ ง
ณ จุดต่างๆ ของแขนกลถูกวัด Strain gauge มีทงั ้ หมดสามจุดดังรูป
คุณสมบัตทิ างกายภาพของแขนกลเป็ นดังนี้
E (Young modulus)
2.1x1011
N/m2
I (Area moment of inertia)
1.67x10-11 m4
L (Length)
0.54
m
-4
J 0 (Inertia of rotor and hub)
1.755x10
kg.m2
ρ (Linear mass density)
0.25
kg/m
J p (Inertia of the payload)
0.012
kg.m
m p (Mass of the payload)
0.09917
kg
ในการทดลองเพือ่ หาค่าความถีธ่ รรมชาตินนั ้ จะใช้อุปกรณ์ตรวจวัด
ความเร่ง Sparkfun รุน่ SEN-00395 ใช้ Fast Fourier Transform ใน
การหาค่าความถีธ่ รรมชาติผลทีอ่ อกมาเป็ นดังรูปที่ 7 ซึง่ มีความเด่นชัด
ทัง้ หมดสามโหมด สําหรับสัญญาณทีไ่ ด้รบั จาก Strain gauge เพือ่ ทํา
การวัด ตํ า แหน่ ง นั น้ สัญ ญาณมีค่ า ตํ่ า มากดัง นั น้ จึง มีก ารสร้า งวงจร
Amplifier จาก Op-amp เบอร์ CA 3140 สร้างเป็ นวงจร
Instrumentation amplifier
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จากผลการทดลองค่ามุมทีจ่ ดุ ปลายและค่าความถีธ่ รรมชาติทไ่ี ด้ดงั
ตารางที่ 1 และจากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
แบบแม่ น ตรงของแขนกลชนิ ด ยื ด หยุ่ น มี ค วามแม่ น ยํ า มากกว่ า
แบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ จากวิธกี ารประมาณ เมื่อทําการเปรียบเทียบกับ
ผลการทดลองจริง

รูปที่ 6 ชุดทดลองแขนกลชนิดยืดหยุน่
สํ า หรับ แบบจํ า ลองด้ว ยวิธ ีก ารประมาณ พารามิเ ตอร์ จ ากชุ ด
ทดลองแขนกลเป็ นดังนี้
h1 = h2 = 0.16 m ,

h3 = 0.24 m

k1 = k2 = 8.14 N.m/rad, k 3 = 3.99 N.m/rad

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานนี้ได้รบั การสนับสนุ นบางส่วนจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

m1 = m2 = 0.03762 kg , m3 = 0.09917 kg
50

Magnitude (dB)

Mode1
Mode2

0

Mode3

-50

-100
-2

-1

10

10

0

1

2

10
10
Frequency (rad/sec)

3

10

10

รูปที่ 7 ค่าความถีธ่ รรมชาติทไ่ี ด้จากการทดลอง
ตารางที่ 1 ความถีธ่ รรมชาติของแขนกลชนิดยืดหยุน่ (Hz)
Approximate
Natural
Experiment
Exact model
model
modes
1
2.8
3.4
2.11
2
20.17
10.85
14.53
3
38.99
23.66
42.18
1.5

Approximation model

Output(Tip angle,Radian.)

1
Exact model

0.5

Experiment

0

-0.5
0

5

10

15

20
t(sec.)

25

30

35

40

รูปที่ 8 ผลการทดลองเมือ่ ทําการเปรียบเทียบระหว่างแบบจําลองแบบ
แม่นตรง แบบจําลองโดยการประมาณและการทดลองจริง
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6. สรุป
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบแม่นตรงเหมาะสําหรับนํ าไปใช้
จําลองระบบที่มคี วามยืดหยุ่นตัวได้เป็ นอย่างดี สาเหตุ ท่ที ําให้ผลการ
ทดลองของแบบจําลองมีความคลาดเคลื่อนนัน้ ส่วนแรกเกิดจากการ
สร้างแบบจําลองซึ่งมีองศาอิสระเป็ นอนันต์มาเป็ นแบบจํากัด อีกส่วน
หนึ่งมาจากการทดลองมีการใช้ Strain gauge มาเป็ นตัวตรวจวัด ซึง่
Strain gauge นัน้ จะขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ ทําให้ผลจากการทดลองจริงมีความคลาดเคลื่อน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาค่าความแข็งตึง (stiffness) ของสเตเตอร์
มอเตอร์อลั ตราโซนิคเชิงเส้นโค้งด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ มอเตอร์อลั
ตราโซนิกมีส่วนประกอบหลักที่สําคัญสองส่วนคือ สเตเตอร์ และ
โรเตอร์ ในกรณีศกึ ษานี้สเตเตอร์มลี กั ษณะเป็ นคานโค้งทําหน้าทีข่ บั
โรเตอร์ให้เคลื่อนทีต่ ามแนวของคานโดยอาศัยคลื่นเคลื่อนที่ ซึง่ คลื่น
เคลื่อนทีเ่ กิดจากการสันสะเทื
่
อนของคานเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณ
แบบฮาร์โมนิกส์ โดยทัวไปวั
่ สดุเพียโซอิเล็กทริก ถูกใช้เป็ นตัวทํางานที่
กระตุ้นให้เกิดแรงแบบฮาร์โมนิกส์ในมอเตอร์อลั ตราโซนิค ค่าความ
แข็งตึงของสเตเตอร์และผลการตอบสนองเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณ
ฮาร์โมนิกส์จากตัวทํางานเพียโซอิเล็กทริกถูกศึกษาด้วยแบบจําลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ จากผลการศึกษาพบว่าค่าความแข็งตึงของสเตเตอร์มผี ล
ต่ อ ความสูง ของคลื่น เคลื่อ นที่แ ละความถี่ท่ีทํ า ให้เ กิด คลื่น เคลื่อ นที่
ระบบที่มคี ่าความแข็งตึงตํ่าจะมีค่าความถี่ทํางานตํ่ากว่าระบบที่มคี ่า
ความแข็งตึงสูง นอกจากนัน้ ระบบทีม่ คี า่ ความแข็งตึงตํ่าจะให้แอมปลิจดู
ของคลื่นเคลื่อนทีส่ งู กว่าอีกด้วย ดังนัน้ ค่าความแข็งตึงของระบบจึงมี
ความสําคัญต่อการออกแบบและประสิทธิภาพของมอเตอร์อลั ตราโซนิค
เชิงเส้นโค้ง
Abstract
The main purpose of this research is to study system
stiffness of curvilinear ultrasonic motors by using finite element
method. An ultrasonic motor system consists of a rotor and a
stator. The stator drives and guides a rotor along the curve beam
to any specific angular position by using traveling wave. In this
study, the stator is similar to a curve beam. The traveling wave is
generated by piezoelectric actuators on the curve beam which is
excited by the harmonic signal. The stator stiffness and the stator

response are investigated. The finite element results show that
the stator stiffness have an effect on the wave amplitude and
operating frequency of the traveling wave. The simulations show
that the wave amplitude is high when the stator stiffness is
decreased, while the operating frequency is increased as the
stator stiffness increases. Accordingly, the system stiffness has
an important role on the design and efficiency of the ultrasonic
curvilinear motor.
1. บทนํา
มอเตอร์อลั ตราโซนิคสามารถแบ่งออกได้สองรูปแบบด้วยกันคือ
มอเตอร์อลั ตราโซนิคทีม่ กี ารเคลื่อนทีใ่ นลักษณะเส้นตรง (linear motor)
[1-4] และแบบหมุน (rotary motor) [4-7] โดยปกติแล้วมอเตอร์อลั ตรา
โซนิคมีสว่ นประกอบหลักทีส่ าํ คัญสองส่วนด้วยกันคือ สเตเตอร์ (stator)
และโรเตอร์ (rotor) ซึง่ กรณีศกึ ษานี้สเตเตอร์มลี กั ษณะเป็ นคานโค้งทํา
หน้าที่ขบั ให้โรเตอร์เกิดการเคลื่อนทีต่ ามแนวของคาน โดยอาศัยคลื่น
เคลื่อ นที่ (traveling
wave) การเกิด คลื่น เคลื่อ นที่น้ี จ ะอาศัย ตัว
ทํา งานเพีย โซอิเ ล็ก ทริก ที่ติด ตัง้ บนคานโค้ง และเมื่อ ถูก กระตุ้นด้ว ย
สัญญาณฮาร์โมนิกส์ส่งผลให้มแี รงไปกระทําต่อสเตเตอร์ทําให้เกิดการ
สันเกิ
่ ดขึน้ เนื่องจากตัวทํางานเพียโซอิเล็กทริกมีคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถ
เปลีย่ นขนาดเมือ่ ได้รบั การกระตุน้ จากไฟฟ้า ดังนัน้ เมื่อนํ าไปติดตัง้ เป็ น
ตัวทํางานบนคานโค้ง ในรูปแบบที่เหมาะต่ อการกําเนิดคลื่นเคลื่อนที่
แล้วกระตุ้นด้วยสัญญาณฮาร์โมนิกส์จะทําให้คานเกิดการสันสะเทื
่
อน
และส่งผลให้เกิดคลื่นเคลื่อนที่ขน้ึ
มอเตอร์อลั ตราโซนิกสามารถ
นํ ามาใช้เป็ นตัวทํางานในอุ ปกรณ์ สมัยใหม่ เช่น ควบคุมการเคลื่อนที่
ของเลนส์ในกล้องถ่ายรูปซึ่งส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้งานจากอัลตราโซ
นิคมอเตอร์ทงั ้ สองรูปแบบทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในปจั จุบนั ยังมีงาน
อีกเป็ นจํานวนมากทีต่ อ้ งการการเคลื่อนทีใ่ นแนวเส้นโค้ง [8-9] เช่น การ
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ปรับองศาของกล้องจับภาพหรือข้อต่อของหุ่นยนต์ ลักษณะของคลื่นที่
เกิดในมอเตอร์อลั ตราโซนิคเชิงเส้นโค้ง [8,14] เป็ นแบบเดียวกับคลื่นที่
เกิดขึ้นกับคานตรง (beam) หรือแบบแผ่นแบน (plate) [1-3]
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสันสะเทื
่
อนของ
มอเตอร์อลั ตราโซนิกเชิงเส้นโค้งเมือ่ ค่าความแข็งตึงของระบบเปลีย่ นไป
เนื่องจากการเปลีย่ นความหนาของสเตเตอร์ดว้ ยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
2. แบบจําลองไฟไนต์เอลิ เมนต์ของสเตเตอร์ของมอเตอร์อลั ตรา
โซนิ กเชิ งเส้นโค้ง
งานวิจยั นี้มุ่งเน้นการศึกษาถึงผลทีเ่ กิดจากความแข็งตึงของสเต
เตอร์ ท่ีม ีผ ลต่ อ การกํ า เนิ ด คลื่ น เคลื่ อ นที่แ ละพฤติ ก รรมการสัน่ ใน
มอเตอร์อลั ตราโซนิกเชิงเส้นโค้ง โดยเปลีย่ นความหนาของสเตเตอร์เมือ่
ตําแหน่งและจํานวนของตัวทํางานตัวทํางานยังคงเท่าเดิม
2.1 การจัดวางตัวทํางานบนสเตเตอร์
กรณี ศึก ษานี้ ไ ด้อ อกแบบสเตเตอร์ ท่ีม ีค วามหนาของคานโค้ ง
แตกต่างกันสองขนาด คือ ขนาดที่ 1 มีความหนา h = 1 mm และขนาด
ที่ 2 มีความหนา h = 1.5 mm ตามลําดับ โดยมีการจัดวางตัวทํางานบน
คานโค้งเหมือนกัน คานโค้งมีรศั มี R=60 mm เมือ่ h = 1 mm, R=60.5
mm เมือ่ h = 1.5 mm, กว้าง b=9 mm และคานโค้งมีมุมเปิ ด φ0=π/2
ใช้ตวั ทํางานเพียโซอิเล็กทริกชนิด Lead Zirconate Titanate (PZT) ที่
มีความหนา ha=0.5 mm ดังแสดงในรูปที่ 1 ตัวทํางานเพียโซอิ
เล็กทริกทีต่ ดิ บนคานโค้งขนาดความยาว λ/2 หรือเท่ากับครึง่ หนึ่งของ
ความยาวคลื่น เมื่อ λ คือความยาวคลื่น ตัวทํางานถูกกระตุ้นด้วย
สัญญาณไฟฟ้า Acos(ωt) และ Asin(ωt) เมื่อ A คือขนาดของแอมปลิ
จูด, ω คือความถีท่ าํ งาน และ t คือเวลา

ของคานยึด (fix) ทัง้ แกน R และ θ ส่วนทีโ่ หนดปลายทีเ่ หลือยึดเฉพาะ
แกน θ เท่านัน้ กระตุน้ ด้วยสัญญาณไฟฟ้า Acos(ωt) และ Asin(ωt)
ทีต่ วั ทํางานเพียโซอิเล็กทริกดังแสดงในรูปที่ 1 และใช้ time step
เท่ากับ 0.027 วินาที แบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ แบ่งเป็ น 175 เอลิเมนต์ มี
ทัง้ หมด 269
โหนด โดยการวิเ คราะห์ผ ลเลือกใช้แบบ transient
analysis เพือ่ ดูการเกิดคลื่นเคลื่อนที่ ซึง่ การหาความถีท่ ท่ี าํ ให้เกิดคลื่น
เคลื่อ นที่โ ดยเปลี่ย นความถี่ข องสัญ ญาณไฟฟ้ า ที่ก ระตุ้น แล้วสัง เกต
พฤติกรรมของคลื่นที่เกิดขึน้ โดยคลื่นเคลื่อนที่จะเกิดเมื่อเคลื่อนที่ไป
ทิศทางเดียวและสมํ่าเสมอตลอดคานโค้ง ซึง่ ความถีด่ งั กล่าวจะเรียกว่า
ความถีท่ าํ งาน
3.ผลการคํานวณ
จากตารางที่ 1 แสดงความถีธ่ รรมชาติของระบบของมอเตอร์อลั ตรา
โซนิกเชิงเส้นโค้งเมือ่ ความหนาของสเตเตอร์มขี นาดต่างกัน
พบว่า
ความถีธ่ รรมชาติของสเตเตอร์ทห่ี นาขึน้ ทําให้ความถีธ่ รรมชาติของ
ระบบสูงตามไปด้วย
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถีธ่ รรมชาติของมอเตอร์ทงั ้ สองรูปแบบ
Mode
ความถีธ่ รรมชาติ (Hz)
h = 1 mm
h = 1.5 mm
2
1318
1817
3
2575
3517
4
4912
6579
5
6563
10444
6
10589
14012
7
13960
18558
8
17731
23924
9
22537
29563
10
27283
34632
รูปที่ 3 และรูปที่ 4 แสดงผลการคํานวณการตอบสนองเชิงความถีท่ งั ้
สองพบว่า สเตเตอร์ทม่ี คี วามหนา 1.5 mm
จะมีความถีท่ าํ งาน
(operating frequency) สูงกว่าแต่มขี นาดของคลื่นเคลื่อนทีต่ ่าํ กว่า
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้วา่ สเตเตอร์ทบ่ี างกว่าจะให้แรงขับทีม่ ากกว่าเพราะ
แรงขับของมอเตอร์ขน้ึ กับขนาดความสูงของคลื่นเคลื่อนที่

รูปที 1 แสดงแผนภาพของระบบของมอเตอร์อลั ตราโซนิกเชิงเส้นโค้ง
2.2 แบบจําลองไฟไนต์เอลิ เมนต์
แบบจํา ลองไฟไนต์เ อลิเ มนต์ข องสเตเตอร์ข องมอเตอร์อ ัล ตรา
โซนิกเชิงเส้นโค้งมีทงั ้ สองความหนาคือ h=1 mm และ h=1.5 mm
ตามลํ า ดับ ซึ่ง ติด ตัง้ ตัว ทํา งานเพีย โซอิเ ล็ก ทริก และวัส ดุ ดูด ซับ การ
สันสะเทื
่
อน (damper) หนา 0.5 mm ติดอยู่ดว้ ย จากนัน้ เปลีย่ นพิกดั ที่
ใช้ จ ากพิก ัด ฉากเป็ น พิก ัด ทรงกระบอก แล้ ว กํ า หนดเงื่อ นไขขอบ
(boundary condition) คือ โหนด (node) ทีข่ อบ ณ ตําแหน่ งกึง่ กลาง
406

รูปที่ 3 แสดงผลการตอบสนองเชิงความถีข่ องสเตเตอร์หนา 1 mm
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รูปที่ 4 แสดงผลการตอบสนองเชิงความถีข่ องสเตเตอร์หนา 1.5 mm
รูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงการเคลื่อนทีข่ องคลื่นของสเตเตอร์ความหนา
1 mm และ 1.5 mm ตามลําดับ เมือ่ สเตเตอร์ถกู กระตุน้ ทีค่ วามถีท่ าํ งาน
(operating frequency) พบว่าสเตเตอร์หนา 1 mm มีคา่ ความถีท่ าํ งาน
เท่ากับ 21000 Hz ซึง่ น้อยกว่าสเตเตอร์หนา 1.5 mm ทีม่ คี า่ ความถี่
ทํางานเท่ากับ 26200 Hz และจากผลการคํานวณพบว่าพฤติกรรมของ
คลื่นมีลกั ษณะเหมือนกัน แต่ความถีท่ าํ งานและขนาดความสูงของคลื่น
มีคา่ แตกต่างกันซึง่ มีผลมาจากค่าความแข็งตึงของสเตเตอร์ทต่ี ่างกันซึง่
ขึน้ กับความหนาของสเตเตอร์นนเอง
ั่

รูปที่ 5 แสดงคลื่นเคลื่อนทีข่ องสเตเตอร์ทม่ี คี วามหนา 1 mm
ทีก่ ระตุน้ ด้วยความถีท่ าํ งาน 21000 Hz

รูปที่ 6 แสดงคลื่นเคลื่อนทีข่ องสเตเตอร์ทม่ี คี วามหนา 1.5 mm
ทีก่ ระตุน้ ด้วยความถีท่ าํ งาน 26200 Hz
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของสเตเตอร์กบั ความสูง
ของคลื่นเคลื่อนทีเ่ มือ่ กระตุน้ ทีค่ วามถีท่ าํ งานซึง่ เป็ นความสัมพันธ์แบบ
เชิงเส้น พบว่าสเตเตอร์ทม่ี คี วามหนาน้อยจะให้คลืน่ ทีม่ แี อมพลิจดู สูง
ขณะทีค่ วามสูงของคลื่นจะลดลงเมือ่ สเตเตอร์มคี วามหนามากขึน้

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของสเตเตอร์กบั ความสูง
ของคลื่นเคลื่อนที่
4.สรุป
จากผลการจําลองแบบสเตเตอร์ของมอเตอร์อลั ตราโซนิกเชิงเส้น
โค้ง ที่ค วามหนาต่ า งกัน สรุ ป ได้ว่ า ค่ า ความสูง และความถี่ข องคลื่น
เคลื่อนทีจ่ ะขึน้ กับค่าความแข็งตึงของสเตเตอร์ และพบว่าสเตเตอร์ของ
มอเตอร์ทห่ี นามีคา่ ความแข็งตึงของระบบมากกว่าสเตเตอร์ของมอเตอร์
ที่บ าง จึง ส่ง ผลให้ค วามถี่ทํา งานของสเตเตอร์แ บบบางมีค่ า ตํ่ า กว่า
มอเตอร์แบบหนา และขนาดความสูงของคลื่นเคลื่อนทีข่ องมอเตอร์แบบ
บางจะสูงกว่ามอเตอร์แบบหนา และจะลดลงอีกเมื่อความหนาของสเต
เตอร์มากขึน้ ซึง่ ขนาดของแอมพลิจดู ของคลื่นเคลื่อนทีจ่ ะส่งผลโดยตรง
ต่อแรงขับของมอเตอร์ ซึง่ มอเตอร์ทม่ี แี อมพลิจดู ของคลื่นสูงจะทําให้แรง
ขับมากขึน้ ด้วย
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ชุดกลไกการเคลื่อนทีน่ าโนจะใช้ตวั กระตุน้ เพียโซอิเล็กทริกในการ
ทําหน้าทีข่ บั เคลื่อนตําแหน่ง
โดยผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของ
ตัวกระตุน้ เพียโซอิเล็กทริกในชุดกลไกนาโนถูกควบคุมด้วยตัวควบคุม
PID ทีม่ กี ารปรับตัง้ ตัวคูณไว้ให้ทาํ งานได้อย่างเหมาะสมไว้อยูแ่ ล้วจาก
ทางผูผ้ ลิต แต่เมือ่ นํามาใช้ประยุกต์กบั เครือ่ งทดสอบการอ่านเขียนใน
งานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพบว่า จะมีผลเนื่องจากทางพลศาสตร์
ของโครงสร้างกลไกทีอ่ อกแบบเพิม่ เติมและวางบนชุดกลไกนาโนนี้ ทํา
ให้ผลตอบสนองการเคลื่อนตําแหน่งเปลีย่ นไป จึงจําเป็ นต้องปรับตัง้
ค่าตัวคูณ PID ซึง่ เดิมต้องใช้เวลานานในการปรับตัง้ เนื่องจากมีหลาย
ตัวแปรทีต่ อ้ งปรับตัง้ ไปพร้อม ๆ กันและใช้คนเป็ นผูป้ รับตัง้ ตัวควบคุม
บทความนี้นําเสนอการจําลองวิธกี ารปรับตัง้ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ (Optimal
control) โดยให้เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ (Auto-tuning) กับชุดกลไกการ
เคลื่อนทีข่ องเครือ่ งทดสอบการอ่านเขียนในงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
เทคนิค Iterative Feedback Tuning (IFT) นํามาใช้ปรับตัง้ ในการศึกษา
นี้
และผลจากการจําลองแสดงว่าค่าตัวคูณของตัวควบคุมลู่เข้าค่าที่
เหมาะสมทีต่ ามฟงั ก์ชนั จุดประสงค์ทก่ี าํ หนด
Abstract
A piezoelectric actuator is used in the application of nanopositioning such that it can move nano-mechanism to desired
position accurately. Usually, manufacturers of the nanomechanism system have tuned the system to obtain the best
dynamic performance of positioning movement. But In the
application of HDD industry, it found that the addition of
mechanism on nano-mechanism affects to the dynamic
performance of position movement. It is necessary to adjust the
PID parameters, which can be time-consuming due to several
parameters. In this study, The optimal control with Auto-tuning for
positioning to nano-mechanism of tester on HDD industry was
presented. And technique of the Iterative Feedback Tuning (IFT)

also was associated with control to obtain the optimal gains with
defined cost function.
1. ความเป็ นมา
การเคลื่อนทีข่ องชุดทดสอบหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์จะถูกกระตุน้ ใน
ระดับนาโนสเกลด้วยชุดกลไกนาโน (nano-mechanism) ซึง่ ใช้ตวั
กระตุน้ แบบเพียโซอิเล็กทริค (piezoelectric) เป็ นตัวขับเคลื่อนตําแหน่ง
ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของตัวกระตุน้ แบบเพียโซอิเล็กทริคภายใน
ชุดกลไกนาโนนี้ถกู ควบคุมต้วยตัวควบคุมแบบ PID ทีม่ กี ารปรับตัง้
ค่าตัวคูณไว้ให้ทาํ งานได้อย่างเหมาะสมไว้อยูแ่ ล้วจากทางผูผ้ ลิต แต่เมือ่
นําชุดกลไกนาโนมาประยุกต์ชใ้ นงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ โครงสร้าง
เพิม่ เติมจะถูกวางลงบนชุดกลไกนาโนทําให้ผลตอบสนองทางพลศาสตร์
นัน้ มีการเปลีย่ นไปไม่เหมาะสมเหมือนอย่างเดิม จึงควรมีการปรับตัง้ ตัว
ควบคุมอีกครัง้ เพือ่ ให้ได้หรือเข้าใกล้คา่ ตัวคูณทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีใ่ ห้ผล
ตอบสนองลู่เข้าสูส่ ถานะคงตัวเร็วทีส่ ดุ
แต่วธิ กี ารปรับตัง้ ตัวควบคุมทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยทัวไปนั
่ น้ ต้องใช้ความรูค้ วามชํานาญหรือประสบการณ์ทางวิศวกรรมควบคุมของผูใ้ ช้ใน
การปรับตัง้ ให้ได้คา่ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ซึง่ เป็ นเรือ่ งยากและไม่สะดวกใน
การนําไปใช้จริงในอุตสาหกรรม การปรับตัง้ แบบอัตโนม้ต(ิ auto-tuning)
[1] ซึง่ ให้การปรับตัง้ ตัวควบคุมเป็ นวิธกี ารทีง่ า่ ยและสะดวกต่อผูป้ รับตัง้
จึงถูกนํามาประยุกต์ใช้ดว้ ยร่วมกับการปรับตัง้ ตัวควบคุมแบบเหมาะสม
ทีส่ ดุ
โดยทั ่วไปการปรับตัง้ ตัวควบคุมทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดทีน่ ิยมใช้มากทีส่ ดุ
คือวิธขี องซีกเลอร์และนิโคลส์ [2] เพราะเป็ นวิธกี ารปรับตัง้ ทีง่ า่ ย ซึง่
ต่อมามีวธิ ปี รับตัง้ หลายวิธที พ่ี ฒ
ั นาต่อมาจากวิธขี องซีกเลอร์และนิโคลส์
เช่น Chien-Hrones-Reswick method, Cohen-Coon method [1] และ
relay feedback tuning [3] เป็ นต้น วิธเี หล่านี้มกั จะใช้ได้ผลดีทก่ี บั ระบบ
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงช้าอย่างระบบ industrial process control แต่มกั จะ
ใช้ไม่สะดวกนักกับระบบทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเร็ว [4] อย่างเช่นระบบใน
ชุดกลไกนาโน และวิธเี หล่าก็ไม่ได้ประกันว่าผลตอบสนองลู่เข้าค่าที่
เหมาะสมทีส่ ดุ หรือลู่เข้าฟงั ก์ชนั จุดประสงค์ (cost-function)
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วิธ ี Optimization [5] เป็ นวิธกี ารปรับตัง้ ทีอ่ ยูใ่ นคูม่ อื ในการใช้งาน
ตัวควบคุมซึง่ ให้ผลดีและเป็ นแนวในการปรับตัง้ ในงานอุตสาหกรรม แต่
ก็ตอ้ งอาศัยความชํานาญของผูป้ รับตัง้ และไม่ได้ประกันว่าผลตอบสนอง
ลู่เข้าสูค่ า่ ทีน่ ้อยทีส่ ดุ ของฟงั ก์ชนั จุดประสงค์
วิธ ี Iterative Feedback Tuning (IFT) [6], [7] เป็ นวิธปี รับตัง้ ตัว
ควบคุมทีม่ เี ป้าหมายหาค่าทีน่ ้อยทีส่ ดุ ของฟงั ก์ชนั จุดประสงค์แบบ local
ข้อดีของวิธนี ้คี อื ไม่ตอ้ งรูฟ้ งั ก์ชนั ถ่ายโอนของระบบ ใช้แต่เพียงข้อมูลขา
เข้าและขาออกเท่านัน้ ในการปรับตัง้ และมีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน
มาก วิธ ี IFT จึงถูกเลือกใช้ในการศึกษานี้
2. วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ปรับตัง้ ค่าตัวคูณในตัวควบคุมทีใ่ ห้ผลตอบสนองทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ
2.เพือ่ ทําให้การปรับตัง้ ค่าตัวคูณเป็ นแบบอัตโนมัติ (auto-tuning)
เพือ่ ลดความยุง่ ยากและเพิม่ ความสะดวกสําหรับใช้ในอุตสาหกรรม
3.เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุดปรับตัง้ ตัวคูณในตัวควบคุมจริง
ให้ใช้ได้ในสายการผลิต
3 วิ ธีการ
ในหัวนี้กล่าวถึงข้อกําหนดและวิธแี ก้ปญั หาทีถ่ กู ใช้ในการศึกษานี้

รูปที่ 3.2 ผลตอบสนองทีค่ า่ Gsp ต่างๆ
G( s) =

a × ω n2
s 2 + 2ξω n s + ω n2

(2)

3.2 Plant
Plant แทนระบบทีถ่ กู ใช้ในบทความนี้จะได้จากการประมาณ plant
ด้วยผลตอบสนองของชุดกลไกนาโน โดยกระตุน้ ระบบด้วยสัญญาณ
พัลส์ชว่ งสัน้ (short pulse)ทีม่ ขี นาดแอมพลิจดู 1000 nm และช่วงเวลา
กระตุน้ 0.36 msec ซึง่ ผลตอบสนองได้แสดงในรูปที่ 3.3, 3.4

3.1 ตัวควบคุม (Controller)

รูปที่ 3.3 Short Pulse response ของระบบก่อนควบคุมในโดเมนเวลา
รูปที่ 3.1 ตัวควบคุมทีใ่ ช้ในการพิจารณา
U = G prop (G sp Ysp − Y ) +
−

G diff s
( s + 1 / Tdiff )

Y

1
(Ysp − Y )
Tint s

(1)

ตัวควบคุมทีใ่ ช้มโี ครงสร้างดังรูป 3.1 และเขียนในรูปสมการได้ตาม
สมการ (1) โดย U คือ สัญญาณควบคุม, Ysp คือ สัญญาณขาเข้า, Y คือ
สัญญาณขาออก, Gprop, Gsp, Tint, Gdiff, Tdiff คือ ค่าตัวแปรของตัว
ควบคุม
ค่า Gsp จะถูกตัง้ ให้มคี า่ เท่ากับ 0 เนื่องจากจะทําให้ผลตอบสนอง
ไม่มกี ารถอยกลับทําให้ผลตอบสนองเข้าสูส่ ถานะคงตัวเร็วทีส่ ดุ ดังรูปที่
3.2 ซึง่ เป็ นผลจากการจําลองระบบดังสมการ (2) เมือ่ ให้คา่ a = 1 แล้ว
ทําการควบคุมด้วยการเปลีย่ นค่า Gsp ต่างๆ
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รูปที่ 3.4 Short Pulse response ของระบบก่อนควบคุมในโดเมน
ความถี่
รูปที่ 3.3 และ 3.4 เส้น average test คือ ผลเฉลีย่ จากทีว่ ดั จากชุด
กลไกนาโนจริง เส้น simulate คือ ผลจากการจําลองของระบบทีไ่ ด้ถกู
ประมาณ plant จากเส้น average test จะประมาณ plant ว่าเป็ นระบบ
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แบบ 2nd order ดังทีเ่ ขียนได้ในสมการ (2) ค่า a จะได้จากการคูณแก้
ปรับขนาดให้ผลในช่วงความถีธ่ รรมชาติ (ωn) มีขนาดเท่ากับสัญญาณ
average test ส่วนค่า ωn ได้จากสังเกตค่าความถีธ่ รรมชาติในรูปที่
3.4 และค่าอัตราความหน่วง (ξ) ได้จากวิธอี ตั ราลดลงเชิงล็อกกาลิทม่ึ
[8]
โดยใช้ยอดสูงสุดของผลตอบสนองของแต่ละคาบในโดเมนเวลา
ทัง้ หมด 10 ค่าโดยเริม่ นับจากนาทีท่ี 1 msec แล้วนํามาจับคูค่ าํ นวณหา
ค่า ξ ในทุกๆคูท่ เ่ี ป็ นไปได้ซง่ึ จะได้ค่า ξ ทัง้ หมด 45 ค่าแล้วนํามาเฉลีย่
กันจนได้คา่ ξ แทนระบบจริง ซึง่ จะได้ตามสมการ (3)
[a ω n ξ ] = [0.13736 2π (3850) 0.022989]
(3)
3.3 Iterative Feedback Tuning
ในบทความ [6] และ [7] วิธ ี Iterative Feedback Tuning หรือ IFT
ถูกพัฒนาขึน้ สําหรับระบบเชิงเส้นทีไ่ ม่เปลีย่ นตามเวลาทีไ่ ม่ทราบค่าของ
ระบบ และถูกควบคุมด้วยตัวควบคุมทั ่วไปแบบ 2 degrees of freedom
ตามสมการ (4)
(4)
u t = C r (ρ)rt − C y (ρ) y t
เมือ่ ut คือสัญญาณควบคุมทีอ่ อกจากตัวควบคุม, Cr(ρ) และ
Cy(ρ) คือตัวควบคุมทางด้านขาเขาและขาออกตามลําดับ, rt และ yt คือ
สัญญาณขาเข้าของระบบและสัญญาณขาออกของระบบตามลําดับ, ρ
คือเว็กเตอร์ของตัวคูณทัง้ หมดในตัวควบคุม โดยมีเป้าหมายหาค่าน้อย
ทีส่ ดุ ของฟงั ก์ชนั จุดประสงค์ (5)
1 ⎧N
J (ρ) =
E ⎨ ∑ w y (t )( L y ( y t (ρ) − rt )) 2
2 N ⎩t =1
N

+ λ ∑ wu (t )( Lu (u t (ρ)) 2
t =1

}

(5)

เมือ่ N คือจํานวนของจุดข้อมูล, E คือสัญลักษณ์แสดงถึงค่า
คาดหมาย, wy และ wu คือฟงั ก์ชนั ถ่วงนํ้าหนักในโดเมนเวลา, Ly และ Lu
คือตัวถ่วงนํ้าหนักในโดเมนความถี,่ λ คือตัวถ่วงนํ้าหนักระหว่างเทอม
ของค่าผิดพลาดและเทอมของสัญญาณควบคุม
เพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าใจเบือ้ งต้น ค่า wy, wu, Ly และ Lu จะถูกตัง้ ให้
มีคา่ เท่ากับ 1 และเพือ่ ให้ได้คา่ ρ ทีท่ าํ ให้ผลตอบสนองลู่เข้าสูค่ า่
ฟงั ก์ชนั จุดประสงค์ทน่ี ้อยทีส่ ดุ ซึง่ ก็คอื δJ/δρ = 0 ตามสมการ (6), (7),
(8)
∂y ( ρ )
∂J ( ρ ) 1 ⎧ N
= E ⎨ ∑ ( y t ( ρ ) − rt ) t
∂ρ
∂ρ
N ⎩t =1
N
∂u ( ρ ) ⎫
+ λ ∑ u t (ρ ) t
⎬
∂ρ ⎭
t =1
∂y
1 ⎪⎧⎛ ∂C r ∂C y
=
−
⎨⎜
∂ρ
∂ρ C r ⎪⎩⎜⎝ ∂ρ

คํานวณหา gradient δJ/δρ ซึง่ ค่า gradient นี้นําไปสูก่ ารหาค่า ρ ได้
ใหม่โดยกระบวนการทางวนซํ้าตามสมการ (9)
ρ i +1 = ρ i − γ i Ri−1

∂J (ρ i )
∂ρ

(9)

เมือ่ R เป็ น appropriate positive definite matrix ซึง่ มีทางเลือก
ค่า R ได้หลายทาง เช่น เมทริกซ์เอกลักษณ์ หรือ เมทริกซ์เสมือนของ
Hessian matrix ของ J ก็ได้ แต่ Hessian matrix ของ J มักจะถูกใช้
มากกว่า [9], [10], [11] ในขณะที่ γi คือความกว้างในการค้นหา [6],[9]
ซึง่ ค่า ρi จะมีคา่ เป็ นบวกเสมอ
สําหรับการจําลองระบบควบคุมในบทความนี้ ค่า ρi จะถูกกําหนด
ตามสมการที่ (10) และเพือ่ ทีใ่ ห้ผลตอบสนองทีเ่ ข้าสูส่ ถานะคงตัวเร็ว
ทีส่ ดุ ให้งา่ ยต่อการคํานวณ และไม่คาํ นึงถึงสัญญาณควบคุม ฟงั ก์ชนั
จุดประสงค์จงึ ถูกดัดแปลงตามสมการ (11)

[

ρ = Tint
J (ρ ) =

G prop

G diff

]

Tdiff ′

⎫
1 ⎪⎧ N
E ⎨ ∑ ( y t ( ρ ) − rt ) 2 ⎬
2 N ⎪⎩t =t0
⎭

(10)
(11)

โดยเริม่ พิจารณาเมือ่ t = t0 > 0 เพราะกรณีตอ้ งการการลู่เข้าสู่
สถานะคงตัวเร็วทีส่ ดุ ข้อมูลความผิดพลาดในช่วงเบือ้ งต้นอาจไม่สาํ คัญ
เท่ากับข้อมูลด้านท้ายจึงถูกไม่พจิ ารณาได้
4 ผลการวิ จยั
กําหนด plant ของชุดกลไกนาโนตามสมการ (2), (3) และเงือ่ นไข
ตัง้ ต้นในการปรับตัง้ ตามสมการ (10), (11) และทดลอง 2 กรณี คือ
กรณีไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวนและกรณีมสี ญ
ั ญาณรบกวน ซึง่ ระบบในกรณี
หลังจะคล้ายกับระบบจริงในอุตสาหกรรมมากกว่ากรณีไม่มสี ญ
ั ญาณ
รบกวน
4.1 ผลจากการปรับค่าเมื่อไม่มีสญ
ั ญาณรบกวน
กําหนดให้ T0 = 0.4 msec ตลอดเวลาการปรับตัง้ ตัวควบคุม ค่า
γi ถูกเลือกภายใต้เงือ่ นไข Ji+I < Ji และ γi+1 < γi เพือ่ ไม่ให้คา่ Ji หนี
ห่างออกจากค่าทีน่ ้อยทีส่ ดุ จากการจําลองเลือกให้ γi=1, 2, 3 = 1, γi=4, …,
9 = 0.25 และ γi=10, 11, 12,13 = 0.0625 ผลการปรับตัง้ แสดงในรูปที่ 4.1.1
และ 4.1.2 และตารางที่ 1

(6)

∂C y
⎞
⎫⎪
⎟T0 ( ρ )r +
T0 ( ρ )(r − y )⎬ (7)
⎟
∂ρ
⎪⎭
⎠

⎧⎪⎛ ∂C
∂C y
∂u
= S 0 ( ρ )⎨⎜⎜ r −
∂ρ
∂ρ
⎪⎩⎝ ∂ρ

⎞ ∂C y
⎫⎪
⎟r +
(r − y )⎬
⎟
∂ρ
⎪⎭
⎠

(8)

เมือ่ T0(ρ) เป็ นฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนของระบบควบคุมวงปิ ด และ
So(ρ) เป็ นฟงั ก์ชนั ความไว (sensitivity function) ของระบบ จาก
สมการ (7), (8) จะเห็นว่าไม่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลของ plant ในการ

รูปที่ 4.1.1 ผลตอบสนองหลังการปรับตัง้ เมือ่ ไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวน
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รูปที่ 4.1.2 ฟงั ก์ชนั จุดประสงค์หลังการปรับตัง้ เมือ่ ไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวน

i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตารางที่ 1 ค่า ρ หลังการปรับตัง้ เมือ่ ไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวน
ρ(1)
ρ(2)
ρ(3)
ρ(4)
1.000E-04
-5.500
3.500
4.000E-05
9.873E-05
-5.274
4.585
3.082E-05
8.147E-05
-4.987
6.508
2.396E-05
6.842E-05
-4.648
8.797
2.020E-05
6.381E-05
-4.494
10.156
1.823E-05
5.925E-05
-4.322
11.876
1.623E-05
5.515E-05
-4.144
13.840
1.449E-05
5.154E-05
-3.967
15.931
1.312E-05
4.821E-05
-3.782
18.260
1.192E-05
4.521E-05
-3.596
20.676
1.096E-05
4.449E-05
-3.546
21.390
1.072E-05
4.374E-05
-3.492
22.273
1.042E-05
4.297E-05
-3.436
23.269
1.009E-05

4.2 ผลจากการปรับค่าเมื่อใส่สญ
ั ญาณรบกวน
กําหนดให้ T0 เริม่ ต้นเท่ากับ 0.4 msec แล้วลดลง 0.05 msec
เมือ่ ทําการปรับตัง้ ค่า ρ ครบทุกๆ 3 รอบ ส่วนค่า γ เริม่ ต้นกําหนด
เท่ากับ 1 และลดค่า γ ลงเป็ น 0.25 เท่าของค่า γ เดิมในทุกครัง้ ทีค่ า่ T0
เปลีย่ น สัญญาณ Gaussian White noise ทีม่ คี า่ RMS ระหว่าง 0.050.07 จะถูกบวกเข้าสูร่ ะบบทีส่ ญ
ั ญาณขาออก ผลการปรับตัง้ แสดงในรูป
ที่ 4.2.1 และ 4.2.2 และตารางที่ 2

รูปที่ 4.2.1 ผลตอบสนองหลังการปรับตัง้ เมือ่ มีสญ
ั ญาณรบกวน
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รูปที่ 4.2.2 ฟงั ก์ชนั จุดประสงค์หลังการปรับตัง้ เมือ่ มีสญ
ั ญาณรบกวน

i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางที่ 2 ค่า ρ หลังการปรับตัง้ เมือ่ มีสญ
ั ญาณรบกวน
ρ(1)
ρ(2)
ρ(3)
ρ(4)
2.500E-04
-5.500
3.500
4.000E-05
9.706E-05
-5.494
3.496
3.937E-05
9.636E-05
-5.439
3.451
3.923E-05
8.966E-05
-5.553
3.526
4.164E-05
8.798E-05
-5.546
3.520
4.173E-05
8.730E-05
-5.514
3.491
4.172E-05
8.568E-05
-5.474
3.455
4.176E-05
8.516E-05
-5.465
3.448
4.164E-05
8.501E-05
-5.463
3.445
4.166E-05
8.469E-05
-5.451
3.436
4.149E-05

5. สรุป
จากผลการจําลอง วิธ ี Iterative Feedback Tuning สามารถ
ปรับตัง้ ตัวควบคุม PID ตามสมการ (1) ทีค่ วบคุมระบบเชิงเส้นแบบไม่
เปลีย่ นตามเวลาตามสมการ (2), (3) ตามเงือ่ นไขของฟงั ก์ชนั
จุดประสงค์ (11) ได้ทงั ้ ในกรณีไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวนและมีสญ
ั ญาณ
รบกวนได้ ซึง่ ทําให้ผลตอบสนองเข้าสูส่ ถานะคงตัวเร็วขึน้ ด้วย
สําหรับกรณีไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวน ฟงั ก์ชนั จุดประสงค์จะลู่เข้าที่
-8
ค่าประมาณ 1x10 ซึง่ ลดลงจากก่อนการปรับตัง้ อยูเ่ ท่ากับ 2x10-7 เมือ่
พิจารณาค่า Tsettling ทีค่ า่ ความผิดพลาดสถานะคงตัว ± 2% Tsettling จะ
ลู่เข้าที่ 0.3 msec ซึง่ ลดจาก Tsettling เริม่ ต้นลงได้ 0.38 msec หรือลดลง
56% จาก Tsettling เริม่ ต้น
กรณีมสี ญ
ั ญาณรบกวน ฟงั ก์ชนั จุดประสงค์จะลู่เข้าทีค่ า่ ประมาณ
-5
1x10 ซึง่ ลดลงจากก่อนการปรับตัง้ อยูเ่ ท่ากับ 1.77x10-5 และ
ผลตอบสนองมีชว่ งเวลาขึน้ (Rise time) เร็วขีน้
6. ข้อเสนอแนะ
plant ทีถ่ กู ใช้แทนระบบในบทความนี้เป็ นแบบจําลอง 2nd order
1mode ของระบบเชิงเส้นทีไ่ ม่เปลีย่ นตามเวลา ซึง่ ต่างกับพฤติกรรมจริง
ของตัวกระตุน้ แบบเพียโซอิเล็กทริกในชุดกลไกนาโน การเปลีย่ น plant
ทีใ่ ช้จาํ ลองให้เป็ นแบบไม่เชิงเส้นหรือแบบ 2nd order หลาย mode การ
สันทํ
่ าให้ผลการจําลองมีความเข้าใกล้พฤติกรรมจริงของระบบมากกว่า
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ในการประยุกต์ Iterative Feedback Tuning ยังสามารถถูก
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ ได้ดว้ ยการประยุกต์ time weigthing และ frequency
weigthing เข้าในฟงั ก์ชนั จุดประสงค์
เนื่องจากวิธ ี Iterative Feedback Tuning เป็ นวิธกี ารปรับตัง้
แบบ local minimization ตามฟงั ก์ชนั จุดประสงค์ทก่ี าํ หนดซึง่ ต้องการ
ข้อมูลของค่าตัวคูณของตัวควบคุมเริม่ ต้นและค่าจะลู่เข้าตามทิศทาง
gradient ทีค่ า่ ρ นัน้ ๆ ดังนัน้ การเลือกข้อมูลเริม่ ต้นทีต่ ่างกันก็สามารถ
ทําให้ได้คา่ ρ สุดท้ายหลังการปรับตัง้ มีคา่ ต่างกันได้และอาจจะทําให้
ได้ผลตอบสนองเข้าสูส่ ถานะคงตัวทีต่ ่างกัน ข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งคือ
ใช้การหาค่า ρ เริม่ ต้นโดยวิธ ี [5]

of IECON, 5-8 Nov 2007, pp. 769-774
11. Nakamoto, M., “Parameter Tuning of Multiple PID controllers
by Using Iterative Feedback Tuning,” SICE 2003 Annual
Conference Vol.1, 2003, pp. 183-186
.

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทาง NECTEC และบริษทั ซีเกท (ประเทศไทย) ที่
สนับสนุนเงินทุนการวิจยั และอํานวยความรูค้ วามสะดวกอุปกรณ์ในการ
ทํางานวิจยั นี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา สําหรับคําปรึกษา
อันเป็ นประโยชน์อย่างสูง ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทใ่ี ห้การสนับสนุ น
อย่างดีกบั ผูเ้ ขียนมาตลอด
เอกสารอ้างอิ ง
1. Astrom, K.J., and Hagglund, T., “Advanced PID control,“
Instrumentation, System, and Automation Society, 2006.
2. Ziegler J. and Nichols N., “Optimum settings for automatic
controllers”, Trans. ASME, 1942, pp. 759-768.
3. Astrom, K.J., and Hagglund, T., “Automatic-tuning of simple
regulators with specifications on phase and amplitude
margins,” Automatica, 20, pp. 645-651.
4. วิบลู ย์ แสงวีระพันธุศ์ ริ ,ิ “การควบคุมระบบพลศาสตร์,” สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, 2548, หน้า 233
5. Queengate co, Ltd.,“NPS3110, NPS3220, NPS3330 Operating
manual,” 3rd edition, 2000, pp. 68-69
6. Hjalmarsson, H., Gevers, M., Gunnarsson, S., and Lequin, O
,”Iterative Feedback Tuning: Theory and applications,” IEEE
Control Systems Magazine, 18, 1998, pp. 26-41.
7. Lequin, O., Gevers, M., Mossberg M., and Bosmans, E.,
“Iterative Feedback Tuning of PID parameters: comparison
with classical tuning rules,” Control Engineering practice
8. Sun, C.T., “Vibration damping of structural element,”
Prentice-HallPTR 1995, p47.
9. Hjalmarsson, Gunnarsson, S.H., and Gunnarsson, S., “A
Convergent Iterative Restricted Complexity Control
DesignScheme,” in Proc. 33rd IEEE, CDC, 1994, pp. 17351740
10. Al Mamun, A., Ho, W.Y., Wang, W.E., and Lee, T.H.,
“Iterative Feedback Tuning (IFT) of Hard Disk Drive Head
Positioning Servomechanism,” in the 33rd Annual Conference
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 1 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

413

DRC033
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

การควบคุมป้ อนกลับเชิงปริมาณของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
Quantitative Feedback Control of Hard Disk Actuator
ภูวดล โพธิแดง
์ 1∗ และ วิทติ ฉัตรรัตนกุลชัย1
1
ห้องปฏิบตั กิ ารควบคุมหุน่ ยนต์และการสันสะเทื
่
อน (CRV Lab) ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 085-988-3964 โทรสาร 0-2579-4576 ∗อีเมล์ moopuwadon@hotmail.com
บทคัดย่อ
หัวอ่านฮาร์ดดิสก์จาํ เป็ นต้องเคลื่อนทีไ่ ปยังแทร็คทีต่ อ้ งการด้วย
ความเร็วและความแม่นยําสูง การออกแบบระบบควบคุมของหัวอ่าน
เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายเนื่องจาก ความไม่แน่นอนของแบบจําลอง สภาพการใช้
งานทีม่ แี รงสั ่นสะเทือนจากภายนอก สัญญาณรบกวนทีเ่ ซ็นเซอร์ และ
ความต้องการประสิทธิภาพทีส่ งู
เทคนิคการควบคุมทีใ่ ช้กบั หัวอ่าน
ั
ฮาร์ดดิสก์ในปจจุบนั ไม่ได้นําสิง่ เหล่านี้มาพิจารณาทัง้ หมด ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนทีข่ องหัวอ่านไม่ดเี ท่าทีค่ วร
บทความนี้นําทฤษฏีการควบคุมย้อนกลับเชิงปริมาณ (Quantitative
feedback theory (QFT) มาใช้ออกแบบระบบควบคุมหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
ซึง่ เท่าทีท่ ราบ ยังไม่เคยมีการทํามาก่อน QFT เป็ นเทคนิคออกแบบเชิง
ความถี่ ทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยแบบจําลองทีแ่ ม่นยํา เนื่องจากระบบควบคุมถูก
ออกแบบจากเซตของฟงั ก์ชนั ถ่ายโอน นอกจากนี้เรายังสามารถกําหนด
คุณสมบัตดิ า้ นการลดผลกระทบของการสันสะเทื
่
อนภายนอก
(Disturbance rejection) และคุณลักษณะของการเคลื่อนทีท่ ต่ี อ้ งการ
(Tracking specification) จากการจําลองและการทดลองจริง จะเห็นได้
ว่าระบบควบคุมหัวอ่านฮาร์ดดิสก์น้ี ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Abstract
Hard disk actuator must be fast and accurate. Control design
of the hard disk actuator is challenging due to uncertainty in the
hard disk actuator’s model, input disturbance, external vibration,
sensor noise, and tight performance specification. This paper
presents control design based on the quantitative feedback
theory (QFT), which has not been used in any literature. QFT is a
frequency-domain method. The hard-disk controller is designed
on a set of uncertain model called plant template. Specifications
such as disturbance rejection and tracking can be formulated in
frequency domain. Both simulation and experimental results have
shown the effectiveness of the controller.
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1. คํานํา
ฮาร์ดดิสก์เป็ นอุปกรณ์ทส่ี าํ คัญทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ซึง่ ในปจั จุบนั
ฮาร์ดดิสก์ถกู ใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากความสามารถในการ
เก็บข้อมูล และความน่าเชือ่ ถือในการทํางาน ความสามารถในการเก็บ
ข้อมูลนัน้ จะอยูท่ ่ี 70-100 Gb / in2 ถ้าหากพิจารณาตามความยาวใน
แนวรัศมีคอื ช่วงความยาว 1 นิ้วบนแผ่นดิสก์จะมีจาํ นวนแทร็คทีใ่ ช้เก็บ
ข้อมูลอยูป่ ระมาณ 70,000-100,000 แทร็ค ค่าความผิดพลาดทีย่ อมรับ
ได้ในการอ่านและเขียนข้อมูลจะอยูท่ ่ี 15 และ 10 เปอร์เซ็นต์ของความ
กว้างแทร็ค การทดลองของฮาร์ดดิสก์โดยทัวไปจะแบ่
่
งเป็ น 2 วิธคี อื
Track seek/settling และ Track following [1]
ตัวควบคุมทีน่ ิยมใช้ในฮาร์ดดิสก์โดยทัวไปจะเป็
่
นตัวควบคุมแบบ
PID controller ต่อมาได้มกี ารพัฒนาตัวควบคุมแบบ PID ให้สามารถ
ทํางานได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยจะนํา Nonlinearity ของระบบมา
พิจารณาในการออกแบบด้วย Muhammad A. และ Ahmad A Masoud
[2] ทําการออกแบบโดยเลือกค่า Damping ให้เหมาะสมกับการทํางาน
ในแต่ละช่วง เพือ่ ลดค่าความผิดพลาดในการทํางานและลดพลังงานที่
ให้แก่ระบบ Ying Li และคณะ [3] ได้ปรับปรุงตัวควบคุมแบบ PID โดย
เปลีย่ นแปลงทีต่ วั Integrator โดยใช้ Gaussian function เข้ามาช่วย
คํานวณ นอกจากนี้ยงั มีการประยุกต์การควบคุมแบบอื่นๆเพือ่ นํามาใช้
กับฮาร์ดดิสก์ Guido Herrmann และคณะ [4] ได้ใช้การควบคุมแบบ
Neural network มาประยุกต์ใช้กบั การควบคุมฮาร์ดดิสก์
การออกแบบตัวควบคุมส่วนมากจะออกแบบจากสมการของระบบ
ดังนัน้ ประสิทธิภาพของตัวควบคุมทีไ่ ด้จะขึน้ กับความแม่นยําของ
สมการ ด้วยเหตุน้ี Quantitative feedback theory (QFT) จึงเป็ น
เทคนิคทีน่ ่าสนใจเนื่องจากสมการของระบบทีท่ าํ การออกแบบนัน้ ไม่
ต้องการความแม่นยําทีส่ งู มาก แต่จะออกแบบจากเซตสมการของระบบ
ทีก่ าํ หนดมาจาก Plant parametric uncertainty ถ้ากําหนดค่ากว้างมาก
พอ ตัวควบคุมทีไ่ ด้จะสามารถครอบคลุมการทํางานได้ทงั ้ หมด
เทคนิค QFT ถูกคิดค้นโดย I. Horowitz ในปี ค.ศ.1960 [5] การ
ออกแบบจะทําในโดเมนเชิงความถี่ ซึง่ จะออกแบบบน Nichols chart
การออกแบบตัวควบคุมด้วยเทคนิคนี้จะแบ่งได้เป็ นสามขันตอนใหญ่
้
ๆ
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คือ ขันแรกทํ
้
าการกําหนดคุณสมบัตขิ องระบบในรูปโดเมนเชิงความถี่
ขันต่
้ อไปทําการหา Plant template และเลือก Nominal point L ( 0 )
และจะนําไปออกแบบรวมกับขอบเขตของ QFT ทีส่ ร้างขึน้ จาก
คุณสมบัตขิ องระบบทีไ่ ด้ออกแบบไว้ในขัน้ แรก
ขัน้ สุดท้ายเป็ นการ
ออกแบบตัวควบคุมโดยจะใช้ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนพืน้ ฐานเพือ่ ทําให้
nominal point L ( 0 ) สอดคล้องกับขอบเขตของ QFT ต่อไป
ในส่วนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงพืน้ ฐานของเทคนิค QFT
ในส่วนที่ 3 และ 4 จะเป็ นขันตอนการหา
้
Plant parametric uncertainty
ของระบบ, การสร้าง Plant template, การสร้างขอบเขตของ QFT, การ
ออกแบบตัวควบคุม และ กําจําลองผลทีไ่ ด้ในโปรแกรม Matlab ในส่วน
ที่ 5 เป็ นส่วนของการจัดเตรียมอุปกรณ์ และผลการทดลอง และส่วน
สุดท้ายเป็ นการสรุปผลการทดลอง
2. พืน้ ฐานของ QFT
การออกแบบตัวควบคุมด้วยเทคนิค QFT สามารถพิจารณาได้จาก
บล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 1 เมือ่ P คือระบบทีป่ ระกอบด้วยเซตของ
{P} ซึง่ เซต {P} จะครอบคลุมความเป็ นไปได้ของระบบทัง้ หมด G
คือตัวควบคุม H คือเซ็นเซอร์ F คือ Filter ซึง่ ค่าตัวควบคุมและ
Filter เป็ นค่าทีเ่ ราออกแบบ เพือ่ ทําให้ระบบทํางานได้ตามทีต่ อ้ งการ
d I และ d O เป็ นสิง่ รบกวนของระบบทีข่ าเข้าและขาออกของระบบ
ส่วนค่าของ r , n, e, และ y คือ สัญญาณอ้างอิง สัญญาณรบกวน ค่า
ความผิดพลาด และ ค่าสัญญาณขาออก

r

F

dO

dI

n

+
‐

+

G

P

+

y

4) Tracking
α≤

PGF
≤β
1 + PGH

(4)

5) Noise rejection
y
PG
=
< δn
1 + PGH
n

(5)

6) Control effort
u
G
=
< δc
n
1 + PGH

(6)

สมการ (1) และ (2) เป็ นขอบเขตทีใ่ ช้ลดผลกระทบของสิง่ รบกวน
ภายนอกทีม่ ตี ่อสัญญาณขาออกของระบบ เมือ่ ทําการกําหนดขอบเขตนี้
แล้ว ผลกระทบของสัญญาณขาออกจากสิง่ รบกวนภายนอกจะมีคา่ น้อย
กว่าค่าคงที่ δ dO และ δ dI ทีก่ าํ หนด ทําให้ระบบสามารถทํางานได้ด ี
ขึน้ สมการที่ (3) และ (4) เป็ นการนําฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนมาเป็ นขอบเขต
เพือ่ ทําให้ระบบทํางานอยูใ่ นช่วงของฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนทีก่ าํ หนด สมการที่
(5) และ (6) เป็ นสมการทีช่ ว่ ยลดสัญญาณรบกวนของระบบ และ
กําหนดการใช้พลังงานทีใ่ ช้ควบคุมระบบ
ในส่วนของการออกแบบตัวควบคุมจะนํา Plant template มา
ออกแบบร่วมกับขอบเขตของเทคนิค QFT ให้มคี วามสอดคล้องกัน การ
ออกแบบตัวควบคุมนัน้ จะใช้ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนพืน้ ฐานมาออกแบบ คือ
เมือ่ ทําการใส่ฟงั ก์ชนั เข้าไป L ( 0 ) จะเปลีย่ นไปตามฟงั ก์ชนั ทีใ่ ส่เข้าไป
ด้วยเหตุน้เี ราสามารถปรับเปลีย่ น L ( 0 ) ได้ตามความเหมาะสม นัน้
คือสามารถเปลีย่ นแปลงตัวควบคุมได้โดยตรง ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนพืน้ ฐาน
ทีน่ ิยมใช้มดี งั ต่อไปนี้
1) Gain: k
⎛ 1

H

รูปที่ 1 ภาพบล็อกไดอะแกรมของระบบป้อนกลับ

(1)

2) Plant input disturbance rejection
y
P
=
< δ di
di
1 + PGH

s/z

⎛ s / z +1 ⎞

ในการออกแบบระบบนัน้ เราสามารถกําหนดคุณสมบัตใิ นโดเมน
เวลาของระบบได้ และสามารถเปลีย่ นคุณสมบัตนิ ้มี าเป็ นคุณสมบัตใิ น
โดเมนความถี่ เพือ่ นําไปออกแบบขอบเขต (Bounds) ของเทคนิค QFT
ซึง่ สามารถเขียนได้ในรูปของฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนระหว่างปริมาณสอง
ปริมาณ [6] ขอบเขตต่างๆสามารถเขียนได้ดงั สมการต่อไปนี้
1) Plant output disturbance rejection
y
1
=
< δ do
do
1 + PGH

⎞

⎛
⎞
+ 1⎟ , ⎜
+ 1⎟
2) Real pole and real zero: ⎜
s
/
p
1
⎝
⎠
⎝
⎠

(2)

3) Lead and lag: ⎜
⎟
⎝ s / p +1 ⎠
4) Complex pole and complex zero:
⎛
⎞ ⎛ s 2 / ωn2 + 2ξωn + 1 ⎞
1
⎜⎜ 2 2
⎟⎟ , ⎜⎜
⎟⎟
1
⎝ s / ωn + 2ξωn + 1 ⎠ ⎝
⎠

⎛ s 2 / ω 2 + 2ξ / ω + 1 ⎞

1
n
5) Notch: ⎜⎜ 2 n2
⎟⎟
+
s
/
ω
2
ξ
/
ω
2
n
n +1 ⎠
⎝
6) Complex
lead
and
complex

lag:

⎛ s 2 + 2ads + a 2 b 2 ⎞
⎜⎜ 2
2
2 ⎟
⎟
⎝ s + 2bds + b a ⎠

การออกแบบทัง้ หมดจะทําในโปรแกรม QFT control design toolbox
[7] ซึง่ เป็ น Toolbox ของโปรแกรม Matlab

3) Model matching
y
PGF
− Fm =
− Fm < δ m
1 + PGH
r

(3)
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3. ระบบหัวอ่าน Hard Disk
Diagram ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เขียนได้ตามรูปที่ 2 ซึง่ แขนของ
หัวอ่านฮาร์ดดิสก์จะมีลกั ษณะคล้ายกับลูกตุม้ ทีแ่ กว่งในแนวระดับซึง่
สามารถใช้กฏข้อทีส่ องของนิวตันได้ [8]
จากกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน จะได้

โดย

T − cθ ' − kθ = Jθ ''

(7)
เมือ่ T คือค่าทอร์ก k คือค่าคงทีข่ องสปริง J คือค่าโมเมนต์ความ
เฉื่อยของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ θ คือมุมของหัวอ่าน ( ') คืออนุ พนั ธ์เทียบ
กับเวลา

n คือจํานวนข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลอง ทําการ Minimize square

error E = (Y − ΦΘ)2 / 2 จะได้
∧

Θ = (ΦT Φ ) −1 ΦT Y

(13)

ป้อนสัญญาณความดันไฟเข้าระบบ V โดยเปลีย่ นความถีข่ อง
สัญญาณ Sine จากความถีต่ งั ้ แต่ 0.1 จนถึง 4 Hz ในระยะเวลา 60
วินาที ที่ Amplitude 0.2 Volts สัญญาณออกทีว่ ดั ได้คอื θ หลังจาก
นํามาหาอนุ พนั ธ์โดยวิธ ี Finite difference เราได้ θ ' และ θ ''
เมือ่ นํามาใส่ในสมการ (13) เราจะได้คา่ Θ̂ หนึ่งค่า จากการ
ทดลอง 32 ครัง้ เราจะได้ชว่ งของตัวแปรดังนี้

cθ ', kθ

a = [0.0004 0.0008], b = [0.04 0.07], c = [2.8 3.0]

θ

เมือ่ ทําการแปลงลาปลาซจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณขาเข้าและ
ขาออกดังต่อไปนี้
θ (s)
1
=
V ( s ) as 2 + bs + c

รูปที่ 2 Diagram ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
ค่าทอร์กทีม่ อเตอร์สร้างขึน้
kd V = IRm + kbθ '

(8)

T = km I

(9)

(14)

เมือ่ แทน s = jω สามารถนําไปกําหนดจุดบน Nichols chart
ทําการเลือกความถีท่ ส่ี นใจ ในทีน่ ้จี ะทําการเลือก Nominal point L(0)
เพือ่ เป็ นจุดอ้างอิงซึง่ จะเลือกทีจ่ ดุ a = 0.0004, b = 0.04, c = 2.8
เมือ่ ได้คา่ ตัวแปรต่างๆทีต่ อ้ งการแล้ว ต่อไปจึงนําค่าเหล่านี้ไปกําหนด
จุดบน Nichols chart ซึง่ จะได้ตามรู ปที่ 3 ซึง่ ในแต่ล่ะกลุ่มสีนนั ้ จะแสดง
ถึงความไม่แน่นอนของระบบทีค่ วามถีต่ ่างๆกัน

เมือ่ V คือค่าความดันทีป่ ้ อนให้กบั มอเตอร์ I กระแสในขดลวด Rm
คือความต้านทานในขดลวด kb คือค่า Back emf ของมอเตอร์ k d
คือ Motor drive constant และ k m คือ Motor torque constant
ทําการรวมสมการ (8) และ (9) จะได้
T=

kd kmV kb km '
−
θ
Rm
Rm

(10)

แทนสมการ (10) ลงใน (7) และทําการกําหนดค่าโดยให้
a = JRm / kd km , b = (cRm + kb km ) / kd km , c = kRm / kd km

รูปที่ 3 Plant template ของระบบ

ทําการจัดรูปสมการใหม่ได้เป็ น
⎡a ⎤
V = ⎡θ ,θ ,θ ⎤ ⎢⎢ b ⎥⎥
⎣
⎦
⎢⎣ c ⎥⎦
"

(11)

'

เราใช้วธิ ี Least square เพือ่ หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆดังสมการ

Y = ΦΘ
416

(12)

4. การออกแบบตัวควบคุม
เราต้องการออกแบบตัวควบคุม ให้หวั อ่านฮาร์ดดิสก์เคลื่อนทีต่ าม
Square wave ทีค่ วามถี่ 0.5 Hz และมีขนาด amplitude 0.08 rad
การทํางานของระบบจะต้องอยูร่ ะหว่างฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนตามสมการที่
(16) และ (17)
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ωn2
ub =
lb =

(s + a)

a
s 2 + 2ξωn + ωn2

(15)

a1a2 a3
( s + a1 )( s + a2 )( s + a3 )

(16)

amplitude

เมือ่ ub และ lb คือขอบเขตบนและขอบเขตล่างของระบบทีเ่ รา
ต้องการ ซึง่ ฟงั ก์ชนั ถ่ายโอนทีไ่ ด้มานี้เป็ นการเปลีย่ นจากโดเมนเชิงเวลา
มาเป็ นโดเมนเชิงความถี่ [9] เราสามารถกําหนดตัวแปรต่างๆได้ดงั นี้
ωn = 650 rad / s , a = 600 rad / s , a1 = a2 = 600 rad / s ,
a3 = 650 rad / s , ξ = 0.7 ซึง่ จะได้คา่ Settling time ของระบบอยู่
ระหว่าง 8 ms และ 14 ms ในทีน่ ้จี ะกําหนดค่าความผิดพลาดไว้
เท่ากับ ±0.005 %
ขอบเขตการทํางานของระบบแสดงไว้ในรูปที่ 4 จากนัน้ จะนํา ub
และ lb ไปกําหนดจุดบน Nichols chart ซึง่ จะได้ลกั ษณะกราฟตามรูป
ที่ 5 การออกแบบตัวควบคุมนัน้ จะออกแบบให้ Nominal point L ( 0 )
อยูเ่ หนือเส้นของ Tracking bounds ตามความถีต่ ่างๆทีก่ าํ หนดขึน้

จาก Nyquist criterion เราสามารถกําหนด Stability margin ของ
ระบบได้ตามสมการ
1
< δs
1+ L

ซึง่ ในเทคนิค QFT แบบ SISO นัน้ ค่า stability margin จะเป็ นค่า
เดียวกับสมการ (17) ซึง่ จะเลือก δ s = δ do = 4 dB สามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 5 การออกแบบตัวควบคุมนัน้ จะเป็ นการจัดรูป Nominal point
L ( 0 ) ให้อยูภ
่ ายนอกจุด ( −1, 0 ) บนกราฟเชิงขัว้ เมือ่ มากําหนดค่า
บน Nichols chart นัน้ คือขอบเขตทีอ่ ยูร่ อบเฟสที่ -180o การออกแบบ
L ( 0 ) นัน้ จะต้องไม่เข้าไปในไปวงรีของส่วนทีก่ าํ หนดนี้
เมือ่ ได้ขอบเขตทัง้ หมด ขัน้ ต่อไปคือนําขอบเขตทัง้ หมดรวมเข้า
ด้วยกันดังนัน้ จะมีบางขอบเขตทีม่ คี า่ ซํ้ากันดังนัน้ ก่อนทําการออกแบบ
จะต้องทําการร่วมขอบเขตทีซ่ ้าํ กันเข้าด้วยกันก่อน ซึง่ เมือ่ ทําการรวม
ขอบเขตทัง้ หมดแล้วจะได้ลกั ษณะตามรูปที่ 5
เมือ่ กําหนดขอบเขตต่างๆได้แล้ว ขัน้ ต่อไปเป็ นการออกแบบตัว
ควบคุมแสดงดังรูปที่ 6 แสดง Nominal point L ( 0 ) และขอบเขต เมือ่
ทําการเพิม่ ค่า Gain = 30.35 จะทําให้ L ( 0 ) สอดคล้องกับ Tracking
bound ต่อมาทําการใส่ Real zero = 204.9 และค่า Real pole = 2062
เข้าไปในระบบ ขัน้ สุดท้ายทําการใส่ Complex pole ให้กบั L ( 0 ) ซึง่
ทําให้ L(0) เป็ นไปตามรูปที่ 6(b) ซึง่ จะได้ตวั ควบคุมตามสมการ
G=

time

amplitude

ub

lb

time

Tracking

837581625.7544 × ( s + 216.1)
( s + 2396)( s 2 + 1103s + 2.774 × 107 )

(18)

เมือ่ ได้ตวั ควบคุมแล้วแล้วขันต่
้ อไปเป็ นการออกแบบตัว Filter ซึง่
เป็ นการออกแบบให้ระบบแบบป้อนกลับ ทํางานอยูใ่ นช่วงทีอ่ อกแบบไว้
ขันตอนการออกแบบ
้
Filter สามารถแสดงได้จากรูปที่ 7 จากรูปที่ 7(a)
เป็ นรูปของระบบก่อนการออกแบบ ซึง่ การออกแบบจะทําการเพิม่ ค่า
Gain = 1.1075 และค่า Real pole = 280 ให้กบั ระบบ ซึง่ จะได้รปู ของ
ระบบตามรูปที่ 7(b) ซึง่ สามารถเขียน Filter ได้ตามสมการ
F=

รูปที่ 4 ภาพ Square wave ทีก่ าํ กับด้วย ub และ lb

(17)

310.1
( s + 280)

(19)

ผลของการจําลองการทํางานของระบบในโปรแกรม Matlab แสดง
ได้ดงั รูปที่ 8 โดยรูปที่ 8 (a) แสดงกราฟของของ Stability margin ที่ 4
dB รูปที่ 8(b) เป็ นการจําลองการทํางานของระบบปิ ดซึง่ สามารถ
ระบบทํางานให้อยูใ่ นช่วงทีเ่ ราต้องการได้ รูปที่ 8(c) เป็ นภาพของ
Output disturbance rejection เมือ่ ระบบเคลื่อนทีต่ าม Square wave
รูปที่ 8(d) เป็ นการทํางานของระบบภายใต้ Tracking specification เมือ่
ระบบเคลื่อนทีต่ าม Square wave

Sensibility

รูปที่ 5 ภาพขอบเขต QFT ทัง้ หมดทีส่ ร้างขึน้

5. การทดลองและผลการทดลอง
รูปที่ 9(a) เป็ นการจัดเตรียมชุดทดลองหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ในการ
ทดลองจะใช้ Omron encoder ในการวัดค่ามุม θ และใช้ Dimension
Engineering motor driver สําหรับขับมอเตอร์ การจัดเตรียมอุปกรณ์จะ
ทําตามรูปที่ 9(b) Host computer ทําหน้าทีส่ งงาน
ั่
Target computer
ในตัว Host computer จะประกอบด้วยโปรแกรม Windows XP,
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โปรแกรม Labview, Labview real time, Labview control toolkit,
Labview simulation module และโปรแกรม Matlab ในการสังงานจะ
่
กระทําบน Host computer แล้วจึงนําค่าทีไ่ ด้ไปสังงานเครื
่
อ่ ง Target
computer ใน Target computer จะประกอบด้วย Labview real-time
operating system และ DAQ card ซึง่ DAQ card นี้จะเป็ นตัวรับส่ง
สัญญาณระหว่าง Target computer กับ ชุดทดลอง

(a)

(a)

(b)

รูปที่ 7 การออกแบบตัว Filter: (a) เป็ นค่าเริม่ ต้นก่อนการออกแบบ (b)
ภาพหลังจากการออกแบบ Filter

(b)

รูปที่ 6 การออกแบบตัวควบคุม: (a) ค่าเริม่ ต้นก่อนการออกแบบตัว
ควบคุม (b) ภาพหลังจากการออกแบบตัวควบคุม
รูปที่ 10 แสดงผลการทดลองจริงกับชุดทดลองฮาร์ดดิสก์ รูปที่ 10 (a)
เป็ นการเปรียบเทียบสัญญาณเข้าในระบบกับค่าสัญญาณออกจากระบบ
เส้นสีแดงคือสัญญาณทีป่ ้ อนให้กบั ระบบ สีน้ําเงินคือค่าสัญญาณทีว่ ดั ได้
จากระบบจริง รูปที่ 10(b) คือค่าความแตกต่างระหว่างสัญญาณเข้าและ
สัญญาณออกของระบบเมือ่ วัดเทียบตามเวลาต่าง จากการทดลองจะได้
ค่า Settling time = 25 ms และค่า Tracking error ทีไ่ ด้ประมาณ
10−4 rad

6. สรุปผลการทดลอง
จากการออกแบบตัวควบคุมด้วยเทคนิค QFT หัวอ่านฮาร์ดดิสก์
สามารถเคลื่อนทีต่ าม Square wave ได้ดี ซึง่ ผลทีไ่ ด้ระหว่างการจําลอง
การทํางานในโปรแกรม Matlab และผลทีไ่ ด้จากการทดลองจริงมีคา่
ใกล้เคียงกัน
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(a)

(c)

(b)

(d)

รูปที่ 8 คุณสมบัตเิ ชิงความถีข่ องระบบ:(a) stability (b) tracking
คุณสมบัตเิ ชิงเวลาของระบบ:(c) output disturbance rejection (d)
tracking
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รูปที่ 10 (a) ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออก (b)
ค่า Tracking error
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ในแนวตังโดยระเบียบวีธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Vibration Study and Analysis of Vertical Cartesian Robot using The Finite Element Method
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บทคัดย่อ
บทความนีได้ศกึ ษาและวิเคราะห์การสันของหุ
่
่นยนต์ท่มี พี นที
ื ่ใน
การทํางานแบบรูปสีเ่ หลีย่ มในแนวตัง(Vertical Cartesian Robot) ซึง่ มี
ลักษณะการเคลื่อนทีเ่ หมือนกันกับหุ่นยนต์ทม่ี อี ยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ เป็ นต้น ซึง่ การสันที
่ เ่ กิดขึนใน
ระหว่างการเคลื่อนทีข่ อง Vertical Cartesian Robot มีผลกระทบทําให้
เกิดความผิดพลาดและสร้างความเสียหายในการทดสอบ HDD เช่น
ั หาการสัน่ พ้อ ง(Resonant) ในการศึก ษานี จะวิเ คราะห์ ค วามถี่
ปญ
ธรรมชาติ(Natural frequency)และรูปร่างการสั ่น(Mode shape)ของ
แบบจําลอง Vertical Cartesian Robot ทีม่ ขี นาดความกว้าง 0.398
เมตร ความยาว 1.058 เมตร และความสูง 0.559 เมตร โดยเทคนิ ค
ทางการวัดและระเบียบวีธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)
ด้วยโปรแกรม MSC.VisualNastran 4D ซึง่ ผลทีไ่ ด้จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การควบคุมการสันของ
่
Vertical Cartesian Robot ทีเ่ กิดขึนใน
กระบวนการผลิตต่อไป
คําสําคัญ: การวิเคราะห์การสันสะเทื
่
อน ระเบียบวีธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
Abstract
This paper is to study and analyze the vibration of the
Vertical Cartesian Robot which has in various industries,
particularly in HDD industry. The mechanical vibrations will occur
during the movement of Vertical Cartesian Robot and will affect
to make the errors and damages in the HDD test such as
resonant problem. In this study will analyze and determine the
natural frequency and mode shape of Vertical Cartesian Robot
model form by there is the size of 0.398 meter wide, 1.058 meter
long, and 0.559 meter high by Measurement Technique and
Finite Element Method using MSC.VisualNastran 4D program
which the result will be useful against the vibration control of
Vertical Cartesian Robot that occur in the manufacturing process.
Keywords: Vibration Analysis, Finite Element Method
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1. บทนํา
การสั ่นสะเทือนที่เ กิดขึนในระบบมีผ ลต่ อ อายุ การใช้ง าน ความ
แข็งแรงคงทนของเครื่องจักรและฐานราก โดยเฉพาะความถี่ของแรง
กระทํา (Exciting Frequency) ทีต่ รงกับความถีธ่ รรมชาติของระบบหลัก
จะทําให้เกิดการสันพ้
่ อง ซึง่ สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์อย่างยิง่
ในปจั จุบนั การนําหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ทม่ี พี นที
ื ใ่ นการทํางานแบบรูป
สีเ่ หลีย่ มในแนวตัง เข้ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมนัน เริม่ มีบทบาท
ในกระบวนการผลิตและทดสอบอย่างมาก การวิเคราะห์ด้า นการสั ่น
เชิงกลของหุน่ ยนต์ทม่ี พี นที
ื ใ่ นการทํางานแบบรูปสีเ่ หลีย่ มในแนวตังจึงมี
ความสําคัญอย่างยิง่ การสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึนกับกระบวนการผลิต ร่วม
ไปถึง รากฐานต่ า งๆ อาจสร้า งความเสีย หายและเป็ น สาเหตุ ท่ีทํา ให้
เครื่อ งจัก รนั นมีอ ายุ ก ารใช้ง านที่ล ดลง ดัง นั นวิธ ีก ารตรวจหาการ
สันสะเทื
่
อ นในเครื่อ งจัก ร โดยการใช้เ ครื่อ งมือ วัด การสันสะเทื
่
อน
เพือ่ ทีจ่ ะวิเคราะห์หาปญั หา เป็ นการติดตามสภาพของเครือ่ งจักรกลใน
ขณะทีก่ ําลังทํางาน ทําให้สามารถป้องกันการเสียหายทีจ่ ะเกิดขึนกับ
เครื่องจักรได้ และเป็ นการเพิม่ ความมังคงและความน่
่
าเชื่อถือให้กบั
ระบบการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ซึง่ ทําให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในด้านงานบํารุงรักษาเครือ่ งจักร [1]
ในปี 1985 Alfonso Garcia Reynoso [2] ได้มกี ารศึกษาและ
วิเคราะห์ลกั ษณะทางพลวัตและการสันเชิ
่ งกลของหุ่นยนต์ทม่ี พี นที
ื ใ่ น
การทํางานแบบรูปสีเ่ หลีย่ ม(Cartesian Robot) ซึง่ ลักษณะรูปร่างของ
หุ่นยนต์จะมีการเคลื่อ นที่ใน 3 แนวแกน เพื่อหาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ โดยวิธ ี Component Mode Synthesis [3] แต่ยงั มีวธิ ที ใ่ี ช้
หาความถีธ่ รรมชาติได้อกี มากมายอย่างเช่น ในปี 1984 DeSilva C.W.
และ Palusamy S.S. [4] ได้มกี ารทดลองและออกแบบโครงสร้างด้วยวิธ ี
Experimental Modal Analysis โดยใช้เครือ่ งเขย่า(Shaker) ทดสอบ
เพือ่ หาความถีธ่ รรมชาติในแต่ละชินส่วนของโครงสร้าง ในโดเมนเวลา
และทํา Fast Fourier Transform (FFT) เพือ่ วิเคราะห์ในโดเมนความถี่
การวิเคราะห์การสันสะเทื
่
อนของ Vertical Cartesian Robot ทีม่ ี
ขนาดใหญ่ โดยวิธแี บบวิเคราะห์โมดอล(Modal Analysis)นันจําเป็ นต้อง
มีก ารวัด หลายตํ า แหน่ ง พร้อ มกัน ดัง นั นเครื่อ งมือ วัด ต้ อ งมีจํ า นวน
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ช่องสัญญาณ และความยาวของสายเครื่องมือวัดทีเ่ พียงพอ ซึ่งในการ
วัด บางตํ า แหน่ ง ก็ว ัด ไม่ ไ ด้เ พราะหุ่ น ยนต์ ม ีรูป ร่ า งที่ซ ับ ซ้ อ น และมี
ค่าใช้จ่ายทีส่ ูงมากในการใช้เครื่องมือวัดดังกล่าว สําหรับการวิเคราะห์
การสันสะเทื
่
อนโดยการประยุกต์ใช้ระเบียบวีธไี ฟไนต์เอลิเมนต์เป็ นวิธที ่ี
นิยมใช้ มีความถูกต้อง และมีค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สูง Mitiguy P.C. และ
Banerjee, A.K.[5,6,7] ได้มกี ารศึกษาและหาค่าคงทีข่ องสปริงสําหรับ
คานทีถ่ ูกยึดติดด้านหนึ่ง ด้วยเทคนิคระเบียบวีธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ โดย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมMSC.VisualNastran 2006 ซึง่ ผลทีไ่ ด้มคี วาม
ถูกต้องพอเพียง สําหรับบทความนีได้ศกึ ษาและวิเคราะห์การสันของ
่
หุน่ ยนต์ทม่ี พี นที
ื ใ่ นการทํางานแบบรูปสีเ่ หลีย่ มในแนวตัง เพือ่ หาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั ่นจํานวน 10โหมดโดยระเบียบวีธไี ฟไนต์เอลิ
เมนต์ ด้วยโปรแกรม MSC.VisualNastran 4D เปรียบเทียบกับผลการ
วัดทีเ่ กิดขึนกับแบบจําลอง
2.วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การศึกษาและวิเคราะห์การสันสะเทื
่
อนของหุ่นยนต์ทม่ี พี นที
ื ใ่ นการ
ทํางานแบบรูปสีเ่ หลี่ยมในแนวตัง ทีใ่ ช้ในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิส
ั หาดัง ที่ก ล่ า วมา สํา หรับ
ไดร์ฟ นั น มีข นาดจริง ที่ใ หญ่ ม าก จากป ญ
บทความนีได้ศกึ ษาและวิเคราะห์โดยการสร้างแบบจําลองของ Vertical
Cartesian Robot ที่มขี นาดเล็กลงพร้อมแขนกลที่มลี กั ษณะการ
เคลื่อ นที่เ หมือ นกับ หุ่ น ยนต์โ ดยให้ม ีข นาดความกว้า ง 0.398 เมตร
ความยาว 1.058 เมตร และความสูง 0.559 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.
ซึง่ จะทําการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างระเบียบวีธไี ฟไนต์
เอลิเมนต์ ด้วยโปรแกรม MSC.VisualNastran 4D กับการวัดทีเ่ กิดขึน
ของแบบจําลอง โดยแขนกลของแบบจําลอง Vertical Cartesian Robot
เปลีย่ นตําแหน่งไปตามแกน Y เป็ นระยะละ 10 เซนติเมตร (10 ,20 ,30
,…,100 เซนติเมตร) และเปลีย่ นตําแหน่งแกน Z ไปตามแนวดิง่ เป็ น
ระยะละ 10 เซนติเมตร (10 ,20 ,30 ,40 เซนติเมตร)

แขนกล

Z

X

Y

รูปที่ 1. แสดงแบบจําลองของ Vertical Cartesian Robot
การสร้างชินส่วนของ Vertical Cartesian Robot โดยใช้โปรแกรม
SolidWork แล้วนํ าชินส่วนที่ได้มาประกอบกัน การกําหนดคุณสมบัติ
ชินส่วนซึง่ ในงานวิจยั นีจะกําหนดให้วสั ดุเป็ นเหล็กANSCIC1020 และมี
จุดยึดติดกับพืนบริเวณฐานของแบบจําลอง Vertical Cartesian Robot
โดยใช้โปรแกรม MSC.VisualNastran 4D ส่วนเทคนิคการวัดเป็ นการ

ทดสอบแบบการดล(Impact test) โดยใช้ Dynamic Signal Analyzer
รุน่ 35670A ร่วมกับโปรแกรม HP 35639A Data Viewer และTriaxial
Accelerometer K-Shear type 8792A ของ Kistler ในการวิเคราะห์และ
เก็บข้อมูล
3. ผลการวิ เคราะห์การสั ่นสะเทือน
ในการวิเคราะห์จะพิจารณาความถี่ธ รรมชาติจํานวน 10 โหมด
โดยทีแ่ ขนกลของแบบจําลอง Vertical Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ ง
ต่างๆ ตามแกน Y และแกน Z
ตารางที่ 1 แสดงความถี่ธรรมชาติจํานวน 10 โหมด โดยโปรแกรม
MSC.VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจําลอง Vertical
Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ งแกน Y จากระยะ10 - 50 cm โดยที่
ตําแหน่งแกน Z เป็ นระยะ 10 cm
Frequency Measurement (Hz)
Mode
No. 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm
50 cm
1
41.52
42.65
40.47
41.87
39.81
2
51.67
51.81
51.85
52.29
52.49
3
59.23
63.60
61.27
61.13
60.59
4
63.60
70.89
66.30
62.31
60.78
5
75.23 106.72
75.29 117.93
75.43
6
94.13 133.80 115.54 119.18 117.02
7
155.19 150.25 143.25 159.73 135.66
8
158.21 172.67 151.70 179.92 170.32
9
182.51 183.07 184.85 194.77 191.58
10
186.87 202.86 189.72 213.69 193.31
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ธรรมชาติจํานวน 10 โหมด โดยโปรแกรม
MSC.VisualNastran 4D เมื่อ แขนกลของแบบจํา ลอง
Vertical
Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ งแกน Y จากระยะ60 - 100 cm โดยที่
ตําแหน่งแกน Z เป็ นระยะ 10 cm
Frequency Measurement (Hz)
Mode
No. 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
1
39.78
40.21
40.92
42.70
43.22
2
52.70
52.58
52.31
52.14
51.69
3
60.74
60.88
61.62
65.35
70.04
4
61.25
64.76
69.73
75.19
76.90
5
75.74
76.49
77.43 104.30 109.64
6
115.73 113.21 110.67 143.34 156.34
7
134.63 138.00 144.47 148.23 159.22
8
170.99 157.21 149.58 168.86 175.77
9
187.73 184.91 184.25 192.05 185.15
10
188.96 189.40 192.42 197.80 190.42
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ตารางที่ 4 แสดงความถีธ่ รรมชาติจาํ นวน 10 โหมด โดยเทคนิคการวัด
เมือ่ แขนกลของแบบจําลอง Vertical Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ ง
แกน Y จากระยะ 60 - 100 cm โดยทีต่ าํ แหน่งแกน Z เป็ นระยะ 10 cm
Frequency Measurement (Hz)
Mode
No. 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
1
39.5
40.0
40.0
39.5
42.5
2
50.5
50.5
50.0
50.0
50.3
3
61.0
60.5
61.0
63.5
70.5
4
62.5
62.0
68.0
72.3
74.5
5
71.8
77.5
75.5
104.3
106.5
6
117.5
110.5
108.5
144.0
156.5
7
133.5
134.5
141.0
147.5
158.5
8
164.0
155.0
145.5
168.0
174.5
9
178.0
181.5
179.5
192.0
185.3
10
187.8
188.5
191.0
198.0
189.5

รูปที่ 2. แสดงรูปร่างการสั ่นโหมดที่ 1 ทีไ่ ด้จากโปรแกรม MSC.
VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจําลอง Vertical Cartesian
Robot ทีต่ ําแหน่งแกน Y เป็ นระยะ 10 cm โดยทีต่ ําแหน่ งแกน Z เป็ น
ระยะ 10 cm
422

Acceleration (FFT - (Peak))
3.00E-06
Acceleration(m/s^2)

ตารางที่ 3 แสดงความถีธ่ รรมชาติจาํ นวน 10 โหมด โดยเทคนิคการวัด
เมือ่ แขนกลของแบบจําลอง Vertical Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ ง
แกน Y จากระยะ 10 - 50 cm โดยทีต่ าํ แหน่งแกน Z เป็ นระยะ 10 cm
Frequency Measurement (Hz)
Mode
No. 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm
50 cm
1
40.0
40.5
40.0
41.0
39.5
2
50.0
50.3
50.3
50.0
50.3
3
56.5
63.8
62.0
61.5
59.5
4
58.8
71.8
64.8
70.5
63.5
5
74.3
103.8
71.8
111.8
70.5
6
93.5
128.8
110.5
117.5
116.8
7
153.8
150.8
141.5
155.8
135.0
8
156.8
172.3
162.5
178.3
168.8
9
171.8
183.3
182.5
194.0
186.8
10
187.5
199.8
186.8
211.5
192.8

2.50E-06
2.00E-06

X

1.50E-06

Z

1.00E-06

Y

5.00E-07
0.00E+00
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Frequency(Hz)

รูปที่ 3. แสดงผลทีไ่ ด้จากการวัด เมือ่ แขนกลของแบบจําลอง Vertical
Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ งแกน Y เป็ นระยะ 10 cm โดยที่
ตําแหน่งแกน Z เป็ นระยะ 10 cm
ผลทีไ่ ด้จากการวัดเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากโปรแกรม MSC.
VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจําลองVertical Cartesian
Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ งแกน Y จากระยะ 10 - 100 cm โดยทีต่ ําแหน่ ง
แกน Z เป็ นระยะ 10 cm ดังแสดงในตาราง1 – 4 ส่วนรูปที่ 2 แสดง
รูป ร่ า งการสัน่ โหมดที่ 1 ซึ่ง เกิด การสัน่ ในแนวแกน X และรู ป ที่ 3
แสดงผลการวัดความเร่งทีว่ ดั ในแกน X,Y,Z ในโดเมนความถี่
ตารางที่ 5 -6 แสดงความถีธ่ รรมชาติจาํ นวน 10 โหมด เมือ่ แขน
กลของแบบจําลองVertical Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ งต่างๆ ตาม
แกน Z จากระยะ 10 - 40 cm โดยทีต่ ําแหน่ งแกน Y เป็ นระยะ 10 cm
ที่ไ ด้จ ากการวัด เปรีย บเทีย บกับ ผลที่ไ ด้จ ากโปรแกรม
MSC.
VisualNastran 4D ส่วนรูปที่ 4 แสดงรูปร่างการสันโหมดที
่
่ 1 ซึ่งเกิด
การสันในแนวแกน
่
X เช่นกันและรูปที่ 5 เป็ นผลการวัดความเร่งทีว่ ดั ใน
แกน X,Y,Z ในโดเมนความถี่
ตารางที่ 5 แสดงความถี่ธรรมชาติจํานวน 10 โหมด โดยโปรแกรม
MSC.VisualNastran 4Dเมือ่ แขนกลของแบบจําลองVertical Cartesian
Robot อยู่ทต่ี ําแหน่งแกน Z จากระยะ 10 - 40 cm โดยทีต่ ําแหน่ งแกน
Y เป็ นระยะ 10 cm
Frequency Measurement (Hz)
Mode
No. 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm
1
41.52 40.68 38.69 37.61
2
51.67 50.48 48.66 46.75
3
59.23 57.96 54.01 56.58
4
63.60 64.16 61.33 75.97
5
75.23 76.40 76.59 91.26
6
94.13 111.27 99.81 104.17
7
155.19 129.39 150.13 156.21
8
158.21 153.94 155.86 158.29
9
182.51 160.54 170.67 184.93
10 186.87 167.78 182.49 209.61
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ตารางที่ 6 แสดงความถีธ่ รรมชาติจาํ นวน 10 โหมด โดยเทคนิคการวัด
เมือ่ แขนกลของแบบจําลอง Vertical Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ ง
แกน Z จากระยะ 10 - 40 cm โดยทีต่ าํ แหน่งแกน Y เป็ นระยะ 10 cm
Frequency Measurement (Hz)
Mode
No. 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm
1
40.0 38.5 38.0 36.5
2
50.0 48.5 46.5 46.0
3
56.5 56.5 51.5 56.0
4
58.8 61.5 61.0 75.0
5
74.3 71.5 75.0 92.0
6
93.5 109.5 98.5 104.0
7
153.8 122.5 149.5 155.5
8
156.8 154.5 155.5 156.5
9
171.8 159.0 169.5 184.0
10
187.5 167.0 181.0 210.0

รูปที่ 4. แสดงรูปร่างการสั ่นโหมดที่ 1 ทีไ่ ด้จากโปรแกรม MSC.
VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจําลอง Vertical Cartesian
Robot ทีต่ ําแหน่งแกน Y เป็ นระยะ 10 cm โดยทีต่ ําแหน่ งแกน Z เป็ น
ระยะ 20 cm
Acceleration (FFT - (Peak))
Acceleration(m/s^2)

2.50E-05
2.00E-05
1.50E-05

X

1.00E-05

Z
Y

5.00E-06
0.00E+00

4.สรุป
ผลการวิเคราะห์การสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึนทีแ่ สดงรูปร่างการสันและ
่
ความถีธ่ รรมชาติจาํ นวน 10 โหมด เมือ่ แขนกลของแบบจําลอง Vertical
Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ งต่างๆ ตามแกน Y และแกน Z นัน เรา
จะได้ว่าความถีพ่ นฐาน
ื
(Fundamental frequency) ของแบบจําลอง
Vertical Cartesian Robot จะอยู่ในช่วง 36 Hz ถึง 43.5 Hz และเมือ่
พิจารณาในตําแหน่ งต่างๆของแขนกล เราจะได้ช่วงความถี่ท่เี กิดขึน
ในช่วง 36 Hz ถึง 214 Hz ผลทีไ่ ด้จากการเทคนิคการวัดจริงจาก
แบบจําลอง Vertical Cartesian Robot เปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จาก
โปรแกรม MSC. VisualNastran 4D นันมีความถูกต้องทีส่ อดคล้องกัน
ดังนันการประยุกต์ใช้โปรแกรม MSC. VisualNastran 4D ในวิเคราะห์
การสันสะเทื
่
อนเพือ่ หาความถีธ่ รรมชาติและรูปร่างการสันของหุ
่
่นยนต์ท่ี
มีขนาดใหญ่ ทีม่ อี ยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมได้
7.กิ ตติ กรรมประกาศ งานวิจยั นีได้รบั การสนับสนุ นจากศูนย์วจิ ยั ร่วม
เฉพาะทางด้านการผลิตขันสูงในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และศูนย์
เทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ สํ า นั ก งาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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รูปที่ 5. แสดงผลทีไ่ ด้จากการวัด เมือ่ แขนกลของแบบจําลอง Vertical
Cartesian Robot อยู่ทต่ี ําแหน่ งแกน Y เป็ นระยะ 10 cm โดยที่
ตําแหน่งแกน Z เป็ นระยะ 20 cm
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิเตาอบไมโครเวฟดวยวิธี
ฟซซี่ลอจิก และใชเทอรโมคัปเปล ชนิด Type K เปนตัววัดอุณหภูมิ
เพื่อใหสัญญาณออกไปแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร โดยไดเขียน
โปรแกรมการควบคุมในรูปแบบของฟซซี่ลอจิก ดวยโปรแกรม Visual
Basic 6.0 ซึ่งการทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Window XP เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิในชวงอุณหภูมิ 60, 70, 75 oC ตอ
ผลิตภัณฑที่นําไปอบและเปรียบเทียบการควบคุมแบบ ON-OFF[1]
และการควบคุมแบบฟซซี่ ผลการทดลองพบวาการควบคุมแบบ ONOFF มีคาสภาวะผิดพลาดคงที่ไมเกิน ± 2 oC สวนการควบคุม
แบบฟซซี่ลอจิก ระบบสามารถควบคุมไปสูคาที่ตั้งไว (Set point ) ทํา
ไดอยางรวดเร็วใชเวลาไมเกิน 3 นาที โดยมีคาความผิดพลาดใน
สภาวะหยุดนิ่ง (Steady State )ไมเกิน ± 1.58 % และพบวาคุณภาพ
ของถั่วเหลืองจะมีผิวสวยเมื่อใชอุณหภูมิในการอบ 70 oC และได
ความชื้นมาตรฐานเปยก 24 %
คําสําคัญ : ฟซซี่ลอจิก , ไมโครเวฟ , การควบคุมอุณหภูมิ

Abstract
This research is development microwave oven by fuzzy logic
method and using thermocouple Type K for measuring
temperature to shows on the monitor. The fuzzy logic controller
is written by Visual Basic 6.0 and operated under the Window
XP system. The temperature ranges 60 - 75 oC was studied the
influence on the drying products. The method control is compared
with the ON-OFF control[1] and fuzzy logic control. From the
experimental shows that the ON-OFF temperature control has the
steady state error less than ±2 oC but the fuzzy logic control can
be control to provide location (Set point ) less than 3 minute and
has state error less ± 1.58 %. The quality of the soybean will
be good in using the temperature in baking 70 oC and the
moisture content by wet basic 24 %
Key word : Fuzzy logic , Microwave , Temperature Control
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1. บทนํา
วิธีการอบแหงที่นยิ มอบแหงผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญ
จะใช
แสงแดดเพื่อทําใหแหง ซึ่งมักกอใหเกิดปญหาตอผลผลิตมาก เพราะ
แมลงวันหรือสัตวตางๆ มาทําลายและพลังงานจากแสงแดดที่ใชในการ
ทําการอบแหงไมคงที่ จึงทําใหเสียเวลาในการทําการอบแหง นอกจากนี้
ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ําทั้งดานรูปราง สี กลิ่น รส ไปจากเดิม สวน
การอบแหงโดยใชลมรอน มักทําใหคุณภาพและคุณสมบัติทางกายภาพ
และผลิตผลเปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากใชอุณหภูมิสูงและระยะเวลาใน
การอบแหงยาวนานเกินไป โดยจะถายเทความรอนเขาสูแกนกลางของ
ผลผลิตจึงทําใหสีผิวที่ผานการอบแหงจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
สําหรับการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ จะอาศัยคุณสมบัติการดูดกลืน
ไมโครเวฟของผลผลิต ดังนั้นผลผลิตจะเกิดความรอนขึ้นภายในกอน
จากนั้นจึงกระจายความรอนออกมาสูผิวดานนอก ดวยหลักการนี้จะทํา
ใหผิวของผลผลิตที่ผานการอบแหงจะสีสวยกวา และการอบแหงแบบนี้
จะทําใหเกิดการระเหยของน้ําภายในผลผลิต สงผลใหความดันไอน้ํา
ภายในจะดันผิวของผลผลิตใหมีรูปรางคงสภาพเดิมใหไดมากที่สุด จึง
ทําใหน้ําอยูภายในผลผลิตสามารถระเหยไดงายขึ้นโดยที่อุณหภูมิไมสูง
มาก การอบแหงจึงใชเวลานอยลง นอกจากนี้ยังนําการใช Rotary
Drum เพื่อใหผลผลิตที่นํามาอบแหงนั้นไดรับคลื่นไมโครเวฟอยางทั่วถึง
ซึ่งวิธีการอบแหงแบบนี้จะสามารถประยุกตใชในการอบแหงสําหรับงาน
อุตสาหกรรมตอไป
2. ทฤษฎี
2.1 การหาคาความชื้นในผลผลิต
โดยทั่วไปแลวปริมาณของน้ําที่มีอยูในผลผลิตที่นํามาทําการอบแหงจะ
นิยามในรูปของ อัตราสวนของน้ําตอมวลทั้งหมด นั้นคือ ใชมวลของ
ผลผลิ ตที่ ชื้นเป นมาตรฐานการคํ านวณความชื้น แตในกระบวนการ
อบแหงนั้น มวลของผลผลิตที่ชื้นจะเปลี่ยนแปลงคาอยูตลอดเวลา
ความชื้ น มาตรฐานเป ย กจะนิ ย มใช ใ นวงการค า มั กบอกในรู ปของ
เปอรเซนต กําหนดไดโดยสัมพันธดังนี้
Mw =

w−d
w

(1)
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โดยที่ M w = ความชื้นมาตรฐานเปยก
w = มวลของผลผลิตชื้น
d = มวลของผลผลิตแหง
2.2 วงจรกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ
จากรูปที่ 1 เปนวงจรทวีแรงดัน 2 เทาแบบครึ่งคลื่น อัน
ประกอบดว ย คอนเดนเซอร และไดโอด ต อ ไว กั บ หม อ แปลงไฟสู ง
(HIGH VOLTAGE TRANSFORMER) ทางดาน Secondary หรือ
ขดทุติยภูมิ ซึ่งเปนขดไฟสูง 2000 โวลท (V) สวนไฟ 3.3 โวลท (V)
กระแสสลับ (AC) ไดจากขดไฟทางดาน Secondary อีกขดของหมอ
แปลงถูกสงไปจุดไสหลอด (FILAMENT) ของแม็กนีตรอนโดยผานโชค
และคอนเดนเซอร ซึ่งทําใหแม็กนีตรอนมีการกําเนิดความถี่ที่แนนอน
คือ 2450 MHz
H . V.

Capacitor

ฟงกชันความเปนสมาชิกของอินพุต
1. กําหนดยานการทํางานของคาผิดพลาด (error: e) ใหเทากับ(-0.2 ,
0.2) และยานอัตราการผิดพลาด (Change of Error: ce) ใหเทากับ (0.02 , 0.02)
2. รูปรางของฟงกชันการเปนสมาชิกของฟซซี่เปนรูปสามเหลี่ยม ซึ่ง
สามารถคํานวณหาคาระดับความเปนสมาชิกไดจากสมการที่ (1)
3. จํานวนเทอมของฟซซี่เซต 5 เทอม และกําหนดคาลิงกวิสติก 5
ระดับ
⎧0
⎪
Triangle ( x ; a , b , c , ) = ⎪x − a
⎪b − a
⎨
⎪c − x
⎪c − b
⎪
⎩0

(2)

;a ≤ x ≤ b
;b ≤ x ≤ c
;c ≤ x

μe
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2000 V
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a.) การทํางานของวงจรในชวงคลื่นบวก
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รูปที่ 2 ฟงกชันความเปนสมาชิกของคาผิดพลาดตําแหนง (e )

Capacitor

μce

3. 3 V

NB
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; x ≤a

AC

4000 V
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b.) การทํางานของวงจรในชวงคลื่นลบ
รูปที่ 1 วงจรกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ
2.2 การควบคุมแบบฟซซี่
การควบคุมแบบฟซซี่จะเปนตัวควบคุมแบบใชฐานความรู (Knowledge
Base) หรือประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ เปนกฎหรือแนวทางในการ
ควบคุมเราจะเรียกตัวควบคุมไดอีกชื่อหนึ่งวา “ตัวควบคุมฟซซี่แบบ
ฐานความรู ”(Fuzzy Knowledge Base Controller : FKBC)
โครงสร างของตั วควบคุมฟซซี่แบบฐานความรู จะประกอบดวยส วน
สําคัญ 4 สวน คือ
1.ฟซซิเคชั่นโมดูล(Fuzzification Module)
2.ฐานความรู(Knowledge Base)
3.กลไกการอนุมาน(Interface Engine)
4.ฟซซิฟเคชั่น(Defuzzification Module)
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0.1
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Temp

รูปที่ 3 ฟงกชันความเปนสมาชิกอัตราการเปลีย่ นแปลงของคาผิดพลาด
ตําแหนง (ce )
ฟงกชันความเปนสมาชิกของเอาทพุต
ภาคดิฟซซิฟเคชัน มีหนาที่แปลงคาความเปนสมาชิกของ e และ ce ใน
รูปของฟซซี่เซต ใหอยูในรูปของ คริปซเซตของแรงดันอางอิง (Vref )
โดยมีขอกําหนดดังนี้
1. เอกภพสัมพัทธของคาแรงดันอางอิง V ใหเทากับ ( 0, 5 )
2. รูปรางของฟงกชันการเปนสมาชิกของฟซซี่เปนรูปสามเหลี่ยม
3. มีจํานวนฟซซี่เซต 5 เทอม และคาลิงกวิสติก 5 ระดับ
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μ0
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ชองดูดอากาศออก

PB

ชองดูดอากาศเขา
Thermocouple
ชองสงคลืน่ จาก Magnetron
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รูปที่ 4 ฟงกชันความเปนสมาชิกของคาผิดพลาดตําแหนง (Vref )
ตารางที่ 1 แนวทางการออกแบบกฎควบคุมฟซซี่ลอจิก
e
ce
NB
NS
ZE
PS
NB
NB=1
NB=1
NB=1
NB=1

เพลาตาม

เพลาขับ

PB
NB=1

NS

NB=1

NB=1

NS=2

NS=2

NS=2

ZE

NS=2

NS=1

ZE=3

PS=4

PS=4

PS

PS=4

PS=4

PS=4

PB=5

PB=5

PB

PB=5

PB=5

PB=5

PB=5

PB=5
รูปที่ 6 สวนประกอบฮารดแวร

3. เครื่องมือและอุปกรณในการทดลอง
รูปที่ 5 แสดงการทํางานของตูอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุน โดยใช
เทอรโมคับเปลจะตรวจจับอุณหภูมิและสงสัญญาณมาตรฐานไปยัง
คอมพิวเตอรเพื่อเปรียบเทียบกับคาอุณหภูมิที่ตองการ(Set point) และ
ประมวลผลใหสัญญาณออกมาไปควบคุมอุปกรณปลายทาง
(Actuator)คือ Solid state relay เพื่อปรับมุมทริกใหเนื้อของรูป
สัญญาณซายนมีคามากหรือนอย สงผลใหกําลังไฟฟาของแมกนีตรอน
และอุณหภูมิในหองอบมากนอยไปดวย
นอกจากนี้มีการตรวจจับ
น้ําหนักของผลิตภัณฑและแสดงผลบนหนาจอตลอดเวลา
Thermocouple

3.2 สวนซอฟแวร จะแสดงในรูปที่ 7 ประกอบดวย การปอนคา, การ
แสดงผลบนจอ

Thermpcouple Transmitter
Solid State Relay

Microwave
Data acquisition
boad

Computer

Voltage Transmitter

รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมการทํางานของตูอบแหงไมโครเวฟ
แบบถังหมุน
3.1 สวนฮารดแวร จะแสดงในรูปที่ 2 ประกอบดวย ตูอบและอุปกรณ
การควบคุม
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รูปที่ 7 สวนประกอบซอฟแวรในการปอนขอมูลและแสดงผล
4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ 1. ความสามารถการ
ควบคุมอุณหภูมิในตูอบ 2. อิทธิพลของอุณหภูมิตอคุณภาพถั่วเหลือง
4.1 การควบคุมอุณหภูมิในตูอบ
จะเปนการควบคุมโดยการเซตคาอุณหภูมิตามกําหนดแลวกดปุม Start
ที่ โ ปรแกรมแล ว ปล อ ยให ทํ า งานโดยอั ต โนมั ติ (Automatic)แล ว คอย
สังเกตดูวาน้ําหนักของเมล็ดพืชลดลงตามที่กําหนด เมื่อไดคาน้ําหนักที่
ตองการก็ทําการบันทึกขอมูลโดยโปรแกรมจะทําการบันทึกคาขอมูลให
ทุกๆ 1 วินาที และมี % Steady State Error ไมเกิน 1.58 %
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A.)ถัว่ เหลืองทีผ่ า นการอบที่ 60 C
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a.)การควบคุมอุณหภูมิที่ 60 ºC และน้ําหนักวัตถุดิบที่ลดลงจาก 200 g
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B.)ถัว่ เหลืองทีผ่ า นการอบที่ 70 C

Tem p( o C)
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รูปที่ 9 คุณภาพของถั่วเหลืองที่อุณหภูมิเปาหมาย 60 oC และ 70oC
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จากรูปที่ 9 ที่อุณหภูมิต่ํากวา 70oC เปลือกถั่วเหลืองจะนิ่ม และอบที่
อุณหภูมิสูงกวานี้จะทําใหเปลือกแข็งและไหม ดังนั้นที่อุณหภูมิ 70oC
จะไดเมล็ดถั่วเหลืองที่อบแหงแลวมีสีผิวของเปลือกสวยสดและเนื้อไม
กรอบแข็ง
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b.)การควบคุมอุณหภูมิที่ 70 ºC และน้ําหนักวัตถุดิบที่ลดลงจาก 200 g
รูปที่ 8 การปรับอุณหภูมิเปาหมายที่ 60 oC และ 70oC
จากรูปที่ 8 พบวาการควบคุมแบบฟซซี่ลอจิกมีขอดีกวาการควบคุม
แบบ ON OFF[1] โดยใหคาผิดพลาดที่สภาวะคงที่ (Steady State) ไม
เกิน 1.58% และ ที่อุณหภูมิสูงเปาหมายสูงขึ้นจะทําใหเวลาในการ
อบแหงนอยลงจนกระทั่งเหลือความชื้นมาตรฐานเปยก24%
4.2 อิทธิพลของอุณหภูมิตอคุณภาพถั่วเหลือง

5. สรุปผลการทดลองและแนวทางการแกไข
การควบคุมอุณหภูมิแบบฟซซี่ลอจิก จะใหคาอุณหภูมิใน
ตูอบเขาใกลคาอุณหภูมิที่ตองการ โดยใชเวลาวิ่งเขาสูเปาหมาย (Rise
time) ประมาณ 3 นาทีและมีคาความผิดพลาดที่สภาวะคงที่ (Steady
State) ไมเกิน 1.58 % จากการทดลองการอบแหงวัตถุดิบถั่วเหลืองที่
อุณหภูมิตางกัน พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหงคือ ชวง 70
o
C ซึ่งไดเมล็ดถั่วที่อบแหงที่มีความสด และไมกรอบ
กิตติกรรมประกาศ
ผูนําเสนอขอขอบคุณทีมงานวิจัยที่ประกอบดวยนาย พลากร ลินณะศิริ ,
นายธนบูรณ สุรินทร และ นายวินัย โชติศิริวรกุล
นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มี
ความขยันอดทนในการทําวิจัยครั้งนี้อยางเต็มความสามารถ
เอกสารอางอิง
[1] สันติ หวังนิพพานโต, ศักดา พรหมเหมือน และมุสตาฟา ยะภา,
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2551, การอบแหงเมล็ดถั่วเหลืองดวยคลื่นไมโครเวฟ, การประชุม
วิชาการการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดาน
ความรอน ครั้งที่ 7, 13-14 มีนาคม 2551, โรงแรมยูเรเซีย
จังหวัดเชียงใหม.
[2] สันติ หวังนิพพานโต, ประสิทธิ์ นางทิน, 2550, การควบคุม
อุณหภูมิน้ําในถังปดของระบบผสมพลังงานแสงอาทิตยและฮีท
เตอร, การประชุมวิชาการการถายเทพลังงานความรอนและมวล
ในอุปกรณดานความรอน ครั้งที่ 6, 15-16 มีนาคม 2550,
โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม, หนา 87-91
[3] สันติ หวังนิพพานโต, สุภาพ ทองโอ, พยงศักดิ์ ศรีขวัญแกว, 2547
การควบคุมความชื้นสัมพัทธในระบบดวยฟซซี่ลอจิก, การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 3, 8-9 ธันวาคม 2547,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, หนา 44
[4] สันติ หวังนิพพานโต, วิฑูรย อบรม, ณรงคชัย คงจันทร และ วรเดช
ชาวสอง, 2549, เทคโนโลยีการวัดและระบบควบคุมในระบวนการ
อบแหง,การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2(ENETT2), ณ ม.สุรนารี, 27-29 ก.ค.2549
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
100,000 บาท
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
100,000 บาท
สภาวิศวกร
50,000 บาท
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
20,000 บาท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
20,000 บาท
บริษทั อัลไพน จํากัด
20,000 บาท
บริษทั ไคเนติคส คอรปอรเรชัน่ จํากัด
10,000 บาท
บริษทั ปตท.อะโรมาติกสและการกลัน่ จํากัด (มหาชน)
10,000 บาท
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน/ภาคภาษาอังกฤษ 10,000 บาท
บริษทั คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
10,000 บาท
John wiley & Sons (thailand) Co.,Ltd.
10,000 บาท
บริษทั บุค เน็ท จํากัด และ Taylor & Francis Co.,Ltd.
10,000 บาท
10,000 บาท
บริษทั เนชัน่ แนล อินสทรูเมนทส (ประเทศไทย)
บริษทั เทคซอรส ซิสเท็มส (ไทยแลนด) จํากัด
10,000 บาท
บริษทั เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด
10,000 บาท
บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต จํากัด
10,000 บาท
บริษทั เทสติง้ อินสตรูเมนท จํากัด
10,000 บาท
บริษทั วี แอนด พี เอ็กซแพนด เมททัล จํากัด (สาขาที1่ )
10,000 บาท
Sigma Solution Co.,Ltd
10,000 บาท
บริษทั เมเชอรโทรนิกซ จํากัด
10,000 บาท
ศูนยหนังสือพระจอมเกลาธนบุรี
10,000 บาท
Kistler Instrument (Thailand) Co., Ltd.
10,000 บาท
Elsevier (Singapore) Pte Ltd.
8,000 บาท
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ จํากัด (มหาชน)
5,000 บาท
บริษทั ปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด
5,000 บาท
บริษทั เจ.บี.พี. อินเตอรเนชัน่ แนลเพ็นท จํากัด
5,000 บาท
บริษทั เซนเกจ เลินนิง่ (ประเทศไทย) จํากัด
5,000 บาท
McGraw-Hill International Enterprises, Inc.
5,000 บาท
PEARSON EDUCATION INDOCHINA LTD
5,000 บาท
นิตยสาร CONSTRUCTION variety
สนับสนุนการประชาสัมพันธ
หนวยวิจัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
สนับสนุนบุคลากร
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