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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่ จะศึกษาความสัมพันธ์ของความถี่ธรรมชาติของชุ ดหัวอ่าน/เขียนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ กับสมบัติทางกายภาพของสารยึดติดที่ใช้ในการประกอบไพวอตแบริ ง (Pivot Bearing) ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงกาวยูวี
การศึกษาแบ่งออกเป็ นสองส่ วน โดยส่ วนแรกจะใช้พลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณศึกษาพฤติกรรมของการไหลของกาว
ขณะฉี ด เมื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของกาว ได้แก่ ความหนืด และความถ่วงจําเพาะ ส่ วนที่สองจะใช้รูปร่ าง
ของกาวที่ได้ จากส่ วนแรกมาวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อหาค่าความถี่ธรรมชาติของชุดหัวอ่าน/เขียน
ฮาร์ ดดิสก์ หลังจากใช้กาวยึดไพวอตแบริ่ ง จากผลการศึกษาพบว่า 5 โหมดแรกเป็ น bending mode และค่าความถี่
ธรรมชาติ มีความแตกต่างกันน้อยมาก ส่ วนโหมดที่ 6 ที่เป็ น sway mode จากนั้นนําผลที่ได้จากทั้งสองการศึกษามาหา
ความสัมพันธ์ ได้สมการในรู ปสมการโพลิโนเมียล
ABSTRACT
This research presents the results of a study into the influence of the adhesive used in the pivot bearing
assembly on the natural frequency of vibration of the Head Stack Assembly (HSA) of a Hard Disk Drive (HDD). The
study was divided into two parts. Firstly the flow behavior of adhesive with different physical properties, such as
viscosity and specific gravity, was investigated using Computation Fluid Dynamics (CFD) simulation. Secondly, the
study then used Finite Element Analysis (FEA) techniques to analyze the natural frequency of oscillation of the HSA
when using the selected adhesive. The first 6 natural frequencies were found. The first 5 modes are bending mode but
the 6th mode is a sway mode. There is no significant different of natural frequency in each the first 5 modes but there
is slightly different in the 6th mode. The result of the analysis for the 6th mode is a polynomial equation.
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บทนํา
คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดหนึ่ ง ที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั นี้ และหลักการ
ทํา งานของคอมพิ วเตอร์ จะมี ข้ นั ตอนทํางานพื้น ฐานอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แ ก่ รั บ ข้อ มู ล (Input) ประมวลผลข้อ มู ล
(Processing) จัดเก็บข้อมูล (Storage) และแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล (Output) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
และมีความแม่นยําสูง
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ที่เรี ยกว่า ฮาร์ ดดิสก์ ฮาร์ ดดิสก์เป็ นอุปกรณ์ที่
สําคัญอย่างหนึ่ ง ในคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ ดดิสก์ได้พฒั นาเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ทั้งความจุที่เพิ่มมากขึ้น และความเร็ วรอบที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ฮาร์ ดดิสก์ยงั ถือได้วา่ เป็ นสิ นค้าส่ งออก และสามารถ
สร้างรายได้เป็ นอันดับต้นรองจากสิ นค้าประเภท รถยนต์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบของรถยนต์ ให้แก่ประเทศไทยเป็ น
อย่างมาก [1] จึงทําให้บริ ษทั ที่ผลิตชิ้นส่ วนทางด้านฮาร์ ดดิสก์เห็นความสําคัญ และมีความต้องการจะผลิตฮาร์ ดดิสก์ที่มี
ขนาดกะทัดรัด แต่มีประสิ ทธิ ภาพในเชิ งความจุและความเร็ วรอบที่สูงขึ้น ทําให้มีการทําการวิจยั และพัฒนาในเรื่ องนี้
เป็ นที่แพร่ หลาย
ส่ วนประกอบที่สาํ คัญของฮาร์ ดดิสก์ที่ทาํ หน้าที่ในการเขียน/อ่านข้อมูล ได้แก่ ชุดหัวอ่าน/เขียน ซึ่ งจะติดตั้งบน
แกนของ Pivot Bearing และ จะเคลื่อนที่เพื่อค้นหาข้อมูลด้วยตัวขับที่เรี ยกว่า Voice Coil Motor (VCM) ชุดหัวอ่าน/
เขียน จะประกอบไปด้วย หัวอ่าน/เขียน (Read/Write Head), สไลเดอร์ (Slider), ซัสเพนชัน (Suspension), แขนของชุด
หัวอ่าน/เขียน (Actuator arm) และ Voice Coil ชิ้นส่ วนที่ทาํ หน้าที่ยดึ ติดแบริ่ งกับแขนของชุดหัวอ่าน/เขียน และลดการ
สั่นสะเทือนในการทํางานของชุดหัวอ่าน/เขียนขณะการอ่านข้อมูลเรี ยกว่า ทีริง (T-Ring) แต่ปัญหาที่พบในการใช้ทีริง
คือ เมื่ ออุณหภูมิภายในฮาร์ ดดิ สก์สูงขึ้ นจะส่ งผลให้ทีริงเกิ ดการขยายตัว และทําให้ค่าความถี่ธรรมชาติ (Natural
Frequency) ของชิ้นส่ วนเปลี่ยนไป อาจส่ งผลให้เกิดการสั่นพ้อง (Resonance) ของชิ้นส่ วนในระหว่างการทํางาน ซึ่ งอาจ
ทําให้การอ่านข้อมูลมีความไม่แม่นยําตามไปด้วย
เพื่อแก้ไขปั ญหาอันเกิดจากพฤติกรรมดังกล่าวของทีริง (Tolerance ring : T-ring ) จึงได้มีการนํากาวยูวีที่มี
คุณสมบัติยดึ ติดระหว่างโลหะได้ดีกว่ากาวชนิดอื่น [2] อีกทั้งยังทนความร้อนได้ดี และมีราคาถูกกว่ามาใช้แทนทีริง ซึ่ ง
ในงานวิจยั นี้ จะทําการศึกษาพฤติกรรมของกาวยูวีที่เหมาะสม โดยการสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ช้ นั สู ง เพื่อ
จําลองพฤติกรรมของกาวยูวีที่นาํ มาใช้แทนทีริงในการยึดแบริ่ งกับแขนของชุดหัวอ่าน/เขียน เพื่อนํามาใช้คาํ นวณหา
ค่าความถี่ ธรรมชาติ ในการคํานวณจะใช้แบบจําลองทางพลศาสตร์ ของไหลเชิ งคํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ANSYS 14.5 ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม ในการวิเคราะห์และประมวลผลทางกราฟฟิ ค ซึ่ ง
สมบัติทางกายภาพของกาวยูวีที่ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ค่าความหนื ด (Viscosity) และค่าความถ่วงจําเพาะ (Specific
Gravity) ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ และคุณสมบัติทางกลของวัสดุเดียวกัน เพื่อศึกษาผลกระทบของสมบัติดงั กล่าวต่อ
ค่าความถี่ธรรมชาติและรู ปร่ างโหมด (Mode Shape) ของการสั่นสะเทือนของชิ้นส่ วนที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานของ
ฮาร์ดดิสก์
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการอ่านและเขียนข้อมูลจากการเขียน/อ่านข้อมูล จึงมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลการเขียน/
อ่านข้อมูล [3] ได้มีการศึกษาวิธีการทํานายการเปลี่ยนตําแหน่งและการเสี ยหายของส่ วนประกอบแอคทูเอเตอร์ ระหว่าง
การตก เมื่อฮาร์ ดดิสก์ตกลงมาจากที่สูงขณะที่กระแทกพื้น ซัสเพนชันจะกระแทกขึ้นลง หลังจากทดลองพบว่า ความ
แข็งแรงของไพวอตแบริ่ ง ซึ่ งเป็ นชิ้ นส่ วนของแอคทูเอเตอร์ เกิดความเสี ยหาย ซึ่ งในการจําลองจะใช้คานติดสปริ งบิด
และสปริ งเลื่อนที่ปลายคานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความแข็งของไพวอทแบริ่ ง [4-6] พบว่าการสั่นสะเทือนของ
แขนหัวอ่าน/เขียน ที่เกิดจากความเร็ วรอบของจานหมุน และเกิดจากเสี ยรู ปการประกอบชุดหัวอ่าน/เขียน มีผลต่อความ

แม่นยําของการอ่าน/เขียนข้อมูล โดยทําการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่ งที่นิยม
นําใช้ในมาวิเคราะห์การทํางานจริ งของชิ้นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [7-8] ได้มีการศึกษาการนําสารยึดติดมาใช้ใน
กระบวนการประกอบ HGA พบว่ากาวชนิ ดอีพอกซี และ กาวยูวีมีคุณสมบัติเหมาะกับการประกอบชิ้นงาน เพราะมี
ความแข็งแรงยึดติดได้แน่นมากและทนความร้อนได้ดี และความเข้มของแสงยูวีที่เหมาะสมอยูท่ ี่ช่วง 400-480 W/cm²
เป็ นช่วงความเข้มที่ทาํ ให้คุณสมบัติเชิงกลมีประสิ ทธิภาพดีที่สุด
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ ศึกษาผลกระทบของสมบัติทางกายภาพของกาวยูวีต่อความถี่ธรรมชาติของชุด
หัวอ่าน/เขียนในการประกอบ
วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี้ จะใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ANSYS 14.5 ในการวิเคราะห์หาค่าความถี่ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เมื่อใช้กาวยู
วีแทนทีริงในการยึดติดแบริ่ งกับแขนของชุดหัวอ่าน/เขียน (Head Stack Assembly: HSA) ของฮาร์ ดดิสก์ที่มีขนาด 3.5 นิ้ว
มี 8 หัวอ่าน/เขียน โดยทําการปรับเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของกาวยูวี ได้แก่ ค่าความหนืด และค่าความถ่วงจําเพาะ
กระบวนการดําเนินงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย การเลือกแบบจําลองแขนของชุดอ่าน/เขียน การสร้างแบบจําลอง
2 มิ ติเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลเบื้องต้นของกาวยูวี และการสร้างแบบจําลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความถี่
ธรรมชาติ
1. การเลือกแบบจําลองแขนของชุดอ่าน/เขียน
แบบจําลองที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้ เป็ นชิ้ นส่ วนของแขนของชุ ดหัวอ่าน/เขี ย น (Head Stack
Assembly : HSA) ที่มีขนาด 3.5 นิ้ว มี 8 หัวอ่าน/เขียน โดยมีส่วนประกอบได้แก่ แขนของชุดหัวอ่าน/เขียน (Actuator
arm) ปลอกสวมแบริ่ ง ( Bearing Sleeve) แหวนรองลูกบอลแบริ่ ง (Bearing Race) ลูกบอลแบริ่ ง (Bearing Ball) และ
เพลาแบริ่ ง (Bearing Shaft) แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าตัดของส่ วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ ภาพที่ 2 การแบ่งเอลิเมนต์ของแบบจําลองแขนของ HSA
เมื่อทําการเลือกแบบจําลองแขนของหัวอ่าน/เขียนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การนํากระบวนการไฟไนต์เอลิเมนต์
มาช่วยในการคํานวณ โดยการเลือกชนิ ดของเอลิเมนต์และการแบ่งเอลิเมนต์ ในขั้นตอนนี้หากสามารถเลือกชนิดของเอ
ลิเมนต์และการแบ่งเอลิเมนต์ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริ งของชิ้นงานมากที่สุด จะทําให้ค่าที่คาํ นวณได้
มีความถูกต้องและแม่นยํามากยิง่ ขึ้น ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างของการเลือกชนิดและการแบ่งเอลิเมนต์ที่เหมาะสม
เมื่อทําการเลือกชนิ ดและแบ่งเอลิเมนต์แล้ว จํานวนของเอลิเมนต์ที่แบ่งออกมาในแต่ละส่ วนจะไม่เหมือนกัน
ขึ้ น อยู่กับ รู ป ร่ างและลักษณะของส่ วนประกอบ เช่ น จํานวนเอลิ เมนต์ข องแบบจําลองแขนของหัวอ่าน/เขี ย นของ

แบบจําลองเป็ นเอลิเมนต์ชนิด Quadratic Tetrahedron จํานวน 52,679 เอลิเมนต์ เป็ นต้น ข้อมูลเบื้องต้นของการแบ่งเอลิ
เมนต์ในงานวิจยั นี้แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของการแบ่งเอลิเมนต์
คําอธิบาย
จํานวนจุดต่อทั้งหมด (Nodes)
จํานวนเอลิเมนต์ท้ งั หมด (Elements)
จํานวนเอลิเมนต์ของรู ปทรง (Body elements)
จํานวนเอลิเมนต์ของผิวสัมผัส (Contact elements)
จํานวนชนิดของเอลิเมนต์ (Element types number)

จํานวน
102,767
76,724
52,679
24,045
7

หน่ วย
จุดต่อ
เอลิเมนต์
เอลิเมนต์
เอลิเมนต์

2. การกําหนดสมบัตทิ างกายภาพของกาวยูวี
การกําหนดสมบัติทางกายภาพของกาวยูวี แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
2.1 การกําหนดให้ค่าของสมบัติต่าง ๆ คงที่ ได้แก่
กําหนดตําแหน่งหัวฉี ดที่มีการกระจายตัวของกาวยูวี ที่มีปริ มาณของกาวยูวีบนพื้นผิวแบริ่ งมากที่สุด
[7] คือ ตําแหน่งของหัวฉี ดกาวยูวี ที่พิกดั (0.1, 0.3) แสดงดังในภาพที่ 3 จึงเป็ นที่มาในการเลือกตําแหน่งดังกล่าวในการ
วิเคราะห์ และปริ มาณกาวยูวที ี่ใช้ กําหนดให้เป็ น 7 มิลลิกรัม

ภาพที่ 3 ค่าตําแหน่งของหัวฉี ดกาวยูวี (0.1, 0.3) [7]
2.2 การกําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าความหนืด (  ) ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของกาวยูวี ได้แก่  = 10,000,
20,000, 30,000, 40,000, 50,000 และ 60,000 โดยความหนืดมีหน่วยเป็ น cps (centipoises)
- ค่าความถ่วงจําเพาะ ( SG ) ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของกาวยูวี ได้แก่ SG
=1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 และ 1.17
3. การสร้ างแบบจําลอง 2 มิตเิ พือ่ วิเคราะห์ พฤติกรรมการไหลเบือ้ งต้ นของกาวยูวี
การสร้างแบบจําลองที่นาํ มาวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลเบื้องต้นของกาวยูวีในขณะที่ถูกฉี ดเข้าระหว่างแบริ่ ง
และแขนของชุดหัวอ่าน/เขียน เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างแบบจําลองเบื้องต้นโดยจะทําการสร้างแบบจําลอง 2 มิติและแบ่ง
เอลิเมนต์เป็ นแบบสี่ เหลี่ยม (Rectangular) มีความสมมาตรรอบแกนหมุนแทนการวิเคราะห์แบบ 3 มิติ เนื่ องจากกาวยูวี

เมื่อถูกฉี ดออกมาจากหัวฉี ดเพื่อยึดติดระหว่างแขนของหัวอ่าน/เขียนกับแบริ่ งมีลกั ษณะเป็ นของไหลแบบอัดตัวไม่ได้
ก่อนการทําให้แข็งตัวโดยการแสงยูวี ดังนั้นจึงเลือกใช้โปรแกรมไฟไนต์วอลุมในการสร้างแบบจําลอง โดยใช้โปรแกรม
ANSYS CFX ในการวิเคราะห์ ANSYS CFX เป็ นโปรแกรมใช้การวิเคราะห์ทางด้านพลศาสตร์ ของไหล ( fluid
dynamics ) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของของไหล
การสร้างแบบจําลอง 2 มิติเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลเบื้องต้นของกาวยูวี
3.1 การกําหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลเบื้องต้นของกาวยูวี
1) สร้างแบบจําลองเพื่อทําการวิเคราะห์การกระจายตัวของสารยึดติด
2) ใช้เอลิเมนต์แบบ 2 มิติ สมมาตรรอบแกนหมุนในการวิเคราะห์
3) ใช้เอลิเมนต์เป็ นแบบสี่ เหลี่ยม (Rectangular)
4) ใช้ปริ มาณสารยึดติด 7 มิลลิกรัม
5) หัวฉี ดสารยึดติดมีพิกดั จากจุดอ้างอิง (0.1, 0.3) มิลลิเมตร
6) สมบัติทางกายภาพของกาวยูวที ี่จะทําการศึกษา ได้แก่ ค่าความหนืด และค่าความถ่วงจําเพาะ
7) อุณหภูมิที่ใช้ในการวิเคราะห์ คิดที่อุณหภูมิหอ้ ง
8) เงื่อนไขขอบเขต กาวยึดติดกับผิวข้างอย่างสมบูรณ์เต็มพื้นที่เมื่อกาวแข็งตัวแล้ว
3.2 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลเบื้องต้นของกาวยูวี
ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลเบื้องต้นของกาวยูวี ทําให้ทราบถึงลักษณะของกาวยูวีที่กระจายตัวและ
ตําแหน่ งการยึดติดที่ อยู่บนพื้นผิวระหว่างแบริ่ งและแขนของชุ ดหัวอ่าน/เขียน เมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทาง
กายภาพของกาวยูวี โดยใช้แบบจําลองไฟไนต์วอลุมในการคํานวณ ซึ่ งผลของการกระจายตัวของกาวยูวีและตําแหน่ ง
การยึดติดในรู ปแบบ 2 มิติ จะแสดงในภาพที่ 4 แสดงลักษณะการยึดติดของกาวยูวีที่อยูบ่ นพื้นผิวระหว่างแบริ่ งและ
แขนของชุดหัวอ่าน/เขียน ที่ความหนืด 20,000 cps และความถ่วงจําเพาะ 1.17

ภาพที่ 4 ลักษณะการยึดติดของกาวยูวที ี่อยูบ่ นพื้นผิวระหว่างแบริ่ งและแขนของชุดหัวอ่าน/เขียน ที่ความหนืด 20,000 cps
และความถ่วงจําเพาะ 1.17
4. การสร้ างแบบจําลองทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ธรรมชาติ
เมื่อทําการสร้างแบบจําลอง 2 มิติ แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างแบบจําลอง 3 มิติของลักษณะและ
ตําแหน่งยึดติดของกาวยูวี โดยใช้โปรแกรม SolidWorks แสดงดังภาพที่ 5

(ก)

(ข)

ภาพที่ 5 (ก) แบบจําลอง 3 มิติของลักษณะและตําแหน่งยึดติดของกาวยูวี
(ข) ภาพขยายแบบจําลอง 3 มิติของลักษณะตําแหน่งยึดติดของกาวยูวี
ในการสร้างแบบจําลองที่นาํ มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ธรรมชาติของแบบจําลองแขนของชุดหัวอ่าน/เขียน
ที่ใช้กาวยูวใี นการประกอบแทนทีริง เพื่อศึกษาถึงโอกาสในการเสี ยหายของงานประกอบด้วยกาวยูวี และความแข็งแรง
ของกาวยูวี ซึ่ งความถี่ธรรมชาติน้ ีถือว่าเป็ นปริ มาณที่มีความสําคัญมาก ในการออกแบบความถี่ธรรมชาติและรู ปร่ างของ
โหมด (Mode Shape) ของการสั่นสะเทือนนั้นสามารถหาได้ดว้ ยวิธีการคํานวณโดยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ ทั้งนี้ ได้
กําหนดเงื่ อนไขขอบเขต (Boundary conditions) ให้สอดคล้องกับลักษณะชิ้ นงานจริ งมากที่ สุด โดยกระบวนการ
ประกอบที ริงโดยใช้กาวนั้น ในเริ่ มต้นจะฉี ดกาวเข้าไปในร่ องของ HSA จากนั้นจะผ่านกระบวนการอาบแสงยูวี
หลังจากนั้นกาวจะแข็งตัว (Rigid)
4.1 การกําหนดเงื่อนไขและขอบเขตการวิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติมีดงั นี้
1) วิเคราะห์แบบชิ้นส่ วนงานประกอบ (Assembly analysis)
2) เงื่อนไขเริ่ มต้นและจุดรองรับของชิ้นงานที่วิเคราะห์น้ นั ไม่มีการเคลื่อนที่ กําหนดให้จุดรองรับถูก
ยึดติดกับพื้น (Fixed)
3) การจําลองใช้การวิเคราะห์แบบการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ ง (Rigid body) โดยกําหนดเงื่อนไข
ผิวสัมผัสระหว่างชิ้นงานเป็ นเนื้อเดียวกัน (Rigid join bodies together) ดังนี้
- ผิวของเพลา (Shaft) และแหวนรองลูกบอลด้านใน (Inner bearing race)
- ผิวของปลอกครอบแบริ่ ง (sleeve) และแหวนรองลูกบอลด้านนอก (Outer bearing race)
4) การจําลองชิ้นงานต่าง ๆ จะวิเคราะห์โดยการใช้เอลิเมนต์แบบเป็ นของแข็ง (Solid element)
5) กําหนดให้กาวยูวีที่ถูกใส่ เข้าไประหว่างปลอกครอบแบริ่ งและแขนของหัวอ่าน/เขียนมีปริ มาตร
เต็มพื้นที่ช่องว่าง
6) กําหนดให้ไม่คิดแรงเสี ยดทานจากแบบจําลองของลูกบอลแบริ่ ง
4.2 คุณสมบัติของกาวที่ใช้ในงานวิจยั นี้ คือ Density = 1,170 kg/m3 และ Viscosity = 25,000 cps และ
คุณสมบัติของวัสดุอื่นที่นาํ มาวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ในการทํานายค่าถี่ธรรมชาติที่เกิดบนของแบบจําลองแขนของชุดหัวอ่าน/เขียน
ลําดับ

ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8

แอคทรู เอเตอร์อาร์ม
สารยึดติดด้านบน
สารยึดติดด้านล่าง
ลูกบอล
แกนกลางหรื อเพลา
ปลอกสวมแบริ่ ง
แหวนรองลูกปื นด้านใน
แหวนรองลูกปื นด้านนอก

Density
[kg/m3]
2.70 x103
1.17 x103
1.17 x103
7.81 x103
8.00 x103
8.00 x103
7.47 x103
7.47 x103
รวมทั้งหมด

Volume
[mm3]
3500.70
5.98
5.98
0.52
440.24
440.90
27.72
39.17

Mass(piece)
[mg]
9.46 x103
7.00
7.00
4.09
3.52 x103
3.53 x103
2.07 x102
2.93 x102

Piece
1
1
1
26
1
1
2
2

Total mass
[mg]
9.46 x103
7.00
7.00
1.06 x102
3.52 x103
3.53 x103
4.14 x102
5.85 x102
1.76 x104

ตารางที่ 3 สมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใช้ในการทํานายค่าความถี่ธรรมชาติที่เกิดบนของแบบจําลองแขนของชุดหัวอ่าน/
เขียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ
แอคทรู เอเตอร์อาร์ ม
สารยึดติดด้านบน
สารยึดติดด้านล่าง
ลูกบอล
แกนกลางหรื อเพลา
ปลอกสวมแบริ่ ง
แหวนรองลูกปื นด้านใน
แหวนรองลูกปื นด้านนอก

Tensile strength
(MPa)
310.00
48.95
48.95
2,240.00
620.00
620.00
469.00
469.00

Passion
ratio
0.33
0.30
0.30
0.30
0.25
0.25
0.30
0.30

Modulus of Elasticity
(MPa)
68,900.00
3,447.38
3,447.38
203,300.00
193,000.00
193,000.00
200,000.00
200,000.00

ผลการวิจัย
ผลของการศึ ก ษาของการวิเ คราะห์ ห าความสัม พันธ์ ข องความถี่ ธ รรมชาติ กับ สมบัติ ข องกาวยูวีใ น Pivot
Bearing โดยมี การปรั บเปลี่ ยนสมบัติทางกายภาพของกาวยูวี ได้แก่ ค่าความหนื ด และค่าความถ่วงจําเพาะ จากการ
วิเคราะห์แบบจําลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ รายละเอียดแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
เมื่อทําการวิเคราะห์แบบจําลองด้วย FE โดยการเปลี่ยนแปลงความหนืด (  =10,000, 20,000, 30,000, 40,000,
50,000 และ 60,000) และความถ่วงจําเพาะ ( SG =1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 และ 1.17) จะได้ค่าความถี่ธรรมชาติ 6
โหมดแรกของค่าความหนื ดทั้ง 6 ค่ามีค่าใกล้เคียงกันเมื่อเปลี่ยนค่าความจําเพาะ ตารางที่ 4 แสดงค่าความถี่ธรรมชาติ
สําหรับความหนืด (  ) = 20,000 cps และค่าความถ่วงจําเพาะ ( SG ) =1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 และ 1.17 และ

ตารางที่ 5 แสดงค่าค่าความถี่ธรรมชาติสาํ หรับความถ่วงจําเพาะ ( SG ) =1.12 และความหนืด (  ) = 10,000, 20,000,
30,000, 40,000, 50,000 และ 60,000 cps จะพบว่า ทั้งความหนื ดและค่าความถ่วงจําเพาะไม่มีผลอย่างมี นัยสําคัญต่อ
ค่าความถี่ธรรมชาติในโหมดที่ 1 ถึง 5 ซึ่ งในโหมดที่ 1 ถึง 5 เป็ น Bending Mode แต่ในโหมดที่ 6 จะพบว่า ค่าความถี่
ธรรมชาติมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่มากกว่าความแตกต่างในโหมดที่ 1 ถึง 5 และรู ปร่ างโหมดในโหมดที่ 6 คือ
Sway Mode ดังนั้นจึงจะหาความสัมพันธ์ของความถี่ธรรมชาติที่มีเปลี่ยนแปลง ค่าความหนืดและค่าความถ่วงจําเพาะใน
โหมดที่ 6 เท่านั้น เพราะมีค่าความแตกต่างของความถี่ธรรมชาติมากกว่าโหมดอื่นๆ โดยคํานวณหาความสัมพันธ์ของ
ความถี่ธรรมชาติ กับความหนืดและความถ่วงจําเพาะ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ regression จะได้สมการความสัมพันธ์ใน
รู ป Polynomial of degree n ดังแสดงในสมการที่ 1





f ( x, y )  4342  1.176 105 x  36.81 y

(1)

โดยที่ f ( x, y ) = ค่าความถี่ธรรมชาติ ( f ) มีหน่วย Hz
x = ค่าความหนื ด (  ) มีหน่วย cps (centipoises)
y = ค่าความถ่วงจําเพาะ ( SG )
ตารางที่ 4 ค่าความถี่ธรรมชาติที่หาได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าความหนืด (  ) =20,000 cps และค่าความถ่วงจําเพาะ
( SG ) =1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 และ 1.17
Mode
1st Mode
2nd Mode
3rd Mode
4th Mode
5th Mode
6th Mode

SG = 1.12
1312.5
1314.7
1474.8
1475.7
1480.2
4383

ค่าความถี่ธรรมชาติ (Hz) เมื่อ  =20,000 cps
SG = 1.13
SG = 1.14
SG = 1.15
SG = 1.16
1312.5
1312.5
1312.5
1312.5
1314.7
1314.7
1314.7
1314.7
1474.8
1474.8
1474.8
1474.8
1475.7
1475.7
1475.7
1475.8
1480.2
1480.2
1480.2
1480.2
4382.3
4383.4
4381.8
4383.7

SG = 1.17
1312.5
1314.7
1474.8
1475.8
1480.2
4389.7

ตารางที่ 5 ค่าความถี่ธรรมชาติสาํ หรับความถ่วงจําเพาะ ( SG ) =1.12 และความหนื ด (  ) = 10,000, 20,000, 30,000,
40,000, 50,000 และ 60,000 cps
Mode

ค่าความถี่ธรรมชาติ (Hz) เมื่อ SG=1.12

 =10,000

 =20,000

 =30,000

 =40,000

 =50,000

 =60,000

1st Mode

1312.5

1312.5

1312.5

1312.5

1312.5

1312.5

2nd Mode

1314.7

1314.7

1314.7

1314.7

1314.7

1314.7

3rd Mode

1474.8

1474.8

1474.8

1474.8

1474.8

1474.8

4th Mode

1475.7

1475.7

1475.8

1475.7

1475.8

1475.7

5th Mode

1480.2

1480.2

1480.2

1480.2

1480.2

1480.2

6th Mode

4383

4383

4383.9

4380.9

4383.2

4382

รู ปร่ าง Mode Shape ของหัวอ่าน/เขียน 6 โหมดแรกแสดงในตารางที่ 6 เมื่อค่าความหนืด (  ) = 20,000 cps
และ ค่าความถ่วงจําเพาะ ( SG ) = 1.17 จะพบว่า 5 โหมดแรกเป็ น Bending Mode และ โหมดที่ 6 เป็ น Sway Mode
Bending Mode คือ โหมดที่มีการสั่นแบบดัดในแนวแกน Z
Sway Mode คือ โหมดที่มีการสั่นในระนาบ X-Y
สรุ ปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากค่าความความถี่ธรรมชาติจาํ นวน 6 โหมดของแต่ละแบบจําลอง โดยค่าความถี่โหมดที่ 1
ถึง โหมดที่ 5 ของทุกแบบจําลองมีรูปร่ างโหมดเป็ น Bending Mode คือ โหมดที่มีการสั่นแบบดัดในแนวแกน Z โดยมี
ความถี่อยูใ่ นช่วง 1312.5-1480.2 Hz และโหมดที่ 6 รู ปร่ างโหมดเป็ น Sway Mode คือ โหมดที่มีการสั่นในระนาบ X-Y
โดยมีความถี่อยูใ่ นช่วง 4380.9-4389.7 Hz จากการเปลี่ยนค่าความหนืดและค่าความถ่วงจําเพาะ พบว่า ไม่มีผลอย่างมี
นัยสําคัญต่อค่าความถี่ธรรมชาติในโหมดที่ 1ถึง โหมดที่ 5 แต่ในโหมดที่ 6 จะพบว่า ค่าความถี่ธรรมชาติมีความแตกต่าง
กันเล็กน้อย แต่มากกว่าความแตกต่างในโหมดที่ 1 ถึงโหมดที่ 5 ดังนั้นจึงจะหาความสัมพันธ์ของความถี่ธรรมชาติที่มี
เปลี่ยนแปลง ค่าความหนืดและค่าความถ่วงจําเพาะในโหมดที่ 6 เท่านั้น เพราะมีค่าความแตกต่างของความถี่ธรรมชาติ
มากกว่าโหมดอื่นๆ จากนั้นหาความสัมพันธ์หาของความถี่ธรรมชาติกบั สมบัติของกาวยูวี ซึ่ งมีความสัมพันธ์เป็ นสมการ
โพลิโนเมียล ดังสมการที่ 1
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ตารางที่ 6 แสดงรู ปร่ าง Mode Shape ของหัวอ่าน/เขียน 6 โหมดแรก โดยเฉดสี แสดงถึง Total deformation ของ HSA

รู ปร่ างโหมดที่ 1 (Bending Mode ) ของแขนหัวอ่านที่ 1
และ 6 ที่ความถี่ 1312.5 Hz

รู ปร่ างโหมดที่ 2 (Bending Mode ) ของแขนหัวอ่านที่ 1
และ 6 ที่ความถี่ 1314.7 Hz

รู ปร่ างโหมดที่ 3 ( Bending Mode ) ของแขนหัวอ่านที่ 2
และ 4 ที่ความถี่ 1474.8 Hz

รู ปร่ างโหมดที่ 4 (Bending Mode ) ของแขนหัวอ่านที่ 2
และ 4 ที่ความถี่ 1475.8 Hz

รู ปร่ างโหมดที่ 5 ( Bending Mode ) ของแขนหัวอ่านที่ 2
และ 4 ที่ความถี่ 1480.2 Hz

รู ปร่ างโหมดที่ 6 ( Sway Mode ) ของแขนหัวอ่านทั้ง 5
หัวอ่าน ที่ความถี่ 4389.7 Hz

