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K. Chayakulkheeree and W. Ongsakul, “Optimal Power Flow Considering Non-Linear Fuzzy Network 
and Generator Ramprate Constrained ”, The International Energy Journal, Vol. 8, No. 2, June 2007.

This paper proposes a non-linear  fuzzy network constrained optimal  power flow algorithm 
considering non-linear fuzzy line flow and transformer loading limits, generator ramp rate and bus 
voltage magnitude constraints.  The problem is decomposed into total  fuel cost fuzzy minimization 
subproblem and total real power loss fuzzy minimization subproblem, which are solved by fuzzy linear 
programming (FLP). In the total fuel cost fuzzy minimization subproblem, the line flow and transformer  
loading limits constraints and the generator ramp rate constraints are treated as fuzzy constraints. 
Meanwhile, in the total real power loss fuzzy minimization subproblem, the bus voltage magnitude 
limits are treated as fuzzy constraints. The proposed FCOPF algorithm is tested on the modified IEEE 
30 bus system and 118 bus systems. Test results indicate that the fuzzy constrained optimal power  
flow algorithm could efficiently trade off among total fuel cost, line flow and transformer loading and  
generator ramp-rate in the total fuel cost fuzzy minimization subproblem and between total real power  
loss and bus voltage magnitude in the total real power loss fuzzy minimization subproblem, leading to  
the lower total fuel cost.

Y2006
W. Ongsakul and K. Chayakulkheeree, “Coordinated Fuzzy Constrained Optimal Power Dispatch for 
Bilateral Contract, Balancing Electricity and  Ancillary Services Markets”, IEEE Transaction on Power 
System, vol. 21, no. 2, May, 2006, pp. 593-604.

This  paper  proposes  a  coordinated  fuzzy  constrained  optimal  power  dispatch  (CFCOPD) 
algorithm for  bilateral  contract,  balancing electricity  and ancillary services markets.  The CFCOPD 
problem is decomposed into social welfare fuzzy maximization subproblem which is solved by mixed-
integer fuzzy linear programming (MIFLP) and combined reactive power cost and cost of real power 
loss fuzzy minimization subproblem which is solved by fuzzy linear programming (FLP). The proposed 
CFCOPD algorithm is tested on the modified IEEE 30 bus system and the Thai  power 424 bus  
system.  The  dispatch  results  show  that  the  social  welfare  of  the  fuzzy  constrained  competitive 
electricity  and ancillary  services price (CEASP) scheme with  bilateral  contract  curtailment  bids  is 
higher than those of competitive electricity price (CEP) scheme, and CEASP scheme with and without 



bilateral contract curtailment bids, leading to a lower average electricity price.

Y2005
W. Ongsakul  and  K.  Chayakulkheeree,  “Adaptive  Neuro-Fuzzy  Inference  System Based Optimal 
Spinning  Reserve  Identification  for  Competitive  Electricity  Markets,  Engineering  Intelligent  System 
Journal, vol. 13, no. 1, 2005, pp 53-59.

This  paper  proposes  an  adaptive  neuro-fuzzy  inference  system  (ANFIS)  based  optimal 
identification for spinning reserve in competitive electricity market. The probability of generation outage 
or forced outage rate (FOR), the value of lost load (VOLL), the daily load forecast uncertainty (LFU)  
and the spinning reserve price are used as the input values. The spinning reserve requirement is the 
output of the proposed ANFIS. The method is tested on the IEEE 24-bus reliability test system. The 
ANFIS can evaluate several certain and uncertain factors affecting spinning reserve requirements in a 
soft  computing  manner.  In  addition,  the  obtained  solutions  are  close  to  the  minimum expected 
reliability cost.

W.  Ongsakul  and  K.  Chayakulkheeree,  “Coordinated  Constrained  Optimal  Power  Dispatch  for  
Bilateral Contract and Balancing Electricity Markets”, The International Energy Journal, vol. 6, no. 1, 
part  2,  Special  Issue:  Ancillary  Services,  ATC  and  Transmission  Pricing,  Optimization  and  AI 
Application, Power System Analysis, Power System Monitoring and Control, Power System Operation,  
June 2005, pp. 2-1 - 2-18.

This paper proposes a coordinated constrained optimal power dispatch (CCOPD) algorithm for  
bilateral contract market (BCM) with curtailment bids, balancing electricity market (BM) and ancillary  
services  market  (ASM).  The  CCOPD  problem  is  decomposed  into  social  welfare  maximization 
subproblem which is solved by the mixed-integer linear programming (MILP) and real power loss 
minimization  subproblem  which  is  solved  by  the  linear  programming  (LP).  The  social  welfare 
maximization subproblem and the real power loss maximization subproblem are solved iteratively. The 
proposed  CCOPD  algorithm  maximizes  the  overall  social  welfare  of  BCM,  BM  and  ASM 
simultaneously subject to power balance, ancillary services requirements and line flow constraints.  
The CCOPD algorithm is tested on the modified IEEE 30 bus system with six generation companies  
(PowerGens) submitting curtailment bids in BCM, and offers to sell electricity and ancillary services in 
BM and ASM, respectively. The social welfare of the CCOPD is shown to be higher than constrained 
optimal power dispatch without coordination among BCM, BM and ASM.

K. Chayakulkheeree and W. Ongsakul, “Fuzzy Constrained Optimal Power Dispatch for Competitive 
Electricity and Ancillary Services Markets,” Electric Power Component and Systems Journal, vol. 33, 
no. 4, Apr. 2005, pp. 389-410. 



This  paper  proposes  a  fuzzy  constrained  optimal  power  dispatch  (FCOPD)  algorithm for 
electricity and ancillary services markets. The FCOPD problem is decomposed into social welfare 
fuzzy  maximization  subproblem  which  is  solved  by  the  mixed-integer  fuzzy  linear  programming 
(MIFLP) and real power loss minimization subproblem which is solved by the linear programming (LP). 
In  the social  welfare  fuzzy  maximization  subproblem,  the  line  flow limit  constraints  and  ancillary 
services requirements are treated in a soft computing manner by the fuzzy constraints. The proposed 
FCOPD algorithm is  tested  on  the modified  IEEE 30  bus system with  six  generator  companies  
(GenCos) bidding to sell the electricity and ancillary services. The social welfares of the FCOPD are 
shown to be higher than crisp constrained optimal power dispatch in both competitive electricity price  
(CEP) and competitive electricity and ancillary services price (CEASP) schemes.
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K.  Chayakulkheeree,  “Optimal  Scheduling  of  Hydro  Power  Generation  Using  Deconvolution 
Technique: A Case Study of Thai Power System,” GMSARN International Conference on Energy 
Security and Climate Change: Problems & Issues in GMS, Vietnam, 25-26 Nov 2009.

This  paper  investigates  a  practical  application  of  deconvolution  technique  base  optimal 
scheduling of limited energy units (LEUs). The computer program has been developed so that the 
probabilities of unit outages are taken into account by capacity model building and deconvolution 
technique is used to determine the optimal scheduling of LEUs. The program has been tested with the 
equivalent Thai power system with 110 power generating units, including 16 LEUs (hydro plants). The 
results shows that the deconvolution technique based optimal LEUs scheduling can dispatch all of 
daily energy specified at the optimal condition leading to the lower daily operating cost than that of  
scheduling  without  deconvolution  calculation.  The  method  can  effectively  associate  the  unit  
commitment problem as a preliminary scheduling of LEUs. 
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Y2007
K. Chayakulkheeree, W. Kleaursuk, P. Khamklar, and W. Pirindra, “Distributed Slack Bus Power Flow 
Part  I:  Mathematical  Model  and  Framework”,  Proceeding  of  The  30th  Electrical  Engineering 
Conference, Thailand, 2007.

This paper presents the mathematical model and test example of distributed slack bus power 
flow (DSPF) program. The method can diversify the power imbalance to voltage controlled buses in  
the  system  via  participation  factor.  Therefore,  the  automatic  generation  controls  (AGC)  of  the 
generators can be incorporated in this power flow model. The DSPF is tested with the IEEE 30 bus 
system. Numerical results shown that the method can effectively represent the generation control 
characteristics to the power flow model  and potentially  be applied to the overcoming competitive 
electricity supply industry. 

K. Chayakulkheeree, N. Boonpirom, P. Srimood, and P. Liengpradis, “Distributed Slack Bus Power 
Flow  Part  II:  Prospect  and  Challenge  for  Competitive  Environments”,  Proceeding  of  The  30th  
Electrical Engineering Conference, Thailand, 2007.

This  paper  introduces  an  application  of  distributed  slack  bus  power  flow  to  competitive 
electricity  supply  industry  (ESI).  The  participation  factors  of  the  generators  are  obtained  by  the 
weighted average of AGC accepted quantities in the ancillary services market. The results shows that 
the proposed method can satisfactory represent the system behavior that all generators are response 
to power imbalance. In addition, the proposed method results in the better justified AGC setting in 
competitive electricity market than that of using single slack bus power flow. 

K. Chayakulkheeree, K. Tipamornwiwat, E. Plunoi, C. Wisutirat, and P. Raungkool “An Investigation 
Study on Fuzzy Line Flow Limit Constraints in Competitive Electricity Markets”, Proceeding of The 
30th Electrical Engineering Conference, Thailand, 2007.

In this paper, the fuzzy set theory is applied to model the soft constraint limits. The fuzzy  
constrained optimal dispatch is formulated as a fuzzy optimization problem and converted into a crisp 
optimization problem. An efficient successive linear programming method is then modified to solve the  
new problem. Numerical test results on IEEE 30-bus system show that the fuzzy constrained method 
could give a good trade-off between reducing generation cost and satisfying constraints, and produce 
more realistic generation schedules when a feasible solution cannot be obtained by using the crisp 
OPF.

K.  Chayakulkheeree,  “Application  Of  Distributed  Slack  Bus  Power  Flow  to  Competitive 
Environments”,  Proceeding  of  the  Australasian  University  Power  Engineering  Conference  2007 



(AUPEC07), Australia, December, 2007. 
This  paper  presents  the mathematical  model  of  distributed  slack  bus power  flow (DSPF)  

program and its application to competitive electricity supply industry (ESI). The advantage of DSPF is 
its ability to compute the frequency deviation when the ACE is treated as fixed value. It can represent 
the automatic generation controls (AGC) for maintaining nominal frequency.  More specifically,  the 
proposed method can diversify the power imbalance to voltage controlled buses in the system via 
participation factor. Therefore, the AGC of the generators can be incorporated in the analysis. The 
participation  factors  of  the  generators  are  obtained  by  the  weighted  average  of  AGC accepted 
quantities in ancillary services market. The results shows that the proposed method can satisfactory 
represent the system behaviour that all generators are response to power imbalance. In addition, the 
proposed method results in the better justified AGC setting in competitive electricity market than that 
of using single slack bus power flow. The DSPF is tested with the IEEE 30 bus system and compared 
to single slack bus power flow solution.  Numerical  results shown that  the method can effectively 
represent the generation control characteristics to the power flow model and potentially be applied to 
simulate the competitive electricity markets.

K.  Chayakulkheeree  and W.  Ongsakul  “Multi-Objective  Optimal  Power  Flow Considering  System 
Emissions  and  Fuzzy  Constraints”,  Proceeding  of  International  Conference  on  Sustainable 
Development:  Challenges  and Opportunities  for  the  Greater  Mekong Subregion,  Greater  Mekong 
Subregion Academic Network, Thailand, December, 2007.

This paper proposes a multi-objective optimal power flow (MOPF) considering total system 
SOx, NOx, and CO2 emissions. The transmission line limit  and transformer loading, and the bus 
voltage limit constraints are treated as fuzzy constraint. In the proposed MOPF algorithm, the problem 
is decomposed into the real power cost and emissions fuzzy minimization subproblem and the total  
real power loss fuzzy minimization subproblem. The total system operating cost, total system SOx, 
NOx, and CO2 emissions fuzzy minimization objectives are solved simultaneously using fuzzy linear 
programming (FLP) in the real power cost and emissions fuzzy minimization subproblem. In addition,  
the total real power loss fuzzy minimization objective is solved using FLP in the total real power loss 
fuzzy minimization subproblem. The proposed MOPF is tested with the IEEE 30 bus system. The  
simulation results shown that the proposed MOPF can efficiently and effectively trade off among total 
system operating cost and total system SOx, NOx, and CO2 emissions and fuzzy transmission line 
limit and transformer loading and between total real power loss and fuzzy bus voltage constraints.
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K. Chayakulkheeree and W. Kamglar “Network and Generator Constrained Economic Dispatch Using 
Hybrid PSO-QP Algorithm”, Proceeding of The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, 



Telecommunications  and  Information  Technology  International  Conference  (ECTI-CON2006), 
Thailand, 10-13 May 2006, pp.263-266

This paper proposes a hybrid particle swarm optimization (PSO) and quadratic programming 
(QP) algorithm for power system economic dispatch (ED) with transmission line limit and transformer 
loading and generator prohibited operating zones constraints. In the proposed PSO-QP-ED algorithm,  
the sets of real power generation at generator bus are used as particles in the PSO. The quadratic 
programming ED with transmission line limit and transformer loading constrained is performed every  
generation to obtain the best solution of each population search. The proposed PSO-QP-ED is tested 
with the IEEE 30 bus system and compared to the PSO-ED. The proposed PSO-QP-ED results in 
more probability to obtain global minimum total system operating cost in the constrained ED than the  
PSOED considering generator prohibited operating zones constraints. 

P. Kamklar, K. Chayakulkheeree, P. Srimod, and T. Srited, “Fuzzy Multi-Objective Optimal Power 
Dispatch Considering System Operating Cost and Emissions Objectives”  Proceeding of The 29th 
Electrical Engineering Conference, Thailand, 2006.

This  paper  proposes  a  fuzzy  multi-objective  optimal  real  power  dispatch  (FMOPD)  with 
transmission line limit and transformer loading constraints. In the proposed FMOPD algorithm, the 
total system operating cost, total system SO2, NOx, and CO2 emissions fuzzy minimization objectives 
are solved simultaneously using fuzzy linear programming (FLP). The proposed FMOPD is tested with 
the IEEE 30 bus system. The simulation results shown that the proposed FMOPD can efficiently and 
effectively  trade  off  among  total  system  operating  cost  and  total  system  SO2,  NOx,  and  CO2 
emissions.
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W. Ongsakul and K. Chayakulkheeree, “A Static Reliability Assessment for Combined Cycle Power 
Plant  in  Thailand”,  PES-2005,  The  International  Association  of  Science  and  Technology  for 
Development (IASTED), Thailand, 2005.

This paper proposes a static reliability assessment for the combined cycle and thermal power 
plants in Thailand. A recursive algorithm for capacity model building is used to calculate the loss of 
load probability (LOLP), expected energy not serve (EENS), and the expected energy served by each  
generator. The annualized capital investment is taken into account as well as the value of lost load. 
The load duration curve and the generators forced outage rate data are obtained from the historical 
data of Thai power system. The result shown that the total expected cost of the system with combined 
cycle power plants is much lower than that of the system with thermal power plants due to the lower 
investment, fuel cost, and the expected outage cost. In addition, combined cycle power plants are the 
better candidates than thermal plants for the future power plants in Thailand.



K. Chayakulkheeree and W. Ongsakul,  “Non-Linear  Fuzzy Constrained Optimal  Power Flow with 
Generator Ramp-Rate Constraint”, A Static Reliability Assessment for Combined Cycle Power Plant in 
Thailand”, Proceeding of The 28th Electrical Engineering Conference, Thailand, 2005.

This paper proposes the fuzzy constrained optimal power flow (FCOPF) algorithm with non-
linear fuzzy network and generator ramp rate limit constraints. The problem is decomposed into total 
system operating cost fuzzy minimization subproblem and total real power loss fuzzy minimization 
subproblem, which are solved by fuzzy linear programming (FLP). The line flow and transformer 
loading limits, the generator ramp rate limits and the bus voltage magnitude limits are treated as fuzzy 
constraints.  The proposed FCOPF algorithm is tested on the IEEE 30 bus test  system with  line 
outages.  The results  show that  the fuzzy constrained optimal  power flow algorithm can trade off  
among total system operating cost, line flow and transformer loading and generator ramp rate and  
between total real power loss and bus voltage magnitude. 

K. Chayakulkheeree, A. Kamglar, P. Liengpradis, and S. Juanuwattanakul, “Network and Generator 
Constrained Economic Dispatch Using Hybrid PSO-QP Algorithm”, Proceeding of The 28th Electrical 
Engineering Conference, Thailand, 2005.

This paper proposes a hybrid particle swarm optimization (PSO) and quadratic programming 
(QP) algorithm for power system economic dispatch (ED) with transmission line limit and transformer 
loading and generator prohibited operating zones constraints. In the proposed PSO-QP-ED algorithm,  
the sets of real power generation at generator bus are used as particles in the PSO. The quadratic 
programming ED with transmission line limit and transformer loading constrained is performed every  
generation to obtain the best solution of each population search. The proposed PSO-QP-ED is tested 
with the IEEE 30 bus system and compared to the PSO-ED. The proposed PSO-QP-ED results in 
more probability to obtain global minimum total system operating cost in the constrained ED than the  
PSOED considering generator prohibited operating zones constraints.
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Limited Energy Units Using Deconvolution Technique: A Case Study of Hydro Power Generation in 
Thailand”, Proceeding of The 27th Electrical Engineering Conference, Thailand, 2004. (Best paper 
award in power system area)

This  paper  investigates  a  practical  application  of  deconvolution  technique  base  optimal 
scheduling of limited energy units (LEUs). The computer program has been developed so that the 
probabilities of unit outages are taken into account by capacity model building and deconvolution 
technique is used to determine the optimal scheduling of LEUs. The program has been tested with the 



equivalent Thai power system with 110 power generating units, including 16 LEUs (hydro plants). The 
results shows that the deconvolution technique based optimal LEUs scheduling can dispatch all of 
daily energy specified at the optimal condition leading to the lower daily operating cost than that of  
scheduling  without  deconvolution  calculation.  The  method  can  effectively  associate  the  unit  
commitment problem as a preliminary scheduling of LEUs.
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P. Kocharoen, K. M. Ahmed, R.M.A.P. Rajatheva and W.A.C. Fernando, “Mesh-Based Video Coding 
for Low Bit-rate Communications”, IEEE Trans. on Consumer Electronics, vol. 52, no. 2, May 2006, 
pp.611-620. 
Abstract — In this paper, a new method for low bit-rate content-adaptive mesh-based video coding is 
proposed. Intraframe coding of this method employs feature map extraction for node distribution at 
specific threshold levels to achieve higher density placement of initial nodes for regions that contain 
high frequency features and conversely sparse placement of initial nodes for smooth regions. 
Insignificant nodes are largely removed using a subsequent node elimination scheme. The Hilbert 
scan is then applied before quantization and entropy coding to reduce amount of transmitted 
information. For moving images, both node position and color parameters of only a subset of nodes 
may change from frame to frame. It is sufficient to transmit only these changed parameters. The 
proposed method is well-suited for video coding at very low bit rates, as processing results 
demonstrate that it provides good subjective and objective image quality at a lower number of 
required bits.

Y2005
P. Kocharoen, K.M. Ahmed, R.M.A.P. Rajatheva and W.A.C. Fernando, “Node Elimination Approach 
For Low Bit-Rate Content-Adaptive Mesh-based Image Coding”, ECTI-EEC Journal, vol.3, no.2, 
August 2005, pp.156-163. 

Abstract - In this paper, a new method for low bit-rate content-adaptive mesh-based image coding is 
proposed.  This method employs feature map extraction for node distribution at specific threshold 
levels to achieve higher density placement of initial nodes for regions that contain high frequency 
features whereas and conversely sparse placement of initial nodes for smooth regions. Insignificant 
nodes are largely removed using a subsequent node elimination scheme.  The Hilbert scan is then 
applied before quantization and entropy coding to reduce amounts of transmitted information. The 
proposed method is well-suited for image and video coding at very low bit rates, as processing results 
demonstrate that it provides good subjective and objective image quality at a lower number of 
required bits.
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เติมพงษ์ ศรีเทศ  ศศิธร กอเจริญ  วรพงษ์ ไพรินทร์  เพชร นันทิวัฒนา  และปรีชา กอเจริญ, “วิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสงและการประยุกต์ใช้กับโคมไฟส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์”, การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่  33, 1 – 3 ธันวาคม 2553,  โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน 
จ.เชียงใหม่,  pp.337 – 340.

บทคัดย่อ 
บทความน้ีกล่าวถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไดโอดเปล่ง แสงโดยแบ่งเป็นสามยุค ตามการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพการให้ค่าความสว่างต่อพลังงานที่สูญเสียไป การพัฒนาการที่มีแนวโน้มก้าวกระโดด โดยเฉพาะ
ช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทำาาให้ประสิทธิภาพการให้ค่าความสว่างของไดโอดเปล่งแสงมีมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์
บางชนิดแล้ว  นอกจากน้ียังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ไดโอดเปล่งแสงประสิทธิภาพสูง สำาาหรับนำาาไปใช้สร้าง
โคมไฟส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถสร้างโคมไฟดังกล่าวด้วยไดโอดเปล่งแสงประสิทธิภาพสูงจำาา
นวน 8 หลอด ที่ให้ค่าการส่องสว่างเทียบเคียงกับโคมไฟถนนที่ใช้หลอดฟลูออ เรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ ทัว่ไป
Abstract

This article discusses the evolution of technology of light-emitting diode (LED) which is divided 
into three ages and classified by their illuminating performance.  Development of LED technology rise 
rapidly especially during the past ten years and its performance overcome the fluorescent lamp.  This 
article also mentioned the application of high performance light emitting diodes for implementation on 
pathway solar-lamp.  The pathway solar-lamp composes of 8 high performance LEDs.  Its efficiency is 
equivalent to the street lamp which is used a 18-watts fluorescent lamp.

กีรดิษ สายพัทลุง  อิทธิพัทธ์ ลาวัง  เพชร นันทิวัฒนา และปรีชา กอเจริญ, “การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ระบุตำาแหน่งวัตถุภายในอาคารในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยวิธีการปรับระดับความแรงของ
กำา ลั ง ส่ ง ” ,  ECTI-CARD 2010, Jomtien Plam Beach Hotel, Pattaya, Thailand, 10 – 12 May 
2010, pp.169 – 174.

บทคัดย่อ
บทความน้ีเป็นการนำาเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบุตำาแหน่งวัตถุภายในอาคารในระบบเครือ

ข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยวิธีการปรับระดับความแรงของกำาลังสง่  ความแรงกำาลังส่งของเซ็นเซอร์อ้างอิงในระดับ
สงูจะทำาให้พ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณมีมาก  แต่จะส่งผลให้เกิดผลจากมัลติพาทเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย  งานวิจัย
น้ีจงึได้ทำาการทดลองการสื่อสารข้อมูลระหว่างเซ็นเซอร์โหนดอ้างอิง และเซ็นเซอร์โหนดที่ต้องการระบุตำาแหน่ง
ภายในอาคาร ที่ความแรงของกำาลังส่งในระดับต่างๆ เพ่ือยืนยันผลกระทบเน่ืองจากมัตลิพาทที่เกิดจากความ
แรงของกำาลังส่งที่มีความแรงสูง  ซ่ึงจะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการออกแบบ
และวางแผนเครือข่าย เพ่ือการออกแบบการครอบคลุมพ้ืนที่และเพ่ือกำาหนดกำาลังส่งและตำาแหน่งการติดตัง้
เซ็นเซอร์โหนดอ้างอิง โดยหากเลือกระดับของความแรงของกำาลังส่งได้เหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่ที่ใช้งาน 
และประมวลผลร่วมกับตัวแปรของระดับความแรงสัญญาณที่เหมาะสมสำาหรับการสื่อสารในแต่ละพ้ืนที่ ที่นำา



ระบบการระบุตำาแหน่งวัตถุไปใช้งาน จะสามารถเพ่ิมความถูกต้องในการวัดหาระยะทางและการระบุตำาแหน่ง
วัตถุในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายได้
Abstract

This paper presents a performance improvement by adjusting the transmitted power level of 
an indoor wireless sensor networks object-locating system. Transmitting high power level of the 
reference sensor nodes not only result in more coverage areas but also increase an effect from multi-
path signals. In order to understand multi-path effect due to transmitting high power level, this 
research try out on the signal communication between the reference sensor nodes and the sensor 
nodes that want to be located within the building at different transmitted power levels. The results 
from the experimental can be applied with the available network planning software to design the 
location and the power level that the reference sensor nodes could cover an interested area. If the 
transmitted power level of the reference sensor nodes have been adjusting to the appropriate level, 
and also cooperate with the specific area constant, then the accuracy of the objectlocating system 
should be increased.

อิทธิพัทธ์ ลาวัง  กีรดิษ สายพัทลุง  เพชร นันทิวัฒนา และปรีชา กอเจริญ, “การประยุกต์ใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์
ไร้สายในการติดตามเด็กพลัดหลง” , ECTI-CARD 2010, Jomtien Plam Beach Hotel, Pattaya, 
Thailand, 10 – 12 May 2010, pp.444 – 449.

บทคัดย่อ
บทความน้ีนำาเสนอการประยุกต์ใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในการติดตามเด็กพลัดหลง โดยได้ทำาการ

พัฒนาต่อเน่ืองจากระบบติดจามเด็กพลัดหลงที่มีอยู่เดิม ที่มีการประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดี ให้มีความ
ยืดหยุ่นในการนำาไปใช้งานมากข้ึน และเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กับผู้ปกครองในการพาบุตรหลานเที่ยวชมสถานที่ 
หรืองานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์ประชุมที่มีพ้ืนที่กว้าง โดยทำาการออกแบบตำาแหน่งที่ติดตั้ง
เซ็นเซอร์โหนดอ้างอิง ให้การทำางานครอบคลุมพ้ืนที่ด้วยกระประยุกต์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการออกแบบ
และวางแผนเครือข่ายไวไฟ จากนัน้ทำาการทดลองโดยหาตำาแหน่งเด็กที่เกิดการพลัดหลงจากเซ็นเซอร์โหนดที่
จะเก็บไว้กับตัวเด็ก ซ่ึงในการใช้งานจริงจะทำาการติดที่ข้อมือหรือห้อยไว้ที่คอของเด็ก สุดท้ายจึงทำาการเปรียบ
เทียบผลของตำาแหน่งที่ระบุได้กับตำาแหน่งจริงที่เด็กอยู่ ซ่ึงจากการทดลองพบว่า ผลที่ได้มีแนวโน้มไปในทิศทาง
ที่ใกล้เคียงกับตำาแหน่งจริงที่เด็กอยู่ ซ่ึงยังมีค่าความคลาดเคล่ือนของตำาแหน่งอยู่บ้าง แต่ความคลาดเคล่ือนนัน้
อยู่ในระยะทีส่ามารถมองเห็นเด็กพลัดหลงได้
Abstract

This article provides the application of Sensor Network to track the lost child. The system is 
developed from the existing system by increasing the flexibility of usage to give more confident to  
parents, especially in the large clouded area such as department store or exhibition. The system has  
a reference node installed at the point that able to cover all the working area. The location of the  
reference sensor  nodes are designed to  cover  the interested areas by using the available  Wi-Fi 



network planning program. The sensor, which is attached to the wrists or hanging on the necks of the  
children when using, has been tested. Finally, the results are compared to the actual location of the 
children, The develop software show the coordinate of the sensor. That is slightly difference from the  
real coordinate. However the error range is within eye sight.

กีรดิษ สายพัทลุง  อิทธิพัทธ์ ลาวัง  เพชร นันทิวัฒนา  บุญญฤทธิ ์ลักษณประณัย และปรีชา กอเจริญ , “Cause 
of Deviation Due to the Node Height in Node Distance Discovering  and Object Locating by 
RSSI Location Estimation on Wireless Sensor  Network”,  The International  Conference on 
Embedded  Systems  and  Intelligent  Technology  (ICESIT2010),  5  –  7  Feburary  2010,  
Chiangmai. 

บทคัดย่อ
บทความน้ีนำาเสนอสาเหตุของความคลาดเคล่ือนในการหาระยะทางและการระบุตำาแหน่งวัตถุในเครือ

ข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้วิธีการประมาณตำาแหน่งจากค่าความแรงของสัญญาณ โดยได้ทำาการทดลองการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างโหนดที่ความสูงของตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณในระดับความสูงต่างๆ และได้ทำาการ
ทดลองการสื่อสารข้อมูลระหว่างโหนดทัง้ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ความสูงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับค่าความแรงของสัญญาณ ทัง้น้ีเน่ืองจากการสื่อสารภายในอาคารจะมีผลกระ
ทบของคล่ืนสัญญาณจากตัวส่ง สะท้อนพ้ืนและเพดานมายังตัวรับสัญญาณ โดยหากนำาความสงูของการติดตัง้
โหนดในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมาพิจารณา ประมวลผลร่วมกับคุณลักษณะของการรับสัญญาณจากหลาย
ทศิทางจะสามารถเพ่ิมความถูกต้องในการวัดหาระยะทางและการระบุตำาแหน่งวัตถุในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์
ไร้สายได้
Abstract

This paper presents cause of deviation in node distance discovering and object locating by 
RSSI location estimation on wireless sensor network system. The experiment has been conducted 
indoor and outdoor with various transmitter and receiver height. The experimental results show that 
the height of transmitter affects on the received signal strength at the receiver. The reason is because 
the multi-path effect from the signal in various direction. If the multi-path signals and the height of the 
transmitter/receiver are taking into account then the more degree of accuracy can be obtained.

อิทธิพัทธ์ ลาวัง  กีรดิษ สายพัทลุง  เพชร นันทิวัฒนา  บุญญฤทธิ  ์ลักษณประณัย และปรีชา กอเจริญ, “Using 
Wi-Fi Network Planning Software Tool for Designing The Coverage Area of Wireless Sensor 
Network”, The International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology 
(ICESIT2010), 5 – 7 Feburary 2010, Chiangmai.

บทคัดย่อ
บทความน้ีนำาเสนอการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการออกแบบและวางแผนเครือข่ายไวไฟเพ่ือ

การออกแบบการครอบคลุมพ้ืนที่ของโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่เดิม



ซ่ึงเป็นการสุ่มวางโมดูลเอ็กบีโปร ที่ทำาหน้าที่เป็นโคออดิเนเตอร์ หรือโหนด โดยจะสามารถลดความผิดพลาดที่
เกิดจากการสุ่มและเป็นแนวทางในการวางตำาแหน่งของโมดูลเอ็กบีโปร ในโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยทำาการ
ทดลองเปรียบเทียบผลที่ได้จากการออกแบบด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป กับค่าความแรงของสญัญาณวิทยุที่ได้รับ
ในเชิงพลังงาน ที่วัดได้จริงจากโมดูลโมดูลเอ็กบีโปร ซ่ึงจากการทดลองปรากฏว่าค่า สญัญาณวิทยุที่ได้รับในเชิง
พลังงานที่วัดได้จากการออกแบบด้วยโปรแกรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าจริงที่วัดได้จากโมดูลโมดูลเอ็กบี
โปร
Abstract

This paper presents the possibility of using Wi-Fi network planning software tool for designing the 
coverage area of wireless sensor network. This leads to improve the traditional methods that locate 
the XBee PRO module randomly throughout the areas. An inefficiency generated by random 
installation will be reduced. The simulation from the Wi-Fi network planning software tool, and the 
measurement RSSI from XBee PRO module have been explored. The comparison of results show 
that the both of the results are similar.

Y2009
ปรีชา  กอเจริญ  เติมพงษ์  ศรีเทศ และ เพชร  นันทิวัฒนา, “ระบบตรวจวัดพร้อมแจง้เตือนอุณหภูมิและ

ความช้ืนในกองข้าวเปลือกแบบไร้สาย”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครัง้ที่ 32  28 – 30 
ตุลาคม 2552  ปราจีนบุรี pp.1195 – 1198.

บทคัดย่อ
การกองเก็บข้าวเปลือกหากมีความช้ืนสูงจะทำาให้อุณหภูมิภายในกองสงูข้ึนด้วย  มีผลทำาให้ข้าวเปลือก

เสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว    เกษตรกรจึงจำาเป็นจะต้องตรวจตรากองข้าวเปลือกเพ่ือวัดค่าอุณหภูมิภายในกอง
ข้าวเปลือกเป็นประจำาอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถทราบถึงการเปล่ืยนแปลงที่เพ่ิมข้ึนได้ทันท่วงที   ระบบตรวจวัดที่
สามารถแจง้เตือนเกษตรกรหรือผู้ดูแลได้เม่ือความช้ืน และอุณหภูมิในกองข้าวสูงข้ึน โดยตรวจวัดตลอดเวลาจงึ
มีความจำาเป็น   ระบบการตรวจวัดทีส่ร้างข้ึนสามารถวางได้หลายจุด  เพ่ือรับข้อมูลจากหลายกองข้าวเปลือกได้
พร้อมกัน  เม่ือมีความช้ืนหรืออุณหภูมิภายในกองสูงข้ึนจนอาจทำาให้คุณภาพข้าวลดลง  กจ็ะมีการแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้งานทราบได้   ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ประกอบการโรงสีมีความพึงพอใจในการใช้เคร่ืองมือเพ่ือตรวจวัด  โดย
สามารถตรวจเช็คผลการวัดจากห้องควบคุมเพียงจุดเดียว ทำาให้ง่ายต่อการใช้งาน และผลของการตรวจวัดอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลาทำาให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีข้ึน   จะช่วยลดปริมาณข้าวเปลือกที่เสียหายแตกหักระหว่างการสี 
และโรงสีจะสามารถขายข้าวได้ในราคาทีสู่งข้ึนด้วย
Abstract

Temperature inside paddy-rice pile will be increased if the relative humidity inside the pile is  
raised, this cause degradation of the paddy-rice quality. Agriculturist has to monitor temperature inside 
paddy-rice piles regularly in order to know any changes.  A monitoring system that always lookafter  
paddy-rice piles and tell an agriculturist when humidity or temperature are raised is required.  This  
work introduces a monitoring system that can put into the piles and get information from all of them 



instantaneously.  It also alarms when any suspicious event occurs.  Thus, the agriculturist has been 
satisfied because the system is easy to use, it can monitor all piles from an office.  The quality of the  
paddy-rice is increased after using this monitoring system and the number of broken pieces of the 
milled-rices are also reduced as results the higher price when selling.

ปรีชา  กอเจริญ  เติมพงษ์  ศรีเทศ และ เพชร  นันทิวัฒนา, “ต้นแบบระบบการวัดอุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์อากาศในกองข้าวเปลือกแบบไร้สาย”, ECTI-CARD 2009, โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต, May 4-6, 2009,pp.13-24 .

บทคัดย่อ
การกองเก็บข้าวเปลือกหากอุณหภูมิภายในกองสูงมีผลทำาให้ข้าวเปลือกนัน้เสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว 

ระบบตรวจวัดจะแจ้งเตือนเกษตรกรให้ทำาการลดอุณหภูมิและความช้ืนในกองข้าวเปลือกได้ทันเวลา  ซ่ึงจะช่วย
ลดการเสียหายลงได้   งานวิจัยน้ีเป็นการสร้างต้นแบบระบบการวัดและแจ้งเตือนแบบไร้สายสำาหรับตรวจวัด
อุณหภูมิและความช้ืน ที่มีการใช้พลังงานตำ่า สามารถนำาไปใส่ในกองข้าวเปลือกเพ่ือตรวจเช็คเป็นระยะเวลานาน
ได้
Abstract

When paddy-rice is stored as a pile, if a temperature inside the pile is increased the quality of 
the paddy rice will be degraded rapidly.  A monitoring system can be used to forewarn an agriculturist  
to reduce the temperature and humidity inside the paddy-rice pile.  With help with this system, the  
damage can be reduced.  This research introduces a prototype of the low-power wireless temperature 
and humidity monitoring system in paddy-rice pile.  The low-power system means that it could be 
used for long period of time.

P. Kocharoen, P. Nantivatana and T. Srited, “The Current Consumption Profile of XBEE/XBEE Pro 
Module” The International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology 
(ICESIT2009), Pattaya, Thailand, 11-13 February 2009, pp43-46.

Abstract
The XBee/XBee-PRO module is one of the most popular modules for wireless sensor network. 

Many applications on wireless sensor network require very long operation life time of the remote end 
device.  By default, the XBee/XBee-PRO Sleep modes are disabled and a current consumption is 
quite high.  In order to extend battery life time, the Sleep mode should be set actived.  In this paper 
the experimental is setup to explore the current consumption of the modules and create the current  
consumption profile.   As we know the  current  consumption characteristics,  the module  could  be 
configured to run longer on the given battery. 

Y2008



P. Kocharoen, “Comparison of Motion Estimation Methods for Mesh-Based Image Sequences”, The 
31st Electrical Engineering Conference (EECON-31), Nakornnayok, Thailand, 29-31 October 
2008, pp. 1169-1172.

Abstract
This paper presents comparison of two motion estimation methods for mesh-based coding 

which are the mesh-based motion estimation with residue compensation and the mesh-based motion 
estimation and compensation with adaptive node movement.  The performance evaluation of these 
techniques  are  based  on  testing  both  objective  and  subjective  results.   The  results  show  that  
performance of the adaptive node movement method is better than using the residue compensation 
method.  The effects on the structure of the image is lower and the artifacts on the image are fewer.  

Y2007
บทความเสนอในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครัง้
ที ่30 (EECON-30) 25-26 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท จ. กาญจนบุรี 
Preecha Kocharean, et. al., "Inter-frame Coding for Mesh-Based Video Sequence" หน้า 665-668. 

Y2006
P. Kocharoen, T. Srited, P. Nantivatana, S. Kocharoen, and K. M. Ahmed, “Very Low Bit-rate Mesh-

Based Image Coding”, The 29th Electrical Engineering Conference (EECON-29), Pattaya, 
Thailand, 9-10 November 2006, pp.937-940.

Abstract
In this paper, a very low bit-rate mesh-based image coding with the presence of errors is 

presented.  An intensity feature map extraction is employed to distribute the initial node location in the  
image coding.   A higher  density of  nodes are placed in the regions that  contain high frequency 
features whereas sparse placement of nodes are carried out for smooth regions.  Insignificant nodes 
are largely removed using a subsequent node elimination scheme.  The effect of errors on mesh-
based video is also determined in order to explore its characteristics.  The proposed method is well-
suited for image coding at very low bit rates, as processing results demonstrate that it provides good  
subjective and objective image quality at a lower number of required bits.

Y2005
P. Kocharoen, K.M. Ahmed, R.M.A.P. Rajatheva and W.A.C. Fernando, “Intensity Feature Filtering 

With Node Elimination Approach For Low Bit-Rate Mesh-Based Image Coding”, IASTED 
International Conference on Networks and Communication Systems, NCS2005, 18-20 April 
2005, Krabi, Thailand, pp. 161-166.

Abstract



In this paper, a new procedure for low bit-rate contentadaptive mesh-based coding of image 
has been proposed.  The proposed algorithm employs an intensity feature map extraction with a 
specific threshold level to place initial nodes densely in regions that contain high frequency features 
and nodes are placed coarsely in smooth regions.  After that, many insignificant nodes are removed 
using node elimination scheme. Then, the Hilbert scan is applied before quantization and entropy 
coding to reduce the number of transmitted information. The proposed algorithm is well suited for 
usage at very low bit-rate image and video coding, e.g. over mobile phone or wireless channel, as 
processing results have demonstrated that it provides a good subjective and objective image quality at 
a lower number of required bits.

P. Kocharoen, K.M. Ahmed, R.M.A.P. Rajatheva and W.A.C. Fernando, “Adaptive Mesh Generation 
For Mesh-Based Image Coding Using Node Elimination Approach”, IEEE International 
Conference on Communications, ICC05, 16-20 May 2005, Seoul, Korea, pp. 2052-2056.

Abstract
In this paper, a new procedure for generating a mesh structure of image representation has 

been proposed. The proposed algorithm employs a feature map extraction with a specific threshold 
level to place initial nodes densely in regions that contain high frequency features and nodes are 
placed coarsely in smooth regions.  After  that,  many insignificant  nodes are removed using node 
elimination scheme. The proposed algorithm is well suited for usage at very low bit-rate image and 
video coding as processing results have demonstrated that it provides a good subjective and objective  
image quality at a lower number of required nodes. Moreover, comparison shows that the proposed  
method provides comparable image quality while requiring fewer mesh nodes than the several existing 
methods.

Y2004
P. Kocharoen and K.M. Ahmed, “Very Low Bit-Rate Video Coding”, IEEE Region 10 Technical 

Conference TENCON 2004, ChiangMai, Thailand, 21-24 November 2004, pp. 610-613.
ABSTRACT

In this paper several very low bit-rate, below 64kbps, video coding schemes are reviewed. A 
typical  application  requiring  very  low  bit-rate  is  video  telephony  that  transmits  video  sequences 
through the existing plain old telephone line or via a mobile phone channel. Three types of potential  
coding  techniques  are  presented:  waveform-based  video  coding,  model-based  video  coding  and 
mesh-based interpolative video coding.

Y2003



P. Kocharoen and Fernando W.A.C., “Image Ringing Artifact Suppression in JPEG2000 using a Post-
Processing Algorithm”, The 3rd International Symposium on Communications and Information 
Technologies (ICSIT 2003), Songkhla, Thailand, 3-5 September 2003.

Abstract
In  this  paper,  a  new  algorithm  has  been  proposed  to  suppress  the  ringing  artifacts  in  

JPEG2000 images using a post-processing technique.  Proposed algorithm operates in two steps. 
During the first step, edges are extracted using a canny edge detector and these edges are classified  
into three groups according to their spatial degrees. Finally, variable mean filtering is used to treat the 
areas which are identified from the edge classification.  Simulation results clearly show that the ringing 
artifacts are reduced significantly with this proposed scheme.

K.C. Nirendra, W.A.C. Fernando and P. Kocharoen, “An Adaptive Algorithm for Ringing Artifacts 
Reduction in JPEG-2000”, The 3rd International Symposium on Communications and 
Information Technologies (ICSIT 2003), Songkhla, Thailand, 3-5 September 2003.

Abstract
Still image compression technique plays an important role in many applications such as data 

transmission and data storage.  For  speeding up image propagation and reducing image storage 
efficiently, there are many image compression techniques were proposed. Among them, JPEG2000 is 
a new generation technique, which can encode images at very low bit-rate with acceptable quality. 
Because  its  coder  is  based  on  wavelet  transform,  there  will  be  some  ringing  artifacts  in  the 
reconstructed image. In this paper, we have proposed an algorithm to reduce ringing artifacts by 
changing Quantizer step sizes dynamically without changing the compression rates. The results show 
that  we  can  reduce  the  ringing  artifacts  considerably  for  a  given  image  without  changing  the 
compression rate. Both subjective and objective assessments show that this  method can remove 
some of the ringing artifacts.

Y2002
Y2001
P. Kocharoen and T. Srited, “Merit Factors Of Complex Polyphase Sequences Based On A Real 
Measure Of Aperiodic Autocorrelation”, The 24th Electrical Engineering Conference(EECON-24), 
Bangkok, Thailand, 22-23 November 2001, pp.722-727. 
Abstract

Barker  sequences  are  well  known with  good  aperiodic  autocorrelation,  i.e.  Binary  Barker 
sequence of length L = 13, {an} = (0000011001010). With the property that inphase autocorrelation 
function is maximum and out-ofphase aperiodic autocorrelation peak equals or less than 1.  It is  



desirable, in radar systems and many other communication applications, to make the out-of-phase 
aperiodic autocorrelation function as small as possible.  This paper investigates the binary, polyphase 
ternary,  and  polyphase  quaternary  sequences  with  good  correlation  properties,  which  satisfy  the 
condition of Barker constraint and have the minimum out-of-phase aperiodic autocorrelation peak by 
using the real-part polyphase method.
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีกล่าวถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไดโอดเปล่ง แสงโดยแบ่งเป็นสามยุค ตามการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพการให้ค่าความสว่างต่อพลังงานทีสู่ญเสียไป การพัฒนาการที่มีแนวโน้มก้าวกระโดด โดยเฉพาะ
ช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทำาาให้ประสิทธิภาพการให้ค่าความสว่างของไดโอดเปล่งแสงมีมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์
บางชนิดแล้ว  นอกจากน้ียังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ไดโอดเปล่งแสงประสทิธิภาพสูง สำาาหรับนำาาไปใช้สร้าง
โคมไฟส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถสร้างโคมไฟดังกล่าวด้วยไดโอดเปล่งแสงประสิทธิภาพสงูจำาา
นวน 8 หลอด ที่ให้ค่าการส่องสว่างเทียบเคียงกับโคมไฟถนนที่ใช้หลอดฟลูออ เรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ ทัว่ไป
Abstract

This article discusses the evolution of technology of light-emitting diode (LED) which is divided 
into three ages and classified by their illuminating performance. Development of LED technology rise 
rapidly especially during the past ten years and its performance overcome the fluorescent lamp.  This 
article also mentioned the application of high performance light emitting diodes for implementation on 
pathway solar-lamp. The pathway solar-lamp composes of 8 high performance LEDs. Its efficiency is 
equivalent to the street lamp which is used a 18-watts fluorescent lamp.

กีรดิษ สายพัทลุง  อิทธิพัทธ์ ลาวัง  เพชร นันทิวัฒนา และปรีชา กอเจริญ, “การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ระบุตำาแหน่งวัตถุภายในอาคารในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยวิธีการปรับระดับความแรงของ
กำาลังส่ง”, ECTI-CARD 2010, Jomtien Plam Beach Hotel, Pattaya, Thailand, 10 – 12 May 2010, 
pp.169 – 174.
บทคัดย่อ

บทความน้ีเป็นการนำาเสนอการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบระบุตำาแหน่งวัตถุภายในอาคารในระบบเครือ
ข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยวิธีการปรับระดับความแรงของกำาลังสง่  ความแรงกำาลังส่งของเซ็นเซอร์อ้างอิงในระดับ
สงูจะทำาให้พ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณมีมาก  แต่จะส่งผลให้เกิดผลจากมัลติพาทเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย  งานวิจัย
น้ีจงึได้ทำาการทดลองการสื่อสารข้อมูลระหว่างเซ็นเซอร์โหนดอ้างอิง และเซ็นเซอร์โหนดที่ต้องการระบุตำาแหน่ง
ภายในอาคาร ทีค่วามแรงของกำาลังสง่ในระดับต่างๆ เพ่ือยืนยันผลกระทบเน่ืองจากมัตลิพาทที่เกิดจากความ
แรงของกำาลังส่งที่มีความแรงสูง  ซ่ึงจะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการออกแบบ
และวางแผนเครือข่าย เพ่ือการออกแบบการครอบคลุมพ้ืนที่และเพ่ือกำาหนดกำาลังส่งและตำาแหน่งการติดตัง้
เซ็นเซอร์โหนดอ้างอิง โดยหากเลือกระดับของความแรงของกำาลังส่งได้เหมาะสมกับขนาดของพ้ืนทีท่ี่ใช้งาน 



และประมวลผลร่วมกับตัวแปรของระดับความแรงสัญญาณที่เหมาะสมสำาหรับการสื่อสารในแต่ละพ้ืนที่ ทีน่ำา
ระบบการระบุตำาแหน่งวัตถุไปใช้งาน จะสามารถเพ่ิมความถูกต้องในการวัดหาระยะทางและการระบุตำาแหน่ง
วัตถุในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายได้
Abstract

This paper presents a performance improvement by adjusting the transmitted power level of 
an indoor wireless sensor networks object-locating system. Transmitting high power level of the 
reference sensor nodes not only result in more coverage areas but also increase an effect from multi-
path signals. In order to understand multi-path effect due to transmitting high power level, this 
research try out on the signal communication between the reference sensor nodes and the sensor 
nodes that want to be located within the building at different transmitted power levels. The results 
from the experimental can be applied with the available network planning software to design the 
location and the power level that the reference sensor nodes could cover an interested area. If the 
transmitted power level of the reference sensor nodes have been adjusting to the appropriate level, 
and also cooperate with the specific area constant, then the accuracy of the object locating system 
should be increased.

อิทธิพัทธ์ ลาวัง  กีรดิษ สายพัทลุง  เพชร นันทิวัฒนา และปรีชา กอเจริญ , “การประยุกต์ใช้โครงข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายในการติดตามเด็กพลัดหลง”, ECTI-CARD 2010, Jomtien Plam Beach Hotel, Pattaya, 
Thailand, 10 – 12 May 2010, pp.444 – 449.
บทคัดย่อ

บทความน้ีนำาเสนอการประยุกต์ใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในการติดตามเด็กพลัดหลง โดยได้ทำาการ
พัฒนาต่อเน่ืองจากระบบติดจามเด็กพลัดหลงที่มีอยู่เดิม ที่มีการประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดี ให้มีความ
ยืดหยุ่นในการนำาไปใช้งานมากข้ึน และเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กับผู้ปกครองในการพาบุตรหลานเที่ยวชมสถานที่ 
หรืองานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์ประชุมที่มีพ้ืนที่กว้าง โดยทำาการออกแบบตำาแหน่งที่ติดตัง้
เซ็นเซอร์โหนดอ้างอิง ให้การทำางานครอบคลุมพ้ืนที่ด้วยกระประยุกต์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการออกแบบ
และวางแผนเครือข่ายไวไฟ จากนัน้ทำาการทดลองโดยหาตำาแหน่งเด็กที่เกิดการพลัดหลงจากเซ็นเซอร์โหนดที่
จะเก็บไว้กับตัวเด็ก ซ่ึงในการใช้งานจริงจะทำาการติดที่ข้อมือหรือห้อยไว้ที่คอของเด็ก สุดท้ายจึงทำาการเปรียบ
เทียบผลของตำาแหน่งที่ระบุได้กับตำาแหน่งจริงที่เด็กอยู่ ซ่ึงจากการทดลองพบว่า ผลที่ได้มีแนวโน้มไปในทิศทาง
ทีใ่กล้เคียงกับตำาแหน่งจริงที่เด็กอยู่ ซ่ึงยังมีค่าความคลาดเคล่ือนของตำาแหน่งอยู่บ้าง แต่ความคลาดเคล่ือนนัน้
อยู่ในระยะทีส่ามารถมองเห็นเด็กพลัดหลงได้
Abstract

This article provides the application of Sensor Network to track the lost child. The system is 
developed from the existing system by increasing the flexibility of usage to give more confident to 
parents, especially in the large clouded area such as department store or exhibition. The system has 
a reference node installed at the point that able to cover all the working area. The location of the 



reference sensor nodes are designed to cover the interested areas by using the available Wi-Fi 
network planning program. The sensor, which is attached to the wrists or hanging on the necks of the 
children when using, has been tested. Finally, the results are compared to the actual location of the 
children, The develop software show the coordinate of the sensor. That is slightly difference from the 
real coordinate. However the error range is within eye sight.

กีรดิษ สายพัทลุง อิทธิพัทธ์ ลาวัง เพชร นันทิวัฒนา บุญญฤทธิ  ์ลักษณประณัย และปรีชา กอเจริญ, “Cause 
of Deviation Due to the Node Height in Node Distance Discovering and Object Locating by RSSI 
Location Estimation on Wireless Sensor Network”, The International Conference on Embedded  
Systems and Intelligent Technology (ICESIT2010), 5 – 7 Feburary 2010, Chiangmai. 
บทคัดย่อ

บทความน้ีนำาเสนอสาเหตุของความคลาดเคล่ือนในการหาระยะทางและการระบุตำาแหน่งวัตถุในเครือ
ข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้วิธีการประมาณตำาแหน่งจากค่าความแรงของสัญญาณ โดยได้ทำาการทดลองการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างโหนดที่ความสูงของตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณในระดับความสูงต่างๆ และได้ทำาการ
ทดลองการสื่อสารข้อมูลระหว่างโหนดทัง้ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ความสูงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับค่าความแรงของสัญญาณ ทัง้น้ีเน่ืองจากการสื่อสารภายในอาคารจะมีผลกระ
ทบของคล่ืนสัญญาณจากตัวส่ง สะท้อนพ้ืนและเพดานมายังตัวรับสัญญาณ โดยหากนำาความสงูของการติดตัง้
โหนดในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมาพิจารณา ประมวลผลร่วมกับคุณลักษณะของการรับสัญญาณจากหลาย
ทศิทางจะสามารถเพ่ิมความถูกต้องในการวัดหาระยะทางและการระบุตำาแหน่งวัตถุในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์
ไร้สายได้
Abstract

This paper presents cause of deviation in node distance discovering and object locating by 
RSSI location estimation on wireless sensor network system. The experiment has been conducted 
indoor and outdoor with various transmitter and receiver height. The experimental results show that 
the height of transmitter affects on the received signal strength at the receiver. The reason is because 
the multi-path effect from the signal in various direction. If the multi-path signals and the height of the 
transmitter/receiver are taking into account then the more degree of accuracy can be obtained.

อิทธิพัทธ์ ลาวัง กีรดิษ สายพัทลุง เพชร นันทิวัฒนา บุญญฤทธิ ์ลักษณประณัย และปรีชา กอเจริญ, “Using 
Wi-Fi  Network Planning Software Tool  for  Designing The Coverage Area of  Wireless Sensor 
Network”, The  International  Conference  on  Embedded  Systems  and  Intelligent  Technology  
(ICESIT2010), 5 – 7 Feburary 2010, Chiangmai.
บทคัดย่อ

บทความน้ีนำาเสนอการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการออกแบบและวางแผนเครือข่ายไวไฟเพ่ือ
การออกแบบการครอบคลุมพ้ืนที่ของโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่เดิม



ซ่ึงเป็นการสุ่มวางโมดูลเอ็กบีโปร ที่ทำาหน้าที่เป็นโคออดิเนเตอร์ หรือโหนด โดยจะสามารถลดความผิดพลาดที่
เกิดจากการสุ่มและเป็นแนวทางในการวางตำาแหน่งของโมดูลเอ็กบีโปร ในโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยทำาการ
ทดลองเปรียบเทียบผลที่ได้จากการออกแบบด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป กับค่าความแรงของสญัญาณวิทยุที่ได้รับ
ในเชิงพลังงาน ที่วัดได้จริงจากโมดูลโมดูลเอ็กบีโปร ซ่ึงจากการทดลองปรากฏว่าค่า สญัญาณวิทยุที่ได้รับในเชิง
พลังงานที่วัดได้จากการออกแบบด้วยโปรแกรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าจริงที่วัดได้จากโมดูลโมดูลเอ็กบี
โปร
Abstract

This paper presents the possibility of using Wi-Fi network planning software tool for designing the 
coverage area of wireless sensor network. This leads to improve the traditional methods that locate 
the XBee PRO module randomly throughout the areas. An inefficiency generated by random 
installation will be reduced. The simulation from the Wi-Fi network planning software tool, and the 
measurement RSSI from XBee PRO module have been explored. The comparison of results show 
that the both of the results are similar.

Y2009
Petch Nantivatana, Pattarapong Phasukkit, Supan Tungjitkusolmun, and Manas Sangworasil, 
“Microwave Ablation System for Human Eye Used Non-Asymmetry Structure Antenna,” The 2nd  
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2009), Phuket, Thailand, August 13-14, 
2009. 
Abstract

This paper presents analysis of non-asymmetry antenna configuration for microwave ablation 
at 2450 MHz using three-dimensional finite element analyses treatment for eyes tissue. We designed 
new coaxial-slot antenna is opened slot at one-side of antenna. We study heat transfer for eye tissue 
by used MW Ablation systems. The results illustrate that the coaxial-slot non-asymmetry structure 
antenna can be used in microwave ablation for treatment of the eye tissue .Area of treatment is small 
and time operation have little ,new antenna designed has 39 Celsius and 5 sec operated time.

ปรีชา  กอเจริญ เติมพงษ์  ศรีเทศ และ เพชร  นันทิวัฒนา, “ระบบตรวจวัดพร้อมแจ้งเตือนอุณหภูมิและ
ความชื้นในกองข้าวเปลือกแบบไร้สาย”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครัง้ที่ 32, 28 – 30 ตุลาคม 
2552 ปราจีนบุรี pp.1195 – 1198.
บทคัดย่อ

การกองเก็บข้าวเปลือกหากมีความช้ืนสูงจะทำาให้อุณหภูมิภายในกองสงูข้ึนด้วย มีผลทำาให้ข้าวเปลือก
เสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว    เกษตรกรจึงจำาเป็นจะต้องตรวจตรากองข้าวเปลือกเพ่ือวัดค่าอุณหภูมิภายในกอง
ข้าวเปลือกเป็นประจำาอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถทราบถึงการเปล่ืยนแปลงที่เพ่ิมข้ึนได้ทันท่วงที  ระบบตรวจวัดที่
สามารถแจง้เตือนเกษตรกรหรือผู้ดูแลได้เม่ือความช้ืน และอุณหภูมิในกองข้าวสูงข้ึน โดยตรวจวัดตลอดเวลาจงึ
มีความจำาเป็น  ระบบการตรวจวัดทีส่ร้างข้ึนสามารถวางได้หลายจุด เพ่ือรับข้อมูลจากหลายกองข้าวเปลือกได้



พร้อมกัน  เม่ือมีความช้ืนหรืออุณหภูมิภายในกองสูงข้ึนจนอาจทำาให้คุณภาพข้าวลดลง  กจ็ะมีการแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้งานทราบได้  ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ประกอบการโรงสีมีความพึงพอใจในการใช้เคร่ืองมือเพ่ือตรวจวัด โดย
สามารถตรวจเช็คผลการวัดจากห้องควบคุมเพียงจุดเดียว ทำาให้ง่ายต่อการใช้งาน และผลของการตรวจวัดอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลาทำาให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีข้ึน  จะช่วยลดปริมาณข้าวเปลือกที่เสียหายแตกหักระหว่างการสี 
และโรงสีจะสามารถขายข้าวได้ในราคาทีสู่งข้ึนด้วย
Abstract

Temperature inside paddy-rice pile will be increased if the relative humidity inside the pile is 
raised, this cause degradation of the paddy-rice quality. Agriculturist has to monitor temperature inside 
paddy-rice piles regularly in order to know any changes.  A monitoring system that always lookafter 
paddy-rice piles and tell an agriculturist when humidity or temperature are raised is required.  This 
work introduces a monitoring system that can put into the piles and get information from all of them 
instantaneously.  It also alarms when any suspicious event occurs.  Thus, the agriculturist has been 
satisfied because the system is easy to use, it can monitor all piles from an office.  The quality of the 
paddy-rice is increased after using this monitoring system and the number of broken pieces of the 
milled-rices are also reduced as results the higher price when selling.

ปรีชา  กอเจริญ  เติมพงษ์  ศรีเทศ และ เพชร  นันทิวัฒนา, “ต้นแบบระบบการวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศในกองข้าวเปลือกแบบไร้สาย”, ECTI-CARD 2009, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์
พอร์ต, May 4-6, 2009,pp.13-24 .
บทคัดย่อ

การกองเก็บข้าวเปลือกหากอุณหภูมิภายในกองสูงมีผลทำาให้ข้าวเปลือกนัน้เสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว 
ระบบตรวจวัดจะแจ้งเตือนเกษตรกรให้ทำาการลดอุณหภูมิและความช้ืนในกองข้าวเปลือกได้ทันเวลา ซ่ึงจะช่วย
ลดการเสียหายลงได้  งานวิจัยน้ีเป็นการสร้างต้นแบบระบบการวัดและแจ้งเตือนแบบไร้สายสำาหรับตรวจวัด
อุณหภูมิและความช้ืน ที่มีการใช้พลังงานตำ่า สามารถนำาไปใส่ในกองข้าวเปลือกเพ่ือตรวจเช็คเป็นระยะเวลานาน
ได้
Abstract

When paddy-rice is stored as a pile, if a temperature inside the pile is increased the quality of 
the paddy rice will be degraded rapidly. A monitoring system can be used to forewarn an agriculturist  
to reduce the temperature and humidity inside the paddy-rice pile.  With help with this system, the  
damage can be reduced. This research introduces a prototype of the low-power wireless temperature 
and humidity monitoring system in paddy-rice pile. The low-power system means that it could be used 
for long period of time.

P. Kocharoen, P. Nantivatana and T. Srited, “The Current Consumption Profile of XBEE/XBEE Pro 
Module,” The International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology  
(ICESIT2009), Pattaya, Thailand, 11-13 February 2009, pp43-46.



Abstract
The XBee/XBee-PRO module is one of the most popular modules for wireless sensor network. 

Many applications on wireless sensor network require very long operation life time of the remote end 
device. By default, the XBee/XBee-PRO Sleep modes are disabled and a current consumption is quite 
high. In order to extend battery life time, the Sleep mode should be set actived. In this paper the 
experimental  is  setup to  explore the current  consumption of  the modules and create  the current 
consumption  profile.  As  we  know  the  current  consumption  characteristics,  the  module  could  be 
configured to run longer on the given battery.

Y2008
Petch Nantivatana, Supan Tungjitkusolmun, Pattarapong Phasukkit and Manas Sangworasil, “3D 
Finite Element Analysis for non-Asymmetry structure Antenna for Microwave Ablation Therapy,” 
The 3rd International Symposium on Biomedical Engineering (ISBME 2008), Bangkok, Thailand,10-11 
November 2008. 
Abstract

This paper presents analysis of non-asymmetry antenna configuration for microwave ablation 
at 2450 MHz using three-dimensional finite element analyses. Treatment of hepatic cancer often 
requires removal or destruction. Using coaxial-slot antenna is opened slot at one-side of antenna. We 
study the characteristics of various slot size and various power for non-asymmetry structure antenna 
to observe temperature distributions and SAR. The results illustrate that the coaxial-slot non-
asymmetry structure antenna can be used in microwave ablation for destruction of the cancer cell in 
the area closed to the very fragile tissue or blood vessel.

P. Nantivatana, S. Petchyoo and P. Kocharoen, “Image Alignment using Discrete Wavelet Transform 
and Thin Plate Spline,” The 31st Electrical  Engineering Conference (EECON-31), Nakhon Nayok, 
Thailand, 29-31 October 2008  pp.1161-1164.
Abstract

This paper introduces a non-iterative geometric-based method to an image alignment. The 
proposed method uses a set of geometric landmarks residing on an extracted 2D contours from the  
image. These landmarks are intrinsic and computed from the differential geometry of the curve. This  
method is  based on contour  and the discrete wavelet  transform (DWT).  Finally,  the alignment is 
achieved by establishing correspondences between the landmarks after decomposed contour by DWT 
and undoing transformation which is a Thin plate spline (TPS). The experiments have shown that the 
purposed  methods  perform  efficiently  under  the  linear  image  alignment  and  non-linear  image 
alignment.



Y2007
Y2006
P. Kocharoen, T. Srited, P. Nantivatana, S. Kocharoen, and K. M. Ahmed, “Very Low Bit-rate Mesh-
Based Image Coding,” The 29th Electrical Engineering Conference (EECON-29), Pattaya, Thailand, 
9-10 November 2006, pp.937-940.
Abstract

In this paper, a very low bit-rate mesh-based image coding with the presence of errors is 
presented. An intensity feature map extraction is employed to distribute the initial node location in the 
image coding.  A higher  density  of  nodes  are  placed  in  the regions  that  contain  high  frequency 
features whereas sparse placement of nodes are carried out for smooth regions. Insignificant nodes  
are largely removed using a subsequent node elimination scheme. The effect of errors on mesh-
based video is also determined in order to explore its characteristics. The proposed method is well-
suited for image coding at very low bit rates, as processing results demonstrate that it provides good  
subjective and objective image quality at a lower number of required bits.

Y2005
M. Lohakan, P. Nantivatana, W. Narkbuakaew, C. Pintavirooj and M. Sangworasil, “Multiresolution 
Image Alignment based on Discrete Wavelet Transform,” IEEE Region 10 Technical Conference  
TENCON 2005, Melbourne, Australia, 21-24 November 2005.
Abstract

We introduce a multi-resolution image registration based on using discrete wavelet transform. 
We first extract contour from both images that we want to align. The extracted contours are then fitted  
with B-spline curve representation to synthesize the new contours with equal number of point. The 
area parameter is used in the B-spline fitting to make the new generated curve immune to affine 
transformation. Before representing the B-spline contour with discrete wavelet transform, the problem 
of starting point of the contour needs to be handle. This can be done by computing the maximum 
curvature. The maximum curvature is selected as the starting point. Once the starting points on the 
contour have been established, the discrete wavelet transform is then recursively represented the 
contours until only a few points are remained. Due to the affine-invariant properties of discrete wavelet  
transform, these points can be used as landmark points for registering the transformed contour with 
the  original  contour.  The  experiments  have  shown  that  the  purposed  methods  are  robust  and  
promising even in the presence of noise.

P. Nantivatana, U. Thongrak, C. Pintavirooj, and M. Sangworasil, “Contour-based Image 
Registration using Wavelet Transform and Ratio of Triangle Area”, The 28th Electrical Engineering  
Conference (EECON-28), Phuket, Thailand, October 2005, pp. 933-936. 



Abstract
We introduce a multi-resolution image registration based on using discrete wavelet transform. 

We first extract contour from both images that we want to align. The extracted contours are then fitted  
with Bspline curve representation to synthesize the new contours with equal number of point. The 
area parameter is used in the B-spline fitting to make the new generated curve immune to affine 
transformation. Before representing the B-spline contour with discrete wavelet transform, the problem 
of starting point of the contour needs to be handled. This can be done by computing the triangle area 
bounded by contour centroid and the two consecutive data points by the next triangle area. The 
maximum ratio of triangle area is selected as the starting point.  Once the starting points on the  
contour have been established, the discrete wavelet transform is then recursively represented the 
contours until only a few points are remained. Due to the affine-invariant properties of discrete wavelet  
transform, these points can be used as landmark points for registering the transformed contour with 
the  original  contour.  The  experiments  have  shown  that  the  purposed  methods  are  robust  and  
promising even in the presence of noise.

P. Nantivatana, W. Narkbuakaew, C. Pintavirooj and M. Sangworasil “Image Registration using 
Discrete Wavelet Transform,” The 2005 International Technical Conference On Circuits/System,  
Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, 2005, Jeju, Korea.
Abstract

We introduce a multi-resolution image registration based on using discrete wavelet transform. 
We first extract contour from both images that we want to align. The extracted contours are then fitted  
with B-spline curve representation to synthesize the new contours with equal number of point. The 
area parameter is used in the B-spline fitting to make the new generated curve immune to affine 
transformation. Before representing the B-spine contour with discrete wavelet transform, the problem 
of starting point of the contour needs to be handle. This can be done by computing the area bounded  
by contour centroid and the two consecutive data points normalized by the total area. The maximum 
normalized area is selected as the starting point. Once the starting points on the contour have been  
established, the discrete wavelet transform is then recursively represented the contours until only a 
few points is remained. Due to the affine-invariant properties of discrete wavelet transform, these 
points  can  be  used as  landmark  points  for  registering  the  transformed contour  with  the original  
contour. The experiments have shown that the purposed methods are robust and promising even in 
the presence of noise.

C. Pintavirooj, P. Nantivatana, P. Putjarupong, W. Withayachumnankul and M. Sangworasil, “Shape 
Matching using Set of Curve Geometric Invariant Point,” International Conferences in Europe on  



Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG2005), Czech Republic, February 
2005. 
Abstract

We introduce a non-iterative geometric-based method for shape matching using a novel set of  
geometric landmarks residing on a 2D contours. These landmarks are intrinsic and are computed from 
the differential geometry of the curve. We exploit the invariant properties of geometric landmarks that  
are local and preserved under the affine and some perspective transformation. Geometric invariant 
exploits coplanar five-point invariant and ration of area constructed from a sequence of consecutive 
landmarks. These invariants are preserved not only in affine map but weak perspective map as well.  
To reduce the sensitivity of the landmarks to noise, we use a B-Spline surface representation that 
smoothes out  the curve prior  to  the computation of  the landmarks.  Th matching is  achieved by 
establishing correspondences between the landmarks after  a conformal  sorting based on derived 
absolute  invariant  and  registering  the  contours.  The  experiments  have  shown that  the  purposed 
methods are robust and promising even in the presence of noise.
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P. Putjarupong, C. Pintavirooj, P. Nantivatana, W. Withayachumnankul and M. Sangworasil, “Non-
Linear Image Registration using Perspective Invariant and Thin-Plate Spline,” IEEE Region 10  
Technical Conference TENCON 2004, ChiangMai, Thailand, 21-24 November 2004.
Abstract

We introduce a non-iterative geometric-based method to register an image using a novel set 
of geometric landmarks residing on an extracted 2D contours_from the image. These landmarks are 
intrinsic and computed from the differential geometry of the curve. We exploit the invariant properties  
of  maximum-curvature  points  that  are  local  and  robust  under  the  affine  and  some  perspective 
transformation.  Geometric  invariant  exploits  five-point  coplanar  invariant  constructed  from  5 
consecutive landmarks. This invariant is preserved not only in affine map but weak perspective map 
as well. The alignment is achieved by establishing correspondences between the landmarks after a 
conformal sorting based on derived absolute invariant and undoing non-linear transformation which is  
a Thin-Plate Spline (TPS). The experiments have shown that the purposed methods are robust and  
promising even in the presence of noise.
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