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1. บทนํา
โครงงานนี้ ได้ออกแบบระบบหุ่นยนต์หลายตัว โดยหุ่นยนต์ภายในกลุ่มจะต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายวัตถุ 3
ชิ้น ไปยังเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ให้ วัตถุท้งั 3 ชิ้น คือ ทรงกระบอกสี น้ าํ เงิน ทรงสี่ เหลี่ยมสี เขียว และปรึ ซึมหน้า
ตัดรู ปสามเหลี่ยมสี แดง
ระบบหุ่ นยนต์หลายตัวที่พฒั นาขึ้น จะใช้หุ่นยนต์ยหี่ อ้ Surveyor SRV-1 หุ่นยนต์ภายในกลุ่มจะทํางาน
ภายในสนามพื้นสี ขาว และจะต้องติดต่อสื่ อสารกันภายใต้เครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เครื อข่ายเดียวกัน
และระบบหุ่นยนต์หลายตัวที่พฒั นาขึ้นจะประกอบด้วยหุ่นยนต์แบบเดียวกัน (Homogeneous) นอกจากนี้ ระบบ
หุ่ นยนต์หลายตัวที่พฒั นาขึ้น เป็ นระบบขนาดเล็ก สามารถรองรับหุ่ นยนต์ได้ไม่เกิน 5 ตัว
สําหรับการพัฒนาระบบหุ่นยนต์หลายตัว จะแบ่งเป็ น 5 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
1) การจัดเตรี ยมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงาน ได้แก่ การเตรี ยมสนาม วัตถุ และหุ่นยนต์
Surveyor SRV-1
2) การพัฒนาโปรแกรมสําหรับบริ หารระบบหุ่นยนต์หลายตัว หรื อที่เรี ยกว่า Console
3) การพัฒนาส่ วนประมวลผลภาพที่ได้รับมาจากกล้องบนตัวหุ่นยนต์ เพือ่ หาตําแหน่งของวัตถุ
4) การออกแบบวิธีการที่ให้หุ่นยนต์นาํ วัตถุไปวางไว้ ณ เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
5) การทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบหุ่ นยนต์หลายตัว เทียบกับระบบหุ่ นยนต์ตวั เดียว
ในส่ วนของการจัดเตรี ยมวัสดุ และการพัฒนาโปรแกรมบริ หารระบบหุ่นยนต์หลายตัว ผูพ้ ฒั นาได้
ดําเนินการพัฒนาแล้ว สําหรับส่ วนประมวลผลภาพ ผูพ้ ฒั นาได้พฒั นาไปแล้วบางส่ วน และพบปัญหาในระหว่าง
การพัฒนาด้วย และสําหรับการออกแบบวิธีการที่ให้หุ่นยนต์นาํ วัตถุไปวางไว้ ณ เป้ าหมาย กับการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของระบบหุ่นยนต์หลายตัว ผูพ้ ฒั นายังไม่ได้เริ่ มดําเนินการแต่อย่างใด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบนี้ คือ ระบบหุ่นยนต์หลายตัว จะต้องทํางานได้เร็ วกว่า
ระบบหุ่นยนต์ตวั เดียว และระบบหุ่ นยนต์หลายตัวจะต้องทนต่อความผิดพลาดได้ดีกว่าระบบหุ่นยนต์ตวั เดียว
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2. รายละเอียดการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
2.1 ศึกษา Console และ Library ที่นาํ มาใช้ สั่งงานหุ่นยนต์
เนื่องจากหุ่ นยนต์ Surveyor SRV-1 เป็ นหุ่นยนต์ Open Source ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Linux ดังนั้น
ผูพ้ ฒั นาทุกคนจึงมีสิทธิ์พฒั นาโปรแกรมที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ หรื อที่เรี ยกว่า Console หรื อพัฒนา Library เพื่อใช้
ควบคุมหุ่นยนต์ได้เอง นอกจากนี้ยงั สามารถแก้ไข Firmware ภายในตัวหุ่ นยนต์ได้อีกด้วย ตัวอย่าง Console
ควบคุมหุ่ นยนต์ Surveyor SRV-1 ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น Java Console [3] ส่ วน Library สําหรับหุ่นยนต์ ที่
ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย คือ Library ของโปรแกรม RoboRealm [2]

รูปที่ 1 (ซ้าย) Java Console สําหรับควบคุมหุ่นยนต์ Surveyor SRV-1
(ขวา) ตัวอย่างการนํา Library ของ RoboRealm มาใช้สร้างเป็ น Console ควบคุมหุ่นยนต์ Surveyor SRV-1
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การสัง่ งานหุ่ นยนต์ Surveyor SRV-1 สามารถทําได้ 2 แบบ คือ
1) โดยการส่ งคําสัง่ ไปในรู ปแบบของ Byte Array ผ่านโปรโตคอล TCP หรื อ UDP สําหรับรู ปแบบของ
คําสัง่ สามารถดูได้ที่ http://www.surveyor.com/SRV_protocol.html [4]
2) โดยการเขียนโปรแกรมลงบนตัวหุ่นยนต์โดยตรง ซึ่งอาจใช้วิธีการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจํา
แฟลซ (Flash Memory) ของหุ่นยนต์ หรื อใช้วิธีแก้ไข Firmware บนตัวหุ่ นยนต์กไ็ ด้
จากการศึกษาในขั้นตอนนี้ ผูพ้ ฒั นาได้เห็นตัวอย่าง Console เป็ นจํานวนมาก ที่พฒั นาขึ้นเพื่อใช้ควบคุม
หุ่นยนต์ Surveyor SRV-1 อย่างไรก็ตาม งานของผูพ้ ฒั นาเป็ นงานเฉพาะทาง ที่จาํ เป็ นต้องใช้ Console ที่มี
รู ปแบบการทํางานแตกต่างจาก Console ที่มีอยูแ่ ล้ว กล่าวคือ Console ต้องสามารถสั่งงานหุ่นยนต์ได้หลายๆ ตัว
พร้อมกัน อีกทั้งยังมี Library เป็ นจํานวนมาก ที่สามารถนํามาใช้สร้าง Console ได้อย่างสะดวก ผูพ้ ฒั นาจึงใช้วิธี
สร้าง Console ใช้เอง โดยอ้างอิงจากซอร์สโค้ดของ Console ที่มีอยูแ่ ล้ว
2.2 ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมบนหุ่ นยนต์
การเขียนโปรแกรมลงบนตัวหุ่ นยนต์ สามารถทําได้โดยการเก็บโปรแกรมลงในหน่วยความจําแฟลซ
ของหุ่นยนต์ หรื อใช้การแก้ไข Firmware แต่จากการปฏิบตั ิ ผูพ้ ฒั นาพบว่า การเก็บโปรแกรมลงในหน่วยความจํา
แฟลซสะดวกกว่ามาก และยืดหยุน่ กว่าในกรณี ที่ตอ้ งการโหลดโปรแกรมอื่นใส่ ในตัวหุ่นยนต์ ผูพ้ ฒั นาจึง
เลือกใช้วิธีการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจําแฟลซของหุ่นยนต์ แล้วจึงค่อยสัง่ ให้โปรแกรมนั้นทํางาน
การส่ งโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปเก็บลงในหน่วยความจําแฟลซของหุ่ นยนต์ สามารถทําได้ 2 วิธี
หลัก คือ
1) ใช้โปรโตคอล XMODEM [5] ซึ่งเป็ นโปรโตคอลอย่างง่ายที่ใช้ในการส่ งไฟล์ และมีความสามาร
ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการส่ ง โปรแกรมที่รองรับการส่ งไฟล์ผา่ นโปรโตคอล XMODEM เช่น
โปรแกรม TeraTerm [6]
2) ใช้วิธีการสร้าง Console โดย Console จะเรี ยกใช้โปรโตคอลของหุ่ นยนต์ Surveyor SRV-1 เพื่อส่ ง Byte
Array ไปบอกหุ่ นยนต์ที่จะโหลดโปรแกรมใส่ ก่อน จากนั้น Console จึงค่อยส่ งโปรแกรมไป
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รู ปที่ 2 โปรแกรม TeraTerm ที่รองรับโปรโตคอล XMODEM

จากการศึกษาในขั้นตอนนี้ ผูพ้ ฒั นาพบว่าการใช้โปรแกรม TeraTerm ในการส่ งไฟล์ มีความยุง่ ยากกว่า
การสร้าง Console ขึ้นมาใช้เอง ทั้งนี้เนื่องจากการส่ งโปรแกรมผ่านโปรแกรม TeraTerm จะต้องนําโปรแกรม
เก็บลงไฟล์ก่อน แล้วจึงค่อยส่ งไฟล์ไป และหากต้องการให้โปรแกรมบนหุ่นยนต์ทาํ งาน จะต้องเรี ยกใช้
โปรแกรม TeraTerm อีกครั้งหนึ่ง แต่ถา้ เป็ น Console ที่เขียนขึ้นเอง ผูพ้ ฒั นาสามารถออกแบบ Console ให้มี
ที่วา่ งสําหรับใช้แก้ไขโปรแกรม และมีปุ่มสําหรับโหลดโปรแกรมลงบนตัวหุ่นยนต์ รวมทั้งมีปุ่มสัง่ ให้โปรแกรม
บนตัวหุ่ นยนต์ทาํ งานอีกด้วย ผูพ้ ฒั นาจึงใช้วิธีสร้าง Console สําหรับโหลดโปรแกรมขึ้นเอง โดยจะนําการ
ทํางานทั้งหมดไปรวมไว้กบั Console ที่สร้างไว้ในขั้นตอนแรก
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2.3 สร้ าง Console ไว้ สาํ หรั บเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
จากปัญหาที่วา่ Console ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ไม่สามารถเชื่อมต่อหุ่นยนต์ได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน และ
การเขียนโปรแกรมลงในหน่วยความจําแฟลซของหุ่นยนต์มีความลําบากพอสมควร ผูพ้ ฒั นาจึงทําการพัฒนา
Console ขึ้นใช้งานเอง โดยผูพ้ ฒั นาจะใช้ Library ของ AForge.NET [1] เพื่อพัฒนา Console และ Console ที่
พัฒนาขึ้น จะมีความสามารถในการสัง่ งานหุ่ นยนต์เบื้องต้น เช่น การควบคุม Motor การสัง่ งาน Laser การรับ
ภาพจากกล้องบนตัวหุ่ นยนต์มาแสดงผลและประมวลผล เป็ นต้น และมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมลง
ในหน่วยความจําแฟลซของตัวหุ่นยนต์
การสัง่ งานทัว่ ไป สามารถทําได้โดยการส่ งข้อความในรู ปแบบที่กาํ หนดให้ ผ่านโปรโตคอล TCP หรื อ
UDP เช่น หากต้องการสัง่ ให้ Motor เดินหน้าเป็ นเวลา 0.7 วินาที จะต้องส่ ง Byte Array เป็ น 0x4D 0x32 0x46
0x14 (หรื อเขียนอยูใ่ นรู ปข้อความอักขระได้เป็ น “M22F”) หรื อหากต้องการสัง่ เปิ ด Laser จะต้องส่ ง Byte Array
เป็ น 0x6C (หรื อเขียนอยูใ่ นรู ปข้อความอักขระได้เป็ น “l”) เป็ นต้น
การเขียนโปรแกรมลงบนหน่วยความจําแฟลซ สามารถทําได้โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1) ส่ งข้อความ “zc” เพื่อทําการล้างข้อมูลเดิมในหน่วยความจําแฟลซออกให้หมด
2) ส่ งข้อความ “E” เพื่อเข้าสู่โหมด Editor สําหรับแก้ไขข้อมูลในหน่วยความจําแฟลซ
3) สําหรับแต่ละบรรทัดของโปรแกรม ให้ส่งข้อความ “I” ไปบอกหุ่นยนต์ก่อน เพื่อบอกว่าจะทําการเพิ่ม
ข้อมูลลงในหน่วยความจําแฟลซ
4) ส่ งโปรแกรมบรรทัดนั้นเข้าไป
5) ส่ งข้อความ 0x1B หรื อเป็ นข้อความแสดงการกด Esc Key เพื่อออกจากโหมดการเพิ่มข้อมูล
6) ทําขั้นตอนที่ 3-5 เรื่ อยๆ จนส่งโปรแกรมครบทุกบรรทัด
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รูปที่ 3 (ซ้าย) Console ที่พฒั นาขึ้น เพื่อใช้สงั่ งานพื้นฐานให้กบั หุ่นยนต์
(ขวา) Console ที่พฒั นาขึ้น เพื่อใช้สาํ หรับโหลดโปรแกรมลงบนหน่วยความจําแฟลช

2.4 ศึกษาวิธีการสื่ อสารระหว่ างหุ่นยนต์ แบบ Peer-to-Peer
ในระบบหุ่นยนต์หลายตัว หุ่นยนต์แต่ละตัว มีความจําเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารกับหุ่นยนต์ตวั อื่นๆ แต่
เนื่องจากหุ่นยนต์ Surveyor SRV-1 ยังไม่มี Library สําหรับการติดต่อสื่ อสารระหว่างหุ่นยนต์กบั หุ่นยนต์
โดยตรง [11] ดังนั้น ผูพ้ ฒั นาจึงต้องจําลองการสื่ อสารระหว่างหุ่นยนต์แบบ Peer-to-Peer ขึ้นมาเอง โดยการ
ทํางานของระบบการสื่ อสารแบบ Peer-to-Peer แบบเสมือน จะมีพ้นื ฐานมาจากระบบการสื่ อสารแบบ
Infrastructure
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2
1

3
4

รู ปที่ 4 วิธีการติดต่อสื่ อสารระหว่างหุ่นยนต์ 2 ตัว

2.5 ศึกษา PicoC Interpreter [7], [8]
PicoC เป็ นภาษาที่มีการทํางานแบบ Interpreter และมีพ้นื ฐานการทํางานมาจากภาษา C แต่ได้ถูก
ลดทอนฟังก์ชนั การทํางานบางอย่างออกไป เพื่อให้ตวั PicoC มีขนาดเล็ก และเหมาะที่จะนําไปใส่ ไว้ในอุปกรณ์
ขนาดเล็ก เช่น หุ่นยนต์ เป็ นต้น
เช่นเดียวกัน หุ่นยนต์ Surveyor SRV-1 ก็รองรับโปรแกรมที่เขียนในรู ปแบบ PicoC จากการศึกษาใน
ขั้นตอนนี้ ผูพ้ ฒั นาพบว่า PicoC ในหุ่ นยนต์ Surveyor SRV-1 สามารถรองรับการสัง่ งานทัว่ ไป เช่น การสัง่ งาน
Motor การสัง่ งาน Laser หรื อการสัง่ งานผ่านอุปกรณ์ตรวจหาระยะทาง เป็ นต้น และรองรับการประมวลผลภาพ
(Image Processing) [9] เช่น การหาสี ของวัตถุ การตรวจหาวัตถุ การหาขอบของวัตถุ เป็ นต้น รายละเอียดของ
การสัง่ งานหุ่ นยนต์ดว้ ย PicoC สามารถดูได้ที่ http://www.surveyor.com/C.html
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั Surveyor ยังไม่มีคู่มือการเขียนโปรแกรมรู ปแบบ PicoC อย่างละเอียด เพื่อสัง่ งาน
หุ่นยนต์ ผูพ้ ฒั นาจึงตัดสิ นใจเปลี่ยนวิธีการประมวลผลภาพ จากที่ทาํ บนหุ่ นยนต์ มาทําบนคอมพิวเตอร์ชวั่ คราว
2.6 ออกแบบสนามและวัตถุสาํ หรั บหุ่นยนต์
ในขั้นตอนนี้ จะนําแผ่นพลาสติกแข็งสี ขาว มาวางต่อกันดังรู ป จากนั้น จึงทําการสร้างวัตถุ 3 ชิ้น คือ
ทรงกระบอกสี น้ าํ เงิน ทรงสี่ เหลี่ยมสี เขียว และปรึ ซึมหน้าตัดรู ปสามเหลี่ยมสี แดง
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รูปที่ 5 (ซ้าย) สนามพื้นสี ขาว
(ขวา) วัตถุ 3 ชิ้น แต่ละชิ้นมีสีและรู ปทรงแตกต่างกันไป

2.7 เขียนโปรแกรมจับภาพวัตถุ ที่ได้ รับมาจากกล้ องบนตัวหุ่นยนต์
ในขั้นตอนนี้ ผูพ้ ฒั นาจะใช้ Library AForge.NET [1] ซึ่ งเป็ น Library ที่สามารถทําการประมวลผลภาพ
ได้ และเป็ น Library เดียวกันกับที่ใช้สงั่ งานหุ่ นยนต์ Surveyor SRV-1
ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ผพู ้ ฒั นากําลังดําเนินการอยู่ และพบว่ามีปัญหาพอสมควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะ
กล่าวต่อไปในหัวข้อ อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
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3. ความก้ าวหน้ าเมื่อเทียบกับกําหนดการทีว่ างไว้
จากตารางเวลาการดําเนินงาน ผูพ้ ฒั นาพบว่า ความก้าวหน้าของโครงงาน ช้ากว่าที่ได้กาํ หนดไว้ ทั้งนี้
เพราะในช่วงเดือนตุลาคม ผูพ้ ฒั นามีความจําเป็ นต้องไปทํากิจกรรมอย่างอื่น และผูพ้ ฒั นาไม่มีความคุน้ เคยกับ
การเขียนโปรแกรมลงบนหุ่นยนต์ Surveyor SRV-1 รวมทั้งยังไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบในลักษณะ
เช่นนี้มาก่อน ทําให้เกิดปัญหาตามมามากมาย อย่างไรก็ตาม ความล้าช้าของโครงงาน ก็เป็ นแรงกระตุน้ ให้
ผูพ้ ฒั นาตื่นตัวมากขึ้น

งาน

ก.ย. 53

ระยะเวลา (เดือน)
ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบตรวจจับวัตถุ
พัฒนาอัลกอริ ทึมในการ
วางแผนการเคลื่อนที่หุ่นยนต์
พัฒนาหุ่ นยนต์หนึ่งตัว เพื่อให้สามารถ
นําวัตถุไปวางไว้ในตําแหน่ง
ที่ถูกต้องได้
พัฒนาระบบหุ่นยนต์หลายตัว
เพื่อให้สามารถนําวัตถุไปวางไว้ใน
ตําแหน่งที่ถกู ต้องได้
เปรี ยบเทียบผลการทํางานที่ได้ ระหว่าง
ระบบหุ่ นยนต์หลายตัว
กับหุ่นยนต์ตวั เดียว

รู ปที่ 6 แผนการดําเนินงานแสดงถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องใช้

ม.ค. 54
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รู ปที่ 7 แผนการดําเนินงานแสดงถึงระยะเวลาที่ใช้จริ ง
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4. อุปสรรคและแนวทางการแก้ ไข
4.1 อุปสรรคเกี่ยวกับตําแหน่ งและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ที่มีผลต่ อค่ าสี ของภาพวัตถุ
เมื่อหุ่ นยนต์อยูก่ บั ที่ เราสามารถทําการหาวัตถุได้อย่างถูกต้อง โดยการบอกค่าสี ของวัตถุที่ตอ้ งการ แล้ว
จึงทําการประมวลผลภาพอย่างง่ายบนคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อหุ่นยนต์เปลี่ยนตําแหน่ง ค่าแสงที่เข้าสู่กล้องของ
หุ่นยนต์กย็ อ่ มเปลี่ยนไป ทําให้ค่าสี ของวัตถุเปลี่ยนไปด้วย เพราะระบบหุ่นยนต์ที่พฒั นาขึ้น จะทําการเก็บค่าสี
ของวัตถุเมื่อตอนสัง่ ให้ระบบเริ่ มทํางานเท่านั้น ดังนั้น ในระหว่างการประมวลผล เมื่อพบว่าวัตถุมีค่าสี ไม่ตรงกับ
ค่าสี ที่เก็บไว้ต้งั แต่ตอนแรก ระบบก็จะประมวลผลผิดว่าไม่พบวัตถุที่ตอ้ งการหา หรื อประมวลผลผิดว่าเป็ นวัตถุ
อีกชิ้นหนึ่ง ทั้งๆ ที่หุ่นยนต์อาจจะพบวัตถุชิ้นนั้นแล้วก็ได้ ตัวอย่างของการเปลี่ยนตําแหน่งหุ่นยนต์ ที่มีผลต่อสี
ของภาพ แสดงไว้ในรู ปที่ 6

รู ปที่ 8 (ซ้าย) เมื่อหุ่นยนต์อยูไ่ กลวัตถุ วัตถุจะมีแสงน้อย
(ขวา) เมื่อหุ่นยนต์อยูใ่ กล้วตั ถุ วัตถุจะมีแสงมาก และค่าสี ของวัตถุจะเปลี่ยนไป
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แนวทางการแก้ไข
1) ทําการปรับปรุ งค่าสี ของวัตถุ เมื่อพบว่าค่าสี ที่ตรวจจับได้เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป
2) ติดตั้งฉากกันแสงให้กบั สนามของหุ่นยนต์
4.2 ข้ อจํากัดของกล้ องบนตัวหุ่นยนต์
กล้องบนตัวหุ่นยนต์ สามารถปรับคุณภาพของภาพได้ 8 ระดับ และปรับความละเอียดได้ 3 ระดับ คือ
160x120 pixel, 320x240 pixel และ 640x480 pixel ถึงแม้วา่ ผูพ้ ฒั นาได้ทดลองตั้งค่าความละเอียดของภาพเป็ น
320x240 และตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็ นระดับกลาง แต่อตั ราการส่ งภาพจากตัวหุ่นยนต์มายังคอมพิวเตอร์กย็ งั
น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที ซึ่งช้ามากเมื่อมีความจําเป็ นต้องนําภาพไปประมวลผลแบบ Real-Time
สมมติฐานของผูพ้ ฒั นา คือ ความล่าช้าของการส่ งภาพ ไม่ได้ข้ ึนกับความเร็ วของเครื อข่ายไร้สาย แต่
ขึ้นกับความเร็ วของซีพียบู นตัวหุ่นยนต์ เพราะการส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายไร้สาย สามารถส่ งได้ในปริ มาณที่
มากกว่า 1 Megabytes ต่อวินาที ซึ่งเพียงพอต่อการส่ งภาพที่ความละเอียด และคุณภาพตามที่ได้กาํ หนดไว้
แนวทางการแก้ไข
1) ทําให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ชา้ ลง เพื่อให้ทาํ ประมวลผลภาพแบบ Real-Time ได้ทนั ท่วงที
2) พยายามย้ายการประมวลผลภาพทั้งหมด ให้ไปอยูใ่ นตัวหุ่นยนต์ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู ้เกี่ยวกับ
PicoC ด้วย
4.3 ความไม่ ค้ นุ เคยของผู้พัฒนาต่ อภาษา PicoC [10]
ถึงแม้วา่ ภาษา PicoC จะมีความคล้ายคลึงกับภาษา C แต่ผพู ้ ฒั นาก็ไม่เคยใช้ภาษา PicoC สําหรับทําการ
ประมวลผลภาพบนตัวหุ่ นยนต์ Surveyor SRV-1 มาก่อน อีกทั้งคําสัง่ ในการประมวลผลภาพบนตัวหุ่ นยนต์ ที่อยู่
ในรู ปแบบ PicoC ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริ ษทั Surveyor เพียงผูเ้ ดียว แต่บริ ษทั ก็ยงั ไม่ได้ออกคู่มือประกอบการใช้
งานที่ละเอียด ทําให้ผพู ้ ฒั นาต้องใช้เวลาศึกษานานกว่าปกติ และ ณ ขณะนี้ ผูพ้ ฒั นาก็ยงั ไม่สามารถเรี ยกใช้คาํ สัง่
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ในการประมวลผลภาพบนตัวหุ่นยนต์ได้ ทําให้ผพู ้ ฒั นาจําเป็ นต้องนําภาพจากหุ่ นยนต์ มาประมวลผลที่
คอมพิวเตอร์เป็ นการชัว่ คราว
แนวทางการแก้ไข
1) เรี ยนรู ้การใช้งาน PicoC โดยเร็ วที่สุด เพื่อให้สามารถทําการประมวลผลภาพบนตัวหุ่นยนต์ได้
2) หากผูพ้ ฒั นาไม่สามารถเขียนโปรแกรมเพือ่ ให้หุ่นยนต์ทาํ การประมวลผลภาพได้ ผูพ้ ฒั นาจะต้องพัฒนา
วิธีการรับ-ส่ งภาพจากหุ่นยนต์ไปยังคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็ วกว่านี้
4.4 อุปสรรคในการติดต่ อสื่ อสารระหว่ างหุ่นยนต์ ภายในกลุ่ม [11]
เนื่องจากหุ่ นยนต์แต่ละตัวในระบบหุ่นยนต์หลายตัว จําเป็ นต้องมีการติดต่อสื่ อสารกับหุ่ นยนต์ตวั อื่น
เพื่อให้สามารถประสานงานกัน และทํางานได้อย่างถูกต้อง แต่หุ่นยนต์ Surveyor SRV-1 ยังไม่รองรับการ
ติดต่อสื่ อสารกันระหว่างหุ่นยนต์กบั หุ่นยนต์โดยตรง (Peer-to-Peer) ผูพ้ ฒั นาจึงต้องหาวิธีการ เพื่อทําให้หุ่นยนต์
2 ตัวใดๆ สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้
แนวทางการแก้ไข
1) จําลองการติดต่อสื่ อสารแบบ Peer-to-Peer ระหว่างหุ่นยนต์ 2 ตัว โดยใช้พ้นื ฐานจากระบบเครื อข่าย
แบบ Infrastructure ดังนี้ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 2.4
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5. แผนการดําเนินงานขั้นต่ อไป
5.1 แก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ ตามแนวทางที่ได้ วางแผนไว้
ปัญหาที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4 ผูพ้ ฒั นาจะเร่ งแก้ไขโดยพลัน แต่หากผูพ้ ฒั นาพบว่า ปั ญหาเหล่านั้นไม่
มีผลหรื อมีผลน้อยมากต่อการพัฒนาระบบในส่ วนอื่น ผูพ้ ฒั นาจะย้อนกลับมาแก้ไขในภายหลัง สําหรับปั ญหา
เรื่ องการเปลี่ยนค่าสี ของภาพวัตถุ และปัญหาเรื่ องการเขียนโปรแกรมสัง่ งานหุ่นยนต์ดว้ ยภาษา PicoC เป็ นปัญหา
ที่มีผลต่อการทํางานของระบบโดยรวม ดังนั้น ผูพ้ ฒั นาก็จะทําการแก้ไขโดยด่วน แต่ปัญหาเรื่ องคุณภาพของภาพ
กับความเร็ วของภาพที่รับเข้ามา เป็ นปั ญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับความเร็ วของการเคลื่อนที่ของ
หุ่ นยนต์ให้ชา้ ลง ผูพ้ ฒั นาจึงเก็บปั ญหานี้ไว้ใน To-Do List และจะทําการแก้ไขในภายหลัง สําหรับปัญหาเรื่ อง
การสื่ อสารแบบ Peer-to-Peer ระหว่างหุ่นยนต์ ผูพ้ ฒั นาได้ทาํ การแก้ไขไปแล้ว

ปัญหาทีม่ ีอยู่

การจัดการกับปัญหา

อุปสรรคเกี่ยวกับตําแหน่ง

ต้องรี บแก้ไขโดยพลัน

และการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ ที่มีผลต่อค่าสี ของภาพวัตถุ
ข้อจํากัดของกล้องบนตัวหุ่นยนต์

สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

ความไม่คุน้ เคยของผูพ้ ฒั นาต่อภาษา PicoC
อุปสรรคในการติดต่อสื่ อสารระหว่างหุ่นยนต์ภายในกลุ่ม

รูปที่ 9 ปัญหาและการจัดการกับปัญหา

ต้องรี บแก้ไขโดยพลัน
ได้รับการแก้ไขแล้ว
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5.2 ออกแบบแขนสําหรั บจับวัตถุ
ทําการออกแบบแขนจับวัตถุที่จะนําไปติดตั้งบนตัวหุ่ นยนต์ ให้มีน้ าํ หนักเบา ทนทาน และสามารถ
ประคองวัตถุไว้ได้เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่
5.3 พัฒนาระบบหุ่นยนต์ ตวั เดียว เพื่อให้ สามารถทํางานได้ อย่ างถูกต้ อง
ทําการทดลองเพื่อให้หุ่นยนต์เพียงหนึ่งตัว นําวัตถุไปวางไว้ในตําแหน่งปลายทางได้ถกู ต้อง
5.4 พัฒนาระบบหุ่นยนต์ หลายตัว เพื่อให้ สามารถทํางานได้ อย่ างถูกต้ อง
เมื่อหุ่นยนต์หนึ่งตัวทํางานได้ถูกต้องแล้ว ก็จะทําการเพิม่ จํานวนหุ่นยนต์ให้มีต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยการ
พัฒนาให้หุ่นยนต์มีการประสานงานกัน เพื่อช่วยกันนําวัตถุไปวางไว้ I ตําแหน่งปลายทางได้ถูกต้อง
5.5 ย้ ายส่ วนประมวลผลภาพ จากเดิมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ ไปอยู่บนตัวหุ่นยนต์
ทําการศึกษาภาษา PicoC ที่ใช้ในการประมวลผลภาพบนหุ่นยนต์ จากนั้น จึงย้ายส่ วนประมวลผลภาพ
จากเดิมที่อยูบ่ นคอมพิวเตอร์ ไปอยูใ่ นตัวหุ่นยนต์แทน โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการประมวลผลภาพแต่
อย่างใด
5.6 ทดสอบระบบหุ่ นยนต์ หลายตัว เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพเทียบกับระบบหุ่นยนต์ ตวั เดียว
ทําการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพที่ได้ ระหว่างหุ่ นยนต์ตวั เดียว กับระบบหุ่นยนต์หลายตัว และทําการ
เปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้เคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตําแหน่งปลายทาง ระหว่างระบบหุ่นยนต์ตวั เดียว กับระบบหุ่นยนต์
หลายตัว ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการนําระบบหุ่ นยนต์หลายตัวมาใช้งาน
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6. สรุปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตลอดเวลา 20 วัน ผูพ้ ฒั นาได้พยายามพัฒนาระบบหุ่นยนต์ตวั เดียวก่อน โดยเริ่ มจาก
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเขียนโปรแกรมลงบนหุ่นยนต์ Surveyor SRV-1 การควบคุมหุ่นยนต์
Surveyor SRV-1 เบื้องต้น และการส่ งข้อมูลระหว่างหุ่นยนต์ดว้ ยกันเอง หรื อระหว่างหุ่นยนต์กบั คอมพิวเตอร์
จากนั้นจึงเตรี ยมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างวัตถุสาํ หรับให้หุ่นยนต์เคลื่อนย้าย
หรื อการสร้างสนามสําหรับระบบหุ่นยนต์หลายตัว และขั้นตอนที่ผพู ้ ฒั นากําลังดําเนินการอยู่ คือ พัฒนาวิธีการ
ประมวลผลภาพที่ได้รับมาจากกล้องบนตัวหุ่นยนต์ เพื่อหาตําแหน่งของวัตถุ
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดําเนินงาน ผูพ้ ฒั นาได้พบปัญหามากมาย ซึ่งเกิดจากการที่ผพู ้ ฒั นาไม่
คุน้ เคยกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และเกิดจากข้อจํากัดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอง
ทั้งนี้ ผูพ้ ฒั นาได้พยายามแก้ไขปัญหาให้เร็ วที่สุด โดยการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรื อใช้วิธีการอื่นมาทดแทน
ปํ ญหาเหล่านี้ทาํ ให้แผนการดําเนินงานจริ งล่าช้ากว่าที่กาํ หนดไว้
นอกจากนี้ ยังมีข้ นั ตอนการดําเนินงานอีกหลายขั้นตอน ที่ผพู ้ ฒั นายังไม่ได้เริ่ มดําเนินการ ซึ่งผูพ้ ฒั นาจะ
รี บดําเนินการให้ทนั ตามแผนการดําเนินงานที่ได้วางไว้ และผูพ้ ฒั นาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ระบบหุ่นยนต์หลายตัวที่
พัฒนาขึ้น จะต้องมีประสิ ทธิภาพดีกว่าระบบหุ่ นยนต์ตวั เดียว ทั้งในแง่ของความเร็ วในการทํางาน และความ
ทนทานต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
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