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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ

= ความถี่เชิงมุม
= ความถี่ธรรมชาติ

X = แนวลึก
Y = แนวระดับ
Z = แนวด่ิง
V = ปริมาตรอิลลิเมนต

= ความหนาแนนมวล
F = แรงกระทํา
C = ความหนวง
K = คาความแข็งสปริง
E = โมดูลัสความยืดหยุน
DOF = Degree of Freedom
A = แอมพลิจูด
X = การขจัด
L = ความยาว
M = มวลของระบบ
 = Damping ratio
 = รูปรางการสั่น
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยอนกลับไปในยุคที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมหนักในทวีปยุโรปที่เร่ิมมีการผลิต

แบบปริมาณมากจนถึงยุคที่เร่ิมมีการแขงขันกันมากขึ้นทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รวมทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑทางวิศวกรรมตาง ๆ และสิ่งที่สําคัญของผลิตภัณฑอีกประการหน่ึงคือ
ตนทุนการผลิตซึ่งเปนเร่ืองที่ทุกบริษัทใหความสําคัญควบคูกันไป สิ่งหน่ึงที่ทีมวิศกรไดดําเนินการ
ออกแบบและสรางเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทคือการนําเคร่ืองจักรอัตโนมัติเขามาทําหนาที่ใน
การผลิตแทนการใชแรงงานของมนุษย และปญหาที่ตามมาจากการใชเคร่ืองจักรอัตโนมัตที่ทีมงาน
วิศกรคนพบจากการใชเคร่ืองจักรอยางตอเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมงเปนเวลาหลายป คือปญหาของการ
สั่นสะเทือนที่เกิดจากการสึกหรอของตลับลูกปน ซึ่งปญหาน้ีไดสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต
เปนอยางมาก ทั้งทําใหผลิตภัณฑเสียหาย ทําใหเสียเวลาในการซอมบํารุง และทําใหลูกคาขาดความ
มั่นใจในผลิตภัณฑของบริษัทดวย ดังน้ันวิศวกรผูออกแบบจําเปนตองหาวิธีและกระบวนการ
เพื่อที่จะคาดคะเนใหถูกตองแมนยํา (Prediction Maintenance) โดยไดทําการออกแบบอุปกรณ
สําหรับตรวจจับการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะใชใหเปนประโยชนในการซอมบํารุงกอนที่จะทําให
ผลิตภัณฑเสียหาย (Prevention Maintenance Optimal design)

ความรูดานการสั่นน้ันสําคัญมากสําหรับวิศกรรมสมัยใหมการพัฒนาขอวทฤษฏีการสั่น
เปนสวนหน่ึงของกลศาสตรทางกล ซึ่งเปนผลทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ กลศาสตร

ประวัติของการสั่นทางวิศกรรม การศึกษาประวัติศาสตรจะทําใหเราเขาใจถึงแนวคสามคิด
กลไกแรงบันดาลใจ ตอการพัฒนาศาสตรการสั่นทางวิศวกรรม มนุษยในแตละยุคสมัยจะให
ความสําคัญกับการสั่นที่เกิดขึ้นหรือพบเห็นอยางไร การสั่นที่มนุษยรูจักเปนสิ่งแรกน้ันไมไดให
ความสําคัญเหมือนกับการสั่นทางกลเพราะมนุษยใหคสามสนใจในเร่ืองการสั่นของอุปกรณทาง
ดนตรี เชน กลอง เคร่ืองสายตางๆเปนตน ในชวงกิ่นคริสตกาลที่ไดรับการบันทึกเปนหลักฐาน
เกี่ยวกับการสั่นทางวิศกรรม คือการศึกษาการสั่นของเสนเชือกของพิธากอรัส (Pythagoras) ซึ่งเปน
นักปรัชญาและนักคณิตศาสตรชาวกรีก ไดสรางเคร่ืองมือทดลองการสั่นของเสนเชือกที่เรียกวา
Monochord พบวาความตึงของเสนเชือกมีผลตอเสียงที่เกิดขึ้น และความยาวของเสนเชือกก็มีผลตอ
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ความถี่ในการสั่นของเสนเชือก มีนักปราชญอยางเชน อริสโตเติล (Aristotle) ไดเขียนเร่ืองที่เกี่ยวกับ
หลักธรรมชาติของเสียงเปนตน

ในดานของโลกตะวันออกประมาณป ค.ศ 132 ไดมีการคนพบหลักฐานวามีผูที่สนใจเร่ือง
ของการสั่นสะเทือนที่ประเทศจีน ซึ่งไดมีการสรางเคร่ืองวัดการสั่นของแผนดินไหวขึ้นเปนเคร่ือง
แรกของโลกนักประดิษฐที่สรางคือ Zhang Heng เราจะเห็นไดวามนุษยในยุคน้ันไดรับผลกระทบ
จากแผนดินไหวที่เกิดขึ้นอยางมากและใหความสนใจพฤติกรรมการสั่นจากแผนดินไหว

ชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ถือไดวาเปนศตวรรษที่กําใหกําเหนิดหลักปรัชญาและวิทยาศาสตร
สมัยใหมเปนจํานวนมาก ทั้งที่เกิดขึ้นดวยความบังเอิญและเปนแรงบันดาลใจใหนักปราช ญหลาย
ทานไดศึกษาและทดลองเพื่อทําความเขาใจ จนสามารถอธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่พบเห็นให
เปนไปตามหลักวิทยาศาสตร สําหรับดานการสั่นทางวิศวกรรม สามารถสรุปไดโดยยอดังน้ี คนแรก
ที่สนใจดานน้ีคือ กาลิเลโอ (Galileo) สนใจการแกวงไปมาของโคมไฟที่แขวนอยูบนเพดานโบสถ
จึงทําใหเร่ิมทําการศึกษาและทดลองวัดการแกวงตัวของลูกตุมซึ่งสามารถสรุปไดวาความสัมพันธ
ระหวางความยาวของเสนเชือกและความถี่ของของการแกวงของตุมอยางงายและยังไดกลาวถึงการ
สั่นพอง (Resonance) ในชวงเวลาเดียวกันไดมีผูเสนอผลการทดลอง และความถี่ของการสั่นของ
เชือกคือนักคณิตศาสตรชาวฝร่ังเศสชื่อ Marin Mersenne ในชวงป ค.ศ 1653-1730 Robert Hook ได
ศึกษาเร่ืองการสั่นของสปริง และ Joseph Sauveur ไดศึกษาเร่ืองความถี่ของการสั่นของเสนเชือก
และไดนิยามคําศัพทที่เกียวของไวหลายคําเชน node และ loop ของการสั่นในเสนเชือกการนิยาม
ความถี่ของกาสั่นตํ่าสุดวา ความถี่พื้นฐาน (Fundamental Frequency) และความถี่ที่สูงขึ้นวาความถี่
ฮารโมนิกส (Harmonics frequency) และยังพบวาเสนเชือกสามารถสั่นไดมากกวาหน่ึงความถี่เปตน
ในชวงป ค.ศ 1642 – 1727 ไดกําเนิดบิดาแหงกลศาสตรในปจจุบันคือ Sir Isaac Newton ไดกลาวถึง
กฏของแรงโนมถวงและกฏการเคลื่อนที่สามขอ ซึ่งถือเปนหัวใจของวิชากลศาสตรในปจจุบัน กฏ
ขอที่สองของนิวตันน้ีเองที่ใชเปนเคร่ืองมือในการคํานวณหาสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทําใหนัก
คณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตรสามรถหาสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุได

ปลายทศวรรษที่19ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหการสั่นทางกล (Mechanical vibration)
ไดมีการพัฒนาอยารวดเร็วเพราะมีการสรางเคร่ืองจักรกลที่มีความเร็วสูง อาทิเชน มอเตอรใน
ฮารดดิสกไดรฟ ทํางานที่ความเร็ว 15,000 rpm เคร่ืองยนตกาซเทอรไบที่มีความเร็วรอบในการ
ทํางาน 10,000 rpm เปนตน ซึ่งความไมสมดุลในการหมุนจะใหเกิดการสั่นที่เราเรียกวาการสั่นทาง
กล ซึ่งเปนสิ่งที่ไมตองการใหเกิดขึ้น เชน เสียงรบกวน หรือทําใหโครงสรางเสียหาย การเคลื่อนที่
ของวัตถุอาจจะสรางการสั่นเกิดขึ้นเองได เชน การไหลของอากาศที่ปนปวนที่กระทําตอเคร่ืองบิน
แรงกระทําจากถนนที่มีตอการเคลื่อนที่ของรถยนต และสิ่งแวดลอมสามารถกําเหนิดการสั่นได เชน



 

 

 

 

 

 

 

 

3

แผนดินไหว แรงลมที่กระทําตออาคารหรือโครงสราง เมื่อระบบมีความซับซอนมากขึ้น การหา
คําตอบดวยวิธีการวิเคราะห (Analytical solution) ก็จะมีความยุงยากเชนกัน ในชวงน้ีเองไดมีผู
พยายามหาวิธีการแกปญหาของการสั่นดวยวิธีการใชคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงคํานวณเชิง
ตัวเลข เชน วิธีไฟไนทอิลิเมนต (Finite Element Method) ระบบที่มีหลายลําดับชั้นความอิสระ
ระบบตอเน่ือง (Continuous system) เปนตน

โดยทั่วไปการศึกษาการสั่นทางกลจะอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนที่แกวงไปมาของระบบ
ทางกลและโครงสราง ซึ่งการกระจัด (Displacement) จะมีขนาด (Amplitude) เล็กเมื่อเปรียบเทียบ
กับขนาดของการกระจัดของวัตถุ การสั่นทางกลบางตร้ังเปนผลที่ไมพึงประสงคของการออกแบบ
การผลิตชิ้นสวนเตร่ืองจักรที่ไมมีคุณภาพ หรือการทํางานของระบบทางกล เชน ความไมสมดุลใน
การหมุนของเคร่ืองยนต ความมาสมดุลมวลในการหมุนของมอเตอร กาไหลของของไหลที่ไม
ราบเรียบ ความไมสมมาตรของการใหความรอน แผนดินไหวเปนตน สําหรับการสั่นดังกลาว
เรียกวาการสั่ยแบบบังคับ (Force vibration) จะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของภาระกรรมทางกล
เสมอดังน้ันจะทําใหเกิดความเคนทางกล (Mechanical stress) และความลา (Fatigue) ที่เกิดขึ้นกับ
สวนประกอบทางกลซึ่งสรางความเสียหายใหแกเคร่ืองจักรน้ันๆ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนวิศกร
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆของการสั่นทางวิศกรรม ตลอดถึง
การควบคุมไมใหเกิดการสั่นที่ไมตองการอยางรุนแรงขึ้นในโครงสรางหรือเคร่ืองจักร

ปจจุบันการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมและกลยุทธในการบํารุงรักษาแบบ
ตามสภาพ (Condition Based Maintenance) มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น โดยกลยุทธงานบํารุงรักษาตาม
สภาพน้ันเปนกลยุทธที่สามารถตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรไดวา เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตสินคา
ตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานไดตามปกติหรือไม เปนกลยุทธที่สามารถปองกัน
ความเสียหายของผลิตภัณฑและเหตุการอันเกิดจากเคร่ืองจักรหยุดกะทันหัน (Break down) ไดดี
โดยกลยุทธการบํารุงรักษาตามสภาพน้ัน สิ่งสําคัญหรือหัวใจในงานบํารุงรักษาตามสภาพคือ การ
ตรวจสอบเคร่ืองจักร (Inspection) ซึ่งดัชนีที่ไดรับความนิยมในการตรวจสอบเคร่ืองจักรคือการ
วิเคราะหการสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) เน่ืองจากการวิเคราะหการสั่นสะเทือนเปน
เทคโนโลยีที่สามารถทํานายความเสียหายของเคร่ืองจักรเชน การเสียสมดุล (Unbalance), การเยื้อง
ศูนย (Misalignment) , การสึกหรอของฟนเกียร (Worn gear) และความเสียหายของแบร่ิง (Bearing
defect) เปนตน และยังสามารถทราบแนวโนมที่อุปกรณหรือเคร่ืองจักรกําลังเกิดความเสียหายขึ้นได
ดวย

เน่ืองจากเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลถูกพัฒนาอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการใชงานใน
รูปแบบตางๆ ดังน้ันความสามารถในการจัดเก็บขอมูลจึงเปนสิ่งที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง
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โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน อุปกรณประมวลผลและอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลหรือฮารดดิสกไดรฟ เปนตน ฮารดดิสกไดรฟเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่ไดรับความ
นิยมอยางแพรหลาย โดยขีดความสามารถในการจัดเก็บขอมูลจะขึ้นอยูกับความเร็วรอบการหมุน
ของจานดิสกหรือความเร็วในการอานและเขียนขอมูลของตัวหัวอาน ดังน้ันในการหมุนที่ความเร็ว
รอบคอนขางสูง การสั่นสะเทือนจึงเปนอีกปจจัยที่ตองไดรับการศึกษาและควบคุม

ดังที่ไดกลาวมาแลวซึ่งในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟน้ันก็มีเคร่ืองจักรตางๆ ที่ใชใน
การผลิตเปนสินคาออกมาสูตลาด โดยกระบวนการทดสอบฮารดดิสคไดรฟเปนกระบวนการหน่ึงที่
มีความสําคัญของกระบวนการผลิต เพื่อสรางความมั่นใจของผลิตภัณฑใหแกลูกคาฮารดดิสกไดรฟ
ทุกตัวจะตองผานกระบวนการทดสอบกอนสงมอบใหกับลูกคา ซึ่งเคร่ืองจักรที่ใชในการทดสอบ
น้ันก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการสั่น และสงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ เปนตน

1.1.1 กระบวนการทดสอบการทํางานของฮารดดิสกไดรฟ
ในกระบวนการทดสอบการทํางานของฮารดดิสคไดรฟ จะมีอยู 2 สวนหลัก ๆ คือ
Initial Test (SP) ในสวนของ Initial Test ก็จะทําการทดสอบการติดตอและการ

ทํางานเบื้องตนของระบบกลไกตางๆ ของฮารดดิสคไดรฟ เชน การทําการทดสอบในการติดตอและ
สงคําสั่งการทํางานใหกับฮารดดิสคไดรฟ (Serial Communication Test) หรือทดสอบการเคลื่อนที่
ของกลไก (Mechanical Scan) เชน การหมุนของมอเตอร, การเคลื่อนที่ของแขนหัวอานและก็การทํา
servo tuning เปนตน

รูปที่ 1.1 กระบวนการทดสอบ รูปที่ 1.2 กลไกการเคลื่อนที่ของหัวอาน
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Final Test (IO) ในสวนของ Final Test น้ัน ก็จะทําการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
เกี่ยวกับการรับ-สั่ง ขอมูลผานทางอินพุตและเอาทพุตพอรต และทําการทดสอบเกี่ยวกับการ อาน-
เขียน ขอมูลของฮารดดิสกไดรฟ

Read Operation
Media Head Controller Internal Buffer Interface Systems

Write Operation
Media Head Controller Internal Buffer Interface Systems

รูปที่ 1.3 กระบวนการอานและเขียนขอมูล

กระบวนการทดสอบฮารดดิสกไดรฟน้ันจะทําเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน
ของฮารดดิสกไดรฟ ตรวจจับความบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และยังสรางความ
เชื่อมั่นของผลิตภัณฑใหแกลูกคา ซึ่งการตรวจหาความผิดพลาดน้ันจะทําการตรวจจับทั้งสวนของ
มอเตอร แผนจานบันทึกแถบแมเหล็กหรือหัวอาน เปนตน การคัดแยกฮารดดิสกไดรฟโดยไมทําให
ขอมูลเกิดการสูญหายน้ันจําเปนตองอาศัยเคร่ืองทดสอบ (GEMINI) โดยแบงกระบวนการทด
ออกเปนสวนๆดังน้ี

1.1.2 TESTER GEMINI
เคร่ืองทดสอบ (TESTER GEMINI) เปนเคร่ืองที่ใชในการทดสอบการทํางานของ

ฮารดดิสกไดรฟซึ่งเคร่ืองทดสอบน้ันจะมีระบบการทํางานหลัก ๆ อยู 3 สวน คือ
1. ระบบอัตโนมัติ (Automation)
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โดยจะมีชุดคอมพิวเตอรใชในการควบคุมการทํางานหลักทั้งหมดของเคร่ืองจักรซึ่ง
ประกอบดวยแขนกล ที่ใชเพื่อการขนสงฮารดดิสกไดรฟเขาและออกจากเคร่ืองทดสอบและใชใน
การติดตอระหวางผูใชงานกับเคร่ืองจักร

2. สวนควบคุมระบบ Utility (Common Base Unit)
ซึ่งในสวนน้ีจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกสที่สามารถควบคุมการจายแรงดันและ

กระแสไฟฟา ระบบจายความเย็นใหกับ ฮารดดิสกไดรฟ
3. สวนของชองทดสอบ (Test Slot)
ในสวนน้ีจะใช Micro Controller เพื่อควบคุมการทํางานของระบบที่ประกอบไป

ดวยระบบทําความรอนการระบายความรอนดวยความเย็นที่มาจากระบบทําความเย็นของเคร่ืองจักร
และฮารดดิสกไดรฟที่อยูระหวางการทดสอบการทํางานและอีกสวนหน่ึงใชในการควบคุมการจาย
แรงดันและกระแสไฟฟาใหกับชองรองรับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ   ซึ่งการทํางานจะเร่ิมจาก
Host สั่งงานผานคอมพิวเตอรควบคุมหลัก โดยจะใหมีการทดสอบฮารดดิสกไดรฟในรูปแบบและ
ตําแหนงใดในเคร่ืองจักรโดยหลังจากน้ันเคร่ือง คอมพิวเตอรควบคุมการทํางานหลักจะประมวลผล
ไปยังชองรองรับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟที่จะทําการทดสอบเขาไปและเมื่ออยูในตําแนงที่จะทํา
การทดสอบแลวคอมพิวเตอรหลักก็จะนําคําสั่งที่ไดประมวลผลมาจายแรงดันและกระแสไฟฟา
ใหกับฮารดดิสกไดรฟเพื่อเร่ิมทําการทดสอบตามที่ script test กําหนดไว
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รูปที่ 1.4 เคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ GEMINI (Drawing)

ในสวนที่มาของปญหาน้ันฮารดดิสกไดรฟเปนสวนประกอบหน่ึงที่สําคัญของ
คอมพิวเตอร ซึ่งวิธีการที่จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีและทําใหผูใชมั่นใจไดวาขอมูลที่
ไดบันทึกไวไมเกิดการสูญหายไมวาจะเปนกรณีใดๆก็ตามการที่จะทําใหผูใชเชื่อมั่นไดน้ันจะตอง
ผานกระบวนการทดสอบซึ่งเปนกระบวนการสําคัญซึ่งจะตองใชเวลาในการทดสอบประมาณ 25-
80 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับปริมาณความจุขอมูลของฮารดดิสกไดรฟซึ่งบริษัทผูผลิตคือ บริษัทซีเกท
เทคโนโลยี (Seagate Technology) ตองใชเคร่ืองทดสอบเปนจํานวนมากเพื่อรองรับจํานวนการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองแตในขณะเดียวกันบริษัทจะตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตไปพรอมๆกับ
ปริมาณการผลิต ซึ่งปญหาที่พบคือเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟเปนหน่ึงในสาเหตุที่ทําใหไม
สามารถลดตนทุการผลิตใหไดตามเปาหมายที่วางไว เพราะวาอุปกรณบางสวนเสื่อมสภาพจากการ
ใชงานที่ยาวนานตอเน่ือง ซึ่งเปนปญหาที่พบคือเกิดการสั่นสะเทือนและสงผลกระทบตอการ
ทดสอบสอบฮารดดิสกไดรฟ ของบริษัทเปนอยางมากเพราะวาการสั่นสะเทือนในกระบวนการ
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ทดสอบน้ันสงผลกระทบโดยตรงตอการเขียนและอานขอมูลจากแผนดิสกและผลที่ตามมาคือความ
เสียหายจากการทดสอบ

รูปที่ 1.5 ชองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ (Drawing)

รูปที่ 1.6 ชองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ (Drawing)
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1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะหการสั่นและการตรวจสอบความเสียหายของตลับลูกปนบนเคร่ือง

ทดสอบฮารดดิสกไดรฟ (GEMINI)

1.3 ขอตกลงเบ้ืองตน
1.3.1 การศึกษาและวิเคราะหการสั่นของเคร่ืองที่เกิดจากตลับลูกปน
1.3.2 การวิเคราะหการสั่นและหาสาเหตุที่ทําใหเกิดการสั่น
1.3.3 การศึกษาอายุการใชงานของตลับลูกปน
1.3.4 การวางแผนขจัดแหลงกําเนิดของการสั่น

1.4 ขอบเขตของวิทยานิพนธ
1.4.1 การวิเคราะหการสั่นของเคร่ืองทดสอบที่เกิดจากการสึกหรอของตลับลูกปนของ

แขนกลของเคร่ืองทดสอบ ที่บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
1.4.2 การวิเคราะหการสั่นที่เกิดขึ้นและหาตนเหตุของการสั่น
1.4.3 การวิเคราะหการสั่นกับอายุการใชงานของตลับลูกปน
1.4.4 การวิเคราะหการสั่นและกําหนดรายละเอียดเพื่อการซอมบํารุงอยางมีประสิทธิภาพ

1.5 วิธีการดําเนินงาน
1.5.1 การดําเนินงาน

1. ศึกษาวรรณกรรมและบทความที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
2. ออกแบบการทดลอง และวิธีการวัดการสั่นที่เกิดจากตลับลูกปนโดยแบงออกเปน

3 รูปแบบตลับลูกปน ดี กําลังจะเสีย และ เสีย ทําการวิเคราะหการสั่นดวยการเปรียบเทียบ
3. ประยุกตวิธีการวัดและตําแหนงที่วัดในการเก็บขอมูลการสั่นของเคร่ืองทดสอบที่

เกิดขึ้นและนําไปเปรียบเทียบกับสภาพของตลับลูกปน
4. เรียบเรียงวิทยานิพนธตรวจสอบแกไขและเขารูปเลมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ

1.5.2 ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีการวัดการสั่นของตลับลูกปน ทั้งสามแบบ
2. วิเคราะหการสั่นของเคร่ืองทดสอบโดยใชการวัดเปรียบเทียบ

1.5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
1. Laptop Intel Centino Core2 Duo 2.0 GHz, DEWE soft
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2. Vibration sensor KISTLER, Triaxial Accelerometer type 8795A50M8
3. Interface box

1.5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เก็บขอมูลที่ไดจากการวัดคาที่อานไดจริงของการสั่นสะเทือน
2. วิเคราะหการสั่นของตลับลูกปนที่มีสภาพแตกตางกัน
3. เปรียบเทียบขนาดการสั่นเพื่อหาความแตกตางของตลับลูกปน

1.5.5 การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขนาดการสั่นของตลับลูกปนแตละชนิด
2. เปรียบเทียบขนาดการสั่นของตลับลูกปนแตละชนิด
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุการใชงานกับการสั่นสะเทือนของตลับลูกปน

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 วิเคราะหผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดสอบที่มีผลตอการทดสอบ

ฮารดดิสกไดรฟ
1.6.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดสอบที่ทําใหเกิดความเสียหายตอ

ฮารดดิสกไดรฟ
1.6.3 การควบคุมการสั่นของเคร่ืองทดสอบที่มีผลกระทบตอฮารดดิสก ไดรฟใน

กระบวนการทดสอบโดยการขจัดแหลงกําเหนิดของการสั่นสะเทือน

1.7 การจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธน้ีประกอบดวย 5 บท 3 ภาคผนวก ซึ่งมีรายละเอียดโดยยอดังน้ี
บทที่ 1 เปนบทนําซึ่งจะกลาวถึงความสําคัญของปญหาวัตถุประสงคและเปาหมายของ

งานวิจัยวิทยานิพนธตลอดจนขอบเขตและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยน้ี
บทที่ 2 กลาวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวกับการสั่นสะเทือนอุปกรณที่ใชดูดซับการสั่นสะเทือน

รวมถึงปริทัศนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 กลาวถึงวิธีดําเนินการทดลอง
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลองพรอมทั้งสรุป
บทที่ 5 เปนบทสรุปและขอเสนอแนะ
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บทที่ 2
ปริทัศนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรกลน้ัน ถือไดวาเปนภาระอีกหน่ึงชนิดของชิ้นสวนในระบบ
ซึ่งจะทําใหชิ้นสวนภายในเคร่ืองจักรกลรับภาระมากขึ้นเปนสาเหตุที่จะทําใหเคร่ืองจักรน้ันมีอายุ
การใชงานที่ลดลงและยังสงผลกระทบตอผลิตภัณฑดวย ดังน้ันวิธีการตรวจจับการสั่นสะเทือนใน
เคร่ืองจักรโดยการใชเคร่ืองมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะวิเคราะหปญหา และเพื่อติดตามสภาพ
ของเคร่ืองจักรกลในขณะที่กําลังทํางาน ทําใหสามารถปองกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเคร่ืองจักร
พรอมทั้งสามารถปองกันความเสียหายของผลิตตภัณฑที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือน และเปน
การเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับระบบการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งทําใหหนวยงานสามารถลด
คาใชจายในดานงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรซึ่งหมายถึงการลดตนทุนการผลิตดวย

ในปจจุบันเทคโนโลยีในการตรวจสอบเคร่ืองจักรกล ในขณะที่เคร่ืองจักรกําลังทํางาน มีอยู
ดวยกันหลายวิธี เชน การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Thermography), การทดสอบโดย
ใชคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic Testing), การปรับความสมดุลและการปรับแตงลักษณะการ
เชื่อมตอของสวนตางๆของเคร่ืองจักร (Balancing/Alignment), การวิเคราะหคุณสมบัติของนํ้ามัน
(Oil Analysis), โปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลออกมาเปนผลลัพธที่เชื่อถือไดหรือการวัด
ระดับการสั่นสะเทือนทางกล (Vibration) เปนตน จากการวัดคาตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็น
ไดวาการวัดความสั่นสะเทือนน้ันเปนหน่ึงในกระบวนการทดสอบเคร่ืองจักร ซึ่งมีอยูหลายวิธีและ
ในแตละวิธีน้ันก็จะมีขอจํากัดทางดานการวัดแตกตางกันออกไป บางเคร่ืองจักรสามารถตรวจสอบ
ไดหรืออาจจะไมไดในบางชนิด แตในเคร่ืองจักรทุกชนิด สาม ารถที่จะใชการวัดระดับการ
สั่นสะเทือน มาเปนขอมูลหลักในการตรวจสอบสภาพการทํางานของเคร่ืองจักรได

การดําเนินการวัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือน ควรศึกษาความสามารถและประโยชนของ
การวิเคราะหการสั่นสะเทือนเสียกอน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความมั่นใจวาการใชเทคนิคน้ีจะเอ้ือประโยชน
ไดอยางแทจริง การสั่นสะเทือนน้ันจะอยูในรูปของพลังงานที่สูญเสียไปซึ่งการสั่นสะเทือนน้ั นเกิด
จากปญหาของเคร่ืองจักรที่แสดงผลออกมาใหเห็นทางกล สงผลทําใหเคร่ืองจักรสูญเสียพลังงาน
และสมรรถนะการทํางานของเคร่ืองจักรลดลง เราสามารถวัดคาของพลังงานที่สูญเสียไปของ
เคร่ืองจักรไดในรูปของการสั่นสะเทือน เคร่ืองจักรกลตางๆเมื่อมีการสั่นสะเทือนสูงมากกวาปกติ
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น่ันแสดงวามีปญหาอยางใดอยางหน่ึงเกิดขึ้นกับเคร่ืองจักรกลน้ันๆ ซึ่งตองหาแนวทางการแกไขเพื่อ
ลดการสูญเสียพลังงานและเปนการรักษาสภาพการทํางานของเคร่ืองจักรน้ันใหอยูในระดับปกติ

ในการวิเคราะหการสั่นสะเทือนน้ันจําเปนที่จะตองทราบทฤษฎีพื้นฐานและที่มาของกา ร
สั่นสะเทือน ซึ่งเปนปรากฏการณของการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของวัตถุภายใตแรงกระทํา ซึ่งอาจ
เปนแรงภายในหรือแรงภายนอกก็ได โดยทั่วไปแลวการสั่นสะเทือนเปนสิ่งที่เราไมตองการ แต
หลีกเลี่ยงไมได อยางดีที่สุดก็คือการพยายามจํากัดขนาดของการสั่นสะเทือนใหอยูในขอ บเขตที่
ยอมรับได สําหรับเคร่ืองจักรแลว การสั่นสะเทือนอาจเกิดไดหลายสาเหตุเชน การไมสมดุลของ
เคร่ืองจักรที่หมุน การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนของเคร่ืองจักรตามแนวเสนตรง การขัดสีกันระหวาง
ชิ้นสวนสองชิ้น การหลุดหลวมของชิ้นสวนของเคร่ืองจักรเปนตน ซึ่งการสั่นสะเทือนเหลาน้ีมักมี
ผลตอสมรรถภาพและสภาพการใชงานของเคร่ืองจักร ดังน้ันในการทําใหเคร่ืองจักรทํางานไดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดน้ันจําเปนตองมีความเขาใจถึงพฤติกรรมของการสั่นสะเทือน เพื่อที่จะได
สามารถวิเคราะหปญหาและแกไขไดถูกตอง

2.1 การสั่นสะเทือนคืออะไร
การสั่นสะเทือน (Vibration) ในความหมายก็คือ การสั่นหรือการแกวงของวัตถุหรือ

ชิ้นสวนตาง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจุดที่ใชอางอิง เชนการสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักรเมื่อเปรียบเทียบ
กับฐานของเคร่ือง หรือการสั่นสะเทือนของตลับลูกปน (Bearing) เมื่อเทียบกับตัวเรือน (Cage or
Housing) การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงจะสามารถทําใหเคร่ืองจักรเกิดความเสียหายได โดย
การแตกหักหรือลาตัวซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากนอย เร็วหรือชาก็จะขึ้นอยูกับขนาดและ
ทิศทางของแรงที่เกิดจากการสั่นสะเทือน เมื่อเทียบกับขนาดโครงสรางและคุณสมบัติทางฟสิกส
ของวัสดุน้ันๆความสั่นสะเทือนเปนการเคลื่อนที่ทางไดนามิกส ซึ่งเปนผลมาจากการสงแรงกระตุน
ไปยังมวล โดยการวัดความสั่นสะเทือนจะชวยให

 ปองกันการบาดเจ็บของบุคลากรที่ทํางานควบคุมเคร่ืองจักรในบริเวณน้ัน หาก
เคร่ืองจักรมีการสั่นสะเทือนมากเกินกวาที่จะทนได สวนประกอบของเคร่ืองจักรจะ
กระทบกันเองอยางรุนแรง หรือหลุดแตกออกมาทําใหผูที่ทํางานอยูในบริเวณน้ันเกิด
การบาดเจ็บ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได

 ลดตนทุนคาใชจายในการซอมแซม หากการทํางานของเคร่ืองจักรสะดุดหยุดลงอัน
เน่ืองมาจากความสั่นสะเทือนเกินระดับที่เคร่ืองสามารถทํางานได

 หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสวนประกอบของเคร่ืองจักรที่มีตนทุนสูง หรือในบางคร้ังอาจไม
สามารถซอมแซมได ตองมีการเปลี่ยนชุดใหมทั้งหมด
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2.2 เบ้ืองตนเก่ียวกับการสั่นสะเทือน
การวิเคราะหการสั่นสะเทือนไดถูกนํามาใชในการหาความถี่ และยังสามารถนํามาใชไดดี

สําหรับการวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกติของเคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เคร่ืองจักรอุปกรณเชิงกลในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งตองมีการนําเทคนิคมาใชอยางเหมาะสมและ
ถูกตอง แตการนําเทคนิคไปใชใหเกิดประโยชนน้ันจะตองทําความเขาใจถึงหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของเสียกอน

2.2.1 การสั่นสะเทือน
การสั่นสะเทือน (Vibration) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุรอบๆจุดสมดุลในชวงเวลา

หน่ึงของการเคลื่อนที่ ไมวาการเคลื่อนที่รอบจุดสมดุลน้ันเกิดขึ้นในแบบการเคลื่อนที่ซ้ําไปซ้ํามา
หรือจะเปนการแกวง (Oscillation) รอบจุดสมดุลก็ตาม ลักษณะทางกายภาพของปรากฏการณการ
สั่นสะเทือนจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนรูปไปมาของพลังงาน สําหรับระบบที่มีการสั่นสะเทือนน้ันมี
องคประกอบสําคัญคือ องคประกอบที่สะสมพลังงานศักย องคประกอบที่สะสมพลังงานจลน และ
องคประกอบที่หนวงใหพลังงานของระบบลดลง ซึ่งการเปลี่ยนรูปไปมาของพลังงาน จะทําใหเกิด
การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่น้ีจะกอใหเกิดการสั่นสะเทือนขึ้น กลาวคือ เมื่อมีการสะสมพลังงาน
ศักยขึ้นในระบบ พลังงานน้ีจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานจลน ซึ่งอยูในลักษณะการเคลื่อนที่ของมวลใน
ระบบ และการเคลื่อนที่น้ีจะกอใหเกิดการสะสมพลังงานศักยขึ้นอีก เปนเชนน้ีไปเร่ือยๆ สวน
องคประกอบที่หนวงพลังงานของระบบน้ัน ก็จะเปลี่ยนพลังงานศักยและพลังงานจลนของระบบให
อยูในรูปอ่ืน เชน เสียงหรือความรอน เปนตน จนในที่สุดพลังงานของระบบหมดไป นอกเสียจากวา
มีสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากกระทําหรือกระตุนใหการสั่นสะเทือนยังคงมีอยู

2.2.2 ท่ีมาของการสั่นสะเทือน (Vibration Source)
โดยปกติแลว การทํางานของชิ้นสวนของเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองจักรน้ันยอมมีการ

สั่นสะเทือน เปนธรรมชาติของมันอยูแลว ถาระดับการสั่นสะเทือนน้ันไมมากหรืออยู ในเกณฑปกติ
ก็ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา แตถาการสั่นสะเทือนมากเกินไปก็อาจสงผลใหชิ้นสวนตลอดจน
เคร่ืองจักรน้ัน ๆ มีอายุการใชงานที่สั้นลง เราจึงตองหาสาเหตุและที่มาของการสั่นสะเทือนน้ันเพื่อ
ทําการแกไขใหการสั่น สะเทือนน้ันอยูในระดับปกติ ซึ่งการสั่นสะเทือนน้ันมาจากหลายสาเหตุ เชน

1. ความไมสมดุลในการหมุน (Unbalance)จะเกิดขึ้นเมื่อจุดศูนยกลางของการ
หมุนและจุดศูนยกลางของมวลไมอยูในจุด ๆ เดียวกัน เชน การไมสมดุลหรือการแกวงของเพลาที่
คดงอหรือชํารุด การไมสมดุลของใบพัด ลอชวยแรง ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ในแนวรัศมีหรือในรูป
วงกลม



 

 

 

 

 

 

 

 

14

2. ความไมไดศูนย (Misalignment) ระหวางเพลาของมอเตอรและปมหรือเพลา
ของตนกําลังกับเพลาของเคร่ืองจักร

3. การหลุดหลวมของชิ้นสวนตาง ๆ ของเคร่ืองจักร
4. การที่แบร่ิงหรือบูช เกิดการชํารุดสึกหรอหรือขาดการหลอลื่น
5. แทนเคร่ืองหรือจุดจับยึดของเคร่ืองจักรไมแนน หรือไมแข็งแรง

สําหรับความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนน้ันจะเกิดเน่ืองจากแรงที่เกิดจาก
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่สั่นสะเทือนน้ัน ๆ โดยที่แรงที่เกิดขึ้นจะเปนไปตามกฎขอที่สองของนิวตัน
(2nd Newton Laws) ดังสมการ

= (2.1)

โดยที่ F คือ แรงกระทําที่เกิดขึ้น (N)

m คือ มวลของวัตถุหรือระบบที่เคลื่อนที่ (kg)
a คือ อัตราเรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุหรือระบบที่เกิดการเคลื่อนที่ (m/s2)

สําหรับการเคลื่อนที่เชิงมุมน้ันความไมสมดุลของชิ้นสวนที่หมุนก็จะเปนตนเหตุ
ใหเกิดการสั่นสะเทือน โดยแรงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนจะเปนไปตามสมการ

2rωmF r (2.2)

โดยที่ F คือ แรงกระทําที่เกิดขึ้นเน่ืองจากความไมสมดุลในการหมุน (N)
rm คือ มวลของวัตถุหรือระบบที่เคลื่อนที่โดยการหมุน (kg)

r คือ ระยะหางระหวางมวลที่ไมสมดุล, mr จากศูนยกลางการหมุน (m)
 คือ ความเร็วเชิงมุม (2πNs)(m/s) โดยที่ Ns = รอบ/วินาที
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2.2.3 รูปแบบของการสั่นสะเทือน (Vibration Type)
การสั่นสะเทือนแบงออกไดเปน 3 รูปแบบดวยกันตามลักษณะและองคประกอบ

คือ
 การสั่นสะเทือนโดยอิสระ (Free Body Vibration)

การสั่นสะเทือนโดยอิสระ (Free Body Vibration) คือการสั่นสะเทือนที่ทิศทาง
ของการสั่นสะเทือนเปนไปไดโดยอิสระตามทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนโดยไมมี
สวนที่เปนวัตถุแข็งเกร็งมาขัดขวางทิศทางของชิ้นสวนที่สั่นสะเทือนน้ันๆ เชน มอเตอรที่วางอยูบน
ฐานรองรับที่มีความยืดหยุนและฐานที่มีความเปนสปริงหรือใบพัดที่หมุนอยูบนเพลายาวดังรูปที่
2.1

รูปที่ 2.1 ตัวอยางการสั่นสะเทือนโดยอิสระ (Free Body Vibration)

รูปที่ 2.2 การสั่นสะเทือนแบบขบกันหรือเคลื่อนที่ผาน (Meshing or Passing Vibration)
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 การสั่นสะเทือนแบบขบกันหรือเคลื่อนที่ผาน (Meshing or Passing Vibration)
การสั่นสะเทือนแบบขบกันหรือเคลื่อนที่ผาน (Meshing or Passing Vibration) คือ

การสั่นสะเทือนของชิ้นสวนของเคร่ืองจักรที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองเมื่อเปรียบเทียบกับจุดอางอิงจุดใด
จุดหน่ึงที่ชิ้นสวนที่เราวิเคราะหการสั่นสะเทือนหมุนหรือเคลื่อนที่ผาน เชน การสั่นสะเทือนของ
เฟองที่ขบกันและหมุนไปเร่ือย ๆ โดยในตอนที่ฟนแตละฟนขบและจากกันก็จะมีการสั่นสะเทือน
เกิดขึ้น หรือการสั่นสะเทือนของใบพัดของพัดลมดังรูปที่ 2.2

 การสั่นสะเทือนจากแรงเสียดทาน (Frictional Vibration)
การสั่นสะเทือนจากแรงเสียดทาน (Frictional Vibration) คือการสั่นสะเทือนที่

เกิดขึ้นจากแรงเสียดทานในการหมุนหรือเคลื่อนที่ของชิ้นสวนตาง ๆ ของเคร่ืองจักร เชนการหมุน
หรือเคลื่อนที่ของเม็ดลูกปนหรือตลับลูกปน การเคลื่อนที่และไถล (Slide) ของบูชที่รองรับการหมุน
ของชิ้นสวนเคร่ืองจักรดังรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 การสั่นสะเทือนจากแรงเสียดทาน (Frictional Vibration)

2.2.4 คาและหนวยท่ีใชในการวัดการสั่นสะเทือน
ในการวัดการสั่นสะเทือนน้ันเราจะตองใชคามิติหรือหนวยตาง ๆ ในการอางอิง

ดังน้ันเราจะตองรู จักและทําความเขาใจคา มิติและหนวยตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการวัดการ
สั่นสะเทือนกอนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดตอไป

 รอบของการสั่นสะเทือน (Cycle of Vibration)
รอบของการสั่นสะเทือน (Cycle of Vibration) ในการเคลื่อนที่ของชิ้นสวนตาง ๆ

ที่มีการเคลื่อนที่ในแนวรัศมีและแบบกลับไปกลับมา เชนการหมุนของเพลาหรือการแกวงของวัตถุ
ตางๆน้ัน การเคลื่อนที่จะเร่ิมจากจุดเร่ิมตนและสิ้นสุดที่ตําแหนงเดิม เราเรียกวา 1 รอบของการ
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เคลื่อนที่ (Cycle) หรืออาจเรียกวาคาบ (Period) การเคลื่อนที่ ดังรูปที่ 2.4 เปนการหมุนของเพลาซึ่ง
ใน 1 รอบของการเคลื่อนที่ของเพลาน้ันมี 360 องศา

โดยการเคลื่อนที่แตละชวงจะแบงเปนควอเตอร ๆ ละ 90 องศา เมื่อเพลาหมุนครบ
1 รอบก็จะเปนมุมในการเคลื่อนที่ครบ 360 องศาพอดี เราจะเห็นวาเมื่อถายทอดมุมของการเคลื่อนที่
ของเพลามาอยูในรูปของแอมพลิจูดแลว มุมที่เปนสวนยอดของแอมพลิจูดดานบนคือมุม 90 องศา
มุมที่เปนสวนยอดในดานลางคือมุม 270 องศา สวนมุม 0 องศาจะอยูในระนาบเดียวกับ 180 และ
360 องศา

รูปที่ 2.4 รอบของการเคลื่อนที่ (Cycle of Motion) ของเพลา

สวนรูปที่ 2.5 เปนการเคลื่อนที่ในรูปของการแกวงของสปริงแผน จะเห็นวาในการ
เคลื่อนที่โดยการแกวงครบ 1 รอบน้ันเร่ิมตนจากจุดเร่ิมตนที่ 0 องศาคือจุดที่สปริงอยูในลักษณะตรง
จากน้ันก็เคลื่อนที่ขึ้นไปยังจุดบนสุดซึ่งก็คือมุม 90 องศา และเคลื่อนที่ผานมายังจุดแรก ที่ตําแหนง
180 องศาจากน้ันก็เคลื่อนที่เลยลงไปยังจุดตํ่าสุดที่ 270 องศาและสุดทายเคลื่อนที่มาครบรอบที่จุด
เดิมคือ 360 องศาก็จะไดเปน 1 รอบของการเคลื่อนในรูปของการแกวงของสปริงแผนดังกลาว

รูปที่ 2.5 รอบของการเคลื่อนที่ (Cycle of Motion) ของสปริงแผน
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จะเห็นวาถาเรามองเผิน ๆ แลวการเคลื่อนที่ของเพลาซึ่งเปนการเคลื่อนที่เชิงมุม
และสปริงแผนซึ่งเปนการเคลื่อนที่แบบแกวงน้ันจะตางกัน แตเมื่อเรานํามาพิจารณาอยางละเอียด
แลวเราจะพบวามีลักษณะที่เหมือนกันในแงของรอบการเคลื่อนที่

 ขนาดความรุนแรงของการสั่นสะเทือนหรือแอมพลิจูด (Amplitude)
รอบของการเคลื่อนที่และไดกลาววาใน 1 รอบของการเคลื่อนที่น้ันมี 360 องศา

จุดที่สูงสุดดานบนและดานลางของการเคลื่อนที่จะเทากับที่ 90 องศาและ 270 องศา สวนขนาด
ความสูงจากจุดบนที่ 90 องศา มาถึงจุดลางที่ 270 องศาน้ันเราเรียกวาขนาดของแอมพลิจูด ซึ่งมี
ขนาดเปนหนวยระยะทางอาจเปนมิลลิเมตรหรือน้ิวหรืออ่ืน ๆ ในหนวยของระยะทางซึ่งก็แลวแตจะ
นํามาเปนหนวยวัด ในงานวัดความสั่นสั่นสะเทือนน้ันเราแบงขนาดความสูงของแอมพลิจูดออกเปน
3 ประเภท ซึ่งก็คือ

- แบบเต็มคลื่น (Peak to Peak) เปนการวัดขนาดของแอมพลิจูดจากยอดคลื่นบนที่
90 องศาถึงยอดคลื่นลางที่270 องศา ถาเราพิจารณาจากรูปที่5เราจะเห็นวาเปนการวัดขนาดของการ
ขึ้นสุดและลงสุดของการสั่นสะเทือนซึ่งจะมีคาเทากับระยะการสั่นสะเทือนทั้งหมดของวัตถุ การวัด
ขนาดการสั่นสะเทือนแบบเต็มคลื่น (Peak to Peak) น้ีจะใชกับการวัดการสั่นสะเทือนในหนวยการ
วัดแบบการวัดระยะทาง (Displacement) ของเคร่ืองจักรที่มีรอบของการสั่นสะเทือนตํ่า ๆ เชนเพลา
ที่หมุนดวยความเร็วที่ไมเกิน 600 รอบ/นาที

- แบบคร่ึงคลื่น (Peak หรือ Zero to Peak) เปนการวัดขนาดของการเคลื่อนที่หรือ
การสั่นสะเทือนโดยจะวัดระยะจากจุดเร่ิมตนที่ 0 องศาของแอมพลิจูดไปถึงจุดสูงสุดที่ 90 องศา
หรือจาก 180 องศาไปยัง 270 องศา หรือคาคร่ึงหน่ึงของขนาดแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือน

- แบบ Root Mean Square (RMS) หรือคามาตรฐานความเบี่ยงเบน (Standard
Deviation) ของขนาดแอมพลิจูดในกรณีที่วัดคาแอมพลิจูดที่ไมมีความสม่ําเสมอคา Root Mean
Squareน้ีจะไมใชคาเฉลี่ย การหาคา RMSทําไดโดยเอากําลังสองของระยะแอมพลิจูดมารวมกันแลว
ถอดรากที่สองออกมาโดยจะอยูในรูปสมการ

รูปที่ 2.6 ขนาดการสั่นสะเทือน (Amplitude)
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ซึ่งในดานคุณภาพของแรงสั่นสะเทือนที่นิยมใชวัด ไดแก Peak value คือ คาสูงสุด
ของขนาดที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหน่ึง, Root mean square value (RMS) คือ คาเฉลี่ยของผมรวมของ
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น สวนคา peak to peak คือคาสูงสุด ถึงคาตํ่าสุดของขนาดที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาหน่ึงๆ คาทั้งสามแบบที่กลาวมาขางตน มักจะปรากฏอยูทั้งในม าตรฐานของการวัดการ
สั่นสะเทือนของเคร่ืองจักร และอุปกรณวัดแรงสั่นสะเทือนตางๆ

 ความถี่ (Frequency)
ความถี่ (Frequency) คือความสัมพันธระหวางจํานวนรอบของการเคลื่อนที่หรือ

รอบของการหมุนตอหนวยเวลา ในหนวย SI ซึ่งเปนที่นิยมใชกันในปจจุบันจะวัดเปนรอบตอวินาที
(Rev/s หรือ rps, Hz) ตัวอยางถาหากเพลาหมุนดวยความเร็ว 1500 รอบตอนาที (rpm) ความถี่ในการ
หมุนก็จะเทากับ 1500/60 = 25 รอบตอวินาทีหรือ 25 Hz ความถี่ที่เรามักจะพูดถึงกันน้ันจะมีอยูสอง
ชนิดก็คือ

- ความถี่ในการสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักร คือความถี่ที่เกิดจากการหมุนหรือการ
เคลื่อนที่จากการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ ของเคร่ืองจักร เชน มอเตอรหมุนดวยความถี่ 25 Hz
(1500 rpm) ซึ่งความถี่ที่เกิดจากการทํางานหรือการเคลื่อนที่ของเคร่ืองจักรน้ีจะมากหรือนอยก็จะ
ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดภายหลัง โดยที่ความถี่และเวลาในการ
สั่นสะเทือนจะเปนไปตามสมการ

T
F

1
 (2.3)

หรือ

F
T

1
 (2.4)

โดยที่ F คือ ความถี่ (Frequency)
T คือ เวลาของการสั่นในแตละรอบ (Cycle)

- ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ความถี่ธรรมชาติเปนความถี่ประจําตัว
ของวัตถุใด ๆ ซึ่งจะขึ้นอยูกับลักษณะตาง ๆ ดังน้ีคือ ความหยุนตัว (Elasticity) และความแข็งเกร็ง
ของวัตถุ, ขนาดของวัตถุ (Size), รูปทรงของวัตถุ (Dimension) จากรูปที่ 2.7 รูปสปริงที่มีวัตถุซึ่งมี
มวล m (kg) แขวนติดอยูที่ปลาย ซึ่งเมื่อเราดึงสปริงดังกลาวใหยืดออกและปลอย สปริงดังกลาวก็จะ
สั่นดวยความถี่ธรรมชาติของมัน ตามสมการ
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m

k
Fn 2

1
 (2.5)

โดยที่ nF คือ ความถี่ธรรมชาติ (Hz)
k คือ คาคงที่ของสปริง (kg/mm)

m คือ มวลของนํ้าหนักทั้งหมด (kg)

รูปที่ 2.7 สปริงที่มีวัตถุซึ่งมีมวล m (kg) แขวนติดอยูที่ปลาย

เพื่อเพิ่มเติมความเขาใจยกตัวอยางจากรูปที่ 2.8 เปนการทดสอบหาความถี่
ธรรมชาติของแทงวัตถุที่มีวัตถุทรงกลมติดอยูที่ปลายทั้งหมด 4 อันไลกันตามขนาดความสูงดังรูป
วัตถุดังกลาวทั้ง 4 อันยึดติดอยูกับชุดรองรับซึ่งตอกับกระบอกเขยาดานขวามือ เร่ิมการทํางานเมื่อเรา
เขยากระบอกเขยาไปมาวัตถุทั้ง 4 แทงจะเคลื่อนที่ไปมาพรอมกันในทิศทางเดียวกันแตหลังจากเรา
หยุดการเคลื่อนที่ของกระบอกเขยา แทงวัตถุทั้ง 4 จะยังคงแกวงตอดวยความถี่ที่เปนความถี่
ธรรมชาติของแทงวัตถุแตละอันโดยที่อันที่สั้นที่สุดจะมีความถี่ในการแกวงมากที่สุดคือ 3.9Hz, 2.6
Hz, 1.8 Hz และอันที่ยาวที่สุดแกวงที่ความถี่ 1.4 Hz เราจะเห็นวาวัตถุอันที่สั้นที่สุดจะมีความถี่ใน
การแกวงหรือความถี่ธรรมชาติที่มากที่สุด และอันที่ยาวที่สุดจะมีความถี่ในการแกวงหรือความถี่
ธรรมชาติที่นอยที่สุด
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รูปที่ 2.8 การทดสอบความถี่ธรรมชาติของวัตถุที่มีขนาดแตกตางกัน

สําหรับเคร่ืองจักรและชิ้นสวนเคร่ืองจักรน้ันแตละชิ้นสวนก็จะมีความถี่ธรรมชาติ
ของตัวมันเอง  ซึ่งถาความถี่ในการสั่นสะเทือนหรือความถี่ในการทํางานของเคร่ืองจักรน้ันสั่นตรง
กับความถี่ธรรมชาติก็จะเกิดการสั่นพอง (Resonance) จะทําใหเกิดการสั่นอยางรุนแรง ในการใช
งานเคร่ืองจักรจึงตองหลีกเลี่ยงไมใหความถี่ในการสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักรตรงกับความถี่
ธรรมชาติ ในกรณีที่เคร่ืองจักรตองทํางานที่ความถี่ที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติ หรือความถี่ในการ
เดินเคร่ืองตองผานความถี่ธรรมชาติเปนประจําสามารถที่จะแกไขไดโดยการเปลี่ ยนรูปทรงของ
ชิ้นสวนของเคร่ืองจักร เชน ดามใหหนาขึ้นหรือเสริมฐานจุดจับยึดของเคร่ืองจักรใหแข็งแรงมาก
ยิ่งขึ้นก็จะสามารถแกไขปญหาการสั่นพองกับความถี่ธรรมชาติได

 หนวยวัดการสั่นสะเทือน (Vibration Measurement Unit)
หนวยวัดการสั่นสะเทือนคือหนวยที่ใชในการบอกปริมาณของการสั่นสะเทือนที่
เกิดขึ้นกับชิ้นสวนที่ตองการวัดวามีคามากนอยขนาดไหน โดยหนวยที่ใชในการ
วัดการสั่นสะเทือนจะแบงออกเปน 3 แบบคือ
- การวัดการกระจัด หรือการวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement) คือ

การวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการสั่นสะเทือนวา มีการเคลื่อนที่ไปจากจุดอางอิงเทาใด
ในการสั่นสะเทือนแตละรอบ โดยปกติจะนิยมวัดเปนมิลลิเมตร (mm) หรือน้ิว ในการวัดระยะทาง
จะวัดแบบเต็มคลื่น (Peak to Peak) สวนมากจะใชกับการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วรอบตํ่า ๆ ที่ไมเกิน
1200 รอบตอนาทีหรือ 20Hz เชนเคร่ืองอัดขึ้นรูปชิ้นงาน หรือเคร่ืองจักรที่หมุนหรือเคลื่อนที่ชา
เพราะวาที่ความเร็วรอบในการหมุนหรือเคลื่อนที่ตํ่า ๆ วัตถุจะมีระยะการเคลื่อนที่ไดมากการ
สั่นสะเทือนที่ความเร็วตํ่า ๆ น้ันระยะการเคลื่อนที่ของการสั่นสะเทือนเปนสิ่งที่เราสามารถมองเห็น
ไดดีที่สุด
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- การวัดความเร็ว (Velocity) เปนการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่
สั่นสะเทือนวา มีความเร็วเทาไหรในแตละรอบของการสั่นสะเทือน โดยปกตินิยมวัดเปนมิลลิเมตร
ตอวินาที (mm/sec) และน้ิวตอวินาที (inch/sec) ในการวัดความเร็วเรามักจะวัดแบบ RMS เราจะใช
หนวยน้ีกับการวัดการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหวาง 20Hz -1,000Hz

- การวัดอัตราเรง (Acceleration) เปนการวัดการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ตอหนวยเวลาของวัตถุที่มีการสั่นสะเทือนใชในการวัดการสั่นสะเทือนที่
ความถี่สูงคือต้ังแต 10,000 Hz ขึ้นไป เพราะวาการสั่นสะเทือนที่ความถี่สูงน้ันระยะทางการเคลื่อนที่
จะนอยและในขณะเดียวกันความเร็วในการเคลื่อนที่จะสูงมาก

ดังน้ันคาที่เราสามารถที่จะมองเห็นไดชัดเจนในการวัดการสั่นสะเทือนที่ความถี่สูง
ก็คืออัตราเรงหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วตอหนวยเวลาซึ่งสวนมากเราจะใชคาอัตราเรง
เปนตัววัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือนของตลับลูกปน(Bearing)

รูปที่ 2.9 ความสัมพันธระหวางการกระจัด ความเร็ว และความเรง

2.3 ทฤษฎีการสั่นสะเทือน
2.3.1 การเคลื่อนท่ีของการสั่นสะเทือน

รูปแบบการเคลื่อนที่ของการสั่นสะเทือนมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบคาบเวลา
(Periodic Motion) หรือมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบซ้ําๆ ในชวงคาบเวลาคงที่คาหน่ึง (T) หรือ 1
รอบ (2) ซึ่งการเคลื่อนที่สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ

 การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิก (Harmonic Motion)
การเคลื่อนที่แบบคาบเวลา (Periodic Motion) หรือมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบ

คาบเวลาที่มีความซับซอนนอยและงายแกการทําความเขาใจมากที่สุดการเคลื่อนที่แบบน้ีจะมี
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ลักษณะการเคลื่อนที่ซ้ําไปซ้ํามาเหมือนกันทุกคาบ การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกสามารถแสดงในรูป
ของฟงกชันทางคณิตศาสตรแทนความสัมพันธระหวางการขจัด (x) และ เวลา (t) ดังน้ี

)sin()( 0 tXtX  (2.6)
โดยที่ 0X คือ คาการขจัดสูงสุดหรือแอมพลิจูด

 คือ ความถี่เชิงมุม (Radians per Second)

T
f

1
 (2.7)

เมื่อ คือ คาบเวลา มีหนวยเปนวินาที่ตอรอบ(Sec) หรือเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ 1 รอบ ซึ่งสวน
กลับคือความถี่ ( ) มีหนวยเปนรอบตอวินาที (Cycle per Second; cps) หรือ เฮริตซ (Hertz; Hz)

นอกจากน้ันยังสามารถวัดความถี่ของการสั่นไดอีกวิธีหน่ึงคือ การวัดความถี่
เชิงมุม (Cycle Frequency; ) ซึ่งมีหนวยเปนเรเดียนตอวินาที (Radian per Second)ซึ่งแสดงใหเห็น
วาการเคลื่อนที่คบ 1 รอบของการสั่น ( ) จะเกิดขึ้นเมื่อมีมุมรวมกันเทากับ 360 องศา หรือ 2
เรเดียน ที่จุดดังกลาวจะสามารถอธิบายไดดวยสมการดังน้ี

f
T
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 (2.8)

สําหรับเคร่ืองจักรแบบหมุน ความถี่สวนใหญจะแสดงดวยคาการสั่นสะเทือนตอ
นาที (Vibrations per Minute; vpm) หรือ




vpm (2.9)

โดยความหมายแลวความเร็วเปนอนุพันธลําดับที่ 1 ของการขจัดเทียบกับเวลา ซึ่ง
สําหรับการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกแลว สมการของการขจัดแสดงไดดังสมการที่ (2.6) ซึ่งเมื่อหา
อนุพันธลําดับที่ 1 ของสมการน้ีเทียบกับเวลา แสดงไดดังตอไปน้ี

)cos(0 tXX
dt

dx
v   (2.10)
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จากสมการ 2.10 จะพบวาความเร็วมีลักษณะความสัมพันธแบบฮารโมนิกดวย
ทั้งน้ีการขจัดตองมีลักษณะเปนฮารโมนิก และมีคาสูงสุดหรือคาแอมพลิจูดเทากับ 0X ใน
ทํานองเดียวกัน ความเรงเปนอนุพันธลําดับที่ 2 ของการขจัดเมื่อเทียบกับเวลา แสดงไดดังน้ี

)sin(0
2

2

2
tXX

dt

Xd
a   (2.11)

สมการที่ 2.11 มีลักษณะเปนฮารโมนิกเชนกันโดยมีคาการขจัดสูงสุดหรือคาแอม
พลิ จูด เท ากับ 0

2 X หาก พิจา รณาค วา มถี่ ที่ 2 โดยใ หมีสม กา รข องค วา มถี่ ค า แรกเปน
)sin(1 taX  และสมการความถี่คาที่ 2 เปน )sin(2   tbX ดังแสดงในรูปที่ 2.11ซึ่ง

แกนนอนจะแทนดวยคา t แทนคา  ในสมการของ 2X คือคามุมเฟส (Phase Angle) คาเฟสที่
แตกตางกันของการสั่นทั้งสองคาน้ี ทําใหการสั่นทั้งสองไมสามารถมีคาแอมพลิจูดที่เวลาเดียวกัน
ไดโดยที่การสั่นคาหน่ึงจะอยูหางจาการสั่นอีกคาหน่ึงเทากับ  วินาที ทั้งน้ีการสั่นทั้งสองคาน้ี
ตองมีความถี่เทากัน ดังน้ันอาจกลาวไดวามุมเฟสจะมีความหมายเพียงกรณีของการสั่นสองคาที่มี
ความถี่เดียวกันเทาน้ัน

รูปที่ 2.10 การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิก 2 คาโดยที่มีมุมเฟสตางกัน

 การเคลื่อนที่แบบไมเปนฮารโมนิก (Non-harmonic Motion)
สําหรับเคร่ืองจักรอุปกรณสวนใหญปกติแลวจะมีแหลงที่มาของการสั่นสะเทือน

หลายๆที่ ดังรูปแบบของการสั่น เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธระหวางการขจัดและเวลาสวนใหญ
จึงมีลักษณะแบบการเคลื่อนที่ไมเปนฮารโมนิก ในขณะที่ทุกๆการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกจะมี
ลักษณะเปนคาบเวลา แตทุกๆการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเปนคาบเวลาไมเปนการเคลื่อนที่แบบฮารโม
นิกเสมอไป ซึ่งเปนการเคลื่อนที่แบบไมเปนฮารโมนิกที่เกิดจากการรวมกันของการเคลื่อนที่ใน
ลักษณะเปนคลื่นไซน (Sine Wave) สองคลื่นที่มีความถี่ตางกันดังแสดงในรูป 2.11 โดยที่คลื่นแรก
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คือเสนประที่มีคาแอมพลิจูด a และคลื่นที่ 2 คือเสนประที่มีคาแอมพลิจูด b ซึ่งเสนโคงดังกลาวจะ
สามารถแทนไดดวยสมการดังน้ี

)sin( 11 taX  (2.12)

)sin( 22 taX  (2.13)

รูปที่ 2.11 แสดงการการเคลื่อนที่แบบสั่นรวมแทนไดดวยเสนทึบที่เกิดจากการ
รวมกันของเสนประทั้งสองซึ่งสามารถแสดงดวยสมการดังน้ี

)sin()sin( 2121 tbtaXXX   (2.14)

รูปที่ 2.11 การเคลื่อนที่แบบไมเปนฮารโมนิก (Non-harmonic Motion)

สําหรับฟงกชันแบบคาบเวลาใดๆ สามารถเขียนแทนไดดวยฟงกชันไซนใน
ลักษณะอนุกรมกัน โดยมีคาความถี่ที่คา ,3,2,  ตามลําดับดังแสดงดังน้ี

 )sin()sin()sin()( 3322110  tAtAtAAtf (2.15)

สมการที่ (2.15) สามารถคํานวณหาคาไดจากวิธีการทางคณิตศาสตรเมื่อทราบคา
ของฟงกชัน โดยทั้งน้ีกระบวนการดังกลาวสามารถทําไดดวยเคร่ืองมือวัดและวิเคราะหคาการ
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สั่นสะเทือนทั่วไป คา ,3,2  จะเปนการอางอิงถึงคาลําดับที่ฮารมอนิกของความถี่หลัก
(Primary Frequency;  ) ในรูปแบบเฉพาะของการสั่นสวนใหญ คาความถี่หลักของวัตถุจะมีคา
เปนหน่ึงเทาของคาความเร็วใชงาน (Running Speed) ของขบวนเคร่ืองจักร (Machine-train) ซึ่งจะ
แทนดวย X1 หรือ 1

นอกจากน้ันรูปแบบลักษณะเฉพาะดังกลาวอาจมีคาปรากฏที่ตําแหนงฮารโมนิก
อ่ืนๆ เชน ที่สองเทา )2( X สามเทา )2( X หรือตําแหนงอ่ืนๆ ของคาความเร็วที่ใชงานหลัก
(Primary Running Speed) ซึ่งการประยุกตดังกลาวเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการวิเคราะหการ
สั่นสะเทือน

2.3.2 พลศาสตรของเคร่ืองจักร
เหตุผลสําคัญที่ทําใหรูปแบบการสั่นของเคร่ืองจักรมีความหลากหลายแตกตางกัน

น้ันมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่แบบพลศาสตรของเคร่ืองจักร (Machine Dynamics) โดยการเคลื่อน
ที่น้ีจะขึ้นอยูกับมวล (Mass) ความแข็งของสปริง (Stiffness) ความหนวง (Damping) และลําดับขั้น
ความเปนอิสระของการเคลื่อนที่ (Degree of freedom) แตอยางไรก็ตามยังจําเปนตองมีความ
ระมัดระวังในการวิเคราะหอยู เพราะรูปแบบของการสั่นสะเทือนที่เกิดจากเคร่ืองจักรน้ันอาจจะแปร
ผันไปตามปจจัยของตําแหนงหรือปจจัยแวดลอมอ่ืนๆในการวัดไดอีกดวย

1. มวล (Mass) มวลเปนคุณสมบัติของวัตถุในการอธิบายวามีปริมาณเน้ือวัสดุมาก
เพียงใด ณ เวลาน้ัน แตสําหรับหลักการของพลศาสตรแลว มวลจะอธิบายถึงความสามารถของวัตถุ
ในการตานแรงภายนอกที่มากระทําไดมากนอยเพียงใด หรืออาจกลาวไดวา ยิ่งวัตถุมีมวลมากก็ตอง
ใชแรงปริมาณมากในการทําใหวัตถุเคลื่อนที่ การวิเคราะหการสั่นสะเทือนถาเคร่ืองจักรมีมวลมาก
และสูญเสียสภาวะสมดุลแลวปริมาณการสั่นสะเทือนก็จะมากตามไปดวย

2. ความแข็งของสปริง (Stiffness) ความแข็งของสปริงน้ีเปนคุณสมบัติของวัตถุที่
คลายคุณสมบัติของสปริง คือบอกถึงระดับความสามารถของวัตถุในการตานแรงที่มากระทําซึ่งจะ
สงผลใหตัววัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะทางหรือมิติรูปราง หนวยของความมั่นคงแข็งแรงมักจะ
กําหนดเปนนํ้าหนักตอระยะทาง (kg/m) เคร่ืองจักรสวนใหญมักจะมีคุณสมบัติความแข็งของสปริง
ในแกนของเพลา (Shaft Stiffness or Longitudinal Stiffness) ความแข็งของสปริงในแนวแกนต้ัง
(Vertical Stiffness) ความแข็งของสปริงในแนวแกนนอน (Horizontal Stiffness) ในเคร่ืองจักรตางๆ
ยิ่งคาความแข็งของสปริงมีคานอยลงคาการสั่นสะเทือนจะยิ่งมากขึ้น

3. ความหนวง (Damping) ความหนวงเปนคุณสมบัติที่แสดงถึงสภาพการตานการ
เคลื่อนที่มีผลทําใหความเร็วของการสั่นลดลง โดยทั่วไปแลวจะหมายถึงแรงตานการเคลื่อนที่ที่เกิด
จากการกระทําของของเหลวหรือกาซ และการเสียดสีสัมผัสของวัตถุอ่ืน หนวยของความหนวง
โดยมากจะกําหนดเปนนํ้าหนักตอระยะทางตอเวลา (kg/m/sec)
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4. ลําดับขั้นความเปนอิสระของการวิเคราะหการสั่นสะเทือน (Degree of Freedom
of Vibration Analysis)ลําดับขั้นความเปนอิสระจะเปนคาที่บอกใหทราบวาเคร่ืองจักรกลดังกลาวมี
ทิศทางการเคลื่อนที่ไดมากนอยเพียงใด ยิ่งมีคามากยิ่งสามารถเคลื่อนที่ไดหลายทิศทาง ยิ่งไปกวา
น้ันจะพบวานคุณสมบัติของมวล ความแข็งของสปริง และความหนวงจะมีความสัมพันธแตกตาง
กันสําหรับแตละทิศทางของการเคลื่อนที่ ดังน้ันยิ่งชิ้นสวนภายในเคร่ืองจักรมีลําดับขั้นความอิสระ
มากขึ้นเทาน้ันเพื่อทําความเขาใจถึงอิทธิพลของลําดับขั้นความเปนอิสระในการวิเคราะหการ
สั่นสะเทือน จึงตองทําการศึกษาตัวอยางรูปแบบของการสั่นสะเทือนและจํานวนลําดับขั้นความ
อิสระ มีเคร่ืองจักรกลจํานวนเพียงเล็กนอยเทาน้ันที่เปนระบบหน่ึงขั้นความเปนอิสระ สวนใหญจะ
เปนระบบหลายลําดับขั้นความเปนอิสระ ซึ่งในระบบสมการของการสั่นจะมีความถี่ธรรมชาติและ
รูปแบบของการเคลื่อนที่หลายคาขึ้นอยูกับจํานวนลําดับขั้นความอิสระที่พบของเคร่ืองจักรกล

2.3.3 การสั่นอิสระเมื่อมีตัวหนวงแบบความหนืด
การสั่นอิสระของระบบอิสระในความเปนจริงน้ันจะเกิดการสูญเสียพลังงานไปใน

รูปตางๆ การสูญเสียพลังงานที่เราพบเห็นมากที่สุดก็คือการสูญเสียพลังงานไปในรูปของแรงเสียด
ทานที่เกิดจากความหนืดของของไหล ซึ่งเรานิยมแทนดวยตัวหนวงแบบความหนืด แรงเน่ืองจากตัว
หนวงแบบความหนืดน้ีสามารถหาไดจาก

xcFd  (2.16)

เมื่อ c เปนคาสัมประสิทธิ์ความหนวงของตัวหนวงแบบความหนืด สําหรับ
เคร่ืองหมายลบน้ันแสดงใหเห็นวาทิศทางของแรงจะตรงขามกับการเคลื่อนที่ของมวล

ลักษณะทางกายภาพของปรากฏการณการสั่นสะเทือนจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยน
รูปไปมาของพลังงาน สําหรับระบบที่มีการสั่นสะเทือนน้ันจะมีองคประกอบสําคัญ คือ
องคประกอบที่สะสมพลังงานศักย องคประกอบที่สะสมพลังงานจลน และองคประกอบที่หนวงให
พลังงานของระบบลดลง ซึ่งการเปลี่ยนรูปไปมาของพลังงาน จะทําใหเกิดการเคลื่อนที่และการ
เคลื่อนที่น้ีจะกอใหเกิดการสั่นสะเทือนขึ้น กลาวคือ เมื่อมีการสะสมพลังงานศักยขึ้นในระบบ
พลังงานน้ีจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานจลน ซึ่งอยูในลักษณะการเคลื่อนที่ของมวลในระบบ และการ
เคลื่อนที่น้ีจะกอใหเกิดการสะสมพลังงานศักยขึ้นอีก เปนเชนน้ีไปเร่ือยๆ สวนองคประกอบที่หนวง
พลังงานของระบบน้ัน ก็จะเปลี่ยนพลังงานศักยและพลังงานจลนของระบบใหอยูในรูปอ่ืน เชน
เสียงหรือความรอน เปนตน จนในที่สุดพลังงานของระบบหมดไป นอกเสียจากวามีสิ่งใดสิ่งหน่ึงมา
กระทําหรือกระตุนใหการสั่นสะเทือนยังคงมีอยูแบบจําลองของระบบแสดงดังรูปที่ 2.12 เมื่อ m คือ
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มวลของระบบ k คือ คาความแข็งสปริง และ b เปนความหนวงของระบบ ซึ่งสามารถเขียนเปน
สมการเคลื่อนที่ (Equation of Motion) ไดดังสมการที่ (2.17)

รูปที่ 2.12 (ก)แบบจําลองของระบบเชิงกลที่มีการสั่นแบบอิสระ (ข) แผนภาพวัตถุอิสระของมวล

0 kxxbxm  (2.17)

กําหนดใหความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของระบบที่มีการสั่นแบบอิสระ มีคา

m

k
n  (2.18)

และนิยามให อัตราสวนความหนวง (Damping Ratio,  ) เปน

cb

b
 (2.19)

เมื่อ cb คือ คาความหนวงวิกฤต (Critical Damp) ซึ่งมีคาเทากับ
mknmbc 22   (2.20)

ดังน้ันสมการที่ (2.17) สามารถเขียนไดใหม คือ
02  xxx nn   (2.21)

สมการที่ (2.21) โดยการเปลี่ยนรูปลาปลาซ (Laplace Transform) จะไดผลเฉลยทั่วไปในโดเมน
ความถี่เชิงซอน (Complex Frequency Domain) อยูในรูป

22 2

)0()2()0(
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 (2.22)



 

 

 

 

 

 

 

 

29

เมื่อ )0(x และ )0(x เปนสภาวะเร่ิมตน (Initial Condition) และจะไดสมการลักษณะเฉพาะ
(Characteristic Equation) คือ

022  nnss  (2.23)
รากของสมการที่ (2.23) คือ

ns  )1( 2
2,1  (2.24)

จากสมการที่ (2.22) ถึง (2.24) จะเห็นไดวาลักษณะของการตอบสนองของระบบจะขึ้นอยูกับคา
อัตราสวนความหนวง ζ นอกเหนือจากน้ันเราจะพบวาหากคาอัตราสวนความหนวงน้ีเปนศูนย (ζ =
0) เราก็จะไดการเคลื่อนที่น้ีเปนการเคลื่อนที่แบบไมมีความหนวง สําหรับการศึกษาเร่ืองการสั่น
แบบไมมีความหนวงน้ี เราสามารถแบงการพิจารณาคา ζ≠ 0 ออกไดเปนสามกรณีคือ

 ระบบมีความหนวงตํ่า (Underdamped System)ζ< 1
กรณีระบบมีความหนวงตํ่าเมื่อ ζ< 1 กรณีน้ีคาราก 1s และ 2s จะเปนจํานวน

จินตภาพสมการผลการตอบสนองของระบบคือ

2222 )(

)0()0(
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 (2.25)

เมื่อนิยามใหความถี่ของการสั่นแบบหนวง (Damped Natural Frequency) คือ
21   nd (2.26)

หรือจัดรูปใหอยูในโดเมนของเวลาได คือ
]sin)(cos[)( 00

0 t
xx

txetx d
d

n
d

tn 



 

  (2.27)

จากผลตอบสนองของระบบในกรณีความหนวงตํ่าน้ีเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นคาของ
ผลตอบสนองจะลดลง น่ันคือชวงกวางการสั่นของระบบจะลดลงเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ทําใหเรา
สรุปไดวาเมื่อเราใหความหนวงแกระบบ ระบบจะสั่นดวยความถี่ที่ลดลง การสั่นแบบความหนวง
ตํ่าน้ีเปนกรณีที่สําคัญที่สุดในการศึกษาการสั่นแบบมีความหนวงเพราะจะเปนกรณีเดียวที่ระบบ
สามารถเกิดการสั่นไดหากวามีความหนวงในระบบ ในรูปที่ 2.13 เปนการแสดงการสั่นแบบมี
ความหนวงตํ่า
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รูปที่ 2.13 ผลตอบสนองของระบบที่สั่นอิสระแบบมีความหนวงตํ่า

 ระบบมีความหนวงวิกฤติ (Critical Damped System) ζ = 1
กรณีระบบมีความหนวงวิกฤต (Critical Damped System) เมื่อ ζ = 1 ในกรณีน้ีราก

ทั้งสองคาของสมการจะเปนจํานวนจริง และมีคาเทากัน คือ nss  21 ทําใหไดผลเฉลยของ
สมการการเคลื่อนที่ในโดเมนความถี่เชิงซอน

)(
)0()0()0()(

n

n

n s

xx

s

x
sX




 






 (2.28)

ซึ่งสามารถเขียนผลเฉลยใหอยูในโดเมนของเวลาได
t

n
t nn texxextx     )()( 000  (2.29)

ความหนวงวิกฤติเปนกรณีที่จะทําใหระบบกลับคืนเขาสูสมดุลไดอยางรวดเร็ว
ที่สุด เมื่อเทียบกับคาความหนวงอ่ืน ถาหากสภาพเร่ิมการสั่นเหมือนกัน ดังน้ันสภาพความหนวง
วิกฤติน้ีจึงนําไปประยุกตใชในงานวิศวกรรมหลายอยาง เชนการออกแบบระบบกันสะเทือนของปน
ใหญ เพื่อใหลํากลองปนใหญเกิดการสั่นนอยที่สุดหลังจากยิง เพื่อที่จะสามารถบรรจุกระสุนนัด
ตอไปไดอยางรวดเร็ว หรือการออกแบบใหรถยนตกลับคืนสูสภาพสมดุลเร็วที่สุดหลังจากกระแทก
หลุมเพื่อการนุมนวลในการขับขี่ ซึ่งในการออกแบบของการสั่นแบบอิสระลักษณะน้ีเรานิยมจะ
ออกแบบใหโชคอัฟมีคาอัตราสวนความหนวงเขาใกลหน่ึง อยางไรก็ตามสําหรับการออกแบบ
ระบบกันสะเทือนของรถยนตภายใตการสั่นบังคับ
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รูปที่ 2.14 ผลตอบสนองของระบบที่สั่นอิสระแบบความหนวงวิกฤติ

 ระบบมีความหนวงสูง (Over damped System) ζ> 1
กรณีระบบมีความหนวงสูง (Over damped System) เมื่อ ζ>1 คาของราก 1s และ

2s ในสมการที่ (2.24) จะเปนจํานวนจริงและมีคาเปนลบ ซึ่งผลเฉลยของสมการที่ไดจากการแปลง
รูปลาปลาซผกผัน (Inverse Laplace Transform) ใหอยูในโดเมนของเวลา (Time Domain) คือ

tt nn eAeAtx  )1(
2

)1(
1

22

)(   (2.30)

สําหรับการตอบสนองของระบบที่มีความหนวงสูงจะเปนการเคลื่อนที่จากสภาพ
เร่ิมตนเขาสูสมดุลโดยไมมีการแกวง ยกเวนในกรณีที่เราใหความเร็วเร่ิมตนสูงมากและมีทิศทางตรง
ขามกับการขจัดเร่ิมตน ซึ่งรูปกราฟแสดงผลตอบสนองของระบบแสดงในรูปที่ 2.15

รูปที่ 2.15 ผลตอบสนองของระบบที่สั่นอิสระแบบความหนวงสูง
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2.4 ทฤษฎีการวิเคราะหสาเหตุของการสึกหรอ (Analysis Damage)
เคร่ืองตรวจสอบ ฮารดดิสกไดรฟอาศัยการสงกําลังจากมอเตอร สายพาน และ ผานมูเลย

และ สงมายังเพลาขับในการสงกําลังของเคร่ืองจักรน้ีสวนใหญใชการสงกําลังดวยเพลาที่รองรับ
ดวยลูกปน (Bearing) โดยมีเฟองเปนตัวสงกําลังจากเพลาหน่ึงไปยังอีกเพลาหน่ึงดังน้ันภาระของ
เคร่ืองจึง ไดแกชิ้นสวน 3 ชิ้นไดแกเฟอง (GEAR) ลูกปน (BEARING) เพลา (SHAFT) สวนการ
ซอมบํารุง นํามาวิเคราะหเพื่อแกปญหาเคร่ืองจักรในแผนกซอมบํารุงในโรงงานอุตสาหกรรม
จะตองมีการวางแผนการซอมบํารุงรักษาตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม (Preventive Maintenances)
แตก็ยังพบวายังคงมีปญหาการขัดของเกิดขึ้นอีก จากการวิเคราะหพบวาการ ความขัดของที่เกิดขึ้น
จากสาเหตุ คือ ชิ้นสวนที่ทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด อัน
เน่ืองมาจากการซอมชิ้น สวนเดิมไมไดขนาดและรูปทรงเดิม เชนการซอมฟนเฟองที่แตกหักเปน
บางฟน ( เปนเหตุใหชิ้นอ่ืนชํารุดไปดวย) อะไหลที่เปลี่ยนใหมไมใชเบอรเดิมวัสดุที่ใชในการผลิต
ใหมไมไดคาทางดานโลหะวิทยาตามตองการกรรมวิธีการผลิตไมไดมาตรฐานพอ ผูทําการซอมขาด
ความชํานาญในงานซอมจรผูทําการซอมขาดความเขาใจในการทํางานของเคร่ืองโดยแทจริงเพื่อให
เคร่ืองจักรทํางานไดอยางสมบูรณการออกแบบวัสดุที่ใชในการสรางและการปรับแตงเคร่ืองจักร
จะตองเปนไปอยางสมบูรณ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงเคร่ืองจักรที่เกิดการขัดของมักมีสาเหตุมาจากสิ่งที่
กลาวมาขางตนอาจไมใชเกิดจากสาเหตุเดียวอาจเปน 1 หรือ 2 สาเหตุประกอบกันเราผูทําการซอม
จึงตองพิจารณาสภาพการเสียหายอยางรอบครอบเพื่อหาสาเหตุใหพบแลวดําเนินการแกไขใหถูกจุด

การใชประโยชนของเฟอง สงผานกําลังและการเคลื่อนที่ เปลี่ยนขนาดแรงบิด และ
ความเร็วรอบหมุนเปลี่ยนทิศทางการหมุนหรือทิศทางการเคลื่อนที่

รูปที่ 2.16 การสงกําลังโดยอาศัยแรงเสียดทาน
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2.4.1 สาเหตุการเสียหายของฟนเฟอง (Gear)
จากการตรวจสอบการเสียหายของเคร่ืองจักรกลที่ใชเฟองเปนตัวสงกําลังพบวาการ

ที่ฟนเฟอง เสียหายประมาณ 32 % เกิดจากสาเหตุการออกแบบใหฟนเฟ องมีความแข็งแรงไม
เพียงพอ 41% เกิดจากอุบัติเหตุจากการใชงานและการเสื่อมสภาพของชิ้นสวนอ่ืนๆ 15% จากการ
หมดอายุการใชงานของตัวเอง และอ่ืน ๆ 12%

รูปที่ 2.17 แผนภูมิแสดงสัดสวนความเสียหายของฟนเฟอง

 การเสียหายของฟนเฟองท่ีเกิดจากการใชงาน (41%)
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานสวนใหญเกิดจากสาเหตุ

1. การเสียดสีของฟนเฟองเกิดจากการใชน้ํามันหลอลื่นไมเหมาะสมในดานของความหนืดไม
เพียงพอหรือระบบการหลอลื่นไมดีเราสามารถปองกันไดโดยใชนามันหลอลื่นที่มีความหนืด
สูงขึ้น ดานระบบการหลอลื่นอาจใชเปนระบบหยดลงจุดที่ฟนเฟองขบกันหรือไมเชนน้ันก็เปน
ระบบแชในอางนามันซึ่งเปนที่นิยมใชกันอยู

2. การรับแรงกระทําสูงเกินกวาที่ฟนเฟองจะรับได ในกรณีน้ีเราจําเปนตองทราบแรงที่กระทําจริง
กับเพลาโดยเคร่ืองมือวัดเชน FM-Telemeter และ Move Strain Gauge เพื่อวัดแรงบิด (Torque)
จากน้ันไปเพิ่มความแข็งแรงของฟนเฟองใหรับแรงไดเหมาะสมหรือไมก็ลดแรงกระทําลงถา
สภาพการใชงานสามารถใชไดอยู

3. รับแรงกระแทก (Shock Load) อยางแรงลักษณะงานดังกลาวเกิดไดทั้งในกรณีที่เคร่ืองจักร มี
อัตราเรง เชนในขณะสตารทเคร่ืองหรือเปลี่ยนความเร็วรอบและเปนอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ทํางาน เราสามารถปองกันไดทั้งโดยผูใชเคร่ืองและตัวเคร่ืองจักรเองโดยในตัวผูปฏิบัติงานตอง
มีการฝกการใชเคร่ืองฯใหมีความชํานาญและทํางานดวยความระมัดระวังสําหรับตัวเคร่ืองจักร
ปองกันโดยการใช Coupling ซึ่งมีใหเลือกใชอยูหลายแบบ เพื่อลดแรงกระแทกนอกจากน้ันยัง
ลดการบิดงอของเพลาอีกดวย
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ความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของชิ้นสวนอ่ืนเฟองชํารุดเน่ืองมาจากชิ้นสวนอ่ืน
ที่สัมพันธกันไมใชดวยตัวเอง เชน
1. น้ํามันหลอลื่นที่หมดอายุการใชงานหรือเสื่อมสภาพทําใหประสิทธิ์ภาพในการหลอลื่นใน

ขณะที่ผิวฟนเฟองขบกันลดลงแรงเสียดทานก็จะเพิ่มขึ้นการสึกหรอที่ผิวหนาเฟองสูง
2. ตลับลูกปน (Bearing) หรือบูช (Bushing) ที่รองรับเพลาหลวมคลอนทําใหระยะหางระหวางจุด

ศูนยกลางของเฟอง(Center Distance) เพิ่มขึ้นการสงกําลังไมไดสงในแนววงกลมกลางฟน
(Pitch Diameter) ทําใหแรงที่กระทํากับฟนเฟองสูงขึ้น

3. แกนเพลากับรูในของเฟองที่ตองอาศัยการเลื่อนเพื่อเปลี่ยนอัตราทดหลวม ทําใหเกิดการขัดตัว
ระหวางเฟองสงกําลัง 2 ตัวที่มีอัตราทดตางกันสาเหตุจากขอ 2 ก็มีไมนอยที่ทําใหเกิด เหตุการณ
เชนน้ัน

4. มือหมุนหรือแขนโยก สําหรับเปลี่ยนอัตราทดหลวมคลอนตัวลอคตําแหนงไมทํางาน ทําให
เฟองไมอยูในตําแหนงที่ถูกตองเกิดการขัดตัวกันเอง

รูปที่ 2.18 เปรียบเทียบฟนเฟองที่สงกําลังในขณะที่ Center Distance ตางกัน

 การเสียหายของฟนเฟองเน่ืองจากความแข็งแรงไมเพียงพอ (32%)
ความแข็งแรงของฟนเฟองที่ใชงานตองผานการออกแบบและคํานวณภาระของ

งานใหเหมาะสมและเพียงพอมีหลายสมการที่ใชในการคํานวณความแข็งแรงเชนสมการของหลุยส ,
เฮลล,BS, AGMA, หรือสมการการคํานวณของสมาคมวิชาการจักรกลแหงประเทศญ่ีปุนซึ่งสมการ
แตละสมการเมื่อคํานวณแลวโอกาสที่จะไดคาความแข็งแรงตัวคาเดียวกันน้ันนอยมากดังน้ันการที่
เราจะใชสมการตัวใดมาคํานวณเราจําเปนตองรวบรวมขอมูลเงื่อนไขการทํางานแรงที่รับขณะ
ทํางานและที่สําคัญคือตองคํานึงถึงแรงกระแทกที่ฟนเฟองจะไดรับดวย มีหลายคร้ังที่เฟองถูก
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คํานวณมาอยางดีสามารถรับแรงไดทั้งในภาวะปกติและแรงกระแทกแตไมสามารถควบคุมตัววัสดุ
สวนผสมที่นํามาผลิตได ทําใหคาความแข็งแรงของฟนเฟองลดลงการเพิ่มความแข็งแรงของ

รูปที่ 2.19 แสดงเปรียบเทียบฟนเฟองที่มี Pressure angle ตางกัน

รูปที่ 2.20 แสดงแรงที่กระทํากับฟนเฟอง

ฟนเฟองสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพการทํางาน พื้นที่ ในการทํางาน บอยคร้ังที่พบวา
พื้นที่อยูในขอบเขตที่จํากัดแตจําเปนตองใชอัตราทดที่หลากหลายดังเชน Gear Box ของเคร่ืองบาง
เคร่ืองจึงจําเปนตองทํา เฟองที่ใชเฉพาะรูปแบบของฟนเฟองอาจผิดเพี้ยนไปจากปกติบางบอยคร้ังที่
ความหนาของเฟองตองลดลงจึงแกไขโดยเพิ่มคาความแข็งแรงวัสดุที่มาใชผลิตแตถาพื้นที่การทํา
งานไมมีผลกับขนาดของเฟองเราก็อาจเพิ่มความหนาหรือขนาดของฟนเฟองใหใหญขึ้นอีกวิธีหน่ึง
ถาสามารถทํา ไดคือไปลดแรงที่กระทําใหฟนเฟองสามารถรับแรงได

 การเสียหายของฟนเฟองเน่ืองจากหมดอายุการใชงาน (15%)
มีงานหลายประเภทจําเปนตองใชเฟองที่ตองการนาหนักเบาและความเงียบใน

ขณะใชงานการแกปญหาโดยใชวัสดุที่ออนนุม เบาซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการสึกหรอสูงเมื่อใชงานไป
ระยะเวลาหน่ึงจําเปนตองเปลี่ยนใหมการแกไขของผูผลิตไดพยายามคิดหาวัสดุหรือสวนผสมที่
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สามารถทําใหวัสดุใชงานไดยาวนานเทาที่จะสามารถใชได แตก็มีไมนอยที่บริษัทฯผูผลิตมีนโยบาย
ในการขายอะไหลควบคูกับการใชงานที่สมบูรณของสินคาน้ัน

 การเสียหายของฟนเฟ องเน่ืองจากสภาพอื่น (12%)
การเสียหายของเฟองเกิดมาจากความผิดพลาดหรือความไมเที่ยงตรงของกระบวน

การผลิตเปนเหตุใหฟนเฟองที่ใชงานสัมผัสเพียงจุดเดียวหรือดานเดียวทําใหเกิดการสึกหรอเสียหาย
ขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะการสัมผัสปลายดานกวางเพียงดานเดียวเน่ืองจากความลึกของฟนเฟอง
ไมขนานกันการบิดเอียงของฟนเฟองที่รองฟนไมขนานกับแกนเพลาอีกกรณีหน่ึงที่ตองพิจารณาคือ
การประกอบเฟองสวนใหญจะทําในขณะที่ไมมีแรงกระทํา (Unload) ซึ่งในความเปนจริงการบิดตัว
ของเพลาและฟนเฟองในสภาพไรแรงกระทําและสภาพที่มีแรงกระทําจะตางกัน มีผลใหจุดสัมผัส
ของเฟองเปลี่ยนไปดังน้ันตองมีการแกไขจุดสัมผัสของเฟองในขณะที่เพลาเฟองมีการรับแรงกระทํา
ถึงจะไดผลดี

2.4.2 ความเสียหายของตลับลูกปน (Bearing)
ความเสียหายของตลับลูกปนมีสาเหตุมาจากหลายประการซึ่งสาเหตุดังกลาวจะ

สงผลเกี่ยวพันกันถาเราจะแยกประเด็นในการพิจารณาเราสามารถแยกสาเหตุไดคือ
1. การขยายตัวเน่ืองจากความรอนเคร่ืองจักรกลหรือเฟองทดสวนใหญจะออกแบบใหตัวโครงเสื้อ

เปนตัวรองรับตลับลูกปนความรอนที่เกิดจากการทํางานก็ดีหรืออุณหภูมิโดยรอบที่มีการเปลี่ยน
แปลงมากการขยายตัวที่ตางกันของเพลากับโครงเสื้อจะทําใหเกิดแรงดันอยางสูงที่เพลาและ
สงผลไปยังตลับลูกปนเราสามารถปองกันโดยการใชแผนแยก (Distance Piece) ใสไวในทิศ
ทางการขยายตัวของเพลา

2. ชองวางสวนเผื่อไมเพียงพออาจเกิดจากการควานโครงเสื้อเล็กกวาคาพิกัดที่กําหนดจะทําใหเมื่อ
ประกอบตลับลูกปนเขาไปแลวเกิดการบีบอัดตัวที่แหวนนอกถาเปนที่เพลากลึงโตกวาพิกัดเมื่อ
ประกอบก็จะเกิดการขยายตัวของแหวนในทําใหชองวาง (Tolerance) ของตลับลูกปนเสียไป
การแกไขคือการควานคุมคาพิกัดของทั้งหมดเพื่อใหไดชองวางตามที่บริษัทผูผลิตฯ กําหนดไว

3. ใชตลับลูกปนไมเหมาะสมกับแรงที่กระทําแรงกระทําที่สูงแตใชตลับลูกปนเล็กไปหรือไมได
เผื่อการรับแรงกระแทก (Shock Load) เอาไวหรือมีแรงกระทําในแนวแกนแตใชตลับลูกปน
Ball ธรรมดา เปนตน

4. การหลอลื่นไมดี การหลอลื่นสวนมากใชวิธีหยดใสหรือการใชอางนามันซึ่งวิธีการเหลาน้ีอาจมี
จุดออนทําใหตลับลูกปนเสียหายไดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการหยดนามันขณะความ
เร็วรอบตาและรอบสูงหรือการเปลี่ยนระดับของผิวหนาของนามันขณะที่เคร่ืองหยุดน่ิงและ
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ขณะเคร่ืองทํางานการแกปญหาคือตองศึกษาและปรับระดับของผิวหนาของนามันขณะเคร่ือง
เดินและสภาพการหยดนามันใหดีพอรวมถึงการตรวจสภาพของนามันที่ใชวาเสื่อมสภาพหรือมี
เศษเหล็กมากนอยเพียงใดทําการเปลี่ยนตามอายุการใชงานเมื่อเห็นวาสมควร

5. การสั่นของเคร่ืองจักร (Vibration) มีสาเหตุไดจากหลายกรณีเชนการเสื่อมสภาพ ของ coupling
การหลวมตัวของโบลต การบิดงอของเฟองหรือการโคงงอของเพลามีไมนอยที่ระบบของ
เคร่ืองดีทุกอยางแตการสั่นเน่ืองมาจากตัวมอเตอรเอง เน่ืองจาก หนาสัมผัสของแปรงถาน และ
คอมมิวเตอร (Commutator)ไมดี หรือเกิดสายขาดภายใน Tachometer การการสั่นสะเทือน
เหลาน้ีทําใหภายในตลับลูกป นเกิดการกระแทกเพราะลูกป น ตองการชองวาง (Tolerance) ใน
การหมุนผิวสัมผัสดานในเกิดรองคลื่นทําใหตลับลูกปน เสียหายกอนเวลาที่ใชงานจริงเราตอง
ทําการตรวจสอบระบบทั้งหมดแลวทําการแกไข

6. การประกอบและการถอดที่ไมถูกตอง 16 % ของลูกปนที่เสียหายกอนกําหนดเกิดจากการ ถอด
ประกอบที่ไมถูกวิธี ประกอบไมต้ังฉากหรือขนานกับเพลาตอกอัดแผนซีลเสียหาย การแกไขคือ
ใชอุปกรณใหเหมาะสม การถอดประกอบตลับลูกปนที่ตองอาศัยแรงมากควรใชความรอนชวย
ในการขยายตัวของแหวนในนอกจากปองกันการเสียหายแลวยังป องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจาก
การใชแรงมากอีกดวย

รูปที่ 2.21 แสดงสวนประกอบของตลับลูกปน

2.4.3 ความเสียหายของเพลา (Shafts)
การออกแบบเคร่ืองจักรสวนใหญจะออกแบบใหเพลามีความแข็งแรงกวาเฟอง

หรือสวนอ่ืนๆ อยูแลวความเสียหายของเพลาสวนใหญจึงเกิดที่รองลิ่มเน่ืองจากเกิดชองวางระหวาง
ตัวลิ่มกับรองลิ่มและเพลากับรูของตัวสงกําลังหลวมคลอนทําใหเกิดแรงกระแทกขณะที่เพลาเร่ิม
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หมุนจะเสียหายเร็วยิ่งขึ้นถาเพลาดังกลาวมีการทํางานแบบสลับทิศทางการหมุนการใสลิ่มที่อัดเกิด
ไปก็ไมใชวาจะมีผลดีเพราะจะไปดันเฟองใหเกิดการเยื้องศูนยสงผลตอการขบของฟนเฟองเชนกัน
และมีบางที่เพลาถูกอัดดวยฟนเฟองหรือชิ้นสวนสงกําลังจนทําใหเพลาเกิดการโกงงอซึ่งเมื่อเกิดการ
โกงงอแลวไมแนะนําใหดัดแลวนํากลับมาใชเพราะจะสงผลกับชิ้นสวนอ่ืนตอไปอีก

รูปที่ 2.22 แสดงสภาพของลิ่มในสภาพหลวมและอัดแนน

ในการทํางานของเฟองจําเปนตองมีน้ํามันหลอลื่นอยูตลอดปลายเพลาสวมอยูบนตลับลูกปนที่ใช
เสื้อของเฟองทดหรือ cast ของเคร่ืองเปนตัวรองรับการปองกันนามันไมใหร่ัวออกมาเปนเร่ือง
ละเอียดออนโดยทั่วไปเพลาจะมี 2 แบบ คือ
1. ปลายเพลาอยูใน cast เพลาที่ปลายอยูภายในเพื่อความสะดวกมักนิยมควานทะลุแลวใชฝา ป ด

คุณภาพผิวของหนาสัมผัสเปนตัวแปรที่ทําใหนามันร่ัวการแกไขนอกจากแกไขผิวสัมผัสแลว
อาจใชแผนปะเก็นหรือปะเก็นเหลวหรือใชแผนกั้น (Skirt) ซึ่งเปนวิธีปองกันที่มีประสิทธิ์ภาพ

2. กรณีที่ปลายเพลาตองยื่นออกมาภายนอก case เราจะใชซีลเปนตัวกั้นถาแรงจากแรงอัดซีลลดลง
เน่ืองจากการขัดสีระหวางหนาสัมผัสของเพลากับซีลการเปลี่ยนซีลเปนดีที่สุดแตถาหากการ
ทํางานในสภาพที่มีความชื้นหรือฝุนผงทําใหตัวเพลากัดกรอนเราจําเปนตองใช ซีลกันฝุน(Dust
Seal) หรือซีลนามัน 2 ทิศทาง(Two-direction Oil Seal) เขาชวย แตถาหาก เพลามีการสึกหรอ
สูงควรเชื่อมพอกและกลึงใหขนาดเพลาเทาเดิมกอน

รูปที่ 2.23 แสดงการทํางานของซีลนามัน
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2.5 ทฤษฎีการวิเคราะหความเสียหายของโลหะ (Failure Analysis)
การใชงานที่ผิดประเภทหรือไมถูกตองกับคุณสมบัติของวัสดุ (Misuse or Abuse) ความ

ผิดพลาดในการประกอบหรือประกอบโดยไมถูกตอง (Assembly Errors)ขอบกพรองหรือความ
ผิดพลาดในการผลิต (Manufacturing Defects) การบํารุงรักษาที่ไมถูกตองสมบูรณ (Improper
Maintenance) การจับยึดของวัสดุที่เปนชิ้นสวนของเคร่ืองจักรเหลาน้ันไมดีหรือหลุดหลวม
(Fastener Failure) ความผิดพลาดในการออกแบบหรือออกแบบไมถูกตอง (Design Errors) การ
เลือกใชงานวัสดุไมถูกตอง (Improper Material) การปรับสภาพผิวของวัสดุไมถูกตองกับความแข็ง
ที่ตองการ ( Improper Heat Treatments) รับภาระหนักเกินกวาสภาวะที่ออกแบบไวอยางกะทันหัน
( Unforeseen Operating Conditions) คุณภาพของวัสดุไมเพียงพอหรือไมดีพอ (Inadequate Quality
Assurance) - ทางานภายใตสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม หรือไมสามารถควบคุมหรือปองกันให
เหมาะสมได (Inadequate Environmental Protection/Control)

2.5.1 ความเสียหายท่ีเกิดจากการลาของวัสดุ (Fatigue Failures)
เกิดขึ้นจากการที่วัสดุหรือชิ้นสวนน้ัน ๆ เกิดความลาตัว อันเน่ืองมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของแรง ที่เปลี่ยนแปลงขนาดและกระทากลับไปกลับมา (Dynamics Load) บนวัสดุ ซา
กันไปเปนเวลานาน ทาใหวัสดุในจุดที่รับความเคน (Stress) เกิดการลาตัวมากขึ้นเร่ือย ๆ วัสดุก็จะ
เกิดรอยแตกราว (Crack) ขึ้น จากรอยแตกราวเล็ก ๆ ก็จะขยายเปนรอยที่ใหญขึ้นและพังเสียหายใน
ที่สุด

รูปแบบของความเคนซึ่งเปนสาเหตุของความลา แบงออกเปน 3 แบบดังน้ี Reverse Stress
Cycle, Repeated Stress Cycle and Irregular or Random Stress Cycle

รูปที่ 2.24 แสดงรูปแบบความเคน
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การปองกันความเสียหายที่เกิดจากการลาตัวของวัสดุ (Preventing Fatigue Failure) ออกแบบ
วัสดุที่เปนชิ้นสวนหรือสวนประกอบของเคร่ืองจักรใหมีความเหมาะสมกับวัสดุที่เปนเหลี่ยมมุมเพื่อ
ลดความเคนที่จะเกิดขึ้นเอาใจใสดูแลความเรียบรอยในการประกอบและจุดจับยึดตางของเคร่ืองจักร

2.5.2 ความเสียหายเน่ืองจากการออนตัวของวัสดุ (Ductile Failure)
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการออนตัวของโลหะน้ันเกิดจากการเสียรูปแบบ

พลาสติกเน่ือง จากการที่โลหะหรือวัสดุน้ันรับแรงที่มากกวาจุดครากของตัวโลหะน้ัน ๆ และเปน
สาเหตุของการเสียรูปอยางถาวรและพังเสียหายในที่สุด

รูปที่ 2.25 แสดงรูปแบความเสียหายจากการออนตัว

2.5.3 ความเสียหายของวัสดุท่ีเกิดจากการสึกหรอ (Wear Failures)
ความเสียหายบนพื้นผิวของของแข็งทีละนอยและคอยๆสึกหรอเน่ืองมาจากการ

เลื่อนหรือเคลื่อนที่ของวัสดุเน่ืองจากแรงทางกลเปนผลใหวัสดุน้ันไปสัมผัสกับของแข็งของเหลว
หรือแกส การสึกหรอแบบยึดติด (Adhesive Wear) การสึกหรอแบบขัดสี (Abrasive Wear) การสึก
หรอแบบกัดเซาะ (Erosive Wear)

รูปที่ 2.26 แสดงรูปแบความเสียหายจากการสึกหรอ
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2.5.4 การปองกันการสึกหรอ
การปองกันการสึกหรอที่นิยมมากที่สุดคือใชสารหลอลื่นในรูปของของเหลวเชน

Lubricant oil,ในรูปของของแข็งเชน graphite และเซรามิกสผงทั้งน้ีเพื่อจุดประสงคดังน้ีลดแรง
เสียดทานระบายความรอนปองกันการร่ัวของแรงดัน ทาใหผิวสะอาด ปองกันการเกิดการกัดกรอน
การเคลือบผิวแข็งการชุบผิวแข็งโดยมีหลักเกณฑ คือ ชั้นของผิวแข็งมากจะตองมีความบางมาก
สวนบริเวณที่รับแรงดันจะตองมีพื้นที่ ที่สามารถรับแรงอัดไดดี

2.6 เคร่ืองมือและอุปกรณในการวัด
สิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงต้ังแตแรกเร่ิมในการวิเคราะหการสั่นสะเทือนคือ ขอมูลที่ไดจากการ

เก็บสัญญาณการสั่นสะเทือน ดังน้ันขอมูลที่ไดจะมีคาถูกตองมากนอยแคไหนปจจัยที่มีผลโดยตรง
อีกปจจัยหน่ึง คือ หัววัดการสั่นสะเทือน (Transducer) หากขอมูลที่เก็บมาไดน่ันมีคาที่ผิดพลาด ตอ
ใหผูที่ทําการวิเคราะหมีความสามารถในวิเคราะหมากขนาดไหนก็ตาม ก็จะทําใหการวิเคราะหถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นจริง ไมสามารถทําได ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองเลือกใชใหถูกตอง และตอง
ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของหัววัดแตละแบบวามีคุณสมบัติอยางไรบาง เพื่อใชเปนขอมูลในการ
เลือกหัววัดใหถูกตองเหมาะสมกับชนิดของการสั่นสะเทือนที่จะทําการตรวจวัด เพื่อใหไดคา
สัญญาณการสั่นสะเทือนที่ถูกตองในการนําไปวิเคราะหตอไป

การวัดการสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรกลก็เชนกันมีองคประกอบหลักที่สําคัญคือ อุปกรณ
ตรวจวัดการสั่นสะเทือน สายนําสัญญาณ เคร่ืองมือวัดและบันทึกผลการวัด และซอฟตแวรสําหรับ
จัดเก็บขอมูลและประมวลผล การหาความบกพรองของเคร่ือ งจักรโดยวิธีการวิเคราะหการ
สั่นสะเทือนมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความเขาใจในเร่ืองเคร่ืองมือวัดและการใชงานเคร่ืองมือ
วัดการสั่นสะเทือนและซอฟตแวรสําหรับการวิเคราะหความบกพรองของเคร่ืองจักร เพื่อนําไป
ประกอบการวัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือนใหมีความถูกตองและเพิ่มความนาเชื่อถือ

2.6.1 อุปกรณตรวจวัดการสั่นสะเทือน
หัววัดการสั่นสะเทือน (Transducer) ทําหนาที่ในการเปลี่ยนสัญญาณทางกล

(สัญญาณการสั่นสะเทือน) เชน การกระจัด ความเร็ว ความเรง ใหกลายเปนปริมาณทางไฟฟาที่
สามารถตรวจจับได เชน กระแสไฟฟา หรือ แรงเคลื่อนไฟฟา เพื่อที่จะสงสัญญาณทางไฟฟาน้ัน
ผานสายนําสัญญาณไปสูเคร่ืองมือวัดเพื่อบันทึกคาและแปลงกลับมาแสดงผลในเชิงกล หรือนําไป
เก็บในอุปกรณเก็บขอมูล (Vibration Analyzer) แลวสงขอมูลที่ไดเหลาน้ันสูเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อ
ใชโปรแกรมชวยในการวิเคราะหขอมูลการสั่นสะเทือนตอไป สําหรับอุปกรณตรวจวัดการ
สั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรกลมีหลายชนิด โดยทั่วไปแลวการวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนจะทําการ
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วัดออกมาในปริมาณของ การกระจัด (Displacement) ความเร็ว (Velocity) และความเรง
(Acceleration) ซึ่งในงานการวัดการสั่นสะเทือน จะแบง Transducer ออกเปน3 ประเภทดวยกันคือ

 อุปกรณตรวจวัดแบบการกระจัด (Displacement Probe or Proximity Probe)
อุปกรณตรวจวัดแบบการกระจัดบางคร้ังเรียกวา Eddy Probe สําหรับหัววัดแบบน้ี

จะเปนหัววัด ที่ไมตองสัมผัส (non-contact) กับชิ้นสวนที่ตองการวัดการเคลื่อนตัว หัววัดแบบน้ีใช
กับการวัดการเคลื่อนที่ของเพลาหมุน หรือเพลาหยุดน่ิง ดังในรูปที่ 2.16

รูปที่ 2.27 แสดงการติดต้ังของหัววัดการกระจัด (Displacement Probe) หรือ Eddy Probes

สําหรับระบบของการวัด โดยใช Proximity Probe น้ัน จะมีสวนประกอบหลักๆ
คือ เพลาหมุนที่ตองการวัดการเคลื่อนที่ หัว Proximity Probe สายสัญญาณจากหัววัดมาที่ตัวขับ
(Driver หรือ Oscillator-Demodulator) ตอจากน้ันจะสงสัญญาณเขาสูอุปกรณการเก็บสัญญาณ
อุปกรณการแสดงคาแบบ On-line หรือจะเปน Vibration Analyzer ก็ได สําหรับหลักการทํางานจะ
อาศัยการเหน่ียวนําทางสนามแมเหล็กระหวางหัววัด กับชิ้นสวนที่ตองการวัด ดังแสดง ในรูปที่ 2.17
กลาวคือ สัญญาณความถี่สูงจาก Driver สรางสนามแมเหล็กเกิดขึ้นที่ Transducer โดยความเขมของ
สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นจะสัมพันธกับแรงดัน โดย Output จะถูกสงออกมาในรูปของ DC Voltage
ซึ่งแทนความแรงของสนามแมเหล็ก เมื่อสนามแมเหล็กสงผานไปยังผิวของวัสดุที่สามารถนําไฟฟา
จะเกิดกระแสไหลวนขึ้นมาบนพื้นผิวตัวนํา แลวทําใหเกิดสนามแมเหล็กในทิศทางตรงกันขามกับ
สนามแมเหล็กเดิมซึ่งจะมีผลทําใหสนามแมเหล็กเดิม ถูกหักลางซึ่งทําใหสนามแมเหล็กรวมมีคา
ลดลง มีผลทําใหคา DC Voltage Output มีคาลดลง ยิ่งผิวของเพลาอยูใกลกับ Probe มากขึ้นเทาใด
กระแสไหลวนจะเกิดมากขึ้น มีผลทําให DC Voltage Output นอยลงตามไปดวย



 

 

 

 

 

 

 

 

43

สําหรับหัววัดแบบ Proximity Probe น้ัน สามารถจะใชไดกับโลหะที่นําไฟฟา
ต้ังแต Aluminum ถึง Steel สําหรับระบบหัววัดแบบ Proximity Probe โดยทั่วไปแลวจะมีชวง
ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงของ DC Voltage Output กับระยะหางของหัววัดกับเพลาหมุน
แบบเปนเชิงเสนที่ระยะ 0.25-2.5 mm และสามารถใชจับสัญญาณต้ังแตความถี่ตํ่าไปถึงความถี่ ที่
มากเกินกวา 10 kHz ได

รูปที่ 2.28 แสดงการทํางานของ Proximity Probe

ขอดีของการใชหัววัดแบบ Proximity Probe
1.วัดระยะระหวางหัววัดกับเพลาที่หยุดน่ิงได
2.วัดระยะระหวางหัววัดกับเพลาที่หมุนอยูได
3.งายตอการวัดสอบเทียบ (Calibration)
4.ตอบสนองตอสัญญาณในชวงความถี่ใชงานไดดีเยี่ยม
5.เหมาะกับการนํามาติดต้ังในบริเวณ ที่มีสภาพแวดลอมไมดีได
6.โครงสรางไมเสียหายงาย
7.หัววัดไมตองติดกับเพลาที่ตองการวัด

ขอเสียของการใชหัววัดแบบ Proximity Probe
1.มีความไวตอพื้นผิวที่ขรุขระ หรือมีสภาพที่เปนแมเหล็ก
2.มีความไวตอคุณสมบัติของวัสดุที่ใชทําเพลา วัสดุตางชนิดกันมีความไว

แตกตางกัน การเกิด Eddy Current แตกตางกัน ดังน้ันตองมีการสอบวัดเทียบเมื่อเปลี่ยนเพลาที่จะวัด
3.ผิวของเพลาที่ตองการวัด จะตองนําไฟฟา
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4.ตองติดต้ังถาวร รวมทั้งติดต้ังยาก ตองทําตัวจับยึด
5.ตอบสนองตอสัญญาณที่ความถี่ RPM สูง ไดตํ่า
6.ตองการแหลงจายพลังงานจากภายนอก
7.มีความไวตอการรบกวนจากหัวProximity probes ที่อยูใกลกัน ดังน้ันไมควร

ติดใกลกันจนเกินไป
8.มีความไวตอการสั่นพองที่เกิดจากตัวของ mounting ที่ยึดติดกับ Probe

 อุปกรณตรวจวัดแบบความเร็ว (Velocity Probe)
อุปกรณตรวจวัดแบบความเร็วจะประกอบดวย มวลที่เปนแมเหล็กถาวร ซึ่งจะถูก

แขวนไวกับสปริงและถูกลอมรอบดวยขดลวดไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 2.18เมื่อหัววัดถูกทําให
สั่นสะเทือน จะทําใหมวลที่เปนแมเหล็กถาวร เคลื่อนที่สั่นขึ้นลง ซึ่งจะไปตัดผานขดลวด (Coil of
Wire) ทําใหฟลักซแมเหล็กที่ผานขดลวดเปลี่ยนแปลง สนามแมเหล็กจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็จะ
เหน่ียวนําใหเกิดกระแสเหน่ียวนําเกิดขึ้นในขดลวด ซึ่งปริมาณของกระแสที่ถูกเหน่ียวนําขึ้นมาจะมี
คาเปนสัดสวนโดยตรงกับความเร็วของมวลที่เคลื่อนที่ตัดผานเสนฟลักซแมเหล็ก จะเห็นไดวา
หัววัดแบบความเร็วแบบน้ี สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดดวยตัวของหัววัดเอง โดยไมตองการ
แหลงจายจากภายนอก จึงสามารถปอนสัญญาณทางไฟฟา เพื่อเอาไวตรวจติดตามและเก็บขอมูลได
โดยไมตองใชสัญญาณภายนอกเพิ่มเติม โดยทั่วไปชวงการใชงานของหัววัดแบบความเร็วน้ีจะอยู
ระหวางความถี่ 10 Hz ถึง 1500 Hz

รูปที่ 2.29 แสดงหัววัดแบบความเร็ว (Velocity Probe)

ขอดีของการใชหัววัดแบบความเร็ว(Velocity Probe)
1.ไมตองการแหลงจายพลังงานจากภายนอก
2.แข็งแรง
3.การใชงาน ติดต้ังงาย
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4.มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนยายได ทําใหสะดวกตอการตรวจวัด
ขอเสียของการใชหัววัดแบบความเร็ว(Velocity Probe)

1.มีชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว ทําใหเกิดความลา มีโอกาสสึกหรอสูง เสียหายงาย
(หัววัดความเร็วแบบ Moving coil)

2.มีชวงความถี่ใชงานที่จํากัด
3.ตองพิจารณาแนวการติดต้ัง เน่ืองจากมีผลตอมวลที่เคลื่อนผานขดลวดใน

หัววัด
4.ไวตอสนามแมเหล็กจากภายนอก เน่ืองจากวาหัววัด (Transducer) แบบน้ีใช

สนามแมเหล็กภายในชวยในการทํางาน ดังน้ันในการทํางานอาจถูกรบกวนได ถานํามาวัดใกลกับ
มอเตอรกระแสสลับขนาดใหญ

 อุปกรณตรวจวัดแบบความเรง (Accelerometers)
หัววัดความเรง (Accelerometers) เปนหัววัดที่มีประจุไฟฟาออกมาจากหัววัดเอง

เมื่อมีแรงการสั่นสะเทือนมากระทํากับหัววัด ซึ่งปริมาณของประจุที่ออกมาจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยู
กับแรงที่มากระทํา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีแลววา แรงจะแปรผันโดยตรงกับความเรง ดังน้ัน ถามีแรง
การสั่นสะเทือนมาก มากระทําตอหัววัด ประจุไฟฟาก็จะคลายออกมามาก ซึ่งทําใหรูวามีความเรง
มากดวยเชนกัน ซึ่งทําใหเราสามารถวัดขนาดของสัญญาณการสั่นสะเทือนในหนวยของความเรงได
หนวยที่ใชในการวัดขนาดของความเรงน้ัน จะอยูในหนวยของ G ซึ่ง 1 G = 9.81 m/s2 สําหรับ
สวนประกอบของหัววัดแบบความเรงน้ัน ดังแสดงในรูปที่ 2.29 จะประกอบไปดวย ฐานรองรับ
(Base) หรือ เฟรม(Frame), แผน Piezoelectric disk, มวลกด (Seismic Mass), อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสขยายสัญญาณ (ICP Amplifier), ตัวจับยึด(Mounting Stud) ซึ่งจะใชจับยึดกับจุดของ
ชิ้นงานที่ตองการจะวัด

จากรูปที่ 2.29 เมื่อนําหัววัดไปจับยึดกับตําแหนงที่ตองการจะวัดของเคร่ืองจักรที่มี
การสั่นสะเทือน แรงจากการสั่นสะเทือนจะกระทําผานมาที่ฐานของหัววัดแลวสงผานมาที่แผน
Piezoelectric ซึ่งเปนแผนที่อยูระหวางมวลกดกับฐานรองรับทําใหเกิดแรงกดอัดจากมวลใน
แนวต้ังฉากกับแผน piezoelectric เน่ืองจากแผน piezoelectric มีคุณลักษณะแบบเดียวกับผลึก
ควอตซ (Quartz) เฟอรโรอิเล็กทริกเซรามิก (Ferroelectric ceramics) จะเกิดประจุไฟฟาออกมาเมื่อมี
แรงมากระทํา ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับแรงการสั่นสะเทือนที่มากระทํา ประจุไฟฟาที่ออกมามี
คานอยมากโดยขนาดประจุไฟฟาที่ออกมาจากแผน piezoelectric วัดไดเปนฟโคคูลอมบ (Pico-
coulombs) ตอ G ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการขยายสัญญาณไฟฟาใหสูงขึ้นเปนมิลลิโวลตตอ G เชน
100 mV/G เปนตน ซึ่งอุปกรณที่ทําหนาที่ขยายสัญญาณก็คือ Integrated Circuit Piezoelectric(ICP)
Amplifier น่ันเอง
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รูปที่ 2.30 แสดงหัววัดแบบความเรง (Accelerometers)

ขอดีของการใชหัววัดแบบความเรง (Accelerometers)
1.มีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
2.มีชวงความถี่ใชงานที่กวาง
3.มีโครงสรางทางวงจรอิเล็กทรอนิกส Solid-state ที่แข็งแรง ทนทาน
4.ใชวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนได ในชวงความถี่สูง
5.ใชงานไดงาย ติดต้ังงาย ติดต้ังในที่แคบได เหมาะกับงานการตรวจวัด ที่

เคลื่อนยายหัววัดบอยๆ
ขอเสียของการใชหัววัดแบบความเรง (Accelerometers)

1.มีชวงอุณหภูมิที่ถูกจํากัด การใชงานในที่อุณหภูมิสูงมีผลใหฐานรองมีการ
ขยายตัว ทําใหไปบีบอัดกับแผน piezoelectric ทําใหคาการวัดผิดพลาดได

2.การตอบสนองตอความถี่เปลี่ยนแปลงไปกับวิธีการใชงานรวมกับ mounting
3.ตองการแหลงจายกําลังไฟฟาจากภายนอก
4.ไมสามารถวัดการสั่นสะเทือนหรือตําแหนงของเพลาได
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5.การอินทิเกรตสองคร้ังเพื่อดูปริมาณของการกระจัด มักไดสัญญาณรบกวน
(Noise) ชวงความถี่ตํ่า

2.6.2 สายนําสัญญาณท่ีใชสําหรับการวัดการสั่นสะเทือน
สายนําสัญญาณการสั่นสะเทือน (Vibration Cable) เปนชิ้นสวนที่ทําหนาที่เชื่อม

ระหวางอุปกรณตรวจวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนกับเคร่ืองมือวัดการสั่นสะเทือน โดยจะทําหนาที่
นําสัญญาณการสั่นสะเทือนที่เปนสัญญาณทางไฟฟาไปสูเคร่ืองมือวัด

รูปที่ 2.31 สายนําสัญญาณที่ใชสําหรับการวัดการสั่นสะเทือน

2.6.3 เคร่ืองมือวัดและบันทึกผลการสั่นสะเทือน
เคร่ืองมือที่ใชวัดและบันทึกผลการสั่นสะเทือน เรียกวา Data Collector หรือ

Analyzer ซึ่งเปนอุปการณที่มีหนาที่อานคาและบันทึกผลจากการวัดการสั่นสะเทือน ซึ่งสัญญาณที่
ไดมาอาจเปนสัญญาณในรูปแบบดิจิตอลหรืออนาล็อก แลวแตคุณสมบัติและความสามารถของ
เคร่ืองมือวัดน้ันๆ ซึ่งมีอยูหลายแบบ เชน มิเตอรวัดการสั่นสะเทือน (Vibration Meter), เคร่ืองมือ
เก็บขอมูลและวิเคราะหผลแบบ FFT (Fast Fourier Transform) ที่เรียกวา Analyzer หรือ เคร่ืองมือ
วิเคราะหแบบทันทีทันใด (Real-Time Analyzer) เปนตน

รูปที่ 2.32 มิเตอรวัดการสั่นสะเทือน (Vibration Meter)
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รูปที่ 2.33 เคร่ืองมือเก็บขอมูลและวิเคราะหผล (Analyzer)

รูปที่ 2.34 เคร่ืองมือวิเคราะหแบบทันทีทันใด (Real-Time Analyzer)

2.6.4 คอมพิวเตอรและซอฟตแวร
คอมพิวเตอรและซอฟตแวร (Computer and Software) จะทําหนาที่รับขอมูลจาก

เคร่ืองมือวัดและบันทึกผล เมื่อผูที่ทําหนาที่ในการวัดและดําเนินการเก็บคาการสั่นสะเทือนของ
เคร่ืองจักรกลแลว ก็จะนําขอมูลที่ไดมาถายโอนเขาสูคอมพิวเตอรที่มีซอฟตแวรรองรับสําหรับ
เคร่ืองมือชุดน้ัน ชุดซอฟตแวรสําหรับการวิเคราะหสัญญาณการสั่นสะเทือนสามารถแสดงผล
ออกมาในรูปกราฟแบบตางๆ หรือรูปแบบตาราง แลวแตความสามารถของซอฟตแวรน้ันๆ ดังเชน
เคร่ืองมือวิเคราะหแบบทันทีทันใด (Real-Time Analyzer) ที่ไดกลาวไปในหัวขอที่แลว ซึ่งใน
ปจจุบันไดมีบริษัทผูผลิตอุปกรณและซอฟตแวรสําหรับวัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือนใน
เคร่ืองจักรกลเปนจํานวนมาก และซอฟตแวรบางชนิดมีความสามารถถึงขั้นทําการวิเคราะหความ
บกพรองของเคร่ืองจักรเองไดดวย ซึ่งสวนมากซอฟตแวรที่ใชก็จะควบคูกับเคร่ืองมือวัดและบันทึก
ผลที่เปนยี่หอเดียว เพื่อความสะดวกตอการถายโอนขอมูลและการเขากันไดของระบบ
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2.6.5 การติดตั้งและการกําหนดตําแหนงการวัด
การวัดการสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรนอกจากองคประกอบหลักที่สําคัญที่สุดซึ่งประกอบ

ไปดวยอุปกรณการตรวจวัดการสั่นสะเทือน สายนําสัญญาณและเคร่ืองมือการวัดการสั่นสะเทือน
แลวไมเพียงพอที่จะไดขอมูลที่ดีตอการวิเคราะหการสั่นสะเทือนเพราะวาเมื่อลองปฏิบัติจริง
เปรียบเทียบกันแลวจะพบปญหาและขอปลีกยอยอีกมากมาย บางเร่ืองอาจจะเปนเร่ืองเล็กนอยไมนา
ที่จะมีผลกระทบตอการวิเคราะหการสั่นสะเทือน ทําใหผลของการวิเคราะหน้ันขาดความนาเชื่อถือ
หรือไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สูญเสียเวลาในการทําการวัดคาและเก็บขอมูลหลายคร้ัง ซึ่ง
หลักการที่นํามาใชและเทคนิคการวัดการสั่นสะเทือนใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นประกอบไปดวย
การเลือกตําแหนงการวัดและการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดการสั่นสะเทือน การศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมตอการวัดการสั่นสะเทือน การเลือกหนวยการวัดการสั่นสะเทือน การศึกษาสภาวะการ
ทํางานของเร่ืองจักร การกําหนดสเกลและการต้ังคาความถี่ เปนตน การกําหนดมาตรฐานของการ
สั่นสะเทือนเพื่อเปนขอมูลอางอิงในการกําหนดความรุนแรงของการสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักร
ปจจุบันมาตรฐานการสั่นสะเทือนที่เผยแพรทั่วไปจะมีหลายสถาบันดวยกัน เชน ISO Standard,
VDI Standard, API Standard, NEMA Standard เปนตน

2.6.6 การวางตําแหนงของหัววัดการสั่นสะเทือน
หลักพื้นฐานของการสั่นสะเทือนในรูปแบบอยางงายคือ การสั่นสะเทือนจะเปนผล

คูณของแรงกับความสามารถของการเคลื่อนที่ (Vibration = Force X Mobility) จากหลักการ
ดังกลาวจะนําไปสูการเลือกตําแหนงเพื่อติดต้ังอุปกรณตรวจวัดการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปแลวจะ
นิยมติดต้ังอุปกรณตรวจวัดการสั่นสะเทือนในทิศทางที่มีการเคลื่อนที่ไดดีที่สุด ในการวัดการ
สั่นสะเทือนของเคร่ืองจักรที่ติดต้ังในแนวด่ิง (Vertical) ตําแหนงการวัดจะมี 3 ทิศทาง คือ แนว
ระดับ (Horizontal) แนวด่ิง (Vertical) และแนวแกน (Axial)

2.6.7 การติดตั้งอุปกรณตรวจวัดการสั่นสะเทือน
ความเขาใจในหลักการทํางานของอุปกรณตรวจวัดสําหรับวัดการสั่นสะเทือนน้ัน

มีความสําคัญอยางมากตอการเก็บขอมูลการสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรกล เพราะถามีการเก็บขอมูลที่
ไมถูกตองไปใชในการวินิจฉัยความบกพรองของเคร่ืองจักแลวจะทําใหเกิดความผิดพลาดได ดังน้ัน
การติดต้ังอุปกรณตรวจวัดการสั่นสะเทือนจึงเปนปจจัยที่สําคัญ ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงเฉพาะการ
ติดต้ังอุปกรณตรวจวัดแบบความเรง  เน่ืองจากการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดแบบความเรงจะทําการ
ติดต้ังแบบสัมผัส ซึ่งจุดที่สําคัญที่สุดของการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดชนิดน้ีคือ การเกิดการสั่นพอง
ของอุปกรณตรวจวัดเอง วิธีการติดต้ังหัววัดแบบความเรงทําไดหลายวิธีและสามารถเลือกใชตาม
ความเหมาะสมของชวงความถี่ที่ตองการได
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 การยึดอุปกรณตรวจวัดโดยใชมือกด การติดต้ังอุปกรณตรวจวัดโดยวิธีน้ีเปนการ
ยึดดวยการกดอุปกรณตรวจวัดดวยมือลงบนเคร่ืองจักร ในกรณีที่เคร่ืองจักรบางชนิดไมสามารถยึด
แบบแมเหล็กได เน่ืองจากตัวเรือนเคร่ืองจักรไมไดทําจากเหล็ก ดังน้ันดวยการยึดดวยวิธีน้ีจะเปน
การสะดวกกวา

 การยึดอุปกรณตรวจวัดดวยแมเหล็ก การติดต้ังอุปกรณตรวจวัดโดยวิธีน้ีเปนการ
ยึดดวยแมเหล็กถาวรที่ขันแนนกับอุปกรณตรวจวัดความเรง แลวนําไปยึดติดกับอุปกรณของ
ชิ้นสวนของเคร่ืองจักร วิธีน้ีเหมาะสําหรับการตรวจวัดคาการสั่นสะเทือนเพียงชั่วคราว เน่ืองจาก
สามารถทําไดสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการยึดติดดวยแมเหล็กถาวรน้ีจะมีอยู 2 แบบ คือ แบบแมเหล็กแบน
เรียบและแบบแมเหล็กสองขา โดยแบบแมเหล็กสองขาจะมีความสะดวกในกรณีที่ทําการยึด
อุปกรณตรวจวัดกับชิ้นสวนเคร่ืองจักรที่มีลักษณะทรงกระบอก

 การยึดอุปกรณตรวจวัดดวยเทปกาวสองหนา การติดต้ังอุปกรณตรวจวัดโดยวิธีน้ี
เหมือนกับการติดต้ังดวยขี้ผึ้งหรือกาวอีพอกซี แตเปนฉนวนไฟฟาไดดีกวา

 การยึดอุปกรณตรวจวัดดวยกาวอีพอกซี การติดต้ังอุปกรณตรวจวัดโดยวิธีน้ีจะ
สามารถทนตออุณหภูมิไดดีกวาขี้ผึ้งเล็กนอย วิธีติดต้ังเหมือนกับการติดต้ังดวยขี้ผึ้งคือตองทําการ
ปรับแตงผิวหนาของชิ้นสวนเคร่ืองจักรเสียกอน และทําการเช็ดผิวใหแหงและสะอาด เพื่อที่จะทํา
ใหกาวอีพอกซีประสานระหวางอุปกรณตรวจวัดความเรงกับผิวของชิ้นสวนเคร่ืองจักรไดดีขึ้น

 การยึดอุปกรณตรวจวัดดวยขี้ผึ้ง การติดต้ังอุปกรณตรวจวัดดวยวิธีน้ีเปนการยึด
ดวยขี้ผึ้ง วิธีการติดต้ังจะตองทําการปรับแตงผิวหนาของชิ้นสวนเคร่ืองจักรใหเรียบเสียกอนและทํา
การเช็ดผิวใหแหงสะอาด เพื่อที่จะทําใหขี้ผึ้งประสานระหวางอุปกรณตรวจวัดความเรงกับผิวของ
ชิ้นสวนเคร่ืองจักรไดดี สวนมากการยึดอุปกรณตรวจวัดความเรงดวยวิธีน้ีจะเหมาะสมกับอุปกรณ
ตรวจวัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งการตอบสนองตอความถี่การใชงานจะใกลเคียงกับการยึดอุปกรณตรวจวัด
ดวยสลักเกลียว แตการยึดดวยวิธีน้ีจะไมสามารถใชในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเน่ืองจากจะทําใหขี้ผึ้งเกิด
การละลาย

 การยึดอุปกรณตรวจวัดดวยสลัก การติดต้ังอุปกรณตรวจวัดโดยวิธีน้ีเปนการยึด
หัววัดที่แนนหนามั่นคงที่สุด ความถี่ตอบสนองของการใชงานจึงมียานความถี่ใชงานที่สุด การยึด
ดวยวิธีน้ีจึงเหมาะสมสําหรับวัดการสั่นสะเทือนบนเคร่ืองจักรที่มีความถี่สูงได

จากรูปที่ 2.24 และ 2.25 แสดงใหเห็นวา แมเปนหัววัดประเภทเดียวกันก็ตาม แต
หากติดต้ังกับตัวจับยึด (mounting) คนละประเภทกัน ชวงสัญญาณการสั่นสะเทือนที่สามารถเก็บได
ก็จะไมเทากันดวย และการเลือกใช mounting แตละแบบที่มีผลตอความถี่ธรรมชาติ ซึ่งตองระวังใน
การเลือกใชดวยวาสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ตองการวัดมีคาสูงไปตรงกับความถี่ธรรมชาติหรือไม
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รูปที่ 2.35 แสดงการตอบสนองตอความถี่สูงสุดของ Mounting แตละแบบ

รูปที่ 2.36 แสดงการตอบสนองตอความถี่ธรรมชาติของ Mounting แตละแบบ

2.6.8 การตรวจวัดและการจัดเก็บขอมูล
สัญญาณการสั่นสะเทือนสวนใหญจะเปนสัญญาณแบบฮารโมนิก โดยเปนไปตาม

ขนาดและลักษณะของแรงที่มากระตุน และสัญญาณแสดงผลออกมาจะอยูในรูปของกราฟโดเมน
เวลา ซึ่งแกนต้ังจะเปนแกนของขนาดการสั่นสะเทือน สวนแกนนอนจะเปนแกนของเวลาที่ผานไป
ถาทําการวิเคราะหสภาพของเคร่ืองจักรจากกราฟโดเมนเวลาแลว จะทําการแยกแยะความถี่คอนขาง
ยาก ยิ่งถาเคร่ืองจักรน้ันๆ มีสวนประกอบมากมายและมีความซับซอนแลว ก็ยิ่งจะทําการวิเคราะห
ไดยากลําบาก ในหัวขอน้ีจะทําการศึกษาถึงวิธีการแปลงกราฟจากโดเมนเวลามาเปนโดเมนความถี่
เพื่อใหงายตอการวิเคราะหโดยใชการแปลงสัญญาณแบบฟูเรียร สวนการจัดเก็บขอมูลน้ันก็มี
ความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งถามีการเก็บขอมูลที่ไมถูกตองไปใชในการวินิจฉัยความบกพรองของ
เคร่ืองจักแลวจะทําใหเกิดความผิดพลาดได

2.6.9 การแปลงสัญญาณแบบฟูเรียร (Fast Fourier Transform, FFT)
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การวัดสัญญาณตางๆในงานทางวิศวกรรม เรามักจะคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลง
ของสัญญาณตามเวลาที่เปลี่ยนไป แตในบางคร้ังเราตองการทราบสัญญาณเดียวกันน้ีที่พิจารณาใน
แกนอางอิงเทียบทางความถี่ ซึ่งในทางงานเคร่ืองจักรกลแลวถือเปนขอมูลที่จะมีประโยชนในการ
วินิจฉัยความเสียหายในเคร่ืองจักร และจากความกาวหนาทางเทคนิคในการประมวลผลสัญญาณ
(Signal processing) ทํา ใหปจจุบันเราสามารถตรวจพบความเสียหายที่กอตัวในเคร่ืองจักรแตเน่ินๆ
ได โดยอาศัยการวิเคราะหสัญญาณความสั่นสะเทือนจากเคร่ืองจักร อีกทั้งสามารถระบุชัดลงไปได
วาเกิดความเสียหายที่ชิ้นสวนใดในเคร่ืองจักร

ในป  ค.ศ.1768-1830 J.B.J Fourier ไดเสนอวิธีการเพื่อชวยแกปญหาคณิตศาสตร
โดยอาศัยการแปลงฟงกชั่นจากโดเมนเวลา (Time Domain) มาเปนโดเมนความถี่ (Frequency
Domain) เมื่อหาคําตอบในโดเมนความถี่ไดก็สามารถแปลงกับมาเปนโดเมนเวล าได Fourier ได
เสนอวาฟงกชั่นใดๆที่เปนรายคาบในชวงเวลาหน่ึงสามารถเขียนแทนดวยผลรวมของคลื่นรูปไซน
ความถี่มูลฐานและคลื่นรูปไซนที่มีความถี่สูงขึ้นโดยมีคาความถี่เปนจํานวนเทาที่เปนเลขจํานวนเต็ม
ของความถี่มูลฐาน คลื่นรูปไซนที่มีความถี่สูงขึ้นน้ีเราเรียกสั้นๆวา ฮารมอนิก การแปลงดังกลาว
เรียกวาFourier Transform

การแปลงสัญญาณแบบฟูเรียรเปนกระบวนการทางคณิตศาสตร ที่ทําการแปลงจาก
โดเมนของเวลา หรือ Waveform มาอยูในรูปของโดเมนความถี่ หรือ spectrum น่ันเอง ซึ่งเปน
กระบวนการที่มีความสําคัญอยางมาก สําหรับงานวิเคราะหการสั่นสะเทือนในปจจุบันทําใหเกิด
เคร่ืองมือวิเคราะห การสั่นสะเทือนแบบ FFT ซึ่งเปนเคร่ืองมือวิเคราะหการสั่นสะเทือน ที่สามารถ
วิเคราะหปญหาที่เกิดกับเคร่ืองจักรไดแมนยํามากขึ้น ซึ่งหลักการทํางานเปนไปดังรูปที่ 2.26

รูปที่ 2.37 การทํางานของเคร่ืองวิเคราะหการสั่นสะเทือนเมื่อผานกระบวนการ FFT
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โดยในปจจุบันน้ันเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหคาการสั่นสะเทือนแบบFFT จะมี
กระบวนการทางคณิตศาสตรน้ีอยูเพื่อชวยในการ แปลง Wave form ไปเปนสเปกตรัม (Spectrum)

2.6.10 การแสดงผลและเก็บขอมูล
การวิเคราะหการสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรกลน้ัน ตองอาศัยความเขาใจในรูปแบบ

ของกราฟแสดงผล ซึ่งในที่น้ีจะกลาวถึงกราฟแสดงผลการสั่นสะเทือนที่ใชในการวิเคราะหหาความ
บกพรองของเคร่ืองจักรกล เชน กราฟโดเมนเวลา และ กราฟโดเมนความถี่

 กราฟโดเมนเวลา (Time Domain) เปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาขนาด
ของการสั่นสะเทือนเทียบกับเวลา โดยแกนนอนจะเปนแกนของเวลาสวนแกนต้ังจะเปนขนาดของ
การสั่นสะเทือน ดังรูปที่ 2.27 แสดงกราฟโดเมนเวลาที่ประกอบไปดวยความถี่ซอนกันหลายความถี่

 กราฟสเปกตรัม (Spectrum)เปนกราฟที่นิยมใชสําหรับการวิเคราะหปญหาการ
สั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรกล โดยสวนมากจะแสดงในรูปแบบกราฟสเปกตรัม หรือที่เรียกอีกชื่อวา
กราฟโดเมนความถี่ (Frequency Domain) ซึ่งกราฟสเปกตรัมน้ีจะเปนกราฟที่แปลงสัญญาณจาก
สัญญาณโดเมนเวลา ในกราฟสเปกตรัมน้ันจะเปนการแสดงผลการสั่นสะเทือนบนแกนของความถี่
การแสดงผลในลักษณะน้ีหากนําไปใชวิเคราะหความเสียหานในเคร่ืองจักรกลแลว ก็จะทําใหเห็น
รายละเอียดของสัญญาณการสั่นสะเทือนไดมากกวาการวิเคราะหสัญญาณจากกราฟโดเมนเวลา
เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนถึงความสัมพันธของการแปลงสัญญาณจากกราฟโดเมนเวลาไปเปนสัญญาณ
บนโดเมนความถี่ ซึ่งในรูปที่ 2.28 จะสามารถที่จะอธิบายใหเขาใจไดงายและชัดเจน

รูปที่ 2.38 กราฟโดเมนเวลาที่ประกอบไปดวยความถี่ซอนกันหลายความถี่
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รูปที่ 2.39 แสดงความสัมพันธของการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลากับโดเมนความถี่

ซึ่งขนาดของการสั่นสะเทือนน้ันจะเปนตัวบงบอกถึงความรุนแรงของความ
เสียหายในเคร่ืองจักรน้ันได ถาหากขนาดของการสั่นสะเทือนสูงเกินคามาตรฐาน ซึ่งเปนสาเหตุทํา
ใหเคร่ืองจักรน้ันเสียหายเร็วยิ่งขึ้น

2.7 ปริทัศนวรรณกรรมที่เก่ียวของ
ในงานวิจัยชิ้นน้ีไดศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของการสั่นสะเทือน และการวิเคราะหสัญญาณแลว

ในขางตน พรอมทั้งยังไดศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัย บทความ และตําราตางๆ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับ
งานวิจัยน้ี ซึ่งเน้ือหาตางๆที่ไดน้ันสามารถใชเปนแนวทางและขอเสนอแนะมาประยุกตใชและ
ทําการศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยตางๆ ดังน้ี

ในป 1984 Clarence W. และ Sam S. ไดวิเคราะหหาความถี่ธรรมชาติของการสั่นสะเทือน
โดยวิธี Experimental Modal Analysis (EMA) ซึ่งจะใชเคร่ืองเขยา (Shaker) สั่นที่ความถี่หน่ึง
เพื่อที่จะหาความถี่ธรรมชาติในแตละชิ้นสวนของโครงสราง ซึ่งผลที่จะอยูในโดเมนของเวลาและ
โดเมนความถี่ การวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเซลลทดสอบ โดยวิธีแบบวิเคราะหโมดอล ( Modal
Analysis)มีคาใชจายที่สูงมากในการใชเคร่ืองมือวัดจึงมีการประยุกตใชระเบียบวีธีไฟไนทอิลลิ
เมนต (Finite Element Method) เปนวิธีที่นิยมใช มีความถูกตอง และมีคาใชจายที่ไมสูง

ตอมาในป 2000 Mitiguy P.C. และ Banerjee  A.K. ไดมีการศึกษาและหาคาคงที่ของสปริง
สําหรับคานที่ถูกยึดติดดานหน่ึง ดวยเทคนิคระเบียบวีธีไฟไนทอิลลิเมนต (Finite Element Method)
โดยการประยุกตใชโปรแกรม MSC.VisualNastran 2006 และทําการแบงเปนอิลลิเมนต ไดมีการ
คํานวณหาคาคงที่สปริงจากทางทฤษฎีและหาคาคงที่สปริงจากทางโปรแกร ม โดยผลที่ไดมีคา
ใกลเคียงกันมาก
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จิระพล ศรีเสริฐผล สุเมธี ถีสูงเนิน และพีระยุทธ หวังรักไพบูลย (2006) ไดวิเคราะหดาน
การสั่นสะเทือนเชิงกลของอุปกรณสําหรับทดสอบฮารดดิสคไดรฟที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการ
ทดสอบฮารดดิสคไดรฟ มีผลตอการทดสอบที่มีความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ปญหาที่เกิดจาการสั่นสะเทือนน้ันจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนตออุตสาหกรรมฮารด ดิสค
ไดรฟ วิธีวิเคราะหการสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักร  โดยการใชเคร่ืองมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะ
วิเคราะหหาปญหา  เปนการติดตามสภาพของเคร่ืองจักรกลในขณะที่กําลังทํางาน  ทําใหสามารถ
ปองกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเคร่ืองจักรได  และเปนการเพิ่มความมั่นคงและความนาเชื่อถือ
ใหกับระบบการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  ซึ่งทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในดานงานบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรลงไดการวิเคราะหการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่แสดงรูปรางการสั่นและความถี่ธรรมชาติ
จํานวน 5 โหมด ของอุปกรณสําหรับทดสอบ ซึ่งจะไดวาความถี่พื้นฐาน (Fundamental frequency)
ของอุปกรณสําหรับทดสอบจะอยูในชวง ความถี่49 Hz ถึง 51 Hz และความถี่ธรรมชาติและรูปราง
การสั่นจํานวน 5โหมดที่ไดจะอยูในชวงความถี่ 51Hz ถึง 121 HZ ผลที่ไดจากการเทคนิคการวัดจริง
จากอุปกรณสําหรับทดสอบเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากระเบียบวิธี ไฟไนทอิลลิเมนต โดยใช
โปรแกรมน้ันมีความถูกตองที่สอดคลองกัน ดังน้ันการศึกษา และวิเคราะหการสั่นของอุปกรณ
สําหรับทดสอบในภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสคไดรฟ (HDD) โดยใชระเบียบวิธีไฟไนทอิลลิเมนต
เพื่อหาความถี่ธรรมชาติและรูปรางการสั่นน้ัน สามารถนําไปสูการวิเคราะห และแกไขปญหาที่เกิด
การเสียหายจากการสั่นสะเทือนได

จิระพล ศรีเสริฐผล และ สมใจ สุนทรสกุล(2006) ไดศึกษา ทดสอบและวิเคราะหลักษณะ
การตอบสนองของตัวดูดซับการสั่นขนาดเล็ก (Miniature Shock Absorber) ตามสภาพการใชงาน
จริง เพื่อหาตัวแปรบงชี้ความสัมพันธ แบบมีนัยสําคัญตอลักษณะการทํางานของชุดขนถายชิ้นงานที่
สงผลกระทบทําใหเกิดความความเสียหายโดยตรงตอหัวอานและบันทึกขอมูล ในอุตสาหกรรม
ฮารดดิสคไดรฟ (HDD)อันเปนผลทําใหประสิทธิภาพของหัวอานและบันทึกขอมูลลดลง โดยทํา
การทดสอบและเปรียบเทียบการสั่นที่เกิดจากการติดต้ังตัวดูดซับการสั่นที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
กับระบบ ผลที่ไดจะเปนประโยชนตอการควบคุมและการเลือกตัวดูดซับการสั่นของชุดขนถาย
ชิ้นงานใหทํางานไดอยางมี

ประดิษฐ หมูเมืองสอง และ สุชญาน หรรษาสูข (2006) ไดวิเคราะหการสั่นสะเทือนของ
เคร่ืองจักร ซึ่งกลาวถึงความเสียหายที่เกิดในเคร่ืองจักรกลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวจะเปนผลให
เคร่ืองจักรมีอายุสั้นลง โดยความเสียหายที่พบในเคร่ืองจักรโดยทั่วไป เชน การไมสมดุลของ
เคร่ืองจักร (Unbalance) การเยื้องแนวแกนของเคร่ืองจักร (Misalignment) การหลวมคลอนทางกล
การโกงงอของเพลา การเสียดสีกันของชิ้นสวน การเยื้องศูนยกลาง (Eccentric) การชํารุดของเฟอง
เกียรเปนตน ในการวิเคราะหความเสียหายโดยมุงเนนการวิเคราะหในรูปแบบของกราฟสเปกตรั ม
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(Spectrum) โดยแกนต้ังจะเปนขนาดของการสั่นสะเทือน (Amplitude) โดยจะใชหนวยวัดแบบ
ระยะทาง ความเร็ว หรือความเรง และแกนนอนจะแสดงคาความถี่ (Frequency) ของการ
สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองจักรน้ันๆ ในการวิเคราะหแบบกราฟสเปกตรัม น้ีสามารถแปล
ความหมายโดยแกนต้ัง ซึ่งจะบงบอกถึงความรุนแรงของการสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักร สวนแกน
นอนจะบอกลักษณะปญหา หรือแหลงที่มาของการสั่นสะเทือนน้ันวาอยูตรงตําแหนงไหนของ
เคร่ืองจักร

2.8 สรุป
การสั่นสะเทือนน้ันจะอยูในรูปของพลังงานที่สูญเสียไป ซึ่งการสั่นสะเทือนน้ันเกิดจาก

ปญหาของเคร่ืองจักรที่แสดงผลออกมาใหเห็นทางกล โดยเราสามารถวัดคาพลังงานที่สูญเสียไป
ของเคร่ืองจักรไดในรูปของการสั่นสะเทือน ซึ่งการสั่นสะเทือนจะสงผลทําใหเคร่ืองจักรสูญเสีย
พลังงาน สมรรถภาพในการทํางาน และมีผลตออายุการใชงาน โดยเฉพาะความถี่ของแรงกระทํา
(Exciting Frequency) ไปตรงกับความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของระบบหลักทําใหเกิด
การสั่นพอง (Resonance) สรางความเสียหายตออุปกรณอยางรุนแรง

จากเน้ือหา เร่ืองการสั่นสะเทือนน้ันสามารถนําไปประยุกตใชงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีที่เคร่ืองจักรที่มีสวนประกอบงาย ๆ ไมสลับซับซอน  และเคร่ืองมือที่ราคาขนาดปานกลางก็คง
พอที่จะทําใหเราสามารถที่จะทําการวัดและวิเคราะหหาสาเหตุของการสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักร
ไดวิธีการตรวจสอบคาการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองจักรน้ัน ทําใหสามารถประเมิน หรือ
ทํานายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองจักรและชวยในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองจักรได
อยางแมนยํา และรวดเร็วมากขึ้น และยังเปนเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสม กับงานบํารุงรักษาตาม
สภาพ โดยควรเก็บขอมูลเปนประจําเพื่อทําใหขอมูลที่ไดมีความแมนยํา และนํามาใชประโยชนใน
การวิเคราะหหาสาเหตุ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

แนวคิดเบื้องตนเร่ิมจากการหาวิธีการเพื่อใชในการวิเคราะหโครงสรางของเคร่ืองทดสอบ
ฮารดดิสกไดรฟโดยอางอิงแนวคิดจากเคร่ืองบิน Hrenikoff ไดเสนอการใช วิธี frame work เพื่อ
แกปญหาทาง elasticity เปนรายแรก ตอมาในป ค.ศ. 1943 Courant ก็ไดตีพิมพบทความวิชาการ
เกี่ยวกับการนําวิธีการ Polynomial Interpolation บนขอบเขตสามเหลี่ยม เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประมาณผลคําตอบ และนอกจากน้ี Courant ก็ยังแนะนําการใชวิธีการของ Rayleigh-Ritz มาใชใน
การหาผลคําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมอีกดวย จนกระทั่งในป ค.ศ. 1953 วิศวกรจึงไดนําเอา
เคร่ืองคอมพิวเตอร มาแกสมการของ Stiffness Matrix เปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1960

การวิเคราะหหาการกระจัด ความเคน ความเครียดในชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลหรือโครง
ประกอบของเคร่ืองกลเปนที่นิยมใชกันมากขึ้นในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนหรือโครงสรางที่มี
ความซับซอนที่ไมสามารถวิเคราะหดวยวิธีธรรมดา ปจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาให
มีขีดความสามารถในการคํานวณมากขึ้น จึงทําใหการวิเคราะหปญหาดังกลาวทําไดละเอียด ถูกตอง
รวดเร็วและประหยัดคาใชจายตอการออกแบบงานทางวิศวกรรมเปนอยางมากในภาคอุตสาหกรรม
ตางๆ อาทิเชน อุตสาหกรรมรถยนต ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อาคารและโครงสราง เปนตน เกิดขึ้น
จากการออกแบบไดโดยตรงบนหนาจอคอมพิวเตอร โดยไมตองลองผิดลองถูกดังเชนเคยทํากันมา
ในอดีต ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความเปนมาของการรวิเคราะหปญหา
ทางวิศวกรรม

กอนทําการออกแบบเคร่ืองจักรกลจะตองทําความเขาใจพื้นฐานการออกแบบเบื้องตนโดย
มวลความรูความเขาใจจะตองครอบคลุมเน้ือหาทุกสวนอยางถองแททั้งในสวนของการคํานวณ
ความ แข็งแรงความเสียหายของชิ้นสวนและการคํานวณวิเคราะหอุปกรณพื้นฐานทางกลเชนสลัก
เกลียว แบร่ิง เฟอง ฯลฯ ความรูความเขาใจในกลศาสตรพื้นฐานและกลศาสตรของวัสดุรวมไปถึง
ความรูความเขาใจในพื้นฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวของเชน การเขียนแบบทางวิศวกรรม

พื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล มนุษยเราสรางอารยธรรม Civilization และพัฒนา
ตัวเองขึ้นเหนือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆดวยความสามารถในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร (จากยุคหิน จน
ซับซอนอยางมากในปจจุบัน) ความซับซอนของเคร่ืองจักรกลแสดงถึงความชาญฉลาดของมนุษย
การพัฒนา และ เคร่ืองจักรกลยังดํารงอยูอยางตอเน่ือง และกวางขวางในทุกสาขาอาชีพดวยจํานวน



 

 

 

 

 

 

 

 

58

ประชากร และการบริโภคอยางไมหยุดยั้งของมนุษยสามารถเปนไปไดเพราะการมีอยูของเคร่ือง
จักรกลซึงผูที่สามารถเรียนรู และการออกแบบเคร่ืองจักรกลได ก็จะมีสวนในการชวยสนับสนุนการ
อยูรอด และคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติพื้นฐานทางวิศวกรรมที่วิศกรผูออกแบบจะตองรูปริมาณ
ขั้นตนในทางฟสิกส มวล (มวลสาร) Mass ระยะทาง (Length) เวลา (Time) อุณหภูมิ (Temperature)
กระแสไฟฟา (Electric Current) ปริมาณโมลโมเลกุล (Substance Mole) ความสวาง แสง
(Luminous Intensity)

ปริมาณพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ควรทราบคือ มวล, เวลา, ความยาว, พื้นที่, ปริมาตร, มุม,
อุณหภูมิ, โมเมนตัม, งาน, กําลังงาน, ความรอน, ความหนาแนน, ความถวงจําเพราะ, อัตราไหล,
ความหนืด, ความเร็ว, ความเรง, แรง, แรงบิด, แรงดัน, ความแข็ง, ความตานทาน, ความเคน, กระแส
ไฟฟา, แรงเคลื่อนไฟฟา, ความตานทานไฟฟา, ความเขมสนามแมเหล็ก

กระบวนการวิเคราะหโครงสรางทางพลศาสตรจําเปนตองอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการวิเคราะหหรือคํานวณหาคาตางๆ เชน ความถี่ รูปรางการสั่นสะเทือน และการตอบสนอง
เชิงพลวัต สวนขอมูลเบื้องตนตางๆของแตละอิลลิเมนตที่ประกอบขึ้นเปนระบบ เชน คาของมวล
สปริง และความหนวง ที่อยูในรูปเมทริกซน้ันอาจอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณซึ่ง
กระบวนการวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมโดยทั่วไปประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี

 การสรางและเลือกแบบจําลองโครงสรางที่เหมาะสม
 การแบงโดนเมนของปญหาออกเปนอิลลิเมนตยอย ๆ
 การเลือกชนิด ขนาด และจํานวนพิกัดแตละอิลลิเมนตของแตละชิ้นสวนของ

โครงสราง
 การกําหนดคุณสมบัติเชิงกลของแบบจําลอง
 การกําหนดเงื่อนไป ขอบเขต และจุดรองรับของระบบ (Boundary Condition)

อยางไรก็ตามการที่จะไดผลลัพธที่มีความถูกตองเที่ยงตรงน้ัน ผูวิเคราะหจําเปนตองมีองค
ความรูในหลาย ๆ ดาน นับต้ังแตคณิตศาสตรขั้นสูง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความเขาใจในสวน
โปรแกรมคอมพิวเตอรและประสบการณการใชกราฟกซอฟแวรบนเคร่ืองคอมพิวเตอร

ดังน้ันการศึกษาในงานวิจัยน้ีจึงไดแบงวิธีดําเนินการทดลองออกเปน 3 สวนคือ การ
วิเคราะหแบบจําลองวัดคาดวย ตลับลูกปนใหม ตลับลูกปนเร่ิมสึกหรอ และตลับลูกปนที่สึกหรอ
และทําใหเกิดความเสียหายตอ ฮารดิสกไดรฟ เทคนิคการวัดเพื่อใหไดผลที่สอดคลองในการหา
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รูปรางและความถี่ธรรมชาติของชองทดสอบ ซึ่งผลที่ไดจะเปนประโยชนในรูปแบบของ
แบบจําลองทางโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวประยุกตใชในการวิเคราะหผลลัพธอ่ืนๆตอไปได

รูปที่ 3.1 แผนผันแสดงการออกแบบเคร่ืองจักรกลทั่วไป

3.1 โครงสรางของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
การศึกษาและวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดสอบที่ไดรับผลกระทบจากการสึก

หรอของตลับลูกปนของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟน้ัน มีปญหาดังที่ไดกลาวไปขางตน ซึ่งได
ศึกษาและวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดสอบกับตลับลูกปน (Bearing) ซึ่งเคร่ืองทดสอบมี
ขนาดความกวาง 183 เซนติเมตร ความยาว 544 เซนติเมตร และความสูง 283 เซนติเมตร โดยมี
นํ้าหนักประมาณ 6500 กิโลกรัม ดังแสดงในรูปที่ 3.1
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รูปที่ 3.2 เคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ

รูปที่ 3.3 โครงสรางของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ

ตลับลูกปนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6.3 เซนติเมตร จํานวนเฟอง 40 เฟองแตละเฟองหาง
กัน 0.25 เซนติเมตรและความหนา 1.65 เซนติเมตร ซึ่งการหมุนหน่ึงรอบไดระยะทาง 10 เซนติเมตร
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รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะของตลับลูกปนโดยแบงออกเปน 3 ประเภท Proper bearing (ตลับใหม)
Almost improper bearing (เร่ิมมีการสึกหรอ) และ Improper bearing (สึกหรอ)

รูปที่ 3.4 ตลับลูกปนที่ทําใหเกิดการสั่น

รูปที่ 3.5 ลักษณะการเคลื่อนที่ของตลับลูกปน

การเคลื่อนที่ของแขนกลของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟน้ันใชมอเตอรเปนตัวตนกําลัง
สงกําลังขับเคลื่อนผานเพลา (Shaft) เพื่อใหตลับลูกปนทั้งตัวบนและตัวลางขับเคลื่อนไปบนราง
เกียร (Rack) พรอมกัน ตลับลูกปนดังรูปที่ 3.3 เปนตัวขับเคลื่อนแขนกล หนาที่การทํางานของแขน
กลคือการเคลื่อนที่เพื่อนําฮารดดิสกไดรฟเขาและออกจากเคร่ืองทดสอบซึ่งการเคลื่อนที่ใชความเร็ว
125 เซนติเมตรตอวินาทีในแนวนอน (X-axis) และเคลื่อนที่ในแนวต้ังโดยใชความเร็ว 92
เซนติเมตรตอวินาที (Z-axis) ซึ่งการเคลื่อนที่ทั้งสองแกนน้ีจะเคลื่อนที่ไปพรอมๆกันและใน
ขณะเดียวกันน้ันฮารดดิสกไดรฟยังคงดําเนินการทดสอบอยางตอเน่ืองโดยไมมีการหยุด
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3.2 ลักษณะการเคล่ือนที่ของแขนกลของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
หลักการในการเคลื่อนที่ของแขนกลน้ันจะโดนควบคุมโดย Matrix Coordinator ซึ่งจะ

กําหนดตําแหนงใหแขนกลเคลื่อนที่ เพื่อนําฮารดดิสกไดรฟเขาไป ในเคร่ืองทดสอบและใน
ขณะเดียวกันก็จะนําฮารดดิสกไดรฟที่ทดสอบเสร็จแลวออกจากเคร่ืองจะทําแบบน้ีสลับกันเขาออก
ตลอดเวลาโดยจะหยุดเพื่อการซอมบํารุงเทาน้ัน ซึ่งจากสาเหตุน้ีเองที่ทําใหตลับลูกปนเกิดการสึก
หรอและผลตอมาก็คือเกิดการกระแทกกันระหวางเฟองเพิ่มมาขึ้นและจะเปนแหลงกําเหนิดของ
vibration ตามมา

รูปที่ 3.6 แสดงการเคลื่อนที่ของแขนกลของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ

3.2.1 การเคลื่อนท่ีในแนวตั้ง
การเคลื่อนที่ของแขนกลในแนวต้ัง (Z-Axis) เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 0.92 เมตรตอ

วินาที ซึ่งความสูงของแขนกลเทากับ 2.50 เมตรซึ่งใชความเร็วรวมประมาณ 3 วินาทีเพราะวาการ
ออกแบบของเซอรโวมอเตอรน้ันจะตองใชเวลาสําหรับ Acceleration และ Deceleration ดวยจึงทํา
ใหเวลาโดยรวมเพิ่มขึ้น แตการเคลื่อนที่ในแนวแกนต้ังไมสงผลกระทบตอการทดสอบ ฮารดดิสก
ไดรฟเพราะวาการเคลื่อนที่ในแนวแกนต้ังน้ีการขับเคลื่อนโดยใชสายพานซึ่งจะทําใหเกิดการ
สั่นสะเทือนที่ตํ่ากวา 70 mg
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รูปที่ 3.7 แสดงการเคลื่อนที่ของแขนกลในแตละชวงเวลา

3.2.2 การเคลื่อนท่ีในแนวนอน
แขนกลเคลื่อนที่ในแนวแกนนอน (X-axis) เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 1.25 เมตรตอ

วินาที ซึ่งเคลื่องทดสอบมีความยาว 4.81เมตรใชเวลาในการเคลื่อนที่ประมาณ 4.64 วินาทีการ
เคลื่อน ที่ของแขนกลในแนวนอน ที่ทําใหเกิดการสั่นสะเทือนและกอใหเกิดความเสียหายตอ
ฮารดดิสกไดรฟ เพราะวาการเคลื่อนที่ในแนวนอนน้ีใชการเคลื่อนที่บน Rack & Pinionเมื่อไหรก็
ตามที่เกิดการสึกหรอจะทําใหเกิดการกําเหนิดการสั่นสะเทือน และ การสั่นสะเทือนจากจุดน้ีจะ
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆเพราะวาชองวางระหวาง Rack & Pinion เพิ่มขึ้นปญหาน้ีเองที่ทําใหวิศวกร ตอง
หาทางตรวจจับเพื่องวางแผนการซอมบํารุงไดอยางมีประสิทธิภาพ

แขนกลที่ทําหนาที่ในการเคลื่อนขนยาย ฮารดดิสกไดรฟ น้ันมีขนาดความสูง 250
เซนติเมตร ฐานกวาง 75 เซนติเมตร มวลประมาณ 85 กิโลกรัม ซึ่งนํ้าหนักทั้งหมดจะถายลงมายัง
รางเกียร (Rack) ดานลางและขับเคลื่อนโดยใชเกียร (Gear) ซึ่งขบวนการน้ีเรียกวา Rack & Pinion
ดังแสดงในรูปที่ 3.4

3.3 การกําหนดคุณสมบัติเชิงกล
คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เชน ความแข็ง (Hardness) ความแข็งแรง (Strength) ความเหนียว

(Ductility) ฯลฯ เปนสิ่งที่จะบอกวาวัสดุน้ันๆ สามารถที่จะรับหรือทนทานแรง หรือพลังงานเชิงกล
ภายนอกที่มากระทําไดดีมากนอยเพียงใด ในงานวิศวกรรมคุณสมบัติเชิงกลมีความสําคัญมากที่สุด
เพราะเมื่อเราจะเลือกใชวัสดุใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกที่จะนํามาพิจารณาก็คือ คุณสมบัติเชิงกลของมัน การ
ที่เคร่ืองจักรหรืออุปกรณใดๆ จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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เพื่อใหไดผลการศึกษาบรรลุเปาหมายที่วางไวน้ัน จึงกําหนดใหคุณสมบัติของของตลับ
ลูกปน โดยแบงเปน 3 รูปแบบคือ

 Proper bearing (ใหม)
 Almost improper bearing (เร่ิมมีการสึกหรอ)
 Improper bearing (สึกหรอ)

3.4 การกําหนดเงื่อนไขและขอบเขต
เงื่อนไขหรือขอบเขต (Boundary Condition) ของอิลลิเมนตในระบบพลวัต จําแนกออกได

เปนสองประเภทคือ เงื่อนไขที่อยูในรูปของแรง และเงื่อนไขที่อยูที่ในรูปของการกระจัด ซึ่งใน
งานวิจัยน้ีไดกําหนดใหเปนแบบไมมีแรงภายนอกมากระทํากับแบบจําลองของชองทดสอบ ดังน้ัน
จึงมีแตเฉพาะเงื่อนไขในรูปของการกระจัด ซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขและขอบเขตตางๆ ดังน้ี

3.4.1 เงื่อนไขเร่ิมตนและจุดรองรับของระบบ
การทดลองน้ีไดมีการกําหนดใหแบบจําลองของชองทดสอบน้ัน ไมมีการเคลื่อนที่

ของฮารดดิสคไดรฟ แตกําหนดใหแขนกลเคลื่อนที่เขาและออกดังน้ันจึงกําหนดใหมีจุดติดต้ัง
เซนเซอรเพื่อตรวจจับการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสึกหรอของตลับลูกปนใหยึดติดแบบตายตัวอยู
บนคานที่รองรับการเคลื่อนที่ของแขนกล

3.4.2 เงื่อนไขผิวสัมผัสระหวางชิ้นงาน
การศึกษาและวิเคราะหแบบจําลองของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสคไดรฟเปนลักษณะ

สถิตยศาสตร และไดพิจารณาเปนวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid Body) จึงกําหนดเงื่อนไขผิวสัมผัสของ
ชิ้นงานเปนเน้ือเดียวกัน (Rigidly join bodies together) ซึ่งจะใชการประกบติดของเฟองที่ใช
ขับเคลื่อนกับชุดรองรับการเคลื่อนที่ของแขนกล

3.5 ผลการวิเคราะห
การศึกษาและวิเคราะห นอกจากจะทําใหเราไดทําความเขาใจในทางทฤษฎีและขั้นตอน

การหาสรางสมการตลอดจนขบวนการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแลว การทําความเขาใจในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปน้ันมีความจําเปนที่ตองศึกษาควบคูกันไปดวย เพราะวาปญหาในทางปฏิบัติมี
รูปรางลักษณะที่ซับซอนและตองการอิลลิเมนตเปนจํานวนมาก

ความเขาใจหลักการพื้นฐานการคํานวณ และกระบวนการในการออกแบบเคร่ืองจักรกล
เบื้องตนทําใหสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับการใชงานอยางถูกตอง
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และเหมาะสมทั้งทางวิศกร และ ตนทุน ซึ่งจะทําใหการออกแบบการตรวจสอบสภาพคร่ืองจักรกล
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพการใชงานอยางแทจริง

สามารถรวบรวมแนวคิดการออกแบบเพื่อนําไปตอยอด และทําความเขาใจในระดับสูงขึ้น
เพื่อเปนการพัฒนาเคร่ืองจักรกลที่มีความซับซอนมากขึ้นตอไป
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

แนวคิดเบื้องตนเร่ิมจากการหาวิธีการเพื่อใชในการวิเคราะหโครงสรางของเคร่ืองทดสอบ
ฮารดดิสกไดรฟโดยอางอิงแนวคิดจากเคร่ืองบิน Hrenikoff ไดเสนอการใช วิธี frame work เพื่อ
แกปญหาทาง elasticity เปนรายแรก ตอมาในป ค.ศ. 1943 Courant ก็ไดตีพิมพบทความวิชาการ
เกี่ยวกับการนําวิธีการ Polynomial Interpolation บนขอบเขตสามเหลี่ยม เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประมาณผลคําตอบ และนอกจากน้ี Courant ก็ยังแนะนําการใชวิธีการของ Rayleigh-Ritz มาใชใน
การหาผลคําตอบ ของปญหาทางวิศวกรรมอีกดวย จนกระทั่งในป ค.ศ. 1953 วิศวกรจึงไดนําเอา
เคร่ืองคอมพิวเตอร มาแกสมการของ Stiffness Matrix เปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1960

การวิเคราะหหาการกระจัด ความเคน ความเครียดในชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลหรือโครง
ประกอบของเคร่ืองกลเปนที่นิยมใชกันมากขึ้นในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนหรือโครงสรางที่มี
ความซับซอนที่ไมสามารถวิเคราะหดวยวิธีธรรมดา ปจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาให
มีขีดความสามารถในการคํานวณมากขึ้น จึงทําใหการวิเคราะหปญหาดังกลาวทําไดละเอียด ถูกตอง
รวดเร็วและประหยัดคาใชจายตอการออกแบบงานทางวิศวกรรมเปนอยางมากในภาคอุตสาหกรรม
ตางๆ อาทิเชน อุตสาหกรรมรถยนต ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อาคารและโครงสราง เปนตน เกิดขึ้น
จากการออกแบบไดโดยตรงบนหนาจอคอมพิวเตอร โดยไมตองลองผิดลองถูกดังเชนเคยทํากันมา
ในอดีต ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความเปนมาของการรวิเคราะหปญหา
ทางวิศวกรรม

กอนทําการออกแบบเคร่ืองจักรกลจะตองทําความเขาใจพื้นฐานการออกแบบเบื้องตนโดย
มวลความรูความเขาใจจะตองครอบคลุมเน้ือหาทุกสวนอยางถองแททั้งในสวนของการคํานวณ
ความ แข็งแรงความเสียหายของชิ้นสวนและการคํานวณวิเคราะหอุปกรณพื้นฐานทางกลเชนสลัก
เกลียว แบร่ิง เฟอง ฯลฯ ความรูความเขาใจในกลศาสตรพื้นฐานและกลศาสตรของวัสดุรวมไปถึง
ความรูความเขาใจในพื้นฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวของเชน การเขียนแบบทางวิศวกรรม

พื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจักรกล มนุษยเราสรางอารยธรรม Civilization และพัฒนา
ตัวเองขึ้นเหนือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆดวยความสามารถในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร (จากยุคหิน จน
ซับซอนอยางมากในปจจุบัน) ความซับซอนของเคร่ืองจักรกลแสดงถึงความชาญฉลาดของมนุษย
การพัฒนา และ เคร่ืองจักรกลยังดํารงอยูอยางตอเน่ือง และกวางขวางในทุกสาขาอาชีพดวยจํานวน
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ประชากร และการบริโภคอยางไมหยุดยั้งของมนุษยสามารถเปนไปไดเพราะการมีอยูของเคร่ือง
จักรกลซึงผูที่สามารถเรียนรู และการออกแบบเคร่ืองจักรกลได ก็จะมีสวนในการชวยสนับสนุนการ
อยูรอด และคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติพื้นฐานทางวิศวกรรมที่วิศกรผูออกแบบจะตองรูปริมาณ
ขั้นตนในทางฟสิกส มวล (มวลสาร) Mass ระยะทาง (Length) เวลา (Time) อุณหภูมิ (Temperature)
กระแสไฟฟา (Electric Current) ปริมาณโมลโมเลกุล (Substance Mole) ความสวาง แสง
(Luminous Intensity)

ปริมาณพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ควรทราบคือ มวล, เวลา, ความยาว, พื้นที่, ปริมาตร, มุม,
อุณหภูมิ, โมเมนตัม, งาน, กําลังงาน, ความรอน, ความหนาแนน, ความถวงจําเพราะ, อัตราไหล,
ความหนืด, ความเร็ว, ความเรง, แรง, แรงบิด, แรงดัน, ความแข็ง, ความตานทาน, ความเคน, กระแส
ไฟฟา, แรงเคลื่อนไฟฟา, ความตานทานไฟฟา, ความเขมสนามแมเหล็ก

กระบวนการวิเคราะหโครงสรางทางพลศาสตรจําเปนตองอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการวิเคราะหหรือคํานวณหาคาตางๆ เชน ความถี่ รูปรางการสั่นสะเทือน และการตอบสนอง
เชิงพลวัต สวนขอมูลเบื้องตนตางๆของแตละอิลลิเมนตที่ประกอบขึ้นเปนระบบ เชน คาของมวล
สปริง และความหนวง ที่อยูในรูปเมทริกซน้ันอาจอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณซึ่ง
กระบวนการวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมโดยทั่วไปประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี

 การสรางและเลือกแบบจําลองโครงสรางที่เหมาะสม
 การแบงโดนเมนของปญหาออกเปนอิลลิเมนตยอย ๆ
 การเลือกชนิด ขนาด และจํานวนพิกัดแตละอิลลิเมนตของแตละชิ้นสวนของ

โครงสราง
 การกําหนดคุณสมบัติเชิงกลของแบบจําลอง
 การกําหนดเงื่อนไป ขอบเขต และจุดรองรับของระบบ (Boundary Condition)

อยางไรก็ตามการที่จะไดผลลัพธที่มีความถูกตองเที่ยงตรงน้ัน ผูวิเคราะหจําเปนตองมีองค
ความรูในหลาย ๆ ดาน นับต้ังแตคณิตศาสตรขั้นสูง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความเขาใจในสวน
โปรแกรมคอมพิวเตอรและประสบการณการใชกราฟกซอฟแวรบนเคร่ืองคอมพิวเตอร

ดังน้ันการศึกษาในงานวิจัยน้ีจึงไดแบงวิธีดําเนินการทดลองออกเปน 3 สวนคือ การ
วิเคราะหแบบจําลองวัดคาดวย ตลับลูกปนใหม ตลับลูกปนเร่ิมสึกหรอ และตลับลูกปนที่สึกหรอ
และทําใหเกิดความเสียหายตอ ฮารดิสกไดรฟ เทคนิคการวัดเพื่อใหไดผลที่สอดคลองในการหา
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รูปรางและความถี่ธรรมชาติของชองทดสอบ ซึ่งผลที่ไดจะเปนประโยชนในรูปแบบของ
แบบจําลองทางโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวประยุกตใชในการวิเคราะหผลลัพธอ่ืนๆตอไปได

รูปที่ 3.1 แผนผันแสดงการออกแบบเคร่ืองจักรกลทั่วไป

3.1 โครงสรางของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
การศึกษาและวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดสอบที่ไดรับผลกระทบจากการสึก

หรอของตลับลูกปนของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟน้ัน มีปญหาดังที่ไดกลาวไปขางตน ซึ่งได
ศึกษาและวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดสอบกับตลับลูกปน (Bearing) ซึ่งเคร่ืองทดสอบมี
ขนาดความกวาง 183 เซนติเมตร ความยาว 544 เซนติเมตร และความสูง 283 เซนติเมตร โดยมี
นํ้าหนักประมาณ 6500 กิโลกรัม ดังแสดงในรูปที่ 3.1
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รูปที่ 3.2 เคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ

รูปที่ 3.3 โครงสรางของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ

ตลับลูกปนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6.3 เซนติเมตร จํานวนเฟอง 40 เฟองแตละเฟองหาง
กัน 0.25 เซนติเมตรและความหนา 1.65 เซนติเมตร ซึ่งการหมุนหน่ึงรอบไดระยะทาง 10 เซนติเมตร
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รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะของตลับลูกปนโดยแบงออกเปน 3 ประเภท Proper bearing (ตลับใหม)
Almost improper bearing (เร่ิมมีการสึกหรอ) และ Improper bearing (สึกหรอ)

รูปที่ 3.4 ตลับลูกปนที่ทําใหเกิดการสั่น

รูปที่ 3.5 ลักษณะการเคลื่อนที่ของตลับลูกปน

การเคลื่อนที่ของแขนกลของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟน้ันใชมอเตอรเปนตัวตนกําลัง
สงกําลังขับเคลื่อนผานเพลา (Shaft) เพื่อใหตลับลูกปนทั้งตัวบนและตัวลางขับเคลื่อนไปบนราง
เกียร (Rack) พรอมกัน ตลับลูกปนดังรูปที่ 3.3 เปนตัวขับเคลื่อนแขนกล หนาที่การทํางานของแขน
กลคือการเคลื่อนที่เพื่อนําฮารดดิสกไดรฟเขาและออกจากเคร่ืองทดสอบซึ่งการเคลื่อนที่ใชความเร็ว
125 เซนติเมตรตอวินาทีในแนวนอน (X-axis) และเคลื่อนที่ในแนวต้ังโดยใชความเร็ว 92
เซนติเมตรตอวินาที (Z-axis) ซึ่งการเคลื่อนที่ทั้งสองแกนน้ีจะเคลื่อนที่ไปพรอมๆกันและใน
ขณะเดียวกันน้ันฮารดดิสกไดรฟยังคงดําเนินการทดสอบอยางตอเน่ืองโดยไมมีการหยุด

61

รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะของตลับลูกปนโดยแบงออกเปน 3 ประเภท Proper bearing (ตลับใหม)
Almost improper bearing (เร่ิมมีการสึกหรอ) และ Improper bearing (สึกหรอ)

รูปที่ 3.4 ตลับลูกปนที่ทําใหเกิดการสั่น

รูปที่ 3.5 ลักษณะการเคลื่อนที่ของตลับลูกปน

การเคลื่อนที่ของแขนกลของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟน้ันใชมอเตอรเปนตัวตนกําลัง
สงกําลังขับเคลื่อนผานเพลา (Shaft) เพื่อใหตลับลูกปนทั้งตัวบนและตัวลางขับเคลื่อนไปบนราง
เกียร (Rack) พรอมกัน ตลับลูกปนดังรูปที่ 3.3 เปนตัวขับเคลื่อนแขนกล หนาที่การทํางานของแขน
กลคือการเคลื่อนที่เพื่อนําฮารดดิสกไดรฟเขาและออกจากเคร่ืองทดสอบซึ่งการเคลื่อนที่ใชความเร็ว
125 เซนติเมตรตอวินาทีในแนวนอน (X-axis) และเคลื่อนที่ในแนวต้ังโดยใชความเร็ว 92
เซนติเมตรตอวินาที (Z-axis) ซึ่งการเคลื่อนที่ทั้งสองแกนน้ีจะเคลื่อนที่ไปพรอมๆกันและใน
ขณะเดียวกันน้ันฮารดดิสกไดรฟยังคงดําเนินการทดสอบอยางตอเน่ืองโดยไมมีการหยุด
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รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะของตลับลูกปนโดยแบงออกเปน 3 ประเภท Proper bearing (ตลับใหม)
Almost improper bearing (เร่ิมมีการสึกหรอ) และ Improper bearing (สึกหรอ)

รูปที่ 3.4 ตลับลูกปนที่ทําใหเกิดการสั่น

รูปที่ 3.5 ลักษณะการเคลื่อนที่ของตลับลูกปน

การเคลื่อนที่ของแขนกลของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟน้ันใชมอเตอรเปนตัวตนกําลัง
สงกําลังขับเคลื่อนผานเพลา (Shaft) เพื่อใหตลับลูกปนทั้งตัวบนและตัวลางขับเคลื่อนไปบนราง
เกียร (Rack) พรอมกัน ตลับลูกปนดังรูปที่ 3.3 เปนตัวขับเคลื่อนแขนกล หนาที่การทํางานของแขน
กลคือการเคลื่อนที่เพื่อนําฮารดดิสกไดรฟเขาและออกจากเคร่ืองทดสอบซึ่งการเคลื่อนที่ใชความเร็ว
125 เซนติเมตรตอวินาทีในแนวนอน (X-axis) และเคลื่อนที่ในแนวต้ังโดยใชความเร็ว 92
เซนติเมตรตอวินาที (Z-axis) ซึ่งการเคลื่อนที่ทั้งสองแกนน้ีจะเคลื่อนที่ไปพรอมๆกันและใน
ขณะเดียวกันน้ันฮารดดิสกไดรฟยังคงดําเนินการทดสอบอยางตอเน่ืองโดยไมมีการหยุด
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3.2 ลักษณะการเคล่ือนที่ของแขนกลของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
หลักการในการเคลื่อนที่ของแขนกลน้ันจะโดนควบคุมโดย Matrix Coordinator ซึ่งจะ

กําหนดตําแหนงใหแขนกลเคลื่อนที่ เพื่อนําฮารดดิสกไดรฟเขาไป ในเคร่ืองทดสอบและใน
ขณะเดียวกันก็จะนําฮารดดิสกไดรฟที่ทดสอบเสร็จแลวออกจากเคร่ืองจะทําแบบน้ีสลับกันเขาออก
ตลอดเวลาโดยจะหยุดเพื่อการซอมบํารุงเทาน้ัน ซึ่งจากสาเหตุน้ีเองที่ทําใหตลับลูกปนเกิดการสึก
หรอและผลตอมาก็คือเกิดการกระแทกกันระหวางเฟองเพิ่มมาขึ้นและจะเปนแหลงกําเหนิดของ
vibration ตามมา

รูปที่ 3.6 แสดงการเคลื่อนที่ของแขนกลของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ

3.2.1 การเคลื่อนท่ีในแนวตั้ง
การเคลื่อนที่ของแขนกลในแนวต้ัง (Z-Axis) เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 0.92 เมตรตอ

วินาที ซึ่งความสูงของแขนกลเทากับ 2.50 เมตรซึ่งใชความเร็วรวมประมาณ 3 วินาทีเพราะวาการ
ออกแบบของเซอรโวมอเตอรน้ันจะตองใชเวลาสําหรับ Acceleration และ Deceleration ดวยจึงทํา
ใหเวลาโดยรวมเพิ่มขึ้น แตการเคลื่อนที่ในแนวแกนต้ังไมสงผลกระทบตอการทดสอบ ฮารดดิสก
ไดรฟเพราะวาการเคลื่อนที่ในแนวแกนต้ังน้ีการขับเคลื่อนโดยใชสายพานซึ่งจะทําใหเกิดการ
สั่นสะเทือนที่ตํ่ากวา 70 mg
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รูปที่ 3.7 แสดงการเคลื่อนที่ของแขนกลในแตละชวงเวลา

3.2.2 การเคลื่อนท่ีในแนวนอน
แขนกลเคลื่อนที่ในแนวแกนนอน (X-axis) เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 1.25 เมตรตอ

วินาที ซึ่งเคลื่องทดสอบมีความยาว 4.81เมตรใชเวลาในการเคลื่อนที่ประมาณ 4.64 วินาทีการ
เคลื่อน ที่ของแขนกลในแนวนอน ที่ทําใหเกิดการสั่นสะเทือนและกอใหเกิดความเสียหายตอ
ฮารดดิสกไดรฟ เพราะวาการเคลื่อนที่ในแนวนอนน้ีใชการเคลื่อนที่บน Rack & Pinionเมื่อไหรก็
ตามที่เกิดการสึกหรอจะทําใหเกิดการกําเหนิดการสั่นสะเทือน และ การสั่นสะเทือนจากจุดน้ีจะ
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆเพราะวาชองวางระหวาง Rack & Pinion เพิ่มขึ้นปญหาน้ีเองที่ทําใหวิศวกร ตอง
หาทางตรวจจับเพื่องวางแผนการซอมบํารุงไดอยางมีประสิทธิภาพ

แขนกลที่ทําหนาที่ในการเคลื่อนขนยาย ฮารดดิสกไดรฟ น้ันมีขนาดความสูง 250
เซนติเมตร ฐานกวาง 75 เซนติเมตร มวลประมาณ 85 กิโลกรัม ซึ่งนํ้าหนักทั้งหมดจะถายลงมายัง
รางเกียร (Rack) ดานลางและขับเคลื่อนโดยใชเกียร (Gear) ซึ่งขบวนการน้ีเรียกวา Rack & Pinion
ดังแสดงในรูปที่ 3.4

3.3 การกําหนดคุณสมบัติเชิงกล
คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เชน ความแข็ง (Hardness) ความแข็งแรง (Strength) ความเหนียว

(Ductility) ฯลฯ เปนสิ่งที่จะบอกวาวัสดุน้ันๆ สามารถที่จะรับหรือทนทานแรง หรือพลังงานเชิงกล
ภายนอกที่มากระทําไดดีมากนอยเพียงใด ในงานวิศวกรรมคุณสมบัติเชิงกลมีความสําคัญมากที่สุด
เพราะเมื่อเราจะเลือกใชวัสดุใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกที่จะนํามาพิจารณาก็คือ คุณสมบัติเชิงกลของมัน การ
ที่เคร่ืองจักรหรืออุปกรณใดๆ จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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เพื่อใหไดผลการศึกษาบรรลุเปาหมายที่วางไวน้ัน จึงกําหนดใหคุณสมบัติของของตลับ
ลูกปน โดยแบงเปน 3 รูปแบบคือ

 Proper bearing (ใหม)
 Almost improper bearing (เร่ิมมีการสึกหรอ)
 Improper bearing (สึกหรอ)

3.4 การกําหนดเงื่อนไขและขอบเขต
เงื่อนไขหรือขอบเขต (Boundary Condition) ของอิลลิเมนตในระบบพลวัต จําแนกออกได

เปนสองประเภทคือ เงื่อนไขที่อยูในรูปของแรง และเงื่อนไขที่อยูที่ในรูปของการกระจัด ซึ่งใน
งานวิจัยน้ีไดกําหนดใหเปนแบบไมมีแรงภายนอกมากระทํากับแบบจําลองของชองทดสอบ ดังน้ัน
จึงมีแตเฉพาะเงื่อนไขในรูปของการกระจัด ซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขและขอบเขตตางๆ ดังน้ี

3.4.1 เงื่อนไขเร่ิมตนและจุดรองรับของระบบ
การทดลองน้ีไดมีการกําหนดใหแบบจําลองของชองทดสอบน้ัน ไมมีการเคลื่อนที่

ของฮารดดิสคไดรฟ แตกําหนดใหแขนกลเคลื่อนที่เขาและออกดังน้ันจึงกําหนดใหมีจุดติดต้ัง
เซนเซอรเพื่อตรวจจับการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสึกหรอของตลับลูกปนใหยึดติดแบบตายตัวอยู
บนคานที่รองรับการเคลื่อนที่ของแขนกล

3.4.2 เงื่อนไขผิวสัมผัสระหวางชิ้นงาน
การศึกษาและวิเคราะหแบบจําลองของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสคไดรฟเปนลักษณะ

สถิตยศาสตร และไดพิจารณาเปนวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid Body) จึงกําหนดเงื่อนไขผิวสัมผัสของ
ชิ้นงานเปนเน้ือเดียวกัน (Rigidly join bodies together) ซึ่งจะใชการประกบติดของเฟองที่ใช
ขับเคลื่อนกับชุดรองรับการเคลื่อนที่ของแขนกล

3.5 ผลการวิเคราะห
การศึกษาและวิเคราะห นอกจากจะทําใหเราไดทําความเขาใจในทางทฤษฎีและขั้นตอน

การหาสรางสมการตลอดจนขบวนการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแลว การทําความเขาใจในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปน้ันมีความจําเปนที่ตองศึกษาควบคูกันไปดวย เพราะวาปญหาในทางปฏิบัติมี
รูปรางลักษณะที่ซับซอนและตองการอิลลิเมนตเปนจํานวนมาก

ความเขาใจหลักการพื้นฐานการคํานวณ และกระบวนการในการออกแบบเคร่ืองจักรกล
เบื้องตนทําใหสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับการใชงานอยางถูกตอง
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และเหมาะสมทั้งทางวิศกร และ ตนทุน ซึ่งจะทําใหการออกแบบการตรวจสอบสภาพคร่ืองจักรกล
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพการใชงานอยางแทจริง

สามารถรวบรวมแนวคิดการออกแบบเพื่อนําไปตอยอด และทําความเขาใจในระดับสูงขึ้น
เพื่อเปนการพัฒนาเคร่ืองจักรกลที่มีความซับซอนมากขึ้นตอไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหการสั่นเปรียบเทียบกับเทคนิคการวัด

การทดลองเพื่อหาการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดสอบ ที่มีขนาดกวาง 183 เซนติเมตรยาว
540 เซนติเมตรสูง 250 เซนติเมตรและนํ้าหนักประมาณ 8000 กิโลกรัม ซึ่งชุดแขนกลที่เคลื่อนที่เขา
ออกดวยความเร็ว 675 รอบตอนาทีหรือ 125 เซนติเมตรตอวินาที และเคลื่อนขึ้นลงดวยความเร็ว
550 รอบตอนาทีหรือ 92 เซนติเมตรตอวินาทีทั้งสองแกนน้ีใช เซอรโวแอมปริไฟเออร ในการ
ควบคุม มอเตอรโดยมอเตอรจะสงกําลังขับเคลื่อนผานเพลาโดยใชตลับลูกปนที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6.3 เซนติเมตรความหนา 1.65 เซนติเมตรขับเคลื่อนอยูบน Rack ซึ่งนํ้าหนักรวมของแขน
กลที่ถายลงมาบน Rack ประมาณ 85 กิโลกรัม ซึ่งงานวิจัยน้ีไดติดต้ัง Vibration sensor ไวบนราง
เกียร (Rack) โดยนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหหาความถี่ที่เกิดจากตลับลูกปน เพื่อศึกษาการสึกหรอ
ของตลับลูกปนของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟดวยเทคนิคการวัดซึ่งในบทน้ีเปนผลการทดลอง
ที่ไดจากการวัดคาจริงของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟแลวนําผลลัพธที่ไดไปเปรียบเทียบกับผล
จากตลับลูกปนทั้ง 3 แบบ

1. ตลับลูกปนใหม (Proper Bearing)
2. ตลับลูกปนเร่ิมมีการสึกหรอ (Almost Improper Bearing)
3. ตลับลูกปนสึกหรอ (Improper Bearing)
การเปรียบเทียบการสั่นทําภายใตเงื่อนไขเดียวกันคือทําการทดลองที่เคร่ืองทดสอบเดียวทํา

การทดลองซ้ําๆดวยขบวนการเดียวกันซึ่งทําทั้งหมด 8 เคร่ืองทดสอบ นําขอมูลที่ไดจากแตละเคร่ือง
มาหาคาเฉลี่ย ซึ่งคาเฉลี่ยน้ีจะแยกตามชนิดของตลับลูกปนทั้งสามแบบแลวนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อ
หาความแตกตางโดยจะนําคาที่ไดจากการตลับลูกปนที่สึกหรอเพื่อเปนดัชนีในการตรวจจับตลับ
ลูกปนที่เร่ิมสึกหรอ ซึ่งวิธีการน้ีจะทําใหชางซอมบํารุงสามารถรูไดวาตลับลูกปนที่เร่ิมสึกหรอน้ัน
สรางแรงสั่นสะเทือนมาที่คาเทาไหรซึ่งจะใชคาสั่นสะเทือนน้ีเปนคาที่จะใชในการตรวจจับวา
จะตองทําการเปลี่ยนตลับลูกปนเมื่อไหร เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่จะตามมาซึ่งขบวนการ
การน้ีเรียกวา การคาดคะเน (Prediction Maintenance) ซึ่งการคาดคะเนน้ีใชขอมูลทางวิศวกรรมจาก
การใช เซนเซอร ตรวจจับแลวนําขอมูลน้ันมาใชในการตัดสินใจ
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4.1 ข้ันตอนการวัดการสั่นสะเทือน
ในขั้นตอนสําหรับการวัด และการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักรกลโดยใช

เซนเซอรวัดการสั่นสะเทือนน้ัน มีขั้นตอนและรายละเอียดในการดําเนินการดังน้ี

รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการวัดการสั่นสะเทือน

4.2 อุปกรณการทดลองและตําแหนงการติดตั้ง
4.2.1 อุปกรณสําคัญท่ีใชในการทดลอง

1. เคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟซึ่งใชแขนกลในการทําหนาที่เปนตัวเคลื่อนยาย
ฮารดดิสกไดรฟเขาไปในเคร่ืองเพื่อทําการทดสอบและในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ในการเคลื่อนยาย
ฮารดดิสกไดรฟที่ทดสอบเสรจแลวออกจากเคร่ืองทดสอบดวย

67
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รูปที่ 4.2 แสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแขนกล

2. ชุดอุปกรณวัดการสั่นที่ เกิดจากตลับลูกปน (Bearing) ซึ่งทําหนาที่ เปนตัว
ขับเคลื่อนแขนกลเพื่อใชสําหรับการหาความถี่ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแขนกลบนเคร่ือง
ทดสอบฮารดดิสกไดรฟ

รูปที่ 4.3 แสดงตําแหนงการติดต้ังเซนเซอร

3. อุปกรณวัดการสั่นสะเทือน (Dynamic Signal Analyzer) ใชสําหรับวัดคาการ
สั่นสะเทือนพรอมบันทึกผลลัพธที่ ใชในการทดลอง ซึ่ง เปนผลิตภัณฑของบริษัท Kistler
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Measurement Technologies รุน 10-32 UNF-2B Thread โดยรายละเอียดตางๆ ของอุปกรณวัดการ
สั่นแสดงที่ภาคผนวก ค.

รูปที่ 4.4 แสดงอุปกรณวัดการสั่นสะเทือน

4. อุปกรณตรวจวัดความเรง(Accelerometer Sensor) ใชเปนตัวตรวจวัดการ
สั่นสะเทือนของชองทดสอบ ซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัท Kistler รุน 10-32 UNF-2B สามารถวัดคา
ไดสามแกนพรอมๆกัน โดยรายละเอียดตางๆ ของอุปกรณตรวจวัดความเรงแสดงที่ภาคผนวก ค.

5.

รูปที่ 4.5 แสดงเซนเซอรวัดการสั่นสะเทือน

4.2.2 การติดตั้งอุปกรณในการทดลอง
การติดต้ังอุปกรณการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 4.6 โดยติดต้ังอุปกรณตรวจวัด

ความเรงไวที่ขางบนตรงกับแกนเคร่ืองเขยาสั่น เพื่อนําสัญญาณที่วัดไดไปวิเคราะหโดยใช
Dynamic Signal Analyzer ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและเก็บยันทึกผลการทดลอง โดยขอมูลที่
วัดไดทั้งหมดน้ันจะถูกเก็บไวที่คอมพิวเตอรเพื่อนํามาวิเคราะหผลการทดลองตอไป
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4.3 การทดสอบการสั่นแบบคัดแยกตลับลูกปน (Physical Damage)
การทดสอบหาความถี่ที่เกิดขึ้นจากตลับลูกปนตามสภาพที่สึกหรอแบงออกเปน 3 รูปแบบ

คือตลับลูกปนใหม (Proper bearing) ตลับลูกปนเร่ิมสึกหรอ (Almost Improper bearing) และตลับ
ลูกปนที่สึกหรอ (Improper bearing) ทําการทดลองกับทั้ง 3 แบบน้ีซ้ําๆ 5 รอบโดยใน 5 รอบน้ัน
กําหนดใหการเคลื่อนที่ของแขนกลเคลื่อนที่จากตําแหนงเร่ิมตนเดียวกันคือตําแหนง Home และจะ
เคลื่อนที่ไปยังตําแหนงสุดทายของแตละ Common Base Unit น้ันๆซึ่งมีทั้งหมด 4 ตําแหนงตอ 1
เคร่ืองทําแบบเดียวกันน้ีกับ 3 Type ของ bearing กับ 8 เคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ โดยติดต้ัง
เซนเซอรไวที่ตําแหนงเดียวกันทุกเคร่ืองดังแสดงในรูปที่ 4.6

4. ติดต้ังเซนเซอรและอุปกรณที่ใชทําการทดลอง ดังรูปที่ 4.7
5. เปลี่ยนตลับลูกปนทั้ง 3 แบบโยทําการทดลองดวยเงื่อนไขเดียวกัน
6. ปรับเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของแขนกลใหเคลื่อนคลอบคลุมทั้งเคร่ืองทดสอ บโดย

กําหนดใหเคลื่อนที่แยกตาม CBU และครอบคลุมทั้งเคร่ือง
7. บันทึกผลการสั่นที่ไดดวย Program DEWESoft version 7.

รูปที่ 4.6 แสดงขั้นตอนในการทดลอง
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รูปที่ 4.7 แสดงตําแหนงการติดต้ังอุปกรณวัดการสั่นสะเทือน

4.4 ผลการทดสอบการสั่น
สําหรับการทดลอง จะทําการวิเคราะหหาคาความถี่ที่เกิดจากการสึกหรอของตลับลูกปน

ของเคร่ืองเคร่ืองทดสอบ โดยทําการวิเคราะหการสั่นเปรียบเทียบกันทั้ง 3 แบบแยกตามการสึกหรอ
ของตลับลูกปน

4.4.1 ผลการทดลองการสั่นของตลับลูกปนท่ีชวงความถี่ชวง 1-2400 Hz
จากทั้ง 8 เคร่ืองทดสอบ ฮารดดิสกไดรฟ นําคาที่ไดหาคาเฉลี่ยของการสั่นที่ความถี่

ตาง ๆ ttF sin1.0)(  mm ตามแนวแกน Z ซึ่งจากรูปที่ 4.8 แสดงคา Amplitude ของการสั่นที่
ไดจากการวัด จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวามี 2 ยานความถี่ที่สามารถใชเปนตัวแทนในการ
ตรวจจับไดคือยานความถี่ที่ 201-400 Hz กําเหนิดการสั่นสะเทือนที่ Acceleration 30 mg และยาน
ความถี่ 1001-1200 กําเหนิดการสั่นสะเทือนที่ Acceleration 22 mg (Proper Bearing).
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รูปที่ 4.8 แสดงคา Amplitude ของตลับลูกปน (ใหม)

จากรูปที่ 4.9 แสดงคา Amplitude ของการสั่นที่ไดจากการวัด จากผลการทดลองแสดงให
เห็นวามี 2 ยานความถี่ที่สามารถใชเปนตัวแทนในการตรวจจับไดคือยานความถี่ที่ 201-400 Hz
กําเหนิดการสั่นสะเทือนที่ Acceleration 46 mg และยานความถี่ 1001-1200 กําเหนิดการ
สั่นสะเทือนที่ Acceleration 65 mg (Almost Improper Bearing).
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รูปที่ 4.9 แสดงคา Amplitude ของตลับลูกปนแบบเร่ิมสึกหรอ

รูปที่ 4.10 แสดงคา Amplitude ของการสั่นที่ไดจากการวัด จากผลการทดลองแสดงใหเห็น
วามี 2 ยานความถี่ที่สามารถใชเปนตัวแทนในการตรวจจับไดคือยานความถี่ที่ 201-400 Hz กําเหนิด
การสั่นสะเทือนที่ Acceleration 111 mg และยานความถี่ 1001-1200 กําเหนิดการสั่นสะเทือนที่
Acceleration 80 mg (Improper Bearing).



 

 

 

 

 

 

 

 

74

รูปที่ 4.10 แสดงคา Amplitude ของตลับลูกปนแบบสึกหรอ

รูปที่ 4.11 แสดงคา Vibration (g) ของตลับลูกปนแตละแบบ

4.4.2 ผลการสั่นท่ีแสดงอยูในรูปแบบของโดเมนเวลา
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ตารางที่ 4.1 แสดงคา สั่นสะเทือนของ ตลับลูกปนใหม (Proper Bearing)

ตารางที่ 4.2 แสดงคา สั่นสะเทือนของตลับลูกปนเร่ิมสึกหรอ (Almost Improper Bearing)
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ตารางที่ 4.3 แสดงคา สั่นสะเทือนของตลับลูกปนสึกหรอ (Improper Bearing)

4.5 สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 4.4 แสดงคาความถี่ของ 2 ยานความถี่ที่ 201-400Hz และยานความถี่ 1001-1200Hz
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การสั่นสะเทือนที่เกิดจากตลับลูกปนที่สึกหรอ และทําใหเกิดความเสียหายตอ ฮารดดิสก
ไดรฟ สามารถแยกออกไดสองยานความถี่ คือ 201- 400 Hz ที่ 80 mg และ ยาน 1001- 1200 Hz ที่
110 mg แตการสั่นสะเทือนที่นํามาวางแผนในการซอมบํารุงคือการสั่นสะเทือนที่เกิดจากตลับ
ลูกปนที่เร่ิมมีการสึกหรอซึ่งเปนยานความถี่เดยวกันทั้งสองยานความถี่ คือ 201- 400 Hz ที่ 45 mg
และ ยาน 1001- 1200 Hz ที่ 65 mg

รูปที่ 4.12 แสดงผลการสั่นสะเทือนอยูในรูปแบบของโดนเมนเวลา

รูปที่ 4.13 แสดงคา Vibration ที่ 2 ยานความถี่ที่เกิดขึ้น

จากผลที่ไดจากการใชเทคนิคการวัดเปรียบเทียบจากตลับลูกปนทั้ง 3 รูปแบบ บนเคร่ือง
ทดสอบ ฮารดดิสกไดรฟ 8 เคร่ืองซึ่งทั้ง 8 เคร่ืองน้ันทําการวัดภายใตขอกําหนดเดียวกันทุกประการ
ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกัน จึงสามารถสรุปผลของการวิเคราะหการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทั้งรูปรางการ
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สั่นและความถี่ทั้ง 2 ยานทําใหเราไดทราบคาความถี่ที่แทจริงและสามารถกําหนด Specification
ของการสั่นสะเทือนไดซึ่งอยูในชวงความถี่ 201-400 Hz ที่คาการสั่นสะเทือน 0.041-0.045 g และ
ยานความถี่ 1001-1200 Hz ที่คาการสั่นสะเทือน 0.046-0.065 g ซึ่งทั้งสองยานความถี่น้ีไดนํามาซึ่ง
ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจวาจะทําการหยุดเคร่ืองเพื่อทําการซอมบํารุงเมื่อไหรโดยที่ไมเกิดความ
เสียหายตอผลิตภัณฑของบริษัทรวมทั้งยังสามารถชวยทีมงานวิศกรวางแผนการบํารุงรักษาอยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวย
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

วิทยานิพนธ น้ีไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกลของ ตลับลูกปนกับการ
สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากตลับลูกปนของเคร่ืองทดสอบเพื่อจําแนกสภาพของตลับลูกปนที่เหมาะสม
กับกระบวนการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ โดยใชวิธีตรวจจับการสั่นจากฐาน (Rack & Pinion) และ
เทคนิคการวัดเพื่อหาความถี่ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแขนกล ซึ่งสามารถนําไปสูการวิเคราะห
และแกไขปญหาที่ทําใหเกิดการเสียหายจากการสั่นสะเทือนได พรอมทั้งยังไดพัฒนาระบบตรวจจับ
การสั่นโดยไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาเปนตัวชวยในการเตือนการสั่นของเคร่ืองดวย

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีจึงไดมุงเนนการวิเคราะหปญหาสั่นสะเทือนที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของแขนกลซึ่งใชตลับลูกปนเปนตัวขับเคลื่อนโดยนําวิธีการวัดตามสภาพจริงเปรียบเทียบ
กันระหวาง 3 แบบของตลับลูกปน พรอมทั้งตําแหนงติดต้ังเซนเซอรในการตรวจจับและเทคนิคการ
วัด มาประยุกตใชควบคูกันในการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดสอบซึ่งจะทําใหสามารถ
ทราบความถี่ที่เกิดขึ้นของเคร่ืองทดสอบ

5.1 สรุปผลงานวิจัย
งานวิจัยวิทยานิพนธน้ีบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไวทุกประการ ซึ่งมีผลการวิจัยดังน้ี
ผลของการวิเคราะหการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากสภาพของตลับลูกปนทั้ง 3 รูปแบบน้ัน

ความถี่ที่เกิดขึ้นทําใหเราไดทราบคาความถี่ (Frequency in Hz) ของเคร่ืองทดสอบชนิดน้ีวาชวง
ความถี่ที่สอดคลองกันจะอยูในชวงความถี่ 201-400Hz และ 1001-1200Hz ซึ่งผลที่ไดจากการใช
เทคนิคการวัดจริงจากการเคลื่อนที่บนตลับลูกปนจริงไดผลลัพธที่สอดคลองกันและสามารถ
นํามาใชในการตัดสินใจวาจะหยุดเคร่ืองเพื่อการบํารุงรักษาเมื่อใด

สําหรับเคร่ืองทดสอบที่มีคุณสมบัติทางกลของ ตลับลูกปนที่ เ ร่ิมสึกหรอ (Almost
Improper bearing and Improper bearing) เสื่อมสภาพแลวน้ัน จะทําใหคาการสั่นสะเทือนเปลี่ยนไป
ในชวงความถี่เดียวกันเน่ืองจากคุณสมบัติทางกลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคาการสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้น
(Acceleration in g) สอดคลองกันที่ 2 ชวงความถี่ (201-400Hz และ 1001-1200Hz)

ดั ง น้ั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร สั่ น ส ะ เ ทื อ น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ท ด ส อ บ ช นิ ด น้ี ใ น
ภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ โดยใชการเปรียบเทีบหาการสั่นสะเทือนที่สอดคลองกันตรวจจับ
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ไดที่ 2 ยานความที่ สามารถนําไปสูการวิเคราะหและการวางแผนแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดโดย
มุงเนนไปที่ตลับลูกปนที่เร่ิมสึกหรอและขจัดที่มาของแหลงกําเหนิดการสั่นสะเทือนโดยการเตือน
ใหเปลี่ยนกอนจะเกิดความเสียหาย

จากผลการศึกษาทําใหทราบถึงอายุการใชงานที่เหมาะสมของตลับลูกปนซึ่งเปนแห ลง
กําเหนิดของการการสั่นสะเทือนและนํามาซึ่งขบวนการ Eliminate vibration source เมื่ออายุการใช
งานมากกวา 3 ป

5.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยตอไป
1. ความถี่ของแรงที่กระทําตอเคร่ืองทดสอบทั้งภายนอกและภายในตัวมันเอง ควรมีความถี่

ตํ่ากวาความถี่พื้นฐานของเคร่ืองทดสอบ
2. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของตลับลูกปนมีผลกระทบตอการสั่นสะเทือน

เพราะวาการขับเคลื่อนของแขนกลจะสงกําลังผานตลับลูกปน (Rack & Pinion) ทําใหความถี่และ
รูปรางการสั่นเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกัน ฉะน้ันควรจะศึกษาเพิ่มเติมวาอุปกรณใดที่เปนแหลง
กําเหนิดความถี่น้ีบาง

3. การเพิ่มหรือลดขนาดของมวลของฮารดดิสกไดรฟน้ันจะทําใหชวงความถี่ของชอง
ทดสอบน้ันเปลี่ยนแปลงไปหรือไมและสงผลกระทบตอขบวนการทดสอบหรือไม

4. ในการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเคลื่องทดสอบ ควรพิจารณาลักษณะแรงกระทําจาก
ภายนอกที่เกิดขึ้นตอระบบและชวงความถี่ที่มีผลตอการอาน-เขียนขอมูลในกระบวนการทดสอบ
ฮารดดิสกไดรฟดวย

5. การเคลื่อนที่ของแขนกลที่มีมวล 85 กิโลกรัม บน Rack & Pinion น้ันสามารถที่จะ
กําเหนิดการสั่นไดตลอดเวลา ดวยเทคโนโลยีการผลิตฮารดดิสกไดรฟ น้ันมุงเนนไปที่การเพิ่มความ
จุของขอมูล และ การเพิ่มปริมาณการผลิต ควรจะทําการศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มการ
เคลื่อนที่ใหเร็วขึ้นพรอมกับการลดการสั่นสะเทือนควบคูกันไป งานวิจัยฉบับบน้ีขอแนะนําการนํา
สายพาน (Belt) มาใชแทนรางเกียร (Rack & Pinion)

6. สรางระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนของเคร่ืองแบบอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบใหสามารถ
ตรวจจับการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเร่ิมสึกหรอของตลับลูกปน
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ภาคผนวก ก

การปรับตั้งคาเคร่ืองมือวัดที่ใชทดสอบการสั่นสะเทือน
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การปรับตั้งคาเคร่ืองมือวัดท่ีใชทดสอบการสั่นสะเทือน
ในการทดลองที่ใช เทคนิคการวัดเพื่อวัดการสั่นสะเทือนน้ัน จะใชอุปกรณวัดการ

สั่นสะเทือน (Dynamic Signal Analyzer) ซึ่งมีการต้ังคาเร่ิมตนดังน้ี

รูปที่ ข.1 แสดงหนาตาของ Dynamic Signal Analyzer

ตารางที่ ข.1 การต้ังคาเร่ิมตนในโหมด Display ของการทดลอง
Measurement

Settings Step 1 Step 2 Step 3

Display Format Quad Overall=ON
Scale Axes scale marker X=0 to 200 Y=Auto scale

Y unit Amplitude=Peak
XDCR UNET
=M(DISP)

Measurement Data
Channel 1 to 4
=PWR Spectrum

Trace Coord.
1 to 3
= Linear Magnitude

X-Axis=Linear

Marker Marker = ON Peak Trk = ON
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ตารางที่ ข.2 การต้ังคาเร่ิมตนในโหมด Measurement เพื่อทําการทดลอง
Measurement

Settings Step 1 Step 2 Step 3

Inst Mode FFT Analysis Envelope = ON

Frequency
START = 0 Hz
STOP = 2400 Hz

Step size = 2kHz
Resolution (Lines)
= 200

Window Rectangle

Input
Sensitivity
= 100 mv/g

Source OFF
Average Average = ON Fast Average Update rate = 5



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข

รายละเอียดตางๆ ของชุดอุปกรณวดัการสั่นสะเทือน
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ข.1 รายละเอียดของอุปกรณวัดการสั่นสะเทือน
อุปกรณวัดการสั่นสะเทือน (Dynamic Signal Analyzer) ใชสําหรับวัดคาการสั่นสะเทือน

ซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัท Agilent Technologies รุน 35670A โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองดังน้ี

รูปที่ ข.1 อุปกรณวัดการสั่นสะเทือนของบริษัท Agilent Technologies รุน 35670A

ตารางที่ ค.1 คุณลักษณะของอุปกรณวัดการสั่นสะเทือน

Feature FFT Octave Order Swept
Sine Correction Histogram

/Time
Power Spec CH 1/2/3/4 Yes Yes Yes
Linear Spec CH 1/2/3/4 Yes Yes
Time Channel 1/2/3/4 Yes Yes Yes Yes Yes
Window Time CH 1/2/3/4 Yes Yes
Frequency Response Yes Yes
Coherence Yes
Cross Spectrum Yes Yes
Orbit Yes Yes
Math Function Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Data Register Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Waterfall Register Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Capture CH 1/2/3/4/ Yes Yes Yes Yes Yes Yes
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ตารางที่ ข.1 คุณลักษณะของอุปกรณวัดการสั่นสะเทือน(ตอ)

Feature FFT Octave Order Swept
Sine Correction Histogram

/Time
Composite Power
CH 1/2/3/4

Yes

Order Track CH 1/2/3/4 Yes
RPM Profile Yes
Normalized Variance
CH 1/2/3/4

Yes

Auto Correlation
CH 1/2/3/4

Yes

Cross Correlation Yes
Histogram CH 1/2/3/4 Yes
PDF CH 1/2/3/4 Yes
CDF CH 1/2/3/4 Yes
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ข.2 รายละเอียดของอุปกรณตัวตรวจวัดความเรง
อุปกรณตรวจวัดความเรง (Accelerometer Sensor) ใชเปนตัวตรวจวัดการสั่นสะเทือนของ

ชองทดสอบ ซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัท Kistler รุน 8792A สามารถวัดคาไดสามแกนพรอมๆกัน
โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รูปที่ ข.2 อุปกรณตัวตรวจวัดความเรง



 

 

 

 

 

 

 

 

90

ตารางที่ ข.2 คุณลักษณะของอุปกรณตัวตรวจวัดความเรง
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ภาคผนวก ค

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระหวางศึกษา



 

 

 

 

 

 

 

 

92

รายช่ือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระหวางศึกษา

Kittisak Photiseang and Jiraphon Srisertpol. (2014). Vibration Analysis and Damage Detection
of the Bearing on Hard Disk Drive Tester. Processdings of the International
conference on Intelligent Systems, Data Mining and Information Technology (ICIDIT).
April 21-22, 2014 Bangkok Thailand. : pp. 124-127.
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