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บทคัดย่อ
กลไกการขับ เคลื่อ นของหุ่ น ยนต์ป ลามีห ลากหลายแบบโดยมี
รูปแบบการเคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมา เพือ่ เลียนแบบพฤติกรรมของ
ปลาจริงทีม่ รี ปู แบบการว่ายแบบ BCF (Body/Caudal fin) การออกแบบ
และจัดสร้างกลไกแบบใช้จานหมุนเป็ นการควบคุมการหมุนโดยใช้กลไก
มาเป็ นตัวขับเคลื่อนหุ่นยนต์เพื่อลดความสูญเสียทางกลที่ต้องแปลง
กลับไปกลับมาระหว่างการหมุนและการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา
อีกประการหนึ่งยังมีกลไกปรับความเอียงของแผ่นจานทําให้สามารถที่
จะศึกษาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ปลาได้มากขึน้ เช่น ความเร่ง
ความเร็วและการชะลอความเร็ว เป็ นต้น โดยสามารถสร้างรูปแบบการ
เคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ปลาทีว่ ่ายด้วยความเร็วต่างๆ ขณะทีส่ ามารถ
ปรับเปลีย่ นมุมการสะบัดของหาง (heaving tail) ไปได้พร้อมกันหุ่นยนต์
ปลาประกอบด้วยชิน้ ต่อโยง 3 ชิน้ คือ ส่วนลําตัว ส่วนหาง (heaving
tail) และส่วนครีบหาง(และนําเสนอการทดสอบการว่ายนํ้าเบื่องต้นทีม่ ุมุ
หาง ± 20 ความถี่ 3 เฮิรต์ ซ์ ว่ายได้ดว้ ยความเร็ว 0.2 เมตรต่อวินาที)
Abstract
There are many kinds of fish robot mechanisms to sweep its
tail back and forth. The mimic fish robot is from the life fish which
swim in the BCF (Body/Caudal fin) swimming mode. The
mechanism-designed uses the mechanism of the two contacted
discs. It uses one direction of motor rotation to sweep the
heaving tail. In this way, there is no mechanical lost in
changeably turning direction of mechanism. By the way, this
mechanism is able to adjust the angle of the discs as well as the
wider of study such as acceleration and retardation of fish robot.
The method assign to the motion of fish robot in various velocity
while the heaving tail angle is been adjusting. The fish robot
consists of 3 links are body link, heaving tail link and caudal fin
link. The primary test is as ± 20 degrees of amplitude of heaving
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angle and 3 Hz of frequency. The fish robot reached velocity of
0.2 m/s.
1. บทนํา
เซอร์เ จมส์ เกรย์[1] ได้แสดงให้เห็นถึง ความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติเรียกว่า Gray’s Paradox ในปี ค.ศ.1935 เขากล่าวว่า ถ้าแรง
ต้านของโลมาขณะว่ายนํ้ าเท่ากับแบบจําลองทีไ่ ม่เคลื่อนทีท่ ถ่ี ูกลากไป
ด้วยความเร็วเท่ากัน กล้ามเนื้อของโลมาจะต้องสามารถสร้างกําลังอย่าง
น้ อยเจ็ดเท่าของกล้ามเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถึงแม้ว่างานวิจยั
ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการว่ายนํ้ าของปลาโดยตรง แต่เนื่องจากถิน่ ที่
อยู่และการดําเนินชีวติ ของปลาและโลมามีส่วนคล้ายกัน ความเข้าใจที่
ได้จากการศึกษาการว่ายนํ้ าของปลาโลมา จึงน่ าจะสามารถนํ าไปใช้
อธิบาย ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับการว่ายนํ้ าของปลาได้ ซึ่งภายหลัง
ถูกนํ ามาพิจารณาแรงผลัก สําหรับการเคลื่อนที่ของปลา อันเป็ นองค์
ความรู้ท างด้านชีววิท ยาที่นัก วิจยั นํ า มาใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม
สําหรับจุดมุ่งหมายทางด้านวิศวกรรม การศึกษาการเคลื่อนทีข่ องปลา
จริง นัน้ ทํา ได้ย าก ดังนัน้ หนทางการศึกษาการเคลื่อนที่ของปลาทาง
วิศวกรรม จึงได้สร้างหุ่นยนต์ปลาเพื่อทีจ่ ะลอกเลียนแบบการเคลื่อนที่
ของปลาจริง หุ่นยนต์ปลาตัวแรกของโลกเป็ นผลงานของสถาบันวิจยั
วิศวกรรมทางทะเลแห่งเอ็มไอที [2] คือ Charlie I หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันใน
ชื่อว่า Robotuna โดยเป็ นหุ่นยนต์ปลาทีล่ อกเลียนแบบมาจากปลาทูน่า
ครีบนํ้ าเงิน กลไกภายในประกอบด้วยดีซเี ซอร์โวมอเตอร์ 6 ตัว กับลูก
ลอกและสายเคเบิ้ล การพัฒ นาการสร้า งหุ่ น ยนต์ป ลาเป็ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่องจนกระทังได้
่ หุ่นยนต์ทส่ี ามารถว่ายนํ้ าได้อย่างเป็ นอิสระ [3]
นอกจะนี้ ย งั มีก ลุ่ ม นัก วิจ ยั หรือ องค์ก รต่ า งๆที่ไ ด้พ ฒ
ั นาหุ่น ยนต์ป ลา
ขึน้ มาด้วยเช่นกัน [4,5] หุ่นยนต์ปลาส่วนใหญ่จะใช้พลังงานทางไฟฟ้า
เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน แม้กระทังการใช้
่
ตวั ขับกลไกทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
้
กลไกเหนี่ยวนํ าแผ่นฟิ ล์มด้วยไฟฟา ICPF [6] แต่พลังงานไม่มาก
พอทีจ่ ะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ปลาได้อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ดีซมี อเตอร์ยงั คง
เป็ นตัวขับกลไกทีด่ ี ทัง้ ด้านราคาและการติดตัง้ ใช้งาน
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การลอกเลีย นแบบการเคลื่อ นที่ข องปลา หุ่นยนต์ป ลาต้อ งการ
ความสามารถในการปรับมุมและความถี่ต่างๆกันในการเคลื่อนที่ของ
หาง ผูอ้ อกแบบหุ่นยนต์ปลาส่วนใหญ่ใช้การควบคุมมอเตอร์โดยตรง
หรือ กลไกที่จ ะเปลี่ย นการหมุ น ของมอเตอร์ไ ปสู่ ก ารเคลื่อ นที่แ บบ
กลับไปกลับมา เช่น กลไก four-bar linkage และ กลไก slider-crank
เป็ น ต้น อย่ า งไรก็ต ามการใช้เ พีย งกลไกเหล่ า นี้ เ พีย งอย่ า งเดีย วไม่
สามารถเปลีย่ นแอมปลิจดู ของการเคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมาได้ หรือ
การใช้ดซี เี ซอร์โวมอเตอร์โดยบังคับให้เกิดการเคลื่อนทีก่ ลับไปกลับมามี
ปญั หาในด้านกําลังทีไ่ ม่เพียงพอ ทางออกของปญั หาอาจทําได้โดยการ
ใช้ไฮดรอลิค [3] หรือการใช้ดซี มี อเตอร์ขนาดใหญ่ขน้ึ แต่ระบบดังกล่าว
มีราคาสูงและอาจจะไม่เหมาะสม ดังนัน้ กลไกแบบใหม่จงึ มีความจําเป็ น
ทีจ่ ะถูกนํ ามาใช้เพื่อทีส่ ามารถทําให้เกิดการเคลื่อนทีด่ ว้ ยความถี่ต่างๆ
และสามารถปรับแอมปลิจดู ของการเคลื่อนทีข่ องมุมได้ดว้ ย
วัตถุประสงค์ขา้ งต้นจึงได้ออกแบบกลไกทีเ่ รียกว่า กลไกการหมุน
ของแผ่นจานเพือ่ นําใช้ในหุ่นยนต์ปลาขนาดเล็ก โดยทัวไปหุ
่ ่นยนต์ปลา
ทีส่ ามารถว่ายนํ้าได้อย่างรวดเร็วจะมีองศาอิสระ 2 องศาอิสระเพือ่ สร้าง
แรงผลักให้กบั หุน่ ยนต์ปลา ได้แก่ มุม heaving และมุม pitching โดยที่
มุม heaving หมายถึงมุมเคลื่อนทีท่ โ่ี คนหาง และมุม pitching หมายถึง
มุมเคลื่อนที่ท่คี รีบหาง ข้อสังเกตุ คือ ปลาที่ว่ายนํ้ าด้วยความเร็วจะมี
มุมมทีโ่ คนหางสัมพันธ์กบั ความเร็ว โดยปลาทีว่ ่ายนํ้ าอย่างรวดเร็ว จะ
ไม่สามารถว่ายถอยหลังได้ ดังนัน้ จึงได้ใช้กลไกการควบคุมมุมที่โคน
หางในการวิจยั เท่านัน้
เนื้อหาในบทความอธิบายถึงการทํางานของกลไก ความสัมพันธ์
ระหว่างมุมเอียงของแผ่นจานและการเคลื่อนทีก่ ลับไปกลับมาของโคน
หาง เนื้อหาต่อมาเป็ นแบบจําลองของแรงผลักของหุ่นยนต์ปลาที่เกิด
จากกลไก จากนัน้ เป็ นการประยุก ต์โมเดลแรงผลักให้ก บั สมการการ
เคลื่อนทีแ่ ละแสดงผลเป็ นกราฟ เนื้อหาสุดท้ายเป็ นการสรุปผล

พลังงานที่สูงกว่าการหมุนโดยปกติในกลไกการเคลื่อนที่แบบกลับไป
กลับมา อย่างไรก็ตามการออกแบบกลไกการขับเคลื่อนหุน่ ยนต์ปลาโดย
ใช้การหมุนของแผ่นจานแบบนี้กล็ ดปญั หานํ้าเข้าไปได้มาก
แนวความคิดของกลไกการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ปลาโดยใช้การหมุน
ของแผ่นจานมาจากกลไก swashplate ในระบบไฮดรอลิก และกลไก
การปรับเอียงของโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีมอเตอร์สองตัว คือ
มอเตอร์ตวั ขับ และมอเตอร์ตวั ปรับ ในการควบคุมความเร็วและแอม
ปลิจดู การประกบกันของแผ่นจานสองแผ่นจะปรับเปลีย่ นการเคลื่อนที่
แบบหมุ น ไปสู่ก ารเคลื่อ นที่สู่ก ารเคลื่อ นที่แ บบกลับ ไปกลับ มา การ
เคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมาถูกถ่ายทอดสู่กลไกการเคลื่อนทีก่ ารสะบัด
ของหางในส่วนของ heaving ด้วยกลไก four-bar linkage จะสังเกตุวา่
แผ่นจานที่อยู่ทางด้านซ้ายจะถูกกําหนดอยู่กบั มอเตอร์ตวั ขับ ขณะที่
แผ่นจานด้านขวาจะถูกกําหนดอยู่กบั กลไก four-bar linkage ดังนัน้ จึง
ต้องการการหล่อลื่นในกลไกด้วย กลไกทีอ่ อกแบบนี้ใช้ความเร็วตํ่าน้อย
กว่า 120 รอบต่อนาที วงแหวนทองเหลืองจะอยู่ระหว่างการประกบของ
แผ่นจานทัง้ สองแผ่น มอเตอร์ตวั ขับจะขับตรงจากทางด้านของแผ่นจาน
ทางด้านซ้ายดังรูปที่ 1 กลไก slider-crank ดังรูปที่ 2 ได้ต่อกับแผ่นจาน
ทางด้านซ้า ย การปรับความเอีย งของแผ่นจานทํา โดยกลไก slidercrank ควบคุมโดยมอเตอร์ตวั ปรับ
การยึดระดับความเอีย งของแผ่นจาน กลไกที่จะยึดให้แผ่นจาน
เอียงอยูไ่ ด้ ณ มุมเอียงนัน้ ด้วยสกรูทใ่ี ช้ปรับระยะของกลไก slider-crank

2. การออกแบบกลไกและการทํางานของกลไก
กลไกการขับเคลื่อนหุน่ ยนต์ปลาโดยใช้การหมุนของแผ่นจาน ใช้ดี
ซีมอเตอร์ และเซอร์โวมอเตอร์ ในการควบคุมความเร็วและแอมปลิจดู
ระหว่างการเคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมา มอเตอร์ทงั ้ สองจึงต้องการ
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รูปที่ 1 กลไกภายในของหุน่ ยนต์ปลา
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รูปที่ 2 กลไกต่างๆ ดังนี 1)มอเตอร์ตวั ขับ 2)กลไก slider-crank 3)กลไกแผ่นจานหมุน 4)โคนหาง 5)ยาง 6)ครีบหาง 7)four bar linkage
8)กลไกสกรู 9)มอเตอร์ตวั ปรับ
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แม้ว่าในขณะการขับเคลื่อนของกลไกการหมุนของแผ่นจานจะมี
ความไม่ ส มดุ ล ของมวล แต่ ใ นการทดลองเบื้ อ งต้ น ก็ ไ ม่ พ บการ
เปลี่ยนแปลงสมดุลของมวลภายในหุ่นยนต์ปลาทีส่ ่งผลกระทบต่อการ
เคลื่อนที่
3 คิ เนมาติ กส์
ในหัวข้อนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุม heaving และมุม
เอีย งของแผ่ น จาน จากหัว ข้อ ที่ผ่ า นมาได้ก ล่ า วถึง การเปลี่ย นการ
เคลื่อนที่แบบหมุนของแผ่นจานที่หมุนเป็ นคาบไปสู่การเคลื่อนที่แบบ
กลับไปกลับมาของหาง ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ก นั แบบไม่เป็ นเชิง เส้น
ดังนัน้ จึงต้องหาความสัมพันธ์เพือ่ ทีจ่ ะทราบมุม heaving เพือ่ ใช้ในการ
ควบคุมการเคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมาของหาง
การปรับความเอียงของแผ่นจานถูกปรับโดยการหมุนกรูตามเข็ม
นาฬิกา ทําให้เกิดการเพิม่ ระยะ X(t) ในทางกลับกันการหมุนสกรูไปใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะลดระยะ X(t) ดังทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 3 ใช้
ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตจากรูปที่ 3 จะได้สมการดังต่อไปนี้
α a (t )
(1)
X (t ) =
2π

β (t ) = tan

2
2
2
⎛
−1 ⎜ b − b + a − c
⎜
a+c

⎝

θ (t ) = β (t ) − sin
γ1(t ) = sin

−1

−1

⎞
⎟
⎟
⎠

(2)
(3)
(4)

(5 / R)

(sin θ (t ) sin α d (t ))

โดย γ1(t) คือ มุม heaving αd(t) คือ มุมการหมุนของมอเตอร์ตวั ขับ
αa(t) คือ มุมการหมุนของมอเตอร์ตวั ปรับ θ(เรเดียน) คือ แอมปลิจดู
ของหาง L คือ ระยะของ ชิน้ ต่อโยง1 เท่ากับ 19 มิลลิเมตร และ R คือ
ระยะของ ชิน้ ต่อโยง 2 เท่ากับ 22 มิลลิเมตร

slider-crank และสัม ประสิ ท ธิ ในสมการ (2) แสดงในภาคผนวก
ตอนท้าย

รูปที่ 4 แสดงแบบจําลองการหมุนของแผ่นจานทีเ่ อียง
รูปที่ 4 แสดงถึงการหมุนของแผ่นจานซึง่ จะหมุนตามลําดับดังนี้
โดยปรับความเอียงของแผ่นจาน Rx(θ) และการหมุนของมอเตอร์ตวั ขับ
Rz(αd) ดังสมการที่ (4) ซึง่ จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนของ
แผ่นจานและการหมุนของมอเตอร์ตวั ขับรอบแกน z จากรูปที่ 5 แสดง
การจําลองการทํางานของกลไกในการรวมเอากลไกการหมุนของแผ่น
จาน และกลไก four-bar linkage เข้าด้วยกัน สถานการณ์การจําลอง
การทํางานของกลไกแสดงในตารางที่ 1
โดยการกําหนดค่า
αd(เรเดียน) และ fd(เฮิรต์ ซ์) เพือ่ ทีจ่ ะทราบค่า X(มิลลิเมตร) และ θ
(เรเดียน)
ตารางที่ 1 สถานการณ์การจําลองการทํางานของกลไก
Time
(วินาที)
0 - 10
10 - 30
30 - 35
35 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

αa
(เรเดียน)
0-12.5
12.5
12.5-6.3
6.3
6.3
6.3-3.1
3.1

fd
(เฮิรต์ ซ์)
1.0
2.0
0.5
0.5
3.0
3.0
0.5

X
θ
(มิลลิเมตร) (เรเดียน)
0-2
0-0.2
2.0
0.2
2.0 – 1.0
0.2-0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1 - 0.5
0.1-0.07
0.5 - 0
0.07-0

_ _ _ X (1x10 มม.) ____θ (เรเดียน) ____γ1

รูปที่ 3 slider-crank mechanism
ระยะพิตของสกรู คือ 1 มิลลิเมตร การปรับระยะ X(t) ด้วยการ
หมุนของสกรู จะอยู่ในช่วง 0-11 มิลลิเมตร ดังนัน้ จากความสัมพันธ์ทาง
เรขาคณิต แผ่นจานสามารถทีจ่ ะเอียงได้ 0-38 องศา การเอียงของแผ่น
จานสัมพันธ์ตามสมการ (2) และสมการ (3)
ด้ว ยการแก้สมการ
transcendental equation อินเวอร์สคิเนมาติกส์ของกลไก slider-crank
แสดงในสมการ (2) ส่วนรายละเอียดของฟอร์เวิรด์ คิเนมาติกส์ของกลไก
28

time (วินาที)

รูปที่ 5 กราฟจากสถานการณ์การจําลองการทํางานของกลไก

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

4 แบบจําลองของแรงผลัก
หุ่นยนต์ปลาประกอบไปด้วย 3 ชิน้ ต่อโยง ได้แก่ ส่วนลําตัว(body)
ส่วนโคนหาง(heaving tail) และส่วนครีบหาง(caudal fin) เชื่ อ มต่ อ กั น
ด้วยข้อต่อแบบหมุน ด้วยมุม γ1 และ γ2 ดังรูปที่ 6 ในการจําลองแรง
ผลักโดยง่ายสมมติให้ครีบหางเป็ นแผ่นสีเ่ หลีย่ มบาง(แม้วา่ ลักษณะของ
ครีบจริงจะเป็ นแบบวงพระจันทร์) พิจารณาแรงทีค่ รีบหางแบบ 2 มิติ
โดยใช้ ทฤษฎี quasi-steady โดยไม่คดิ แรงไฮโดรไดนามิกส์ทล่ี ําตัวของ
หุ่นยนต์ป ลา ความเร็ว ของครีบ หางที่ร ะยะหนึ่งในสี่ข องครีบ หางนัน้
แสดงในสมการ (5)
lc
⎛
⎜ x& + l1γ&1 sin γ1 + 2
r
4
vqc = ⎜
lc
⎜
⎜ y& − l1γ&1 cos γ1 − 2
⎝
4

⎞

γ&12 sin(γ1 + γ 2 ) ⎟

(5)

⎟
⎟
γ&12 cos(γ1 + γ 2 ) ⎟
⎠

เนื่องด้วยกลไกไม่มมี อเตอร์ทข่ี อ้ ต่อระหว่างโคนหาง และครีบหาง
การทํานายมุมทีโ่ คนหางจึงได้ใช้การเลื่อนของเฟสระหว่างโคนหาง และ
ครีบหาง ดังสมการที่ (10) รูปที่ 8 ได้แสดงการเลื่อนของเฟสระหว่าง
โคนหาง และครีบหาง ด้วยการเลื่อนของมุมที่ π/4 เรเดียน จากกราฟ
ได้อา้ งอิงข้อมูลจากตารางทีห่ นึ่งแต่ใช้ค่า fd เท่ากับ 0.1 เฮิรต์ ซ์ ตลอด
การทํา งาน การเลื่อ นของเฟสขึ้นอยู่ก ับคุ ณ สมบัติข องวัสดุ ท่มี ีค วาม
ยืดหยุ่นต่างกัน ด้วยการจําลองการเลื่อนของเฟสนี้กเ็ พือ่ จําลองหามุมที่
ครีบหาง
(9)
γ12 (t ) = γ1(t ) + γ 2 (t )
(10)
γ12 (t ) = γ&1dt + ϕ
โดย ϕ คือ มุมการเลือนของเฟสระหว่างโคนหาง และครีบหาง
____ heaving _ _ _ pitching

FL = πρ A(Vqc × le ) × Vqc
⎡cos γ 12 ⎤
⎢
⎥
le = − ⎢ sin γ12 ⎥
⎢
⎥
⎣ 0 ⎦

โดย le คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยทีใ่ ช้แตกเวกเตอร์ FL ไปเป็ น FLx และ

(6)
(7)

F
Ly

จะสังเกตุว่ากลไกทีไ่ ด้ออกแบบนัน้ ไม่มมี อเตอร์ทใ่ี ช้ควบคุมมุมในการ
เคลื่อนทีข่ องครีบหาง γ2 แต่ได้ใช้เป็ นยางทีม่ คี วามยืดหยุ่นเป็ นข้อต่อ
แทนเพื่อชดเชยพลังงานบางส่วน [8] ซึง่ การเคลื่อนทีม่ ุมทีค่ รีบหาง γ2
จะสัมพันธ์กบั มุมทีโ่ คนหาง γ1 ไฮโดรไดนามิกส์โมเมนต์ของ γ2 กระทํา
ทีจ่ ดุ ศูนย์กลางของครีบหางดังสมการ (8)
τ

l2
( y& 2 − x& 2 )
= −π 2 ( x&m y& m cos(2γ 12 ) + m m sin(2γ 12 ))
4
2

angle (เรเดียน)

ส่วนแรงยก [7] ทีก่ ระทํากับครีบหางดังสมการ (6)

(8)

โดย xm, ym คือ จุดกึง่ กลางของครีบหาง

รูปที่ 6 แสดงโครงสร้ างหุ่นยนต์ปลา 2 ข้ อต่อ

time (วินาที)

รูปที่ 8 การเลื่อนเฟสของโคนหาง และครี บหาง ที่มมุ π/4 เรเดียน
5. สมการการเคลื่อนที่
สมการการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ปลา ได้สมมติให้หุ่นยนต์ปลาเป็ น
มวลทรงกระบอก [9] และพิจารณาการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ปลาในแนว
ระนาบการเคลื่อนที่ x และ y หุน่ ยนต์ปลาถูกสมมติให้เป็ นมวลก้อนหนึ่ง
เพื่อ ให้ง่ า ยต่ อ การวิเ คราะห์ อย่ า งไรก็ต ามหุ่ น ยนต์ ป ลาว่ า ยอยู่ ใ น
ของเหลวทีม่ สี ภาวะไม่มคี วามหนืด ไม่มกี ารหมุนวน และไม่บบี อัดตัว
แรงผลักและแรงกระทําภายนอกทีก่ ระทํากับหุ่นยนต์ปลาได้ถูกประยุกต์
เข้า สู่ ส มการการเคลื่อ นที่ เพื่อ ที่จ ะลดเทอมบางเทอมออกไปและ
พิจารณาแต่เทอมทีอ่ ยูใ่ นระนาบ จึงเหลือ 3 องศาอิสระ ดังสมการ (11)
⎡
⎤
⎥
FL x − Db, x
⎡ mb &&x ⎤ ⎢
⎥
⎢ m &&y ⎥ = ⎢
FLy − Db, y
⎥
⎢ b ⎥ ⎢
⎥
⎢⎣ I zzψ&& ⎥⎦ ⎢
1
⎢τ + ( xm , ym ) × ( FLx , FLy ) − CDψ& ψ& ⎥
⎣
⎦
2

(11)

แรงต้านทีก่ ระทําต่อหุน่ ยนต์ปลาดังสมการ (12)
Db,q =
b

1

C q& q&
2 D b b

(12)

โดย CD คือ สัมประสิทธิแรงต้าน และ qb คือ โคออดิเนตทีส่ นใจ

รูปที่ 7 โมเมนต์ที่กระทํากับลําตัวจากแรงที่จดุ กึ่งกลางของครี บหาง

6 การควบคุม
การควบคุมใช้การควบคุมแบบวงเปิ ด ในการเคลื่อนทีข่ องมุมโคน
หาง γ1 มาจากการหมุนของมอเตอร์ตวั ขับ αd เพือ่ ทีจ่ ะได้ตําแหน่ งของ
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7. แบบจําลองการเคลื่อนที่
การแก้สมการการเคลื่อนที่เพื่อวิเคราะห์ถึงรูปแบบการเคลื่อนที่
ตามกลไกทีอ่ อกแบบในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ปลา เพือ่ หลีกเลีย่ งความ
ยุง่ ยากในการแก้สมการการเคลื่อนทีจ่ งึ ได้ใช้การอินทิเกรตเชิงตัวเลขใน
การหาคําตอบของสมการ สถานการณ์ ของการจําลองการเคลื่อนที่ท่ี
ประยุ ก ต์ให้ก ับ แบบจํา ลองการเคลื่อ นที่ของหุ่ น ยนต์ป ลาอ้า งอิง จาก
ตารางที่ 1 และพารามิเตอร์ต่างๆ อ้างอิงตามตารางที่ 2 ความแตกต่าง
กันของการเลื่อนของเฟสต่างๆระหว่างโคนหาง และครีบหางแสดงดัง
รูปที่ 11
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของหุน่ ยนต์ปลา
Component
body

peduncle
tail fin

total

x (เมตร)

โคนหางที่ต้องการดังสมการ (4)
ในบล็อก contacted
discs
mechanism และ four bar linkage ซึง่ γ1 ประมาณค่าได้จากความถี่
ของมอเตอร์ตวั ขับ fd แอมปลิจูดมุมโคนหาง θ มาจากการปรับระยะ
X(t) สมการ (1) สมการ (2) และสมการ (3) เพื่อทีจ่ ะได้ตําแหน่ งของ
โคนหางทีต่ อ้ งการดังสมการ (4) ในบล็อก screw-mechanism และ
slider-crank mechanism เซอร์โวมอเตอร์มมี ุม αa แสดงในรูป 9 การ
พิจารณาระบบควบคุมดังนี้
หุ่นยนต์ปลาควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128 และ
Amega8 โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128 เป็ นตัวประมวลผล
กลางทีม่ โี ครงสร้างการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ ช้งานจะสัง่
คําสังจากคอมพิ
่
วเตอร์มาให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งข้อมูลแบบไร้
สายด้วยโมดูลรับส่งคลื่นความถีท่ ค่ี วามถี่ 433 เมกกะเฮิรต์ ซ์ ด้วยการ
เชื่อมต่อแบบพอร์ตอนุ กรม RS232 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128
จะส่งคําสั ่งให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ Amega8 ซึ่งจะสร้างสัญญาณ
PWM ใ ห้ กั บ ตั ว ขั บ ม อ เ ต อ ร์ เ พื่ อ จ ะ ขั บ ม อ เ ต อ ร์ ตั ว ขั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128 ยังทําหน้าทีส่ ่งข้อมูลแบบแพ็คเก็จ
เพือ่ ไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทท่ี าํ หน้าทีต่ ่างกัน คือ เซอร์โวมอเตอร์ท่ี
ครีบด้านข้าง และเซอร์โวมอเตอร์ท่ปี รับความเอียงของแผ่นจาน ซึ่ง
เชื่อมต่อกันแบบอนุ กรม RS485 แบบ half duplex กล่องทีใ่ ส่ชุด
ควบคุมแสดงดังรูปที่ 10 a ซึง่ จะประกอบไปด้วยบอร์ดควบคุมและชุด
สื่อสารแบบไร้สาย รูปที่ 10 b แสดงบอร์ดขับดีซมี อเตอร์ โดยใช้ชปิ
L298 ต่อกันแบบขนาน รองรับกระแสถึง 4A

Parameter
length ( lb)
width
Mass ( mb)
length ( l1)
mass ( m1)
chord ( l2)
span
mass ( m2)
length ( l)
mass ( m)

Value
54 เซนติเมตร
22 เซนติเมตร
6.77 กิโลกรัม
21 เซนติเมตร
0.2 กิโลกรัม
9 เซนติเมตร
25 เซนติเมตร
0.03 กิโลกรัม
84 เซนติเมตร
7 กิโลกรัม

_____ phase shift 0
______phase shift π/6
______phase shift π/4

time (วินาที)

รูปที่ 11 จําลองการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ปลาในแนวแกน x ทีเ่ ฟส
ต่างกัน
______ x (เมตร) ______ heaving angle (เรเดียน)

รูปที่ 9 ผังการควบคุมของหุ่นยนต์ปลา

time (วินาที)

รูปที่ 10 a)กล่องควบคุม b)บอร์ดขับดีซมี อเตอร์
30

รูปที่ 12 จําลองการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ปลาในแนวแกน x ทีโ่ คนหาง
และครีบหางเฟสเดียวกัน
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ในรูปที่ 12 ได้สมมติสถานการณ์การเคลื่อนทีต่ ามตารางที่ 1 แต่
ได้ปรับเปลี่ยนความถี่โคนหาง fd กําหนดให้โคนหาง และครีบหาง
เคลื่อนทีด่ ว้ ยเฟสเดียวกัน ในช่วงเวลาระหว่าง 0-45 วินาที ความถี่ fd =
0.1 เฮิรต์ ซ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 45-55 วินาที ปรับเพิม่ ความถี่ fd = 2
เฮิรต์ ซ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 55-60 วินาที ปรับลดความถี่ fd = 0.1
เฮิรต์ ซ์
______ x (เมตร)
______ heaving angle(เรเดียน)

time (วินาที)

รูปที่ 13 จําลองการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ปลาในแนวแกน x ทีโ่ คนหาง
และครีบหางเฟสเดียวกัน
ในรูปที่ 13 ได้สมมติสถานการณ์การเคลื่อนทีต่ ามตารางที่ 1 แต่ได้
ปรับเปลีย่ นความถีโ่ คนหาง fd กําหนดให้โคนหาง และครีบหางเคลื่อนที่
ด้วยเฟสเดียวกัน ในช่วงเวลาระหว่าง 0-10 วินาที ความถี่ fd = 0.1
เฮิรต์ ซ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 10-30 วินาที ปรับเพิม่ ความถี่ fd = 2 เฮิรต์ ซ์
ในช่วงเวลาระหว่าง 30-60 วินาที ปรับลดความถี่ fd = 0.1 เฮิรต์ ซ์ ทัง้ 2
กรณี จากรูปที่ 12 และรูปที่ 13 มีการเปลี่ยนความถีข่ องโคนหาง ณ
ช่ว งเวลาต่า งๆ จะพบว่า เมื่อมีการเปลี่ย นความถี่ท่สี ูง ขึ้นระยะทางที่
หุน่ ยนต์ปลาเคลื่อนทีไ่ ด้กจ็ ะเพิม่ ขึน้ อย่างขัดเจน

รูปที่ 14 การว่ายของหุน่ ยนต์ปลา
ความเร็วทีท่ ดสอบกับหุน่ ยนต์ปลาขณะว่ายนํ้าประมาณ 0.2 เมตร
ต่อวินาที ทีค่ วามถี่ 3 เฮิรต์ ซ์ ทีม่ มุ โคนหาง ± 20 องศา ดังรูปที่ 14
8 สรุป
ออกแบบกลไกการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ปลาทีม่ รี ปู แบบการว่าย
ต่ า งๆ เช่น การว่า ย และการเคลื่อ นที่ด้ว ยความเร่ง หุ่น ยนต์ป ลาที่
ออกแบบมีค วามสามารถในการปรับมุม แอมปลิจูด ของโคนหางและ
ความถีข่ องโคนหางได้ในขณะเดียวกันขณะทีว่ า่ ยนํ้ า กลไกภายในลด
การรั ่วซึมเนื่องจากการประกอบกันของกลไกที่เป็ นการหมุนเพื่อการ
เคลื่อนทีข่ องโคนหาง
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