DRC024
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

การโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวิธีสาธิตเพื่อการประกอบชินงาน
Robot Programming by Demonstrations for Assembly Task
ปณิธิ ศิรอักษร และ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
สถาบันวิทยาการหุน่ ยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ +66(0)2-4709339, 9691 โทรสาร +66(0)2+4709691
อีเมล์ panithi.sira-uksorn@nectec.or.th, siam@fibo.kmutt.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้นําเสนอการพัฒนาระบบโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวิธ ี
สาธิต โดยมุง่ เน้นเพือ่ นําไปประยุกต์ในการถ่ายทอดทักษะการประกอบ
ชิ้นงานแบบ 3 มิตจิ ากมนุ ษย์ส่หู ุ่นยนต์ ซึ่งอาศัยระบบการรับภาพ
แบบสเตอริโอวิชนจากกล้
ั่
องวีดโี อจํานวน 2 ตัวเพื่อตรวจจับตําแหน่ ง
ชิ้นงาน และหาค่าตําแหน่ ง ของชิ้นงานในรูปแบบ 3 มิติด้วยข่ายงาน
ระบบประสาท ในส่วนต่อมาระบบทําการวิเคราะห์การกระทําจากข้อมูล
ตําแหน่ งของชิ้นงานที่เคลื่อนที่ในระหว่างการสาธิตด้วยวิธกี ารฟซั ซี่สเตทแมชชีน และจําแนกลําดับการสาธิต ในส่วนสุดท้ายระบบจะนํ า
ข้อมูลที่ได้จากการสาธิตสร้างเป็ นโปรแกรม ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้
ทํางานตามการสาธิต และแสดงการทํางานด้วยแขนหุ่นยนต์แบบ 5
องศาอิสระผ่านระบบภาพเสมือนแบบ 3 มิติ เพือ่ ตรวจสอบข้อผิดพลาด
ก่อนทําการควบคุมแขนหุน่ ยนต์จริง
Abstract
This research proposes a robot programming by human
demonstrations for assembly task. The main objective of the
research is to transfer a skill of 3D assembly task from human
into robot. In this system, stereo vision is used for tracking
objects using two video cameras and 3D positions are provided
by using neural network. In the next step, a task sequence is
analyzed from positions of moving objects during demonstration
by using fuzzy state machine. In the final phase, the system
generates a program for controlling a 5-DOF robotic arm in
simulation mode before sending robot’s commands to a real
robot.
1. คํานํา
ในป จั จุ บ ัน หุ่ น ยนต์ ไ ด้เ ข้า มามีบ ทบาทมากยิ่ง ขึ้น ในงานสาขา
ต่า งๆ เช่น การแพทย์ สถาป ตั ยกรรม วิท ยาศาสตร์ และวิศ วกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทในงานด้านอุตสาหกรรม แต่การโปรแกรม

หุ่นยนต์ให้สามารถทํางานตามต้องการนัน้ ต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
โปรแกรม หากต้องการปรับเปลีย่ นการทํางานของหุ่นยนต์หรือทํางานที่
ต้ อ งมี ก ารปรับ เปลี่ ย นขัน้ ตอนการทํ า งานบ่ อ ยครัง้ ทํ า ให้ ต้ อ งใช้
ผูเ้ ชีย่ วชาญและเวลาในการดําเนินงานมากขึน้ ในการโปรแกรมส่งผลถึง
ค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ จึงเกิดแนวคิดในการวิจยั พัฒนาระบบเพือ่ ใช้ในการ
ถ่ายทอดทักษะจากผูส้ าธิตสูห่ นุ่ ยนต์ เช่น งานวิจยั ของ Yusuke Maeda
และทีมวิจยั [1] ได้ทําการวิจยั เพื่อศึกษาวิธกี ารสอนหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรมด้วยการสาธิตโดยมนุษย์ ซึง่ การศึกษาได้แบ่งออกเป็ นสอง
ส่วนคือการสอน (Teaching) และ การวางแผน (Planning) โดยในส่วน
การสอนนัน้ จะเป็ นส่วนการประมวลผลภาพจากกล้องเพื่อหาเส้นทาง
การเคลื่อ นที่ข องวัต ถุ โ ดยสัง เกตจากมาร์ก เกอร์ท่ีติด อยู่ บ นวัต ถุ ใ น
ขณะทีม่ นุ ษย์ทําการสาธิต และในส่วนการวางแผนนัน้ เป็ นส่วนในการ
สร้างเส้นทางการเคลื่อ นที่ของหุ่นยนต์เ พื่อ สังให้
่ หุ่นยนต์ทํา ตามการ
สาธิต งานวิจยั ของ Koichi Ogawara และทีมวิจยั [2] ได้ทาํ การวิจยั
เพื่อศึกษาการโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวิธปี ระมวลผลจากการสาธิตซํ้า
หลายๆครัง้ โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้จากถุงมือข้อมูล และกล้องมาประมวลผล
เพื่อหาส่วนการกระทําทีเ่ หมือนกัน และตัดการกระทําทีไ่ ม่จําเป็ นออก
งานวิจยั ของ H. Onda และทีมวิจยั [3] ได้ทาํ การวิจยั เพือ่ ศึกษาวิธกี าร
สอนหุ่นยนต์ประกอบชิ้นงานด้วยวิธกี ารสาธิตในโลกความจริงเสมือน
ซึง่ การวิจยั นี้ได้ทดลองโดยการสาธิตนํ าหมุดใส่ลงในรูในโลกความจริง
เสมือน
2. ลักษณะการทํางานของระบบ
การทํางานของระบบการโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงาน
ด้ว ยวิธ ีส าธิตโดยมนุ ษย์ ที่พฒ
ั นาขึ้น ใช้ว ธิ ีการรับการสาธิต ผ่า นทาง
ระบบรับภาพแบบสเตอริโอด้วยกล้องวีดโี อจํานวน 2 ตัวเพื่อใช้ในการ
ตรวจจับตําแหน่ งชิ้นงานแบบ 3 มิติ และหาค่าตําแหน่ งของชิ้นงานใน
รูปแบบ 3 มิตจิ ากกล้องวีดโี อทัง้ 2 ตัวด้วยข่ายงานระบบประสาท ใน
ส่วนต่อมาระบบทําการวิเคราะห์การกระทําจากข้อมูลแหน่ งของชิน้ งาน
ทีเ่ คลื่อนทีใ่ นระหว่างการสาธิตด้วยฟซั ซีส่ เตทแมชชีนและจําแนกลําดับ
การสาธิ ต จากนั ้น ระบบนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสาธิ ต สร้ า งเป็ น
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โปรแกรมควบคุมแขนกลหุน่ ยนต์ให้ทาํ งานตามการสาธิต และแสดงการ
ทํางานด้วยแขนหุ่นยนต์แบบ 5 องศาอิศระผ่านระบบภาพเสมือนแบบ
3 มิติ เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนทําการควบคุมแขนหุ่นยนต์จริง
โดยลักษณะของระบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1
ในการสาธิตการประกอบชิ้นงานใช้วตั ถุทรง 3 มิตจิ ํานวน 5 ชิ้น
แสดงได้ดงั รูปที่ 2 ซึง่ ผูใ้ ช้งานจะทําการประกอบชิน้ งานภายในพืน้ ทีท่ ่ี
จัดเตรียมไว้ ในขณะที่ผูใ้ ช้งานสาธิตการประกอบชิ้นงาน ระบบจะทํา
การวิเ คราะห์ แ ละจดจํ า ลํ า ดับ การประกอบชิ้ น งานเพื่อ สร้ า งเป็ น
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ งานวิจยั นี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์การสาธิตจาก
การกระทํา 2 แบบคือ การหยิบวัตถุวางลงบนพืน้ และการหยิบวัตถุวาง
ลงบนวัตถุ

วีดโี อจํานวน 2 ตัว ซึง่ ติดตัง้ วางห่างกัน 14 เซ็นติเมตร และทํามุม 10
องศาเข้าหากัน แสดงได้ดงั รูปที่ 3
การติดตัง้ กล้องโดยให้แนวการมองของกล้องทัง้ สองตัวไม่ขนาน
กัน เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาพืน้ ทีก่ ารรับภาพอันเนื่องจากมุมมองของกล้องมี
จํา กัด และการหาตํ า แหน่ ง ของวัต ถุ ใ น 3 มิติก ล้ อ งทัง้ สองตัว ต้ อ ง
สามารถรับภาพวัตถุได้พร้อมกัน และการรับภาพโดยภาพจากกล้องทัง้
2 ตัวต้องนํ ามาผ่านกระบวนการซิงโครไนซ์ เพื่อให้ภาพทีไ่ ด้จากกล้อง
ทัง้ 2 ตัวเป็ นภาพทีไ่ ด้จากการรับภาพในเวลาเดียวกันเพื่อลดความ
ผิดพลาดก่อนจะนํามาประมวลผลเพือ่ หาตําแหน่ งของวัตถุ ซึง่ ภาพทีไ่ ด้
จากกล้องแสดงได้ดงั รูปที่ 4

รูปที่ 3 แสดงการติดตัง้ กล้องเพือ่ รับภาพแบบสเตอริโอ

รูปที่ 1 แสดงระบบการโปรแกรมหุน่ ยนต์ดว้ ยวิธสี าธิต

รูปที่ 4 แสดงภาพทีไ่ ด้จากกล้อง

รูปที่ 2 แสดงวัตถุทใ่ี ช้ในการประกอบชิน้ งาน
3. ส่วนตรวจจับตําแหน่ งวัตถุแบบ 3 มิ ติ
3.1. การรับภาพแบบสเตอริ โอ (Stereo Vision) [4]
ส่วนรับสัญญาณภาพจากกล้องแบบสเตอริโอวิชนั ่ เป็ นส่วนที่ทํา
หน้ า ที่รบั ภาพจากพื้นที่สาธิต เพื่อใช้ในการประมวลผลทางภาพและ
ตรวจจับตําแหน่ งของชิน้ งาน ซึง่ ในงานวิจยั นี้เป็ นการตรวจจับตําแหน่ ง
วัตถุ ภายในพื้นที่แ บบ 3 มิติ ซึ่ง จํา เป็ นต้องใช้การรับภาพจากกล้อ ง
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3.2. การตรวจจับตําแหน่ งวัตถุ
ในการตรวจจับตําแหน่ งวัตถุจะใช้กล้องจํานวน 2 ตัวในการรับ
ภาพวัตถุทท่ี ําการติดแถบสีทต่ี ่างกันเพื่อใช้ในการแยกแยะ และทําการ
ตรวจจับวัตถุ ซึง่ การตรวจจับตําแหน่ งวัตถุจะประมวลผลภาพจากแต่ละ
กล้องเพือ่ ให้ได้ตาํ แหน่งของวัตถุแบบ 2 มิติ โดยอาศัยหลักการตรวจจับ
ตําแหน่ งวัตถุดว้ ยการเปรียบเทียบค่าของสีโดยแปลงระบบสีของภาพ
จาก RGB เป็ น HSV เพือ่ ลดผลกระทบจากค่าความเข้มแสง จากนัน้ ทํา
การแยกแต่ละแชนแนลสีเพือ่ ทํา Binary Threshold และใช้กระบวนการ
หา Contour เพือ่ หากลุ่มสีของวัตถุ และเป็ นการลดสัญญาณรบกวนที่
เกิดขึน้ ซึง่ ระบบการตรวจจับวัตถุทไ่ี ด้พตั นาขึน้ แสดงได้ดงั รูปที่ 5
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รูปที่ 5 แสดงระบบการตรวจจับวัตถุ
3.3. การหาตําแหน่ งวัตถุใน 3 มิ ติ
ในการตรวจจับ ตํ า แหน่ ง ชิ้น งานใน 3 มิติจํ า เป็ น ต้อ งใช้ก ล้อ ง
มากกว่า 1 ตัว เพื่อ ใช้ในการคํา นวณหาตํา แหน่ ง วัตถุ ในสามมิติ ซึ่ง
งานวิจยั นี้ได้ใช้กล้องจํานวน 2 ตัวในการตรวจจับตําแหน่ งชิน้ งาน และ
จําเป็ นต้องใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลค่าตําแหน่งทีไ่ ด้
จากกล้องทัง้ สองตัวซึง่ เป็ นค่าแบบ 2 มิตใิ ห้เป็ นค่าตําแหน่ งจริงแบบ 3
มิติบ นพื้น ที่ทํา งาน งานวิจ ยั นี้ ไ ด้นํ า ข่า ยงานระบบประสาท (Neural
Network) [5] มาประยุกต์ใช้แทนสมการทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ข่ายงาน
ระบบประสาทที่เ ลือกใช้เ ป็ น ข่า ยงานแบบป้ อ นไปข้า งหน้ า หลายชัน้
(Multilayer Feed-forward Network) ประกอบด้วยชัน้ ข้อมูลเข้า (Input
Layer) จํานวน 4 โหนด ชัน้ ซ่อน (Hidden Layer) จํานวน 200 โหนด
และชัน้ ข้อมูลออก (Output Layer) จํานวน 3 โหนด แสดงได้ดงั รูปที่ 6
โดยข่า ยงานระบบประสาทนี้ ไ ด้ทํา การฝึ ก สอนด้ว ยชุ ดข้อ มูล จํา นวน
1800 ชุดข้อมูล

รูปที่ 7 แสดงแผนภาพการทํางานของฟซั ซีส่ เตทแมชชีน
จากรูปที่ 7 ในสเตทที่ 1 ระบบทําการตรวจสอบสถานะของวัตถุว่ามี
วัตถุใดเคลื่อนที่ โดยถ้ามีการเคลื่อนทีร่ ะบบจะเข้าสู่สเตทที่ 2 ระบบทํา
การตรวจสอบว่าวัตถุทเ่ี คลื่อนนัน้ มีการหยุดการเคลื่อนทีห่ รือไม่ โดยถ้า
มีการหยุดการเคลื่อนทีร่ ะบบจะเข้าสูส่ เตทที่ 3 คือการตรวจสอบว่าวัตถุ
ทีห่ ยุดเคลื่อนทีน่ นั ้ วางอยูบ่ นพืน้ ทีท่ าํ งาน หรือวางอยูบ่ นวัตถุชน้ิ ใด
5. ส่วนสร้างโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ในส่วนการสร้างโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ระบบทําการสร้าง
สเตทสเปซ ของขัน้ ตอนการทํางานทัง้ หมดของหุ่นยนต์ขน้ึ มาเพื่อใช้ใน
แก้ปญั หาและสร้างโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซึง่ การสร้างสเตทสเปซได้
ใช้วธิ กี าร STRIPS (STanford Research Institute Problem Solver)
[6] สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงการสร้างสเตทสเปซในกรณีวตั ถุจาํ นวน 3 ชิน้ [6]
รูปที่ 6 แสดงข่ายงานระบบประสาท
4. ส่วนวิ เคราะห์การกระทําจากการสาธิ ต
เป็ นส่วนทีว่ เิ คราะห์การกระทําจากตําแหน่งของชิน้ งานทีไ่ ด้มาจาก
การตรวจจับตําแหน่งของชิน้ งาน งานวิจยั นี้ได้ทาํ การจําแนกการกระทํา
ออกเป็ นสองแบบคือ การหยิบวัตถุวางลงบนพืน้ และการหยิบวัตถุวาง
ลงบนวัต ถุ ในการวิเ คราะห์ไ ด้ใ ช้อ ัล กอริท ึม แบบฟ ซั ซี่ส เตทแมชชีน
(Fuzzy State Machine) ซึง่ เป็ นการนําฟซั ซีโ่ ลจิกมาใช้การตัดสินใจ
ของสเตจแมชชีน โดยหลักการทํางานสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 7

ในการสร้างโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์ประกอบด้วยคําสังพื
่ น้ ฐาน 3
คํา สั ่งคือ เคลื่อนที่ไปยังตํา แหน่ ง XYZ(Move_XYZ) จับวัตถุ
(Grip_Obj) และปล่อยวัตถุ (UnGrip_Obj) และคําสังขั
่ น้ สูง 4 คําสั ่งคือ
หยิบวัตถุขน้ึ จากพืน้ (PickUp) วางวัตถุลงบนพืน้ (PutDown), หยิบ
วัตถุขน้ึ จากอีกวัตถุ (UnStack) และวางลงบนวัตถุ (Stack) ซึง่ คําสั ่งขัน้
สูงเป็ นการนําคําสังพื
่ น้ ฐานมาเรียงลําดับขัน้ ตอน แสดงได้ดงั รูปที่ 9
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รูปที่ 9 แสดงลําดับขัน้ ตอนสําหรับคําสังขั
่ น้ สูง
6. ส่วนแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิ ติ
หลัง จากสร้า งโปรแกรมควบคุ ม หุ่ น ยนต์ ร ะบบจะทํ า การสร้า ง
ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิตเิ พือ่ แสดงภาพการควบคุมแขนหุ่นยนต์ตาม
การสาธิต ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิตทิ ส่ี ร้างขึน้ ประกอบด้วยแขนกล
หุน่ ยนต์ CRS รุน่ A255 [7] ซึง่ เป็ นแขนกลทีม่ ี 5 องศาอิศระ และวัตถุท่ี
ใช้ในการสาธิตแสดงได้ดงั รูปที่ 10

รูปที่ 10 แสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
7. ผลการทดลอง
7.1. การตรวจจับตําแหน่ งวัตถุ
เนื่ อ งจากการตรวจจับ ตํ า แหน่ ง วัต ถุ ใ ช้ห ลัก การตรวจจับ สีจ าก
กล้องจํานวน 2 ตัว ความถูกต้องและความเร็วในการประมวลผลภาพมี
ผลต่อการตรวจจับตําแหน่ งของวัตถุ จากการทดลองตรวจจับตําแหน่ ง
วัตถุตงั ้ แต่ 1 ถึง 5 ชิน้ ด้วยภาพทีม่ คี วามละเอียดของภาพ 320x240
และ 640x480 ได้ผลดังตารางที่ 1 และมีความถูกต้องดังตารางที่ 2 ผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าทีค่ วามละเอียดภาพ 640x480 ความเร็วใน
การตรวจจับวัตถุน้อยกว่า 320x240 ค่อนข้างมาก ในขณะที่ความ
ถูกต้องในการตรวจจับวัตถุทงั ้ 5 ชิน้ ได้ผลทีเ่ ท่ากัน
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ตารางที่ 1 แสดงความเร็วในการตรวจจับวัตถุ

ตารางที่ 2 แสดงความถูกต้องในการตรวจจับวัตถุ
7.2. การหาตําแหน่ งวัตถุใน 3 มิ ติ
เนื่องจากการหาตําแหน่ งวัตถุใน 3 มิตใิ ช้หลักการข่ายงานระบบ
ประสาทในการคํา นวณหาตํา แหน่ ง ซึ่ง จากการทดลองพบว่า ความ
คลาดเคลื่อนในการหาตําแหน่ งในตําแหน่ งทีใ่ ช้ในการฝึ กสอนข่ายงาน
ระบบประสาทจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าตําแหน่ งทีไ่ ม่ได้นํามาใช้
ในการฝึกสอน แสดงได้ดงั ตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่อนในตําแหน่งทีใ่ ช้ฝึกสอน
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5.
6.
ตารางที่ 4 ความคลาดเคลื่อนในตําแหน่งทีไ่ ม่ได้ใช้ฝึกสอน

7.

2002 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems, pp.3066-3072, 2002.
Rafael C. Ganzalez. , Digital Image Processing. Prentice Hall,
2002.
Jyh-Shing Roger Jang, Chuen-Tsai Sun, and Eiji Mizutani,
Neuro-Fuzzy and Soft Computing. Matlab Curriculum Series.
Fu, K.S., Gonzalez, R.C., Lee, C.S.G., Robotics : control,
sensing, vision, and intelligence, McGraw-Hill, pp. 497-504.
CRS Plus Inc., Arm and Controller Installation Manual, 1993.

7.3. การโปรแกรมหุ่นยนต์ตามการสาธิ ต
จากการทดลองโดยให้ผใู้ ช้งานทําการสาธิตการประกอบชิน้ งานใน
รูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน พบว่าระบบสามารถทําการสร้างโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ และแสดงการทํางานของโปรแกรมทีส่ ร้างขึน้ ด้วยการควบคุม
แขนกลผ่านภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ซึง่ ระบบสามารถทํางานได้
อย่างถูกต้องตามการสาธิต
8. สรุป
จากการทดลองพบว่าการทํางานของการโปรแกรมหุ่นยนต์ดว้ ยวิธ ี
สาธิตเพื่อการประกอบชิ้นงานทําให้เห็นว่า การตรวจจับตําแหน่ งวัตถุ
สามารถทํ า งานได้ ด ี ภ ายในสภาวะแวดล้ อ มที่ ค วบคุ ม และการ
ประยุ ก ต์ใ ช้ข่า ยงานระบบประสาทในการหาตํ า แหน่ ง วัต ถุ ใ น 3 มิติ
สามารถใช้ในการหาตําแหน่ งวัตถุใน 3 มิตโิ ดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
อยู่ในเกณฑ์ท่ยี งั คงทําให้ระบบทํางานได้อย่างถูกต้องทัง้ ในจุดทีใ่ ช้ใน
การฝึ กสอนและจุ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า การฝึ กสอน ในส่ ว นกา รสร้ า ง
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามการสาธิต
ระบบนี้สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบชิน้ งานในพืน้ ทีแ่ บบ 3
มิตทิ ม่ี กี ารปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนการบ่อยครัง้ ซึ่งผูใ้ ช้งานไม่จาํ เป็ นต้องมี
ความเชีย่ วชาญในการโปรแกรมหุน่ ยนต์
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