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การสั่นสะเทือนที่มีผลตอเสียงของสปนเดิลมอเตอรในฮารดิสกไดรฟ
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บทคัดยอ
โครงงานนี้ศึกษาผลกระทบจากการหมุนของสปนเดิลมอเตอรใน
ฮารดดิสกไดรฟตอการสั่นสะเทือน และเสียงรบกวน โดยวัตถุประสงค
ของโครงการนี้ เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติในการทดสอบหาคุณสมบัติ
การสั่นสะเทือน (Vibration Characteristic) ไดแก ความถี่ธรรมชาติของ
สปนเดิลมอเตอร ชนิด Fluid-Dynamic Bearing (FDB) อีกทั้งยัง
ทดสอบการตอบสนองเชิงความถี่ของมอเตอรขณะหมุน ซึ่งเปนผลมา
จาก Electromagnetic force เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดการ
สั่นสะเทือนของมอเตอร
ผลการทดสอบแสดงถึงการตอบสนองเชิง
ความถี่ของมอเตอรขณะหมุน ปรากฎเปน Harmonic อันดับตางๆของ
ความเร็วรอบ โดยอันดับที่ปรากฎสอดคลองกับจํานวน Pole และ slot
ของมอเตอร
และจากผลการทดสอบการสั่นสะเทือนทั้งสองลักษณะ
พบวาผลการตอบสนองเชิงความถี่ของมอเตอรนั้นมีความถี่หนึ่งที่มีคา
ใกลเคียงกับความถี่ธรรมชาติของมอเตอรซึ่งจะทําใหมอเตอรมีการ
สั่นสะเทือนสูง ซึ่งสงใหเกิดระดับเสียงที่สูง ณ ความถี่นั้น การลดการ
สั่นสะเทือนที่ความถี่ดังกลาวสามารถทําได โดยอาจจะเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของมอเตอรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคาความถี่ธรรมชาติของ
มอเตอรใหปรากฏ ณ ความถี่อื่น
Abstract
This project is to study vibro-acoustic of the spinning motor for
hard disk drives. Two parts of vibration testing, i.e. 1) Frequency
Response Functions (FRF) and 2) Forced Response of spinning
motors, were performed. For the first part, natural frequency of
the motor structure is determined from the FRF. For the second
part, the spinning motor responds to the electromagnetic
excitation such that the response frequencies appear as harmonic
number of speed where these numbers correspond to the
numbers of pole and slot in the motor. In addition, the harmonic
number of 36th in the forced response is close to the resonance
frequency, resulting in large vibration and hence high level of
sound power at that frequency. To reduce this vibration the
resonance frequency could be changed by a redesign of the
motor structure.

1. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
ฮารดดิสก เปนสวนประกอบภายในคอมพิวเตอรที่สําคัญมากสวนหนึ่ง
ภายในฮารดดิสกจะมีมอเตอร ซึ่งทํางานโดยการหมุน สาเหตุของการ
สั่นสะเทือนของมอเตอรอาจมาจากการหมุนที่ไมสมดุล (Unbalance)
Electromagnetic force หรือ รูปรางที่ไมสมบูรณ ซึ่งเปนความผิดพลาด
จากการผลิต และการสั่นสะเทือนนี้อาจกอใหเกิดเสียงอันไมพึงประสงค
ตามมา สําหรับฮารดดิสกที่ใชในอุปกรณเพื่อความบันเทิงเชน เครื่อง
เลน MP3 กลองถายรูป PDA และอุปกรณมือถือในอนาคต ความ
ตองการในการลดเสียงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเปนสิ่งจําเปน ใน
โครงงานนี้เราจึงเนนศึกษาการสั่นสะเทือนที่จะมีผลตอการแพรไปสู
เสียงในชิ้นสวนหลักของฮารดดิสกซึ่งไดแก สปนเดิลมอเตอร
2. วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงาน
2.1 ทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติเชิงการสั่นสะเทือนของมอเตอร ไดแก
Frequency Response Function และ ความถี่ธรรมชาติ
2.2 ทดสอบการตอบสนองเชิงความถี่ของสปนเดิลมอเตอรขณะหมุนตอ
Electromagnetic force excitation
3. การทดสอบการสั่นสะเทือน
การทดสอบสปนเดิลมอเตอรในโครงงานนี้เราเนนการทดสอบการ
สั่นสะเทือนที่นาจะมีผลตอการแพรเสียงและการสั่นสะเทือนที่เปนผลมา
จาก Electromagnetic Force มอเตอรที่นํามาทดสอบเปนชนิด Fluid
Dynamic Bearings (FDB) สําหรับ HDD ขนาด 3.5” มีจํานวน Pole
และ Slot 12 และ 9 ตามลําดับ การทดสอบการสั่นสะเทือนแบง
ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการทดสอบหา Frequency Response
Function (FRF) ของมอเตอรเพื่อที่จะนําไปวิเคราะหหาความถี่
ธรรมชาติ โดยการใช Accelerometer วัดความเรงที่ฐานของมอเตอร
และใช Impact hammer เปนตัวกระตุน ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การทดสอบหา Frequency Response Function

สวนที่สองเปนการทดสอบหาผลการตอบสนองเชิงความถี่ของสปนเดิล

มอเตอรในขณะหมุน เพื่อศึกษาลักษณะของ Electromagnetic Force ที่
เปนสาเหตุหลักของการเกิดการสั่นสะเทือนและเสียงในมอเตอรชนิดนี้
โดยใชตัวขับ (Driver) เพื่อทําใหมอเตอรหมุนที่ความเร็วคงที่เทากับ
7200 rpm และใช Accelerometer วัดความเรงที่ฐานมอเตอร ดังแสดง
ไวในรูปที่ 2 จากความเขาใจลักษณะของ Electromagnetic force และ
ลักษณะการสั่นสะเทือนนี้จะนําไปสูวิธีลดคาการสั่นสะเทือนและเสียง
ตอไปในอนาคต

รูปที่ 2 การทดสอบผลการตอบสนองเชิงความถี่

3.1 Frequency Response Function
Frequency Response Function of Spindle Motor (ACC)
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ตอบสนองของมอเตอรตอแรงที่กระทํามีลักษณะเปนสัญญาณ Periodic
บนโดเมนของเวลา นั่นสามารถอธิบายทางออมถึงลักษณะของแรงที่
กระทําตอมอเตอรวามีลักษณะเปนฟงกชั่น Periodic เชนกัน ซึ่งแรง
ดังกลาวที่สําคัญไดแก แรงที่เกิดจากปรากฏการณ Electro-magnetic
(EM) ซึ่งความถี่ของแรงมีความสัมพันธตอจํานวน Slot และ Pole ของ
มอเตอร และความเร็วรอบ จากรูปที่ 4 เราพบการตอบสนองเชิงความถี่
ปรากฏเปน Harmonics อันดับที่ 36, 72, 108, 144 และ 180 ซึ่งเมื่อ
ลองพิจารณาดูอันดับของ Harmonics เหลานี้แลวเราพบวาตัวเลข
เหลานี้เปนอนุกรมของตัวเลข 36 ซึ่งเปนคาคูณรวมนอย (ค.ร.น.) ของ
9 และ 12 และตัวเลขดังกลาวสอดคลองกับจํานวน Slot และ Pole
ตามลําดับ สาเหตุของการเกิด Harmonics เหลานี้นาจะมาจาก
Unbalance electromagnetic torque ซึ่งอธิบายโดย Hartman และ
Lorimer [1]
4. การทดสอบเสียงเบื้องตนในมอเตอร
ผูจัดทําโครงงานยังไดมีโอกาสทดสอบเสียงที่แพรออกจากมอเตอร ซึ่ง
อยูในลักษณะเดียวกับที่เราทําการทดสอบการสั่นสะเทือน
ในหอง
Anechoic chamber ที่บริษัท NIDEC ผลของกําลังเสียงที่วัดไดจาก
มอเตอรแสดงในรูปที่ 5 จากผลดังกลาวพบวากําลังเสียงทีค่ วามถี่
ประมาณ 4.32 kHz ซึ่งเปนระดับเสียงที่สูงนั้น สอดคลองกับอันดับ
Harmonic ที่ 36 ในรูปที่ 4 และใกลเคียงกับคาความถี่ธรรมชาติของ
มอเตอร ซึ่งประมาณ 4.2 kHz ในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 Frequency Response Function ของสปนเดิลมอเตอร

รูปที่ 3 แสดงผล FRF ที่ไดจากการทดสอบ ซึ่งเราสามารถนํามา
วิเคราะหเพื่อหาคาความถี่ธรรมชาติของสปนเดิลมอเตอรนี้ไดเทากับ
4.2 kHz ซึ่งพิจารณาไดจาก ณ ความถี่นั้นขนาดของ FRF มีคาสูงสุด
และในชวงเกิด resonance มีการเปลีย่ นเฟสไป 180º
เนื่องจากเราวัดการสั่นสะเทือนที่ฐานของมอเตอรซึ่งมีลักษณะเปน
แผนจานกลม การสั่นสะเทือนของโหมดดังกลาวนาจะมีทิศทางในแนว
ขึ้นลง หรือในแนวขวางกับแผนฐานนั่นเอง
3.2 ผลการตอบสนองเชิงความถี่ของสปนเดิลมอเตอรขณะหมุน
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รูปที่ 4 ผลตอบสนองเชิงความถี่ของสปนเดิลมอเตอรขณะหมุน

รูปที่ 4 แสดงผลการตอบสนองเชิงความถี่ซึ่งยอดสูงที่ปรากฏมีลักษณะ
เปนอันดับ Harmonics ของความเร็วรอบ ซึ่งแสดงวาผลของการ
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รูปที่ 5 กําลังเสียงที่แพรจากมอเตอรขณะหมุนที่ความเร็วรอบ 7200 rpm

ดังนั้นหากตองการลดระดับเสียงที่ 4.32 kHz ซึ่งเปนสาเหตุมาจาก
การสั่นพองสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของมอเตอร
โดยเฉพาะที่ฐานมอเตอร เพื่อเปลี่ยนแปลงคาความถี่ธรรมชาติ
5. สรุป
โครงงานนี้ทดสอบการสั่นสะเทือนเพื่อศึกษา vibro-acoustic ของสปน
เดิลมอเตอรในฮารดดิสกไดรฟ ผลการทดสอบทําใหเกิดความเขาใจถึง
สาเหตุและลักษณะของการสั่นสะเทือนที่มีผลตอเสียง
ความเขาใจ
ดังกลาวสามารถนําไปสูการแกไขเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่เปนผลตอ
การแพรของเสียงในมอเตอรตอไป
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