
Adaptive suspension 
(Active suspension) 



• ระบบที่ถูกสรา้งข้ึน เพื่อ

รองรบัการส ัน่สะเทือนจาก

ลอ้รถยนต์ที่ส่ง ข้ึนมายัง

ตวัถงั จะติดอยู่ที่บริเวณ

ลอ้หน้าและลอ้หลงัที่ละ

หน่ึง 



• เพิ่ ม ค ว า มปลอดภ ัย
ใหแ้ก่การขบัข่ี ในขณะผู ้

ขบัข่ีสามารถขบัข่ีไดง้า่ย  
• เพิ่ ม ค ว า ม นุ่ มสบ า ย

ใหแ้ก่การขบัข่ี ท าใหก้าร

ขบัข่ีราบรื่นไม่สะดดุ  

      

      



ประเภทของ Suspension 

Passive Active or Adaptive 



•ดูดซบัแรงส ัน่สะเทอืนจากสภาพถนน 
• ควบคมุการเอยีงในขณะเขา้โคง้ 
• ลดอาการหนา้เชิดหนา้ทิ่ม เวลาเร่ง
และเบรกรถ 
• รกัษาความสูงของตวัรถเวลาบรรทกุ 
• ใหค้วามสะดวกสบายในการขบัข่ื โดย

ที่ยงัสามารถควบคมุรถไดเ้ป็นอย่างดี 

 
 ประเภทของ Suspension 



• ปรบัปรุง Passive ใหดี้ข้ึน 

• ระบบช่วงล่างแบบ Passive 
โดยทัว่ไปถกูออกแบบมาตามลกัษณะ

คุณสมบตัขิองรถ 

• ระบบช่วงลา่งแบบ Passive 
โดยทัว่ไปจะมีความแข็งความออ่นที่

ตายตวั 

 
 ประเภทของ Suspension 



1987 Mitsubishi Galant 1987 BMW M3 

1990 Infiniti Q45  1991 Mitsubishi GTO  



1992 Citroën Xantia VSX 1996 Jaguar XK8  

1997-1998 Ford Taurus  1999 Lexus LX470 



2002 BMW 7 Series 2002 Maserati Coupé 

2003 Chevrolet Corvette 2006 Ford Galaxy 



2011 Opel Astra 

2012 Range Rover Evoque 

2008 Audi TT 

2013 E7 series Shinkansen 



สว่นประกอบของ Suspension 

Bars & joints Damper Stabilizer bar Spring 

  

  



• ควบคุมลอ้ใหต้ ัง้ฉากกบัผิว
ถนนตลอดเวลา 

• ควบคุมยาก ไม่มีระบบช่วง
ล่ า งแบบ Adaptive ที่

ควบคมุสว่นน้ี 

• ลดการส ัน่ของสปริง โดยอาศยัการเคลื่อนตวั
ของของไหล 

ของไหลถ่ายเทชา้โช๊คอพัหน่วงมากการส ัน่ลดเร็ว แต่

กระดา้งเพราะสปรงิถกูจ ากดัการเคลื่อนที่ 
ของไหลถ่ายเทเรว็  โชค๊อพัหน่วงนอ้ยการส ัน่ลดชา้า แต่

สปรงิมีอสิระจงึนุ่มนวล 

• ควบคมุโดยการปรบัวาลว์สง่ถ่ายของไหล 

สว่นประกอบของ Suspension 



• รบัแรงส ัน่สะเทอืนจากลอ้เปลี่ยนเป็น

การส ัน่ของสปรงิ 

• ควบคุมโดยใช ้ Hydraulic 
หรือใช้อุปกรณ์อื่นแทนสปริง เ ช่น 

Air bag  

• รกัษาระดบัการเอียงของรถ ดึงรถ
กลบัสู่ระดบัปกติ ในระหว่างเลี้ ยวหรือ

เปลี่ยนเลน และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทรงตวั 
• ควบคุมนิยมท าในรถสูง พบเห็นได้

ไม่มากนกั 

สว่นประกอบของ Suspension 



องคป์ระกอบของระบบช่วงลา่งแบบ Adaptive 

(Adaptive suspension) 

Computer Sensor Adaptive 
suspension 



อปุกรณ์วดัความสูง 

Linear Variable 
Differential 
Transformer 
(LVDT)  

อปุกรณ์วดัความเร่ง 

Pendulum 
Strain Gage 

อปุกรณ์วดัองศาและ

ความเรว็เชิงมมุของ

พวงมาลยั 

Phototransist
ors 

องคป์ระกอบของระบบช่วงล่างแบบ Adaptive  



อปุกรณ์วดัความเรว็วดั

ไดจ้ากความเรว็รอบ

ของเพลาขบั 

Proximity 
Transducer 

อปุกรณ์วดัการเบรกของรถ

และอปุกรณ์วดัคนัเร่ง วดัได ้

จากองศาคนัเร่งหรอืความดนั

น ้ามนัเบรก 

Rotary 

potentiometer 
 

อปุกรณ์วดัภาระ 

Load cell 

องคป์ระกอบของระบบช่วงล่างแบบ Adaptive  



โปรแกรมควบคมุระบบ โดยใช ้Fuzzy 

Logic Control 

โปรแกรมค านวณหาค่า Damping 
coefficient และ spring 
coefficient ที่เหมาะสมที่สุด 
 

องคป์ระกอบของระบบช่วงล่างแบบ Adaptive  



Active suspension 
• ควบคมุดว้ยแรงภายนอก 
• ราคาแพง ตอ้งบ ารุงรกัษาสม า่เสมอ  

Semi-active suspension 

• เปลี่ยนค่า C ใน Damper 
• ไม่มีการใหพ้ลงังานกบัระบบ 
• ราคาถกูประหยดัพลงังาน 

Hydraulically 
actuated 

Pneumatic 
actuated 

Solenoid 
valve 

actuated  

Magneto 
rheological 

damper  

องคป์ระกอบของระบบช่วงล่างแบบ Adaptive  



• ควบคุ มด้ว ย  Cylinder 
อาศยัแรงดนัจาก Pump  
• Cylinder จะถูกติดต ัง้

ระหว่างคอยลส์ปริงและตวัรถ 

Pump จะจ่ายน ้ ามนัใหก้บั 
Accumulator และ 
Cylinder แต่ละตวั 

Active suspension 



• ใช ้Compressor 
อดัอากาศเขา้ไปใน Air 
bag เพื่อใชท้ดแทน

สปริง มักใช้ในรถยนต์

ข น า ด ใ ห ญ่  เ ช่ น 

รถบรรทกุ  

Active suspension 



• ใช้การเปิดปิดวาล ์วที่
ถ่ายเทของไหลเขา้สู่โช๊ค

อพั ท าให ้Damping 
ratio เปลี่ยนแปลงไป 

Semi-active suspension 



• ควบคมุดว้ย Damper 
ที่มีของไหลซ่ึงสามารถควบคมุ

ไดด้ว้ยสนามแม่เหลก็ การ

ควบคมุจะท าไดโ้ดยการปรบั

ก าลงัที่จา่ยใหก้บัแม่เหลก็ไฟฟ้า 

Semi-active suspension 



ความแตกต่างระหว่าง Suspension 

Practical 
ทางปฏบิตัิ 

Theoretical
ทางทฤษฎ ี

 



Practical (ทางปฏบิตัิ) 

ความแตกต่างระหว่าง Suspension 



Theoretical (ทางทฤษฎ)ี 

ความแตกต่างระหว่าง Suspension 

D  Discomfort parameter คือค่าความไม่สบาย วดัไดจ้าก

ความเร่งในแนวดิ่งของตวัรถ 

W  Suspension working space parameter คอืช่วง

การท างานของระบบช่วงลา่ง พจิารณาเป็นระยะหา่งระหว่างลอ้กบัตวัรถ 

L  Dynamic tire load parameter คอืแรงกระตุน้การส ัน่ของ

รถวดัไดจ้ากแรงกระท าต ัง้ฉากบนยางลอ้รถ 



Theoretical (ทางทฤษฎ)ี 

ความแตกต่างระหว่าง Suspension 

ประสทิธิภาพในการท างานตามล าดบัคือ 

1. Active suspension 
2. Semi-active suspension 
3. Passive suspension 



Theoretical analysis 
การวเิคราะหท์างทฤษฎ ี



Theoretical analysis 



Theoretical analysis 



Semi-active 
suspension 

 

สมมตใิหเ้หมือน Passive  
ที่ปรบั c ได ้

 

Theoretical analysis 

Active  
Suspension 

 
สมมตใิหเ้หมือน Passive  

ที่ใสแ่รงเพิม่เขา้ไป 
(ปรบัค่า k หรอื C ได)้ 



Case study : 
Semi-adaptive 

suspension 



Case study : Semi-adaptive suspension 

m=1,500kg 
k=300,000N/m 

v(km/hr) 



Case study : Semi-adaptive suspension 

• สามารถพิจารณาค่า c ในช่วงที่เหมาะสมไดจ้าก

Displacement transmissibility และ 

Force transmissibility 



Case study : Semi-adaptive suspension 



Thank you  
for your attention 


