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1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แต่เดิมงำนทำงด้ ำนคอมพิวเตอร์ กรำฟิ กและแอนิเมชันสำมมิติจำเป็ นต้ อใช้ บคุ ลำกรสำหรับงำนทำงด้ ำนศิลป์เป็ นจำนวน
มำก เพื่อใส่รำยละเอียดกำรเคลือ่ นไหวของตัวละครและวัตถุตำ่ งๆให้ มีกำรเคลือ่ นไหวที่สวยงำมและสมจริ ง แต่ยงั มีสถำนกำรณ์
บำงอย่ำงทีม่ ีควำมละเอียดซับซ้ อนเกินกว่ำจะทำกำรปรับแต่งด้ วยมือได้ เช่น กำรเคลื่อนไหวของใบไม้ พร้ อมกันจำนวนมำกบนต้ น
เมื่อโดนลมพัด คลืน่ ในมหำสมุทรที่แทรกสอดกันไปมำ เป็ นต้ น ด้ วยปั ญหำควำมซับซ้ อนของธรรมชำติจงึ ทำให้ เกิดงำนทำงด้ ำน
คอมพิวเตอร์ กรำฟิ กแขนงใหม่ที่สนใจเอำควำมรู้ทำงหลักฟิ สกิ ส์ เช่นกฎของแรงกระทำ และ แรงโน้ มถ่วง เข้ ำมำใช้ ประกอบกำร
คำนวณ จนทำให้ สำมำรถคำดเดำและจำลองกำรเคลือ่ นของวัตถุตำ่ งๆได้ สมจริ ง
ในช่วงทศวรรษที่ผำ่ นมำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทใี่ ช้ จำลองกำรเคลือ่ นที่ของวัตถุโดยอำศัยหลักฟิ สกิ ส์ ได้ ถกู นำไป
ประยุกต์ใช้ ในงำนทำงด้ ำนวิศวกรรมอย่ำงแพร่หลำยในรูปแบบของกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองกำรทำงำนเสมื อนจริ ง เช่นกำร
วิเครำะห์ควำมแข็งแรงของโครงสร้ ำงอำคำร ทดสอบกำรทำงำนร่วมกันของชิ ้นส่วนต่ำงๆในเครื่ องจักร รวมถึงกำรจำลองกำรทำงำน
ของหุน่ ยนต์ ซึง่ ทำให้ สำมำรถทดสอบสมมุติฐำนต่ำงๆได้ โดยยังไม่จำเป็ นต้ องมีกำรสร้ ำงชิ ้นงำนขึ ้นมำทังหมดจริ
้
งๆ
กำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองกำรทำงำนเสมือนจริ งกับงำนทำงด้ ำนหุน่ ยนต์ ในระดับงำนวิจยั จนถึงงำนทำงด้ ำน
อุตสำหกรรม สำมำรถทำให้ ลดต้ นทุนทังด้
้ ำนเงินและเวลำได้ อย่ำงมำก ยกตัวอย่ำงเช่น เรำสำมำรถทดสอบกำรทำงำนของแขน
หุน่ ยนต์อตุ สำหกรรมตำมโปรแกรมที่ต้องกำรและทำซ ้ำได้ จำนวนมำกโดยที่ไม่ก่อให้ เกิดควำมเสีย่ งต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้น
ได้ ตอ่ ตัวหุน่ ยนต์เองและวัตถุโดยรอบขัน้ อีกทังกำรทดสอบด้
้
วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ยงั ทำให้ เป็ นไปได้ ที่จะจำกัดตัวแปรของ
ระบบที่ต้องกำรทดสอบ โดยทำให้ สำมำรถทดสอบปั ญหำได้ ตรงจุดและวิเครำะห์หำทำงแก้ ไขได้ เร็วยิ่งขึ ้น
กำรหยิบจับวัตถุด้วยหุน่ ยนต์โดยอัตโนมัติเป็ นปั ญหำที่ได้ รับควำมสนใจปรับปรุงแก้ ไปมำอย่ำงต่อเนื่องในวงกำรงำนวิจยั
หุน่ ยนต์มำหลำยทศวรรษ และกำรใช้ โปรแกรมจำลองเสมือนก็เป็ นส่วนสำคัญที่ถกู นำมำใช้ ทดสอบเพื่อที่จะวัดผลกำรทดลองหรื อ
ทดสอบสมมติฐำนใหม่ โดยมีเป้ำหมำยในกำรที่จะเพิม่ ควำมสำมำรถของหุน่ ยนต์ให้ หยิบจับวัตถุได้ อย่ำงหลำยหลำย ดังนันในช่
้ วง
เวลำที่ผำ่ นมำจึงไดมีกำรออกแบบมือจับหุน่ ยนต์ออกมำหลำยชนิด โดยมือจับของหุน่ ยนต์ทมี่ ีองศำอิสระมำกๆก็จะทำให้ หยิบจับ
วัตถุได้ หลำกหลำยรูปร่ำงมำกขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ กำรคำนวณว่ำจะต้ องวำงนิ ้วมือของหุ่นยนต์ตรงไหนบ้ ำงเพื่อให้ จบั วัตถุ
ได้ โดยไม่ตกหล่นก็จะยำกขึ ้นเช่นเดียวกัน เพื่อให้ กำรทดสอบทฤษฎีหรื อแนวคิดใหม่ๆ เป็ นไปได้ งำ่ ย รวดเร็ ว และ สำมำรถทดสอบ
ได้ จำนวนครัง้ มำกๆ จึงมีกำรนำมือจับเหล่ำนี ้มำทำแบบจำลองเสมือนเพื่อให้ นกั วิจยั สำมำรถทำกำรทดสอบได้ โดยมีจำเป็ นต้ องใช้
แขนและมือจับหุน่ ยนต์จริ ง
ในปี 2010 ได้ มีงำนวิจยั ที่ออกแบบมือจับหุน่ ยนต์ชนิดใหม่ขึ ้นมำ มีชื่อว่ำ Universal Jamming Gripper [1] เป้ำหมำย
ของกำรออกแบบมือจับแบบใหม่นี ้ต้ องกำรที่จะแก้ ปัญหำเรื่ องควำมซับซ้ อนทีใ่ ช้ ในกำรคำนวณวิธีกำรจับวัตถุของหุน่ ยนต์ โดย
อำศัยหลักกำรเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติทำงกลของวัสดุประเภททรำย ที่ในภำวะทัว่ ไปสำมำรถไหลได้ อย่ำงอิสระเหมือนของไหล แต่
เมื่อมีแรงจำกภำยนอกเข้ ำมำอัดเม็ดทรำยเข้ ำหำกันจะทำให้ เม็ดทรำยล๊ อคกันแน่นเป็ นก้ อนและทำให้ มีคณ
ุ สมบัติเหมือนของแข็ง
โดยมือจับหุน่ ยนต์ชนิดนี ้มีผิวภำยนอกเป็ นยำงยืดหยุน่ ได้ ภำยในบรรจุวตั ถุประเภททรำยดังในรูปที่ 1 และมีวำล์วด้ ำนบนที่สำมำรถ
ปั ม้ อำกำศเข้ ำออกได้ ตำมคำสัง่ ขันตอนกำรท
้
ำงำนสำหรับกำรหยิบจับวัตถุจะแบ่งออกเป็ น 4 ขันดั
้ งในรูปที่ 2 โดนขันแรกจะท
้
ำปั ม้
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อำกำศเข้ ำไปภำยใน เพื่อให้ เกิดช่องว่ำงทำให้ เม็ดทรำยภำยในเคลือ่ นที่ได้ อย่ำงอิสระ จำกนันจึ
้ งเอำมือจับบออกแรงกดทับลงไปบน
วัตถุทตี่ ้ องกำร ด้ วยแรงกระทำจะทำให้ มือจับเปลีย่ นรูปร่ำงไปตำมวัตถุ ในขันที
้ ่ 3 ทำกำรดูดอำกำศออกจำกภำยใน ทำให้ ผวิ ยำง
รอบนอกรัดตัวแน่นบีบเม็ดทรำยเข้ ำหำกันจนกลำยเป็ นของแข็งล็อควัตถุที่ต้องกำรจับไว้ ภำยใน ขันสุ
้ ดท้ ำยเมื่อมือจับแข็งตัวก็จะ
สำมำรถยกมือจับขึ ้นได้ โดยทีว่ ตั ถุไม่ตกหล่น
ด้ วยลักษณะกำรทำงำนของ Universal Jamming Gripper ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงสถำนะทำงกลของวัตถุที่อยูภ่ ำยในไปมำ
ระหว่ำงของเหลวกับของแข็ง ในปั จจุบนั ยังไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื องำนวิจยั ใดๆที่นำเสนอวิธีกำรจำลองกำรทำงำนของมือ
จับชนิดนี ้ ในงำนวิจยั นี ้จึงมุ้งเน้ นที่จะสร้ ำงโมเดลจำลองทำงฟิ สกิ ส์ของมือจับหุน่ ยนต์ชนิดนี ้และนำมำสร้ ำงโปรแกรมจำลองกำร
ทำงำนงำนเสมือนจริง เพื่อให้ สำมำรถนำมำใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปในอนำคต

รูปที่ 1 Universal Jamming Gripper [1]

รูปที่ 2 กำรทำงำนของ Universal Jamming Gripper [1]

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แบบจำลองทำงฟิ สกิ ส์สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองเสมือน ของ Universal Jamming Gripper เป็ นมือจับ
หุน่ ยนต์ที่อำศัยกำรทำงำนของวัสดุหลำยๆชนิดเข้ ำด้ วยกัน ประกอบไปด้ วย วัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุทยี่ ดื หยุน่ ได้ , อำกำศ และ วัสดุ
ประเภททรำย ดังนันจึ
้ งต้ องศึกษำงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องของกำรสร้ ำงโปรแกรมจำลองของวัสดุแต่ละชนิด และกำรศึกษำวิธีกำรที่จะ
นำทุกชิ ้นมำรวมกันเพื่อทำให้ กำรถ่ำยทอดแรงไปมำระหว่ำงวัสดุวตั ถุแต่ละชนิดในมือจับ Universal Jamming Gripperไปได้
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2.1. การจาลองวัตถุแข็งเกร็ง
กำรจำลองของวัตถุแข็งเกร็งเป็ นงำนสำยคอมพิวเตอร์ กรำฟิ กที่ยกขึ ้นมำศึกษำเป็ นอย่ำงแรกๆ มีกำรวิเครำะห์และจัดเป็ น
หมวดหมูอ่ ยูใ่ นงำนวิจยั ของ [2] ปั ญหำสำคัญของจำลองวัตถุแข็งเกร็ งคือกำรจัดกำรเมื่อวัตถุสองชิ ้นชนกัน ทีจ่ ะต้ องมีเงื่อนไข
ว่ำไม่ให้ ส่วนใดๆก็ตำมของแต่ละชิ ้นทะลุเข้ ำไปในอีกชิ ้น โดยสำมำมำรถแบ่งย่อยวิธีกำรได้ ออกเป็ น 2 วิธี หนึง่ คือกำรใช้ วิธีทำ
โทษ เมื่อพบว่ำวัตถุเคลือ่ นที่ทะลุเข้ ำไปในอีกชิ ้นหนึง่ อีกวิธีกำรหนึง่ คือ กำรวิเครำะห์หำเวลำที่เกิดกำรชนกันระหว่ำงเฟรมขึ ้น
กำรใช้ วิธีทำโทษ[3] เมื่อพบว่ำวัตถุเคลือ่ นที่ทะลุเข้ ำไปในอีกชิ ้นหนึง่ จะทำใส่แรงเข้ ำไปในทิศตรงกันข้ ำมเพื่อทีจ่ ะดันให้
วัตถุแยกออกจำกกันคล้ ำยแรงจำกสปริ ง วิธีนี ้เป็ นวิธีที่สำมำรถทำได้ ง่ำยแต่จะพบทำให้ พบปั ญหำได้ อย่ำงในรูปที่ 4 วัตถุ
น ้ำหนักมำกจะทะลุเข้ ำไปในผิวได้ มำกกว่ำวัตถุที่มีน ้ำหนักน้ อยสำหรับเวลำของเฟรมทีเ่ ท่ำกัน เพื่อให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ข้ ำงต้ นจึงต้ องใส่แรงกำรทำในทิศตรงข้ ำมในปริ มำณที่มำกขึ ้นเพือ่ ให้ สำมำรถดันวัตถุทมี่ ีน ้ำหนักมำกออกไปให้ พ้นผิวได้ แต่
กำรใส่แรงกระทำทีม่ ำกจะทำให้ ต้องใช้ เวลำของเฟรมกำรจำลองที่เล็กมำกๆ เพื่อให้ ระบบมีควำมเสถียร
กำรวิเครำะห์เวลำที่เกิดกำรชนขึ ้นโดยตรง[4] เนื่องจำกแรงที่เกิดจำกกำรชนกันนันคื
้ อกำรดล ซึง่ จะมีแรงกระเด้ งกลับมำก
ในเวลำสันๆเท่
้ ำนัน้ กำรหำเวลำที่เกิดกำรชนได้ อย่ำงแม่นยำจึงเป็ นจำเป็ นในกำรที่จะคำนวณแรงทีก่ ระเด้ งออกของวัตถุแต่ละ
ชิ ้นได้ อย่ำงถูกต้ อง ซึง่ วิธีนี ้เมื่อพบว่ำวัตถุมีกำรชนกันเกิดขึ ้นจะค่อยๆคำนวณเวลำย้ อนไปจนพบจุดที่เริ่ มเกิดกำรชน แล้ วจึง
คำนวณแรงลัพธ์ออกมำก ณ เวลำนันๆ
้ นอกจะได้ แรงที่ถกู ต้ องแล้ ววิธียงั ทำให้ สำมำรถใช้ เวลำของแต่ละเฟรมแทนช่วงเวลำที่
กว้ ำงขึ ้นได้ มำกกว่ำวิธีแรกมำก ซึง่ หมำยถึงจำนวนเฟรมที่ต้องมีกำรคำนวณน้ อยลง และ ทำให้ ใช้ เวลำกำรจำลองรวมทังหมด
้
น้ อยลงด้ วย

รูปที่ 3 ตัวอย่ำงกำรจำลองวัตถุแข็งเกร็ง กำรตกของก้ อนอิฐที่ไม่สมดุล(บน) กำรล้ มต่อเนื่อง(ล่ำง) [2]

รูปที่ 4 ระยะที่ทะลุเข้ ำไปของแต่ละวัตถุไม่เท่ำกันขึ ้นกับน ้ำหนัก เมื่อใช้ วิธีกำรคำนวณแบบทำโทษ [2]
2.2. การจาลองวัตถุยดื หยุ่น
กำรจำลองวัสดุที่ยืดหยุน่ ได้ เป็ นแนวทำงวิจยั ที่ตอ่ ยอดมำจำกำรจำลองวัตถุแข็งเกร็ ง โดยมีแนวทำงในกำรจำลองได้
4

หลำยวิธี ทังในรู
้ ปแบบของกำรใช้ เงื่อนไขกับรูปทรงของวัตถุที่ต้องกำรจำลองและแบบที่อิงตำมหลักโมเดลฟิ สกิ ส์ ซึง่ ใน
วิทยำนิพนธ์ฉบับนี ้ จะกล่ำวถึงเฉพำะวิธีทเี่ ป็ นไปตำมหลักฟิ สกิ ส์และนิยมนำมำใช้ ในงำนคอมพิวเตอร์ กรำฟิ กปั จจุบนั สำหรับ
รำยละเอียดงำนวิจยั อื่นๆของกำรจำลองวัตถุยืดหยุน่ สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้ จำกงำนรีวิว [5,6]
ในงำนวิจยั [7] เป็ นงำนที่ได้ เสนอกำรจำลองวัสดุยืดหยุน่ อย่ำงผิวหน้ ำมนุษย์ ด้ วยกำรแทนโครงสร้ ำงของวัตถุด้วยจุด
มวลที่เชื่อมกันด้ วยแรงของสปริง และมีโครงสร้ ำงกำรเชื่อมกับควำมตึงของสปริ งหลำยแบบตำมลักษณะของกล้ ำมเนื ้อใบหน้ ำ
แต่ละชัน้ กำรใช้ จดุ มวลกับสปริ งถึงแม้ จะทำควำมเข้ ำใจและสร้ ำงได้ ง่ำยแต่ก็เป็ นกำรแทนแรงที่เกิดขึ ้นในวัสดุได้ เพียงคร่ำวๆ
เท่ำนัน้ เนื่องจำกถ้ ำจำนวนของจุดมวลไม่มคี วำมละเอียดเพียงพอ ก็จะทำให้ กำรบิดงอดูไม่สมจริ ง หรื อ กำรปรับแต่งค่ำ กำร
โค้ งงอของวัสดุบำงชนิดจะทำได้ ยำกเนื่องจำกระบบนี ้สำมำรถปรับได้ เพียงค่ำควำมตึงของสปริ งเชื่อมเท่ำนัน้

รูป 5 โครงสร้ ำงที่ประกอบขึ ้นจำกจุดมวลเชื่อมกันด้ วยสปริงที่มีจดุ มวลน ้ำหนัก m และค่ำควำมแข็งของสปริ ง k [2]
เพื่อกำรจำลองวัสดุยดื หยุน่ ในมีควำมสมจริ งมำกยิ่งขึ ้นจึงมีงำนวิจยั [8,9] นำสมกำรต่อเนื่องของรูปทรงตังต้
้ นมำใช้ Finite
Element Method(FEM) ทำกำรประมำณสมกำรตังต้ นให้ อยูใ่ นรูปที่คำนวณได้ ง่ำย โดยเริ่ มต้ นจำกรูปทรงของวัตถุก่อนที่จะมี
กำรบิดงอ และ สมกำรที่อธิบำยกำรงอของวัตถุเทียบกับแรงภำยในที่เกิดขึ ้น ทำให้ ผลของแรงกระทำภำยนอกทีต่ กลงบนวัตถุ
จะสำมำรถหำได้ จำก กำรงอของวัตถุทจี่ ะได้ พลังงำนเทียบเท่ำกับพลังงำนทีเ่ กิดจำกแรงกระทำภำยนอก แต่โดยทัว่ ไปสมกำร
อธิบำยกำรงอของวัตถุของวัตถุจะอยูใ่ นรูปของสมกำร Partial Derivative Equation (PDE) ที่ไม่สำมำรถนำมำใช้ หำคำตอบ
ได้ โดยตรงได้ ง่ำยจึงต้ องใช้ FEM มำแปลงสมกำรให้ อยูใ่ นรูปที่สำมำรถคำนวณโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้

รูปที่ 6 รูปทรงกำรของของวัสดุเทียบกับค่ำเริ่ มต้ น(ซ้ ำย) รูปทรงผ่ำนกำรประมำณโดยใช้ FEM(ขวำ) [6]
2.3. การจาลองของไหล
ปั ญหำกำรจำลองของไหล เช่นกำรไหลของน ้ำหรื อกำรฟุ้งของแก็สในอำกำศ เป็ นหัวของหนึง่ ในงำนวิจยั ทำงด้ ำน
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คอมพิวเตอร์ กรำฟิ ก ที่ได้ รับควำมสนใจมำนำนและได้ มีกำรเสนอวิธีกำรที่หลำยหลำยสำหรับกำรจำลองออกมำให้ มีควำม
เหมือนจริงมำกที่สดุ งำนวิจยั ทำงเกี่ยวกับกำรจำลองของไหลโดยใช้ กลวิธีที่อิงตำมหลักฟิ สกิ ส์สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2
ประเภทหลักๆ
กำรจำลองลองไหลด้ วยระบบของอนุภำค (Smooth Particle Hydrodynamics)นำเสนอครัง้ แรกในงำนวิจยั [10] โดย
อนุภำคแต่ละจุดจะแทนกำรมีอยูข่ องของไหลที่จดุ นัน้ ถ้ ำมีอนุภำคที่บริ เวณใดเป็ นจำนวนมำกจะหมำยถึงบริ เวณนันมี
้ ควำม
หนำแน่นของไหลที่สงู ซึง่ ทำให้ เป็ นบริ เวณทีมีแรงดันสูงกว่ำบริ เวณรอบๆ เมื่อสำมำรถคำนวณแรงดันที่เกิดขึ ้นในแต่ละจุดได้ ก็
สำมำรถแปลงออกมำเป็ นแรงที่กระทำบนแต่ละอนุภำคได้ กล่ำวโดยทัว่ ไปคือ จะเกิดแรงกระทำในทิศที่พงุ่ จำกจุดที่มีแรงดัน
มำกไปหำจุดที่มแี รงดันน้ อย ซึง่ ในท้ ำยที่สดุ แล้ วถ้ ำไม่มแี รงกระทำจำกภำยนอกเข้ ำเพิ่มเติม จะทำให้ ระบบพยำยำมเข้ ำสู่
สมดุล โดยแต่ละอนุภำคจะมีทิศของควำมเร็ วพุง่ ออกไปยังจุดทีม่ แี รงดันตำ่ กว่ำ จึงทำให้ กระจำยตัวออกไปในทุกบริเวณใน
ปริ มำณที่เท่ำๆกัน
กำรใช้ ระบบอนุภำคในกำรจำลองของไหลมีข้อดีคือ กำรทำงำนทีต่ รงไปตรงมำเข้ ำใจได้ งำ่ ย สำมำรถเก็บรำยละเอียดกำร
เคลือ่ นที่ของของไหลได้ ดี เหมำะสำหรับกำรจำลองของไหลในปริ มำณน้ อยๆ เนื่องจำก ถ้ ำต้ องกำรจำลองในระบบที่ใหญ่จะให้
ต้ องใช้ อนุภำคเป็ นจำนวนมำก ซึง่ กำรคำนวณที่ต้องทำทุกอนุภำคนันจะท
้ ำให้ กำรจำลองกำรทำงำนแต่ละเฟรมนันกิ
้ น
เวลำนำนเกินไป เช่น กำรจำลองคลืน่ ของมหำสมุทร เป็ นต้ น

รูปที่ 7 กำรจำลองน ้ำด้ วยอนุภำคจำกงำนวิจยั [24]
เนื่องจำกปั ญหำของกำรจำลองของไหลด้ วยอนุภำคนันไม่
้ สำมำรถจำลองระบบที่มีขนำดใหญ่ได้ ทเี ท่ำทีควรจะเป็ น จึง
เกิดแนวคิดใหม่ทมี่ องกำรแทนข้ อมูลกำรจำลองในอีกลักษณะหนึง่ ที่ได้ อธิบำยไว้ ใน [11] โดยแทนที่จะคำนึงถึงว่ำอนุภำคแต่ละจุด
ข้ อมูลและควำมเร็วเป็ นเท่ำไหร่ จะมองว่ำบริ เวณจุดที่สนใจควรจะมีควำมเร็ วเป็ นเท่ำไหร่ ซึง่ จะมีกำรเก็บตัวแทนเฉลีย่ ของข้ อมูล
ในจุดบริเวณใกล้ เคียงเท่ำนัน้ ซึง่ นิยมเก็บในรูปของ MAC Grid ที่เป็ นตำรำงสีเ่ หลีย่ มในสองมิติและ รูปลูกบำศก์สำหรับกำรจำลอง
ในสำมมิติ ดังรูปที่ 8 โดยทัว่ ไปจะค่ำแรงดันไว้ ที่กงึ่ กลำงช่อง และ ควำมเร็วจะถูกเก็บไว้ ที่ผนังของช่อง ซึง่ กำรเก็บข้ อมูลแบบนี ้ทำ
ให้ ลดปริ มำณงำนทีต่ ้ องใช้ ในกำรคำนวณลงและ ง่ำยต่อกำรคำนวณ ค่ำต่ำงๆอย่ำงมำก เช่น ควำมเร่งที่จดุ กึง่ กลำงตำรำงสำมำรถ
หำได้ จำกกำรเอำควำมเร็ วที่เก็บอยูท่ ี่ผนังฝั่ งขวำลบด้ วยควำมเร็ วที่ผนังฝั่ งซ้ ำยได้ โดยตรง หรื อ ควำมเร่งที่เกิดขึ ้นจำกแรงดันก็
สำมำรถหำได้ จำกกำรนำแรงดันเก็บไว้ ตรงกลำงช่อง ลบกับแรงดันที่จดุ กึง่ กลำงของช่องข้ ำงๆ ก็จะได้ ควำมเร็ วที่เปลีย่ นไป ตรง
ผนังช่อง เป็ นต้ น
ตำมทีย่ กตัวอย่ำงไปก่อนหน้ ำ ถึงแม้ วำ่ วิธีจะดูยงุ่ ยำกในกำรทำควำมเข้ ำใจในตอนแรก แต่ในทำงปฏิบตั ินนสำมำรถท
ั้
ำ
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กำรคำนวณค่ำต่ำงๆได้ เร็ วและง่ำยกว่ำมำก แต่วิธีนี ้ก็ยงั มีข้อเสียคือ ที่จดุ บริ เวณขอบของของไหล คือจะไม่สำมำรถเห็นกำร
เปลีย่ นแปลงของค่ำต่ำงในระดับได้ เล็กกว่ำขนำดของตำรำงที่นำมำใช้ ได้ ดังนันขนำดของตำรำงที
้
น่ ำมำใช้ เก็บข้ อมูลจึงต้ องมีกำร
ปรับใช้ ให้ เหมำะสมให้ มีควำมละเอียดมำกเพียงพอกับงำนที่ต้องกำร
แม้ วำ่ ในเบื ้องต้ นควำมละเอียดของกำรจำลองของไหลจะขึ ้นกับขนำดของตำรำง แต่งำนวิจยั ต่อๆมำก็ได้ มีกำรประยุกต์
เทคนิคต่ำงๆเพื่อให้ สำมำรถเก็บข้ อมูลได้ ละเอียดมำกขึ ้นได้ โดยที่ไม่ทำให้ กำรคำนวณช้ ำลงเท่ำใดนัก เช่น ตำรำงเก็บข้ อมูลที่
สำมำรถปรับเปลีย่ นควำมละเอียดเพิ่มมำกขึ ้นเฉพำะบริเวณที่มคี วำมจำเป็ นได้ [12] , เทคนิคกำรประมำณว่ำช่องที่อยูท่ ี่ขอบของ
ของไหลทีสว่ นที่วำ่ งอยูเ่ ป็ นอัตรำส่วนเท่ำไหร่ เทียบกับขนำดของช่อง [13] , กำรน ้ำข้ อดีของทังสองระบบมำรวมกั
้
นโดยเก็บข้ อมูล
ไว้ อนุภำคก่อนแล้ วโปรเจคข้ อมูลต่ำงๆลงบนตำรำงเพื่อทำกำรคำนวณ เมื่อคำนวณเสร็ จจึงนำข้ อมูลใส่กลับเข้ ำไปในอนุภำค [15]

รูปที่ 8 โครงสร้ ำงตำรำง MAC Grid ในสองมิต(ิ ซ้ ำย) ในสำมมิต(ิ ขวำ) [11]

2.4. การจาลองทราย
กำรจำลองวัสดุประเภททรำยนันมี
้ ควำมซับซ้ อนกว่ำวัสดุอื่นๆเนื่องจำกทรำยมีคณ
ุ ลักษณะที่เป็ นได้ ทงของไหลและ
ั้
ของแข็ง ในสภำวะปกติทรำยจะสำมำรถไหลได้ โดยอิสระเหมือนของไหลและสำมำรถฟุ้งในอำกำศได้ แต่เมื่อมีแรงบีบอัดเม็ด
ทรำยเข้ ำหำกันจะทำให้ ล๊อคตัวกันเป็ นของแข็ง เช่นกำรคงอยูใ่ นสภำพเป็ นกองทรำย ซึง่ ในงำนวิจยั ที่ผำ่ นมำก็มีกำรจำลอง
โดยอำศัยระบบอนุภำค และกำรใช้ ระบบตำรำงแบบที่ใช้ ในของไหล
ในงำนวิจยั [15] เป็ นงำนทำงด้ ำนคอมพิวเตอร์ กรำฟิ กชิ ้นแรกๆที่ได้ มีกำรศึกษำคุณสมบัติของวัสดุประเภท และได้
นำเสนอถึงโมเดลที่สำมำรถจำลองพฤติกรรมของทรำยได้ อย่ำงเหมำะสม มีกำรนำเสนอให้ แทนเม็ดทรำยด้ วยอนุภำคที่มีแรง
ดึงเข้ ำหำกันเล็กน้ อยเมื่ออยูใ่ กล้ ๆกัน เมื่อเกิดกำรชนกันระหว่ำงอนุภำค จะยอมให้ รูปร่ำงของอนุภำคมีกำรเปลีย่ นรูปร่ำงไป
จำกทรงกลมปกติตำมแรงทีเ่ กิดขึ ้น ดังในรูปที่ 9 ด้ วยกำรทำแบบนี ้จะทำให้ อนุภำคสำมำรถก่อตัวกันเป็ นกองได้ และใน
บริ เวณที่แรงโน้ มถ่วงหรื อแรงกระทำจำกภำยนอกมีคำ่ มำกกว่ำแรงที่อนุภำคดึงเข้ ำหำกัน ก็จะทำให้ อนุภำคหลุดออกและไหล
ลงด้ ำนล่ำง เหมือนส่วนที่อยูบ่ ริ เวณผิวด้ ำนนอกของกองทรำย
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รูปที่ 9 กำรเปลีย่ นรูปทรงของอนุภำคและแรงยึดเกำะ [15]
เวลำต่อมำในงำนวิจยั [16] ได้ มีกำรนำแนวคิดกำรจำลองทรำยด้ วยอนุภำคมำพัฒนำต่อ โดยเปลีย่ นแนวคิดเกี่ยวกับ
อนุภำคที่สำมำรถเปลีย่ นรูปร่ำงได้ ให้ แต่ละอนุภำคเป็ นวัตถุแข็งเกร็ งที่มีโครงสร้ ำงประกอบขึ ้นจำกทรงกลมหลำยๆวง ดังในรูป
ที่ 10 ด้ วยโครงสร้ ำงใหม่นี ้ทำให้ อนุภำคสำมำรถล็อคเข้ ำด้ วยกันโดยที่ไม่ต้องมีกำรใส่แรงดึงเพิ่ มเติมแบบในงำนวิจยั ก่อนหน้ ำ
และนอกจำกนี ้ยังได้ มีกำรนำเสนอวิธีในกำรคำนวณแรงกระทำระหว่ำงอนุภำคเพิม่ เติมเช่นแรงเสียดทำนทำให้ มี กำรจำลองมี
คุณสมบัติคล้ ำยทรำยมำกยิง่ ขึ ้น

รูปที่ 10 ทรงกลมที่ประกอบขึ ้นเป็ นโครงสร้ ำงของอนุภำค [16]
นอกจำกกำรนำลองโดยใช้ อนุภำคแล้ วอยำกได้ มงี ำนวิจยั ที่นำวิธีกำรจำกกำรจำลองของไหลเข้ ำมำประยุกต์ใช้ โดยเป็ น
กำรมองทรำยให้ เป็ นกลุม่ ก้ อนของอนุภำคที่เคลือ่ นที่ไปด้ วยกัน ทำให้ แบบจำลองสำมำรถทำกำรคำนวณในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้ เร็วขึ ้นมำก เช่นในงำนวิจยั [14] เป็ นกำรเริ่ มต้ นกำรจำลองทรำยแบบแรกที่นำโมเดลของกำรจำลองของไหลมำ
ใช้ โดยที่มกี ำรใส่เงื่อนไขกำรคำนวณเพิ่มเติมในกำรที่จะบอกว่ำทรำยส่วนไหนบ้ ำงที่สำมำรถไหลได้ เหมือนของไหลปกติ หรื อ
ส่วนไหนที่จะต้ องหยุดกำรไหลและเปลีย่ นคุณสมบัตใิ ห้ กลำยเป็ นวัตถุแข็งเกร็ง ทำให้ ได้ ผลลัพธ์ออกมำในรูปที่ 11
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รูปที่ 11 กำรจำลองทรำยโดยใช้ วธิ ีของ [14] เทียบกับน ้ำปกติ
จำกงำนวิจยั ของ [14] จะยังสังเกตได้ วำ่ ผลกำรจำลองที่ได้ ออกมำนันยั
้ งมีลกั ษณะคล้ ำยๆทรำยเปี ยกอยู่ ในงำนวิจยั [17]
จึงได้ นำเสนอวิธีกำรที่สำมำรถคำนวณแรงเสียดทำนภำยในของทรำยเพิม่ ขึ ้นมำ ซึง่ ในโมเดลกำรจำลองของไหลทัว่ ไปจะ
สำมำรถคำนวณได้ แค่แรงดันเท่ำนัน้ ด้ วยกำรคำนวณแบบใหม่ทำให้ ผลลัพธ์เหมือนจริ งมำกขึ ้น เช่น ทรำยที่จำลองออกมำ
สำมำรถฟุ้งในอำกำศได้ อย่ำงอิสระและ ไม่มีข้อเสียที่ทำให้ กำรจำลองออกมำเหมือนทรำยเปี ยกอีก ดังแสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 12 กำรจำลองทรำยโดยใช้ วธิ ีของ [17]

2.5. การถ่ ายทอดแรงระหว่ างวัสดุต่างชนิด
เหตุกำรณ์เช่น กล่องที่เป็ นวัตถุแข็งเกร็งตกลงในน ้ำสิง่ ที่ควรจะเกิดขึ ้นคือ เมื่อกล่องกระทบน ้ำจะทำให้ น ้ำบริ เวณทีต่ ก
กระทบกระฉอกและกระเพือ่ มออกไปเป็ นวงรอบๆ โดยควำมแรงของกำรกระเพื่อมก็จะขึ ้นอยูก่ บั ควำมเร็ว ขนำดและน ้ำหนัก
ของกล่องที่ขณะที่กระทบผิวน ้ำ กล่ำวคือพลังงำนที่เคยอยูใ่ นกล่องบำงส่วนได้ ถกู ถ่ำยทอดไปยังน ้ำที่อยูน่ ิ่งๆ ทำให้ เกิดคลืน่ น ้ำ
ขึ ้น
ในงำนวิจยั [18] ได้ นำเสนอวิธีเบื ้องต้ นสำหรับกำรและเปลีย่ นพลังงำนระหว่ำงวัตถุแข็งเกร็งกับน ้ำ โดยแบ่ง กำรทำงำน
ออกเป็ นสองขันคื
้ อ เมื่อส่วนของวัตถุกระทบกับผิวน ้ำจะให้ ใช้ ควำมเร็ วของวัตถุไปดันน ้ำที่บริเวณนันให้
้ มีควำมเร็ ว ทีเ่ ท่ำกัน
แล้ วจึงแก้ สมกำรกำรเคลื่อนที่ของระบบของไหลเพื่อให้ ได้ ควำมเร็ วเร็ วใหม่ของน ้ำ จำกนันจึ
้ งนำควำมเร็วของน ้ำที่คำนวณได้
ใหม่มำคำนวณหำว่ำควรจะเกิดแรงผลักกลับไปที่วตั ถุในปริ มำณเท่ำไหร่ กำรคำนวณเป็ นสองขันแบบนี
้
้สำมำรถทำได้ งำ่ ยแต่
จำเป็ นทีจ่ ะต้ องใช้ ขนำดเวลำของเฟรมที่เล็กมำก เนื่องจำกกำรคำนวณแยกกันของระบบแบบนี ้จะทำให้ ผลลัพธ์มีควำม
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คลำดเคลือ่ นไปได้ มำกถ้ ำขนำดเวลำของเฟรมมีคำ่ มำกเกินไป หรื ออำจไม่สำมำรถจำลองได้ ถกู ต้ องในบำงกรณี เช่น กำร
จำลองกล่องที่มีน ้ำอยูเ่ ต็ม ที่กำรเคลือ่ นที่ของผิวสัมผัสที่จดุ หนึง่ จะทำให้ บริ เวณอื่นมีกำรเปลีย่ นแปลงไปด้ วย
จำกปั ญหำกำรจำลองของเหลวกับของแข็ง มีงำนวิจยั หลำยๆงำนได้ เสนอวิธีกำรในกำรรวมให้ กำรคำนวณแบบจำลอง
ของทังสองระบบเกิ
้
ดขึ ้นพร้ อมๆกัน [13,19] ซึง่ คือกำรนำสมกำรของทังของแข็
้
งและของเหลวมำรวมกันโดยมีตวั เชื่อมเป็ นตัว
แปรของพลังงำนที่มีกำรถ่ำยทอดระหว่ำงระบบ ในงำนของ [17] ได้ นำเสนอกำรถ่ำยทอดแรงระหว่ำงทรำยกับวัตถุแข็งเกร็ งที่
ใช้ วธิ ีกำรนี ้เช่นเดียวกัน และในงำนของ [20,21] ได้ เสนอวิธีกำรจัดรูปของสมกำรแบบใหม่ที่สำมำรถ จำลอง ของไหล วัตถุแข็ง
เกร็ งและ วัสดุยืดหยุน่ ได้ พร้ อมๆกัน แต่จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีงำนวิจยั ใดที่ได้ นำเสนอวิธีกำรสำหรับจำลองระบบที่มีทงั ้
ของเหลว ของแข็งและทรำย ให้ ทำงำนร่วมกันได้

รูปที่ 13 ตัวอย่ำงแบบจำลองในงำนของ [20] ที่มีน ้ำกับวัตถุแข็งเกร็ งทังแบบแผ่
้
นบำงและทรงกลม

รูปที่ 14 ตัวอย่ำงแบบจำลองในงำนของ [20] ที่มีวสั ดุยืดหยุน่ กับน ้ำ

3. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อคิดค้ น สร้ ำงและพัฒนำขันตอนวิ
้
ธีสำหรับกำรจำลองกำรทำงำนของ Universal Jamming Gripper ลงในโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ จำลองเสมือนจริ ง
4. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
4.1. Backward Euler
โดยทัว่ ไปเรำสำมำรถประมำณกำรณ์ ตำแหน่งและควำมเร็ วทีเ่ ปลีย่ นไปของวัตถุได้ จำกสมำกำร Forward Euler
𝑣0
∆𝑥
( ) = ℎ ( −1 )
𝑀 𝑓0
∆𝑣
จำกสมกำรแรงกระทำ 𝑓0 นิยำมโดย 𝑓0 = 𝑓(𝑥0 , 𝑣0 ) ซึง่ ก็คือแรงทีเ่ กิดขึ ้นจะขึ ้นอยูก่ บั ตำแหน่งและควำมเร็ ว
เริ่ มต้ น และ ℎ คือเวลำที่ผำ่ นไป ซึง่ ต้ องใช้ ℎ ที่มีขนำดเล็กมำก ถึงจะทำให้ ระบบที่ใช้ Forward Euler มีควำมเสถียรในกำร
คำนวณได้ อย่ำงที่มีกำรทดสอบให้ ดเู ป็ นตัวอย่ำงใน [22] เปรี ยบเทียบกับสมกำร Backward Euler
𝑣0+ ∆𝑣
∆𝑥
( ) = ℎ ( −1
)
𝑀 𝑓(𝑥0 + ∆𝑥 , 𝑣0 + ∆𝑣
∆𝑣
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสองวิธีกำรนี ้อยูท่ ี่ สมกำรแบบ Forward Euler นันจะใช้
้
ของมูลจำกแค่ตอนเริ่ มต้ นเท่ำนัน้ แต่
สมกำร Backward Euler จะให้ ควำมสำคัญกับแรงที่เปลีย่ นไประหว่ำงกำรเคลือ่ นที่ด้วย แต่จะเห็นว่ำรูปสมกำรของ
Backward Euler นันไม่
้ ใช่สมกำรเชิงเส้ น เพื่อให้ ง่ำยในกำรแก้ สมกำรจึงใช้ กำรประมำณด้ วย Tayler series เข้ ำมำช่วย
𝜕𝑓
𝜕𝑓
𝑓(𝑥0 + ∆𝑥 , 𝑣0 + ∆𝑣) = 𝑓0 +
∆𝑥 +
∆𝑣
𝜕𝑥
𝜕𝑣
𝑣0+ ∆𝑣
∆𝑥
𝜕𝑓
𝜕𝑓
( ) = ℎ ( −1
)
∆𝑣
𝑀 ( 𝑓0 +
∆𝑥 +
∆𝑣)
𝜕𝑥
𝜕𝑣
จำกนัน้ จึงนำสมกำรด้ ำนล่ำงมำจัดรูปใหม่ เพื่อแก้ หำค่ำ ∆𝑣 จะได้
𝜕𝑓
𝜕𝑓
𝜕𝑓
− ℎ2 𝑀−1 ) ∆𝑣 = ℎ𝑀−1 (𝑓0 + ℎ
𝑣 )
(𝐼 − ℎ𝑀−1
𝜕𝑣
𝜕𝑥
𝜕𝑥 0
แล้ วจึงนำ ค่ำ ∆𝑣 มำแทนค่ำกลับในสมกำรเพื่อหำค่ำ ∆𝑥 ซึง่ กำรแก้ สำมำรถกำรเคลือ่ นที่ด้วย Backward Euler นันจะ
้
ทำใช้ คำ่ ℎ ที่ขนำดใหญ่ได้ โดยที่ไม่มีปัญหำเรื่ องควำมเสถียรของกำรคำนวณ
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รูปที่ 15 ตัวอย่ำงควำมผิดพลำดที่เกิดขึ ้นเมื่อประมำณกำรณ์ด้วย Forward Euler [22]

4.2. Conjugate gradient solver
เป็ นขันตอนวิ
้
ธีกำรแก้ สมกำรเชิงเส้ น 𝐴𝑥 = 𝑏 เหมำะสำหรับกรณีที่ 𝐴 เป็ นเมทริ กซ์ที่มีขนำดใหญ่มำกๆจนทำให้ ไม่
กำรแก้ สมกำรโดยตรงทำได้ ช้ำมำกหรื อไม่สำมำรถทำได้ แต่มเี งื่อนไขว่ำเมทริ กซ์ 𝐴 จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ น Symmetric
Positive Definite วิธีกำรนี ้จะทำงำนโดยกำรวนลูปซ ้ำเพื่อนำคำตอบ 𝑥 ก่อนหน้ ำไปคำตอบใหม่ที่ดขี ึ ้น ซึง่ จะทำซ ้ำไปเรื่ อยๆ
จนกระทัง่ ถึงเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรื อมำกกว่ำจำนวนรอบที่กำหนดไว้ ตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมใน [23]

รูปที่ 16 ขันตอนวิ
้
ธีกำรหำตอบด้ วย Conjugate gradient 𝐴, 𝑏 เป็ นค่ำของสมกำรเชิงเส้ น และ 𝑥0 เป็ นค่ำเริ่ มต้ น [23]
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รูปที่ 17 ตัวอย่ำงกำรลูเ่ ข้ ำหำคำตอบจำกค่ำเริ่ มต้ น 𝑥0 ในกรณีที่มี 2 ตัวแปร [23]
4.3. Incompressible Navier-Stokes Equations
Navier-Stokes เป็ นสมกำรที่ได้ รับควำมนิยมสำหรับใช้ ในกำรจำลองวัตถุประเภทของไหล ที่สำมำรถเขียนในรูปทัว่ ไปได้
เป็ น
𝜕𝑢
1
+ 𝑢 ∙ ∇𝑢 + ∇𝑝 = 𝑔 + 𝜇∇ ∙ ∇𝑢
𝜕𝑡
𝜌
โดยที่ 𝑢 คือควำมเร็ว, 𝑝 คือแรงดัน, 𝜌 คือค่ำควำมหนำแน่น, 𝑔 คือแรงดึงดูด และ 𝜇 ค่ำสัมประสิทธ์ควำมหนืด
จำกสมกำรข้ ำงต้ นสำมำรถอธิบำยโดยแบ่งออกเป็ นส่วนๆได้ ดงั นี ้
𝜕𝑢
𝜕𝑡

𝑢 ∙ ∇𝑢
1
𝜌

∇𝑝

𝜇∇ ∙ ∇𝑢

ควำมเร่งทีเ่ กิดขึ ้น
กำรเปลีย่ นแปลงควำมเร็ วที่เปลีย่ นไปตำมกำรไหลของน ้ำไปยังทีใ่ หม่
ควำมเร่งที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของแรงดัน
แรงต้ ำงของควำมหนืดทีม่ ีทิศตรงข้ ำมกับกำรไหลของน ้ำ

โดยปกติสมกำร Navier-Stokes จะใช้ ร่วมกับเงื่อนไข Incompressible
∇∙𝑢 =0
ซึง่ จะหมำยถึงถ้ ำมองบริ เวณเล็กๆจุดใดจุดหนึง่ ปริ มำณน ้ำที่ไหลเข้ ำกับไหลออกต้ องเท่ำกัน
5. แนวคิดของการวิจัยและวิธีการดาเนินงาน
5.1. แนวคิดของงานวิจัย
สืบเนื่องจำก Universal Jamming Gripper นันอำศั
้ ยหลักกำรทำงำนของวัสดุหลำยประเภทร่วมกัน ดังนันในปั
้ นจุบนั ยัง
ไม่มีงำนวิจยั ใดที่มีวิธีกำรจำลองที่สำมำรถครอบคลุมควำมต้ องกำรของมือจับหุน่ ยนต์ชนิดนี ้ได้ หมด ถึงแม้ จะไม่ครอบคลุม
ทังหมดแต่
้
ก็มงี ำนวิจยั ที่นำเสนอโดย [21] สำมำรถทำได้ ใกล้ เคียงและน่ำจะนำมำต่อยอดได้ โดยในงำนวิจยั นี ้สำมำรถที่
จำลองกำรทำงำนของระบบที่มีสว่ นประกอบของ วัตถุแข็งเกร็ ง วัตถุยืดหยุน่ ของไหล เข้ ำไว้ ด้วยกัน และในงำนวิจยั ของ [17]
ก็ได้ นำเสนอวิธีกำรในกำรจำลองวัสดุประเภททรำยทีม่ ีคณ
ุ ใกล้ เคียงกับของจริงมำกที่สดุ เทียบกับงำนก่อนๆหน้ ำ
ในงำนวิจยั นี ้จึงมีแนวคิดทีจ่ ะนำงำนวิจยั ที่ได้ กล่ำวถึงก่อนหน้ ำทังสองมำรวมกั
้
น แต่จำกกำรศึกษำเบื ้องต้ นพบว่ำ เรำไม่
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สำมำรถทีจ่ ะนำวิธีกำรจำลองทรำยในงำนของ [17] ใส่ลงในงำนของ [21] ได้ โดยตรง จึงเป็ นจุดสำคัญของงำนวิจยั ทีจ่ ะ
สำมำรถแปลงหรื อปรับเปลีย่ นโครงสร้ ำงของทังสองระบบให้
้
ทำงำนร่ วมกันได้ อย่ำงไร
5.2. การวัดผลการทดลอง
ทำกำรทดสอบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองเสมือนว่ำ โมเดลที่จำลองมำนันสำมำรถเปลี
้
ย่ นรูปไปตำมแรงกระทำ
ภำยนอกได้ หรื อไม่ และสำมำรถเปลีย่ นสถำนะเป็ นวัตถุแข็งเกร็ งได้ หรื อไม่เมื่อทำกำรทดลองดูดอำกำศภำยในออกหรื อทำให้
แรงดันภำยในมีคำ่ ลบ จำกนันจะทดสอบเที
้
ยบกับมือจับของจริ งว่ำกำรเปลีย่ นรูปร่ำงและกำรจับวัตถุสำมำระทำได้ คล้ ำยคลึง
กันหรื อไม่ โดยวัดที่ควำมสำมำรถในกำรออกแรงดึงวัตถุแต่ละรูปทรง ว่ำกำรจำลองและกำรทดสอบจริ งได้ คำ่ ใกล้ เคียงกัน
หรื อไม่ ยกตัวอย่ำงดังในรูปที่ 18 ซึง่ เป็ นกำรทดลองของ [1] เพื่อวัดควำมสำมำรถของ Universal Jamming Gripper

รูปที่ 18 กำรวัดผลแรงดึงวัตถุแต่ละชนิดของ มือจับ Universal Jamming Gripper ใน [1]
6. ขอบเขตของงานวิจัย
6.1. คิดค้ น ขันตอนวิ
้
ธีสำหรับกำรจำลอง กำรทำงำนของ Universal Jamming Gripper
6.2. นำขันตอนวิ
้
ธีที่ได้ คิดค้ นขึ ้นเพื่อพัฒนำโปรแกรมจำลองเสมือนสำหรับทดสอบวัดผล
6.3. สร้ ำงต้ นแบบอย่ำงง่ำยของ Universal Jamming Gripper ขึ ้นมำเพื่อทดสอบวัดผลโปรแกรมจำลอง
7. ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
7.1. ศึกษำทฤษฎีพื ้นฐำนทีเ่ กี่ยว กำรจำลองโมเดลเสมือนที่องิ บนหลักฟิ สกิ ส์
7.2. ศึกษำงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุที่ต้องใช้ ในกำรจำลอง
7.2.1. วัตถุแข็งเกร็ ง
7.2.2. วัตถุยืดหยุน่
7.2.3. ของไหล
7.2.4. วัสดุประเภททรำย
7.3. ศึกษำงำนวิจยั ที่เกี่ยวของกับกำรโอนถ่ำยแรงระหว่ำงวัสดุมำกกว่ำ หนึง่ ชนิด
7.4. คิดค้ นวิธีกำรสร้ ำงโมเดลจำลองเสมือน ของ Universal Jamming Gripper
7.5. ดำเนินงำนพัฒนำโปรแกรมจำลองเสมือน
7.6. เปรี ยบเทียบและวัดผล
7.7. สรุปผลกำรทดลอง และทำกำรเรียบเรี ยงรูปเล่มวิทยำนิพนธ์
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