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บทคัดย่อ
หุ่นยนต์ในสายงานต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ทท่ี รงตัวด้วยตัวเอง ล้วนต้องการเครื่องมือวัดมุมเอียงทีแ่ ม่นยําและ
สามารถตอบสนองได้ท่ีความถี่สูง เพื่อ รักษาสภาวะสมดุ ล ตัวตรวจรู้เช่น inclinometer มีความหน่ วงทางด้า น
พลศาสตร์และช่วงความถี่ท่จี ํากัด ฉะนัน้ จึงไม่สามารถวัดมุมเอียงได้แม่นยําที่ความถี่สูง , ไจโรสโคป ราคาถูกมี
ไบแอสและสเกลลิง่ ที่เอาต์พุต การอินทิเกรต ไจโรเอาต์พุต ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในมุมทีอ่ ่านได้ นัน่ คือไม่
เหมาะสมที่จะวัดมุมเอียงจากไจโรสโคปเพียงอย่างเดียว วิธอี ่นื คือการให้ตวั ตรวจรูค้ วามเร่งแบบ 2 แกน วัด
ความเร่งเชิงมุมของเฟรมหมุน จากนัน้ จึงคํานวณหามุมเอียงได้ อย่างไรก็ตามสัญญาณความเร่งมีความไวต่อการ
สันที
่ ค่ วามถี่สงู ผลทีไ่ ด้จงึ มีสญ
ั ญาณรบกวนมาก ในบทความนี้เราใช้ ตัวสังเกตแบบคาลมานฟิ ลเตอร์ สําหรับควบ
รวมข้อมูลของ inclinometer ราคาถูก, ไจโรสโคป และตัวตรวจรูค้ วามเร่ง สําหรับสร้างเครื่องมือวัดมุมเอียงอย่าง
แม่นยํา จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามุมทีป่ ระมาณได้จากตัวสังเกตคาลมาน สามารถให้มุมเอียงทีแ่ ม่นยําที่
ความถี่ต่างๆ เทคนิคการประมาณมุมเอียงนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั หุ่นยนต์ทรงตัวด้วยตัวเอง หุ่นยนต์บนิ
หรือการควบคุมยานพาหนะต่างๆ
คําหลัก: คาลมานฟิลเตอร์ เครือ่ งมือวัดมุมเอียง,ไจโรสโคป
Abstract
Many fields of robot, such as those of self-balancing robot, need accurate and high-bandwidth tilt
measurement to achieve stability. Tilt sensor, such as inclinometer, has its own slow dynamic with limited
bandwidth and therefore cannot provide the correct tilt information at high frequencies. The low-cost rate
gyro has an unknown bias and scaling in their output. Integrating the gyro output results indrift term in the
estimated angle; therefore, it is not suitable in practical to measure inclination angle from only rate gyro.
Another method is to use a two-axis accelerometer to measure the acceleration of the rotating frame from
which inclination angle can be calculated; however, the acceleration signal is sensitive to high-frequency
vibration that can produce noisy output. In this paper, we use an optimal linear state estimator (Kalman
filter) for combining data from low-cost inclinometer, rate gyroscope, and accelerometer to produce an
accurate angle measurement. The experimental result shows that the estimated angle from the optimal
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linear state estimator (Kalman filter) provide accurate inclination angle in various frequency ranges.
Potential uses of this angle measurement technique are tilt measurement in self-balancing robot, flying
robot, and vehicle control.
Keywords: Kalman filter, Tilt measurement, gyroscope
1. บทนํา
หุ่นยนต์ในสายงานต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ท่ที รงตัว
ด้วยตัวเอง ล้วนต้องการเครื่องมือวัดมุมเอียงทีแ่ ม่นยํา
และสามารถตอบสนองได้ทค่ี วามถีส่ งู เพือ่ รักษาสภาวะ
สมดุ ล ตั ว ตรวจรู้ โ ดยทั ว่ ไปเช่ น inclinometer มี
ความหน่ วงทางด้านพลศาสตร์และตอบสนองการสันที
่ ่
ช่วงความถีท่ จ่ี าํ กัด[1] ฉะนัน้ จึงไม่สามารถวัดมุมเอียง
ได้แม่นยําที่ความถี่สูง , ไจโรสโคป ราคาถูกมีไบแอส
และสเกลลิ่งที่เ อาต์พุต การอิน ทิเ กรตไจโรเอาท์พุต
ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในมุมทีอ่ ่านได้(ไจโรดริฟ)
นันคื
่ อไม่เหมาะสมทีจ่ ะวัดมุมเอียงจากไจโรสโคปเพียง
อย่างเดียว วิธอี ่นื คือการให้ตวั ตรวจรูค้ วามเร่งแบบ2
แกน วัดความเร่งเชิงมุมของเฟรมหมุน[2] จากนัน้ จึง
คํ า นวณหามุ ม เอี ย งได้ อย่ า งไรก็ ต ามสั ญ ญาณ
ความเร่งมีความไวต่อการสันที
่ ่ความถี่สูงผลที่ได้จงึ มี
สัญ ญาณรบกวนมาก นอกจากนั ้น [3]ได้ ใ ช้ ต รวจรู้
ความเร่งสําหรับรีเซตค่าไจโรสโคปเมื่อหุ่นไม่เคลื่อนที่
แต่ พ บว่า การสัน่ สะเทือ นจากการเคลื่อ นที่ทํา ให้ต ัว
ตรวจรู้ ไ ม่ แ ม่ น ยํ า [4]ได้ ป รั บ ปรุ ง สั ญ ญาณจาก
inclinometer ด้วย low-pass filter และใช้ high-pass
filter กับสัญญาณจากไจโรสโคป จากนัน้ มุมเอียงได้
จากการรวมสองสัญญาณเข้าด้วยกันสามารถวัดมุม
เอียงได้ดที ค่ี วามถีต่ ่าํ [5]พัฒนาswitching algorithm
ในการรวมสัญ ญาณจากไจโรสโคปและตัว ตรวจรู้
ความเร่งและสามารถวัดมุมเอียงได้ท่คี วามถี่ต่ํา แต่
พบว่ามีปญั หากับไปแอสจากไจโรสโคปที่ไม่สามารถ
กําจัดได้ [6]ใช้Inclinometerร่วมกับไจโรสโคปและใช้
ตัวสังเกตุแบบ Luenberger observer มาประมาณมุม
เอียง
บทความนี้เราใช้ คาลมานฟิ ลเตอร์[7] ซึ่งเป็ นตัว
สังเกตุสถานะแบบเหมาะสมทีส่ ุด (Optimal observer)
สําหรับควบรวมข้อมูลของ inclinometer ราคาถูก, ไจ

โรสโคป และตัวตรวจรูค้ วามเร่ง แล้วประมาณมุมเอียง
ที่แ ท้จ ริง ออกมา เพื่อ ให้ไ ด้เ ครื่อ งมือ วัด มุ ม เอีย งที่
แม่นยําและสามารถตอบสนองการสัน้ ที่ความถี่ต่างๆ
ได้
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามุมที่ประมาณ
ได้จากคาลมานฟิ ลเตอร์ สามารถให้มุมเอียงทีแ่ ม่นยํา
ที่ค วามถี่ ต่ า งๆ เทคนิ ค การประมาณมุ ม เอี ย งนี้
สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั หุ่นยนต์ทรงตัวด้วยตัวเอง
หุน่ ยนต์บนิ หรือการควบคุมยานพาหนะต่างๆ
ในบทความนี้หวั ข้อที2่ กล่าวถึงแบบจําลองและ
สมรรถนะของ หัว ข้อ ที่3 กล่ า วถึง การออกแบบตัว
สังเกตเพือ่ ประมาณมุมเอียง ผลการทดลองได้กล่าวถึง
ในหัวข้อที4่ และข้อสรุปกล่าวในหัวข้อสุดท้าย
2. แบบจําลองและสมรรถนะของตัวตรวจรู้
2.1 Inclinometer

รูปที่ 1 ระบบ inclinometer ชนิดลูกตุม้ ภายใน
เราใช้ Optical inclinometer รุ่น US digital T6
ความละเอีย ด2500ครัง้ /รอบ วัด มุ ม เอีย งของลูก ตุ้ม
ภายในเทียบกับตัวเรือนภายนอก รูปที่ 1 แสดงระบบ
Inclinometer จากการทีล่ ูกตุม้ มีความหน่ วงในตัวมัน
เองมุมทีว่ ดั ได้ t จึงมีความแม่นยําเฉพาะทีค่ วามถีต่ ่ํา
ขณะที่มุมเอียงจริงคือ  เพื่อที่จะสังเกตพฤติกรรม
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ทางพลศาสตร์ของ Inclinometer เราได้ตดิ ตัง้
Inclinometer กับชุดทดลอง จาก รูปที่ 2 แสดงโครง
สร้ า งของระบบทดลองอุ ป กรณ์ ว ั ด มุ ม เอี ย ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย Inclinometer, ไจโรสโคป ,ตัวตรวจรู้
ความเร่ง,มอเตอร์กระแสตรง และ Encoder เพือ่ วัดมุม
ทีไ่ ด้เทียบกับมุมเอียงทีแ่ ท้จริงทีม่ าจาก Encoder
ทําการป้อนสัญญาณ Sine wave ทีค่ วามถีแ่ ปร
ผันตัง้ แต่ 0.25 Hz จนถึง 2 Hz ภายในเวลา 60 วินาที
รูปที4่ แสดงผลตอบสนองมุมเอียงเทียบกับเวลา ของ
Inclinometer เอาต์พุต t เทียบกับมุมเอียงจริงที่วดั
ได้จาก Encoder   จากรูปที4่ ทีค่ วามถี่สูงขึน้
Inclinometer ให้มุมเอียงทีค่ ลาดเคลื่อนทัง้ ขนาดและ
มุมเฟส

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างระบบทดลอง
สมการการเคลื่อนทีข่ องระบบจากรูปที1่ โดยไม่
คิดค่า y สามารถหาได้จากกฎของนิวตัน คือ
J   t   c  mgl sin   t 
(1)
 mlx cos   t 
โดยที่ J คือโมเมนต์ความเฉื่อย, m คือมวลของ
pendulum, l คือระยะจากจุดหมุนถึงมวล pendulum
และ c คือ ค่าคงทีค่ วามหน่ วง ทําให้เป็ นเชิงเส้นรอบ
จุด zero equilibrium point และแปลงลาปาส ก็จะได้
ฟงั ก์ชนถ่
ั ่ ายโอนดังสมการ
s 2   mgl J 
t  s   2
s
s   c J  s  (mgl J )
(2)
ml J  s 2

X ( s)
 2
s   c J  s  (mgl J )

โดยที่ t  s  ,   s  , X ( s ) คือ การแปลงลาปาส
ของ t (t ), (t ), x(t ) ตามลําดับ
[6] ได้ห าตัวแปรที่ไ ม่ทราบค่า J c และ ml c
ของ Inclinometer รุ่นนี้ โดยใส่สญ
ั ญาณแปรผัน
ความถี่ใ ห้ก ับ มอเตอร์ จากนั น้ นํ า สัญ ญาณที่ไ ด้จ าก
encoder และ inclinometer ไปคํานวณโดยเทคนิค
Linear least square ได้ค่า J c = 0.0022 และ
ml c = 1.0314
2.2. ไจโรสโคปและตัวตรวจรู้ความเร่ง
เราใช้อเิ ลคทรอนิกส์ไจโรสโคปรุ่น IDG500 ใน
การศึก ษาพฤติก รรมทางพลศาสตร์ ของไจโรสโคป
เราติดตัง้ ทีต่ ําแหน่ งเดียวกันกับInclinometer และป้อน
สัญญาณเดียวกันให้แก่มอเตอร์ ผลตอบสนองของไจ
โรสโคป g เทียบกับความเร็วเชิงมุมทีไ่ ด้จากEncoder
แสดงในรูปที่ 5 จากภาพเอาต์พุตจากไจโรสโคปมีbias
ประมาณ 5.9 rad/s หลังจากหักลบbias ออกและจาก
การอินทิเกรตสัญญาณ จะได้มุมเอียงดังรูปที่ 6 จาก
รูปที่ 6 แสดงถึงความผิดพลาดในขนาดของมุมเอียง
(ไจโรดริฟ) ทีไ่ ด้จากอินทิเกรตเอาต์พุตจากไจโรสโคป
ทําให้เกิด bias ที่ไม่ทราบค่าและแปรผันกับเวลา
สัญญาณ ความเร่งในแนวระดับ x ใน(1) สามารถวัดได้
จาก ตัวตรวจรูค้ วามเร่ง
3. การออกแบบตัวสังเกตเพื่อประมาณมุมเอียง
เราได้พฒ
ั นาตัวสังเกตสถานะแบบเหมาะสมทีส่ ุด
(Optimal observer) หรือ คาลมานฟิ ลเตอร์ เพื่อ
ประมาณมุมเอียงทีแ่ ท้จริง  รูปที3่ แสดงบล็อก ไดอ
แกรม การประมาณค่าสถานะโดยมีสญ
ั ญาณอินพุตคือ
 g จากไจโรสโคป, t จาก inclinometer และ x จาก
ตัวตรวจรูค้ วามเร่ง

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการประมาณค่าสถานะ
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จากสมการถ่ายโอนของระบบ (1) สามารถจัดให้
อยูใ่ นปริภมู สิ ถานะแบบ observable- canonical-form
1   x1 
 x1   c J
 x     mgl J 0   x 
 2
 2 
 c J 
 0 
x
 0     ml / J  





x 

t  1 0  1     vt
x
 2

โดยที่ vt คือ Inclinometer measurement noise
แบบจําลองไจโรสโคปสามารถแสดงได้ดว้ ยสมการ
g 

(3)





1 
    vg



(4)

โดยที่ g คือความเร็วเชิงมุมทีไ่ ด้จากไจโรสโคป, 
คือความเร็วเชิงมุมจริง, vg คือ gyro measurement
noise,  และ  คือbiasและscaling factor ตามลําดับ

รูปที่ 4 มุมเอียงทีไ่ ด้จาก Inclinometer และ Encoder

รูปที่ 5 ความเร็วเชิงมุมจาก ไจโรสโคป และ Encoder
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รูปที่ 6 มุมเอียงจากEncoderและจากอินทิเกรตสัญญาณไจโรสโคป
สําหรับแบบจําลอง ไจโร bias เราใช้สมการ
  v

zˆ  Azˆ  L(t  Czˆ )  Bu

(5)

b

โดยที่ vb คือ White noise
จาก (3) และ (4) เราจะได้สมการปริภมู สิ เตต
    0
0
  
0
     1
 x1   0 c J
  
0
 x2   0

0
0
c J
mgl J

(9)
โดยที่ P คือ Steady-state error covariance, Q
และ R คือ state weighting matrix และ control
weighting
matrix
ตามลํา ดับ เลือ ก
Q  diag{0.1 0.1 0.1 0.1} และ R  0.01
จาก(9) และ
(8) เราจะได้ อัตราขยายคาลมาน
AP  PAT  GQGT  PC T R 1CP  0

L  [1.1 0.95 0.47 226.53]T

(6)

โดยที่ vx คือ Accelerometer measurement noise
ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบมาตรฐานของ

โดยที่ คาลมานฟิลเตอร์ [2] ได้จาก

(8)

และ Error Covariance ARE

0


0

0

z  Az  Bu  Gv
t  Cz  vt

หา ค่าอัตราขยายคาลมาน L ได้จากสมการ
L  PC T R 1

0   
0    
1   x1 
 
0   x2 

0 
0   g 
x 
0   

ml J 
1 0 
 0
 0
  vx 


0
  vb 

 0
0 0  

 vg 
 ml J 0 0 
 
 
t   0 1 1 c     vt
 x1 
 
 x2 

(7)

4. ผลการทดลอง
เราได้ทดลองตัวสังเกตสถานะที่ออกแบบไว้ใน
หัวข้อที่ 3 โดยการหมุนกลับไปกลับมาตามสัญญาณ
sine wave และไม่มคี วามเร่งในแนวระดับ อุปกรณ์
วัดมุมเอียงได้ถูกติดทีต่ งั ้ ศูนย์กลางการหมุน แผนผัง
การต่อการทดลองแสดงใน รูปที1่ 0 ประกอบด้วย
อุปกรณ์ทดสอบการวัดมุมเอียง, Host computer
และ Target computer รูปที่ 7, 8, 9 แสดง
ค่าประมาณมุมเอียงจากตัวสังเกตเทียบกับมุมเอียง
จริงทีไ่ ด้จาก Encoder ทีค่ วามถีเ่ ท่ากับ 0.5,1และ1.5
Hz ตามลําดับ จากรูปแสดงให้เห็นว่ามุมทีป่ ระมาณ
ได้จ ากคาลมานฟิ ล เตอร์ ให้ผ ลที่แ ม่ น ยํ า มีค วาม
ผิดพลาด น้อยลงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
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รูปที่ 7 มุมประมาณทีค่ วามถี่ 0.5 Hz

รูปที่ 8 มุมประมาณทีค่ วามถี่ 1 HZ

รูปที่ 9 มุมประมาณทีค่ วามถี่ 1.5 Hz

รูปที่ 10 แผนผังการต่อการทดลอง
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5. สรุป
เราได้พฒ
ั นาเครื่องมือวัดมุมเอียงโดยการใช้ตวั
สังเกตสถานะแบบเหมาะสมทีส่ ุด(Optimal observer)
หรือคาลมานฟิ ลเตอร์ ร่วมกับตัวตรวจรู้ราคาถูกใน
การประมาณมุ ม เอี ย งให้ ม ีค วามแม่ น ยํ า เราได้
ทดลองโดยการใส่สญ
ั ญาณอินพุตความถีs่ ine wave
ที่ค่าความถี่ต่างๆกัน ผลจากการทดลองแสดงให้
เห็นว่า มุมทีไ่ ด้จากการประมาณให้ผลตอบสนองทีด่ ี
มีความผิดพลาดน้อยทัง้ ขนาดและมุมเพสเมื่อเทียบ
กับมุมเอียงจริงทีว่ ดั ได้จาก Encoder เราสามารถ
นํ า ไปประยั ก ษ์ ใ ช้ ใ นหุ่ น ยนต์ ต่ า งๆที่ ต้ อ งอาศั ย
เครื่อ งมือ วัด มุ ม เอีย งที่แ ม่ น ยํ า และตอบสนองต่ อ
ความถีไ่ ด้อย่างรวดเร็ว
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