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ททชื่มาและความสคาคอัญของปญหา

การนคาหรุท่นยนตรเขช้ามาชท่วยทคางานแทนมนรุษยรนรัชี้น มธีมาตรัชี้งแตท่สมรัยโบราณกาลแลช้ว และเรวิที่มมธีการใชช้งานอยท่าง
แพรท่หลายในชท่วงไมท่กธีที่ทศวรรษทธีที่ผท่านมา สท่งผลใหช้หรุท่นยนตรเรวิที่มมธีบทบาทและความสคาครัญตท่อมนรุษยรมากในปปัจจรุบรัน
และมธีแนวโนช้มทธีที่จะมากขขชี้นตท่อไปในอนาคต หรุท่นมธีประโยชนรในหลายๆ ดช้าน เชท่น เปป็นผผช้ชท่วยทคางานแทนมนรุษยร
สามารถทคางานอรันตรายแทนมนรุษยรไดช้ สามารถทคางานไดช้อยท่างไมท่เหนนที่อย ทคาตามคคาสรัที่งทธีที่สรัที่งไวช้ไดช้อยท่างแมท่นยคา หรนอ
แมช้กระทรัที่งเปป็นเพนที่อนกรับมนรุษยร ประโยชนรเหลท่านธีชี้จะมธีไมท่ไดช้เลยหากขาดความสามารถพนชี้นฐานเหลท่านธีชี้ เชท่น การ
เคลนที่อนไหว การเคลนที่อนทธีที่ การรรับรผช้สภาพแวดลช้อม การรผช้จคาสวิที่งของ การหยวิบจรับวรัตถรุสวิที่งของ เปป็นตช้น
การหยวิบจรับสวิที่งของนธีชี้เอง กก็ยรังคงเปป็นปปัญหาทธีที่ทช้าทาย และเปป็นหนขที่งในศาสตรรทธีที่มธีนรักววิจรัยใหช้ความสนใจแกช้
ปปัญหากรันเปป็นจคานวนมาก โดยมธีความพยายามในการแกช้ปปัญหาการจรับในหลากหลายแงท่มรุม ตรัชี้งแตท่การออกแบบ
แขนกลใหช้เหมาะสมและยนดหยรุท่นตท่อการจรับวรัตถรุ ใหช้สามารถหยวิบจรับวรัตถรุไดช้หลากหลายรผปรท่าง/พนนชี้ ผวิว ววิธคธี คานวณ
การเคลนที่อนทธีที่ของแขนกลใหช้สามารถเขช้าไปจรับวรัตถรุไดช้ โดยไมท่ชนกรับสวิที่งแวดลช้อมภายนอก ววิธธีการจรับวรัตถรุทธีที่แขก็งแรง
วรัตถรุไมท่สามารถหลรุดออกจากมนอไปไดช้โดยงท่าย ววิธธีการจรับทธีที่ขขชี้นอยผท่กรับวท่าเราตช้องการทคาอะไรกรับวรัตถรุ หรนอแมช้กระทรัที่ง
การศขกษาววิธธีการจรับของมนรุษยร และพยายามนคาทท่าทางการจรับของมนรุษยรมาใชช้กรับหรุท่นยนตร แตท่กก็ยรังไมท่มธีหรุท่นยนตรทธีที่
สามารถหยวิบจรับวรัตถรุสวิที่งของไดช้ดธี และฉลาดเทธียบเทท่ามนรุษยร
การทธีที่หรุท่นยนตรไมท่สามารถหยวิบจรับวรัตถรุไดช้เหมนอนดรังเชท่นมนรุษยรนรัชี้น มธีสาเหตรุหลากหลายประการ เชท่น ความ
แตกตท่างของมนอหรุท่นยนตรและมนอมนรุษยร นวิชี้วมนอมนรุษยรสามารถรรับรผช้ถขงแรงกระทคาไดช้ และมธีลรักษณะอท่ท่อนนรุท่ม ทคาใหช้พนชี้น
ผวิวสรัมผรัสระหวท่างนวิชี้วและวรัตถรุมธีมาก ความสามารถในการรรับรผช้สภาพแวดลช้อม ความสามารถในการรผจช้ คาวรัตถรุ ถขงแมช้
คนจะมองไมท่เหก็นวรัตถรุทรัชี้งหมด กก็สามารถรผช้ไดช้วท่าสท่วนทธีที่มองไมท่เหก็นมธีลรักษณะประมาณไหนจากประสบการณรทธีที่อาจ
เคยเหก็นวรัตถรุนรัชี้นในมรุมมองอนที่นมาแลช้ว หรนอจากการคาดการณรจากวรัตถรุทธีที่รผช้จกรั ทธีที่มธีลรักษณะใกลช้เคธียว คลช้ายคลขงกรับ
วรัตถรุทธีที่เหก็น การเลนอกจรับวรัตถรุตามความเหมาะสม สอดคลช้องกรับเปป้าหมายทธีที่กท่อใหช้เกวิดความตช้องการหยวิบจรับวรัตถรุ
เปป็นตช้น
การเลนอกววิธธีการจรับวรัตถรุทธีที่ถผกตช้องเหมาะสม และมธีครุณภาพนรัชี้น ขขชี้นอยผท่กรับปปัจจรัยหลากหลายประการ เชท่น
จรุดทธีที่มนอสรัมผรัสกรัรับวรัตถรุ ทท่าทางของมนอ เปป้าหมายของการจรับวรัตถรุ ซขที่งคคาวท่าเหมาะสมนรัชี้น กก็เปป็นตรัวชธีวชี้ รัดเชวิงครุณภาพ
ซขที่งนคามาใชช้ในการคคานวณและเปรธียบเทธียบไดช้ยาก เราจขงตช้องการตรัวชธีวชี้ รัดเชวิงปรวิมาณ ทธีที่สามารถคคานวณไดช้จาก
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ปปัจจรัยทธีที่เกธีที่ยวขช้องกรับการจรับ และสามารถนคามาเปรธียบเทธียบกรันระหวท่างทท่าจรับหลายๆ ทท่าไดช้งาท่ ย ซขที่งปปัญหาการวรัด
ครุณภาพของทท่าจรับนรัชี้น มธีผใผช้ หช้ความสนใจ และใหช้นวิยามของคคาวท่า “ครุณภาพ” กรันหลากหลายออกไป และรผจช้ รักกรัน
ในชนอที่ “ตรัวชธีชี้วดรั ครุณภาพการจรับ” (Grasp Quality Metric) ถขงแมช้วท่าจะมธีผผช้ใหช้นวิยามของคคาวท่า “ครุณภาพ” กรัน
มากมาย แตท่กก็ไมท่มธีตวรั ชธีชี้วดรั ใดทธีที่ไดช้รรับการยอมรรับวท่าดธี และถผกใชช้งานจรวิงอยท่างกวช้างขวาง หรนอบางตรัวชธีวชี้ รัดมธีความ
ตช้องการทรรัพยากรในการคคานวณมาก ทคาใหช้คคานวณไดช้ชาช้ ไมท่สามารถนคาไปใชช้ไดช้แบบตามเวลาจรวิง (real-time)
แมช้จะมธีบางตรัวชธีชี้วดรั ทธีที่ไมท่ตช้องการใชช้ทรรัพยาการในการคคานวณมาก แตท่ความหมายของตรัวชธีวชี้ รัดนรัชี้นกก็ดผจะไมท่ใหช้ความ
หมายทธีที่ถผกตช้องในเชวิงฟฟิสวิกสรนรัก
งานววิจรัยนธีชี้จขงพยายามมรุท่งเนช้นไปทธีที่การนวิยามครุณภาพของทท่าจรับทธีที่มธีความหมายถผกตช้องในเชวิงฟฟิสวิกสร รวมถขง
ววิธธีการคคานวณครุณภาพนรัชี้นอยท่างมธีประสวิทธวิภาพ เพนที่อใหช้สามารถนคาไปใชช้ไดช้แบบตามเวลาจรวิงมากขขชี้น เพนที่อทธีที่จะเปป็น
แนวทางในการจรับวรัตถรุใหช้ไดช้อยท่างมธีประสวิทธวิภาพตท่อไป
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งานววิจอัยททชื่เกทชื่ยวขช้อง

ในงานววิจรัยทธีที่เกธีที่ยวกรับการจรับของแขนกล มธีครุณสมบรัตวิหนขที่งทธีที่มธีความจคาเปป็นคนอ การจรับวรัตถรุใหช้อยผท่ใน
สภาพสมดรุล (equilibrium) หมายความวท่า ไมท่มธีแรงและแรงบวิดลรัพธรใดๆ จากมนอกระทคาตท่อวรัตถรุ หรนอ ผลรวม
ของแรงและแรงบวิดจากมนอทธีที่กระทคาตท่อวรัตถรุเปป็นศผนยร สท่งผลใหช้วตรั ถรุไมท่เคลนที่อนทธีที่ระหวท่างการจรับหากไมท่มธีแรง
กระทคาจากภายนอก แตท่ถช้าหากมธีแรงภายนอกมากระทคากรับวรัตถรุแลช้ว ครุณสมบรัตวิ equilibrium กก็ไมท่เพธียงพออธีก
ตท่อไป แตท่ตช้องอาศรัยครุณสมบรัตวิทจธีที่ คากรัดมากกวท่านรัชี้น คนอ ครุณสมบรัตวิของการจรับทธีที่สามารถตช้านทานแรงกระทคาจาก
ภายนอกไดช้ เรธียกวท่าการจรับแบบปฟิดของแรง (force-closure) [1] หมายความวท่านวิชี้วสามารถออกแรงและแรงบวิด
เพนที่อตช้านทานแรงและแรงบวิดจากภายนอกใดๆ กก็ไดช้ เมนที่อกคาหนดใหช้นวิชี้วสามารถออกแรงไดช้อยท่างไมท่จคากรัด ทคาใหช้
วรัตถรุอยผท่ในสภาพสมดรุลไดช้ตลอดเวลา ไมท่ขขชี้นกรับแรงกระทคาภายนอก ไดช้มกธี ารพวิสผจนรไวช้ใน [1,2] วท่าทท่าจรับทธีที่มธี
ครุณสมบรัตวิสมดรุล และแรงทธีที่ออกเพนอที่ ใหช้สมดรุลอยผท่ดาช้ นในของกรวยเสธียดทาน จะมธีคณ
รุ สมบรัตวิ force-closure หรนอ
อธีกนรัยหนขที่งคนอ ทท่าจรับทธีที่มธีครุณสมบรัตวิสมดรุลสคาหรรับคท่าสรัมประสวิทธวิธิ์แรงเสธียดทานใดๆ จะมธีครุณสมบรัตวิ forceclosure สคาหรรับคท่าสรัมประสวิทธวิธิ์แรงเสธียดทานทธีที่มากกวท่าเสมอ
ครุณสมบรัตวิทธีที่ใกลช้เคธียงกรับ force-closure คนอ ครุณสมบรัตวิ form-closure โดย form-closure คคานขงถขง
ความสามารถในการตช้านการเคลนที่อนทธีที่ของวรัตถรุในเชวิงเรขาคณวิต กลท่าวคนอ การวางตรัวของนวิชี้วไมท่สามารถทคาใหช้
วรัตถรุเคลนที่อนทธีที่ไดช้ เมนที่อกคาหนดใหช้นวิชี้วของมนออยผท่นวิที่ง ซขที่งทท่าจรับใดๆ จะมธีครุณสมบรัตวิ form-closure กก็ตท่อเมนที่อทท่าจรับนรัชี้น
มธีครุณสมบรัตวิ force-closure ในกรณธีทธีที่ไมท่สนใจแรงเสธียดทาน [1,3,4] โดยมธีผผช้เขธียนบทความรวบรวมงานววิจรัย
เกธีที่ยวกรับครุณสมบรัตวิ force-closure และ force-closure ไวช้ทธีที่ [5]
ปปัญหาทธีที่เกธีที่ยวกรับครุณสมบรัตวิ force-closure หลรักๆ มธีสองสท่วนคนอ
1) ทดสอบวท่าทท่าจรับนธีชี้มธีครุณสมบรัตวิ force-closure หรนอไมท่
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การทดสอบครุณสมบรัตวิ force-closure นรัชี้น มธีววิธธีการทดสอบทธีที่หลากหลาย ทรังชี้ ววิธทธี ธีที่คคานขงถขงการจรับวรัตถรุ
ในสองมวิตวิเทท่านรัชี้น [6] ววิธธีทธีที่คคานขงถขงทท่าจรับทธีที่มจธี คานวนนวิชี้วคงทธีที่ [7,8] และววิธธีทธีที่ใชช้กรับทท่าจรับในสามมวิตวิและมธีกธีที่นวิชี้วกก็ไดช้
[9–11]
2) คคานวณหาทท่าจรับทธีที่มธีครุณสมบรัตวิ force-closure
การคคานวณหาทท่าจรับทธีที่มธีครุณสมบรัตวิ force-closure นรัชี้น ววิธธีทตธีที่ รงไปตรงมาทธีที่สดรุ กก็คนอการหาทท่าจรับทธีที่เปป็น
ไปไดช้ทรัชี้งหมด แลช้วนคาทท่าจรับนรัชี้นมาทดสอบดช้วยววิธทธี ดสอบครุณสมบรัตวิ force-closure ซขที่งววิธธีนธีชี้เปป็นววิธธีทธีที่ไมท่มธี
ประสวิทธวิภาพ และใชช้เวลาในการประมวลผลนาน มธีนรักววิจรัยหลากหลายทท่านทธีนที่ คาเสนอววิธธีการหาทท่าจรับทธีที่มธี
ครุณสมบรัตวิ force-closure ออกมาใหช้ไดช้จคานวนมาก โดยอาจไดช้ครบทรุกทท่าจรับทธีที่เปป็นไปไดช้หรนอไมท่ครบกก็ไดช้ ซขที่งมธี
ทรัชี้งในกรณธีสองมวิตวิ สามมวิตวิ มธีแรงเสธียดทาน ไมท่มธีแรงเสธียดทาน วรัตถรุเปป็นรผปทรงหลายดช้าน หรนอวรัตถรุเปป็นจรุด
จคานวนมาก [2,12–24]
จากงานววิจรัยทธีคที่ คานวณหาทท่าจรับทธีที่มธีครุณสมบรัตวิ force-closure นรัชี้นจะไดช้ทท่าจรับออกมาเปป็นจคานวนมาก
แตท่ทาท่ จรับทธีที่ดธีนรัชี้น นอกจากจะตช้องมธีครุณสมบรัตวิ force-closure ซขที่งเปป็นครุณสมบรัตวิทธีที่จคาเปป็นของทท่าจรับแลช้ว ยรังตช้อง
คคานขงถขงเปป้าหมายของการจรับอธีกดช้วย เปป้าหมายของการจรับนธีชี้เองทธีที่จะเปป็นตรัวชท่วยตรัดสวินใจเลนอกหนขที่งในทท่าจรับทธีที่มธี
ครุณสมบรัตวิ force-closure จคานวนมากมาใชช้จรับวรัตถรุจรวิงๆ หนขที่งในววิธธีการเลนอกทท่าจรับทธีที่เหมาะสมมาใชช้จรับวรัตถรุนรัชี้น
กก็คนอววิธกธี ารใหช้คะแนนครุณภาพของทท่าจรับ หรนอการวรัดครุณภาพทท่าจรับเชวิงปรวิมาณ ทธีสที่ ามารถแทนคท่าครุณภาพไดช้
ดช้วยตรัวเลข ทธีที่เรธียกวท่าท่ “ตรัวชธีชี้วรัดครุณภาพการจรับ” ซขที่งกก็เกวิดจากคคาถามทธีวที่ ท่า ควรจะจรับวรัตถรุตรงไหน และจรับ
อยท่างไรเพนที่อใหช้สามารถทคางานทธีที่ตอช้ งการใหช้ลรุลท่วงไปไดช้ดวช้ ยดธี งานววิจรัยทธีที่เกธีที่ยวขช้องกรับการคคานวณหาและเลนอกทท่า
จรับวรัตถรุทธีที่ผท่านมา ไดช้ถผกสรรุปรวบรวมไวช้ใน [25] ซขที่งโดยรวมสามารถแบท่งออกไดช้เปป็นสองสท่วนใหญท่ๆ ตามเปป้าหมาย
ของงานทธีตที่ ช้องการ ไดช้แกท่
1. การจรับวรัตถรุใหช้ไดช้โดยทรัวที่ ไป หรนอการจรับทธีที่ไมท่คคานขงถขงเปป้าหมาย
การจรับวรัตถรุโดยไมท่คคานขงถขงเปป้าหมายนรัชี้น มธีตรัวชธีวชี้ รัดครุณภาพหนขที่งทธีที่นวิยมใชช้กรันอยท่างแพรท่หลาย นรัที่นกก็คนอ
ความสามารถในการตช้านทานแรงและแรงบวิดภายนอกในทวิศทางใดๆ กก็ไดช้ โดยไมท่คคานขงถขงความสรัมพรันธรระหวท่าง
แรงและแรงบวิด [26,27]
d=

min

w∈∂(GWS)

‖w‖

โดยทธีที่
∂ คนอ boundary function
GWS คนอ แรงและแรงบวิดทธีที่ทท่าจรับนธีชี้สามารถออกไดช้ หรนอปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับ (Grasp Wrench
Space)
ตรัวชธีวชี้ รัดนธีชี้มธีครุณสมบรัตวิทธีที่ขขชี้นอยผท่กรับตคาแหนท่งของกรอบอช้างอวิงทธีที่ใชช้ในการคคานวณแรงบวิด ซขที่งกรอบอช้างอวิงนรัชี้น
เปป็นเพธียงแคท่สวิที่งสมมตวิทธีที่ใชช้ชท่วยในการคคานวณเทท่านรัชี้น ววิธคธี คานวณหาครุณภาพนธีชี้โดยหาระยะหท่างทธีที่นช้อยทธีที่สดรุ จากจรุด
กคาเนวิดถขงขอบของรผปทรงของแรงและแรงบวิดทธีที่มนอสามารถออกไดช้ ไดช้ถผกนคาเสนอโดย [28] โดยกคาหนดขอบเขต
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สผงสรุดของแรงทธีที่แตท่ละนวิชี้วออกไดช้ หลรังจากนรัชี้น ววิธธีการคคานวณตรัวชธีชี้วรัดนธีชี้อยท่างมธีประสวิทธวิภาพโดยใชช้การวนซคชี้า ไดช้
ถผกเสนอโดย [29]
มธีนรักววิจรัยจคานวนมากเสนอตรัวชธีชี้วดรั ครุณภาพทธีที่ไมท่ขขชี้นอยผท่กรับตคาแหนท่งของกรอบอช้างอวิง เชท่น การใชช้ปรวิมาตร
ของแรงและแรงบวิดของปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับ [28,30] หรนอการใชช้ตคาแหนท่งของจรุดจรับบนวรัตถรุมาคคานวณ
ครุณภาพ [1,2,31–38] ซขที่งกก็มธีหลากหลายววิธธี หนขที่งในตรัวชธีชี้วดรั ทธีที่ใชช้ตคาแหนท่งของจรุดจรับบนวรัตถรุมาคคานวณทธีที่ไดช้รรับ
ความนวิยมกรันอยท่างแพรท่หลายกก็คนอ บรวิเวณสรัมผรัสอวิสระ (Independent Contact Region) คนอบรวิเวณของ
จรุดสรัมผรัสบนวรัตถรุทธีที่แตท่ละนวิชี้วสามารถวางบนวรัตถรุไดช้โดยไมท่ขขชี้นอยผท่กรับนวิชี้วอนที่นๆ แตท่ยรังคงครุณสมบรัตวิ force-closure
ไวช้ไดช้ ววิธธีการคคานวณหาบรวิเวณสรัมผรัสอวิสระไดช้ถผกนคาเสนอในกรณธีสองมวิตวิโดย [1,37–39] และสคาหรรับกรณธีวตรั ถรุ
สามมวิตวิโดย [36] ซขที่งเสนอววิธธีการคคานวณบรวิเวณสรัมผรัสอวิสระบนวรัตถรุทธีที่แทนดช้วยกลรุท่มของจรุด การนคาบรวิเวณสรัมผรัส
อวิสระมาใชช้เปป็นตรัวชธีวชี้ รัดครุณภาพการจรับ มธีทรัชี้งการใชช้ขนาดของผวิวสรัมผรัสอวิสระทธีที่นช้อยทธีที่สรุด [37] และการใชช้ขนาด
รวมของผวิวสรัมผรัสอวิสระ [39]
2. การจรับวรัตถรุโดยคคานขงถขงเปป้าหมายของการจรับ (Task-oriented)
การจรับวรัตถรุโดยคคานขงถขงเปป้าหมายของการจรับนรัชี้น แนท่นอนวท่าจะตช้องมธีการนวิยามเปป้าหมายของการจรับ
ดช้วย ซขที่งววิธธีการนวิยามเปป้าหมายทธีที่ไดช้รรับความนวิยมนรัที่นกก็คนอ การนวิยามดช้วยแรงและแรงบวิดทธีที่ตช้องการเพนที่อใหช้สามารถ
ทคางานนรัชี้นไดช้ ซขที่งเปป้าหมายนธีชี้สามารถแทนไดช้ดช้วยรผปทรงปฟิดในหกมวิตวิ [30] การนวิยามเปป้าหมายการจรับเชท่นนธีชี้มธี
ปปัญหาหลรักทธีที่สคาครัญคนอ ววิธธีการหารผปทรงปฟิดหกมวิตวิทธีที่ใชช้จะแทนงานทธีที่จะทคา การนวิยามเปป้าหมายการจรับแบบนธีชี้
สามารถไปคคานวณตรัวชธีวชี้ รัดครุณภาพการจรับไดช้ โดยใชช้คท่าตรัวชธีวชี้ รัดเปป็นขนาดของอรัตราสท่วนมากทธีที่สดรุ ทธีที่ใชช้ยท่อ /ขยาย
แรงและแรงบวิดทธีที่อยผใท่ นเปป้าหมายของการจรับทรัชี้งหมดแลช้วทท่าจรับนรัชี้นยรังสามารถออกแรงและแรงบวิดทธีที่ถผกยท่อ/ขยาย
นรัชี้นไดช้อยผท่
d=max λ ; λ TWS⊆GWS , λ≥0

โดยทธีที่
TWS คนอ แรงและแรงบวิดทธีตที่ ช้องการเพนที่อใหช้สามารถทคาภารกวิจของงานใหช้สคาเรก็จ หรนอปรวิภผมวิเวรนชรของ
ภารกวิจ (Task Wrench Space)
GWS คนอ แรงและแรงบวิดทธีที่ทท่าจรับนธีชี้สามารถออกไดช้ หรนอปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับ (Grasp Wrench
Space)
งานววิจรัยทธีที่เปป็นแรงบรันดาลใจ และเกธีที่ยวขช้องกรับววิทยานวิพนธรนธีชี้มากทธีที่สรุดคนอ งานววิจรัยของ Strandberg
และ Wahlberg [40] ทธีที่ทคาการเสนอตรัววรัดครุณภาพของทท่าจรับทธีที่ไมท่ขขชี้นอยผท่กรับตคาแหนท่งของกรอบอช้างอวิงทธีที่ใชช้
คคานวณแรงบวิด โดยอาศรัยขช้อมผลของวรัตถรุทธีที่ถผกจรับมาใชช้ในการคคานวณเพนที่อหาความสามารถในการตช้านทานตท่อ
แรงกระทคาภายนอก ทธีที่กระทคาลงบนวรัตถรุ นอกจากนธีชี้ตวรั ชธีชี้วดรั นธีชี้ยรังสามารถนคาขช้อมผลเกธีที่ยวกรับเปป้าหมายของงานจรับ
มาควิดรวมกรันไดช้อยท่างงท่ายดาย มธีนรักววิจรัยทธีที่หาตรัวชธีชี้วดรั ครุณภาพทธีที่มธีความหมายใกลช้เคธียงกรับงานววิจรัยนธีชี้ออกมา หรนอ
นคาตรัวชธีวชี้ รัดนธีชี้ไปตท่อยอดเพนที่อใหช้ไดช้วธวิ ธีการคคานวณทธีที่มธีประสวิทธวิภาพมากขขชี้น และใกลช้เคธียงผลเฉลยทธีที่แทช้จรวิงมากยวิที่ง
ขขชี้น เพนที่อลดความซรับซช้อนของปปัญหา ววิธธีการคคานวณความสามารถในการตช้านทานตท่อแรงกระทคาภายนอก โดย
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คคานขงถขงเฉพาะผวิวสรัมผรัสทธีที่เปป็นแบบไรช้แรงเสธียดทานเทท่านรัชี้น ไดช้ถผกเสนอโดย [41] หรนอพผดในอธีกนรัยหนขที่งคนอ คคานขง
ถขงเฉพาะแรงทธีที่กระทคาลงบนพนชี้นผวิววรัตถรุในทวิศทางตรัชี้งฉากกรับพนชี้นผวิววรัตถรุเทท่านรัชี้น ววิธธีคคานวณตรัวชธีชี้วดรั นธีชี้โดยใชช้ววิธธียวิงลคา
เสช้นตรง (ray-shooting) [43] ทคาใหช้ไมท่จคาเปป็นตช้องแปลงกรวยแรงเสธียดทานเปป็นพธีระมวิด ไดช้ถผกเสนอโดย [42]
ซขที่งนอกจากจะสท่งผลใหช้ไดช้ผลเฉลยทธีที่ถผกตช้องแมท่นยคามากยวิที่งขขชี้นแลช้ว ยรังชท่วยลดเวลาทธีที่ใชช้ในการคคานวณอธีกดช้วย
งานววิจรัยขช้างตช้นนรัชี้น มธีความหมายในเชวิงฟฟิสวิกสร ไมท่ขขชี้นอยผท่กรับตคาแหนท่งของกรอบอช้างอวิงทธีที่ใชช้คคานวณแรงบวิด
และสามารถควบรวมเปป้าหมายของงานจรับเขช้าไปชท่วยในการประเมวินครุณภาพไดช้ แตท่ใชช้เวลาในการคคานวณมาก
จขงไมท่เหมาะในการนคามาใชช้เปรธียบเทธียบและเลนอกทท่าจรับทธีที่มธีจคานวนมากๆ ไดช้ ซขที่งปปัญหาของเวลาทธีที่ใชช้นธีชี้เองกก็เปป็น
ปปัญหานท่าสนใจ ววิทยานวิพนธรนธีชี้จขงตช้องการนคาเสนอววิธธีการคคานวณตรัวชธีชี้วดรั ครุณภาพขช้างตช้น โดยเนช้นไปทธีที่การเพวิที่ม
ประสวิทธวิภาพของขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ใชช้ในการคคานวณตรัวชธีวชี้ รัดขช้างตช้น ซขที่งจะชท่วยลดเวลาทธีตที่ ช้องใชช้ในการประเมวิน
ครุณภาพของทท่าจรับดช้วยตรัวชธีชี้วดรั นธีชี้ลงไดช้
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วอัตถรุประสงคธของงานววิจอัย

เพนที่อควิดคช้น สรช้าง และพรัฒนาขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ใชช้ในการคคานวณหาครุณภาพของทท่าจรับ ซขที่งคคานขงถขงความ
สามารถในการตช้านทานตท่อแรงกระทคาภายนอก ทธีกที่ ระทคาลงบนวรัตถรุทธีที่มธีขช้อมผลอยผท่กท่อนลท่วงหนช้า โดยเนช้นไปทธีที่
ประสวิทธวิภาพและเวลาทธีที่ใชช้ในการคคานวณครุณภาพของทท่าจรับเปป็นหลรัก
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ทฤษฎทททชื่เกทชื่ยวขช้อง

4.1 แบบจคาลองของนวิชี้วจอับ (finger model)
การใชช้นวิชี้วหรุท่นยนตรมาสรัมผรัสกรับวรัตถรุถนอเปป็นสวิที่งทธีที่สคาครัญและจคาเปป็นในการจรับและจรัดการวรัตถรุดช้วยมนอของ
หรุท่นยนตร นวิวชี้ หรุท่นยนตรถผกแบท่งออกเปป็นสองประเภทหลรักๆ คนอ
1) นวิชี้วแขก็ง (hard finger)
นวิชี้วออกไดช้เพธียงแรงบรวิสทรุ ธวิธิ์ทธีที่จดรุ สรัมผรัสเทท่านรัชี้น โดยในววิทยานวิพนธรนธีชี้จะถนอวท่านวิชี้วหรุท่นยนตรทรุกนวิชี้วเปป็นนวิชี้วแขก็ง
ทรัชี้งหมด
2) นวิชี้วอท่อน (soft finger)
นวิชี้วสามารถออกไดช้ทรัชี้งแรงบรวิสทรุ ธวิธิ์และแรงบวิดรอบจรุดสรัมผรัส
นอกจากนธีชี้ แบบจคาลองของนวิชี้วแขก็ง ยรังถผกแบท่งออกตามลรักษณะของผวิวสรัมผรัสระหวท่างนวิวชี้ และวรัตถรุไดช้เปป็น
สองประเภท คนอ
1) ผวิวสรัมผรัสทธีที่ไมท่มธีแรงเสธียดทาน
นวิชี้วออกแรงไดช้ในแนวตรัชี้งฉากกรับผวิวสรัมผรัสเทท่านรัชี้น
2) ผวิวสรัมผรัสทธีที่มธีแรงเสธียดทาน
นวิชี้วออกแรงไดช้ทรัชี้งในแนวตรัชี้งฉากกรับผวิวสรัมผรัส และในแนวขนานกรับผวิวสรัมผรัส โดยแรงกระทคาในแนวขนาน
กรับผวิวสรัมผรัสจะถผกกคาหนดดช้วยธรรมชาตวิของแรงเสธียดทาน แบบจคาลองของแรงเสธียดทานทธีที่นวิยมใชช้และไดช้รรับการ
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ยอมรรับวท่าแมท่นยคาเพธียงพอในการอธวิบายแรงเสธียดทานกก็คนอ กฎของคผลอมบร (Coulomb's law) [44] ซขที่งกลท่าววท่า
ขนาดของแรงเสธียดทานสถวิต หรนอแรงเสธียดทานเมนที่อไมท่มธีการลนที่นไถลระหวท่างผวิวสรัมผรัสจะมธีคาท่ ไมท่เกวิน μ‖F N‖
โดยทธีที่ μ คนอคท่าสรัมประสวิทธวิธิ์ของแรงเสธียดทาน และ F N คนอแรงทธีที่ออกในแนวตรัชี้งฉากกรับผวิวสรัมผรัส
จากกฎของคผลอมบร จะเหก็นไดช้วท่า แรงรวมลรัพธรทธีที่นวิชี้วสามารถกระทคาลงบนวรัตถรุไดช้จะมธีลรักษณะเปป็นกรวย
ซขที่งมธีจรุดยอดอยผท่ทธีที่จดรุ สรัมผรัส และมธีแกนกลางในทวิศทางตรัชี้งฉากกรับผวิวสรัมผรัส โดยมธีครขที่งมรุมจรุดยอด (half cone's
angle) θ=tan−1 (μ) และเรธียกกรวยนธีชี้วาท่ กรวยแรงเสธียดทาน (friction cone)
สคาหรรับในกรณธีสองมวิตวินรัชี้น กรวยแรงเสธียดทานจะมธีลรักษณะเปป็นพรัดลม (fan) และสามารถเขธียนแทนไดช้
ดช้วย convex combination ของ vector ทธีที่ขอบของพรัดลมสองอรัน แตท่ในกรณธีของสามมวิตวินรัชี้น กรวยแรงเสธียด
ทานจะมธีลรักษณะเปป็นทรงกรวยในสามมวิตวิ ซขที่งไมท่สามารถเขธียนแทนไดช้ดช้วย convex combination ของ vector
จคานวนจคากรัดไดช้ สท่งผลใหช้การนคากรวยแรงเสธียดทานไปควิดคคานวณในสามมวิตวินรัชี้น เปป็นไปไดช้ยาก ไมท่สามารถแกช้
ปปัญหาดช้วยววิธธีเชวิงเสช้นไดช้อธีกตท่อไป ววิธกธี ารประมาณทรงกรวยดช้วยรผปทรงพธีระมวิดฐานหลายเหลธีที่ยมแทน [45] ไดช้
รรับความนวิยมอยท่างแพรท่หลาย ซขที่งกก็เปป็นการแลกเปลธีที่ยนความแมท่นยคากรับความสามารถในการแกช้ปปัญหา โดยหาก
ตช้องการความแมท่นยคาทธีที่เพวิที่มมากขขชี้น กก็สามารถใชช้ววิธธีเพวิที่มดช้านของรผปทรงพธีระมวิด ซขที่งจะทคาใหช้รผปทรงพธีระมวิดมธี
ลรักษณะใกลช้เคธียงกรับทรงกรวยมากยวิที่งขขชี้น
4.2 แรงและแรงบวิด (force and torque)
แรงทธีที่นวิชี้วหรุท่นยนตรสามารถกระทคาไดช้กรับวรัตถรุนรัชี้น แบท่งออกเปป็นสองประเภทใหญท่ๆ คนอ
1) แรง (force)
2) แรงบวิด (torque)
สคาหรรับแบบจคาลองของนวิชี้วทธีที่ใชช้ในววิทยานวิพนธรนธีชี้นรัชี้น เปป็นแบบนวิชี้วแขก็ง ซขที่งกระทคาไดช้เพธียงแรงอยท่างเดธียว
เทท่านรัชี้น ไมท่สามารถออกแรงบวิดไดช้โดยตรง แตท่แรงบวิดสามารถเกวิดจากไดช้จากแรงรอบจรุดกคาเนวิด ซขที่งเขธียนไดช้เปป็น
⃗ เมนที่อ ⃗τ คนอแรงบวิด, ⃗r คนอตคาแหนท่งของนวิชี้วเทธียบกรับจรุดกคาเนวิด และ ⃗
⃗τ =⃗r × F
F คนอแรงทธีที่นวิชี้วกระทคา
ตท่อวรัตถรุ เนนที่องจากทรัชี้งแรงและแรงบวิดถผกใชช้พรช้อมๆ กรันบท่อยครรัชี้ง ในการแกช้ปปัญหา จขงนวิยมนคา vector แรง
และ vector แรงบวิดมาตท่อกรันเปป็น vector อรันเดธียว โดยเรธียก vector นธีชี้วาท่ เวรนชร (wrench) สคาหรรับปปัญหาใน
สองมวิตวิ wrench จะมธีขนาดสามมวิตวิ ประกอบดช้วยแรงสองมวิตวิและแรงบวิดหนขที่งมวิตวิ สท่วนปปัญหาในสามมวิตวิ
wrench จะมธีขนาดหกมวิตวิ ประกอบดช้วยแรงสามมวิตวิและแรงบวิดสามมวิตวิ
4.3 ครุณสมบอัตวิปปิดของแรง (force-closure)
วรัตถรุจะอยผท่ในสภาพสมดรุล (equilibrium) ไดช้กตก็ ท่อเมนที่อแรงและแรงบวิดรวมทธีกที่ ระทคาตท่อวรัตถรุเปป็นศผนยร ทท่า
จรับทธีที่ออกแรงและแรงบวิดรวมตท่อวรัตถรุเปป็นศผนยรนรัชี้น จะสามารถรรักษาวรัตถรุใหช้ไมท่ลนที่นหลรุดออกจากมนอไดช้เมนที่อไมท่มธีแรง
กระทคาจากภายนอก นอกจากนธีชี้ ทท่าจรับทธีที่มธีครุณสมบรัตวิทธีที่เขช้มงวดรรัดกรุมมากยวิที่งขขชี้นกก็คนอ ทท่าจรับทธีที่สามารถรรักษาวรัตถรุ
ใหช้อยผท่ในสภาพสมดรุลไดช้ตลอดเวลา ไมท่วาท่ จะมธีแรงกระทคาภายนอกตท่อวรัตถรุขนาดเทท่าใดกก็ตาม เมนที่อกคาหนดใหช้แรงทธีที่
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นวิชี้วกระทคาตท่อวรัตถรุไดช้ มธีขนาดไมท่จคากรัด ซขที่งทท่าจรับนรัชี้นจะตช้องมธีครุณสมบรัตวิทธีที่เรธียกวท่า “ครุณสมบรัตวิปฟิดของแรง” (forceclosure)
จะเหก็นไดช้วาท่ ทท่าจรับทธีที่มธีครุณสมบรัตวิปฟิดของแรงนรัชี้น เพธียงพอทธีที่จะทคาใหช้วตรั ถรุมธีครุณสมบรัตวิสมดรุลไดช้ แตท่ทท่าจรับ
ทธีที่สามารถทคาใหช้วตรั ถรุอยผท่ในสภาพสมดรุลไดช้นรัชี้นไมท่จคาเปป็นจะตช้องมธีครุณสมบรัตวิปฟิดของแรง ทธีที่นท่าสนใจคนอ ทท่าจรับทธีที่
สามารถทคาใหช้วรัตถรุอยผท่ในสภาพสมดรุลไดช้ จะมธีคณ
รุ สมบรัตวิปฟิดของแรงสคาหรรับกรณธีทธีที่มธีคาท่ สรัมประสวิทธวิธิ์แรงเสธียดทาน
มากกวท่าเสมอ [1,2]
4.4 ปรวิภสูมวิเวรนชธของการจอับ (Grasp Wrench Space) [46,47]
ทท่าจรับใดๆ นรัชี้น จะมธีเวรนชรทธีที่เกวิดขขชี้นจากการทธีที่นวิชี้วสรัมผรัสกรับวรัตถรุ เมนที่อกคาหนดขนาดของแรงมากสรุดในแนว
ตรังชี้ ฉากกรับผวิวสรัมผรัสทธีที่แตท่ละนวิวชี้ ออกไดช้แลช้ว เราจะไดช้ปรวิภผมวิของเวรนชรทธีที่ทท่าจรับนรัชี้นสามารถสรช้างไดช้ โดยเรธียกปรวิภผมวิ
นธีชี้วาท่ “ปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับ” (Grasp Wrench Space)
ทท่าจรับทธีที่มธีครุณสมบรัตวิปฟิดของแรงจะมธีจรุดกคาเนวิดอยผท่ภายในปรวิภผมวินธีชี้อยท่างเครท่งครรัดเสมอ ซขที่งววิธธีนธีชี้เองกก็เปป็น
หนขที่งในววิธธีทดสอบวท่าทท่าจรับนธีชี้มธีครุณสมบรัตวิปฟิดของแรงหรนอไมท่
การกคาหนดขนาดของแรงในแนวตรัชี้งฉากกรับผวิวสรัมผรัสมากสรุดทธีที่แตท่ละนวิชี้วออกไดช้นรัชี้น มธีววิธธีการกคาหนดทธีที่
นวิยมใชช้กรันหลรักๆ อยผท่สองววิธธี [26] ไดช้แกท่
1) กคาหนดขนาดของแรงทธีที่ทรุกๆ นวิชี้วออกไดช้รวมกรันไมท่เกวิน
ดช้วยววิธธีนธีชี้ ปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับจะเกวิดจาก convex hull ของเวรนชรทธีที่แตท่ละนวิชี้วออกไดช้
NF

∪ω )

GWS=conv (ω∣ω=

i=0

i

โดยทธีที่
คนอ เวรนชรทธีที่นวิชี้วทธีที่ i สามารถสรช้างไดช้
N F คนอ จคานวนนวิชี้ว
conv คนอ convex hull function
2) กคาหนดขนาดของแรงทธีที่แตท่ละนวิชี้วออกไดช้แยกกรันไมท่เกวิน
ดช้วยววิธธีนธีชี้ ปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับจะเกวิดจาก convex hull ของผลรวมทรุกรผปแบบ (Minkowski
sum) ของเวรนชรทธีที่แตท่ละนวิชี้วออกไดช้
ωi
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โดยทธีที่
⊕

คนอ Minkowski sum
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การนวิยามปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับแบบนธีชี้ จะทคาใหช้ไดช้แบบจคาลองทธีที่ใกลช้เคธียงกรับความจรวิงมากกวท่าการ
นวิยามแบบแรก เพราะโดยลรักษณะธรรมชาตวิการออกแรงของมนอหรุท่นยนตรนรัชี้น แตท่ละนวิชี้วมธีแรงจคากรัดทธีที่ออกไดช้แยก
กรัน ไมท่ไดช้ถผกจคากรัดรวมกรัน
มธีตรัวชธีวชี้ รัดครุณภาพการจรับบางตรัว ทธีที่สนใจเพธียงแคท่ปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับเทท่านรัชี้น เชท่น ระยะหท่างจากจรุด
กคาเนวิดถขงขอบของปรวิภผมวิการจรับทธีที่นช้อยทธีที่สรุด [26] สคาหรรับตรัวชธีชี้วดรั ประเภทนธีชี้ จะไมท่สนใจเปป้าหมายของภารกวิจใน
การจรับวรัตถรุเลย สท่งผลใหช้ตรัวชธีวชี้ รัดนธีชี้เปป็นการประเมวินทท่าจรับในภาพรวม แตท่ไมท่สามารถใชช้แทนครุณภาพของการจรับทธีที่
มธีเปป้าหมายของภารกวิจไดช้
4.5 ปรวิภสูมวิเวรนชธของภารกวิจ (Task Wrench Space) [30,46,48]
เนนที่องจากปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับเพธียงอยท่างเดธียวนรัชี้น ไมท่สามารถใชช้ประเมวินครุณภาพของทท่าจรับทธีที่มธีเปป้า
หมายไดช้ ดรังเชท่นตรัวชธีชี้วดรั ทธีที่ใชช้ระยะหท่างจากจรุดกคาเนวิดถขงขอบของปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับทธีที่นช้อยทธีที่สดรุ จขงมธีการ
เสนอววิธธีประเมวินครุณภาพของทท่าจรับทธีที่มธีเปป้าหมายโดยอาศรัยการนวิยาม “ภารกวิจ” ดช้วยรผปทรงปฟิดของเวรนชรทธีที่คาด
หวรังวท่าจะเกวิดขขชี้นในระหวท่างทธีที่ทคาภารกวิจ และมนอหรุท่นยนตรควรจะตช้านทานไดช้ [30] ทรัชี้งทธีที่ถผกแทนดช้วยรผปทรงรธี [30]
หรนอแทนดช้วยรผปทรงปฟิดนผนหลายหนช้า (convex polytope) [4,49] ปรวิภผมวินธีชี้ไดช้ถผกเรธียกวท่า “ปรวิภผมวิเวรนชรของ
ภารกวิจ” [46,48]
ปรวิภผมวิเวรนชรของภารกวิจถผกนคาไปใชช้ในการคคานวณตรัวชธีชี้วดรั ครุณภาพการจรับ ดช้วยขนาดของคท่าอรัตราสท่วนทธีที่
มากสรุดทธีใที่ ชช้ยท่อ/ขยายปรวิภผมวิเวรนชรของภารกวิจโดยทธีที่ยรังอยผท่ภายในปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับ
Quality=max λ ; λ TWS⊆GWS , λ≥0

โดยทธีที่
TWS
GWS

คนอ ปรวิภผมวิเวรนชรของภารกวิจ
คนอ ปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับ

รผปทธีที่ 1. แสดงตรัวอยท่างของตรัวชธีวชี้ รัดครุณภาพการจรับดช้วยววิธธีขช้างตช้นในปรวิภผมวิเวรนชรขนาดสองมวิตวิ

TWS'

e'
e

TWS

0
GWS
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รผปทธีที่ 1. ตรัวอยท่างของตรัวชธีชี้วรัดครุณภาพการจรับดช้วยขนาดของคท่าอรัตราสท่วนทธีที่มากสรุดทธีที่ใชช้ยท่อ/ขยายปรวิภผมวิเวรนชรของ
ภารกวิจโดยทธีที่ยรังอยผท่ภายในปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับ สคาหรรับปรวิภผมวิเวรนชรในสองมวิตวิ โดยทธีที่
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ทท่าจรับทธีที่มธีคท่าอรัตราสท่วนนธีชี้มากกวท่า กก็หมายความวท่าทท่าจรับนธีชี้ตช้านทานเวรนชรทธีที่เกวิดระหวท่างการทคางานไดช้มากกวท่า
[48,50] สคาหรรับตรัวชธีวชี้ รัดทธีที่ใชช้ระยะหท่างจากจรุดกคาเนวิดถขงขอบของปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับทธีที่นช้อยทธีที่สรุด กก็สามารถ
มองเปป็นตรัวชธีวชี้ รัดขช้างตช้นทธีที่ถนอวท่าเวรนชรทธีที่ควรตช้านระหวท่างทคาภารกวิจในแตท่ละทวิศทางมธีโอกาสเกวิดขขชี้นเทท่าๆ กรัน ปรวิภผ
มวิเวรนชรของภารกวิจนธีชี้ มธีขช้อเสธียขช้อหนขที่งคนอ การประมาณและสรช้างปรวิภผมวินธีชี้สคาหรรับภารกวิจทธีตที่ ช้องการเปป็นไปไดช้ยาก
4.6 ปรวิภสูมวิเวรนชธของวอัตถรุ (Object Wrench Space) [46,48]
ปรวิภผมวิของเวรนชรทธีที่สามารถสรช้างไดช้จากแรงกระทคาตรงไหนกก็ไดช้ในทวิศทางทธีที่อยผท่ภายในกรวยเสธียดทาน
บนวรัตถรุทธีที่มธีขนาดรวมกรันเทท่ากรับหนขที่งหนท่วย ถผกเรธียกวท่า “ปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุ” [46] โดยสามารถมองปรวิภผมวินธีชี้
เปป็นปรวิภผมวิเวรนชรของการจรับทธีที่ดธีทธีที่สรุดทธีที่เปป็นไปไดช้สคาหรรับมนอหรุท่นยนตรทธีที่มธีนวิชี้วไมท่จคากรัดจคานวนไดช้ เมนที่อกคาหนดใหช้แรง
รวมทธีที่แตท่ละนวิวชี้ ออกไดช้มรธี วมกรันเทท่ากรับหนขที่งหนท่วย
เนนที่องจากความยากในการสรช้างปรวิภผมวิเวรนชรของภารกวิจขขชี้นมา การนคาปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุมาใชช้เปป็นปรวิ
ภผมวิเวรนชรของภารกวิจ ไดช้ถผกเสนอโดย [48] ซขที่งอาศรัยการประมาณปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุดช้วยรผปทรงรธี คท่าตรัวชธีชี้วดรั
ขช้างตช้นทธีที่ไดช้จากการนคาปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุมาใชช้เปป็นปรวิภผมวิเวรนชรของภารกวิจ เมนที่อพวิจารณาในเชวิงฟฟิสกวิ สรแลช้ว จะ
มธีความหมายคนอ ขนาดของแรงกระทคาบนวรัตถรุทธีที่มากทธีที่สรุดทธีที่ทาท่ จรับสามารถตช้านทานไดช้ไมท่วาท่ จะกระทคาลง ณ จรุด
ใดบนวรัตถรุกก็ตาม งานของ [40] เสนอตรัวชธีชี้วรัดทธีที่คลช้ายกรับ [48] แตท่ใชช้ววิธธีแบท่งทวิศทางของแรงใหช้มจธี คานวนจคากรัด แลช้ว
วรัดผลออกมาเปป็นรผปทรงปฟิดแทน เนนที่องจากการประมาณปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุใหช้ตรงตามนวิยามนรัชี้นเปป็นไปไดช้ยาก
การใชช้ปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุทธีที่สนใจเฉพาะแรงกระทคาในทวิศทางตรัชี้งฉากกรับพนชี้นผวิวของวรัตถรุแทน [41] กก็เปป็นอธีก
หนขที่งตรัวเลนอก ตท่อมาภายหลรัง มธีผผช้เสนอววิธกธี ารคคานวณตรัวชธีวชี้ รัดครุณภาพเดธียวกรันนธีชี้แบบปรรับปรรุง [42] ทรัชี้งในเชวิงของ
ความแมท่นยคาของผลเฉลยโดยใชช้ววิธธียวิงลคาเสช้นตรง [43] ทคาใหช้ไมท่ตช้องประมาณกรวยเสธียดทานดช้วยพวิระมวิดฐาน
หลายเหลธีที่ยม และในเชวิงของประสวิทธวิภาพของขรัชี้นตอนววิธธี ทธีที่สามารถทคางานไดช้อยท่างรวดเรก็วกวท่าววิธธีของ [40]
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แนวควิดของการววิจอัยและววิธทการดคาเนวินงาน

5.1) แนวควิดของการววิจอัย
สนบเนนที่องจากตรัวชธีชี้วดรั ครุณภาพของทท่าจรับขช้างตช้น ทธีถที่ ผกนคาเสนอโดย [40–42,48] นรัชี้นมธีความหมายทธีที่สม
เหตรุสมผลในเชวิงของฟฟิสวิกสร คนอ ขนาดของแรงกระทคาบนวรัตถรุทธีที่มากทธีที่สรุดทธีที่ทาท่ จรับสามารถตช้านทานไดช้ไมท่วาท่ จะ
กระทคาลง ณ จรุดใดบนวรัตถรุกก็ตาม แตท่ขช้อเสธียของตรัวชธีชี้วรัดครุณภาพนธีชี้คนอ ยรังตช้องอาศรัยเวลาในการคคานวณมาก
เนนที่องจากตช้องทคาการพวิจารณาทรัชี้งวรัตถรุ ทคาใหช้ไมท่สามารถประเมวินผลทท่าจรับทธีที่มธีครุณสมบรัตวิปฟิดของแรงจคานวนมากทธีที่
ไดช้มาจากขรัชี้นตอนววิธอธี นที่นๆ ไดช้ ววิทยานวิพนธรนธีชี้จขงตช้องการนคาเสนอววิธธีการคคานวณตรัวชธีชี้วรัดนธีชี้แบบปรรับปรรุงในเชวิงของ
เวลาประมวลผลทธีที่ใชช้นช้อยลง
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จากววิธธีการทธีที่ผาท่ นมานรัชี้น จะเหก็นวท่า ววิธธีของ [48] นรัชี้นอาศรัยการประมาณปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุดช้วยรผป
ทรงรธี สคาหรรับววิธธีของ [41] นรัชี้นใชช้ววิธกธี ารหาคท่าเหมาะทธีที่สรุดเชวิงเสช้น (linear optimization) ซขที่งใชช้เวลานาน กวท่าววิธธี
ของ [40,42] ซขที่งอาศรัยการแกช้ปปัญหาทธีที่เฉพาะเจาะจงมากขขชี้น โดยการหาจรุดตรัดระหวท่างลคาเสช้นตรงของเวรนชรทธีที่
เกวิดขขชี้นจากแรงบนวรัตถรุ กรับปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุ ซขที่งตช้องอาศรัยการวนตรวจสอบทรุกๆ จรุดบนพนชี้นผวิววรัตถรุ ทคาใหช้
ตช้องใชช้เวลานาน
จากขช้อสรังเกตนธีชี้เอง ทคาใหช้ไดช้แนวควิดวท่า อาจมธีบางจรุดบนวรัตถรุทธีที่ไมท่จคาเปป็นตช้องนคามาควิดหาจรุดตรัด เกวิดเปป็น
แนวควิดหลรักของววิทยานวิพนธรนธีชี้ คนอการลดปรวิมาณของขช้อมผลนคาเขช้าทธีที่ใชช้ในการหาตรัวชธีชี้วรัดครุณภาพทท่าจรับ
เนนที่องจากตรัวชธีชี้วรัดนธีจชี้ คาเปป็นตช้องพวิจารณาวรัตถรุทรัชี้งหมด แตท่อรันทธีที่จรวิงแลช้ว จรุดบนวรัตถรุทธีที่บอบบางตท่อแรงกระทคา
ภายนอกมากทธีที่สรุดเพธียงจรุดเดธียวเทท่านรัชี้นทธีที่จะสท่งผลตท่อคท่าตรัวชธีวชี้ รัดนธีชี้ แสดงวท่าพนชี้นผวิวบนวรัตถรุสท่วนใหญท่นรัชี้นไมท่จคาเปป็น
ตช้องนคามาควิด ในทางเดธียวกรัน จรุดบนพนชี้นผวิวของปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุทธีที่จะตช้องนคาไปควิดแทนปรวิภผมวิเวรนชรของ
ภารกวิจนรัชี้นกก็มธีเพธียงจรุดๆ เดธียวเทท่านรัชี้นทธีที่มธีอตรั ราสท่วนยท่อ/ขยาย นช้อยสรุด ซขที่งสท่งผลตท่อครุณภาพของทท่าจรับ
นอกจากนธีชี้ ทรุกววิธธีนรัชี้นตช้องอาศรัยการประมาณไมท่วท่าจะเปป็น การประมาณปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุดช้วยรผป
ทรงรธี การประมาณกรวยแรงเสธียดทานดช้วยพธีระมวิด หรนอการเลนอกตรัวอยท่างทวิศทางของแรงจากพนชี้นผวิวของทรง
กลมในสามมวิตวิ ทคาใหช้ไดช้เพธียงผลเฉลยทธีที่เปป็นคท่าประมาณ โดยไมท่มธีการพวิสจผ นรขอบเขตของคท่าผวิดพลาด ผลเฉลยทธีที่
ไดช้ไมท่ถผกตช้องนรัก
ววิทยานวิพนธรนธีชี้จขงนคาเสนอขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ใชช้ในการลดจคานวนจรุดบนพนชี้นผวิวของวรัตถรุทธีที่ตช้องนคามาทดสอบ โดย
จรุดทธีที่ลดนรัชี้นจะตช้องไมท่สท่งผลตท่อคท่าผลเฉลยของตรัวชธีชี้วรัด รวมทรัชี้งการลดปรวิมาณพนชี้นผวิวของปรวิภผมวิเวรนชรของวรัตถรุทธีที่จะ
ตช้องนคาไปทดสอบ และขรัชี้นตอนววิธธีทใธีที่ หช้ผลเฉลยทธีที่ใกลช้เคธียงกรับคท่าผลเฉลยจรวิงมากขขชี้น โดยลดการประมาณในบาง
ขรัชี้นตอนทธีที่ไมท่จคาเปป็นใหช้เหลนอนช้อยลง
5.2) การวอัดผลการทดลอง
การทดลองในววิทยานวิพนธรนธีชี้ จะถผกแบท่งเปป็นสามสท่วน ดรังนธีชี้
1) การทดลองเพนที่อวรัดผลความถผกตช้องของววิธธีการทธีที่นคาเสนอ โดยจะดคาเนวินการพรัฒนาขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ถผกนคา
เสนอโดย [40,42] และเปรธียบเทธียบคท่าของตรัวชธีชี้วรัดครุณภาพทท่าจรับทธีที่ไดช้ ระหวท่างขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ไมท่ใชช้ตรัวกรองกท่อน
กรับการใชช้ตรัวกรองกท่อนเรธียกใชช้ขรัชี้นตอนววิธธี โดยคาดหวรังวท่า คท่าของตรัวชธีวชี้ รัดครุณภาพทท่าจรับทธีที่ไดช้จากแตท่ละววิธธีนรัชี้น จะ
ตช้องมธีคท่าเทท่ากรัน นรัที่นคนอ ตรัวกรองไมท่มธีผลตท่อตรัวชธีวชี้ รัดครุณภาพทท่าจรับดรังกลท่าว
2) การทดลองเพนที่อเปรธียบเทธียบระหวท่างเวลาทธีที่ใชช้ในการประมวลผล โดยจะนคาเวลาทธีที่ใชช้ในการคคานวณ
ตรัวชธีวชี้ รัดมาเปรธียบเทธียบระหวท่างขรัชี้นตอนววิธจธี คานวนสธีที่ขรัชี้นตอนววิธธี ไดช้แกท่
1. ขรัชี้นตอนววิธธีของ [40]
2. ขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ใชช้ตรัวกรองขช้อมผลทธีที่นคาเสนอกท่อน แลช้วคท่อยใชช้วธวิ ธีของ [40]
3. ขรัชี้นตอนววิธธีของ [42]
4. ขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ใชช้ตรัวกรองขช้อมผลทธีที่นคาเสนอกท่อน แลช้วคท่อยใชช้วธวิ ธีของ [42]
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ในการทดลองนธีชี้ มธีความคาดหวรังวท่าเวลาทธีที่ใชช้ใน 2. ควรจะนช้อยกวท่า 1. และเวลาทธีที่ใชช้ใน 4. ควรจะนช้อย
กวท่า 3.
3) การทดลองเพนที่อเปรธียบเทธียบระหวท่างผลเฉลยทธีที่ไดช้จากขรัชี้นตอนววิธทธี ธีที่ในวรรณกรรม กรับขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่นคา
เสนอในววิทยานวิพนธร โดยจะนคาคท่าตรัวชธีชี้วดรั ครุณภาพการจรับมาเปรธียบเทธียบระหวท่างขรัชี้นตอนววิธธีจคานวนสามขรัชี้นตอน
ววิธธี ไดช้แกท่
1. ขรัชี้นตอนววิธธีของ [40]
2. ขรัชี้นตอนววิธธีของ [42]
3. ขรัชี้นตอนววิธธีทนธีที่ คาเสนอในววิทยานวิพนธร
ในการทดลองนธีชี้ มธีความคาดหวรังวท่าผลเฉลยทธีที่ไดช้จาก 3. ควรจะใกลช้เคธียงผลเฉลยจรวิงมากกวท่า โดยผล
เฉลยจรวิงจะหามาจากการเลนอกใชช้ 2. แลช้วเลนอกจคานวนทวิศทางของแรงใหช้มากขขชี้น จนใกลช้เคธียงกรับทรงกลม
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1) งานววิจรัยนธีชี้จะควิดคช้น สรช้าง และพรัฒนาขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ใชช้คคานวณหา เฉพาะครุณภาพของทท่าจรับทธีที่คคานขงถขง
ความสามารถในการตช้านทานตท่อแรงกระทคาภายนอกทธีที่กระทคาลงบนวรัตถรุเทท่านรัชี้น
2) ระบบมธีขช้อมผลของวรัตถรุลท่วงหนช้าอยท่างครบถช้วน
3) ขช้อมผลของวรัตถรุสามารถอยผท่ในรผปแบบกลรุท่มของจรุด (point cloud) พรช้อมทรัชี้งทวิศทางในแนวชธีชี้เขช้าวรัตถรุ
หรนอเปป็นดช้าน (mesh) ทธีกที่ คาหนดจรุดยอดเปป็นจรุดสามจรุดกก็ไดช้
4) ระบบใชช้ขช้อมผลของจรุดสรัมผรัสในรผปแบบกลรุท่มของจรุด พรช้อมทรัชี้งทวิศทางในแนวชธีชี้เขช้าวรัตถรุ
5) ระบบเพธียงแตท่คคานวณตรัวชธีชี้วรัดครุณภาพของทท่าจรับเทท่านรัชี้น โดยไมท่คคานขงถขงววิธธีการเคลนที่อนแขนหรุท่นยนตร
ไปวางนวิชี้วลงบนวรัตถรุ หรนอววิธธีการหลบหลธีกสวิที่งกธีดขวาง
6) งานววิจรัยนธีชี้จะทดลองในระบบจคาลองเทท่านรัชี้น

7

ขอันชี้ ตอนการดคาเนวินงาน
1) ศขกษาทฤษฎธีพนชี้นฐานทธีที่เกธีที่ยวขช้องกรับการจรับ
2) ทบทวนวรรณกรรมทธีที่เกธีที่ยวขช้องกรับตรัวชธีชี้วดรั ครุณภาพการจรับ
3) ศขกษาววิธธีทธีที่เกธีที่ยวขช้องในการคคานวณแรงทธีที่นช้อยทธีที่สดรุ ทธีที่ทท่าจรับสามารถตช้านทานไดช้
4) ควิดคช้นววิธกธี ารเพวิที่มประสวิทธวิภาพของขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ใชช้คคานวณครุณภาพของทท่าจรับ
5) ดคาเนวินการพรัฒนาขรัชี้นตอนววิธธีทธีที่ใชช้เพวิที่มประสวิทธวิภาพของการคคานวณครุณภาพทท่าจรับ
6) วรัดผลและจรัดเกก็บผลการทดลอง
7) สรรุปผลการทดลอง และทคาการเรธียบเรธียงรผปเลท่มววิทยานวิพนธร
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