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Date and Time

Section I: Tuesday 13.00 - 17.001

Section II: Wednesday 13.00 - 17.002

Section III: Thursday 08.00 - 12.003



Assessment Method

• การสอบปฏิบัติและการทดลอง 30%
(Laboratory and Practical Exercises) 

• โครงงาน 20%
(Project) 

• การสอบข้อเขียน กลางภาคปละปลายภาค 50% 
(Formal written examination – Midterm & Final)

รวม 100% 



Definitions

•Robot: An electromechanical device with 
multiple degrees-of-freedom (DOF) that is 
programmable to accomplish a variety of 
tasks.

•Robotics: The science of robots. Humans 
working in this area are called roboticists.



Definitions

•DOF: degrees-of-freedom, the number of independent 
motions a device can make. 

•Also called mobility.



Definitions

•Number of axes – two axes are required to reach any 
point in a plane; three axes are required to reach any 
point in space. 

• To fully control the orientation of the end of the arm 
(i.e. the wrist) three more axes (roll, pitch and yaw) are 
required. 

•Some designs trade limitations in motion possibilities 
for cost, speed, and accuracy. 



Definitions

•Manipulator: Electromechanical device capable 
of interacting with its environment.

•Anthropomorphic: Like human beings.

•End-effector: The tool, gripper, or other device 
mounted at the end of a manipulator, for 
accomplishing useful tasks.



Definitions

•Workspace: The volume in space that a robot’s end-
effector can reach, both in position and orientation.

•Position: The translational (straight-line) location of 
something.

•Orientation: The rotational (angle) location of something.

•Pose: position and orientation taken together.



Definitions

•Kinematics: The study of motion without regard to forces.

•Dynamics: The study of motion with regard to forces.

•Actuator: Provides force for robot motion.

•Sensor: Reads variables in robot motion for use in control.



Application

•Traditionally, robots are 
applied anywhere one of 
the 3Ds:

•Dirty

•Dangerous

•Dull



Industry Application

•Manufacturing, assembly, welding, spray 
painting, deburring, machining.



Space Robot



Robot Generation

• First Generation: non-servo, pick & place

•Second Generation: sensing device for feedback 
control.

• Third Generation: AI

• Fourth Generation: True Android



Robot Anatomy

•Base

•Shoulder

•Elbow

•Wrist

•Tool-plate

•End-effector



Common robot designs

•Cartesian

•Cylindrical

•Spherical

•Articulated

•SCARA(Selective Compliance Articulated Robot Arm)

•Mobile robots

•Humanoid robots



Cartesian Robot
•Robots which have three linear (P- joints) axes of 

movement (X, Y, Z). 

•Used for pick and place tasks and to move heavy 
loads. 

• They can trace out rectangular volumes in 3D space.



Cartesian robots: Advantage 

• The primary advantage of Cartesians is that they are capable of 
moving in multiple linear directions. 

• Cartesians are able to do straight-line insertions and are easy to 
program. 

• Cartesians have the most rigid robotic structure for a given 
length, thus more load can carry.

• Cartesians can also be used for assembly.



Cartesian robots: Disadvantage

• They require a large volume of space to operate in, though the 
whole space is not used.

• Cartesian have the largest surface area requirement of all robotic 
configurations. 

• Can reach target from top size only.

• Exposed guiding surfaces require covering in corrosive or dusty 
environments.



Cylindrical Robot
• The positions of these robots are controlled by a 

radius, a height and an angle 
• That is, two P joints and one R joint. 
• These robots are commonly used in assembly tasks 

and can trace out concentric cylinders in 3D space.



Cylindrical Robot: Advantage

• Good access into cavities and machine openings

• Simple kinematic model

• Very powerful when hydraulic drives used

• Easy to visualize



Cylindrical Robot: Disadvantages

• Restricted work space

• Prismatic guides difficult to seal from dust and liquids



Spherical Robot
•Spherical robots have two rotational R axes and one 

translational P (radius) axis. 

• The robots’ end-effectors can trace out concentric 
spheres in 3D space.



Spherical Robot: Advantage

• Covers a large volume from a central support

• Can bend down to pick objects up off the floor



Spherical Robot: Disadvantage

• Complex kinematic model

• Difficult to visualize

• Difficult to control



Articulated Robot

• The positions of articulated robots are 
controlled by three angles, via R joints. 

• These robots resemble the human arm.

• They are the most versatile robots, but 
also the most difficult to program.



Articulated Robot: Advantage

• Maximum flexibility

• Cover a large work space relative to volume of robot

• Revolute joint are easy to seal

• Can reach over and under objects



Articulated Robot: Disadvantage

• Complex kinematics

• Control of linear motion is difficult

• Structure not very rigid at full reach



SCARA Robots

•A blend of the articulated and cylindrical robots, providing 
the benefits of each. 

• The robot arm unit can move up and down, and at an 
angle around the axis of the cylinder just as in a 
cylindrical robot, but the arm itself is jointed like a 
revolute coordinate robot to allow precise and rapid 
positioning. 

• The robot consists of three R and one P joints



SCARA Robots



SCARA Robots: Advantage

• High Precision.

• High Speed in planar motion.

• Suitable for inspection and packaging work.



SCARA Robots: Disadvantage

• Limited workspace

• Can not performer various rotation.

• Low payload



Mobile Robots

•Mobile robots have wheels, legs, or other means 
to navigate around the workspace under control. 

•Mobile robots are applied as hospital helpmates 
and lawn mowers, among other possibilities.



Mobile Robots



Humanoid robots



Parallel robots

•Most of the robots discussed so far are serial robots, 
where joints and links are constructed in a serial fashion 
from the base, with one path leading out to the 
endeffector.

•Parallel robots have many “legs” with active and passive 
joints and links, supporting the load in parallel. 

•Parallel robots can handle higher loads with greater
accuracy, higher speeds, and lighter robot weight.



Parallel Robots

•However, a major drawback is that the workspace of parallel 
robots is severely restricted compared to equivalent serial robots.

•Parallel robots are used in expensive flight simulators, as 
machining tools, and can be

• used for high-accuracy, high-repeatability, high-precision robotic 
surgery.



Parallel Robots



Parallel Robots: Advantage

• Parallel robots are usually faster than traditional articulated 
robots.

• They are also stronger than serial robots because the end 
effectors is connected to more links.

• The error of the end effectors is less than the errors of 
serial robots since the errors are averaged (as opposed to 
being additive as in serial robots). 



Parallel Robots: Disadvantage

• Parallel robots are usually more limited in the workspace; for instance, 
they generally cannot reach around obstacles. 

• The calculations involved in performing a desired manipulation also 
usually harder



Robot Structure

• Robot Body / Manipulator (Mechanic)

•Actuator

• Electronic

•Controller



Robot Body / Manipulator

• Link: A rigid piece of material connecting joints in 
a robot.

• Joint: The device which allows relative motion 
between two links in a robot.



Joints

•Revolute (R) 

•Prismatic (P) 

•Spherical (S)



Technical Terms in Robotics

•Speed

•Load Bearing Capacity

•Accuracy

•Repeatability

•Work Envelope



Speed

• The amount of distance per unit time at which the robot can move, 
usually specified in inches per second or meters per second. 

• The speed is usually specified at a specific load or assuming that 
the robot is carrying a fixed weight. 

•Actual speed may vary depending upon the weight carried by the 
robot.



Load Bearing Capacity

•The maximum weight-carrying capacity of the robot. 

•Robots that carry large weights, but must still be precise are 
expensive.



Accuracy

•The ability of a robot to go to the specified position 
without making a mistake. 

• It is impossible to position a machine exactly. 

•Accuracy is therefore defined as the ability of the 
robot to position itself to the desired location with 
the minimal error (usually 0.001 inch).



Repeatability

•The ability of a robot to repeatedly position itself when 
asked to perform a task multiple times. 

•Accuracy is an absolute concept, repeatability is relative. 

•Note that a robot that is repeatable may not be very 
accurate. 

•Likewise, an accurate robot may not be repeatable.



Work Envelope

•The maximum reach, or volume within which a 
robot can operate. 

•This is usually specified as a combination of the 
limits of each of the robot's parts.



Robot Actuators

•Electric motors

•Hydraulic cylinders

•Pneumatic cylinders

•McKibben Artificial Muscles

•Piezoelectric materials



End Effectors

•End-effectors are the tools attached to the end of 
the robot arm that enable it to do useful work. 

•Most robot manufacturers either do not include end-
effectors with their robots or include a general-
purpose gripper to allow you to do simple tasks. 

•Typically, the endeffectors must be purchased or 
designed separately.



End Effectors

•Grippers

•Machine Tools

•Measuring Instruments

•Laser & Water Jet Cutters

•Welding Torches

•etc



End Effectors Angle



Robot control methods

•Lead-through programming

•Teach programming

•Off-line programming

•Autonomous

•Teleoperation

•Telerobotic



Smart Robot Sensors

•Vision

•Voice

•Tactile

•Force/Pressure

•Proximity

•Limit Switches



Robot Sensors

•Encoder (measures angle)

•Potentiometer (measures angle or length)

• LVDT (linear variable displacement transducer, measures 
length)

•Strain gauge (measures deflection)

•Ultrasonic sensor (measures distance)

• Infrared sensor (measures distance)

• Light sensor (detects presence)



Robotic Actuator

•Hydraulic

•Pneumatic

•Electrical Motor

•Solenoid



Components of automatic control systems

• Mechanical Unit

• Drives Unit

• Controller Unit



Components of automatic control systems (cont.)
• Motor: อุปกรณ์ขับเคลื่อน อยู่ในส่วนที่เป็น Joint ของหุ่นยนต์

• Speed: ควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์ให้เร็วหรือช้าได้ด้วยการควบคุมมอเตอร์

• Torque: มอเตอร์จะต้องควบคุมเร่ืองของแรงบิดเพื่อเอาชนะน ้าหนักและแรงโนม้ถ่วงของโลก

• Position: มอเตอร์จะต้องสามารถควบคุมต้าแหน่ง ได้อย่างแม่นย้า 

• Encoder: ตรวจสอบเพื่อท้าหน้าที่ในการส่งสญัญาณในการทา้งานของมอเตอร์ ให้เกิดความแม่นย้า

• CT: ตรวจสอบประมาณกระแสที่จ่ายเข้ามอเตอร์เพื่อรักษาความสามารถด้านแรงบดิของมอเตอร์ด้วย



Motion Control

• การควบคุมการเคลื่อนที่ ในเชิงระบบอัตโนมัติ หมายถึง การควบคุมการเคลื่อนที่
ของวัตถุในสภาวะต่างๆ โดยการก้าหนด

• ต าแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง ภาระกรรมที่วัตถุรับ หรือองค์ประกอบ อื่น



Electrical Motor

•DC Type

•AC Type



Electrical Motor

• มอเตอร์ไฟฟ้า มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

• Electric motors เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานที่ใช้อย่างแพร่หลาย ทั งใน
ครัวเรือน จนถึงในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่ตอ้งการความแม่นย้าสูง



DC Motor

•Brushed DC motors

•Brushless DC motors



Brushed DC Motor

• Rotor
• Stator



Brushed and Commutator

• BDC motors ไม่ต้องการอุปกรณ์ควบคุมการขับเคล่ือน

• การควบคุมการขับเคล่ือนใช้ Commutator ท้าจากทองแดงวางไว้บนแกนมอเตอร์ ต่อเข้ากับขดลวด

• เมื่อมอเตอร์หมุน ไฟฟ้าจะส่งผ่านเข้าสู่ขดลวดที่อยู่ในแกน จากการมี carbon brushes ไถลล่ืนไปบน 
Commutator ท้าให้เกิดการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่แกนกลางได้ และท้าให้แกนกลางเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า

• การสลับทิศทางการให้กระแสไฟฟ้าที่ Brush และ Commutator
จะสลับขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า

• ส่วนสัมผัส Brush และ Commutator นี  ท้าให้เกิดการสึกกร่อนมากที่สุดเพราะเป็นการเสียดสีระหว่าง
ของแข็ง



DC Motor Control

• Speed Control: Voltage

•Torque Control: Current

•Direction Control: Reverse field or armature



DC Motor Speed Control

•ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้
•วิธี Pulse Width Modulation (PWM)



Bidirectional BDC Motor Drive

• (H-BRIDGE) CIRCUIT



Problems

• เกิดการสึกกร่อนของ brushes 

• เกิด sparking และ electrical noise จากหน้าสัมผัส 

• brushes จะท้าให้เกิดข้อจ ากัดในการท าให้มอเตอร์มีความเรว็สูง 

• การมี electromagnet อยู่ที่แกนใน ท้าใหร้ะบายความร้อนได้ยาก

• การมี brushes จะจ ากัดจ านวน poles ของ armature 



Feedback Mechanisms

• การก้าหนดต้าแหน่งเชิงมุมของ มอเตอร์ต้องการ Feedback

• Sensor Feedback ที่นิยมใช้มีหลายประเภท ในปฏิบัติการนี จะแนะน้าให้รู้จัก
การใช้

•Digital Encoder

• Potentiometer



Potentiometer



Potentiometer Sensors
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Rotary Encoder

• Rotary encoder จะติดตั งไว้กับเพลา เพื่อใช้บอกต้าแหน่งและความเร็วของเพลา แบ่งเป็น 
2 ประเภท

• Relative Encoder / Incremental Encoder

• Absolute Encoder



Relative Encoder



Relative Encoder

• ใช้หลักการนับ pulse train ในการก้าหนดระยะการเคลื่อนที่เชิงมุม

• อุปกรณ์ถอดรหัส จะต้องมี counter ติดตั งมาด้วย



Relative Encoder



Relative Encoder



Relative Encoder
• แสงที่ผ่าน Disc จะแยกเป็น 2 ส่วน

• มเีฟสต่างกันอยู่ 90 องศา

• เรียกแสงเดิมว่าเฟส A และล าแสงใหม่ว่า เฟส B

• แสงนี้จะส่องผ่านไปที่ Photo diode 2 ตัว

• แปลงสัญญาณที่ได้รับนี้เป็น Square wave

• สามารถต่อเข้ากับ PLC และเคาท์เตอร์

• เพ่ือแสดงต าแหน่ง / ความเร็ว / ทิศทาง / จ านวนรอบ

• ค่าข้อมูลจะสูญหายเมื่อไฟดับ 



Absolute Encoder

• ให้ค่าต าแหน่ง โดยการอ่านรหัสที่ก าหนดให้

• ความละเอียดของค่าที่อ่านได้ ขึ้นกับจ านวน bit ที่ใช้ในการใส่รหัส

• แบ่งเป็น 2 แบบคือ

• Binary Code

•Gray Code



Absolute Encoder



Absolute Rotary Encoder : Binary

• ใช้รหัสไบนารี่แทนต าแหน่งของเพลาที่หมุน 360 องศา

• จ านวน sector = (𝟐จ้านวนบิต)

• แต่ละ sector จะเป็นช่วงละ 

• 𝜽 = 𝟑𝟔𝟎/(𝟐จ้านวนบิต)



Absolute Rotary Encoder : Binary

•Standard binary encoding

Standard Binary Encoding

Sector Contact 1 Contact 2 Contact 3 Angle

1 off off off 0° to 45°

2 off off on 45° to 90°

3 off on off 90° to 135°

4 off on on 135° to 180°

5 on off off 180° to 225°

6 on off on 225° to 270°

7 on on off 270° to 315°

8 on on on 315° to 360°

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Encoder_disc_(3-Bit_binary).svg


Absolute Rotary Encoder : Binary

• การเปลี่ยนแต่ละ sector สัญญาณเปลี่ยนแปลงมากกว่า 1 ช่อง

• หากมีสัญญาณรบกวนหรือเสียหายค่าต าแหน่งจะต่างกันมาก

• จึงไม่เป็นท่ีนิยม

• เช่น encoder อยู่ที่ 011(3) มีสัญญาณรบกวนที่บิต 2

• encoder จะแสดง 111(7)



Absolute Rotary Encoder : Gray

• แก้ไขการแสดงค่าโดยใช้ Gray code

• รหัสต าแหน่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

• ค่าบิตจะเปลี่ยนแปลงเพียงบิตเดียว



Absolute Rotary Encoder

•Gray encoding

Gray Coding

Sector Contact 1 Contact 2 Contact 3 Angle

1 off off off 0° to 45°

2 off off on 45° to 90°

3 off on on 90° to 135°

4 off on off 135° to 180°

5 on on off 180° to 225°

6 on on on 225° to 270°

7 on off on 270° to 315°

8 on off off 315° to 360°



Absolute Encoder

• ใช้เทคโนโลยีสูงกว่า

• ไม่ได้มีแค่ track โปร่งแสงกับทึบแสง

• มีร่องหลายแถวที่ใช้แทนค่าโค้ดไบนาร่ี

• แต่ละแถวแทนโค้ดไบนาร่ี 1 บิต

• แต่ละช่องที่โปร่งแสงกับทึบแสงจะแสดง ON/OFF

• แต่ละแถวจะท างานเหมือน Incremental แต่เป็นอิสระจากกัน

• ให้สัญญาณเป็นโค้ดไบนาร่ีส าหรับแต่ละองศา

• ค่าข้อมูลไม่สูญหายเมื่อไฟดับ



Brushedless DC Motor



Brushedless DC Motor (BLDC)

• ใน BLDC motor ส่วน electromagnets จะไม่เคลื่อนที่ 
แต่จะท้าหน้าที่เป็น stator

• ท้าให้ permanent magnets เป็นส่วนหมุน และ armature จะหยุด

• ในการท้างาน brush/commutator จะถูกแทนที่ด้วย electronic controller.

• Controller จะท้าหน้าที่จ่ายพลังงาน ควบคุมความเร็วและควบคุมทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์


