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บทคัดย่ อ

รอยร้ าวในชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ของโครงทําให้เกิ ดความเสี ย หายลุ กลามกลายเป็ นความเสี ย หายขนาดใหญ่ถา้ ไม่ มี ก าร
ซ่ อมแซมในส่ วนของรอยร้าว การตรวจสอบความเสี ยหายของชิ้นส่ วนของโครงสร้างโดยใช้การสั่นเป็ นวิธีการตรวจสอบแบบ
ไม่ทาํ ลาย วิธีการระบุรอยร้าวบนชิ้นส่ วนโครงสร้างโดยการวิเคราะห์การสั่นอยูบ่ นหลักการที่วา่ รู ปแบบการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน
ที่เกิดการสั่นเป็ นฟั งก์ชนั ของคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ของชิ้นส่ วนโครง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์เป็ นสาเหตุทาํ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่เกิดการสั่น จุดประสงค์ของบทความนี้ คือการทบทวนสรุ ปขั้นตอน
วิธีการระบุรอยร้ าวบนโครงสร้างที่เป็ นแบบคานและแผ่นบางโดยการวิเคราะห์การสั่น เพื่อช่วยเป็ นจุดเริ่ มต้นของผูท้ าํ วิจยั ที่
ค้นคว้าเกี่ยวกับการระบุความเสี ยหายโดยการวิเคราะห์การสั่นและเป็ นแนวทางให้นักวิจยั เข้าใจเกี่ ยวขั้นตอนของวิธีการระบุ
ความเสี ยหายบนโครงสร้างที่เป็ นแบบคานและแผ่นบาง บทความนี้ได้จดั แบ่งหมวดหมู่วธิ ี การระบุความเสี ยหายพื้นฐานวิธีการที่
ใช้ระบุความเสี ยหาย ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 3 วิธี ได้แก่ วิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานค่าความถี่ วิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นรู ปแบบการเคลื่อนที่
ของชิ้นงานที่เกิดจากการสัน่ และวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นความโค้งของรู ปแบบการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่เกิดจากการสัน่
คําสําคัญ : การสั่นของคาน, การสั่นของแผ่นบาง, การทบทวนบทความการสั่น, การระบุความเสี ยหายโดยการสั่น

Abstract

Cracks are in structural components that may ultimately lead to failure of structures if not repaired. Crack identification in
structures components using vibration response is non- destructive crack identification method. The methods are based on the
fact that motion configuration of system vibrating is a function of the physical properties of the structure. Therefore, changes in
the physical properties will cause detectable changes in the motion configuration of system vibrating. The aim of the present
study is to provide a summary review on damage identification algorithms to help researchers in identifying starting points for
research in vibration- based damage identification and to guides researchers understand in damage identification algorithm for
beam- type or plate- type structures. The review is organized by the classification based on the features extracted for damage
identification, the damage identification methods are classified into three major categories: natural frequency- based methods,
motion configuration of system vibrating - based methods, curvature motion configuration of system vibrating based methods.
Key word : beam vibration, plate vibration, vibration review, vibration damage identification
1. บทนํา (Introduction)
ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรในอุตสาหกรรม เช่น เพลา ใบพัด
เครื่ องบิน ทําหน้าที่รับแรงและส่ งแรงที่แตกต่างกันตามหน้าที่
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การใช้งาน ซึ่ งแรงที่กระทํากับชิ้นส่ วนเครื่ องจักรต่าง ๆนี้ มีผล
ทําให้ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรเกิ ดรอยร้าวแล้วขยายรอยขนาด
ใหญ่จนทําให้เกิดความเสี ยหายในชิ้นส่ วนของเครื่ องจักร
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ความเสี ยหายในชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องจักรกลที่ เกิด
จากภาระทางกล โดยอยูภ่ ายใต้แรงที่เปลี่ยนแปลง (Dynamics
Load) ทําให้เกิดความเค้น (Stress) กับชิ้นส่ วนเครื่ องจักรและ
เมื่อชิ้นส่ วนเครื่ องจักรรับภาระกระทําซํ้าไปซํ้ามา (Repeated
Cycling of the Load) ทํา ให้ ว สั ดุ เ กิ ด ความล้า ทํา ให้ ชิ้ น ส่ ว น
เครื่ องจักรเกิดการร้าว (Crack) ขึ้นซึ่ งเป็ นความเสี ยหายขั้นแรก
และเมื่อรอยร้าวได้รับภาระที่กระทําซํ้า ๆ กันไปเป็ นเวลานาน
ทําให้รอยร้าวในตอนแรกขยายเป็ นรอยร้าวที่ใหญ่ข้ ึนและพัง
เสี ย หายในที่ สุ ด ตัว อย่า งอุ ป กรณ์ ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแล้ว
นําไปสู่ อุบตั ิเหตุที่ร้ายแรงได้แก่ การเกิดระเบิดของ Boiler ที่มี
สาเหตุเริ่ มต้นมาจากรอยร้าวใน Boiler ซึ่ งโดยปกติแล้ว Boiler
ทํางานภายใต้สภาวะที่แรงดันสู ง ที่อุณหภูมิ Superheat ซึ่ งทํา
ให้ เ กิ ด ความเค้น ภายในวัส ดุ เมื่ อ Boiler เกิ ด ความเค้น เป็ น
เวลานานทําให้เกิดการรอยร้าวขึ้น ที่ตาํ แหน่งรอยร้าวยังคงเกิด
ความเค้นเนื่ องจากแรงดันไอนํ้าและอุณหภูมิ ทําให้รอยร้ าว
ขยายใหญ่ข้ ึนจนเกิดเป็ นความเสี ยหายขนาดใหญ่และส่ งผลทํา
ให้เกิดการระเบิดของ Boiler
เพื่ อ ให้ ชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า งสามารถใช้ง านได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยสําหรับผูท้ าํ งาน ได้มีความพยายาม
คิดค้นวิธีการตรวจหารอยร้าวของชิ้นส่ วนโครงสร้างแบบที่ไม่
ทําลายหรื อที่ เรี ยกว่า Non-destructive test ซึ่ งมี หลายวิธีการ
เช่น วิธีการใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing : UT) วิธีการ
ถ่ า ยรั ง สี (Radiographic Test : RT) วิ ธี ก าร Eddy current ซึ่ ง
วิธีการเหล่านี้ ยงั มีขอ้ จํากัดในการใช้งาน ไม่สามารถทําได้ใน
โครงสร้างขนาดใหญ่และมีค่าใช้จ่ายสู งมาก
แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นบน
โครงสร้ าง โดยใช้ห ลักการการเปลี่ ย นแปลงคุ ณสมบัติทาง
พลศาสตร์ ความเสี ยหายในโครงสร้ า งทํา ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ เช่น Stiffness มวล และการ
กระจายพลัง งานของระบบ ซึ่ งทํา ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ค่าความถี่ของการสัน่
วิธีการตรวจสอบรอยร้ าวโดยการวิเคราะห์การสั่นได้มี
การเริ่ มต้นตั้งแต่ ช่วง ปี ค.ศ. 1970s โดยนักวิจยั ด้านอวกาศ
และ นักวิจยั ด้านการขุดเจาะนํ้ามัน ต่อมาได้แพร่ หลายไปสู่
อุ ต สาหกรรมด้า นอื่ น ๆ ต่ อ มา Dimarogonus [1] ได้พ ฒ
ั นา
ทฤษฎี การสั่นของเพลาที่ รอยร้ าวได้ถูกนําไปขยายผลใช้กบั
คาน และแผ่นบาง
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Rytter [2] ได้จัด หมวดหมู่ วิ ธี ก ารระบุ ค วามเสี ย หาย
ออกเป็ น 4 ระดับ และวิ ธี ก ารระบุ ร อยร้ า วในชิ้ น ส่ ว นของ
โครงสร้างโดยวิธีการวิเคราะห์การสั่นถูกจัดอยูใ่ นวิธีการที่อยู่
ใน Level 1 และ Level 2 ซึ่ งเป็ นวิธีการที่สามารถระบุการมีอยู่
ของความเสี ยหายและตําแหน่งของความเสี ยหายได้
จุ ดประสงค์ของบทความนี้ คือการทบทวนสรุ ปขั้นตอน
วิธีการระบุรอยร้าวบนโครงสร้างที่เป็ นแบบคานและแผ่นบาง
โดยการวิเคราะห์การสั่น เนื่ องจากว่า เพื่อช่วยเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของผูท้ าํ วิจยั ที่คน้ คว้าเกี่ ยวกับการระบุความเสี ยหายโดยการ
วิ เ คราะห์ ก ารสั่ น และเป็ นแนวทางให้ นั ก วิ จัย เข้า ใจเกี่ ย ว
ขั้นตอนของวิธีการระบุความเสี ยหายบนโครงสร้างที่เป็ นแบบ
คานและแผ่นบาง
2. การทบทวนบทความ (Literature Review)
การตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย (Nondestructive Test หรื อ
NDT) เป็ นการทดสอบคุ ณสมบัติ และตรวจสอบว่ามี ค วาม
บกพร่ อ งในวัส ดุ ห รื อโครงสร้ า ง โดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หายต่ อ รู ป ร่ า ง การทดสอบใช้ห ลัก การของสมบัติ ท าง
ฟิ สิ กส์ สามารถแบ่งประเภทของการตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลาย
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- การตรวจสอบความบกพร่ องภายใน
- การตรวจสอบความบกพร่ องภายนอก
2.1 การตรวจสอบความบกพร่ องภายใน
วิธีการ NDT ใช้ในการตรวจสอบภายใน ที่เป็ นที่ ทราบ
กันดี มีอยู่ 2 วิธีคือ
-

วิธีการถ่ายรังสี (Radiographic Testing)

-

วิธีการคลื่นเสี ยงความถี่สูง (Ultrasonic Testing)

วิ ธี ก ารถ่ า ยรั ง สี เป็ นการทดสอบโดยการปล่ อ ยคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความถี่สูงจากแหล่งกําเนิ ดรังสี ผ่านชิ้นงาน
อาศัยหลักการดูดซับพลังงานที่ไม่เท่ากันของวัสดุหรื อการที่
วัสดุมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน เช่นมีโพรงอากาศอยูภ่ ายในทํา
ให้พลังงานของรั งสี ผ่านชิ้ นงานตรงบริ เวณที่ เป็ นโพรง ได้
มากกว่า และทําปฏิกิริยากับสารไวแสงที่เคลือบอยูบ่ นผิวฟิ ล์ม
ได้ม ากกว่า ส่ ว นอื่ น เมื่ อ ล้า งฟิ ล์ม ออกมาแล้ว ก็มี สี ค ลํ้า กว่า
บริ เวณอื่ น ในช่วงแรกๆ ได้มีการนําวิธีการนี้ ตรวจสอบรอย
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ร้ าวของเหล็กที่ นาํ มาทํารางรถไฟ ตรวจสอบรอยเชื่ อม และ
ตรวจสอบความเสี ย หายของโครงสร้ าง Sandwich structure
ในส่ ว นของ Honeycomb เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารถ่ า ยรั ง สี ต ้อ งใช้
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบฟิ ล์ม เพื่อการตรวจสอบฟิ ล์มง่าย
ขึ้ น ได้มีการพัฒนานําหลักการ fuzzy มาใช้ในการวิเคราะห์
ฟิ ล์มที่ ได้จากการถ่ายรั งสี Sun Z, Ruan D, Ma Y, Hu X และ
Zhang X-g [3]นํา หลัก การfuzzy ร่ ว มกับ Beamlet transform
เพื่ อ ตรวจสอบความเสี ย หายของรอยเชื่ อ ม วิ ธี ก ารนี้ ได้นํา
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการถ่ า ยรั ง สี แล้ว นํา หลัก การfuzzy ร่ ว มกับ
Beamlet transform ทําการวิเคราะห์ความเสี ยหาย ต่อมาได้มี
การเปลี่ ย นฟิ ล์ ม ที่ ไ ด้ จ ากการถ่ า ยรั ง สี อยู่ ใ นรู ปดิ จิ ท ั ล
Nacereddine N, Zelmat M, Belaifa SS และTridi M [4] ได้ใช้
วิธีการ image processing เปลี่ยนข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปของฟิ ล์มให้
เป็ นระบบดิจิทลั ทําการตรวจสอบรอยร้าวของรอยเชื่อม Wong
BS, Wang X, Koh CM, Tui CG, Tan C และ Xu J [5] ได้ ใ ช้
วิธีการ image processing เปลี่ยนข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปของฟิ ล์มให้
เป็ นระบบดิจิทลั ทําการตรวจสอบรอยร้าวบนปี กเครื่ องบิน
วิ ธี ก ารคลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง หลัก การของวิ ธี ก ารนี้ คื อ
วิ ธี ก ารทดสอบโดยอาศัย คลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง ที่ หู ม นุ ษ ย์ไ ม่
สามารถได้ยิ น (คลื่ น เสี ย งอัล ตราโซนิ ก เป็ นคลื่ น เสี ย งที่ มี
ความถี่สูงกว่า 20,000 เฮิร์ต) เสี ยงเดินทางในของแข็งเร็ วกว่า
ในอากาศหรื อก๊าซ เนื่ องจากโมเลกุลอยู่ชิดกันมากกว่า เมื่ อ
เสี ยงเคลื่ อนที่ ผ่านตัวกลางที่ เป็ นของแข็งที่ เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน
(Homogeneous Solids) ความเข้มของเสี ยงจะลดลงไม่มากนัก
แต่ถา้ เสี ยงผ่านรอยร้ าวทําให้เกิ ดความไม่มีความไม่ต่อเนื่ อง
(Discontinuities) ในเนื้ อ วัส ดุ รอยร้ า วที่ มี ข นาดประมาณ
เท่ ากับความยาวคลื่ นหรื อใหญ่กว่า เสี ยงจะเกิ ดการสะท้อน
(Reflect) หรื อถูกดูดกลืนโดยรอยความไม่ต่อเนื่องนั้น
วิธีการคลื่นเสี ยงความถี่สูง ถูกนํามาใช้ต้ งั แต่ช่วงปี ค.ศ.
1950s Silk, M [10] ได้ใช้ค่า ultrasonic surface waves ที่ได้จาก
การทดลองคํา นวณความลึ ก ของรอยร้ า ว Daponte, P., F.
Maceri, และ R. Olivito [11] ได้ใช้วิธีการคลื่นเสี ยงความถี่สูง
ระบุ ค วามเสี ย หายในคอนกรี ต Mouritz, A., C. Townsend,
และ M.S. Khan [12] ได้ใช้วิธีการคลื่นเสี ยงความถี่สูงเพื่อระบุ
ความเสี ยหายบนโครงสร้าง composite
2.2 การตรวจสอบความบกพร่ องภายนอก
- วิธีการใช้สารแทรกซึ ม (Penetrant Test)
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- วิธีการวิธีการ กระแสวน (Eddy Current Test)
- อนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test)
วิ ธี ก ารใช้ส ารแทรกซึ ม (Penetrant Test) หลัก การของ
วิ ธี ก าร คื อ การใช้ส ารเคมี แ ทรกซึ ม ลงในรอยร้ า วเพื่ อ ระบุ
ตําแหน่งของรอยร้าว เป็ นวิธีการหารอยบกพร่ องหรื อความไม่
ต่อเนื่ องที่เปิ ดสู่ ผิว สามารถทดสอบกับวัสดุทุกชนิดที่ไม่เป็ นรู
พรุ น เช่น แก้ว พลาสติก เซรามิค โลหะ อโลหะ เป็ นต้น การ
ทดสอบโดยวิ ธี การนี่ อาศั ย หลั ก ขอปฏิ กิ ริ ยาแทรกซึ ม
(Capillary action) ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติโดยการ
ทาหรื อพ่นของเหลวย้อมสี ที่มีคุณสมบัติแทรกซึ มเข้าไปใน
รอยร้ า วหรื อ รู เ ล็ก ๆ ได้ดี จ ากนั้น ใช้ส ารเคมี ห รื อ นํ้า ยาที่ มี
คุ ณ ลัก ษณะคล้า ยกระดาษซั บ พ่ น หรื อโรยตรงบริ เวณที่
ต้องการทดสอบ หากมีรอยแตกร้าวหรื อรอยบกพร่ องใด ๆ บน
ผิวงาน จะเกิ ดเป็ นเส้นหรื อแนวของสารย้อมสี ให้เห็ นอย่าง
เด่นชัด การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึ มมีท้ งั แบบที่เห็นด้วย
ตาเปล่า (color contrast ) และแบบที่ตอ้ งทําในห้องมืดโดยใช้
แสง Black Light (Fluorescent)
วิธีการ กระแสวน (Eddy Current Test) หลักการของวิธี
นี้ คือการใช้สนามแม่เหล็กเหนี่ ยวนําให้เกิดกระแสไหลวนใน
ชิ้นงานทดสอบ ทําให้เกิดกระแสไหลวนบนชิ้นงานทดสอบ
และสังเกตค่า Impedance ของหัวทดสอบที่ เปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากกระแสไหลวนบนชิ้ น งานที่ เ ปลี่ ย นแปลง
เนื่ องจากความแตกต่างกันของคุณสมบัติ รอยร้าวทําที่ให้เกิด
ความไม่ต่อเนี่ องที่อยูใ่ นวัสดุ โดยสามารถทดสอบวัสดุที่เป็ น
ตัวนําไฟฟ้ าได้เท่านั้น โดยที่ตาํ แหน่ งรอยร้ าว มีค่า electrical
conductivity ต่างไปจากเนื้ อโลหะ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของ electromagnetic field
วิ ธี ก ารกระแสวน (Eddy Current Test) ได้ถู ก นํา มาใช้
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1950s โดยใช้ในการตรวจสอบความเสี ยใน
ชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งบิ น ท่ อ นํ้า ถัง ความดัน และนํา มาใช้ใ น
อุตสาหกรรมรถยนต์ ในประเทศรัสเซี ยและประเทศยูเครน ได้
นําวิธีการกระแสวนไปใช้ในการตรวจสอบรอยร้ าวของราง
รถไฟ Spancer [7] ได้ใช้วิธีการกระแสวนระบุ ตาํ แหน่ งรอย
ร้าวบนชิ้นส่ วนของเครื่ องบิน ซึ่ งพบว่าขนาดรอยร้าวใกล้ที่เล็ก
ที่ สุ ด ที่ วิ ธี ก ารนี้ สามารถตรวจพบมี ข นาด 0.04 Uchanin V,
Lutcenko G, Dshaganjan A และ Nikonenko [8] นํ า วิ ธี การ
กระแสวนตรวจสอบรอยร้าวของเหล็กหล่อที่มีการตกแต่งผิว
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ให้เรี ยบ He Y, Tian G, Pan M และ Chen D [9] ได้มี การนํา
วิ ธี ก ารกระแสวนใช้ใ นการตรวจสอบความเสี ย หายในชิ้ น
sandwich structure
วิธีการอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) หลักการ
ของวิธีการคือการสร้างสนามแม่เหล็กในชิ้นงาน หากพบรอย
แตกร้าวขนาดเล็กบนผิวชิ้น งานบริ เวณดังกล่าวจะปรากฏเป็ น
ผงเหล็กให้เกาะกันเป็ นแนวเส้นตามรอยร้าวเนื่ องจากผงเหล็ก
ไม่ ส ามารถกระโดดข้า มผ่า นรอยแตกร้ า วไปตามเส้ น แรง
แม่เหล็ก
วิ ธี ก ารอนุ ภ าคแม่ เ หล็ ก (Magnetic Particle Test) ถู ก
ค้นพบโดยบังเอิญโดย Hoke ในปี ค.ศ. 1918 และตั้งแต่ ค.ศ.
1960s เป็ นต้น มา วิธี ก ารอนุ ภ าคแม่ เ หล็ก ถู ก นํา มาใช้อ ย่า ง
กว้างขวางเพื่อการระบุความเสี ยหายของท่อ Förster, F [6] ได้
นํา เสนอหลัก การการใช้วิ ธี ก ารอนุ ภ าคแม่ เ หล็ ก เพื่ อ ระบุ
ตําแหน่ งรอยร้ าว และเสนอวิธีการคํานวณการระบุตาํ แหน่ ง
รอยร้าวที่ใช้หลักการอนุ ภาคแม่เหล็กโดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์
เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่แม่นยํา Lukyanets S, Snarskii A, Shamonin
M และ Bakaev V [7] คํานวณค่า Magnetic leakage field จาก
ตาราง 1 ข้อจํากัดของวิธีการตรวจสอบความเสี ยหาย
วิธีการระบุตาํ แหน่ งรอยร้ าว
วิธีการถ่ ายรังสี (Radiographic Testing)

วิธีการคลื่นเสี ยงความถี่สูง (Ultrasonic Testing )
วิธีการใช้ สารแทรกซึม (Penetrant Test)

วิธีการวิธีการ กระแสวน (Eddy Current Test)

อนุภาคแม่ เหล็ก (Magnetic Particle Test)

ขนาดของพื้นผิวที่เสี ยหาย Kim HM, Yoo HR, Rho YW และ
Park GS [8]ได้ใช้วิธีการอนุ ภาคแม่เหล็กตรวจหารอยร้าวของ
ท่อที่อยูใ่ ต้ดิน
วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลายที่ได้กล่าวมามีขอ้ จํากัด
ในการใช้งานซึ่ งสามารถสรุ ปข้อจํากัดการงานของแต่ละวิธีใน
ตารางที่ 1
จากข้อจํากัดของวิธีการที่ กล่าวมาทําให้มีการนําวิธีการ
ตรวจสอบความเสี ย หายโดยการวิ เ คราะห์ ก ารสั่ น ซึ่ งเป็ น
วิธีการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายที่คนส่ วนใหญ่ยงั ไม่รู้จกั ข้อดี
ของวิธีการนี้ คือ สามารถตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่ วิธีการ
นี้ไม่จาํ เป็ นต้องเข้าถึงชิ้นงานทั้งสองด้าน ใช้พ้ืนที่เล็กน้อยทใน
การติ ด ตั้ง ชุ ด sensor เก็บ ข้อ มู ล การสั่ น สามารถตรวจสอบ
ชิ้นงานได้ทุกชนิ ด หลักการของวิธีการนี้ คือ ความเสี ยหายใน
โครงสร้างทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ ซึ่ ง
ทําให้เกิดการเปลี่ยนรู ปร่ างของโหมดการสั่น และในบทความ
นี้ ได้เน้นหนักการทบทวนวิธีการระบุรอยร้ าวบนโครงสร้ างที่
เป็ นแบบคานและแผ่นบางโดยการวิเคราะห์การสัน่

ข้ อจํากัดของวิธีการ
1. ต้องเข้าถึงตําแหน่งรอยร้าวทั้งด้านบนและด้านล่างจึงสามารถระบุรอยร้าวได้
2. ไม่สามารถระบุรอยร้าวได้เมื่อรอยร้าวตั้งฉากกับทิศทางการฉายรังสี
3. ไม่สามารถตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่ได้
4. ไม่สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีความหนามาก ๆ
5. ต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แผ่นฟิ ล์ม
6. วิธีการเป็ นวิธีการที่มีความเสี่ ยงต่อผูท้ าํ การทดสอบ
1. ชิ้นงานที่มีผิวขรุ ขระ ชิ้นงานบาง
2. ต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
1. ไม่สามารถตรวจข้อบกพร่ องหรื อรอยร้าวภายในชิ้นงานได้
2. ไม่สามารถตรวจสอบบริ เวณที่เข้าไม่ถึงได้
3. พื้นผิวที่ทดสอบต้องเรี ยบพอสมควร
4. วิธีการนี้ไม่เหมาะสมสําหรับชิ้นงานมีรูพรุ น หรื อมีความหนาแน่นตํ่า
1. ไม่สามารถตรวจข้อบกพร่ องหรื อรอยร้าวภายในชิ้นงานได้
2. สามารถทดสอบได้กบั เฉพาะวัสดุที่เป็ นตัวนําไฟฟ้าเท่านั้น
3. การแปรผลสัญญาณการทดสอบค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้ทกั ษะสู ง
4. ลักษณะพื้นผิวและการสัน่ ของหัวทดสอบมีผลต่อผลการทดสอบ
1. ไม่สามารถตรวจข้อบกพร่ องหรื อรอยร้าวภายในชิ้นงานได้
2. ต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ลักษณะผงเหล็กบนชิ้นงานทดสอบ
3. หลังจากการทดสอบแล้วชิ้นงาน บางชนิดต้องการปลดการเป็ นแม่เหล็กออก (Demagnetizing)
และ ต้องทําความสะอาด

96

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับพิเศษ 2563
3. การวิเ คราะห์ วิธี ก ารระบุ ร อยร้ าวบนโครงสร้ า งโดยการ
วิเคราะห์ การสั่ น (Content Analysis)
การทบทวนบทความนี้ได้ทาํ การแบ่งหมวดหมู่วธิ ีการระบุรอย

ร้าวบนโครงสร้างที่เป็ นแบบคานและแผ่นบางโดยการวิเคราะห์การสั่น
โดยพิจารณาจากวิธีการนํามาใช้ในการในการระบุรอยร้าว ซึ่ งสามารถ
แบ่งวิธีการได้ดงั ต่อไปนี้

วิธีการที่ ต้ งั อยู่บนพื้นฐานค่าความถี่ (Frequency
based Methods)
- วิ ธี ก ารที่ ต้ ัง อยู่ บ นรู ปแบบการเคลื่ อ นที่ ข อง
ชิ้นงานที่เกิดการสัน่
่ นความโค้งของรู ปแบบการ
- วิธีการที่ต้ งั อยูต่ ้ งั อยูบ
เคลื่อนที่ของชิ้นงานที่เกิดการสัน่
เนื่ องจากว่าในตําราทางวิชาเกี่ยวกับเรื่ องการสั่นของ
Rao, S.S [9] และธี ระ เจียศิริพงษ์กุล [10] เรี ยกรู ปแบบการ
เคลื่อนที่ของชิ้นงานที่เกิดการจากการสั่นแต่ละรู ปแบบว่า
รู ปร่ างของโหมดการสั่น ดังนั้นในบทความนี้ จึงใช้คาํ ว่า
รู ปร่ างของโหมดการสั่นแทนคําว่ารู ปแบบการเคลื่ อนที่
ของชิ้นงานที่เกิดการสั่น เพื่อให้ตรงกับตําราทางวิชาการ
ที่ เ กี่ ย วกับ การสั่น ดัง นั้น วิ ธี ก ารที่ ต้ งั อยู่บนรู ป แบบการ
เคลื่อนที่ของชิ้นงานที่เกิดการสั่นถูกเรี ยกว่าวิธีการที่ต้ งั อยู่
บนรู ปร่ างของโหมดการสั่น (Mode Shape based-Methods)
และวิ ธี ก ารที่ ต้ งั อยู่ต้ งั อยู่บ นความโค้ง ของรู ป แบบการ
เคลื่อนที่ของชิ้นงานที่เกิดการสั่นถูกเรี ยกว่าวิธีการวิธีการ
ที่ต้ งั อยู่บนรู ปร่ างของโหมดที่เกี่ ยวกับความโค้ง (Curved
Mode Shape based-Methods)
-

3.1 วิธีการที่ตั้งอยู่บนพืน้ ฐานค่ าความถี่
วิ ธี ก ารระบุ ค วามเสี ย หายโดยการใช้ วิ ธี ก ารที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐาน
ค่าความถี่ใช้หลักการการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ของโครงสร้าง คาน และ
แผ่นบางซึ่ งเป็ นวิธีการที่สะดวกในการระบุความเสี ยหาย วิธีการนี้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 แบบ คือ

3.1.1 ปั ญหาที่ ไ ปข้างหน้ า หรื อปั ญหาปกติ ( The
Forward Problem)

วิ ธี ก ารนี้ เป็ นการคํา นวณค่ า ความถี่ ข องการสั่นเมื่ อ
ทราบตํา แหน่ ง ของรอยร้ า ว ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้ ได้มี ก ารศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
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T.G. Chondros และ A.D. Dimarogonas [11] ใช้หลักการ
ของ Rayleigh สําหรั บการประมาณการเปลี่ยนแปลงความถี่
ธรรมชาติ ของการสั่นและโหมดของการสั่นของโครงสร้ าง
เมื่ อ ทราบรู ปร่ างของรอยร้ า ว โดยที่ ห ลัก การสํ า คัญ ของ
Rayleigh คื อ การใช้พิ กัด เฉพาะที่ โดยแบ่ ง ชิ้ น งานออกเป็ น
ส่ ว นๆ (element) สมการการเคลื่ อ นที่ ใ นกรณี ก ารสั่ น แบบ
อิสระ เขียนได้ดงั นี้
=

Mx + Kx

โดยที่

0

M

=

Mass Matrix

K

=

Stiffness Matrix

x

=

eigenvector

x

=

อนุพนั ธ์อนั ดับ 2 ของ eigenvector

(1)

วิธีการนี้ ได้ใช้ Flexibility Matrix สําหรับรอยร้าวที่หาได้
จาก G. Gounaris และ A. Dimarogonas [12] ทําการคํานวณหา
ค่าความถี่ธรรมชาติโดยใช้วิธีการ Rayleigh ที่มีการสมมติว่า
ปั ญหา eigenvalue สําหรับโครงสร้างที่ไม่มีรอยร้ าวได้ถูกหา
คําตอบ โดยหลักการของ Rayleigh เขียนได้ดงั นี้
λi

โดยที่

xiT Kxi
xiT Mxi

=

=

ω2

=

ผลหารของ Rayleigh

ω2 =

ความถี่ของ Rayleigh

λi

i, j

=

(2)

ดัชนีระบุเอลิเมนต์

เมื่อ Stiffness Matrix เปลี่ยนแปลงทําให้ผลหารของ Rayleigh
เปลี่ยนแปลงดังนี้
∆λi

=

xiT ∆Kxi
xiT Mxi

=

ω2

(3)

โดยที่ ∆λi คื อ การเปลี่ ย นผลหารของ Rayleigh
เนื่ องจาก stiffness Matrix เปลี่ยนแปลง ∆K สมการที่ (3) ถูก
ใช้ในการคํานวณหาค่าความถี่ธรรมชาติของคานที่มีรอยร้าว
ซึ่ งช่ ว ยลดความยุ่ ง ยากในการคํ า นวณเพื่ อ หาคํ า ตอบ
EigenValue ของโครงสร้ างที่ มีรอยร้ าว ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
คํา นวณค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ข องโครงสร้ า งพบว่ า ความถี่
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ธรรมชาติ มีค่าผิดพลาดสู งสุ ดร้ อยละ 5 เมื่ อเที ยบกับวิธี ก าร
คํานวณแบบแม่นตรง
W. M. Ostachowicz และ M. Krawczuk [ 13] ได้ ค ํ า นวณ
ค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ข องการสั่ น ของคานยื่น ที่ มี ร อยร้ า ว โดยการใช้

สมการเคลื่อนของคานที่ให้โดย Euler – Bernoulli รอยร้าวที่
อยู่บนคานมี 2 แบบ คือ แบบที่ มีรอยร้ าวทั้ง 2 ด้านของคาน
และ แบบที่มีรอยร้าวด้านเดียวบนคาน และแทนตําแหน่งรอย
ร้าวด้วย Spring Constant โดยสมมติรอยร้าวเป็ นแบบเปิ ด ที่มี
Stress Intensity Factor เป็ นแบบโมเมนต์ ดั ด ทํ า ให้ ไ ด้
Flexibility ของคานที่ มีรอยร้ าวทั้งสองด้านของคาน และทํา
ให้ ไ ด้ค่ า stiffness ที่ นํา เสนอโดย Haisty, B [ 14] โดยอาศัย
เงื่ อ นไขขอบ สมการ Compatibility ที่ ต าํ แหน่ ง รอยร้ า ว ทํา ให้ ไ ด้
สมการ Characteristic และถู กใช้ในการคํานวณค่าความถี่ ธรรมชาติ
ของการสั่นของคานยื่น (Cantilever) ที่มีรอยร้าว ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
คํานวณ ในกรณี ที่คานมีรอยร้าวอยูบ่ นด้านเดียวของคาน และมีรอยร้าว 2
แห่ ง บน เมื่ อ มี ค วามลึ ก ของรอยร้ า วทั้ง 2 ตํา แหน่ ง เท่ า กัน ค่ า ความถี่
ธรรมชาติของการสั่นมีค่าลดลงมากขึ้นเมื่อตําแหน่ งรอยร้าวอยู่ใกล้กนั
และเมื่อตําแหน่งรอยร้าวทั้ง 2 แห่ง อยูห่ ่างกันมากขึ้นค่าความถี่ธรรมชาติ
ของการสั่นของคานมี ค่าใกล้เคี ยงค่าความถี่ ธรรมชาติ ของการสั่นของ
คานที่มี 1 รอยร้าว เมื่อความลึกของรอยร้าวทั้ง 2 แห่งบนคานมีค่าต่างกัน
รอยร้าวที่มีความลึ กมากกว่ามี ผลกระทบสําคัญต่อค่าความถี่ ธรรมชาติ
ของการสั่น สําหรับในกรณี ที่คานมีรอยร้าวอยูท่ ้ งั 2 ด้านบนคานมีผลให้
ความถี่ธรรมชาติของการสั่นมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคานที่มีรอย
ด้านเดียวกัน เมื่อความลึกเท่ากัน

Guan- Liang Qian, Song- Nian Gu และ Jie- Sheng Jiang
[15] ได้คาํ นวณค่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นของแผ่นบางที่มีรอยร้าว
โดยการใช้วธิ ีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ โดย Stiffness Matrix ของเอลิ
เมนต์รอยร้ าวได้จ าก Stress Intensity Factor ที่ เ กิ ดจากโมเมนต์ด ัด
และ Twisting Moment ลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณมีค่าใกล้กบั ผลลัพธ์
ที่ได้การทดลองโดยมีค่าสู งกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง

M. Krawczuk [ 16] ได้ ใ ช้ วิ ธี การไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ค ํา นวณ
ค่ าความถี่ ธรรมชาติ ข องการสั่นการสั่นของแผ่นบางที่ มีรอยร้ าวที่ ถูก

กระทํา ด้ว ยแรง 5 แรง โดยที่ ได้มี ก ารเพิ่ ม ผลของ Stress Intensity

Factor ที่ เกิ ดจากรอยร้ าว เข้าไปในส่ วนของ Stiffness Matrix ของ
รอยร้าวโดยที่ Flexibility Matrix ของเอลิเมนต์ของแผ่นบางในกรณี ท่ี
มี ร อยร้ า ว หาได้จ ากความสั ม พัน ธ์ ที่ เ สนอโดย Paipetis, S. and A.
Dimarogonas [17] ค่าความถี่ธรรมชาติของคานที่มีรอยร้าวที่คาํ นวณ
ได้ถูกนําไปเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของ Christides, S. และ A. Barr [18]
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และ ผลลัพ ธ์ ข อง Shen, M.- H. และ C. Pierre [ 19] พบว่ า เมื่ อ
ค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ที่ ค าํ นวณของคานที่ มี ค่ า มี Slender ( L/ h) มาก
ผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคี ยงกับผลของ Christides, S. และ A. Barr แต่เมื่ อ
คานมีค่า Slender (L/h) น้อยผลลัพธ์ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของ

Shen, M.-H. และ C. Pierre
Han-Ik Yoon, In-Soo Son และ Sung-Jin Ahn [20] ได้ทาํ การ
ระบุ ตาํ แหน่ งรอยร้ าวบนคานแบบ Euler –Bernoulli ที่ มีการรองรั บ
อย่างง่าย (Simple Supported Beam) ที่มีรอยร้าว 2 ตําแหน่ง โดยแทน
ตําแหน่ งรอยร้าวด้วย Rotation Spring โดยพิจารณาเป็ นการสั่นแบบ
ดัด (Bending vibration) เพียงอย่างเดียว สมการการเคลื่อนที่ของคาน
หาได้จาก พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และพลังงานความเครี ยด โดยอาศัย
หลักการของ Hamilton ทําให้ได้สมการการเคลื่อนที่ของคานดังนี้
M
x + Kx

=

0

(4)

Mass Matrix ( M) หาได้จ ากสมการพลัง งานจลน์ Stiffness
Matrix (K) ได้สมการพลังงานความเครี ยด และสมการพลังงานศักย์ได้
จากความสัมพันธ์ระหว่า ง Strain Energy ที่ เป็ นฟั งก์ชันของ Stress
Intensity Factor ที่นาํ เสนอโดย G. Gounaris และ A. Dimarogonas
[ 12] และใช้หลักการเดี ย วกับ Rizos, P., N. Aspragathos และ A.
Dimarogonas [ 21] หาตํา แหน่ ง รอยร้ า วและความลึ ก ของรอยร้ า ว

ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าค่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นของคาน มีค่าแตกต่าง
สู งสุ ดจากการทดลองจริ งร้ อยละ 3.73 และพบว่าค่าความถี่ธรรมชาติ
ของการสัน่ ของคานขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งและความลึกของรอยร้าว

Asif Israr [22] ได้คาํ นวณค่าความถี่ ธรรมชาติ ของการสั่นของ
แผ่นที่มีรอยร้าวที่ตาํ แหน่ งตรงกลางแผ่นในโหมดที่ 1 โดยใช้สมการที่
ได้จาก Timoshenko, S.P. และ S. Woinowsky-Krieger [23] โดย
ไม่พิจารณาผลกระทบของโมเมนต์ความเฉื่ อย (Rotary Inertia) และ
แรงเฉื อนที่ดา้ นความหนา ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าใกล้กบั งานวิจยั ของ Stahl,
B. และ L. Keer [24] และ Ostachowicz, W. และ M. Krawczuk
[13] โดยที่ คาํ ตอบที่ จากวิธีการนี้ มีค่าสู งกว่า Stahl, B. และ L. Keer
[24] และOstachowicz, W. และ M. Krawczuk [13]
P. yamuna และ K. Sambasivarao [ 25] คํ า นวณค่ า ความถี่
ธรรมชาติ ของการสั่นของคานที่ มีการรองรั บอย่างง่ายที่ มีของรอยร้ าว

โดยการใช้โปรแกรม ANSYS ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การสั่น
พบว่าค่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั ตําแหน่ งของรอย
ร้ าวและความลึ กของรอยร้ าวเท่านั้นแต่ยงั ขึ้ นอยู่กบั โหมดของการสั่น
ด้วย

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับพิเศษ 2563
2.1.1 ปั ญหาแบบผกผัน (The Inverse Problem)

วิธีการนี้ เป็ น เป็ นการคํานวณตําแหน่ งรอยร้ าวเมื่ อ
ทราบค่ า ความถี่ ของการสั่น ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้ ได้มี ก ารศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
T. G. Chondros และ A. D. Dimarogonas [ 26] ได้ ท ํา การ
ทดลองการสั่นของคานแบบยื่นเพื่อ ที่ มีหาความสัม พันธ์ ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ธรรมชาติของคานกับความลึกของรอยร้าวบนคาน
สําหรับนําไปใช้ระบุตาํ แหน่งรอยร้าวบนคานได้
จากการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ความถี่ธรรมชาติ ของการสั่น
ของคานที่มีรอยร้าว ( ωn ) กับความถี่ธรรมชาติของการสั่นของคานที่ไม่
มีรอยร้าว (ωuc ) เขียนอยูใ่ นรู ปสมการได้ดงั นี้

เมื่อ

ωn / ωuc

=

1
(1 + µ 2 )

µ

=

3EI / LKT

KT

=

1/ c

c

=

(5 ⋅ 346h / EI ) I (a / h)

I ( a / h)

=

(5 )

Y.Bamnios และคณะ [27] ได้ทาํ ระบุตาํ แหน่งและความลึกของ
รอยร้าวบนผิวของคานมีรอยร้าวแบบยืน่ ที่มีรอยร้าว 1 ตําแหน่ง และคาน
ที่มีการยึดปลายทั้งสองด้านที่มีรอยร้าว 1 ตําแหน่ง ที่ถูกกระทําด้วยแรง
แบบ Harmonic และใช้ วิ ธี ก ารเดี ย วกับ [ 21] ซึ่ งผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้มี ค่ า
ใกล้เคียงกับผลการทดลอง

Y.Narkis [28] ได้พฒั นาวิธีการระบุตาํ แหน่งรอยร้าวคานที่มีการ

รองรับอย่างง่าย ที่มีรอยร้าวบนคาน 1 แห่ ง โดยการวิเคราะห์ค่าความถี่

ธรรมชาติสาํ หรับการสัน่ แบบดัด และการสัน่ ตามแนวแกน (Axial) ของ
คาน โดยอาศัยเงื่อนไขขอบเขต สมการความสอดคล้อง หาความสัมพันธ์
ของค่าความถี่ ธรรมชาติ ของการสั่นของคานที่ มีรอยร้ าวกับคานที่ไม่มี
รอยร้าวเพื่อหาตําแหน่ งรอยร้ าว โดยค่าความถี่ธรรมชาติของการสั่น 2
ความถี่ แ รกถู ก ใช้เ พื่ อ ระบุ ต ํา แหน่ ง ร้ อ ยร้ า วในคาน ซึ่ งสมการระบุ
ตําแหน่งของคานในกรณี การสัน่ แบบดัด มีความสัมพันธ์ดงั นี้
(∆ω2 / ω2 ) / (∆ω1 / ω1 )

(1 − cos 2eπ ) / (1 + cos eπ )

(6)

โดยที่ e = ( Lc − L / 2) / L / 2
เมื่อ Lc

1.8624(a / h) 2 − 3.95(a / h)3

= ระยะจากจุดยึดถึงตําแหน่งรอยร้าว

ω1 , ω2

=

ค่ าความถี่ ธ รรมชาติ ข องการสั่น แบบดัดใน
โหมดที่ 1 และ 2 ของคานที่ไม่มีรอยร้าว

+16.375(a / h) 4 − 37.226(a / h)5
∆ω1 , ∆ω2

+76.81(a / h)6 − 126.9(a / h)7

=

+66.56(a / h)10

เมื่ อ KT ,

=

E , I , L , a และ h คื อ Stiffness torsional spring of

constant, Young’ s modulus, Moment of inertia ความยาวของ
คาน ความลึกของรอยร้าวในคานและความสู งของคาน ตามลําดับ

ค่ า ผลต่ า งค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ ข องการสั่ น
แบบดัด ในโหมดที่ 1 และ 2 ของคานที่ ไ ม่
รอยร้าวกับคานที่มีรอยร้าว

สมการที่ใช้ระบุตาํ แหน่ งของคานในกรณี การสั่นตามแนวแกน อยู่
ในรู ปดังต่อไปนี้
(∆ω A 2 / ω A 2 ) / (∆ω A1 / ω A1 )

P.F. Rizos, N. Aspragathos และ A.D. Dimarogonas [21]
ทําการระบุตาํ แหน่งและความลึกของรอยร้าวบนคานยืน่ ที่เป็ นแบบ 1 มิติ

โดยการใช้สมการเคลื่อนของคานที่ให้โดย Euler – Bernoulli เงื่อนไข
ขอบเขต สมการสอดคล้องที่ตาํ แหน่ งรอยร้าว และแทนตําแหน่ งที่ เกิ ด
รอยร้ าวบนคานยื่นด้วย Rotational Spring ( KT ) ที่ ได้จากงานวิจ ยั

Paipetis, S. แ ล ะ A. Dimarogonas [ 17] ทํ า ใ ห้ ไ ด้ ส ม ก า ร
Characteristic ทําการหา Determinant ของ Characteristic เท่ากับ

ศูนย์ และได้สมการที่อยู่ในรู ปความสัมพันธ์ของความถี่ธรรมชาติ ของ
การสั่นและความลึกของรอยร้าว แทนค่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นที่
ได้จากการวัดทําให้สามารถระบุตาํ แหน่ งของรอยร้าว ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การคํานวณมีความผิดพลาดสู งสุ ดจากการทดลองไม่เกินร้อยละ 8

=

(1 + sin(3eπ / 2)) / (1 − sin(eπ / 2))

เมื่อ
ω A1 , ω A 2 =

ค่ าความถี่ ธ รรมชาติ การสั่น โหมดที่ 1 และ2
ของการสัน่ ตามแนวแกน

∆ω A1 , ∆ω A 2

= ค่ าผลต่ างค่าความถี่ ธรรมชาติ ของคานที่ ไ ม่
รอยร้าวกับคานที่มีรอยร้าวของการสั่นโหมด
ที่ 1 และ 2 ของการสัน่ ตามแนวแกน

แล้วทําทดสอบความแม่นยําของวิธีการระบุตาํ แหน่งของรอยร้าวโดยใช้
ข้อมูลค่าความถี่ของการสั่นของคานที่มีรอยร้าวที่ได้จากจากวิธีการทาง
ไฟไนต์เอลิเมนต์โดยการใช้โปรแกรม ANSYS
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(7)
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Dimitrina Kindova – Petrova [29] ใช้ค่าความถี่ ธรรมชาติ 3
โหมดความถี่แรกระบุตาํ แหน่งรอยร้าวที่เกิดบนคานที่มีการรองรับอย่าง

ง่ายใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง Rotational Spring ที่แทนตําแหน่ งของ
รอยร้าวกับค่าความถี่ธรรมชาติของการสัน่ และตําแหน่งของรอยร้าว โดย
มีความสัมพันธ์ดงั นี้
K

λ  cos(λ − 2λ Lc ) − cos λ 

2 
2sin λ


=

λ  cosh(λ − 2λ Lc ) − cosh λ 
+ 

2
2sinh λ


โดยที่

=

λ
λuc

=

Eeff

=

K

=

(8 )

ρ AL4 2
ω
EI

ρ AL4
EI

ωuc 2

 L 
(ωuc ) 2 

I
 λuc 

ρA

K t L / ( Eeff I )

จากสมการสามารถระบุตาํ แหน่ งรอยร้ าวได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีการ
เขียนกราฟ Kt และ Lc และวิธีการเขียนกราฟ Lc และ γ ซึ่ งวิธีการ
ทั้ง 2 มีหลักการดังนี้

- วิธีการเขียนกราฟความสัมพันธ์ของ

K

และ

Lc

หลักการของวิธีการคือการใช้ค่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นที่วดั

ได้ข องคานที่ มี ร อยร้ า ว 3 ความถี่ แ รก ค่ า Kt ที่ ไ ด้จ ากงานวิ จ ัย ของ

Ostachowicz, W. และ M. Krawczuk [13] และ Paipetis, S. และ
A. Dimarogonas [17] แทนลงในสมการที่ (9) จุดตัดของค่าความถี่ท้งั
3 ค่าเป็ นจุดบอกตําแหน่ งรอยร้าว ในกรณี ของคานที่รองรับอย่างง่ายมี
จุดตัด 2 จุดเนื่ องคานเป็ นแบบสมมาตรและสามารถคํานวณหาความลึก
ของรอยร้าวได้จากค่า K อ่านได้จากกราฟความสัมพันธ์ของ K และ
Lc

- วิธีการเขียนกราฟความสัมพันธ์ของ

และ γ

ตําแหน่งรอยร้าว และสามารถคํานวณหาความลึกของรอยร้าวได้จากค่า
K

ที่อ่านได้จากกราฟความสัมพันธ์ของ γ และ Lc

2.2 วิธีการที่ตั้งอยู่บนบนรู ปร่างของโหมดการสั่ น

วิ ธี ก ารนี้ ใช้ป ระโยชน์ จ ากรู ป ร่ า งของการสั่ น ของ
โหมดต่ าง ๆ เพื่อระบุ ความเสี ยหายบนโครงสร้ าง คาน
และแผ่นบาง วิธีการนี้ได้มีการศึกษาโดยนักวิจยั ดังนี้
ในช่ ว งแรกวิธี การระบุ ความเสี ยหายโดยการอาศัย
รู ปร่ างของโหมด (Mode Shape) ของการสั่นใช้หลักการ
ง่ า ยๆ คื อ การเปรี ย บเที ย บรู ป ร่ า งการสั่ น โดยมี ชิ้ น งาน
มาตรฐานที่ไม่มีรอยร้ าวเป็ นตัวเปรี ยบเทียบกับชิ้ นงานที่
ต้อ งการตรวจสอบความเสี ย หาย ต่ อ มา Tom Wolf และ
Mark Richard [30] ได้เสนอวิธีการที่เรี ยกว่า Rank order of
differences เพื่อใช้ระบุ ตาํ แหน่ งความเสี ยหายโดยการใช้
ผลต่างของ Mode shape ตําแหน่ งต่างๆ บนคานของคาน
มาตรฐานกับ คานที่ ต ้อ งการตรวจสอบความเสี ย หาย
ตํา แหน่ ง ที่ มี ผ ลต่ า งของ Mode shape มี ค่ า สู ง สุ ด ของคื อ
ตําแหน่งที่เกิดรอยร้าว
Ahmed A. Elshafey, H. Marzouk และ M. R. Haddara
[31] ได้พฒั นาวิธีการระบุความเสี ยหายโดยอาศัยรู ปร่ าง
ของโหมด ซึ่ งหลัก การคล้า ยกับ วิ ธี ก าร Rank order of
differences โดยใช้ห ลัก การ Normalization ผลต่ า งรู ป ร่ า ง
ของโหมดการสั่นของชิ้นงานที่ไม่มีรอยร้าวกับชิ้นงานที่มี
รอยร้าวที่ตาํ แหน่งต่างบนชิ้นงาน ทําให้ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 1 ถึ ง 1 นํา มาเขี ย นกราฟ ตํา แหน่ ง ที่ ก ราฟมี ค่ า เท่ า กับ 1
หรื อ -1 คือตําแหน่งที่มีรอยร้าว
H Chouiyakh, L Azrar, K Alnefaie, O Akourri [32] ได้ใช้
วิธีการ Huang Hilbert Transform (HHT) เพื่อระบุตาํ แหน่งของรอย

หลักการของวิธีการคือการใช้ค่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นที่

ร้าว โดยใช้ค่าการกระจัดที่ตาํ แหน่งต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ที่โหมดการ
สั่ น ต่ า ง ๆ กัน ทํา ให้ ไ ด้ ค่ า Instantaneous Frequency ( IF) โดยที่

Ostachowicz, W. และ M. Krawczuk [13] และ Paipetis, S. และ
A. Dimarogonas [ 17] แทนลงในสมการที่ (8) จัด สมการให้ ด้า น

2.3 วิ ธี ก ารที่ ตั้ ง อยู่ บ นรู ป ร่ างของโหมดที่ เ กี่ ย วกั บ

Lc

วัดได้ของคานที่มีรอยร้าว 2 ความถี่แรก แรก ค่า ที่ได้จากงานวิจยั ของ

ซ้ายมือของสมการอยูใ่ นรู ป γ แล้วพล็อตกราฟความสัมพันธ์ของ γ
และ Lc ของความถี่ ท้ งั 2 ค่า จุ ดตัดของค่าความถี่ ท้ งั 2 ค่ าเป็ นจุ ดบอก

100

บริ เวณรอยร้าวค่า IF มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยมีค่าสู งหรื อตํ่า
กว่าตําแหน่งรอบ ๆ รอยร้าวมากโดยที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

ความโค้ ง
วิธีการนี้ เป็ นการนําค่าที่ ได้จากการกระจัด หรื อ ค่า
ความเร็ ว หรื อ ค่าความเร่ งของการสั่นของชิ้ นส่ วนโค้ง

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับพิเศษ 2563

สร้ างทําการหาอนุ พนั ธ์เพื่อทําการวิเคราะห์ ความความ
โค้งของรู ปร่ างของโหมดการสัน่
A.K. Pandey, M. Biswas และ M. M. Samman [33] ได้
ทํา การนํา เสนอตัว แปรใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า Curve mode shape
เพื่อระบุตาํ แหน่งของรอยร้าว โดยที่ Curve mode shape คือ
ความสัมพันธ์ระหว่าง Flexural stiffness ของคานกับหน้า
ตัดของคาน A.K. Pandey, M. Biswas และ M. M. Samman
ได้ แ บ่ ง คานออกเป็ นช่ ว ง ๆ และ Curve mode shape ที่
ตําแหน่ งจุดที่ i บนคาน ที่โหมดการสั่นที่ j ใด เขียนอยู่
ในรู ปสมการได้ดงั นี้

โดยที่
i
j

เมื่อ

wi′′, j

=

M / EI

w′′

=

d 2w
dx 2

= ตําแหน่งบนคาน
= โหมดของการสัน่

(9)

= 1, 2, …,N
j = 1, 2, ….

i

w

=

การกระจัด

w′′

=

ความโค้งของการกระจัด

=

( wi +1, j − 2 wi , j + wi −1, j )h 2

(10)

ผลต่างของ Curve mode shape คานที่ไม่มีรอยร้ าวกับ
คานที่มีรอยร้าว เขียนอยูใ่ นรู ปสมการได้ดงั นี้
∆wi′′, j

เมื่อ

∆wi′′, j

wi′′, j , c
wi′′, j ,u

ร้าว
h

=
(11)
w′′ - w′′
= ผลต่างของ Curve mode shape
= Curve mode shape ของคานที่มีรอยร้าว
= Curve mode shape ของคานที่ ไ ม่ มี ร อย
i , j ,c

เสี ยหาย

Erfan Asnaashari และ Jyoti K. Sinha [34] ได้นํา เสนอ
วิธีการหาตําแหน่งรอยร้าวบนคานโดยการใช้หลักการ Normal
Probability Plot โดยทํ า การแบ่ ง คานออกเป็ นส่ วนย่ อ ย
Normal Probability Plot ไ ด้ จ า ก Deviation from Normal
Distribution (DND) ที่เป็ นฟังก์ชนั ของ cumulative distribution
function แ ล ะ Inverse of Normal Cumulative Distribution
Function ทํา การหาอนุ พ นั ธ์ อ ัน ดับ 2 ของ DND เพื่ อ ใช้ห า
ตําแหน่ งรอยร้ าว ผลลัพธ์ที่ได้จากค่าอนุ พนั ธ์อนั ดับ 2 ของ
DND พบว่าค่าอนุ พนั ธ์อนั ดับ 2 ของ DND มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วที่ตาํ แหน่งรอย
ในการระบุ ร อยร้ า วบนโครงสร้ า งในบทความนี้ แบ่ ง
วิธีการระบุ ออกเป็ น 3 วิธีการคื อ วิธีการที่ ต้ งั อยู่บ นพื้น ฐาน
ค่าความถี่ วิธี การที่ ต้ งั อยู่บ นรู ป ร่ า งของโหมดการสั่ น และ
วิ ธี ก ารที่ ต้ ัง อยู่ บ นรู ปร่ างของโหมดที่ เ กี่ ย วกับ ความโค้ง
ขั้น ตอนการระบุ ต ํา แหน่ ง รอยร้ า วโดยวิ ธี ก ารที่ ต้ ัง อยู่ บ น
พื้นฐานค่าความถี่ วิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นรู ปร่ างของโหมดการสั่น
และวิธีการที่ ต้ งั อยู่บนรู ปร่ างของโหมดที่ เกี่ ยวกับความโค้ง
วิธีการเขียนอยูใ่ นรู ปไดอะแกรม ดังแสดงในรู ปดังแสดงในรู ป
ที่ 1 รู ปที่ 2 รู ปที่ 3 รู ปที่ 4 รู ปที่ 5 และรู ปที่ 6

และ Curve mode shape เขียนอยูใ่ นรู ปดังต่อไปนี้

wi′′, j

A. K. Pandey, M. Biswas และ M. M. ใช้ ค่ า สมบู ร ณ์
ผลต่างของ Curve mode shape เพื่อระบุตาํ แหน่ งของรอย
ร้ าว โดยที่ตาํ แหน่ งรอยร้ าวผลต่างของ Curve mode shape
มี ค่ า สู ง สุ ด และต่ อ มาได้นํา วิ ธี ก าร Fussy logic มาใช้กับ
ผลต่ า งของ Curve mode shape เพื่ อ ระบุ ต ํา แหน่ ง ความ

i , j ,u

= ผลต่างระหว่างความยาวที่ จุด i + 1 กับ
จุด i − 1
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จากการวิเคราะห์ วิธีการแต่ละวิธีการสามารถสรุ ปข้อดี
เสี ย และตัว แปรที่ มี ค วามสํา คัญ ต่ อ ความแม่ น ยํา ของแต่ ล ะ
วิธีการดังแสดงในตารางที่ 2 วิธีการที่ ต้ งั อยู่บ นรู ปร่ า งของ
โหมดที่ เกี่ ยวกับความโค้ง และวิธีการที่ ต้ งั อยู่บนรู ปร่ างของ
โหมดการสั่นใช้ขอ้ มู ลรู ปร่ างของโหมดการสั่นในการระบุ
ตําแหน่ งความเสี ยหายเหมื อนกันแต่การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง
ของโหมดมี ความอ่อนไหวต่ออนุ พนั ธ์อนั ดับ 2 มากกว่า ซึ่ ง
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ ตาํ แหน่ งรอยร้าวได้ชดั เจนกว่า ความ
แม่ น ยํา ของวิ ธี ก ารที่ ต้ ัง อยู่บ นพื้ น ฐานค่ า ความถี่ ข้ ึ น กับ ค่ า
spring constant ( Kt ) ที่ ไ ด้จ ากการคํา นวณซึ่ งอาจไม่ ต รงกับ
ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งบนชิ้ น งานส่ ง ผลให้ ก ารคํา นวณมี ค วาม
ผิดพลาด
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Kt

Paipetis, S. และ A. Dimarogonas
Ostachowicz, W. และ M. Krawczuk
นักวิจยั อื่น ๆ

เริ่ มต้น
- ทราบตําแหน่งรอยร้าว
- ทราบความลึกรอยร้าว

แบ่ ง ชิ้ น งานออกเป็ นช่ ว ง ๆ ได้
ชิ้นงานย่อย = จํานวนรอยร้าว + 1

Determinant ของ Characteristic
เท่ากับ ศูนย์

ได้สมการ Characteristic

แทนตําแหน่งรอยร้าว ด้วย

Spring Constant Kt

อาศัย - สมการเงื่อนไขขอบ
- สมการสอดคล้องที่ตาํ แหน่งรอยร้าว

แก้สมการได้ค่าความถี่ของการสัน่
หมายเหตุ Kt

เป็ นฟั งก์ชนั ของความลึกของรอยร้าว

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนวิธีการระบุการมีอยูข่ องรอยร้าวโดยวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานค่าความถี่

เริ่ มต้น

ใช้ Fast Fourier Transform

- ทราบค่า Mode Shape ได้แก่ การกระจัด ค่า
ความเร่ ง จากการทดสอบ

แทนค่าในสมการ Determinant ของ

ได้ค่าความถี่ของการสัน่

ใช้หลักการวาดกราฟ ความสัมพันธ์ของ
K t กับตําแหน่งรอยร้าว

Characteristic เท่ากับ ศูนย์
- ทราบตําแหน่งรอยร้าว
- ทราบความลึกรอยร้าว

หมายเหตุ สมการ Determinant ของ Characteristic เป็ นฟั งก์ชนั ของ Kt และตําแหน่งรอยร้าว

รูปที่ 2 ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนวิธีการระบุตาํ แหน่งของรอยร้าวโดยวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานค่าความถี่
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เริ่ มต้น

- ทราบค่า Mode Shape ได้แก่ การกระจัด
ค่าความเร่ ง จากการทดสอบ

ใช้ Fast Fourier Transform

เปรี ยบเทียบ Mode Shape ได้แก่ การกระจัด ค่า
ความเร่ ง ของชิ้นงานทดสอบกับชิ้นงานมาตรฐาน

ได้ค่าความถี่ของการสัน่

เปรี ยบเทียบค่าความถี่ของชิ้นงานทดสอบกับชิ้นงานมาตรฐาน

Characteristic

รู ปที่ 3 ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนวิธีการระบุการมีอยูข่ องรอยร้าวโดยวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นรู ปร่ างของโหมดการสัน่

เริ่ มต้น

- ทราบค่า Mode Shapeได้แก่ การกระจัด ที่
ตําแหน่งต่าง ๆ บนชิ้นงานจากการทดสอบ

ใช้ Hilbert – Huang Transform

ใด้ Instantaneous Frequency (IF)

ระบุตาํ แหน่งรอยร้าว จากค่า

Instantaneous Frequency

รู ปที่ 4 ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนวิธีการระบุตาํ แหน่งของรอยร้าวโดยวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นรู ปร่ างของโหมดการสัน่

เริ่ มต้น

เปรี ยบเทียบ Mode Shape ที่ตาํ แหน่งต่าง ๆ บน
ชิ้นงานจากการทดสอบกับชิ้นงานมาตร

- ทราบค่ า Mode Shape

ได้ แ ก่ การ
กระจัด ที่ตาํ แหน่งต่าง ๆ บนชิ้นงาน

ตําแหน่งที่ Mode Shape มีค่าแตกต่างกันสู งสุ ดคือ
ตําแหน่งรอยร้าว

รู ปที่ 5 ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนวิธีการระบุตาํ แหน่งของรอยร้าวโดยวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นรู ปร่ างของโหมดการสัน่
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เปรี ยบเทียบ Mode Shape ที่ตาํ แหน่งต่าง ๆ บน
ชิ้นงานจากการทดสอบกับชิ้นงานมาตร

เริ่ มต้น

- ทราบค่า Mode Shape ที่ตาํ แหน่ งต่าง

ๆ บนชิ้นงานจากการทดสอบ
ตําแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงความโค้งอยาก

ทําการหาอนุพนั ธ์อนั ดับ 2
(หาค่าความโค้งของกราฟ)

รวดเร็ วคือตําแหน่งที่เกิดรอยร้าว Mode
ี ่

่

ั
ื

่

รู ปที่ 6 ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนวิธีการระบุตาํ แหน่งของรอยร้าวโดยวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นรู ปร่ างของโหมดที่เกี่ยวกับความ
โค้ง
ตาราง 2 เปรี ยบเทียบวิธีการที่ใช้ระบุตาํ แหน่งของรอยร้าว
วิธีการระบุตาํ แหน่ง
ตัวแปรสําคัญในการ
ข้อดีของวิธีการ
รอยร้าว
ระบุตาํ แหน่งของรอย
ร้าว
1. วิธีการทีต่ ้งั อยู่บน - ค่ า Mode Shape - สามารถระบุความลึกของ
ได้แก่
รอยร้าวได้
พืน้ ฐานค่ าความถี่
- การกระจัด
(Frequency based
- ความเร่ ง
Methods)
- Spring Constant
Kt

ข้อเสี ยของวิธีการ

ความแม่นยําของวิธีการ

- เพิ่มขั้นตอนในการ
คํานวณต้องเปลี่ยนค่า
Mode Shape ให้อยูใ่ น
รู ปของค่าความถี่ของ
การสัน่
- มีขอ้ จํากัดในการระบุ
จํานวนรอยร้าว

ความแม่นยําของวิธีการ
ขึ้นอยูก่ บั ตัวแปร 2 ตัวแปร
คือ
- ค่า Kt
- ค่ า ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร วั ด
Mode Shape ได้แก่
- การกระจัด
- ความเร่ ง
ความแม่นยําของวิธีการ
ขึ้นอยูก่ บั ตัวแปร 1 ตัวแปร
คือ
- ค่ า ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร วั ด
Mode Shapeได้แก่
- การกระจัด
- ความเร่ ง
ความแม่นยําของวิธีการ
ขึ้นอยูก่ บั ตัวแปร 1 ตัวแปร
คือ
- ค่ า ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร วั ด
Mode Shape ได้แก่
- การกระจัด
- ความเร่ ง

2. วิธีการทีต่ ้งั อยู่บน
รูปร่ างของโหมด
การสั่ น (Mode
Shape basedMethods)

- ค่ า Mode Shape - ลดขั้นตอนการคํานวณ
ได้แก่
โดยไม่ตอ้ งคํานวณ
- การกระจัด
ค่าความถี่ของการสัน่
- ความเร่ ง
- สามารถระบุรอยร้าวได้
จํานวนไม่จาํ กัด

- ไม่สามารถระบุความ
ลึกของรอยร้าวได้

3. วิธีการทีต่ ้งั อยู่บน
รูปร่ างของโหมดที่
เกีย่ วกับความโค้ ง
(Curved Mode
Shape basedMethods)

- ค่ า Mode Shape - ลดขั้นตอนการคํานวณ
ได้แก่
โดยไม่ตอ้ งคํานวณ
- การกระจัด
ค่าความถี่ของการสัน่
- ความเร่ ง
สามารถระบุรอยร้าวได้
จํานวนไม่จาํ กัด

- ไม่สามารถระบุความ
ลึกของรอยร้าวได้

4. สรุ ปผล (Conclusion)

แบ่งวิธีการการระบุร้อยร้าวในโครงสร้างโดยใช้วิธีการสั่น
การทบทวนบทความที่นาํ เสนอเกี่ยวกับการระบุความ ออกเป็ น 3 แบบคือ วิธีการที่ ต้ งั อยู่บนพื้นฐานค่าความถี่
เสี ยหรื อรอยร้าวด้วยการวิเคราะห์การสัน่ ในบทความนี้ ได้ ( Frequency based Methods) วิ ธี ก ารที่ ต้ งั อยู่บนรู ปร่ า งของ
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โหมดการสั่น (Mode Shape based-Methods) วิธีการที่ต้ งั อยู่
บนรู ป ร่ า งของโหมดที่ เ กี่ ย วกับความโค้ง ( Curved Mode
Shape based-Methods)
วิ ธี ก ารที่ ต้ ัง อยู่บ นพื้ น ฐานค่ า ความถี่ เป็ นวิ ธี ก ารที่
สามารถหาค่ า ความถี่ ของคานและแผ่นบางที่ มีรอยร้ าว
ระบุตาํ แหน่งของรอยร้าวและความลึกของรอยร้าวได้ ซึ่ ง
ในการคํา นวณตัว แปรที่ สํ า คัญ คื อ ค่ า stiffness spring ที่
ตําแหน่ งของรอยร้ าว ความถูกต้องของคําตอบที่คาํ นวณ
ได้ข้ ึนอยู่กบั ค่า stiffness spring และพบว่าค่าความถี่ของที่
คํานวณได้มีค่าสู งกว่าค่าที่ได้จากการทดลองเล็กน้อย ใน
กรณี ของการคํานวณย้อนกลับโดยการใช้ค่าความถี่ ที่ได้
จากทดลองคํานวณหาตําแหน่ งรอยร้าวและความลึกของ
รอยร้าวผลลัพธ์ที่ได้มีความคลาดเคลื่อนจากตําแหน่งรอย
ร้าวจริ งเล็กน้อย ซึ่ งความคลาดเคลื่อนของคําตอบเกิดจาก
ค่า stiffness spring ที่ตาํ แหน่งของรอยร้าว
วิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นโหมดการสัน่ อาศัยหลักการของการ
เปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างของโหมด ความแม่ นยําของวิธีการ
ขึ้ นอยู่กับข้อ มู ลรู ปร่ า งของโหมด ที่ วดั ได้ ซึ่ งได้แก่ ก าร
เปรี ยบเที ยบการกระจัดที่ แต่ละตําแหน่ งบนคานที่ มีรอย
ร้ าวกับคานที่ไม่มีรอยร้ าว และวิธีการที่นาํ ค่าการกระจัด
ในแต่ละตําแหน่ งใน 1 คาบเวลา แล้วเปลี่ ยนอยู่ในรู ป IF
คําตอบที่ได้มาของวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นโหมดการสัน่
วิธีการที่ ต้ งั อยู่บนรู ปร่ างของโหมดที่ เกี่ ยวกับความโค้ง
เป็ นวิธีการเป็ นการระบุการมีอยูข่ องรอยร้าวและระบุตาํ แหน่ง
ของรอยร้าวโดยการใช้อนุ พนั ธ์อนั ดับที่ 2 ของผลต่างรู ปร่ าง
ของโหมดของชิ้นงานที่มีรอยร้าวและชิ้นงานที่ไม่มีรอยร้าวที่
ตําแหน่งต่าง ๆบนชิ้นงาน ความถูกต้องของคําตอบขึ้นอยู่กบั
ค่ารู ปร่ างของโหมดที่วดั ได้
ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นโหมดการสั่น ที่ได้จาก
การเปลี่ยนค่าการกระจัดที่แต่ละตําแหน่ งในแต่ละโหมดสั่น
แล้วเปลี่ ยนอยู่ในรู ปของ IF มี ความแม่นยํากว่าผลลัพธ์ ที่ ได้
จากวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานค่าความถี่ เนื่องว่า ค่า IF เป็ นการ
แปลงข้อมู ลมาจากการกระจัดของรู ปร่ างของโหมดโดยตรง
ส่ ว นวิ ธี ก ารที่ ต้ ัง อยู่บ นพื้ น ฐานค่ า ความถี่ ต้อ งต้อ งอาศัย ค่ า
Stiffness ของรอยร้าวซึ่ งเป็ นค่าที่ได้จากการคํานวณที่ มีความ
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คลาดเคลื่อนจากค่า Stiffness ในชิ้นงานจริ ง และผลลัพธ์ของ
วิ ธี ก ารที่ ต้ ัง อยู่บ นรู ป ร่ า งของโหมดที่ เ กี่ ย วความโค้ง แสดง
ตําแหน่งรอยร้าวได้ชดั เจนกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการที่ต้ งั อยู่
บนโหมดการสั่นที่ ใช้วิธี การแบบ Rank order of differences
แม้ว่าวิธี การทั้งสองใช้ก ารกระจัดของรู ป ร่ างของโหมดหา
คําตอบแต่วิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นรู ปร่ างของโหมดที่เกี่ยวความโค้ง
ใช้การหาอนุพนั ธ์อนั ดับที่ 2 ซึ่ งมีความอ่อนไหวต่อค่าของการ
กระจัด มากกว่า ซึ่ งส่ ง ผลให้แ สดงตํา แหน่ ง ของรอยร้ า วได้
ชัดเจนกว่าดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่าวิธีการที่ ต้ งั อยู่บนรู ปร่ าง
ของโหมดที่เกี่ยวความโค้ง มี ความแม่นยํากว่าวิธีการที่ต้ งั อยู่
บนโหมดการสั่น และวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นโหมดการสั่นมี ความ
แม่นยํากว่าวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานค่าความถี่
5. ข้ อแนะนําและการประยุกต์ ใช้ งาน
จากทบทวนบทความพบว่าวิธีการทั้ง 3 วิธีการสามารถ
นํา ไปประยุก ต์กับ กับ งานในกรณี ต่ า ง ๆ กัน เช่ น ในกรณี ที่
ชิ้ นงานมี ขนาดเล็ก เช่ น หัวอ่าน HardDisk หรื อชิ้ นงานตลับ
ลูกปื น สามารถใช้วิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นวิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐาน
ค่าความถี่ (Frequency based Methods) ในการตรวจสอบความ
เสี ยหายเนื่องจากชิ้นงานจําพวกนี้ในการซ่อมต้องเปลี่ยนทั้งชุด
ชิ้นงานไม่จาํ เป็ นต้องระบุตาํ แหน่งความเสี ยหาย ส่ วนในกรณี
ของตรวจสอบความเสี ยหายของเพลา และคานวิธีการที่ ต้ งั อยู่
บนรู ป แบบการเคลื่ อ นที่ ข องชิ้ น งานที่ เ กิ ด จากการสั่ น และ
วิธีการที่ต้ งั อยูต่ ้ งั อยูบ่ นความโค้งของรู ปแบบการเคลื่อนที่ของ
ชิ้นงานที่เกิดจากการสั่นมีความเหมาะสมในการนํามาใช้ระบุ
การมีอยูข่ องรอยร้าวและตําแหน่งของรอยร้าว เพื่อทําการซ่อม
แซ่มชิ้นงานให้สมบูรณ์
บทความทั้ง หมดที่ ไ ด้ท บทวนยัง มี เ รื่ องที่ น่ า สนใจที่
สามารถพัฒนาต่อได้อีกดังนี้
1. การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิ เมนต์ เพื่อวิเคราะห์
ความเสี ยหายโดยการสั่นให้มีการใช้งานที่ง่าย สามารถนําผล
ของความลึกของรอยร้าว เปลี่ยนอยูใ่ นรู ปของ Stress intensity
factor มี ซ่ ึ งมี ผ ลต่ อ ความแม่ น ยํา ของคํา ตอบ เนื่ อ งจากว่ า
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ในเชิงพานิชย์ ยังไม่สามารถเปลี่ยน
ค่าความลึกของรอยร้าวไปเป็ นค่า stress intensity factor ลงใน
ตําแหน่งรอยร้าวได้ซ่ ึ งผลลัพธ์ที่ได้จึงมีความคลาดเคลื่อน
2. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเสี ยหายของคานและแผ่น
โดยการสั่นเพื่อนําไปวิเคราะห์ความเสี ยหายในรอยเชื่อม
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