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แขนหุนยนตบอกพิกัด 
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บทคัดยอ 

 
บทความนี้เสนอการพัฒนาสรางแขนหุนยนตบอก

พิกัดตนแบบขนาดเล็กที่มีชุดขับเคลื่อนที่เรียกวา Wire 
Drive โดยการใชเสนลวดสลิง  การสงถายกําลังและการ
ทํางานที่แตกตางจากแขนหุนยนตทั่วไปโดยอาศัยแรง
เสียดทานระหวางผิวสัมผัสและความตึงของลวดเปนผล
ใหเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งตางจากหุนยนตขับเคลื่อนดวย
ระบบนิวเมตริก และระบบมอเตอรไฟฟา แขนหุนยนต
บอกพิกัด(SET Robot) เปนแขนหุนยนตแบบอกัมมันต
(Passive Robot) โดยมือจับใหแขนเคลื่อนที่ไปยังจุด
ตางๆตามตองการ ทั้งนี้ แขนหุนยนตจะสงขอมูลการ
บอกพิกัดของปลายแขน(End-Effector) ไปยังเคลื่อง
คอมพิวเตอรผานระบบตรวจวัด(Sensor System) และ
ระบบควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร 
 

1.บทนํา 
หุนยนตเปนเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ออกแบบมา

ใหทํางานแทนมนุษย  โดยมีลําดับการทํางานเปนลําดับ 
หุนยนตจึงมีการทํางานที่แตกตางในดานตางๆ แลวแต
การออกแบบใชงาน การใชหุนยนตแทนมนุษยทั้ง
ทางตรงและทางออมและในงานที่เสี่ยงอันตรายที่มนุษย
ไมสามารถทําได ลวนทําใหเกิดความคลองแคลวในการ
ทํางาน โดยหุนยนตจะมีลักษณะการทํางานทั้งดวยตัวเอง
หรือแบบอัตโนมัติ และแบบถูกมนุษยควบคุม ซึ่ง
หุนยนตสามารถทํางานไดหลากหลาย เชน หุนยนตแขน
กลผาตัด หุนยนตสํารวจใตน้ํา หุนยนตที่ใชในงาน

อุตสาหกรรม และ หุนยนตกูภัย เปนตน ซึ่งจากที่กลาว
มาเปนประโยชนของหุนยนตที่สามารถนํามาใชงานจริง
ไดในปจจุบัน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตนั้นมี
อยางตอเนื่องเพื่อการนําหุนยนตมาใชรวมกับงานตางๆ 
ใหงานเหลานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป   

หุนยนตนั้นมีหลายรูปแบบการทํางานแตกตางกัน 
แตหุนยนตประเภทติดตั้งอยูกับที่นั้นมีใชใน
อุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งมีความหลากหลายในการ
ทํางาน หุนยนตประเภทนี้ไดแก แขนกล หรือ แขน
หุนยนต แขนกลผาตัด เปนตน จากระบบของแขน
หุนยนตที่มีอยูนั้น จะมีใหเห็นที่ใชกันอยางแพรหลาย 
ไดแก ระบบนิวเมตริก ที่ทําใหแขนหุนยนตเคลื่อนที่ไป
มาดวยกระบอกลม และระบบมอเตอรไฟฟา ซึ่งจะติด
มอเตอรไฟฟาไวที่ตําแหนงที่จุดหมุนซึ่งถาแขนหุนยนต
ดังที่กลาวมานี้ตองรับภารน้ําหนักทั้งตัวแขนหุนยนตเอง
และน้ําหนักที่ยกมากแลวนั้น ทําใหโครงสรางของแขน
หุนยนตนั้นตองมีขนาดที่ใหใหญรองรับกับอุปกรณที่
จะตองนํามารับภาระน้ําหนักดวย เชน ถาแขนหุนยนตรับ
น้ําหนักมากในแบบระบบสงกําลังแบบลมนั้น กระบอก
สูบลมนั้นก็จะตองมีขนาดที่ใหญขึ้นเพื่อรองรับแรงดัน
มากขึ้นในการยกภาระน้ําหนักตางๆ ระบบสงกําลังจึง
ตองมีการเพิ่มการสงกําลังมากขึ้น และในแบบมอเตอร
ไฟฟานั้นที่จุดหมุนมอเตอรจะตอรับภาระน้ําหนักมาก
ขึ้นทําใหระบบชุดขับเคลื่อนสงกําลังตองมีขนาดที่ใหญ
ขึ้น เพื่อสรางแรงขับเคลื่อนที่มากขึ้น  แขนหุนยนตจึงมี
น้ําหนักที่มากขึ้น ความตองการการใชพลังงารที่สูงมาก
ขึ้นในการเคลื่อนที่ และการเคลื่อนยายทําไดลําบากมาก
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ขึ้น ถาแขนหุนยนตนั้นมีน้ําหนักที่นอยแตสามารถ
ทํางานไดเทากับแขนหุนยนตที่มีน้ําหนักมาก นั่นจึงเปน
ผลดีที่จะพัฒนาทําใหเปนผลดังที่กลาวมาได 

 

 
รูปที่ 1 แบบจําลองแขนหุนยนตบอกพิกัด 

 
จากแขนหุนยนตปกตินั้นจะเปนแขนหุนยนตที่มี

การต้ังโปรแกรมการทํางานไวหรือมีมนุษยควบคุมการ
ทํางานระยะไกลผานสายตางๆ โดยที่ไมสามารถจะใช
มนุษยบังคับใหแขนหุนยนตนั้นเคลื่อนที่ไปมาตามที่เรา
ตองการได ดังนั้นถาแขนหุนยนตนั้นทํางานไดเหมือน
แขนหุนยนตทั่วไป และยังสามารถที่จะบังคับแขน
หุนยนตไปตามที่เราตองการไดในการใชงาน จาก
แนวคิดดังกลาวจึงไดนํามาพิจารณาในการสรางแขน
หุนยนตที่มีความสามารถรวมกันทั้งสองระบบจากที่
กลาวไวแลว ซึ่งระบบสงกําลังนั้นจะตองมีสถานะที่
อิสระไดในตัว หรือระบบขับเคลื่อนสามารถตอบสนอง
การทํางานแบบ Slipได ระบบสงกําลังที่มีอยูทั่วๆไป เชน 
ระบบเฟอง ระบบสายพาน ที่มีใชอยูทั่วไปเห็นไดใน
ชีวิตประจําวัน แตมีอีกรูปแบบหนึ่งคือระบบสายสลิง 
หรือ Wire Drive ที่สามารถสงกําลังไดเชนกัน จึงนํา
ระบบ Wire Drive มาใชในระบบขับเคลื่อนซึ่งการใชส
ลิงนั้นเนื่องจากสลิงมีความกลมเทียบเทากันตลอดเสน
มากกวา ขอดีของสลิงคือ ดัดงอไดงาย ทนความรอนไดดี 
และเมื่อนํามาใชเปนระบบขับเคล่ือนนั้น ตัวแขนหุนยนต
หรือระบบอื่นๆสามารถปรับเปลี่ยนใหโครงสรางนั้นมี
ขนาดเล็กลงได เนื่องจากระบบ Wire Drive หรือสลิง
ขับเคลื่อนนั้นสามารถนํามาใชทําชุดการเคลื่อนที่ที่มี
ขนาดเล็ก ที่มีใชอยูในปจจุบัน เชน กรรไกรที่ใชในการ

ผาตัด หรือ เครน ที่แมจะมีขนาดใหญแตพ้ืนที่การทํางาน
นั้นมากกวาขนาดเครนมาก จากระบบขับเคลื่อนดังกลาว
จึงไดนํามาเปนชุดระบบขับเคลื่อนในโครงงานแขน
หุนยนต จากการที่แขนหุนยนตนั้นสามารถทําใหมีขนาด
เล็กไดซึ่งน้ําหนักก็จะเบาตามดวยนั้น ทําใหการคิด
ออกแบบการทํางานของแขนหุนยนตนั้นจะเหมือน
เครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machines) ที่มี
ลักษณะคลายแขนหุนยนตแตไมสามารถเคลื่อนที่ไป
เองฟได เปนเครื่องมือที่สามารถวัดคาตําแหนงของจุด
ตางๆ เมื่อบันทึกคาที่หลายๆ ตําแหนงนั้นผานโปรแกรม
คอมพิวเตอรถอดแบบเปนโครงสรางเสมือนจริงได ซึ่ง
จะตองมีผูทําการวัดคาเหลานั้นดวย เมื่อรวม
ความสามารถเขากับแขนหุนยนตนนั้นที่สามารถตั้ง
โปรแกรมกาทํางานในการเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงตางๆ 
ไดนั้น ซึ่งรวมกับชุดขับเคลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยสลิงแลว
แขนหุนยนตที่สามารถทํางานไดทั้งสองรูปแบบ จาก
รูปแบบการทํางานทั้งสองรูปแบบนั้นทําใหแขนหุนยนต
นี้เพิ่มความสามารถเปนสองเทาในแขนหุนยนตตัวเดียว 
เมื่อทําการพัฒนาสรางแขนหุนยนตนี้เปนสองชุดที่ตอเขา
ดวยกันแลวนั้นโดยกําหนดการทํางานของแขนหุนยนตนี้
ใหเปนกาทํางานที่สอดคลองกันคือการเคลื่อนที่เสมือน
กันหรือเคลื่อนที่พรอมกันในการบังคับตัวหลักและตัว
รองขยับตาม ซึ่งทั้งสองตัวนั้นสามารถจะทํางานแทนกัน
ไดเนื่องจาโครงสรางของระบบนั้นเหมือนกันทั้งสอง
อุปกรณ 

จากที่กลาวมาแลวถึงระบบและรูปแบบการ
ทํางานนั้นนํามาทําเปนแขนหุนยนตตนแบบที่มีการ
ทํางานทั้งแบบ Wire Drive และแบบมอเตอรที่ตําแหนง 
Joint นั้นซึ่งแขนหุนยนต สามารถวัดคาตําแหนงพิกัด
เทียบกับจุดอางอิงของแขนหุนยนตได ในรูปแบบการ
ทํางานแบบมนษยบังคับ ซึ่งจะพัฒนาตอใหมีการทํางาน
แบบหุนยนตที่เปนนการตั้งปรแกรมไวดวย ซึ่งจะทําให
แขนหุนยนตนี้มีความสามารถในการทํางานที่
หลากหลายไดมากขึ้นแขนหุนยนตมีการเคลื่อนที่และ
การหมุนซึ่งใชสมการ Homogeneous Transformation 
Matrix ซึ่งเปน Special Euclidean Group จึงเปนที่มาของ



Proceedings of the CRIT 2007              80 

ช่ือแขนหุนยนตที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังพิกัดตางๆ และ
วัดตําแหนงตางๆ ไดเปน SET Robot (Special Euclidean 
Tracking Robot) 
 

2.แนวความคดิ (Conceptual Design) 
แขนหุนยนตปกตินั้นที่พบเห็นจะเคลื่อนที่ไดโดย

อาศัยระบบทางกล เชน ระบบนิวเมตริก และระบบ
มอเตอรจะมีระบบขับเคลื่อนอยูภายในขับเคลื่อนที่จุด
หมุนของแขนหุนยนตซึ่งระบบขับเคลื่อนนั้นจะมีชุดทด
กําลังเพื่อรองรับกับน้ําหนักตัวแขนหุนยนต หรือ 
น้ําหนักที่แขนหุนยนตไดรับไว ซึ่งมีทั้งขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก โดยแขนหุนยนตนั้นมีน้ําหนักที่มาก เคลื่อนที่
ไดยากหากไมมีการควบคุมจายไฟหรือ ระบบควบคุม ใน
การควบคุมหุนยนตที่ตองการชุดควบคุมและ การ
โปรแกรมการทํางานตามที่ตองการได โดยที่เห็นทั่วไป
จะเปนในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งจําเปนตอง
ใชอุปกรณมาชวย จากรูปแบบทั่วไปสูแนวคิดใหมใน
การพัฒนาสรางแขนหุนยนตที่มีรูปแบบการขับเคลื่อน
สงกําลังที่มีการทํางานเหมือนกับแขนหุนยนตทั่วไปได
โดยการควบคุมการงาน การตั้งโปรแกรม ในการทํางาน
ตามตองการและ ยังสามารถทํางานไดอีกรูปแบบหนึ่งคือ
การทํางานลักษณะคลายกับแขนของมนุษย โดยการใช
งานควบคุมการเคลื่อนที่ดวยมือแทนการเคลื่อนที่ดวย
มอเตอรหรือระบบขับเคลื่อนอื่น โดยระบบขับเคลื่อนใน
แบบนั้นจะขับเคล่ือนและสงกําลังดวย สายสลิง (Wire 
Drive) ที่อาศัยแรงเสียดทาน บนตําแหนงผิวของเสนสลิง 
และผิวที่สัมผัสกับสลิง ซึ่งสลิงและผิวสัมผัสจะตองมี
แรงเสียดทานที่เพียงพอหรือมากกวาน้ําหนักที่ไดรับ ทํา
ใหเกิดการเคลื่อนที่ได โดยตําแหนงของพื้นที่สัมผัส
ของสลิงและผิวสัมผัสนั้นจะไมมีการยึดถาวรเพื่อ
ขับเคลื่อน แตจะอาศัยแรงเสียดทานระหวางผิววัสดุทั้ง
สอง จึงทําใหสลิง และวัสดุที่สัมผัสนั้นสามารถเกิดการ
ล่ืนไถล (Slip)ได ดังที่กลาวไปแลว ซึ่งจากการใชระบบ
ขับเคลื่อนดังกลาวนั้น จะมีผลตอขนาดและน้ําหนักของ
แขนหุนยนตซึ่งสามารถพัฒนาใหแขนหุนยนตไมวา
รูปแบบใดก็ตาม สามารถพัฒนาใหมีขนาดเล็กได

เนื่องจากการใชสลิงนั้นไมไดใชพ้ืนที่ในการติดตั้งมาก
นัก และ ในสวนของน้ําหนักที่น้ําหนักของสลิงนั้นมี
น้ําหนักไมมาก ทําใหน้ําหนักของแขนหุนยนตนั้นนอย
กวาเดิมได ซึ่งยังผลใหการทํางานและประสิทธิภาพของ
แขนหุนยนตนั้นยังมีประสิทธิภาพที่เทียบเทากับแขน
หุนยนตที่ขับเคล่ือนดวยมอเตอรได 

จากแนวคิดการบังคับควบคุมและการเคลื่อนที่
ของแขนหุนยนตนั้นจึงเปนไปไดอยางคลองตัว เพื่อ
ประโยชนในการทํางาน เชน การติดตั้งเครื่องมือไวที่
ตําแหนงปลายแขนหุนยนตเพื่อนําไปใชในงานตางๆ 
โดยมนุษยนั้นสามารถควบคุมการทํางานไดอยางใกลชิด
ได แมการทํางานของเครื่องมือนั้นมีการทํางานที่
ผิดพลาดผูควบคุมการทํางานที่ตําแหนงหนางานสามารถ
ออกแรงตานแขนหุนยนตที่มีการทํางานที่ผิดพลาดได 
เชน เมื่อแขนหุนยนตมีการเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงที่เรา
ไมไดสั่งงานไว หรือ เมื่อแขนหุนยนตนั้นกําลังเคลื่อนที่
ไปชนกับสิ่งของตางๆ ซึ่งการทํางนแบบนี้สงผลใหเกิด
ความเสียหายไดงาย ดังนั้นระบบนี้จึงเปนสวนที่เพิ่ม
ความปลอดภัยของการทํางานไดมากขึ้น 
 

3.การออกแบบ (Design) 
การสรางแขนหุนยนต SET Robot โดยในหุนยนตนี้จะ
ประกอบไปดวย 3 สวนหลัก ดังนี้ 

1. โครงสรางหุนยนต SET Robot 
2. แผงวงจรสําหรับควบคุมการทํางานตางๆ 
3. โปรแกรมการคํานวณคาดวยโปรแกรม 

MALAB 
 

การออกแบบแขนหุนยนต SET Robot เปนแขน
หุนยนตตนแบบที่ใชบอกตําแหนงพิกัด จากการ
ออกแบบแขนหุนยนตจะมีพ้ืนที่การทํางานอยูในชวง
แขนขอมนุษยที่ทําการควบคุมแขนหุนยนต ดังนั้นแขน
หุนยนตตนแบบ SET Robot จึงมีขนาดความยาวไม
แตกตางจากแขนมนุษยมากนัก จึงถือไดวาแขนหุนยนต
นั้นมีขนาดเล็ก ซึ่งแขนหุนยนตนั้นจะมี 5 Degree of 
Freedom หรือ แกนอิสระหมุนได 5 แกน โดยแกนที่ 1 
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คือสวนฐานหมุนได 180 องศา แกนที่ 2 หมุนได 90 
องศา แกนที่ 3 หมุนได 110 องศา แกนที่ 4 หมุนได 180 
องศา แกนที่ 5 หมุนได 90 องศา แขนหุนยนตจะตองมี
น้ําหนักเบา ชุดขับเคลื่อนเปนแบบชุดเฟองทดรอบ และ 
ชุดขับเคลื่อนดวยสลิง (Wire Driven) ขับเคลื่อนดวย
มอเตอรไฟฟา โดยเนนในการเลือกวัสดุที่มีน้ําหนักเบา
และแข็งแรง และราคาเหมาะสม มาเปนวัสดุในการทํา
แขนหุนยนต โดยการทาํงานของแขนหุนยนตนั้นจะมีรูป
แบการทํางานอยู 2 รูปแบบ คือ  

 

1.การทํางานแบบบังคับดวยมือ (Active Robot)   
2.การทํางานแบบตั้งโปรแกรม (Passive Robot) 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงแบบจําลองแขนหุนยนตบอกพิกัด 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงไดอแกรมโครงสรางการทํางาน 

 
รูปที่ 2 การทํางานแบบบังคับดวยมือ (Active 

Robot) นั้น ขั้นตอนการทํางานเริ่มดวย เมื่อมีการบังคับ
การทํางานดวยมือนั้น แขนหุนยนตเริ่มหมุนไปยังที่
ตําแหนงองศาตางๆ โดยที่ตําแหนงจุดหมุนนั้นไดทําการ
ติดตั้งระบบตรวจวัด เพื่อรับคาความเปลี่ยนไปความตาง
ศักยที่ตัวตานทานปรับคาไดนั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนคา
ความตางศักย คาจากระบบตรวจวัด ที่ไดจะเปนคา 
สัญญาณ Analog แตในการติดตอสื่อสารกับคอมพิวเตอร
นั้นจําเปนตองแปลงคา Analog ใหเปนสัญญาณ Digital 
โดยการใช Microcontroller ตระกูล PIC รหัส 18f2431 
หรือรหัสอื่นที่มี Analog to Digital ตามความตองการ ซึ่ง
มีตัวแปลงสัญญาณ Analog เปน สัญญาณ Digital หรือที่
เรียกวา A2D ที่รับ Analog เพียงพอกับ 5 อินพุต ซึ่ง
เหมาะสมกับแขนหุนยนต SET Robot ที่มี 5 Degree of 
Freedom เมื่อ Microcontroller ทําการแปลงคาแลวนั้น 
คาที่ไดจะถูกสงไปที่ขาสัญญาณขาออก หรือ TX ของ 
Microcontroller   ในการตอสายสัญญาณเขาคอมพิวเตอร

Analog Signal 

Encode 

Digital Signal 

Computation 

Angle of Rotation 

Position 

Process Diagram 

Passive  
Robot 

Active 
Robot 
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นั้นจะใชสาย Serial Port ซึ่งใชสําหรับการรับสงคาของ
มูลได ซึ่งจําเปนตองมี IC อีกตัวหนึ่งที่ช่ือวา MAX 232 
ที่ทําการรับสัญญาณเขาเพื่อใชติดตอสื่อสารสงสัญญา
ออกไปดวย Serial Port โดยการตอสายสัญญาณรับสง
จาก Microcontroller ไปยัง Max232  แลวตอสาย Serial 
Port กับ MAX232 ซึง่ใชรวมกันกับโปรแกรม 
HyperTerminal ที่มีอยูในระบบปฏิบัติการ WINDOWS 
ตรวจสอบคาที่ไดจาก Serial Port วามีการสงสัญญาณมา
หรือไม หรอืตรวจสอบคา A2D วาคาที่ไดนั้นเปนเทาใด  
และในการทํางานแบบ(Passive Robot) เปนการทํางาน
แบบยอนกลับแบบ (Active Robot) 
 

4.การพัฒนาสราง 
การออกแบบโครงสรางแขนหุนยนตใหมีน้ําหนัก

เบาโดยใชอลูมิเนียมและติดตั้งระบบตรวจวัดองศาการ
หมุนทุกตําแหนงการหมุนตอกับไมโครคอนโทรเลอร
แปลงสัญญาณเขาคอมพิวเตอรตอดวยพอรตอนุกรม และ
คํานวณคาพิกัดดวยโปรแกรมMATLAB และแสดงผล 

การทดลองนั้นเปนการวัดคาตําแหนงและองศา จาก
การทดลองโดยนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการ
คํานวณดวยโปรแกรม MATLAB ซึ่งคาที่ไดนั้นมีความ
แตกตางกันมากเพียงใด  

 

 
รูปที่ 4 แสดงแขนหุนยนต SET Robot 

 
รูปที่ 5 แสดงแบบจําลองแกนและการหมุนของแขนหุนยนต SET 

Robot 

 

5.ผลการทดลองและการวิเคราะห 
ตารางที่ 1 แสดงคาตําแหนง X, Y, Z ที่วัดจริงและคาที่คํานวณจาก 
MATLAB คร้ังที่ 1 

Axis คาจริง คาเฉลี่ย 

(cm.) (cm.) (cm.) 

% error 

X 47.5 50.21 5.71 

Y 20 19.74 -1.28 

Z 14 14.38 2.70 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาตําแหนง X, Y, Z ที่วัดจริงและคาที่คํานวณจาก 
MATLAB คร้ังที่ 2 

Axis คาจริง คาเฉลี่ย 

(cm.) (cm.) (cm.) 

% error 

X 32.50 35.73 9.94 

Y 10.00 10.34 3.37 

Z 14.00 14.84 5.96 
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ตารางที่ 3 แสดงคาตําแหนง X, Y, Z ที่วัดจริงและคาที่คํานวณจาก 
MATLAB คร้ังที่ 3 

Axis คาจริง คาเฉลี่ย 

(cm.) (cm.) (cm.) 

% error 

X 47.5 46.65 9.77 

Y -10 -9.07 -9.31 

Z 14 14.31 2.23 

 
 

 
ภาพที่  1 ผลการวัดและภาพที่แสดงตําแหนงการเคลื่อนที่ 

ของแขนหุนยนต 

 
จากคาที่ไดจากการทดลองคาที่ไดจากการคํานวณ

จากคอมพิวเตอรไดผลคาตําแหนง X,Y,Z ออกมา ซึ่งจาก
คาตําแหนง X นั้นจากการวัดคาจริงนั้นจะเห็นไดวา
คาเฉลี่ยของตําแหนง X นั้นมากกวาคาจริงอื่น  คา
ตําแหนงตําแหนง Y และตําแหนงตําแหนง Z ผิดพลาด
นอย คาตําแหนงตําแหนง X นั้นจะผิดพลาดมากเปนผล
จากเมื่อมีการหมุนของ Joint 1 เมื่อมีการหมุนที่ Joint 1 
นั้น ทําใหคาตําแหนง Y มีคาเพิ่มขึ้นหรือ ไมเทากับ 0 

ดังนั้นคาในตําแหนง 3 มิตินั้น ทําใหคาตําแหนง X 
เปลี่ยนไปมาก หรือคิดจาก สามเหลี่ยมมุมฉาก ทั้งนี้คา
มุมที่ผิดพลาดเพียงเล็กนอยทําให คาตําแหนง X นั้น มี
คาที่ผิดพลาดเกิดขึ้น   
 

6. สรุป 
บทความวิจัยนําเสนอการออกแบบการพัฒนาสราง 

การทดสอบทดลองและผลการวิ เคราะหของแขน
หุนยนตบอกพิกัด(SET Robot) เพื่อสามารถนําไปใช
ประยุกตใชงานบอกพิกัด ทั้งนี้แขนหุนยนตบอกพิกัด
ดังกลาวเปนแขนหุนยนตแบบอกัมมันต (Passive Robot) 
โดยมือจับใหแขนเคลื่อนที่ไปยังจุดตางๆตามตองการ 
ทั้งนี้ แขนหุนยนตจะสงขอมูลการบอกพิกัดของปลาย
แขน (End-Effector) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบ
ตรวจวัด (Sensor System) และระบบควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรเลอร ซึ่งคาที่ไดจากการทดลองและการ
ใชโปรแกรมนั้นจะมีคาความผิดพลาดเกิดขึ้น 
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