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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นําเสนอการจําลองการทํางานแขนกลแบบหมุน 6 ข้อต่อความเป็ นอิสระ โดย
ใช้อลั กอริท่ึมแบบ back propagation ของระบบประสาทเทียม เพื่อแก้ป ญั หาสมการจลแบบ
ผกผัน สําหรับหุ่นยนตร์ในอุตสาหกรรม โดยใช้ Denavit – Hartenberg model ในการวิเคราะห์
การทํางานของแขนกลจําลองก่อนจะใช้สมการจลแบบไปข้างหน้า ในการหาความสัมพันธ์ของ
ข้อต่อแต่ละข้อของแขนกลจําลอง และหาตัวแปรต่างๆสําหรับกระบวนการเรียนรูข้ องระบบการ
รูจ้ ําของโครงข่ายประสาทเทียม แบบสุ่มจํานวน 5000 ชุด ซึ่งผลที่ได้จากการทดลอง แสดงให้
เห็นว่า แขนกลสามารถเคลื่อนที่ไปยังตํ าแหน่ งเป้ าหมายได้และมีความแม่นยํา โดยมีความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ เฉลีย่ รวมทัง้ 6 ข้อต่อ เท่ากับ 4.03 องศาโดยประมาณ
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ABSTRACT
This paper presents a simulation of a 6 degrees-of-freedom (6R) articulated
robot arm using back propagation neural network to solve the problem regarding
inverse kinematics for the industrial articulated robot. The Denavit – Hartenberg model
is used to analyze the robot arm movement. Next, the forward kinematics is used to
identify the relationships for each joint of the robot arm and to determine various
parameters for learning system of random neural network for 5,000 data points. The
simulation results show that the robot arm can move to target positions with precision,
and the average error for the entire 6 joints is at approximately 4.03 degrees.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสําคัญ
ในวงการอุตสาหกรรมปจั จุบนั มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานต่างๆ ให้มคี วาม
ทันสมัยมากขึ้น จํานวนคนงานก็ลดน้ อยลงโดยเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรและเมื่อ เวลาผ่านไป
เครื่องมือเครื่องใช้ก็ถูกพัฒนา จนเครื่องจักรส่วนใหญ่ มคี วามเป็ น อัตโนมัติมากขึน้ ในวงการ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สิง่ ทีส่ าํ คัญไม่แพ้ สายพานลําเลียง หรือ เครื่องจักรในการผลิต คงหนีไม่
พ้นแขนกลอุต สาหกรรม ที่สามารถทํางานต่ างๆได้อย่างแม่นยําและรวดเร็ว เช่น การเชื่อม
ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ การประกอบชิ้ น ส่ ว นแผงวงจรอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ การลบคมขอบชิ้ น ส่ ว น
เครื่องจักรกล การตัดโลหะแผ่น การพ่นสีช้นิ ส่วนตัวถังรถยนต์ และการบรรจุหบี ห่อ เป็ นต้น
แขนกลต่างๆ มีใช้ในงานทีห่ ลากหลาย ไม่ใช่เพียงในวงการอุตสาหกรรมเท่านัน้ ในวงการแพทย์
J Liu,YZhang and Z, Li (2007) เองก็ยงั มีการวิจยั การใช้แขนกลเพื่อความรวดเร็วในการผสม
สารเคมี ในห้องแล็บ เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ กับมนุษย์ได้
ดังนัน้ จากการศึกษาการทํางานของแขนกลในอดีต Weimin Shen, j. Gu and Yide Ma
(2007) มีการใช้สมการจลแบบไปข้างหน้า และแบบผกผัน ในการออกแบบระบบการทํางานของ
ระบบ ดังรูปที่ 1.1 ด้วยวิธกี ารดังกล่าว ทําให้เกิดความยุง่ ยากในการจัดการ เนื่องจากสมการจล
แบบผกผันนัน้ มีรูปแบบ สมการมากมาย (Multiple Solution) และปญั หาในการแก้สมการหาก
เมทริกการแปลง(transformation Matrix)มีลกั ษณะเป็ น Singularity เมทริกจึงไม่สามารถผกผัน
กลับ ได้ ดังนัน้ เพื่อให้แขนกลสามารถทํางานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้มกี าร
ประยุ ก ต์ ใช้เทคนิ ค มากมาย อาทิเช่ น D.T.Pham, M.Kalyoncu (2009) และ J. Martinez, J.
Bowles, P. Mills (1996) ได้ศกึ ษางานวิจยั ในหัวข้อทีค่ ล้ายกัน เกีย่ วกับ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
(Fuzzy Logic) เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน การใช้ระบบประสาทเทียม จึงเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่ง ซึง่ ถูกเลือกใช้เพือ่ ลดปญั หาความซับซ้อนของสมการจลแบบผกผันอีกด้วย
Joint
Space

Forward kinematics

Inverse kinematics

Cartesian
space

รูปที่ 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมการจลแบบไปข้างหน้าและแบบผกผัน [5]
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แขนกลที่ถูกใช้ในการศึกษาปจั จุบนั มีหลากหลายรูปแบบ เช่นแบบ 2 ข้อต่อ 3 ข้อต่อ
จนถึง 6 ข้อต่อ เป็ นต้น ซึ่งถูกควบคุมด้วยระบบทีแ่ ตกต่างกัน และข้อดีขอ้ เสียก็แตกต่างกันอีก
ด้วย อาทิเช่น แขนกล 2 ข้อต่อ เป็ นแขนกลทีม่ คี วามซับซ้อนน้อย แต่ดว้ ยรูปแบบโครงสร้างจึง
ทําให้ยากต่อการเข้าถึงวัตถุท่อี ยู่ในพืน้ ที่ทซ่ี บั ซ้อนได้ สําหรับแขนกล 5 ข้อต่อขึน้ ไป มีรปู แบบ
ไม่ตายตัว ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของเนื้องานส่วนใหญ่ เช่น ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์
เป็ นต้น โดยแขนกลทีม่ ขี อ้ ต่อจํานวนมาก จะสามารถทํางานในพืน้ ทีแ่ คบและมีความซับซ้อนสูง
ได้มากกว่าแขนกลแบบ 2-3 ข้อต่อ
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ นํ าเสนอ การจําลองการทํางานของแขนกลโดยใช้ ระบบประสาท
ั หาสมการจลแบบผกผัน ด้วยแขนกลจําลอง แบบหมุน 6 DOF ซึ่งเมื่อ
เทีย ม ในการแก้ป ญ
พิจารณาจากความซับซ้อนของแขนกลแล้วอยู่ในระดับที่พอดีไม่มากไปจนเกินจําเป็ นในงาน
ทัว่ ๆไปรวมถึงความเป็ น ไปได้ในการสร้างชิ้น งานจริง และไม่ น้ อ ยจนเกิน ไปที่จะนํ า ระบบ
ประสาทเทียม มาพัฒนา และเนื่องจากแขนกลมีความคล้ายคลึงกับแขนมนุษย์ สามารถเคลื่อนที่
ได้อย่างอิสระ เข้าถึงในพืน้ ทีแ่ คบและต่างระดับได้
1.2 วัตถุประสงค์การทําวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาระบบการทํางานของแขนกลในรูปแบบต่างๆ
2. เพือ่ ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบประสาทเทียมในการแก้ปญั หาความซับซ้อนของ
สมการจลแบบผกผัน
1.3 ทฤษฎีหรือแนวความคิดทีใ่ ช้ในงานวิจยั
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแขนกลด้วย D-H Model
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง สมการจลแบบไปข้างหน้าและ สมการจลแบบ
ผกผัน
3. ความเข้าในในการทํางานของระบบประสาทเทียม
1.4 ขอบเขตการทําวิจยั
1. สามารถวิเคราะห์รปู แบบแขนกลด้วย D-H model ได้
2. สามารถวิเคราะห์รปู แบบการทํางานของแขนกล ด้วยสมการจลแบบไปข้างหน้า
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3. สามารถใช้ ระบบประสาทเทียมควบคุมการทํางานแขนกล แทนการใช้สมการจล
แบบผกผันซึง่ มีปญั หาได้
4. สามารถเขียนโปรแกรม Matlab เพือ่ ใช้ในการประมวลผล ระบบประสาทเทียม
1.5 ขัน้ ตอนการทําวิจยั
1. ศึกษารูปแบบโครงสร้างของแขนกล แบบหมุน 6 ข้อต่อ
2. ศึกษาระบบการทํางานของแขนกล ด้วยสมการจลแบบไปข้างหน้าและ สมการจล
แบบผกผันวิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
3. ศึกษาการทํางานของระบบประสาทเทียม
4. ประยุกต์ใช้ระบบประสาทเทียมกับแขนกลแบบ 6 ข้อต่อ
5. วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการทดลอง พร้อมทัง้ สรุปผลการทดลอง
1.6 ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
1.
2.
3.
4.

ช่วยแก้ปญั หา Multiple Solution ของสมการจลแบบผกผันได้
ช่วยแก้ปญั หา Singularity ของสมการจลแบบผกผันได้
ช่วยลดความซับซ้อนของระบบ แขนกลในกรณีทม่ี จี าํ นวนข้อต่อมาก
เป็ นการเพิม่ องค์ความรูใ้ หม่ในการออกแบบระบบ ของแขนกล

1.7 โครงสร้างงานวิจยั
เนื้อหาแบ่งออกได้เป็ น 5 บท แต่ละบทจะกล่าวถึงขัน้ ตอน กระบวนการทัง้ หมดของการ
ทําวิจยั เริม่ ต้น บทที่ 1 กล่าวถึงที่มาและความสําคัญ ของงานวิจยั วัต ถุ ประสงค์ ทฤษฎีหรือ
แนวความคิดทีใ่ ช้ในงานวิจยั ขอบเขต ขัน้ ตอน และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากงานวิจยั บท
ที่ 2 ข้อมูลการทํางานวิจยั และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง กล่าวเกี่ยวกับ งานวิจยั ที่ผ่านมา ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องในการออกแบบ แก้ปญั หาจากงานวิจยั ที่ผ่านมา และนํ าทฤษฎี ความรูอ้ ่นื ๆมาใช้ใน
การพัฒนาระบบทีน่ ําเสนอ บทที่ 3 การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบในการแก้ปญั หาสมการ
จลแบบผกผัน ด้ว ยระบบประสาท บทที่ 4 การทดสอบ และวิเคราะห์ผ ลการวิจ ยั กล่ าวถึง
ขัน้ ตอนการเปรียบเทียบความถูกต้องของผลทีไ่ ด้จากการทดลอง กับค่าพิกดั เป้าหมายเพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพความถู กต้องของระบบ และบทที่ 5 สรุป ผลการวิจยั รวมทัง้ ข้อ เสนอแนะของ
งานวิจยั ในการแก้ไข ข้อจํากัดของงานวิจยั และการพัฒนาต่อไปในอนาคต
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บทที่ 2
งานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเป็ นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแขนกล
ทัวไป,กลุ
่
่มทีพ่ ฒ
ั นาแขนกลด้วยสมการจลแบบไปข้างหน้าและแบบผกผัน, กลุ่มทีพ่ ฒ
ั นาแขนกล
ด้ว ยการใช้ AI ต่ างๆ ในกลุ่ ม แรก นํ าเสนอแขนกลที่ถู ก นํ าไปประยุ ก ต์ ก ับ เทคนิ ค อื่น ๆ เช่ น
งานวิจยั ของ M. Braae (1996) ศึกษาการออกแบบระบบแขนกลเพื่อใช้ในการสอนในห้อง Lab
D.C. Bentivegna, A. Ude, C.G. Atkeson, G. Cheng (2002) ได้ ศึ ก ษาการสร้า งหุ่ น เสมือ น
มนุ ษย์ทส่ี ามารถเล่น ฮ็อคกี้ บนกระดานได้โดยใช้ เทคนิค การประมวลผลทางภาพ จับสีของลูก
บอลแบบ real-time กลุ่มที่สองเป็ นการใช้ สมการจลแบบไปข้างหน้ าและแบบผกผัน ในการ
ทํางานของแขนกล ซึง่ เป็ นงานวิจยั ทีเ่ น้นการใช้ kinematics เหล่านี้กบั แขนกลในชนิดต่างๆ เช่น
T. Szkodny (1995) ศึกษาการพัฒนากับแขนกล 6 ข้อต่อ, การวิจยั แขนกลชนิด Lynx 6 Robot
Arm ในงานวิจยั ของ B. Koyuncu, M.Guzel (2008) รวมถึงงานวิจยั ของ Weimin Shen, j. Gu
and Yide Ma (2007) ได้ศึกษา แขนกล PA10-7C ซึ่งในงานวิจยั นี้มกี ารแสดงผลเป็ นแขนกล
จําลองอีกด้วย ในกลุ่มสุดท้ายเป็ นกลุ่มที่ใช้เทคนิคอื่นๆ เข้ามาเพื่อแก้ปญั หาสมการจลผกผัน
ระบบ AI ต่างๆเป็ นที่นิยมอย่างมากในการนํ ามาแก้ปญั หาสมการจลผกผันซึ่งในงานวิจยั ของ
D.T.Pham, M.Kalyoncu (2009) และ J. Martinez, J. Bowles, P. Mills (1996) ได้ มี ก ารใช้
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (fuzzy-logic) รวมถึงระบบประสาทเทียมด้วยซึง่ เป็ นเทคนิคทีน่ ิยมในการ
นํามาแก้ปญั หาต่างๆ รวมทัง้ สมการจลแบบผกผัน อีกด้วย ซึง่ ในงานวิจยั P.O. Moreno, S.I.H.
Ruiz, J.C.R. Valenzuela (2007) กล่าวถึงการใช้ระบบ ประสาทเทียมแก้ปญั หา ในแขนกลที่มี
2 ดี ก รีค วามเป็ นอิ ส ระอี ก ด้ ว ย และมี เ ทคนิ ค อื่ น ๆอี ก เช่ น งานวิจ ัย ของ E. Sariyildiz, H.
ั หาของ
Temeltas (2009) ได้นํ า เสนอการใช้ Screw Theory And Quaternions ในการแก้ป ญ
แขนกล เป็ นต้น
2.1.1 งานวิจยั ในอดีตทีเ่ กีย่ วกับแขนกลทัวไป
่
ในอดีต ที่ผ่านมามีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ แขนกลมากมาย มีท งั ้ ด้าน ฮาร์ดแวร์ และ
ซอร์ฟ แวร์ แล้วแต่ ความสนใจของนักวิจยั และด้วยเทคนิ ค ที่แตกต่ างกันจึง ทําให้งานวิจยั มี
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รูปแบบแตกต่างกันไป M. Braae (1996) ได้วจิ ยั เกีย่ วกับแขนกล 2 ข้อต่อทีใ่ ช้ในการศึกษาของ
วิศวกรในห้องแล็บ เนื้องานวิจยั เป็ นการกล่าวถึงการออกแบบคอนโทรเลอร์ ในการควบคุมแขน
กลซึ่งเน้นไปทาง การออกแบบการควบคุมการทํางานผ่านวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็ นการควบคุมแบบ
ธรรมดามีคนบังคับ ซึง่ รูปแบบแขนกลเป็ นแบบขนาดเล็กเนื่องจากใช้ในการศึกษาเท่านัน้

รูปที่ 2.1 แสดงรูปแบบแขนกลในงานวิจยั
ทีม่ า: M. Braae (1996)
ซึ่ ง นั ก วิ จ ัย หลายๆท่ า น ได้ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ขนกลกั บ เทคนิ ค อื่ น ๆเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถให้กบั แขนกล D.C. Bentivegna, A. Ude, C.G. Atkeson, G. Cheng (2002) ได้
ประยุกต์ใช้แขนกลทีม่ รี ปู ร่างคล้ายคลึงกับแขนมนุ ษย์ร่วมกับ โดยโปรเจคนี้จะเน้นทางด้านการ
ประยุกต์ ใช้ computer vision ในการทําให้แขนกลของหุ่นมนุ ษย์มคี วามฉลาดมากขึน้ ในส่วน
การควบคุมใช้การวิเคราะห์ภาพที่ได้จากการถ่ายภาพ แบบ real-time แล้วใช้การผระมวลผล
ทางภาพ ในการวิเคราะห์ พิกดั ของลูกฮ็อคกีใ้ นแบบ 2 มิติ (X,Y) ซึง่ แสดงังรูปที่ 2.2 จากนัน้ จะ
ใช้การกําหนดจุดออกเป็ น 4 เพื่อวัดระยะของลูกฮ็อคกี้ทว่ี งิ่ ผ่านเข้ามาทําให้ทราบตําแหน่ งของ
ลู ก ฮ็อ คกี้ไ ด้ ซึ่งเป็ น เทคนิ ค ที่ค ล้า ยกับ การใช้ก ล้อ งจับ ตํ าแหน่ งของลู ก บอลในการแข่งขัน
หุน่ ยนต์เตะฟุตบอลซึง่ แสดงให้เห็นดังรูปที่ 2.3 และ 2.4

รูปที่ 2.2 แสดงการวิเคราะห์ ตําแหน่งของแขนกลตามพิกดั XและY จากกล้อง
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ทีม่ า: D.C. Bentivegna, A. Ude, C.G. Atkeson, G. Cheng (2002)

รูปที่ 2.3 ภาพทีม่ องจากกล้องของหุน่ ยนต์
ทีม่ า: D.C. Bentivegna, A. Ude, C.G. Atkeson, G. Cheng (2002)

รูปที่ 2.4 แสดงแขนกลเสมือนมนุษย์
ทีม่ า: D.C. Bentivegna, A. Ude, C.G. Atkeson, G. Cheng (2002)
จากงานวิจ ยั ดัง กล่ า วในข้างต้น แสดงให้เห็น ว่า แขนกลสามารถประยุ ก ต์ ใช้ก ับ งาน
หลายๆประเภท แล้วแต่ความเหมาะสม ซึ่งรูปแบบที่ใช้กแ็ ตกต่างกันไปตามเนื้องานที่กําหนด
และมีการใช้เทคนิคที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งในงานวิจยั นี้ แม้หุ่นยนต์สามารถทํางานเป็ นระบบ
ต่อเนื่อง แต่ขอ้ จํากัดทางฮาร์ดแวร์ ยังคงทําให้แขนกลไม่สามารถ รับลูกฮ็อคกี้ ทีม่ คี วามเร็วสูง
ได้
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2.1.2 งานวิจยั ในอดีตทีเ่ กีย่ วกับการทํางานของแขนกลด้วยหลักจลศาสตร์
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับแขนกล ซึ่งใช้การควบคุมด้วยจลศาสตร์แบบไปข้างหน้ าและแบบ
ผกผัน ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล ที่ผ่านมานัน้ มีมากมายเป็ นการวิเคราะห์ตาม
รูป แบบของแขนกลที่ต่ า งกัน B. Koyuncu and M. Guzel (208) ได้ศึก ษาโปรแกรมในการ
ควบคุมการทํางานของแขนกล ชนิด Lynx 6 ซึง่ เป็ นแบบ 5 องศาความเป็ นอิสระ ภายในโปรเจค
ได้พดู ถึงทัง้ การใช้ สมการจลแบบไปข้างหน้า โดยใช้ D-H Parameters Models ในการวิเคราะห์
การทํ า งานแขนกลแล้ ว หารู ป แบบ ของสมการจลแบบไปข้ า งหน้ า ด้ ว ยการคู ณ ของ
transformation Matrix และแก้สมการเพื่อหา closed form ของสมการจลแบบผกผัน ซึ่งเขียน
อยู่ในรูปโปรแกรมด้วย visual basic ช่วยในการทําควบคุมแขนกล แต่ด้วยสมการที่แก้ได้นัน้
ยังคงรูปแบบ closed form ของแขนกลชนิดนี้เพียงชนิดเดียว จึงมาสามารถใช้กบั แขนกลชนิด
อื่นๆได้หรือกรณีทม่ี มี ากกว่า 5 องศาความเป็ นอิสระ โดยมีรปู แบบแขนกลแสดงดังรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 แขนกลชนิด Lynx 6 ในงานวิจยั
ทีม่ า: B. Koyuncu and M. Guzel (2008)
W. Shen, J. Gu, Y. Ma (2007) ได้ศึก ษาการจํา ลองแขนกล รุ่น PA10-7C 6 ข้อ ต่ อ
ด้ ว ยโปรแกรม matlab โดยในงานวิ จ ัย อธิ บ ายการใช้ D-H Parameters model, jacobian
calculation ,สมการจลแบบไปข้างหน้าและแบบผกผันของแขนกลชนิดนี้ ซึง่ รูปแบบการนําเสนอ
อยูใ่ นรูปแบบของอัลกอริทมึ ต่างๆ ในการหาส่วนควบคุม ของแขนกลชนิดนี้ ซึง่ ภายในงานวิจยั
มีรูป แบบการจํ า ลองผลการทํ า งานแขนกลเป็ น แบบ 3-D โดยอาศัย VRML(Virtual Reality
Modeling Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้สร้างแบบจําลองสามมิตเิ ป็ นภาพเคลื่อนไหวที่
สามารถตอบโต้ผใู้ ช้ได้ในโลกเสมือนผ่านระบบเครือข่ายในการแสดงผล
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รูปที่ 2.6 แสดงแขนกล PA10-7C 6 แบบ3มิติ
ทีม่ า: W. Shen, J. Gu, Y. Ma (2007)
จากการวิเคราะห์ งานวิจยั ต่างๆในกลุ่มนี้ แสดงถึงการใช้ระบบต่างๆ ในการควบคุมการ
ทํางานของแขนกล ซึ่งจะพบว่าส่วนใหญ่เป็ นการใช้สมการจลแบบไปข้างหน้าและแบบไปข้าง
หลังในการควบคุมระบบ ดังนัน้ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือ การเป็ น Multiple Solution ยังคงสามารถเกิด
ได้และไม่ได้มกี ารจัดการกับปญั หานี้ รวมถึงการเกิด Singularity ทีอ่ าจเป็ นปญั หาในการจัดการ
ของระบบควบคุมอีกด้วย
2.1.3 งานวิจยั ในอดีตทีเ่ กีย่ วกับการแก้ปญั หาสมการจลแบบผกผัน
การออกแบบการทํางานของแขนกลด้วยสมการจลแบบผกผันนัน้ อาจประสบปญั หา
หลักๆได้ 3 ประการ คือ 1. การทีร่ ปู แบบสมการมีหลายรูปแบบทําให้ระบบมีความซับซ้อนสูง 2.
การแก้ปญั หาทางสมการจลผกผันจําเป็ นต้องมีความแม่นยําในการแก้สมการสูงเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด 3. การแก้ปญั หาในรูปของ Matrix นัน้ หาก Matrix นัน้ มีคุณสมบัตเิ ป็ น singular
จะไม่มรี ูปแบบสมการแบบผกผัน ดังนัน้ นักวิจยั หลายๆท่านจึงได้พยายามหาวิธกี ารหลีกเลี่ยง
ปญั หาเหล่านี้ ด้วยเทคนิคต่างๆมากมาย P. Ochoa Moreno, S.I. Hernandez Ruiz, and J.C.
Ramirez Valenzuela (2007) ได้ใช้เทคนิคระบบประสาทเทียม แบบ Multilayer Static Neural
Network เข้าแก้ปญั หาสมการจลแบบผกผันในแขนกล แบบ 2 ข้อต่อ 2 องศาความเป็ นอิสระ
ั หาและได้ มีก ารเปรีย บเทีย บผลกับ วิธี
โดยใช้รูป แบบของการแพร่ย้อ นกลับ ในการแก้ป ญ
ANFIS(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System)ซึง่ แสดงดังรูปที่ 2.6

9

รูปที่ 2.7 แสดงแขนกล 2 ข้อต่อทีแ่ ก้ปญั หาด้วย ANN
ทีม่ า: P. Ochoa Moreno, S.I. Hernandez Ruiz, and J.C. Ramirez Valenzuela (2007)
K. Shibata and K. Ito (1999) ได้ศกึ ษาการใช้ ระบบประสาทเทียมในการ พัฒนาการ
เคลื่อนที่ของแขนกล เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สมการจลผกผันซึ่งในงานวิจยั นี้จะใช้ระบบประสาท
เทีย มคู่ก ับ ระบบ Hand-Eye System ซึ่งคือ การใช้ก ล้อ งทําหน้ าที่เหมือ น ตัว จับ วัต ถุ บ นพื้น
ระนาบแล้วใช้ การประมวงลผลทางภาพ ในการวิเคราะห์ภาพหา วัตถุทเ่ี ป็ นสิง่ กีดขวาง โดยใน
งานวิจ ัย นี้ ใ ช้ร ะบบประสาทเทีย มแบบ Reinforcement learning ซึ่ง เมื่อ รวม 2 ระบบนี้ เข้า
ด้วยกันจะทําให้แขนกลสามารถเคลื่อนทีผ่ า่ นวัตถุทก่ี ดี ขวางอยูไ่ ด้
แต่ดว้ ยรูปแบบการเลือกใช้แขนกล ทีเ่ ป็ น 2 ข้อต่อ จึงทําให้ความซับซ้อนของระบบยัง
น้อยอยู่มาก ซึ่งเป็ นการง่ายที่จะเลือกใช้ ระบบประสาทเทียมในการจัดการกับ แขนกลแบบ 2
ข้อต่อนี้
Z. Bingul, H.M. Ertunc and C.Oysu (2005) ได้ วิ จ ั ย การใช้ ระบบประสาทเที ย ม
แก้ปญั หา ความซับซ้อนของสมการจลผกผัน โดยวิเคราะห์แขนกล 6 ข้อต่อ แบบข้อต่อยืดออด
แบบหมุน ด้วยหลักการ D-H Parameters model เพื่อหาความสัมพันธ์แขนกลดังรูปที่ 2. และ
ทําการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ตวั แปร 3 ชุด นัน้ คือ 12 ตัว (จากการวิเคราะห์ สมการจลแบบ
ไปข้างหน้ า ), 6 ตัว (จากการวิเคราะห์ด้ว ยกฎของ Euler) และ 7 ตัว (จากการวิเคราะห์ด้ว ย
เวคเตอร์) ในการวิเคราะห์พกิ ดั ของแขนกล ซึ่งผลที่ได้ แขนกลสามารถเคลื่อนที่ไปยังพิกดั ได้
โดยมี ค่าความผิดพลาด เฉลีย่ อยู่ท่ี 8.78, 10.16 10.64 องศา ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลีย่ รวมตัว
แปร ทัง้ 3 ชุด อยู่ท่ี 10 องศา แต่ด้วยรูปแบบแขนกลที่เป็ นแบบข้อต่อยื่น จึงเป็ นปญั หาทําให้
ยากต่อการเข้าถึง พืน้ ทีๆ่ ทีซ่ บั ซ้อนเช่น ภายในตัวโครงของรถ เป็ นต้น
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รูปที่ 2.8 แขนกลแบบข้อต่อยืดออก
ทีม่ า: Z. Bingul, H.M. Ertunc and C.Oysu (2005)
E. Sariyildiz and H. Temeltas (2009) ได้ศกึ ษาการแก้ปญั หาสมการจลผกผันด้วยการ
ใช้เทคนิค เรียกว่า Quaternions ซึง่ มีความคล้ายคลึงกับการหมุนแบบของ Euler แต่เป็ นทีน่ ิยม
กว่าเพราะมันสามารถหมุน วัตถุรอบแกนหรือเวกเตอร์ใดๆได้ทนั ทีโดยทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องแบ่งแยก
ไปหมุนรอบแกน ตามแนวแกนทัง้ สาม
P. Kalra, P.B. Mahapatra, D.K. Aggarwal (2003) จากงานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษา
multiple solution อย่างละเอียดโดยในงานวิจยั นี้ จะมีการแจกแจง รูปแบบของ Solution ทีเ่ กิด
ในแขนกล 2 ข้อต่อ ซึง่ เทคนิคทีใ่ ช้คอื การใช้ Genetic Algorithm ในการ หารูปแบบ Solution ที่
เป็ นไปได้ในการทีแ่ ขนกลจะเลือก ซึง่ จากภาพแสดงในรูปที่ 2.7
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รูปที่ 2.9 แขนกล 2 ข้อต่อทีเ่ ป็ น Multiple Solution
ทีม่ า: P. Kalra, P.B. Mahapatra, D.K. Aggarwal (2003)
จากงานวิจยั ของ C.C. Cheah, C. Liu, H.C. Liaw (2004) ได้เสนอแนวทางการควบคุม
แขนกลด้วยการใช้ Jacobian Matrix ซึ่งเป็ นการใช้การคํานวณหาสมการการเคลื่อนทีข่ องแขน
กลชนิด Puma 560 ด้วย Matrix ซึง่ มีความซับซ้อนสูงดังนัน้ ในการแก้สมการเหล่านี้จําเป็ นต้อง
มีความชํานาญในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์สงู อีกด้วย รวมถึง ด้วยรูปแบบการควบคุมแขน
กลด้วย Jacobian Matrix ยังมีโอกาสทําให้แขนกล เกิด Singularity ได้อกี ด้วย

รูปที่ 2.10 แขนกล Puma 560
ทีม่ า: C.C. Cheah, C. Liu, H.C. Liaw (2004)
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S. Kieffer, V. Morellas, M. Donath (1991) ได้นําเสนองาวิจยั เกี่ยวกับแขนกล 2 ข้อ
ต่อซึ่งถูกควบคุมด้วยระบบประสาทเทียม โดยในงานวิจยั นี้ได้ ทดลองให้แขนกล 2 ข้อต่อนัน้
เข้าถึงพื้นที่ในการอบสีเ่ หลี่ยม เพื่อตรวจสอบว่าแขนกล สามารถเข้าถึงพื้นที่แนวระนาบ ได้ดี
เพียงใด ซึ่งจากการทดลองแขนกลสามารถเคลื่อนทีอ่ ยู่ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ มได้ โดยมีค่าความ
ผิดพลาดอยูท่ ่ี 0.003
แต่ในการทดลองนี้แขนกลทีใ่ ช้ในการทดลองมีค่าในหน่ วยทีเ่ ล็กมาก ค่าความผิดพลาด
ทีเ่ กิดจึงไม่สามารถเทียบกับงานวิจยั ทีใ่ ช้ขอ้ มูลจากแขนกลจริงได้

รูปที่ 2.11 ขอบเขตการทํางานของแขนกล 2 ข้อต่อ
ทีม่ า: S. Kieffer, V. Morellas, M. Donath (1991)
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จากการวิเคราะห์งานวิจยั ต่างๆ และแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มอย่างที่กล่าวมาแล้วนัน้
แสดงให้เห็นแล้วว่าปญั หาหลักทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ สมการจลแบบผกผันนัน้ มี 2 เรื่องดังนี้ เรื่อง
แรกคือพารามิเตอร์คาํ ตอบทีเ่ ป็ นไปได้อาจมีหลายชุด เรื่องทีส่ องคือการทีพ่ ารามิเตอร์ของข้อต่อ
ทีต่ อ้ งการอาจไม่มซี ง่ึ ปญั หาต่างๆจะ อธิบายดังต่อไปนี้
1. การมีรูปของคําตอบหลายชุด (Multiple solution) คือการที่แขนกลสามารถเคลื่อนที่ไปยัง
ตําแหน่งเป้าหมาย ด้วยลักษณะหลายรูปแบบซึง่ จากรูปที่ 2.12 แสดงคําตอบหลายชุดทีไ่ ด้
จากแขนกล PUMA560 ซึ่งมี 6 องศาความเป็ นอิสระ โดยปลายแขนของแขนกล หรือ มือ
จับ นัน้ เคลื่อนทีไ่ ปยังพิกดั เป้าหมายได้ ด้วยรูปแบบการเคลื่อนทีถ่ งึ 4 ชุด

รูปที่ 2.12 Multiple solution ของแขนกล PUMA 560
ทีม่ า: John J. Craig (2005)
ในการทํางานของแขนกล จําเป็ นต้องเลือกเพียง หนึ่งรูปแบบเพื่อให้แขนกลเคลื่อนที่
ไปยังเป้าหมายได้ โดยแขนกลจะเลือกรูปแบบที่ทําให้แขนกลแต่ละท่อนเคลื่อนทีน่ ้อยที่สุด
ซึ่งในบางครัง้ หากการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายของแขนกล พบว่ามีอุปสรรคขัดขวางการ
เคลื่อนที่ของแขนกล ดังรูป ที่ 2.13 แสดงถึงแขนกล 2 ข้อต่อที่พ บอุปสรรคในการเข้าถึง
เป้าหมายดังนัน้ แขนกลจึงต้องเข้าหาเป้าหมายด้วยรูปแบบ อีกรูปแบบหนึ่งแทน ซึ่งจาก
คุณสมบัตนิ ้ี นับว่าเป็ นข้อดีทท่ี าํ ให้แขนกลมีความสามารถทีย่ ดื หยุน่ ขึน้
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รูปที่ 2.13 แขนกล 2 ข้อต่อทีพ่ บอุปสรรคในการเข้าถึงเป้าหมาย
ทีมา: John J. Craig (2005)
ด้วยคุณสมบัติ Multiple solution นี้ ของแขนกลแต่ละตัว มีจํานวนแตกต่างกันขึน้ อยู่
กับการออกแบบ ซึ่งป จั จัยที่ทําให้แขนกลมีหลายคําตอบ ขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบหลายๆ
อย่างของแขนกล เช่น จํานวน joint ของแขนกล, การออกแบบลักษณะของแขนกล และ
ระยะทําการของแขนกล เป็ นต้น
การแก้สมการเหล่านี้ทําให้สามารถหา รูปแบบแขนกลทีส่ ามารถเข้าถึงพิกดั ต่างๆได้
ั หาสมการจลแบบผกผัน นี้ จ ะ
แต่ ก็ไม่ส ามารถรับ ประกัน ได้ว่า การแก้สมการเพื่อ แก้ป ญ
สามารถ วิเคราะห์หาตัวแปรแต่ละข้อต่อทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ของแขนกลได้ทงั ้ หมด ซึง่ เมื่อ
แขนกลมีรูป แบบที่ซบั ซ้อนขึ้น การแก้สมการแบบผกผันของแขนกลนัน้ ก็จะมีรูป แบบที่
ซับ ซ้อนขึ้นด้วย จึงเป็ นการยากที่จะวิเคราะห์หารูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่ างๆ
(Closed Form) ของแต่ละข้อต่อของแขนกลได้
ั หาที่อ าจ
2. ในการคํา นวณหาสมการแขนกล แบบผกผัน ด้ว ย Jacobian Matrix นัน้ มีป ญ
เกิ ด ขึ้ น ได้ คื อ ตามคุ ณ สมบั ติ ข อง Matrix เมื่ อ ใดที่ ค่ า ภายใน Matrix มี ผ ลทํ า ให้ ค่ า
determinant ของ Jacobian Matrix นัน้ มีค่าเป็ น 0 จะทําให้ Matrix นัน้ ไม่มคี ุณสมบัตกิ าร
ผกผันของสมการได้
det (J) = 0
ซึ่งก็คือ เราจะไม่ ส ามารถหาค่ าสมการจลผกผัน ได้จ าก Matrix เหล่ านั น้ หรือ ไม่ มี
รูป แบบของสมการ ซึ่ง มีช่ือ เรีย กคุ ณ สมบัติน้ี ว่ า Singularity ด้ว ยคุ ณ สมบัติค วามเป็ น
Singularity จะมีผลทําให้แขนกลทํางานผิดพลาด และไม่เป็ นไปตามรูปแบบทีเ่ ราต้องการ
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รูปที่ 2.14 ลักษณะ Singularity ของแขนกล 2 ข้อต่อ
ทีม่ า: H. Harry Asada
เราสามารถสังเกตคุณสมบัติ Singularity จากลักษณะของแขนกลได้จากเวคเตอร์ J1,
J2 ทีป่ ลายแขนของแขนกล ซึง่ หากเวคเตอร์ J1, J2 นัน้ ทับซ้อนกันในแกนเดียวกัน แสดง
ว่าลักษณะการเคลื่อนทีข่ องแขนกลนัน้ เป็ น Singularity อยู่ ซึง่ คุณสมบัติ Singularity นี้ยงั
ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ
- Singularity ทีเ่ กิดภายนอกขอบเขต หรือ boundary Singularity คือการทีแ่ ขนกลยืดจน
สุดความยาวของแขนกล และพยายามถามถึงพิกดั ทีอ่ ยูน่ อกขอบเขต ทีแ่ ขนกลสามารถ
เข้าถึงได้ ซึง่ แสดงดังรูปที่ 2.14 Singularity Configuration A
- Singularity ที่เกิดภายในขอบเขต หรือ internal Singularity คือการที่แกนของแขนกล
ตัง้ แต่ 2 แกนขึน้ ไป เคลื่อนมาอยู่ในสภาพทีท่ บั ซ้อนกัน ของ 2 แกน ซึ่งแสดงดังรูปที่
2.14 Singularity Configuration B
3. ด้วยรูปแบบสมการทีม่ คี วามซับซ้อนของแขนกลทีม่ ขี อ้ ต่อ และองศาความเป็ นอิสระทีม่ าก
ขึน้ ซึ่งแน่ นอนว่าความซับซ้อนของสมการจลแบบผกผันนัน้ ย่อมมากขึ้นด้วย ในการแก้
สมการเพื่ อ หาฟอร์ ม ของสมการที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม แขนกลนั ้น จึ ง ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถสูงในการวิเคราะห์ ซึง่ ถ้าหากเกิดความผิดพลาดอาจทําให้ขนั ้ ตอนการทํางาน
ต่อจากนัน้ เกิดความผิดพลาดด้วย และผลลัพธ์ทไ่ี ด้นนั ้ ย่อมไม่สามารถใช้งานได้
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2.2 งานวิจยั ทีน่ ําเสนอ
แขนกลที่ใช้ระบบควบคุมการทํางานด้วยสมการจลแบบผกผันนัน้ จะมีปญั หาในเรื่อง
ของ Multiple Solution และ Singularity ซึง่ จากการศึกษาค้นคว้า พบว่าในระบบควบคุมแขนกล
ด้วยสมการจลแบบผกผันนัน้ มีการจัดการกับ การเกิด Multiple Solution โดยการกําหนดให้แขน
กล เลือก Solution ที่ทําให้แขนกลเคลื่อนที่น้อยที่สุด และในการจัดการกับปญั หา ความเป็ น
Singularity ก็เช่นกัน เราสามารถวิเคราะห์หาค่าที่มผี ลทําให้ รูปแบบสมการของแขนกลเกิด
ความผิดพลาด ซึง่ สามารหาได้จากการแก้สมการหาค่า determinant ของ Jacobian Matrix ซึง่
จะทําให้เราทราบค่าต่างๆที่ มีผลทําให้แขนกลเป็ น Singularity
แต่ดว้ ยวิธตี ่างๆเหล่านี้สามารถทําได้งา่ ยเมื่อแขนกลมีความซับซ้อนตํ่า หากว่าแขนกลมี
ความซับซ้อนของรูปทรงทีส่ งู ขึน้ จะมีผลทําให้รปู แบบทีใ่ ช้ในการควบคุมแขนกล นัน้ ซับซ้อนขึน้
ด้วย โอกาสทีจ่ ะเกิด Multiple Solution ทีห่ ลากหลาย ย่อมมีสงู หากแขนกลนัน้ มีการออกแบบที่
ซับซ้อนมาก และมีการจัดการที่ไม่ดี ซึ่งจะทําให้จําเป็ นต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ของระบบ
สูงขึ้น อีกด้วย รวมถึงการแก้สมการเพื่อหาค่าที่ทําให้เกิด Singularity มีความเป็ น ไปได้ยาก
ยิง่ ขึน้ เช่นกัน
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ จึงได้นําเสนอแนวทางทีจ่ ะใช้ในการควบคุมการทํางานของแขนกล
ซึง่ สามารถหลีกเลีย้ งปญั หาดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ กับแขนกลทีใ่ ช้สมการจลแบบผกผันในการ ควบคุม
ได้ โดยในงานวิจยั นี้จะนํ าเสนอการใช้ระบบประสาทเทียมซึ่งเป็ นวิธกี ารแบบ Numerical Form
การควบคุมการทํางานด้วยระบบประสาทเทียมจําเป็ นต้องมีการ ออกแบบและสร้างรูปแบบ
กระบวนการเรีย นรู้จากข้อมูล การทํางานของแขนกลเพื่อให้แขนกลสามารถวิเคราะห์ พิก ัด
เป้าหมาย ที่เราต้องการได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจได้จากการทํางานจริงของแขนกลหรือจากการ
สร้างขึน้ ก็ได้ ซึง่ รูปแบบ ของระบบประสาทเทียมทีด่ ยี อ่ มมีผลทําให้ระบบประสาทเทียมสามารถ
ทํานายได้แม่นยํามากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
โดยทีใ่ นงานวิจยั นี้มกี ารใช้ ระบบประสาทเทียมในการวิเคราะห์หาองศาของแต่ละข้อต่อ
ของขนกล เมื่อพิจารณาจากเอาต์พุตทีต่ อ้ งการและข้อมูลทีใ่ ช้ในการฝึ กประกอบด้วย อินพุตและ
ค่าเป้าหมาย ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ เลือกใช้ลกั ษณะการเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อน (Supervised learning)
และจากการศึกษา อัลกอริทมึ ต่างๆ ของระบบประสาทเทียม การทํางานของอัลกอริทมึ BackPropagation มีลกั ษณะการป้อนกลับของ ค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการปรับค่าน้ าหนัก
ภายใน ซึ่งจะทําให้โมเดลที่ได้นัน้ มีความถูกต้องสูง ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ เลือกใช้อลั กอริทึม
Back-Propagation ร่วมกับเครือข่ายประสาทเทียมแบบ Feed-Forward Multilayer Perceptron
ซึง่ ทฤษฏีต่างๆ เหล่านี้จะแสดงอยูใ่ นหัวข้อถัดไป
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2.3 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
2.2.1 ชนิดแขนกล (ประเภทของหุน่ ยนต์อุตสาหกรรม, 2005)
รูปแบบแขนกลทีใ่ ช้ในปจั จุบนั มีหลากหลายชนิด ซึง่ แล้วแต่ความเหมาะสมของงาน งาน
แต่ละแบบมีปญั หาที่ต้องอาศัยลักษณะของแขนกลไม่เหมือนกัน ดังนัน้ จึงเกิดเป็ นรูปแบบแขน
กลที่หลากหลายโดยจะอธิบายเรียงตามลําดับจากซ้ายไปขวาดังรูปที่ 2.15 แสดงลักษณะแขน
กลแบบต่างๆ
2.2.1.1 แบบพิกดั ฉาก (Cartesian Coordinate)
แกนทัง้ 3 ของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็ นแบบเชิงเส้น (Prismatic) โดยการทํางานจะต่าง
จากแขนมนุ ษ ย์ โดยจะมีฐ านประกอบตัว เลื่อ นทํ า หน้ า ที่เคลื่อ นที่แ ขนกลไปด้า นหน้ า หรือ
ด้านหลังและมีแขนทีท่ าํ หน้าทีค่ ล้ายลิฟต์ทาํ หน้าทีเ่ คลื่อนแขนกลให้เคลื่อนทีแ่ บบขึน้ ลงได้
2.2.1.2 แบบพิกดั ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate)
หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีแกนที่ 2 (ไหล่) และแกนที่ 3 (ข้อศอก) เป็ นแบบ prismatic ส่วน
แกนที่ 1 (เอว) จะเป็ นแบบหมุน (revolute) ทําให้การเคลื่อนที่ได้พ้นื ที่ในวงกว้างขึ้น โดยจะ
ทํางานเป็ นรูปทรงกระบอก คล้ายหุ่นยนต์ยกของ แขนกลจะเคลื่อนที่ขนั ้ และลงพร้อมกับปรับ
ความยาวของแขนกล เพือ่ จับวัตถุในระดับความสูงทีแ่ ตกต่างกัน
2.2.1.3 แบบพิกดั เชิงขัว้ (Spherical Coordinate)
มีสองแกนทีเ่ คลื่อนในลักษณะการหมุน (Revolute Joint) คือแกนที่ 1 (เอว) และแกนที่
2 (ไหล่) ส่วนแกนที่ 3 (ข้อศอก) จะเป็ นลักษณะของการเคลื่อนทีแ่ นวเส้นตรง ซึง่ ทําให้สามารถ
หยิบจับวัตถุรอบๆแขนกลได้อย่างสะดวกแขนกลแบบนี้พบมากในโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เหมาะ
กับงานทีต่ งั ้ อยูก่ บั ทีแ่ ต่กส็ ามารถนํามาติดตัง้ กับหุน่ ยนต์ทเ่ี คลื่อนทีไ่ ด้เช่นกัน
2.2.1.4 แบบแกนพิกดั แบบหมุนรอบ (Articulated Coordinate)
ทุกแกนการเคลื่อนที่จะเป็ นแบบหมุน (Revolute) รูปแบบการเคลื่อนที่จะคล้ายกับแขน
มนุ ษย์ซง่ึ จะประกอบด้วยช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง ข้อมือ การเคลื่อนทีท่ ําให้ได้พน้ื ที่
การทํางาน ดังรูป แขนกลประเภทนี้ เหมาะสมที่จะใช้สร้างประกอบกับ หุ่น ยนต์ เนื่ อ งจากมี
ความสามารถกับ แขนของมนุษย์มากทีส่ ดุ จึงทํางานได้หลากหลาย

18

รูปที่ 2.15 แสดงลักษณะแขนกลแบบต่างๆ
ทีม่ า: Saeed B. Niku (2001)
2.2.2 หลักจลนศาสตร์ (ไกรวุฒ ิ หลักคํา, 2549)
จลนศาสตร์ (Kinematics) คือ การศึกษาทางด้านเรขาคณิ ตโดยเฉพาะการเคลื่อนที่
ของแขนกลในหุ่ น ยนต์ โดยไม่ คิด แรง รูป ร่าง ขนาด และนํ้ าหนั ก การศึก ษาจะคํ านวณหา
ตําแหน่ ง ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนไหวของแขนกลผ่านระบบก้านโยง (Linkages)
หรือกลไก หากพิจารณาหุ่นยนต์หรือแขนกลในทางจลนศาสตร์แขนกลเกิดจากต่อกันของก้าน
โยงตัง้ แต่ 2 ก้านขึน้ ไปซึง่ เป็ นชิน้ ส่วนคู่ทางจลนศาสตร์โดยชิน้ ส่วนทีค่ ่กู นั จะเกิดทีบ่ ริเวณข้อต่อ
(Joints) ซึ่งการต่อที่บริเวณข้อต่อมี 2 แบบ คือก้านโยงที่มแี นวสัมผัสเป็ นแบบพื้นที่ผวิ สัมผัส
เรียกข้อต่อแบบนี้วา่ Lower Pairs ข้อต่อแบบนี้มี 2 แบบด้วยกันคือ
ข้อต่อแบบหมุน (Revolute Joint) และข้อต่อแบบเลื่อน (Prismatic Joint) แสดงดังภาพ
ที่ 2.16

รูปที่ 2.16 แสดงข้อต่อพืน้ ฐานทางจลนศาสตร์
ทีม่ า: ไกรวุฒ ิ หลักคํา (ไกรวุฒ ิ หลักคํา, 2549)
ก้านโยงทีม่ กี ารสัมผัสเป็ นแบบจุด เรียกแบบนี้วา่ แบบ Higher Pairs กลไกทีพ่ บเห็น
มากได้แก่ ชุดกลไกลูกเบีย้ ว และชุดเกียร์ เป็ นต้น
ปญั หาทางด้านจลนศาสตร์ของหุน่ ยนต์มี 2 แบบ คือ จลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า
(Forward Kinematics) และจลนศาสตร์แบบผกผัน (Inverse kinematics)
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2.2.2.1 จลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า (Forward Kinematics)
การคํานวณหาตําแหน่งทีป่ ลายของแขนกล (End Effectors) โดยคํานวณจากสมการ
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์คําตอบที่ออกมาอยู่ในรูปของจุด (X,Y,Z) หรือระบบคาร์ทเี ซียน โดย
ต้องทราบตัวแปรทีข่ อ้ ต่อของแต่ละข้อต่อ (Joint Variables) กรณีขอ้ ต่อแบบหมุนตัวแปรทีต่ ้อง
ทราบค่าคือ มุม ซึง่ ค่าทีท่ ราบในแต่ละข้อต่อนําไปคํานวณหาค่าพิกดั ทีป่ ลายของแขนกล
2.2.2.2 จลนศาสตร์แบบผกผัน (Inverse Kinematics)
การคํานวณค่าตัวแปรของแต่ละข้อต่อโดยกําหนดตําแหน่ งที่ปลายของแขนกลวิธกี าร
คํานวณจลนศาสตร์แบบผกผันนี้ ในบางครัง้ มีได้หลายคําตอบหรือไม่สามารถหาคําตอบได้ การ
คํานวณนี้ ค่อนข้างยุ่งยากกว่าการคํานวณจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้ า ซึ่งคําตอบของวิธกี าร
คํานวณจลนศาสตร์ผกผันนี้อาจเป็ นได้ 2 รูปแบบคือ แบบปิ ด (Closed Form) แบบคํานวณซํ้า
เชิง ตัว เลข (Numerical Iterative Form) โดยวิธีก ารแบบปิ ด (Closed Form) นั น้ สามารถหา
คําตอบให้อยูใ่ นรูป ของฟงั ก์ชนั ซึง่ ง่ายต่อการคํานวณหาค่าเพราะสามารถแทนค่าในตัวแปรของ
ฟงั ก์ชนั ส่วนวิธกี าร แบบคํานวณซํ้าเชิงตัวเลข (Numerical Iterative From) นัน้ ใช้วธิ สี มมุตคิ ่า
ตัวเลขเริม่ ต้นแล้วทําซํ้าไป จนกว่าค่านัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง

รูปที่ 2.17 โครงสร้างหลักของแขนกลทีป่ ระกอบด้วยตัวแปรต่างๆ
ทีม่ า: ไกรวุฒ ิ หลักคํา (2549)
2.2.2.3 ตําแหน่ง (Position)
การบอกตําแหน่งโดยทัวไปมั
่ กบอกโดยอ้างอิงกับสิง่ ทีย่ ดึ ติดอยูซ่ ง่ึ ก็คอื แกนอ้างอิง
(Reference Frame) และระยะทางโดยประมาณ การสังงานของหุ
่
่นยนต์หรือแขนกลให้เคลื่อนที่
ไปยังตําแหน่ งทีต่ ้องการเป็ นการยาก เพราะหุ่นยนต์ไม่สามารถรับรูส้ ภาพแวดล้อมได้ดเี ท่ากับ
มนุ ษ ย์ แ ต่ ถ้ า สามารถบอกตํ า แหน่ ง ก็จ ะสามารถทํ า ให้ หุ่ น ยนต์ ห รือ แขนกลเคลื่อ นที่ไ ปยัง
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เป้าหมายได้การเข้าหาตําแหน่ งจะต้องมีการกําหนดจุดพิกดั (Coordinates) เพื่อให้แขนกลรูถ้ งึ
ตําแหน่ งของวัตถุโดยต้องมีการกําหนดแกนอ้างอิงด้วยในที่น้ีใช้การบอกพิกดั แบบคาร์ทเี ซียน
ทิศทางของแกน Zมีนิยามจากกฎมือขวากรณีหนังสือวางอยูบ่ นโต๊ะและแต้มสีจุดหนึ่งบนหนังสือ
เพื่อใช้เป็ นจุดอ้างอิงแล้วเรียกจุดนัน้ ว่าจุด P เราสามารถบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ท่ตี ําแหน่ ง
สัม พัน ธ์ก ับ แกนอ้า งอิง ซึ่งอาจจะวางจุ ด ศู น ย์ก ลางของแกนอ้างอิงไว้ท่ีมุ ม หนึ่ งของโต๊ ะ เรา
สามารถแสดงพิกดั ของจุด P ได้วา่ P = (x,y,z)หรือเขียนเป็ นเวกเตอร์คอลัมน์ (Column Vector)
มีขนาด 3×1 ได้ดงั สมการที่ 2-1 โดยจุด P แสดงถึงจุดบนวัตถุ รูปที่ 2.18 และ r คือ เวกเตอร์
ตําแหน่ง (Position Vector) จากจุด O ถึง P

(2-1)

รูปที่ 2.18 แสดงตําแหน่งของจุด P
ทีม่ า: ไกรวุฒ ิ หลักคํา (2549)
2.2.2.4 เมตริกซ์การหมุน (Rotation Matrix)
เมตริกซ์การหมุนใช้สญ
ั ลักษณ์ R เป็ นตัวแปรทีใ่ ช้ระบุวา่ วัตถุนนั ้ มีการหมุนเปลีย่ นไป
จากแกนอ้างอิงเท่าใดแสดงได้ดว้ ยเวกเตอร์หนึ่งหน่วย 3 ทิศทาง คือ เวกเตอร์ n, t, b ดังแสดง
บนจุด P ในรูปที่ 2 . 18 โดยที่ n , t , b เป็ นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ดังสมการที่ 2 - 2

(2-2)
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2.2.2.5 สมการจลนศาสตร์
การบอกตําแหน่ง และการหมุนของปลายแขนกล (End Effectors) สามารถแสดงอยูใ่ น
รูปของสมการบอกตําแหน่งด้วยเวกเตอร์ P และการหมุนด้วย ( n , o , a ) ดังรูปที่ 2.19

รูปที่ 2.19 แสดงการหมุนของปลายแขนกล
ทีม่ า: ไกรวุฒ ิ หลักคํา (2549)
ส่วนประกอบของเวกเตอร์ทงั ้ 3 กําหนดขึน้ ในระบบพิกดั ตามแกนคาร์ทเี ซียนทีย่ ดึ ติดอยู่
กับฐานของหุ่นยนต์โดยที่เวกเตอร์ a คือ เวกเตอร์ขนาดหนึ่งหน่ วยมีทศิ ทางเคลื่อนทีพ่ ุ่งเข้าหา
วัตถุส่วนเวกเตอร์ o มีทศิ ทางตามนิ้วจับชิน้ งานทัง้ 2 นิ้ว ในที่น้ีคอื มีทศิ ทางตามจุดปลายทัง้ 2
ของนิ้วและเวกเตอร์ n คือ เวกเตอร์ทต่ี งั ้ ฉาก โดยเวกเตอร์ทงั ้ หมดเป็ นไปตามกฎมือขวาคือ n=
o × a การบอกตําแหน่ งสามารถบอกโดยใช้ระบบพิกดั อื่นได้อกี เช่นระบบพิกดั ทรงกระบอก
(CylindricalCoordinates) และระบบพิ ก ัด ทรงกลม (Spherical Coordinates) ส่ ว นการหมุ น
สามารถใช้วธิ กี ารแบบอื่นได้ เช่น การหมุนแบบมุมออยเลอร์ (Euler Angles) และการหมุนแบบ
RPY (Roll-Pitch-Yaw)
2.2.2.6 มุมออยเลอร์ (Saeed B. Niku, 2001)
การหมุนแบบมุมออยเลอร์สามารถอธิบายได้ดว้ ยการหมุนรอบแกน 3 แกนโดยเริม่ จาก
แกนZ ด้วยมุมφ และหมุนรอบแกน Y ด้วยมุมθ และหมุนรอบแกน Z ด้วยมุมψ หรือเรียกการ
หมุนนี้วา่ 2-3-2 ดังสมการที่ 2-3

(2-3)
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ดังนัน้ การหมุนของเวกเตอร์ n,o,a ณ.จุดปลายของแขนกลเขียนอยูใ่ นรูปของ Euler
Coordinates φ,θ,ψ ได้ดงั สมการที่ 2-4

(2-4)

จากสมการที่ 2-4 กําหนดให้ Cφ = cosφ ,Sφ = sinφ ,Cθ = cosθ ,Sθ = sinθ ,
Cψ = cosψ และSψ = sinψ
2.2.2.7 การหมุนแบบ RPY (Saeed B. Niku, 2001)
การหมุนแบบ RPY การหมุนนี้เป็ นการหมุน 3 แบบ คือ หมุนรอบแกน a,o,n ตามลําดับ
โดยมีขอ้ จํากัดว่าแกนปจั จุบนั จะขนานไปกับแกนอ้างอิง ดังนัน้ การหมุนจึงเหมือนกับการหมุน
แกนอ้างอิงก่อนการหมุน RPY ถ้ากรณีแกนปจั จุบนั ไม่ขนานกับแกนอ้างอิง การหมุนขัน้ สุดท้าย
จะเป็ น การรวมกัน กับ การหมุ น ก่ อ นหน้ า และ Post Multiply ด้ว ย RPY ลําดับ ของการหมุ น
ประกอบไปด้วย
โรลล์ เป็ นการหมุนรอบแกน Z ทีเ่ คลื่อนที่ หรือแกน a
พิตซ์ เป็ นการหมุนรอบแกน Y ทีเ่ คลื่อนที่ หรือแกน o
ยอว์ เป็ นการหมุนรอบแกน X ทีเ่ คลื่อนที่ หรือแกน n
เมตริกซ์การหมุนแบบโรลล์ พิตซ์ ยอว์ สามารถพิจารณาจากสมการที่ 2-5

(2-5)
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คําตอบของการหมุนของเวกเตอร์ a,o,n สามารถหาได้ดงั สมการที่ 2-6

(2-6)

จากสมการที่ 2-6 กําหนดให้ Cγ = cosγ ,Sγ = sinγ ,Cβ = cosβ ,Sβ = sinβ , Cα = cosα และSα
= sinα
2.2.2.8 พารามิเตอร์ของ Denavit-Hartenberg
ในการสร้างแขนกลทัวไปนั
่ น้ มักประกอบไปด้วยก้านโยงทีต่ ่อกันแบบอนุกรมด้วยข้อต่อ
จากนัน้ จะกําหนดแกนอ้างอิงที่ตดิ กับวัตถุในแต่ละก้านโยง เพื่อคํานวณการเปลี่ยนแกนอ้างอิง
แต่ละ ก้านโยงไปยังปลายสุดท้ายหรือจุดปลายของแขนกล โดยทัวไปมั
่
กเป็ นมือที่ใช้หยิบจับ
ชิ้นงาน จากการคํานวณนี้สามารถบอกได้ว่าตําแหน่ งของมือจับชิ้นงานนัน้ อยู่ตําแหน่ งใดใน
ระนาบ 3 มิติ ในการคํานวณสามารถหาพิกดั ต่างๆ ลําดับต่อไป คือ ทําอย่างไรเพื่อใช้ตวั แปรที่
กล่าวข้างต้น นัน้ มาใช้กบั หุ่นยนต์วธิ ีท่เี ป็ นที่ยอมรับวิธีหนึ่งได้แก่ พารามิเตอร์ของ DenavitHartenberg หรือ ใช้ตวั ย่อ D-H Parameters จากรูปที่ 2.20 บอกถึงพารามิเตอร์ต่างๆใน D-H
Parameters ในกรณีของ ข้อต่อแบบหมุน (R: Revolute Joint) ตัวแปรทีเ่ ปลีย่ นแปลง คือ มุม θ
โดยระยะ d คงที่

รูปที่ 2.20 แสดงพารามิเตอร์ของ Denavit-Hartenberg กรณีขอ้ ต่อแบบหมุน
ทีม่ า: D-H Parameters Models
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นิยามของตัวแปรมีดงั นี้
ai เป็ นระยะจากแกน i -1 Z ถึงแกน i Z วัดตามแนวแกน i X
i d เป็ นระยะจากแกน i -1 X ถึงแกน i X วัดตามแนวแกน i -1 Z
αi เป็ นมุมบิดระหว่าง i -1 Z กับ i Z รอบแกน i X
θi มุมระหว่างแกน i -1 X ถึงแกน i X หมุนรอบแกน i -1 Z
ส่วนกรณีขอ้ ต่อแบบเลื่อน (P: Prismatic Joint) ตัวแปรทีเ่ ปลีย่ นค่า คือ ระยะ d ดังรูปที่ 2.21
โดยมุม θ มีคา่ คงที่

รูปที่ 2.21 แสดงพารามิเตอร์ของ Denavit-Hartenberg กรณีขอ้ ต่อแบบเลื่อน
ทีม่ า: ไกรวุฒ ิ หลักคํา (2549)
วิธกี ารกําหนดแกนมีดงั นี้
1. เริม่ จากทีฐ่ านกําหนดแกนอ้างอิงเป็ น 0 ร่วมกับแกนอ้างอิงหลัก
2. กําหนดแกนในแต่ละก้านโยงตามกฎมือขวาโดยให้แกนหมุนเป็ นแกนเริม่ ต้นที่ 0 เช่น Z0ใน
ส่วนของข้อต่อแบบหมุนหรือข้อต่อแบบเลื่อนทิศทางของแกน Z ไปในทิศทางออกจากก้านโยง
3. กําหนดแกนของก้านโยง ถัดไปให้ดตู ามแกนการหมุนโดยให้แกนนัน้ เป็ นแกน Z1
4. ทิศทางของแกน X1 หาได้โดยได้มาจากผลลัพธ์ของ Cross Product Z0 ×Z1 แต่ละแกน
จะถูกกําหนดทีส่ ว่ นปลายของข้อต่อของก้านโยง
5. กรณีมรี ะยะออฟเซตจะมีระยะ d หรือถ้าไม่มี d = 0
6. แกน Z อยูร่ ว่ มในแนวเดียวกับแกนการหมุนของข้อต่อ
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2.2.2.9 เมตริกซ์การแปลง (Transformation Matrix)
ในวิชาหุ่นยนต์จุดสนใจจุดหนี่ งโดยทัวไปคื
่
อ ตําแหน่ งของวัตถุ ในระนาบ 3 มิติ จาก
เมตริกซ์การหมุน ซึง่ บอกถึงการหมุนของวัตถุใน 3 มิติ และเพิม่ การบอกตําแหน่งพิกดั เข้าไปอีก
1 หลักจะได้เมตริกซ์ใหม่น้ี เรียกว่า เมตริกซ์การแปลง (Transformation Matrix) โดยมีขนาด
4×4 มีลกั ษณะ ดังนี้
(2-7)

โดย N คือ แกนอ้างอิงเริม่ ต้น และ A คือ แกนอ้างอิงสุดท้ายเช่น วัตถุมกี ารหมุนรอบ
แกน X เป็ นมุม θ และเลื่อนไปยังตําแหน่ง (1,1,0) ทีต่ ําแหน่ งของแกนอ้างอิงที่ 1 สามารถเขียน
ได้
ดังสมการที่ 2-8

(2-8)

เมตริกซ์การแปลงนัน้ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเมตริกซ์หมุนคือ สามารถนํ ามาต่อกัน
สําหรับ กรณีทม่ี กี ารเคลื่อนย้ายวัตถุในหลายๆ แกนอ้างอิง
(2.9)
จากสมการที่ 2-9 แสดงถึง T03 สามารถอ้างอิงจากแกนอ้างอิงที่ 1 ไปยังแกนอ้างอิงที่ 2
และแกนอ้างอิงที่ 3 อย่างไรก็ตามการหาอินเวอร์สของ T นัน้ ไม่เหมือนกับเมตริกซ์การหมุน
เพราะเมตริกซ์การแปลงไม่มคี ุณสมบัตอิ อทอร์นอมัลการหาอินเวอร์สเมตริกซ์ T

(2-10)
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จากเมตริกซ์การแปลงเราสามารถเขียนอยูใ่ นรูปเมตริกซ์การเคลื่อนย้าย (Translation
Matrix) เพียงอย่างเดียวดังสมการที่ 2-10

(2-11)
ในทํานองเดียวกันยังสามารถเขียนเป็ นเมตริกซ์การหมุนในแนวแกน X, Y และ Z ดังสมการที่
2-12

(2-12)

หากนํ าพารามิเตอร์ของ Denavit-Hartenberg มาเขียนเป็ นเมตริกซ์การแปลงสามารถ
เขียนในรูปของการเรียงต่อกันของเมตริกซ์การเคลื่อนย้ายและเมตริกซ์การหมุนดังสมการที่ 213

(2-13)

(2-14)
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จากสมการที่ 2-14 กํ า หนดให้ Cθi = cosθi , Sθi = sinθi , α = cosα i C i และ α =
sinα i i S จากเมตริกซ์การแปลงซึ่งได้จาก D-H parameters เมื่อนํ ามาทียบกับสมการที่ 2-14
พบว่าหากแบ่งเมตริกซ์ ออกเป็ นส่วนแล้วพบว่าเมตริกซ์ย่อยที่มุมบนด้านซ้ายที่มขี นาด 3×3
เป็ นเมตริกซ์การหมุนของก้านโยงที่ i ส่วนเมตริกซ์ย่อยที่มุมบนด้านขวาที่มขี นาด 3×1 เป็ น
เมตริกซ์ตําแหน่งของก้านโยง
2.2.3 เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
ปริมาณในทางฟิ สกิ ส์ สามารถกําหนดหรือระบุได้จากสิง่ สําคัญสองอย่างคือ ตําแหน่ ง
(location/space) เวลา (time) และจะต้ อ งกํ า หนด ทิ ศ ทาง (direction) ด้ ว ย ถ้ า เป็ น vector
ปริมาณทาง electromagnetic เป็ นปริมาณทางฟิ สกิ ส์เช่นกัน มีทงั ้ ทีเ่ ป็ น vector เช่น ความเข้ม
สนามไฟฟ้า E และทีเ่ ป็ น scalar เช่น ประจุ :Q กระแส: I เป็ นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆเหล่านี้ ได้กลายเป็ น กฎต่างๆใน ฟิ สกิ ส์ (รวมทัง้
ใน electromagnetic) การแสดงความสัมพันธ์หรือกฎทางฟิ สกิ ส์ของปริมาณต่างๆเหล่านี้ไม่ว่า
จะเป็ น vector หรือ scalar จําเป็ นจะต้องมี ตัวอ้างอิง เพื่อความสะดวกที่เรียกว่า ระบบพิ กดั
เราจะมาเรียนรู้ถึงระบบพิกดั ที่สําคัญ 3 อย่างคือ Cartesian, Cylindrical, และ Spherical กฎ
ทางฟิ สกิ ส์จะยังคงเป็ นจริงเสมอไม่ว่าจะแสดงในระบบพิกดั ใดแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีความ
ยากง่ายต่างกัน ระบบพิกดั ทัง้ สามนี้เป็ นระบบพิกดั แบบ orthogonal (orthogonal coordinate
system)คือเป็ นระบบพิกดั ทีก่ าํ หนดขึน้ จากพืน้ ผิวซึง่ ตัง้ ฉากกัน
2.2.3.1 ระบบพิกดั (แกนอ้างอิง)
ระบบพิกดั มีความสําคัญ เพื่อช่วยในการวัดมีค วามหมาย เช่นอีก 800 m ถึงอาคาร
วิทยาศาสตร์เป็ นการบอกทีไ่ ม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ทราบว่าเริม่ ต้นทีต่ ําแหน่งใด
ดังนัน้ ในการกําหนดระบบพิกดั ต้องทราบ
ก. จุดเริม่ ต้น
ข. ชนิดของระบบพิกดั (พิกดั ฉาก ; พิกดั เชิงขัว้ ; พิกดั ทรงกระบอก)
ค. ทิศตามแกน
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2.2.3.2 ระบบพิกดั แบบมาตรฐานใน 2 มิติ
ได้แก่ระบบพิกดั ฉาก (Cartesian) และ ระบบพิกดั เชิงขัว้ (Polar)

รูปที่ 2.22 แสดงระบบพิกดั ใน 2 มิติ
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
2.2.3.3 ระบบพิกดั แบบมาตรฐานใน 3 มิติ
ได้แก่ระบบพิกดั ฉาก (Cartesian) และ ระบบพิกดั ทรงกระบอก (Cylindrical) และ
ระบบพิกดั ทรงกลม (Spherical)

รูปที่ 2.23 ระบบพิกดั ฉากใน 3 มิติ
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
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Orthogonal Coordinate System คือ ระบบพิกดั ที่กําหนดขึน้ มาจาก การตัดกันของ
พืน้ ผิว (surface) สามแผ่นด้วยกัน โดยพืน้ ผิวดังกล่าวต้องตัง้ ฉากกัน ทีต่ งั ้ ของพืน้ ผิวดังกล่าวจะ
ถูก ระบุตําแหน่ งด้วย ระยะทาง หรือมุม ทีว่ ดั เทียบกับ จุด หรือ แกน หรือ ระนาบ อ้างอิงซึ่งใน
ทีน่ ้ีเรากล่าวถึงเพียง ระบบพิกดั แบบคาร์ทเี ซียน (Cartesian coordinate)
ระบบพิกดั แบบคาร์ทเี ซียน (Cartesian coordinate)

â z

â y

â x

รูปที่ 2.24 ระนาบ X, Y, Z ทีท่ าํ ให้เกิดจุด
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
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1) จุด P (x1,y1,z1) เกิด จากการตัด กัน ของ ระนาบ x = x1, y = y1, z = z1 ตํ าแหน่ งของ
พืน้ ผิว (หรือระนาบในกรณีน้ี) วัดจากจุด origin ตามแนว unit vector เป็ นระยะเท่ากับ
x1, y1, z1
2) ระยะ x1, y1, z1, วัดตามทิศของ vector ชุดหนึ่ง ในทีน่ ้ีคอื
vector และ มีความสัมพันธ์กนั ดังนี้

aˆ x , aˆ y , aˆ z

เราเรียก Base

â x  â y  â z
â y  â z  â x

(2 - 15)

â z  â x  â y

3) จุด P(x1,y1,z1) สามารถแสดงได้ดว้ ย เวกเตอร์บอกตําแหน่ง ซึง่ เขียนได้ในรูป base
vector เป็ น
(2 - 16)
OP  â x x 1  â y y1  â z z1
2.2.3.4 ส่วนประกอบของเวกเตอร์
นักศึกษาคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง
ที่ 2.5 จงหาระยะทางทีเ่ ขาเดินทางได้ในทิศเหนือและทิตะวันออก

20m

ดังรูป

วิ ธีทาํ เปลีย่ นจากระบบพิกดั เชิงขัว้ เป็ นระบบพิกดั
ฉากจากรูปที่ 2.5 จะได้
y
=
r sin 
20m sin 67.5 0 
=
18.5m ทิศเหนือ
=
x
=
r cos 
20m cos 67.5 0 
=
7.65m ทิศตะวันออก
=
ส่วนของเวกเตอร์ r บนแกน x และ y เรา
เรียกว่า "ส่วนประกอบ" ของเวกเตอร์ r
รูปที่ 2.25 ส่วนประกอบของเวกเตอร์
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
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2.2.3.5 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย


คือเวกเตอร์ท่มี ขี นาด 1 หน่ วย และมีทศิ ทางตามเวกเตอร์ท่พี จิ ารณา เช่น ให้ A เป็ น

เวกเตอร์ทม่ี ขี นาดเท่ากับ A และ a เป็ นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ทีม่ ที ศิ เดียวกับเวกเตอร์ A ดังรูป
ที่ 2.19


a

=


A
A

=


Aa

หรือเขียนใหม่ได้เป็ น

A

(2 - 17)

รูปที่ 2.26 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
ดังนัน้ ในระบบพิกดั แกนมุมฉาก เวกเตอร์หนึ่งหน่วยแทนด้วย

i

j

k

มีขนาด 1 หน่วยทิศตามแกน x
มีขนาด 1 หน่วยทิศตามแกน y
มีขนาด 1 หน่วยทิศตามแกน z

โดยเวกเตอร์ทงั ้ สามตัง้ ฉากซึง่ กันและกัน และเวกเตอร์ทงั ้ สามจะเรียงกันในทิศทวนเข็ม
นาฬิกาจากตัวอย่างก่อนหน้ านี้ คําตอบที่ได้สามารถเขียนใหม่ได้เป็ น r  7.65mi  18.5m  j
เป็ นการเขียนในรูปแบบมาตรฐานซึ่งมีความสะดวกมากเมื่อนํ าไปใช้ในการบวกและการคูณ
เวกเตอร์






รู ป แบบทั ว่ ๆ ไปของเวกเตอร์ เ ขี ย นได้ ด ั ง นี้ r  rx i  ry j  rz k เมื่ อ
ส่ ว นประกอบบนแกน x ของ r ; ry คื อ ส่ ว นประกอบบนแกน y ของ r ;
ส่วนประกอบบนแกน z ของ r เป็ นเวกเตอร์ใน 3 มิติ

rx
rz

คื อ
คื อ
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2.2.3.6 ส่วนประกอบของเวกเตอร์ใน 3 มิติ

ถ้า A อยู่บนระบบพิกดั ฉาก x ; y ; z โดย

ที่ A ทํามุม  x ;  y ;  z กับแกน x ; y และ
z ตามลําดับ ดังรูปที่ 2.27

ส่วนประกอบของ A บนระนาบ xy และ z
คือ



=
Axy  Az (2 - 18)
A



Ax  Ay  Az
=



Ax  Ay
เพราะว่า Axy =
แต่
Ax
=
A cos  x
Ay
=
A cos  y
Az
=
A cos  z
รูปที่ 2.27 ส่วนประกอบของเวกเตอร์ใน 3 มิติ
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
ทิศทางของเวกเตอร์


A

หาได้โดยใช้โคไซน์บอกทิศ (direction cosine) โดยที่

cos  x 

เมือ่

ดังนัน้ ส่วนประกอบของ

Ax
A

;

cos  y 

Ay
A

cos  x  cos  y  cos  z 
2


A

2

บนแกน x ;

A

=
=

y

2

และ

z

;

cos  z 

Az
A

Ax2  Ay2  Az2
A2

(2 - 19)
1

(2 - 20)

เขียนใหม่ได้เป็ น




Ax i  Ay j  Az k



A cos  x i  A cos  y j  A cos  z k

(2 - 21)
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2.2.3.7 การบวกเวกเตอร์


เวกเตอร์ r สามารถหาได้จากส่วนประกอบของเวกเตอร์เข้าด้วยกันแสดงดังรูปที่ 2.28

เมือ่




r  rx i  ry j

การบวกเวกเตอร์ทาํ ได้โดยการนําหางของเวกเตอร์


ตัวทีส่ อง ry j  ต่อเข้ากับหัวของเวกเตอร์อนั แรก rx i 
ส่วน r ได้จากการลากจากหางของเวกเตอร์อนั แรกไปยังหัว
เวกเตอร์ตวั ทีส่ อง
รูปที่ 2.28 แสดงการบวกเวกเตอร์
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
ตัวอย่างที่ 2.4 จงหาระยะการกระจัดทัง้ หมดของนักศึกษาคนหนึ่งซึง่ เดินทางไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือได้ระยะทาง A  20m จากนัน้ เดินทางไปทางทิศตะวันออก

B  5m ดังรูปที่ 2.29
วิ ธีทาํ จากตัวอย่างที่ 2.3 ระยะการกระจัดครัง้ แรกคือ



7.65m i  18.5m  j
A
=
ระยะการกระจัดครัง้ ที่ 2


5m i
B
=

คําตอบทีไ่ ด้คอื เวกเตอร์ R ซึง่ เราเรียกว่า ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้น้สี ามารถหาได้ดงั นี้
รูปที่ 2.29 การหาเวคเตอร์การกระจัด
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
ก. เขียนรูป โดยการกําหนดมาตราส่วนแล้วนํามาเขียนรูปผลลัพธ์ทไ่ี ด้ หาได้โดยการ
วัดดังรูปที่ 2.22


ข. วิ ธีคาํ นวณ โดยการแยกองค์ประกอบของ A และ B ลงบนบนแกน x และ
แกน y จากนัน้ นําองค์ประกอบในแต่ละแกนมารวมกัน
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องค์ประกอบบนแกน x ของเวกเตอร์ R

หาได้จากการนําองค์ประกอบบนแกน x ของ A และ

B มาบวกกัน
Rx
=
Ax  B x
(2 –
22)
7.65m  5m
=
12.7 m
=
ในทํานองเดียวกันองค์ประกอบบนแกน y

ของเวกเตอร์ R หาได้จากการนําองค์ประกอบบน


แกน y ของ A และ B มาบวกกัน
Ry
=
Ay  B y
(2 - 23)
=
18.5m  0m
18.5m
=
รูปที่ 2.30 วิธคี าํ นวณเวคเตอร์
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
ค. ใช้เวกเตอร์หนึ่ งหน่ วย

R
=
เมือ่
=
จัดรูปใหม่

R
=
=

 
A B




Ax i  Ay j   Bx i  B y j 




 Ax  B x i  Ay  B y  j


12.7m i  18.5m  j

(2 - 24)
(2 - 25)
(2 - 26)
(2 - 27)

จากคําตอบที่ได้ในข้อ ข. และ ข้อ ค. เราสามารถหาผลลัพธ์ได้โดยใช้ พิธากอรัส และ
อาศัยฟงั ก์ชนทางตรี
ั่
โกณมิตจิ ากสามเหลีย่ มมุมฉากดังรูปที่ 2.30 จากวิธคี ํานวณจะสังเกตุเห็น
ว่าเมือ่ เขียนอยูใ่ นรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยทําให้เราสามารถหาผลลัพธ์ได้สะดวกยิง่ ขึน้
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R

=

R x2  R y2

12.7m 2  18.5m 2

=
=

22.4m



=

=
=

 Ry 
tan 1  
 Rx 
 18.5m 
tan 1 

 12.7 m 
55.5 0 กับแกน x

รูปที่ 2.31 หาเวคเตอร์โดยพิธากอรัส
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
นอกจากนี้ปริมาณเวกเตอร์ได้แก่ การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง แรงโมเมนตัมทอร์ค
นํ้าหนักเป็ นต้น
2.2.3.8 เวกเตอร์ตําแหน่ง
เวกเตอร์ตําแหน่ง คือเวกเตอร์ทบี อกตําแหน่งของวัตถุเมือ่ เทียบกับจุดใดจุดหนึ่งดังรูปที่
2.32

รูปที่ 2.32 แสดงเวกเตอร์ตาํ แหน่ง
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
จากรูปที่ 2.32 เด็กผูห้ ญิง นายพราน ผูช้ าย และนกตัวทีบ่ นิ สังเกตุนกตัวทีเ่ กาะอยู่บน
ต้นไม้โดยเทียบกับตัวเอง เช่น r3 เป็ นเวกเตอร์บอกตําแหน่งของผูช้ ายเทียบกับนกตัวทีเ่ กาะอยู่
บนต้นไม้ หรือ r4 เป็ นเวกเตอร์บอกตําแหน่งของนกตัวทีบ่ นิ เทียบกับนกตัวทีเ่ กาะบนต้นไม้
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ตําแหน่งของนกทีเ่ กาะอยูบ่ นต้นบนไม้จะอยูท่ ต่ี ําแหน่งต่างกันเมือ่ ผูส้ งั เกต ต่างกันดังนัน้
ดังนัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงปญั หาดังกล่าวการบอกเวกเตอร์ตําแหน่ ง จึงกําหนดจุดใดจุดหนึ่งเป็ นจุด
เปรีบยเทียบ ไม่วา่ ใครจะเป็ นผูส้ งั เกตก็ให้ใช้จุดเปรียบเทียบจุดเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 2.33

รูปที่ 2.33 เวกเตอร์ตําแหน่งของจุด P และจุด
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)

Q

จากรูปที่ 2.33 ให้ r1 และ r2 เป็ นเวกเตอร์ตําแหน่ งของจุด P (ผูช้ าย) อยู่ท่ตี ําแหน่ ง
( x1 , y1 , z1 ) และ Q (นกเกาะที่ ต้ น ไม้ ) อยู่ ท่ี ตํ า แหน่ ง ( x 2 , y 2 , z 2 ) เมื่ อ เที ย บกั บ จุ ด O
(เด็กผูห้ ญิง) อยูท่ ต่ี ําแหน่ง (0,0,0) จะได้



r1

=
=
=

OP


r2

=
=
=

OQ

( O มอง P )



x1  0i   y1  0 j  z1  0k



x1i  y1 j  z1 k


( O มอง Q )



x2  0i   y 2  0 j  z 2  0k



x2 i  y 2 j  z 2 k

(2 - 28)

(2 - 29)
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อาศัยการบวกเวกเตอร์โดยการเขียนรูปจะได้

r2


PQ

=
=
=

 
r1  PQ
 
r2  r1

(2 - 30)

( P มอง Q )



x2  x1 i   y 2  y1  j  z 2  z1 k
(ตําแหน่งสุดท้ายลบตําแหน่งตัง้ ต้น)

2.2.3.9 การคูณเวกเตอร์
การคูณเวกเตอร์มี 2 ชนิดได้แก่
ก. ผลคูณทีไ่ ด้เป็ นปริมาณสเกลาร์ เรียกว่าผลคูณแบบดอท (dot product) หรือผลคูณส
เกลาร์ (scalar product)
ข. ผลคูณทีไ่ ด้เป็ นปริมาณเวกเตอร์ เรียกว่าผลคูณแบบครอส (cross product) หรือผล
คูณเวกเตอร์ (vector)
ให้


A

B




Ax i  Ay j  Az k



Bx i  B y j  Bz k

=
=

(2 - 31)
(2 - 32)

ผลคูณสเกลาร์ :
= AB cos 
= Ax Bx  Ay B y  Az Bz
     
(เพราะว่า i  i  j  j  k  k  1 และ
     
i  j  j k  k i  0)
 
A B

(2 - 33)

รูปที่ 2.34 การคูณสเกลาร์
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
เมือ่





และ B คือขนาดของเวกเตอร์ A และ B


 คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A และ B เมือ่ 0 0    180 0




จากรูปที่ 2.34 เงาของ A บน B คือ A cos  และ เงาของ B บน A คือ
คือผลคูณสเกลาร์คอื การคูณเวกเตอร์กบั เงาของอีกเวกเตอร์หนึ่ง
A

ผลคูณเวกเตอร์ :

 
A B

=
=


C

B cos 

นัน่

(2 -34)




( Ay B z  Az B y )i  ( Az B x  Ax B z ) j  ( Ax B y  Ay B z )k
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เมือ่ C คือเวกเตอร์ผลลัพธ์ทศิ ของเวกเตอร์ C หาได้โดยใช้กฎมือขวาเมือ่
0
0
180    0 แสดงดังรูปที่ 2.34 เพือ
่ ความสะดวกในการคํานวณเราสามารถหาผลคูณแบบ
เวกเตอร์ได้โดยใช้เมตริกซ์
 
A B


i

=


j


k

(2 - 35)

Ax Ay Az
Bx B y Bz

รูปที่ 2.35 การคิดแกนตามกฎของมือขวา
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
 
A B


i

=

=


j


k

Ax Ay Az
Bx B y Bz


i


j

Ax Ay
Bx B y

(2 - 36)
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การพิจาณาเครื่องหมายผลคูณเวกเตอร์พจิ ารณาโดยการตัง้ แกนแบ่งครึง่ ทัง้ สองข้างให้
เท่ากันค่าทางซ้ายเครือ่ งหมายลบ ค่าทางขวาเครือ่ งหมายบวกตามระบบแกน

หรือการพิจาณาเครื่องหมายผลคูณเวกเตอร์ดงั รูปที่ ทิศ
ทวนเข็มเครือ่ งหมายบวก ทิศตามเข็มเครือ่ งหมายลบ เมือ่
    
  
  

i  j  k ; j k  i ; k i  j ; i k   j ;
 

  
k  j  i ; j  i   k

รูปที่ 2.36 พิจารณาเวคเตอร์ตามเข็มนาฬิกา
ทีม่ า: เวคเตอร์ (ผศ. เสมา สอนประสม)
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2.2.4 ระบบประสาทเทียม
ั ญ าประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ซึ่ ง ถู ก
ANNs นั บ เป็ นสาขาหนึ่ ง ของป ญ
พัฒนาขึน้ มาในยุคคอมพิวเตอร์ ANNs คือระบบการคํานวณที่สร้างเลียนแบบการทํา งานของ
ระบบสมองมนุ ษย์ซ่งึ อยู่ในรูปการสร้างแบบจํา ลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modelling
Tool) ซึ่งได้อิงแบบโครงสร้างมาจากระบบประสาท (Nervous System) โดยที่ข่ายงานระบบ
ประสาทจะมีลกั ษณะเป็ นหน่ วยประมวลแบบแจกแจงและขนานขนาดใหญ่ (Massively Parallel
Distributed Processor) ซึ่ ง มี ค วามสามารถในการเก็ บ ความรู้ (Knowledge) ซึ่ ง ได้ ม าจาก
ประสบการณ์ (Experience) และสามารถนํ า ความรูเ้ หล่านี้มาใช้ในภายหลังได้ และเพื่อใช้ใน
การคาดคะเนเหตุการณ์จากข้อมูลที่มอี ยู่ เช่น การพยากรณ์ อากาศ การพยากรณ์หุน้ ในตลาด
หลักทรัพย์ และในปจั จุบนั เริม่ มีการนํ า เอา ANNs มาใช้ในการพยากรณ์ ทางด้านอุทกวิทยา
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นา ANNs ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นสาขาอื่ น ๆ มากมาย เช่ น Image
Processing แ ล ะ Pattern Recognition ANNs มี ชื่ อ เรี ย ก อื่ น อี ก เช่ น Machine Learning
Algorithms, Natural Intelligent System
2.2.4.1 Neurons ในสมองมนุษย์ (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
องค์ประกอบพืน้ ฐานของสมองมนุษย์คอื N e u r o n s ซึง่ ก็คอื กลุ่มเซลล์ประสาทที่ ทํา
หน้าทีใ่ นการจดจํา คิด นํา ความรู้ และประสบการณ์ทบ่ี นั ทึกไว้ในสมองมาใช้ตดั สินใจในชีวติ
ประจํา วัน แต่ละ Neurons อาจจะเชื่อมต่อกับ Neurons อื่น ๆ มากถึง 200,000 Neurons พลัง
สมองของมนุ ษย์เกิดจาก Neurons จํานวนมากมาย และระบบการเชื่อมต่อแบบซับซ้อนของ
Neurons จํานวนมากเหล่านี้ Neurons ของมนุ ษย์ตามหลักวิชาประสาทวิทยา (Neuroscience)
จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังรูปที่ 2.37 แต่ละส่วนมีฟงั ก์ชนั การทํา งานดังนี้
Dendrites
คือ ส่วนทีท่ าํ หน้าทีร่ บั ข้อมูล (Accept Inputs)
Neuron or Soma คือ ส่วนทีป่ ระมวลผลข้อมูลเบือ้ งต้น (Process inputs)
Axon
คือ ส่วนทีแ่ ปลงข้อมูลทีไ่ ด้ประมวลเบือ้ งต้นเป็ นผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
(Turn the processed input into outputs)
Synapses
คือ เส้นประสาททีท่ าํ หน้าทีเ่ ชื่อมต่อเพือ่ การสือ่ สารกับ Neurons
อื่นในระบบสมอง (Electrochemical contact between neurons)
ในระบบประสาทของสมองมนุ ษย์ Dendrites ทํา หน้าทีร่ บั ข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วส่ง
ให้ Neuron ประมวลผลข้อมูลเบือ้ งต้น หลังจากนัน้ Axon จะแปลงข้อมูลต่างๆ เป็ นผลลัพธ์แล้ว
Synapses จะส่งผลลัพธ์ให้ Neurons อื่นเพื่อช่วยกันสร้างผลลัพธ์ขนั ้ สุดท้าย ความจริงแล้วการ
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ทํางานของระบบประสาทในสมองมนุ ษ ย์มคี วามซับซ้อนเกินกว่าที่มนุ ษ ย์จะเข้าใจได้ท่กี ล่าว
มาแล้วเป็ นเพียงแนวความคิดเกีย่ วกับการทํา งานของ Neurons อย่างง่าย ๆ ทีจ่ ะนํา มาใช้ใน
การพัฒนา Artificial Neural Networks ซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

รูปที่ 2.37 แสดงรูปของสมองมนุษย์กบั สมองเทียม
ทีม่ า: Artificial Neural Network
2.2.4.2 Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
Artificial Neurons คือหน่วยพืน้ ฐานของ ANNs ซึง่ จํา ลองการทํา งานของฟงั ก์ชนั
ทัง้ 4 ใน Neurons ของสมองมนุ ษย์ อย่างไรก็ตาม Artificial Neurons มีโครงสร้างการทํางานที่
ง่ายกว่า Neurons ในสมองมนุ ษย์มาก จากรูปที่ 2 แสดงโครงสร้างการทํางานของ 1 Neuron
ถ้ากําหนดให้ขอ้ มูลที่ป้อนเข้าสู่ Artificial Neurons คือ X1, X2 ,……, Xn ข้อมูลแต่ละตัวจะถูก
คูณด้วย Weight W1, W2,…….., Wn ตามลําดับ จากนัน้ Artificial Neurons จะนํา ข้อมูลทัง้ n
มารวมกัน ซึ่ ง เรีย กว่ า Activation ก่ อ นที่ จ ะแปลง (Transfer) ข้อ มู ล เป็ น ผลลัพ ธ์ แ ล้ ว ส่ ง ให้
neurons ตัว อื่น นํ า ไปประมวลผลในลัก ษณะเดีย วกัน เพื่อ สร้า งผลลัพ ธ์ข นั ้ สุ ด ท้า ย วิธีก าร
ประมวลผลเบือ้ งต้นของ Artificial Neurons ทําโดยการนํา ข้อมูลทัง้ หมดมารวมกัน (Activation)
ซึง่ สามารถแสดงในรูปของการหาผลบวก (Summation) ดังสมการ
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(2-15)

โดยที่ v คือระดับการกระตุ้นภายในสุท ธิ wi คือตัวถ่วงนํ้ าหนักการเชื่อมโยงระหว่าง
ระดับการกระตุน้ ภายในสุทธิและข้อมูลเข้าที่ i ของนิวรอน xi คือข้อมูลเข้าที่ i ของนิวรอน และ p
คือจํานวนของปมข้อมูลเข้า (Input Node) ในกรณีน้ีระดับการกระตุน้ ภายในสุทธิจะเป็ นผลรวม
ถ่ ว งนํ้ าหนั ก (Weighted Sum) ของข้อ มูล เข้า ของนิ ว รอน หลัง จากนั น้ Artificial Neurons จะ
แปลงค่าผลบวก เป็ น ผลลัพ ธ์ y โดยใช้ฟ งั ก์ช นั ทางคณิ ต ศาสตร์เรียกว่า ฟ งั ก์ช นการกระตุ
ั่
้น
(Activation Function) เป็ น การคํ า นวณหาขีด ระดับ ของการส่ ง ข้อ มู ล ออก ( y )ฟ งั ก์ ช ัน การ
กระตุ้ น จะประมวลผลจากค่ า ของฟ งั ก์ ช ัน ผลรวม ( V ) โดยสามารถแปลงเป็ น สมการทาง
คณิตศาสตร์ ดังสมการที่ 2-16
(2-16)
ฟ งั ก์ช นั การกระตุ้น หรือ ฟ งั ก์ช ัน การแปลงค่ า (Transfer Function) ส่ว นใหญ่ นิ ย มใช้
ได้แก่ ฟงั ก์ชนั เชิงเส้น (Linear Function) ฟงั ก์ชนั ขัน้ บันได (Unit Step Function) ฟงั ก์ชนั ซิก
มอยด์ (Sigmoid Function) และฟงั ก์ชนั ไฮเปอร์บอลิก (Hyperbolic Function) โดยฟงั ก์ชนั แต่
ละชนิดสามารถอธิบายได้ดงั นี้
ฟงั ก์ชนั เชิงเส้น (Linear Function) เขียนเป็ นสมการ ดังสมการที่ 2-17
(2-17)
ให้ผลลัพธ์ของข้อมูลออกทุกๆค่า f ดังรูปที่ 2.38

รูปที่ 2.38 แสดงผลลัพธ์ของฟงั ก์ชนั การกระตุน้ แบบเชิงเส้น
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
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ฟงั ก์ชนั ขัน้ บันได (Unit Step Function) เขียนเป็ นสมการ ดังสมการที่ 2-18

(2-18)
ให้ผลลัพธ์ของข้อมูลระหว่าง 0 และ1 ดังรูปที่ 2.39

รูปที่ 2.39 แสดงผลลัพธ์ของฟงั ก์ชนั การกระตุน้ แบบขัน้ บันได
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
ฟงั ก์ชนั ซิกมอยด์ (Sigmoid Function) เขียนเป็ นสมการ ดังสมการที่ 2-19

(2-19)

ให้ผลลัพธ์ของข้อมูลระหว่าง 0 และ1 ดังรูปที่ 2.40

รูปที่ 2.40 แสดงผลลัพธ์ของฟงั ก์ชนั การกระตุน้ แบบซิกมอยด์
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)

44
ฟงั ก์ชนั ไฮเปอร์บอลิก (Hyperbolic Function) เขียนเป็ นสมการที่ 2-20

(2-20)
ให้ผลลัพธ์ของข้อมูลระหว่าง 0 และ1 ดังรูปที่ 2.41

รูปที่ 2.41 แสดงผลลัพธ์ของฟงั ก์ชนั การกระตุน้ แบบไฮเปอร์บอลิก
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
2.2.4.3 สถาปตั ยกรรมของข่ายงาน (Network Architecture)
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ข่ายงานระบบประสาทจะถูกสร้างขึน้ โดยการนํ า นิวรอน
มาประกอบกัน สถาปตั ยกรรมของข่ายงานระบบประสาทสามารถจําแนกได้เป็ น 4 ประเภทหลัก
คือข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้าชัน้ เดียว (Single-Layer Feed-forward Network) ข่ายงานแบบ
ป้ อนไปข้ า งหน้ า หลายชั น้ (Multilayer Feed-forward Network) ข่ า ยงานแบบเวี ย นเกิ ด
(Recurrent Network)และข่ า ยงาน ที่ มี โ ครงสร้ า งแบ บ แลต ทิ ซ (Network with a Lattice
Structure) (Haykin, 1994)
ข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้าชัน้ เดียว (Single-Layer Feed-forward Network)
ข่ายงานระบบประสาทที่มีโครงสร้างเป็ นชัน้ ก็คือข่ายงานของนิ วรอนซึ่งเรียงตัวเป็ น
ชัน้ ในรูปแบบทีง่ า่ ยทีส่ ดุ นิวรอนจะเรียงตัวเป็ นแถวเดียวตามแผนภาพทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 2.42
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รูปที่ 2.42 แสดงข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้าชัน้ เดียว
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
จากรูปที่ 2.42 แถวของข้อมูลเข้าของนิวรอนซึ่งแทนด้วย x จะเรียกว่าชัน้ ข้อมูลเข้า
(Input Layer) ในขณะที่แถวของนิวรอน y จะเรียกว่าชัน้ ข้อมูลออก (Output Layer) นิวรอนทัง้
สามนิวรอนในชัน้ ข้อมูลออกจะได้รบั ข้อมูลเข้าเดียวกันจากชัน้ ข้อมูลเข้าของปมแหล่งต้นทาง
(Source Node) หลังจากทีก่ ารคํานวณแบบป้อนไปข้างหน้า กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ภายในแต่ละ
นิวรอนในข่ายงานได้สน้ิ สุดลงแล้ว ข้อมูลออกของข่ายงานก็จะได้มาจากข้อมูลออกของนิวรอน
ทุกนิวรอนในชัน้ ข้อมูลออก ตัวอย่างของข่ายงานระบบประสาทที่มสี ถาปตั ยกรรมแบบนี้ คือ
ข่ายงานความทรงจําของความสัมพันธ์ (Associative Memory Network) เป็ นต้น
ข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชัน้ (Multilayer Feed-forwardNetwork)
การต้อต่อข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้ าชัน้ เดียวซ้อนกันทําให้เกิดรูปแบบข่ายงานอีก
ชนิ ด หนึ่ งเรีย กว่า ข่ายงานแบบป้ อนไปข้างหน้ าหลายชัน้ โดยที่ข้อมูลออกจากชัน้ หนึ่ งของ
นิวรอนจะถูกส่งไปเป็ นข้อมูลเข้าของนิวรอนในอีกชัน้ หนึ่ง โดยมีชนั ้ ซ่อน (Hidden Layer) ซึ่ง
เป็ นชัน้ ของนิวรอนทีข่ อ้ มูลเข้าของนิวรอนเป็ นข้อมูลเข้าของข่ายงาน หรือข้อมูลออกของนิวรอน
ทีอ่ ยูใ่ นชัน้ ก่อน แผนภาพของข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชัน้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.43

รูปที่ 2.43 แสดงข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชัน้ โดยเชื่อมต่อแบบเต็ม
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
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จากรูปที่ 2.43 นิวรอนในชัน้ ซ่อนได้รบั สัญญาณจากชัน้ ข้อมูลเข้าของปมแหล่งต้นทาง
จากนัน้ ข้อมูลออกของชัน้ ซ่อนจะถูกใช้เป็ นข้อมูลเข้าของนิวรอนในชัน้ ถัดไป ข่ายงานแบบป้อน
ไปข้างหน้าหลายชัน้ ในรูปที่ 2.A จะเรียกว่าข่ายงานแบบเชื่อมโยงเต็มอัตรา (Fully Connected
Network) เนื่องจากทุกปมในแต่ละชัน้ ของข่ายงานจะต่อกับทุกๆ ปมในชัน้ ข้างหน้าทีอ่ ยูถ่ ดั ไป

รูปที่ 2.44 แสดงข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชัน้ โดยเชื่อมต่อบางส่วน
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
และอีกรูป แบบหนึ่ งที่แสดงดังรูปที่ 2.44 จะเรียกว่า ข่ายงานแบบเชื่อมโยงบางส่วน
(Partially Connected Network) เนื่ อ งจากตัว ถ่ ว งนํ้ า หนั ก การเชื่ อ มโยงมี บ างส่ ว นหายไป
ตัวอย่างของข่ายงานระบบประสาททีม่ สี ถาปตั ยกรรมเป็ นแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชัน้ ได้แก่
มัลติเลเยอร์เพอร์เซ็บตรอน (Multilayer Perceptron) เป็ นต้น
ข่ายงานแบบเวียนเกิด (Recurrent Network)
ข่ายงานแบบเวีย นเกิดแตกต่ างจากข่ายงานแบบป้ อนไปข้างหน้ าคือ มีวงป้ อ นกลับ
(Feedback Loop) อย่างน้อยหนึ่งวงอยูใ่ นข่ายงานดังรูปที่ 2.45

รูปที่ 2.45 แสดงข่ายงานแบบเวียนเกิด
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
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ข่ายงานแบบเวียนเกิดนัน้ มีทงั ้ แบบชัน้ เดียว และหลายชัน้ แสดงไว้ในรูปที่ 2.45 โดย
ข่ายงานแบบเวีย นเกิด ชนิ ด หลายชัน้ จะมีช นั ้ ซ่ อน เช่น เดีย วกับ ข่ายงานระบบแบบป้ อนไป
ข้างหน้าหลายชัน้
2.2.4.4 Back propagation Algorithm
Back-propagation เป็ นอัลกอริทมึ ที่ใช้ในการเรียนรูข้ องเครือข่ายใยประสาทวิธหี นึ่งที่
นิยมใช้ใน multilayer perceptron เพื่อปรับค่านํ้าหนักในเส้นเชื่อมต่อระหว่างโหนดให้เหมาะสม
โดยการปรับค่านี้จะขึน้ กับความแตกต่างของค่าเอาต์พุตที่คํานวณได้กบั ค่าเอาต์พุตที่ต้องการ
พิจารณารูปต่อไปนี้ประกอบ
ชัน้ ที่ i

Input Layer

ชัน้ ที่ j

ชัน้ ที่ k

ชัน้ ที่ z

input

output

รูปที่ 2.46 แสดงรูปแบบ Back-propagation neural network
ทีม่ า: Artificial Neurons (ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย์)
ขัน้ ตอนของ Back-propagation Algorithm มีดงั นี้
1. กําหนดค่าอัตราเร็วในการเรียนรู้ (rate parameter : r)
2. สําหรับแต่ละตัวอย่างอินพุตให้ทาํ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้จนกว่าได้ระดับ performance
ทีต่ อ้ งการ
- คํานวณหาค่าเอาต์พตุ โดยใช้คา่ นํ้าหนักเริม่ ต้นซึง่ อาจได้จากการสุม่
- คํานวณหาค่า  : แทนประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั สําหรับการเปลีย่ นค่าเอาต์พตุ
- ในชัน้ เอาต์พตุ (Output Layer)
z = dz- oz
เมือ่

d z = ค่าเอาต์พตุ ทีต่ อ้ งการ
o z = ค่าเอาต์พตุ ทีค่ าํ นวณได้
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- ในชัน้ ซ่อน (Hidden Layer)
 j = ∑w j

k

o k (1 - o k)

k
เมือ่
w j k = นํ้าหนักของเส้นเชือ่ มระหว่างชัน้ ที่ j กับ k
- คํานวณค่านํ้าหนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสําหรับในทุกนํ้าหนัก ด้วยสมการต่อไปนี้
 wi

j

= r o i o j (1 - o j)

- เพิม่ ค่านํ้าหนักทีเ่ ปลีย่ นแปลง สําหรับตัวอย่างอินพุตทัง้ หมด และเปลีย่ นค่า
นํ้าหนัก
2.2.4.6 การเรียนรูส้ าํ หรับ Neural Network [32]
1. Supervised Learning การเรียนแบบมีการสอน
เป็ นการเรียนแบบทีม่ กี ารตรวจคําตอบเพื่อให้วงจรข่ายปรับตัว ชุดข้อมูลทีใ่ ช้สอนวงจร
ข่ายจะมีคําตอบไว้คอยตรวจดูว่าวงจรข่ายให้คําตอบที่ถูกหรือไม่ ถ้าตอบไม่ถูก วงจรข่ายก็จะ
ปรับ ตัว เองเพื่อ ให้ได้คําตอบที่ดีข้นึ (เปรีย บเทีย บกับ คน เหมือ นกับ การสอนนัก เรีย นโดยมี
ครูผสู้ อนคอยแนะนํา)

รูปที่ 2.47 แสดงการเรียนรู แบบมีการสอน (Supervised Learning)
ทีม่ า: Report Neural Network
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2. Unsupervised Learning การเรียนแบบไม่มกี ารสอน
เป็ นการเรียนแบบไม่มผี แู้ นะนํา ไม่มกี ารตรวจคําตอบว่าถูกหรือผิด วงจรข่ายจะจัดเรียง
โครงสร้างด้วยตัวเองตามลักษณะของข้อมูล ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ วงจรข่ายจะสามารถจัดหมวดหมูข่ อง
ข้อมูลได้ (เปรียบเทียบกับคน เช่น การทีเ่ ราสามารถแยกแยะพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ตามลักษณะ
รูปร่างของมันได้เองโดยไม่มใี ครสอน)

รูปที่ 2.48 แสดงการเรียนรูแ้ บบไม่มกี ารสอน Unsupervised Learning
ทีม่ า: Report Neural Network
2.2.4.7 การประยุกต์ใช้งานระบบโครงข่ายประสาทเทียม
แบบข่ายงานระบบประสาท (Neural Network) เนื่องจากความสามารถในการจําลอง
พฤติกรรมทางกายภาพของระบบทีม่ คี วามซับซ้อนจากข้อมูลทีป่ ้ อนให้เรียนรู การประยุกต์ใช้
ข่ายงานระบบประสาทจึงเป็ นทาง
เลือกใหม่ในการควบคุม ซึง่ มีผนู้ ํามาประยุกต์ใช้งานหลายประเภท ได แก
1. งานการจดจํารูปแบบทีม่ คี วามไม่แน่นอน เช่น ลายมือ ลายเซ็น ตัวอักษร รูปหน้า
2. งานการประมาณค่าฟงั ก์ชนั หรือการประมาณความสัมพันธ์ (มี อินพุต และ เอาต์พตุ
แต่ไม่ทราบว่า อินพุต กับ เอาต์พตุ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร)
3. งานทีส่ งิ่ แวดล้อมเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ (วงจรข่ายนิวรอลสามารถปรับตัวเองได้)
4. งานจัดหมวดหมูแ่ ละแยกแยะสิง่ ของ
5. งานทํานาย เช่นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์หนุ้
6. การประยุกต์ใช้ขา่ ยงานระบบประสาทควบคุมกระบวนการทางเคมีโดยวิธพี ยากรณ์
แบบจําลอง (Model Predictive Control)
7. การประยุกต์ใช้ขา่ ยงานระบบประสาทแบบแพร กระจายกลับในการทํานาย
พลังงานความร้อนทีส่ ะสมอยู ในตัวอาคาร
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8. การใช้ขา่ ยงานระบบประสาทในการหาไซโครเมตริกชาร ท การประยุกต์ใช้ขา่ ยงาน
ระบบประสาทควบคุมระบบ HVAC
2.2.4.8 ตัวอย่างรูปแบบเครือข่ายใยประสาท (จารวี ฉันทสิทธิพร, 2548)
ระบบเครือข่ายใยประสาททีใ่ ช้ในปจั จุบนั มีหลายรูปแบบและมีวธิ กี ารจัดแบ่งกลุ่มต่างกัน
ดังนัน้ จึงขอยกตัวอย่างระบบเครือข่ายใยประสาทที่มลี กั ษณะการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกันและเป็ น
รูปแบบทีไ่ ด้รบั ความนิยม พร้อมทัง้ สรุปคุณสมบัตขิ องเครือข่ายใยประสาทรูปแบบต่างๆ เปรียบ
เทียบกันดังแสดงในตารางที่ 2.1
Counterpropagation เป็ นระบบเครือข่ายใยประสาทที่ประกอบด้วย 3 ชัน้ ได้แก่ ชัน้
อินพุต ชัน้ ซ่อน และชัน้ เอาต์พุต โดยกระบวนการเรียนรูแ้ บ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ Kohonen และ
Grossberg การส่งสัญญาณระหว่างชัน้ อินพุตและชัน้ ซ่อนจะเป็ นแบบ winner-take-all โดยใน
แต่ละรูปแบบของอินพุตโหนดในชัน้ ซ่อนทีใ่ ห้ผลลัพธ์ทใ่ี กล้เคียงกับรูปแบบของอินพุตมากทีส่ ุด
จะถือเป็ น winning neuron ทีไ่ ด้รบั เลือกให้มผี ลต่อการจัดกลุ่มรูปแบบของอินพุต สําหรับการส่ง
สัญ ญาณในชัน้ ซ่ อ นกับ ชัน้ เอาต์พุ ต นัน้ เป็ น แบบ Grossberg ซึ่งการปรับ ค่านํ้ าหนัก ในแต่ ล ะ
รูปแบบจะขึน้ กับการกระตุ้นจากwinning neuron ในชัน้ ซ่อนและค่าเอาต์พุตเวกเตอร์ เครือข่าย
ใยประสาทรูปแบบนี้สามารถใช้ได้กบั การเรียนรูท้ งั ้ แบบมีผสู้ อนและแบบไม่มผี สู้ อน
Hopfield network เป็ นระบบเครือข่ายใยประสาททีม่ เี พียงชัน้ เดียวโดยมีลกั ษณะการส่ง
สัญ ญาณย้อนกลับ (feedback) คือมีบ างส่วนของเอาต์พุต ที่เชื่อมต่อเข้ามายังอินพุตซึ่งเรียก
recurrent network เครือข่ายใยประสาทรูปแบบนี้จะเหมาะกับงานประเภทassociative memory
classification (การบ่ ง บอกถึง ลัก ษณะของวัต ถุ ท่ีจํ า แนกได้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ เมื่อ ทราบเฉพาะ
ลัก ษณะบางส่ ว น) โดยกลไกที่ ใ ช้ เ ป็ น แบบ auto-associative pattern storage mechanism
รูปแบบการเรียนรูท้ ใ่ี ช้เป็ นการเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อน ตัวอย่างงานทีน่ ํ าไปใช้ เช่น ระบบรูจ้ ําอักษร
การทําภาพให้สมบูรณ์ในระบบการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เป็ นต้น
Kohonen network เป็ นระบบเครือข่ายใยประสาททีม่ คี วามแตกต่างจาก feed-forward
backpropagation ในหลายประเด็น ระบบเครือข่ายใยประสาทรูป แบบนี้ จะประกอบด้วยชัน้
อินพุตและชัน้ เอาต์พุตเพียง 2 ชัน้ โดยอินพุตทีใ่ ช้จะต้องได้รบั การปรับค่าให้อยู่ในช่วง -1 ถึง 1
ก่อน ส่วนในชัน้ เอาต์พุตของเครือข่ายใยประสาทรูป แบบนี้ จะมีเพียงโหนดเดียวที่ได้รบั การ
กระตุ้ น และให้ค่ า เอาต์ พุ ต โดยเรีย กโหนดนี้ ว่ า winning neuron ซึ่ง ผลลัพ ธ์ ท่ีไ ด้ จ ากระบบ
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เครือ ข่ า ยใยประสาทรู ป แบบนี้ โ ดยมากจะเป็ นลํ า ดับ ที่ ข องโหนดที่ ถู ก กระตุ้ น หรือ เป็ น
winningneuron รูปแบบการเรียนรูท้ ่ใี ช้เป็ นการเรียนรูแ้ บบไม่มผี ู้สอน ตัวอย่างงานที่นําไปใช้
เช่น ระบบรูจ้ าํ ลายมือ โปรแกรม OCR เป็ นต้น
ซึง่ จากการศึกษาการเรียนรูแ้ บบต่างๆของระบบประสาทเทียมทัง้ 5 แบบ สามารถสรุป
คร่ า วๆ ได้ จ ากในตารางว่ า การเรีย นรู้แ บบ Back-Propagation มีก ระบวนการเรีย นรู้ท่ี ใ ช้
เวลานาน แต่มกี ารป้อนค่าความผิดพลาดกลับเพื่อปรับค่านํ้าหนัก จึงได้ผลลัพธ์ทแ่ี ม่นยําสูง และ
ในการเรียนรูแ้ บบ Hopfield มีกระบวนการเรียนรูท้ ่รี วดเร็ว แต่ใช้เวลาในการประมวลผลนาน
กว่าแบบอื่น และแบบ Counterpropagation, Kohonen และ Multilayer Perceptron มีรูป แบบ
การทํางานทีแ่ ตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของงานแต่ละแบบ แต่มเี วลาทีใ่ ช้ในการเรียนรูแ้ ละ
ประมวลผล ใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบอัลกอริทมึ ต่างๆของระบบประสาทเทียม

ทีม่ า: จารวี ฉันทสิทธิพร (2548)
2.2.4.8 ปจั จัยทีค่ วรคํานึงถึงในการเลือกใช้ระบบเครือข่ายใยประสาท
- ขนาดของเครือข่ายใยประสาทในกรณีของเครือข่ายใยประสาททีไ่ ม่ใช้สถิติ เช่น
backpropagation และ counterpropagation ควรมีจํานวนโหนดได้ไม่เกิน 1000 โหนด ส่ว น
เครือข่ายใยประสาททีใ่ ช้สถิตเิ ช่น Boltzmann machine ควรมีขนาดทีเ่ ล็กกว่า
- ชนิดของเอาต์พตุ ทีต่ อ้ งการการเลือกรูปแบบของเครือข่ายใยประสาทต้องคํานึงถึง
ลักษณะงานว่าต้องการเอาต์พุตแบบใดซึ่งโดยทัวไปอาจจํ
่
าแนกชนิดของเอาต์พุตได้ 4 รูปแบบ
ได้แก่
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1) Classifications ซึ่งผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะมีเอาต์พุตเพียงโหนดเดียวเท่านัน้ ที่ได้รบั
การกระตุน้ ตัวอย่างงาน เช่น การพยากรณ์ การประมวลข้อมูลและสัญญาณ
เป็ นต้น
2) Patterns อาจมีเอาต์พุต หลายโหนดที่มีโอกาสได้รบั การกระตุ้นพร้อมกัน
ตัวอย่างงาน เช่น การระบุชนิดของสัญลักษณ์ การประมวลผลภาพ และการวม
ข้อมูล เป็ นต้น
3) Real-number ค่าเอาต์พุตออกมาเป็ นค่าจํานวนจริง ตัวอย่างงาน เช่น การ
ทํานายทางด้านการเงิน และ การทํางานของหุน่ ยนต์ เป็ นต้น
4) Optimization เอาต์พุตที่ได้อยู่ในรูปแบบเฉพาะที่แสดงเป็ นชุดการตัดสินใจ
ตัวอย่างงาน เช่น ป ญั หาเรื่อง Traveling salesman และป ญั หาเรื่องการจอง
พืน้ ทีท่ าํ งาน เป็ นต้น
- Associative memory classification
Associative memory classification เป็ น วิธีท่ีค ล้ายคลึงกับ การจดจําของมนุ ษ ย์ โดย
การบ่งบอกถึงลักษณะของวัตถุท่จี ําแนกได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อทราบเฉพาะลักษณะบางส่วน มี
ด้ว ยกัน 2ลัก ษณะคือ autoassociative และ heteroassociative โดยนิ ย มใช้ autoassociative
สําหรับงานทีต่ อ้ งการเติมเต็มในส่วนทีข่ าดหายหรือบกพร่อง เช่น ระบบรูจ้ าํ อักษร เป็ นต้น ส่วน
heteroassociative ลัก ษณะการทํ า งานเป็ น การจับ คู่ ชุ ด ของรูป แบบชุ ด หนึ่ ง กับ อีก ชุ ด หนึ่ ง
โดยทัวไปแล้
่
วเอาต์พตุ ในกลุม่ นี้ ได้แก่ classifications, patterns และ real-number ตัวอย่างงาน
เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงิน เป็ นต้น
- วิธกี ารเรียนรู้
การเลือกวิธกี ารเรียนรูจ้ ะขึน้ กับข้อมูลทีม่ แี ละระยะเวลา ซึง่ ในแต่ละเครือข่ายใยประสาท
จะมีลกั ษณะการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน
- ระยะเวลาทีใ่ ช้
ระยะเวลาประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นได้ แ ก่ ระยะเวลาในการฝึ ก (Training time) และ
ระยะเวลาในการประมวลผล (Execution time) โดยในเครือข่ายใยประสาทแต่ละรูปแบบจะใช้
เวลาใน 2 ส่วน นี้แตกต่างกัน
ซึง่ จากทฤษฏีต่างๆ ทีไ่ ด้นําเสนอด้านบนเป็ นพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการวิจยั ในวิทยานิพนธ์น้ี
ซึง่ ทฤษฏีเหล่านี้จะถูกประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนต่างๆในบทถัดไป
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บทที่ 3
การออกแบบ และวิธีการดําเนินการ
การควบคุมแขนกลโดยใช้สมการจลแบบไปข้างหน้านัน้ มีรปู แบบทีไ่ ม่ซบั ซ้อน โดยอาศัย
การวิเคราะห์รูปแบบแขนกล แล้วใช้องศาของแต่ละข้อต่อของแขนกลในการวิเคราะห์หาพิกดั
เป้าหมาย ซึง่ ต่างจากการใช้การวิเคราะห์โดยสมการจลแบบผกผัน ซึง่ จําเป็ นต้องทราบค่าพิกดั
ก่อนเพื่อ ใช้ในการแทนค่าเพื่อหาองศาในแต่ละข้อต่อ ซึง่ เราจําเป็ นต้องคํานึงถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้
จากการใช้สมการจลแบบผกผันสองเรื่องหลักๆ ดังนี้ เรื่องแรกคือ ความเป็ น Multiple solution
และ เรือ่ งทีส่ อง คือ ความเป็ น Singularity
จากปญั หาต่างๆในข้างต้นจึงทําให้เกิดแนวคิดการใช้ ระบบประสาทเทียม ซึ่งเป็ นการ
ทํางานในรูปของ Numerical Form ในการแก้ปญั หาเหล่านี้ ซึ่งการทํางานของระบบประสาท
เทียมนัน้ ไม่จาํ เป็ นต้องหารูปแบบฟอร์มทางคณิตศาสตร์ (Closed Form) เหมือนสมการจลแบบ
ผกผันในการหาคําตอบ ซึง่ ระบบประสาทเทียมจะอาศัยหลักการการรูจ้ าํ มาเรียนรูช้ ุดข้อมูลของ
แขนกลเพื่อให้ ระบบประสาทเทียมสามารถทํานายองศาต่างๆ ของข้อต่อแต่ละข้อของแขนกล
แทนการใช้ สมการจลแบบผกผัน ซึง่ ในงานวิจยั นี้มขี นั ้ ตอนสําคัญๆ ดังนี้
ลําดับขัน้ ตอนการทํางานของระบบ
1.
2.
3.
4.
5.

กําหนดขนาด และวิเคราะห์โครงสร้างของแขนกลด้วย D-H model
จัดเรียงตัวแปร ต่างๆให้อยูใ่ นรูป transformation Matrix
หารูปแบบสมการสมการจลแบบไปข้างหน้าเพือ่ เขียนโปรแกรมสร้างค่าพิกดั ต่างๆ
นําข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ จากโปรแกรม เข้าสูก้ ระบวรการเรียนรูข้ องระบบประสาทเทียม
ตรวจสอบค่าทีไ่ ด้แล้วหาค่าเฉลีย่ ค่าความผิดพลาด ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมประเมินผล

1. กําหนดขนาดและวิเคราะห์โครงสร้างของแขนกลด้วย D-H model
หรือชื่อเต็มว่า Denavit – Hartenberg Model ซึ่งเป็ นรูปแบบมาตรฐานในการวิเคราะห์
โครงสร้างของแขนกล ซึ่งจาก รูปที่ 3.1 แสดงถึงรูปแบบแขนกล ทีถ่ ูกออกแบบเพื่อให้สามารถ
เข้า ถึ ง พื้ น ที่ ซ ับ ซ้ อ นได้ ซ่ึ ง มีข อบเขตการทํ า งานในระยะ 1200 x 1200 x 1200 ลู ก บาศก์
มิลลิเมตรโดยประมาณ โดยตําแหน่ งแขนกลตัง้ อยู่ตรงกลาง ติดขอบล่าง ของพืน้ ทีท่ าํ การและมี
ขนาดของแกนเท่ากับ 200, 500, 400, 250, 100 มิลลิเมตร ตามลําดับ
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รูปที่ 3.1. ภาพแขนกล 6 ข้อต่อ
ซึง่ เมือ่ ทําการออกแบบ แขนกลโดยประมาณแล้ว เพือ่ ให้ได้ ตัวแปรต่างๆมาใช้ในการ
ออกแบบการทํางานของระบบแขนกล เราจึงต้องใช้การวิเคราะห์ดว้ ย D-H Model เพือ่ ให้ได้
รูปแบบตัวแปรต่างๆเหล่านัน้ ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวแปรจากการวิเคราะห์ดว้ ย D-H Model

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6

ai

di

0
a2
a3
a4
0
0

0
0
0
0
0
0

I
90
0
0
-90
90
0

i
1
2
3
4
5
6

2. จัดเรียงตัวแปรต่างๆให้อยูใ่ นรูป transformation Matrix
เมื่อ ได้ต ัว แปรต่ า งๆจากการวิเคราะห์ด้ว ย D-H Model แล้ว จํา เป็ น ต้ อ ง จัด รูป แบบ
สมการต่างๆให้อยูใ่ นรูปของ Transformation Matrix โดยมีหลักการจัดรูปแบบอยูใ่ นส่วนของบท
ที่ 2 ซึง่ เมือ่ จัดแล้วจะได้ ดังสมการที่ (3 - 1)
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(3 - 1)

3. หารูปแบบสมการทางสมการจลแบบไปข้างหน้าเพือ่ หาพิกดั ต่างๆ
จัดรูปแบบสมการต่างๆให้อยูใ่ นรูปของสมการจลแบบไปข้างหน้า นัน้ คือการรวม Matrix
transformation ในแต่ ล ะ Frame จากรูป ที่ 3.5 ตัง้ แต่ ข้อ ต่ อ ที่ 1 ถึง ข้อ ต่ อ ที่ 6 ซึ่ง รูป แบบ
สมการที่ได้นัน้ จะนํ าไปใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างข้อมูลที่ใช้ในการ เรียนรูข้ องระบบ
ประสาทเทียม ซึง่ มีรปู แบบดังlสมการที่ (3 - 2)

(3 - 2)
จากรูป แบบที่ 3.6 T คือ Transformation Matrix รวมทุ ก เฟรมตัง้ แต่ เฟรมที่ 0 ถึง
เฟรมที่ 6 และ A คือเฟรมแยกแต่ละเฟรมของแต่ละข้อต่อ ซึ่งเมื่อรวมกันจะได้ transformation
Matrix ซึง่ แสดงดังสมการที่ (3 - 3) โดยใน Matrix 4 x 4 นี้จะแบ่งออกเป็ น Rotation Matrix คือ
ตัวแปร n, o, a ซึ่งมีขนาด 3 x 3 เมื่อรวมกับ Translation Matrix ซึ่งมีขนาด 3 x 1 และเพิ่ม
แถวล่างเพือ่ ให้เป็ น Matrix สมบูรณ์ จะได้เป็ นดังสมการที่ (3 - 3)
(3 - 3)
ซึง่ เมือ่ นําแต่ละเฟรมดังกล่าวมารวมเป็ น Transformation Matrix เดียวแล้วจะได้เป็ น
สมการจลแบบไปข้างหน้า ดังสมการที่ (3 - 4) ถึง (3 - 15)
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(3 - 4)
(3 - 5)
(3 - 6)
(3 - 7)
(3 - 8)
(3 - 9)
(3 - 10)
(3 - 11)
(3 - 12)
(3 - 13)
(3 - 14)
(3 - 15)
ซึ่งจากทฤษฏีในบทที่ 2 โดยสมการดังกล่าวแล้ว (nx, ox, ax) คือสมการการหมุนของ
เวคเตอร์ X (ny, oy, ay)คือสมการการหมุนของ เวคเตอร์ Y (nz, oz, az) คือสมการการหมุนของ
เวคเตอร์ Z จากจุดเริม่ ต้น ถึง จุดปลาย คือพิกดั เป้าหมายซึง่ ก็คอื px, py, pz
4. นําข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ เข้าสูก้ ระบวรการเรียนรูข้ องระบบประสาทเทียม
เมื่อได้รูปแบบสมการจลแบบไปข้างหน้ าแล้ว เราจะนํ าสมการต่างๆเหล่านัน้ มาเขียน
โปรแกรม เพื่อใช้ในการสร้างชุดข้อมูลการทํางานของแขนกล และค่าตัวแปรของ Matrix ทัง้ 12
ตัว ซึ่งจากสมการด้านบนนัน้ มีดงั นี้ ตัวแปร (n, o, a) จํานวน 9 ตัว จะแทน Matrix rotation
และตัว แปร (Px, Py, Pz) จํ า นวน 3 ตัว จะแทน Translation Matrix ซึ่ ง จากการออกแบบ
ขอบเขตการทํ า งานและ ความยาวของแขนกล เราจะใช้ค่ า เหล่ า นั น้ ในการแทนค่ า ลงใน
โปรแกรมวิเคราะห์เพื่อหาพิกดั จากสมการจลแบบไปข้างหน้า เพือ่ ให้ได้ชุดข้อมูลองศาต่างๆของ
แต่ละข้อต่อแขนกล และ ชุดพิกดั ต่างๆของแขนกลในขอบเขตทีไ่ ด้ออกแบบไว้
ซึ่งเมื่อได้ชุดข้อมูลทีต่ ้องการ จากโปรแกรมสมการจลแบบไปข้างหน้าแล้ว เราจะเลือก
ชุดข้อมูล พิกดั และองศาของแต่ละข้อต่อ จํานวน 5000 ชุด เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ของ
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ระบบประสาทเทียม ซึ่งจากทฤษฏีในบทที่ 2 เราได้ออกแบบให้ input มีจํานวนตัวแปร 12 ตัว
และแบ่งข้อมูลออกเป็ น 70% เพื่อให้ใช้การเรียนรู้ โดยใช้การเลือกแบบสุม่ และทีเ่ หลือ 30% ใช้
ในการทดสอบ จากรูปที่ 3.7 เป็ นรูปแบบโมเดลของระบบประสาทเทียม ซึง่ จากงานวิจยั ของ K.
Hornik, M. Stinchcombe, H. White [31] ได้พสิ จู น์แล้วว่าจํานวนชัน้ ซ่อนเพียงชัน้ เดียวก็สามรถ
แก้ปญั หาต่างๆได้อย่างครอบคลุม ดังนัน้ ในการออกแบบโมเดลของระบบประสาทเทียม ของ
งานวิจยั นี้จงึ ใช้ชนั ซ่อน เพียง 1 ชัน้ เท่านัน้
จากการทดลองและเช็คค่าความผิดพลาด (Trial and Error) โดยเริม่ ทดลองที่ 50, 45,
40, 35, 30 โหนด ตามลําดับ ปรากฏว่าที่ 50 โหนด ผลทีไ่ ด้มคี ่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในระดับ
หนึ่ง แต่ระบบมีการประมวลผลช้า และที่ 30 โหนด การประมวลผลมีความรวดเร็วแต่ผลลัพธ์ท่ี
ได้มคี ่าความผิดพลาดสูง และจากการเทียบผลทัง้ 5แบบ จึงสรุปได้ว่า จํานวนโหนดในชัน้ ซ่อน
สําหรับงานนี้ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดอยู่ทจ่ี ํานวน 40 โหนด โดยทีช่ นั ้ อินพุตและชัน้ เอาต์พุต มีจาํ นวน
12 โหนดและ 6 โหนดตามลํ า ดับ โดยในชัน้ อิน พุ ต และชัน้ ซ่ อ นใช้ฟ งั ชัน่ การกระตุ้ น เป็ น
Sigmoid Function และ เพื่อให้ค่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้สามารถมีค่านอกเหนือจากระยะ -1 ถึง 1 ในชัน้
เอาต์พุตจึงใช้เป็ น Linear Function โดยในการทํางานของระบบประสาทเทียมจะใช้ค่า อินพุต
และค่าเป้าหมาย มาใช้ในการฝึ กฝนจนกระทัง้ ค่า อินพุตและค่า เอาต์พตุ นัน้ จะมีค่าสอดคล้องกัน
ในขัน้ ตอนการฝึ ก ฝนนั น้ ในการปรับ เปลี่ย นค่ า น้ า หนั ก จะใช้อ ัล กอริทึม ของ Lavenberg –
Marquardt ซึ่งมีค วามรวดเร็ว และมีค วามเหมาะสมกับ เครือ ข่า ยขนาดปานกลาง ดังเช่ น ใน
งานวิจยั นี้
อัล กอริทึ ม ที่ ใ ช้ ใ นการเรีย นรู้ข องเครือ ข่ า ยใยประสาทอัน นี้ คื อ Feed – Forward
Multilayer Perceptron ซึ่ ง ในโมเดลนี้ จ ะมีท ัง้ หมด 3 ชัน้ คือ ชัน้ อิน พุ ต , ชัน้ ซ่ อ น และ ชัน้
เอาต์ พุ ต โดยมีก ารเรีย นรู้แ บบไปข้า งหน้ า โดยใช้ร่ว มกับ อัล กอริทึม Back – Propagation
เพื่อให้เกิดการแพร่กลับของค่าความผิดพลาด เพื่อนํามาปรับเปลีย่ นค่าน้าหนักของโมเดลระบบ
ประสาทเทียมนี้ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถทํานายผลได้อย่างแม่นยําทีส่ ดุ

รูปที่ 3.2 แสดงโมเดลของระบบประสาทเทียม
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ซึ่งเมื่อ การทดลองเสร็จ สิ้น เราสามารถเข้า ดูค่ า RMS ซึ่งเป็ น การเปรีย บเทีย บ ค่ า
ระหว่างค่า เป้าหมายทีต่ อ้ งการกับค่า ทีไ่ ด้จากการเรียนรูจ้ าก ระบบประสาทเทียม โดยแบ่งเป็ น
ส่วนของการเรียนรู้ การทดสอบ และการเช็คความถูกต้อง รวมถึงแสดงภาพรวมของการเรียนรู้
อีกด้วย
ซึง่ ค่าทีไ่ ด้จากการเรียนรูข้ องระบบประสาทเทียม จะสามารถแสดงในรูปของตาราง ซึ่ง
เราสามารถทําการคํานวณหาค่าเฉลี่ย ได้จากสูตรการคํานวนต่างๆเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของระบบได้
5. ตรวจสอบค่าทีไ่ ด้แล้วหาค่าเฉลีย่ ค่าความผิดพลาด ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมประเมินผล
จากผลที่ได้มี ค่าความผิดพลาด เกิดขึน้ ซึ่งในที่น้ีได้ใช้ โปรแกรม Exel ช่วยในการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าความผิดพลาด ในแต่ ละ องศาข้อต่อ ซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบองศาที่ได้จากการ
เรีย นรู้ก ับ ค่ าเป้ าหมาย และมีก ารวัด ขนาดของระยะความคลาดเคลื่อ นที่ได้เทีย บกับ พิก ัด
เป้าหมาย รวมถึง วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ความผิดพลาดเป็ นเปอร์เซ็น และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อีกด้วยซึง่ แสดงอยูใ่ นบทที่ 4 การทดสอบและวิเคราะห์ผล
เมือ่ ผ่านกระบวนการทัง้ หมด 5 ขึน้ ตอน ผลทีไ่ ด้จะอยูใ่ นรูปของ ตารางซึง่ เราสามารถนํา
ค่าเหล่านัน้ มาวิเคราะห์หา ความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ได้ ซึ่งในบทถัดไปจะเป็ นการวิเคราะห์ ค่า
ความผิดพลาดให้เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
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บทที่ 4
การทดสอบ และวิเคราะห์ผล
การทดสอบระบบ
1. การวิเคราะห์ผลในเบือ้ งต้น

จากค่าRMS สามารถดูได้จากผลที่ได้จากโปรแกรม การคํานวณ Matlab ซึ่งอยู่ใน
ส่วนของการเช็คความสอดคล้อง ของการเรียนรู้ ซึ่งจากรูปที่ 4.1 เป็ นการเทียบระหว่างค่า ค่า
เป้าหมาย กับค่า เอาต์พุตทีไ่ ด้จากกระบวนการ การเรียนรูข้ องระบบประสาทเทียม ว่ามีความ
สอดคล้องกันเพียงใด โดยรูปด้านบนซ้ายบ่งบอกถึง ปริมาณ การเปรียบเทียบระหว่าง เอาต์พุต
และค่ า เป้ าหมายในส่ ว นของการเรีย นรู้ และรูป ล่ า งซ้า ย กับ บน ขวาบน นั น้ แสดงถึง การ
เปรียบเทียบ ของชุดข้อมูล เอาต์พตุ กับ ค่าเป้าหมายในส่วนของการทํา ทดสอบ และรูปขวาล่าง
นัน้ เป็ นรูปทีแ่ สดงถึงข้อมูลโดยรวมของทัง้ 3 ภาพ

รูปที่ 4.1 แสดงค่า เอาต์พตุ เทียบกับค่าเป้าหมาย
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ซึง่ จากทัง้ 4 รูปเป็ นการบอกถึงจํานวน ค่าความผิดพลาด ทีเ่ กิดขึน้ ยิง่ ค่า R มีคา่ เข้าใกล้ 0 มาก
เท่าใดนัน้ แสดงถึง จํานวนความผิดพลาดทีม่ ากขึน้ ด้วย ซึง่ ในทีน่ ้ี มีค่าเท่ากับ 0.9927 ซึง่ เป็ นการ
เทียบค่าระหว่าง ค่า เอาต์พุต และค่า ค่าเป้าหมายโดยค่าทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี โดยการตรวจสอบ
ค่าปริมาณ ค่าความผิดพลาด อยูใ่ นปริมาณทีด่ ี
2. การหาค่าเฉลีย่ ความผิดพลาดแต่ละข้อต่อ
จากผลการทดลองโดยรวมสามารถวิเคราะห์ในเบื้องต้น ได้ว่าผลที่ได้นัน้ มีปริมาณ
ความถูกต้องทีส่ ูง แต่ค่า RMS ทีแ่ สดงดังรูป 4.1 นัน้ เป็ นการประเมินค่าโดยรวม ในการทํางาน
ของแขนกล จําเป็ นต้องให้มคี วามแม่นยําสูงทีส่ ุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ ดังนัน้ การ วิเคราะห์หาผลแยก
แต่ละข้อต่อจึงเป็ น ขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญทีจ่ ะรับประกันได้ว่า วิธกี ารเหล่านี้มปี ระสิทธิภาพเพียงใด ซึง่
ผลการหาค่าเฉลีย่ แต่ละข้อต่อแสดงให้เห็นดังรูป ที่ 4.2

กราฟที่ 4.1 แสดงถึงค่าเฉลีย่ รวม ค่าความผิดพลาด แต่ละข้อต่อ
จากการวิเคราะห์ พบว่า ใน ข้อต่อที่ 4 นัน้ มีปริมาณ ค่าความผิดพลาด ทีส่ งู ทีส่ ุด อยู่ท่ี
6องศาโดยประมาณ โดยทีข่ อ้ ต่ออื่นๆอยู่ในช่วง 3-4 องศาโดยประมาณ ซึง่ ปจั จัยทีส่ าํ คัญๆทีท่ ํา
ให้เกิด ค่าความผิดพลาด นัน้ คือจํานวนข้อมูลทีม่ ชี ว่ งทีก่ ว้างจนเกินไปปริมาณข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
ฝึ กฝน และยังรวมถึงจํานวนรอบในการ ฝึ กฝน ของตัว ระบบประสาทเทียมอีกด้วย ซึง่ ค่าเฉลีย่
รวมของทุกข้อต่ออยูท่ ่ี 4 องศาโดยประมาณ
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3. การวัดขนาดระยะความผิดพลาด
จากเป้าหมาย ถึงพิกดั ทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ โดยอาศัยหลักการการ พิกดั เวคเตอร์ ซึ่งใน
ทีน่ ้ีเราจะทําการสุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 พิกดั เพื่อนํามาวิเคราะห์หาค่าความคลาดเคลื่อน ของ
พิกดั เป้าหมาย และพิกดั ที่ได้จากการเรียนรูข้ องระบบประสาทเทียม ว่ามีความผิดพลาดมาก
เท่าใด
จากกระบวนการการเรียนรูข้ องระบบประสาทเทียม ผลลัพธ์ท่ไี ด้นัน้ จะอยู่ในรูปของ
องศาซึ่ง หากเราต้องการทราบถึงพิกดั ขององศาที่ได้จากการทํานายนัน้ ต้องนํ าองศาเหล่านัน้
แทนค่าลงในสมการจลแบบไปข้างหน้า ซึง่ จะทําให้สามารถทราบถึงค่าพิกดั ทีไ่ ด้จากการทํานาย
ของระบบประสาทเทียมได้
ซึง่ ในงานวิจยั นี้ได้ใช้ภาษา C# ในการเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าพิกดั จากองศาทีไ่ ด้จาก
การทํานายดังรูปที่ 4.3

รูปที่ 4.2 โปรแกรมสําหรับหาพิกดั จากองศาของแขนกล 6 ข้อต่อ
เมือ่ ทราบถึงพิกดั ทีไ่ ด้จาก กาวิเคราะห์ดว้ ยองศาทีไ่ ด้จากการทํานายด้วยระบบประสาท
เทียมแล้ว เราสามารถหาค่าความผิดพลาดได้จากสมการการวัดขนาดของเวคเตอร์ดงั นี้

(1)
จากสมการข้างต้นเราใช้เพื่อวัดหาขนาดของ เวคเตอร์ซ่งึ เวคเตอร์ในที่น้ีคอื ระยะ จาก
พิกดั เป้าหมาย ถึง พิกดั ทีไ่ ด้จากการเรียนรูข้ องระบบประสาทเทียม ซึง่ ค่าทีใ่ ช้ในการทดสอบ ได้
จากการสุ่ม จํานวน 30 พิกดั มีดงั ตารางที่ 4.1 ซึง่ แสดงถึงความผิดพลาดทีไ่ ด้จากการหาขนาด
เวคเตอร์ตามสูตรการคิดเวคเตอร์ในบทที่ 2 ซึง่ เมื่อคิดเป็ นเปอเซนต์เทียบกับขนาดแขนกลแล้ว
แสดงดังในตารางด้านขวาสุดของ ตารางที4่ .1
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบพิกดั เป้าหมายจริงและพิกดั ทีไ่ ด้จากการทดลอง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พิกดั จากระบบ
ประสาทเทียม

พิกดั เป้าหมาย
X
1.45
107.70
1.20
95.81
0.62
21.07
42.17
77.61
32.86
17.49
-4.99
0.00
75.87
7.48
18.70
3.44
92.51
39.05
21.45
55.38
101.55
-17.72
24.89
-2.22
-21.08
-17.71
75.34
97.21
8.75
-8.69

Y
83.44
24.86
-13.72
42.66
36.04
19.64
18.77
74.95
61.80
16.31
57.10
0.07
70.75
26.08
14.61
98.56
21.35
96.65
1.87
4.84
14.27
100.45
51.04
-3.56
-32.46
-31.96
70.26
29.72
55.29
-44.73

Z
68.03
29.33
105.33
21.92
70.48
63.77
96.72
36.90
73.78
73.99
101.60
102.23
57.85
111.20
94.07
32.56
47.90
65.82
37.25
102.90
66.48
56.40
104.44
78.59
105.30
89.47
66.36
49.92
98.53
112.03

X’
4.75
108.41
1.85
96.66
6.34
15.37
47.16
74.68
35.94
17.56
-7.90
-0.20
74.22
6.84
16.66
4.04
95.30
35.74
19.41
53.40
104.80
-20.57
30.77
-1.10
-23.09
-16.24
73.75
101.57
8.81
-6.93

Y’
84.99
21.66
-17.80
43.60
30.50
23.16
22.24
74.14
60.29
16.46
58.13
-0.89
69.42
28.21
11.93
100.20
19.44
94.59
2.48
8.06
8.78
98.84
52.24
-1.70
-37.28
-34.92
69.89
28.01
56.99
-40.73

Z’
68.15
28.56
102.11
18.02
76.12
66.07
100.96
42.33
72.40
77.58
100.74
101.82
61.43
112.27
96.67
30.02
46.49
73.47
39.45
103.79
67.79
55.76
104.37
70.89
104.24
88.45
70.59
53.21
98.84
112.13

ค่าความ
ผิดพลาด
(CM)

ค่าความ
ผิดพลาด
(%)

3.64
3.36
5.23
4.10
9.75
7.08
7.41
6.22
3.69
3.59
3.20
1.03
4.16
2.46
4.25
3.08
3.66
8.58
3.06
3.88
6.53
3.33
6.00
8.58
5.32
3.45
4.53
5.72
1.72
4.37

2.51
2.32
3.61
2.82
6.72
4.88
5.11
4.29
2.54
2.47
2.20
0.73
2.8
1.70
2.93
2.12
2.52
5.92
2.11
2.67
4.49
2.30
4.13
5.51
3.67
2.38
3.12
3.94
1.19
3.01
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จากตารางด้านบนแสดงถึงค่าความผิดพลาดที่ได้จากการ คํานวณด้วยสมการการวัด
ขนาดของเวคเตอร์ ซึง่ ได้มกี ารเปรียบเทียบค่าทีไ่ ด้จากการทดลองอยูใ่ นรูปกราฟเส้น ดังกราฟที่
4.2, 4.3, 4.4 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบของค่า x, y, z เป้าหมายกับค่า x’, y’, z’ ที่ได้จากการ
ทํานายตามลําดับ จํานวน 30 ตัวอย่าง

กราฟที่ 4.2 การเปรียบเทียบค่า X เป้าหมายเทียบกับค่า X ทีไ่ ด้จากการทํานาย
จากกราฟที่ 4.2 แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างค่า x ที่ได้จากการทํานายและ ค่า x
เป้าหมายทีเ่ ราต้องการ โดยค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.35 เซนติเมตร และมี
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่า x เท่ากับ 1.67

กราฟที่ 4.3 การเปรียบเทียบค่า Y เป้าหมายเทียบกับค่า Y ทีไ่ ด้จากการทํานาย
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จากกราฟที่ 4.3 แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างค่า y ที่ได้จากการทํานายและ ค่า y
เป้าหมายทีเ่ ราต้องการ โดยค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.27 เซนติเมตร และมี
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่า y เท่ากับ 1.44

กราฟที่ 4.4 การเปรียบเทียบค่า Z เป้าหมายเทียบกับค่า Z ทีไ่ ด้จากการทํานาย
จากกราฟที่ 4.3 แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างค่า z ทีไ่ ด้จากการทํานายและ ค่า z
เป้าหมายทีเ่ ราต้องการ โดยค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.45 เซนติเมตร และมี
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่า z เท่ากับ 2.09
ซึง่ จะเห็นได้ว่าจากวิเคราะห์หา ค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.69
เซนติเมตร และคิดค่าเฉลีย่ ความผิดพลาดเป็ นเปอร์เซ็นจากสูตร (1) ได้เท่ากับ 4.71%

(2)
Error(average) = 4.71%
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และเมื่อหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) จากสูตร (3) จะได้ผลลัพธ์มี
ค่าเท่ากับ 2.0328

(3)
จากการทดสอบการทํางานของระบบจนได้เป็ นค่าความผิดพลาดของระบบ เราสามารถ
นําค่าเหล่านัน้ มาแสงเป็ นกราฟ เพือ่ ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบซึง่ แสดงดังกราฟที่ 4.5

กราฟที่ 4.5 แสดงประสิทธิภาพของระบบ
จากตารางข้างต้น แกน X แสดงค่าปริมาณค่าความผิพลาด จาก 0 -100 เปอเซนต์ และ
แกน Y แสดงค่าเปอเซนไทล์ ซึง่ สรุปได้ว่าทีเ่ ปอเซนไทล์ท่ี 0 มีคา่ error อยูท่ ่ี 0.73% และที่ เปอ
เซนไทล์ท่ี 100 นัน้ มีคา่ error มากสุดอยูท่ ่ี 6.72%
จากการทดสอบต่ างๆ ของระบบ จากที่ได้กล่ าวมาทัง้ หมดเราสามารถสรุป ผลการ
ทดลองต่างๆรวมถึง ข้อเสนอแนะ และข้อจํากัดงานวิจยั ได้จากบทถัดไป
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ
แขนกลโดยทัวไปที
่ ม่ จี าํ นวนข้อต่อ ทีไ่ ม่มากก็จะมีความซับซ้อนทีต่ ่าํ ด้วยและแขนกลทีม่ ี
การออกแบบรูปทรงและระบบการทํางาน ที่ดแี ละไม่ซบั ซ้อน จะสามารถใช้รูปแบบสมการจล
แบบผกผันหารูปแบบ Closed form ได้แต่ ในกรณีการศึกษาแขนกลทีม่ จี าํ นวนข้อต่อทีม่ ากกว่า
5 ขึน้ ไป หรือในปริมาณข้อต่อที่เท่ากันแต่รปู แบบของแขนกลทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ ก็จะทํา
ให้รปู แบบสมการเปลีย่ นไปเช่นกัน นัน้ อาจเกิดปญั หาในการควบคุมได้ เนื่องจากจํานวนสมการ
ที่ม ากขึ้น (multiple solution) และกฎทางคณิ ต ศาสตร์บ างประการ เป็ น อุ ป สรรคในการหา
คําตอบของสมการจลแบบผกผันทัง้ ในส่วนการควบคุมของระบบทีซ่ บั ซ้อนขึน้ และ เวลาทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์อกี ด้วย
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษารูปแบบแขนกลหลายๆชนิด แต่ละชนิดมีขอ้ ดีขอ้ เสียแตกต่างกัน ซึ่งใน
งานวิจยั ของ C. Kozakiewicz, T. Ogiso, N. Miyake (1991) และ Z. Bingul, H.M. Ertunc, C.
Oysu (2005) ได้นําเสนอแขนกลข้อต่อยื่นแบบหมุน 6 ข้อต่อ ซึง่ แขนกลมีความซับซ้อนในการ
ทํางานสูงและด้วยรูปแบบของแขนกล เป็ นแบบข้อต่อยื่น จึงทําให้แขนกลจําเป็ นต้องใช้พน้ื ทีใ่ น
การทํางานสูง ซึง่ จะเป็ นปญั หา ในการเข้าถึงพืน้ ทีๆ่ ซับซ้อน ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ นําเสนอแขน
กลแบบ หมุน 6 ข้อต่อซึง่ สามารถเข้าถึงวัตถุในพืน้ ที่ ทีม่ คี วามซับซ้อนได้
และด้ว ยความซับ ซ้อ นที่เกิด ขึ้น ของสมการจลแบบผกผัน ของแขนกลนั น้ เราจึงได้
นําเสนอการใช้ระบบประสาทเทียมในการแก้ปญั หานี้ กับแขนกล แบบหมุน 6 ข้อต่อ ซึง่ สามารถ
หาคําตอบขององศาต่างๆ ของแต่ละข้อต่อได้ โดยไม่ตอ้ งใช้ สมการจลแบบผกผันซึง่ ทําให้ความ
ซับซ้อนของแขนกลในการควบคุมการเคลื่อนทีน่ ัน้ น้อยลง ซึง่ จะมีผลทําให้ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมแขนกลมีมากขึน้
จากตารางที่ 5.1 เป็ นการเปรียบเทียบผลการทลอง ของงานวิจยั นี้กบั งานวิจยั อื่นๆ อีก
2 งานดังนี้ Z. Bingul, H.M. Ertunc, C. Oysu (2005) และ C. Kozakiewicz, T. Ogiso, N.
Miyake (1991)

67
ตารางที่ 5.1 แสดงการเปรีย บเทีย บงานวิจยั นี้ กับ งานวิจยั ของ C. Kozakiewicz, T.
Ogiso, N. Miyake (1991) และ Z. Bingul, H.M. Ertunc, C. Oysu (2005)

ชนิดของแขนกล
จํานวนข้อต่อ
แขนกล
จํานวนข้อมูลใน
การเรียนรู้
จํานวนรอบใน
การเรียนรู้
ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

งานวิจยั นี้

C. Kozakiewicz, T.
Ogiso, N. Miyake

Z. Bingul, H.M.
Ertunc, C. Oysu

แบบหมุน

ข้อต่อยืน่ แบบ
หมุน

ข้อต่อยืน่ แบบ
หมุน

6

6

6

5000

8000

450

8000

-

1000

2.0328

8.78

5.26

ซึง่ จากการวิเคราะห์ผลงานวิจยั ของแขนกลนี้ เทียบกับงานวิจยั อื่นๆทีไ่ ด้แสดงให้ทราบ
ดังตารางด้านบนนัน้ สามารถสรุปได้ว่า ด้วยลักษณะแขนกลที่แตกต่ างกันและขอบเขตการ
ทํางานของแขนกล ที่มรี ะยะไม่เท่ากัน ย่อมทําให้ ข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรูข้ องแขนกล มีการ
กระจายของข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความแม่นยําของแขนกลที่นํามาใช้ใน
การทดลอง และยังรวมไปถึงจํานวนรอบในการฝึ กฝนและโครงสร้างของระบบประสาทเทียมอีก
ด้วย ซึ่งในงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า แขนกลสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้และ มีค่าเฉลี่ย
ความผิดพลาดของพิกดั ทีเ่ กิดขึน้ อยูท่ ่ี 4.71% โดยทีข่ อ้ ต่อที่ 4 เป็ นข้อต่อทีม่ ี ค่าความผิดพลาด
มากทีส่ ดุ และมีคา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานอยูท่ ่ี 2.0328
จากการทําวิทยานิพนธ์น้ี เราสามารถบอกได้ว่าการควบคุมการทํางานของแขนกลนัน้
ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้สมการจลเสมอไป ซึง่ จากการทดลองการใช้ระบบประสาทเทียมควบคุม
แขนกลนัน้ แขนกลสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้ าหมายได้ โดยมีค่าความผิดพลาดตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น แต่ดว้ ยความซับซ้อนของระบบทีน่ ้อยลงจึงใช้เวลาในการประมวลผลทีน่ ้อยลงรวมทัง้ ยัง
ประหยัดทรัพยากรของระบบอีกด้วย ดังนัน้ นี่จงึ เป็ นอีกทางหนึ่งทีส่ ามารถใช้ในการพัฒนาระบบ
ของแขนกลให้มคี วามซับซ้อนทีน่ ้อยลงและ ยังมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ถึงแม้ว่าการใช้ระบบประสาทเทียมในการพัฒนาระบบการเรียนรูเ้ พื่อแก้ปญั หาสมการ
จลแบบผกผันนัน้ จะสามารถแก้ปญั หาความซับซ้อนของระบบได้ และไม่ทาํ ให้เกิดความเสียหาย
แก่ ระบบเมื่อ เกิด Singularity แต่ ด้ว ยว่า กระบวนการทางระบบประสาทเทียม เป็ น รูป แบบ
Numerical Form ซึ่งค่าที่ได้จงึ ไม่แน่ นอนและเป็ นการยากที่จะสามารถระบุได้ว่า จํานวนของ
โหนดในชัน้ ซ่อนของ ระบบประสาทเทียมควรมีเท่าไร และควรเข้าสูก่ ระบวนการเรียนรูเ้ ท่าใดจึง
จะรับประกันได้ว่า ค่าทีไ่ ด้นัน้ ถูกต้องทีส่ ุด และหากข้อมูลทีใ่ ช้ในการเรียนรูม้ คี วามกว้างของชุด
ข้อมูล ที่กว้างมาก ปริมาณรอบในการจัดฝึ กฝนของระบบประสาทเทียมจึงควรมากพอ เพื่อให้
ค่าทีไ่ ด้มคี วามแม่นยําในระดับสูง
ควรมีการกําหนดขอบเขตการทํางานของแขนกล ให้แน่ชดั ว่าจะให้แขนกลแต่ละข้อต่อมี
ลําดับและขอบเขตของการเคลื่อนทีเ่ ท่าไร ซึง่ แขนกลแต่ละชนิดไม่ได้มคี วามจําเป็ นต้องเคลื่อนที่
ได้ ครบ 360 องศาในทุกข้อต่อ ซึ่งหากมีการวิเคราะห์และออกแบบแขนกลมาอย่างดีแล้ว จะ
สามารถทําให้ขนกล มีจาํ นวน Multiple Solution ทีน่ ้อยลงอีกด้วย
แนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต
การจัดการกับแขนกลทีม่ กี ารกําหนดขอบเขตทีแ่ ขนกลสามารถเคลื่อนทีเ่ ข้าถึงได้ในแต่
ละข้อต่อ จะมีผลทําให้แขนกลสามารถช่วยลดจํานวน Multiple Solution ลงได้และยังช่วยให้
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเคลื่อนทีข่ องแขนกลมาใช้ในการเรียนรูข้ องแขนกล ไม่กระจายมากจนเกินไป
ซึง่ จะมีผลต่อความแม่นยําในการทํานายของระบบประสาทเทียมอีกด้วย
แม้ว่าระบบประสาทเทียม จะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลได้โดยมีความ
ซับซ้อนของระบบน้อยกว่าการใช้ สมการจลแบบผกผัน แต่ผลทีไ่ ด้ยงั พบว่ามีความผิดพลาดอยู่
ในระดับหนึ่ง ดังนัน้ เพื่อให้การวิจยั การทํางานของแขนกลในส่วนนี้สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง จึงควรเน้นเรือ่ งความแม่นยําให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจํากัดของงานวิจยั
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการฝึ กฝนล้วนเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการ สร้างขึน้ ด้วยโปรแกรมเท่านัน้ ซึง่ ถูก
ใช้ในการวิเคราะห์การทํางานของแขนกลด้วยระบบประสาทเทียมเพื่อลดความซับซ้อนโดยการ
หลีกเลี่ยงการใช้สมการจลแบบผกผัน ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาเพียงการวิเคราะห์การเคลื่อนที่
ของแขนกลเท่านัน้ ไม่ได้วเิ คราะห์ร่วมกับปจั จัยภายนอกไม่ว่าจะเป็ น น้ าหนัก ความเร็ว และ
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ปริมาณน้ าหนักที่สามารถยกได้ เป็ นต้น ซึ่งในการใช้งานจริงจําเป็ นต้องคํานึงถึงปจั จัยต่างๆ
เหล่านี้ดว้ ยจึงจะสามารถทําให้แขนกลนัน้ สมารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีค่ รบถ้วน
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ภาคผนวก

75

ภาคผนวก ก
โปรแกรมการคํานวณพิกดั จาก องศา
แสดงหน้าตาของโปรแกรมทีใ่ ช้ในการคํานวณหา ค่าพิกดั จากองศาทีไ่ ด้จากการคํานวณ
เพื่อ ใช้ในการตรวจสอบหาค่ า ความผิด พลาด โดยโปรแกรมเขีย นขึ้น ด้ว ยภาษา C# โดยใช้
เครือ่ งมือคือ visual studio 2010 โดยเครือ่ งมือนัน้ เป็ นตัวใช้ฟรีและไม่เสียค่าลิขสิทธิ ์ใดๆ

รูปที่ ก โปรแกรมการคํานวณพิกดั จาก องศา
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
namespace ป.โท
{
public partial class Form1 : Form
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{
public double seta1 = 0;
public double seta2 = 0;
public double seta3 = 0;
public double seta4 = 0;
public double seta5 = 0;
public double seta6 = 0;
public double realSeta1 = 0;
public double realSeta2 = 0;
public double realSeta3 = 0;
public double realSeta4 = 0;
public double realSeta5 = 0;
public double realSeta6 = 0;
public double a2;
public double a3;
public double a4;
public double a5;
public string[] table = new string[16] ;
public ArrayList variableList = new ArrayList();
public ArrayList variableListSeta = new ArrayList();

public string sum = "0";
public Form1()
{
InitializeComponent();

}
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private void btsum_Click(object sender, EventArgs e)
{
Tregone ti = new Tregone();
WriteExel Exel = new WriteExel();
Random rand = new Random();
ExelList ExelT = new ExelList();
ExelSeta ExelS = new ExelSeta();
Parameters param;
ParameterSetas paramSeta;
a2 = Convert.ToDouble(A2.Text);
a3 = Convert.ToDouble(A3.Text);
a4 = Convert.ToDouble(A4.Text);
//a5 = Convert.ToDouble(A5.Text);
//int count = Convert.ToInt32(TxCount.Text);
seta1 = Convert.ToDouble(sta1.Text) * Math.PI / 180;
seta2 = Convert.ToDouble(sta2.Text) * Math.PI / 180;
seta3 = Convert.ToDouble(sta3.Text) * Math.PI / 180;
seta4 = Convert.ToDouble(sta4.Text) * Math.PI / 180;
seta5 = Convert.ToDouble(sta5.Text) * Math.PI / 180;
seta6 = Convert.ToDouble(sta6.Text) * Math.PI / 180;

//11,12,13,14
table[0] = (ti.cos(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) *
ti.cos(seta6)
- ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta6))
- (ti.sin(seta1) * ti.sin(seta5) * ti.cos(seta6))).ToString();
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table[1] = (ti.cos(seta1) * (-ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) *
ti.cos(seta6)
- ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta6))
+ (ti.sin(seta1) * ti.sin(seta5) * ti.cos(seta6))).ToString();
table[2] = (ti.cos(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta5))
+ ti.sin(seta1) * ti.cos(seta5)).ToString();
table[3] = (ti.cos(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * a4 + ti.cos(seta2,
seta3) * a3 + ti.cos(seta2) * a2)).ToString();
//21,22,23,24
table[4] = (ti.sin(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) *
ti.cos(seta6)
- ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta6))
+ (ti.cos(seta1) * ti.sin(seta5) * ti.sin(seta6))).ToString();
table[5] = (ti.sin(seta1) * (-ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) *
ti.cos(seta6)
- ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta6))
- (ti.cos(seta1) * ti.sin(seta5) * ti.sin(seta6))).ToString();
table[6] = (ti.sin(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta5))
- ti.cos(seta1) * ti.cos(seta5)).ToString();
table[7] = (ti.sin(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * a4 + ti.cos(seta2,
seta3) * a3 + ti.cos(seta2) * a2)).ToString();
//31,32,33,34
table[8] = (ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) * ti.cos(seta6)
+ ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta6)).ToString();
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table[9] = (-ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) * ti.cos(seta6)
+ ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta6)).ToString();
table[10] = (ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta5)).ToString();
table[11] = (ti.sin(seta2, seta3, seta4) * a4 + ti.sin(seta2, seta3) * a3 +
ti.sin(seta2) * a2).ToString();
//41,42,43,44
table[12] = "0";
table[13] = "0";
table[14] = "0";
table[15] = "1";
tx11.Text = table[0].ToString();
tx12.Text = table[1].ToString();
tx13.Text = table[2].ToString();
tx14.Text = table[3].ToString();
tx21.Text = table[4].ToString();
tx22.Text = table[5].ToString();
tx23.Text = table[6].ToString();
tx24.Text = table[7].ToString();
tx31.Text = table[8].ToString();
tx32.Text = table[9].ToString();
tx33.Text = table[10].ToString();
tx34.Text = table[11].ToString();
tx41.Text = table[12].ToString();
tx42.Text = table[13].ToString();
tx43.Text = table[14].ToString();
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tx44.Text = table[15].ToString();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
sta1.Text = "0";
sta2.Text = "0";
sta3.Text = "0";
sta4.Text = "0";
sta5.Text = "0";
sta6.Text = "0";
A2.Text = "0";
A3.Text = "0";
A4.Text = "0";
A5.Text = "0";
}
private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void sta6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}
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ภาคผนวก ข
โปรแกรมการคํานวณหาความคลาดเคลื่อน

รูปที่ ก โปรแกรมการคํานวณหาความคลาดเคลื่อน
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public double numx1;
public double numy1;
public double numz1;
public double numx2;
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public double numy2;
public double numz2;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
x1.Text = "0";
y1.Text = "0";
z1.Text = "0";
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
numx1 = Convert.ToDouble(x1.Text);
numy1 = Convert.ToDouble(y1.Text);
numz1 = Convert.ToDouble(z1.Text);
numx2 = Convert.ToDouble(x2.Text);
numy2 = Convert.ToDouble(y2.Text);
numz2 = Convert.ToDouble(z2.Text);
rx.Text = (Math.Pow((numx1 - numx2), 2)).ToString();
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ry.Text = (Math.Pow((numy1 - numy2), 2)).ToString();
rz.Text = (Math.Pow((numz1 - numz2), 2)).ToString();
vector.Text = Math.Sqrt(Math.Pow(numx2 - numx1, 2) + Math.Pow(numy2 numy1, 2) + Math.Pow(numz2 - numz1, 2)).ToString();

}
}
}
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ภาคผนวก ค
โปรแกรมการสร้างข้อมูลการเคลื่อนที่ แขนกล 6 ข้อต่อ

รูปที่ ก โปรแกรมการสร้างข้อมูลการเคลื่อนที่ แขนกล 6 ข้อต่อ
เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้ในการสร้าฐานข้อมูลแขนกล แบบหมุน 6 ข้อต่อโดยใช้สมการจลแบบ
ผกผันในการสร้างชุดข้อมูลซึง่ มีรปู สมการดังนี้
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ตัวโปรแกรมหลักจากหน้า Form
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
namespace ป.โท
{
public partial class Form1 : Form
{
public double seta1 = 0;
public double seta2 = 0;
public double seta3 = 0;
public double seta4 = 0;
public double seta5 = 0;
public double seta6 = 0;
public double realSeta1 = 0;
public double realSeta2 = 0;
public double realSeta3 = 0;
public double realSeta4 = 0;
public double realSeta5 = 0;
public double realSeta6 = 0;
public double a2;
public double a3;
public double a4;
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public double a5;
public string[] table = new string[16] ;
public ArrayList variableList = new ArrayList();
public ArrayList variableListSeta = new ArrayList();

public string sum = "0";
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void btsum_Click(object sender, EventArgs e)
{
Tregone ti = new Tregone();
WriteExel Exel = new WriteExel();
Random rand = new Random();
ExelList ExelT = new ExelList();
ExelSeta ExelS = new ExelSeta();
Parameters param;
ParameterSetas paramSeta;
a2 = Convert.ToDouble(A2.Text);
a3 = Convert.ToDouble(A3.Text);
a4 = Convert.ToDouble(A4.Text);
//a5 = Convert.ToDouble(A5.Text);
int count = Convert.ToInt32(TxCount.Text);
for (int i = 1; i <= count; i++)
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{
realSeta1 = rand.Next(5, 105);
realSeta2 = rand.Next(5, 110);
//***************************************************
if (realSeta2 <= 110 && realSeta2 > 80)
{
realSeta3 = rand.Next(-25, 90);
}
else if (realSeta2 <= 70 && realSeta2 > 60)
{
realSeta3 = rand.Next(-25, 75);
}
else if (realSeta2 <= 60 && realSeta2 > 50)
{
realSeta3 = rand.Next(-25, 65);
}
else if (realSeta2 <= 50 && realSeta2 > 40)
{
realSeta3 = rand.Next(-25, 55);
}
else if (realSeta2 <= 40 && realSeta2 > 30)
{
realSeta3 = rand.Next(-25, 45);
}
else if (realSeta2 <= 30 && realSeta2 > 20)
{
realSeta3 = rand.Next(-25, 35);
}
else if (realSeta2 <= 20 && realSeta2 > 10)
{
realSeta3 = rand.Next(-25, 25);
}
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else if (realSeta2 <= 10 && realSeta2 >= 5)
{
realSeta3 = rand.Next(-25, 1);
}
//****************************************
if (realSeta2 <= 120 && realSeta2 > 80)
{
realSeta4 = rand.Next(-25, 90);
}
else if (realSeta2 <= 80 && realSeta2 > 70)
{
realSeta4 = rand.Next(-25, 80);
}
else if (realSeta2 <= 70 && realSeta2 > 60)
{
realSeta4 = rand.Next(-25, 70);
}
else if (realSeta2 <= 60 && realSeta2 > 50)
{
realSeta4 = rand.Next(-25, 60);
}
else if (realSeta2 <= 50 && realSeta2 > 40)
{
realSeta4 = rand.Next(-25, 50);
}
else if (realSeta2 <= 40 && realSeta2 > 30)
{
realSeta4 = rand.Next(-25, 40);
}
else if (realSeta2 <= 30 && realSeta2 > 20)
{
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realSeta4 = rand.Next(-25, 30);
}
else if (realSeta2 <= 20 && realSeta2 > 10)
{
realSeta4 = rand.Next(-25, 20);
}
else if (realSeta2 <= 10 && realSeta2 >= 5)
{
realSeta4 = rand.Next(-25, 1);
}
realSeta5 = rand.Next(-90,90);
realSeta6 = rand.Next(5, 90);
seta1 = realSeta1 * Math.PI / 180;
seta2 = realSeta2 * Math.PI / 180;
seta3 = realSeta3 * Math.PI / 180;
seta4 = realSeta4 * Math.PI / 180;
seta5 = realSeta5 * Math.PI / 180;
seta6 = realSeta6 * Math.PI / 180;

//11,12,13,14
table[0] = (ti.cos(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) *
ti.cos(seta6)
- ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta6))
- (ti.sin(seta1) * ti.sin(seta5) * ti.cos(seta6))).ToString();
table[1] = (ti.cos(seta1) * (-ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) *
ti.cos(seta6)
- ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta6))
+ (ti.sin(seta1) * ti.sin(seta5) * ti.cos(seta6))).ToString();
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table[2] = (ti.cos(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta5))
+ ti.sin(seta1) * ti.cos(seta5)).ToString();
table[3] = (ti.cos(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * a4 + ti.cos(seta2,
seta3) * a3 + ti.cos(seta2) * a2)).ToString();
//21,22,23,24
table[4] = (ti.sin(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) *
ti.cos(seta6)
- ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta6))
+ (ti.cos(seta1) * ti.sin(seta5) * ti.sin(seta6))).ToString();
table[5] = (ti.sin(seta1) * (-ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) *
ti.cos(seta6)
- ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta6))
- (ti.cos(seta1) * ti.sin(seta5) * ti.sin(seta6))).ToString();
table[6] = (ti.sin(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta5))
- ti.cos(seta1) * ti.cos(seta5)).ToString();
table[7] = (ti.sin(seta1) * (ti.cos(seta2, seta3, seta4) * a4 + ti.cos(seta2,
seta3) * a3 + ti.cos(seta2) * a2)).ToString();
//31,32,33,34
table[8] = (ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) * ti.cos(seta6)
+ ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta6)).ToString();
table[9] = (-ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta5) * ti.cos(seta6)
+ ti.cos(seta2, seta3, seta4) * ti.cos(seta6)).ToString();
table[10] = (ti.sin(seta2, seta3, seta4) * ti.sin(seta5)).ToString();
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table[11] = (ti.sin(seta2, seta3, seta4) * a4 + ti.sin(seta2, seta3) * a3 +
ti.sin(seta2) * a2).ToString();
//41,42,43,44
table[12] = "0";
table[13] = "0";
table[14] = "0";
table[15] = "1";
param = new Parameters() { param11 = table[0],
param12 = table[1],
param13 = table[2],
param14 = table[3],
param21 = table[4],
param22 = table[5],
param23 = table[6],
param24 = table[7],
param31 = table[8],
param32 = table[9],
param33 = table[10],
param34 = table[11],
};
paramSeta = new ParameterSetas(){
setA1 = realSeta1.ToString(),
setA2 = realSeta2.ToString(),
setA3 = realSeta3.ToString(),
setA4 = realSeta4.ToString(),
setA5 = realSeta5.ToString(),
setA6 = realSeta6.ToString()
};
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variableList.Add(param);
variableListSeta.Add(paramSeta);
}
TxCount.Clear();
ExelT.ExelT( variableList, @"c:\Datainput.xlsx");
ExelS.ExelT(variableListSeta, @"c:\DataTarget.xlsx");
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
A2.Text = "0";
A3.Text = "0";
A4.Text = "0";
}

}
}
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Class Tregone
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ป.โท
{
class Tregone
{
public double sin(double a)
{
double result;
result = Math.Sin(a);
return result;
}
public double sin(double a, double b)
{
double result;
result = (Math.Sin(a) * Math.Cos(b)) + (Math.Cos(a) * Math.Sin(b));
return result;
}
public double sin(double a, double b, double c)
{
double result;
result = Math.Sin(a) * (
(Math.Cos(b) * Math.Cos(c))
- (Math.Sin(b) * Math.Sin(c))
)
+ Math.Cos(a) * (
(Math.Sin(b) * Math.Cos(c))
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+ (Math.Cos(b) * Math.Sin(c))
);
return result;
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
public double cos(double a)
{
double result;
result = Math.Cos(a);
return result;
}
public double cos(double a, double b)
{
double result;
result = (Math.Cos(a) * Math.Cos(b)) + (Math.Sin(a) * Math.Sin(b));
return result;
}
public double cos(double a, double b, double c)
{
double result;
result = Math.Cos(a) * (
(Math.Cos(b) * Math.Cos(c))
- (Math.Sin(b) * Math.Sin(c))
)
- Math.Sin(a) * (
(Math.Sin(b) * Math.Cos(c))
+ (Math.Cos(b) * Math.Sin(c))
);
return result;
}
}
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Class WriteExel
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System.Windows.Forms;
namespace ป.โท
{
class WriteExel
{
public Excel.Application xlApp;
public Excel.Workbook xlWorkBook;
public Excel.Worksheet xlWorkSheet;
object misValue = System.Reflection.Missing.Value;
private void releaseObject(object obj)
{
try
{
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj);
obj = null;
}
catch (Exception ex)
{
obj = null;
MessageBox.Show("Exception Occured while releasing object " +
ex.ToString());
}
finally
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{
GC.Collect();
}
}
public void ExelGenerate(int row,int colum, string[] value)//16,20
{
xlApp = new Excel.ApplicationClass();
xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(true);
xlWorkSheet = (Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.get_Item(1);
for (int j = 1; j <= row; j++)
{
xlWorkSheet.Cells[j, colum] = value[j-1];
}
}
public void EndExel(string namefile)
{
string nameFile = namefile + ".xls";
xlWorkBook.SaveAs(nameFile, Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal,
misValue, misValue, misValue, misValue, Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive,
misValue, misValue, misValue, misValue, misValue);
xlWorkBook.Close(true, misValue, misValue);
xlApp.Quit();
releaseObject(xlWorkSheet);
releaseObject(xlWorkBook);
releaseObject(xlApp);
MessageBox.Show("Excel file created , you can find the file c:\\csharpExcel.xls");
}

97
}
}
Class ExelList
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Collections;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace ป.โท
{
class ExelList
{
public bool ExelT( ArrayList paramCollection,string filename)
{
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture =
System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US");
Excel.ApplicationClass excelSheet = new Excel.ApplicationClass();
excelSheet.Application.Workbooks.Add(true);
for (int j = 1; j < paramCollection.Count; j++)
{
Parameters param = (Parameters)paramCollection[j];
excelSheet.Cells[1, j] = param.param11.ToString();
excelSheet.Cells[2, j] = param.param21.ToString();
excelSheet.Cells[3, j] = param.param31.ToString();
excelSheet.Cells[4, j] = param.param12.ToString();
excelSheet.Cells[5, j] = param.param22.ToString();
excelSheet.Cells[6, j] = param.param32.ToString();
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excelSheet.Cells[7, j] = param.param13.ToString();
excelSheet.Cells[8, j] = param.param23.ToString();
excelSheet.Cells[9, j] = param.param33.ToString();
excelSheet.Cells[10, j] = param.param14.ToString();
excelSheet.Cells[11, j] = param.param24.ToString();
excelSheet.Cells[12, j] = param.param34.ToString();
}
excelSheet.Visible = true;
excelSheet.ActiveWorkbook.SaveCopyAs(filename);
excelSheet.ActiveWorkbook.Saved = true;
excelSheet.Quit();
return true;
}
}
}
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Class ExelSeta
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Collections;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace ป.โท
{
class ExelSeta
{
public bool ExelT(ArrayList paramCollection, string filename)
{
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture =
System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US");
Excel.ApplicationClass excelSheet = new Excel.ApplicationClass();
excelSheet.Application.Workbooks.Add(true);
for (int j = 1; j < paramCollection.Count; j++)
{
ParameterSetas param = (ParameterSetas)paramCollection[j];
excelSheet.Cells[1, j] = param.setA1;
excelSheet.Cells[2, j] = param.setA2;
excelSheet.Cells[3, j] = param.setA3;
excelSheet.Cells[4, j] = param.setA4;
excelSheet.Cells[5, j] = param.setA5;
excelSheet.Cells[6, j] = param.setA6;
}
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excelSheet.Visible = true;
excelSheet.ActiveWorkbook.SaveCopyAs(filename);
excelSheet.ActiveWorkbook.Saved = true;
excelSheet.Quit();
return true;
}
}
}
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ABSTRACT
This paper presents a simulation of a 6 degrees-offreedom (6R) articulated robot arm using
backpropagation neural network to solve the
problem regarding inverse kinematics for the
industrial articulated robot. The Denavit –
Hartenberg model is used to analyze the robot arm
movement. Next, the forward kinematics is used to
identify the relationships for each joint of the robot
arm and to determine various parameters for
learning system of random neural network for 5,000
data points. The simulation results show that the
robot arm can move to target positions with
precision, and the average error for the entire 6
joints is at approximately 4.03 degrees.
1. INTRODUCTION
Nowadays, technologies have greatly influenced on
our lives. Many factories in the industrial sphere,
such as car assembly industry, use robot arms as
their important tools for manufacturing. In order to
control the movement of robot arms according to
target positions, the robot arm movement needs to
be designed for stability and high precision. From
the past study for the movement of robot arm, it
found those forward and reverse kinematics are used
to design the movement system, as shown in Figure
1. These approaches have caused some difficulties
in executive of arm movement. To allow the robot
arm moving more freely and efficiently, numerous
techniques, such as fuzzy logic [2-3], are applied to
boost operational efficiency. In this regard, neural
network (NN) is an alternative approach chosen for
reducing the complexity of inverse kinematics [4-8].

Joint
Space

Forward kinematics

Inverse kinematics

Cartesian
space

Figure 1 The schematic representation of forward
and inverse kinematics [9].

Many research papers have been reported in
various types of robot arms such as 2-joint robot
arms, 3-joint robot arms, and even 6-joint robot
arms, which are articulated by different systems and
have different advantages and disadvantages. For
example, 2-joint robot arms [9], 3-joint robot arms
[10], and 4-joint robot arms [11] cannot grip objects
located in remote and difficult-to-access locations.
However, they are popular for simple tasks because
of their easy system. In contrast, 5-joint robot arms
[12-13] and 6-joint robot arms [14] have flexible
patterns, depending mainly on the nature of tasks,
such as automobile industrial factories, etc. The
robot arms with multiple joints can work in a narrow
space and complicated environment better than 2joint or 3-joint robot arms. The paper [14] has
presented the manipulator robot arm with offset
wrist using neural network for moving it to
accurately target positions. However, the robot arm
cannot reach to objects in a narrow and complicated
space, and it also has a short range of gripping. In
addition, the results show that the robot arm can
move to the target positions, but there are still high
sum of errors to cause the robot arm to a lack of
precision.
In this paper, the simulation of a 6R articulated
robot arm is presented through the use of
backpropagation neural network to solve the
problem regarding inverse kinematics utilized for
industrial factories, because the robot arm will be
similar to human arm. It can move freely and access
a narrow and multi-leveled space. There are 5,000
data points inputted to NN with cross validation for
testing movement of the robot arm in its learning.
The simulation results show that the robot arm can
move to the target positions and has more precision.
2. Proposed Method
2.1. Denavit – hartenberg model
D – H or Denavit – hartenberg [1] is a standard
model used in determining variables of robot arm
for operational analysis of the robot arm. This
model is used to find value of the variants ai, di, i,
i which are lengths of each joint, distance between
joints, close angle and each angle of each joint,
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respectively, in order to replace the value in the
matrix to find relationship between each joint
adherent with the robot arm. In the matrix model,
degree of movement between frame i and frame i –
1 is as follow:
Aii – 1(i) =

(1)

From equation (1), to determine cӨi= cosӨi, sӨi =
sinӨi, cαi= cosαร and sαi = sinαi by each value in
the matrix will be replaced by the parameters
derived from the D-H model which is found from
the robot arm analyzed in Fig. 2. The robot arm with
6 degrees is dependent. We can analyze the
relationship between each joint, as shown in Table
1.

Figure 3 Transformation matrix of the robot arm.
2.2. Forward kinematics
Calculating the movement of robot arm to the target
point using joint angles is called as forward
kinematics analysis. These equations are created by
transformation matrixes, as shown in Fig. 3, in
which the configurations of each model of robot
arms will has different equations in following the
patterns to particular models of such robot arms. In
this research, the equations of the robot arms are 6joint robot arms with the model equation.
Combining each equation and each joint together are
as follows:

(2)
Figure 2 The 6R articulated robot arm analyzed by
D – H.
Table 1 D-H Parameters of the robot arm.
ai

di

I

i

Link 1

0

0

90

1

Link 2

a2

0

0

2

Link 3

a3

0

0

3

Link 4

a4

0

-90

4

Link 5
Link 6

0
0

0
0

90
0

5
6

According to the analysis in Table 1, various
values can be replaced in the transformation matrix
A01 to A56, as shown in Fig. 3. For example, A01
represents a movement from frame 0 to frame 1
(designating Ci as cosi and Si as sini etc).

which (n,o,a) are rotation elements of
transformation matrix and px, py, pz are elements of
position vector used in analyzing the movement of
robot arm toward the target points.
2.3. Model of Neural Network
Artificial neutral network (ANN) is an attempt to
imitate human brain functioning through learning
mechanism utilizing the various past samplers in
training. The ANN can be applied to the problems
with no algorithmic solutions or with too complex
algorithmic solutions to be found. Owing to the
learning ability from these samplers, it causes the
ANN to be more flexible and powerful than the
parametric approaches [16]. The component of the
ANN is comprised of various nodes which interlock
each other. Each node (n) receives the value of input
and weight for analyzing with the following
equation:
(3)
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which P is a total node number, wi is the weight
value of input, xi is input which taken into and b is
bias value added into the sum amount of that node.
Then the sum amount of input which its weight
value is already adjusted will be assessed through
activation function to achieve the output and then
transmit to the node in the next layer. The equation
model is as follows:
(4)
Figure 4 A proposed model of neural network.
when y is output, n is the sum of the weighted
inputs and

ƒ is activation

function. Normally, the

activation function has various types, both linear
and non-linear. We can select types for appropriate
to its function such as sigmoid function, threshold
function, hyperboric tangent function etc.
The ANN has been instructed for capability to
analyze outcome by adjusted/trained the weight.
During the operating process in each nodes and go
through such appropriate activation function in order
to make the required output to be consistent to the
output acquired from training as much as possible.
The less error has occurred by changing the value of
the weights and biases. The ANN will be divided
into three parts which are an input layer, a hidden
layer(s) and an output layer. The input layer is
responsible for receiving data through the process of
hidden layer(s) and then showing the outcome
through output layer. The outcome from each node
of each layer will be sent to the node of the next
layer respectively. The amount of node input and
node output is equal to the amount of input
parameter and output parameters which we required.
2.4. The Structure of Back Propagation Neural
Network
In this paper, the 12 parameters used in this
experiment are derived from the process of forward
kinematic. These 12 parameters are divided into two
parts as follows. Nine parameters are rotation matrix
and three parameters are position vector. From
training data, we will get 6 outputs which are
various angles of the robot arms that will move the
imitated robot arms to coordinated target. The
training data derived from the equation (2) will have
5000 data. This data is chosen by random. Seventy
percents (70%) are the data used for training while
another thirty percents (30%) is used for testing and
validation.

After the trial and errors for many times, we
finally get the multilayer model of backpropagation
neural network which is comprised of 1 hidden
layer 40 nodes and an output layer 6 nodes
wherewith the input layer is equal to the amount of
parameters as mentioned before (12 parameters or
12 nodes), as shown in Fig. 4. The nodes between
the input and hidden layer will have activation
function as sigmoid function. But the output layer
will have the activation function as linear function.
Therefore, the answer will be above the value -1 to
+1. For the training process, the weight value will
be adjusted by Levenberg-Marquardt algorithm due
to fastest training algorithm for the networks of
moderate sizes.
3. Simulation Results
From the simulation results, we use randomly 5,000
data points inputted to NN with cross validation for
testing movement of the robot arm in its learning.
The simulation results show that the robot arm can
move to target positions with precision, and the
average error for the entire 6 joints is at
approximately 4.03 degrees, as shown in Figure 5.

Figure 5 Errors of joints angles in degrees for each
joint.
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Table 1 shows comparisons of the 6R robot
arms. It can be seen from Table 1 that input nodes,
hidden layers, sum of errors, reach to areas and
distances of movements in this paper are better than
those of the paper [14].
Table 1 Comparisons of the 6R robot arms.
Titles

This paper

[14]

Input Nodes

5,000

8,000

Hidden layers/
Number of Nodes
Sum of Errors

1 / 40

2 / 12,24

4.03 degrees

Complex

8.78 degrees
Manipulator
Robot with
offset wrist
Simple

Long

Short

Arm Models
Reach to Areas
Distances of
Movements

Articulated
Robot

Figure 6 shows examples of six graphs of the 6joints robot arm for comparing the error results
between the training output (dotted line) and target
output (solid line).

Figure 6 Examples of six graphs of the 6-joints
robot arm for comparing the error results between
the training output (dotted line) and target output
(solid line).
5. CONCLUSION
The ANN is a tool for researchers who likely use to
solve such complicated and difficult problems. In
this paper, the ANN has been applied to solve
problems of inverse kinematics problem of the robot
arm with 6-joint robot arms using backpropagation
algorithm in ANN training. Structural pattern like
the inverse kinematics of 6-joint robot arms is
highly complicated. Therefore, ANN method is a
good alternative for this problem solving. However,
the proper usage of ANN method with multilayer is

not so easy. Roughly experiment is easily done. But
making the outcome from the trail be accurately fit
to the target’s position is very difficult due to huge
neural network’s structure needs data with high
resolution and the data’s width should not too large.
As a result of experimental outcome, the analysis
shows that motion degree prediction of robot arms is
at the satisfied accuracy level while the error is at
approximately 5 degrees.
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1. INTRODUCTION
Nowadays, technologies have greatly influenced
on our lives. Many factories in the industrial sphere,
such as car assembly industry, use robot arms as their
important tools for manufacturing. In order to control
the movement of robot arms according to target
positions, the robot arm movement needs to be
designed for stability and high precision. From the
past study for the movement of robot arm, it found
those forward and inverse kinematics are used to
design the movement system, as shown in Figure 1.
These approaches have caused some difficulties in
executive of arm movement. To allow the robot arm
moving more freely and efficiently, numerous
techniques, such as fuzzy logic [2-3], are applied to
boost operational efficiency. In this regard, neural
network (NN) is an alternative approach chosen for
reducing the complexity of inverse kinematics [4-8].
Joint
Space

Forward kinematics

Inverse kinematics

Cartesian
space

Figure 1 The schematic representation of forward
and inverse kinematics [9].
Many research papers have been reported in
various types of robot arms such as 2-joint robot
arms, 3-joint robot arms, and even 6-joint robot arms,
which are articulated by different systems and have

different advantages and disadvantages. For example,
2-joint robot arms [9], 3-joint robot arms [10], and 4joint robot arms [11] cannot grip objects located in
remote and difficult-to-access locations. However,
they are popular for simple tasks because of their
easy system. In contrast, 5-joint robot arms [12-13]
and 6-joint robot arms [14] have flexible patterns,
depending mainly on the nature of tasks, such as
automobile industrial factories, etc. The robot arms
with multiple joints can work in a narrow space and
complicated environment better than 2-joint or 3joint robot arms. The paper [14] has presented the
manipulator robot arm with offset wrist using neural
network for moving it to accurately target positions.
However, the robot arm cannot reach to objects in a
narrow and complicated space, and it also has a short
range of gripping. In addition, the results show that
the robot arm can move to the target positions, but
there are still high sum of errors to cause the robot
arm to a lack of precision.
In this paper, the simulation of a 6R articulated
robot arm is presented through the use of
backpropagation neural network to solve the problem
regarding inverse kinematics utilized for industrial
factories, because the robot arm will be similar to
human arm. It can move freely and access a narrow
and multi-leveled space. There are 5,000 data points
inputted to NN with cross validation for testing
movement of the robot arm in its learning. The
simulation results show that the robot arm can move
to the target positions and has more precision.
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2. Proposed Method
2.1. Denavit – hartenberg model
D – H or Denavit – hartenberg [1] is a standard
model used in determining variables of robot arm for
operational analysis of the robot arm. This model is
used to find value of the variants ai, di, i, i which
are lengths of each joint, distance between joints,
close angle and each angle of each joint, respectively,
in order to replace the value in the matrix to find
relationship between each joint adherent with the
robot arm. In the matrix model, degree of movement
between frame i and frame i – 1 is as follow:
Aii – 1(i) =

According to the analysis in Table 1, various
values can be replaced in the transformation matrix
A01 to A56, as shown in Fig. 3. For example, A01
represents a movement from frame 0 to frame 1
(designating Ci as cosi and Si as sini etc).

(1)

From equation (1), to determine cӨi= cosӨi, sӨi =
sinӨi, cαi= cosαร and sαi = sinαi by each value in
the matrix will be replaced by the parameters derived
from the D-H model which is found from the robot
arm analyzed in Fig. 2. The robot arm with 6 degrees
is dependent. We can analyze the relationship
between each joint, as shown in Table 1.

Figure 3 Transformation matrix of the robot arm.
2.2. Forward kinematics
Calculating the movement of robot arm to the target
point using joint angles is called as forward
kinematics analysis. These equations are created by
transformation matrixes, as shown in Fig. 3, in which
the configurations of each model of robot arms will
has different equations in following the patterns to
particular models of such robot arms. In this
research, the equations of the robot arms are 6-joint
robot arms with the model equation. Combining each
equation and each joint together are as follows:
(2)

Figure 2 The 6R articulated robot arm analyzed by
D – H.
Table 1 D-H Parameters of the robot arm.
ai

di

I

i

Link 1

0

0

90

1

Link 2

a2

0

0

2

Link 3

a3

0

0

3

Link 4

a4

0

-90

4

Link 5
Link 6

0
0

0
0

90
0

5
6

which (n,o,a) are rotation elements of
transformation matrix and px, py, pz are elements of
position vector used in analyzing the movement of
robot arm toward the target points.
2.3. Model of Neural Network
Artificial neutral network (ANN) is an attempt to
imitate human brain functioning through learning
mechanism utilizing the various past samplers in
training. The ANN can be applied to the problems
with no algorithmic solutions or with too complex
algorithmic solutions to be found. Owing to the
learning ability from these samplers, it causes the
ANN to be more flexible and powerful than the
parametric approaches [16]. The component of the
ANN is comprised of various nodes which interlock
each other. Each node (n) receives the value of input
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and weight for analyzing with the following
equation:

(70%) are the data used for training while another
thirty percents (30%) is used for testing and
validation.

(3)
which P is a total node number, wi is the weight
value of input, xi is input which taken into and b is
bias value added into the sum amount of that node.
Then the sum amount of input which its weight value
is already adjusted will be assessed through
activation function to achieve the output and then
transmit to the node in the next layer. The equation
model is as follows:
(4)
when y is output, n is the sum of the weighted
inputs and

ƒ

is activation function. Normally, the

activation function has various types, both linear and
non-linear. We can select types for appropriate to its
function such as sigmoid function, threshold
function, hyperboric tangent function etc.
The ANN has been instructed for capability to
analyze outcome by adjusted/trained the weight.
During the operating process in each nodes and go
through such appropriate activation function in order
to make the required output to be consistent to the
output acquired from training as much as possible.
The less error has occurred by changing the value of
the weights and biases. The ANN will be divided into
three parts which are an input layer, a hidden layer(s)
and an output layer. The input layer is responsible for
receiving data through the process of hidden layer(s)
and then showing the outcome through output layer.
The outcome from each node of each layer will be
sent to the node of the next layer respectively. The
amount of node input and node output is equal to the
amount of input parameter and output parameters
which we required.

Figure 4 A proposed model of neural network.
After the trial and errors for many times, we finally
get the multilayer model of backpropagation neural
network which is comprised of 1 hidden layer 40
nodes and an output layer 6 nodes wherewith the
input layer is equal to the amount of parameters as
mentioned before (12 parameters or 12 nodes), as
shown in Fig. 4. The nodes between the input and
hidden layer will have activation function as sigmoid
function. But the output layer will have the activation
function as linear function. Therefore, the answer
will be above the value -1 to +1. For the training
process, the weight value will be adjusted by
Levenberg-Marquardt algorithm due to fastest
training algorithm for the networks of moderate
sizes.
3. Simulation Results
From the simulation results, we use randomly
5,000 data points inputted to NN with cross
validation for testing movement of the robot arm in
its learning. The simulation results show that the
robot arm can move to target positions with
precision, and the average error for the entire 6 joints
is at approximately 4.03 degrees, as shown in Figure
5.

2.4. The Structure of Back Propagation Neural
Network
In this paper, the 12 parameters used in this
experiment are derived from the process of forward
kinematic. These 12 parameters are divided into two
parts as follows. Nine parameters are rotation matrix
and three parameters are position vector. From
training data, we will get 6 outputs which are various
angles of the robot arms that will move the imitated
robot arms to coordinated target. The training data
derived from the equation (2) will have 5000 data.
This data is chosen by random. Seventy percents

Figure 5 Errors of joints angles in degrees for each
joint.
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Table 1 shows comparisons of the 6R robot arms.
It can be seen from Table 1 that input nodes, hidden
layers, sum of errors, reach to areas and distances of
movements in this paper are better than those of the
paper [14].
Table 1 Comparisons of the 6R robot arms.
Titles

This paper

[14]

Input Nodes

5,000

8,000

Hidden layers/
Number of Nodes
Sum of Errors

1 / 40

2 / 12,24

4.03 degrees

Complex

8.78 degrees
Manipulator
Robot with
offset wrist
Simple

Long

Short

Arm Models
Reach to Areas
Distances of
Movements

Articulated
Robot

Figure 6 shows examples of six graphs of the 6joints robot arm for comparing the error results
between the training output (dotted line) and target
output (solid line).

Figure 6 Examples of six graphs of the 6-joints robot
arm for comparing the error results between the
training output (dotted line) and target output (solid
line).
5. CONCLUSION
The ANN is a tool for researchers who likely use
to solve such complicated and difficult problems. In
this paper, the ANN has been applied to solve
problems of inverse kinematics problem of the robot
arm with 6-joint robot arms using backpropagation
algorithm in ANN training. Structural pattern like
the inverse kinematics of 6-joint robot arms is highly
complicated. Therefore, ANN method is a good
alternative for this problem solving. However, the

proper usage of ANN method with multilayer is not
so easy. Roughly experiment is easily done. But
making the outcome from the trail be accurately fit to
the target’s position is very difficult due to huge
neural network’s structure needs data with high
resolution and the data’s width should not too large.
As a result of experimental outcome, the analysis
shows that motion degree prediction of robot arms is
at the satisfied accuracy level while the error is at
approximately 5 degrees.
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