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ประมวลรายวิชา 
 
1. รหสัวิชา  2103433 
2. จ านวนหน่วยกิต 3 (3-0-6) 
3. ช่ือวิชา การสัน่สะเทอืนทางกลเบือ้งตน้ (Introduction to Mechanical Vibration) 
4. คณะ/ภาควิชา วศิวกรรมศาสตร/์เครือ่งกล 
5. ภาคการศึกษา ตน้ 
6. ปีการศึกษา 2555 
7. ผูส้อน 1. ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร. นภดนยั อาชวาคม (NAV) nopdanai.a@chula.ac.th 
 2. ผูช้ว่ยศาตราจารย ์ดร. ชนตัต์ รตันสุมาวงศ ์(CRW) chanat.r@eng.chula.ac.th 
8. เง่ือนไขรายวิชา 
 8.1 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  2103212 Dynamics 
 8.2 วชิาบงัคบัร่วม   ไมม่ ี
 8.3 วชิาควบ   ไมม่ ี
9. สถานภาพของวิชา   บงัคบั 
10. ช่ือหลกัสูตร   วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (ทุกสาขาวชิา) 
11. วิชาระดบั   ปรญิญาตร ี
12. จ านวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสปัดาห์ 3 ชัว่โมงบรรยาย 
13. เน้ือหารายวิชา 
 Oscillatory motion; Equations of motion of discrete mechanical systems; Free responses of one-degree-of-freedom 
mechanical systems: natural frequency and modal damping; Forced responses of one-degree-of-freedom mechanical systems: 
frequency response function, impulse response, and transient response; Vibration of multi-degree-of-freedom mechanical 
systems: natural frequencies, modal damping, mode shapes, and modal analysis; Engineering applications of vibration: rotating 
machine unbalance, base excitation, vibration suppression, tuned mass damper (TMD), and vibration instruments; 
Computational methods in vibration; Vibration testing. 
14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

14.1 จุดประสงคข์องรายวชิา 
นิสติมคีวามรูพ้ ืน้ฐานดา้นการสัน่สะเทอืนทางกล ซึง่ใชใ้นการออกแบบระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัน่สะเทอืนและการวเิคราะห์
โจทยก์ารสัน่สะเทอืนในทางวศิวกรรม 

14.2 วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
1. To develop equations of motion governing vibration of discrete mechanical systems 
2. To analyze free vibration of discrete mechanical systems and determine natural frequencies, mode shapes, and 

modal damping of such systems  
3. To determine forced responses of discrete mechanical systems under various excitations 
4. To apply the fundamental knowledge in vibration to design and analyze vibration problems for various engineering 

applications 
14.3  วธิจีดัการเรยีนการสอน 

- บรรยายในหอ้งเรยีน        38.5 ชัว่โมง 
- สอบย่อยในหอ้งเรยีน         2 ชัว่โมง 

14.4   เนื้อหารายวชิาต่อชัว่โมง 
1) Introduction (1.5 hours): Course overview, Engineering applications of vibration. (NAV/CRW) 
2) Dynamic Modeling (4.5 hours): Definition of vibration, Modeling process, Characteristics of discrete system 

component (inertia, stiffness, and damping), Equivalent spring, Newton's second law, Equations of motion, 
Equilibrium, Stability. HW#1  (CRW) 
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3) Free Vibration of Single-Degree-of-Freedom Systems (4.5 hours): Free responses of undamped and 
damped systems, Natural frequency, Damping ratio. HW#2, 3  (CRW) 

4) Forced Vibration of Single-Degree-of-Freedom Systems (10.5+4.5 hours): Harmonic excitation, Frequency 
response function, Applications (base excitation, rotating unbalance, and vibration instrument), Periodic 
excitation, Non-periodic excitation, Impulse response, HW#4,5, 6  (NAV/CRW) 

5) Vibration of Multi-Degree-of-Freedom Systems (9 hours): Free and forced vibration, Natural modes, 
Eigenvalue problems, Modal analysis, Frequency response functions, Numerical simulation using Matlab. 
HW# 7, 8 (NAV) 

6) Design for Vibration Suppression (4.5 hours): Design criteria, Vibration isolation, Vibration Absorber, 
Passive damping treatment. Project assignment HW# 9 (CRW) 

7) Vibration Testing (1.5 hours): Measurement hardware, Signal analysis, Modal testing and modal data 
extraction. (CRW) 

14.5 สือ่การสอน  White-board, LCD Projector, Visualizer, and Web-base instruction 
14.6  การมอบหมายงาน 

14.6.1 ขอ้ก าหนดวธิกีารมอบหมายงาน และส่งงาน 
 นิสติสามารถ download การบา้นจากเวป และส่งการบา้นทีต่ะกรา้ส่งงานอยู่ทีห่น้าหอ้ง 308 ตกึฮนัส ์บนัตล ิชัน้ 3 

(NAV)  
14.6.2  ระบบจดัการการเรยีนรูท้ีใ่ช ้

นิสติสามารถ download 1) ไฟล ์PowerPoint ทีส่อนในหอ้งเรยีน  2) เอกสารประกอบค าสอน 3) การบา้น 4) โจทย์
ฝึกฝนดว้ยตนเอง 5) โจทยฝึ์กฝนในหอ้ง และเฉลยโจทย ์และ 6) ประมวลรายวชิา จาก 
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~anopdana/433.htm 

14.7  การวดัผลการเรยีน 
14.7.1 การประเมนิความรูท้างวชิาการ  (รอ้ยละ 70) 
 1) สอบย่อย 2 ครัง้ รวม  10  คะแนน  
 2) สอบกลางภาค   30  คะแนน 
 3) สอบปลายภาค   30  คะแนน 
14.7.2 การประเมนิการท างานในชัน้เรยีน  (รอ้ยละ 30) 
 1) การบา้น    10  คะแนน 
 2) โครงงาน    20  คะแนน 
14.7.3 การตดัเกรด 
 วธิตีดัเกรดจะผสมทัง้แบบองิเกณฑแ์ละองิกลุ่ม  เกรด A ถงึ D จะเป็นแบบองิกลุ่ม เกรด F จะเป็นแบบองิเกณฑ ์โดย
ทีน่ิสติทีไ่ดค้ะแนนน้อยกว่า 40 คะแนนจะไดเ้กรด F 

14.8   ตารางสรุปวธิกีารเรยีนและการวดัผลการเรยีนส าหรบัแต่ละวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
ตาราง ก วธิกีารเรยีนและวดัผลการเรยีนในแต่ละวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

วธิกีารสอน การวดัผล 
การ 
บา้น 

ทด 
สอบ
ย่อย 

สอบ
กลาง
ภาค 

สอบ
ปลาย
ภาค 

โครง 
งาน 

1. To develop equations of motion governing vibration of 
discrete mechanical systems 

บรรยายและ 
ฝึกฝนในหอ้ง 

X X X X X 

2. To analyze free vibration of discrete mechanical 
systems and determine natural frequencies, mode shapes, 
and modal damping of such systems 

'' X X X X X 

3. To determine forced responses of discrete mechanical 
systems under various excitations 

'' X X X X X 

4. To apply the fundamental knowledge in vibration to '' X  X X X 
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design and analyze vibration problems for various 
engineering applications 

 
 
15. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
 15.1 หนงัสอืบงัคบั 

      ไมม่ ี
 15.2 หนงัสอือ่านประกอบ  

1. Inman, D. J., Engineering Vibration, 3rd ed., Prentice-Hall, 2007. 
2. Rao, S. S., Mechanical Vibrations, 4th ed., Prentice-Hall, 2005.  
3. Meirovitch, L., Fundamentals of Vibrations, McGraw Hill, 2001. 
4. Kelly, G., Fundamentals of Mechanical Vibrations, 2nd ed., McGraw Hill, 2000.  

16. การเปล่ียนแปลงในรายวิชา 
 ไมม่ ี


