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(OPTIMAL INDEPENDENT CONTACT REGION FOR 2D AND 3D POLYGONAL

OBJECT GRASPING BY TWO SOFT FINGERS)
นาย ชัยชนะ นิลวัชรารัง
1.ที่มาและความสําคัญของปญหา
การที่หุนยนตและเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมจะสามารถทํางานไดนั้น จําเปนที่ตองมีความสามารถ
หลายๆอยางที่จะชวยใหมันสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค เชน ความสามารถในการรูจําสิ่งของ เพื่อเปน
ขอมูลในการตัดสินใจ, ความสามารถในการเคลื่อนที่ และอีกความสามารถที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก
ความสามารถในการหยิบจับสิ่งของ เชนหุนยนตในอุตสาหกรรมประกอบรถยนตซึ่งถูกใชสําหรับหยิบจับชิ้นสวน
เพื่อทําการประกอบรถยนต เปนตน การหยิบจับสิ่งของเปนเรื่องที่มีผูทําวิจัยทางดานนี้อยูเปนจํานวนมาก และมี
การศึกษาในหลายแงมุม เริ่มตั้งแตการออกแบบแขนกลและมือกลที่เหมาะสมกับการจับ, วิธีเคลื่อนที่ของมือกล
เพื่อเขาไปจับวัตถุอยางไรใหแมนยําและสามารถหลบสิ่งกีดขวางได, อัลกอริทึมที่สามารถคํานวณทาจับไดรวดเร็ว
และองคความรูในดานอื่นที่เสริมความสามารถของการจับใหดียิ่งขึ้นและใชงานไดงายขึ้น
เมื่อศึกษาในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจับ ก็จะพบวาแคเพียงคํานวณวามือกลสามารถจับวัตถุที่จุดใด
แลวจะจับติดไดนั้น ยังไมเพียงพอ เนื่องจากในทางปฎิบัติ มือกลไมสามารถที่จะวางนิ้วลงที่จุดจับตามที่ได
คํานวณไวอยางแมนยําเสมอไป ไมวาจากสาเหตุของความผิดพลาดในการควบคุม และระดับความแมนยําที่จํากัด
ของมือจับหรือขอมูลรูปรางและลักษณะของผิวสัมผัสที่ลวนมีผลตอการจับทั้งสิ้น ถึงแมวาจะสามารถจับวัตถุได
แลว แตเมื่อหุนยนตเคลื่อนที่หรือทําการเคลื่อนยายวัตถุการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นก็อาจจะทําใหวัตถุขยับจนหลุด
ออกจากสมดุลในที่สุด จากปญหาดังกลาว จึงนํามาสูการศึกษาเรื่องบริเวณสัมผัสอิสระ(Indepent dent contact
region) ซึ่งเปนเรื่องที่วาดวยบริเวณที่นิ้วจับสามารถคลาดเคลื่อน แตยังทําใหจับวัตถุไดอยู ดวยการคํานวณหา
บริเวณสัมผัสอิสระ ผลการคํานวณที่ไดนั้นสามารถใชประกอบการตัดสินใจวาทาจับที่จะใชนั้นมีความเสี่ยงตอ
ความผิดพลาดมากนอยเพียงใด จะจับดวยทาจับนั้นดีหรือไม เปนตน
ความซับซอนของปญหาเรื่องบริเวณสัมผัสอิสระ จะขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทําการศึกษา รวมถึง
อัลกอริทึมและแนวคิดที่ใชสําหรับแกปญหานั้นๆ อยางเชนการจับวัตถุในสองมิติดวยนิ้วจับสองนิ้ว เปนที่แนชัด
วาคําตอบจะตองเปนบริเวณที่นิ้วจับสามารถวางลงไปบนผิววัตถุ ระบบพิกัดในการแทนที่ตําแหนงของปลายนิ้ว
เทียบกับผิววัตถุ จะเปนสิ่งที่มีผลตอความซับซอนของปญหา เชน การใชพิกัด (x,y) แทนที่ตําแหนงบนสองมิติ
โดยตรง จะทําใหจํานวนตัวแปรในระบบมีอยางนอยสี่ตัวแปร ซึ่งก็คือตําแหนงปลายของนิ้วแตละนิ้ว แตถามอง
ผิววัตถุเปนเสนตรงเสนเดียวที่นํามาขดเปนผิวของวัตถุนั้นๆ จะทําสามารถใชตัวแปรเพียงสองตัวในการอธิบาย
ตําแหนงการวางนิ้วทั้งสองได สําหรับการจับที่ใชจํานวนนิ้วจับมากขึ้น หรือกรณีการจับในสามมิติ ก็จะมีตัวแปร
ในระบบปญหามากขึ้นไปดวย ตามจํานวนนิ้วจับและระบบพิกัดที่เลือกใชในการแกปญหา
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ลักษณะของนิ้วจับก็เปนตัวการสําคัญที่มีผลตอความซับซอนของปญหา นิ้วจับที่ไมมีแรงเสียดทาน จะ
สามารถออกแรงไดในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสแนวเดียวเทานั้น แตนิ้วจับที่สามารถออกแรงเสียดทานไดนั้น แรง
ที่นิ้วจับสามารถสรางได จะเปนผลรวมระหวางแรงของนิ้วจับที่กระทําในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสและแรงเสียด
ทานที่เกิดขึ้น ทุกๆแรงที่เปนไปไดลวนแตมีผลตอการหาคําตอบ และกรณีของการจับในสามมิตินั้น กรวยแรงที่
เกิดขึ้นจากแรงของนิ้วจับและแรงเสียดทาน ไมสามารถอธิบายเปนปญหาเชิงเสนได (Non-linear problem) ทําให
การคํานวณการจับที่มีแรงเสียดทานบนพื้นผิววัตถุสามมิตินั้นมีความซับซอนมาก
จากความซับซอนของปญหาที่ไดกลาวมา จะพบวางานวิจัยที่คํานวณบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดนั้น ยัง
ไมสามารถรับประกันไดวาคําตอบที่คํานวณไดจะเปนคําตอบที่ดีที่สุดเสมอไป สําหรับงานที่ใกลเคียงจะมุง
แกปญหาโดยคํานวณบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดรอบๆจุดจับที่กําหนดใหเทานั้น แตไมไดหมายความวาจุดจับที่
กําหนดจะใหคําตอบเปนบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุด ทําใหการหาบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดจะตองไลทําการ
คํานวณทุกๆดานที่เปนไปได ถึงจะสามารถรับประกันวาจะสามารถหาบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดบนวัตถุนั้นได
จริงๆ โดยทั่วไป การคํานวณบริเวณสัมผัสอิสระจะทําการประมาณพื้นผิวของวัตถุที่จะจับ ซึ่งอาจจะมีผิวโคง
หรือรายละเอียดที่มากจนทําใหการคํานวณทําไดชา สําหรับวัตถุในสองมิติจะทําการประมาณเปนรูปหลายเหลี่ยม
ประกอบไปดวยสวนของเสนตรงยอยๆ และประกอบจากแผนระนาบในกรณีวัตถุสามมิติ
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รูปที่ 2 บริเวณสัมผัสอิสระ (a) กรณีไมรวมผิวยอยที่บางสวนเปนคําตอบของบริเวณสัมผัสอิสระ
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อัลกอริทึมสําหรับคํานวณหาบริเวณสัมผัสอิสระบนวัตถุสองมิตินั้น ยังไมมีวิธีใดที่สามารถรับประกัน
ไดวาคําตอบที่ใหจะเปนคําตอบที่ดีที่สุด และอัลกอริทึมสําหรับการคํานวณบนสองมิติก็ไมแนเสมอไปวาจะ
สามารถนํามาใชไดจริงสําหรับวัตถุจริงในสามมิติ สวนกรณีของวัตถุสามมิตินั้น ก็ยังมีผูพัฒนาอัลกอริทึมสําหรับ
ใชคํานวณเอาไวอยูนอยและยังไมมีวิธีใดที่สามารถรับประกันวาคําตอบที่ไดจะเปนคําตอบที่ดีที่สุด และมือจับที่มี
นิ้วจับสองนิ้วก็เปนมือจับที่ถูกใชจริงเปนจํานวนมาก การคํานวณบริเวณสัมผัสอิสระจึงเปนปญหาที่ทาทายและ
นาสนใจ วิทยานิพนธนี้จึงมีเปาหมายที่จะพัฒนาอัลกอริทึมสําหรับการคํานวณบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดของการ
จับดวยนิ้วแบบนิ่มจํานวนสองนิ้วบนวัตถุสองมิติและสามมิติ เพื่อที่จะเปนแนวทางสําหรับการนําไปใชจริงตอไป

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กอนที่จะสามารถศึกษาเรื่องบริเวณสัมผัสอิสระไดนั้น ก็ควรที่จะตองรูจักมือจับแบบตางๆ ไปจนถึง
นิยามของการจับและบริเวณสัมผัสอิสระ

2.1 มือจับ
งานวิจัยเกี่ยวกับการจับ เปนสาขาที่มีความสําคัญมากสาขาหนึ่งในงานวิจัยทางดานวิทยาการหุนยนต
องคประกอบที่สําคัญของงานวิจัยทางดานนี้คือมือหุนยนต มือหุนยนตถูกสรางและพัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค
หลักเพื่อการนํามาใชในการจัดการกับวัตถุ และมือจับที่มีลักษณะคลายกับมือมนุษยก็เปนสิ่งที่ไดรับความสนใจ
คอนขางมากเพราะถาสามารถทํามือจับที่มีลักษณะเหมือนกับมือมนุษยไดแลว หุนยนตก็จะสามารถใชอุปกรณที่
ประดิษฐมาเพื่อใหมนุษยใชงานไดโดยที่ไมตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณนั้นๆใหเหมาะกับการทํางานของมือ
จับแตละประเภทที่จะนํามาใชงาน มือหุนยนตที่จัดวาเปนมือตนแบบที่ออกแบบมาใหคลายมือของมนุษยก็คือ มือ
ยูทาหและเอ็มไอที [2] เปนมือที่มีสี่นิ้ว แตมีขนาดใหญเนื่องจากตําแหนงของตัวกําเนิดแรงของนิ้ว (actuator) อยู
ภายนอกมือหุนยนต มือโรโบนอท [3] เปนมือที่มีหานิ้ว ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใชงานในอวกาศ โดยมีตําแหนงของ

ตัวกําเนิดแรงของนิ้วอยูภายนอกเชนเดียวกับมือยูทาหและเอ็มไอทีแตมีขนาดเล็กกวา มือดีแอลอารสอง [4] เปนมือ
รุนที่สองของมือดีแอลอาร มีนิ้วจํานวนสี่นิ้ว ใชมอเตอรซึ่งอยูภายในมือเปนตัวกําเนิดแรงใหกับนิ้ว ทําใหขนาด
ของมือหุนยนตนั้นไมใหญมาก แตน้ําหนักตรงสวนมือสูง และโครงสรางภายในนิ้วมีความซับซอน ดังนั้นงานวิจัย
[5] จึงทําการพัฒนามือที่มีหานิ้ว โดยใชมอเตอรอัลตราโซนิก (ultrasonic motor) เพื่อใหมือหุนยนตมีขนาดเล็กลง
ใกลเคียงกับขนาดของมือมนุษย มีน้ําหนักเบา และออกแรงใหกับนิ้วไดสูงกวามอเตอรชนิดอื่น เนื่องจากมือ
หุนยนตที่ไดรับการพัฒนาในปจจุบันดังที่กลาวมานั้นลวนเปนมือหุนยนตที่มีนิ้วจํานวนสี่และหานิ้ว งานวิจัย
เกี่ยวกับการจับและการจัดการวัตถุในมือหุนยนตสวนใหญจึงศึกษาเฉพาะปญหาที่ตองการใชไมเกินหานิ้ว

2.2 นิ้วจับ
ถึงแมวามือที่ใชจับวัตถุนั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน แตถานิ้วที่ใชจับมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน ก็จะทําใหปญหาของ
การจับวัตถุนั้นแตกตางกันออกไปอยางมาก จะเห็นไดจากเมื่อสังเกตุการจับวัตถุของมนุษยที่ทาจับจะแตกตางกัน
ออกไปตามสภาพพื้นผิว ถาวัตถุที่ตองการจะจับมีผิวที่หยาบวิธีคิดในการจับนั้นก็จะไมเหมือนกับวัตถุที่มีผิวลื่นซึ่ง
จะตองใชความระมัดระวังและทาจับที่รัดกุมกวาการจับวัตถุผิวหยาบ สําหรับหุนยนตนั้น นิ้วที่ใชจับก็มีลักษณะที่
แตกตางกันออกไปตามประเภทของงานที่จะนําไปใชและการเทคนิคในกาออกแบบหุนยนต ประเภทของนิ้วจับที่
มีผูศึกษากันก็จะมีอยู 3 ประเภทหลักๆ ไดแกนิ้วแบบแข็งที่ไมสามารถออกแรงเสียดทานได (Hard finger without
friction), นิ้วแบบแข็งที่สามารถออกแรงเสียดทานได (Hard finger with friction) และนิ้วแบบนิ่ม (Soft finger)

รูปที่ 3 ประเภทของนิ้วจับ (a) นิ้วแบบแข็งที่ไมสามารถออกแรงเสียดทานได (Hard finger without friction)
(b) นิ้วแบบแข็งที่สามารถออกแรงเสียดทานได (Hard finger with friction)

(c) นิ้วแบบนิ่ม (Soft finger)

นิ้วแบบแข็งที่ไมสามารถออกแรงเสียดทานไดเปนลักษณะของนิ้วที่มีหนาสัมผัสกับผิววัตถุเปนจุด และ
ระหวางนิ้วและผิวสัมผัสไมมีแรงเสียดทานกระทําตอกัน ดังนั้นนิ้วลักษณะนี้จะสามารถออกแรงในแนวตั้งฉากกับ
ผิวสัมผัสเพียงแนวเดียว สวนนิ้วแบบแข็งที่สามารถออกแรงเสียดทานไดจะมีหนาสัมผัสกับผิววัตถุเปนจุด แต
ระหวางนิ้วและผิวสัมผัสจะมีแรงเสียดทาน ทําใหแนวแรงที่ออกไดนั้นจะอยูในกรวยแรงเสียดทาน หรือพูดอีกนัย
หนึ่งคือแรงที่ออกไดจะประกอบจากแรงที่นิ้วสามารถออกแรงไดในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสเชนเดียวกับกรณีนิ้ว
แบบแรก และบวกกับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวางนิ้วจับและผิวสัมผัส โดยระบบของแรงเสียดทานที่นิยมใช
กันก็คือระบบของ คูลอมบ (Coulomb’s law) โดยที่แรงเสียดทานนั้นจะเกิดขึ้นในแนวระนาบของผิวสัมผัสและ

ขนาดของแรงเสียดทานเมื่อไมมีการลื่นไถลของผิวสัมผัสจะไมมีขนาดไมเกิน μFN เมื่อ FN เปนแรงที่นิ้วออกใน
แนวตั้งฉากกับผิวสัมผัส และ μ เปนสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหวางนิ้วกับผิวสัมผัส แรงลัพธที่ไดจึงเปน
แรงใดๆที่สามารถวางตัวอยูในแนวของกรวยแรงที่มีทํามุมไมเกิน tan-1(μ) กับแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัส ในกรณีของ
การจับใน 2 มิติ สามารถเขียนเปนผลรวมของเวกเตอร 2 เสนได และปญหายังคงเปนลักษณะของปญหาเชิงเสนที่
แกไดงายอยู แตสําหรับกรณีการจับใน 3 มิติ ไมสามารถเขียนผลรวมของแรงในรูปปญหาเชิงเสนไดความซับซอน
ของปญหาจึงไมเปนเชิงเสนตามไปดวย ทําใหในหลายๆงานก็เลือกที่จะใชวิธีประมาณกรวยแรงดวยประมิดฐาน
หลายเหลี่ยมแตก็จะสูญเสียความแมนยําเนื่องมาจากบริเวณที่สามารถนํามาใชเปนคําตอบของการจับถูกตัดออกไป
ในกรณีที่ตองการความแมนยําเพิ่มมากขึ้น ก็สามารถเพิ่มจํานวนหนาของรูปหลายเหลี่ยม เพราะวาจํานวนหนายิ่ง
มากก็ยิ่งใกลเคียงกับกรวยแรงมากขึ้น
สําหรับนิ้วแบบนิ่ม เปนนิ้วที่มีหนาสัมผัสกับวัตถุเปนบริเวณ เหมือนกับนิ้วของมนุษยเวลาจับวัตถุตางๆ
คุณสมบัติของนิ้วแบบนิ่มที่เพิ่มเติมมาจากนิ้วแบบแข็งที่ก็คือ นิ้วแบบนิ่มสามารถสรางแรงบิดรอบจุดจับได ทําให
การจับดวยนิ้วประเภทนี้จะมีความซับซอนมากกวาเพราะวามี degree of freedom มากกวาการจับดวยนิ้วแบบแข็งที่
สามารถออกแรงเสียดทานได

2.3 การจับ
หลังจากที่ทราบวาในโลกนี้มีมือจับอยูหลายประเภทและรูปแบบของนิ้วอยูหลายแบบ ปญหาที่จะตอง
สนใจตอไปก็คือทําอยางไรใหมือจับเหลานี้สามารถจับของไดและจับไดอยางมีเสถียรภาพ การจับที่วางนิ้วลงไปที่
จุดจับแลวทําใหวัตถุไมหลุดนั้นเปนขั้นตอนแรกของการจับ ซึ่งก็คือจับใหวัตถุอยูในสภาพสมดุล (Equilibrium)
ผลรวมของแรงที่กระทํากับวัตถุ (Force) และ แรงบิด (Torque) ทั้งหมดที่กระทําตอวัตถุเปนศูนย ขั้นถัดมาคือการ
จับที่สามารถทนตอแรงรบกวนจากภายนอกได (Force closue) เมื่อมีแรงภายนอกมากระทํา นิ้วจะสามารถออก
แรงเพื่อหักลางแรงและแรงบิดที่มารบกวนการจับ ทําใหผลรวมของแรงและแรงบิดทั้งหมดที่กระทําตอวัตถุยังคง
เปนศูนยอยูเสมอ (เมื่อกําหนดใหนิ้วสามารถออกแรงที่มีขนาดใดๆ ไดตามตองการ) งานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ฟอรซโคลสเชอรที่ไดรับการอางถึงมากคือ [1] เปนงานวิจัยเรื่องการจับวัตถุหลายเหลี่ยมดวยนิ้วจํานวนสองนิ้วที่
อยูในสภาพสมดุล และมีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรโดยกําหนดใหนิ้วสัมผัสกับวัตถุเปนจุดจับซึ่งมีความเสียดทาน
งานวิจัยนี้ไดเสนอวิธีการหาตําแหนงของนิ้วสองนิ้วเพื่อใหการจับนั้นมีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร นอกจากนี้ยัง
คํานึงถึงความผิดพลาดในการวางตําแหนงของนิ้ว จึงทําการหาพื้นที่ที่นิ้วทั้งสองสามารถทําการจับวัตถุใหมี
คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรโดยที่ตําแหนงของนิ้วมีอิสระตอกันหากวางตัวอยูในพื้นที่ดังกลาว พื้นที่นี้ถูกเรียกวา
บริเวณสัมผัสอิสระ (independent contact region) และทําการพิสูจนความมีเสถียรภาพของการจับที่มีคุณสมบัติ
ฟอรซโคลสเชอรดวยหลักการยืดหดตัวของสปริง คุณสมบัติที่ใกลเคียงกับคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรคือ
คุณสมบัติฟอรมโคลสเชอร (form closure) ซึ่งความแตกตางระหวางคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรและฟอรมโคลส
เชอรคือ คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรคํานึงถึงขอกําหนดของแรง ในขณะที่คุณสมบัติฟอรมโคลสเชอรคํานึงถึง
ขอกําหนดทางจลนศาสตรเกี่ยวของกับการปดกั้นการเคลื่อนไหว (immobilization) ของวัตถุ ตอมาไดมีงานวิจัย

หนึ่ง [6] ทําการพิสูจนวาการจับจะมีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรก็ตอเมื่อการจับนั้นมีคุณสมบัติฟอรมโคลสเชอร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติฟอรมโคลสเชอรคือ [7] สวนสําคัญของงานวิจัยนี้คือการพิสูจนวาสี่นิ้วและสิบ
สองนิ้วเพียงพอสําหรับการจับวัตถุใดๆ ในสองมิติและสามมิติตามลําดับ แตถาเปนวัตถุหลายหนา (polyhedron)
ใชนิ้วจับจํานวนเจ็ดนิ้วก็เพียงพอ นอกจากนี้ยังทําการพิสูจนกรณีที่พื้นผิวสัมผัสมีความเสียดทานโดยสรุปวาสาม
นิ้วเพียงพอสําหรับการจับวัตถุในสองมิติ และสี่นิ้วเพียงพอสําหรับการจับวัตถุหลายหนาในสามมิติ งานวิจัยที่ตอ
เนื่องมาจาก [1] เปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจับวัตถุหลายเหลี่ยมดวยนิ้วจํานวนสามนิ้ว [8] กลาวถึงลักษณะของการ
จับดวยนิ้วจํานวนสามนิ้วเพื่อใหมีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร และใชการคํานวณเชิงเสน (linear programming)
เพื่อหาบริเวณสัมผัสอิสระที่กวางที่สุด โดยงานวิจัยจากผูเขียนเดียวกันนี้ [9] สนใจปญหาการจับวัตถุหลายหนา
(polyhedron) ดวยนิ้วจํานวนสามนิ้วและสี่นิ้ว งานวิจัยนี้แสดงถึงลักษณะการวางตัวของแนวแรงและตําแหนงของ
นิ้วเพื่อใหการจับนั้นมีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร โดยทําการกําจัดตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับตําแหนงของนิ้วดวย
การฉายโพลีโทป (polytope) ลงบนปริภูมิยอย และทําการเลือกการจับที่ดีที่สุดดวยการใชขนาดของบริเวณสัมผัส
อิสระเปนเกณฑ ซึ่งงานวิจัยนี้ตอมาไดมีการวิจัยเพิ่มเติมคืองานวิจัย [10] เสนอวิธีการฉายโพลีโทปสองวิธีคือ
วิธีการกําจัดเกาสเชียน (Gaussian elimination) และวิธีที่ใชอัลกอริธึมคอนทัวรแทรคกิง (contour-tracking) เพื่อลด
ความซับซอนในการใชวิธีฉายโพลีโทป งานวิจัย [11] ไดเสนอวิธีหลีกเลี่ยงการฉายโพลีโทปดวยการเปลี่ยนวิธีการ
แทนการจับจากตําแหนงของนิ้วบนวัตถุเปนการแทนการจับดวยจุดโฟกัส (focus point) ตัวแปรทุกตัวของจุด
โฟกัสมีความเกี่ยวของกับตําแหนงจับโดยตรงจึงไมตองทําการฉายโพลีโทปเพื่อกําจัดตัวแปร

2.4 บริเวณสัมผัสอิสระ
คนแรกที่ใหนิยามของบริเวณสัมผัสอิสระเอาไวคือ Nguyen [1] ซึ่งบริเวณสัมผัสอิสระนั้นก็คือบริเวณที่
ไมวาจะวางจุดจับลงไป ณ จุดใดๆในบริเวณนั้นก็จะไดการจับที่เปนฟอรซโคลสเชอรเสมอ นอกจากนี้ Nguyen ยัง
ไดเสนอวิธีสําหรับคํานวณหาบริเวณสัมผัสอิสระโดยใชเรขาคณิตสําหรับกรณีของการจับดวยนิ้วสองนิ้ว เอาไวอีก
ดวย ในกรณีของวัตถุที่มีผิวโคง Blake [12] ก็ไดเสนอวิธีสําหรับแยกแยะการจับออกเปนสองประเภทโดยแบงตาม
ความฟงกชั่นของแรงเสียดทาน ประเภทแรกคือการจับที่ทําใหคาฟงกชั่นของแรงเสียดทานมีคานอยที่สุด อีก
ประเภทหนึ่งคือการจับที่เกิดขึ้นตรงจุดวกกลับของฟงกชั่น เมื่อไมนานมานี้ Cornella และ Suarez ก็ไดเสนอ
อัลกอริทึมสําหรับหาบริเวณสัมผัสอิสระในกรณีวัตถุสองมิติบนพื้นผิวแบบไมตอเนื่อง (Discrete) [13] เอาไวโดย
การจับดวยนิ้วจํานวนสี่นิ้ว จะตองกําหนดตําแหนงที่วางนิ้วจํานวนสองนิ้วเอาไวกอนแลวอัลกอริทึมนี้จะ
คํานวณหาบริเวณสัมผัสอิสระของนิ้วอีกสองนิ้วที่เหลือให แตวิธีนี้ก็มีขอเสียอยูตรงการแบงบริเวณของผิวสัมผัส
ออกเปนสวนๆทําใหผิวสัมผัสชิ้นที่มีบางสวนเปนคําตอบของการหาบริเวณสัมผัสอิสระนั้นจะไมถูกเลือกมารวม
เปนสวนหนึ่งของคําตอบ วิธีนี้ก็ยังถูกนําไปประยุกตใชกับการหาบริเวณสัมผัสอิสระของวัตถุที่ไมเปนโพลีกอน
[14] โดยสําหรับวัตถุสามมิติ Pollard ก็ไดแสดงใหเห็นวาถามีจุดจับมากขึ้นก็จะไดการจับมีเสถียรภาพมากขึ้น ใน
[15] ก็ไดมีการเสนออัลกอริทึมที่สามารถคํานวณหาบริเวณสัมผัสอิสระไดอยางรวดเร็วจากจุดจับที่กําหนดไวให
และยังรักษาคุณสมบัติบางอยางของทาจับที่สงใหอัลกอริทึมคํานวณไดอีกดวย สําหรับวัตถุที่คํานวณพื้นที่ผิวแบบ

ไมตอเนื่องและไมมีแรงเสียดทาน Roa และ Suarez ก็ไดแสดงอัลกอริทึมเอาไวสําหรับคํานวณหาการจับดวยนิ้ว
จํานวนเจ็ดนิ้วและยังรับรองไดวาความเสถียรของการจับจะเปนไปตามที่ Ferrari และ Canny ไดเสนอเอาไว [16]
(งานของนักวิจัยสองทานนี้เปนงานวาดวยการประเมินคุณคาของการจับที่ไดการยอมรับอยางกวางขวาง) งาน
ของ Cheng และ Stappen [17] เปนงานที่คํานวณบริเวณสัมผัสอิสระบนวัตถุสามมิติที่มีคุณสมบัติเรกติลิเนียร
(Rectilinear) ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทําใหการคํานวณแรงกระทําและแรงบิด สามารถแยกปญหาออกมาเปนปญหายอย
ในจํานวนมิติที่ลดลงจํานวนสองปญหา และยังสามารถเปลี่ยนไปเปนปญหาที่แทนที่ดวยการระบายสีและ
ตรวจสอบการตัดกันของบริเวณแถบสี เพราะจะสามารถบอกไดจากการระบายสีวาบริเวณนั้นเปนบริเวณที่เปน
คําตอบของบริเวณสัมผัสอิสระหรือไม
งานวิจัยที่กลาวมาขางตนนั้น เปนงานที่มุงหาบริเวณสัมผัสอิสระโดยไมไดสนใจวาจะไดคําตอบเปน
บริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดหรือไม จึงจะกลาวถึงกันตอในงานวิจัยที่พยายามจะนิยามคําวา “ดีที่สุด” เพราะวางาน
ที่ตองการนําบริเวณสัมผัสอิสระไปประยุกตใชนั้น มีคอนขางหลากหลาย ดังนั้นการนิยามคําวา “ดีที่สุด” จึงขึ้นอยู
กับการใชงานดวย เปนที่แนนอนวาบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีนั้น จะตองเปนบริเวณที่มีขนาดใหญเพื่อที่จะใหมี
บริเวณสําหรับทนความผิดพลาดไดมากขึ้น ในแตละทาจับดวยนิ้วจํานวน n นิ้วก็จะตองมีบริเวณสัมผัสอิสระ n
บริเวณ บริเวณสัมผัสอิสระสําหรับบางจุดจับอาจจะมีขนาดเล็กใหญแตกตางกันออกไป ซึ่งก็มีนิยามสําหรับ
บริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดที่นิยมใชกันหลักๆอยูสองนิยาม ไดแก
1. ทาจับที่มีบริเวณสัมผัสอิสระที่มขี นาดเทาๆกันที่ใหญที่สุดสําหรับแตละจุดจับ ตัวอยางเชน การ
จับของนิ้ว 2 นิ้วบนวัตถุ 2 มิติที่มีบริเวณสัมผัสอิสระดานละ 4 หนวย จะถือวาเปนบริเวณ
สัมผัสอิสระที่ดีกวาการจับที่มีขนาดของบริเวณสัมผัสอิสระ ดานละ 7 หนวย และ 3 หนวย เปน
ตน
2. ทาจับที่มีผลคูณของบริเวณสัมผัสอิสระสําหรับแตละจุดจับที่มีคามากที่สุด ตัวอยางเชน การจับ
ของนิ้ว 2 นิ้วบนวัตถุ 2 มิติที่มีบริเวณสัมผัสอิสระอิสระ ดานละ 7 หนวย และ 3 หนวย จะถือวา
เปนบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีกวาการจับที่มีขนาดของบริเวณสัมผัส ดานละ 4 หนวย และ 5
หนวย เปนตน
จากที่ไดกลาวถึงงานของ Nguyen ไปในตอนตนก็มีนักวิจัยสองทานไดพบจุดผิดพลาดในงานของ
Nguyen และนําเสนออัลกอริทึมที่ครบถวนถูกตองแทน สองทานนี้ไดแก Tung และ Kak [18] จากขั้นตอนของ
การหาบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดนั้น บริเวณสัมผัสที่กําลังพิจารณาจะถูกเปรียบเทียบกับบริเวณสัมผัสขนาดใหญ
ที่สุดที่เคยพบมาแลว และถาพบวาบริเวณสัมผัสอิสระที่พิจารณาอยูนั้นมาความกวางของดานสั้นกวาก็ไม
จําเปนตองพิจารณาบริเวณสัมผัสอิสระนั้นๆ วิธีที่กลาวมานี้ยังสามารถชวยแปลงปญหาไปเปนกําหนดการเชิงเสน
ตามที่ไดมีการแสดงไวใน [8] และ [10]
Cornella และ Suarez ไดแสดงวิธีสําหรับคํานวณบริเวณสัมผัสอิสระบนวัตถุสองมิติโดยไมจํากัดจุดจับ
และคํานวณไดทั้งในกรณีที่การจับมีแรงเสียดทานและไมมีแรงเสียดทานเอาไวใน [19] ทั้งสองทานไดเสนอ

เงื่อนไขสําหรับการจับที่ทําใหเกิดฟอรซโครสเชอรสามารถทําไดดวยดวยนิ้วที่ไมสามารถออกแรงเสียดทาน
จํานวนสี่นิ้วหรือนิ้วที่สามารถออกแรงเสียดทานจํานวนสองนิ้วและใชเงื่อนไขที่เสนอมาหาคําตอบของทาจับ ใน
กรณีนิ้วที่สามารถออกแรงเสียดทานสองนิ้วจะสามารถแบงกลุมของจุดจับออกเปนกลุมๆ และสําหรับกรณีนิ้วที่
ไมสามารถออกแรงเสียดทานจํานวนสี่นิ้วก็จะแยกกลุมทาจับที่ซ้ําซอนกันออกเปนการจับที่ไมซ้ําซอนกันโดยดูจาก
เวรนชของการจับที่สามารถรับประกันวาการจับจะทําใหเกิดฟอรซโครสเชอร การคํานวณหาบริเวณสัมผัสอิสระ
จะหามาจากแตละกลุมของทาจับที่ไดแบงเอาไวแลวโดยใชกําหนดการเชิงเสน ทั้งสองทานนี้ยังไดแสดงการใชวิธี
ที่เสนอมาคํานวณหาบริเวณสัมผัสอิสระไวใน [20] และยังไดพัฒนาตอโดยคํานวณดวยวิธีเชิงเรขาคณิตในการ
อธิบายการจับและแบงทาจับออกเปนกลุมที่ไมซ้ําซอนกันและใชบริเวณของการตัดกันของกรวยแรงมาเปน
ตัวกําหนดบริเวณที่จะทําการคนหาจุดจับที่สามารถรวมเขาเปนสวนหนึ่งของคําตอบได [21] งานอีกชิ้นในเรื่อง
บริเวณสัมผัสอิสระที่จะขอกลาวถึงคืองานของ Faverjon และ Ponce [22] จากพฤติกรรมของการคํานวณหาบริเวณ
สัมผัสอิสระที่ใชวิธีคํานวณโดยการแยกคิดคําตอบเปนสวนๆตามแตละจุดจับที่เปนไปไดแลวรวมคําตอบยอยๆที่
ไดเขาดวยกันเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด ทั้งสองทานนี้ไดเสนอวิธีจัดการในสวนการรวมคําตอบสําหรับปญหาการจับ
วัตถุที่มีผิวโคงโดยใชนิ้วจับสองนิ้วแตก็ไมรับรองวาคําตอบที่ไดจะเปนคําตอบที่ดีที่สุดเสมอ

3. ความรูพื้นฐาน
3.1 มือจับและลักษณะของจุดจับ
เนื่องจากศาสตรทางดานหุนยนตยังเปนศาสตรที่อยูในชวงการพัฒนาและกําลังเติบโต มือของหุนยนตก็
เปนสวนประกอบหลักอยางหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจในแวดวงวิชาการตามที่ไดกลาวไปในสวนที่สองของ
โครงรางวิทยานิพนธฉบับนี้ซึ่งจะเห็นไดวายังไมมีมือของหุนยนตที่ไดรับการยอมรับอยางเปนสากล มือกลแตละ
แบบนั้นก็ไดถูกนําไปใชในแวดวงอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับตัวของมือกลเอง ตอไปนี้
ก็จะขอกลาวถึงมือกลที่ไดรับความนิยมสูงโดยยออีกรอบหนึ่ง เริ่มจากมือกลที่งายที่สุด ซึ่งก็คือมือจับจําพวก
Gripper ซึ่งประกอบดวยแผนสําหรับจับจํานวนสองแผนที่สามารถเลื่อนเขามาประกบกันเพื่อใชจับไดแตก็มีขอเสีย
ในเรื่องที่มันใชไดไมดีนักกับวัตถุที่ซับซอน, มือกล Barrett Hand จากบริษัท Barrett Technology ซึ่งมีนิ้วจํานวน
สามนิ้ว, DLR-Hand ที่ไดรับการออกแบบจาก ศูนยอวกาศของเยอรมัน มีนิ้วจับสี่นิ้ว ขนาดมือใหญกวามนุษย
คอนขางมาก, Robonaut Hand ไดรับการออกแบบจาก NASA มีนิ้วจับหานิ้วขนาดก็ใหญกวามือมนุษยเชนเดียวกัน
แตจะดูเหมือนมือมนุษยมากกวามือ DLR
ในเรื่องประเภทของจุดจับนั้นจะทําการศึกษาลักษณะของจุดจับสามประเภทตามที่ไดกลาวไปในตอนตน
แลว ไดแกนิ้วแบบแข็งที่ไมสามารถออกแรงเสียดทานได (Hard finger without friction), นิ้วแบบแข็งที่สามารถ
ออกแรงเสียดทานได (Hard finger with friction) และนิ้วแบบนิ่ม (Soft finger) โดยจะเริ่มจากความรูพื้นฐานเรื่อง
แรงเสียดทานกันกอน ซึ่งจะใชแรงเสียดทานตามกฎของคูลอมบ ที่ไดใหนิยามเอาไววาถาออกแรงในแนวตั้งฉาก

กับผิวสัมผัสขนาด FN แรงเสียดทานที่ไดจะมีขนาดนอยกวาหรือเทากับ

เมื่อ μ เปนสัมประสิทธิ์ของแรง

เสียดทาน สมการความสัมพันธนี้ชี้ใหเห็นวา สามารถออกแรงตอวัตถุที่จุดจับระหวางนิ้วกับวัตถุไดในแนวกรวย
ที่ครึ่งหนึ่งของยอดกรวยทํามุมนอยกวาหรือเทากับ tan

โดยที่ยอดกรวยอยูที่จุดจับระหวางนิ้วกับวัตถุและ

แนวแกนของกรวยอยูในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัส และโดยทั่วไปจะเรียกกรวยนี้วากรวยแรงเสียดทาน (Friction
Cone) กรวยแรงเสียดทานในสองมิตินั้นสามารถเขียนเปนผลรวมของเวกเตอรสองตัวได แตในสามมิติไม
สามารถที่จะเขียนเปนผลรวมของเวกเตอรหรืออธิบายดวยสมการเชิงเสนไดทําใหการคํานวณไมเปนปญหาเชิงเสน
ซึ่งคํานวณไดยาก เลยมีวิธีจัดการกับปญหานี้โดยใชการแทนที่กรวยแรงเสียดทานดวยปรามิดฐานหลายเหลี่ยม
โดยจํานวนเหลี่ยมที่ใชประมาณนั้น ถายิ่งใชจํานวนมากก็ยิ่งไดความแมนยํามากแตก็จะเพิ่มเวลาในการคํานวณ
ดวยเชนกัน ทั้งนี้การเลือกจํานวนเหลี่ยมสําหรับประมาณก็จะขึ้นอยูกับความแมนยําที่ตองการใชงานและความเร็ว
ที่ตองการในขั้นการคํานวณ

3.2 นิยามของการจับ
ในการศึกษาหลักการของการจับนั้น ก็มีทั้งผูที่มองจากมุมมองของเรขาคณิตหรือจากมุมมองของทาง
กลศาสตร โดยทั่วไปก็มักจะพิจารณาจากเรื่องสมดุล, ฟอรมโคลสเชอร (Form Closure) และ ฟอรซโคลสเชอร
(Force Closure) การจับจะอยูอยูในสภาพสมดุลก็ตอเมื่อแรงลัพธที่กระทํากับวัตถุเปนศูนยและผลรวมของแรงบิดที่
กระทําตอวัตถุเปนศูนยเชนกัน ฟอรซโคลสเชอรคือการจับที่นิ้วจับสามารถออกแรงตานกับแรงภายนอกใดๆที่
กระทําตอวัตถุเพื่อใหวัตถุสามารถอยูในสมดุลไดเสมอ สวนฟอรมโคลสเชอรนั้น ก็เปนเรื่องที่ใกลเคียงกับฟอรซ
โคลสเชอรและมีผูนําไปใชผิดอยูบอยครั้ง กลาวโดยคราวๆ ฟอรมโคลสเชอรเปนเรื่องที่วาดวยการทําใหวัตถุไม
สามารถเคลื่อนที่ไดเพราะวาจุดจับ(ที่เปนฟอรมโคลสเชอร)ไดขวางการเคลื่อนที่ของวัตถุชิ้นนั้นๆเอาไวแลว
ฟอรมโคลสเชอรนั้นจะพิจารณาในเชิงเรขาคณิตโดยไมไดคิดถึงประเภทของจุดจับ ซึ่งตางกับฟอรซโคลสเชอรที่
ประเภทของจุดจับที่ตางกันสามารถทําใหวิธีการพิจารณาตางกันออกไปในแตละประเภทของจุดจับ ฟอรซโคลส
เชอรนั้นสามารถเทียบเคียงไดกับฟอรมโคลสเชอรในกรณีที่การจับเปนการจับที่ไมมีแรงเสียดทาน ฟอรมโคลส
เชอรนั้นเปรียบไดกับซูเปอรเซ็ต (Super Set) ของฟอรซโคลสเชอร เนื่องจากการจับใดที่เปนปอรมโคลสเชอรแลว
การจับนั้นก็จะเปนฟอรซโคลสเชอรดวยเสมอ นี่ก็เปนสาเหตุหลักที่มักจะมีการใชฟอรมโคลสเชอรสลับกับฟอรซ
โคลสเชอรในงานเขียนตางๆ โดยเฉพาะกรณีการจับที่ไมมีแรงเสียดทาน แตแรงเสียดทานนี่เองที่เปนตัวที่ทําให
ฟอรมโคลสเชอรแตกตางกับฟอรซโคลสเชอร เพราะการคํานวณฟอรซโคลสเชอรจะสนใจเรื่องแรงเสียดทานแต
ฟอรมโคลสเชอรนั้นไมสนใจเรื่องแรงเสียดทานเลย
สมดุล, ฟอรมโคลสเชอร และ ฟอรซโคลสเชอร เปนเรื่องของการพิจารณาที่เกี่ยวของกับทาจับเทานั้น
ไมไดมีการคํานึงถึงคุณสมบัติอื่นๆของวัตถุที่โดนจับเลย (เชน จุดศูนยถวง, น้ําหนักของวัตถุ, ฯลฯ) จะพิจารณาก็
แตจุดจับและแนวแรงที่กระทําได

3.3 ฟอรซโคลสเชอร
กอนจะกลาวถึงฟอรซโคลสเชอรจะขอกลาวถึงเวรนช (wrench) กอน เวรนชคือการอธิบายแรงและ
แรงบิดในรูปของเวกเตอรโดยการนําเวกเตอรของแรงและแรงบิดมาตอกัน เชน แรงในสองมิติจะทําใหเกิดแรงบิด
ซึ่งเปนเวกเตอรขนาดหนึ่งมิติ (แรงบิดทวนเข็มและทิศตามเข็มนาฬิกา) ดังนั้นจะเขียนแรงและโมเมตของแรงนี้ใน
รูปของเวรนชไดโดยเวรนชจะเปนเวกเตอรในสามมิติ กรณีของแรงในสามมิติแรงบิดของแรงนั้นจะเปนเวกเตอร
ในสามมิติเชนกัน จึงสามารถเขียนเวรนชของแรงนี้ไดโดยเปนเวกเตอรในหกมิติ โดยทั่วไปจะนิยามเวรนชเปน
โดยที่ w คือเวรนช f คือแรง (force) และ t คือแรงบิด (torque) การรวมแรงและแรงบิดเขาเปนเวรนช

,

นั้นทําใหงายสําหรับการพิจารณาฟอรซโคลสเชอร
การพิจารณาสมดุลในมุมมองของเวรนช ก็จะคลายกับการพิจารณาในมุมมองของแรงและแรงบิด อยาง
ที่ทราบกันวา การจับจะอยูในสมดุลก็ตอเมื่อแรงลัพธเปนศูนยและผลรวมของแรงบิดเปนศูนย เมื่อเวรนชคือ
เวกเตอรของแรงและแรงบิดมาเขียนตอกัน ดังนั้นถาผลรวมของเวรนชเปนศูนย วัตถุน้นั ก็จะอยูในสมดุลไปโดย
ปริยาย
ทฤษฎีบทที่ 1 ให w1,w2,…,wn เปนเวรนชที่กระทํากับวัตถุ สามารถกลาวไดวาวัตถุอยูในสมดุลก็ตอเมื่อ
∑

0

ตามนิยามของฟอรซโคลสเชอร ที่กลาวไววาคือการจับที่สามารถออกแรงตานแรงกระทําใดๆจากภายนอกไดนั้น
โดยทั่วไปจะคํานึงถึงแตทิศทางของเวรนชและสมมุติวาวัตถุที่จับเปนวัตถุแข็งเกร็ง ไมมีการเปลี่ยนรูปทรงเมื่อถูก
แรงกระทําและสามารถทนแรงกระทําไดไมจํากัด จึงไมสนใจขนาดของเวรนช (แรงเปลี่ยนขนาดของเวรนชก็
เปลี่ยนตาม) การคํานวณฟอรซโคลสเชอรจึงใชแตทิศทางของเวรนชมาคํานวณเทานั้น
นิยามที่ 1 สแปนทางบวก (Positively Span) ใน n มิติใดๆ จะกลาววา เวกเตอร w1,w2,…,wn สแปน
ทางบวก

ก็ตอเมื่อสามารถเขียนเวกเตอรใดๆใน

อยูในรูปผลรวมที่เปนบวกของ w1,w2,…,wn ไดเสมอ

เรื่องสแปนทางบวกนั้นสามารถอธิบายไดดวยคอนเวกซฮัล (Convex Hull) ถาสรางคอนเวกซฮัลจากเวร
นชของจุดจับแลวจุดกําเนิด (origin) อยูในคอนเวกซฮัลอันนั้น ก็จะสามารถสรุปไดวาการเวรนชจากจุดจับนั้นทํา
ใหเกิดฟอรซโคลสเชอร
ทฤษฎีบทที่ 2 กลุมของเวรนช W ใน
เวกซฮัลของ W

ทําใหเกิดฟอรซโคลสเชอรก็ตอเมื่อจุดกําเนิดอยูภายในคอน

เมื่อได
ไ อธิบายถึงเวรรนชไปแลว ตอมาก็
อ จะขอพูดถึงเวรนชที่เกิดจากจุ
จ ดจับ อยางที่ทราบกันดีววานิ้วของมือกลลเปน
สิ่งที่ใชในการจับโดดยออกแรงกระะทํากับวัตถุที่จุดจั
ด บและเกิดเวรรนชขึ้นแลวแตประเภทของจุ
ป
ดดจับ ถาเปนจุดจัจบ
ประเภทที่ไมมีแรงเเสียดทานก็จะเกิกิดเวรนชไดแนวเดี
น ยว ถาเปนจุดจับที่มีแรงเสีสียดทานก็จะสาามารถสรางกลุมของ
ม
เวรนนชไดตามที่สรางจากกรวยแรง
า
งและแรงบิดที่เกิดจากแรงในกกรวยแรง ถาอออกแรงขนาด f ที่จุด p ก็จะไดเวรนช
ว
เทากับ
,

(1)

โดยที่ τ เปนแรงบิดที
ด ่สรางขึ้นไดจากกรณี
จ
นิ้วแบบบนิ่มซึ่งสามารถถสรางแรงบิดที่ผิวสัมผัสระหววางนิ้วและวัตถุ ถา
ให θ เปนมุมครึ่งหนึ
ห ่งของมุมยอดดของกรวยแรงสสามารถเขียน เววรนชไดเปน
,

·

cos

(2)

เปนในกรณีของการรจับบนสองมิติติ จะเห็นไดวากรวยแรงสามาร
ก
รถเขียนใหอยูในรู
น ปของเวกเตออรสองตัวไดเสมอ
ส (fl
และ fr) ซึ่งก็คือเวกเตอรที่เปนขอบบซายและขอบขขวาของกรวยแรงตามรูปที่ 2

รูปที่ 4 กรรวยแรงเสียดทาานในสองมิติ
แตในกรณีของสามมมิติจะมีเวกเตออรจํานวนนับไมมถวนที่ตองใชเพื่ออธิบายกรวยแรง การที่ใชการประมาณปรามิด
ฐาน n เหลี่ยมก็จะสสามารถอธิบายกกรวยแรงไดดวยเวกเตอร
ว
n เวกเตอร (และอธิธิบายเวรนชของงกรวยแรงนี้ไดดวย
เวกเตอร n เวกเตอรรเชนกัน) เมื่อตองการจะคํานววณฟอรซโคลสเชอรนั้น สําหรรับจุดจับใดๆ ไไมจําเปนตองใชชขนาด
ของเวรนชในการคํคํานวณอจึงจะทํทําการเปลี่ยนขนนาดของเวรนชให
ใ เปนเวกเตอรรขนาดหนึ่งหนวยและเรียกเวรรนชนี้
วาเววรนชมูลฐาน (pprimitive contacct wrench) สําหรั
ห บการจับที่มจุจี ดจับ n จุด ณ ตํตาแหนง c1,c2,…
…,cn และ Wi เปปน
กลุมของเวรนช
ม
มูลฐานที
ฐ ่เปนไปไดดที่จุดจับ ci
ทฤษฎีบทที
ท ่ 3 (การจับที่เปนฟอรซโคลลสเชอร) การจับที
บ ่มีจุดจับ n จุดจะเป
ด นการจับบที่เปนฟอรซโคคลส
เชอรรก็ตอเมื่อ เวรนชมูลฐาน W1,W
W2,…,Wn เปนฟอร
ฟ ซโคลสเชออร

ถาเลือกจุดกําเนิดตางออกไปจากจุดเดิม ก็แนนอนวาเวรนชที่ไดนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเนื่องจากแรงบิดที่
เปลี่ยนไป แตอยางไรก็ตามคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรนั้นเปนสมบัติที่ไมเปลี่ยนไปตามจุดกําเนิดที่เลือก
แรงเสียดทานเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการคํานวณฟอรซโคลสเชอร ในสองมิติ Nguyen ก็ไดแสดงวิธี
สําหรับคํานวณการจับดวยนิ้วที่มีแรงเสียดทานสองนิ้วแบบที่เรียกวา non-marginal equilibrium สวน Ponce และ
Faverjon ก็ไดพิสูจนโดยใชหลักการเดียวกันสําหรับกรณีการจับดวยนิ้วสามนิ้ว [8] และไดแสดงใหเห็นวาสามารถ
ใชกับกรณีการจับบนสามมิติดวย [10] non-marginal equilibrium คือการจับที่อยูในสมดุลโดยที่แรงไมไดอยูที่สุด
ริมขอบของกรวยแรงหรือเทียบไดกับการเปลี่ยนเครื่องหมาย ≤ เปน < ในสมการที่ 2
ทฤษฎีบทตอไปนี้นํามาจาก [1] ซึ่งกลาวถึงลักษณะของการจับดวยนิ้วจํานวน 2 นิ้วเพื่อใหอยูในสภาพ
สมดุลของการจับ
ทฤษฎีบทที่ 4 เงื่อนไขจําเปนและเพียงพอสําหรับจุดจับสองจุดเพื่อใหเกิดการจับที่อยูในสภาพสมดุลคือ เวกเตอร
ทั้งสองที่ตั้งฉากกับดานที่สัมผัสและมีทิศทางพุงเขาหาเนื้อวัตถุทํามุมกันอยูในชวง

2 ,

2

และเสน

เชื่อมระหวางจุดจับสองจุดนั้นวางตัวอยางเครงครัดอยูในกรวยเสียดทานสองดานทั้งสองกรวย
ตัวอยางของการจับดวยนิ้วสองนิ้วซึ่งเปนไปตามทฤษฎีบทที่ 4 แสดงดังรูปที่ 5(a) และรูปที่ 5(b) แตการ
จับดังรูปที่ 5(c) ไมเปนการจับที่อยูในสภาพสมดุลเพราะเวกเตอรที่ตั้งฉากกับดานที่สัมผัสกับนิ้วทั้งสองทํามุมกัน
อยูนอกชวง

2 ,

2

และเสนเชื่อมระหวางจุดจับทั้งสองจุดไมวางตัวอยูในกรวยเสียดทานสองดาน

และการจับดังรูปที่ 3(d) ไมเปนการจับที่อยูในสภาพสมดุลเนื่องจากเสนเชื่อมระหวางจุดจับทั้งสองจุดไมวางตัวอยู
ในกรวยเสียดทานสองดาน ถึงแมเวกเตอรที่ตั้งฉากกับดานที่สัมผัสกับนิ้วทั้งสองทํามุมกันอยูในชวง
2 ,

2

ก็ตาม

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 5 การจับดวยนิ้วจํานวนสองนิ้ว : ลูกศรแสดงถึงแรงที่นิ้วกระทํากับวัตถุซึ่งวางตัวอยูในกรวยเสียดทานสอง
ดาน เสนประคือเสนเชื่อมระหวางจุดจับทั้งสองจุด

ส ตินั้น สามมารถใชทฤษฎีบบทที่ 4 ในการ
สําหรับการจับดวยนิ้วแบบบนิ่มจํานวนสสองนิ้วบนวัตถุสามมิ
คํานวณวาการจับเปปนฟอรซโคลสเชอรหรือไม โดดยพิจารณาจากกเสนเชื่อมระหววางจุดจับทั้งสอองจุดวางตัวอยูใน
ใ
กรวยแรงเสียดทานนของทั้งสองดาน แตถาเปนกาารจับดวยนิ้วแบบบแข็งที่มีแรงเสีสียดทาน วัตถุจจะสามารถตานแรง
น
กระทําใดๆจากภายยนอกไดแตยังสามารถหมุ
ส
นรออบเสนเชื่อมระหหวางจุดจับทั้งสอง
ส แตถาเปลี่ยยนเปนการจับดวยนิ้ว
นิ่มจํานวนสองนิ้วซึ่งสามารถออกกแรงบิดได การรจับดวยนิ้วนิ่มจํานวนสองนิ้วก็จะเปนฟอรซโคลสเชอรเพราะ
กไดเสมอ
สามารถตานทานแรรงและแรงบิดใดๆจากภายนอ
ใ

4. แนวคิ
แ ดของกาารวิจัยและวิธีธดี ําเนินงาน
เปาหมายยหลักของงานวิจัยนี้มีที่จะพัฒนาอั
น ลกอริทึมสําหรับคํานวณหหาบริเวณสัมผัสสอิสระที่ดีที่สุดของ
การจจับดวยนิ้วแบบบนิ่มจํานวนสองงนิ้วบนวัตถุสามมมิติและสองมิติ แนวคิดของอัลกอริทึมที่คาาดวาจะพัฒนานีนี้จะคลี่
เสนขอบของวัถตุสองมิ
ส ติออกเปนเสนตรงและใชชเสนตรงที่เกิดจากการคลี
จ
่มาใชชเปนแกน X แลละแกน Y ดังนั้นจุด
ในปปริภูมิสองมิติ (xxi,yi) ใดๆจะเปนตั
น วแทนของการจับที่นิ้วหนึงวางที
ง่
่ตําแหนง xi และอีกนิ้วหหนึ่งวางที่ตําแหนง yi
หลังจากนั
ง ้นจะคํานวณหาบริเวณทีที่สามารถจับวัตถุไดสําหรับทุกๆคู
ก ดานและคํานวณหาสี
า
่เหลีย่ยมจตุรัสที่ใหญที่สุด
ใน สอง
ส มิติ ที่สามาารถวางตัวอยูในบริ
น เวณที่สามาารถจับวัตถุไดโดยพิ
โ จารณาคุณสมบั
ณ ติฟอรสโโคลสเชอรเปนเกณฑ
คําตอบที่ออกมานันก็
น้ จะเปนไปตาามนิยามของบริริเวณสัมผัสอิสระที
ร ่ดีที่สุด โดยยมีดานกวางแลละดานยาวของ
สี่เหลี่ยี มขนาดเทากัน และดานกววางและดานยาววที่คํานวณไดน้ีจะเปนตัวแทนบบริเวณสัมผัสอิิสระบนวัตถุททํี่ทาการ
คํานวณอยู

รูปที
ป ่ 6 ภาพแสดงงความสัมพันธระหว
ร างบริเวณสัมผัสอิสระบนนวัตถุกับบริเวณ
ณสัมผัสอิสระบบนมิติที่ใชสําหรรับหา
คําตอบ
จากแนวคิคิดดังกลาว ถาสามารถหาระบบบพิกัดที่สามารรถแปลงผิวสัมผัสของวัตถุในสามมิติลงบนรระนาบ
สองมิติได ปญหาบบริเวณสัมผัสอิสระของการจั
ส
บดวยนิ้วนิ่มจํานวนสองนิ้วก็จะถู
ะ กเปลี่ยนเปนกการคํานวณหา
ลูกบาศก
บ ขนาดใหญ
ญที่สุดในสี่มิติซึซ่ึงอยูในบริเวณทที่สามารถจับวัตถุ
ต ได โดยที่ปญหาดั
ญ งกลาวสาามารถแกไดโดย
ด
คํานวณหาแผนภาพพโวโรนอย (Vooronoi diagram
m) ในสี่มิติของบบริเวณที่สามารถถจับวัตถุได

ปญหาที่จะตองหาวิธีแกไขจึงมีอยูสองสวน คือ การหาระบบพิกัดที่สามารถแปลงผิวสัมผัสของวัตถุใน
สามมิติลงบนระนาบสองมิติไดโดยไมทําใหการวัดระยะผิดเพี้ยนไปจากเดิมเพราะวาจะทําใหการวัดขนาดของ
บริเวณสัมผัสอิสระไมสามารถเปรียบเทียบกันได ระบบพิกัดที่เหมาะสมกับปญหานี้ตองสามารถรักษาความ
ตอเนื่องระหวางผิววัตถุเพื่อใหการหาบริเวณสัมผัสอิสระที่ขามดานของวัตถุสามารถกระทําได
สวนที่สองคือการหาแผนภาพโวโรนอยในระบบพิกัดที่จะแปลงผิวสัมผัสของวัตถุไปยังระบบพิกัดนั้น
เนื่องจากอัลกอริทึมสําหรับคํานวณหาแผนภาพโวโรนอยในสี่มิติสามารถคํานวณไดเฉพาะระบบพิกัดยูคลิด
ดังนั้นการคํานวณหาแผนภาพโวโรนอยในระบบพิกัดที่จะใชจึงตองหาอัลกอริทึมสําหรับคํานวณแผนภาพโวโร
นอยสําหรับระบบพิกัดนั้นดวย

4.1 สิ่งที่ไดทําไปแลว
1. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวของกับการจับวัตถุหลายเหลี่ยม
2. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวของกับบริเวณสัมผัสอิสระ
3. ศึกษาเรื่อง geometry และ topology
4. review paper เกี่ยวกับ grasping และ independent contact region

4.2 สิ่งที่ตองทําตอ
1. พัฒนาอัลกอริทึมสําหรับคํานวณหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญที่สุดที่อยูในบริเวณที่สามารถจับวัตถุไดใน
กรณีการจับดวยนิ้วสองนิ้วในสองมิติ
2. หาวิธีแปลงระบบพิกัดบนผิวของวัตถุหลายเหลี่ยมใน 3 มิติไปยังระบบพิกัดที่สามารถคํานวณไดงาย
3. พัฒนาอัลกอริทึมสําหรับคํานวณบริเวณสัมผัสอิสระบนระบบพิกัดที่ไดแปลงไปแลว
4. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
5. เรียบเรียงวิทยานิพนธ

5. จุดมุงหมายของวิทยานิพนธ
เพื่อพัฒนาอัลกอริทึสําหรับคํานวณหาบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดของวัตถุหลายเหลี่ยมใดๆในสองมิติ
ดวยนิ้วแบบแข็งที่มีแรงเสียดทานจํานวนสองนิ้ว และคํานวณหาบริเวณสัมผัสอิสระที่ดีที่สุดของวัตถุหลายเหลี่ยม
ใดๆในสามมิติดวยนิ้วแบบนิ่ม ( soft finger ) จํานวนสองนิ้ว
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