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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาและหาวิธีการสอบเทียบสําหรับกลไกแขนกลนํ า 6 องศาอิสระที่มโี ครงสร้างแบบขนาน
เพื่อปรับปรุงความแม่นยําให้กบั ระบบกลไกแบบขนานซึ่งใช้สําหรับการสร้างชิ้นงานต้นแบบ การสอบเทียบใน
งานวิจยั นี้จํากัดอยู่ทก่ี ารสอบเทียบระดับ 2 คือครอบคลุมเฉพาะความผิดพลาดทีเ่ กิดจากขนาดทางกายภาพของ
แขนกล แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกลไกทีส่ ามารถใช้เพือ่ การสอบเทียบหาค่าพารามิเตอร์มอี ยู่ 2 แบบ คือ สม
การคิเ นแมติก ส์ข องกลไกและสมการจาโคเบีย นของกลไก จากการเปรีย บเทีย บในแง่ของการจัดหาอุ ป กรณ์
ภายนอกซึ่งจําเป็ นในการสอบเทียบและความเหมาะสมกับระดับการสอบเทียบ พบว่าการใช้สมการคิเนแมติกส์
สําหรับงานวิจยั นี้มคี วามเหมาะสมมากกว่าการใช้สมการจาโคเบียน โดยสมการคิเนแมติกส์ท่เี ลือกใช้คอื สมการ
ฟอร์เวิรด์ คิเนแมติกส์ อุปกรณ์ภายนอกซึง่ จําเป็ นต้องใช้ในการสอบเทียบในงานวิจยั นี้ คือ อุปกรณ์สอบเทียบ ซึง่ ทํา
หน้าทีเ่ สมือนอุปกรณ์ตรวจรู้ทางตําแหน่ ง โดยการนํ าอุปกรณ์สอบเทียบดังกล่าววัดหาพิกดั ตําแหน่ งของจุดบนตัว
มันเองด้วยเครื่องซีเอ็มเอ็ม จากนัน้ จึงวัดหาตําแหน่ งจุดดังกล่าวด้วยกลไกแขนกลนํ า ซึ่งตําแหน่ งที่ได้จากกลไก
แขนกลนํ า กับ ตํา แหน่ ง ที่ไ ด้จ ากเครื่อ งซีเ อ็ม เอ็ม ย่อ มมีค่า แตกต่า งกัน อัน เนื่ อ งมาจากพารามิเ ตอร์ข องกลไกที่
คลาดเคลือ่ นจากการสร้างและการประกอบ แล้วจึงประยุกต์การหาค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับผลต่างระหว่างค่าพิกดั ทีไ่ ด้
จากกลไกแขนกลนํากับเครื่องซีเอ็มเอ็ม งานวิจยั นี้ได้ทําการทดลองหาจํานวนพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะทีส่ ดุ สําหรับกลไก
แขนกลนํา โดยพบว่าจํานวนพารามิเตอร์ทด่ี ที ส่ี ดุ อยูท่ ่ี 51 พารามิเตอร์ จากนัน้ จึงได้ทาํ การทดลองความแม่นยําของ
กลไกโดยใช้พารามิเตอร์ 51 ตัว โดยการวัดตําแหน่ งบนอุปกรณ์สอบเทียบ 16 จุด พบว่า ความแม่นยําของกลไก
แขนกลนําทัง้ 3 แกน มีความละเอียดอยู่ทต่ี ่ํากว่า 1 มิลเิ มตร การเพิม่ จํานวนพารามิเตอร์ไม่สามารถเพิม่ ความ
แม่นยําให้กบั กลไกได้อกี เนื่องมาจาก ระยะเผือ่ ในแบริง่ ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากแรงกดจากการใช้เครื่องซีเอ็มเอ็ม
วัดตําแหน่งอุปกรณ์สอบเทียบ การเปลีย่ นอุปกรณ์ตรวจรูใ้ ห้มคี วามละเอียดยิง่ ขึน้ และการใช้เทคนิคการสอบเทียบ
แบบอื่นๆแทนการใช้อุปกรณ์ สอบเทียบซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดจากแรงกดที่ไม่เท่ากันในขัน้ ตอนการวัดหา
ตําแหน่งบนอุปกรณ์สอบเทียบด้วยเครือ่ งซีเอ็มเอ็ม น่าจะส่งผลให้ผลการสอบเทียบดีขน้ึ ได้อกี
คําหลัก: การสอบเทียบ, กลไกโครงสร้างขนาน, แฮบติค
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Abstract
This research covers the calibration method of a 6-DOF parallel mechanism manipulator arm.
The calibration process is done in order to improve the accuracy of this arm which typically used as a
master arm for rapid prototyping process in manufactured type of process. In this research, the level-2
calibration, covering only the errors of the physical of mechanism such as link, joint, etc, are considered.
In general, two mathematics models, kinematics and Jacobian, were concerned in order to obtain the
related parameters of the mechanism. With respect to the external calibration devices, the forward
kinematics is more appropriate to be used. A calibration object which is an external device developed in
this work, consists of many known fixed referenced points, is used in the calibration process. The errors
between the known referenced points and the measurement using the robot arm are recorded. The
parameters in the manipulator arm are analyzed and adjusted until the best results, based on minimizing
of the least square error, are presented. In this research, the number of parameters that provide suitable
result are found. The most suitable set of parameter consists of 51 parameters. According to the test on
16 reference points, the accuracy of the master arm is better than 1 mm. However, to increase the
number of the parameters, the accuracy could not be improved because some errors are existed. These
errors deal with some uncertainties, for example the clearance in bearings and improper measurements
using CMM. Because, the force exerted, during measurements using CMM, lead to some deformation
and error. Some statistical method may be needed to improve the accuracy in the measurement.
1. บทนํา
เครื่องจักรหรือ อุ ปกรณ์ ท่ใี ช้ในงานอุตสาหกรรม
การผลิตขัน้ สูง สิง่ ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คอื ความ
ละเอียดแม่นยําในการทํางาน ความละเอียดนี้ข้นึ อยู่
กับลักษณะงานทีเ่ ครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์นนั ้ ๆเกีย่ วข้อง
บางงานต้องการความเอียดระดับเซนติเมตร บางงาน
ก็ระดับมิลลิเมตร เทคนิคการสอบเทียบเข้ามามีส่วน
ช่วยเพิม่ ความแม่นยําของเครื่องจักร และยิง่ เมื่อผ่าน
การใช้งานไประยะหนึ่งค่าเริม่ ต้นต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรนัน้ มักมีการเปลีย่ นแปลงหรือ
ผิด ไปจากค่าเดิม การสอบเทียบก็จะมีส่วนสําคัญใน
การปรับ แต่งเครื่อ งจักรหรือ อุ ป กรณ์ นัน้ ให้ก ลับมามี
ความแม่นยําอีกครัง้ งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาหาเทคนิคการ
สอบเทียบสําหรับแขนกลแบบขนานทีม่ หี กองศาอิสระ
ซึง่ ใช้เป็ นแขนกลนําในระบบกลไกสร้างชิน้ งานต้นแบบ
แบบเร็ว [6] ทีท่ างห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยีขนั ้ สูง
ได้ทําการพัฒนาขึน้ โดยมีแขนกลแบบขนานในตระกูล
เอช-4 ทีม่ หี า้ องศาอิสระ ทําหน้าทีเ่ ป็ นแขนกลตาม

เพื่อ พัฒ นาเครื่อ งดัง กล่ า วให้ม ีข ีด ความสามารถใน
ระดับ อุ ต สาหกรรมจริง และเพื่อ เป็ น การสร้ า งองค์
ความรู้ด้า นการสอบเทีย บให้ก ับ งานวิจ ัย ที่จ ะสร้า ง
หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรซึ่งต้องการความแม่นยําทาง
ตําแหน่งระดับสูง การสอบเทียบสามารถแบ่งได้เป็ น 3
ระดับ ซึ่งในที่น้ีได้ศกึ ษาถึงระดับ 2 เป้าหมายคือหา
แบบจําลองทางจลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ท่ถี ูกต้อง ตัว
แปรสํ า คัญ ที่กํ า หนดความแม่ น ยํ า ของแบบจํ า ลอง
จลนศาสตร์ ค ื อ พารามิ เ ตอร์ ข องหุ่ น ยนต์ เช่ น
ระยะห่างของข้อต่อ ความยาวแขนกล
แนวทางการสอบเทียบจะเริม่ มาจากการกําหนด
ว่า จะใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของหุ่นยนต์มา
เป็ นจุดเริม่ ต้นในการคิดค้นเทคนิคการสอบเทียบ ซึ่ง
จาก [1]-[5] พบว่ามี 2 แนวทางหลักๆคือ ใช้สมการคิ
เนแมติก ส์ข องกลไก หรือ ใช้สมการจาโคเบีย นของ
กลไก สมการคิเนแมติกส์ของกลไกแบ่งย่อยได้เป็ น 2
ประเภทคือ สมการฟอร์เวิร์ดคิเนแมติกส์และสมการ
อินเวิร์ดคิเนแมติกส์ ในส่วนของสมการจาโคเบียนของ
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กลไกก็สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 2 ประเภท คือ สมการ
จาโคเบียนในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างแรงทีป่ ลาย
แขนกับแรงในข้อต่อของกลไกและสมการจาโคเบียน
ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วที่ปลายแขน
กับ ความเร็ว ที่ข้อ ต่ อ ของกลไก การจัด หาอุ ป กรณ์
ภายนอกทีจ่ าํ เป็ นเพื่อใช้ในการสอบเทียบสําหรับทัง้ 4
วิ ธี เ ป็ น ดัง นี้ การใช้ ส มการฟอร์ เ วิ ร์ ด คิเ นแมติ ก ส์
ต้องการอุปกรณ์ วดั ภายนอกที่สามารถระบุตําแหน่ ง
ปลายแขนกลไก การใช้ส มการอิน เวิร์ด คิเ นแมติก ส์
จะต้ อ งจัด หาอุ ป กรณ์ ว ัด ที่ต้ อ งสามารถระบุ ไ ด้ ท ัง้
ตํา แหน่ งและทิศทางการหมุนของเฟรมที่ปลายแขน
กลไก การใช้สมการจาโคเบียนในรูปของความสัมพันธ์
ระหว่ า งแรงที่ป ลายแขนกับ แรงในข้อ ต่ อ ต้ อ งการ
อุปกรณ์ภายนอกทีใ่ ช้วดั แรงบิดในข้อต่อกับแรงกระทํา
ทีป่ ลายแขน และสุดท้ายการใช้สมการจาโคเบียนในรูป
ของความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งความเร็ว ที่ป ลายแขนกับ
ความเร็ว ที่ข้อ ต่ อของกลไกต้อ งใช้อุ ป กรณ์ ภ ายนอก
สําหรับวัดความเร็วทีป่ ลายแขนกลไก
เมื่อพิจารณาในแง่ของต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์
ภายนอก พบว่าการใช้ส มการฟอร์เ วิร์ด คิเ นแมติก ส์
และสมการจาโคเบียนในรูปของความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็ว ที่ป ลายแขนกับ ความเร็ว ที่ข้อ ต่ อ มีค วาม
เหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากอีก 2 วิธที ่เี หลือต้องการ
อุปกรณ์วดั ภายนอกทีม่ ากกว่า
และเมื่อพิจารณาต่อไปในแง่ของความเหมาะสม
กับระดับการสอบเทียบ พบว่าการใช้สมการฟอร์เวิร์ด
คิเ นแมติก ส์ เ พื่อ การสอบเทีย บสามารถกระทํ า ใน
ขณะทีก่ ลไกหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ ในขณะทีก่ ารใช้สมการจา
โคเบีย นในรูป ของความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความเร็ว ที่
ปลายแขนกับความเร็วที่ขอ้ ต่อต้องทําการสอบเทียบ
ในขณะทีก่ ลไกมีการเคลื่อนที่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
สอบเทีย บระดับ 2 ดัง นั ้น ในงานวิจ ัย นี้ จึง เลือ กใช้
สมการฟอร์เ วิร์ด คิเ นแมติก ส์เ ป็ น สมการสํา หรับ หา
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของแขนกล
2. สมการฟอร์เวิ รด์ คิ เนแมติ กส์

รูปที่ 1 เวคเตอร์และเฟรมต่างๆทีก่ าํ หนดไว้บน
โครงสร้าง
จากรูปที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละ Coordinate
Frame ถูกวางอยูอ่ ย่างไรโดยเริม่
ด้วยเฟรมที่ 0 ซึง่ ติดอยูท่ จ่ี ดุ ศูนย์กลางของฐาน
ของอุปกรณ์แฮบติค
เฟรมที่ 1 ซึ่งติด อยู่ท่ีป ลายของก้า นโยง (ใช้ทํา
หน้ าที่เป็ นแนวแกนให้ข้อต่อแบบเลื่อนเคลื่อนที่ตาม
แนวแกนนี้) ด้านที่ตดิ กับฐาน (ทําให้เกิดพารามิเตอร์
แขนละ 2 ตัวคือ 1 และ rb )
เฟรมที่ 2 หรือ ข้อ ต่ อ แบบเลื่อ น เคลื่อ นที่อ ยู่ใ น
ระนาบ xy ของ Coordinate Frame ที่ 1 แบบใหม่
ปรับให้ระนาบ zx ของ Coordinate Frame ที่ 2 ไม่
ซ้อนทับกับระนาบ xy ของ Coordinate Frame ที่ 1
โดยการหมุน Coordinate Frame ที่ 2 เดิมรอบแกน
y1 ทําให้เกิดพารามิเตอร์  2
เฟรมที่ 3 จะติด อยู่ท่ีข้อ ต่อ แบบยูนิ เ วอร์แ ซล มี
พารามิเตอร์ คือ 03 ซึง่ เป็นค่าเริม่ ต้นของข้อต่อแบบยู
นิเวอร์ซอล
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จะเห็นว่าแกน z ของ Coordinate Frame ที่ 4
(หรือแกนหมุ นของข้อ ต่ อ แบบหมุน ตัว หนึ่ง ในข้อ ต่ อ
แบบยูนิ เ วอร์แ ซล) ตัง้ ฉากกับ ระนาบ xy
ของ
Coordinate Frame ที่ 3 แบบใหม่ปรับให้แกน z
ดังกล่าวไม่ตงั ้ ฉากกับระนาบ xy ของ Coordinate
Frame ที่ 3 โดยใช้การหมุนแบบออยเลอร์รอบแกน x
และ y ตามลําดับ ทําให้เกิดพารามิเตอร์  2 ,  2
เฟรมที่ 5 ซึ่ง ติด อยู่ก ับ ปลายของก้า นโยง (เกิด
พารามิเตอร์ L ซึง่ เป็ นค่าความยาวของก้านโยง)
เฟรมที่ป ลายแขน {tip} อยู่ ต รงจุ ด กึ่ง กลางของ
สามเหลีย่ มด้านเท่าที่มดี า้ นประกอบซึ่งเกิดจากปลาย
ของก้านโยงทัง้ สาม แต่เนื่องจากในความเป็ นจริงแล้ว
ปลายของก้านโยงทัง้ สามไม่มที างห่างเท่าๆกันเป็ น
สามเหลี่ย มด้า นเท่ า จึง ปรับ ให้ Origin
ของ
Coordinate Frame M ซึง่ เดิมอยูต่ รงกึง่ กลางแผ่น
สามเหลีย่ ม ไปซ้อนทับอยูก่ บั Coordinate Frame ที่ 5
ข อ ง ข า ที่ 1 แ ล ะ กํ า ห น ด พ า ร า มิ เ ต อ ร์
T
tipx tipy tipz  เพื่อเป็ นเวคเตอร์บอกตําแหน่ ง
Coordinate
Frame
ที่ปลายแขน เทียบกับ
Coordinate Frame M
3. การถดถอยแบบกําลังสองน้ อยสุด
จากหัวข้อที่ 2 สมการฟอร์เวิรด์ คิเนแมติกส์ทอ่ี ยู่
ในรูปทัวไป
่
y  f  qi , x 
(1)
โดยที่
y คือ เวคเตอร์บอกตําแหน่ งปลายแขนหุ่นยนต์
qi คือเวคเตอร์บอกมุมทีข่ อ้ ต่อต่างๆ
x คือเวคเตอร์พารามิเตอร์ต่างๆของหุน
่ ยนต์
สมการ (1) นี้เป็ นระบบสมการที่ประกอบด้วย 3
สมการที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ซึ่งแต่ละสมการติดอยู่ในรูป
ของตัว แปรที่ไ ม่ รู้ค่ า ซึ่ง เป็ น พารามิเ ตอร์ ต่ า งๆของ
หุน่ ยนต์ เช่น ความยาวแขนหุ่นยนต์ ในกรณีของกลไก
แขนกลนํ า ที่เ ราจะทํ า การสอบเทีย บในงานวิจ ัย นี้
จํานวนพารามิเตอร์ท่ไี ม่ทราบค่ามีจํานวน 45 ตัว แต่
หากรวมพารามิเตอร์ภายนอกทีจ่ ําเป็ นต้องใช้เพื่อการ
สอบเทีย บ จะมีถึง 51 ตัว ระบบสมการลัก ษณะนี้
เรียกว่า โอเวอร์ดเี ทอร์มนี ซิสเต็ม (Overdetermined

system) คือ มีตวั แปรทีไ่ ม่รคู้ า่ มากกว่าจํานวนสมการ
การหาพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่าสําหรับระบบสมการที่
อยู่ในลักษณะนี้ ใช้การประยุกต์ระเบียบวิธกี ารหาค่าที่
เหมาะสมทีส่ ุด (Opimization) เพื่อหาค่าทีน่ ้อยที่สุด
ของ
n

s  ri 2

(2)

1

โดยที่

ri  yˆ  f  qi , x 

(3)
เมื่ อ ŷ คือ เวคเตอร์ บ อกตํ า แหน่ ง ปลายแขน
หุ่นยนต์ทไ่ี ด้จากการวัดด้วยอุปกรณ์ภายนอกมี จากที่
กล่าวมาข้างต้น ขอสรุปลักษณะของปญั หาการสอบ
เทียบแฮบติคดังนี้
1.) เป็ นระบบสมการทีเ่ รียกว่า โอเวอร์ดเี ทอร์มนี
ซิสเต็ม
2.) เป็นระบบสมการทีไ่ ม่เป็ นเชิงเส้น (Nonlinear
system)
3.) เป็นการแก้ปญั หากําลังสองน้อยสุดของผลรวม
ของค่ า ความผิด พลาดระหว่ า งตํ า แหน่ ง ปลายแขน
แฮบตคิทว่ี ดั ได้กบั ตําแหน่งของปลายแขนแฮบติคทีไ่ ด้
จากสมการฟอร์เวิรด์ คิเนแมติกส์
การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับระบบที่มคี วาม
ต่อเนื่อง โดยทัวไปแล้
่
วมีวธิ พี น้ื ฐานอยู่ 2 วิธหี ลักๆ คือ
1.วิธไี ลน์เสริช์ (Line-Search Methods)
2.วิธที รัสต์รเี จีย้ น (Trust-Region Methods)
ซึง่ ในงานวิจยั นี้เลือกใช้วธิ ที รัสต์รเี จี้ยน เนื่องจาก
จํานวนพารามิเตอร์ทม่ี าก โดยรายละเอียดของวิธกี าร
ทัง้ สองสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ใน [7]
4. วิ ธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
จากหัวข้อที่ผ่านมา เลือกทีจ่ ะใช้สมการฟอร์เวิร์ด
คิเ นเมติก ส์ ใ นการสร้ า งสมการเพื่อ การสอบเทีย บ
เงือ่ นไขในการหาแนวทางเพือ่ ใช้ในการสอบเทียบมีอยู่
แค่อย่างเดียวคือ การหาตําแหน่ งของปลายแขนของ
แฮบติคเทียบกับโลกให้ได้ เนื่องจากลักษณะของกลไก
เป็ นอุปสรรคในการวัดตําแหน่ งของปลายแขนโดยตรง
ไม่สามารถจะใช้เครื่องซีเอ็มเอ็มที่ทางห้องแล็บมีเพื่อ
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วัด ตํ า แหน่ ง ได้ ในที่น้ี เ ลือ กใช้วิธีส ร้า งอุ ป กรณ์ ส อบ
เทียบ(Calibration Objet) การสร้างอุปกรณ์สอบเทียบ
ต้องคํานึงถึงปริมาตรการทํางาน (Working Volume)
ของแฮบติคเป็ นหลัก เพื่อให้แบบจําลองทางคิเนแม
ติก ส์ ท่ีป รับ ปรุ ง ใหม่ สามารถใช้ ง านได้ ค รอบคลุ ม
ดังนัน้ อันดับแรกต้องประมาณปริมาตรการทํางานของ
แฮบติค นี้ แ บบคร่ า วๆเสีย ก่ อ น โดยใช้ ก ารจํ า ลอง
(Simulation) การเคลื่อนทีข่ องแฮบติคด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ่ หาปริมาตรการทํางาน ด้วยโปรแกรม
คาเทีย (CATIA) จะได้ปริมาตรการทํางานของแฮบติค
คร่ า วๆดัง รู ป ที่ 2 เมื่ อ ได้ ป ริ ม าตรการทํ า งานจึ ง
ออกแบบอุปกรณ์สอบเทียบได้ดงั รูปที่ 3 และ 4

รูปที่ 2 ปริมาตรการทํางานของแฮบติค

รูปที่ 4 อุปกรณ์สอบเทียบจริง

4.2 วิ ธีการทดลอง
เนื่องจากกลไกของแฮบติค ทําให้ไม่สามารถใช้
เครื่องซีเอ็มเอ็มทีท่ างแล็บมีใช้วดั หาตําแหน่ งจุดปลาย
แขนแฮบติค ได้โ ดยตรง จึง ต้ อ งอาศัย อุ ป กรณ์ ส อบ
เทีย บที่อ อกแบบขึ้น ซึ่ง การใช้ อุ ป กรณ์ ส อบเทีย บ
ดังกล่าวขออธิบายดังต่อไปนี้ พิจารณาจากรูปที่ 5 ให้
{W} แทน Coordinate Frame ของอุปกรณ์สอบเทียบ
และ {B} แทน Coordinate Frame ของแฮบติคซึง่ ติด
อยู่ทฐ่ี าน จุดทีอ่ ยู่บริเวณ {W} ของรูปแทนพิกดั ของ
หลุมทีเ่ จาะไว้บนอุปกรณ์สอบเทียบ

รูปที่ 3 แบบจําลองอุปกรณ์สอบเทียบใน
คอมพิวเตอร์
รูปที่ 5 ความหมายของเฟรม W และ เฟรม B
แตะปลายแขนแฮบติค ลงบนอุ ป กรณ์ ส อบเทีย บ ณ
ตําแหน่ งทีเ่ จาะรูไว้ จากรูปที่ 6 ให้เป็ นจุด P ซึ่งเรา
สามารถหาตําแหน่ งของปลายแขนแฮบติคเทียบกับ
{B} ได้จากเมทริกซ์การแปลงหรือจากสมการฟอร์เวิรด์
คิเนแมติกส์
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รูปที่ 6 ภาพจําลองปลายแขนแฮบติคแตะลงบน
อุปกรณ์สอบเทียบ
เราสามารถหาตําแหน่งของจุด P เทียบกับ {W} ได้
โดยใช้เมทริกซ์การแปลง WBT
W

P  WBT B P

ซึง่ ในทีน่ ้ี เราไม่ทราบค่าของเมทริกซ์การแปลนี้ แต่เรา
รูแ้ น่ชดั ว่าเมทริกซ์ดงั กล่าวอยูใ่ นรูป
 WR
T  B
0 0 0

W
B

W

PorgB 

1 

ด้ว ยการใช้ก ารบรรยายทิศ ทางการหมุ น แบบ x-y-z
fixed angle เราสามารถสร้างเมทริกซ์การหมุน WB R

เพื่อใช้กําหนดทิศการหมุนของ {B} เทียบ {W} (ซึง่
ทําให้เกิดพารามิเตอร์ 3 ตัว)
W
B

R  WB Rxyz   ,  ,  

c c
  s c
  s 

c s  s  s c
s s  s  c c
c s

c  s  c   s s 
s s  c  c s 

c c

และกําหนดพารามิเตอร์อกี 3 ตัวเพือ่ ใช้เป็น
เวคเตอร์บอกตําแหน่งของ {B} เทียบกับ {W}
W

PorgB   BWx BWy BWz 

เมื่อรวมกับพารามิเตอร์ของแฮบติคแล้วจะได้ จุด P
ซึ่งอยู่ในรูปของระบบสมการที่เรียกว่าโอเวอร์ดเี ทอร์
มี น แบบไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น โดยมี 3 สมการ แต่ ม ี
พารามิเตอร์ท่ีไม่รู้ค่าทัง้ หมด 45+6=51
ตัว เรา
สามารถสร้างชุดข้อมูลด้วยการเลือ่ นปลายแขนแฮบติค
ไปแตะ ณ ตํา แหน่ ง ที่รูเ จาะตํ า แหน่ ง อื่น หรือ จะใช้
ตําแหน่งรูเจาะเดิมแต่เปลีย่ นทิศทางของปลายแขน ให้
มีจาํ นวนข้อมูลทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับจํานวพารามิเตอร์

ทีเ่ ราต้องการหาค่า ในขณะเดียวกันเราก็ทราบค่าพิกดั
จุด P เทียบกับตัวอุปกรณ์สอบเทียบเอง (หรือก็คอื
W
P ) จากการใช้เ ครื่อ งซีเ อ็ม เอ็ม วัด ดัง ที่ก ล่ า วไว้ใ น
หัวข้อทีผ่ า่ นๆมา ตําแหน่งรูเจาะบนอุปกรณ์สอบเทียบ
ที่ว ดั ได้จากเครื่อ งซีเ อ็ม เอ็ม นัน้ เป็ น ตําแหน่ ง ของจุด
ศูนย์กลางทรงกลมทีม่ ขี นาด 5 มิลลิเมตรนัน่ คือ เราจะ
ได้ ชุ ด โคออร์ ดิ เ นทซึ่ ง ลอยอยู่ เ หนื อ รู เ จาะนั น่ เอง
ในขณะที่ปลายแขนของแฮบติคเองนัน้ ก็ติดทรงกลม
ขนาด 5 มิล ลิเ มตรไว้เ ช่ น เดีย วกัน ถึง ขัน้ นี้ เ รามีชุ ด
ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการคํานวณผ่านสมการฟอร์เวิรด์ คิเน
แมติก ส์ และชุ ด ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการนํ า อุ ป กรณ์ ส อบ
เทียบไปวัดหาพิกดั ด้วยเครื่องซีเอ็มเอ็ม ซึ่งชุดข้อมูล
หรือโคออร์ดเิ นททีไ่ ด้จากการคํานวณผ่านสมการฟอร์
เวิรด์ คิเนแมติกส์ควรจะมีค่าเท่ากันกับค่าทีไ่ ด้จากการ
วัดด้วยเครื่องซีเอ็มเอ็ม แต่เนื่องจากความไม่ถูกต้อง
ของพารามิเตอร์ จะทําให้ค่าพิกดั ของรูเจาะที่ได้จาก
ทัง้ สองทางไม่เท่ากัน นันก็
่ คอื ตอนนี้เรากําลังแก้ปญั หา
การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ไี ม่
ทราบค่ า โดยการให้ s ตามสมการที่ (2) มีค่า น้ อ ย
ทีส่ ดุ
5. ผลการทดลอง
ในขัน้ แรกหาจํานวนพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมซึ่งได้
แบ่งการทดลองออกเป็ น 42 51 57 พารามิเตอร์ ใช้
จํานวนข้อ มูลทัง้ หมด 440 ข้อมูล (44 จุด จุ ดละ 10
ทิศทางการหมุน) ซึ่งเศษตกค้างรวมจากการทําการ
ถดถอยแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเศษตกค้างรวมจากการทําการถดถอย
เพือ่ หาจํานวนพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสม
TolFun = 0.1
42 2389.259
51 1800.622
57 1788.779

TolFun = 0.001
2030.000
1544.498
1558.223

จากตารางที่ 1 จะเห็น ได้ว่า เศษตกค้า งรวมของ 51
และ 57 พารามิเตอร์มคี ่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากการ
แก้ปญั หาหาค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดนัน้ จํานวนพารามิเตอร์
มีผลกับการลู่เข้าค่อนข้างมาก จึงเลือกใช้พารามิเตอร์

TolFun = 0.1

TolFun = 0.001

Measurement no.

Measurement no.

TolFun = 0.1

error in z axis

error in y axis

error in y axis
error in z axis
Measurement no.
Measurement no.
รูปที่ 7 ค่าความผิดพลาด ครัง้ ที่ 1

error in x axis

Measurement no.
Measurement no.
รูปที่ 8 ค่าความผิดพลาด ครัง้ ที่ 2

error in x axis

error in x axis

51 ตัว เนื่องจากให้ผลรวมของเศษตกค้างทีไ่ ม่ต่างจาก
57 ตัว โดยทําการเดาค่าเริม่ ต้นและทําการถดถอยอีก
ครัง้ ด้วยพารามิเตอร์ 51 ตัว จากนัน้ จึงทดสอบความ
แม่นยําโดยการใช้แฮบติควัดหาพิกดั ของรูเจาะ 16 รู
ที่อ ยู่บนอุ ปกรณ์ สอบเทียบโดยวัดซํ้าทัง้ หมด 3 ครัง้
ได้ผลดังรูปที่ 7-9
TolFun = 0.1
TolFun = 0.001

error in z axis
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รูปที่ 9 ค่าความผิดพลาด ครัง้ ที่ 3

TolFun = 0.001

ตารางที่ 2 ตัวอย่างค่าเริม่ ต้นและพารามิเตอร์ทไ่ี ด้
จากการสอบเทียบ
 (deg)

error in y axis

1
1

12 (deg)
13 (deg)
 21 (deg)
 22 (deg)
 23 (deg)

ค่าพารามิเตอร์เริม่ ต้น 51 พารามิเตอร์
0
0.041
120
117.702
240
242.092
67
67.249
67
66.814
67
66.718

DRC
ตารางที่ 3 ผลการทดลองจากการวัดโดยใช้
พารามิเตอร์ 51 ตัว ทีไ่ ด้จากการตัง้ ค่า TolFun =
0.001
rms error (mm)
std error (mm)
max error (mm)

x axis
0.3209
0.3187
0.9088

y axis
0.3229
0.1304
0.7281

z axis
0.0593
0.0498
0.1304

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการทดลอง
1.งานวิจ ยั นี้ ไ ด้ท ดลองหาจํา นวนพารามิเ ตอร์ท่ี
เหมาะสมสําหรับแฮบติค โดยทดลองเป็ น 3 แบบ คือ
42 51 และ 57 พารามิเ ตอร์ ใช้จํ า นวนข้อ มูล 440
ข้อมูล (44 จุด จุดละ 10 ทิศทางการหมุน) พบว่าแบบ
ที่มีพารามิเตอร์ 51 และ 57 ตัวให้เศษตกค้างรวมที่
ใกล้เคียงกัน
2.ทดลองปรับค่าเริม่ ต้นและทําการถดถอยอีกครัง้
โดยเลือ กใช้แ บบ 51 พารามิเ ตอร์ เนื่อ งจากการหา
ค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดให้ได้ผลดีนัน้ จํานวนพารามิเตอร์ม ี
ผลค่อนข้างมาก กล่าวคือ ยิง่ มีจาํ นวนพารามิเตอร์มาก
เท่าไหร่ยงิ่ ทําให้ล่เู ข้าช้าหรือบางครัง้ หากเดาค่าเริม่ ต้น
ไม่ ดี ก็ จ ะไม่ ลู่ เ ข้ า ซึ่ ง จากการทดลองหาจํ า นวน
พารามิเตอร์ท่เี หมาะสมพบว่า ค่าเศษตกค้างรวมของ
แบบ 51 และ 57 พารามิเตอร์ให้ค่าทีใ่ กล้เคียงกัน จึง
เลือกได้เลือกใช้แบบ 51 พารามิเตอร์
3.ความแม่นยําของแฮบติค (ใช้ 51 พารามิเตอร์)
โดยการทดสอบวัดพิกดั ของจุดศูนย์กลางทรงกลมบน
อุปกรณ์สอบเทียบ โดยทดสอบทัง้ หมด 16 จุด พบว่า
ความผิดพลาดทัง้ 3 แกนมีคา่ ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร
6.2 ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงมอเตอร์ทใ่ี ช้ขบั ลิเนียร์สไลด์ให้มคี วามฝืด
น้อยลง โครงสร้างของอุปกรณ์ให้มคี วามแข็งเกร็งมาก
ยิ่ง ขึ้น การใช้อุ ป กรณ์ ต รวจรู้ท่ีมีค วามละเอีย ดมาก
ยิง่ ขึน้ รวมไปถึงการใช้เทคนิคการสอบเทียบแบบใหม่
แทนการใช้อุปกรณ์สอบเทียบ เพื่อลดความผิดพลาด
จากมนุษย์ (Human Error)
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