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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาเครื่องวัดพิกดั 3 มิติ ซียู-ซีเอ็มเอ็ม เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องได้สะดวกและมี
ฟงั ก์ชนั การทํางานมากยิง่ ขึน้ โดยจะมีการพัฒนาในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็ น การออกแบบหัวจับ ณ ตําแหน่ งปลาย
ของแขนกล ,การเลือกตัวถ่วงนํ้ าหนักที่เหมาะสมเพื่อช่วยผ่อนแรง เนื่องจากแขนของเครื่อง, การตัง้ ค่าเริม่ ต้น
(Home position)และการสอบเทียบเครื่องวัดพิกดั 3 มิติ ซียู-ซีเอ็ม รวมทัง้ ส่วนของโปรแกรมซียู-ซีเอ็มเอ็ม ทีจ่ ะ
เพิม่ เติมในหลายๆฟงั ก์ชนั เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ซึ่งเครื่องวัดพิกดั นี้ ได้พฒ
ั นาเพื่อใช้
้
สําหรับงานทางด้านวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) โดยมีเปาหมายให้มคี ่าความถูกต้องดีกว่า 100
ไมโครเมตรโดยประมาณ ซึ่งสําหรับค่าพารามิเตอร์ของเครื่องวัดพิกดั 3 มิติ ซียู-ซีเอ็มเอ็มนัน้ ไม่สามารถหาได้
เทีย่ งตรง จึงจะทําการหาด้วยระเบียบวิธเี ชิงเลขโดยใช้การถดถอยแบบไม่เป็ นเชิงเส้น (Nonlinear Regression)
ด้วยการรูค้ า่ ตําแหน่งมุม ความยาวหัววัด โครงสร้างของสมการแบบเอกพันธุ์ทใ่ี ช้ในการหาค่าตําแหน่ งพิกดั และ
ตําแหน่ งปลายหัววัดที่วดั เทียบกับเครื่องซีเอ็มเอ็มบราวน์ แอนด์ชาร์ปก็จะสามารถหาค่าพารามิเตอร์ท่ยี งั ไม่รู้ค่า
ค่าพารามิเตอร์ทค่ี าํ นวณได้จะนํามาใช้ในการสร้างสมการแบบเอกพันธุข์ องแขนกลทีใ่ ช้ในการวัดพิกดั ได้
คําหลัก: เครื่ องวัดพิกดั 3 มิติ / แบบข้อต่อ 6 แกน / วิศวกรรมย้อนกลับ
Abstract
This research work is to develop of an articulated type arm for using as coordinate measuring
system called CU-CMM. The main objectives of the development are to improve the ergonomic and
accuracy of the measurement as well as measurement functions. These are done through the new design
of probe, design and select appropriate counterbalance, setting more particle home position, calibrating
with development of a calibrating device, and software for measurement. CU-CMM is used mainly for
reverse engineering applications with accuracy no exceed 100 mm within the arm working volume.
Because the parameters which arm-physical related cannot be measured with high precision, so, the
nonlinear regression method is required to obtain a calibration matrix by using calibrated parameters as:
the angular position, the probe length, forward kinematic equation, and the tip position. The calibrating
device, used in the calibrating procedure, is developed accurately based on the measurement data of
commercial CMM, Brown & Sharp, to maintain the overall requirement of accuracy within 100 mm.
Keywords: 3D CMM / six joints / Reverse Engineering
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1. บทนํา
ใน การออก แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั ้ น เมื่ อ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นักออกแบบจะต้องทําการเขีย น
แบบเพื่อ นํ า ไปใช้ ใ นการผลิต ซึ่ง ในขัน้ ตอนนี้ เ ป็ น
ขัน้ ตอนที่อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้สูงและใช้
เวลานาน เนื่ อ งจากจะต้ อ งทํ า การวัด ขนาดจาก
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบซึง่ ก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาด
จากการวัดได้ จากนัน้ จึงนํ าข้อมูลที่ได้จากการวัดไป
เขีย นแบบด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ท่ีช่ว ยในการ
ออกแบบ หรือ ที่เ รีย กว่ า โปรแกรมแคด (CAD) ซึ่ง
ขัน้ ตอนในการเขีย นก็ ม ี ค วามยุ่ ง ยาก และต้ อ งใช้
ประสบการณ์ในการเขียนในระดับหนึ่ง ดังนัน้ วิธหี นึ่ง
ซึ่งสามารถแก้ปญั หาดังกล่าวได้ ก็คอื ทําการวัดพิกดั
ต่างๆ ของงานต้นแบบด้วยเครื่องวัดพิกดั 3 มิติ แล้ว
จึ ง นํ า ข้ อ มู ล ที่ ว ัด ได้ น้ี ส่ ง ไปยัง โปรแกรมแคด ซึ่ ง
สามารถลดขัน้ ตอน และความผิดพลาดต่างๆ ลงได้
มาก ทําให้ผผู้ ลิตสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึน้ และ
ในขัน้ ตอนตรวจเช็คคุณภาพ (Quality control) ก็
สามารถทํ า ได้ร วดเร็ว ด้ว ยเครื่อ งวัด พิก ัด 3 มิติอีก
เช่นกัน
ตัวเครื่องวัดพิกดั 3 มิติ โดยส่วนใหญ่นนั ้ ไม่
สามารถเคลื่อ นย้า ยโดยสะดวก จึง ทํ า ให้ ถู ก จํ า กัด
ขอบเขตการใช้งาน ไม่สามารถใช้ในการวัดชิ้นงานที่
เคลือ่ นย้ายไม่ได้ หรือไม่สะดวกในการวัดทีห่ น้างานทํา
ให้ถูกลดความรวดเร็วในการทํา งานลงไป ดังนัน้ ใน
ปจั จุบนั จึงได้มกี ารศึกษาและออกแบบเครื่องวัดพิกดั 3
มิติ ให้มคี วามสะดวกในการใช้งานมากยิง่ ขึน้ รวมถึง
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกด้วย ซึง่ ก็จะเป็ นการ
ทําให้อุตสาหกรรมพัฒนาก้าวหน้ายิง่ มากยิง่ ขึน้ ด้วย
2. ผลการวิ จยั ก่อนหน้ า
2.1 เครื่องวัดพิ กดั 3 มิ ติซียู-ซี เอ็มเอ็ม ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั
2.1.1 ลักษณะของเครือ่ ง

รูปที่ 1 เครื่องวัดพิกดั 3 มิตซิ ยี -ู ซีเอ็มเอ็ม

เครื่องซียู-ซีเอ็มเอ็มเป็ นเครื่องวัดพิกดั 3 มิติ
แ บ บ ข้ อ ต่ อ 6 แ ก น ที่ ม ี ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 1 0 0
ไมโครเมตร และมีขอบเขตการทํางาน 500x500x300
ลู ก บาศก์ มิ ล ลิ เ มตร เพื่ อ ใช้ ร่ ว มในกระบวนการ
วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) โดยอาศัย
หลักการทางจลนศาสตร์ ในการแปลงค่าตําแหน่ งมุม
ของแต่ละข้อต่อของเครื่องวัดพิกดั ไปเป็ นค่าตําแหน่ ง
พิก ดั ของปลายหัว วัดในระบบพิกดั ฉาก ค่าตําแหน่ ง
พิก ัด ที่ไ ด้ จ ะถู ก เก็บ อยู่ ใ นรู ป แบบมาตรฐานดัง เช่ น
รูปแบบซีจโี อแอสกี (CGO_ASCII) ซึ่งเป็ นรูปแบบที่
สามารถนําไปใช้ในโปรแกรมแคด (CAD) ทัวๆ
่ ไปได้
การตัง้ ค่าศูนย์ให้กบั เอนโคดเดอร์ จะทําการ
ตัง้ โดยกําหนดสัญลักษณ์ให้กบั แต่ละข้อต่อดังรูปที่ 2
ซึง่ จะเป็ นการตัง้ ค่าตําแหน่งเริม่ ต้น (Home position)
ให้กบั พิกดั แกนหมุน (Joint coordinate)

รูปที่ 2 การตัง้ ค่าศูนย์ให้กบั เอนโค้ดเดอร์ขอ้ ต่อที่ 2-5

ค่าความถูกต้องของเครื่องซึง่ ทดสอบโดยการ
วัดตําแหน่ งพิกดั ระหว่างจุดศูนย์กลางทรงกลม 2 จุด
เปรียบเทียบกับผลการวัดด้วยเครื่องซีเอ็มเอ็มบราวน์
แอนด์ชาร์ปซึ่งมีค่าความถูกต้องถึง +/-3 ไมโครเมตร
พบว่าค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดมีค่าสูงสุดไม่
เกิน 100 ไมโครเมตร2-5อย่างไรก็ตามเครื่องวัดพิกดั
3 มิตซิ ยี ู-ซีเอ็มเอ็ม ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั นัน้ ยังต้องการ
การพัฒนาอีกมาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของนํ้ าหนักของ
ตัวแขนกลซึ่งไม่สามารถยกได้ดว้ ยมือเดียว ทําให้เกิด
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ความยากลําบากในการใช้งาน และการตัง้ ตําแหน่ ง
เริม่ ต้น (Home position) ก็มคี วามยุ่งยากเนื่องจาก
ต้องทําการหาค่าความเหลื่อมทุกครัง้ อีกทัง้ เรื่องของ
การปรับ ปรุ งลัก ษณะของตัวเครื่องเพื่อให้เ หมาะกับ
การใช้งานกับมนุ ษย์ดว้ ย
ในเครื่องวัดพิกดั 3 มิตซิ ยี -ู ซีเอ็มเอ็ม ใช้ออฟ
ติคลั เอนโค้ดเดอร์ (optical encoder) ชนิดอินครี
เมนทัล (incremental) ในการวัดค่าตําแหน่งมุม ณ ข้อ
ต่อต่างๆ ซึง่ มีคา่ ความละเอียดดังนี้
ข้อต่อที่ 1 – 4 มีคา่ ความละเอียด 10,000 PPR
ข้อต่อที่ 5 – 6 มีคา่ ความละเอียด 1,024 PPR
2.1.2.2 ฮาร์โมนิ คไดร์ว
เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ต รวจรู้ม คี วามละเอียดไม่
เพียงพอจึงต้องใช้ฮาร์โมนิคไดร์ว มาช่วยเพิม่ ค่าความ
ละเอี ย ดและช่ ว ยป้ องกัน การเกิด แบกแลช ซึ่ ง ใน
เครื่องวัดพิกดั 3 มิตซิ ยี -ู ซีเอ็มเอ็ม ได้เลือกใช้ฮาร์โม
นิคไดร์ว ทีม่ อี ตั ราทด 1:50 ทําให้ได้คา่ ความละเอียดที่
สูงขึน้ มากจนเพียงพอกับความต้องการ
2.1.3 การตัง้ แกนและค่าพารามิ เตอร์ต่างๆ
เครื่องวัดพิกดั 3 มิตซิ ยี ู-ซีเอ็มเอ็ม มีการตัง้
แกนดังรูปที่ 3 และมีคา่ พารามิเตอร์ตา่ งๆดังตารางที่ 1
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2.2 โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของ
เครื่องวัดพิ กดั 3 มิ ติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็มที่มีอยู่เดิ ม
โปรแกรมที่ได้ทําการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ใ น
การควบคุมการทํางานของเครื่องวัดพิกดั 3 มิตซิ ยี ู-ซี
เอ็มเอ็มนี้ มีชอ่ื ว่า โปรแกรมซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม (CU_CMM)
ซึ่งได้ร บั การพัฒนาโดยมีพ้นื ฐานมาจากภาษาวิช วล
ซีพลัส พลัส (Visual C++) ลักษณะรูปแบบของ
โปรแกรมจะเป็ นแบบไดอะล็อก (Dialog Base) ซึง่ มี
การทํางานดังนี้

รูปที่ 4 หน้าต่างหลักของโปรแกรมซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม

รูปที่ 3 การตัง้ แกนเครือ่ งวัดพิกดั 3 มิติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม

ตารางที่ 1 ค่า พารามิเตอร์ต่างๆของแต่ละข้อต่อของ
เครือ่ งวัดพิกดั 3 มิติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม
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รูปที่ 5 หน้าต่าง Encoder position
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ทําให้สามารถยกตัวแขนได้ดว้ ยมือเดียว โดยส่วนทีถ่ ูก
ดัดแปลงจะมีลกั ษณะดังรูป

รูปที่ 9 ส่วนของข้อต่อที่ 6 ทีไ่ ด้มกี ารดัดแปลง
รูปที่ 6 หน้าต่างตําแหน่งปลายหัววัด

3.การพัฒนาเครื่องวัดพิ กดั 3 มิ ติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม
3.1 การออกแบบ
1) ลดความยาวของตัวแขนลง เพื่อให้เครื่องมีขนาด
กะทัดรัดมากขึ้น ทําให้มีค วามสะดวกในการใช้ง าน
มากยิง่ ขึน้ ซึ่งตัวแขนที่จะลดความยาวนัน้ จะมีอยู่ 2
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นตัวแขนทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่าง ข้อต่อที่ 2 กับ
ข้อต่อที่ 3

จากรูปจะเห็นได้ว่า ข้อต่อที่ 6 ได้ถูกดัดแปลง
เพือ่ ให้ตวั แขนกับตัวมือจับมีการวางตัวในแนวเดียวกัน
โดยการออกแบบให้มลี กั ษณะเป็ นก้ามปู ทําให้เป็ นไป
ตามทีต่ อ้ งการได้
ส่วนที่ 2 ส่วนของมือจับ ถูกออกแบบให้มขี นาดใหญ่
ขึ้น เพื่อความสะดวกในการจับถือ โดยในส่วนนี้จะมี
ปุ่มกดวางอยู่ด้วย ทําให้สามารถรับค่าตําแหน่ งได้ใน
ขณะทีใ่ ช้งานอยู่ ซึง่ เครื่องวัดพิกดั 3 มิตซิ ยี -ู ซีเอ็มเอ็ม
เดิมนัน้ ไม่มใี นส่วนของปุ่มกดอยู่ทต่ี วั มือจับ ทําให้เกิด
ความไม่สะดวกในการกดรับค่าตําแหน่ ง เนื่องจากต้อง
ไปกดรับค่าตําแหน่ งที่คอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนมือจับมี
การดัดแปลงดังรูป

รูปที่ 7 ตัวแขนทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่าง ข้อต่อที่ 2 กับข้อต่อที่ 3 ทีถ่ กู ลด
ความยาวลงไป

ส่วนที่ 2 เป็นตัวแขนทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่าง ข้อต่อที่ 4 กับ
ข้อต่อที่ 5

รูปที่ 8 ตัวแขนทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่าง ข้อต่อที่ 4 กับข้อต่อที่ 5 ทีถ่ กู ลด
ความยาวลงไป

2) ปรับปรุงในส่วนของข้อต่อที่ 6 ให้สะดวกต่อการจับ
มากยิง่ ขึน้ ในส่วนนี้มกี ารดัดแปลงหลายจุดด้วยกัน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ส่วนข้อต่อได้มกี ารดัดแปลงให้ต่อออกมา
ตรงๆ กล่าวคือ ไม่มนี ้ํ าหนักถ่วงเนื่องจากการวางตัว
ของตัวแขนกับการวางตัวของมือจับอยู่คนละแนวกัน

รูปที่ 10 ส่วนของมือจับ ทีไ่ ด้มกี ารดัดแปลง

3) สวมสปริงดีด เพือ่ ช่วยในการรับนํ้าหนักของแขนกล
ซึง่ จะมีลกั ษณะดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 สปริงดีดทีส่ วมในแขนกล

ดังนัน้ เครือ่ งวัดพิกดั 3 มิติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม ที่
ได้ถกู ดัดแปลงแล้ว จะมีลกั ษณะดังรูปที่ 12
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รูปที่ 12 เครื่องวัดพิกดั 3 มิติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม ทีไ่ ด้มกี ารดัดแปลงแล้ว

3.2 การตัง้ แกนและจลศาสตร์ของเครื่องวัดพิ กดั 3
มิ ติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม
3.2.1 การตัง้ แกน
เครื่องวัดพิกดั 3 มิติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็มมีขอ้ ต่อทัง้
6 ข้อ ต่ อ เป็ น ข้อ ต่ อ แบบหมุ น ซึ่ ง การตัง้ แกนจะมี
ลักษณะดังรูปที่ 13 และมีค่าพารามิเตอร์ตามวิธขี อง
Denavit-Hatenberg แสดงในตารางที่ 2

ซึ่ง ในการหาเมตริกการแปลงของเครื่อ งวัด
พิกดั 3มิติ ซียู-ซีเอ็มเอ็ม สามารถทําได้โดยการแทน
ลงในสมการ
ค่า a,  , d และ  จากตารางที่ 2
ดังกล่าว และเมตริกการแปลงของเฟรมที่ 6 เทียบกับ
เฟรมที่ 0 คือ
T  01T 21T 23T 34T 45T 56T

0
6

สามารถทําการหาตําแหน่งปลายหัววัดได้จาก
0

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ตามวิธขี อง DenavitHatenberg
i 
a
d

0
0 
1 0
0 d 
2 90
0 d 
3 270
0 d 
4 90
0 d 
5 90
0
0 
6 270
i 1

i 1

i



i

1










2

2

3

3
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4

5

5

P  06T 6 P

(3)

โดยที่
6

รูปที่ 13 การตัง้ แกนของเครือ่ งวัดพิกดั 3 มิติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม

 xp 
 
P   yp 
z 
 p

เป็นเวกเตอร์ชต้ี าํ แหน่งปลาย

หัววัดโดยเทียบกับเฟรมที่ 6
3.3 การตัง้ ตําแหน่ งอ้างอิ ง (Home position)
ตําแหน่ งอ้างอิง หมายถึง ตําแหน่ งทีอ่ ุปกรณ์
วัดจะอ่านค่าตําแหน่งนัน้ เป็ นศูนย์เพือ่ ทีจ่ ะกําหนดเป็ น
ค่าเริม่ ต้นให้กบั เครื่อง และตําแหน่ งต่อๆไปก็จะเป็ น
ตําแหน่งทีเ่ ทียบกับตําแหน่ งอ้างอิงนี้ ซึง่ เครื่องวัดพิกดั
3 มิติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็มนัน้ จะมีแนวแกนหมุนทัง้ หมด 6
แกน ซึ่งในแนวแกนหมุ นแต่ ละแกนได้ทํา การติดตัง้
เอนโค้ดเดอร์ไว้ โดยทีเ่ อนโค้ดเดอร์ดงั กล่าวสามารถที่
จะทําการหาค่าอินเดค (Index) ได้ ดังนัน้ ในการตัง้
ตําแหน่งอ้างอิง จะต้องใช้คา่ อินเดคเดียวกันทุกครัง้ วิธ ี
หนึ่งที่ทําได้กค็ อื การทําแท่นอ้างอิงขึน้ มา แล้วนํ า
ปลายหัววัดมาสวมเข้ากับแท่นดังกล่าว เพือ่ กําหนดให้
ตํา แหน่ ง นี้ เ ป็ น ตํา แหน่ ง เริ่ม ต้นก่อ นการตัง้ ตําแหน่ ง
อ้างอิง แท่นอ้างอิงดังกล่าวมีรูปร่างดังรูปที่ 14 และ 15

6

3.2.2 จลศาสตร์ของเครื่องวัดพิ กดั 3 มิ ติ ซีย-ู ซีเอ็ม
เอ็ม
เมตริกการแปลงของเฟรมที่ i กับ เฟรมที่ i-1
จะเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้

(2)

รูปที่ 14 แท่นอ้างอิง

DRC

รูปที่ 15 ปลายหัววัดสวมเข้ากับแท่นอ้างอิง

เมื่อได้ตําแหน่ งเริม่ ต้นแล้ว จากนัน้ ทําการตัง้
ตําแหน่ งอ้างอิงโดยกําหนดขอบเขตของตําแหน่ งอิน
เดคทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยกําหนดให้กบั ทุกข้อต่อดังรูปที่ 16

3.4.2 การนําวิ ธีการถดถอยแบบไม่เป็ นเชิ งเส้นมา
ใช้หาพารามิ เตอร์จริง
ในการทํ า การถดถอยแบบไม่ เ ป็ น เชิง เส้ น
จําเป็ นทีจ่ ะต้องรูข้ อ้ มูลของระบบจริงซึ่งในทีน่ ้ีกค็ อื ค่า
ตําแหน่ งพิกดั ของปลายหัววัด ค่าตําแหน่ งมุมของแต่
ละข้อต่อทีส่ มั พันธ์กบั ค่าตําแหน่งพิกดั ทีว่ ดั ได้ และต้อง
รูอ้ กี ด้วยว่าในระบบจริงนัน้ มีค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบ
ค่าทัง้ หมดกี่ตวั เพื่อที่จะทราบได้ว่าจะต้องใช้ตําแหน่ ง
อย่างน้อยกีต่ าํ แหน่งในการสอบเทียบโดย
-ค่าตําแหน่งมุมของแต่ละข้อต่อ -> เอนโค้ดเดอร์
-ตําแหน่ งของปลายหัววัด -> ซีเอ็มเอ็มบราวน์แอนด์
ชาร์ป

รูปที่ 17 ซีเอ็มเอ็มบราวน์แอนด์ชาร์ป

รูปที่ 16 ตําแหน่งเริม่ ต้นและขอบเขตของการหา อินเดคของทัง้ 6
ข้อต่อ

-ค่ า พารามิเ ตอร์ ท่ีไ ม่ ท ราบค่ า ->
ซึ่ง จะมี
ค่าพารามิเ ตอร์ท่ีไ ม่ท ราบค่า ทัง้ หมด 28 ตัว โดยจะ
เป็ นค่าพารามิเตอร์ของเมตริก ซ์การแปลงของซียู-ซี
เอ็มเอ็ม 22 ตัว ได้แก่ a , a , a , a ,  ,  ,  ,  ,  ,
d , d , d , d , x , y , z ,  ,  ,  ,  ,  แ ล ะ
 ซึ่งพารามิเตอร์  ,  ,  ,  ,  และ 
จะเป็ นค่าความเหลื่อม (offset) ระหว่างตําแหน่งศูนย์
จริงของข้อต่อของซียู-ซีเอ็มเอ็มกับตําแหน่ งศูนย์ของ
เอนโค้ดเดอร์ในแต่ละข้อต่อ ส่วนค่าพารามิเตอร์อกี 6
ตัวทีเ่ หลือจะเป็ นค่าพารามิเตอร์ของเมตริกซ์การแปลง
ทีใ่ ช้ในการย้ายแกน 6 ตัว คือ  ,  ,  , x0Origin , y0Origin
และ z0Origin ดังนัน้ ชิ้นงานสอบเทียบจะต้องมีตําแหน่ ง
ทีจ่ ะทําการวัดอย่างน้อย 28 ตําแหน่ง
-ชิน้ งานสอบเทียบ -> มีลกั ษณะดังรูปที่ 18
1

2

เนื่องจากตําแหน่ งอินเดคในเอนโค้ดเดอร์นัน้
เป็ นตําแหน่งเดิมทีต่ ายตัวไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ดังนัน้
จึงสามารถใช้อนิ เดคในการตัง้ ตําแหน่งอ้างอิงได้อย่าง
แม่นยํา
3.4 การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องวัดพิ กดั 3
มิ ติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม
3.4.1 แนวคิ ดในการหาค่าพารามิ เตอร์ที่ถกู ต้อง
การใช้ร ะเบีย บวิธีก ารถดถอยแบบน้ อ ยสุ ด
(least square regression) โดยใช้แนวทางของวิธกี าร
ถดถอยแบบไม่เป็ นเชิงเส้น (nonlinear Regression)
มีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะใช้นํามาหาค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ซึง่ หาโดยละเอียดได้ยากได้
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รูปที่ 18 ชิน้ งานสอบเทียบ

ซึง่ ชิน้ งานสอบเทียบนัน้ จะมีลกั ษณะเป็ นหลุม
เนื่องจากเมือ่ นําวัตถุทม่ี ลี กั ษณะเป็ นทรงกลมทีม่ ขี นาด
เดียวกันมาวางไว้บนหลุม จุดศูนย์กลางของวัตถุทรง
กลมทัง้ สองจะอยูท่ ต่ี าํ แหน่งเดียวกัน
3.4.2.1 การสอบเทียบ
การสอบเทียบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์จริงนัน้
จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1.นําชิน้ งานสอบเทียบ
มาวัดด้วยเครื่องซีเอ็มเอ็มบราวน์แอนด์ชาร์ป แล้วทํา
การบันทึก ข้อมูลตําแหน่ งที่วดั ได้ 2. นํ าชิ้นงานสอบ
เทียบมาวัดด้วยเครื่องซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม แล้วทําการบันทึก
ข้อ มู ล ตํ า แหน่ ง การหมุ น ที่ว ัด ได้ จ ากเอนโคดเดอร์
จากนัน้ จะนํ าค่าที่บนั ทึกได้มาทําการถดถอยแบบไม่
เป็นเชิงเส้นต่อไป
3.4.2.2 การถดถอยแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น
โปรแกรมแมทแลป (Matlab) มีฟงั ก์ชนั ที่
สามารถทําการถดถอยแบบไม่เป็ นเชิงเส้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฟงั ก์ชนั ดังกล่าวคือ ฟงั ก์ชนั lsqcurvefit
ั หานอนลิเ นี ย ร์
ฟ งั ก์ ช ัน นี้ เ ป็ น ฟ งั ก์ช ัน สํา หรับ แก้ป ญ
เคิร์ฟฟิ ตติ้ง (nonlinear curve-fitting) โดยใช้การ
ถดถอยแบบกําลังสองน้อยสุดดังในสมการ
min
x

1
1
2
F ( x, xdata )  ydata 2   ( F ( x, xdatai )  ydatai ) 2 (4)
2
2 i

เนื่องจากข้อมูลทีว่ ดั ได้จากหัวข้อ 3.4.2.1 นัน้
จะมีอยู่ 2 ส่วนก็คอื (1) ตําแหน่ งทีว่ ดั ได้จากเครื่องซี
เอ็ ม เอ็ ม บราวน์ แ อนด์ ช าร์ ป ซึ่ ง ก็ ค ื อ ตํ า แหน่ งจุ ด
ศูนย์กลางทรงกลมของปลายหัววัดทรงกลม (2)
ตําแหน่ งทีว่ ดั ได้จากเครื่องวัดพิกดั 3 มิต ิ ซียู-ซีเอ็ม

เอ็ม ซึ่งก็คอื ตําแหน่ งการหมุนของแต่ละข้อต่อซึ่งวัด
ได้จากเอนโคดเดอร์ ดังนัน้ อินพุต (input) ของระบบนี้
มีตวั แปรต้น (xdata) ทัง้ หมด 6 ตัว คือ ค่ามุมทัง้ 6 ข้อ
ต่อที่หาได้จากการวัดในส่วนที่ (2)
,ตัวแปรตาม
(ydata) ทัง้ หมด 3 ตัว คือ ตําแหน่งจุดศูนย์กลางของ
หลุมทีห่ าได้จากการวัดในส่วนที่ (1),เอาต์พตุ (output)
คือพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่า (x) ทัง้ 28 ตัว, ค่าเริม่ ต้น
(x0) ทีใ่ ช้ในการทําซํ้า และฟงั ก์ชนั (fun) ทีใ่ ช้ในการ
คํานวณ
3.4.2.3 การหาฟังก์ชนั ที่ใช้ในการคํานวณในการ
ถดถอยแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น
ฟงั ก์ชนั ทีใ่ ช้ในการคํานวณสามารถหาได้โดย
การไล่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ซึง่ มีความสัมพันธ์ตามแผนภาพดังรูปที่ 18

รูปที่ 19 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม

ดัง นัน้ ฟ งั ก์ช นั ที่ใ ช้คํา นวณ คือ สมการของ
เมตริกการแปลง
เมือ่ ได้ฟงั ก์ชนั ทีใ่ นการใช้คาํ นวณ, ค่าเริม่ ต้น,
อินพุต และเอาท์พุต ก็สามารถหาค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ม่
ทราบค่า ได้ ผ่านทางฟ งั ก์ช นั lsqcurvefit
ของ
โปรแกรมแมทแลป ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นหัว ข้ อ ที่
3.4.2.2
4.การพัฒนาโปรแกรมซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม
จากหัวข้อที่ 2.2 จะเห็นว่าโปรแกรมซีย-ู ซีเอ็ม
เอ็ม เดิมนัน้ ทําได้เพียงแค่รบั ค่าทีไ่ ด้จากเอนโค้ดเดอร์
ทัง้ 6 แกน แล้วทําการแสดงค่าตําแหน่งปลายหัววัดใน
พิกดั XYZ และก็เก็บค่าได้เท่านัน้ ยังไม่มสี ่วนของ
ฟงั ก์ชนั การทํางาน เพือ่ ให้มคี วามสะดวกในการใช้งาน
มากขึ้น ดัง นัน้ วิทยานิ พจน์ น้ี จงึ มีแ นวคิด ที่จะพัฒนา
โปรแกรมซียู -ซีเ อ็ม เอ็ ม ให้มีส่ ว นของฟ งั ก์ ช ัน การ
ทํางานให้มคี วามหลากหลายในการใช้งานมากยิง่ ขึ้น
โดยจะเพิม่ เติมฟงั ก์ชนั ดังนี้
1. Qualification ใช้ในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับหัว probe
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2. Alignments
ใช้กํ า หนดตํ า แหน่ ง ที่จ ะวาง
coordinate system ให้กบั part
3. Measurement ใช้เป็ นเครื่องมือวัดค่าต่างๆ โดยจะ
แบ่งเป็ น 3.1 วัดจุด (Point) ว่า จุดทีต่ อ้ งการจะวัดนัน้
มีคา่ พิกดั เท่าไร 3.2 วัดเส้นในระนาบ 2 มิติ (2D-line)
ว่า เส้นทีจ่ ะวัดนัน้ มีความยาวเท่าไร 3.3 วัดวงกลม
(Circle) ว่า วงกลมทีต่ อ้ งการจะวัดนัน้ มีตําแหน่ งและ
รัศมี เป็ นเท่าไร 3.4 วัดทรงกระบอก (Cylinder) ว่า
ทรงกระบอกที่ต้องการจะวัดนัน้ มีรศั มีและความยาว
เป็ นเท่าไร 3.5 วัดทรงกลม (Sphere) ว่า ทรงกลมที่
ต้องการจะวัดนัน้ มีรศั มีเท่าไร 3.6 วัดเส้นใน 3 มิติ
(3D-line) ว่า เส้นทีจ่ ะวัดนัน้ มีความยาวเท่าไร
4. ระยะในระนาบ 2 มิติ (2D distances) ใช้เป็ น
เครือ่ งมือวัดระยะในระนาบ 2 มิติ
5. ระยะใน 3 มิติ (3D distances) ใช้เป็นเครื่องมือวัด
ระยะในระนาบ 3 มิติ
6. มุม (Angles) ใช้เป็นเครือ่ งมือวัดมุม
7. เส้นสมมาตร (Symmetries) ใช้เป็นเครื่องมือหาเส้น
สมมาตร ที่อ ยู่ร ะหว่ างจุด สองจุด หรือ เส้น สองเส้น ที่
สมมาตรกัน
8. จัดรูปแบบให้ดูดขี น้ึ (Form deviations) ใช้เป็ น
เครื่องมือจัดตําแหน่ งจุดต่างๆ (cloud point) ให้ม ี
ความเป็นระเบียบมากขึน้
9. มีฟงั ก์ช นั ที่ช่วยสนับสนุ นการวัดชิ้นงานที่มีขนาด
ใหญ่ได้
5.การทดลอง
5.1 การทดลองทําการสอบเทียบเพื่อหาค่าพารามิ เตอร์ของซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม
ใ น ก า ร ส อ บ เ ที ย บ นั ้ น จ ะ เ ป็ น ก า ร ห า
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆที่ ไ ม่ ท ราบค่ า ที่ แ น่ น อนของ
เครื่องวัดพิก ดั 3 มิติ ซียู-ซีเอ็มเอ็ม โดยจะมีช้นิ งาน
สอบเทียบซึง่ ใช้สําหรับอ้างอิงตําแหน่ งจุดต่างๆ ซึ่งจะ
ทําการสอบเทีย บด้วยเครื่องซีเ อ็ม เอ็มบราวน์ แ อนด์
ชาร์ปที่ทางห้องปฏิบตั กิ ารมีอยู่เพื่อ หาค่าตําแหน่ งที่
แม่น ยํา แล้วจึง นํ า ไปสอบเทีย บกับ เครื่อ งวัดพิก ดั 3
มิติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็มต่อไป ซึง่ ได้ผลการสอบเทียบดังนี้

ตารางที่ 3 ผลการสอบเทียบ
พารามิเตอร์ ค่าตามแบบ
a1
0
a2
0
a3
0
a4
0

ค่าทีไ่ ด้จากการคํานวณ
-0.2575
-1.6170
0.2347
2.6608

d2

135.0000

136.9708

d3

419.2720

421.4233

d4

117.2500

115.4654

d5

-433.6700

-433.5016

1.5708

1.5700

4.7124

4.7173

1.5708

1.5753

1.5708

1.5785

4.7124

4.7299
146.2871

1

145
0
0
0

 2

4.7124

4.7037

3

3.1416

3.1396

 4

0

-0.0079

5

3.1416

3.1447

 6

1.5708

1.5924

1
2
3
4
5
xp
yp
zp

xorigin

yorigin
zorigin





190
-180
-253
0
0
0

-0.0001
-1.1122
0.0218

183.3281
-173.6793
-251.6244
-0.0059
-0.0017
-0.0037

5.2 การทดลองวัดตําแหน่ งเพื่อหาค่าความถูกต้อง
ของเครื่องวัดพิ กดั 3 มิ ติ ซีย-ู ซีเอ็มเอ็ม
ทําการทดลองโดยการวัดระยะระหว่างจุด 2
จุดบนชิ้นงานสอบเทียบ ซึ่งสามารถทําการวัดเทียบ
กับเครื่องซีเอ็มเอ็ม บราวน์ แอนด์ชาร์ป โดยจะต้องมี
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ค่า ผิด พลาดไม่ เ กิน 100 ไมครอน ซึ่ง ทํ า การสุ่ม วัด
เทียบทัง้ หมด 20 ตําแหน่งได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความผิดพลาด

ั นาโปรแกรมซียู-ซีเ อ็ม
ดังที่ได้กําหนดไว้ และได้พฒ
ั
เอ็ม เพื่อ ให้มีฟ ง ก์ช ัน ที่ช่ ว ยให้เ กิด ความสะดวกและ
หลากหลายในการใช้งานได้
7. เอกสารอ้างอิ ง
CMM B&S CUCMM
ค่าความ
ตําแหน่ ง
(มม.)
(มม.) ผิดพลาด (มม.) [1] John J. Craig, Introduction to Robotics,
1 กับ 20
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Wesley Publishing Company, 1955.
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[6] Coleman, T.F. and Y. Li. On the Convergence
54 กับ 69
133.471
133.5101
-0.0391
of Reflective Newton Methods for Large-Scale
56 กับ 106 124.1842 124.1939
-0.0097
Nonlinear Minimization Subject to Bounds.
57 กับ 108 114.0416 114.0899
-0.0483
Mathematical Programming 67, 2 (1994): 18967 กับ 72 162.0128 162.0118
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