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--------------------------------บทคัดย่ อ

สัญญาณจากหน่วยวัดแรงเฉื่ อยซึ่ งประกอบด้วย ตัววัดความเร่ ง ไจโรสโคป และตัววัดสนามแม่เหล็ก อาจ
แสดงค่าต่างๆที่ไม่ถูกต้องถึงแม้จะได้ผ่านการปรับแก้ตามปกติแล้ว ทั้งนี้ เนื่ องมาจากอิทธิ พลของสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป หรื อมีสิ่งรบกวนจากภายนอก ซึ่ งยังผลให้เกิดความผิดพลาดเพิ่มขึ้นทั้งในรู ปค่าคงที่และแปรผันตาม
เวลา การรวมสัญญาณจากเซนเซอร์ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมจะทําให้ได้ผลลัพธ์ท่ี ถูกต้องยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการ
แสดงทิ ศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุเป็ นรู ปภาพ 3 มิติจะช่วยให้เข้าใจและง่ายต่อการติดตามการทํางานของวัต ถุ
บทความนี้ อธิ บายหลักการและแสดงขั้นตอนรวมสัญญาณของเซนเซอร์ ในหน่วยวัดแรงเฉื่ อย โดยใช้อลั กอริ ธึมของ
Madgwick ให้เ ข้า ใจได้อ ย่า งชัด เจนขึ้ น และแสดงตัว อย่า งการวางทิ ศ ทางของวัต ถุ ใ นรู ป กราฟฟิ ค 3 มิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรม Processing ส่ วนการประมวลข้อมูลด้านอื่นๆจะใช้เพียงบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ ดูอิโนซึ่ งสื่ อสาร
ผ่านการเชื่อมต่อแบบอนุกรม USB
คําสําคัญ: หน่วยวัดแรงเฉื่ อย, การหลอมรวมสัญญาณ, อัลกอริ ธึมของแมดจ์วคิ , กราฟฟิ คแบบ 3 มิติ

ABSTRACT

Signals read from the inertial measurement unit (IMU) consisting of accelerometer, gyroscope, and
magnetometer may give incorrect values of the required information even after the device has been normally
calibrated. This is due to the changing environmental influence, or external disturbances; resulting in additional errors
that are either constant or time varying. The integration or fusion of these signals appropriately will help increase the
accuracy of the results. Furthermore, the 3D visual display of the object orientation in real time will be more intuitive
and make tracking of the device movement easier. This paper elucidates the concept and steps involved in the IMU
data fusion using Madgwick algorithm and later gives an example of 3D graphic display of the orientation of a
simulated object on a notebook PC screen using Processing program. All of the remaining data processing tasks are
performed simply on an Arduino single board microcontroller which is connected serially to the notebook via a USB
communication port.
Keywords: Inertial Measurement Unit, sensor fusion, Madgwick algorithm, 3D graphic display
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1. บทนํา

การวัดหาแนวทิ ศทางการวางตัว(orientation)ของวัตถุขณะเคลื่อนไหวเป็ นขั้นตอนที่ มีความจําเป็ นและมี
ความสําคัญอย่างมากในงานด้านต่างๆอย่างหลากหลาย เช่นการหาทิศทางในการเดินทาง (navigation) ของยานอากาศ
ที่ ถูกต้อง การควบคุมหุ่ นยนต์ (robotics) การติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ (human
motion tracking and analysis) การใช้งานในประการหลังนี้ จาํ เป็ นต้องใช้เซนเซอร์ ที่สามารถติดตัวไปได้ตลอดเวลา
ซึ่ งต้องมีขนาด นํ้าหนัก และไม่เป็ นอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ทั้งยังต้องสามารถทําการวัดให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง
และต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน สัญญาณข้อมูลที่ ได้รับอาจส่ งผ่านช่องทางการสื่ อสารแบบไร้สายหรื อใช้สายผ่าน
มายังอุปกรณ์ประมวลผลกลางที่มีอยูแ่ ล้วเช่น notebook PC คุณสมบัติต่างๆที่ตอ้ งการในการใช้งานเหล่านี้ จะต้องมี
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสิ่ งที่สําคัญที่จะต้องพิจารณาอีกประการหนึ่ งคือ
การใช้พลังงานตํ่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและราคาที่ เหมาะสม เทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องทางด้านการวัดการ
เคลื่อนไหวและตําแหน่งทิศส่ วนใหญ่จะใช้เซนเซอร์ วดั ที่ใช้หลักการของการวัดแรงเฉื่ อย Inertial Measurement Unit
(IMU) ซึ่งประกอบด้วย ตัววัดความเร่ ง (accelerometer) และไจโรสโคป (gyroscope) เพื่อวัดความเร็ วเชิงมุม เป็ นหลัก
โดยอาจมีเซนเซอร์อื่นๆเช่นเซนเซอร์วดั สนามแม่เหล็ก (magnetometer) และอุณหภูมิ ประกอบอยูด่ ว้ ย เซนเซอร์แต่ละ
ชนิ ดมีความไวต่อสัญญาณและมีค่าความคลาดเคลื่อน แบบต่างๆกัน การใช้งานจึงมักจะรวมสัญญาณต่างๆเหล่านี้เข้า
ด้วยกัน (data fusion) เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องที่สุดในสภาวะต่างๆกัน สําหรับ accelerometer จะทําการวัดความเร่ งจาก
แรงโน้มถ่วง (gravity) และความเร่ งจากการเคลื่ อนไหวของวัต ถุ นั่นหมายถึ งว่าถึ งแม้accelerometer จะให้ค่าใน
สถานะที่ค่อนข้างจะเสถียรก็ตาม แต่ก็จะไวต่อการสั่นสะเทือนและสัญญาณรบกวนแบบอื่นๆด้วย การหาค่าความเร่ ง
ทั้งสองส่วนแยกกันจะทําได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะเมื่อวัตถุมีความเร็ ว ดังนั้น การใช้ IMUจึงมักจะใช้ สัญญาณจากไจ
โรมาช่วยปรับลดค่าความผิดพลาดของตัววัดความเร่ ง เนื่ องจากตัวมันเองมีคุณสมบัติในการวัดการหมุนเชิงมุมเป็ น
หลักและมีความไวน้อยต่อการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรง แต่ทว่าไจโรเองก็ยงั ถูกรบกวนจากสัญญาณในรู ปแบบอื่นเช่นการ
เลื่อนไหลของสัญญาณ(drift) แต่หากเมื่อมีการรวมสัญญาณจากเซนเซอร์ท้ งั สองเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมก็อาจจะได้
สัญญาณที่แสดงค่าความเอียง (inclination) ได้ถูกต้องมากกว่าการใช้ตวั เซนเซอร์ วดั ความเร่ งเพียงอย่างเดียว วิธีการ
ต่างๆที่ นาํ มาใช้ในการหลอมรวมสัญญาณ(data fusion) อาจมองได้ว่ามีพ้ืนฐานมาจาก complementary filter ซึ่ งอาจ
เริ่ มต้นด้วยการพิจารณาจากอินทิเกรเตอร์อนั ดับหนึ่งซึ่งมีสมการเป็ น 𝑥𝑥̇ = 𝑢𝑢
สัญญาณที่วดั ได้จากสองเซนเซอร์ อาจมีรูปแบบแสดงได้ดงั นี้
𝑦𝑦𝑥𝑥 = 𝐿𝐿(𝑠𝑠)𝑥𝑥 + µ𝑥𝑥 , 𝑦𝑦𝑢𝑢 = 𝑢𝑢 + µ𝑢𝑢 + 𝑏𝑏(𝑡𝑡)

(1)

เมื่อ 𝐿𝐿(𝑠𝑠) เป็ นตัวกรองสัญญาณผ่านตํ่าที่ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติของเซนเซอร์ µ เป็ นสัญญาณรบกวนในการวัดทั้งสอง
แบบ และ 𝑏𝑏(𝑡𝑡) เป็ นสัญญาณคลาดเคลื่อนในย่านความถี่ต่าํ ที่สามารถหาค่าได้ ตามปกติตวั กรองความถี่ต่าํ ผ่าน 𝐿𝐿(𝑠𝑠)
จะมีค่าประมาณเท่ากับ 1 ตลอดย่านความถี่ที่ทาํ การวัด𝑦𝑦𝑥𝑥 ค่า 𝑦𝑦𝑥𝑥 และ 𝑦𝑦𝑢𝑢 สามารถหลอมรวมกันเพื่อให้ได้คา่ 𝑥𝑥� ซึ่ง
เป็ นค่าประมาณของ 𝑥𝑥 โดยใช้ตวั กรองดังต่อไปนี้
𝑥𝑥� = 𝐹𝐹1 (𝑠𝑠)𝑦𝑦𝑥𝑥 + 𝐹𝐹2 (𝑠𝑠)

𝑦𝑦𝑢𝑢
𝑠𝑠

(2)

โดยที่ 𝐹𝐹1(𝑠𝑠) เป็ น ตัวกรองผ่านตํ่าและ 𝐹𝐹2(𝑠𝑠) เป็ นตัวกรองผ่านสูง ให้สงั เกตว่าค่าอัตราความเร็ ว 𝑦𝑦𝑢𝑢 จะถูกอินทิเกรต
ก่อนจะถูกกรองด้วย 𝐹𝐹2(𝑠𝑠) ซึ่งเก็บเฉพาะค่าคาดคะเน (prediction) ในย่านความถี่สูง ในขณะที่ค่าของ 𝑦𝑦𝑢𝑢 /𝑠𝑠 ในย่าน
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ความถี่ต่าํ จะมีค่าไม่แน่นอนเนื่องจากผลของการอินทิเกรต µ𝑢𝑢 + 𝑏𝑏(𝑡𝑡) ตัวกรองในรู ปแบบข้างบนเรี ยกว่าเป็ น
complementary filter ถ้ามีคุณสมบัติต่อไปนี้
𝐹𝐹1 (𝑠𝑠) + 𝐹𝐹2 (𝑠𝑠) = 1

(3)

อาจพิจารณาอีกแบบหนึ่ งได้วา่ complementary filter คือการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (weighted average) โดยไม่
พิจารณาถึงคุณสมบัติหรื อแหล่งกําเนิดที่มาของสัญญาณ วิธีการนี้จะเหมาะสําหรับกรณี ที่สญ
ั ญาณรบกวนอยูใ่ นระดับ
ตํ่า มีการใช้งานที่ ไม่ตอ้ งการความละเอี ยดมากและมีขอ้ จํากัดด้านของตัวประมวลผล อัลกอริ ทึมในการหาค่าทิ ศ
ทางการเคลื่อนไหว (orientation) อีกวิธีหนึ่ งที่ได้รับการยอมรับและถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลายและได้ผลดีคือการใช้
Kalman filter แต่ขอ้ ด้อยคือมีภาระการคํานวณมากกว่าวิธีอื่นทั้งนี้ เพราะจํานวนสถานะ (states) ในเซนเซอร์ ที่ทาํ การ
วัด ใน 3 มิ ติ ร วมทั้ง อัต ราสุ่ ม (sampling rate) ที่ ต ้อ งใช้ค่ อ นข้า งสู ง จึ ง อาจไม่ เ หมาะกับ ตัว ประมวลผลในระดับ
ไมโครคอนโทลเลอร์ขนาดเล็ก
จากความต้องการในการใช้งานของ IMU ในด้านต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าการใช้เทคนิค
ของ Kalman filter ทําได้ยากบน platform ของไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบเซนเซอร์ ที่มีคุณภาพตํ่าโดยเฉพาะ
ความไม่เป็ นเชิ งเส้นของระบบและคุณสมบัติของสัญญาณรบกวนที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็ นเกาเซี ยนอย่างแท้จริ งทํา
ให้ผลการรวมสัญญาณไม่ดีเท่าที่ควร(Sabatini, 2006) ทําให้เกิดการวิจยั ค้นหาแนวทางใหม่ที่หลีกเลี่ยงข้อด้อยเหล่านี้
ผลงานหนึ่ งที่ได้รับความสนใจ (Mahony & Hamel, 2008) เสนอการออกแบบ complementary filter ในสองรู ปแบบ
คื อ direct และ passive และแสดงตัว อย่า งการนํา ไปใช้ใ นอากาศยานไร้ ค นขับ (unmanned aerial vehicle, UAV)
ผลงานในลําดับต่อมา (Madgwick, Harrison, & Vaidyanathan, 2011) ได้เสนออัลกอริ ธึมเพื่อคํานวณหาค่าความเอียง
(orientation) โดยใช้ เทคนิ คของ gradient descent ที่หลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และการคํานวณ
ตามแบบของ Kalman filter โดยระบุวา่ ได้ผลลัพธ์มีความถูกต้องเที ยบเท่ากัน แต่มีภาระในการคํานวณน้อยกว่าและ
สามารถใช้อตั ราการสุ่ มสัญญาณตํ่าทําให้เหมาะที่จะนํามาใช้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดเล็กที่ใช้ในการพกพาได้
บทความนี้จึงได้พิจารณาการนําเอาอัลกอริ ธึมแบบ Madgwick มาใช้งานบน platform ของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ
ที่นิยมใช้อยูใ่ นวงการศึกษาทัว่ ไปคือ Arduino
หลักการทํางานของ Madgwick Algorithm
ในกรณี ของการวัด orientation ซึ่งใช้เฉพาะ ตัววัดความเร่ ง และไจโรสโคป จะสามารถแสดงหลักการได้ดงั
รู ปที่ 1 ในภาพกว้าง Madgwick algorithm อาจมองได้ในลักษณะของฟิ ลเตอร์ ที่ มีสัญญาณเข้าหลักคื อสัญญาณ
ความเร็ วเชิงมุม จากไจโรซึ่งเป็ นเวคเตอร์ความเร็ วเชิงมุม(rad/sec) 3 แกน ดังนี้
𝑆𝑆
𝜔𝜔𝑡𝑡 = [0 𝜔𝜔𝑥𝑥,𝑡𝑡 𝜔𝜔𝑦𝑦,𝑡𝑡 𝜔𝜔𝑧𝑧,𝑡𝑡 ]
(4)
โดยleading superscript S หมายถึงค่าที่เทียบกับเฟรมของเซนเซอร์ ค่าอนุพนั ธ์ในหน่วยของ quaternion(Chou, 1992)
แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของเฟรมหลัก(earth frame E) เทียบกับเฟรมของเซนเซอร์ S สามารถเขียนได้วา่
𝑆𝑆
𝐸𝐸 𝑞𝑞̇ 𝜔𝜔,𝑡𝑡
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Accelerometer ⬚𝑆𝑆𝑎𝑎�𝑡𝑡

𝐽𝐽𝑔𝑔𝑇𝑇 � 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑡𝑡−1 �𝑓𝑓𝑔𝑔 � 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑡𝑡−1 , ⬚𝑆𝑆𝑎𝑎�𝑡𝑡 ⬚ �
∇𝑓𝑓
‖∇𝑓𝑓‖

𝑧𝑧 −1

β

Gyroscope ⬚𝑆𝑆𝜔𝜔𝑡𝑡

1 𝑆𝑆
𝑞𝑞�
⨂ 𝑆𝑆𝜔𝜔
2 𝐸𝐸 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑡𝑡−1 ⬚ 𝑡𝑡

+

‒
𝑆𝑆 �
𝐸𝐸 𝑞𝑞̇ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑡𝑡

�. 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑞𝑞�
‖𝑞𝑞�‖

𝑆𝑆
�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑡𝑡
𝐸𝐸 𝑞𝑞

𝑧𝑧 −1

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงโครงสร้างของ Madgwick filter
เครื่ องหมาย ⊗ แสดงการคูณในแบบของ quaternion, 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑞𝑞�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑡𝑡−1คือค่าของ normalized quaternion (แสดงด้วย ∧) ที่ได้
จากการคํานวณทิศทางในขณะเวลาก่อนหน้า (t-1) ในลูพล่างเป็ นการประมาณค่าของทิศทางในหน่วย quaternion
𝑆𝑆
�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑡𝑡 โดยการอินทิเกรตสมการ (5) ทั้งนี้ โดยมีการปรับปรุ งค่าโดยนําเอาผลลัพธ์จากค่าที่อ่านจาก accelerometer ในลูพบน
𝐸𝐸 𝑞𝑞
กล่าวคือ 𝑆𝑆𝑎𝑎�𝑡𝑡 มาใช้โดยผ่านกระบวนการปรับด้วยวิธีการของ gradient descent technique ที่มี objective function f(..)
ร่ วมกับ Jacobian J(..) เป็ นตัวกําหนดสัดส่วนการแก้ไขในแต่ละจังหวะการสุ่มค่า ส่วน objective function f(..) มี
รู ปแบบที่ปรับแล้วดังต่อไปนี้
2(𝑞𝑞2 𝑞𝑞4 − 𝑞𝑞1 𝑞𝑞3 ) − 𝑎𝑎𝑥𝑥

𝑓𝑓𝑔𝑔 � 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑞𝑞�, 𝑆𝑆𝑎𝑎� � = �2(𝑞𝑞1 𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞3 𝑞𝑞4 ) − 𝑎𝑎𝑦𝑦 �
2�12 − 𝑞𝑞22 − 𝑞𝑞32 � − 𝑎𝑎𝑧𝑧

(6)

จะสังเกตได้วา่ ระบบมีความเสถียรด้วยหลักการหาค่า objective function กล่าวคือความต่างระหว่างค่าของ
accelerometer ที่คาํ นวณได้และที่วดั ได้ที่นอ้ ยที่สุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อทําการศึกษาวิธีการวัดค่าตําแหน่งการเอียงของวัตถุโดยใช้เซนเซอร์ ที่อาศัย
หลักการของการวัดแรงเฉื่ อย รวมทั้งการต่ออุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ต่างๆที่จาํ เป็ น รวมไปถึงการศึกษาคุณสมบัติต่างๆของ
เซนเซอร์ การแก้ความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่า ทฤษฎีเบื้องต้นในการหลอมรวมสัญญาณและการแสดงผลการวัด
ในรู ปแบบที่ง่ายต่อการตรวจสอบในรู ปของกราฟฟิ คเพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาวิจยั ที่จะมีในขั้นต่อไป
3. ขั้นตอนการวิจยั
ในการวิจยั มีการใช้ฮาร์ดแวร์ต่างๆประกอบด้วย IMU แบบ MPU6050 ซึ่งประกอบด้วย accelerometer และ gyro
นํามาใช้ร่วมกับ Arduino Uno MPU board โดยส่วนที่สาํ คัญจะแสดงได้ตามรู ปที่ 2(a) และ (b)
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Arduino uno board

MPU6050

3.3v
GND
A5
A4
D2

NC

Vcc
GND
SCL
SDA
AD0
INT

2(a)

2(b)
รู ปที่ 2 (a) การอินเตอร์เฟสระหว่าง MPU6050 IMU และ Arduino (b) แสดงรายละเอียดของ Arduino board
ระบบฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย notebook computer, Arduino board, IMU sensor โดยมีการเชื่อมต่อระหว่าง
notebook PC และ Arduino board ด้วย USB serial interface
การทํางานของโปรแกรมการรวมสัญญาณอาจสรุ ปได้เป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ทําการวัด ค่าเอาท์พทุ ของ accelerometer และ gyro คือ a, ω รวมทั้งหมด 6 ค่า
2. ทําการ normalize ค่า a≜ 𝑎𝑎�
3. คํานวณ อัตราการเปลี่ยนแปลง
1

δ𝑞𝑞 = 2𝑞𝑞⊗𝜔𝜔

4. คํานวณค่าปรับแก้ ∇f = 𝐽𝐽𝑇𝑇 (. )𝑓𝑓(. )
5. ทําการ normalize ∇f = (∇𝑓𝑓 ⁄ ‖∇𝑓𝑓‖ )
6. คํานวณค่าอนุพนั ธ์ quaternion ที่ปรับแก้แล้ว
∆𝑞𝑞/∆𝑡𝑡 = δ𝑞𝑞 ′ = δ𝑞𝑞 − β ∇𝑓𝑓

7. อินทิเกรตค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ 𝑞𝑞̇ = δ𝑞𝑞′
𝑞𝑞𝑛𝑛 = 𝑞𝑞𝑛𝑛−1 + δ𝑞𝑞 ′ ∆𝑡𝑡

8. ทําการ normalize quaternion 𝑞𝑞
9. ทวนซํ้าจากข้อ 1 และเนื่องจากได้ทาํ การ normalize quaternion แล้ว จึงทําให้การคํานวณซํ้าในขั้นตอนที่ 4
ในรอบต่อไปลดลงได้อีกมาก
การแสดงผล
เพื่อให้การแสดงผลของการวัดตําแหน่งแนวทิศทางของวัตถุเป็ นการวัดในเวลาจริ ง มีลกั ษณะที่เข้าใจง่าย
และรวดเร็ วเสมือนสภาพการใช้งานจริ งที่ตอ้ งมีการเฝ้าติดตามวัตถุขณะเคลื่อนไหว จึงมีการใช้โปรแกรม Processing
เพื่อสร้างกราฟฟิ คที่มีลกั ษณะเข้าใจได้ง่ายๆเพื่อแสดงผลของ orientation ในการส่งผ่านค่า orientation ของวัตถุให้กบั
โปรแกรม Processing จะต้องทําการแปลงค่า quaternion ให้เป็ นค่ามุม Euler (yaw, pitch, roll) เสี ยก่อนด้วย
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4. ผลการวิจยั

รู ปที่ 3 แสดงส่วนประกอบอุปกรณ์และผลการทดลอง
รู ปที่ 3 แสดงถึงส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ตา่ งๆในการทดสอบการทํางานของระบบซึ่งได้แก่ IMU sensor
board MPU6050, Arduino Uno microcontroller board, และ notebook PC โดยภาพหน้าจอใน foreground แสดงรู ปภาพ
ของวัตถุจาํ ลองแทน sensor board ที่ใช้ในการทดลอง สําหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเก็บข้อมูล การรวมสัญญาณ
การสื่ อสารข้อมูลระหว่าง Arduino และ notebookใช้ภาษา C ใน Arduino IDE package ซึ่ง binary code จะถูก download
และทํางานอยูบ่ น Arduino board ส่วนการสร้างและแสดงกราฟฟิ ค ใช้ Processing 2 (v. 2.2.1) ที่สามารถพัฒนาร่ วมกัน
ได้ใน Arduino IDE
ผลการทดลองการทํางานของโปรแกรมในส่วนต่างๆเป็ นไปตามหลักการที่บรรยายมาข้างต้นซึ่งกล่าวได้วา่
การทดลองประสบผลสําเร็ จเป็ นอย่างดีในเชิงคุณภาพ กล่าวคือการเคลื่อนไหวของรู ปภาพมีทิศทางชี้แบบ 3 มิติที่
สอดคล้องตามการเคลื่อนที่ของบอร์ดเซนเซอร์ MPU6050 แต่ไม่มีการแสดงการเคลื่อนที่ตามแนวตรง (translation)
ซึ่งเป็ นไปตามข้อจํากัดของเซนเซอร์เอง ส่วนขนาดของมุมที่วตั ถุหมุนไปนั้นจะไม่สามารถอ่านได้แม่นยําบนจอได้
เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเซนเซอร์ตอ้ งมีการ calibrate อย่างทัว่ ถึงเสี ยก่อน ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้เวลานาน
5. สรุปและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ ได้รายงานวิธีการใช้เซ็นเซอร์ IMU ในรู ปแบบของMEMS (Micro-electro-mechanical-system)
เพื่อวัดตําแหน่ งทิ ศที่ วตั ถุกระทําในระนาบ 3 มิ ติ โดยเน้นด้านการหลอมรวมสัญญาณจากสองเซนเซอร์ กล่าวคือ
เซนเซอร์ วดั ความเร่ งและเซนเซอร์ วดั ความเร็ วเชิ งมุมโดยใช้เทคนิ คของ Madgwick สัญญาณจากสองเซนเซอร์ มีค่า
เชิงซ้อนที่จะต้องนํามาพิจารณาร่ วมกัน 6 ค่า ( 6 degrees of freedom) ในการดําเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ การแสดงค่า
ในหน่ วยของ quaternion จะช่วยทําให้การคํานวณลดความซับซ้อนลงและสามารถหลีกเลี่ยงจุดที่เป็ นปั ญหาในทาง
คํานวณ(singular point)ได้ และในขั้นสุ ดท้ายคือการแสดงผลในขณะเวลาวัดในแบบกราฟฟิ คเพื่อการติดตามและ
ควบคุม (tracking and control) ผลการวิจยั ที่ แสดงจะเป็ นพื้นฐานทางความรู ้และความเข้าใจที่สําคัญเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุ งและประยุกต์ในขั้นต่อไปโดยแนวทางในการพัฒนาในอนาคตมีความหลากหลายทั้งในด้านการแสดงผลและ
การประมวลผลโดยเฉพาะการวัดระยะทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุซ่ ึงนับเป็ นอีกหนึ่งหัวข้องานวิจยั ที่น่าสนใจ
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