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1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การใชงานหุนยนตอัตโนมัตนิ ั้น หุนยนตจาํ เปนที่จะทราบขอมูลของสภาพแวดลอมที่หุนยนตดังกลาว
ทํางานอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่สภาพแวดลอมนั้นเปนสภาพแวดลอมที่ไมมีการควบคุม หรือ
สภาพแวดลอมที่หุนยนตไมทราบขอมูลลวงหนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้น ดังตัวอยางเชนการใช
งานหุนยนตในบานรวมกับมนุษย หุนยนตก็ยิ่งตองการขอมูลที่ครบถวนและมีความแมนยําสูง
ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหใหในชวงหลายปที่ผานมามีการนําอุปกรณรบั รูที่แตกตางกันจํานวนมาก มาใช
งานรวมกัน การใชอุปกรณรบั รูร วมกันนัน้ เปนงานที่ทาทาย เนื่องจากอุปกรณรับรูต างชนิดกันจะตรวจวัด
สภาพแวดลอมเดียวกันดวยวิธกี ารและลักษณะที่แตกตางกัน เชน อุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอร (LRF: Laser
Range Finder) สามารถตรวจวัดสภาพแวดลอมไดในรูปแบบของระยะความลึกจากตัวอุปกรณถึงวัตถุ หรือ
อุปกรณรับภาพจําพวกกลองวิดโี อสามารถตรวจจับแสงที่สะทอนจากวัตถุทําใหไดภาพของสภาพแวดลอม โดย
อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและอุปกรณรับภาพเปนอุปกรณรับรูท ี่ไดรับความสนใจเปนพิเศษซึ่งจะเห็นได
จากจํานวนบทความที่ตีพิมพเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณรับรูด ังกลาว ขอไดเปรียบของอุปกรณวดั ระยะทางดวย
เลเซอรคือสามารถใหขอมูลระยะความลึกของสภาพแวดลอมไดเปนมุมกวาง ในขณะทีก่ ลองวิดโี อสามารถให
ขอมูลภาพสีทบี่ อกถึงรายละเอียดของสิ่งของไดเปนอยางดี นอกจากนีอ้ ุปกรณทั้งสองมีราคาไมสูงนักและ
สามารถทํางานแบบทันที (Real-time) ได ดังนั้นเราสามารถนําอุปกรณทั้งสองมาประยุกตใชควบคูกันในงานทีม่ ี
ความนาสนใจไดอยางหลากหลาย เชน การนําทาง [1, 2, 3], การหยิบจับและเคลื่อนยายวัตถุ [4], การตรวจจับ
และติดตามบุคคล [5], การสรางแผนทีแ่ ละระบุตําแหนง [6], การสรางพื้นผิวสามมิติ [7, 8] และอืน่ ๆ
การนําอุปกรณรับรูหลายตัวหรือหลายชนิดมาใชงานรวมกันนั้นจะใหผลดีขึ้นอยางมากเมื่อเราทราบ
ความสัมพันธของตําแหนงของอุปกรณรับรูแตละตัวในระบบ ตัวอยางเชน ในระบบที่มีอุปกรณวดั ระยะทางดวย
เลเซอรและกลองวีดโี อนั้น การทราบความสัมพันธเชิงตําแหนงของอุปกรณทั้งสองจะทําใหเราทราบวาจุดที่อยู
ณ ตําแหนงใด ๆ นั้นมีสีเปนอยางไร เมื่ออุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรของหุนยนตบริการตรวจพบวัตถุวาง
ขวางเสนทาง หุนยนตสามารถใชภาพจากกลองเพื่อพิจารณาวาวัตถุดังกลาวเปนคนหรือสิ่งของประเภทใด ควร
จะเดินเขาใกลมากนอยแคไหน กลาวคือเราสามารถรูตําแหนงของวัตถุและรายละเอียดที่สําคัญของวัตถุดังกลาว
เชน สี, ลักษณะพื้นผิว ฯลฯ จึงมีงานวิจัยหลายชิน้ ที่นําเสนอวิธีการหาความสัมพันธเชิงตําแหนงของอุปกรณวดั
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ระยะทางดวยเลเซอรและกลอง ซึ่งรูจักกันในชื่อ “ปญหาการปรับแกคาพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวดั
ระยะทางดวยเลเซอรและกลอง” หรือ “Laser Range Finder/Camera extrinsic parameter calibration problem”
ซึ่งเปนหัวขอหลักในงานวิจยั ชิ้นนี้
วิธกี ารที่ไดรับความนิยมในการแกปญ
 หาดังกลาว คือ การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลที่ไดจาก
อุปกรณรับรูทงั้ สองที่มาจากวัตถุชนิ้ เดียวกัน โดยถาอุปกรณรับรูทั้งสองตรวจพบวัตถุชิ้นเดียวกันขอมูลที่ไดจาก
อุปกรณรับรูทงั้ สองจะมีความสัมพันธกนั ผานตําแหนงของอุปกรณรับรู สําหรับกระบวนการปรับแกพารามิเตอร
ดังกลาวจะทําโดยการหาความสัมพันธเชิงตําแหนงที่ทําใหขอมูลจากอุปกรณรับรูทั้งสองสอดคลองกันมากที่สุด
อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญของวิธกี ารทีก่ ลาวมาคือขอมูลนําเขา คุณภาพของผลลัพทจะแปรผันตามคุณภาพของ
ขอมูลนําเขาทีใ่ ชในการคํานวนเปนอยางมาก จึงเปนที่มาของการปรับปรุงและคัดกรองขอมูลเลเซอรเพื่อการ
ปรับแกพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอรและกลอง
2 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
การปรับแกพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและกลองถูกกลาวถึงมาตัง้ แตป
1995 โดย Wasielewski และ Strauss [9] ซึ่งไดนําเสนอวิธีการในการปรับแกพารามิเตอรโดยใชอุปกรณอางอิง
เขามาชวยในการปรับแก อุปกรณดังกลาวมีลักษณะเปนแผนกระดาษที่ถูกพับตรงกลางใหเปนสันนูนและระบาย
สีกระดาษทั้งสองสวนดวยสีขาวและสีดํา จากลักษณะดังกลาวทําใหขอ มูลที่ไดจากอุปกรณวดั ระยะทางดวย
เลเซอรปรากฏเปนเสนตรงสองเสน ซึ่งจุดที่เปนสันสามารถคํานวนไดจากจุดตัดของเสนตรงทั้งสองจึงได
ตําแหนงที่คอนขางแมนยํา นอกจากนี้การทาสีบริเวณทั้งสองใหแตกตางกันทําใหสามารหาเสนที่เปนสันกระดาษ
ไดงายจากภาพจากกลอง เมือ่ ไดชุดขอมูลคูจุดและเสนมากพอจึงนําชุดขอมูลที่ไดมาผานกระบวนการทําให
เหมาะที่สุด (Optimization) จนไดคาพารามิเตอรภายนอกที่เหมาะสม
สําหรับกระบวนการหาคาเหมาะสมที่สุดจนไดคาพารามิเตอรภายนอกที่เหมาะสม ทําไดโดยการกําหนด
ฟงกชันเปาหมายเปนฟงกชันซึ่งรับชุดขอมูลคูจุดและพารามิเตอรภายนอก จากนั้นจึงหาพารามิเตอรภายนอกที่ทํา
ใหฟงกชันดังกลาวมีคาเหมาะที่สุด โดยฟงกชันที่ไดรับความนิยมในงานวิจยั ทีถ่ ูกนําเสนอในชวงหลายปทผี่ าน
มาสามารถแบงออกเปนสองแบบ ไดแก ฟงกชันความผิดพลาดของการฉายจุดเลเซอรลงในภาพจากกลองใน
กรอบอางอิงภาพ และฟงกชนั ความผิดพลาดของตําแหนงจุดเลเซอรในกรอบอางอิงสามมิติ
2.1 ฟงกชันความผิดพลาดของการฉายจุดเลเซอรลงในภาพจากกลองในกรอบอางอิงภาพ
การคํานวนความผิดพลาดทําโดยการฉายจุดขอมูลเลเซอรลงในภาพที่ไดจากกลอง จากนั้นจึงวัดระยะตั้ง
ฉากจากจุดที่ฉายไดกับเสนขอบของวัตถุในภาพ [9, 12, 13] สําหรับฟงกชันความผิดพลาดในรูปแบบนี้ถูก
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นําไปใชในงานตางๆ เชน การตรวจหาบุคคล [14], การรูจ ําวัตถุ [15], การนําทางอัตโนมัติในหุนยนต [16, 17],
การสรางแผนที่ของสิ่งแวดลอม [18] หรือการปรับแกพารามิเตอรรวมกับอุปกรณชนิดอื่นๆ [19] เปนตน
ในป 2006 Mei และ Rives [12] ไดนําเสนอวิธกี ารปรับแกพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวดั
ระยะทางดวยเลเซอรและกลองออมนิ โดยมีบทวิเคราะหทางคณิตศาสตรในกรณีตางๆ ไดแก กรณีที่เลเซอรมี
ลักษณะเปนลําแสงและมองเห็นได, กรณีที่เลเซอรมีลกั ษณะเปนเสนและมองเห็นได และกรณีที่เลเซอรไม
สามารถถูกมองเห็นได งานวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นวาในสองกรณีแรกที่ลําแสงเลเซอรมองเห็นได การหา
พารามิเตอรภายนอกสามารถทําไดโดยใชขอ มูลจากอุปกรณรับรูทั้งสองเพียงชุดเดียว ตางกับกรณีที่
ลําแสงเลเซอรไมสามารถมองเห็นได การหาพารามิเตอรภายนอกตองมีการเปลี่ยนมุมมองของกลองหรือมีการ
เคลื่อนยายวัตถุอางอิงเพื่อใหไดชุดขอมูลที่แตกตางกันจํานวนหลายชุด
ในป 2007 Ganhua Li และคณะ [13] ไดนําเสนอบทวิเคราะหลักษณะของอุปกรณอางอิงแบบตางๆ เชน
แบบจุด แบบเสน และแบบระนาบ และสรุปไดวาอุปกรณอางอิงแบบเสนมีความเหมาะสมที่สุด จึงนําเสนอ
อุปกรณอางอิงแบบใหมซึ่งมีลักษณะเปนแผนกระดานสามเหลี่ยม ซึ่งจะทําใหการเก็บขอมูลแตละครั้งจะไดคู
ขอมูลจํานวนสองคูจากดานทั้งสองของสามเหลี่ยมที่ตัดกับระนาบของอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร จากผล
การทดลองทําใหทราบวาแผนสามเหลี่ยมดังกลาวควรเปนสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งสงผลใหไดพารามิเตอรภายนอก
ที่มีความแมนยํามากที่สุด
2.2 ฟงกชันความผิดพลาดของตําแหนงจุดเลเซอรในกรอบอางอิงสามมิติ
การคํานวนความผิดพลาดทําโดยอาศัยอุปกรณอางอิงที่มลี ักษณะเปนตารางหมากรุก การใชตารางหมาก
รุกทําใหสามารถบอกการวางตัวของระนาบของวัตถุอางอิงเทียบกับกลองได จากนั้นจึงคํานวนคาความผิดพลาด
จากระยะทางระหวางจุดเลเซอรและระนาบดังกลาว [10, 11] โดยงานวิจัยนีถ้ ูกในไปใชในงานตางๆ เชน การรูจํา
รถยนต [20], การนําทางอัตโนมัตใิ นหุนยนต [21, 22], การสรางแผนที่ของสิ่งแวดลอม [23] หรือการปรับแก
พารามิเตอรรว มกับอุปกรณชนิดอื่นๆ [24, 25, 26] เปนตน
ในป 2004 Zhang และ Pless [10] ไดปรับเปลี่ยนลักษณะของอุปกรณอา งอิงและวิธีการตรวจวัดอุปกรณ
ดังกลาว โดยอุปกรณอางอิงที่ใชมีลกั ษณะเปนตารางหมากรุกสี่เหลี่ยมทําใหขอมูลที่ไดจากอุปกรณวดั ระยะทาง
ดวยเลเซอรมลี กั ษณะเปนสวนของเสนตรงหนึ่งเสน ดังนัน้ จุดแรกและจุดสุดทายของสวนของเสนตรงจึงเปน
บริเวณขอบของแผนตารางหมากรุกดังกลาว และเนื่องจากขอบของกระดานมีสีตัดกับพื้นหลังทําใหกลอง
สามารถตรวจวัดเสนขอบได จึงสามารถรวบรวมชุดขอมูลคูจุดและเสนเพื่อใชในการปรับแกพารามิเตอรไดอยาง
เพียงพอ แตความแตกตางของงานวิจยั นี้คอื กระดานดังกลาวมีลักษณะเปนตารางหมากรุกทําใหเราสามารถระบุ
ตําแหนงคราวๆของระนาบของกระดานหมากรุกเทียบกับกลองได เราจึงมีคาคําตอบเริ่มตนทีด่ ีใหกบั
กระบวนการหาคาเหมาะสมที่สุดและไดคาพารามิเตอรภายนอกแมนยําขึ้น
4

ในป 2005 Dupont, Keriven และ Fuchs [11] ไดปรับเปลีย่ นตัววัดคาความผิดพลาดสําหรับกระบวนการ
หาคาเหมาะสมที่สุด จากเดิม [10] ไดเสนอใหวัดคาความผิดพลาดจากระยะทางของจุดเลเซอรไปยังระนาบของ
กระดานตามแนวตั้งฉาก แตในงานวิจยั นี้ไดเสนอใหวัดจากระยะทางของจุดเลเซอรไปยังระนาบของกระดาน
ตามแนวรัศมีของอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร นอกจากนี้งานวิจยั นี้ไดนําเสนอวิธีการคัดกรองขอมูลที่นาจะ
เกิดจากความผิดพลาดในการอานคาของอุปกรณรับรูออกไปเพื่อทําใหผลการทดลองที่ไดมีความถูกตองแมนยํา
มากขึ้น
3 วัตถุประสงคงานวิจัย
เพื่อพัฒนาวิธีการปรับปรุงและคัดกรองขอมูลเลเซอรสําหรับการปรับแกพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวัดระยะทางดวย
เลเซอรและกลอง โดยการปรังปรุงขอมูลเลเซอรจะใชเพียงขอมูลที่ไดจากอุปกรณรับรูทั้งสองไมมีการเพิ่มขอมูลจากอุปกรณรับรู
อื่นอีก และการคัดเลือกขอมูลเปนแบบอัตโนมัติเพื่อชวยคัดกรองขอมูลที่ไมถกู ตองออกจากระบบโดยไมเพิม่ ความยุงยาก

ในการปรับแกพารามิเตอร
4 ทฤษฎีและอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานวิจยั
4.1 อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร (Laser Range Finder)
อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร (LRF: Laser Range Finder, หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา LADAR: Laser
Detection and Ranging) เปนเทคโนโลยีการวัดระยะจากตัวอุปกรณถึงวัตถุดวยการปลอยลําแสงเลเซอรขนาด
เรียวเล็กออกไปเปนจังหวะสั้นๆและวัดพลังงานที่วัตถุสะทอนกลับมา อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรถกู ใชงาน
อยางแพรหลาย เชน การวัดและสํารวจ การออกแบบสถาปตยกรรม การสรางโมเดลสามมิติ การสรางแผนทีเ่ พื่อ
การนําทาง การลงจอดของยานอวกาศ ฯลฯ อุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอรแตละรุน จะใชแสงเลเซอรที่ยาน
ความที่ตางๆกันซึ่งสวนใหญจะอยูใ นชวงของแสงอินฟราเรด (600–1000 นาโนเมตร) วัตถุที่สามารถวัดไดมี
ความหลากหลายสูง เชน ผนัง โตะไม กอนหิน พื้นกระเบื้อง กลองโฟม กลองพลาสติก เปนตน
การคํานวนระยะของวัตถุแบงออกเปนสองวิธีหลัก คือ วิธีที่หนึ่งแบบ "Incoherent" ซึ่งวัดระยะทางจาก
ปริมาณพลังงานที่สะทอนกลับมา และวิธีทสี่ องแบบ “Coherent” ซึ่งวัดความเหลื่อมล้าํ ของคาบซึ่งจะถูกรบกวน
ไดงายกวาแบบแรก วิธีการวัดทั้งสองวิธีจะตองอาศัยการปลอยลําแสงเลเซอรออกไปซึ่งแบงเปน ลําแสงพลังงาน
ต่ํา และลําแสงพลังงานสูง สําหรับลําแสงพลังงานต่ํานั้นจะใชพลังงานนอยมาก (ระดับหนึ่งไมโครจูล) และสวน
ใหญจะปลอดภัยตอสายตา สวนลําแสงพลังงานสูงมันจะถูกใชในงานวิจัยดานชัน้ บรรยากาศ
อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรประกอบไปดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน (รูปที่ 1) ไดแก
- แสงเลเซอร มีชวงความยาวคลื่น 600-1000 นาโนเมตร อุปกรณที่ปลอยลําแสงเลเซอรในชวงความ
ยาวคลื่นนี้มรี าคาถูก แตจะสงผลกระทบตอสายตาทําใหตองจํากัดปริมาณพลังงานที่เลเซอรปลอย
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ออกมา ในบางงานเลเซอรทใี่ ชจะมีความยาวคลืน่ เกินกวา 1000 นาโนเมตรซึ่งปลอดภัยตอสายตาที่
ระดับพลังงานที่สูงกวาเนื่องจากตามนุษยไมรับแสงที่ความยาวคลื่นนี้ แตอุปกรณที่จะตรวจวัดคลืน่
ที่ความยาวคลืน่ นี้ยังมีประสิทธิภาพไมสูงนักทําใหมีความแมนยําต่ํา
- อุปกรณปลอยลําแสงเลเซอร ซึ่งประกอบไปดวยกระจกตัวหมุนซึ่งการหมุนของกระจกทําใหแนว
การตรวจวัดของเลเซอรเปลีย่ นทิศไปเรื่อยๆและเรียงตัวกันเปนระนาบ การเลือกอุปกรณปลอย
ลําแสงและฐานหมุนนี้จะสงผลตอความละเอียดของขอมูลที่อุปกรณรับรูจะตรวจวัดได
- อุปกรณรับแสง โดยความเร็วและความละเอียดในการตรวจวัดแสงจะสงผลตอคุณภาพโดยรวมของ
อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร

รูปที่ 1 สวนประกอบและการทํางานของอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอรที่เวลาตางๆ,
แถวบน) กระจกหมุนและทิศของลําแสงทีถ่ ูกปลอยออกมา,
แถวกลาง) ภาพมุมสูงของสิ่งแวดลอม, แถวลาง) ขอมูลที่ไดจากอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอร

รูปที่ 2 แสดงอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอรที่ใชในงานวิจัย ซาย) Hokuyo URG-04, ขวา) Hokuyo UTM-30

สําหรับอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรที่ใชในงานวิจยั นีเ้ ปนอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรของบริษัท
Hokuyo รุน URG-04 [27] และรุน UTM-30 [28] (รูปที่ 2) โดยมีคณ
ุ สมบัติที่นาสนใจดังนี้
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของอุปกรณวัดระยะดวยเลเซอรรุน URG-04 และ UTM-30

รุน
Measuring Range
Measuring Angle
Angular Resolution
Light source

URG-04
0.06 to 4 เมตร
240 องศา
0.36 องศา
Semiconductor laser diode(λ=785nm),
Laser safety class 1

UTM-30
0.1 to 30 เมตร
270 องศา
0.25 องศา
Semiconductor laser diode(λ=905nm),
Laser safety class 1

4.2 กลองและการปรับแกพารามิเตอรภายในของกลอง (Camera & Intrinsic Parameter Calibration)
สําหรับกลองที่มีใชงานอยูโ ดยทัว่ ไปจะมีลักษณะการทํางานแบบกลองรูเข็ม [29] โดยกลองจะทําการ
ฉายภาพวัตถุในพิกัดสามมิติผานรูขนาดเล็ก (เลนส) ใหมาอยูในพิกัดสองมิติของรูปดังสมการตอไปนี้
s ⋅ p = A[R | t ]P
⎡u ⎤ ⎡ f x
s ⎢⎢ v ⎥⎥ = ⎢⎢ 0
⎢⎣1 ⎥⎦ ⎢⎣ 0

0
fy
0

c x ⎤ ⎡ r11
c y ⎥⎥ ⎢⎢r21
1 ⎥⎦ ⎢⎣r31

r12

r13

r22

r23

r32

r33

⎡X ⎤
t1 ⎤ ⎢ ⎥
Y
t 2 ⎥⎥ ⎢ ⎥
⎢Z ⎥
t3 ⎥⎦ ⎢ ⎥
⎣1⎦

โดยนิยามตัวแปลตางๆ ดังนี้
- เปนคาคงที่
| เปนเมทริกซอธิบายการเลื่อนที่และการหมุน
, , เปนพิกด
ั สามมิติของวัตถุในกรอบอางอิงโลก
, เปนพิกัดของจุดที่ฉายลงระนาบสองมิติในกรอบอางอิงของภาพ
- เมทริกซ หรือเมทริกซของพารามิเตอรภายในของกลอง
,
เปนจุดกึ่งกลางภาพ
, เปนความยาวโฟกัสมีหนวยเปนพิกเซล
ถารูปที่ไดจากกลองถูกขยายหรือยอดวยคาคงที่คาหนึ่ง พารามิเตอรในเมทริกซ จะตองถูกคูณดวย
คาคงที่คานั้น อยางไรก็ตามเราสามารถเปลีย่ นแปลงคา เพื่อรักษาใหเมทริกซ มีคาเทาเดิม จึงเรียกเมทริกซ
วาพารามิเตอรภายในของกลอง (Intrinsic Parameters) ซึ่งขึ้นกับตัวกลองและไมขึ้นกับมุมมองของกลอง และเมื่อ
ถูกวัดออกมาแลวจะสามารถนําติดตัวกลองไปใชซ้ําไดเสมอ (ความยาวโฟกัสจะตองไมถูกเปลีย่ นแปลง หรือไมมี
การซูมนัน่ เอง) ในสวนของเมทริกซการหมุนและการเลือ่ นตําแหนงจะถูกเรียกรวมกันวา พารามิเตอรภายนอก
ของกลอง (Extrinsic Parameters) กลาวคือเมทริกซนจี้ ะอธิบายการวางตัวของกลองเมือ่ เทียบกับโลก โดยที่
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เปนเมทริกซที่เปลี่ยนตําแหนง , , ไปเปนตําแหนง
กลอง ความสัมพันธขางตนสามารถจัดรูปแบบใหมไดเปน
|

, ,

ในกรอบอางอิงที่คงที่เมื่อเทียบกับ

⎡ x⎤
⎡X ⎤
⎢ y⎥ = R⎢ Y ⎥ + t
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢⎣ z ⎥⎦
⎢⎣ Z ⎥⎦
x' = x / z
y' = y / z
u = f x ⋅ x'+ c x
v = f y ⋅ x'+ c y

แตเนื่องจากปญหาทางเทคนิคทําใหเลนสทสี่ รางขึ้นทําใหรูปภาพที่ไดมกี ารบิดงอ ซึ่งโดยสวนใหญจะ
เปนการบิดงอในแนวแกนรัศมีจากศูนยกลางเลนส ดังนัน้ เราจะตองปรับแกสมการขางตนใหมใหเปน
x ' ' = x ' (1 + k1r 2 + k 2 r 4 + k 3 r 6 ) + 2 p1 x ' y '+ p 2 (r 2 + 2 x ' 2 )
y ' ' = y ' (1 + k1r 2 + k 2 r 4 + k 3 r 6 ) + p1 ( r 2 + 2 y ' 2 ) + 2 p 2 x ' y '

และ
u = f x ⋅ x' '+ c x
v = f y ⋅ x' '+ c y

โดยที่
r 2 = x' 2 + y ' 2

โดยนิยามตัวแปลตางๆ ดังนี้
, , เปนคาคงที่ความบิดงอในแนวรัศมี
, เปนคาคงที่ความบิดงอในแนวตั้งฉาก
, เปนพิกด
ั ของจุดที่ฉายลงระนาบสองมิติในกรอบอางอิงของภาพ
- เมทริกซ หรือเมทริกซของพารามิเตอรภายในของกลอง
,
เปนจุดกึ่งกลางภาพ
, เปนความยาวโฟกัสมีหนวยเปนพิกเซล
เนื่องจากคาคงที่ขางตนจะขึน้ กับตัวกลองและไมขึ้นกับมุมมองของกลองจึงถือวาเปนสวนหนึ่งของ
คาพารามิเตอรภายในของกลองดวย และคาคงที่เหลานี้จะไมขึ้นกับขนาดของภาพ
งานทางดานหุน ยนตที่มีความเกี่ยวของกับกลองนัน้ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบคาพารามิเตอร
และฟงกชนั ความสัมพันธระหวางตําแหนงของวัตถุในสามมิติและตําแหนงในภาพ เพื่อใชในการคํานวนที่มี
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ความแมนยําสูง ดังนั้นสิ่งที่ขาดไปมิไดสําหรับงานที่เกี่ยวกับกลองก็คือ การปรับแกพารามิเตอรเพื่อหา
คาพารามิเตอรและฟงกชนั ดังกลาว
ในงานวิจยั [29] ไดนําเสนอหลักการในการประมาณพารามิเตอรของกลอง โดยใชกระดานของจุด
จํานวนหนึ่งทีร่ ูตําแหนงของจุดเหลานัน้ อยูก อนแลว (รูปที่ 3) จึงทําใหทราบความสัมพันธระหวางจุดสองมิติใน
ภาพ ( ) กับตําแหนงในโลกสามมิติ ( ) จากนั้นจึงนําขอมูลความสัมพันธดังกลาวมาแกสมการหาคาของ
พารามิเตอร นอกจากนี้งานวิจัยดังกลาวไดเผยแพรโปรแกรมสําหรับการหาคาพารามิเตอรภายในใหใชฟรีอีกดวย

รูปที่ 3 อุปกรณสําหรับการปรับแกพารามิเตอรกลองซึ่งถูกนําเสนอโดย [29]

รูปที่ 4 ซาย) กลองรุน Stingray F-046 B/C, ขวา) กลองรุน LEGRIA HF M300

สําหรับกลองที่ใชในงานวิจยั นี้เปนกลองของบริษัท Allied Vision Tech รุน Stingray F-046 B/C [30]
และกลองของบริษัท Canon รุน LEGRIA HF M300 [31] (รูปที่ 4) โดยมีคุณสมบัติที่นาสนใจดังนี้
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของกลอง รุน Stingray F-046 B/C และ LEGRIA HF M300

รุน
Resolution
FOV
Focal Length

Stingray F-046 B/C
780 x 580 พิกเซล
ประมาณ 74 x 59 องศา
17.5 มิลลิเมตร
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LEGRIA HF M300
1920x1080 พิกเซล
ประมาณ 50 x 30 องศา
4.1-61.5 มิลลิเมตร

4.3 การปปรับแกพารามิมิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวดั ระยะะทางดวยเลเซซอรและกลอง (Extrinsic LRF/Camera
L
Calibratiion)
อุอปกรณวดั ระะยะทางดวยเลลเซอรสามารถตรวจวัดสิ่งกีดี ขวางไดในระนาบการท
น
ทํางานของอุปกรณ
ป เราจึง
สามารถกกําหนดใหกรอบอางอิงของอุปกรณวดั ระยะทางด
ร
วยเลเซอรตรงกัับกรอบอางอิอิงของโลก กลลาวคือ
อุปกรณวัวดั ระยะทางดดวยเลเซอรตั้งอยูที่จดุ กําเนิด และจุดที่อุปปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซซอรตรวจวัดได
ไ จะอยูที่
ตําแหนง
, ,
0 ซึ่งถูกแทนดวยตําแหน
า งเชิงขั้ว
, โดยที่
tan
/ เปนมุมของง
จุดในระนนาบการทํางาานเทียบกับแกกน ของอุปกรณ และ d x y / เปนระยยะทางจากตัวอุ
ว ปกรณวดั
ระยะทางงดวยเลเซอรไปยั
ไ งสิง่ กีดขววาง (รูปที่ 5 ซาย)

รูปที่ 5 ซาย) กรอบออางอิงโลกและขอมูลจุดที่อปุ กรณ
ก วัดระยะทาางดวยเลเซอรตรวจวัดได,
ขวา) ขขอมูลจุดในภาพพจากกลอง

ใในงานวิจยั นี้จะถื
จ อวาภาพทีที่ไดจากกลองถู
ง กแกไขควาามบิดงอดวยวิวิธีการในหัวขขอที่ 4.2 แลว สมมติให
กลองอยูทีท ต่ ําแหนง และมีการหมมุน ซึ่งสามมารถเขียนเปนนเมทริกซภายยนอก
ไได ดังนัน้ จุด สามารถ
เขียนใหมมไดเปน
– โด
ดยเทียบกับกรรอบอางอิงขอองกลอง เมือ่ เราทราบเมทริ
เ
ริกซภายใน
จาก
หัวขอที่ 4.2
4 จุด p จะปปรากฎในภาพพที่ตําแหนง
,
(รูปที่ 5 ขวา) ทําใหเราสสามารถ
นิยามฟงกชันการฉายภาพ เปนการเปลี
ก
ย่ นจุด ในกรอบของโลกจริงไปปอยูในกรอบบของภาพที่จดุ
ไดจาก
สมการ
pm = P(M exxt , p)

จจากสมการขางต
า น เมื่อทราาบ
เราสสามารถฉายภภาพชุดขอมูลจุดจากอุปกรณวดั ระยะทาางดวยเลเซอร
ลงในภาพพได แตเมื่อตองการหาคาของ
ข
เราาตองทราบขออมูลที่จําเปน คือ คูขอมูลจุดเลเซอร , กับ
ขอมูลจากกภาพ , ซึ่งเปนขอมูมลที่เกิดจากตตําแหนงเดียวกันในกรอบออางอิงโลก คืออจุด เราจะะเรียกปญหา
การหา
วาปญหาการปรับแกพารามิเตอรภายนอกระหว
ภ
วางอุปกรณวดระยะทางด
ดั
ววยเลเซอรและะกลอง
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ในทางปฏิบัตขิ อมูลที่ไดจากอุปกรณรับรูมกั จะถูกรบกวนโดยสัญญาณรบกวนทําใหคา
มีความไมแมนยํา
ดังนั้นเราจะนิยาม
ใหคาพารามิเตอรภายนอกที่ถกู ตองตามความเปนจริง เปาหมายของการหาพารามิเตอร
ภายนอกระหวางอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและกลองจึงเปนการหาคา
ที่ใกลเคียงกับคา
มาก
ที่สุด
คุณภาพของ
วัดไดจากความผิดพลาดของการฉายภาพ สําหรับ
ใดๆ เรานิยามความผิดพลาด
ของการฉายภาพเมื่อเทียบกับคูขอมูลจุด , ดังนี้
*
E ( M ext , pl ) = P( M ext , pl ) − P( M ext
, pl )

เราไมทราบคา

เราจึงแทนคา

,

ดวยจุด

2

เขียนสมการขางตนใหมไดเปน

E ( M ext , pl ) = P( M ext , pl ) − pm

2

เพื่อความชัดเจน เราสามารถนิยามปญหาการปรับแกพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวดั ระยะทาง
ดวยเลเซอรและกลองไดดังนี้ กําหนดใหมีชดุ ของขอมูล ซึ่งเปนชุดของขอมูลคูจุด ,
เราตองหาคา
ซึ่งทําใหคาของรากที่สองของคาเฉลี่ยกําลังสองของความผิดพลาดของการฉายภาพมีคานอยที่สุด กลาวคือ
เราจะหา
M ext = arg min(

∑

p∈D

E (M ext , p) 2
D

)

เพื่อใหวธิ ีการปรับแกสมบูรณเราจําเปนตองหาชุดขอมูลคูจุด , ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายเพราะ
ลําแสงเลเซอรที่ตกกระทบวัตถุไมสามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลาหรือกลองทําใหไมสามารถหาจุด ซึ่งเปนจุด
ที่อุปกรณรับรูท ั้งสองตรวจวัดไดรวมกัน อยางไรก็ตามมีหลายวิธีที่ถูกนํามาใชแกปญ
 หาดังกลาว แตวธิ ีที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดไดแก การใชอุปกรณอา งอิงซึ่งเปนวัตถุที่เราทราบรูปทรงอยูก อนแลวและสามารถถูกตรวจวัด
ไดจากอุปกรณรับรูทั้งสองอยางแมนยํา สําหรับรูปทรงที่พบเห็นไดทั่วไปในงานวิจัยอื่นๆจะมีลักษณะเปน วัตถุที่
มีขอบเปนเสนตรง ตัวอยางเชน กระดานสีเ่ หลี่ยมสีดํา โดยกระดานดังกลาวจะถูกวางในบริเวณที่อุปกรณรับรูทั้ง
สองตรวจวัดได เนื่องจากกระดานมีลักษณะเปนระนาบทําใหขอมูลที่ไดจากอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอร
ปรากฏเปนสวนของเสนตรง ซึ่งมีจุดแรกและจุดสุดทายเปนขอบของกระดาน นอกจากนี้สีของกระดานที่ถกู
เลือกใหแตกตางจากพื้นหลังจะทําใหเราสามารถหาเสนขอบของกระดานได (รูปที่ 6) ทั้งนี้คุณภาพของผลลัพธ
จะขึ้นกับคุณภาพของความสัมพันธทเี่ ราหาได
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รูปที่ 6 ซาย) ตัวอยางเเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยจุด p ไดจากอุปกรณ
ก วดั ระยะททางดวยเลเซออร ขวา) ภาพฉฉายของจุด p

5 แนวคิดของการวิ
ด
จัยยและการดําเนินินงาน
ก ฒนาวิธธีกี ารปรับปรุงและคั
การพั
ง
ดกรองงขอมูลเลเซอรรสําหรับการปปรับแกพารามมิเตอรภายนออกระหวาง
อุปกรณวัวดั ระยะทางดดวยเลเซอรและกล
ล อง มีเปาหมายเพื
า
อ่ เพิม่มความถูกตองแมนยําใหกับการปรับแกกพารามิเตอร
โดยที่การรปรังปรุงขอมูมลเลเซอรจะใชเพียงขอมูลที
ล ่ไดจากอุปกรณ
ก รับรูท ั้งสองไม
ส มีการเพพิ่มขอมูลจากกอุปกรณรับรู
อื่นอีก แลละการคัดเลือกข
อ อมูลเปนแบบอั
แ ตโนมัติตเิ พื่อชวยคัดกรองข
ก อมูลที่ไม
ไ ถูกตองออกกจากระบบโดดยไมเพิ่ม
ความยุงยากในการปรั
ย
รับแกพารามิเตอร
ต เพื่อการปปรับแกพารามิมิเตอรที่มีควาามถูกตองแมนยํ
น ามากขึ้นจึงตอง
พิจารณาตนเหตุของความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ 3 ประการ
ป
ไดแก
1. การประพพฤติตวั ของอุปกรณวัดระยยะทางดวยเลเเซอรที่จะตรววจจับระยะขอองวัตถุรอบๆตตัวอยางไม
ตอเนื่องกกลาวคือ อุปกรณ
ก วดั ระยะททางดวยเลเซออรไมสามารถถปลอยลําแสงงเลเซอรและตตรวจวัด
ระยะทางงอยางตอเนื่อง แตจะคอยๆๆปลอยออกไปปทีละมุมโดยยมีระยะหางระหวางมุมเปนค
น าคงที่คา
หนึ่งซึ่งเปปนตัวกําหนดดความละเอียดเชิ
ด งมุมของออุปกรณวดั ระยะทางดวยเลลเซอร ซึ่งสงผลต
ผ อการหา
ขอบของงวัตถุโดยสิ่งที่อุปกรณวัดระยะทางดวยเเลเซอรตรวจวัวัดไดจะเปนลําเลเซอรลําสุดทายที่ตก
กระทบใในเนื้อวัตถุไมใชขอบจริงของวั
ข ตถุ เมื่อนําตําแหนงดังกล
ง าวไปใชเปนความสัมพันธระหวาง
ตําแหนงในสามมิติของโลกจริ
อ
งแลละตําแหนงในนสองมิติของภภาพ ก็จะทําใหหเกิดความผิดพลาดขึ
ด
น้
อยางหลีกเลี
ก ่ยงไมได
2.2 การวัดระะยะทางที่ผิดพลาดของอุ
พ
ปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรเมื่อลําแสงงเลเซอรตกกรระทบบริเวณ
ขอบของงวัตถุ กลาวคือ ลําแสงที่อุปกรณ
ป วดั ระยะะทางดวยเลเซซอรปลอยออกกมามีลักษณะะเปนโคนทีม่ ี
ขนาดความกวางมากกกวาศูนย ถาสวนหนึ
ว ่งของลํลําแสงดังกลาวตกกระทบขขอบของวัตถุและอี
แ กสวน
ด
งอุปกรณวัดระยะทางด
ร
วย
หนึ่งตกกกระทบพื้นหลัลัง จะทําใหเกิดความผิดพลลาดในการวัดระยะทางขอ
เลเซอร ดังที่ไดมีรายงานไวในงานวิวิจยั [27] เมือเกิ
อ่ ดเหตุการณ
ณนี้ขึ้นทําใหตตััดสินใจไดยากว
า าควรใช
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ขอมูลที่มุมใด ระหวางมุมดังกลาวหรือมุมกอนหนาที่ลําแสงตกกระทบในเนื้อวัตถุ หากเลือกมุมทีม่ ี
ปญหา ก็จะไดระยะทีผ่ ดิ พลาด หากเลือกมุมกอนหนาก็จะไดมุมทีผ่ ิดพลาด
3. การเคลื่อนที่ของอุปกรณอางอิงในขณะที่ทาํ การบันทึกขอมูลภาพและขอมูลเลเซอร กลาวคือ ผู
ปฏิบัติการทําการบันทึกขอมูลในขณะที่อุปกรณอางอิงไมไดอยูนิ่ง อันเกิดมาจากอุปกรณอางอิง
ไมไดถูกยึดติดกับฐาน หรือการบันทึกระหวางที่ผูปฏิบตั ิการตั้งใจเลื่อนอุปกรณอางอิงพอดี ปญหานี้
สามารถแกไขไดดว ยการติดอุปกรณอางอิงเขากับฐาน เชน ขาตั้งกลอง และเวนระยะเวลาระหางที่
ทําการบันทึกขอมูลและการเคลื่อนที่อุปกรณอางอิง แตวิธีดังกลาวจะทําใหกระบวนการปรับแก
พารามิเตอรใชเวลาเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
ในงานวิจยั นี้จะใชแผนกระดานสี่เหลี่ยมทีม่ ีสีตัดกับพื้นหลังเปนอุปกรณอางอิง โดยแบงขั้นตอนการ
ทํางานของระเบียบวิธีในการปรับแกพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและกลอง แบง
ออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจหาอุปกรณอางอิง เปนขั้นตอนในการเปลีย่ นขอมูลดิบจากอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร
และกลองใหเปนขอมูลคูจุดกับเสนที่สัมพันธกับอุปกรณอางอิง
2. เมื่อไดขอมูลคูจ ุดกับเสนมาแลว จะนําขอมูลจุดทีเ่ ปนขอมูลในสวนของเลเซอรมาปรับปรุง โดยใช
หลักการทางสถิติทําใหขอมูลที่ไดตรงกับความเปนจริงมากขึ้น
3. เมื่อไดขอมูลคูจ ุดกับเสนมาทีป่ รับปรุงแลว จึงนําขอมูลดังกลาวไปผานกระบวนการหาคาเหมาะสม
ที่สุดจนไดเปนพารามิเตอรภายนอก
4. หลังจากไดพารามิเตอรภายแลว เราจะสามารถฉายจุดเลเซอรลงไปในภาพได และใชขอมูลดังกลาว
ในการคัดกรองคูขอมูลบางคูออกไปจากระบบ จากนั้นจึงกลับไปทําขัน้ ตอนที่สองใหมอีกครั้ง
5.1 การตรวจหาอุปกรณอางอิง
การตรวจหาอุปกรณอางอิง เปนขั้นตอนในการเปลีย่ นขอมูลดิบจากอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและ
กลองใหเปนขอมูลคูจุดกับเสนที่สัมพันธกบั อุปกรณอางอิง ในสวนของขอมูลภาพจากกลองจะใชวธิ ีการหาเลน
ตรงในภาพที่งานวิจยั อยูก อนแลว และเลือกเสนตรงที่สัมพันธกับขอมูลเลเซอรโดยผูใช
ในสวนของขอมูลเลเซอรจะทําการหากลุมของขอมูลเลเซอรที่สัมพันธกับอุปกรณอางอิง โดยการหาจุด
ขอบจากการเทียบระยะทีว่ ดั ไดกับระยะของเสนที่ติดกัน ถาแตกตางกันมากกวาคาคงที่คาหนึ่งจะถือวาเปนขอบ
ของอุปกรณอา งอิง จากนั้นจึงหาเสนตรงทีส่ ามารถอธิบายกลุมขอมูลเหลานั้นไดดีที่สดุ และสุดทายทําการฉายจุด
เลเซอรลงบนเสนตรงดังกลาวและใชจุดและสวนของเสนตรงที่ไดเปนขอมูลสําหรับสวนตอไป ดังตัวอยางในรูป
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ที่ 7 ดานซายแสดงจุดที่ไดมาจากขอมูลดิบ และเสนตรงทีอ่ ธิบายกลุมจุดดังกลาว และรูปที่ 7 ดานขวาแสดงจุด
ที่ฉายลงบนเสนตรงแลว ’ และสวนของเสนตรง ’ ถึง ’ ซึ่งจะถูกนําไปใชในขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 7 ซาย) ขอมูลดิบของขอมูลเลเซอร, ขวา) ขอมูลที่ฉายลงสวนของเสนตรงที่คํานวนได

5.2 การปรับปรุงขอมูลเลเซอร
การปรับปรุงขอมูลเลเซอรเริม่ จากการพิจารณาการทํางานของอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอรซึ่ง
ตรวจจับระยะของวัตถุรอบๆตัวอยางไมตอ เนื่อง โดยจะสามารถตรวจวัดระยะไดที่มมุ
เมื่อ เปนความ
ละเอียดเชิงมุมของอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและ คืออันดับของมุมที่อุปกรณทําการสแกน ตัวอยางเชน
Hokuyo URG04 มีความละเอียดเชิงมุมประมาณ 0.36 องศาซึ่งเทียบเทากับระยะทางประมาณ 2.25 เซนติเมตรตอ
ลําดับการวัดระยะที่ระยะ 4 เมตร (ระยะทําการไกลสุดของอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร) หมายความวาขอมูล
ที่ไดจากขอ 5.1 อาจจะผิดพลาดจากจุดขอบจริง ไดสูงสุดถึง 2.25 เซนติเมตรแมวาอุปกรณวดั ระยะทางดวย
เลเซอรจะไมมสี ัญญาณรบกวนก็ตาม ดังตัวอยางในรูปที่ 8 ดานซาย จุดขอบที่แทจริงอยูที่ตําแหนง A และ B แต
อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรตรวจวัดไดที่จุด ’ ถึง ’ ตามลําดับ โดยความผิดพลาดในสวนนีเ้ ปนสวนที่
เราตองการแกไข
สมมติใหจุดที่อยูบนขอบของอุปกรณอางอิงอยูที่ตําแหนง
, , 0 และเขียนเปนพิกัดเชิงขั้วได
เปน , อยางไรก็ตามอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรมีความละเอียดเชิงมุม จะตรวจวัดจุดขอบไดที่
ตําแหนง มีพกิ ัดเชิงขั้วเปน , และนิยามใหมเปน , เราสามารถนิยามความผิดพลาดเชิงมุมไดเปน
|
| (รูปที่ 8) ซึ่งเปนสวนที่ตองถูกลดคาลงใหเหลือนอยที่สด
ุ
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รูปที่ 8 จุดขอบทีแ่ ทจริง A, B และความผิดพลาดเชิงมุม e

5.3 การหาคาเหมาะสมที่สุด
ในขั้นตอนการเก็บขอมูลอุปกรณอางอิงจะถูกเปลี่ยนตําแหนงไปรอบๆบริเวณทีก่ ลองและอุปกรณวดั
ระยะทางดวยเลเซอรตรวจวัดได จากนั้นจึงนําชุดขอมูลที่ไดผานกระบวนการในขอ 5.1 และ 5.2 มาใชใน
กระบวนการหาคาเหมาะสมที่สุดจนไดเปนพารามิเตอรภายนอก
กําหนดใหขอมูลจุด เปนขอมูลเลเซอรทถี่ กู ปรับแกแลวโดยจุดดังกลาวอยูในกรอบอางอิงโลก และ
ขอมูลจุดซึ่งอยูในภาพ เกิดจากจุดตัดของเสนตรงซึ่งเปนขอบของอุปกรณอางอิง และเสนตรงซึ่งเกิดจาก
การฉายระนาบสแกนของอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรลงบนภาพ เมื่อไดขอมูลคูจุด
,
,
,
,…,
,
จํานวน n คูเราจะทําการหาคาเหมาสมที่สุดดวยวิธีการหลอมจําลอง
[32] ตามสมการในหัวขอที่ 4.3
M ext = arg min(

∑

p∈D

E (M ext , p) 2
D

)

5.4 การคัดกรองขอมูล
หลังจากไดพารามิเตอรภายนอกจากขัน้ ตอนที่สาม เราจะสามารถฉายจุดเลเซอรลงไปในภาพได ทําให
เราทราบไดวาจุดเลเซอรดังกลาวตกทับอุปกรณอางอิงหรือไม และเราจะใชขอมูลดังกลาวในการคัดกรองคูขอมูล
ที่มีความผิดพลาดมากเกินออกไปจากระบบ นอกจากนี้เราสามารถแกปญหาการวัดระยะทางที่ผดิ พลาดของ
อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรเมื่อลําแสงเลเซอรตกกระทบบริเวณขอบของวัตถุได ดวยการเลือกที่จะใชหรือไม
ใชจุดเลเซอรที่เปนปญหาดังกลาวโดยพิจารณาจากผลการฉายจุดเลเซอรลงไปในภาพ จากนั้นจึงกลับไปทํางาน
ในขั้นตอนที่ 5.1 ใหมอีกครั้งจนกวาจะไมมกี ารเปลีย่ นแปลงของขอมูล
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6 ขอบเขตของงานวิจัย
1. งานวิจยั นีจ้ ะพัฒนาวิธีการปรับปรุงและคัดกรองขอมูลอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรโดยอัตโนมัติเพื่อ
การปรับแกพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและกลอง
2. อุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและกลองจะเรียงตัวอิสระตอกัน โดยตองมีบริเวณที่อปุ กรณทั้งสอง
สามารถตรวจวัดไดรว มกัน และกลองจะอยูนิ่งเมื่อเทียบกับอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอรตลอดการ
ทดลอง
3. สภาพแวดลอมที่ใชในการทดลองตองเหมาะสมกับการทํางานของอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอรและ
กลอง
4. อุปกรณอางอิงที่ใชในการทดลองสามารถตรวจวัดไดงายโดยอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอรและกลอง
7 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาทฤษฎีพนื้ ฐานของกลองและการหาพารามิเตอรภายในของกลอง
2. ศึกษาลักษณะการทํางานและพฤติกรรมของอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร
3. ศึกษาทฤษฎีพนื้ ฐานของการหาพารามิเตอรภายนอกระหวางอุปกรณวัดระยะทางดวยเลเซอรและกลอง
4. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจหาอุปกรณอา งอิงจากขอมูลเลเซอรและขอมูลภาพ
5. พัฒนาวิธีการปรับปรุงขอมูลและคัดกรองขอมูลจากอุปกรณวดั ระยะทางดวยเลเซอร
6. วัดผลการทดลอง
7. สรุปผลการทดลองพรอมจัดทํารูปเลมและเนื้อหาวิทยานิพนธ
8 เอกสารอางอิง
[1] Wijesoma, W.S.; Kodagoda, K.R.S.; Balasuriya, A.P.; Teoh, E.K.;, "Laser and camera for road edge and
mid-line detection," Robot Motion and Control, 2001 Proceedings of the Second International Workshop on,
pp.269-274, 2001
[2] Peynot, T.; Kassir, A.;, "Laser-camera data discrepancies and reliable perception in outdoor robotics,"
Intelligent Robots and Systems (IROS), 2010 IEEE/RSJ International Conference on, pp.2625-2632, 18-22
Oct. 2010
[3] Gate, G.; Breheret, A.; Nashashibi, F.;, "Fast Pedestrian Detection in Dense Environment with a Laser
Scanner and a Camera," Vehicular Technology Conference, 2009. VTC Spring 2009. IEEE 69th, pp.1-6, 26-29
April 2009
16

[4] Rao, D.; Le, Q.V.; Phoka, T.; Quigley, M.; Sudsang, A.; Ng, A.Y.;, "Grasping novel objects with depth
segmentation," Intelligent Robots and Systems (IROS), 2010 IEEE/RSJ International Conference on, pp.25782585, 18-22 Oct. 2010
[5] Kobilarov, M.; Sukhatme, G.; Hyams, J.; Batavia, P.;, "People tracking and following with mobile robot
using an omnidirectional camera and a laser," Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. Proceedings 2006
IEEE International Conference on, pp.557-562, 15-19 May 2006
[6] Amarasinghe, D.; Mann, G.K.I.; Gosine, R.G.;, "Integrated laser-camera sensor for the detection and
localization of landmarks for robotic applications," Robotics and Automation, 2008. ICRA 2008. IEEE
International Conference on, pp.4012-4017, 19-23 May 2008
[7] Brim, X.; Goulette, F.;, "Modeling and Calibration of Coupled Fish-Eye CCD Camera and Laser Range
Scanner for Outdoor Environment Reconstruction," 3-D Digital Imaging and Modeling, 2007. 3DIM '07. Sixth
International Conference on, pp.320-327, 21-23 Aug. 2007
[8] Xiaofeng Lian; Zaiwen Liu; Xiaoyi Wang; Lihua Dou;, "Reconstructing indoor environmental 3D model
using laser range scanners and omnidirectional camera," Intelligent Control and Automation, 2008. WCICA
2008. 7th World Congress on, pp.1640-1644, 25-27 June 2008
[9] Wasielewski, S.; Strauss, O.;, "Calibration of a multi-sensor system laser rangefinder/camera," Intelligent
Vehicles '95 Symposium., Proceedings of the, pp.472-477, 25-26 Sep 1995
[10] Qilong Zhang; Pless, R.;, "Extrinsic calibration of a camera and laser range finder (improves camera
calibration)," Intelligent Robots and Systems, 2004. (IROS 2004). Proceedings. 2004 IEEE/RSJ International
Conference on, vol.3, pp. 2301- 2306 vol.3, 28 Sept.-2 Oct. 2004
[11] Dupont, R.; Keriven, R.; Fuchs, P.;, "An improved calibration technique for coupled single-row telemeter
and CCD camera," 3-D Digital Imaging and Modeling, 2005. 3DIM 2005. Fifth International Conference on,
pp. 89- 94, 13-16 June 2005
[12] Mei, C.; Rives, P.;, "Calibration between a central catadioptric camera and a laser range finder for robotic
applications," Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. Proceedings 2006 IEEE International Conference
on, pp.532-537, 15-19 May 2006
[13] Ganhua Li; Yunhui Liu; Li Dong; Xuanping Cai; Dongxiang Zhou;, "An algorithm for extrinsic
parameters calibration of a camera and a laser range finder using line features," Intelligent Robots and
Systems, 2007. IROS 2007. IEEE/RSJ International Conference on, pp.3854-3859, Oct. 29 2007-Nov. 2 2007
17

[14] Spinello, L.; Siegwart, R.;, "Human detection using multimodal and multidimensional features," Robotics
and Automation, 2008. ICRA 2008. IEEE International Conference on, pp.3264-3269, 19-23 May 2008
[15] Douillard, B.; Fox, D.; Ramos, F.;, "A spatio-temporal probabilistic model for multi-sensor object
recognition," Intelligent Robots and Systems, 2007. IROS 2007. IEEE/RSJ International Conference on,
pp.2402-2408, Oct. 29 2007-Nov. 2 2007
[16] Kolski, S.; Macek, K.; Spinello, L.;, "Secure autonomous driving in dynamic environments: From object
detection to safe driving", Workshop on Safe Navigation in Open and Dynamic Environments (IROS 2007).
IEEE/RSJ International Conference on, pp.2402-2408, Oct. 29 2007-Nov. 2 2007
[17] Muhlbauer, Q.; Kuhnlenz, K.; Buss, M.;, "Fusing laser and vision data with a genetic ICP algorithm,"
Control, Automation, Robotics and Vision, 2008. ICARCV 2008. 10th International Conference on, pp.18441849, 17-20 Dec. 2008
[18] Bertrand Douillard, Dieter Fox, Fabio Ramos, "Laser and Vision Based Outdoor Object Mapping", In
Proceedings of Robotics: Science and Systems IV, 2008
[19] Chao Gao; Spletzer, J.R.;, "On-line calibration of multiple LIDARs on a mobile vehicle platform,"
Robotics and Automation (ICRA), 2010 IEEE International Conference on, pp.279-284, 3-7 May 2010
[20] Mohottala, S.; Ono, S.; Kagesawa, M.; Ikeuchi, K.;, "Fusion of a camera and a laser range sensor for
vehicle recognition," Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 2009. CVPR Workshops 2009.
IEEE Computer Society Conference on, pp.16-23, 20-25 June 2009
[21] Martinelli, A.;, "State Estimation Based on the Concept of Continuous Symmetry and Observability
Analysis: The Case of Calibration," Robotics, IEEE Transactions on, vol.27, no.2, pp.239-255, April 2011
[22] Fu. Y.L, Lang. S.Y.T, Tso. S.K, "Investigation of an autonomous intelligent mobile robot system for
indoor environment navigation", In Journal of Harbin Institute of Technology, 2006
[23] Henghai Fan; Ganhua Li; Li Dong;, "A 3D Color Measurement System," Intelligent Systems and
Applications, 2009. ISA 2009. International Workshop on, pp.1-4, 23-24 May 2009
[24] Bacca, E.B.; Mouaddib, E.; Cufi, X.;, "Embedding range information in omnidirectional images through
laser range finder," Intelligent Robots and Systems (IROS), 2010 IEEE/RSJ International Conference on,
pp.2053-2058, 18-22 Oct. 2010
[25] Lixia Meng; Fuchun Sun; Shuzhi Sam Ge;, "Extrinsic calibration of a camera with dual 2D laser range
sensors for a mobile robot," Intelligent Control (ISIC), 2010 IEEE International Symposium on, pp.813-817,
8-10 Sept. 2010
18

[26] Osgood, T.J.; Yingping Huang; Young, K.;, "Minimisation of alignment error between a camera and a
laser range finder using Nelder-Mead simplex direct search," Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2010
IEEE, pp.779-786, 21-24 June 2010
[27] Kneip, L.; Tache, F.; Caprari, G.; Siegwart, R.;, "Characterization of the compact Hokuyo URG-04LX 2D
laser range scanner," Robotics and Automation, 2009. ICRA '09. IEEE International Conference on, pp.14471454, 12-17 May 2009
[28] Morales, J.; Martinez, J.L.; Mandow, A.; Pequeno-Boter, A.; Garcia-Cerezo, A.;, "Design and
development of a fast and precise low-cost 3D laser rangefinder," Mechatronics (ICM), 2011 IEEE
International Conference on, pp.621-626, 13-15 April 2011
[29] Zhengyou Zhang;, "Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations,"
Computer Vision, 1999. The Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on, vol.1, pp.666-673
vol.1, 1999
[30] http://www.alliedvisiontec.com/us/products/cameras/firewire/stingray/f-046bc.html
[31] http://www.canon.com.au/For-You/Digital-Video-Cameras/LEGRIA-Video-Cameras/HFM300
[32] Saul B. Gelfand; Sanjoy K. Mitter;, "Analysis of simulated annealing for optimization," Decision and
Control, 1985 24th IEEE Conference on, vol.24, pp.779-786, Dec. 1985

19

