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บทคัดยอ 

จักรยานหุนยนตเปนระบบที่ไมมีเสถียรภาพในตัวเอง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดทําการออกแบบตัวควบคุม
ของจักรยานหุนยนตใหสามารถทรงตัวอยูไดดวยตัวเองดวยตัวควบคุมเชิงเสนกําลังสองเหมาะที่สุด และเนื่องจาก
แบบจําลองพลวัตของจักรยานหุนยนตเปนแบบไมเชิงเสน ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดทําการประมาณคาเปนแบบเชิงเสน
ที่จุดสมดุล แลวจึงวิเคราะหเสถียรภาพวงเปดซึ่งอยูบนพื้นฐานของแบบจําลองพลวัตเชิงเสน การออกแบบตัว
ควบคุมเชิงเสนกําลังสองเหมาะที่สุดจะอยูบนพื้นฐานของทฤษฏีการควบคุมแบบเชิงเสนสําหรับแบบจําลองพลวัต
เชิงเสนของจักรยานหุนยนต จากผลการทดสอบแบบจําลองบนคอมพิวเตอร แสดงใหเห็นประสิทธิภาพของการ
ควบคุมนั้นไดผลเปนอยางด ี
 
คําสําคัญ :  จักรยานหุนยนต  แบบจําลองพลวัต  ตัวควบคุมเชิงเสนกําลังสองเหมาะที่สุด  แบบจําลองบนคอมพิวเตอร  
 

Abstract 
 Bicycle robot is an unstable system. Therefore, in this research, the balancing controller of  
bicycle robot is designed by Linear Quadratic Optimal Regulator. Since, the dynamic model of  bicycle 
robot is nonlinear, the linearization at an equilibrium point is used. The opened-loop stability is analyzed 
based on the linear dynamic model. Then, the linear quadratic optimal regulator is designed based on 
linear control theory for the linear dynamic model of bicycle robot. The computer simulation results show 
the efficiency of the control algorithm. 
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คํานํา 
 จักรยานหุนยนตในปจจุบันไดรับความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากจักรยานหุนยนตไมมีเสถียรภาพใน
ตัวเอง จึงมีงานวิจัยจํานวนมากที่ทําการศึกษาแกไขปญหานี้ เพื่อใหจักรยานหุนยนตสามารถทรงตัวอยูไดดวย
ตนเองอยางสมดุล ในงานวิจัยนี้ไดแสดงแบบจําลองของจักรยานหุนยนต ซึ่งจะกลาวถึงแบบจําลองพลวัตไมเชิงเสน 
และแบบจําลองพลวัตแบบเชิงเสนของจักรยานหุนยนต โดยแบบจําลองพลวัตเชิงเสนนั้นเราไดทําการวิเคราะห
เสถียรภาพของระบบวงเปด ซึ่งเราสามารถหาสมการลักษณะเฉพาะ และคาลักษณะเฉพาะของระบบวงเปด จากนั้น
เราไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติการควบคุมได และคุณสมบัติการสังเกตได ซึ่งพบวาระบบมีคุณสมบัติดังกลาว 
จากนั้นเราไดทําการออกแบบตัวควบคุมเชิงเสนกําลังสองเหมาะที่สุด โดยจะแสดงในระบบเวลาวิยุต และทําการ
กําหนดคาบเวลาชักตัวอยางของระบบเวลาวิยุต จากนั้นจะใชทฤษฎีการควบคุมเหมาะที่สุดเพื่อออกแบบตัวควบคุม 
งานวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อตองการหาตัวควบคุมที่เหมาะที่สุด เพื่อใหจักรยานหุนยนตสามารถทรงตัวอยูไดดวย
ตัวเอง เมื่อไดตัวควบคุมที่เหมาะที่สุดแลว จากนั้นจะทําการทดสอบตัวควบคุม โดยใชกลองเครื่องมือของโปรแกรม
แมทแลป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
แบบจําลองพลวัตของจักรยานหุนยนต 
 แบบจําลองพลวัตของจักรยานหุนยนต จะหาไดจากจักรยานหุนยนตที่มีอยูในหองปฏิบัติการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังรูปที ่1 
 

 
รูปที่ 1 ภาพถายจักรยานหุนยนต 

 
แบบจําลองของจักรยานหุนยนตไดพิจารณาเปนสองสวน คือ สวนแรกจะพิจารณาที่โครงรถจักรยาน ซึ่งมี

หนึ่งองศาอิสระ คือมุมที่เอนเอียงของจักรยานโดยหมุนรอบแกน  และสวนที่สองจะพิจารณาที่ลอตุนกําลัง ซึ่งมีสาม
องศาอิสระ โดยหมุนรอบแกน  
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รูปที่ 2  แผนภาพแสดงระยะพิกัดอางอิง : (a) ดานขาง (b) ดานหนา 

 
จากรูปที ่2 กําหนดใหที่ตําแหนง  และ  คือจุดศูนยถวงของจักรยาน และลอตุนกําลัง ตามลําดับ  โดยมี

มุมที่หมุนรอบแกน  เปน  และมุมที่หมุนรอบแกน  คือมุม   มีความเร็วเชิงมุมของจักรยานที่หมุนรอบแกน  
เปน  และความเร็วเชิงมุมของลอตุนกําลังที่หมุนรอบแกน  เปน   กําหนดใหความเร็วที่ตําแหนง  และ  คือ 

                                                       (1) 
                                                                       (2) 

เมื่อ  คือความสูงของจุดศูนยถวงของจักรยาน และความสูงของลอตุนกําลัง ตามลําดับ   
จากสมการลากรางจ (Lagrange equation) กําหนดดังนี ้
 

                                         (3) 
 

เมื่อ  คือพลังงานจลนทั้งหมดของระบบ    คือพลังงานศักยทั้งหมดของระบบ    คอืแรงกระทําจากภายนอก 
        คือพิกัดทั่วไป 
 โดยพิจารณา  ตามสมการดังนี ้

                                                  (4) 
 

          (5) 
 

เมื่อ  คือโมเมนตความเฉื่อยเชิงขั้ว    คือโมเมนตความเฉื่อยเชิงมุม    คือโมเมนตความเฉื่อยของจักรยาน  
        คือมวลของจักรยาน (ไมมีลอตุนกําลัง)    คือมวลของลอตุนกําลัง 

   
รูปที่ 3  โมเมนตความเฉือ่ยของลอตุนกําลัง : (a) ดานขาง (b) ดานหนา 
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พิจารณา  ตามสมการลากรางจ ดังนี ้

                                           (6) 

นําสมการ (4) และ (5) แทนลงในสมการ (6) จะได 

               (7) 

พิจารณา  ตามสมการลากรางจ ดังนี ้

                                           (8) 

นําสมการ (4) และ (5) แทนลงในสมการ (8) จะได 
                              (9) 

เมื่อ  คือ สัมประสิทธิค์วามหนืดของมอเตอรกระแสตรง กําหนดใหอัตราสวนเชิงพลวัตของมอเตอรกระแสตรง 
เปน 5 : 1 ดังนั้นจะได 

                                                                      (10) 
                                                             (11) 

เมื่อ  คือคาคงที่แรงบิดมอเตอร    คือคาคงที่แรงเคลื่อนไฟฟากลับ    คือความตานทานของมอเตอร      
        คือความเหนี่ยวนําของมอเตอร    คือแรงบิดของมอเตอร    
นําสมการที ่(10) แทนลงในสมการ (9) และ ทําการประมาณคาใหเปนสมการเชิงเสน (linearization) ในสมการที ่
(7) และ (9) จะได 

                         (12) 

                                                (13) 

กําหนดตัวแปรสถานะ  และ   เราสามารถเขียนแบบจําลองของระบบในรูป
ปริภูมิสถานะตามสมการ ดังนี ้

 
โดยที ่ 
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ตารางที่ 1  คาตัวแปรตางๆ ของจักรยานหุนยนต  

ชื่อตัวแปร ตัวแปร คา 
มวลของลอตุนกําลัง  3  

มวลจักรยานหุนยนต(ไมมีลอตุนกําลัง)  33  
ความสูงที่จุดศูนยถวงของลอตนุกําลัง  0.68  
ความสูงที่จุดศูนยถวงของจักรยาน  0.32  
โมเมนตความเฉื่อยของจักรยาน  3.3792  

โมเมนตความเฉือ่ยเชิงขั้ว  0.039392  
โมเมนตความเฉื่อยเชิงมุม  0.020026  

อัตราเร็วในการหมุนของลอตุนกําลัง  277.507  
ความเหนี่ยวนําของมอเตอร  0.00026  

ความตานทานอารมาเจอรของมอเตอร  1.2  
สัมประสิทธิ์ความหนืดของมอเตอร  0.0003  

คาคงที่แรงบิดของมอเตอร  1.25  
คาคงที่แรงเคลื่อนไฟฟากลับ  1.24  

แรงโนมถวงโลก  9.81  
 
เมื่อแทนคาตัวแปรตางๆ จากตารางที ่1 จะได 

 

            
 

การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบวงเปด 
เราสามารถหาสมการลักษณะเฉพาะของระบบ ไดตามสมการนี ้

  
จากสมการลักษณะเฉพาะ จะสามารถหาคาลักษณะเฉพาะของระบบวงเปดไดดังนี้ 

 
 

จากการตรวจสอบเสถียรภาพของระบบวงเปด พบวามีตําแหนงโพลอยูสี่คา โดยมีตําแหนงโพลอยูครึ่งซายของ
ระนาบสามคา และอยูครึ่งขวาของระนาบหนึ่งคา เนื่องจากมีตําแหนงโพลอยูครึ่งขวาของระนาบ ดังนั้นสรุปไดวา
ระบบวงเปดไมมีเสถียรภาพ 
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การวิเคราะหการควบคุมไดของระบบวงเปด 
จากสมการปริภูมิของระบบเชิงเสน สามารถวิเคราะหการควบคุมไดของระบบวงเปดไดจาก  

 
เมื่อตรวจสอบลําดับชั้นของเมทริกซ  พบวา  ดังนั้นระบบมีคุณสมบัติสามารถควบคุมได 
 
การวิเคราะหการสังเกตไดของระบบวงเปด 
 จากสมการปริภูมิของระบบเชิงเสน สามารถวิเคราะหการสังเกตไดของระบบวงเปดไดจาก 

                    
เมื่อตรวจสอบลําดับชั้นของเมทริกซ  พบวา  ดังนั้นระบบมีคุณสมบัติสามารถสังเกตได 
 
การออกแบบตัวควบคุมเชิงเสนกําลังสองเหมาะที่สุด 

ระบบเวลาตอเนื่องสามารถแสดงในระบบเวลาวิยุตไดตามทฤษฎีดังนี ้
 

โดยที ่  
กําหนดใหคาบเวลาชักตัวอยางของระบบเวลาวิยุตเปน  วินาที จากทฤษฎีดังกลาวจะไดเมทริกซ  และ 

 ดังนี ้

 
 

 
รูปที่ 4  แผนภาพการออกแบบระบบควบคุมของระบบเวลาวิยุต 

ระบบควบคุมของระบบเวลาวิยุต กําหนดตามสมการดังนี ้
                                                         (14) 

                                                                         (15) 
                                             (16) 

                                                    (17)  
จากสมการที ่(16) สามารถแสดงไดดังนี ้

                                     (18) 
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จากสมการที ่(15) สามารถแสดงไดดังนี ้
                                                                 (19) 

ใหสมการที ่(14) แทนลงในสมการที ่(19) จะได 
                                         (20) 

ใหสมการที ่(20) แทนลงในสมการที ่(18) จะได 
               (21) 

จัดรูปสมการที ่(14) และ (21) ใหอยูในรูปแบบของเมทริกซ จะได 
        (22) 

ใหสัญญาณขาเขาเปนสัญญาณขั้นบันได จะได   
เมื่อกําหนดให    ดังนั้นสมการที ่(14) จะแสดงไดดังนี ้

         (23) 
ตัวแปรความผิดพลาดของระบบ   
ใหสมการที ่(22) ลบกับสมการที ่(23) จะได 

                                                        (24) 
จากสมการที ่(17) จะได  

                           (25) 

กําหนดให    

และ  
โดยระบบควบคุมแบบวงปด อยูในรูปแบบ    
คาดรรชนีสมรรถนะ(performance index) กําหนดไวดังนี ้

 

จะทําการหาสัญญาณควบคุม  เพื่อทําให  มีคานอยที่สุด โดยมีเปาหมายเพื่อการควบคุมตัวแปร  ใหมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเมทริกซ  และ  ไวดังนี ้

 

สัญญาณควบคุมจะอยูในรูปแบบ  โดยที ่  คือเมทริกซเหมาะที่สุดในสภาวะคงที ่ดังนี้   
 

โดยที ่  หาไดจากการแกสมการริคคาติในสภาวะคงที(่Steady-state Riccati equation) ตามสมการดังนี ้
 

จากการคํานวณ จะไดตัวควบคุม  ดังนี ้
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ผลการทดลองและวิจารณ 
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Lean angle of the bicycle robot around Z axis : y(k) = x1(k)
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           รูปที่ 5  ผลการทดสอบตัวควบคุม     รูปที่ 6  ผลการทดสอบการทรงตัวของจักรยานหุนยนต        

 

ในการจําลองระบบควบคุมจะใชกลองเครื่องมือของโปรแกรมแมทแลป Simulink โดยใหสัญญาณขาเขา
เปนสัญญาณขั้นบันได และคาบเวลาชักตัวอยางของระบบเวลาวิยุตเปน  วินาท ี
 จากรูปที่ 5 เปนผลการทดสอบตัวควบคุม โดยใหสัญญาณขาเขา  เปนสัญญาณขั้นบันไดมีคาเทากับ 
1 เรเดียน และสัญญาณขาออกคือ  นั่นคือมุม  นั่นเอง พบวามี setting time ที ่0.2 วินาท ี

จากรูปที่ 6 เปนการทดสอบตัวควบคุม เพื่อการทรงตัวของจักรยานหุนยนต โดยใหสัญญาณขาเขาเปน
สัญญาณขั้นบันได ทดสอบโดยการปอน  เทากับ 0.2 , -0.4 , 0.6 และ-0.8 เรเดียน ตามลําดับ พบวาจักรยาน
สามารถทรงตัวอยูที่เวลา 0.425 วินาที  

 
สรุป 

จากผลการทดสอบการทรงตัวของจักรยานหุนยนตโดยวิธีการออกแบบตัวควบคุมเชิงเสนกําลังสองเหมาะ
ที่สุด พบวาการออกแบบตัวควบคุมทําใหจักรยานหุนยนตสามารถทรงตัวอยูไดดวยตัวเองอยางมีประสิทธิภาพ ใน
งานวิจัยที่จะพัฒนาตอไปเปนการนําวิธีการ และผลจากการจําลองในครั้งนี้มาประยุกตใชกับรถจักรยานหุนยนตที่มี
อยูในหองปฏิบัติการตอไป 
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