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บทที่ 1
บทนํา
เปาหมายสําคัญประการหนึง่ ของการใชงานหุน ยนตคือการจัดวัตถุ (object
manipulation) ในบริเวณทํางานของหุน ยนต (robot workspace) วิธพี ื้นฐานซึ่งไดรับความสนใจ
ในทางวิทยาการหุนยนตคือการจับ (grasping) ดวยมือหุนยนต คอนฟกุเรชัน (configuration)
ของการจับประกอบไปดวยตําแหนงของนิว้ หุน ยนตบนวัตถุ เมื่อวัตถุถกู จับอยางมีเสถียรภาพนั้น
คอนฟกุเรชันของการจับจะตองไมเปลี่ยนแปลงตลอดการทํางานไมวาจะถูกรบกวนจากแรง
ภายนอกใด ๆ หมายความวาตําแหนงของนิว้ เมื่อเทียบกับวัตถุจะถูกกําหนดตายตัว สงผลให
สามารถเคลื่อนยายวัตถุที่ถกู จับดวยการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรขอตอของทอนแขนสวนอืน่ ๆ
เชนหมุนขอมือ หรือขอศอก เปนตน อยางไรก็ตามการจับเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอหรือไมมี
ประสิทธิภาพในบางสถานการณ เชนเมื่อเราเขียนหนังสือผิดและตองการใชยางลบที่ติดอยูที่ปลาย
ดินสอ เราไมตองการทีจ่ ะวางดินสอแทงนั้นลงบนโตะ แลวหยิบขึน้ มาใหมดว ยคอนฟกเุ รชันของ
การจับทีท่ ําใหเราใชยางลบไดสะดวก เราอาจไมตองการที่จะบิดขอมือและขอศอกเหมือนไมเปน
ธรรมชาติเพื่อที่จะใชยางลบ สิ่งที่เราคุน เคยคือการหมุนดินสอแทงนั้นเพื่อใชยางลบที่อยูทปี่ ลาย
อีกดานแลวจึงหมุนดินสอกลับเพื่อเขียนตอ การจัดวัตถุในมือ (in-hand manipulation) นับเปน
ความสามารถสําคัญอยางหนึ่งของมนุษยที่นกั วิทยาศาสตรพยายามถายทอดใหกบั หุนยนต วิธี
หนึง่ ในการจัดวัตถุในมือก็คือการเปลี่ยนคอนฟกเุ รชันของการจับ (regrasping) ดวยการเปลี่ยน
ตําแหนงของนิว้ ในขณะทีย่ ังรักษาเสถียรภาพของการจับไว
วิทยานิพนธนศี้ ึกษาปญหาการคํานวณการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้วเพือ่ เปลี่ยน
คอนฟกุเรชันของการจับวัตถุหลายเหลีย่ มในสองมิติดวยมือที่มี 4 นิว้ โดยนิ้วที่ใชในการจับถูก
กําหนดใหเปนนิ้วแข็งที่สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ และมีความเสียดทานที่จุดสัมผัสระหวาง
นิ้วกับวัตถุเปนไปตามกฎของคูลอมบ (Coulomb friction) วิทยานิพนธนนี้ าํ เสนอวิธีที่จะหาลําดับ
ของการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้วจากการจับเริ่มตนเพื่อเปลี่ยนไปเปนการจับที่ตองการ โดยในขณะ
ที่ดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงของนิว้ อยูน ั้น การจับยังคงรักษาเสถียรภาพดวยการคงคุณสมบัติ
ฟอรซโคลสเชอร (force closure) อยูตลอดเวลา แนวคิดหลักของวิธที ี่นาํ เสนอนี้จะทําการแปลง
ปญหาการวางนิว้ ไปเปนโครงสรางขอมูลทีจ่ ะขอเรียกวา กราฟการสลับนิ้ว (finger switching
graph) การเชือ่ มตอกันในโครงสรางนี้แสดงถึงความสามารถที่จะทําการเปลี่ยนการจับแบบหนึง่ ไป
เปนการจับแบบอื่น ทําใหสามารถแกปญหาการวางแผนเปลี่ยนการจับดวยการคนในกราฟได
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ถึงแมวา วิธีทนี่ าํ เสนอพิจารณาตําแหนงจุดสัมผัสโดยไมคํานึงถึงขอกําหนดทางจลนศาสตรของนิ้ว
(finger kinematics) การแกปญหาดวยการคนในกราฟก็ทําใหเราสามารถเพิม่ ขอกําหนดทาง
จลนศาสตร หรือขอกําหนดอื่นๆ ไดโดยสะดวกดวยการรวมขอกําหนดเหลานี้เขากับกติกาในการ
คน การสรางกราฟการสลับนิ้วอยูบนพื้นฐานทางทฤษฎีการจับทีท่ ําใหเราสามารถแทนเซตของ
การจับทีม่ ีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรดวยพื้นที่บนระนาบ และสามารถระบุการสลับนิ้วที่เปนไป
ไดจากพืน้ ที่ซงึ่ ทับซอนกันได (แตละพื้นที่จะถูกแทนดวยจุดยอดในกราฟและการทับซอนกันของ
พื้นที่จะถูกแทนดวยเสนเชื่อม) คุณสมบัตขิ องงานวิจยั นีท้ ี่แตกตางอยางเดนชัดจากงานวิจยั อื่นๆ
เกี่ยวกับการคํานวณหาลําดับการเปลี่ยนนิว้ คือความสามารถในการใหคําตอบเปนเซตของลําดับ
การเปลี่ยนนิว้ (แทนที่จะใหเพียงหนึ่งลําดับ) คุณสมบัตนิ ี้ถายทอดโดยตรงจากการสรางกราฟการ
สลับนิ้ว ทีก่ ําหนดใหแตละจุดยอดในกราฟแทนเซตของการจับทีม่ ีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร เซต
ของลําดับที่เปนคําตอบทําใหผูใชสามารถเลือกคําตอบที่เหมาะสมไดโดยไมตองทําการคํานวณซ้าํ
อีกครั้ง วิธีทนี่ ําเสนอพิจารณาปญหาการวางแผนการวางนิ้วในมุมมองทางเรขาคณิต ถึงแมวาจะ
มีศักยภาพที่จะไดวิธีแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ ก็ยังตองนําไปประยุกตใชประกอบกับมาตรการ
ในการเลือกการจับและลําดับการเปลี่ยนการจับที่เหมาะสม อันจะสะทอนความตองการที่แทจริง
ของงานทีพ่ ิจารณา การเลือกลําดับที่เหมาะสมหรือแมแตการเลือกการจับที่เหมาะสม เปนอีก
ปญหาที่ไดรับความสนใจจากนักวิจัย และยังตองไดรับการคนควาอยางจริงจังกอนที่จะสามารถ
นําการวางแผนการจัดวัตถุในมือไปประยุกตใชจริงในทางปฏิบัติ
เนื้อหาของวิทยานิพนธฉบับนี้ถูกแบงออกเปน 6 บทดังนี้ คือ บทที่ 1 เปนบทนํา
ซึ่งกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหาทีว่ ิทยานิพนธนี้ใหความสนใจ บทที่ 2 จะ
กลาวถึงงานวิจัยและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ คือ ความเสียดทานคูลอมบ สภาพสมดุลของการจับ
คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร เงื่อนไขสําหรับการจับดวยสองนิว้ และสามนิ้ว กอนที่จะกลาวถึง
โครงสรางกราฟการสลับนิ้ว ในบทที่ 3 เริม่ ตนดวยการแสดงตัวอยางการเปลี่ยนตําแหนงของนิว้
เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมของงานวิจัยในวิทยานิพนธ ตามดวยโครงสรางกราฟการสลับนิ้วสําหรับ
การจับแบบคอนเคอรเรนท ซึ่งประกอบไปดวยสวนยอย ๆ คือ การแทนการจับแบบคอนเคอรเรนท
ที่อาศัยทฤษฏีเกี่ยวกับบริเวณสัมผัสอิสระเพื่อระบุคอนฟกุเรชันของการจับแบบคอนเคอรเรนทดว ย
จุดบนระนาบ การสลับนิว้ ซึง่ จะสามารถทําไดเมื่อเซตของการจับที่มีดานตางกันหนึ่งดานมีสว นที่
ซอนทับกัน การจัดวางนิว้ ซึง่ เปนกระบวนการที่กระทําไดเสมอในการเปลี่ยนการจับในเซตเดียวกัน
และการสรางกราฟการสลับนิ้วโดยอาศัยเงื่อนไขสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนทเพื่อหาดานสาม
ดานทีจ่ ะนํามาคํานวณเซตของการจับ บทที่ 4 เสนอการคํานวณหากราฟการสลับนิ้วสําหรับการ
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จับแบบขนานและการจับดวยสองนิว้ โดยมีลําดับการนําเสนอเชนเดียวกับการจับแบบคอนเคอร
เรนท แตจะตางกันตรงที่การแทนการจับแบบขนานใชตําแหนงบนดานทัง้ สามเพื่อระบุคอนฟกุ
เรชันของการจับ นอกจากนีก้ ารจับดวยสองนิว้ ยังจะเปนจุดเชื่อมโยงระหวางการจับแบบคอนเคอร
เรนท และการจับแบบขนาน ซึ่งการจับทัง้ สองแบบนี้ไมสามารถทําการเปลี่ยนการจับระหวางกัน
ไดโดยตรง สวนบทที่ 5 จะกลาวถึงการทดลอง ผลการทดลองซึง่ จะแสดงผลของกราฟการสลับนิว้
ที่คํานวณได รวมถึงตัวอยางในการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้วที่ไดจากการจําลองการทดลอง และ
สิ้นสุดบทนี้ดวยการวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง โดยมุงเนนในสวนขององคประกอบที่
ตอเนื่องกันในกราฟการสลับนิ้ว สวนทายสุดของวิทยานิพนธในบทที่ 6 จะกลาวถึงบทสรุปของการ
วิจัย ขอเสนอแนะ รวมถึงแนวทางในการทําวิจัยในอนาคต
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บทที่ 2
งานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
2.1 งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจยั เกี่ยวกับการจับ และการจัดวัตถุในมือหุน ยนต (dexterous in-hand
manipulation) เปนงานวิจยั ที่มีความสําคัญควบคูมากับงานวิจยั ทางดานวิทยาการหุนยนต
องคประกอบที่สําคัญของงานวิจัยทางดานนี้คือมือหุนยนต มือหุน ยนตถูกสรางและพัฒนาขึ้นโดย
มีจุดประสงคหลักเพื่อการนํามาใชในการจัดวัตถุ และในขณะเดียวกันความตองการทําใหมือ
หุนยนตนั้นมีขนาดและลักษณะคลายมือมนุษยก็เปนสิง่ ที่ไดรับความสนใจเชนกัน มือหุนยนตที่
เปนตนแบบและออกแบบมาเพื่อใหคลายมือของมนุษยคือ มือยูทาหและเอ็มไอที [1] เปนมือที่มีสี่
นิ้ว แตมีขนาดใหญเนื่องจากตําแหนงของตัวกําเนิดแรงของนิว้ (actuator) อยูภายนอกมือหุน ยนต
มือโรโบนอท [2] เปนมือที่มหี านิ้ว ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใชงานในอวกาศ ตําแหนงของตัวกําเนิด
แรงของนิ้วอยูภ ายนอกเชนเดียวกับมือยูทาหและเอ็มไอทีแตมีขนาดเล็กกวา มือดีแอลอารสอง [3]
เปนมือรุนที่สองของมือดีแอลอาร มีนิ้วจํานวนสี่นวิ้ ใชมอเตอรซึ่งอยูภายในมือเปนตัวกําเนิดแรง
ใหกับนิว้ ทําใหขนาดของมือหุนยนตนั้นไมใหญมาก แตน้ําหนักตรงสวนมือสูง และโครงสราง
ภายในนิ้วมีความซับซอน ดังนัน้ งานวิจัย [4] จึงทําการพัฒนามือที่มหี า นิว้ โดยใชมอเตอรอัลตรา
โซนิก (ultrasonic motor) เพือ่ ใหมือหุน ยนตมีขนาดเล็กลง ใกลเคียงกับขนาดของมือมนุษย มี
น้ําหนักเบา และออกแรงใหกับนิ้วไดสงู กวามอเตอรชนิดอื่น เนื่องจากมือหุนยนตที่ไดรับการพัฒนา
ในปจจุบนั ดังที่กลาวมานัน้ ลวนเปนมือหุน ยนตที่มนี ิ้วจํานวนสี่และหานิว้ งานวิจยั เกี่ยวกับการจับ
และการจัดวัตถุในมือหุนยนตสวนใหญจงึ ศึกษาเฉพาะปญหาที่ตองการใชนิ้วไมเกินหานิ้ว
สิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนประการตอไปคือ ทําอยางไรมือหุนยนตนนั้ จึงจะสามารถ
จับวัตถุอยางมีเสถียรภาพได คุณสมบัตหิ นึง่ ที่ตองการคือการจับใหอยูในสภาพสมดุล
(equilibrium) เมื่อวัตถุถกู จับใหอยูในสภาพสมดุล ผลรวมของแรง (force) และแรงบิด (torque)
ทั้งหมดทีก่ ระทําตอวัตถุเปนศูนย ทําใหวตั ถุอยูนงิ่ อยางไรก็ตามการจับใหอยูในสภาพสมดุลเพียง
ลําพังนัน้ ไมเพียงพอ หากมีการแทรกแซงจากแรงภายนอกที่กระทํากับวัตถุก็อาจจะทําใหการจับ
นั้นเสียสภาพสมดุลได คุณสมบัติที่ตองคํานึงถึงเพิ่มเติมคือคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร การจับทีม่ ี
คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรนั้น นิว้ จะสามารถออกแรงเพื่อหักลางแรงและแรงบิดทีม่ ารบกวนการจับ
ได ทําใหผลรวมของแรงและแรงบิดทั้งหมดที่กระทําตอวัตถุยังคงเปนศูนยอยูเสมอ (เมื่อกําหนดให
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นิ้วสามารถออกแรงที่มีขนาดใด ๆ ก็ไดตามตองการ) งานวิจัยเกีย่ วกับคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรที่
ไดรับการอางถึงมากคือ [5] เปนงานวิจัยเรื่องการจับวัตถุหลายเหลี่ยมดวยนิ้วจํานวนสองนิว้ ที่อยู
ในสภาพสมดุล และมีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร โดยกําหนดใหนิ้วสัมผัสกับวัตถุเปนจุดสัมผัสซึ่ง
มีความเสียดทาน งานวิจัยนีไ้ ดเสนอเงื่อนไขสําหรับการจับดวยสองนิ้วที่มีคุณสมบัตฟิ อรซโคลส
เชอร วิธีการหาบริเวณสัมผัสอิสระ (independent contact region) ซึ่งเปนบริเวณที่นวิ้ ทัง้ สอง
สามารถทําการจับวัตถุใหมคี ุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรโดยที่ตําแหนงของนิ้วมีอิสระตอกันหาก
วางตัวอยูในบริเวณดังกลาว และทําการพิสูจนความมีเสถียรภาพของการจับที่มีคุณสมบัติฟอรซ
โคลสเชอรดวยหลักการยืดหดตัวของสปริง คุณสมบัตทิ ี่ใกลเคียงกับคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรคือ
คุณสมบัติฟอรมโคลสเชอร (form closure) ซึ่งความแตกตางระหวางคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร
และฟอรมโคลสเชอรคือ คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรคํานึงถึงขอกําหนดของแรง ในขณะที่
คุณสมบัติฟอรมโคลสเชอรคํานึงถึงขอกําหนดทางจลนศาสตรเกี่ยวของกับการปดกั้นการ
เคลื่อนไหว (immobilization) ของวัตถุ ภายหลัง [6] ไดทําการพิสูจนวาการจับจะมีคุณสมบัติ
ฟอรซโคลสเชอรก็ตอเมื่อการจับนั้นมีคุณสมบัติฟอรมโคลสเชอร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ฟอรมโคลสเชอรคือ [7] สวนสําคัญของงานวิจัยนี้คือการพิสูจนวาสีน่ ิ้วและสิบสองนิว้ เพียงพอ
สําหรับการจับวัตถุใดๆ ในสองมิติและสามมิติตามลําดับ หากเปนวัตถุทรงหลายหนา
(polyhedron) ใชแคเจ็ดนิ้วก็เพียงพอ นอกจากนี้ยังทําการพิสูจนกรณีพนื้ ผิวสัมผัสมีความเสียด
ทานโดยสรุปวาสามนิ้วเพียงพอสําหรับการจับวัตถุในสองมิติ และสี่นวิ้ เพียงพอสําหรับการจับวัตถุ
ทรงหลายหนาในสามมิติ งานวิจยั ที่ตอเนื่องมาจาก [5] เปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจับวัตถุหลาย
เหลี่ยมดวยนิ้วจํานวนสามนิว้ [8] กลาวถึงลักษณะของการจับดวยนิ้วจํานวนสามนิว้ เพื่อใหมี
คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร และใชการคํานวณเชิงเสน (linear programming) เพื่อหาบริเวณ
สัมผัสอิสระทีก่ วางที่สุด โดยงานวิจัยจากผูเขียนเดียวกันนี้ [9] สนใจปญหาการจับวัตถุทรงหลาย
หนาดวยนิ้วจํานวนสามนิ้วและสี่นิ้ว งานวิจัยนี้แสดงถึงลักษณะการวางตัวของแนวแรงและ
ตําแหนงของนิว้ เพื่อใหการจับนั้นมีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร โดยทําการกําจัดตัวแปรที่ไม
เกี่ยวของกับตําแหนงของนิ้วดวยการฉายโพลีโทป (polytope) ลงบนปริภูมิยอย และทําการเลือก
การจับที่ดที ี่สดุ ดวยการใชขนาดของบริเวณสัมผัสอิสระเปนเกณฑ ซึง่ งานวิจัยนี้ตอมาไดมีการวิจยั
เพิ่มเติมคืองานวิจยั [10] เสนอวิธกี ารฉายโพลีโทปสองวิธีคือ วิธกี ารกําจัดเกาสเชียน (Gaussian
elimination) และวิธีที่ใชอัลกอริทึมคอนทัวรแทรกกิง (contour-tracking) เพื่อลดความซับซอนใน
การใชวิธีฉายโพลีโทป งานวิจัย [11] ไดเสนอวิธหี ลีกเลีย่ งการฉายโพลีโทปดวยการเปลี่ยนวิธีการ
แทนการจับจากตําแหนงของนิว้ บนวัตถุเปนการแทนการจับดวยจุดโฟกัส (focus point) ตัวแปรทุก
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ตัวของจุดโฟกัสมีความเกี่ยวของกับตําแหนงจับโดยตรงจึงไมตองทําการฉายโพลีโทปเพื่อกําจัดตัว
แปร
งานวิจยั ที่มีความเกี่ยวของและใกลเคียงกับวิทยานิพนธนี้ที่สุดคืองานวิจยั ที่
เกี่ยวของกับการจัดวัตถุในมือ และการเปลี่ยนการจับ งานวิจัยแรก ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนการจับ
เสนอไวใน [12] โดยใชวิธีการแทนที่ของนิว้ เมื่อนิว้ ถึงจุดสิ้นสุดของบริเวณทํางานของมัน งานวิจัยนี้
นําเสนอวิธีการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้วที่ใชในการจับดวยนิ้วจํานวนสามนิ้วและสีน่ ิ้วบนวัตถุผวิ โคง
ทั้งวัตถุในสองมิติและสามมิติ โดยพิจารณานิว้ เปนเพียงแคจุดและเปนนิ้วแข็งที่มีความเสียดทานที่
จุดสัมผัสระหวางนิว้ กับวัตถุ การจับทีพ่ ิจารณาคือการจับแบบสองนิว้ และสามนิ้ว จุดที่นา สนใจ
ของงานวิจยั นีค้ ือการใชมือหุน ยนตสี่นิ้วทําการเปลี่ยนการจับโดยพิจารณาการจับดวยสองนิว้ สอง
แบบที่ไมมีความเกีย่ วของกัน ทําใหการเปลี่ยนการจับงายกวาการใชมอื หุนยนตที่มีสามนิว้
เนื่องจากนิ้วทัง้ สามตองมีความเกีย่ วเนื่องกันอยูตลอด
การจัดวัตถุในมือเปนปญหาที่ไดรับความสนใจในวงการวิทยาการหุน ยนตมาโดย
ตลอด งานวิจยั [13] ไดเสนอกรอบ (framework) ของการวางแผนการจัดวัตถุในมือดวยการหมุน
นิ้ว และการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้ว โดยทําการแบงประเภทของการจัดวัตถุดวยมือทีม่ ีหลายนิว้
เปนสามประเภทคือ (1) การจัดวัตถุ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหวัตถุอยูในคอนฟกุเรชันที่ตองการโดย
ไมสนใจคอนฟกุเรชันของจุดสัมผัส (2) การเปลี่ยนแปลงการจับ ซึ่งคํานึงถึงคอนฟกุเรชันของจุด
สัมผัสโดยไมสนใจคอนฟกุเรชันของวัตถุ และ (3) การจัดที่คํานึงถึงคอนฟกเุ รชันของวัตถุและจุด
สัมผัส โดยในงานวิจยั นี้คํานึงถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของคือ จลนศาสตรที่จดุ สัมผัส (contact
kinematics) การจัดพิกัดของวัตถุ การจับที่มีเสถียรภาพ รวมถึงการเปลี่ยนตําแหนงของนิว้
งานวิจยั นีก้ ําหนดใหมือหุนยนตทนี่ ํามาใชมีนิ้วจํานวนสามนิว้ ดังนัน้ จึงพิจารณาการจับที่มี
คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรดวยนิว้ จํานวนสองนิ้ว และสามนิว้ โดยกําหนดใหนิ้วเปนครึ่งทรงกลม
นอกจากนีย้ ังคํานึงถึงพื้นทีท่ ํางานของนิ้วดวย และไดทาํ การเสนอตัวอยางมือที่มีสามนิว้ ทําการจัด
วัตถุทรงกลม ถึงแมจะทําการจัดวัตถุทรงกลมซึ่งเปนรูปทรงพื้นฐาน แตมีจุดเดนคือสามารถแสดง
ความสัมพันธระหวางการหมุนของนิ้ว และการหมุนของวัตถุทรงกลมไดอยางชัดเจน
งานวิจยั ที่ใกลเคียงกับวิทยานิพนธนี้มากทีส่ ุดคืองานวิจยั การวางแผนการเปลี่ยน
การจับสําหรับวัตถุหลายเหลีย่ มใน [14] ขอกําหนดของงานวิจัยนี้คือ ใชมือหุน ยนตทมี่ ีนิ้วจํานวนสี่
นิ้วโดยที่มีความเสียดทานระหวางผิววัตถุและปลายนิ้ว และสามารถทําการยกนิ้วที่ไมเกี่ยวของกับ
การจับไดเพียงครั้งละนิ้วเดียวเทานั้น วิธที ี่นาํ เสนอในงานวิจัยนี้แบงปญหาเพื่อคํานวณหาตําแหนง
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การจับเปนสามปญหาคือ ปญหา A(c) เปนปญหาทีว่ า นิ้ว c สามารถถูกนําออกจากการจับเริ่มตน
ไดหรือไม สามารถแกปญหาดวยการคํานวณเชิงเสน ปญหา B(c,n) เปนปญหาการคํานวณหา
พื้นที่สัมผัสวัตถุของนิว้ c ที่สามารถทําการจับที่มีเสถียรภาพไดโดยไมมีนิ้ว n มาเกีย่ วของ ปญหา
นี้เปนปญหาทีไ่ มเปนเชิงเสน ปญหา C(c,n,d) เปนปญหาการคํานวนพืน้ ที่สัมผัสวัตถุของนิ้ว c โดย
ที่การจับนัน้ มีนิ้ว c และ n เกี่ยวของกับการจับแลวสามารถคงสภาพการจับที่มีเสถียรภาพไดโดย
ไมมีนิ้ว d มาเกี่ยวของ เปนปญหาที่ไมเปนเชิงเสนและมีความซับซอนมากกวาปญหา B การหา
ลําดับของการจับในงานวิจัยนี้ใชโครงสรางตนไม โดยที่แตละจุดในตนไมแทนนิ้วที่ถกู ยกออก โดย
เริ่มจากการแกปญหา A(c) เพื่อหานิว้ ที่สามารถยกออกไดจากการจับเริ่มตน หลังจากนัน้ ทําการ
แกปญหา B(c,n) เพื่อหานิ้ว n ที่สามารถยกออกไดโดยทีน่ ิ้ว c กลับมามีความเกี่ยวของกับการจับ
วัตถุ บางครั้งการแกปญหา B(c,n) อาจไมไดคําตอบ แตคําตอบนั้นอาจมีไดหากทําการเปลี่ยน
ตําแหนงของนิว้ p กอนที่จะทําการปรับเปลี่ยนนิ้ว c ซึ่งก็คือการแกปญหา C(p,c,n) นั่นเอง การ
แกปญหา C นั้นใชเวลานานมาก ดังนัน้ ในการขยายลูกของจุดยอดในตนไมจึงใชฟงกชันแบบ
ศึกษาสํานึก (heuristic function) ในการพิจารณา โดยตั้งจุดประสงคของการคนหาเพื่อใหนิ้วทุก
นิ้วอยูในตําแหนงที่สามารถทําการหมุนวัตถุไดมากกวามุมที่กาํ หนด ตัวแปรที่นาํ มาพิจารณาใน
ฟงกชันแบบศึกษาสํานึกคือ มุมที่เปลีย่ นไปของวัตถุที่นวิ้ สามารถกระทําได ระดับความลึกของจุด
ยอดในตนไม และการลงโทษหากตองทําการแกปญหา C ซึ่งตองใชวธิ ีการแกปญหาที่ไมใชเชิงเสน
ที่มีความซับซอนและใชเวลานาน
นอกจากงานวิจัยเกี่ยวกับการจับ และการจัดวัตถุในมือหุนยนตขางตน ไดมี
ผูเขียนบทความรวบรวมงานวิจัยเรื่องการจับ [15] และบทความรวบรวมงานวิจัยเรื่องการจัดวัตถุ
ในมือหุน ยนต [16] ซึ่งชวยใหมองเห็นภาพรวมของงานวิจัยในดานนี้ไดเปนอยางดี
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ความรูพนื้ ฐานที่จาํ เปนตองกลาวถึงในวิทยานิพนธนี้แบงเปนสามสวนคือ 2.2.1
เปนเรื่องการจับและความเสียดทาน เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงความสัมพันธระหวางความเสียด
ทานและแรงกระทําจากนิ้ว หัวขอ 2.2.2 กลาวถึงสภาพสมดุลของการจับ การจับที่มคี ุณสมบัติ
ฟอรซโคลสเชอร และความสัมพันธระหวางสภาพสมดุลของการจับและคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร
โดยสวนสําคัญคือขอสรุปที่วา สภาพสมดุลของการจับเปนเงื่อนไขที่เพียงพอสําหรับคุณสมบัติ
ฟอรซโคลสเชอร ขอสรุปนีท้ ําใหเราสามารถหาการจับที่มีคุณสมบัตฟิ อรซโคลสเชอรไดจากการ
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คํานวณหาการจับที่ทาํ ใหเกิดสภาพสมดุลของการจับ และหัวขอที่ 2.2.3 จะกลาวถึงเงื่อนไขใน
การจับวัตถุหลายเหลี่ยมในสภาพสมดุลดวยสองและสามนิ้วตามลําดับ
2.2.1 การจับและความเสียดทาน
การใชนวิ้ จับนับเปนหัวใจสําคัญของการจัดวัตถุดวยมือหุนยนต นิ้วหุน ยนต
แบงเปนสองประเภทคือ นิว้ แข็ง (hard finger) และนิ้วออน (soft finger) นิ้วออนแตกตางจากนิ้ว
แข็งดวยความสามารถในการถายทอดแรงบิดรอบจุดสัมผัส ในขณะทีน่ ิ้วแข็งสามารถออกแรง
กระทําที่จุดสัมผัสไดเพียงอยางเดียวเทานัน้ การวิเคราะหการจับดวยนิ้วแข็งแบงตามลักษณะของ
ผิวสัมผัสเปนสองประเภทคือ แบบไมมีแรงเสียดทานและแบบมีแรงเสียดทาน เมื่อไมมีแรงเสียด
ทาน นิ้วออกแรงกระทํากับวัตถุไดในเฉพาะทิศทางตัง้ ฉากกับผิวสัมผัส แตเมื่อมีแรงเสียดทานเขา
มาเกีย่ วของ แรงกระทําจะถูกกําหนดดวยธรรมชาติของแรงเสียดทาน แรงเสียดทานเปน
ปรากฏการณทางฟสกิ สที่ซบั ซอนและเกีย่ วของกับโครงสรางทางวัสดุของผิวสัมผัสทั้งในระดับ
จุลภาค (microscale) และระดับมหภาค (macroscale) ถึงแมวาพฤติกรรมโดยละเอียดของแรง
เสียดทานเปนปญหาที่ยงั ตองรอการคนควาจากนักวิทยาศาสตร การใชกฎของคูลอมบ [17] ใน
การอธิบายแรงเสียดทานก็เปนทีย่ อมรับวาแมนยําพอเพียงในทางกลศาสตรและงานทฤษฎี
เกี่ยวกับการจับ ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทนําวาการจับทีม่ ีเสถียรภาพนัน้ นิว้ จะตองอยูนิ่งเมื่อ
เทียบกับวัตถุ นัน่ ก็คือผิวสัมผัสระหวางนิว้ กับวัตถุไมเคลื่อนที่ จากกลศาสตรเบื้องตน [18] แรง
เสียดทานที่เกีย่ วของในกรณีนี้คือแรงเสียดทานสถิต (static friction) แรงเสียดทานสถิตเปนแรง
ตานทานความพยายามที่จะเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่อยูนิ่งจะเริ่มเคลื่อนที่ไดเมื่อมีแรงกระทําใน
ทิศทางการเคลื่อนที่ซงึ่ มีขนาดไมนอยกวาขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดตามกฎของคูลอมบ
ขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนี้สามารถคํานวณไดจากผลคูณระหวางขนาดของแรงกดใน
แนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสและคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต (static friction coefficient) ซึง่ เปน
คาคงตัวขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผิวสัมผัสทั้งสอง ดังตัวอยางในรูปที่ 1(a) ซึ่งแสดงวัตถุรูป
ลูกบาศกที่อยูน ิ่งบนพืน้ เรียบและมีแรงกดคือ n เมื่อสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตของผิวสัมผัสทั้ง
สองเปน µ จะไดวาแรงผลัก f ที่มีขนาดนอยกวา | µn | ไมวา จะมาจากทิศทางใดก็ตามก็ไม
สามารถทําใหวัตถุนี้เคลื่อนที่ไปได ขอสรุปจากตัวอยางนี้สามารถนํามาใชในการพิจารณาแรงทีน่ วิ้
กระทําตอวัตถุในขณะที่วัตถุถูกจับใหอยูนงิ่ ได รูปที่ 1(b) แสดงนิว้ ทรงกลมที่สมั ผัสกับผิววัตถุ โดย
เมื่อนิ้วออกแรงกด n ในแนวตัง้ ฉากกับผิวสัมผัส นิ้วก็สามารถออกแรงที่มีขนาดนอยกวา | µn |
ในทิศทางใดก็ไดที่ขนานกับผิวสัมผัสโดยไมทําใหเกิดการเลื่อนของนิว้ บนผิวสัมผัส เมื่อพิจารณา
แรงในแนวตัง้ ฉากและแนวขนานกับผิวสัมผัส เราจึงเห็นไดวาแรงรวมที่นวิ้ กระทําตอวัตถุจะตองมี
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แนวแรงอยูในกรวยซึง่ มีจุดสัมผัสเปนจุดยอด มีแกนกลางในทิศทางทีต่ ั้งฉากกับผิวสัมผัส และมี
ครึ่งหนึง่ ของมุมที่จุดยอด (half cone angle) เปน θ = tan −1 ( µ ) เราเรียกกรวยดังกลาวนี้วา กรวย
เสียดทาน (friction cone) และสามารถเขียนไดวา
ทฤษฎีบท 1 เมื่อไมมีการเคลื่อนที่ระหวางผิวสัมผัส แรงรวมทีน่ ิ้วกระทําตอวัตถุ
วางตัวอยูภายในกรวยเสียดทานที่จุดสัมผัส
n
n
f

θ

(a)

(b)

รูปที่ 1 แรงเสียดทานตามกฎของคูลอมบ
2.2.2 สภาพสมดุลของการจับและคุณสมบัตฟ
ิ อรซโคลสเชอร
ในทางกลศาสตร วัตถุอยูน ิ่งยอมอยูในสภาพสมดุล วัตถุอยูในสภาพสมดุลก็
ตอเมื่อแรงรวมและแรงบิดรวมทีก่ ระทําตอวัตถุเปนศูนย วัตถุอยูในสภาพสมดุลของการจับ
(grasping equilibrium) เมื่อวัตถุอยูในสภาพสมดุลภายใตแรงและแรงบิดจากนิ้ว โดยไมมีการ
รบกวนจากแรงและแรงบิดอื่นๆ ดังที่ไดกลาวไปแลววา นิ้วแข็งซึง่ เราศึกษาในวิทยานิพนธนี้ออก
แรงไดเพียงอยางเดียว นั่นก็คือแรงบิดทีต่ องพิจารณาในการวิเคราะหสภาพสมดุลของการจับ มี
เพียงแรงบิดทีไ่ ดจากการคํานวณโมเมนต (moment) ของแรงกระทําจากนิว้ รอบจุดกําเนิด การ
คํานวณโมเมนตนี้คือการหาผลคูณไขว x × f โดยที่ x = ( x1 , x2 , x3 )T เปนเวกเตอรบอกตําแหนง
จุดสัมผัส และ f = ( f1 , f 2 , f3 )T เปนแรงกระทําจากนิ้ว ซึง่ ในกรณีที่บริเวณทํางานมีสองมิติ แรง
f และตําแหนง x ใดๆ จะอยูบนระนาบเดียวกัน ( x3 = 0 และ f3 = 0 ) ทําใหไดโมเมนตอยูในรูป
(0, 0, x1 f 2 − f1 x2 )T กอนที่เราจะกลาวถึงคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร ขอนิยามสภาพสมดุลของ
การจับอยางชัดเจนสําหรับการอางอิงถึงภายหลังดังนี้
บทนิยาม 1 สภาพสมดุลของการจับดวยนิ้วแข็งคือ สภาพสมดุลทีเ่ กิดจากแรง
กระทําจากนิ้วเทานั้น (ไมมีแรงและแรงบิดอื่นๆ เกีย่ วของ) โดยตองมีอยางนอยหนึง่ นิว้ ที่ออกแรง
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เมื่อพิจารณาอยางผิวเผิน จะเห็นไดวาการจับที่ทาํ ใหวัตถุอยูในสภาพสมดุลของ
การจับไมเพียงพอ หากมีแรงหรือแรงบิดภายนอกรบกวน การจับดังกลาวก็ไมนาที่จะสามารถ
ออกแรงเพื่อหักลางการรบกวนไดในทุกกรณี ดวยเหตุนจี้ ึงไดมีการนิยามคุณสมบัตทิ ี่พงึ ประสงค
ของการจับที่เรียกวาฟอรซโคลสเชอร กลาวคือ
บทนิยาม 2 เมื่อขนาดของแรงที่นวิ้ กระทําตอวัตถุไมถูกจํากัด การจับที่มี
คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรจะสามารถออกแรงหักลางแรงหรือแรงบิดภายนอกใดๆ ทีม่ ารบกวนได
ทําใหวัตถุอยูในสภาพสมดุล ไมวา จะมีการรบกวนใดๆ ก็ตาม
บทนิยาม 2 ชี้ชัดวาการจับทีม่ ีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรยอมสามารถทําใหวัตถุ
อยูในสภาพสมดุลของการจับไดดวย (แรงและแรงบิดรบกวนเปนศูนย) แตทนี่ าสนใจกวาคือบท
กลับของขอสรุปนี้ ดังที่ไดมีการพิสูจนไวใน [5] และ [8] วา
ทฤษฎีบท 2 เมื่อผิวสัมผัสมีความเสียดทาน การจับดวยนิ้วแข็งซึ่งแรงกระทํา
จากแตละนิว้ อยูภายใน (interior) กรวยเสียดทานอยางเครงครัด และสามารถทําใหวัตถุอยูใน
สภาพสมดุลของการจับ ยอมเปนการจับทีม่ ีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรดวยเสมอ
ทฤษฎีบท 2 นีท้ ําใหเราสามารถหาการจับที่มีคุณสมบัตฟิ อรซโคลสเชอรไดดวย
การคํานวณตําแหนงจุดสัมผัส ของการจับที่ทาํ ใหเกิดสภาพสมดุลของการจับได โดยในทางปฏิบัติ
การคํานวณนีอ้ าจใชสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตทีน่ อ ยกวาคาจริง เพื่อใหแนใจวาแรงกระทํา
จากนิ้วจะอยูในกรวยเสียดทานจริงตามที่กาํ หนดไวในทฤษฎี ขอกําหนดของแรงดังกลาวเปนสวน
จําเปนในการพิสูจนทฤษฎีใน [8] โดยในบทความนี้ ไดมีการแยกประเภทใหกับสภาพสมดุลตาม
ทฤษฎีบท 2 โดยเรียกวาสภาพสมดุลที่ไมใชขอบ (non-marginal equilibrium) อยางไรก็ตาม
วิทยานิพนธนไี้ มมีความจําเปนตองแยกประเภทของสภาพสมดุล เนือ่ งจากแรงกระทําจากนิ้ว
ไดรับการรับประกันจากทฤษฎีบท 1 แลววาตองอยูภายในกรวยเสียดทาน
2.2.3 เงื่อนไขในการจับวัตถุหลายเหลี่ยมในสภาพสมดุล
หัวขอนีจ้ ะขอกลาวถึงลักษณะของการจับดวยสองและสามนิ้วเพื่อใหวัตถุอยูใน
สภาพสมดุลของการจับ โดยใชเงื่อนไขของแนวแรงและตําแหนงจุดสัมผัส ตลอดหัวขอนี้ เรา
กําหนดให θ แทนครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดยอดกรวยเสียดทาน นอกจากนีจ้ ะขอใชคําวากรวยเสียด
ทานภายใน (internal friction cone) เพื่อเรียกกรวยเสียดทานที่มที ิศพุง เขาหาเนื้อวัตถุ(ตาม
ทิศทางแรงกระทําจากนิ้ว) และเมื่อพิจารณาเสนตรงทุกเสนที่ขนานกับเวกเตอรในกรวยเสียดทาน

11

ภายใน เราจะไดกรวยสองชิน้ ทีว่ างตัวตรงขามกันที่จุดสัมผัส (รูปที่ 2) ขอเรียกกรวยทั้วสองชิ้น
รวมกันวากรวยเสียดทานสองดาน (double-sided friction cone)
ทฤษฎีบท 3 ตอไปนี้นํามาจาก [5] ซึ่งกลาวถึงลักษณะของการจับดวยนิว้ จํานวน
2 นิ้วเพื่อใหอยูในสภาพสมดุลของการจับ
ทฤษฎีบท 3 เงื่อนไขจําเปนและเพียงพอสําหรับจุดจับสองจุดเพื่อใหเกิดการจับ
ที่อยูในสภาพสมดุลคือ เวกเตอรทั้งสองที่ตงั้ ฉากกับดานที่สัมผัสและมีทิศทางพุงเขาหาเนื้อวัตถุทํา
มุมกันอยูในชวง (π − 2θ , π + 2θ ) และเสนเชือ่ มระหวางจุดจับสองจุดนัน้ วางตัวอยางเครงครัด
อยูในกรวยเสียดทานสองดานทั้งสองกรวย
ตัวอยางของการจับดวยนิ้วสองนิว้ ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีบท 3 แสดงดังรูปที่ 2(a)
และรูปที่ 2(b) แตการจับดังรูปที่ 2(c) ไมเปนการจับที่อยูในสภาพสมดุลเพราะเวกเตอรที่ตั้งฉาก
กับดานที่สัมผัสกับนิ้วทัง้ สองทํามุมกันอยูน อกชวง (π − 2θ , π + 2θ ) และเสนเชื่อมระหวางจุดจับ
ทั้งสองจุดไมวางตัวอยูในกรวยเสียดทานสองดาน และการจับดังรูปที่ 2(d) ไมเปนการจับที่อยูใน
สภาพสมดุลเนื่องจากเสนเชื่อมระหวางจุดจับทั้งสองจุดไมวางตัวอยูใ นกรวยเสียดทานสองดาน
ถึงแมเวกเตอรที่ตั้งฉากกับดานที่สัมผัสกับนิ้วทั้งสองทํามุมกันอยูในชวง (π − 2θ , π + 2θ ) ก็ตาม

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 2 การจับดวยนิว้ จํานวนสองนิ้ว : ลูกศรแสดงถึงแรงทีน่ ิ้วกระทํากับวัตถุซึ่งวางตัวอยูในกรวย
เสียดทานสองดาน เสนประคือเสนเชื่อมระหวางจุดจับทั้งสองจุด
จากนี้จะขอกลาวถึงการจับดวยนิว้ จํานวน 3 นิ้วเพื่อใหอยูในสภาพสมดุลของการ
จับโดยอาศัยบทนิยามเพิ่มเติม ดังนี้
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บทนิยาม 3 เซตของเวกเตอรสแปนทางบวก (positively span) ใน ℜ n ถา
เวกเตอรใด ๆ ใน ℜ n สามารถเขียนอยูในรูปผลบวกเชิงเสนของเวกเตอรในเซตนี้ดว ยสัมประสิทธที่
ไมเปนลบ
ทฤษฎีบทตอไปนี้มาจาก [8]
ทฤษฎีบท 4 เงื่อนไขจําเปนและเพียงพอสําหรับการจับดวยนิว้ จํานวนสามนิว้
เพื่อใหอยูในสภาพสมดุลโดยที่แรงที่จุดสัมผัสทั้งสามไมเปนศูนย และไมขนานกันคือ (Pa) เมื่อมี
เสนในแตละกรวยเสียดทานสองดานที่จุดสัมผัสทั้งสามตัดกัน ณ จุด ๆ หนึง่ และ (Pb) เวกเตอร
แรงที่วางตัวอยูในกรวยเสียดทานภายในที่จุดสัมผัส และขนานกับเสนทัง้ สามนัน้ สแปนทางบวกใน
ℜ2

ตัวอยางของการใชงานทฤษฎีบท 4 แสดงในรูปที่ 3 โดยรูปที่ 3(a) มีแรง
้ การจับที่แสดงในรูปที่ 3(a) จึง
u 1 , u 2 , u 3 ซึ่งตัดกันที่จุด ๆ หนึ่ง และสแปนทางบวกใน ℜ 2 ดังนัน
เปนการจับที่อยูในสภาพสมดุล ในขณะทีก่ ารจับที่แสดงในรูปที่ 3(b) ซึ่งแรง u1 , u 2 , u 3 ตัดกันที่
จุด ๆ หนึ่งแตไมสแปนทางบวกใน ℜ 2 ดังนัน้ จึงไมเปนการจับที่อยูในสภาพสมดุล ตัวอยางการจับ
ดวย 3 นิ้วซึง่ เปนไปตามทฤษฎีบท 4 ในแบบตาง ๆ แสดงดังรูปที่ 4

u1

u3
u2

u3
u2

u1

(a)

(b)
รูปที่ 3 การจับดวยนิว้ จํานวน 3 นิ้ว

ทฤษฎีบท 5 เงื่อนไขจําเปนและเพียงพอสําหรับการจับดวยนิว้ จํานวนสามนิว้
เพื่อใหอยูในสภาพสมดุลดวยแรงทื่ขนานกันโดยที่แรงที่จดุ สัมผัสทั้งสามไมเปนศูนยคือ มีเสนใน
กรวยเสียดทานสองดานที่จดุ สัมผัสทั้งสามขนานกัน และเวกเตอรแรงที่ขนานกับสามเสนนั้น (ซึ่ง
วางตัวอยูในกรวยเสียดทานภายในที่จุดสัมผัส) มีเวกเตอรที่ขนานกับเสนที่อยูก ลางที่มีทิศทาง
ตรงกันขามกับสองเวกเตอรที่เหลือ
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รูปที่ 4 การจับดวยนิว้ จํานวน 3 นิ้วในแบบตาง ๆ ที่เปนไปตามทฤษฎีบท 4
ตัวอยางการจับดวยนิว้ สามนิ้วแบบขนานซึ่งเปนไปตามทฤษฎีบท 5 แสดงในรูปที่
5(a) ในขณะทีก่ ารจับที่แสดงดังรูปที่ 5(b) ไมเปนไปตามทฤษฎีบท 5 เนื่องจากเวกเตอรที่มีทิศทาง
ตรงกันขามกันสองเวกเตอรที่เหลือไมไดอยูตรงกลาง

(a)

(b)
รูปที่ 5 การจับดวยนิว้ สามนิว้ แบบขนาน

เนื่องจากการสรางกราฟการสลับนิ้วจําเปนตองพิจารณาเงื่อนไขในทฤษฎีบท 6
ซึ่งเปนเงื่อนไขที่เครงครัดกวาเงื่อนไขในทฤษฎีบท 4 บทนิยามเพิ่มเติมเพื่อนําไปใชในทฤษฎีบท 6
เปนดังนี้
บทนิยาม 4 กําหนดให Ci (i = 1,2,3) คือกรวยซึง่ มีกงึ่ กลางคือ a i ดวยครึ่งมุม
θ สามารถกลาวไดวาเวกเตอรสามเวกเตอร a i (i = 1,2,3) สแปนทางบวกดวยมุม θ ( θ positively span) ใน ℜ 2 เมื่อสามเวกเตอรใด ๆ b i ∈ Ci (i = 1,2,3) ใด ๆ สแปนทางบวกใน ℜ 2
เพื่อทําการอธิบายการสแปนทางบวกดวยมุม θ ใน ℜ 2 ของสามเวกเตอรให
พิจารณารูปที่ 6 โดยที่เวกเตอร a i (i = 1,2,3) ที่แสดงในรูปที่ 6(a) สแปนทางบวกดวยมุม θ
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ในขณะที่เวกเตอร a i (i = 1,2,3) ที่แสดงในรูปที่ 6(b) ไมสแปนทางบวกดวยมุม θ เนือ่ งจากมีสาม
เวกเตอร b i ∈ Ci (i = 1,2,3) บางเวกเตอรที่ไมสแปนทางบวกใน ℜ 2 ซึ่งเห็นไดชัดวาเวกเตอร
สามเวกเตอรจะสแปนทางบวกดวยมุม θ ใน ℜ 2 ก็ตอเมื่อมุมระหวางทุกเวกเตอรมีคานอยกวา
π − 2θ

ทฤษฎีบท 6 เงื่อนไขเพียงพอสําหรับการจับดวยนิว้ จํานวนสามนิว้ เพื่อใหอยูใน
สภาพสมดุลโดยที่แรงทีจ่ ุดสัมผัสทั้งสามไมเปนศูนย และไมขนานกันคือ (Pa) มีเสนในกรวยเสียด
ทานสองดานที่จุดสัมผัสทัง้ สามตัดกัน ณ จุด ๆ หนึ่ง และ (Pc) เวกเตอรตั้งฉากภายใน1 (internal
normal) ที่จุดสัมผัสทั้งสามเวกเตอรสแปนทางบวกดวยมุม θ ใน ℜ 2
การพิสูจนทฤษฎีบทนี้แสดงใน [8] ซึ่งจะสังเกตเห็นวาการแทนเงื่อนไข Pb ใน
ทฤษฎีบท 4 ดวยเงื่อนไข Pc ที่เครงครัดกวา ทําใหมีการจับบางคอนฟกุเรชันเปนไปตามทฤษฎีบท
4 แตไมเปนไปตามทฤษฎีบท 6 ถึงการจับตามทฤษฎีบท 6 จะทําใหการจับบางสวนขาดหายไป
แตการจับสวนที่ขาดหายไปนั้นสวนหนึ่งคือการจับดวยนิ้วจํานวนสองนิว้ ดังแสดงใน [8] เหตุผลที่
ใชเงื่อนไขที่เครงครัดกวาก็เพื่อการสรางกราฟการสลับนิ้วอันจะกลาวในหัวขอที่ 3.2
a1

a1

C1 θ θ

C1
C3

a2

C3
C2

a2
a3

C2

(a)

a3

(b)

รูปที่ 6 การสแปนทางบวกดวยมุม θ ของเวกเตอรสามเวกเตอรใน ℜ 2

1

เวกเตอรตั้งฉากที่พุงเขาหาเนื้อวัตถุ
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บทที่ 3
กราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
เปาหมายหลักของวิทยานิพนธนี้คือ การหาวิธีคํานวณหาลําดับของการวาง
ตําแหนงของนิว้ หุน ยนตบนวัตถุหลายเหลีย่ มในสองมิติเพือ่ เปลี่ยนคอนฟกุเรชันของการจับ โดยใน
ระหวางกระบวนการเปลี่ยนแปลงคอนฟกเุ รชันนี้ การจับยังคงคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรตลอดทั้ง
กระบวนการ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเกีย่ วกับการเปลี่ยนการจับและลําดับการเปลี่ยนนิ้ว
หัวขอที่ 3.1 จะนําเสนอตัวอยางลําดับการเปลี่ยนการจับที่ตองการ กอนที่จะนําเสนอวิธีการสราง
กราฟการสลับนิ้วซึง่ เปนโครงสรางที่ใชคาํ นวณหาลําดับการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้ว โดยในบทนี้
สนใจกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท ซึ่งเปนประเด็นหลักในวิทยานิพนธนี้
การนําเสนอเริม่ ที่หวั ขอที่ 3.2 จะขอกลาวถึงการระบุคอนฟกเุ รชันของการจับแบบคอนเคอรเรนท
ดวยจุดบนระนาบ หัวขอที่ 3.3 จะทําการอธิบายกระบวนการสลับนิ้วเพื่อเปลี่ยนเปนการจับบน
ดานที่ตา งกัน แตการสลับนิว้ ไมสามารถทําไดหากตําแหนงการจับในขณะนั้นไมเหมาะสม
จําเปนตองอาศัยการจัดวางนิ้วซึง่ จะกลาวในหัวขอที่ 3.4 สวนสุดทายของบทจะกลาวถึงการ
คํานวณหากราฟการสลับนิว้ ในหัวขอที่ 3.5
3.1 ตัวอยางลําดับของการเปลี่ยนนิว้
พิจารณาตัวอยางมือหุน ยนตที่มีนวิ้ รูปวงกลม 4 นิ้ว ซึ่งทําการจับวัตถุหลาย
เหลี่ยม เริ่มดวยการจับที่มีคณ
ุ สมบัติฟอรซโคลสเชอรดวยนิว้ 1, 2 และ 3 ดังรูปที่ 7(a) เมื่อนิ้วที่ 4
วางตัวอยูในตําแหนงดังรูปที่ 7(b) จะสงผลใหการจับดวยนิ้ว 1, 2 และ 4 มีคุณสมบัติฟอรซโคลส
เชอร และทําใหสามารถยกนิ้ว 3 ออกไดโดยที่การจับยังคงมีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรอยูดังรูปที่
7(c) จะเห็นไดวาการเปลี่ยนการจับขางตนเกิดจากการสลับนิ้วที่ใชในการจับ จึงเรียกการกระทํานี้
วา การสลับนิว้ (finger switching) ในขณะนี้จะเห็นวานิว้ 3 ไมมีความเกีย่ วของกับการจับวัตถุ
จึงสามารถนําไปใชในการสลับนิ้วในการเปลี่ยนการจับครั้งตอไปได อยางไรก็ตามการสลับนิ้วอาจ
ไมสามารถทําไดโดยทันทีหลังจากการสลับนิ้วครั้งกอนหนา จึงตองทําการเปลีย่ นแปลงตําแหนง
ของนิ้วบางนิ้วกอน เชน ในการจับดังรูปที่ 7(c) ถาตองการทําการจับดวยสองนิ้วที่มคี ุณสมบัติ
ฟอรซโคลสเชอรบนดาน E a และ Eb จะเห็นวาไมวาจะวางนิ้ว 3 ไวบนจุดใดบนดาน Eb ก็ไม
สามารถทําการจับดวยสองนิว้ ที่มีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรได ดังนัน้ เพื่อใหสามารถทําการจับได
ตองเลื่อนนิ้ว 2 ไปทางขวาดังรูปที่ 7(d) โดยในขณะทีน่ วิ้ 2 ทําการเคลื่อนที่ จะตองอยูบนผิววัตถุ
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เสมอและยังทําการจับดวยสามนิว้ ทีม่ ีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรรวมกับนิ้ว 1 และ 4 ตลอด (โดย
การเลื่อนนิ้ว [19] หรือหมุนนิ้ว [20]) จนกระทั่งนิ้ว 2 อยูใ นตําแหนงที่เหมาะสม จึงจะนํานิว้ 3 มา
วางบนดาน Eb แลวทําใหเกิดการจับสองนิ้วทีม่ ีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรไดดังรูปที่ 7(e) จากนัน้
จะสามารถปลอยนิ้ว 1 และ 4 เพื่อนําไปใชในการเปลีย่ นแปลงการจับในครั้งตอไปได การเปลี่ยน
ตําแหนงของนิว้ เพื่อใหสามารถทําการสลับนิ้วไดเรียกวา การจัดวางนิ้ว (finger aligning)
จะเห็นวาเราสามารถพิจารณาการเปลี่ยนการจับในรูปของลําดับของการสลับนิว้
และการจัดวางนิว้ ที่เหมาะสมได วิธที ี่จะนําเสนอคํานวณลําดับดังกลาวดวยการคนในกราฟการ
สลับนิ้ว ซึง่ แตละจุดยอดในกราฟนี้จะแทนเซตของการจับที่มีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร โดยคูข อง
การจับที่อยูในจุดยอดเดียวกันนัน้ สามารถทําการเปลี่ยนแปลงการจับดวยการจัดวางนิ้วไดเสมอ
และจุดยอดสองจุดยอดในกราฟจะมีเสนเชื่อมระหวางกันไดก็ตอเมื่อสามารถทําการสลับนิ้ว
ระหวางการจับแบบหนึง่ ซึ่งเปนสมาชิกของจุดหนึ่งในกราฟใหเปนการจับอีกแบบหนึง่ ซึ่งเปน
สมาชิกของอีกจุดหนึ่งในกราฟได
3

Eb

3
1

1

1

4

2

(a)
Eb

1

3

1

4

Ea

2

(d)

Ea

(b)

2

4

(c)

2

Eb

3

Eb

4

Ea

2

(e)

Ea

2

(f)

รูปที่ 7 ตัวอยางลําดับของการจับ
กราฟการสลับนิ้วเปนโครงสรางที่สื่อถึงความสามารถในการเปลี่ยนตําแหนงของ
นิ้วโดยที่แตละจุดยอดในกราฟแทนเซตของการจับบนสองดานหรือสามดานที่ตา งกัน อีกทั้งยัง
แสดงถึงการจัดวางนิ้วระหวางการจับในเซตเดียวกันดวย เสนเชื่อมระหวางจุดยอดแสดงถึงการ
สลับนิ้วระหวางการจับที่อยูในเซตการจับของสองจุดยอดที่เกี่ยวของ ดังนั้นสิง่ ทีเ่ ราตองการในการ
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สรางกราฟการสลับนิ้วคือจุดยอดและเสนเชื่อมทัง้ หมดในกราฟ จุดยอดนั้นหาไดจากการ
คํานวณหาเซตของการจับทีม่ ีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรบนแตละสองดานและสามดาน ในขณะที่
เสนเชื่อมระหวางสองจุดยอดสามารถหาไดจากการซอนทับกันของเซตการจับทีถ่ ูกแทนดวยจุด
ยอดทั้งสอง
การสรางกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนทอยูบนพืน้ ฐานทาง
ทฤษฎีการจับซึ่งทําใหเราสามารถแทนเซตของการจับแบบคอนเคอรเรนทไดดวยพื้นที่บนระนาบ
พื้นที่นี้แสดงถึงความสามารถในการจัดวางนิว้ ระหวางการจับแบบคอนเคอรเรนทใด ๆ บนพืน้ ที่
เดียวกัน เราระบุการสลับนิว้ ที่เปนไปไดจากพืน้ ที่ซึ่งทับซอนกัน โดยในหัวขอตอไปจะแสดงถึงการ
แทนเซตของการจับแบบคอนเคอรเรนทดว ยพืน้ ที่ดังกลาว
3.2 การแทนการจับแบบคอนเคอรเรนท
โดยทั่วไปคอนฟกุเรชันของการจับดวยสามนิ้วบนดานทัง้ สามทีก่ ําหนดไวแลวนัน้
สามารถเขียนในรูปของระยะหางระหวางนิ้วกับจุดเริ่มตนของดานที่เกีย่ วของ นัน่ คือเราตองการใช
สามตัวแปรในการเขียนระบุคอนฟกุเรชันของการจับ แตการจับแบบคอนเคอรเรนทตามทฤษฎีบท
6 นั้นมีคุณสมบัติทางเรขาคณิตที่อนุญาตใหใชจุดบนระนาบในการระบุคอนฟกุเรชันของการจับได
นั่นคือการใชสองตัวแปรในการระบุคอนฟกุเรชันของการจับ เพื่อประกอบการอธิบาย ใหพิจารณา
รูปที่ 8 โดยขอกําหนดให E a , Eb , E c คือ ดานสามดานที่เวกเตอรตงั้ ฉากภายใน สแปนทางบวก
ในระนาบดวยมุม θ (เปนไปตามเงื่อนไข Pc ในทฤษฎีบท 6) พิจารณาจุด x 0 เมื่อฉายกรวยเสียด
ทานจากจุดนีใ้ นทิศทางตรงขามกับเวกเตอรตั้งฉากภายในของแตละดานลงบนดานที่สัมพันธกัน
จะไดผลลัพธเปนสวนของเสนตรงดังรูปที่ 8(a) แทนสวนของเสนตรงนี้ดวย E a′ , Eb′ , E c′ หาก
พิจารณาการจับบนตําแหนง x a , x b , x c ใด ๆ บนสวนของเสนตรงทั้งสามนี้ จะเห็นวากรวยเสียด
ทานสองดานที่มี x a , x b , x c เปนจุดยอดจะตัดกันไดเปนพืน้ ทีซ่ ึ่งมี x 0 อยูภายในเสมอ (รูปที่
8(b)) ดังนั้นจุด x a , x b , x c ใด ๆ ที่อยูใน E a′ , Eb′ , E c′ ตามลําดับ จะสอดคลองกับเงื่อนไข Pa ใน
ทฤษฎีบท 6 ทําใหเราสามารถแทนเซตของการจับแบบคอนเคอรเรนทดวยจุด x 0 ได
ทฤษฎีบท 7 เงื่อนไขเพียงพอสําหรับการจับดวยสามนิว้ เพื่อทําการจับแบบคอน
เคอรเรนทคือ เวกเตอรตั้งฉากภายในของสามดานทีถ่ ูกจับสแปนทางบวกบนระนาบดวยมุม θ
และมีจุด x 0 ซึ่งถานํามาใชเปนจุดยอดของการวาดกรวยเสียดทานไปในทิศทางตรงขามกับ
เวกเตอรตั้งฉากภายในจะตัดกับดานทั้งสาม
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นอกจากนี้จุด x 0 ที่สอดคลองกับทฤษฎีบท 7 ยังสงผลใหไดสวนของเสนตรง
E a′ , E b′ , E c′ เปนบริเวณสัมผัสอิสระ ซึง่ นิ้วสามารถวางตัวอยูท
 ี่ตําแหนงใด ๆ ในบริเวณนี้จะทําให
เกิดการจับเปนแบบคอนเคอรเรนทเสมอ สําหรับสามดานที่กาํ หนดใหนี้ เราจะขอเรียกเซตของจุด
x 0 ที่เปนไปไดทงั้ หมดวา โฟกัสเซลล (focus cell) ของดาน E a , Eb และ E c เพื่อความสะดวกใน
การอางถึงจะขอแทนโฟกัสเซลลของทัง้ สามดานนี้ดวยสัญลักษณ Fa,b,c การหาโฟกัสเซลลนี้ทาํ ได
โดยการคํานวณหาอินเตอรเซกชันของพืน้ ที่สามพืน้ ที่ ซึง่ แตละพืน้ ทีห่ าไดจากการยูเนียนกันของ
กรวยเสียดทานสองดานที่มจี ุดยอดเปนจุดทุกจุดบนแตละดานที่ถูกจับ (บริเวณที่แรเงาในรูปที่ 8
(c) แสดงโฟกัสเซลล) ดวยวิธีสรางโฟกัสเซลลที่กลาวมา จะเห็นไดวา การฉายกรวยเสียดทานจาก
ตําแหนงใด ๆ ในโฟกัสเซลลดวยทิศทางตรงขามกับเวกเตอรตั้งฉากภายในของแตละดานทีถ่ ูกจับ
จะทําใหไดบริเวณสัมผัสอิสระเสมอ ดังนัน้ โฟกัสเซลลจงึ สามารถแทนเซตของการจับแบบคอน
เคอรเรนทได และโฟกัสเซลลนี้เองที่ถกู เขียนใหอยูในรูปของจุดยอดในกราฟการสลับนิ้ว
E c′

Ec

Eb

Eb′

E c′

Eb′

xc

Ea
E a′

(a)

xb

.

x0
E a′

Ec

Eb
Fa ,b ,c

x0
xa

(b)

Ea

(c)

รูปที่ 8 โฟกัสเซลลสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
3.3 การสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
การสลับนิว้ ระหวางสองการจับสามารถทําไดเมื่อเซตของสองการจับนัน้ มีสวนที่
ซอนทับกัน สําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนทแลวเซตของการจับที่กลาวถึงคือ โฟกัสเซลล ดังนั้น
การสลับนิว้ ระหวางการจับแบบคอนเคอรเรนทจงึ เกิดขึ้นในสวนที่เปนอินเตอรเซกชันของโฟกัส
เซลลทั้งสอง พิจารณาสองโฟกัสเซลล Fa,b,c (รูปที่ 9(a)) และ Fa,b,d (รูปที่ 9(b)) ซึ่งมีสวนที่ซอนทับ
กันดังรูปที่ 9 กําหนดให q เปนจุดที่อยูในโฟกัสเซลลทั้งสอง หรือกลาวอีกนัยหนึง่ วา จุด q อยูใน
เซตของการจับแบบคอนเคอรเรนทบนสามดาน Ea , Eb , Ec และอีกสามดาน Ea , Eb , Ed สมมติ
ใหนวิ้ 1, 2 และ 3 วางอยูบนดาน Ea , Eb และ Ec เพือ่ ทําการจับแบบคอนเคอรเรนทที่ถูกแทนดวย
จุด q จะเห็นวาเราสามารถเปลี่ยนการจับนี้เพื่อใหเปนการจับแบบคอนเคอรเรนทบนดาน Ea , Eb
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และ Ed ดวยการวางตําแหนงนิว้ 4 บนจุดใด ๆ ในสวนของเสนตรงที่เกิดจากการตัดกันระหวาง
ดาน Ed กับกรวยเสียดทานทีถ่ ูกวาดยอนกลับ ณ จุด q ได (รูปที่ 9(c)) เมื่อนิ้ว 4 ถูกวางอยูบน
ดาน Ed จะสามารถยกนิว้ 3 ออกจากดาน Ec ได กระบวนการดังกลาวนี้สง ผลใหเกิดการสลับนิ้ว
จากการจับแบบคอนเคอรเรนทบนดาน Ea , Eb , Ec ดวยนิว้ 1, 2, 3 ไปเปนการจับแบบคอนเคอร
เรนทบนดาน Ea , Eb , Ed ดวยนิว้ 1, 2, 4 ดังนัน้ จึงสรุปไดวา การสลับนิ้วระหวางการจับแบบคอน
เคอรเรนทจะเกิดขึ้นไดตรงสวนที่โฟกัสเซลลทั้งสองซอนทับกัน และดานทีถ่ ูกจับระหวางสองการจับ
นี้มีดานที่ตา งกันหนึง่ ดานเทานัน้
Ec
Fa,b,c

Ed

.

q
Eb

(a)

Ec

4

Fa,b,d

.
q
Ea

3

Ed

q
Eb

Ea

Ea
1

Eb

Fa,b,c ∩ Fa,b,d 2

(b)

(c)

รูปที่ 9 การสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
3.4 การจัดวางนิว้ สําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
การสลับนิว้ ไมสามารถกระทําไดหากโฟกัสเซลลของการจับแบบคอนเคอรเรนท
ทั้งสองไมมีสวนที่ซอนทับกันดังแสดงในรูปที่ 10(a) เราจะสังเกตเห็นวา Fa,b,c ∩ Fb,d ,e = φ ดังนั้น
จึงไมมีโอกาสที่จะทําการสลับนิ้วระหวางการจับแบบคอนเคอรเรนทบนดาน Ea , Eb , Ec กับการ
จับแบบคอนเคอรเรนทบนดาน Eb , Ee , Ee แตถึงกระนั้นหากเราสมมติใหจุด q1 อยูในโฟกัสเซลล
Fa ,b,c และ Fa ,b,d ซึง่ สามารถทําการสลับนิ้วเพื่อเปลี่ยนเปนการจับบนดาน Ea , Eb , Ed ได
หลังจากการสลับนิ้วแลวหากสามารถปรับเปลี่ยนตําแหนงของนิ้วซึ่งเกิดการจับที่แทนดวยจุด q1
ใหเปนการจับที่แทนดวยจุด q 2 ในพืน้ ที่ Fa,b,d ∩ Fb,d ,e จะสงผลใหสามารถทําการสลับนิ้วจาก
การจับบนดาน Ea , Eb , Ed เปนการจับบนดาน Eb , Ee , Ee ตามตองการได
กระบวนการเปลี่ยนการจับที่แทนดวยจุด q1 ใหเปนการจับที่แทนดวยจุด q 2
โดยทีท่ ั้งสองจุดนี้อยูในโฟกัสเซลลเดียวกันคือการจัดวางนิว้ นัน่ เอง การจัดวางนิ้วสามารถทําได
ดวยการเลื่อนนิ้ว หมุนนิ้ว หรือการสลับนิ้วในบริเวณสัมผัสอิสระ โดยเชื่อมั่นไดวาในระหวาง
กระบวนการดังกลาวนี้ การจับวัตถุยงั คงคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรตลอดทั้งกระบวนการ ดังแสดง
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ในรูปที่ 10(b) ซึ่งกําหนดใหจดุ q1 และ q 2 อยูในโฟกัสเซลล Fa ,b,d ทัง้ คู เมื่อเราวาดกรวยเสียด
ทานในทิศทางตรงขามกับเวกเตอรตั้งฉากของดานทัง้ สามที่จุด q1 ไปตัดกับดานทั้งสามสงผลใหได
บริเวณสัมผัสอิสระ Ea′ , Eb′ , Ed′ และทําเชนเดียวกันนี้กับจุด q 2 ไดบริเวณสัมผัสอิสระ Ea′′ ,
Eb′′ , Ed′′ เริ่มดวยการจับเริ่มตนโดยนิ้วทั้งสามอยูท
 ี่ตําแหนง x a ∈ Ea′ , x b ∈ Eb′ และ x d ∈ Ed′
ซึ่งถูกแทนดวยจุด q1 แลวทําการเคลื่อนยายนิ้วจากตําแหนง x i ไปยัง x′i ∈ Ei′ ∩ Ei′′ (i = a, b, d )
จะเห็นไดวาการจับในตําแหนง x′i (i = a, b, d ) สามารถแทนดวยจุด q 2 นอกจากนี้ยงั มัน่ ใจไดวา
การจับวัตถุยังคงคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรตลอดขั้นตอนการเคลื่อนที่ของนิว้ ในบริเวณสัมผัส
อิสระที่เกิดจากจุด q1 นอกเหนือจากการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้วดวยการเลื่อนนิว้ หรือหมุนนิว้ แลว
ยังสามารถนําการสลับนิว้ มาใชในแตละบริเวณสัมผัสอิสระได โดยทําการวางนิ้วที่ไมเกี่ยวของกับ
การจับในขณะนั้นไว ณ ตําแหนง x′i แลวยกนิ้วที่ตําแหนง x i ออก แตดวยขอกําหนดของจํานวน
นิ้วที่ใชในการจับแบบคอนเคอรเรนท ทําใหมีเพียงนิว้ เดียวที่ไมเกี่ยวของกับการจับแบบคอนเคอร
เรนทในขณะใด ๆ การสลับนิ้วจึงทําไดในบริเวณสัมผัสอิสระเดียวเทานั้นในเวลาใดเวลาหนึง่ และ
ดวยความตอเนื่องในโฟกัสเซลลเดียวกันทําใหทุกจุดในโฟกัสเซลลมจี ดุ ใกลเคียงเสมอ ซึง่ การวาด
กรวยเสียดทานในทิศทางตรงขามกับเวกเตอรตั้งฉากของดานทัง้ สามที่มีจุดยอดคือจุดใกลเคียงกัน
ยอมไดบริเวณสัมผัสอิสระทีซ่ อนทับกัน ดังนั้นเราจึงสามารถทําการจัดวางนิว้ ระหวางการจับที่ถกู
แทนดวยจุดใด ๆ ในโฟกัสเซลลเดียวกันไดเสมอ
E d′ ∩ E d′′

Fb,d,e
Fa,b,c

.

q1

q1

.q

Fa,b,d

2

Fa,b,d

(a)

q2

E a′ ∩ E a′′

Eb′ ∩ Eb′′

(b)

รูปที่ 10 การจัดวางนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
3.5 การคํานวณหากราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
เซตของการจับแบบคอนเคอรเรนทที่ตองการคํานวณหาคือโฟกัสเซลล การที่เรา
จะสามารถคํานวณหาทุกโฟกัสเซลลสิ่งที่ตอ งคํานึงถึงก็คอื ดานของวัตถุหลายเหลีย่ มสามดานใด ๆ
ที่สอดคลองกับทฤษฎีบท 7 วิธีหนึง่ ทีท่ ําไดคือ นําทุก ๆ สามดานมาทําการทดสอบวาตรงตาม
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เงื่อนไขของทฤษฎีบท 7 หรือไม แตเราสามารถลดจํานวนของสามดานที่จะทําการพิจารณาไดดว ย
การนําเงื่อนไขที่วา เวกเตอรตั้งฉากของทัง้ สามดานตองสแปนทางบวกบนระนาบดวยมุม θ โดย
ในหัวขอนี้จะกลาวถึงอัลกอริทึมในการหาสามดานที่สอดคลองกับทฤษฎีบท 7
อัลกอริทึมที่ขอนําเสนอนี้อาศัยโครงสราง EdgeStruct เพื่อใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
แตละดานประกอบดวย (1) id คือตัวเลขเฉพาะของแตละดาน และ (2) normalAngle เปนมุม
ระหวางเวกเตอรตั้งฉากของดานนัน้ กับแกน x ในหนวยเรเดียนมีคาจาก 0 ถึง 2π ขอมูลทีร่ ับเขา
มาคือแถวลําดับ allEdge[1..n] ซึ่งเก็บ EdgeStruct ของทุกดาน อัลกอริทึมนี้เริ่มดวยการจัดเรียง
allEdge ในลําดับที่เพิ่มขึ้นของคา normalAngle แลวสรางแถวลําดับ upper[1..m1] เพื่อเก็บทุก
EdgeStruct ที่มีคา normalAngle อยูในชวง [0, π ) และแถวลําดับ lower[1..m2] เก็บทุก
EdgeStruct ที่อยูนอกชุดลําดับ upper แลวทําการจัดเรียง upper ในลําดับที่เพิ่มขึน
้ ของคา
normalAngle และทําการจัดเรียง lower ในลําดับที่ลดลงของคา normalAngle (ใชเวลา O (n)
เนื่องจาก upper และ lower ถูกสรางจาก allEdge ซึ่งถูกจัดเรียงมาแลว) แลวทําตามขั้นตอนดัง
จะขออธิบายดวยรหัสเทียมดังนี้
1: for i = 1 to m1 do
α = upper[i].normalAngle
2:
j=1
3:
4:
while j ≤ m2 and lower[j].normalAngle > α + π + 2θ do
β = lower[j].normalAngle
5:
6:
for each k such that
allEdge[k].normalAngle > β - π + 2θ and
allEdge[k].normalAngle < α + π - 2θ do
7:
generate candidate triple of edges:
{upper[i].id, lower[j].id, allEdge[k].id}
j=j+1
8:

อัลกอริทึมนีท้ าํ การเลือกเวกเตอรตั้งฉากมาหนึ่งเวกเตอรเพื่อจํากัดขอบเขตของ
การเลือกเวกเตอรตั้งฉากเวกเตอรถัดไป โดยทําการเลือกเวกเตอรตั้งฉากตัวแรกจาก upper
(บรรทัดที่ 1) และเลือกเวกเตอรตั้งฉากที่สองจาก lower (บรรทัดที่ 4) ตามหลักทีว่ าเวกเตอรสาม
เวกเตอรที่สแปนทางบวกบนระนาบดวยมุม θ จะไมอยูในครึ่งวงกลมเดียวกัน เมื่อเวกเตอรตั้งฉาก
เวกเตอรแรกถูกเลือกแลว เวกเตอรตั้งฉากเวกเตอรที่สองตองทํามุมกับเวกเตอรแรกนอยกวา
ี่ องในครึ่งวงกลมลางและอยูภายนอกกรวยทีม่ ี
π − 2θ ซึ่งคือการเลือกเวกเตอรตั้งฉากเวกเตอรทส
กึ่งกลางคือเวกเตอรที่มีทิศทางตรงกันขามกับเวกเตอรตั้งฉากเวกเตอรแรกดวยครึ่งมุม 2θ (รูปที่
11(b)) สงผลใหไดสองพืน้ ทีซ่ ึ่งเวกเตอรตั้งฉากเวกเตอรที่สองมีสทิ ธิท์ จี่ ะถูกเลือก (พืน้ ที่ A และ B
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ในรูปที่ 11) แตพื้นที่ที่มีคา มุมนอยกวา (พืน้ ที่ B) ไมจําเปนตองใหความสนใจเนื่องจากการเลือก
เวกเตอรตั้งฉากเวกเตอรที่สองจากพืน้ ทีน่ ที้ ําใหไดเวกเตอรตั้งฉากเวกเตอรที่สามซึง่ เคยถูกเลือกมา
ในการพิจารณารอบกอนหนานี้แลว ทําใหเกิดการพิจารณาสามเวกเตอรเดียวกันซ้าํ อีกครั้ง ดังนัน้
เวกเตอรที่สองจึงทําการเลือกจากพื้นที่ A เทานั้น หลังจากทําการเลือกเวกเตอรตั้งฉากสอง
เวกเตอรแลว การเลือกเวกเตอรที่สามจะถูกจํากัดขอบเขตดวยขอกําหนดของการสแปนทางบวก
บนระนาบดวยมุม θ ของทั้งสามเวกเตอร (บรรทัดที่ 6 และพื้นที่ C ในรูปที่ 11(c)) หลังจากทําการ
เลือกเวกเตอรตั้งฉากของทัง้ สามดานขั้นตอนตอไปคือการหาโฟกัสเซลลของการจับบนสามดานนัน้
ดังไดกลาวไวในหัวขอที่ 3.2

π

upper

i

lower

j

(a)

0
2π

2θ

B

2θ

2θ

(b)

A

2θ

C2θ

2θ

i
j

(c)

รูปที่ 11 การเลือกเวกเตอรตั้งฉากของสามดานสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
เมื่อไดครบทุกจุดยอดในกราฟที่ระบุทุกการจับแบบคอนเคอรเรนทแลว สิ่งตอง
คํานวณหาตอไปคือเสนเชื่อมระหวางจุดยอดในกราฟ เนื่องจากวิทยาพนธนี้กาํ หนดใหมือหุน ยนต
มีนิ้วจํานวนสีน่ ิ้ว ดังนั้นจุดยอดสองจุดที่จะนํามาพิจารณาหาเสนเชื่อมตองแทนสองการจับที่มีดาน
ตางกันหนึง่ ดาน โดยสองจุดยอดนั้นจะเชือ่ มตอกันเมื่อโฟกัสเซลลที่สมั พันธกับจุดยอดทั้งสองมี
สวนที่ซอนทับกัน ตําแหนงของนิ้วที่สามารถทําการสลับนิ้วระหวางการจับของสองจุดยอดหาได
จากการพิจารณาจุดที่อยูในอินเตอรเซกชันของทัง้ สองโฟกัสเซลล การจับที่แทนดวยจุดดังกลาว
จะสามารถรักษาตําแหนงของสองนิ้วในขณะที่สามารถสลับนิ้วที่สามเพื่อเปลี่ยนการจับ
นอกจากนี้แตละจุดยอดในกราฟยังแสดงถึงความสามารถในการจัดวางนิ้วระหวางการจับทีถ่ ูก
แทนดวยจุดในโฟกัสเซลลเดียวกันดวย ที่ทาํ เชนนี้ไดเพราะความตอเนื่องในโฟกัสเซลลทําให
สามารถรักษาการจับแบบคอนเคอรเรนทไดโดยรักษาตําแหนงของสองนิ้วและเลื่อนตําแหนงของ
นิ้วที่สามอยางตอเนื่องในบริเวณสัมผัสอิสระ

23

บทที่ 4
กราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับดวยสองนิ้วและการจับแบบขนาน
ในบทนี้จะขอกลาวถึงการคํานวณกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับอีกสองแบบที่
เหลือคือ การจับดวยสองนิว้ ในหัวขอที่ 4.1 และการจับแบบขนานในหัวขอที่ 4.2 การจับดวยสอง
นิ้วถือวามีบทบาทที่สําคัญในฐานะที่เปนตัวเชื่อมโยงระหวางการจับแบบคอนเคอรเรนทและการ
จับแบบขนาน ซึง่ การจับทัง้ สองแบบนี้ไมสามารถทําการสลับนิ้วระหวางกันไดโดยตรงดวยเงื่อนไข
ของเวกเตอรตงั้ ฉากสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนทและการจับแบบขนานทําใหเวกเตอรตั้งฉาก
สองเวกเตอรใด ๆ ทีท่ ําการจับแบบคอนเคอรเรนทไมสอดคลองกับเงื่อนไขของการจับแบบขนาน
การจับดวยสองนิว้ จึงถูกนํามาเปนตัวกลางในการสลับนิว้ ดังนัน้ การสลับนิ้วระหวางการจับใด ๆ
จึงเปนไปตามแผนภาพในรูปที่ 12

concurrent
grasps

2-fingered
grasps

parallel
grasps

รูปที่ 12 แผนภาพการสลับนิ้ว
คอนฟกุเรชันของการจับดวยสองนิว้ ถูกระบุดวยจุดบนระนาบเหมือนกับการจับ
แบบคอนเคอรเรนท ทําใหการสลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบคอนเคอรเรนท
หาไดจากการตัดกันของโฟกัสเซลล ในขณะที่คอนฟกุเรชันของการจับแบบขนานถูกระบุดวย
ตําแหนงบนดานทั้งสาม สงผลใหเซตของการจับแบบขนานที่แทจริงเปนปริมาตรในสามมิติทมี่ ี
ความซับซอนในการคํานวณ วิทยานิพนธนี้จงึ ขอเสนอวิธีการหาเซตของการจับแบบขนาน โดย
พิจารณาการวางตัวของดานทัง้ สามแทนการหาเซตของการจับแบบขนานโดยตรงในหัวขอที่ 4.2.1
และดวยความแตกตางของการระบุคอนฟกุเรชันของการจับดวยสองนิ้วและการจับแบบขนาน
วิทยานิพนธนจี้ ึงขอเสนอวิธกี ารสลับนิว้ ระหวางการจับทัง้ สองแบบนี้ในหัวขอที่ 4.2.2
4.1 กราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับดวยสองนิ้ว
การจับดวยสองนิว้ ถือวามีความสําคัญเนือ่ งจากใชนวิ้ จํานวนนอยกวา สงผลให
การสลับนิว้ มีโอกาสเกิดขึ้นไดมากกวาการจับดวยสามนิว้ อีกทั้งการจับดวยสองนิ้วยังสามารถทํา
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การเชื่อมโยงการจับแบบคอนเคอรเรนทและการจับแบบขนานซึ่งไมสามารถทําการสลับนิ้วระหวาง
การจับสองแบบนี้ไดโดยตรง หัวขอที่ 4.1.1 จะกลาวถึงการระบุคอนฟกุเรชันของการจับดวยสอง
นิ้วดวยจุดบนระนาบ จากนัน้ จะขอกลาวถึงการสลับนิว้ ในหัวขอที่ 4.1.2 นอกจากการสลับนิ้ว
ระหวางการจับดวยสองนิ้วแลว ยังจะขอกลาวถึงการสลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิว้ และการจับ
แบบคอนเคอรเรนท ตามดวยการจัดวางนิว้ ในหัวขอที่ 4.1.3 และหัวขอที่ 4.1.4 จะอธิบายถึง
วิธีการคํานวณกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับดวยสองนิว้
4.1.1 การแทนการจับดวยสองนิ้ว
การจับดวยสองนิว้ สามารถถูกแทนดวยจุดบนระนาบดวยการดัดแปลงเพียง
เล็กนอยจากการแทนการจับแบบคอนเคอรเรนท เพื่อความเขาใจขอใหพิจารณารูปที่ 13(a) ซึ่ง
แสดงการจับดวยสองนิ้วที่จดุ x a บนดาน Ea และจุด x b บนดาน Eb ตามทฤษฎีบท 3 เมื่อ
พิจารณาถึงเงือ่ นไขที่เสนเชือ่ มระหวางจุดสองจุดนี้จะตองวางตัวอยูในกรวยเสียดทางสองดานทัง้
สองกรวย เงื่อนไขนี้เปนจริงเมื่อนํากรวยเสียดทานสองดานทั้งสองกรวยมาวาดทีจ่ ุดเดียวกันแลวมี
สวนตัดกันดังกรวย C ∩2 ที่แรเงาในรูปที่ 13(b) หรือกลาวอีกนัยหนึง่ วาการที่จะมีสว นตัดกันของ
กรวยเสียดทานก็ตอเมื่อเวกเตอรตั้งฉากของสองดานที่เกีย่ วของทํามุมกันอยูในชวง
้ ําใหเราสามารถทําการแทนการจับสองนิ้วดวยจุดบนระนาบ
(π − 2θ , π + 2θ ) และกรวย C ∩2 นีท
โดยการวาดกรวย C ∩2 ที่มจี ุดยอดคือจุด x 0 ไปตัดกับดานที่ถกู จับทัง้ สองดานแลวไดสวนของ
เสนตรง Ea′ และ Eb′ ซึ่งสวนของเสนตรงสองเสนนี้ก็คือบริเวณสัมผัสอิสระตามที่ [5] ไดกลาวไว
นั่นเอง (รูปที่ 13(c)) โดยไมวานิ้วจะวางอยูที่ตําแหนงใดในบริเวณสัมผัสอิสระยอมเปนการจับดวย
สองนิว้ ที่สอดคลองกับทฤษฎีบท 3 เสมอ ดังนัน้ จุด x 0 จึงสามารถแทนเซตของการจับดวยสองนิ้ว
ได และขอสรุปเปนทฤษฎีบทดังนี้
ทฤษฎีบท 8 เงื่อนไขจําเปนและเพียงพอสําหรับจุดจับสองจุดเพื่อใหเกิดการจับที่
อยูในสภาพสมดุลคือ เวกเตอรทั้งสองที่ตั้งฉากกับดานทีส่ ัมผัสและมีทศิ ทางพุง เขาหาเนื้อวัตถุทาํ
มุมกันอยูในชวง (π − 2θ , π + 2θ ) และมีจุด x 0 ซึ่งถานํามาใชเปนจุดยอดของการวาดกรวย C ∩2
จะตัดกับดานทั้งสอง
สิ่งที่มีความสัมพันธระหวางการจับดวยสองนิว้ และจุดยอดในกราฟคือเซตของ
การจับดวยสองนิว้ บนสองดานทีก่ ําหนดให ซึ่งเซตนี้คอื พื้นที่บนระนาบที่ครอบคลุมตําแหนง x 0 ที่
สอดคลองกับทฤษฎีบท 8 สําหรับสองดานนั้น เราจะขอเรียกพืน้ ที่ดงั กลาววา โฟกัสเซลล ของดาน
Ea และ Eb ขอแทนโฟกัสเซลลนี้ดว ยสัญลักษณ Fa ,b การหาโฟกัสเซลลนี้ทาํ ไดโดยการ

25

คํานวณหาอินเตอรเซกชันของสองพืน้ ที่ซึ่งแตละพื้นที่หาไดจากการยูเนียนกันของกรวย C ∩2 ที่มจี ุด
ยอดคือทุกจุดของแตละดานที่ถูกจับ (บริเวณที่แรเงาในรูปที่ 13(d) แสดงโฟกัสเซลล) ดวยวิธีสราง
โฟกัสเซลลที่กลาวมาจะเห็นไดวาการวาดกรวย C ∩2 ทีม่ ีจุดยอดคือตําแหนงใด ๆ ในโฟกัสเซลลไป
ตัดกับดานที่ถกู จับ จะทําใหไดบริเวณสัมผัสอิสระเสมอ ดังนัน้ โฟกัสเซลลจึงสามารถแทนเซตของ
การจับดวยสองนิว้ และโฟกัสเซลลนี้เองคือพื้นที่บนระนาบที่มีความสัมพันธกับจุดยอดในกราฟ
การสลับนิว้
Eb

Eb

Eb′
C

2
∩

Fa,b

x0
C ∩2

E a′

Ea

(a)

(b)

(c)

Ea

(d)

รูปที่ 13 การสรางโฟกัสเซลลสําหรับการจับดวยสองนิ้ว : กรวยเสียดทานสองดาน 2 กรวยแทนดวย
กรวยทีม่ ีเสนขอบสีดํา และเสนประ
4.1.2 การสลับนิ้วสําหรับการจับดวยสองนิ้ว
การสลับนิว้ สําหรับการจับดวยสองนิว้ สามารถทําไดระหวางการจับสองนิ้วดวย
กันเอง หรือระหวางการจับดวยสองนิ้วและการจับดวยสามนิ้ว ทั้งแบบคอนเคอรเรนทและแบบ
ขนาน เมื่อพิจารณาถึงขอกําหนดในวิทยานิพนธนี้คือการใชมือหุนยนตที่มีสี่นวิ้ สงผลใหสามารถ
ทําการสลับนิว้ ระหวางการจับดวยสองนิว้ บนสองดานที่ตางกันไดเสมอ ดังนั้นจุดยอดในกราฟที่
แทนการจับดวยสองนิ้วทุกจุดยอดจึงมีเสนเชื่อมระหวางกันเสมอ
คอนฟกุเรชันของการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบคอนเคอรเรนทถูกระบุดวย
รูปแบบเดียวกันคือจุดบนระนาบ ดังนั้นการสลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบ
คอนเคอรเรนทจึงสามารถอธิบายดวยการพิจารณาโฟกัสเซลล Fa,c และ Fb,c,d โดยที่
Fa ,c ∩ Fb,c,d ≠ φ ดังรูปที่ 14 ซึ่งมีจุด q เปนจุดที่อยูในบริเวณ Fa ,c ∩ Fb,c,d นั่นหมายความวา q
อยูในเซตของการจับดวยสองนิว้ บนดาน Ea และ Ec อีกทั้งยังอยูในเซตของการจับแบบคอนเคอร
เรนทบนดาน Eb , Ec และ Ed เริ่มจากการจับดวยสองนิว้ ทีถ่ ูกแทนดวยจุด q โดยนิ้ว 1 และ 2 บน
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ดาน Ea และ Ec เห็นไดชัดวาเราสามารถทําการจับแบบคอนเคอรเรนทบนดาน Eb , Ec และ Ed
ดวยการวางนิว้ 3 และ 4 ลงบนตําแหนงใด ๆ ในสวนของเสนตรงที่เกิดจากการวาดกรวยเสียดทาน
ที่จุด q ยอนกลับไปในทิศทางตรงขามกับเวกเตอรตั้งฉากของดาน Eb และ Ed เพื่อใหตัดกับดาน
ทั้งสองแลวไดสวนของเสนตรงดังกลาว เมือ่ นิ้ว 3 และ 4 ถูกวางอยูบ นดาน Eb และ Ed นิ้ว 1
สามารถยกออกจากดาน Ea ได สงผลใหเกิดการสลับนิ้วจากการจับดวยสองนิว้ บนดาน Ea และ
Ec ไปเปนการจับแบบคอนเคอรเรนทบนดาน Eb , Ec และ Ed สิง่ ที่ตองคํานึงถึงอีกจุดหนึง่ คือ
ตําแหนงของนิว้ บนดานที่ถูกจับรวมกันระหวางการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบคอนเคอรเรนท
พิจารณารูปที่ 14(c) ซึ่งทําการวาดกรวยเสียดทานยอนกลับไปยังดาน Ec ที่เปนดานรวมระหวาง
สองการจับนี้ จะเห็นไดวาสวนของเสนตรง Ec′ ที่เกิดจากการตัดกันของกรวย C ∩2 กับดาน Ec
เปนเซตยอยของสวนของเสนตรงที่เกิดจากการตัดกันระหวางกรวยเสียดทานทีถ่ ูกวาดในทิศ
ทางตรงขามกับเวกเตอรตั้งฉากของดาน Ec กับดาน Ec ดังนัน้ นิว้ 1 จะตองวางตัวอยูใน Ec′ จึง
จะสามารถทําการสลับนิว้ ได จากการกลาวถึงลําดับของการสลับนิว้ ขางตน สงผลใหได
ความสัมพันธระหวางเสนเชือ่ มในกราฟการสลับนิ้วกับเซตของการจับดวยสองนิ้วและการจับแบบ
คอนเคอรเรนท ซึง่ เซตนีห้ าไดจากการตัดกันของสองโฟกัสเซลลที่มีดานรวมกันหนึง่ ดานนัน่ เอง
Ea

Ed

Eb
Fa,c
q

.

Ec

1

Ed

4

3

Fb,c,d
q

.

q

.

(b)

Fa,c ∩ Fb,c,d

Ec′

Ec

Ec

(a)

Eb Ea

2

(c)

รูปที่ 14 การสลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบคอนเคอรเรนท
4.1.3 การจัดวางนิว้ สําหรับการจับดวยสองนิ้ว
การสลับนิว้ ระหวางการจับดวยสองนิ้วและสามนิว้ ในบางครั้งอาจไมสามารถ
กระทําไดทันทีหลังจากการสลับนิ้วครั้งกอนหนา ยกตัวอยางดังรูปที่ 15(a) หากตองการทําการ
สลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิว้ ทีถ่ ูกแทนดวยจุด q1 บนดาน Ea และ Eb เพือ่ ใหเปนการจับ
แบบคอนเคอรเรนทบนดาน Eb , Ec และ Ed จะเห็นวาไมสามารถทําไดทันทีเนื่องจากจุด q1 ไมอยู
ในโฟกัสเซลลของดาน Eb , Ec และ Ed ดังนัน้ หากเราทําการเปลี่ยนแปลงการจับดวยสองนิ้วที่ถกู
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แทนดวยจุด q1 ไปเปนการจับทีถ่ ูกแทนดวย q 2 ซึ่งอยูใน Fa,b และ Fb,c,d ก็จะสามารถทําการสลับ
นิ้วเพื่อใหเปลีย่ นเปนการจับแบบคอนเคอรเรนทบนดาน Eb , Ec และ Ed ตามตองการได ซึ่งการ
เปลี่ยนการจับที่ถูกแทนดวยจุด q1 ไปเปนการจับที่ถูกแทนดวย q 2 ซึ่งอยูในโฟกัสเซลลเดียวกันก็
คือ การจัดวางนิว้ นัน่ เอง
การจัดวางนิ้วคือการเปลี่ยนแปลงการจับใดๆ ที่ถูกแทนดวยจุดในโฟกัสเซลล
เดียวกันโดยอาศัยหลักการของบริเวณสัมผัสอิสระ ซึ่งสามารถทําการจัดวางนิว้ ไดโดยการเลื่อนนิว้
หมุนนิว้ หรือการสลับนิ้วภายในบริเวณสัมผัสอิสระ ทําใหมั่นใจไดวา ในระหวางกระบวนการจัดวาง
นิ้ว การจับก็ยงั คงคุณสมบัตฟิ อรซโคลสเชอรอยูตลอด ดังจะอธิบายโดยอาศัยรูปที่ 15(b) ซึ่งแสดง
การจับทีถ่ ูกแทนดวยจุด q1 และ q 2 โดยทั้งสองจุดนี้อยูในโฟกัสเซลล Fa,b ทั้งคู เมื่อเราวาดกรวย
C ∩2 ที่จุด q1 ไปตัดกับดาน Ea และ Eb ทําใหไดบริเวณสัมผัสอิสระ E a′ และ Eb′ เชนเดียวกันกับจุด
q 2 เมื่อวาดกรวย C ∩2 ไปตัดกับทั้งสองดานนัน
้ ทําใหไดบริเวณสัมผัสอิสระ Ea′′ และ Eb′′ สมมติให
นิ้วทั้งสองวางตัวอยูที่ตําแหนง x a ∈ Ea′ และ x b ∈ Eb′ นิ้วทัง้ สองสามารถเคลื่อนยายจาก
ตําแหนง x i ไปยัง x′i ∈ Ei′ ∩ Ei′′ (i = a, b) ทําใหเราสามารถทําการจัดวางนิ้วเพื่อเปลี่ยนการจับ
ที่แทนดวยจุด q1 ไปเปนการจับที่ถูกแทนดวยจุด q 2 โดยในระหวางกระบวนการเปลี่ยนตําแหนง
ของนิ้ว การจับนั้นยังคงคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรในบริเวณสัมผัสอิสระที่เกิดจากจุด q1 อยูตลอด
และดวยเหตุผลที่วา พืน้ ที่ของโฟกัสเซลลนนั้ มีความตอเนื่องกัน ดังนัน้ เราจึงสามารถทําการจัดวาง
นิ้วระหวางการจับที่ถูกแทนดวยจุดใด ๆ ในโฟกัสเซลลเดียวกันไดเสมอ
Eb′ ∩ Eb′′
Fa,b

Eb
Fb,c,d

q.1 . q2

q1 q2
Fa,b
Ea

(a)

E a′ ∩ E a′′

(b)

รูปที่ 15 การจัดวางนิ้วสําหรับการจับดวยสองนิว้
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4.1.4 การคํานวณหากราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับดวยสองนิว้
ในกรณีการจับดวยสองนิ้ว สิ่งที่มีความสัมพันธกับจุดยอดในกราฟคือโฟกัสเซลล
และสิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนที่จะทําการคํานวณโฟกัสเซลลคือเวกเตอรตั้งฉากของสองดาน หากการ
ทํามุมของเวกเตอรทั้งสองสอดคลองกับทฤษฎีบท 8 จึงจะทําการคํานวณหาโฟกัสเซลลของการจับ
บนสองดานนัน้
อัลกอริทึมนี้ใชขอมูลแถวลําดับ allEdge[1..n] ซึ่งเก็บ EdgeStruct ของทุกดาน
โดยทําการจัดเรียง allEdge ในลําดับที่เพิม่ ขึ้นของคา normalAngle แลวสรางแถวลําดับ
upper[1..m1] เพื่อเก็บทุก EdgeStruct ทีม
่ ีคา normalAngle อยูในชวง [0, π ) และแถวลําดับ
lower[1..m2] เก็บทุก EdgeStruct ที่อยูน
 อกชุดลําดับ upper ซึ่ง upper และ lower ไดถูก
จัดเรียงในลําดับที่เพิ่มขึน้ ของคา normalAngle เรียบรอยแลว ตอจากนัน้ ทําตามขัน้ ตอนดังจะขอ
อธิบายดวยรหัสเทียมดังนี้
1: i = 1
2: while i ≤ n and allEdge[i].normalAngle < π + 2θ do
α = allEdge[i].normalAngle
3:
4:
if α < 2θ do
j = m1
5:
6:
k=1
7:
while upper[j].normalAngle > α + π - 2θ
8:
generate candidate couple of edges:
{allEdge[i].id, upper[j].id}
j=j–1
9:
10:
while lower[k].normalAngle < α + π + 2θ
11:
generate candidate couple of edges:
{allEdge[i].id, lower[k].id}
k=k+1
12:
13:
else
14:
for each j such that
lower[j].normalAngle > α + π - 2θ and
15:
lower[j].normalAngle < α + π + 2θ do
16:
17:
generate candidate couple of edges:
{allEdge[i].id, lower[j].id}
i=i+1
18:

เริ่มดวยการเลือกเวกเตอรตั้งฉากแรกจาก allEdge (บรรทัดที่ 1) เวกเตอรที่สอง
จะถูกกําหนดใหอยูภายในกรวยที่มกี ึ่งกลางคือเวกเตอรทมี่ ีทิศทางตรงกันขามกับเวกเตอรแรกดวย
ครึ่งมุม 2θ ดังรูปที่ 16(a) หากเวกเตอรนที้ ํามุมกับแกน x นอยกวา 2θ จะเห็นวาการเลือก
เวกเตอรที่สองจําตองพิจารณาเวกเตอรตงั้ ฉากที่อยูใน upper ดวยดังรูปที่ 16(b) (บรรทัดที่ 4 ถึง
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12) นอกเหนือจากกรณีนี้แลวเวกเตอรที่สองจะอยูใน lower เทานั้น เพือ่ ไมใหเกิดการเลือกสอง
เวกเตอรที่เคยทําการพิจารณามากอนหนานี้ (บรรทัดที่ 13 ถึง 17) และจะเห็นวาการเลือกเวกเตอร
ตั้งฉากแรกนั้น เราสามารถใหความสนใจเฉพาะเวกเตอรที่ทาํ มุมกับแกน x นอยกวา π + 2θ ก็
เพียงพอ เพราะหากเราเลือกเวกเตอรแรกที่นอกเหนือจากขอบเขตนี้จะไมเหลือเวกเตอรใน lower
ที่ทาํ มุมกับเวกเตอรแรกอยูในชวง (π − 2θ , π + 2θ ) ดังรูปที่ 16(c) (บรรทัดที่ 2) หลังจากเลือก
เวกเตอรตั้งฉากของทัง้ สองดานแลว นําทัง้ สองดานดังกลาวนี้มาคํานวณหาโฟกัสเซลล หากมี
โฟกัสเซลลนนั่ หมายถึงการมีจุดยอดในกราฟซึ่งแทนการจับบนสองดานนี้
i

2θ

2θ

(a)

i

2θ
2θ

π
2θ

2θ
2θ

i

(b)

(c)

รูปที่ 16 การเลือกเวกเตอรตั้งฉากของสองดานสําหรับการจับดวยสองนิ้ว
เมื่อเราไดทุกโฟกัสเซลลสาํ หรับการจับดวยสองนิว้ สิ่งทีต่ องคํานวณหาตอคือเสน
เชื่อมในกราฟการสลับนิว้ สําหรับการจับดวยสองนิ้วสองแบบใด ๆ จะมีเสนเชื่อมระหวางกันเสมอ
แตสําหรับการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบคอนเคอรเรนท จะมีเสนเชื่อมระหวางจุดยอดที่แทน
การจับสองแบบนี้ก็ตอเมื่อ การจับทัง้ สองมีดานตางกันหนึง่ ดาน และโฟกัสเซลลของการจับทั้ง
สองมีสวนทีซ่ อ นทับกัน ซึง่ สวนที่ซอนทับกันของโฟกัสเซลลเปนสิง่ ที่สอื่ ถึงความสามารถในการ
สลับนิ้วระหวางการจับทั้งสอง
4.2 กราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบขนาน
นอกจากการจับแบบคอนเคอรเรนทแลว การจับดวยนิ้วจํานวนสามนิ้วอีกกรณีคือ
การจับแบบขนาน การจับแบบขนานถูกแทนดวยตําแหนงบนดานทัง้ สามที่เกี่ยวของ โดยมี
ขอกําหนดตาง ๆ ดังจะขอกลาวในหัวขอที่ 4.2.1 ดวยขอกําหนดนีจ้ ะทําการเสนอวิธหี าเซตของการ
จับแบบขนานซึ่งมีความสัมพันธกับจุดยอดในกราฟการสลับนิ้ว จากนั้นจะขอกลาวถึงการสลับนิว้
สําหรับการจับแบบขนานในหัวขอที่ 4.2.2 ซึ่งในหัวขอนีจ้ ะแสดงถึงการสลับนิ้วระหวางการจับ
แบบขนานดวยกันเอง รวมถึงการสลับนิว้ ระหวางการจับแบบขนานและการจับดวยสองนิว้ แต
ดวยการระบุคอนฟกเุ รชันทีต่ างกันของการจับทั้งสองแบบนี้ ทําใหการคํานวณการสลับนิ้วตอง
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อาศัยการแปลงการระบุคอนฟกุเรชันของการจับดวยสองนิ้วใหอยูในรูปของตําแหนงบนดานที่
เกี่ยวของ ในหัวขอที่ 4.2.3 จะเสนอการจัดวางนิ้ว และหัวขอที่ 4.2.4 จะอธิบายถึงวิธีการ
คํานวณหากราฟการสลับนิว้ สําหรับการจับแบบขนาน
4.2.1 เงื่อนไขเพียงพอสําหรับการจับแบบขนาน
การจับแบบขนานถูกระบุดว ยคอนฟกุเรชันของการจับดวยสามนิว้ บนดานทัง้ สาม
ซึ่งสามารถเขียนในรูปของระยะหางระหวางนิ้วกับจุดเริ่มตนของดานที่เกี่ยวของ นัน่ คือการใชสาม
ตัวแปรเพื่อระบุคอนฟกุเรชันของการจับแบบขนาน แตการคํานวณเซตของการจับจากปริมาตรใน
สามมิติโดยตรงมีความซับซอน ดังนัน้ ในหัวขอนีจ้ ะกลาวถึงเพียงเงื่อนไขเพียงพอสําหรับการจับ
แบบขนานดวยการพิจารณาการวางตัวของดานจับ เพือ่ ระบุวาการจับแบบขนานบนสามดานที่
กําหนดใหมีความเปนไปไดหรือไม
การจับแบบขนานคือการจับดวยสามนิว้ ที่สอดคลองกับทฤษฎีบท 5 ซึ่งทฤษฎีบท
นี้แบงออกเปน 2 เงื่อนไขคือ เงื่อนไขที่เกีย่ วของกับการขนานกันของแนวแรง และเงือ่ นไขที่
เกี่ยวของกับตําแหนงสัมผัส โดยเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการขนานกันของแนวแรงคือ มีเสนในกรวย
เสียดทานสองดานทีจ่ ุดสัมผัสทั้งสามขนานกัน นั่นหมายความวาเมื่อวาดกรวยเสียทานสองดานทั้ง
สามกรวยไวทจี่ ุดเดียวกันแลวตองมีสว นตัดกันดังกรวยที่แรเงาในรูปที่ 17(a) จึงจะสามารถหาเสน
ในกรวยเสียดทานสองดานทั้งสามที่ขนานกันได การตัดกันของกรวยเสียดทานทั้งสามขึ้นอยูก ับ
ขอกําหนดของมุมระหวางเวกเตอรที่เปนแกนกลางของกรวยเสียดทาน รูปที่ 17(b) แสดงการวาด
กรวยเสียดทานสองดานสองกรวยไวที่จุดยอดเดียวกัน จะเห็นไดชัดวากรวยเสียดทานทั้งสองจะมี
สวนที่ตัดกันก็ตอเมื่อเวกเตอรกึ่งกลางของกรวยทัง้ สองทํามุมกันไมเกิน 2θ สําหรับการจับแบบ
ขนานนัน้ ทําการพิจารณาเวกเตอรสามเวกเตอร สองเวกเตอรคือเวกเตอรตั้งฉากของดานทีท่ ํามุม
กันไมเกิน 2θ และอีกหนึ่งเวกเตอรคือเวกเตอรที่มีทิศทางตรงขามกับเวกเตอรตั้งฉากของอีกดาน
ที่เหลือ (ตําแหนงนิ้วที่วางตัวอยูบนดานนีจ้ ะถูกเรียกวาจุดสัมผัสกลาง) หากทัง้ สามเวกเตอรนที้ ํา
มุมกันไมเกิน 2θ กรวยเสียดทานสองดานทั้งสามกรวยจะมีสวนที่ตัดกันแนนอน กรวยที่เกิดจาก
การตัดกันของกรวยเสียดทานสองดานทั้งสามกรวยนีม้ คี วามเกี่ยวของกับเงื่อนไขของจุดสัมผัสใน
การจับแบบขนาน เพื่อความสะดวกในการอางถึงจึงขอกําหนดใหกรวยนี้แทนดวย C ∩P ครึ่งมุม
ของกรวย C ∩P แทนดวยสัญลักษณ θ ∩P และแทนเวกเตอรที่เปนกึ่งกลางของ C ∩P ดวย m ∩P ดังรูป
ที่ 17(c)
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m ∩P

θθ
C ∩P

θ ∩P

(a)
(c)
(b)
รูปที่ 17 การตัดกันของกรวยเสียดทานสองดานสําหรับการจับแบบขนาน : กรวยเสียดทานสอง
ดาน 3 กรวยแทนดวย กรวยที่มีเสนขอบสีดํา สีเทา และเสนประ
นอกจากขอกําหนดของแนวแรงแลว ทฤษฎีบท 5 ยังกลาวถึงเงื่อนไขของตําแหนง
บนดานทัง้ สามที่สามารถทําการจับแบบขนาน พิจารณารูปที่ 18 ทีจ่ ุด x 0 แบงระนาบออกเปน
สองสวนดวยเสนซึ่งทํามุม θ ∩P และ π − θ ∩P กับเวกเตอร m ∩P เรียกระนาบฝงซายที่ถกู แรเงาวา
ระนาบดานซาย และอีกระนาบอยูฝงขวาของเสนซึง่ ทํามุม − θ ∩P และ π + θ ∩P กับเวกเตอร m ∩P
เรียกระนาบนีว้ า ระนาบดานขวา ซึ่งระนาบทัง้ สองจะถูกนําไปใชในการพิจารณาเงือ่ นไขตาง ๆ
ตอไป

m ∩P
θ ∩P
x0
θ ∩P

รูปที่ 18 ระนาบดานซายและดานขวาทีจ่ ดุ x 0
ทฤษฎีบท 9 เงื่อนไขเพียงพอสําหรับการจับดวยนิว้ จํานวนสามนิว้ เพื่อใหอยูใน
สภาพสมดุลดวยแรงที่ขนานกันโดยแรงที่จดุ สัมผัสทั้งสามไมเปนศูนยคือ มีสวนที่ตดั กันของกรวย
เสียดทานสองดานทีจ่ ุดสัมผัสทั้งสาม และจุดสัมผัสอีกสองจุดอยูในระนาบที่ตางกันของจุดสัมผัส
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กลาง กําหนดใหจุดสัมผัสที่อยูในระนาบดานซายเรียกวา จุดสัมผัสซาย และจุดสัมผัสที่อยูใน
ระนาบดานขวาเรียกวา จุดสัมผัสขวา (รูปที่ 19)
จากทฤษฎีบทนี้แสดงถึงการแทนการจับแบบขนานดวยตําแหนงของนิว้ บนดาน
ทั้งสาม ซึ่งตําแหนงของนิว้ x i บนแตละดานถูกกําหนดดวยระยะทาง li จากจุดเริ่มตนของดาน
ดังนี้ x i = s i + l i (d i − s i ) | d i − s i | และ i = a, b, c โดย s i คือจุดเริ่มตนของดาน และ d i คือ
จุดปลายของดาน ดังนั้นเซตของการจับแบบขนานที่สอดคลองกับทฤษฎีบท 9 จึงเปนปริมาตรใน
ปริภูมิที่มี l a , lb , lc เปนองคประกอบ
จุดสัมผัสซาย
จุดสัมผัสขวา

จุดสัมผัสกลาง
รูปที่ 19 การกําหนดชื่อของจุดสัมผัสสําหรับการจับแบบขนาน
สิ่งที่เราตองคํานวณหาคือเซตของการจับแบบขนานบนสามดานทีก่ ําหนดใหเพื่อ
ทําการระบุจุดยอดในกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับบนสามดานนี้ แตการหาเซตของการจับที่ถกู
แทนดวยระยะทางจากจุดเริ่มตนของสามดานโดยตรงตองอาศัยการคํานวณที่ซับซอน ดังนั้น
วิทยานิพนธนจี้ ึงขอเสนอเงื่อนไขเพียงพอสําหรับทดสอบสามดานทีก่ ําหนดใหวาสามารถทําการจับ
แบบขนานไดหรือไม กําหนดให Ea คือดานที่จุดสัมผัสกลางวางตัวอยู โดยมีอีกสองดานที่เหลือ
คือ Eb และ Ec พิจารณารูปที่ 20(a) จะเห็นไดวา หากมีสว นของเสนตรง Eb′ ⊂ Eb และ
Ec′ ⊂ Ec อยูในระนาบดานซายของจุดเริ่มตน s a และระนาบดานขวาของจุดปลาย d a ตามลําดับ
ซึ่งรับรองไดวาสามารถหาจุดสัมผัสบนดานทั้งสามที่ทาํ การจับแบบขนานตามทฤษฎีบท 9 ไดเสมอ
และเปนสิ่งที่บง บอกวาเซตของการจับแบบขนานของสามดานนัน้ ไมเปนเซตวาง แตเงื่อนไขนีท้ ํา
ใหการจับแบบขนานดวยสามดานดังตัวอยางในรูปที่ 20(b) ขาดหายไป อยางไรก็ตามการจับ
บางสวนที่หายไปนั้นคือการจับดวยสองนิว้ นัน่ เอง ดังนัน้ วิทยานิพนธนี้จึงขอละความสนใจการจับ
แบบขนานทีน่ อกเหนือจากการจับในรูปที่ 20(a)
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Eb′
Eb

sa

m ∩P
θ ∩P
Ea

P
∩

m
θ ∩P
da

sa

Ec′

Eb

Ea

Ec

da

E c′
Ec

(a)
(b)
รูปที่ 20 การทดสอบเซตของการจับแบบขนาน
เมื่อเรารูแลววาเซตของการจับแบบขนานสําหรับสามดานนั้นมีอยูจริง สิง่ ที่ตอง
คํานึงถึงในการสลับนิ้วคือ ตําแหนงของนิว้ บนดานที่สามารถทําการสลับนิ้วได ซึ่งจะกลาวใน
หัวขอถัดไป แตในสวนนี้จะขอกลาวถึงการหาตําแหนงของนิว้ สําหรับการจับแบบขนาน เนื่องจาก
ในวิทยานิพนธนี้ไมไดทําการหาเซตของการจับแบบขนานโดยตรง ดังนัน้ การหาตําแหนงของนิว้
บนทัง้ สามดานจึงขอใชวธิ ีการสุมตําแหนง เมื่อไดตําแหนงที่ทาํ การสุมบนดานทัง้ สามแลวนําไป
ทดสอบวาสอดคลองกับทฤษฎีบท 9 หรือไม หากไมสอดคลองจะตองทําการสุมตําแหนงใหม
จนกวาจะไดตาํ แหนงที่สามารถทําการจับแบบขนานได
4.2.2 การสลับนิ้วสําหรับการจับแบบขนาน
การสลับนิว้ ระหวางการจับสองแบบที่ตางกันจะทําไดเมือ่ เซตของตําแหนงบนดาน
รวมของการจับทั้งสองมีสวนที่ซอนทับกัน แตวทิ ยานิพนธนี้ไมไดทําการคํานวณหาเซตของการจับ
แบบขนานโดยตรง จึงขอเสนอวิธีคาํ นวณหาการสลับนิว้ ระหวางการจับแบบขนาน โดยการสลับนิ้ว
มีอยู 3 กรณีคือ การสลับจุดสัมผัสกลาง การสลับจุดสัมผัสที่ไมใชจุดสัมผัสกลาง และการสลับจุด
สัมผัสที่ไมใชจดุ สัมผัสกลางแตเปลี่ยนสถานะของจุดสัมผัสกลาง และในสวนทายของหัวขอนี้จะ
กลาวถึงการสลับนิ้วระหวางการจับแบบขนานและการจับดวยสองนิ้ว
กอนอื่นจะขอกลาวถึงการสลับจุดสัมผัสกลาง รูปที่ 21 แสดงการสลับนิ้วจากการ
จับบนดาน Ea , Eb และ Ec ไปเปนการจับบนดาน Eb , Ec และ Ed หากมีสว นของเสนตรง
Eb′ ⊂ Eb ที่อยูในระนาบดานซายของจุด s a และ s d รวมถึงการมีสวนของเสนตรง E c′ ⊂ Ec ที่
อยูในระนาบดานขวาของ d a และ d d จะเห็นไดวาสามารถทําการสลับนิ้วไดแนนอน โดยวาง
ตําแหนงสองนิ้วที่ไมถูกสลับในสวนของเสนตรง Eb′ และ Ec′ แลววางนิว้ ที่ไมไดทําการจับใน
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ขณะนั้น ณ ตําแหนงใด ๆ บนดาน Ed หลังจากนัน้ ยกนิ้วที่อยูบนดาน Ea ออก สงผลใหเกิดการ
สลับนิ้จากการจับบนดาน Ea , Eb และ Ec ไปเปนการจับบนดาน Eb , Ec และ Ed โดยระหวาง
กระบวนการสลับนิ้วการจับวัตถุยังคงคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรอยูตลอด
Eb′

m ∩P
θ ∩P

Eb

sa

m ∩P
θ ∩P
da

Ea

sd

Ed

dd

Ec′
Ec

รูปที่ 21 การสลับจุดสัมผัสกลาง
การสลับจุดสัมผัสที่ไมใชจุดสัมผัสกลางใน รูปที่ 22 แสดงการสลับนิ้วจากดาน
Ec ไปยังดาน Ed โดยมีดาน Ea , Eb เปนดานทีถ
่ ูกจับรวมกัน และจุดบนดาน Ea เปนจุดสัมผัส
กลาง หากมีสว นของเสนตรง Ec′ และ Ed′ อยูในระนาบดานซายของ s a ทั้งคู หรืออยูในระนาบ
ดานขวาของ d a ทั้งคูดังรูปที่ 22 จะสามารถทําการสลับนิว้ ไดเสมอดวยการวางนิ้วหนึง่ บน Ec′
แลววางนิว้ ที่ไมไดทําการจับลงบน Ed′ นิว้ ที่อยูบน Ec′ จะถูกยกออกได ทําใหเกิดการสลับนิ้ว
ระหวางการจับแบบขนานบนดาน Ea , Eb และ Ec ไปเปนการจับบนดาน Eb , Ec และ Ed
Eb′
Eb

sa

m ∩P

E d′

θ ∩P

Ed

Ea

da

Ec′
Ec

รูปที่ 22 การสลับจุดสัมผัสทีไ่ มใชจุดสัมผัสกลาง
กรณีสุดทายคือการสลับจุดสัมผัสที่ไมใชจดุ สัมผัสกลางแตเปลี่ยนสถานะของจุด
สัมผัสกลางดังแสดงการสลับนิ้วจากการจับบนดาน Ea , Eb และ Ec ไปเปนการจับบนดาน
Ea , Ec และ Ed ในรูปที่ 23 จุดสัมผัสกลางบนดาน Ea สําหรับการจับเริ่มตนถูกเปลีย
่ นเปนจุด
สัมผัสซายสําหรับการจับปลายทาง การสลับนิ้วในลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นไดเสมอ เนื่องจาก
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เงื่อนไขเพียงพอในการพิจารณาเซตของการจับแบบขนานบนสามดานทําใหสามารถมั่นใจไดวา
การจับบนดาน Ea , Eb และ Ec จะมีสวนของเสนตรง Eb′ และ Ec′ เสมอ ในขณะที่การจับ
ปลายทางบนดาน Ea , Ec และ Ed จะมีสวนของเสนตรง Ea′ และ Ed′ เสมอ หากตองการทําการ
เปลี่ยนการจับดวยการสลับนิ้วจากดาน Ea , Eb และ Ec ไปเปนการจับบนดาน Ea , Ec และ Ed
สามารถทําไดโดยการจัดวางนิว้ ทัง้ สามใหอยูใน Ea′ , Eb′ และ Ec′ ซึ่งรับรองไดวาสามารถหา
ตําแหนงของนิว้ บนดาน Ed เพื่อทําการจับแบบขนานรวมกับดาน Ea และ Ec ไดเสมอดวยการ
วางนิว้ ที่ไมเกีย่ วของกับการจับเริ่มตนบนสวนของเสนตรง Ed′ ทําใหเราสรุปไดวาการสลับนิ้วดวย
การสลับจุดสัมผัสที่ไมใชจุดสัมผัสกลางแตเปลี่ยนสถานะของจุดสัมผัสกลางสามารถทําไดเสมอ
E a′

E d′
Ed

Ea

Eb′

Ec′

Eb

Ec

รูปที่ 23 การสลับจุดสัมผัสทีไ่ มใชจุดสัมผัสกลางแตเปลี่ยนสถานะของจุดสัมผัสกลาง
สําหรับการสลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิ้วและการจับแบบขนานตางจากการ
สลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบคอนเคอรเรนท เนื่องการจับดวยสองนิว้ ถูกแทน
ดวยจุดบนระนาบ ในขณะที่การจับแบบขนานถูกแทนดวยตําแหนงบนดานทัง้ สาม เพื่อที่จะ
สามารถคํานวณหาการสลับนิ้วระหวางการจับสองแบบนี้ จึงตองทําการเปลี่ยนเซตของการแทน
การจับดวยสองนิว้ จากจุดบนระนาบเปนเซตของการแทนการจับดวยตําแหนงบนดานทีท่ าํ การจับ
เมื่อพิจารณาการวาดกรวย C ∩2 ที่ทุกจุดในโฟกัสเซลลเพื่อไปตัดกับดานทีถ่ ูกจับจะไดบริเวณ
สัมผัสอิสระเสมอ ดวยเหตุนเี้ ราจึงหาเซตของจุดบนทั้งสองดานที่สามารถทําการจับดวยสองนิ้วได
โดยการวาดกรวย C ∩2 ทีท่ ุกจุดในโฟกัสเซลลเพื่อใหไปตัดกับสองดานที่ถกู จับสวนของเสนตรงที่
เกิดจากการตัดกันนี้คือเซตของทุกจุดบนดานทีท่ าํ การจับดวยสองนิ้วไดดังรูปที่ 24
การทดสอบวาการจับดวยสองนิว้ สามารถทําการสลับนิว้ ไปเปนการจับแบบขนาน
ไดหรือไมนั้น ทําโดยการพิจารณาตามจํานวนดานที่รวมกันระหวางการจับดวยสองนิ้วและการจับ
แบบขนาน กรณีแรกคือกรณีที่การจับทัง้ สองมีดานรวมกันหนึ่งดาน เชน หากเราตองการเปลี่ยน
การจับบนดาน Ea และ Eb ไปเปนการจับบนดาน Eb , Ec และ Ed สิ่งทีต่ องทําก็คือ หาเซตของ
การจับดวยสองนิว้ บนดาน Eb ซึ่งเปนดานรวมกันของทัง้ สองการจับ เซตนี้คือสวนของเสนตรง Eb′
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ในรูปที่ 24 นั่นเอง แลวนํา Eb′ , Ec และ Ed ไปทดสอบวาสามารถทําการจับแบบขนานไดหรือไม
(หัวขอที่ 4.2.1) หากทําการจับแบบขนานไดนั่นหมายความวาการสลับนิ้วระหวางสองการจับนี้
สามารถทําได และยังแสดงถึงการมีเสนเชือ่ มระหวางจุดยอดในกราฟที่แทนการจับทั้งสองแบบนี้
ดวย อีกกรณีหนึง่ ทีเ่ กิดขึ้นไดคือ กรณีทที่ งั้ สองการจับมีดานรวมกันสองดาน ดังรูปที่ 25 แสดง
การสลับนิว้ ระหวางการจับบนดาน Ea และ Eb ไปเปนการจับบนดาน Ea , Eb และ Ec ซึ่งชัดเจนวา
การสลับนิว้ ระหวางการจับทัง้ สองนี้สามารถทําไดเสมอเนื่องจากทุกตําแหนงบน Ea สามารถทํา
การจับแบบขนานรวมกับตําแหนงใด ๆ บน Eb′′ , Ec′′ ซึ่งเปนสวนของเสนตรงที่อยูในระนาบ
ดานซายและดานขวาของดาน Ea ตามลําดับ และในขณะเดียวกันยังสามารถทําการจับดวยสอง
นิ้วบนสวนของเสนตรง Ea′ และ Eb′ ที่เกิดจากการวาดกรวย C ∩2 ณ จุดใด ๆ ในโฟกัสเซลลไปตัด
กับดาน Ea และ Eb ไดดวย
Eb′

Eb

Fa,b

E a′

Ea

รูปที่ 24 การเปลี่ยนการแทนการจับดวยสองนิว้ จากจุดบนระนาบเปนการแทนการจับดวยตําแหนง
บนดาน
Eb′′

Eb′

Eb

Ec′′
Ec

C ∩2

m ∩P

Fa,b

θ ∩P

E a′

Ea

รูปที่ 25 การสลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบขนานเมื่อทั้งสองการจับมีดาน
รวมกันสองดาน
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การสลับนิว้ ไมอาจเกิดขึ้นไดหากตําแหนงที่ทาํ การจับวัตถุนั้นไมเหมาะสม ใน
สวนนี้จึงขอกลาวถึงการหาตําแหนงของนิว้ เพื่อทําการสลับนิ้วระหวางการจับดวยสองนิว้ และการ
จับแบบขนาน เมื่อพิจารณาถึงการระบุคอนฟกเุ รชันของการจับทัง้ สองแบบนี้ จะเห็นวาการจับดวย
สองนิว้ ถูกระบุดวยจุดบนระนาบ ในขณะที่การจับแบบขนานถูกระบุดวยตําแหนงบนดาน ดังนัน้
การที่จะหาตําแหนงของการจับที่อยูในอินเตอรเซกชันของเซตการจับทัง้ สองจึงตองคํานึงถึงการ
ระบุการจับเพียงวิธีใดวิธหี นึง่ โดยจะขอใชวิธีการแปลงโฟกัสเซลลของการจับดวยสองนิว้ ใหอยูใน
รูปเซตของตําแหนงบนดานที่ถูกจับเพื่อใหการพิจารณาเซตของการจับเปนแบบเดียวกัน ในการ
อธิบายการหาตําแหนงเพื่อทําการสลับนิ้วขอใหพิจารณาการสลับนิว้ จากการจับดวยสองนิว้ บน
ดาน Ea และ Eb ไปเปนการจับแบบขนานบนดาน Eb , Ec และ Ed สามารถทําไดดวยการวาด
กรวย C ∩2 บนทุกจุดใน Fa,b ไปตัดกับดาน Eb แลวไดสว นของเสนตรง Eb′ ดังรูปที่ 26(a) ซึ่งสวน
ของเสนตรงนีค้ ือเซตของตําแหนงบนดาน Eb ที่สามารถหาการจับดวยสองนิว้ รวมกับดาน Ea ได
เสมอ หลังจากนัน้ ทําการสุม หาตําแหนงของการจับแบบขนานบนดาน Ec , Ed และสวนของ
เสนตรง Eb′ เมื่อไดตําแหนงของการจับแบบขนานแลว สิง่ ทีต่ องหาคือตําแหนงของการจับดวยสอง
นิ้ว กําหนดให x b คือตําแหนงบนสวนของเสนตรง Eb′ ที่ไดจากการสุม เราสามารถหาตําแหนงบน
ดาน Ea ทีท่ าํ การจับดวยสองนิว้ รวมกับตําแหนง x b ไดดวยการวาดกรวย C ∩2 ไปตัดกับดาน Ea
สงผลใหไดสวนของเสนตรง Ea′ ที่ทกุ ตําแหนงบนสวนของเสนตรงนี้สามารถทําการจับดวยสองนิว้
รวมกับตําแหนง x b ไดเสมอดังรูปที่ 26(b) ซึ่งตําแหนงทัง้ สีส่ ามารถใชในการสลับนิว้ เพือ่ เปลี่ยน
การจับได
Eb

Eb′

Eb

Eb′

xb

C ∩P

Ed
C ∩2

Ec

Fa,b

(a)

E a′

C ∩P

Ea

(b)

รูปที่ 26 การคํานวณตําแหนงในการสลับนิว้ ระหวางการจับดวยสองนิว้ และการจับแบบขนาน
การสลับนิว้ สําหรับการจับแบบขนานทีก่ ลาวมาทัง้ หมดมีความสัมพันธกับกราฟ
การสลับนิว้ โดยแบงเปนสองกรณีคือ การสลับนิ้วระหวางการจับแบบขนานดวยกันเอง หาก
สามารถทําการสลับนิ้วระหวางสองการจับที่มีนวิ้ ตางกันหนึง่ นิว้ นัน่ หมายถึงการมีเสนเชื่อม
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ระหวางจุดยอดในกราฟสองจุดที่แทนการจับแบบขนานทั้งสอง อีกกรณีหนึง่ คือ การสลับนิ้ว
ระหวางการจับแบบขนานและการจับดวยสองนิว้ หากสามารถทําการสลับนิ้วได เสนเชื่อม
ระหวางจุดยอดของการจับแบบขนานและการจับดวยสองนิว้ นีย้ อมมีอยูเชนกัน แตบางครั้งการ
สลับนิ้วอาจไมสามารถทําไดทันที ยังตองอาศัยการจัดวางนิ้วอันจะกลาวในหัวขอถัดไป
4.2.3 การจัดวางนิว้ สําหรับการจับแบบขนาน
การจัดวางนิ้วสําหรับการจับแบบขนานมีความยืดหยุน สูง เนื่องจากการจับแบบ
ขนานตามทฤษฎีบท 9 อนุญาตใหจุดสัมผัสซายอยูท ี่ตาํ แหนงใด ๆ ในระนาบดานซายของจุด
สัมผัสกลาง และจุดสัมผัสขวาอยูท ี่ตําแหนงใด ๆ ในระนาบดานขวาของจุดสัมผัสกลาง
การจัดวางนิ้วนั้นอาจตองมีการสลับสถานะของนิ้วดังรูปที่ 27 นิว้ ที่เคยเปนจุด
สัมผัสซายสามารถเปลี่ยนสถานะเปนจุดสัมผัสขวา และเชนเดียวกันนิว้ ที่เคยเปนจุดสัมผัสขวา
สามารถเปลี่ยนสถานะเปนจุดสัมผัสซาย ในขณะที่จุดสัมผัสกลางอยูท ี่ตําแหนงเดิม ปญหาที่
เกิดขึ้นคือ หากเราทําการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้วดวยการเลื่อนนิว้ หรือหมุนนิว้ เพียงอยางเดียวจะ
ทําใหจุดสัมผัสซายและจุดสัมผัสขวาตองผานกรวย C ∩P ซึง่ ไมสอดคลองกับเงื่อนไขในทฤษฎีบท 9
แตปญหานี้สามารถแกไดดวยการสลับนิ้วดังรูปที่ 27 การจับแบบขนานในรูปที่ 27(a) สามารถ
เปลี่ยนเปนการจับในรูปที่ 27(e) ไดดวยการวางนิว้ 4 บนดาน Ec ดังรูปที่ 27(b) โดยยังคงการจับ
ดวยนิว้ 1,2 และ 3 อยู หลังจากนั้นนํานิ้ว 2 ออกเพื่อเปลี่ยนเปนการจับแบบขนานดวยนิว้ 1, 3 และ
4 ดังรูปที่ 27(c) แลวนํานิ้ว 2 มาวางที่อีกดานของกรวยดังรูปที่ 27(d) ในขณะทีท่ ําการจับดวยนิ้ว
1, 3 และ 4 และขั้นตอนสุดทายทําการยกนิ้ว 3 ออกเพื่อทําการจับแบบขนานดวยนิว้ 1, 2 และ 4
เห็นไดวา ลําดับการสลับนิว้ ดังกลาวนีย้ ังคงสภาพการจับที่มีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรดวยการจับ
แบบขนานตลอด ดังนั้นจึงสามารถทําการจัดวางนิ้วเพือ่ เปลี่ยนการจับแบบขนานบนสามดาน
เดียวกันไดเสมอ
4.2.4 การคํานวณหากราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบขนาน
ในสวนนี้จะขอเสนออัลกอริทมึ ในการเลือกเวกเตอรตั้งฉากของสามดานที่จะนําไป
พิจารณาความเปนไปไดในการจับแบบขนาน โดยอาศัยขอกําหนดของมุมระหวางเวกเตอรตั้งฉาก
ทั้งสามที่ไดเคยกลาวไวในหัวขอที่ 4.2.1
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3

Ec

Ec

Eb 2

Eb

Ea

Ea

1

4

3

2

1

Ec

4

3

Ec

Eb

Eb

Ea

Ea

1

4

3

2

1

Ec

4
2

Eb

Ea

1

(a)
(e)
(b)
(c)
(d)
รูปที่ 27 การสลับนิ้วเพื่อสลับสถานะของจุดสัมผัสซายและจุดสัมผัสขวา
เริ่มดวยการรับขอมูลแถวลําดับ allEdge[1..n] ซึ่งเก็บ EdgeStruct ของทุกดาน
แลวทําการจัดเรียง allEdge ในลําดับที่เพิม่ ขึ้นของคา normalAngle หลังจากนั้นทําการเลือก
เวกเตอรตั้งฉากสามเวกเตอรจาก allEdge ดังรหัสเทียม
1: for i = 1 to n do
α = allEdge[i].normalAngle
2:
j = (i + 1) mod n
3:
4:
while allEdge[j].normalAngle < α + 2θ do
β = allEdge[j].normalAngle
5:
6:
for each k such that
allEdge[k].normalAngle > β + π - 2θ and
allEdge[k].normalAngle < α + π + 2θ do
7:
generate candidate triple of edges:
{ allEdge[i].id, allEdge[j].id, allEdge[k].id}
j = (j + 1) mod n
8:

ขั้นแรกทําการเลือกเวกเตอรตั้งฉากแรกจาก allEdge สงผลใหการเลือกเวกเตอร
ที่สองถูกจํากัดใหทํามุมกับเวกเตอรแรกนอยกวา 2θ ดวยคา normalAngle ที่มากกวาเวกเตอร
แรกดังรูปที่ 28(a) จะเห็นวาเมื่อเวกเตอรแรกที่ถูกเลือกมีคา normalAngle ตั้งแต 2π − 2θ เปน
ตนไป ขอบเขตของการเลือกเวกเตอรทสี่ องจะมีสว นที่ล้ํากลับเขาไปใน allEdge ซึง่ มีคา
normalAngle นอยกวาเวกเตอรแรกดังรูปที่ 28(b) ดังนั้นดัชนี j ของการเลือกเวกเตอรที่สองจึงมี
โอกาสที่จะเกิน n แลววนกลับไปเริ่มที่ 1 (บรรทัดที่ 3 และ 8) หลังจากทําการเลือกเวกเตอรตั้งฉาก
สองเวกเตอรแลว เวกเตอรทสี่ ามจะถูกกําหนดใหอยูในขอบเขต ( β + π − 2θ , α + π + 2θ ) ดัง
สวนที่ถูกแรเงาในรูปที่ 28(c) จึงจะสอดคลองกับเงื่อนไขของมุมระหวางสามเวกเตอรตั้งฉากที่มี
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โอกาสทําการจับแบบขนานได เมื่อเราเลือกครบทั้งสามดานแลวนําไปพิจารณาการมีอยูของเซต
การจับแบบขนานบนสามดานนั้นดวยวิธที ี่กลาวไวในหัวขอที่ 4.2.1 หากเซตของการจับแบบขนาน
มีอยูจริง แสดงวาจุดยอดในกราฟการสลับนิ้วที่แทนการจับบนสามดานนีย้ อมมีอยูดว ย ขัน้ ตอน
สุดทายคือการหาเสนเชื่อมระหวางจุดยอดสองจุดยอดทีแ่ ทนการจับแบบขนานสองแบบ หรือจุด
ยอดหนึง่ จุดยอดแทนการจับแบบขนานและอีกจุดยอดแทนการจับดวยสองนิ้ว สําหรับการ
พิจารณาเสนเชื่อมระหวางการจับแบบขนานจะทําก็ตอเมื่อการจับทั้งสองแบบนี้มีดา นตางกันหนึง่
ดาน ในขณะที่การพิจารณาเสนเชื่อมระหวางการจับแบบขนานและการจับดวยสองนิว้ จะทําก็
ตอเมื่อการจับทั้งสองแบบมีดานรวมกันอยางนอยหนึง่ ดาน ถาเราสามารถทําการสลับนิ้วระหวาง
สองการจับนี้ได (หัวขอที่ 4.2.2) นั่นหมายความวาเสนเชื่อมระหวางสองจุดยอดนี้มอี ยูเชนกัน
i

β + π − 2θ

2θ
2θ

(a)

β

β + π −θ

(b)

i

α +π +θ
α + π + 2θ

α

α +θ
β −θ

(c)

รูปที่ 28 การเลือกเวกเตอรตั้งฉากของสองดานสําหรับการจับดวยสองนิ้ว
กราฟการสลับนิ้วที่สมบูรณทาํ ใหเราสามารถหาลําดับของการเปลีย่ นตําแหนง
ของนิ้วจากการจับหนึง่ เปนการจับอื่นไดดวยการคนในกราฟ ในวิทยานิพนธนี้ใชวิธีการคนตาม
แนวกวางเพื่อใหไดเสนทางที่สั้นที่สุด โดยสิ่งที่ตองกระทํากอนทําการคนในกราฟคือการระบุจุด
ยอดที่แทนการจับเริ่มตน และจุดยอดที่แทนการจับเปาหมาย หลังจากนัน้ จึงทําการคนหาเสนทาง
ระหวางสองจุดยอดนี้ เสนทางที่ไดแสดงถึงความสามารถในการสลับนิ้วระหวางสองการจับ ซึง่ ถูก
แทนดวยจุดยอดสองจุดที่มีเสนเชื่อมระหวางกัน แตบางครั้งการสลับนิว้ ระหวางสองการจับอาจไม
สามารถทําไดโดยตรง จึงตองอาศัยกระบวนการจัดวางนิ้วเพื่อใหนิ้วอยูในตําแหนงที่เหมาะสมใน
การทําการสลับนิ้ว ดวยกระบวนการเหลานี้ทาํ ใหเราสามารถทําการหาลําดับของการเปลี่ยน
ตําแหนงของนิว้ เพื่อเปลีย่ นการจับเริ่มตนเปนการจับบนดานที่ตองการไดดวยการคนในกราฟ
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บทที่ 5
การทดลองและผลการทดลอง
บทนีก้ ลาวถึงการทดลองวิธกี ารคํานวณหากราฟการสลับนิ้ว ตัวอยางที่ใชในการ
ทดลองคือวัตถุหลายเหลี่ยมที่มีจาํ นวนดานตาง ๆ กัน โดยทําการพิจารณาผลการทดลองในแง
จํานวนองคประกอบที่ตอเนือ่ งกันของกราฟการสลับนิ้วสําหรับแตละประเภทการจับ จากนัน้ จึงทํา
การวิเคราะหและสรุปผลการทดลองทั้งหมด
5.1 วิธีการทดลอง
วิทยานิพนธนที้ ําการทดลองการคํานวณหากราฟการสลับนิ้วดวยการเขียน
โปรแกรมเพื่อจําลองการทดลอง โปรแกรมที่ใชในการทดลองเขียนดวยภาษาซีบวกบวก โดยใช
ไลบรารีลีดา [21] ในการคํานวณทางเรขาคณิต การทํางานของโปรแกรมทั้งหมดถูกวัดเวลาดวย
การใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีความเร็วของหนวยประมวลผลที่ 1.8 พันลานเฮิรซ
วัตถุหลายเหลีย่ มทีน่ ํามาใชในการทดลองมีจํานวนดาน 15, 20, 25, 30, 35 และ
40 ดังรูปที่ 29 โดยกําหนดใหครึ่งมุมของกรวยเสียดทานมีขนาด 10 องศา

(a)

(d)

(b)

(e)
รูปที่ 29 วัตถุหลายเหลีย่ มที่ใชในการทดลอง

(c)

(f)
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การทดลองจะแบงออกเปนหาสวนคือ การคํานวณกราฟการสลับนิว้ สําหรับการ
จับแบบคอนเคอรเรนทหรือการจับแบบขนานเพียงแบบใดแบบหนึ่ง การคํานวณกราฟการสลับนิ้ว
สําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนทหรือการจับแบบขนานรวมกับการจับดวยสองนิ้ว และการ
คํานวณกราฟการสลับนิว้ สําหรับการจับทั้งสามแบบ เกณฑที่ใชในการทดลองคือจํานวนจุดยอด
จํานวนเสนเชือ่ ม และจํานวนองคประกอบที่ตอเนื่องกันของกราฟการสลับนิ้ว เพื่อเปนตัวบงชี้ถงึ
ประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงการจับบนดานที่ตางกัน
5.2 ผลการทดลอง
ผลของการคํานวณกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท แสดงใน
ตารางที่ 1 สําหรับการจับแบบขนานเพียงแบบเดียวแสดงในตารางที่ 2 กรณีทนี่ าสนใจคือการนํา
การจับดวยสองนิว้ มาพิจารณารวมการจับดวยสามนิว้ สาเหตุที่ไมแสดงผลการคํานวณกราฟการ
สลับนิ้วสําหรับการจับดวยสองนิว้ เพราะการจับดวยสองนิว้ ทุกแบบสามารถทําการสลับนิ้วระหวาง
กันไดเสมอจํานวนองคประกอบที่ตอเนื่องกันในกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับดวยสองนิว้ เพียง
อยางเดียวจึงเปนองคประกอบเดียว แตการจับดวยสองนิ้วถูกนํามาพิจารณาเพื่อสรางความ
ตอเนื่องระหวางการจับแบบคอนเคอรเรนทดวยกันเองดังตารางที่ 3 การจับแบบขนานดวยกันเอง
ดังตารางที่ 4 รวมถึงการจับแบบคอนเคอรเรนทและการจับแบบขนานดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 1 ผลการทดลองสําหรับการจับคอนเคอรเรนท
จํานวนดาน จํานวนจุดยอด จํานวนเสนเชือ่ ม จํานวนองคประกอบ

เวลา(วินาที)

15

43

96

1

0.7

20

77

156

6

1.36

25

185

691

2

3.73

30

407

2099

1

10.75

35

550

3033

2

15.95

40

736

4580

1

28.53
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองสําหรับการจับแบบขนาน
จํานวนดาน จํานวนจุดยอด จํานวนเสนเชือ่ ม จํานวนองคประกอบ

เวลา(วินาที)

15

3

1

2

0.01

20

12

7

5

0.01

25

37

57

5

0.02

30

27

39

3

0.02

35

64

109

5

0.03

40

106

215

8

0.09

ตารางที่ 3 ผลการทดลองสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนทและการจับดวยสองนิ้ว
จํานวนดาน จํานวนจุดยอด จํานวนเสนเชือ่ ม จํานวนองคประกอบ

เวลา(วินาที)

15

53

243

1

0.95

20

89

351

3

1.75

25

206

1415

2

5.17

30

429

3162

1

13.56

35

576

4315

2

18.53

40

773

7056

1

29.28
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองสําหรับการจับแบบขนานและการจับดวยสองนิว้
จํานวนดาน จํานวนจุดยอด จํานวนเสนเชือ่ ม จํานวนองคประกอบ

เวลา(วินาที)

15

13

55

1

0.13

20

24

101

1

0.2

25

58

436

1

0.69

30

49

390

1

0.61

35

90

714

1

1.17

40

143

1439

1

2.16

ตารางที่ 5 ผลการทดลองสําหรับการจับทุกแบบ
จํานวนดาน จํานวนจุดยอด จํานวนเสนเชือ่ ม จํานวนองคประกอบ

เวลา(วินาที)

15

56

253

1

0.97

20

101

386

3

1.94

25

243

1641

2

5.48

30

456

3321

1

13.20

35

640

4704

2

20.01

40

879

7829

1

30.33
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นอกจากผลการคํานวณกราฟการสลับนิว้ แลว ยังจะขอนําเสนอตัวอยางการ
เปลี่ยนตําแหนงของนิ้วที่ไดจากการจําลองการทดลอง เริ่มจากการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้วเมื่อ
พิจารณาการจับแบบคอนเคอรเรนทเพียงแบบเดียวดังรูปที่ 30 แสดงการเปลี่ยนจากการจับแบบ
คอนเคอรเรนทในรูปที่ 30(a) เพื่อใหเปนการจับในรูปที่ 30(l) โดยสวนที่แรเงาแสดงถึงการตัดกัน
ของกรวยเสียดทาน การจับดวยสามนิว้ อีกกรณีหนึง่ คือการจับแบบขนาน โดยตัวอยางการ
เปลี่ยนตําแหนงของนิ้วสําหรับการจับแบบขนานแสดงดังรูปที่ 31 นอกจากการจับดวยสามนิ้ว
การจับดวยสองนิว้ ถือวามีความสําคัญเพราะ เมื่อนําการจับดวยสองนิ้วมาพิจารณารวมกับการ
จับแบบคอนเคอรเรนทดังรูปที่ 32 แสดงการเปลี่ยนจากการจับเริ่มตนเปนการจับจุดหมายที่
เหมือนกันกับรูปที่ 30 จะพบวาการจับดวยสองนิว้ ชวยลดจํานวนครั้งในการสลับนิ้วเพื่อเปลี่ยน
การจับได จากจํานวนครั้งในการสลับนิ้ว 4 ครั้งสําหรับการเปลี่ยนการจับในรูปที่ 30 เหลือแค
เพียง 2 ครั้งสําหรับการจับในรูปที่ 32 ในบางครั้งการจับดวยสองนิ้วยังจะทําการเชื่อมโยงการจับ
สองแบบที่ไมสามารถทําการสลับนิ้วระหวางกันได ดังแสดงการจับแบบขนานในรูปที่ 33(a) ซึ่งไม
มีเสนทางในกราฟที่เชื่อมตอไปยังการจับแบบขนานในรูปที่ 33(i) แตการจับทัง้ สองแบบนี้สามารถ
เชื่อมโยงกันดวยการสลับนิว้ ที่นาํ การจับดวยสองนิ้วมาพิจารณารวมกับการจับแบบขนานดังแสดง
ในรูปที่ 33 นอกจากนี้การจับดวยสองนิ้วยังมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนสะพานเชื่อมโยงการจับ
แบบคอนเคอรเรนทและการจับแบบขนานดังแสดงในรูปที่ 34 ซึ่งการจับทั้งสองแบบนี้ไมมีโอกาส
ทําการสลับนิว้ ระหวางกันไดหากไมนําการจับดวยสองนิว้ มาพิจารณา โดยเสนประแสดงถึงเสน
เชื่อมระหวางจุดสัมผัสสองจุดสําหรับการจับดวยสองนิว้ และการคํานวณหาเสนทางในกราฟ
ระหวางการจับเริ่มตนและการจับจุดหมายใชเวลาไมเกิน 0.1 วินาที

46

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

รูปที่ 30 ตัวอยางการเปลี่ยนตําแหนงนิว้ เมือ่ พิจารณาการจับแบบคอนเคอรเรนท
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(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 31 ตัวอยางการเปลี่ยนตําแหนงนิว้ เมือ่ พิจารณาการจับแบบขนาน

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

รูปที่ 32 ตัวอยางการเปลี่ยนตําแหนงนิว้ เมือ่ พิจารณาการจับแบบคอนเคอรเรนทและการจับดวย
สองนิว้
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

รูปที่ 33 ตัวอยางการเปลี่ยนตําแหนงนิว้ เมือ่ พิจารณาการจับแบบขนานและการจับดวยสองนิ้ว
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

รูปที่ 34 ตัวอยางการเปลี่ยนตําแหนงนิว้ เมือ่ พิจารณาการจับทุกแบบ
5.3 วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองพบวากราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนท
คอนขางมีความสมบูรณในตัวเองคือ มีจาํ นวนองคประกอบที่ตอเนื่องกันในกราฟเพียง 1 หรือ 2
องคประกอบเทานั้น แสดงถึงการวางตัวของโฟกัสเซลลที่เชื่อมตอกัน นัน่ คือโฟกัสเซลลของการจับ
ที่มีดานตางกันหนึ่งดานมีสว นที่ซอนทับกัน และตอเนื่องเปนบริเวณทีเ่ ชื่อมติดกันเปน 1 หรือ 2
องคประกอบตามจํานวนองคประกอบของกราฟการสลับนิ้ว ยกเวนวัตถุตัวอยางทีม่ ีจํานวนดาน
20 ดานมีจาํ นวนองคประกอบที่ตอเนื่องกันถึง 6 สวน ทัง้ นี้คาดวานาจะเปนผลจากรูปทรงของวัตถุ
หลายเหลีย่ มในรูปที่ 29(b) ที่มีจํานวนดานนอย และความยาวของแตละดานคอนขางสัน้ จึงทําให
โฟกัสเซลลของการจับมีขนาดเล็กตามไปดวย และมีผลกระทบตอบริเวณที่ซอนทับกันของโฟกัส
เซลลระหวางการจับบนดานที่ตางกัน
เมื่อพิจารณาผลการคํานวณกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบขนาน พบวา
จํานวนที่พบนัน้ นอยเมื่อเทียบกับการจับแบบคอนเคอรเรนท เนื่องจากจํานวนดานของวัตถุที่มี
ทิศทางขนานกันคอนขางนอย อีกทั้งเงื่อนไขการพิจารณาเซตของการจับแบบขนานมีความ
เครงครัดสูง นอกจากนี้จํานวนเสนเชื่อมในกราฟการสลับนิ้วถือวานอยมาก ดวยเหตุผลเดิมคือ
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เงื่อนไขที่ใชพจิ ารณาการจับแบบขนาน ดังนัน้ จึงสงผลตอจํานวนองคประกอบที่ตอ เนื่องในกราฟซึ่ง
ถือวามากเมื่อเทียบกับจํานวนจุดยอดในกราฟ
สําหรับกรณีทพี่ ิจารณาการคํานวณกราฟการสลับนิว้ สําหรับการจับแบบคอน
เคอรเรนท การจับแบบขนาน รวมถึงการจับดวยสองนิ้ว จากผลการทดลองเห็นไดชัดวาการจับดวย
สองนิว้ มีบทบาทที่สําคัญในการสรางความตอเนื่องในกราฟ โดยเฉพาะระหวางการจับแบบขนาน
ดวยกันเอง ทีส่ ามารถกลาวไดเชนนี้เพราะจํานวนองคประกอบที่ตอเนือ่ งกันในกราฟเปน
องคประกอบเดียวเมื่อนําการจับดวยสองนิว้ เขามาพิจารณารวมกับการจับแบบขนาน อีกทัง้ การ
จับดวยสองนิว้ ยังมีสวนในการเชื่อมโยงจุดยอดของการจับแบบคอนเคอรเรนทดวย เห็นไดจากผล
การทดลองของวัตถุหลายเหลี่ยมที่มี 20 ดาน นอกจากนี้ในการพิจารณาการจับทุกแบบพบวา
จํานวนการจับแบบคอนเคอรเรนทมจี ํานวนมากที่สุด ทําใหเวลาที่ใชในการคํานวณการจับแบบ
คอนเคอรเรนทมากที่สุดดวย เหตุที่การคํานวณการจับแบบคอนเคอรเรนทใชเวลานานเพราะการ
หาอินเตอรเซกชันของโฟกัสเซลลมีความซับซอนสูง เมื่อเทียบกับการหาเซต และอินเตอรเซกชัน
ของเซตสําหรับการจับแบบอื่น
โดยสรุปแลวผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการจับที่ควรใหความสนใจมากที่สุด
คือการจับแบบคอนเคอรเรนท เนื่องจากไดกราฟการสลับนิ้วที่ถือไดวามีความสมบูรณสูง สงผลให
การเปลี่ยนการจับแบบหนึง่ ใหเปนการจับอีกแบบบนดานที่ตางกันมีโอกาสเกิดขึ้นไดสูง แตมี
ผลกระทบคือ เวลาที่ใชในการคํานวณสูงตามไปดวย สําหรับการจับแบบขนานถือวามีบทบาท
นอยที่สุดดวยขอจํากัดที่เครงครัดทําใหความสมบูรณของกราฟการสลับนิ้วนอยกวาการจับแบบอืน่
นอกจากการจับดวยสามนิว้ การจับดวยสองนิว้ ถือวามีความสําคัญในฐานะที่เปนตัวเชื่อมโยง
ความตอเนื่องในกราฟโดยเฉพาะในกรณีที่นาํ การจับดวยสองนิ้วมาพิจารณารวมกับการจับแบบ
ขนาน จึงไมควรละความสนใจการจับประเภทนี้
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บทที่ 6
สรุปการวิจัย ขอเสนอแนะ และงานวิจัยในอนาคต
6.1 สรุปการวิจัย
ในยุคปจจุบนั การนําหุน ยนตมาใชงานแทนมนุษยเปนทีแ่ พรหลาย เราสามารถ
พบเห็นในงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การประกอบรถยนต การประกอบเครื่องใชไฟฟา เปนตน
โดยทั่วไปความสามารถของหุนยนตเหลานี้ อาศัยการโปรแกรมขอตอใหอยูในตําแหนงทีก่ ําหนดไว
เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของมนุษยในการหยิบจับสิ่งของในชีวิตประจําวัน ยังถือวา
หางไกลกันมาก ความพยายามของนักวิจยั ที่จะทําใหหนุ ยนตมีความสามารถในการจัดวัตถุ เริ่ม
จากงานใชหนุ ยนตสอดวัตถุลงชอง (peg-in-hole) [22] , [23] มนุษยเราแกปญหานีไ้ ดอยาง
งายดาย แตเปนเรื่องตรงขามสําหรับหุน ยนต งานวิจัยดานการจัดวัตถุในมือหุนยนตมีเนื้อหาลึกซึ้ง
ประกอบไปดวยงานวิจัยสวนยอย ๆ สวนทีไ่ ดรับความสนใจมากคือเรื่องของจลนศาสตรและ
พลศาสตรที่เกีย่ วกับการจับ งานวิจัยดานจลนศาสตรของการจับครอบคลุมถึงความสัมพันธ
ระหวางการเคลื่อนที่ของขอตอนิ้วและการเคลื่อนที่ของนิว้ และความสัมพันธระหวางการเคลื่อนที่
ของนิ้วและผิวสัมผัส [24] เมื่อกลาวถึงงานวิจยั ดานจลนศาสตร มักจะสมมติใหมอื หุนยนต
สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของขอตอเพือ่ ใหอยูในตําแหนงที่ตองการได แตการที่ขอ ตอจะ
เคลื่อนที่ไดนนั้ เกิดจากการออกแรงหรือแรงบิดที่ขอตอ งานวิจยั ดานพลศาสตร (dynamics) [25]
จึงเขามามีสว นในการคํานวณหาความสัมพันธระหวางแรงที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของขอตอ เมื่อ
ไดความสัมพันธระหวางแรงและการเคลือ่ นที่ของขอตอ ปญหาที่เกิดควบคูกันมาคือ ตองออกแรง
เทาไรขอตอถึงจะเคลื่อนที่ไดตามตองการ งานวิจยั ดานการควบคุม (control) [26] จึงถูกนํามาใช
ในการควบคุมแรงหรือแรงบิดที่ขอตอ เพือ่ กําหนดตําแหนงในการเคลื่อนที่และแรงของนิ้วที่กระทํา
ตอสิ่งแวดลอม ถึงแมจลนศาสตรและพลศาสตรเกี่ยวกับการจับจะเปนสวนทีจ่ ําเปนในการจัด
วัตถุในมือ การจัดวัตถุในมือที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามความตองการ จะเกิดขึน้ ไดยังตอง
อาศัยการวางแผนในระดับบน อันไดแกการวางแผนเพือ่ หาตําแหนงจับที่มีเสถียรภาพ ในปจจุบัน
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการวางแผนเพื่อหาตําแหนงจับถือวายังไดรับความสนใจนอย เมื่อเทียบกับ
งานวิจยั สวนอืน่ ที่เกี่ยวกับการจัดวัตถุในมือ วิทยานิพนธนี้จึงมุงนําเสนอประเด็นนี้เปนหลัก โดย
พิจารณาการจับที่มีความสามารถในการตานทานการรบกวนจากแรงภายนอก หรือเรียกวาการ
จับที่มีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรนั่นเอง วิทยานิพนธนไี้ ดนําเสนอวิธกี ารคํานวณหาลําดับการ
เปลี่ยนคอนฟกุเรชันของการจับบนดานทีต่ างกันของวัตถุหลายเหลี่ยมดวยมือหุนยนตที่มีสนี่ ิ้ว โดย
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อาศัยโครงสรางที่นาํ เสนอในวิทยานิพนธคือโครงสรางกราฟการสลับนิ้ว เพื่อใชในการคนหาลําดับ
ในการเปลีย่ นตําแหนงของนิว้ ที่คงสภาพการจับที่มีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรอยูตลอด และไดทํา
การทดลองวิธที ี่นาํ เสนอดวยการจําลองการทดลอง
ในบทที่ 3 และบทที่ 4 ของวิทยานิพนธไดทําการนําเสนอวิธีการคํานวณกราฟการ
สลับนิ้วดวยการคํานวณทางเรขาคณิต แตละจุดยอดในกราฟบงบอกถึงเซตของการจับบนดานที่
ตาง ๆ กัน แสดงความสามารถในการจัดวางนิ้วระหวางการจับทีถ่ ูกแทนดวยจุดยอดเดียวกันโดย
อาศัยขอดีของบริเวณสัมผัสอิสระ และเสนเชื่อมระหวางจุดยอดบงบอกถึงความสามารถในการ
สลับนิ้วระหวางการจับที่แทนดวยจุดยอดสองจุดที่มีเสนเชื่อม วิทยานิพนธนี้ใหความสนใจการจับ
สามประเภทคือ การจับแบบคอนเคอรเรนท การจับแบบขนาน และการจับดวยสองนิ้ว ปญหา
ของการคํานวณกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบคอนเคอรเรนทและการจับดวยสองนิว้
สามารถทําใหงายขึน้ ดวยการระบุคอนฟกุเรชันการจับในรูปของจุดบนระนาบ สงผลใหเซตของการ
จับเปนรูปหลายเหลี่ยมคือโฟกัสเซลลนนั้ เอง การนําโฟกัสเซลลมาใชในการคํานวณเซตของการ
จับมีขอไดเปรียบตรงที่เซตของการจับบนดานที่ตา งกันอยูในปริภูมิเดียวกัน การคํานวณการ
ซอนทับกันของเซตการจับแบบคอนเคอรเรนทหรือการจับดวยสองนิ้วจึงสามารถหาไดจากการ
คํานวณการตัดกันของโฟกัสเซลลไดโดยตรง และดวยคุณสมบัติความตอเนื่องในโฟกัสเซลล ทํา
ใหการจัดวางนิ้วเพื่อเปลี่ยนการจับในโฟกัสเซลลเดียวกันสามารถเกิดขึ้นไดเสมอ ในขณะที่การจับ
แบบขนานถูกระบุดวยตําแหนงบนดาน การคํานวณการจับแบบขนานจึงอยูในปริภูมิสามมิติทมี่ ี
ระยะหางจากจุดเริ่มตนของดานทัง้ สามเปนองคประกอบ อีกทั้งในการคํานวณการซอนทับกันของ
เซตการจับเพือ่ หาการสลับนิ้วยังตองทําการกําจัดตัวแปรของดานที่ตา งกันซึ่งมีความซับซอนใน
การคํานวณสูง ดังนัน้ วิทยานิพนธนี้จึงเสนอวิธกี ารคํานวณการจับแบบขนานดวยวิธีที่ทาํ การ
พิจารณาบางกรณีของการจับแบบขนาน เพื่อหลีกเลี่ยงการคํานวณบนปริภูมิสามมิติโดยตรง แต
วิธีทนี่ ําเสนอใชเงื่อนไขทีม่ ีความเครงครัดสูง ทําใหจาํ นวนการจับแบบขนานและการสลับนิ้วบน
สามดานที่ตา งกันมีจํานวนนอย นัน่ คือจุดยอดและเสนเชื่อมในกราฟการสลับนิว้ สําหรับการจับ
แบบขนานมีจาํ นวนนอย ทําใหกราฟการสลับนิ้วสําหรับการจับแบบขนานแบงแยกออกเปนหลาย
องคประกอบ ถึงกระนั้นก็ตามปญหาเรื่ององคประกอบในกราฟสามารถแกดวยการนําการจับดวย
สองนิว้ มาพิจารณารวมกับการจับแบบขนาน การคํานวณกราฟการสลับนิ้วที่เสร็จสมบูรณทําให
เราสามารถทําการหาลําดับการเปลี่ยนตําแหนงของนิว้ เพื่อเปลี่ยนการจับเริ่มตนไปเปนการจับ
เปาหมายไดดว ยการคนหาเสนทางในกราฟการสลับนิ้ว
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งานวิจยั ในวิทยานิพนธนมี้ ีความเกี่ยวของอยางมากกับงานวิจัยดานอืน่ ๆ ของการ
จัดวัตถุในมือ เพื่อประโยชนในการพิจารณาขอจํากัด และการพัฒนาตอยอด จึงสมควรที่จะ
กลาวถึงงานวิจัยที่สนับสนุนและรองรับวิทยานิพนธนี้คือ
1. งานวิจยั เกี่ยวกับการจับที่มคี ุณสมบัติฟอรซโคลสเชอร ถือเปนพื้นฐานสําคัญ
ของวิทยานิพนธนี้ เพราะวิทยานิพนธนี้ใหความสนใจในการหาลําดับการเปลี่ยนตําแหนงของนิ้ว
โดยในขณะทีท่ ําการเปลี่ยนตําแหนงนิว้ การจับวัตถุจะตองมีเสถียรภาพอยูตลอด ซึง่ การจับทีม่ ี
เสถียรภาพที่วทิ ยานิพนธนนี้ าํ มาพิจารณาคือการจับที่มคี ุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรดังงานวิจัย [5]
เสนอเงื่อนไขสําหรับการจับวัตถุหลายเหลีย่ มดวยสองนิ้ว และ [8] เสนอเงื่อนไขสําหรับการจับวัตถุ
หลายเหลีย่ มดวยสามนิ้ว นอกจากงานวิจัยสองงานนี้ [27] , [28] ไดทําการเสนอวิธีการคํานวณ
การจับทีม่ ีคุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรและฟอรมโคลสเชอรดวยการพิจารณาคอนเวกซฮัลล
(convex hull) ในปริภูมิของแรงและแรงบิด โดยอาศัยเงื่อนไขที่กลาวไวใน [29] วา การจับทีม่ ี
คุณสมบัติฟอรซโคลสเชอรคือ การจับทีม่ ีจุดกําเนิดอยูภ ายในคอนเวกซฮัลลในปริภูมิของแรงและ
แรงบิดที่จุดสัมผัส ในงานวิจัยนี้ไดเสนอวิธีการทดสอบจุดกําเนิดวาอยูภายในคอนเวกซฮัลล
หรือไม โดยวิธีที่นาํ เสนอคือการเฉือนคอนเวกซฮัลลดว ยระนาบที่ผานจุดกําเนิดเพื่อแปลงปญหา
ลงไปในปริภูมทิ ี่มีมิติต่ํากวา ซึ่งขอไดเปรียบของการคํานวณการจับดวยวิธนี ี้คือ การพิจารณาการ
จับโดยไมขึ้นกับขอกําหนดของจํานวนนิว้ แตขอจํากัดคือการคํานวณคอนเวกซฮัลลบนปริภูมิ
หลายมิติที่มีความซับซอน และขอกําหนดดานจํานวนนิ้วของมือหุน ยนตในปจจุบนั การพิจารณา
การจับโดยอาศัยเงื่อนไขตามงานวิจัย [5] , [8] จึงเพียงพอสําหรับงานในวิทยานิพนธนี้
2. งานวิจยั ดานจลนศาสตร งานวิจยั ทางดานนีถ้ ือเปนงานวิจัยที่มีความสําคัญ
เนื่องจากจลนศาสตรของขอตอนิ้ว และจลนศาสนตรของผิวสัมผัส ถือวาเปนขอกําหนดในการ
คํานวณหาความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนที่ของนิว้ และวัตถุ เพื่อใหไดการเคลื่อนที่ของนิว้
ใหอยูในตําแหนงที่ตองการบนผิววัตถุ นอกจากนี้ขอกําหนดทางจลศาสตรของนิ้วทีต่ องคํานึงถึงใน
การเคลื่อนที่ของนิว้ คือ บริเวณทํางานของนิ้ว การหลีกเลี่ยงการชนหรือไขวกันของนิว้ และใน
กระบวนการหมุนนิว้ ดังงานวิจัย [30] ไดเสนอการคํานวณความเปนไปในการที่มือหุนยนตจะ
สามารถทําการจับวัตถุในคอนฟกเุ รชันที่ตอ งการโดยสอดคลองกับขอกําหนดทางจลนศาสตร และ
จลนศาสตรของผิวสัมผัสยังถูกนํามาใชเพือ่ การคํานวณการเคลื่อนที่ของนิว้ ดวยการหมุนนิว้ และ
ตําแหนงทีเ่ ปลีย่ นไปของจุดสัมผัสดังแสดงใน [24] , [20]
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3. งานวิจยั ดานพลศาสตร โดยมากการคํานวณทางดานจลนศาสตรมักจะ
กําหนดใหขอตอนิ้วสามารถเคลื่อนที่ไดตามตองการในสภาวะแวดลอมจริง งานวิจยั ดาน
พลศาสตรจึงตองนํามาใชในการอธิบายการเคลื่อนของนิ้ว รวมถึงการออกแรงบิดทีข่ อตอเพื่อใหนวิ้
ออกแรงหรือแรงบิดตอวัตถุที่สอดคลองกับขอกําหนดของการจับ ดังนั้นงานวิจยั ดานนี้จึงมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการหมุนนิ้วดังปรากฏใน [31] หรือการเลื่อนนิ้วใน [19] , [32] นอกจากนี้
สิ่งที่ตองคํานึงคือการมีเสถียรภาพของการจับในระบบพลวัตรซึ่งถูกเสนอไวในงานวิจัย [33]
4. งานวิจยั ดานระบบเสมือนสถิต (quasi-static) นอกจากการพิจารณาการ
เคลื่อนที่ของนิว้ ดวยระบบพลวัตรแลว ระบบเสมือนสถิตยังสามารถนํามาใชพิจารณาการเคลื่อนที่
ของนิ้ว ไมวา จะดวยการหมุนนิว้ หรือเลื่อนนิว้ โดยเฉพาะการเลื่อนนิว้ พบวาการที่จะทําใหนวิ้ เกิด
การเลื่อนบนผิววัตถุไดเมื่อแนวแรงวางตัวอยูที่ขอบของกรวยเสียดทาน แตเมื่อเกิดการเคลื่อนที่สงิ่
ที่เปลี่ยนไปคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน โดยตองนําคาสัมประสิทธิค์ วามเสียดทานจลนมาใชใน
การคํานวณ ซึ่งมีคานอยกวาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต ดังนั้นกรวยเสียดทานจลนจึงมี
ขนาดเล็กกวา สงผลใหมีชว งจังหวะหนึง่ ที่แนวแรงอยูนอกกรวยเสียดทานจลน งานวิจยั ดานนี้จงึ
ถือวาชวงจังหวะดังกลาวนี้เปนชวงสั้น ๆ และหลังจากนั้นระบบสามารถปรับตัวเขาสูความมี
เสถียรภาพดวยการเคลื่อนทีข่ องนิ้วที่ความเร็วต่ําและคงที่ ทําใหการพิจารณาการจับที่มี
เสถียรภาพสามารถทําไดเสมือนอยูในระบบสถิต งานวิจัยดานระบบเสมือนสถิตถูกเสนอใน [34]
และการวางแผนการเคลื่อนที่ของนิว้ ในระบบเสมือนสถิตปรากฏใน [35]
5. งานวิจยั เกี่ยวกับมือหุน ยนต งานวิจยั ดานนี้ถือเปนสิ่งที่ขาดไมไดหากเรา
ตองการใหหนุ ยนตทาํ การจับหรือจัดการกับวัตถุในมือ โดยมีความสัมพันธโดยตรงกับงานวิจยั
ดานการจัดวัตถุในมือในฐานะที่รูปจําลองของมือหุน ยนตถูกนํามาใชในการศึกษาทางจลนศาสตร
ของนิ้ว จลศาสตรของผิวสัมผัส รวมถึงบริเวณทํางานของมือหุน ยนตดว ย ยกตัวอยาง งานวิจยั
[36] ไดนํามือดีแอลอารสองมาศึกษาทาทางในการจับวัตถุ และงานวิจัย [37] , [38] นํามือยูทาห
และเอ็มไอทีมาใชในการจัดวัตถุ
6. การคํานวณทางเรขาคณิต ถือเปนพื้นฐานการคํานวณที่ใชในวิทยาพนธนี้
เนื่องจากการคํานวณทางเรขาคณิตถูกนํามาใชการคํานวณทางดานตาง ๆ เชน เวกเตอร มุม การ
ตัดกันของสวนของเสนตรง การตัดกันของวัตถุหลายเหลีย่ ม (รูปทรงของโฟกัสเซลลเปนวัตถุหลาย
เหลี่ยม) เปนตน ดังแสดงใน [39]
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6.2 ขอเสนอแนะ
ในหัวขอนี้จะขอกลาวถึงแนวทางการแกไขขอจํากัดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวิทยานิพนธ
ขอจํากัดที่เห็นไดชัดเจนจากการทดลองคือ ขอจํากัดทางเงื่อนไขของการจับแบบขนานมีความ
เครงครัดสูง สงผลใหจุดยอดและเสนเชื่อมในกราฟที่ไดจากการคํานวณการจับแบบขนานมีจํานวน
นอย ดังนั้นสิง่ ที่ควรจะตองทําการแกไขเปนจุดหลักคือการคํานวณกราฟการสลับนิ้วสําหรับการ
จับแบบขนาน ซึง่ สามารถทําไดดวยการคํานวณหาเซตของการจับแบบขนานโดยตรง เพื่อใหการ
คํานวณครอบคลุมการจับแบบขนานทุกกรณีที่เปนไปได
แมการคํานวณการจับแบบคอนเคอรเรนทจะครอบคลุมกรณีทั้งหมด แตจากการ
ทดลองพบวาใชเวลาสูงมากเมื่อเทียบกับการจับประเภทอื่น เนื่องจากความซับซอนในปญหาการ
คํานวณการตัดกันของโฟกัสเซลล ปญหานี้สามารถแกไดโดยอาศัยวิธีการสุมจุดบนระนาบ (วิธนี ี้
ไดนําเสนอไวในงานวิจัยการวางแผนการจับวัตถุทรงหลายหนาที่ไดรับการตีพิมพ) หากโฟกัสเซลล
ใดมีจุดนี้อยูภายใน นั่นหมายความวาโฟกัสเซลลนนั้ ๆ มีสวนที่ซอนทับกันแนนอน ถึงแมการ
แกปญหาดวยการสุมจุดจะชวยลดปญหาและเวลาการคํานวณการตัดกันของโฟกัสเซลลได แต
การสุมจุดที่ไมครอบคลุมพื้นที่บนระนาบอาจทําใหไดการจับแบบคอนเคอรเรนทไมครบทุกกรณี
ดังนัน้ การศึกษาเกีย่ วกับการสุมจึงเปนสิ่งที่ควรทําการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมหากตองการนําวิธี
ดังกลาวมาใช
6.3 งานวิจัยในอนาคต
งานวิจยั ในอนาคตที่นา สนใจคือ การเพิ่มขอกําหนดในการคนในกราฟ เชน
ขอกําหนดทางจลนศาสตรของนิว้ และผิวสัมผัส บริเวณทํางานของนิ้ว เปนตน เนื่องจากสิ่งที่ไดจาก
การคนในกราฟสลับนิว้ คือ เซตของการจับที่เปนไปได ดังนั้นการเลือกการจับที่ดีที่สุดในเซตคําตอบ
ตามขอกําหนดตาง ๆ จึงเปนประเด็นที่ไมควรละความสนใจ เชน การจับที่มีบริเวณสัมผัสอิสระที่
กวางที่สุด [5] , [8] การจับทีอ่ อกแรงนอยทีส่ ุดเพื่อตานทานแรงกระทําจากภายนอก [40] การจับ
ที่มีจุดเซนทรอยด (centroid) ของจุดสัมผัสใกลกับจุดศูนยถว งของวัตถุมากที่สุด [8] , [28] เพื่อลด
ผลกระทบจากแรงโนมถวงและแรงเฉื่อยที่เกิดจากการเคลื่อนของมือหุนยนต และอีกประเด็นหนึง่
ที่ควรทําการวิจัยตอยอดคือการหาวิธกี ารคํานวณหาลําดับการเปลี่ยนคอนฟกุเรชันสําหรับวัตถุ
ชนิดอื่น ๆ เชน วัตถุทรงหลายหนา วัตถุผวิ โคง เปนตน
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