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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบสถิต โดยมีอัตราความเร็วในการ
ดึงคงที่ 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ควบคุมความเร็วโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์กับชุดขับไดร์สเต็ ปมอเตอร์ IM483 เชื่อมต่อกับเกียร์ทด
15:1 และต่อกับระบบ linear motionซึ่งประกอบด้วยบอลสกรูยาว 1 เมตร ซึ่งมีระยะเกลียว 8 มิลลิเมตรต่อรอบ เพื่อใช้เป็นชุด
กาลังในการดึง ชุดทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตประกอบด้วยโต๊ะทดสอบติดตั้งอยู่ในแนวราบและมีตัวเลื่อน โดยโต๊ะ
และตัวเลื่อนติดตั้งกับพื้นผิววัสดุทดสอบ 3 คู:่ หนังกับโลหะ, หนังกับไม้ และหนังกับพลาสติก ในการอ่านค่าแรงเสียดทานมีโหลด
เซลกับเครื่องสเตรนอินทรูเมนต์ตรวจวัดค่าแรงและแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลในหน่วยนิวตัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
สถิตระหว่างหนังกับไม้มีค่าสูงสุดและหนังกับพลาสติกมีค่าต่าสุด โดยมีค่า 0.7514 และ 0.3022 ตามลาดับ
คำสำคัญ:
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Abstract
In this research design and construct a testing machine to measures the static coefficient of friction
by using constant pull speed 1 mm per second, speed controlled by microcontroller with IM483 high
performance microstepping driver, a stepper motor combined with mechanical gear ratio 15:1 and linear
motion has ball screw length 1 m pitch 8 mm/rev was used to transfer the pull energy. The coefficient of
friction test fixture consists of a fixed horizontal table and a moveable sled. Both the table and sled can be
covered with three pairs of test material: leather and metal, leather and wood, leather and plastic
respectively. The friction force data reading from the load cell during the test with strain instrument display
the Newton unit. For leather and wood showed the highest static coefficient of friction was 0.7514 and the
lowest was 0.3022 for leather and plastic.
Keywords: the static coefficient of friction, microcontroller, microstepping driver, load cell
บทนา
พิ้นผิวของวัตถุที่ราบเรียบเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า แต่เมื่อขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นรอยขรุขระของพื้นผิวเหล่านั้น
ซึ่งรอยขรุขระเหล่านี้เมื่อเสียดสีกันจะทาให้เกิดแรงเสียดทานขึ้น โดยพื้นผิววัสดุต่างชนิดกัน ย่อมมีแรงเสียดทานที่ต่างกัน ซึ่งแรง
เสียดทานจะเพิ่มขึ้นตามน้าหนักที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยค่าคงตัวของแรงที่ผิววัตถุกระทาต่อกันในแนวตั้งฉาก คือ สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทาน แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และเป็นพื้นฐานความรู้ที่สาคัญสาหรับนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทาง
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทเอกชน เช่น บริษัท INSTRON ได้ผลิตชุดทดลองสาเร็จรูปเพื่อใช้สาหรับ
ทาการทดลองวัดค่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต แต่เนื่องจากชุดทดลองสาเร็จรูปมีราคาที่สูง จึงทาให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะ
สร้างชุดทดลองเพื่อใช้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตในราคาที่ไม่แพง
ในการการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตจาเป็นที่จะต้องใช้ระบบอ่านค่าแรงแบบดิจิตตอล เพื่ออ่านค่าแรงที่ใช้
กระทากับวัตถุในการลากวัตถุจากหยุดนิ่งจนกระทั้งวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ จากการทดลอง จะได้ค่าแรงสูงสุด ณ จุดที่วัตถุกาลังจะเริ่ม
เคลื่ อ นที่ เพื่ อ หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเสี ย ดทานสถิ ต การน าระบบวั ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการวั ด และอ่ า นค่ า แรงใน
ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์มีความสาคัญในการทดลองเพราะจะได้คา่ ที่แน่นนอน แม่นยา อ่านค่าได้ง่ายเป็นตัวเลขดิจิตอล ทาให้นักศึกษา
เห็นผลการทดลองเป็นเชิงตัวเลขตามเวลาที่เปลี่ยนไปแบบ real time
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วิธีดาเนินการวิจัย
สร้างชุดทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ ความเสียดทานแบบสถิต โดยมีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยชุด
การลากเลื่อนวัตถุให้เลื่อนไถลไปบนวัสดุทดสอบที่ให้ความเร็วคงที่ ตามภาพที่ 1 (ก) สร้างโดยใช้สเต็ปมอเตอร์ (stepping moter)
ต่อกับเกียร์ทด 15:1 มีอุปกรณ์ขับไดร์มอเตอร์ IM483 (high performance microstepping driver) และแผงวงจรกาเนิด
สัญญาญความถี่ PWM ตามภาพที่ 1 (ข) โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นชุดกาลังในการลากต่อเชื่อมกับระบบ linear motion ซึ่ง
ประกอบด้วยบอลสกรูยาว 1 เมตร และมีระยะเกลียว 8 มิลลิเมตรต่อรอบ การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานด้วยชุด
ทดลองที่ติดตั้งอยู่บนโต๊ะในแนวราบและตัวเลื่อนไถล วัสดุทดสอบจะติดกับผิวโต๊ะและตัวเลื่อนขณะทาการทดสอบ การอ่านค่าแรง
ลากเลื่อนขณะเคลื่อนที่บนระนาบที่อยู่กับที่โดยมีโหลดเซล ตามภาพที่ 1 (ค) ตรวจวัดค่าแรงจากการเคลื่อนที่ในระหว่างการทดลอง
แล้วส่งสัญญาญไฟฟ้าไปเครื่องอ่านค่าแรงแบบตัวเลขดิจิตตอล (สเตรทอินทรูเมนต์ ) เพื่ออ่านค่าแรงและแสดงผลเป็นตัวเลข
ดิจิตตอลในหน่วยนิวตัน ตามภาพที่ 1 (ง)

(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

ภาพที่ 1 (ก) ชุดลากดึงในการทดลองพร้อมกับโต๊ะและตัวเลื่อน sled (ข) ชุดการควบคุมและปรับความเร็วสเต็ปมอเตอร์ไดรเวอร์
IM483 (ค) โหลดเซลวัดแรงจากบริษัทเวอร์เนียร์ซอฟแวร์อเมริกา (ง) เป็นเครื่องอ่านค่าแรงแบบตัวเลขดิจิตตอล
ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต นาพื้นผิวหน้าสัมผัสของวัสดุคู่ที่ต้องการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ ความ
เสียดทานสถิต ติดกับตัวเลื่อนและพื้นโต๊ะ ชั่งมวลรวมของตัวเลื่อนและตุ้มน้าหนักที่วางบนตัวเลื่อน แล้วคานวณบันทึกเป็นค่า
น้าหนัก (w) แล้วทาการลากด้วยความเร็ว 1 มิลลิเมตรต่อนาที จดบันทึกค่าแรงสูงสุดเมื่อตัวเลื่อนกาลังเคลื่อนที่ จากเครื่องอ่าน
ค่าแรงแบบตัวเลขดิจิตตอล เป็นค่าแรงเสียดทานสูงสุด (fs (max)) จากนั้นเพิ่มมวลกดเพิ่มบนตัวเลื่อนทีละ 50 กรัม แล้วทาการ
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ทดลองซ้าจนครบ 350 กรัม นาค่าที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่างค่าแรงเสียดทานสูงสุด (fs (max)) กับน้าหนักรวมของตัวเลื่อนและตุ้ม
น้าหนักที่วางบนตัวเลื่อน (w) เทียบความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสองด้วยสมการความสัมพันธ์เชิงเส้น คือ y = mx+ b โดยค่าความ
ชันของกราฟที่ได้จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต (μs)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตของค่าแรงลากเลื่อนระหว่างพื้นผิวหน้าสัมผัสของวัสดุ 3 คู่ ได้แก่ หนังกับ
โลหะ, หนังกับไม้ และหนังกับพลาสติก โดยใช้ชุดทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบสถิต ให้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าแรงเสียดทานสูงสุด (fs(max)) น้าหนักรวมของตัวเลื่อนและตุ้มน้าหนัก (w) สมการความสัมพันธ์ทไี่ ด้จากการ
ทดลอง และค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต (μs)
ผิวหน้าสัมผัส
น้าหนักรวมของตัว ค่าแรงเสียดทานสูงสุด
สมการความสัมพันธ์
สัมประสิทธิ์
วัสดุทดสอบ เลื่อนและตุ้มน้าหนัก
fs(max) (N)
y = mx+b
ความเสียดทานสถิต
w (N)
μs
หนังกับโลหะ
0.64
fs(max) = 0.7514m - 0.5206
0.7514
1.1478
0.93
1.6383
1.10
2.1288
1.30
2.6193
1.82
3.1098
2.07
3.6003
2.27
4.6205
หนังกับไม้
0.43
fs(max) = 0.5044m + 0.0877
0.5044
1.0693
0.64
1.5598
0.91
2.0503
1.24
2.5408
1.81
3.0313
2.08
3.5218
2.61
4.0123
หนังกับ
0.22
fs(max) = 0.3022m - 0.0035
0.3022
1.0693
พลาสติก
0.50
1.5598
0.63
2.0503
0.88
2.5408
0.94
3.0313
1.04
3.5218
1.14
4.0123
จากการผลการทดลอง พบว่า เมื่อเพิ่มมวลกดบนตัวเลื่อน ค่าแรงสูงสุด ณ จุดที่วัตถุกาลังเริ่มเคลื่อนที่อ่านได้จากเครื่อง
อ่านค่าแรงแบบตัวเลขดิจิตตอลมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย โดยการอ่านค่าจากเครื่องอ่านค่าแรงแบบตัวเลขดิจิตตอลจะทาให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดและแม่นยาสูงกว่าการทดลองของ ครรชิตและคณะ (2557) เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง fs(max) และ w ดังแสดง
ในภาพที่ 2 พบว่า ค่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้น โดยความชันของกราฟแสดง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต ซึ่ง
ค่าที่ได้จากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน [2],[3]
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3
2.5

y = 0.7514x - 0.5206

fs (max) (N)

2

y = 0.5044x + 0.0877

1.5
y = 0.3022x - 0.0035

1
หนังกับโลหะ
0.5

หนังกับไม้
หนังกับพลาสติก

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5
w (N)

3

3.5

4

4.5

5

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงเสียดทานสูงสุด (fs(max)) กับน้าหนักรวมของตัวเลื่อนและตุม้ น้าหนัก (w)
สรุป
จากการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตโดยใช้เครื่องมือที่ได้สร้างขึ้น พบว่า แรงเสียดทานสถิตและน้าหนัก
ของตัวเลื่อนและตุ้มน้าหนักของพื้นผิวสัมผัสทั้ง 3 คู่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส้น ซึ่งค่าที่ได้จากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่า
มาตรฐาน โดยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตระหว่างหนังกับไม้มีค่าสูงสุดและหนังกับพลาสติกมีค่าต่าสุด โดยมีค่า 0.7514 และ
0.3022 ตามลาดับ
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