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การวางแผนการจัดวางปลายนิว้ สาหรับการจับวัตถุที่ไม่ รู้จกั
(Fingertip Placement Planning for Unknown Object Grasping)
นายณัชนนท์ วงษ์วิไล
19 กันยายน 2555
1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การใช้งานหุ่นยนต์ท้ งั ในด้านอุตสาหกรรม งานบริ การ และการใช้งานในบ้าน จาเป็ นที่ตอ้ งมี
ความสามารถ หลายๆอย่างที่จะช่วยให้สามารถทางานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ หนึ่งในความสามารถที่สาคัญ
คือ ความสามารถในการหยิบจับสิ่ งของ เมื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจับ ในแง่ของการใช้งานจริ ง
สภาพแวดล้อมของการทางาน มักจะเป็ นสภาพแวดล้อมที่ไม่รู้จกั กล่าวคือ หุ่นยนต์ไม่รู้จกั ตาแหน่ง รู ปร่ าง
และคุณสมบัติของวัตถุที่จะจับ ถือเป็ นปัญหาที่สาคัญที่รู้จกั กันในชื่อ “ปั ญหาการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั ” ซึ่งการ
พัฒนาให้หุ่นยนต์สามารถกระทาการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั ได้ ยังคงเป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย และมีหลากหลายงานวิจยั
ที่พยายามพัฒนางานในส่ วนนี้ให้ดียงิ่ ขึ้น
ในปั ญหาการจับวัตถุของหุ่นยนต์ ได้มีการศึกษาและพัฒนาในแง่มุมที่หลากหลาย เริ่ มตั้งแต่การ
ออกแบบแขนและมือหุ่ นยนต์ที่เหมาะสมกับการจับ การวางแผนการเคลื่อนที่ของมือหุ่นยนต์เพื่อเข้าไปจับ
วัตถุโดยสามารถหลบหลีกสิ่ งกีดขวางได้ การคานวณท่าทางการจับที่สามารถจับวัตถุได้อย่างมีเสถียรภาพ
และองค์ความรู้ในอื่นๆ ที่เสริ มความสามารถของการจับให้ดีและใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งการคานวณหาท่าทาง
การจับวัตถุที่เหมาะสม เป็ นหนึ่งในแนวทางที่สาคัญ ที่จาเป็ นต้องพิจารณาในการจับวัตถุของหุ่ นยนต์ โดย
จะอาศัยข้อมูลจากอุปกรณ์รับรู ้ที่หลากหลาย อาทิเช่น กล้อง (Camera), อุปกรณ์วดั ระยะทางด้วยเลเซอร์
(Laser range finder) และอุปกรณ์วดั แรง (Force and contact sensor) เป็ นต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
ระบุตาแหน่ง สร้างแบบจาลอง หรื อหาคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุ แล้วจึงวิเคราะห์ท่าทางและจุดจับบนพื้นผิว
ของวัตถุที่เหมาะสม โดยจะคานึงถึงความสมดุลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ เพื่อให้สามารถจับวัตถุได้โดยวัตถุ
ไม่หลุดออกจากมือหุ่นยนต์ ซึ่งมีหลากหลายงานวิจยั ที่ได้พฒั นางานในส่ วนนี้ และสามารถพิสูจน์ได้วา่
ท่าทางการจับที่หามาได้น้ นั จะสามารถจับให้วตั ถุอยูใ่ นมือได้อย่างสมดุล แต่ผลการจับวัตถุที่แสดงให้เห็น
จริ ง ยังคงมีผลการจับวัตถุที่ลม้ เหลวเป็ นส่ วนมาก
สาเหตุที่ส่งผลให้การจับวัตถุในงานวิจยั ต่างๆ ล้มเหลว เกิดจากหุ่นยนต์ไม่สามารถนาปลายนิ้วไปวาง
ลงบนจุดจับที่ตอ้ งการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในโลกจริ งนั้น จะมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่
ส่ งผลให้เกิดความผิดพลาดทั้ง การวัดค่าข้อมูลจากอุปกรณ์รับรู ้ การควบคุมหุ่ นยนต์ รวมไปถึงการ
ประมวลผลต่างๆ ตัวอย่างเช่น ภาพที่ได้จากกล้องมีจุดสี รบกวนเกิดขึ้นแบบสุ่ มทาให้การคานวณแบบจาลอง
วัตถุผดิ ไปจากความจริ ง และการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีระยะเกินจากคาสั่งที่สั่งจริ งทาให้การระบุตาแหน่ง
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ของปลายนิ้วผิดพลาด เป็ นต้น ซึ่ งผลจากความผิดพลาดเหล่านี้ ส่ งผลให้การคานวณหาจุดจับบนวัตถุ ไม่
สามารถทาได้อย่างถูกต้อง และการนานิ้วไปวางบนจุดจับเหล่านั้น ไม่สามารถนาไปวางให้ตรงจุดได้ โดย
อาจกล่าวได้วา่ “แม้สามารถคานวณหาท่าทางและจุดจับของวัตถุได้ดีเพียงใด หากไม่สามารถวางนิ้วลงบน
ตาแหน่งที่หามาได้น้ นั ผลการจับวัตถุก็ยงั คงมีโอกาสที่จะล้มเหลวสู ง” ซึ่งหลายงานวิจยั จะไม่พิจารณาความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เนื่ องจากการจัดการกับความผิดพลาดเหล่านี้ ต้องอาศัยการคานวณที่ยากและซับซ้อน อีก
ทั้งความผิดพลาดเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะเกิดขึ้นแบบใด ณ ขณะใด จึงเป็ นปั ญหาที่ยาก
ต่อการแก้ไขอย่างยิง่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวิจยั นี้จึงมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาและวางแผนวิธีการนาปลายนิ้ว ไปวางยังจุดจับที่
กาหนดบนวัตถุอย่างแม่นยา รวมไปถึงการจัดการกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทั้งความไม่แน่นอนในการ
สร้างแบบจาลองของวัตถุ ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการหาจุดจับที่เหมาะสม และความไม่แน่นอนในการระบุ
ตาแหน่งที่จะส่ งผลต่อความแม่นยาในการจับวัตถุ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั ให้ดียงิ่ ขึ้น

2 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั การจับวัตถุน้ นั จะสามารถจับวัตถุได้น้ นั จะต้องคานวณหา 2 สิ่ งคือ จุดที่จะนานิ้วไปจับบนวัตถุ
และทิศทางการจับวัตถุ ซึ่ งเมื่อพิจารณาปั ญหาการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั แล้ว วัตถุที่ไม่รู้รูปร่ าง จะสามารถหาจุด
จับและทิศทางการจับได้น้ นั จาเป็ นต้องสร้างแบบจาลองของวัตถุข้ ึนมา หรื อวิเคราะห์หาข้อมูลที่สามารถ
อธิบายลักษณะของวัตถุได้ ซึ่งมีหลายงานวิจยั ได้นาเสนอวิธีการในการนาเสนอแบบจาลองของวัตถุ ที่
แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ในสองมิติ [1, 2, 3, 4], ในสามมิติ [5, 6, 7] และในสองมิติครึ่ ง [8, 9] เป็ นต้น
และยังมีงานวิจยั [10, 11] ที่เสนอวิธีการหาจุดจับโดยใช้เพียง features จากภาพมาวิเคราะห์โดยไม่ตอ้ งสร้าง
แบบจาลองของวัตถุ
อุปกรณ์รับรู ้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับ งานวิจยั ในเรื่ องการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั อย่างมาก โดยที่ได้รับความนิยม
มากก็คือ อุปกรณ์รับรู ้ภาพหรื อกล้อง เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย ราคาถูก ให้ขอ้ มูลปริ มาณมาก และ
ความเร็ วในการส่ งข้อมูลสู ง แต่กล้องจะให้ขอ้ มูลภาพที่เป็ นสองมิติเท่านั้น ทาให้ในหลายงานวิจยั จะมี
ลักษณะของการใช้งานกล้องที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากภาพที่มากขึ้น เช่น ในงานวิจยั [12] ได้
นากล้องสเตอริ โอ (stereo camera) มาใช้งานเพื่อหาความลึก ขอบวัตถุ และพื้นผิวของวัตถุในสิ่ งแวดล้อมที่
ซับซ้อน เพื่อการวิเคราะห์หาจุดจับที่ดี และงานในปี ค.ศ. 2012 [13] ได้ใช้ Active vision ในการเปลี่ยน
มุมมองเพื่อค้นหาวัตถุบนโต๊ะ และใช้ภาพจากการเปลี่ยนมุมมองหลายมุมมองของกล้องนี้มาใช้หาความลึก
และแยกภาพส่ วนของวัตถุออกจากฉากหลัง เป็ นต้น
การติดกล้องที่มือของหุ่นยนต์ (Eye-in-hand camera) เป็ นอีกหนึ่งลักษณะที่มีการนามาใช้ในงานวิจยั
การจับวัตถุที่ไม่รู้จกั โดยจะนาประโยชน์ของ Eye-in-hand camera คือสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของกล้อง
ไปสังเกตรอบๆ วัตถุได้ มาใช้ในการพัฒนางานวิจยั เช่นในงาน [14, 15] เป็ นงานวิจยั ส่ วนหนึ่งที่ช่วย
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แก้ปัญหาการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั โดยการพยายามสร้างแบบจาลองของวัตถุ ด้วยการเคลื่อนที่กล้องไปมารอบ
วัตถุ ซึ่ งผลความถูกต้องของแบบจาลองวัตถุ ก็จะขึ้นอยูก่ บั เวลาที่ใช้ในการประมวลผล ทาให้ถา้ นาไปใช้
ร่ วมกับการจับวัตถุจริ ง จะทาให้เสี ยเวลามากในการจับครั้งหนึ่งๆ และงานในปี ค.ศ. 2011 [2] ได้นาเสนอ
วิธีการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั มีขอ้ ดีคือ ง่าย เร็ ว และทนทานต่อความผิดพลาด โดยในงานนี้จะใช้ขอ้ มูลภาพขอบ
ของวัตถุที่เป็ นสองมิติจาก Eye-in-hand camera นามาหาเส้นโค้งที่สามารถล้อมรอบภาพวัตถุที่ได้ และเสนอ
ว่าจุดที่เป็ น concave บนเส้นโค้งนั้นน่าจะเป็ นจุดจับที่ดี จากนั้นก็ทาการเลื่อนกล้องไปมุมต่างๆ เพื่อหาภาพที่
ให้ค่าความโค้งมากที่สุด นัน่ คือมุมมองที่จะสามารถหาจุดจับที่ดีได้นนั่ เอง แต่ในการจับวัตถุจริ งก็ยงั ไม่
สามารถจับวัตถุได้ตรงตามที่หาไว้ได้ และไม่รับรองผลของการจับที่เกิดขึ้นในการจับจริ งอีกด้วย
โดยงานวิจยั ที่ได้กล่าวมานั้นจะถือว่าข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์รับรู ้น้ นั เป็ นข้อมูลที่สมบูรณ์ ไม่มีความ
ผิดพลาด และไม่มีการจัดการกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่ งผลให้มีโอกาสเกิดความล้มเหลวในการ
จับวัตถุสูง ในหลายปี ที่ผา่ นมาจึงได้มีแนวคิด การจัดการภายใต้ความไม่แน่นอน (Manipulation Under
Uncertainty) [16] ที่เป็ นแนวทางการวิจยั ของงานทางด้าน Manipulation ที่อยูบ่ นพื้นฐานของความไม่
แน่นอนที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม และพยายามจัดการหรื อลดปริ มาณความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มความ
ถูกต้องและแม่นยาในการทางานของหุ่ นยนต์ ซึ่ งเป็ นแนวทางที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนางานวิจยั
การจับวัตถุที่ไม่รู้จกั
ภายใต้สภาพแวดล้อมไม่อาจคาดเดาได้
โดยในปัจจุบนั มีการพัฒนาภายใต้
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และมีลกั ษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น การประกอบอุปกรณ์ใน
โรงงาน [17], การหยิบจับอุปกรณ์ในครัว [18], การทาความสะอาดพื้นโต๊ะ [19] และการยกและวางวัตถุ [20,
21] เป็ นต้น
มีหลายแนวทางที่จะจัดการกับสิ่ งแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ซึ่ งบางวิธีจะขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดทางแบบจาลอง
ของวัตถุ เช่น บริ เวณสัมผัสอิสระ (Independent contact region) [22] ที่จะคานวณพื้นที่ที่จะวางนิ้วมือ แทน
การใช้จุด ซึ่ งจะช่วยให้สามารถมีความผิดพลาดในการวางนิ้วได้เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามวิธีน้ ีจาเป็ นต้องรู ้
แบบจาลองของวัตถุมาก่อน เป็ นต้น ในบางวิธีจะใช้การควบคุมหุ่นยนต์เพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนที่
เกิดขึ้น อาทิเช่น Visual Servoing [2, 13] จะใช้ error ที่หาได้จากภาพ มาควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์
เพื่อลด error ให้ลู่เข้าสู่ ค่าศูนย์ แต่วธิ ี การนี้จะไม่รับรองผลว่าจะสามารถทาให้ลู่เข้าได้
การใช้อุปกรณ์รับรู้เป็ นหลัก (Sensor based) เป็ นอีกหนึ่งแนวทาง ที่จะนาข้อมูลสภาพแวดล้อมที่วดั ได้
จากอุปกรณ์รับรู้ มาวางแผนการทางานของหุ่นยนต์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้นๆ ตัวอย่างเช่น
Teichmann และ Mishra [23] ได้นาเสนอวิธีการจัดวาง gripper ให้ตรงตาแหน่งโดยใช้อุปกรณ์วดั ลาแสง
(Light beam sensor) ซึ่ งมีงานวิจยั อื่นๆ ได้ใช้แนวคิดในลักษณะเดียวกัน แต่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์รับรู้เป็ น
Infra-red (IR) [24], อุปกรณ์วดั การสัมผัส (Tactile sensor) [25, 26] และอุปกรณ์วดั แรงและการสัมผัส
(Force and tactile feedback) [27] ซึ่ งวิธีเหล่านี้จาเป็ นต้องนาอุปกรณ์รับรู ้ เข้าไปใกล้กบั วัตถุหรื อสัมผัสวัตถุ
ก่อนจึงจะสามารถวัดค่าข้อมูลได้ ซึ่งอาจทาให้มือหุ่ นยนต์ชนกับวัตถุเกิดความเสี ยหายได้ อีกทั้งไม่สามารถ
ระบุได้วา่ บริ เวณที่นิ้วเข้าไปสัมผัสเป็ นส่ วนใดของวัตถุ จึงไม่สามารถเลือกกาหนดจุดจับที่ตอ้ งการจาก
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แบบจาลองวัตถุได้ ซึ่ งแตกต่างจากอุปกรณ์รับรู ้ภาพหรื อกล้อง ถือว่าเป็ นอุปกรณ์รับรู ้หนึ่งที่มีการใช้งานใน
งานวิจยั ทางด้านการจับวัตถุเป็ นจานวนมาก [1, 2, 5, 10] ที่ให้ขอ้ มูลเป็ นจานวนมาก และสามารถบ่งบอก
คุณลักษณะของวัตถุได้ดีกว่าอุปกรณ์รับรู ้ชนิดอื่นๆ แต่ปัญหาสาหรับกล้องตัวเดียวคือ ข้อมูลที่ได้จากกล้อง
นั้นเป็ นภาพในสองมิติ ซึ่ งเกิดจากการ projection สิ่ งแวดล้อมในสามมิติลงมาบนภาพ จึงทาให้ขอ้ มูล
ระยะทางจากกล้องถึงวัตถุสูญหายไป อีกทั้งอุปกรณ์รับรู ้ชนิดนี้มีความไวต่อสภาพแสง เกิดสิ่ งรบกวนได้ง่าย
จึงยากแก่การจัดการกับความไม่แน่นอนหรื อสิ่ งรบกวนต่างๆ เหล่านี้
จากงานวิจยั ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ อุปกรณ์รับรู ้ภาพหรื อกล้อง มีการนามาใช้ในงานวิจยั ด้าน
การจับวัตถุที่ไม่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย อีกทั้งในปั จจุบนั อุปกรณ์ชนิ ดนี้ มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา และให้
ความละเอียดของภาพที่สูง สามารถนาไปติดตั้งยังส่ วนต่างๆ ของหุ่นยนต์ได้ง่าย แต่การใช้กล้องในงานวิจยั
ด้านนี้ยงั คงมีปัญหาการจัดการกับความไม่แน่นอนหรื อสิ่ งรบกวนที่เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่มีความน่าสนใจ
และท้าทายในการทางานวิจยั ในด้านนี้ อย่างยิง่
วิทยานิ พนธ์น้ ีจึงจะอาศัยข้อมูลจากอุปกรณ์รับรู้เป็ นกล้อง
เพียงหนึ่งตัว ในการพัฒนาระเบียบวิธี การวางแผนการจัดวางปลายนิ้ว สาหรับการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั นั้น ซึ่ งมี
เป้ าหมายเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยาในการนาปลายนิ้วของมือหุ่ นยนต์ ไปวางลงบนพื้นผิวของวัตถุที่ไม่
รู ้จกั ในจุดที่กาหนดไว้ รวมไปถึงการจัดการกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นภายในระบบด้วย

3 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
เพื่อพัฒนาระเบียบวิธี ในการวางแผนการจัดวางปลายนิ้วลงบนวัตถุอย่างแม่นยา สาหรับการจับวัตถุที่
ไม่รู้จกั ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) โดยใช้อุปกรณ์รับรู้เป็ นกล้องหนึ่งตัวเท่านั้น

4 ทฤษฎีและอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้ อง
4.1 กล้องและการปรับแก้พารามิเตอร์ ภายในของกล้อง (Camera and Intrinsic Parameter Calibration)
ลักษณะการทางานของกล้องโดยทัว่ ไปนั้น จะเป็ นการทางานแบบกล้องรู เข็ม [28] โดยกล้องจะทาการ
ฉายภาพวัตถุในพิกดั สามมิติผา่ นเลนส์ที่เป็ นรู ขนาดเล็ก ให้มาอยูใ่ นพิกดั สองมิติบนภาพ ซึ่ งสามารถอธิ บาย
ได้โดยสมการดังต่อไปนี้
[ | ]
[ ]

[

][
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][ ]

โดยกาหนดให้
เป็ นค่าคงที่
[ | ]
เป็ นเมทริ กซ์อธิ บายการเลื่อนตาแหน่ง และการหมุน
เป็ นพิกดั สามมิติของวัตถุในกรอบอ้างอิงโลก
เป็ นพิกดั ของจุดที่ฉายลงบนระนาบสองมิติในกรอบอ้างอิงของภาพ
เป็ นเมทริ กซ์อธิบายพารามิเตอร์ภายในของกล้อง
เป็ นจุดกึ่งกลางภาพ
เป็ นความยาวโฟกัส มีหน่วยเป็ นพิกเซล
ค่าคงที่ s จะมีการเปลี่ยนแปลงค่า ในกรณี ที่ภาพที่ได้จากกล้องถูกขยายขึ้นหรื อย่อลงด้วยค่าคงที่หนึ่ง
ซึ่ งจะส่ งผลให้พารามิเตอร์ ในเมทริ กซ์ A จะต้องถูกคูณด้วยค่าคงที่น้ นั จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ s เพื่อ
รักษาให้เมทริ กซ์ A มีค่าเท่าเดิม จึงเรี ยกเมทริ กซ์ A ว่าพารามิเตอร์ ภายในของกล้อง (Intrinsic Parameters) ซึ่ง
ค่าพารามิเตอร์ น้ ีจะขึ้นอยูก่ บั ตัวกล้อง ไม่ข้ ึนกับมุมมองของกล้อง และเมื่อถูกวัดออกมาแล้วจะสามารถ
นาไปใช้ซ้ ากับกล้องตัวเดิมได้เสมอ โดยที่ความยาวโฟกัสจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลง หรื อไม่มีการซูมนัน่ เอง
ในส่ วนของเมทริ กซ์การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน [R|t] จะถูกเรี ยกรวมกันว่า พารามิเตอร์ ภายนอกของ
กล้อง (Extrinsic Parameters) ซึ่ งเป็ นเมทริ กซ์อธิ บายการวางตัวของกล้องเมื่อเทียบกับกรอบอ้างอิงของโลก
ที่เปลี่ยนตาแหน่ง (X, Y, Z) ไปเป็ นตาแหน่ง (x, y, z) ในกรอบอ้างอิงที่คงที่เมื่อเทียบกับตาแหน่งของกล้อง
ความสัมพันธ์ขา้ งต้นสามารถจัดรู ปแบบใหม่ได้เป็ น
[ ]

[ ]

แต่เนื่ องจากเลนส์โดยทัว่ ไปที่มีใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั นั้น จะมีปัญหาในเชิงเทคนิคที่ทาให้ภาพที่ได้เกิด
การบิดงอ (Distortion) ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการบิดงอในแนวแกนรัศมีจากศูนย์กลางของเลนส์ ดังนั้นเรา
จึงต้องปรับแก้สมการข้างต้นใหม่ให้เป็ น
โดยที่
และ
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โดยกาหนดให้
เป็ นค่าคงที่ความบิดงอในแนวรัศมี
เป็ นค่าคงที่ความบิดงอในแนวตั้งฉาก
เป็ นพิกดั ของจุดที่ฉายลงบนระนาบสองมิติในกรอบอ้างอิงของภาพ
เป็ นเมทริ กซ์อธิบายพารามิเตอร์ภายในของกล้อง
เป็ นจุดกึ่งกลางภาพ
เป็ นความยาวโฟกัส มีหน่วยเป็ นพิกเซล
ค่าคงที่ในข้างต้นถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าพารามิเตอร์ ภายในของกล้อง เนื่องจากค่าคงที่ดงั กล่าวจะ
ขึ้นกับตัวกล้อง ไม่ข้ ึนกับตาแหน่งและมุมมองของกล้อง และค่าคงที่เหล่านี้จะไม่ข้ ึนกับขนาดของภาพด้วย
โดยการปรับแก้พารามิเตอร์ เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการอ้างอิงตาแหน่งของวัตถุในสามมิติ กับ
ตาแหน่งวัตถุภายในภาพให้มีความแม่นยาขึ้น ซึ่ งวิธีการปรับแก้พารามิเตอร์ เหล่านี้มีผนู ้ าเสนอไว้หลากหลาย
วิธี และมีการเผยแพร่ โปรแกรมสาหรับการหาค่าพารามิเตอร์ ภายในให้ใช้ แบบไม่คิดมูลค่าอีกด้วย
โดยในงานวิจยั นี้จะใช้เครื่ องมือการหาค่าพารามิเตอร์ ภายในจาก OpenCV [29] โดยใช้กระดานตารางสี
ขาวและดา (รู ปที่ 1) ที่รู้จานวน ขนาด และตาแหน่งของแต่ละช่องอยูก่ ่อนแล้ว จึงทาให้ทราบความสัมพันธ์
ระหว่างจุดสองมิติในภาพ (p) กับตาแหน่งในโลกสามมิติ (P) จากนั้นจึงนาข้อมูลความสัมพันธ์ดงั กล่าวมา
แก้สมการหาค่าของพารามิเตอร์ ภายในของกล้อง

รู ปที่ 1 อุปกรณ์สาหรับการปรับแก้พารามิเตอร์ภายในของกล้อง

รู ปที่ 2 กล้องรุ่ น Logitech c920
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สาหรับกล้องที่ใช้ในงานวิจยั นี้ จะเป็ นกล้องยีห่ อ้ Logitech รุ่ น Logitech c920 [30] (รู ปที่ 2) โดยมี
คุณสมบัติต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้
ชื่อรุ่ น
Resolution
FOV
Frame Rate (Max)
Weight

Logitech c920
1920 x 1080
78◦
1080p @ 30 fps
162 g

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของกล้องรุ่ น Logitech c920

4.2 Katana Robotic Arm
Katana เป็ นแขนหุ่ นยนต์ที่ผลิตโดยบริ ษทั Neuronics จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [31] ซึ่งได้มีการ
พัฒนาและผลิตออกมาหลากหลายรุ่ น โดยในงานวิจยั นี้ จะใช้แขนหุ่นยนต์รุ่น Katana 6M 180 (รู ปที่ 3) ซึ่ง
เป็ นแขนหุ่นยนต์ที่มีน้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนที่ได้ 6 องศาอิสระ (degrees of freedom) โดยมาพร้อมกับ
gripper หนึ่งอัน ซึ่ง Katana 6M ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์กระแสตรงจานวน 6 ตัว ที่ควบคุมโดยการส่ งคาสั่ง
จาก PC ผ่านสาย serial ไปยัง microcontroller ที่อยูภ่ ายในกล่องควบคุมของ Katana โดยตาแหน่งของ
มอเตอร์ สามารถวัดได้โดยการอ่านค่าจาก encoders ของมอเตอร์ แต่ละตัว

รู ปที่ 3 (ซ้าย) แขนหุ่นยนต์ Katana 6M 180, (ขวา) ขอบเขตที่สามารถเคลื่อนที่เข้าไปถึงได้ของแขน Katana

สาหรับ gripper นั้นสามารถติดตั้งได้ 2 รู ปแบบคือ ติดตั้งในทิศทาง 180 องศาเทียบกับข้อมือ (Katana
6M 180) และติดตั้งในทิศทาง 90 องศา (Katana 6M 90) ซึ่งอุปกรณ์รับรู้ที่ติดตั้งอยูบ่ น gripper มีจานวน
ทั้งหมด 15 ชิ้น ประกอบไปด้วยอุปกรณ์วดั ระยะ (infra-red : IR) และอุปกรณ์วดั แรง (force and contact
sensors) แสดงให้เห็นดังรู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 อุปกรณ์รับรู ้บน gripper (สี แดง) infra-red, (สี ดา) force and contact sensors

ในส่ วนของอุปกรณ์ควบคุมของ Katana นั้นทางานอยูบ่ นระบบปฏิบตั ิการ Linux ซึ่งเป็ น open source
จึงอนุ ญาตให้สามารถเข้าถึงส่ วนควบคุมระดับล่าง และสามารถแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการใน
การใช้งานที่แตกต่างกันได้ โดยในส่ วนควบคุมนี้มีอุปกรณ์และคุณสมบัติที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้
Processor
Embedded controllers
Memory
Flash
CAN bus
Networking
USB
Other I/O
Operating system

Freescale MPC5200
6 x TI TMS320 32bit motor controllers
64MB RAM
32MB flash
1 x control bus; 1 x sensor bus; external CAN connector
1 x Ethernet hub
1 x host; 1 x device
integrated digital I/O extension board
Linux 2.4.25 (Linux kernel 2.6 optional) with Xenomai hard real-time
extensions; driver patches for control board
ตารางที่ 2 อุปกรณ์ภายในส่วนควบคุมของ Katana

4.3 การระบุตาแหน่ งพร้ อมกับสร้ างแผนที่ (Simultaneous Localization and Mapping : SLAM)
วิธีการระบุตาแหน่งพร้อมกับการสร้างแผนที่ (SLAM) [32] เป็ นกระบวนการที่หุ่นยนต์ จะสร้างแผนที่
ของสภาพแวดล้อมในขณะที่กาลังเคลื่อนที่ และระบุตาแหน่งของตัวเองไปพร้อมๆ กัน โดยที่หุ่นยนต์จะไม่รู้
ข้อมูลของสิ่ งแวดล้อมนั้นมาก่อน ซึ่ งปั ญหาการระบุตาแหน่ง และการสร้างแผนที่ เป็ นปั ญหาที่มีความ
สอดคล้องและเกี่ยวพันกันเป็ นอย่างมาก ในขณะเริ่ มต้น หุ่นยนต์จะไม่รู้จกั ตาแหน่งของตัวเองมาก่อน และ
จะค่อยๆสร้างแผนที่ของสิ่ งแวดล้อมรอบๆตัวมันขึ้นมาเรื่ อยๆ ในขณะเดียวกันก็จะใช้แผนที่น้ นั ในการระบุ
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ตาแหน่งของหุ่ นยนต์ จึงกล่าวได้วา่ ความไม่แน่นอนของตาแหน่งของหุ่ นยนต์ จะขึ้นอยูก่ บั ความไม่แน่นอน
ของแผนที่ และในทางกลับกัน ความไม่แน่นอนของแผนที่ ก็จะขึ้นอยูก่ บั ความไม่แน่นอนของตาแหน่ง
หุ่นยนต์ดว้ ย ซึ่ งวิธีการระบุตาแหน่งพร้อมกับสร้างแผนที่น้ ี จะใช้วธิ ี การทางความน่าจะเป็ นในการจัดการกับ
ความไม่แน่นอนเหล่านี้
เพื่อความสะดวกในการอธิ บาย จะขอกาหนดตัวแปรดังต่อไปนี้ เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ผา่ นสิ่ งแวดล้อม
แล้วพบจุดสังเกต (Landmarks) ณ เวลา k กาหนดให้
เป็ นสถานะของหุ่นยนต์ ประกอบด้วย ข้อมูลตาแหน่งและทิศทางของหุ่นยนต์ เมื่อเวลา k
เป็ นคาสั่งของหุ่ นยนต์ที่สั่งให้หุ่นเคลื่อนที่จากเวลา k – 1 ไปสถานะ ที่เวลา k
เป็ นเวกเตอร์ บอกถึงตาแหน่งของจุดสังเกต (Landmarks) จุดที่ i โดยสมมติวา่ ตาแหน่งที่แท้จริ งไม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา
เป็ นตาแหน่งของจุดสังเกตที่ i ที่ได้วดั จากหุ่นยนต์ที่เวลา k ซึ่งสามารถเขียนรวมทุกจุดสังเกตได้เป็ น
นอกจากนี้ยงั ขอกาหนดให้
{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

เป็ นบันทึก (History) ของสถานะหุ่นยนต์
เป็ นบันทึก (History) ของคาสั่งของหุ่นยนต์
เป็ นเซตของจุดสังเกตทั้งหมด
เป็ นเซตของข้อมูลการวัดจุดสังเกตทั้งหมดจากหุ่ นยนต์

4.3.1 การระบุตาแหน่งพร้อมกับการสร้างแผนที่ในเชิงความน่าจะเป็ น
รู ปแบบของความน่าจะเป็ นของปั ญหาการระบุตาแหน่งพร้อมกับการสร้างแผนที่ (SLAM) สามารถ
เขียนในรู ปแบบ การกระจายของความน่าจะเป็ น (probability distribution) ได้ดงั นี้
|
(1)
จากสมการแสดง การกระจายความน่าจะเป็ น ของความหนาแน่นร่ วมในภายหลัง (joint posterior
density) ของสถานะหุ่นยนต์ ( ) ซึ่ งในที่น้ ีคือตาแหน่งของหุ่นยนต์ และตาแหน่งของจุดสังเกต (m) ที่เวลา
k เมื่อกาหนดเซตของจุดสังเกตทั้งหมดที่วดั ได้จากหุ่นยนต์ ( ), คาสั่งทั้งหมดของหุ่ นยนต์ ( ) ตั้งแต่
เวลา 0 ถึง k และสถานะเริ่ มต้นของหุ่ นยนต์ ( )
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วผลลัพธ์แบบเวียนบังเกิด (recursive solution) ของปัญหา SLAM จะเริ่ มจากการ
ประมาณการกระจายของ
|
ที่เวลา k – 1 หลังจากนั้นจึงคานวณ joint posterior
จากคาสัง่ ของหุ่นยนต์ และจุดสังเกตทั้งหมดที่วดั ได้จากหุ่ นยนต์ ที่เวลา k โดยอาศัย Bayes theorem
ซึ่ งการคานวณนั้นจาเป็ นจะต้องอาศัยโมเดลการเปลี่ยนแปลงของสถานะหุ่นยนต์ (state transition model)
และโมเดลการวัดจุดสังเกต (observation model) ที่แปรผันตามคาสั่งของหุ่ นยนต์ และจุดสังเกต ตามลาดับ
10

โมเดลการวัดจุดสังเกต (observation model) จะบรรยายความน่าจะเป็ นของจุดสังเกตทั้งหมดที่วดั
ได้จากหุ่นยนต์ ( ) เมื่อรู ้สถานะของหุ่นยนต์ ( ) และตาแหน่งของจุดสังเกต m ที่แน่นอน ซึ่ งเขียนได้เป็ น
|
(2)
ในที่น้ ีจะสมมติวา่ จุดสังเกตที่วดั ได้ ( ) จะขึ้นอยูก่ บั สถานะหุ่นยนต์ ( ) และตาแหน่งของจุด
สังเกต m ปั จจุบนั เท่านั้น
โมเดลการเปลี่ยนแปลงสถานะหุ่นยนต์ (state transition model) จะบรรยายการกระจายความน่าจะ
เป็ นได้ดงั นี้
|
(3)
State transition ทั้งหมดถูกสมมติให้เป็ น Markov process ได้ซ่ ึงสถานะถัดไป ( ) จะขึ้นอยูก่ บั
สถานะก่อนหน้า ( ) และคาสั่งของหุ่นยนต์ ( ) เท่านั้นโดยขึ้นกับจุดสังเกตที่วดั ได้ ( ) และแผนที่
SLAM อัลกอริ ทึม จะสามารถอธิ บายได้ดว้ ย อัลกอริ ทึมแบบเวียนบังเกิดสองขั้นตอนคือ การ
ประมาณค่า (prediction, time-update) และการปรับแก้ค่า (correction, measurement-update) ซึ่ งอยูใ่ นรู ป
Prediction
|
|
|
(4)
∫
Correction
|

|

|
|

(5)

ในสมการที่ 4 และ 5 เป็ นการคานวณแบบเวียนบังเกิด สาหรับคานวณหา ความน่าจะเป็ นร่ วม
ภายหลัง (joint posterior)
|
สาหรับสถานะหุ่นยนต์ ( ) และเซตของจุดสังเกต
ทั้งหมดในแผนที่ m ณ เวลา k โดนขึ้นกับ เซตของจุดสังเกตทั้งหมดที่วดั ได้ ( ) และคาสั่งทั้งหมดของ
หุ่นยนต์ ( ) การคานวณแบบเวียนบังเกิดนี้ จะอยูใ่ นรู ปโมเดลการเปลี่ยนแปลงของสถานะหุ่นยนต์ (state
transition model)
|
และโมเดลการวัดจุดสังเกต (observation model)
|
สาหรับปั ญหาการสร้างแผนที่เพียงอย่างเดียวสามารถเขียน การกระจายความน่าจะเป็ น ได้เป็ น
|
โดยกาหนดว่ารู ้สถานะของหุ่นยนต์ ( ) ที่แน่นอนตลอดเวลา ดังนั้นแผนที่จะเป็ น
การรวมกันระหว่างจุดสังเกตที่ตาแหน่งของหุ่ นยนต์ต่างๆ กัน ในทางกลับกัน สาหรับปั ญหาที่ตอ้ งการการ
ระบุตาแหน่งเพียงอย่างเดียว สามารถเขียนการกระจายความน่าจะเป็ นได้เป็ น
|
โดย
สมมติวา่ รู ้ตาแหน่งของจุดสังเกตที่แน่นอนตลอดเวลา ดังนั้นจุดมุ่งหมายจะกลายเป็ นการประมาณสถานะ
หุ่นยนต์เทียบกับจุดสังเกตทั้งหลาย
4.3.2 การแก้ปัญหา SLAM
การแก้ปัญหา SLAM เป็ นการหารู ปแบบการนาเสนอของ โมเดลการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
หุ่นยนต์ (state transition model) (3) และโมเดลการวัดจุดสังเกต (observation model) (2) ที่มีประสิ ทธิภาพ
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เพียงพอที่จะคานวณ การประมาณค่า (4) และการปรับค่า (5) ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วจะถูกนาเสนออยูใ่ นรู ป
โมเดลของ state-space ที่ใช้ Gaussian noise เข้าร่ วมด้วย ซึ่ งวิธีการแก้ปัญหาของ SLAM มีผเู้ สนอไว้มากมาย
ยกตัวอย่างเช่น Extended Kalman Filter (EKF) [33, 34] เป็ นต้น

5 แนวคิดของการวิจยั และวิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาระเบียบวิธี ในการวางแผนการจัดวางปลายนิ้ว สาหรับการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั นั้น มีเป้ าหมาย
เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยาในการนาปลายนิ้วของมือหุ่ นยนต์ ไปวางลงบนพื้นผิวของวัตถุที่ไม่รู้จกั ในจุดที่
กาหนดไว้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากอุปกรณ์รับรู ้เป็ นกล้อง
ความละเอียดสู งเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น
ปั ญหาหนึ่งที่ตอ้ งพิจารณาในงานวิจยั นี้คือ ปั ญหาการระบุตาแหน่งของปลายนิ้ว เทียบกับจุดจับบน
พื้นผิวของวัตถุที่ตอ้ งการ โดยในงานวิจยั นี้จะใช้กล้องความละเอียดสู งหนึ่งตัว ติดตั้งบนมือหุ่นยนต์ (Eye-inhand camera) ซึ่ งมีขอ้ ดีคือ สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของกล้องได้หลายหลายมุมมอง ช่วยเพิ่มข้อมูลที่จะ
นามาใช้ในการระบุตาแหน่ง อีกทั้งในการระบุตาแหน่งของกล้อง ก็จะทาให้สามารถระบุตาแหน่งของมือ
หุ่นยนต์และปลายนิ้วได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาการจับวัตถุที่ไม่รู้จกั ที่ไม่รู้ท้ งั รู ปร่ าง ขนาด และคุณสมบัติ
ต่างๆ ของวัตถุที่จะจับ ทาให้ไม่สามารถระบุตาแหน่งของปลายนิ้วเทียบกับจุดจับได้โดยตรง จึงมีความ
จาเป็ นต้องสร้างแบบจาลอง หรื อหาข้อมูลที่บ่งบอกถึง รู ปร่ างและคุณลักษณะสาคัญ ที่สามารถนามาใช้
วิเคราะห์หาจุดจับที่ดีบนวัตถุน้ นั ๆ ซึ่ งการใช้กล้องเพียงหนึ่งตัว จะทาให้ปัญหานี้มีความยากและท้าทายเป็ น
อย่างยิง่ ทาให้มีหลากหลายงานวิจยั ได้พยายามพัฒนางานวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ [10, 11, 12] โดย
ภาพรวมแล้วมีหลายงานวิจยั ที่ใช้ขอ้ มูลภาพจากกล้องเพียงมุมมองเดียวในการวิเคราะห์หาจุดจับ ซึ่งทาให้
ไม่ได้ขอ้ มูลที่สาคัญของวัตถุที่อาจอยูใ่ นมุมมองอื่นๆ และมีงานวิจยั อีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามสร้างแบบจาลอง
ของวัตถุใน 3 มิติ (3D Reconstruction) [14] ก่อนที่จะนามาใช้วเิ คราะห์หาจุดจับ ซึ่งจะใช้เวลานานเพื่อให้
แบบจาลองที่ได้ออกมามีความแม่นยา
ในงานวิจยั นี้จึงได้นาแนวคิดจากปั ญหา การระบุตาแหน่งพร้อมกับสร้างแผนที่ (Simultaneous
Localization and Mapping : SLAM) [32] เป็ นกระบวนการที่หุ่นยนต์สร้างแผนที่ของสภาพแวดล้อมใน
ขณะที่กาลังเคลื่อนที่ และระบุตาแหน่งของตัวเองไปพร้อมๆ กัน โดยในงานวิจยั นี้ จะใช้การเคลื่อนที่ของ
กล้องไปรอบๆ วัตถุ เพื่อสร้างแผนที่หรื อก็คือการสร้างแบบจาลองของวัตถุ พร้อมกับระบุตาแหน่งของ
กล้องที่ติดตั้งบนมือหุ่ นยนต์ไปพร้อมกัน อีกทั้งในการแก้ไขปั ญหา SLAM จะมีการพิจารณาและจัดการกับ
ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้การระบุตาแหน่งของปลายนิ้วมีความแม่นยามากยิง่ ขึ้น โดยปัญหา
ของงานวิจยั นี้ จะแบ่งออกเป็ น 2 ประการหลักดังนี้
1) การระบุตาแหน่งพร้อมกับสร้างแบบจาลองวัตถุ
2) การวางแผนการจัดวางปลายนิ้ว
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5.1 การระบุตาแหน่ งพร้ อมกับสร้ างแบบจาลองวัตถุ
ปั ญหาในส่ วนการระบุตาแหน่งพร้อมกับสร้างแบบจาลองวัตถุน้ ี สิ่ งที่ตอ้ งการคือ ตาแหน่งของกล้องที่
ติดตั้งบนมือหุ่ นยนต์ และแบบจาลองของวัตถุ ซึ่ งในวิทยานิพนธ์น้ ี จะมุ่งเน้นความแม่นยาเป็ นหลัก ดังนั้น
ในการพัฒนางานส่ วนนี้จึงต้องคานึงถึงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ในการประมาณตาแหน่งของกล้อง และ
การสร้างแบบจาลองของวัตถุ โดยการนาแนวคิดของ SLAM มาช่วยแก้ไขปั ญหา จะมีประเด็นหลักที่จะต้อง
พิจารณาอยู่ 2 ประเด็น นัน่ คือ Observation model และ Map representation
5.1.1 Observation model
โมเดลการวัดจุดสังเกต (observation model) จะบรรยายความน่าจะเป็ นของจุดสังเกตทั้งหมดที่วดั
ได้ ในการแก้ไขปั ญหา SLAM จะเป็ นการหารู ปแบบการนาเสนอของโมเดลการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
หุ่นยนต์ (state transition model) และโมเดลการวัดจุดสังเกต (observation model) ที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งได้
อธิบายไว้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยในการวัดค่าจุดสังเกตที่สาคัญ จะต้องพิจารณาเลือก feature ภายในภาพ
และหาความสัมพันธ์ของ feature ที่ตรวจพบกับ landmark ซึ่ งมีแนวทางดังนี้
1) Features detection
ภาพที่ได้จากกล้องนั้น เป็ นข้อมูลของจุดสี เป็ นปริ มาณมาก ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ น้ นั ไม่
สามารถเข้าใจได้ ในขั้นตอนนี้ จึงต้องพิจารณาหาส่ วนของภาพที่มีลกั ษณะเด่นในสิ่ งแวดล้อม โดยต้อง
คานึงถึงความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแสง เพื่อให้สามารถตรวจพบได้อย่างแม่นยา และสามารถ
แยกแยะออกจากภาพส่ วนอื่นๆ ได้ เช่น เสา, มุมห้อง และขอบประตู เป็ นต้น โดยลักษณะเด่นที่จะปรากฏอยู่
ในภาพส่ วนมากจะมีลกั ษณะ เป็ นเส้นขอบ และเหลี่ยมมุม ซึ่ งสามารถดึงนาเอาส่ วนสาคัญของภาพเหล่านี้
ออกมาได้ดว้ ยวิธีการทาง Image processing
2) Feature associations
นอกจากการตรวจหา feature ในภาพแล้ว ขั้นตอนสาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือ การหาความสัมพันธ์
ระหว่าง feature ที่ตรวจพบภายในภาพกับจุสังเกต (landmark) ที่กล้องเคยตรวจพบแล้วในอดีต วิธีการหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง feature กับ landmark สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบคือ
2.1) การหาความสัมพันธ์ จากภาพ เป็ นการหาความสัมพันธ์ของ feature ปั จจุบนั เทียบกับ feature
ในภาพก่อนโดยพิจารณาความสัมพันธ์จากภาพ
ตัวอย่างอัลกอรึ ทึมที่หาความสัมพันธ์ของ
feature จากภาพเช่น optical flow จะเป็ นอัลกอรึ ทึมซึ่งได้จากการ track feature เพื่อติดตาม
ตาแหน่งของ feature ทาให้ได้ขอ้ มูลการเลื่อนของ feature จากอดีตสู่ ปัจจุบนั แล้วจึงสามารถ
กาหนดความสัมพันธ์ของ feature ปัจจุบนั กับ landmark ได้
2.2) การหาความสัมพันธ์ จากข้ อมูลการวัด การหาความสัมพันธ์จากข้อมูลการวัด จะใช้ก็ต่อเมื่อไม่
สามารถหาความสัมพันธ์ของ feature และ landmark จากภาพได้ สาเหตุเนื่องจาก landmark ที่
เคยตรวจพบนั้นหายไปจากภาพ แต่ได้กลับเข้ามาในภาพอีกครั้ง ด้วยสาเหตุน้ ีจึงไม่สามารถ
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track feature ได้ ส่ วนวิธีการหาความสัมพันธ์น้ นั จะเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าจุด
สังเกตจริ ง กับค่าการวัดที่ประมาณได้จากสถานะจุดสังเกตของ SLAM สาหรับขั้นตอนการหา
ความสัมพันธ์น้ ี จะต้องทาหลังจากที่ SLAM ได้ prediction state เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจึงจะเกิด
ความแม่นยา
5.1.2 Map representation
การกาหนดรู ปแบบการนาเสนอของแผนที่ (map representation) เป็ นการนาเสนอรู ปแบบของแผน
ที่ของสภาพแวดล้อมที่จะใช้ใน SLAM ซึ่งมีหลากหลายรู ปแบบอาทิเช่น point cloud และ mesh เป็ นต้น โดย
ลักษณะของแผนที่ที่แตกต่างกันก็จะให้ขอ้ มูลที่แตกต่างกัน และมีประโยชน์ในด้านการใช้งานที่ต่างกัน ซึ่ง
ในงานวิจยั นี้แผนที่ของสภาพแวดล้อม
จะเปรี ยบได้กบั แบบจาลองของวัตถุ
การเลือกรู ปแบบของ
แบบจาลองที่เหมาะสม จึงจะส่ งผลต่อความแม่นยาในการสร้างแบบจาลองของวัตถุโดยตรง
5.2 การวางแผนการจัดวางปลายนิว้
เนื่องด้วยการจับวัตถุในแต่ละครั้ง แผนที่หรื อแบบจาลองวัตถุจะถูกสร้างขึ้นใหม่ ทาให้ในตอนเริ่ มการ
ทางาน จะไม่มีท้ งั ตาแหน่ง และแบบจาลองของวัตถุ จึงจาเป็ นที่จะต้อง วางแผนการเคลื่อนที่เพื่อสารวจวัตถุ
ก่อนการจับวัตถุจริ ง
โดยในขั้นตอนนี้จะต้อง วางแผนการเคลื่อนที่ของกล้องรอบวัตถุ เพื่อสารวจและสร้างแผนที่หรื อ
แบบจาลองของวัตถุ ซึ่ งต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าแบบจาลองที่ได้เพียงพอสาหรับการหาจุดจับหรื อไม่ อีก
ทั้งในการเคลื่อนกล้องเพื่อสารวจนั้นอาจทาให้พบมุมมองที่เห็นชิ้นส่ วนใหม่ของวัตถุ เช่น หูแก้วน้ า จึงต้องมี
การวางแผนและคิดอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการตัดสิ นใจ เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดเดาว่าจะพบมุมมองที่ปรากฏ
จุดจับที่ดีอยูด่ ว้ ย โดยในวิทยานิพนธ์น้ ีจะมุ่งเน้นเฉพาะการวางแผนการนาปลายนิ้ว ไปวางบนจุดจับที่
เหมาะสมบนวัตถุอย่างแม่นยา โดยจะไม่พิจารณาวิธีการหาจุดจับบนวัตถุ ซึ่งจะนาวิธีการหาจุดจับที่
เหมาะสมนี้มาจากงานวิจยั อื่นๆ
และในระหว่างการเคลื่อนที่ของของกล้อง
อาจมีบางสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบให้การทางานของ
ระบบผิดพลาด เช่น กล้องเคลื่อนที่เข้าใกล้วตั ถุมากเกินไป ไม่สามารถมองเห็น feature บนวัตถุได้ ทาให้การ
ระบุตาแหน่งผิดพลาดได้ และเนื่องด้วยข้อจากัดทางด้าน kinematic ของแขนหุ่ นยนต์ ทาให้การเคลื่อนที่ของ
กล้องไม่เป็ นไปตามที่วางแผน อาจส่ งผลให้วตั ถุหลุดออกจากมุมมองของกล้องได้ เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องมี
กลยุทธ์ที่ใช้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้การทางานของระบบสามารถทาต่อไปได้อย่างถูกต้อง
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5.3 การวัดผลการทดลอง
ในวิทยานิพนธ์น้ ีจะแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 การทดลองดังนี้
1) การทดลองเพื่อวัดผลความแม่นยาในการวางปลายนิ้ว ซึ่ งจะวัดตาแหน่งที่ปลายนิ้ววางลงบนพื้นผิว
วัตถุโดยจะเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจุดจับที่เป็ น ground truth
2) การทดลองเพื่อวัดความถูกต้องในการสร้างแบบจาลองวัตถุ โดยจะนาแบบจาลองที่สร้างได้จากวิธี
ที่นาเสนอ มาเปรี ยบเทียบกับแบบจาลองวัตถุที่มาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น จากฐานข้อมูล
มาตรฐาน และจากข้อมูล Kinect เป็ นต้น

6 ขอบเขตของงานวิจยั
1) งานวิจยั นี้จะพัฒนาระเบียบวิธี ในการวางแผนการจัดวางปลายนิ้วลงบนวัตถุอย่างแม่นยา สาหรับ
การจับวัตถุที่ไม่รู้จกั โดยใช้อุปกรณ์รับรู ้เป็ นกล้องหนึ่งตัวเท่านั้น
2) งานวิจยั นี้จะสนใจเฉพาะการเคลื่อนแขนหุ่นยนต์ ไปวางนิ้วให้ตรงกับจุดจับที่กาหนดไว้ โดยไม่
รวมการพัฒนาอัลกอริ ทึมการหาจุดจับ และไม่รวมการหลบหลีกสิ่ งกีดขวาง
3) สภาพแวดล้อมจะต้องเหมาะสมกับการทางานของแขนหุ่ นยนต์ และอุปกรณ์รับรู ้ โดยไม่มีสิ่งกีด
ขวางบดบังการทางานของระบบ
4) วัตถุที่ใช้ในการจับจะมีรูปร่ างไม่ซบั ซ้อน และมีลวดลายที่เด่นชัด

7 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ศึกษาทฤษฎีพ้นื ฐานของการจับ และการทางานของแขนหุ่นยนต์
2) ศึกษาทฤษฎีพ้นื ฐานของการระบุตาแหน่ง และการสร้างแบบจาลองวัตถุ
3) ศึกษาและพัฒนาระเบียบวิธีในการตรวจหา features จากกล้อง การแปลงและเลือกใช้ features ที่
เหมาะสม
4) พัฒนาระเบียบวิธีการประมาณตาแหน่งของกล้อง และการสร้างแบบจาลองวัตถุ รวมถึงพัฒนาการ
จัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในระบบ
5) พัฒนาระเบียบวิธีในการวางแผนการเคลื่อนที่แขนหุ่นยนต์และกล้อง ในการปรับเปลี่ยนมุมมอง
และการเข้าจับวัตถุ
6) วัดผลการทดลอง สรุ ปผลการทดลองพร้อมจัดทารู ปเล่ม และเนื้อหาวิทยานิพนธ์
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