ยาง “e-Rubber”
เมื่อตนปที่ผานมา บริษัท Toyoda Gosei Co., Ltd. ไดเปดตัวยาง “e-Rubber” ที่พัฒนาขึ้นใหมที่
เปนแผนยางที่สามารถเกิดการสั่นไดดวยการใชพลังงานระดับต่ํา เหมาะกับการใชงานที่หลากหลาย และเริ่มตน
จัดสงตัวอยางยาง “e-Rubber” แกลูกคาแลว
ทางบริ ษั ท กํ า ลั ง พั ฒ นาตั ว กระตุ น ไดอิ เ ล็ ค ตริ ก พอลิ เ มอร (high-polymer dielectric actuator)
สําหรับทํากลามเนื้อเทียมของแขนเทียม โดยมุงเนนถึงการใชงานจริงที่ตัวกระตุนสามารถเกิดการสั่นสะเทือน
ทั่วไปดวยการใชแรงดันไฟฟากับตัวกระตุนได
ยาง “e-Rubber” คือ นวั ตกรรมยางที่มีสวนของยางนํ าไฟฟ าทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาที่ยืดหยุนได
(elastic electrodes) 2 ด า น และตรงกลางเป น ส ว นของ slide-ring material ที่ มี โ ครงสร า งของ
Polyrotaxanes 1 (ดังรูปที่ 1) ซึ่งยางและ slide-ring material จะเกิดการเชื่อมโยงพันธะแบบลูกรอก (Pulley
effect) ดังรูปที่ 2 โดยการเชื่อมโยงพันธะแบบลูกรอกจะทําใหคาความตึงระหวางพอลิเมอรกับพันธะเชื่อมโยง
แบบอิสระ (free movement of cross-linking points) ไมเกิดปม ทําใหมีสมบัติความทนทานสูงขึ้นและแรง
เสียดทานภายในต่ําลง ทําใหโมเลกุลยางยืดไดมากกวายางปกติ
"e-Rubber" เปนสมารทพอลิเมอรรุนใหมที่สามารถใชงานไดอเนกประสงค ทั้งตัวทรานดิวเซอรไฟฟา
(electromechanical transducer) เนื่องจากสามารถแปลงสัญญาณไฟฟาหรือพลังงานจากการเคลื่อนไหว
เชิงกลมาเปนพลังงานไฟฟาได การพัฒนาเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2550 และสามารถจัดสงตัวอยางวัสดุ e-Rubber
ไดในป พ.ศ. 2556

รูปที่ 1 โครงสรางของ e-Rubber

Polyrotaxanes ประกอบดวยพอลิ เ อทิ ลีน ไกคอล วงแหวนไซโคลเดกซท ริน และตัว หยุดโมเลกุล อะดามัน เทนนามี น
(adamantanamine stopper molecules) ซึ่ง Polyrotaxane ถูกคนพบครั้งแรกในหองปฏิบัติการของ Prof. Akira Harada
ที่ Osaka University เมื่อป ค.ศ. 1990
1

รูปที่ 2 หลักการทํางานของ Pulley Effect
เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายนที่ ผา นมา ทาง บริ ษั ท Toyoda Gosei Co., Ltd. ได ร ว มลงทุ น กั บ บริ ษั ท QBIT
Robotics Corporation ที่เปนผูใหบริการดานหุนยนต รวมกันพัฒนามือของหุนยนตดวยการติดเซ็นเซอรที่ใช
e-Rubber (ดั ง รู ป ที่ 3) โดยบริ ษั ท QBIT Robotics เป น บริ ษั ท รุ น ใหม (startup) ที่ ทํ า การพั ฒ นาระบบ
ส ว นกลางในหุ น ยนต เ พื่ อ ใช ทํ า งานร ว มกั บ มนุ ษ ย ใ นงานด า นบริ ก าร เช น บริ ก ารด า นอาหารและบั น เทิ ง
ยังรวมถึงหุนยนตที่สามารถชวยแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน เปนตน
บริษัท Toyoda Gosei ไดพัฒนาสวนของมือสัมผัส (tactile hand) ที่สามารถรับรูถึงรูปราง ความนิ่ม
ของสิ่งของ ซึ่งความสามารถเหลานี้ยังไมมีในหุนยนตทั่วไป เมื่อนําระบบมือสัมผัสมาใชรวมกับหุนยนตของ
QBIT Robotics จะทําใหทั้งสองบริษัทบรรลุเปาหมายที่พัฒนาหุนยนตใหสามารถทํางานไดเหมือนมนุษย
มากขึ้น โดยบริษัท Toyoda Gosei และ บริษัท QBIT Robotics จะเรงทําการผลิตหุนยนตที่ใชงานไดจริง
เพือ่ รองรับสังคมผูสูงอายุไปพรอมกับกลุมเด็กเล็ก โดยผลงานแรกของการทํางานรวมกัน คือ แผนมือสัมผัสของ
บริษัท Toyoda Gosei จะถูกนําไปติดตั้งรวมกับระบบหุนยนตคาเฟ (robot café system) ของ บริษัท QBIT
Robotics หุนยนตนี้เปนหุนยนตบาริสตาที่ทําหนาที่ชงกาแฟและบริการเสิรฟกาแฟใหแกลูกคาที่สามารถชวย
แกปญหาดานการขาดแคลนแรงงานในญี่ปุน

รูปที่ 3 “มือสัมผัส (tactile hand)” ที่ใชเซ็นเซอร e-Rubber

นอกจากอุปกรณที่ติดตั้งในหุนยนตแลว ยาง e-Rubber ยังถูกนําไปใชในงานทางการแพทย เชน
หลอดเลือดหัวใจเทียม โดยทาง บริษัท Toyoda Gosei Co., Ltd. ไดลงทุนรวมกับบริษัท EBM Corporation
(Engineering Based Medicine) พัฒนายาง e-Rubber มาใชรวมกับผลิตภัณฑ SupeR BEAT (แบบจําลอง
การฝกผาตัดที่จําลองการเคลื่อนไหวของหัวใจ) ทีเ่ ปดตัวเมื่อฤดูใบไมรวงป พ.ศ. 2562 ดังรูปที่ 4 ซึ่งแบบจําลอง
SupeR BEAT ประกอบด ว ยหลอดเลื อ ดหั ว ใจเที ย มบนกล า มเนื้ อ หั ว ใจชั้ น กลางหรื อ ชั้ น ไมโอคาร เ ดี ย ม
(myocardium) ที่สามารถยืดหดไดตามการกระตุนดวยกระแสไฟฟา (รูปที่ 5) วางอยูบนอุปกรณที่มีการ
เคลื่อนไหวตามจังหวะการเตนของหัวใจ การทดสอบ BEAT (แบบจําลองระยะแรก กอนพัฒนาเปน SupeR
BEAT) โดยนายแพทยดานหัวใจจํานวน 1,000 คน ในหลายประเทศ ซึ่งตางมีความเห็นวา อุปกรณ BEAT มี
การจําลองการเตนของหัวใจไดเหมือนจริงในขณะทําการผาตัดหลอดเลือดหัวใจเทียม ทําใหเหมาะกับการ
ฝกหัดแพทยมือใหมและแพทยผูเชี่ยวชาญ ไดพัฒนาฝมือ เทคนิค และความชํานาญในเรื่องการผาตัดไดดียิ่งขึ้น
ทางบริษัทจึงไดพัฒนาฟงกชั่นตางๆ เชน อัตราการเตนของหัวใจที่แมนยําขึ้น รวมถึงการพัฒนาซอฟแวรและ
ฮารดแวรในอุปกรณ SupeR BEAT ใหดีขึ้น

รูปที่ 4 แบบจําลองการฝกผาตัดดวยการใช SupeR BEAT (ตัวตนแบบ)

รูปที่ 5 หลอดเลือดหัวใจเทียมของบริษัท YOUCAN ที่ติดตั้งบนอุปกรณ BEAT และ SupeR BEAT

รูปที่ 6 การนํา e-Rubber มาใชงาน
จากรูปที่ 6 การนํา e-Rubber มาใชงาน เชน หุนยนต หลอดเลือดหัวใจเทียม อุปกรณในงาน IoT
(Internet of Things) หรือ Haptic FeedBack ซึ่งเปนอุปกรณที่ตอบสนองตอการกดปุมแปนพิมพบนหนาจอ
เพื่อทําใหเกิดการ “สั่น” ดังเชนระบบสแกนลายนิ้วมือบนมือถือระบบ iOS ที่ชวยลดทั้งพื้นที่ พลังงาน และ
น้ําหนัก ทําใหน้ําหนักมือถือลดลงไปมากกวาครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับมือถือรุนกอนๆ นอกจากนี้ ทางบริษัท
Toyoda Gosei Co., Ltd. หนึ่งในบริษัทผูผลิตชิ้นสวนของโตโยตา ไดเล็งเห็นถึงการนํา e-Rubber มาใชใน
กลุมยานยนตแหงอนาคตที่เนนในดานความปลอดภัย ความเปนวัสดุที่มีความออนนุมจึงชวยซับแรงไดดีในขณะ
เกิดการชนกับคนเดินถนน นอกจากนี้ยังชวยประหยัดพลังงานไดเนื่องจากมีน้ําหนักเบา ดังนั้น การนํา eRubber มาใชงานสามารถที่จะพัฒนาตอยอดไดหลากหลายรูปแบบ
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