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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา :
งานด้ านแอนิเมชัน่ รวมถึงเกมฝี มือคนไทยในปั จจุบนั นี ้ เริ่ มมีบทบาทสําคัญมากขึ ้นสังเกตได้
จากผลงานมากมายอาทิเช่น ก้ านกล้ วย ปั งปอนด์ หรื อเกมออนไลน์สญ
ั ชาติไทยทังหลาย
้
ซึง่ งานด้ านนี ้
มีการขึ ้นโมเดลสามมิติเพื่อสร้ างภาพและฉากต่างๆ
างโมเดลโดยปกติจะต้ องเริ่ มสร้ างจากโครงร่างพื ้นฐานง่ายๆ เช่น รูปทรง
ขันตอนการสร้
้
เรขาคณิตแบบต่างๆแล้ วจึงค่อยๆปั น้ ขึ ้นรูปไปให้ เป็ นรูปร่าง ซึง่ ผู้ที่ทําการสร้ างโมเดลต้ องมีความรู้ เช่น
การขึ ้นรูปโดยใช้ Polygon หรื อ nurb หรื อ การใช้ เทคนิคทํา subdivision ในการแยกความละเอียดเพื่อ
ได้ โมเดลที่สวยงาม ทําให้ ผ้ สู ร้ างโมเดลจะต้ องมีความรู้และความชํานาญอยูบ่ ้ าง อีกทังยั
้ งต้ องมีความ
ละเอียดอ่อนในการสร้ างโมเดลขึ ้นมาทําให้ ใช้ เวลานานอีกด้ วย
อย่างไรก็ตามสําหรับการสร้ างโมเดลนัน้ ยังมีอปุ กรณ์ขึ ้นรูปสามมิติจากกล้ องถ่าย 3D
Scanner ที่ทํางานโดยการนํากล้ องมาถ่ายภาพรอบๆด้ านของต้ นแบบจริ ง แล้ วนํามาคํานวณเป็ น
โมเดลสามมิติลงบนคอมพิวเตอร์ ซึง่ สามารถนํามาขึ ้นรูปสามมิติได้ อย่างรวดเร็ วแต่มีราคาสูงประมาณ
500,000 บาท [1]
การวิจยั ในเรื่ องการสร้ างโมเดลสามมิติของวัตถุใดๆด้ วยกล้ องและแขนกล นั ้นสามารถเข้ ามา
มีบทบาทต่อการสร้ างภาพสามมิติได้ ด้ วยกระบวนการคล้ ายคลึงกับ 3D Scanner แต่ใช้ อปุ กรณ์ที่มี
ราคาถูกลงซึง่ ได้ แก่ กล้ องวีดีโอ
ในงานวิจยั ของ Vladimir A. Knyaz, Sergey Yu. Zheltov [2] จะใช้ การวางกล้ องถ่ายรูป
หลายๆกล้ องไว้ ตามจุดต่างๆ แล้ วใช้ แผ่นหมุนวัตถุหมุนไปรอบๆ ทําให้ สามารถเก็บภาพได้ ครบทุกมุม
สําหรับนํามาประมวลผล
อย่างไรก็ตามการมีกล้ องหลายๆตัวนั ้นมีข้อเสียคือใช้ ต้นทุนการผลิตสูง และถึงแม้ จะมีหลาย
ตัว แต่ตําแหน่งที่กล้ องวางนันอาจจะไม่
้
ครบถ้ วนในทุกรายละเอียดที่ต้องการเก็บข้ อมูล จึงทําให้ เกิด
ั้
ความคิดที่จะใช้ แขนกลที่สามารถเคลือ่ นที่ไปในพื ้นที่ของฐานวางวัตถุเพื่อสํารวจมุมมองของวัตถุนนได้
มากขึ ้นมาติดกับกล้ องวีดีโอ 1 ตัว
โครงงานนี ้จะใช้ แขนกลในการเคลือ่ นตําแหน่งกล้ องไปในจุดที่เหมาะสมในการใช้ สร้ างโมเดล
สามมิติโดยอัตโนมัติ ขันตอนคร่
้
าวๆของโครงงานนี ้เริ่ มจากการปั น้ ดินนํ ้ามันเป็ นต้ นแบบ และวางไว้ บน

แผ่นพื ้นทีท่ ี่กําหนดไว้ โดยกล้ องสามารถทําการ Calibrate [3] เทียบต้ นแบบกับจุดสังเกตบนแผ่นซึง่
เป็ นพื ้นที่ที่แขนหุน่ ยนต์สามารถเข้ าไปสํารวจได้ โดยทําการคํานวน inverse kinematic เพื่อเคลือ่ นที่
แขนหุน่ ยนต์ไปยังจุดที่ต้องการ และทําการคํานวณ forward kinematic เพื่อให้ ทราบตําแหน่งของ
กล้ องคร่าวๆ และใช้ แขนกลนันเคลื
้ อ่ นที่ไปถ่ายรูปในมุมต่างๆของต้ นแบบ[4] โดยมีพกิ ดั คร่าวๆจาก
แขนกล ก็สามารถนํามาสร้ างภาพด้ วยหลักการของ stereo vision ซึง่ ใช้ สาํ หรับสร้ างภาพจากมุมมอง
ของกล้ องๆหลายๆมุมมาสร้ างให้ เป็ นความลึกของวัตถุที่กล้ องมองเห็น แล้ วนํามาประมวลผลรวมกัน
สร้ างเป็ นโมเดลสามมิตขิ ึ ้นมา
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้ างอุปกรณ์สาํ หรับขึ ้นรูปโมเดลสามมิติจากวัตถุ ในที่นี ้ใช้ การปั น้ ดินนํ ้ามันโดยใช้ กล้ องวิดีโอ
ร่วมกับแขนกลในการเคลือ่ นที่กล้ องวิดีโอแบบอัตโนมัติ

3. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
3.1 การควบคุมแขนกล
สําหรับการควมคุมแขนกลนั ้นใช้ การคํานวณ Kinematic ของแขนกลโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
3.1.1 Forward Kinematic ใช้ สาํ หรับคํานวณตําแหน่งปลายแขนของแขนกลเทียบกับ
ฐานเริ่ มต้ น
3.1.2 Inverse Kinematic

ใช้ คํานวณองศาของข้ อต่อแขนกลเมื่อต้ องการให้ ปลาย
แขนกลเคลือ่ นที่ไปยังจุดที่ต้องการ

3.2 การประมวลผลภาพ
3.2.1 Calibration

การปรับตั ้งค่าโมเดลของกล้ องเพือ่ ใช้ ในการคํานวณ

3.2.2 Stereo Vision

ใช้ หลักการของ Stereo คํานวณหาตําแหน่งที่แท้ จริ งของ

วัตถุจากรูปภาพ และตําแหน่งที่ได้ จากกล้ อง
3.3 การคํานวณเส้ นทางและตําแหน่ งเก็บภาพอัตโนมัติ
ในระบบนี ้การเคลือ่ นที่ของแขนกลเพือ่ เก็บข้ อมูลภาพของวัตถุจะเป็ นไปโดยอัตโนมัติทําให้ ต้องใช้
การคํานวณโดยปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตัดสินใจเข้ าไปค้ นหาและเก็บข้ อมูลในส่วนที่จําเป็ น
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Vision based technique for photorealistic 3D reconstruction of historical items [2]
เป็ นงานวิจยั ที่ใช้ กล้ องความละเอียดสูงสามตัวทําการสร้ างภาพสามมิติ โดยวางวัตถุไว้ บนโต๊ ะหมุน
5. แนวคิดในการแก้ ปัญหา :
ในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งเป็ น 6 ส่วนดังนี ้
1. ศึกษาหาข้ อมูลการทําโครงงาน
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์สาํ หรับการทดลอง และสร้ างอุปกรณ์
3. พัฒนาโปรแกรมสําหรับควบคุมแขนหุน่ ยนต์ให้ เคลือ่ นที่ไปได้ ตามตําแหน่งที่ต้องการ
4. พัฒนาโปรแกรมอ่านภาพเพื่อระบุจดุ สามมิติจากภาพสองมิติ (Stereo vision)
5. พัฒนาโปรแกรมสําหรับแสดงผลภาพสามมิติจากจุดทีส่ ง่ มาให้ ในส่วนที่แล้ ว
6. ศึกษาและพัฒนาการเคลือ่ นที่ของแขนหุน่ ยนต์ให้ เคลือ่ นทีไ่ ด้ อย่างเหมาะสมสําหรับการมองวัตถุ
1. ศึกษาข้ อมูลการทําโครงงาน
ในขันนี
้ ้จะทําการศึกษาข้ อมูลในด้ านต่างๆที่ใช้ ในการทําโครงงานนี ้ซึง่ แบ่งเป็ นส่วนใหญ่ๆได้
ทั ้งหมด 4 ส่วนได้ แก่ inverse/forward kinematic, camera calibration, stereo vision และการนําจุด
มาสร้ างภาพในสามมิติด้วย openGL
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ สาํ หรับการทดลอง และสร้ างอุปกรณ์
ในโครงการนี ้จะมีการสร้ างอุปกรณ์ คือ แผ่นรองสําหรับพื ้นที่วางวัสดุที่ต้องการสร้ างโมเดล
สามมิติ และมีแขนหุน่ ยนต์ที่ติดกล้ องถ่ายวีดีโอสําหรับเคลือ่ นที่ไปมาในแผ่นรองนัน้

3.

4.

5.

6.

ภาพที ่ 1 – โครงร่ างอุปกรณ์
พัฒนาโปรแกรมสําหรับควบคุมแขนหุ่นยนต์ ให้ เคลื่อนที่ไปได้ ตามตําแหน่ งที่ต้องการ
ส่วนของแขนกลหุน่ ยนต์ที่จะต้ องทํามีอยูส่ องส่วนคือ
- Inverse kinematic เพือ่ ใช้ หามุมต่างๆของแขนเพือ่ ให้ เคลือ่ นที่ไปยังตําแหน่งที่เราระบุได้
- Forward kinematic เพือ่ ใช้ สาํ หรับคํานวณตําแหน่งปลายแขนซึง่ มีกล้ องวิดีโอติดอยู่
สําหรับ ใช้ ในการคํานวณในขั ้นตอนต่อไป
พัฒนาโปรแกรมอ่ านภาพเพื่อระบุจุดสามมิตจิ ากภาพสองมิติ (Stereo vision)
เริ่มจากการเทียบกล้ อง(Calibration) และเทียบกับเฟรมของแผ่นรองวัตถุ เพือ่ ให้ ทราบว่าจุด
้ ยบได้ กบั จุดใดบนสามมิติของวัตถุ โดยการขยับแขนของแขน
ของภาพสองมิติที่ได้ มาจากกล้ องนันเที
หุน่ ยนต์ไปในมุมต่างๆเพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลครบถ้ วน โดยเมื่อเทียบตําแหน่งได้ แล้ วจะต้ องทําการจับภาพ
โดยใช้ อลั กิรึทมึ่ ทาง computer vision เช่น การตรวจจับขอบ (edge detection), Scale-invariant
feature transform (SIFT) เป็ นต้ นเพื่อช่วยในคํานวนตําแหน่งเดียวกันของวัตถุสาํ หรับนํามาคํานวณ
และสร้ างภาพสามมิตไิ ด้ แม่นยํายิ่งขึ ้น
พัฒนาโปรแกรมสําหรับแสดงผลภาพสามมิตจิ ากจุดที่ส่งมาให้ ในส่ วนที่แล้ ว
เนื่องจากจุดที่ได้ รับมานันต้
้ องมีการจัดการเรื่ องความผิดพลาด การแสดงผลที่รวดเร็ วและง่าย
ต่อผู้ใช้ จึงต้ องทําการออกแบบโครงสร้ างของโมเดลและสร้ างหน้ าจอของผลลัพท์ให้ เหมาะสม
ศึกษาและพัฒนาการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์ ให้ เคลื่อนที่ได้ อย่ างเหมาะสมสําหรับการมอง
วัตถุ

เนื่องจากการสํารวจในมุมต่างๆของวัตถุจะต้ องใช้ หลายมุมสําหรับการเก็บข้ อมูลจุดให้
เพียงพอต่อการสร้ างโมเดลสามมิติ ในส่วนนี ้จะพัฒนาให้ โปรแกรมสามารถคํานวณว่าต้ องการ
ภาพถ่ายในจุดไหนเพือ่ ให้ ได้ โมเดลสามมิติที่สมบูรณ์ด้วยการเคลือ่ นที่น้อย และเสียเวลาน้ อยที่สดุ
5. ขอบเขตของโครงงาน :
1. สร้ างอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้ วยฐาน แขนกลและกล้ อง webcam และควบคุมคําสัง่ แขนกลรวมทั ้ง

รับภาพจากกล้ อง webcam ได้
2. นําข้ อมูลจากภาพบนกล้ อง webcam มาประมวลผลเพื่อหาตําแหน่งของวัตถุบนภาพและนํามา
สร้ างเป็ นโมเดลสามมิติลงบนคอมพิวเตอร์ ได้ โดยวัตถุที่ใช้ ทดลองเป็ นดินนํ ้ามัน
3. ออกแบบการเคลือ่ นที่ของแขนกลไปยังตําแหน่งที่เหมาะสมในการสร้ างภาพสามมิติในครบทุกมุม
6. ประโยชน์ ของโครงการ
การขึ ้นรูปสามมิติจากวัตถุจะสามารถทําได้ งา่ ยขึ ้น และด้ วยการใช้ แขนกลทําให้ สามารถสํารวจไปได้
ในทุกๆมุมมองของวัตถุ ด้ วยความแม่นยํามากขึ ้น เสมือนมีกล้ องจํานวนมากตังอยู
้ ่ ทําให้ ประหยัดค่าใช้ จา่ ย
ในเรื่ องของกล้ องรับภาพ
7. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
กิจกรรม
ก.ย. 52
ศึกษาหาข้ อมูลการทําโครงงาน
จัดเตรี ยมอุปกรณ์สาํ หรับการทดลอง และสร้ าง
อุปกรณ์
พัฒนาโปรแกรมสําหรับควบคุมแขนหุน่ ยนต์
พัฒนาโปรแกรมอ่านภาพเพือ่ ระบุจดุ สามมิติจาก
ภาพสองมิติ (Stereo vision)
พัฒนาโปรแกรมสําหรับแสดงผลภาพสามมิตจิ าก
จุด
พัฒนาการเคลือ่ นที่ของแขนหุ่นยนต์ให้ เป็ นแบบ
อัตโนมัติ

ระยะเวลา(เดือน)
ต.ค. 52 พ.ย. 52 ธ.ค. 52
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