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Abstract

บทคัดย่อ
โครงสร้างเหล็กก้าวขึนมามี บทบาทอย่างมากในปั จจุบนั จึง
จําเป็ นต้องศึ กษาพฤติ กรรมที เกิ ดขึ นในเหล็กของโครงสร้ างเพือหาค่ า
ความเคลือนตัวหรื อหารู ปแบบของความเสี ยหาย โดยใช้เทคโนโลยีทีมีอยู่
ในปั จจุบนั เพือง่ายต่อการศึกษาและสะดวกในการนําข้อมูลมาวิเคราะห์
ทังนี จึงได้นาํ มาประยุกต์ใช้กบั การหาค่าเคลือนตัวของชินส่ วนเหล็ก โดย
ใช้โปรแกรม MATLAB ทีออกแบบและเขียนคําสังให้รับภาพจากกล้อง
ดิจิตอลไปวิเคราะห์คาํ นวณ หาการเคลือนตัวของจุดในชินส่ วนเหล็กโดย
ใช้จาํ นวนจุดพิกดั ภาพ เมือนําภาพมาเปรี ยบเทียบกันจะสามารถทราบค่า
การเคลือนตัวของแต่ละจุดทีกําหนดไว้ในชิ นส่ วนเหล็ก ว่ามีการเคลือน
ไป เป็ นระยะเท่าไหร่ ทําให้เห็นถึ งพฤติกรรมการรับแรงของเหล็กที
เกิดขึน และเห็นถึงรู ปแบบของความเสี ยหายของเหล็กเมือมีแรงมากระทํา
ได้โดยเพียงใช้วิธีการถ่ายภาพเท่านัน จากผลการทดลองพบว่าค่าการ
เคลือนตัวและค่าการโก่งตัว ของจุดบนคานเหล็กของกล้องวิดีโอและ
กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) มีค่าใกล้เคียงและเหมาะสม
และเมือนํามาใช้เปรี ยบเทียบกับค่าทีได้จากการวัด Dial gauge จะเห็นได้
ว่ามีค่าทีใกล้เคียงกัน ต่างกันเฉลียไม่เกินประมาณ 0.2-0.3 มิลลิเมตร และ
ในการทดสอบโดยใช้สติกเกอร์ สีแดงสะท้อนแสง ค่าการโก่งตัวทีได้ใน
แต่ ล ะจุ ดของแถวหนึ งๆมี ค่ าใกล้เ คี ย งกันมากกว่า การทดสอบโดยใช้
สติ กเกอร์ สี แ ดง ส่ ว นสติ กเกอร์ ซึ งมี ข นาดของเส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 19
มิลลิเมตร ค่าการโก่งตัวทีเกิดขึนแต่ละจุดของแถวหนึ งๆมีค่าใกล้เคียงกัน
มากกว่าการทดสอบโดยใช้สติกเกอร์ซึงมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 13
มิลลิเมตร
คําสําคัญ: การประมวลผลภาพดิจิตอล, ค่าการโก่งตัว, การเคลือนตัวของ
จุด, MATLAB

Steel has become a huge role in the present. We need to
study the behavior of the steel structure in order to determine the
frequency or pattern of damage. The technology available today make it
easy to learn and analysis. It is used to determine the motion of the steel
parts. Using MATLAB to design and write an order for the images from
digital cameras to the analysis. When the images are compared that
makes the steel movement of each point in the steel parts. It illustrates
the behavior of the steel and the pattern of damage in steel. The results
showed that the displacement and the deflection of a point on the steel
beam of the video, DSLR (Digital Single Lens Reflex) and Dial gauge
were similar. The analyzed results from the still picture in each frame
were compared with the actual values measured by Dial gage. It showed
the same trend since there was remained difference about 0.2-0.3 mm.
Keywords: image analysis, deflection, displacement, MATLAB

1. บทนํา
การทดสอบหาการโก่งตัว (Deflection) ของเหล็กนันสามารถ
หาได้จากการนําคานเหล็ก (ในทีนี ใช้เหล็กกล่อง) วางบนจุดรองรับ และ
ติดตังตัววัดการโก่ งตัว (Dial gauge) ทีจุดต่างๆของคาน แล้วใส่ แรง
กระทําภายนอกลงสู่คาน ซึ งต้องใช้เครื องมือวัดการโก่งตัวในจํานวนมาก
กรณี ทีต้องการทราบค่าการโก่งตัวของคานอย่างละเอียด นับว่าเป็ นการใช้
ทีสิ นเปลื องงบประมาณ และอาจเกิดการคาดเคลือนเนื องจากเครื องมื อ
การทดสอบ สภาพแวดล้อม หรื ออาจเป็ นผูอ้ ่านค่าเอง จึงเป็ นทีมาของการ
ใช้การถ่ายภาพในการวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้างเหล็ก เนื องจาก
เทคโนโลยีในการถ่ายภาพในปั จจุบนั ได้กา้ วหน้าไปมากทําให้ภาพทีถ่าย
ออกมามีความละเอียดสู งและสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ ของวัตถุได้
อย่างครบถ้วน การถ่ายภาพในการวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้าง
เหล็ก สามารถทํา ได้ง่ า ยกว่า การทดสอบแบบทัวไป และอาจได้ค่ า ที

แม่นยํากว่าการใช้เครื องมือในการวัด ในทีนี ใช้กล้ลอง Compact Digital
D
Camera และ D-SLR (Digital Sinngle Lens Reflex))

ผลกรระทบต่อส่ วนอื นๆ
น ของโครงสร้างได้ ดังนันการอออกแบบคานจึ ง
จําเป็ นต้
น องให้ความสําคั
า ญของการแอ่นขของคานด้วย ถึงแม้
แ คานจะมีกาํ ลัง
เพียงพพอในการรับนําหหนักบรรทุกก็ตาม
การวิเคราะะห์หาการกระจัด ความเค้น ความเคครี ยดในชินส่ วน
เครื องจักรกลหรื อโครรงประกอบของเคครื องกลด้วยวิธีไฟไนต์
ไ
เอลิเมนต์
เป็ นทีที นิ ยมใช้กนั มากขึขึ นในปั จจุ บนั โดดยเฉพาะอย่างยิงส่
ง วนหรื อโครง
ประกกอบทีมีความซับซ้ซอนทีไม่สามารถถวิเคราะห์ดว้ ยวิธีธรรมดา
ธ
ปั จจุบนั
เครื องคอมพิวเตอร์ ได้ร้ ับการพัฒนาให้มมีีขีดความสามารถในการคํานวณ
มากขึขึน จึงทําให้การวิเคราะห์ปัญหาดังงกล่าวด้วยวิธีไฟไไนต์เอลิเมนต์ทา
ได้ละเอี
ะ ยด ถูกต้อง รวดดเร็วและประหยัดดค่าใช้จ่าย

รู ปที 1 ภาพจําลอง การทดสสอบ หาการเคลือนนตัวของจุดบนชินส่
น วน
เหล็ก
การวิเคราะห์หาการเคลือนตัวขอองจุดบนชินส่ วนเหล็ก นําภาพทีถ่ายจาก
การทดสอบมา เปลียนสี สติกเกออร์ วงกลมทีอยูบ่ นคานให้
น
เป็ นสี ขาว และ
ให้ภาพด้านหลังั เป็ นสี ดาํ เพือเป็ นการลบสิ งทีลบกกวนในการหาพิกักดั ของ
วงกลม จากนันแปลงภาพเป็ น 8 บิต และให้เป็ นภาพขาวดํา กรองภภาพอีก
ที ตามด้วยเติมรู ปให้เต็มบางส่ วน จากนันลบภาพพด้านหลังออก แล้วนับ
จํานวนวงกลมทีทีมีอยูใ่ นภาพนัน จากนั
จ นค่อยหาพิกักดั ศูนย์กลางของววงกลม
ให้ค่าออกมาเก็บไว้ ภาพทีถ่ายถัถัดมาก็ทาํ แบบเดิ มแต่
ม เก็บข้อมูลไว้ค้ นละ
ั าลบกันก็จะได้ค่าระยะการเคลือนตตัวของ
ตัวแปร แล้วนําค่คาพิกดั ทีได้นนมา
วงกลม นันก็คือค่
อ าระยะการโก่งตัตวของคานเหล็กนันนเอง

รู ปที 3 ตัวอย่างของวิเคราะห์
ค ปัญหาทางงวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์

2. ระเบี
ร ยบวิธีวจิ ัย
2.1. การเตรี ยมอุ
ม ปกรณ์ และตตรวจสอบสภาพเครื องมือใน
การทดสออบ

รู ปที 2 ภาพจําลอง ลบพืนหลังแล้ว
การวิเคราะห์ภาพถ่
า าย (Analyzinng Images) เป็ นการวิ
ก เคราะห์ภาพถถ่ายใน
มุมมอง การวัดขนาดของวั
ด
ตถุทีทีปรากฏใน 2 มิติ ในทีนี การวิเคราะห์
ค
เบืองต้นของชิ นส่
น วนเหล็ก คือการวิเคราะห์รูปภาาพเพือหาค่าการเคลือน
ตัวในชินส่ วนเหหล็ก โดยทีเราติดสติกเกอร์ วงกลมมเป็ นแนวทัวทังชินส่ วน
เหล็ก ซึงสิ งทีเรราต้องการทราบคือ การเคลือนตัวของสติกเกอร์วงกลลมเมือ
มีโหลดมากระททํา ในช่วงเวลาต่างๆ
า เพือหาพฤติกรรมการเคลื
ก
อนตัตัวของ
จุดวงกลม นําไปหา การโก่งตัวของคาน
ข
คานเมือรับนําหนักบรรทุทุกจะมี
น
ผลทําให้เกิดการเปลียนรู ปโดยกการแอ่นตัว (Defleection) ทําให้แนวแกน
เดิมของคานทีเป็ป็ นเส้นตรงเปลียนนเป็ นเส้นโค้งโดยยเลือนตําแหน่งอยูยูเ่ หนือ
หรื อใต้เ ส้ น เดิิ ม การแอ่ น ตัว ของคานนี
ข
หากมีมี ค่ า มากเกิ น ไป อาจมี

2.1.1 เตรี ยมเหล็กทีจะใช้ทดสอบบโดยนํากล่องเหล็กสี เหลียมแบน
ขนาด 1550 มม.x 75 มม. หนา 3.2 มม. คววามยาว 1.8 เมตร
พ่นสี ลงบบนเหล็กรอแห้ง
2.1.2 ติดสติกเกอร์ ชุดที1ไว้ตามมจุดทีได้กาํ หนด โดยสติกเกอร์ ที
ใช้เพือหาาค่าการเคลือนตัวของเหล็กเมือมีแรงมากระทํ
ร
า (ใน
การทดสสอบทังหมด 4 ครัรัง ได้แก่ สติ กเกออร์ วงกลมสี แดง
ขนาดเส้นผ่
น านศูนย์กลาง 11.9 ซม. และ1.33 ซม. สติกเกอร์
วงกลมสี แสดขนาดเส้นผ่าานศูนย์กลาง 1.9 ซม.
ซ และ 1.3ซม.)
2.1.3 วางเหล็กลงบนเครื
ก
องกดททดสอบ และติดตังเครื
ง องไฮโดรลิค
โดยให้อยูยบ่ ริ เวณจุดกึงกลาางของเหล็ก
2.1.4 ตังกล้องทัง 3 ตัว (กล้องคคอมแพค, กล้อง DSLR, กล้อง
วิดีโอ) โดยมี
โ ระยะห่ างจาากเหล็กประมาณ
ณ 100 ซม.สู ง
ประมาณ
ณกึงกลางคาน และกล้องแต่ละตัวห่หางกันประมาณ
10 ซม.

2.1.5 ติดตั
ด งเครื องมือวัดการโก่
ก งตัว (Dial gauge) 3 ตัว วางทีแนว
สติกเกอร์ แถวที 2 แถวที 9 และแถถวที 15 ก่อนเริ มททําการ
ทดสอบ

ม
ทีจะทําการทดสอบ
ก
รู ปที 4 จัดเตรี ยมสถานที

2.2. การรทดสอบและบัันทึกผลการทดดสอบ
2.2.1 กดดบันทึกภาพและเริ มเดินเครื องมือกดทดสอบ โดยใให้แรง
ทีกระทําเพิมขึนเรื อยๆอย่
อ
างสมําเสมมอ จะมีการบันทึกภาพ
ทุกๆแรงเพิมขึนทีละ
ล 10 ขีด ( 221.0025 กิโลกรัม) จนครบ 1
รออบของ Proving Ring (2210.2500 กิโลกรัม) อ่านแและจด
บันั ทึกค่าทีได้จากเครื องมือวัดการโก่งตัว (Dial gauge)
g
จาากนันก็ทาํ การเปลีลียนจุดสติกเกอร์จดครบทั
จ
งหมด

2.2.2 นําภาพทีทีบันทึกได้จากกกล้องดิจิตอลไปวิวิเคราะห์ต่อโดย

ใช้โปรแแกรม MATLABB ทีเขียนM.File ขึนมานําข้อมูล
ทีได้ทงห
ั หมดมาสรุ ปผลขของการทดสอบ

รู ปที
ป 7 ภาพทีได้จจากการทดสอบ

2.3. การวิเคราาะห์ รูปภาพ
หลังจากทําการทดลองและ
า
ะบันทึกภาพเรี ยบร้
บ อย นําภาพเข้า
M.Fille ทีได้เขียนขึน
2.3.1 เปิ ดโปรแแกรม MATLAB เข้าใน M.File หลลังจากนันกดปุ่ ม
รัน จะมีหน้
ห าต่างให้ใส่ ขออมู
้ ลโดยช่องแรกใใส่ ตวั อักษรหน้า
ชื อของภภาพ เช่น ภาพชื อ “DSC_2293” ก็ใส่ ว่า “DSC_”
แล้วใส่ ชือเลขภาพแรก คืออภาพก่อนการกดโโหลด แล้วใส่ ชือ
เลขภาพ สุ ด ท้า ยหลัง กดโโหลด ที ได้ท าํ กาารทดสอบ ช่ อ ง
ต่อมาใส่ เป็
เ นสกุลไฟล์ของงภาพ เช่น “.jpg” ส่ วนช่องสุ ดท้าย
ใส่ ขนาดของสติกเกอร์ ทีติดบนเหล็ก เป็ นหหน่วย มิลลิเมตร
แล้วกดปุ่ปุม OK

รู ปที 5 ติดตังเครื องไฮโดรลิค และะ Dial gauge

รูปที 8 การรใส่ ขอ้ มูล

รู ปที 6 การทดสอบ

2.3.2 โปรแกรมจะรันแต่ละพิกเเซลแล้วจะเปลียนนจุดสติกเกอร์ให้
เป็ นสี ขาวว ส่ วนอืนจะเปลียยนเป็ นสี ดาํ หลังจากนั
จ นจะทําการ
ลบภาพพืพืนหลังออกแล้ววจะได้ภ าพวงกลมสี ข าวกลับ พืน

ห ลัง สี ด ํา จากนันจจะทํา การนับ วัต ถุ ที อยู่บ นภาพแ ละหา
า
ลักของสติกเกอร์ ของแต่ละภาพ โดยตั
โ ว
จํานวนแถวและหลั
โปปรแกรมจะหาจุดเซนทรอยของวงก
เ
กลมแต่ละวงแล้วทํทาการ
เก็ก็บค่า
2.3.3 โปปรแกรมจะแสดงงภาพแต่ละภาพ และแสดงค่
แ
า เซนนทรอย
(xx,y) ของแต่ละภาพพทีเก็บไว้ในMatrrix แล้วโปรแกรมมจะนํา
ค่าเซนทรอยของแต
า
ต่ละภาพลบกับภาาพแรกก่อนใส่ โหลดจะ
ห
ไดด้เป็ นค่าการโก่งตัวั
2.3.4 โปปรแกรมจะแสดงงค่า การโก่งตัว เป็ นหน่ วย พิเซล
ซ กับ
หน่วย มิลลิเมตรแล้ล้วนําค่าทีได้ไปวิเคราะห์

รู ปที
ป 11 ตัวอย่างโปปรแกรมทีหาค่ากาารโก่งตัวในแต่ละจุ
ะ ดสติกเกอร์
ในหน่วย pixel และ mm.

3. ผลการวิ
ผ
จัยและอภิปรายผล
รู ปที 9 เปลียนภภาพสี เป็ นภาพขาววดําเพือนําไปหาเซซนทรอยของจุดวงกลม
ว

การอธิ บายยพฤติกรรมของชิชิ นส่ วนเหล็ก ซึ งแแต่เดิมนันค่าการ
โก่งตัวในแต่ละจุดของงเหล็กได้จากการรอ่านค่าของ Diaal gauge ซึ งมีค่า
ความมละเอี ยดเพียงทศศนิ ย ม 2-3 ตํา แแหน่ ง เท่า นัน แต่ในการใช้กล้อ ง
ถ่ายภภาพและโปรแกรมในการคํานวณ พบว่าค่าการโก่งตั
ง วที ได้มีความ
ละเอียดถึงทศนิยมในตํตําแหน่งที 4 ซึ งมีคค่าความละเอียดมากกว่าวิธีการหา
ค่าโดดยใช้ Dial gauge ส่สวนเรื องของความถูกต้องแม่นยํานันน พบว่าค่าทีได้
จาก Dial gauge และะจากภาพถ่ายมีค่าใกล้เคียงกัน ต่างกั
ง นเฉลียไม่เกิน
ประมมาณ 0.2-0.3 มิลลิเมตร ซึ งถือเป็ นค่าทียอมรับได้ นอกจากนี
น
การใช้
กล้องถ่
ง ายภาพสามารถเก็บค่าความเคลืลื อนตัวได้เป็ นมุมกว้าง สามารถ
เลือกนํามาวิเคราะห์เป็ นจุดๆได้ ต่างกับการทดสอบโดยใใช้ Dial gaugeซึ ง
ต้อ งติติ ด ตัง ณ จุ ด ที ต้องการทราบค่
อ
า เป็ นจุ ด ๆไปซึ งททํา ให้ เ กิ ด ความ
สิ นเปปลืองและมีขนตอ
ั นมากกว่า ค่าทีไดด้จาก Dial gaugeเเป็ นค่าทีผูท้ าํ การ
ทดสออบอ่านและบันทึก จึงมีค่าความคลาดเคลือนเกิดขึนไได้ ดังนันสรุ ปได้
ว่า จากผลการศึ กษา ในการทดสอบหาาค่ า ความเคลื อนตัว ของชิ นส่ ว น
ก อมีแรงมากระทําการใช้กล้องถ่ายภาพเป็ นเครื องงมือในการค่าหา
เหล็กเมื
การโก่งตัว มีค่าความถูถูกต้องและแม่นยําาอยูใ่ นเกณฑ์ดีและะเชือถือได้

รู ปที 10 ตัวอยย่างโปรแกรมทีหาค่าเซนทรอยในหหน่วย pixel และ mm.
m

ตารางที 1 ตัวอย่
อ างผลการทดสออบ ครังที 4 ( สี แดงสะท้อนแสง 19 มม.)

ตารางที 2 หน่วยของภาพเมื
ว
อเทียบกับหน่วยสากลล

ตารางที 3 ผลตต่างของแถวที 2 กับแถวที 15
(ปรระมาณช่วงกึงกลาางคานกับใกล้Suppport)

ป 12 กราฟแสดงงผลระหว่างแรงทีทีกระทํากับการเสี ยรู
ย ปของเหล็ก
รู ปที
สติกเกอร์ทีแแถวที 2

4. สรุ
ส ปผลการทดลลอง
เนืองจากค่าการโก่
า
งตัวทีวัดจจาก Dial gauge มีความละเอี
ค
ยด
น้อยกกว่าค่าทีได้จากการวิเคราะห์ภาพถ่าายของกล้องคอมแแพค, กล้อง

DSLR และ กล้องวิดีโอ ค่าทีได้มีความน่าเชือถือและใกล้เคียงกับความ
เป็ นจริ งมากกว่าค่าจาก Dial gauge
ค่าทีได้จากกล้องคอมแพคมีค่าความแปรปรวนสู งเนืองจาก
การแกว่งของกล้องเวลาทดสอบเนืองจากใช้มือกดชัตเตอร์ จึงไม่สมควร
นํามาใช้และเปรี ยบเทียบ
ค่าทีได้จากกล้อง DSLR และ กล้องวิดีโอมีค่าใกล้เคียงกับค่า
Dial gauge กล้องทัง 2 ชนิดนี สามารถนํามาใช้ในการทดสอบได้อย่าง
เหมาะสม ทังนีขึนกับประสิ ทธิภาพของตัวกล้องเองด้วย (ในการทดลอง
กล้องวีดีโอมีขนาดรู ปทีเล็กกว่ากล้อง DSLR ทําให้ค่าทีได้อาจมีการ
คลาดเคลือนได้)
การใช้สติกเกอร์สีแดงและสี แดงสะท้อนแสงนันมีผลต่อค่า
การโก่งตัวทีเกิดขึน ในการทดสอบโดยใช้สติกเกอร์สีแดงสะท้อนแสง
ค่า การโก่งตัวทีได้ในแต่ละจุดของแถวหนึงๆมีค่าใกล้เคียงกันมากกว่า
การทดสอบโดยใช้สติกเกอร์สีแดง และสติกเกอร์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ทีต่างกัน ในการทดสอบโดยใช้สติกเกอร์ซึงมีขนาดของเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร ค่าการโก่งตัวทีเกิดขึนแต่ละจุดของแถว
หนึงๆมีค่าใกล้เคียงกันมากกว่า การทดสอบโดยใช้สติกเกอร์ซึงมีขนาด
ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร ซึ งทังกล้อง DSLR และ กล้อง
Video มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
ค่าการโก่งตัวของคานทีคิดได้จากการคํานวณด้วยมือ จะได้
ประมาณ 3.18 มิลลิเมตร ซึ งค่าทีได้จาก Dial gauge จาก 4 การทดลองได้
ประมาณ 2.05 มิลลิเมตร ต่างจากการคํานวณด้วยมือเนืองจากการทรุ ดตัว
ของฐานรองรับ ทีมีการรองด้วยลังกระดาษ

5. ข้ อเสนอแนะ
ในการทดสอบควรระวังเรื องการเคลือนตัวของกล้องขณะ
บันทึกภาพ ส่ วนตัวกล้องควรอยูใ่ นระดับเดียวกับคานป้ องกันการเกิดมุม
ก้ม มุมเงย กรณี มีการใช้กล้องมากกว่า 1 ตัว ควรจะบันทึกภาพในช่าง
เวลาเดียวกันเพือหาค่าความเค้น (Stress) ไม่เกิดการผิดพลาด กล้องยิงมี
ความละเอียดสูงค่าพิกเซล ทีเปลียนหน่วยเป็ นมิลลิเมตรจะมีค่าความ
ละเอียดมากขึน
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