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กระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ (HDD) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความสาํคญัของ
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ค่าคงท่ีความหน่วง) ของฉนวนการสั่นของช่องทดสอบ มีผลทาํให้เกิดความบกพร่องและเสียหาย
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Computer is considered a useful tool nowadays, and Hard Disk Drive (HDD) 

is more important of computer component. Therefore, the HDD industry has been 

developed for its better efficiency and reliability in order to satisfy the customers. 

Furthermore, the HDD test process is an important step to claim for the reliability of 

product. This article is to study, conduct an experiment, and analyze the vibration of 

the test chambers slot, which is an apparatus widely used in various industries. The 

vibrations normally cause errors and damages on parts. In case of HDD industry, the 

vibration at the Pocket Slot also presents the poor performance. This study had 

analyzed the property of Isolator in the Pocket Slot by using Modal Analysis. The 

natural frequency of the Pocket Slot was examined by the Measurement Technique, 

and mode shape obtained by simulation. The experiment results demonstrated a useful 

technique for the vibration control of the Pocket Slot in the manufacturing process. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School of Mechanical Engineering  Student’s Signature_________________ 

Academic Year 2011    Advisor’s Signature_________________ 

 

 

 

 

 

 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคทุ์กประการ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบุคคลต่าง ๆ 
ท่ีใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และช่วยเหลืออยา่งดียิง่ ทั้งดา้นวิชาการและดา้นการดาํเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้
ความรู้และใหค้าํปรึกษาแนะนาํดีๆ และคอยผลกัดนัส่งเสริมการทาํวิจยั รวมทั้งใหค้าํแนะนาํในการ
ดาํเนินชีวิตด้วยความเมตตามาโดยตลอดและสละเวลาตรวจสอบแก้ไขให้วิทยานิพนธ์มีความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์เรืออากาศเอก ดร.กนตธ์ร ชาํนิประศาสน์ ท่ีให้คาํแนะนาํท่ี
เป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานวิจยั และใหค้วามรู้ในหลายๆดา้นดว้ยความกรุณาเสมอมา 

ขอขอบคุณ พี่ดิเรก ชมพูศรี และพี่ชูชาติ จนัทหาร ท่ีให้โอกาสในการศึกษาและคาํแนะนาํ
ดีๆ ทั้งในดา้นการทาํงานและการดาํเนินชีวิต 

ขอขอบคุณ นายวินัย ตุม้ทอง ท่ีช่วยคน้ควา้ แนะนําขอ้มูลต่างๆ และทาํการทดลองใน
งานวิจยัน้ีเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ นางสาวปทุมรัตน์ วงษศิ์ริสุพรชยัท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในทุกดา้น รวมทั้ง
ช่วยจดัทาํรูปเล่มวิทยานิพนธ์และคอยเป็นกาํลงัใจเสมอมา 

ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ บณัฑิตศึกษาทุกท่านท่ีให้คาํแนะนาํในดา้นต่างๆ และยงัคอยให้
กาํลงัใจมาโดยตลอด 

สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่
ผูท้าํวิจยั ทั้งในอดีตตลอดจนถึงปัจจุบนั และกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงครอบครัวทุก
ท่านท่ีให้การอบรม เล้ียงดู และส่งเสริมการศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนทาํให้ผูว้ิจยัประสบ
ความสาํเร็จในชีวิตเร่ือยมา 
 

ประเสริฐศิริ  วรัญชิตพงศา 
 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทคดัยอ่ (ภาษาไทย)  ....................................................................................................................... ก 
บทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................... ข 
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ค 
สารบญั ............................................................................................................................................. ง 
สารบญัตาราง ................................................................................................................................... ช 
สารบญัรูป ........................................................................................................................................ ซ 
คาํอธิบายสญัลกัษณ์และคาํยอ่ .......................................................................................................... ฎ 
บทที ่
 1 บทนํา .................................................................................................................................. 1 
  1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ................................................................... 1 
   1.1.1 กระบวนการทดสอบการทาํงานของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ................................. 2 
   1.1.2 TEST CHAMBER ...................................................................................... 5 
  1.2 วตัถุประสงคข์องงานวิจยั ......................................................................................... 8 
  1.3 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ...................................................................................................... 8 
  1.4 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ .......................................................................................... 8 
  1.5 วิธีการดาํเนินงาน ...................................................................................................... 8 
  1.6 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ...................................................................................... 9 
  1.7 การจดัทาํรูปเล่มวิทยานิพนธ์ .................................................................................... 9 
 2 ปริทศัน์วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง ..................................................................... 10 
  2.1 การสัน่สะเทือนคืออะไร ......................................................................................... 11 
  2.2 เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสัน่สะเทือน ............................................................................ 12 
   2.2.1 การสัน่สะเทือน ......................................................................................... 12 
   2.2.2 ท่ีมาของการสัน่สะเทือน (Vibration Source) ............................................ 12 
   2.2.3 รูปแบบของการสัน่สะเทือน (Vibration Type) ......................................... 13 
   2.2.4 ค่าและหน่วยท่ีใชใ้นการวดัการสัน่สะเทือน ............................................. 15

 

 

 

 

 

 



 

 

จ

      สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 

  2.3 ทฤษฎีการสัน่สะเทือน ............................................................................................ 21 
   2.3.1 การเคล่ือนท่ีของการสัน่สะเทือน .............................................................. 21 
   2.3.2 พลศาสตร์ของเคร่ืองจกัร .......................................................................... 26 
   2.3.3 การสัน่อิสระเม่ือมีตวัหน่วงแบบความหนืด .............................................. 27 
  2.4 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการวดั .............................................................................. 32 
   2.4.1 อุปกรณ์ตรวจวดัการสัน่สะเทือน .............................................................. 33 
   2.4.2 สายนาํสญัญาณท่ีใชส้าํหรับการวดัการสัน่สะเทือน .................................. 39 
   2.4.3 เคร่ืองมือวดัและบนัทึกผมการสัน่สะเทือน ............................................... 39 
   2.4.4 คอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ ...................................................................... 41 
  2.5 การติดตั้งและการกาํหนดตาํแหน่งการวดั .............................................................. 42 
   2.5.1 การวางตาํแหน่งของหวัวดัการสัน่สะเทือน .............................................. 42 
   2.5.2 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัการสัน่สะเทือน ............................................... 42 
  2.6 การตรวจวดัและการจดัเกบ็ขอ้มูล........................................................................... 44 
   2.6.1 การแปลงสญัญาณแบบฟเูรียร์ (Fast Fourier Transform, FFT) ................. 45 
   2.6.2 การแสดงผลและเกบ็ขอ้มูล ....................................................................... 46 
  2.7 ปริทศัน์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ............................................................................... 47 
  2.8 สรุป ........................................................................................................................ 48 
 3 วธีิการดําเนินการวจัิย ........................................................................................................ 51 
  3.1 แบบจาํลองโครงสร้างของช่องทดสอบ .................................................................. 52 
  3.2 หลกัการทัว่ไปสาํหรับวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์........................................................... 54 
   3.2.1 ชนิดของอิลลิเมนต ์.................................................................................... 55 
   3.2.2 ขนาดของอิลลิเมนต ์.................................................................................. 58 
  3.3 การกาํหนดคุณสมบติัเชิงกล ................................................................................... 60 
  3.4 สรุป.................... .................................................................................................... 62 
   3.4.1 เง่ือนไขเร่ิมตน้และจุดรองรับของระบบ .................................................... 62 
   3.4.2 เง่ือนไขผวิสมัผสัระหวา่งช้ินงาน .............................................................. 63 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

ฉ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
    
  3.5 ผลการวิเคราะห์ดว้ยระเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์.................................................. 63 
  3.6 สรุปผลการวิเคราะห์ทางไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์............................................................ 64 
 4 ผลการวเิคราะห์การส่ันเปรียบเทยีบแบบจําลองกบัเทคนิคการวดั .................................... 67 
  4.1 ขั้นตอนการวดัการสัน่สะเทือน ............................................................................... 67 
  4.2 อุปกรณ์การทดลองและการติดตั้ง .......................................................................... 68 
   4.2.1 อุปกรณ์สาํคญัท่ีใชใ้นการทดลอง.............................................................. 68 
   4.2.2 การติดตั้งอุปกรณ์ในการทดลอง ............................................................... 70 
  4.3 การทดสอบการสัน่แบบกระตุน้จากฐาน (Base Excitation by Shaker) .................. 70 
  4.4 ผลการทดสอบการสัน่....... ..................................................................................... 71 
   4.4.1 ผลการทดลองการสัน่โดยกาํหนดใหเ้คร่ืองเขยา่ 
    ใชค้วามถ่ีช่วง 30-110 Hz .......................................................................... 71 
   4.4.2 ผลการสัน่ท่ีแสดงอยูใ่นรูปแบบของโดเมนเวลา ........................................ 72 
  4.5 สรุปผลการทดสอบการสัน่ดว้ยเทคนิคการวดัเปรียบเทียบ 
   กบัผลท่ีไดจ้ากโปรแกรม ........................................................................................ 75 
 5 สรุปและข้อเสนอแนะ ....................................................................................................... 76 

  5.1 สรุปผลงานวิจยั ....................................................................................................... 76 
  5.2 ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัต่อไป ................................................................................ 77 
รายการอา้งอิง............................................ ..................................................................................... 78 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. การกาํหนดและปรับตั้งค่าโปรแกรมท่ีใช ้
 วิเคราะห์ปัญหาการสัน่สะเทือน ....................................................................... 80 
ภาคผนวก ข. การปรับตั้งค่าเคร่ืองมือวดัท่ีใชท้ดสอบการสัน่สะเทือน .................................. 83 
ภาคผนวก ค. รายละเอียดต่าง ๆ ของชุดอุปกรณ์วดัการสัน่สะเทือน ...................................... 86 
ภาคผนวก ง. บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ................................................................. 91 

ประวติัผูเ้ขียน ................................................................................................................................. 99 
 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  หน้า 
 
3.1 แสดงค่าความถ่ีธรรมชาติและรูปร่างการสัน่ 5 โหมดแรก ................................................... 66 
4.1 แสดงค่าขนาด Amplitude ของความถ่ีธรรมชาติในแต่ละโหมด .......................................... 72 
4.2 แสดงค่าขนาด Amplitude ท่ีความถ่ีต่างๆ ............................................................................. 72 
4.3 แสดงค่าความถ่ีธรรมชาติและรูปร่างการสัน่จาํนวน5 โหมด ............................................... 75 
ก.1 แสดงการกาํหนดค่าคุณสมบติัต่างๆ ..................................................................................... 81 
ก.2 การตั้งค่าโปรแกรม SolidWorks Simulation. ....................................................................... 81 
ข.1 การตั้งค่าเร่ิมตน้ในโหมด Display ของการทดลอง .............................................................. 84 
ข.2 การตั้งค่าเร่ิมตน้ในโหมด Measurement เพื่อทาํการทดลอง ................................................. 85 
ค.1 คุณลกัษณะของอุปกรณ์วดัการสัน่สะเทือน ......................................................................... 87 
ค.2 คุณลกัษณะของอุปกรณ์ตวัตรวจวดัความเร่ง ....................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูป 
 

รูปที ่    หน้า 
 
1.1    กระบวนการทดสอบ .............................................................................................................. 3 
1.2    กลไกการเคล่ือนท่ีของแขนหวัอ่าน ........................................................................................ 3 
1.3    กระบวนการอ่านและเขียนขอ้มูล ........................................................................................... 4 
1.4    เคร่ืองทดสอบ (Drawing) ....................................................................................................... 6 
1.6    ช่องทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ (Drawing) ................................................................................ 7 
1.7    ช่องทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ (SolidWorks Assembly) .......................................................... 7 
2.1    ตวัอยา่งการสัน่สะเทือนโดยอิสระ (Free Body Vibration) .................................................. 14 
2.2    การสัน่สะเทือนแบบขบกนัหรือเคล่ือนท่ีผา่น (Meshing or Passing Vibration) .................. 14 
2.3    การสัน่สะเทือนจากแรงเสียดทาน (Frictional Vibration) .................................................... 15 
2.4    รอบของการเคล่ือนท่ี (Cycle of Motion) ของเพลา ............................................................. 16 
2.5    รอบของการเคล่ือนท่ี (Cycle of Motion) ของสปริงแผ ่....................................................... 16 
2.6    ขนาดการสัน่สะเทือน (Amplitude) ..................................................................................... 17 
2.7    สปริงท่ีมีวตัถุซ่ึงมีมวล m (kg) แขวนติดอยูท่ี่ปลาย .............................................................. 19 
2.8    การทดสอบความถี่ธรรมชาติของวตัถุท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ................................................ 20 
2.9    ความสมัพนัธร์ะหวา่งการกระจดั ความเร็ว และความเร่ง .................................................... 21 
2.10  การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์โมนิก 2 ค่าโดยท่ีมีมุมเฟสต่างกนั ....................................................... 24 
2.11  การเคล่ือนท่ีแบบไม่เป็นฮาร์โมนิก (Non-harmonic Motion) ............................................... 25 
2.12  (ก) แบบจาํลองของระบบเชิงกลท่ีมีการสัน่แบบอิสระ (ข) แผนภาพวตัถุอิสระของมวล .... 28 
2.13  ผลตอบสนองของระบบที่สัน่อิสระแบบมีความหน่วงตํ่า .................................................... 30 
2.14  ผลตอบสนองของระบบที่สัน่อิสระแบบความหน่วงวิกฤติ ................................................. 31 
2.15  ผลตอบสนองของระบบที่สัน่อิสระแบบความหน่วงสูง ...................................................... 32 
2.16  แสดงการติดตั้งของหวัวดัการกระจดั (Displacement Probe) หรือ Eddy Probes ................. 34 
2.17  แสดงการทาํงานของ Proximity Probe ................................................................................. 35 
2.18  แสดงหวัวดัแบบความเร็ว (Velocity Probe) ......................................................................... 36 
2.19  แสดงหวัวดัแบบความเร่ง (Accelerometers) ........................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 



ฌ 
 

 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

รูปที ่    หน้า 
 
2.20  สายนาํสญัญาณท่ีใชส้าํหรับการวดัการสัน่สะเทือน ............................................................. 39 
2.21  มิเตอร์วดัการสัน่สะเทือน (Vibration Meter) ....................................................................... 40 
2.22  เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ผล (Analyzer) .................................................................. 40 
2.23  เคร่ืองมือวิเคราะห์แบบทนัทีทนัใด (Real-Time Analyzer) .................................................. 41 
2.24 แสดงการตอบสนองต่อความถ่ีสูงสุดของ Mounting แต่ละแบบ ......................................... 44 
2.25 แสดงการตอบสนองต่อความถ่ีธรรมชาติของ Mounting แต่ละแบบ ................................... 44 
2.26 การทาํงานของเคร่ืองวิเคราะห์การสัน่สะเทือนเม่ือผา่นกระบวนการ FFT .......................... 46 
2.27 กราฟโดเมนเวลาที่ประกอบไปดว้ยความถ่ีซอ้นกนัหลายความถ่ี ......................................... 47 
2.28 แสดงความสมัพนัธ์ของการสัน่สะเทือนบนโดเมนเวลากบัโดเมนความถ่ี ........................... 47 
3.1 เคร่ืองทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟและช่องทดสอบ .................................................................. 53 
3.2 แบบจาํลองของฉนวนการสัน่ .............................................................................................. 53 
3.3 แบบจาํลองของช่องทดสอบ ................................................................................................ 54 
3.4 แสดงการแบ่งอิลลิเมนตแ์บบจาํลองของช่องทดสอบพร้อมฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ....................... 55 
3.5 อิลลิเมนตมิ์ติเดียว ................................................................................................................ 56 
3.6 อิลลิเมนตส์องมิติทรงส่ีเหล่ียม ............................................................................................. 56 
3.7 อิลลิเมนตส์องมิติทรงสามเหล่ียม ......................................................................................... 57 
3.8 อิลลิเมนตส์ามมิติชนิดปริซึมหรือชนิดทรงหกหนา้ ............................................................. 57 
3.9 อิลลิเมนตส์ามมิติชนิดกรวยสามเหล่ียมหรือชนิดทรงส่ีหนา้ ............................................... 57 
3.10  แสดงรายละเอียดอิลลิเมนตข์องฉนวนการสัน่ ..................................................................... 58 
3.11 แสดงรายละเอียดอิลลิเมนตข์อง Lock/Unlock Pocket ......................................................... 58 
3.12 แสดงรายละเอียดอิลลิเมนตข์อง Pocket Slot ....................................................................... 59 
3.13 แสดงรายละเอียดอิลลิเมนตข์องฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ................................................................. 59 
3.14 แสดงรายละเอียดช้ินส่วนของช่องทดสอบ .......................................................................... 60 
3.15 แสดงรายละเอียดของฉนวนการสัน่ ..................................................................................... 61 
3.16 แสดงรายละเอียดของช่องทดสอบ ....................................................................................... 61 
3.17 แสดงรายละเอียดของช่องทดสอบ ....................................................................................... 62 
 

 

 

 

 

 

 



ญ 
 

 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

รูปที ่    หน้า 
 
3.18 แสดงการกาํหนดจุดรองรับแบบจาํลองของช่องทดสอบ ..................................................... 63 
3.19 รูปร่างการสัน่ท่ีความถ่ีธรรมชาติโหมดท่ี 1 .......................................................................... 64 
3.20 รูปร่างการสัน่ท่ีความถ่ีธรรมชาติโหมดท่ี 2 .......................................................................... 65 
3.21 รูปร่างการสัน่ท่ีความถ่ีธรรมชาติโหมดท่ี 3 .......................................................................... 65 
3.22 รูปร่างการสัน่ท่ีความถ่ีธรรมชาติโหมดท่ี 4 .......................................................................... 65 
3.23 รูปร่างการสัน่ท่ีความถ่ีธรรมชาติโหมดท่ี 5 .......................................................................... 66 
4.1 ขั้นตอนการวดัการสัน่สะเทือน ............................................................................................ 68 
4.2 แสดงลกัษณะของช่องทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ................................................................... 68 
4.3 แสดงชุดอุปกรณ์กาํเนิดการสัน่ ............................................................................................ 69 
4.4 แสดงอุปกรณ์วดัการสัน่สะเทือน ......................................................................................... 69 
4.5 แสดงอุปกรณ์ตรวจวดัความเร่ง ............................................................................................ 70 
4.6 แสดงอุปกรณ์วดัการสัน่สะเทือน ......................................................................................... 71 
4.7 แสดงค่า Amplitude ของแต่ละความถ่ี ................................................................................. 71 
ก.1  แสดงหนา้ต่างท่ีใชต้ั้งค่าเง่ือนไขของโปรแกรม ................................................................... 82 
ข.1  แสดงหนา้ตาของ Dynamic Signal Analyzer ....................................................................... 84 
ค.1 อุปกรณ์วดัการสัน่สะเทือนของบริษทั Agilent Technologies รุ่น 35670A .......................... 87 
ค.2 อุปกรณ์ตวัตรวจวดัความเร่ง ................................................................................................ 89 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ยอ้นกลบัไปในยคุท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมหนกัในทวีปยโุรปท่ีเร่ิมมีการผลิต

แบบปริมาณมาก  จนถึงยุคท่ีเ ร่ิมมีการแข่งขันกันมากข้ึนทั้ งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล ยานยนต ์และผลิตภณัฑท์างวิศวกรรมต่าง ๆ ทาํให้การลดตน้ทุนการผลิตเป็นเร่ืองท่ี
ทุกบริษทัพยายามดาํเนินการ ตรงน้ีเองท่ีเร่ืองของการสั่นสะเทือนเร่ิมเขา้มาเก่ียวขอ้งกล่าวคือ เม่ือ
โครงสร้างนํ้ าหนกัเบาขึ้นก็มีคาํถามต่อว่า แลว้เร่ืองความแข็งแรงทนทานจะเป็นอย่างไร ทาํให้
วิศวกรผูอ้อกแบบจาํตอ้งหาวิธีกระบวนการดา้นการออกแบบที่เหมาะสมท่ีสุด (Optimal design)  

ปัจจุบนัการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรมและกลยทุธ์งานบาํรุงรักษาแบบตาม
สภาพ (Condition Based Maintenance) มีความสาํคญัมากยิ่งข้ึน โดยกลยุทธ์งานบาํรุงรักษาตาม
สภาพนั้นเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัรไดว้่า เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้
ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชง้านไดต้ามปกติหรือไม่ เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถป้องกนั
ความเสียหายเน่ืองจากเคร่ืองจกัรหยดุกะทนัหนั (Break down) ไดดี้ โดยกลยทุธ์การบาํรุงรักษาตาม
สภาพนั้น ส่ิงสาํคญัหรือหวัใจในงานบาํรุงรักษาตามสภาพคือ การตรวจสอบเคร่ืองจกัร (Inspection) 
ซ่ึงดชันีท่ีไดรั้บความนิยมในการตรวจสอบเคร่ืองจกัร คือการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration 
Analysis) เน่ืองจากการวิเคราะห์การสัน่สะเทือน เป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถทาํนายความเสียหายของ
เคร่ืองจกัรเช่น การเสียสมดุล (Unbalance), การเยื้องศูนย ์(Misalignment) , การสึกหรอของฟันเกียร์ 
(Worn gear) และความเสียหายของแบร่ิง (Bearing defect) เป็นตน้ และยงัสามารถทราบแนวโนม้ท่ี
อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรกาํลงัเกิดความเสียหายข้ึนไดด้ว้ย 

เน่ืองจากเทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูลถูกพฒันาอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการใช้งานใน
รูปแบบต่างๆ ดงันั้นความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูลจึงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประมวลผลและอุปกรณ์
จดัเก็บขอ้มูลหรือฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ เป็นตน้ ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟเป็นอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งแพร่หลาย โดยขีดความสามารถในการจดัเกบ็ขอ้มูลของตวัฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ปกติจะข้ึนอยู่
กบัความเร็วรอบการหมุนของจานดิสค์หรือความเร็วในการอ่านและเขียนขอ้มูลของตวัหัวอ่าน
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ขอ้มูล ดงันั้นในการหมุนท่ีความเร็วรอบค่อนขา้งสูง การสั่นสะเทือนจึงเป็นอีกปัจจยัท่ีตอ้งไดรั้บ
การศึกษาและควบคุม 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ซ่ึงในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟนั้นก็มีเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีใชใ้น
การผลิตเป็นสินคา้ออกมาสู่ตลาด โดยกระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟเป็นกระบวนการหน่ึงท่ี
มีความสําคญัของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ในทางดา้น
คุณภาพของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ โดยฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟทุกตวัตอ้งผ่านกระบวนการทดสอบก่อนส่งออก
จาํหน่าย เพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ในทางดา้นคุณภาพของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ซ่ึงเคร่ืองจกัรท่ีใช้
ในการทดสอบนั้นกเ็ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการสั่น และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
โดยอาจเกิดจากคุณสมบติัต่างๆของอุปกรณ์ เช่น คุณสมบติัทางกลของฉนวนการสั่น(Isolator) ของ
ช่องทดสอบ (Pocket Slot) หรือความถ่ีธรรมชาติของระบบ เป็นตน้ 

1.1.1 กระบวนการทดสอบการทาํงานของฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟ 
 ในกระบวนการทดสอบการทาํงานของฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟ โดยทัว่ไปนั้นจะมีอยู่ 2 

ส่วนหลกั ๆ คือ 

•  Initial Test (SP) 
 โดยในส่วนของ Initial Test ก็จะทาํการทดสอบการติดต่อและการทาํงานเบ้ืองตน้

ของระบบกลไกต่างๆ ของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ เช่น การทาํการทดสอบในการติดต่อและส่งคาํสั่งการ
ทาํงานให้กบัฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ (Serial Communication Test) หรือทดสอบการเคล่ือนท่ีของกลไก 
(Mechanical Scan) เช่น การหมุนของมอเตอร์, การเคล่ือนท่ีของแขนหัวอ่านและก็การทาํ servo 
tuning เป็นตน้ 
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1.1.2 TEST CHAMBER 
 เคร่ืองทดสอบ (TEST CHAMBER) เป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นการทดสอบการทาํงานของ

ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟซ่ึงเคร่ืองทดสอบนั้นจะมีระบบการทาํงานหลกั ๆ อยู ่3 ส่วน คือ 
  1. ระบบควบคุมการทาํงานหลกั 

 โดยจะมีชุดคอมพิวเตอร์ใชใ้นการควบคุมการทาํงานหลกัทั้งหมดของเคร่ืองจกัรท่ี
ประกอบไปดว้ยจอแสดงผล ท่ีใชแ้สดงผลการทดสอบการทาํงานของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟและใชใ้นการ
ติดต่อระหวา่งผูใ้ชง้านกบัเคร่ืองจกัร 
  2. ส่วนของช่องรองรับการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ 

 ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถควบคุมการจ่ายแรงดันและ
กระแสไฟฟ้าให้กับ ฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟเพื่อทาํให้ฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟสามารถเร่ิมทาํการทดสอบการ
ทาํงานได ้
  3. ส่วนของการควบคุมคาํสัง่ในการสัง่งาน 

 ในส่วนน้ีจะใช ้Micro Controller เพื่อควบคุมการทาํงานของระบบที่ประกอบไป
ดว้ยระบบการระบายความร้อนของเคร่ืองจกัรและฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบการ
ทาํงานและอีกส่วนหน่ึงใชใ้นการควบคุมการจ่ายแรงดนัและกระแสไฟฟ้าให้กบัช่องรองรับการ
ทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ   ซ่ึงการทาํงานของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟนั้นจะเร่ิมจากการท่ีผูใ้ชง้านสั่งงานผา่น
คอมพิวเตอร์ควบคุมหลกั โดยจะให้มีการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟในรูปแบบและตาํแหน่งใดใน
เคร่ืองจกัรโดยหลงัจากนั้นเคร่ือง คอมพิวเตอร์ควบคุมการทาํงานหลกัจะประมวลผลไปยงัช่อง
รองรับการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟท่ีจะทาํการทดสอบเขา้ไปและเม่ือฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟอยูใ่นตาํแน่ง
ท่ีจะทําการทดสอบแล้วคอมพิวเตอร์หลักก็จะนําคาํสั่งท่ีได้ประมวลผลมาจ่ายแรงดันและ
กระแสไฟฟ้าให้กบัฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟเพื่อให้ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ เร่ิมทาํการทดสอบเมื่อฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ
ไดท้าํงานไประยะเวลาหน่ึงจะเกิดความร้อนท่ีเกิดจากตวั ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟเองเกิดข้ึนซ่ึงความร้อน
นั้นจะถูกควบคุม โดยระบบการระบายความร้อนของเคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นอุณหภูมิท่ีสามารถยอมรับ
ได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การสั่นของช่องทดสอบท่ีมีผลกระทบต่อฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟใน
กระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ 
 

1.3 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1.3.1 การศึกษาและวิเคราะห์การสัน่รูปร่างการสัน่จาํนวน 5 โหมดแรกของช่องทดสอบ 
1.3.2 การวิเคราะห์การสั่นของจากแบบจาํลองของช่องทดสอบ ดว้ยระเบียบวิธีไฟไนท ์  

อิลลิเมนต ์
 1.3.3 การวิเคราะห์การสัน่ของช่องทดสอบ โดยเทคนิคการวดัการสัน่ 
 

1.4 ขอบเขตของวทิยานิพนธ์ 
 1.4.1 การวิเคราะห์การสั่นของช่องทดสอบรุ่น ST240-SP ท่ีมีใชง้านอยู่ในบริษทัซีเกท
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
 1.4.2 การวิเคราะห์การสัน่รูปร่างของการสัน่จาํนวน 5 โหมดแรกของช่องทดสอบ 
 1.4.3 การวิเคราะห์การสั่นในกระบวนการทดสอบของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟขนาด 3.5 น้ิว, 1 
Disk 
 

1.5 วธีิการดาํเนินงาน 
 1.5.1 การดาํเนินงาน 
  1. ศึกษาวรรณกรรมและบทความที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
  2. การสร้างแบบจาํลองของช่องทดสอบ ด้วยโปรแกรม SolidWorksและทาํการ
วิเคราะห์การสัน่ดว้ยระเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์
  3. ประยุกต์เทคนิคการวดัในการเก็บขอ้มูลการสั่นของช่องทดสอบท่ีเกิดข้ึนและ
นาํไปเปรียบเทียบกบัแบบจาํลองของช่องทดสอบ 
  4. วิเคราะห์และสรุปผลท่ีไดจ้ากการจาํลองและการวดั 
  5. เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแกไ้ขและเขา้รูปเล่มเพื่อนาํเสนอคณะกรรมการ
ต่อไป 
 1.5.2 ระเบียบวิธีวิจยั 
  1. การวิเคราะห์การสัน่ของแบบจาํลองระบบดว้ยระเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์
  2. การวิเคราะห์การสัน่ของช่องทดสอบโดยใชเ้ทคนิคการวดั 
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 1.5.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  1. Laptop Intel Centino Core2 Duo 2.0 GHz 
  2. SolidWorks 2007 / COSMOS and Analysis 
  3. Signal Analyzer / Accelerometer 
 1.5.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  1. เก็บขอ้มูลท่ีได้จากการวดัค่าท่ีอ่านได้จริงจากผลกระทบของการสั่นของช่อง
ทดสอบ 
  2. วิเคราะห์การสัน่ของแบบจาํลองช่องทดสอบดว้ยวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์
 1.5.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  1. วิเคราะห์แบบจาํลองขอ้มูลดว้ยวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์
  2. วิเคราะห์ขอ้มูลเทคนิคการวดัดว้ย Signal Analyzer 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.6.1 วิเคราะห์ผลกระทบของการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟต่อการสั่นสะเทือนของช่อง
ทดสอบท่ีเกิดข้ึน 
 1.6.2 ปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการสั่นสะเทือนของช่องทดสอบท่ีทาํให้เกิดความเสียหายต่อ
ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ในกระบวนการทดสอบ 
 1.6.3 การควบคุมการสั่นของช่องทดสอบท่ีมีผลกระทบต่อฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟใน
กระบวนการทดสอบ 
 

1.7 การจดัทาํรูปเล่มวทิยานิพนธ์ 
 วิทยานิพนธ์น้ีประกอบดว้ย 5 บท 4 ภาคผนวก ซ่ึงมีรายละเอียดโดยยอ่ดงัน้ี 
 บทท่ี 1 เป็นบทนาํซ่ึงจะกล่าวถึงความสําคญัของปัญหาวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
งานวิจยัวิทยานิพนธ์ตลอดจนขอบเขตและประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากงานวิจยัน้ี 
 บทท่ี 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการสัน่สะเทือนอุปกรณ์ท่ีใชดู้ดซบัการสั่นสะเทือน 
รวมถึงปริทศัน์วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทท่ี 3 กล่าวถึงวิธีดาํเนินการทดลอง 
 บทท่ี 4 การทดลองและผลการทดลองพร้อมทั้งสรุป 
 บทท่ี 5 เป็นบทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่3 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 
 แนวคิดเบ้ืองตน้ของวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนตเ์ร่ิมมาจากการหาวิธีการเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์
โครงสร้าง ของเคร่ืองบิน Hrenikoff ไดเ้สนอการใช ้วิธี frame work เพื่อแกปั้ญหาทาง elasticity 
เป็นรายแรก ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 Courant ก็ไดตี้พิมพบ์ทความวิชาการ เก่ียวกบัการนาํวิธีการ 
Polynomial Interpolation บนขอบเขตสามเหลี่ยม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประมาณผลคาํตอบ 
และนอกจากน้ี Courant กย็งัแนะนาํการใชว้ิธีการของ Rayleigh-Ritz มาใชใ้นการหาผลคาํตอบ ของ
ปัญหาทางวิศวกรรมอีกดว้ย จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1953 วิศวกรจึงไดน้าํเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มาแก้
สมการของ Stiffness Matrix เป็นคร้ังแรก หลงัจากนั้นในปี ค.ศ. 1960 Clough จึงไดต้ั้งช่ือวิธีการน้ี
วา่ วิธีการไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์ 
 การวิเคราะห์หาการกระจัด ความเคน้ ความเครียดในช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลหรือโครง
ประกอบของเคร่ืองกลดว้ยวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนตเ์ป็นท่ีนิยมใชก้นัมากข้ึนในปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งส่วนหรือโครงประกอบท่ีมีความซบัซ้อนท่ีไม่สามารถวิเคราะห์ดว้ยวิธีธรรมดา ปัจจุบนัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไดรั้บการพฒันาให้มีขีดความสามารถในการคาํนวณมากข้ึน จึงทาให้การวิเคราะห์
ปัญหาดงักล่าวดว้ยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนตท์าไดล้ะเอียด ถูกตอ้ง รวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายซ่ึง
ระเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนตไ์ดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อการออกแบบงานทางวิศวกรรมเป็นอยา่งมาก ใน
ปัจจุบนัวิศวกรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อาคารและโครงสร้าง เป็นต้น ล้วนนาการใช้งานไฟไนท์อิลลิเมนต์ซอฟแวร์เพื่อบ่งบอกถึง
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบไดโ้ดยตรงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้งลอง
ผิดลองถูกดงัเช่นเคยทาํกนัมาในอดีต ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความ
เป็นมาของการรวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมดว้ยระเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์ 
 กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างทางพลศาสตร์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์นั้ น 
จาํเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์หรือคาํนวณหาค่าต่างๆ เช่น ความถ่ี
ธรรมชาติ รูปร่างการสั่นสะเทือน และการตอบสนองเชิงพลวตั ส่วนขอ้มูลเบ้ืองตน้ต่างๆของแต่
ละอิลลิเมนตท่ี์ประกอบขึ้นเป็นระบบ เช่น ค่าของมวล สปริง และความหน่วง ท่ีอยู่ในรูปเมทริกซ์
นั้อาจอาศยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยในการคาํนวณซ่ึงกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมดว้ย
ระเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนตโ์ดยทัว่ไปประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
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• การสร้างและเลือกแบบจาํลองโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

• การแบ่งโดนเมนของปัญหาออกเป็นอิลลิเมนตย์อ่ย ๆ 

• การเลือกชนิด  ขนาด  และจํานวนพิกัดแต่ละอิลลิเมนต์ของแต่ละช้ินส่วนของ
โครงสร้าง 

• การกาํหนดคุณสมบติัเชิงกลของแบบจาํลอง 

• การกาํหนดเง่ือนไป ขอบเขต และจุดรองรับของระบบ (Boundary Condition) 
 อยา่งไรก็ตามการท่ีจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีความถูกตอ้งเท่ียงตรงนั้น ผูว้ิเคราะห์จาํเป็นตอ้งมีองค์
ความรู้ในหลาย ๆ ดา้น นับตั้งแต่คณิตศาสตร์ขั้นสูง ระเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์ระเบียบวิธีเชิง
ตวัเลข ความเขา้ใจในส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประสบการณ์การใช้กราฟิกซอฟแวร์บน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ดงันั้นการศึกษาในงานวิจยัน้ีจึงไดแ้บ่งวิธีดาํเนินการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ การ
วิเคราะห์แบบจาํลองช่องทดสอบดว้ยระเบียบวธีิไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์และการทดลองวดัค่าดว้ยเทคนิค
การวดั เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีสอดคลอ้งในการหารูปร่างและความถ่ีธรรมชาติของช่องทดสอบ ซ่ึงผลท่ีได้
จะเป็นประโยชน์ในรูปแบบของแบบจาํลองทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แลว้ประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง
ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลลพัธ์อ่ืนๆต่อไปได ้
 

3.1 แบบจาํลองโครงสร้างของช่องทดสอบ 
 การศึกษาและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของช่องทดสอบ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์
ไดร์ฟนั้น มีปัญหาดังท่ีได้กล่าวไปขา้งต้น ซ่ึงได้ศึกษาและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของช่อง
ทดสอบพร้อมทั้งฉนวนการสั่น (Isolator) โดยช่องทดสอบมีขนาดความกวา้ง 106 เซนติเมตร ความ
ยาว 166.2 เซนติเมตร และความสูง 28.3 เซนติเมตร โดยมีนํ้ าหนกั 0.1187 กิโลกรัม ดงัแสดงในรูป
ท่ี 3.1 - 3.3 
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กการของวิธีไ
ปทรงเรขาคณิ
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รูปท่ี 
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ฟ 

การสร้าง
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านตรงและด้
กว่าอิลลิเมนต์
ลยท่ีถูกตอ้งแม
ะรูปร่างของช้ิ
หนดใหค้วามห

 

 

 อิลลิเมนตส์อ

มนตมิ์ติเดียว 

รวิเคราะห์คว
สามเหล่ียม แ
ส่ีเหล่ียมท่ีประ
ซ์  ส่วนรูปท่ี  
า้นโคง้แบบไ
ตส์ามเหล่ียม ท
ม่นยาํกวา่ ส่วน
ช้ินงานจริง แล
หนาเป็นฟังกช์

องมิติทรงส่ีเห

วามเค้นและ
และส่ีเหล่ียม
ะกอบดว้ยส่ีจุ
 3.7 เป็นอิลลิ
ไอโซพาราเม
ทั้งน้ีเพราะใน
นจะเลือกใชอิ้
ละโดยทัว่ไปจ
ชนักบัพิกดักไ็

 

หล่ียม 

ะความเครียด
มท่ีประกอบด้
ดต่อและ 8 จุ
ลิเมนต์สาม
มทริกซ์โดยทั่
นกรณีท่ีระดบั
อิลลิเมนตส่ี์เห
จะสมมุติใหค้
ได ้
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ดระนาบ 
ดว้ยดา้นท่ี
ดต่อชนิด
เหล่ียมท่ี
ัว่ไปอิลลิ

บขั้นความ
หล่ียมดา้น
ความหนา

 

 

 

 

 

 



 

 

  
จะเป็นส่ีเหล่ี
(Hexahedron
จุดต่อ และชน
เมนตส์ามมิติ
และชนิดเสน้

• อิลลิ
อิลลิเมน

ลยมปริซึมแล
n) ชนิดหนา้ต
นิดเส้นโคง้กํ
ติทรง 4 หนา้
นโคง้กาํลงัสอ

รูปท่ี 3

รูปท่ี 3.9 อิ

รูปท่ี 3.7 อิ

ลิเมนตส์ามมิติ
ตส์ามมิติใชก้ั
ะรูปกรวยสา
ตรง (Linear) 
าลงัสอง (Qu
 (Tetrahedron
ง 10 จุดต่อ 

3.8 อิลลิเมนต์

อิลลิเมนตส์าม

 

อิลลิเมนตส์อง

ติ 
กบัการวิเคราะ
ามเหล่ียมดงัรู
8 จุดต่อ ชนิด

uadratic with 
n) ชนิดดา้น

 

 

ตส์ามมิติชนิด
 

 

มมิติชนิดกรว

งมิติทรงสามเ

ะห์ปัญหาสาม
รูปท่ี 3.8 เป็
ดเส้นตรงกาํลั
 curved face
ตรง 4 จุดต่อ

ดปริซึมหรือชน

ยสามเหล่ียมห

 

เหล่ียม 

มมิติทัว่ๆ ไป ล
ป็นอิลลิเมนต์
งัสอง (Straig
s) 20 จุดต่อ 
อ ชนิดเส้นตร

 

นิดทรงหกหน

หรือชนิดทรง

ลกัษณะของอิ
ตส์ามมิติทรง 
ght-line Quad
 ส่วนรูปท่ี 3.9
รงกาํลงัสอง 1

นา้ 

 

งส่ีหนา้
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อิลลิเมนต์
 6 หน้า 
dratic) 20 
9เป็นอิลลิ
10 จุดต่อ 

 

 

 

 

 

 



 

 3.2.2
  
การวิเคราะห
เมนตข์นาดเล็
ซ่ึงในงานวิจั
จาํนวนอิลลิเม
ช้ินส่วนต่างๆ

2 ขนาดขอ
ดงัท่ีไดก้

ห์ถูกตอ้งแม่น
ลก็และจาํนว
จยัน้ีไดใ้ช้โป
มนตท่ี์เหมาะ
ๆ ดงัน้ี 

รูปที

รูปท่ี 3.1

องอลิลเิมนต์ 
กล่าวในขา้งตน้
นยาํกว่า การใ
นมากๆ ก็จะต
รแกรมสําเร็
สมโดยอตัโน

ท่ี 3.10 แสดงร

11 แสดงรายล

น้ ถา้ใชอิ้ลลิเ
ใชอิ้ลลิเมนต์
ตอ้งใชเ้วลาใ
จรูป SolidW
นมติั ดงัรูปท่ี 3

 

 

รายละเอียดอิล
 

 

ละเอียดอิลลิเม

มนตท่ี์มีขนาด
ตท่ี์มีขนาดให
นการวิเคราะ

Work2011เพื่อ
3.10 - 3.13โด

ลลิเมนตข์องฉ

มนตข์อง Loc

ดเลก็ๆ และมี
ญ่และจาํนว
ห์มากกว่าอิล
ช่วยในการวิ
ดยจะแสดงผล

ฉนวนการสัน่

ck/Unlock Po

มีจาํนวนมากๆ
นน้อย แต่กา
ลลิเมนตท่ี์มีข
วิเคราะห์หาข
ลการแบ่งอิลลิ

 

น 

ocket
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ๆจะใหผ้ล
ารใชอิ้ลลิ
นาดใหญ่ 
ขนาดและ
ลิเมนตใ์น

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูป

รูปท่ี 

ท่ี 3.12 แสดง

 3.13 แสดงรา

 

งรายละเอียดอิ
 

 

ายละเอียดอิล

อิลลิเมนตข์อง

ลิเมนตข์องฮ

ง Pocket Slot 

าร์ดดิสคไ์ดร์

 

์ฟ 
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3.3 การ
 คุณส
(Ductility) ฯ
ภายนอกท่ีมา
เพราะเม่ือเรา
ท่ีเคร่ืองจกัร
วสัดุท่ีใชท้าํเค
 เพื่อ
โครงสร้างขอ

• 

รูป

รกาํหนดคุณ
สมบติัเชิงกลข
ฯลฯ เป็นส่ิงท่ี
ากระทาํไดดี้ม
าจะเลือกใชว้สั
หรืออุปกรณ์
คร่ืองจกัร อุป
ให้ไดผ้ลการ
องช่องทดสอ

ฉนวนการสัน่

ปท่ี 3.14 แสด

สมบัตเิชิงก
ของวสัดุ เช่น
จะบอกว่าวสั
มากนอ้ยเพียง
สดุใดๆ กต็าม
ณ์ใดๆ จะสาม
ปกรณ์นั้นๆ เป็
ศึกษาบรรลุเป้
บ ประกอบไ

น โดยเป็น Ru

 

งรายละเอียด

กล 
 ความแขง็ (H
สดุนั้นๆ สามา
งใด ในงานวิศ
ม ส่ิงแรกท่ีจะ
ารถทาํงานไ
ป็นสาํคญั 
ป้าหมายท่ีวา
ปดว้ยช้ินส่วน

ubber ท่ีกาํหน

ช้ินส่วนของช

Hardness) คว
ารถท่ีจะรับหรื
ศวกรรมคุณส
นาํมาพิจารณ
ดอ้ย่างปลอด

งไวน้ั้น จึงกาํ
นยอ่ยต่างๆ โด

นดเองซ่ึงมีคุณ

ช่องทดสอบ 

ามแขง็แรง (S
รือทนทานแร
สมบติัเชิงกลมี
ากคื็อ คุณสม
ดภยัข้ึนอยู่กบั

าหนดให้คุณส
ดยแบ่งเป็น 3

ณสมบติัเชิงกล

Strength) คว
รง หรือพลงัง
มีความสาํคญั
มบติัเชิงกลขอ
บคุณสมบติัเชิ

สมบติัของแบ
3 ส่วนคือ  

ล ดงัน้ี 
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ามเหนียว 
านเชิงกล
มากท่ีสุด 
องมนั การ
ชิงกลของ

บบจาํลอง

 

 

 

 

 

 



 

 

• ช่องทดสอบ 

รูปท่ี 3.15 แ

 ซ่ึงเป็นพลาส

รูปท่ี 3.16 แ

 

แสดงรายละเอี

สติกชนิด PC 

 

แสดงรายละเอี

อียดของฉนวน

High Viscosi
 

อียดของช่องท

 

นการสัน่ 

ity โดยมีคุณส

 

ทดสอบ 

สมบติัเชิงกล 

61 

 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

• 

 

3.4 การ
 เง่ือน
เป็นสองประ
งานวิจยัน้ีได้
จึงมีแต่เฉพาะ
 3.4.1
  
ของฮาร์ดดิส
3.15 

ฮาร์ดดิสคไ์ด

รกาํหนดเงือ่น
นไขหรือขอบ
ะเภทคือ เง่ือน
ก้าํหนดให้เป็
ะเง่ือนไขในรู
1 เงื่อนไขเ ิ

การทดล
สคไ์ดร์ฟ ดงันั้

ร์ฟโดยเป็น S

รูปท่ี 3.17 แ

นไขและขอ
บเขต (Bounda
นไขท่ีอยู่ในรู
ปนแบบไม่มีแ
รปของการกร
เร่ิมต้นและจุด
ลองน้ีไดมี้การ
นั้นจึงกาํหนดใ

Steel ท่ีกาํหน

 

แสดงรายละเอี

บเขต 
ary Condition
รูปของแรง แ
แรงภายนอกม
ะจดั ซ่ึงมีการ
ดรองรับของร
รกาํหนดใหแ้บ
ให้มีจุดรองรั

ด ซ่ึงมีคุณสม
 

อียดของช่องท

n) ของอิลลิเม
และเง่ือนไขที
มากระทาํกบัแ
รกาํหนดเง่ือน
ระบบ 
บบจาํลองขอ
บถูกยืดติดกบั

มบติัเชิงกล ดงั

 

ทดสอบ 

มนตใ์นระบบ
ท่ีอยู่ท่ีในรูปข
แบบจาํลองขอ
นไขและขอบเ

งช่องทดสอบ
บฐานแบบตา

งัน้ี 

บพลวตั จาํแน
ของการกระจ
องช่องทดสอ
เขตต่างๆ ดงันี

บนั้น ไม่มีการ
ายตวั (Fixed)
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นกออกได้
จดั ซ่ึงใน
อบ ดงันั้น
น้ี 

รเคล่ือนท่ี
 ดงัรูปท่ี 

 

 

 

 

 

 



 

 
 3.4.2

สถิตยศาสตร์
ช้ินงานเป็นเนื
 

3.5 ผลก
การ

ความเขา้ใจใน
ท่ีเก่ียวขอ้งแล
นั้นมีความจํ
ซบัซอ้นและ
 โดย
คอมพิวเตอร์
โดยจะทาํกา
ลกัษณะกราฟิ
ข้ึนมา และแส

• 
 การ
ขั้นตอนการป
ไฟไนทอิ์ลลิเ

รูปท่ี 3.18

2 เงื่อนไขผิ
การศึกษ

ร์ และไดพ้ิจา
น้ือเดียวกนั (R

การวเิคราะห
ศึกษาและวิเ
นทางทฤษฎีแ
ลว้ การทาํคว
าเป็นท่ีตอ้งศึ
ตอ้งการอิลลิเ
ยในบทน้ีไดน้
ร์สําเร็จรูป ซ่ึ
ารวิเคราะห์ปั
ฟิก เพื่อใชใ้น
สดงผลลพัธ์ที

ขั้นตอนการวิ
วิเคราะห์ปัญ
ประดิษฐแ์ละวิ
เมนตด์งัน้ี 

8 แสดงการกํ

ผวิสัมผสัระห
ษาและวิเคราะ
ารณาเป็นวตัถุ
Rigidly join b

ห์ด้วยระเบยี
คราะห์ดว้ยร
และขั้นตอนก
ามเขา้ใจในก
ศึกษาควบคู่กั
เมนตเ์ป็นจาํน
นําเสนอการวิ
งเป็นโปรแก
ปัญหาการสั่น
นการตรวจสอ
ท่ีไดด้ว้ยการคํ

วเิคราะห์ดว้ยร
ญหาการสั่นส
วเิคราะห์ปัญห

 

าหนดจุดรอง

หว่างช้ินงาน 
ะห์แบบจาํลอ
ถุแขง็เกร็ง (R
bodies togeth

ยบวธีิไฟไนท
ระเบียบวิธีไฟ
การหาสร้างสม
การใชโ้ปรแก
กันไปด้วย เพ
นวนมาก 
วิเคราะห์ด้ว
กรมสําเร็จรูป
นสะเทือนแล
อบรูปร่างการส
คาํนวณจากโป

ระเบียบวิธีไฟ
สะเทือนและรู
หาเสียก่อน โ

รับแบบจาํลอ

องของช่องทด
Rigid Body)
her) 

ท์อลิลเิมนต์ 
ฟไนท์อิลลิเม
มการไฟไนท์
กรมคอมพิวเต
พราะว่าปัญห

ยระเบียบวิธี
ปท่ีใชส้ําหรับ
ะรูปร่างการ
สั่นแบบจาํลอ
ปรแกรมสาํเร็จ

ฟไนทอิ์ลลิเมน
รูปร่างการสั่น
โดยมีขั้นตอน

องของช่องทด

ดสอบฮาร์ดดิ
 จึงกาํหนด

 
นต์นั้น นอก

ทอิ์ลลิเมนตต์ล
ตอร์สาํเร็จรูปท
าในทางปฏิบ

ไฟไนท์อิลลิ
การวิเคราะห
สั่นสะเทือนแ
องของไฟไนท
จรูปทางไฟไน

นต ์
นสะเทือนนั้น
การวิเคราะห์

 

ดสอบ 

ดิสคไ์ดร์ฟเป็น
ดเง่ือนไขผิวสั

จากจะทาํให้
ลอดจนขบวน
ทางไฟไนทอิ์
บติัมีรูปร่างลั

ลิเมนต์ด้วยโ
ห์คือ SolidW
และยงัได้นาํ
ทอิ์ลลิเมนต ์ที
นทอิ์ลลิเมนต์

น เราจาํเป็นต้
ห์ปัญหาดว้ยระ
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นลกัษณะ
สัมผสัของ

ห้เราไดท้าํ
นการอ่ืนๆ 
อิลลิเมนต์
ลกัษณะท่ี

ปรแกรม
Works2011 
าเสนอใน
ท่ีไดส้ร้าง
ต ์

ตอ้งทราบ
ะเบียบวิธี

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมสาํ
จะแสดงในภ

หรือชนิดวสัด

ทดสอบฮาร์ด

ไนท์อิลลิเมน
ฮาร์ดดิสคไ์ด

 

3.6 สรุป
 การ ิ
ส่วน คือ ผล
ลกัษณะการส
ผลท่ีไดจ้ากโ
โหมดต่างๆ ไ

1. การส
าเร็จรูป SolidW
ภาคผนวก ก. 

2. การป
ดุช้ินส่วนต่าง
3. การกํ

ดดิสคไ์ดร์ฟ 
4. การวิ

นต์ เพื่อหาค่า
ร์ฟ โดยใชโ้ป

5. การวเิ

ปผลการวเิค
วิเคราะห์ผลด
ลการวิเคราะห
สั่นตามแนวแ
โปรแกรมสําเ
ไดด้งัน้ี 

รูป

สร้างช้ินส่วน
Works2011 

ระกอบแบบจ
งๆ ของแบบจํ
กาํหนดคุณสม

เคราะห์แบบ
าความถ่ีธรร
ปรแกรมสาํเร็
เคราะห์ขอ้มูล

ราะห์ทางไฟ
ดว้ยโปรแกรม
ห์หาค่าความ
แกนการสั่นข
เร็จรูป SolidW

ปท่ี 3.19 รูปร่า

ต่างๆ ของแบ
ดงัแสดงในรู

จาํลอง (Assem
จาํลอง 
มบติั และเง่ือ

บจาํลองของช่
มชาติ และรู
จรูป SolidW
ลและสรุปผล

ฟไนท์อลิลเิม
มสาํเร็จรูป S
มถ่ีธรรมชาติ
องช่องทดสอ
Works2011 ดั

 

 

างการสัน่ท่ีคว

บบจาํลองช่อ
ปท่ี 3.3 ในส่

mbling the m

อนไขขอบเข

ช่องทดสอบฮ
ปร่างการสั่น
orks2011 
ลพัธ์ท่ีได ้

มนต์ 
olidWorks20
 และรูปร่างก
อบ ซ่ึงผลท่ีได
ดงัตารางท่ี 3.

วามถ่ีธรรมชา

องทดสอบฮา
สวนของขนาด

model) และกาํ

ขตของระบบ

ฮาร์ดดิสคไ์ดร์
นของแบบจาํ

011 จะแสดง
การสั่น โดย
ดจ้ากเทคนิคก
1 สามารถส

าติโหมดท่ี 1

าร์ดดิสคไ์ดร์ฟ
ดของช้ินส่วน

าหนดคุณสมบ

บของแบบจาํ

ร์ฟ ดว้ยระเบี
าลองของช่อง

งผลวิเคราะห
ท่ีรูปร่างการ
การวดัเปรียบ
สรุปรูปร่างก
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ฟ โดยใช้
นต่างๆนั้น 

บติัเชิงกล

าลองช่อง

ยบวิธีไฟ
งทดสอบ

ห์เป็นสอง
รสั่นนั้นมี
บเทียบกบั
การสั่นใน

 

 

 

 

 

 



 

รูป

รูป

รูป

ปท่ี 3.20 รูปร่า

ปท่ี 3.21 รูปร่า

ปท่ี 3.22 รูปร่า

 

างการสัน่ท่ีคว
 

 

างการสัน่ท่ีคว
 

 

างการสัน่ท่ีคว

วามถ่ีธรรมชา

วามถ่ีธรรมชา

วามถ่ีธรรมชา

าติโหมดท่ี 2 

าติโหมดท่ี 3 

าติโหมดท่ี 4 
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สรุป

แบบจาํลองข
 
ตารางท่ี 3.1 แ

โหมดกา

1 

2 

3 

4 

5 
 
 
 
 

รูป

ปผลการวิเครา
ของช่องทดสอ

แสดงค่าความ

รส่ัน 
ค
โป

ปท่ี 3.23 รูปร่า

าะห์ทางไฟไน
อบ ดว้ยโปรแ

มถ่ีธรรมชาติแ
ความถี่ธรรมช
ปรแกรม Soli

43.3

53.0

60.

72.7

92.

 

างการสัน่ท่ีคว

นทอิ์ลลิเมนต์
แกรมสาํเร็จรูป

และรูปร่างกา
ชาติทีไ่ด้จาก
idWork2011

33 

06 

14 

76 

16 

วามถ่ีธรรมชา

ต ์เพื่อหาความ
ป SolidWork

รสัน่ 5 โหมด

1 

าติโหมดท่ี 5 

มถ่ีธรรมชาติแ
s2011 ไดด้งัต

ดแรก 

รูปร่างก

Bending 1

Bending 2

Torsion 

Translatio

Bending 3

 

และรูปร่างกา
ตารางท่ี 3.1 

การส่ัน 

1 (Y axis) 

2 (X axis) 

 (Z axis) 

on (Z axis) 

3 (Y axis) 
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ารสั่นของ
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์การส่ันเปรียบเทียบแบบจําลองกบัเทคนิคการวดั 

 
การทดลองเพื่อหาการสั่นสะเทือนของช่องทดสอบ ท่ีมีขนาดความกวา้ง 106 เซนติเมตร 

ความยาว 166.2 เซนติเมตร และความสูง 28.3 เซนติเมตร โดยมีนํ้ าหนกั 0.1187 กิโลกรัม พร้อมกบั
ฉนวนการสั่นท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6.68 เซนติเมตรความสูง 18.1 เซนติเมตร โดยมีนํ้ าหนกั
ทั้งหมด 0.0011 กิโลกรัมนั้น โดยนาํมาวิเคราะห์หาความถ่ีธรรมชาติ (Natural Frequency) และ
รูปร่างการสั่น (Mode Shape) จาํนวน 5 โหมดการสั่นของช่องทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ดว้ยเทคนิค
การวดั ซ่ึงในบทน้ีเป็นผลการทดลองท่ีไดจ้ากการวดัค่าจริงของช่องทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟแลว้นาํ
ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัผลจากแบบจาํลองดว้ยวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์

 

4.1 ขั้นตอนการวดัการส่ันสะเทอืน 
ในขั้นตอนสําหรับการวดั และการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักรกลโดยใช้

เคร่ืองมือวดัการสัน่สะเทือนนั้น มีขั้นตอนและรายละเอียดในการดาํเนินการดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 อุปก
 4.2.1

สาํหรับทาํกา

 

กรณ์การทด
1  อุปกรณ์ส

1. ช่องท
ารทดสอบการ

รูปที

รูปท่ี 4.1 

ลองและการ
สําคญัทีใ่ช้ใน
ทดสอบฮาร์ดดิ
รทาํงานต่างๆ

ท่ี 4.2 แสดงลกั

 

 ขั้นตอนการว

รตดิตั้ง 
การทดลอง 
ดิสคไ์ดร์ฟซ่ึง
ๆ ของฮาร์ดดิส

กัษณะของช่อ

วดัการสัน่สะ

งทาํหนา้ท่ีเป็น
สคไ์ดร์ฟ 

 

 

องทดสอบฮา

 

เทือน 

นตวัรองรับฮ

ร์ดดิสคไ์ดร์ฟ

ฮาร์ดดิสคไ์ดร์

ฟ
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ร์ฟ เพื่อใช้

 

 

 

 

 

 



 

จากฐาน เพื่อ

 

 

สั่นสะเทือน
Technologie

 

 

2. ชุดอุป
ใชส้าํหรับกา

3. อุปกร
นพร้อมบันทึ
s รุ่น 35670A

ปกรณ์กาํเนิด
รหาความถ่ีธ

รูปท่ี 4.3 

รณ์วดัการสั่น
ทึกผลลัพธ์ท่ี
A โดยรายละเอี

รูปท่ี 4.4 แ

การสั่น (Sha
รรมชาติของช

 

 แสดงชุดอุปก

นสะเทือน (Dy
ท่ีใช้ในการท
อียดต่างๆ ขอ

 

แสดงอุปกรณ์

aker) ซ่ึงทาํหน
ช่องทดสอบ 

กรณ์กาํเนิดกา

ynamic Sign
ทดลอง  ซ่ึงเป็
องอุปกรณ์วดัก

ณ์วดัการสัน่สะ

น้าท่ีเป็นตวักํ

 

ารสัน่ 

nal Analyzer
ป็นผลิตภัณฑ
การสัน่แสดง

 

ะเทือน 

กาํเนิดการสั่น

r) ใชส้าํหรับ
ฑ์ของบริษัท
ท่ีภาคผนวก 
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นสะเทือน

วดัค่าการ
ท  Agilent 
ค. 

 

 

 

 

 

 



 

สั่นสะเทือนข
แกนพร้อมๆก

 
 4.2.2
  
ความเร่งไวท่ี้
Signal Ana
ทั้งหมดนั้นจ
 

4.3 การ
การท

การสั่นสะเทื
การหาค่าคว
ตาํแหน่งท่ีเกิ

1. ติ
2. ป
3. ป

4. อุปกร
ของช่องทดส
กนั โดยรายล

2 การติดตั้
การติดตั้

ท่ีขา้งบนตรงกั
lyzer ซ่ึงเป็น
ะถูกเกบ็ไวท่ี้ค

รทดสอบการ
ทดสอบหาคว
ทือนในการท
วามถ่ีธรรมช
ดความถ่ีท่ีทาํ
ติดตั้งอุปกรณ์
ปรับ Amplitud
ปรับเปล่ียนคว

รณ์ตรวจวดัค
สอบ ซ่ึงเป็นผ
ะเอียดต่างๆ ข

รูปท่ี 4.5 

ตั้งอุปกรณ์ในก
ตั้งอุปกรณ์กา
กบัแกนเคร่ือง
นเคร่ืองมือท่ีใ
คอมพิวเตอร์เ

รส่ันแบบกร
วามถ่ีในแบบ
ดสอบ ซ่ึงกา
ชาติของระบบ
าใหร้ะบบเกิด
ท่ีใชท้าํการท
de ของเคร่ือง
วามถ่ีแต่ละคา่

ความเร่ง(Acc
ลิตภณัฑข์อง
ของอุปกรณ์ต

 

 

 แสดงอุปกรณ

การทดลอง 
รทดลอง ดงัแ
งเขยา่สัน่ เพื่อ
ใชใ้นการวดัแ
เพื่อนาํมาวิเค

ระตุ้นจากฐา
บของ Shaker 
รกระตุน้ดว้ย
บ โดยปรับค
ดการสัน่พอ้ง 
ดลอง ดงัรูปที
งกาํเนิดการสัน่
าไปเร่ือยๆ ใน

celerometer 
งบริษทั Kistle
ตรวจวดัความ

ณ์ตรวจวดัควา

แสดงในรูปที
นาํสญัญาณท่ี
และเก็บยนัทึ
ราะห์ผลการท

น (Base Ex
 Test คือกา
ยสัญญาณไซ
ความถ่ีให้อยู

ท่ี 4.6 
นสะเทือนให้
นช่วงท่ีสนใจ 

Sensor) ใ
erรุ่น 8792A 
มเร่งแสดงท่ีภ

 

ามเร่ง 

ท่ี 4.6 โดยติ
ท่ีวดัไดไ้ปวิเคร
กผลการทดล
ทดลองต่อไป

xcitation by
รใชอุ้ปกรณ์เ
น์แบบปรับเป
ยู่ในช่วงความ

ค้งท่ีและเหม

ช้เป็นตวัตรว
สามารถวดัค
าคผนวก ค. 

ติดตั้งอุปกรณ์
ราะห์โดยใช ้
ลอง โดยขอ้มู
ป 

y Shaker) 
เขยา่สั่นเป็นตั
ปล่ียนความถี
มถ่ีท่ีสนใจเพ

มาะสม 
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วจวดัการ
ค่าไดส้าม

ณ์ตรวจวดั
 Dynamic 
มูลท่ีวดัได้

ตวักระตุน้
ถ่ีนั้น เป็น
พื่อให้ได้

 

 

 

 

 

 



 

4. บั
5. ทํ

 

 

4.4 ผลก
 สาํห
วิเคราะห์การ
 4.4.1
  
รูปท่ี 4.2 แสด

 

บนัทึกผลการส
ทาํซํ้าเร่ือยๆใน

การทดสอบ
หรับการทดลอ
รสัน่จาํนวนทั้
1 ผลการท

ใชเ้คร่ือง
ดงค่า Amplitu

สัน่ท่ีไดด้ว้ย D
นขั้นตอนท่ี 3 

รูปท่ี 4.6 แ

การส่ัน 
อง จะทาํการวิ
งัหมด 5 โหม
ทดลองการส่ัน
งเขย่าสั่นท่ีคว
ude ของความ

รูปท่ี 4.7แสด

Dynamic Sig
 และ 4 จนคร

 

แสดงอุปกรณ์

วิเคราะห์หาค
มด  
นโดยกาํหนดใ
วามถ่ีต่าง ๆ 
มถ่ีธรรมชาติใ

 

ดงค่า Amplit

gnal Analyzer
รบจาํนวน 5 โ

ณ์วดัการสัน่สะ

ค่าความถ่ีธรร

ให้เคร่ืองเขย่าใ
tF s1.0)( =

ใน 5 โหมดท่ี

tude ของแต่ล

r 
โหมดการสัน่ 

ะเทือน 

รมชาติของช่อ

ใช้ความถี่ช่วง
tωin  mm ตา

ไดจ้ากการวดั

 

ะความถ่ี 

 

 

องทดสอบ โด

ง 30-110 Hz 
ามแนวแกน 
ด 
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ดยทาํการ

 
 Z ซ่ึงจาก
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ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าขนาด Amplitude ของความถ่ีธรรมชาติในแต่ละโหมด 

Mode Frequency 
Amplitude ( mm ) 

X Axis Y Axis Z Axis 

1 40 0.73 0.21 0.73 

2 54 0.9 1.47 0.95 

3 62 0.24 0.37 1.15 

4 78 0.21 0.26 2.34 

5 99 0.12 0.25 1.86 

 

 4.4.2 ผลการส่ันทีแ่สดงอยู่ในรูปแบบของโดเมนเวลา 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าขนาด Amplitude ท่ีความถ่ีต่างๆ 

ความถี่ (Hz) 
 Amplitude (mm) 

X Axis Y Axis  Z Axis 
30 0.25 0.17 0.6 
31 0.29 0.17 0.63 
32 0.34 0.2 0.66 
33 0.41 0.2 0.68 
34 0.46 0.16 0.7 
35 0.53 0.19 0.71 
36 0.55 0.21 0.71 
37 0.65 0.2 0.72 
38 0.66 0.19 0.73 
39 0.68 0.19 0.72 
40 0.73 0.21 0.73 
41 0.68 0.22 0.73 
42 0.68 0.23 0.75 
43 0.62 0.21 0.77 
44 0.59 0.17 0.76 

45 0.61 0.19 0.77 
46 0.63 0.39 0.79 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าขนาด Amplitude ท่ีความถ่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ความถี่ (Hz) 
 Amplitude (mm) 

X Axis Y Axis  Z Axis 
47 0.51 0.62 0.76 
48 0.37 0.71 0.7 
49 0.42 0.78 0.75 
50 0.47 0.83 0.77 
51 0.6 0.91 0.76 
52 0.75 1.14 0.84 
53 0.9 1.44 0.92 
54 0.9 1.47 0.95 
55 0.68 1.11 0.92 
56 0.51 0.84 0.92 
57 0.35 0.63 0.91 
58 0.28 0.51 0.95 
59 0.27 0.41 0.98 
60 0.22 0.35 1.07 
61 0.17 0.29 1.11 
62 0.24 0.37 1.15 
63 0.21 0.35 1.17 
64 0.18 0.32 1.19 
65 0.17 0.29 1.3 
66 0.16 0.25 1.29 
67 0.15 0.23 1.33 
68 0.16 0.27 1.36 
69 0.14 0.22 1.47 
70 0.16 0.24 1.54 
71 0.13 0.22 1.63 
72 0.11 0.24 1.7 
73 0.11 0.24 1.81 
74 0.13 0.24 1.99 
75 0.15 0.26 2.09 
76 0.16 0.26 2.23 

77 0.18 0.23 2.32 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าขนาด Amplitude ท่ีความถ่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ความถี่ (Hz) 
 Amplitude (mm) 

X Axis Y Axis  Z Axis 
78 0.21 0.26 2.34 
79 0.22 0.26 2.22 
80 0.24 0.25 2.06 
82 0.22 0.23 1.47 
83 0.21 0.24 1.33 
84 0.2 0.21 1.21 
85 0.19 0.22 1.14 
86 0.18 0.23 1.11 
87 0.18 0.24 1.14 
88 0.19 0.21 1.15 
89 0.19 0.23 1.19 
90 0.18 0.23 1.22 
91 0.19 0.23 1.23 
92 0.18 0.25 1.27 
93 0.18 0.29 1.34 
94 0.19 0.3 1.44 
95 0.18 0.29 1.48 
96 0.18 0.29 1.57 
97 0.18 0.33 1.63 
98 0.16 0.3 1.82 
99 0.12 0.25 1.86 
100 0.14 0.21 1.72 
101 0.15 0.2 1.65 
102 0.17 0.21 1.61 
103 0.17 0.23 1.55 
104 0.17 0.22 1.54 
105 0.17 0.21 1.53 
106 0.17 0.24 1.61 
107 0.16 0.24 1.61 
108 0.16 0.26 1.6 
109 0.13 0.25 1.58 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าขนาด Amplitude ท่ีความถ่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ความถี่ (Hz) 
 Amplitude (mm) 

X Axis Y Axis  Z Axis 
110 0.14 0.27 1.59 

 

4.5 สรุปผลการทดสอบการส่ันด้วยเทคนิคการวัดเปรียบเทียบกับผลที่ได้จาก
โปรแกรม 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าความถ่ีธรรมชาติและรูปร่างการสัน่จาํนวน5 โหมด 
โหมดการ

ส่ัน 
ความถี่ธรรมชาติทีไ่ด้

จากการวดั 
ความถี่ธรรมชาติทีไ่ด้จาก
โปรแกรม SolidWork2011 

รูปร่างการส่ัน 

1 40 43.33 Bending 1 (Y axis) 

2 54 53.06 Bending 2 (X axis) 

3 62 60.14 Torsion (Z axis) 

4 78 72.76 Translation (Z axis) 

5 99 92.16 Bending 3 (Y axis) 

 

 จากผลท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวดัจริงจากช่องทดสอบ เปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากการใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางไฟไนทอิ์ลลิเมนตน์ั้น ใหผ้ลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนั ซ่ึงผลของการวิเคราะห์การ
สั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึน ทั้งรูปร่างการสั่นและความถ่ีธรรมชาติจาํนวน 5 โหมดของช่องทดสอบนั้น 
ทาํใหเ้ราไดท้ราบค่าความถ่ีพื้นฐาน (Fundamental frequency) ของช่องทดสอบชนิดน้ีจะอยูใ่นช่วง
ความถ่ี 40 Hz ถึง 43 Hz ส่วนความถ่ีธรรมชาติและรูปร่างการสั่นจาํนวน 5 โหมดจะอยู่ในช่วง
ความถ่ี 40 Hz ถึง 101 Hz 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธ์น้ีไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกลของฉนวนกนัสั่นสะเทือนของ
ช่องทดสอบท่ีเกิดข้ึน เพื่อจาํแนกสภาพของฉนวนกันสั่นสะเทือนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการ
ทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ โดยใชว้ิธีการสั่นจากฐานและเทคนิคการวดัเพื่อหาความถ่ีธรรมชาติ ซ่ึง
สามารถนาํไปสู่การวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดการเสียหายจากการสั่นสะเทือนได ้พร้อม
ทั้งยงัไดน้าํโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาเป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์รูปร่างการสั่นสะเทือนของช่อง
ทดสอบ 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีจึงไดมุ่้งเนน้การวิเคราะห์ปัญหาสั่นสะเทือนของช่องทดสอบ
ดงักล่าวโดยนาํวิธีการจาํลองระบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางไฟไนทอิ์ลลิเมนตแ์ละ
เทคนิคการวดั มาประยกุตใ์ชค้วบคู่กนัในการวิเคราะห์การสัน่สะเทือนของช่องทดสอบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
จะทาํใหส้ามารถทราบไดท้ั้งรูปร่างการสัน่และความถ่ีธรรมชาติของช่องทดสอบ 
 

5.1 สรุปผลงานวจิยั 
งานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไวทุ้กประการ ซ่ึงมีผลการวิจยัดงัน้ี 
ผลของการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึน ทั้ งรูปร่างการสั่นและความถ่ีธรรมชาติ

จาํนวน 5 โหมดของช่องทดสอบนั้น ทาํใหเ้ราไดท้ราบค่าความถ่ีพื้นฐาน (Fundamental frequency) 
ของช่องทดสอบชนิดน้ีจะอยูใ่นช่วงความถ่ี 40 Hz ถึง 43 Hz   ส่วนความถ่ีธรรมชาติและรูปร่างการ
สั่นจาํนวน 5 โหมดจะอยูใ่นช่วงความถ่ี 40 Hz ถึง 101 Hz   ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการวดัจริง
จากช่องทดสอบ เปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางไฟไนทอิ์ลลิเมนตน์ั้น ให้
ผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนั  

สาํหรับช่องทดสอบท่ีมีคุณสมบติัทางกลของฉนวนการสั่นท่ีเส่ือมสภาพแลว้นั้น จะทาํให้
ค่าความถ่ีธรรมชาติเปล่ียนไปในช่วงความถ่ีท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากฉนวนการสั่นมีคุณสมบติัทางกลท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยมีค่าความแขง็ของสปริงเพิ่มข้ึนและคา่คงท่ีความหน่วงลดลง 

ดงันั้นการศึกษาและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของช่องทดสอบชนิดน้ีในภาคอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ โดยใชร้ะเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนตเ์พื่อหาความถ่ีธรรมชาติและรูปร่างการสั่นนั้น 
สามารถนาํไปสู่การวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดการเสียหายจากการสัน่สะเทือนได ้
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5.2 ข้อเสนอแนะในงานวจิยัต่อไป 
1. ความถ่ีของแรงท่ีกระทาํต่อช่องทดสอบทั้งภายนอกและภายในตวัมนัเอง ควรมีความถ่ี

ตํ่ากวา่ความถ่ีพื้นฐานของช่องทดสอบ 
2. การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัเชิงกลของฉนวนการสั่นนั้น จะทาํให้ความถ่ีธรรมชาติและ

รูปร่างการสั่นเปล่ียน จึงทาํให้ส่งผลกระทบต่อฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟเกิดความเสียหาย ในระหว่าง
กระบวนการทดสอบ 

3. การเพิ่มขนาดของมวลฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟนั้ นจะทาํให้ช่วงความถ่ีธรรมชาติของช่อง
ทดสอบนั้นเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจทาํให้ไปส่งผลกระทบต่อการสั่นสะเทือนของช่องทดสอบโดย
ไม่รู้ตวัเน่ืองจากถา้ค่าของมวลเพิ่มข้ึนจะทาํใหค้วามถ่ีธรรมชาติของช่องทดสอบลดลง 

4. การใชร้ะเบียบวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ เพื่อวิเคราะห์การสั่นสะเทือนกบัโครงสร้างหรือ
ระบบท่ีมีความซับซ้อนมากๆ จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดขอบเขตท่ีถูกตอ้ง และมีความใกลเ้คียงกบั
ลกัษณะการทาํงานของโครงสร้างนั้นๆ 

5. ในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของช่องทดสอบ ควรพิจารณาลกัษณะแรงกระทาํจาก
ภายนอกท่ีเกิดข้ึนต่อระบบและช่วงความถ่ีท่ีมีผลต่อการอ่าน-เขียนขอ้มูลในกระบวนการทดสอบ
ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
 

การกาํหนดและปรับตั้งค่าโปรแกรมทีใ่ช้วเิคราะห์ปัญหาการส่ันสะเทอืน 
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การกาํหนดและปรับตั้งค่าโปรแกรมทีใ่ช้วเิคราะห์ปัญหาการส่ันสะเทอืน 
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของแบบจาํลอง ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีใชส้าํหรับการวิเคราะห์นั้นคือ SolidWorks2011โดยจะทาํการวิเคราะห์ปัญหา
การสัน่สะเทือนและรูปร่างการสัน่ตอ้งมีการตั้งค่าเร่ิมตน้ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี ก. 1 แสดงการกาํหนดค่าคุณสมบติัต่างๆ 

Material property Value Unit 
Mass Density 
- Hard disk drive 
- Pocket 
- Lock/Unlock Pocket 
- Isolator 

 
Confidential 

0.0712 
0.0765 
0.0011 

kg 

Stiffness of isolator 43000 - 45000 N/m 
Damped of isolator 3 - 5 N•s/m 

 

ตารางท่ี ก. 2 การตั้งค่าโปรแกรม SolidWorks Simulation. 
Simulation Settings Step 1 Step 2 Step 3 

Option 
Number of 
frequencies 
- 5 mode 

Incompatible 
bonding option 
- Automatic 

Solver 
- Direct sparse 

Connection Spring   
Fixture Fixed geometry   

Mesh 
Standard mesh 
- Node 70933 
- Element 42672 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



รูปทีท่ี ก.1 แสดงห

 

 

หนา้ต่างท่ีใชต้ั้
 
 
 

ั้งค่าเง่ือนไขขของโปรแกรมม 
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ภาคผนวก ข 
 

การปรับตั้งค่าเคร่ืองมอืวดัทีใ่ช้ทดสอบการส่ันสะเทอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

การปรับตั้งค่
ในก

สัน่สะเทือน 
 

 

 
ตารางท่ี ข.1 

Measur
Setti

Display Fo
Scale 

Y unit 

Measureme

Trace Coor

Marker 
 

ค่าเคร่ืองมือวดั
การทดลองที
(Dynamic Si

รูป

การตั้งค่าเร่ิมต
rement 
ings 
rmat 

ent Data 

rd. 

ดทีใ่ช้ทดสอบ
ท่ีใช้เทคนิคก
gnal Analyze
 

ท่ี ข.1 แสดงห

ตน้ในโหมด 

Step

Quad 
Axes scale m

Amplitude=

Channel 1 to
=PWR Spec
1 to 3  
= Linear Ma
Marker = ON

บการส่ันสะเทื
การวัดเพื่อวั
er) ซ่ึงมีการตั้
 

หนา้ตาของ D

 Display ของ

p 1 

O
marker X

=Peak  

o 4  
ctrum 

 

agnitude 
 

N P

อน 
วัดการสั่นสะ
ั้งค่าเร่ิมตน้ดงั

Dynamic Sign

การทดลอง 

Step 2

Overall=ON 
X=0 to 200 

 

 

 

Peak Trk = O

ะเทือนนั้ น  จ
งน้ี 

nal Analyzer 

2 

 
Y
X
=M

 

X

ON  

จะใช้อุปกรณ

 

 

Step 3

Y=Auto scale 
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=M(DISP) 

X-Axis=Linea
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ตารางท่ี ข.2 การตั้งค่าเร่ิมตน้ในโหมด Measurement เพื่อทาํการทดลอง 
Measurement 

Settings 
Step 1 Step 2 Step 3 

Inst Mode FFT Analysis Envelope = ON  

Frequency 
START = 0 Hz 
STOP = 200 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 ค 
 

รายละเอยีดต่างๆ ของชุดอุปกรณ์วดัการส่ันสะเทอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ค.1  รายล
อุปก

ซ่ึงเป็นผลิตภั

รูปที
 
ตารางท่ี ค.1 

Fe

Power Spec
Linear Spec
Time Chan
Window Ti
Frequency 
Coherence 
Cross Spec
Orbit 
Math Funct
Data Regis
Waterfall R
Capture CH

 

ละเอยีดของอุ
กรณ์วดัการสั่น
ภณัฑข์องบริษั

ท่ี ค.1 อุปกรณ์

คุณลกัษณะข

eature 

c CH 1/2/3/4 
c CH 1/2/3/4

nnel 1/2/3/4 
ime CH 1/2/3
 Response 
 
ctrum 

tion 
ter 

Register 
H 1/2/3/4/ 

อุปกรณ์วดัการ
นสะเทือน (D
ษทั Agilent Te

ณ์วดัการสัน่สะ

องอุปกรณ์วดั

FFT 

 Yes 
 Yes 

Yes 
3/4 Yes 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

รส่ันสะเทอืน
Dynamic Sig
echnologies ร
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นสะเทือน 
งดงัน้ี 

A 

togram 
Time 

 
 

Yes 
 
 
 
 
 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
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ตารางท่ี ค.1 คุณลกัษณะของอุปกรณ์วดัการสัน่สะเทือน(ต่อ) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ค.2  รายล
อุปก

ช่องทดสอบ 
โดยมีรายละเ
 

 

 
 
 

ละเอยีดของอุ
กรณ์ตรวจวดัค
 ซ่ึงเป็นผลิตภ
เอียดดงัน้ี 

อุปกรณ์ตัวตร
ความเร่ง (Ac
ภณัฑข์องบริษ

รูปท่ี ค.2

รวจวดัความเร
ccelerometer 
ษทั Kistler รุ่

 

2 อุปกรณ์ตวั

ร่ง 
Sensor) ใชเ้ป็
น 8792A สา

ตรวจวดัความ

ป็นตวัตรวจวั
ามารถวดัค่าไ

 

มเร่ง 

วดัการสั่นสะเ
ไดส้ามแกนพ
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เทือนของ
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ตารางท่ี ค.2 คุณลกัษณะของอุปกรณ์ตวัตรวจวดัความเร่ง 
Technical Data Specification Units 

Acceleration Range ±50 g 
Acceleration Limit ±100 gpk 
Threshold 0.004 g rms 
Sensitivity ±5% @ 100Hz, 10g rms 100 mV/g 
Resonant Frequency nom. mtd. 54 kHz 
Frequency Response ±5% 0.5…5000 Hz 
Frequency Response ±10% 1.0…5000 Hz 
Frequency Response -5%, +10% - Hz 
Amplitude Non-linearity ±1 % 
Time Constant nom. 2 s 
Transverse Sensitivity typ. (max.) 1.5(3) % 
Base Strain Sensitivity @250 με, max. 0.005 g/με 
Shock (1 ms pulse), max. 2000 g 
Long Term Stability ±1 % 
Temperature @ 4mA supply current 
Coefficient of Sensitivity 

-0.03 %/°F 

Temperature Range Operating -65….212 F 
Temperature Range Storage -100…250 F 
Weight 29 gram 
Ground Isolation 10 MΩ 
Mounting Torgue 18 lbf-in 

   

หมายเหตุ : 1 g = 9.80665 m/s2, 1 inch = 25.4 mm, 1 gram = 0.03527 oz, 1 lbf-in = 0.1129 Nm 
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ภาคผนวก ง 
 

บทความวชิาการทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา 
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รายช่ือบทความวชิาการทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา 

 
Varunchittapongsa, P., Srisertpol, J., and Tumtong. W. (2012). Mechanical Property Change of 

Variation Isolator in the Pocket Slot. Processdings of the 4th International Data 
Storage Technology Conference. Thailand. : 116-120. (สงวนลิขสิทธ์ิ) 

Tumtong, W., Varunchittapongsa, P., Srisertpol, J. and Prattanarak. C. (2012). Vibration 
Analysis of Pocket Slot Using Finite Element Method. Processdings of the 
International Conference on System Modeling and Optimization. Hong Kong. 
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ประวตัผู้ิเขียน 
 

นายประเสริฐศิริ  วรัญชิตพงศา เกิดเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
เร่ิมการศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีโรงเรียนอนุบาลจงัหวดัหนองคาย ต่อมาเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จงัหวดัหนองคาย และเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1-3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีท่ี 1-2 ท่ี
วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย สําเร็จการศึกษาในระดบัวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิว เตอร์  จากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้า คุณทหารลาดกระบัง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เม่ือ พ.ศ.2549 และในปี พ.ศ.2552 ได้ศึกษาต่อในระดับวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ในขณะท่ีศึกษาต่อในระดบัมหาบณัฑิต ไดมี้ประสบการณ์
การทาํงานเป็นพนกังานบริษทั ซีเกท เทคโนโลย ีจงัหวดันครราชสีมา มีผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ 2 บทความ ดงัท่ีไดร้วบรวมไวใ้น ภาคผนวก ง. 
 

 

 

 

 

 

 


