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บทคัดย่อ
สืบเนื่องจากสังคมเมืองในปัจจุบัน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการว่าจ้างผู้ดูแลที่ไว้ใจได้ รวมถึงการหาผู้ที่
มีความสามารถและความรู้เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุก็หาได้ยากเช่นกัน
ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีความสามารถในการ
ช่วยเหลือคนชราภายในบ้านขึ้นมา โดยทางผู้พัฒนาได้แบ่งส่วนของการ
พัฒนาออกเป็นสามส่วนหลักๆ คือ ส่วนเครื่องกล ส่วนวงจรไฟฟ้า และ
ส่วนระบบรับภาพและปัญญาประดิษฐิ์
ผู้พัฒนาเริ่มต้นออกแบบส่วนเครื่องกลโดยนาเอา Brushless
Motor และการเคลื่อนที่แบบ Omni Directional Wheel มาใช้เพื่อให้เกิด
รูปแบบการเคลื่อนที่ที่มีความอิสระและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
โครงสร้างทั้งหมดของตัวหุ่นยนต์ออกแบบจากโปรแกรมออกแบบที่ชื่อ
ว่า Autodesk Inventor 2008
ส่วนวงจรไฟฟ้าได้มีการนาเอา ชิปวงจรรวมFPGA มาใช้
นอกจากนั้นยังได้ทาการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อน Brushless Motor
การออกแบบวงจรและวิธีการติดต่อสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม
ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนรับภาพและปัญญาประดิษฐิ์ ได้มีการ
นาเอากล้อง Kinect มาใช้เป็นส่วนรับภาพ ทาการตรวจสอบบุคคลในภาพ
จากส่วนรับภาพ และใช้หลักการทาง Skeleton มาวิเคราะห์และตัดสินใจ
หาโครงสร้างของมนุษย์
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน ผู้พัฒนาได้พัฒนาตัวหุ่นยนต์
ต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วย Brushless Motor ผ่านวงจรไฟฟ้า FPGA ที่
ติดต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์แล็บท็อปและกล้องรับภาพ Kinect และ CAD
ของหุ่นยนต์รุ่นสมบูรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย Omni Directional Wheel
คาสาคัญ : Brushless Motor, Omni Directional Wheel, FPGA, Kinect

Abstract
According to the urban society nowadays, The percentage of
senior citizen ratio have been increasing every years and the problem
that we can not find the proper caretaker who can be trust. Therefore,

we decide to develop the autonomous robot which can help us take care
elder person in our home. We separate the development of the robot
into three part, the mechanical, electronic circuit , vision and artificial
intelligence.
In mechanical part, we start by using Brushless Motor and
Omni Directional Wheel in order to create the most independently and
effectively motion. All of 3D CAD mechanical parts are designed via
Autodesk Inventor software.
In electronic circuit part, we use FPGA, the integrated
circuit chip, to control all of electronic devices. We also study the
technique to drive the Brushless Motor, the theory to design Bootstrap,
Switching, Limited current circuit and the method to use serial port
communication. We design electronic board via Altium Designer 10 .
In vision and artificial Intelligence part, We use Kinect
camera to get the image and the method of Skeleton image processing
to analyze the human body.
The results, we create 3D CAD of final-verson robot and
the prototype robot which using Brushless Motor, FPGA electronic
board, laptop and Kinect. Camera
Keywords:
Brushless Motor, Omni Directional Wheel, FPGA,
Bootstrap, Switching, Kinect

1. บทนา
สืบเนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมากขึ้น
ทุก ปี นอกจากนั้น การว่าจ้ างผู้ ดูแ ลที่ไ ว้ใ จได้แ ละมี ทัก ษะในการดูแ ล
ผู้สูงอายุก็หาได้ยากมาก การว่าจ้างเป็นไปด้วยความยากลาบาก ประชาชน
โดยทั่วไปเลือกที่จะส่งผู้สูงอายุไปยังสถานเลี้ยงคนชรา ซึ่งนับว่าเป็นการ
บังคับจิตใจของผู้สูงอายุเหล่านั้นเป็นอย่างสูง ส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ครอบครัว ดังนั้นทางผู้พัฒนาโครงงานจึงเล็งเห็นแล้วว่าปํญหาที่ได้กล่าว
มาข้างต้นจาเป็นจะต้องแก้ไข โดยผู้พัฒนาได้ทาการศึกษาเทคโนโลยี
หลายๆอย่าง และได้พบว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ที่ปัจจุบันมีนักวิจัย

จานวนมากทั่วโลกได้ให้ความสาคัญและมีการพัฒนาการอย่างแพร่หลาย
ทั้งในด้านของปัญญาประดิษฐิ์และระบบรับภาพ เครื่องกล และระบบ
ไฟฟ้า ที่มีกล้องคุณภาพดีมากขึ้น มีจานวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐิ์ ใ ห้ ส ามารถศึ ก ษามากขึ้ น ชิ ป อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ หาได้ง่ายและราคาถูกลง จากแนวโน้มเหล่านี้สามารถบ่งชี้
ได้ว่า การทาหุ่ นยนต์ที่มีประสิทธิ์ภาพเพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุนั้น
เป็นสิ่งที่สามารถทาได้ และผลที่ได้จากการพัฒนาหุ่นยนต์ ข้างต้นขึ้นมา
ไม่เพียงหุ่นยนต์ที่พัฒนานั้นเจะป็นคาตอบสาหรับการแก้ปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ว่าไว้ข้างต้น แต่ยังส่งผลดีต่อนักพัฒนารุ่นต่อไปที่สามารถนาความรู้ที่
ตัวผู้จัดทาโครงงานรวบรวมมา นาไปต่อยอดเพื่อสร้างให้หุ่นยนต์สูงขึ้น
อีก รวมถึงโครงงานชิ้นนี้ยังเป็นการสร้างฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ในไทย ที่สามารถนาไปปรับใช้กับระบบทางอุตสาหกรรมและ
เชิงพาณิชย์ต่อไป

3.1. ส่วนเครื่องกล
มีการใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน

รูปที่ 2

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านแม็กซอนรุ่นอีซี90

นอกจากนั้นได้ทาการศึกษาระบบการเคลื่อนที่แบบโอมนิได
เร็กชั่นนอลแบบสามล้อสมมาตร

2. ลักษณะการทางานโดยรวมของหุ่นยนต์

รูปที่ 3

ล้อแบบโอมนิไดเรกชั่นนอล

รูปที่ 1 การทางานโดยรวมของหุ่นยนต์
การทางานของหุ่นยนต์เริ่มต้นจากการรับภาพผ่านกล้องเพื่อ
เข้ามาประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป หลังจากที่โปรแกรม
มวลผลในคอมพิวเตอร์ ทาการแยกแยะภาพบุคคล รวมถึงระบุตาแหน่ง
เรีย บร้อ ยแล้ ว คอมพิ วเตอร์ จ ะส่ ง โปรโตคอล(Protocol)ที่มีข้ อมูล ของ
ทิศทาง ความเร็วและข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รูปที่ 4 การวางตาแหน่งล้อโอมนิไดเร็กชั่นนอลแบบสามล้อสมมาตร
ที่เรียกว่าซีอาร์ซี(CRC)ไปยังแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จะทาการประมวลผลและส่งคาสั่งไปขับเคลื่อนมอเตอร์
รูปแบบสมการของการควบคุมการเคลื่อนแบบโอมนิได
ต่อไป
เร็กชั่นนอลแบบสามล้อสมมาตร

3. องค์ประกอบและทฤษฎีในตัวหุ่นยนต์

(1)

แบ่งเป็นสามส่วนหลัก คือ ส่วนเครื่องกล, ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
, ส่วนระบบรับภาพและปัญญาประดิษฐิ์
:

เป็นโรเตชั่น Matrix

เป็นmatrixสัมประสิทธ์ที่ขึ้นอยู่กับระยะห่าง
( )ของล้อกับจุดศูนย์กลาง
:

3.2.1. สมการการควบคุมแรงบิด
desired  err PI

e

filtered[real ]

รูปที่ 7

: เป็นค่าความเร็วที่ป้อนเข้ามาในแต่ละล้อ

3.2. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ใช้วงจรรวม FPGA ในการควบคุมแผงวงจรหลัก จ่ายไฟเลี้ยง
ให้ เ อฟพี จี เ อโดยน าวงจรรวมแอลเอม2678(LM2678) ในการลด
แรงดันไฟฟ้าด้วยวิธี Switching จากค่าสูงไปยังคาที่ต่ากว่า ซึ่งเอฟพีจีเอใช้
แรงดันขนาด 5 โวลต์
มี ร ะบบป้ อ งกั น กระแสเกิ น โดยใช้ วงจรรวมเอซี เ อส
712(ACS712)เป็ น วงจรรวมส าเร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ ห ลั ก การฮอลเอฟเฟ็ ก ที่
ตรวจสอบความเข้มของสนามแม่เหล็กในการวัดค่าของกระแสไฟฟ้า
มี ก ารน าวงจรรวมแอล6388อี (L6388E) ซึ่ ง ใช้ ห ลั ก การบู ท
แสตรป Bootstrap ในการขับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่ต้องใช้แรงดันสูง
ใช้เ อนโคดเดอร์แ บบสองเฟสในการตรวจจับความเร็วของ
มอเตอร์ไร้แปรงถ่านเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์

รูปที่ 5

เอนโคเดอร์ที่ใช้ในโครงงาน รุ่น E4P-360 ของ USdigital

รูปที่ 6

แผงวงจรหลักทีใ่ ช้ในตัวหุ่นยนต์

Torque
Convertor

u*

Motor

real

FIR

แผนภาพบล็อกไดอะแกรมการควบคุมแรงบิด

มีการนาเอาวิธีการควบคุมแรงบิดมาใช้เพื่อควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ ซึ่งมีระบบสมการที่เกี่ยวข้องดังนี้
(2)
(3)
(4)
จาก

คือแรงบิดที่ต้องการต่อแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์จึงได้
(5)
(6)
คือ ความคลาดเคลื่อนของความเร็วเชิงมุม
คือ แรงบิดที่ใช้ในการควบคุม
คือ ความเร็วเชิงมุมที่ต้องการ
คือ ความเร็วเชิงมุมที่วัดได้โดยผ่าน การ

กรอง
คือ อัตราขยายตามสัดส่วนของความคลาดเคลื่อน
คือ อัตราขยายปริพันธ์ของความคลาดเคลื่อน
คือ จานวนตัวอย่างข้อมูล
คือ สัญญาณPWM(Pulse width modulation)ที่ใช้ควบคุม
มอเตอร์
คือ แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
คือ แรงบิดสูงสุดที่ออกจากของมอเตอร์
คือ ค่าคงที่แรงบิดของมอเตอร์
คือ ค่าคงที่ความเร็วเชิงของมุมมอเตอร์
คือ ความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์
คือ ความต้านทานไฟฟ้าขดลวดของมอเตอร์
โดยได้นาเอาสมการที่ 6มาใช้ใ นการควบคุ มมอเตอร์ในการ
เคลื่ อ นที่หุ่ น ยนต์ผ่ า นแผงวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมีผ ลลั พ ธ์ต ามรู ป
ข้างล่าง

3.3. ส่วนระบบรับภาพและปัญญาประดิษฐิ์

รูปที่ 8

กราฟความเร็วมอเตอร์ควมคุมด้วยแรงบิด Kp=160,Ki=7

รูปที่ 9

ใช้ก ล้อง Kinect(คี เ น็ก ส์ )ในการรับภาพ กล้องคี เน็ก ส์จ ะทา
การประมวลผลภาพความลึกและส่งค่าบิตสีไปยังอุปกรณ์ที่ติดต่อด้วย ซึ่ง
อุปกรณ์หรือตัวโปรแกรมที่กาลังอ่านค่าจากกล้องคีเน็กส์จะต้องทาการคา
ลิเบชั่น(Calibration)ระยะทางกับค่าบิตสีที่เข้ามาเอง
ความสามารถอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตา
มองที่สุด คือความสามารถในการรับภาพเข้ามาและทาการประมวลผลให้
กลายเป็ น ภาพสามมิ ติ ไ ด้ มี ห ลั ก การคื อ กล้ อ งคี เ น็ ก ส์ จะปล่ อ ยรั ง สี
อินฟราเรดเป็นรูปแบบของจุดจากรูปแบบเหล่านี้ เมื่อกระทบถูกวัตถุใดๆ
ก็จะทาให้จุดต่างๆเกิดการเหลื่อมกัน ซึ่งการเหลื่อมกัยของจุดจะทาให้เกิด
รูปแบบเฉพาะขึ้นมา นารูปแบบที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางของข้อมูล
ภายในคีเน็กส์ก็จะสามารถระบุรูปทรงนั้นๆได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะถูก
เรียกว่า ไลท์โคดดิ้ง(Light Coding)

รูปที่ 10

กราฟผลลัพธ์ของการจูนค่า Kp และ Kp

การทดลองเลือกค่า Kp และ Ki ในการบวนการควบคุมมอเตอร์
ด้วยแรงบิด ทาการเลือกค่าที่เหมาะสมด้วยการปรับค่า Kp เมื่อKi=0 ไป
เรื่อยๆ และเลือกค่า Kp ที่สูงที่สุดก่อนการโอเวอร์ชู๊ตที่ Ki=0 ในที่นี้คือค่า
Kp=160 แล้วนาค่าKp=160 มาหาใช้ในการปรับหาค่าKi โดยที่ปรับKiไป
เรื่ อ ยๆที่ Kp=160 และเลื อ กค่ า Kiที่ ท าให้ เ กิ ด เวอร์ ชู๊ ต ประมาณ10
เปอร์เซ็นต์ของค่าสภาวะคง ในที่นี้คือ Ki=7 แล้วจึงได้ค่าKp=160และ
Ki=7เป็นค่าที่เหมาะสมที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ประเภทนี้ด้วยแรงบิด
ซึ่งได้นาทั้งสองค่านี้มาใช้ในตัวหุ่นยนต์เพื่อให้การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
แม่นยาขึ้น

หลังจากนั้นเมื่อรับภาพเข้ามาแล้วจะทาการตรวจจับตัวบุคคล
ด้วยวิธี Skeletonization

3.2.2. การติดต่อสื่อสารระหว่างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
รูปที่ 11
คอมพิวเตอร์
ใช้สายสัญญาณอนุกรม RS-232 ในการติดต่อสื่อสาร มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธี CRC-8 มีสมการโพลิโนเมียล
คือ
X8+X5+X4+1
(7)

กล้อง Kinect

ผลลัพธ์การใช้วิธี Skeletonization ในการหาโครงสร้างบุคคล

4. ผลของโครงงาน
4.1. หุ่นยนต์ต้นแบบ
สามารถสร้างหุ่ นยนต์ ต้ นแบบที่ โครงสร้างทั้ง หมดท าจาก
อลูมิเนียม หุ้มเกราะด้วยแผ่นอะคิลิก มีเสาสองเสายื่นขึ้นมาเพื่อเป็นฐาน
ยึดกับ กล้องคีเน็กส์ ส่วนขับเคลื่อนของหุ่นยนต์มีสองล้อต่อเข้ามอเตอร์
กระแสตรง ขนาด 21V สองตัว ใช้แบตเตอร์รี่ Lithium polymer 28C ของ
Dualsky มีแรงดันไฟฟ้า 2.48V จ่ายกระแส 1800mAh น้าหนักโดยของ
หุ่นยนต์รวมแบตเตอร์รี่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และโครงสร้างทั้ง หมด
ประมาณ 2.41kg
แผงวงหลักควบคุมด้วย FPGA มอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
หุ่นยนต์ ใช้มอเตอร์ไร้แปลงถ่านขนาด 99Watt ของแม็กซอนรุ่น อีซี90
กินแรงดันขนาด 1. V มี Nominal torque ขนาด 187 mNm และใช้
กระแสไฟสูง สุดในช่วง Continuous operation เท่ากับ 141 A นามา
ประกบกับ Planetary Gearhead GP 52 C ซึ่งเป็นเฟืองทดภายในขนาด
19:1 มีหน้ากว้างขนาด 21mm

4.2. CAD แคดสามมิติของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อโอมนิไดเรกชั่นนอล
แบบสามล้อ
โครงสร้างทั้งหมดทาจากอลูมิเนียม6962 ซึ่งมีความ
แข็งแรงกว่ารุ่นแรก ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับกับระบบการ
เคลื่อนที่ล้อโอมนิไดเรกชั่นนอลแบบสามล้อ แบ่งจานวนชั้นของตัว
หุ่นยนต์ออกเป็นสามชั้นเพื่อง่ายต่อการแก้ไข และเข้าถึงตัวอุปกรณ์ได้ง่าย
โดยชั้นล่างสุดใช้ในการวางล้อ ชั้นที่สองใช้บรรจุแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอร์รี่ ชั้นที่สามใช้วางคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส่วน
ฐานของกล้อง Kinect และแขนกลทีก่ าลังจะพัฒนา ประกอบด้วยเสา
อลูมิเนียมยาว 241mเสา จัดระนาบด้วยแผ่นอลูมิเนียมชิ้นที่สี่ ซึ่งจะทาให้.
เสาทั้งสี่เสามีความแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้น

รูปที่ 14

รูปที่ 12

หุ่นยนต์ตัวต้นแบบ

รูปที่ 15
รูปที่ 13

ด้านหน้าของCADหุ่นยนต์รุ่นที่สอง

ฐานรองคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

ลักษณะการวางล้อในหุ่นยนต์รุ่นที่สอง

5. สรุป
สามารถพั ฒนาหุ่ นยนต์ต้ น แบบให้ สามารถเคลื่ อ นได้ ต าม
บุคคลเป้าหมายได้สาเร็จ เพียงแต่ว่าในการทางานของหุ่นยนต์นั้นจะต้อง
ทาการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับโปรแกรมด้วยการยกมือทั้งสองข้างขึ้น ซึ่งยังถือ
ว่าไม่สะดวกนักหากใช้ในการปฏิบัติงานจริงๆ
โ ค ร ง ง า น ชิ้ น นี้ เ ป็ น ก า ร ร ว ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกล ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และปัญญาประดิษฐิ์ จึงน่าจะ
เป็ น การดี ก ว่ า ที่ ตั ว โครงงานในระยะยาวจะมี นั ก ศึ ก ษาจากหลายๆ
ภาควิชามาร่วมกันพัฒนา

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งโครงงานนี้จะสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้เลย หาก
ขาดบุคคลดังต่อไปนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้มอบ
ทุนสนับสนุนในการทาโครงงานชิ้นนี้
2. อาจารย์กาญจนพันธ์ สุขวิชชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่
ได้ให้คาแนะนา ดูแล และช่วยเหลือผู้พัฒนามาโดยตลอด
3. นายสาคเรศ แสงแก้ว ที่ได้ใ ห้ค าปรึก ษาเกี่ยวกับระบบ
ปัญญาประดิษฐิ์
4. อาจารย์ภาควิช าวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่าน ที่ได้ให้ค วามรู้
และพื้นฐานการทางานทั้งหมดตลอด ระยะเวลาสี่ปีในมหาวิทยาลัย
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