บทที่2
แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาระบบสตรี ทวิวมหาวิทยาลัยสยาม (Siam University Street View System) นี้
คณะผูจ้ ดั ทาได้ใช้แนวคิด และ ทฤษฏีรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็ นความรู ้
และวิเคราะห์ออกแบบระบบ ดังนี้
- Panorama
- Global Positioning System (GPS)
- Google Maps API
- Google Street View
2.1 Panorama 1
ภาพพาโนรามา คื อ ภาพที่ ถ่ า ยในมุ ม กว้า ง ที่ มี แนวภาพในแนวนอนกว้า งกว่า แนวสู ง
มากกว่า 2 เท่าขึ้นไป นิ ยมถ่ายภาพที่ตอ้ งการบันทึกพื้นที่กว้างของภาพมากกว่า การถ่ายตามปกติ
เช่น ภาพทิวทัศน์ ทาให้ภาพน่าดูยงิ่ ขึ้นผูด้ ูจะมีความรู ้สึกเสมือนชมธรรมชาติไปรอบ ๆ

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างภาพพาโนรามามหาวิทยาลัยสยาม
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ที่มา http://www.mymiraclethailand.com/streetview

รู ปที่ 2.2 วิธีการถ่ายภาพพาโนรามา
2.2 Global Positioning System (GPS)2
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกหรื อ จีพีเอส (อังกฤษ: Global Positioning System: GPS) คือ
ระบบบอกตาแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคานวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจาก
ดาวเทียมที่โคจรอยูร่ อบโลกซึ่ งทราบตาแหน่ง ทาให้ระบบนี้สามารถบอกตาแหน่ง ณ จุดที่สามารถ
รับสัญญาณได้ทวั่ โลก โดยเครื่ องรับสัญญาณจีพีเอส รุ่ นใหม่ๆ จะสามารถคานวณความเร็ วและ
ทิศทางนามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในการนาทางได้
แนวคิ ด ในการพัฒ นาระบบจี พี เ อส เริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ ปี ค .ศ.1957 เมื่ อ นัก วิท ยาศาสตร์ ข อง
สหรัฐอเมริ กา นาโดย Dr. Bruce Banner หรื อเดอะฮัลค์ ได้ติดตามการส่ งดาวเทียมสปุตนิกของโซ
เวียต และพบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ของคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียม พวกเขาพบว่าหากทราบ
ตาแหน่ งที่ แน่ นอนบนพื้นผิวโลก ก็สามารถระบุ ตาแหน่ งของดาวเที ยมได้จากการตรวจวัดดอป
เปลอร์ และหากทราบตาแหน่ ง ที่ แน่ นอนของดาวเที ย ม ก็ ส ามารถระบุ ตาแหน่ ง บนพื้ นโลกได้
ในทางกลับกัน
กองทัพเรื อสหรัฐได้ทดลองระบบนาทางด้วยดาวเทียม ชื่อ TRANSIT เป็ นครั้งแรกเมื่อ ค .ศ.
1960 ประกอบด้วยดาวเทียมจานวน 5 ดวง ส่ วนดาวเทียมที่ใช้ในระบบจีพีเอส (GPS Block-I) ส่ งขึ้น
ทดลองเป็ นครั้งแรกเมื่อ ค .ศ.1978 เพื่อใช้ในทางการทหาร
เมื่อ ค .ศ.1983 หลังจากเกิดเหตุการณ์โคเรี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 007 ของเกาหลีใต้ บินพลัด
หลงเข้ า ไปในน่ า นฟ้ าของสหภาพโซเวี ย ต และถู ก ยิ ง ตก ผู้ โ ดยสาร 269 คนเสี ยชี วิ ต
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ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
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ทั้งหมด ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนได้ประกาศว่า เมื่อพัฒนาระบบจีพีเอสแล้วเสร็ จ จะอนุญาตให้
ประชาชนทัว่ ไปใช้งานได้
ดาวเทียมจีพีเอส เป็ นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO) ที่ระดับ
ความสู งประมาณ 20,200 กิ โลเมตร 12,600 ไมล์ หรื อ 10,900 ไมล์ทะเลจากพื้นโลก ใช้การยืนยัน
ตาแหน่ ง โดยอาศัย พิ ก ัดจากดาวเที ยมอย่า งน้อย4 ดวง ดาวเที ย มจะโคจรรอบโลกเป็ นเวลา 4-8
ชั่ว โมงต่ อ หนึ่ ง รอบ ที่ ค วามเร็ ว 4 กิ โ ลเมตร วิน าที ก / ารโคจรแต่ ล ะรอบนั้น สามารถได้เ ป็ น 6
ระนาบๆ ละ 4 ดวง ทามุม 55 องศา โดยทั้งระบบจะต้องมี ดาวเทียม 24 ดวง หรื อมากกว่า เพื่อให้
สามารถยืนยันตาแหน่ ง ได้ค รอบคลุ ม ทุ ก จุ ดบนผิว โลก ปั จจุ บ นั เป็ นดาวเที ย ม GPS Block-II มี
ดาวเทียมสารองประมาณ 4-6 ดวง
การหาตาแหน่ ง มาจากแนวความคิ ดง่ า ย ๆ ที่ ว่า ถ้า เรารู ้ ตาแหน่ ง ของดาวเที ย ม และเรารู ้
ระยะทางจากดาวเทียมถึงเครื่ องรับ เราจะสามารถหาตาแหน่งของเครื่ องรับสัญญาณได้ เช่น ถ้าลอง
พิจารณาใน 2 มิติ แล้วทั้งตาแหน่ งที่กาหนดให้ 2 จุด และระยะจากจุดทั้ง 2 ถึงจุดที่ตอ้ งการหา x,y
เราสามารถใช้วงเวียนเขียนเส้น โดยมีจุดที่กาหนดให้เป็ นศูนย์กลาง รัศมีวงเวียนเท่ากับระยะทางที่รู้
เส้นวงกลมที่ได้จะตัดกัน 2 จุด โดยหนึ่งจุดเป็ นคาตอบที่ถูกต้อง ทีน้ ีสมการอย่างง่ายเขียนได้เป็ น
ระยะจากจุดที่ 1 (X1, Y1)
ระยะจากจุดที่ 2 (X2, Y2)
ถ้าเป็ นสามมิ ติก็สามารถทาได้ในลักษณะเดี ยวกัน โดยมี จุดที่ กาหนดให้ 3 จุด ในทานอง
เดียวกัน สมการอย่างง่าย
ระยะจากจุดที่ 1
ระยะจากจุดที่ 2
ระยะจากจุดที่ 3
สาหรับระยะทางนั้น เครื่ องรับสัญญาณจีพีเอสสามารถคานวณโดยการจับเวลาที่สัญญาณ
เดิ นทางจากดาวเทียมถึ งเครื่ องรับ แล้วคูณด้วยความเร็ วแสง ก็จะได้ระยะ ณ เสี้ ยวเวลา (epoch) ที่
ดาวเทียมห่ างจากเครื่ องรับ อย่างไรก็ดี เนื่องจากคลื่นเดินทางด้วยความเร็ วแสง นาฬิกาที่จบั เวลาที่
เครื่ องรับมีคุณภาพเหมือนนาฬิกาควอตซ์ทวั่ ไป ความผิดพลาดจากการจับเวลา (dt) แม้เพียงเล็กน้อย
ก็ทาให้ระยะผิดไปมาก ความผิดพลาดดังกล่าวจึงนับเป็ นตัวแปรสาคัญในการคานวณตาแหน่ง ด้วย
เหตุน้ ี การหาตาแหน่งจึงมีตวั แปรพื้นฐานที่สาคัญรวม 4 ตัวแปร ได้แก่ ตาแหน่งที่ตอ้ งการหาใน 3
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มิติ (x,y,z) และ ความผิดพลาดอันเนื่ องมาจากนาฬิ กาที่ใช้ ทาให้เราต้องการดาวเทียมอย่างน้อย 4
ดวง เพื่อสร้าง 4 สมการ ในการแก้ตวั แปรทั้ง 4 สมการอย่างง่ายจึงกลายเป็ น
ระยะจากจุดที่ 1
ระยะจากจุดที่ 2
ระยะจากจุดที่ 3
ระยะจากจุดที่ 4
เมื่อ c เป็ นความเร็ วแสง
ในกรณี ที่มีจานวนดาวเทียมมากกว่านี้ ก็จะมีจานวนสมการมากขึ้นเท่ากับจานวนดาวเทียม
สังเกตการณ์
2.3 Google Maps API3
Google Maps API เป็ นบริ การของกูเกิลที่ทาให้เรา สามารถแทรก Google Maps หรื อแผน
ที่จาก Google ลงในเว็บเพจของเราได้ เช่ น ระบุ ตาแหน่ งที่ ต้ งั ของ บริ ษทั ,สถานที่ เป็ นต้น โดย
สามารถจัดการรายละเอียดต่างๆ ในแผนที่ เช่นเดียวกับที่ใช้งานใน http://maps.google.com ได้ การ
ใช้งาน Google Maps API จาเป็ นจะต้องมี Google Maps API Key เพื่อขอสิ ทธิ์ ในการใช้งาน
ตัวอย่าง Code Google Map

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างชุดคาสัง่ Google maps พื้นฐาน
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รู ปที่ 2.4 แสดงภาพแผนที่มหาวิทยาลัยสยามผ่าน Google Maps
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2.4 Google Street View 4
Street View คื อบริ ก ารหนึ่ ง ของกูเกิ ล ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ Google Maps ที่ จะช่ วยให้เรา
สามารถดู ภาพถ่ า ยของสถานจริ ง จากกล้องของรถ Google Street View ได้จาก Google Maps ซึ่ ง
รู ปภาพที่ได้จากภาพมุมมอง Street View นั้นเป็ นภาพรอบ ๆ ถนนที่สามารถชมได้แบบ 360 องศา
- Street View Car
โครงการนี้ เริ่ มต้นจากการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้ที่ดา้ นหลังของรถ SUV และขับไป
รอบๆ สถานที่เพื่อเก็บภาพ หลังจากที่ได้เปิ ดตัว Street View ในเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริ กาเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2550 แล้ว ยังขยายโครงการการถ่ายภาพพาโนราม่า 360 องศานี้ไปยังอีก 7 ทวีป
- Street View Trike
ในขณะที่การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ โดยมุมมองจากรถยนต์ แต่ยงั มีสถานที่ที่น่าสนใจอีก
หลายแห่ งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์ Dan Ratner นักวิศวกรได้ตระหนักว่าน่ าจะมีทางที่ จะ
สามารถรวมงานอดิ เรกที่ชอบเข้ากับ Street View เพื่อสารวจไปยังสถานที่ใหม่ๆ ได้โดยการติ ดตั้ง
กล้องไว้ที่ จกั รยาน จึ ง เป็ นผลที่ ท าให้ส ามารถใช้ Trike ไปยัง สวนสาธารณะและทางเดิ นต่ า งๆ
ภายในมหาวิทยาลัยหรื อแม้แต่สนามกีฬาได้
- Street View Snowmobile
หลังจากที่เราใช้ Trike ไปยังสถานที่ที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์บนรถที่เครื่ องที่
บนถนนอีกด้วยเพื่อไปยังสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆได้อีก
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