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การวดัการสัน่สะเทือน 

พารามิเตอรใ์นการวดัสญัญาณ 

• ความถี ่(rpm, cpm, Hz) 

• ขนาดการสัน่สะเทอืน (การขจดั ความเรว็ ความเรง่) 

• มมุเฟส 
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• พลงังานสะสมในการสัน่เป็นฟงักช์ัน่ของความเรว็ ความเรว็จงึเป็นพืน้ฐานสาํหรบัอา้งองิ 

• หากใหข้นาดของความเรว็การสัน่มคี่าคงทีทุ่กๆ ชว่งความถี ่จะไดว้า่ การขจดัมขีนาดมากที่
ความถีต่ํ่า และลดลงทีค่วามถีส่งู สว่นความเรง่มคีา่ตํ่าทีค่วามถีต่ํ่า และสงูขึน้เมือ่ความถีส่งู 



การวดัขนาดการสัน่สะเทือน 

• ทีค่วามถีต่ํ่า (< 600 rpm, < 10 Hz) มกันิยมวดัการขจดั กรณกีารขจดัมคีา่มากความเสยีหาย
มกัเกดิจากความเคน้ 

• ทีค่วามถีป่านกลาง (600-60,000 rpm, 10-1,000 Hz) มกันิยมวดัความเรว็ กรณวีดัการขจดั
ออกมามคีา่สงู ความเสยีหายอาจเกดิจากความลา้ 

• ทีด่ว้ยความถีส่งู (> 60,000 rpm, > 1,000 Hz ) มกัวดัความเรง่ ถา้ความเรง่มคีา่มากใน
ขณะทีค่วามเรว็มคีา่น้อย ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อาจมาจากแรงทีป้่อนเขา้ 
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มมุเฟสของการสัน่สะเทือน 

มมุเฟส แสดงคา่แตกต่างของตาํแหน่งชิน้สว่นทีม่กีารสัน่เทยีบกบัจดุอา้งองิ หรอืชิน้ทีส่ ัน่อกีชิน้หน่ึง 



การวดัมมุเฟสของการสัน่สะเทือน 

ในทางปฏบิตัมิมุเฟสมกัแสดงมมุทีเ่พลาเคลื่อนที่
จากจดุเริม่เกบ็ขอ้มลู (Tachometer เริม่วดั) จนถงึ
จดุทีต่วัวดัสญัญาณการสัน่ (Accelerometer) 
ตรวจจบัแรงทางดา้นบวกทีม่คีา่สงูสดุ 

Tachometer 

Accelerometer 

เริม่วดัเมือ่รอยบากเคลือ่นผา่น Tachometer 



หน่วยวดัขนาดสญัญาณการสัน่สะเทือน 

Peak level  นิยมใชว้ดัการสัน่จากการกระแทก 

Peak to Peak 

level 

มกัใชเ้มือ่ตอ้งการทราบระยะการเคลือ่นทีส่งู

ทีส่ดุจากการสัน่ ซึง่สมัพนัธก์บัชอ่งวา่งทีม่ ี

Average Level  คาํนวณโดยเปลีย่นเครือ่งหมายสญัญาณทีเ่ป็น

ลบใหเ้ป็นบวกแลว้จงึคดิคา่เฉลีย่ 

Root Mean 

Square level 

(RMS) 

Crest Factor  Peak /RMS 

กรณกีารกระแทก Crest factor สงู 

กรณเีป็นลกัษณะสุม่ Crest factor ตํ่า 
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การบอกขนาดของสญัญาณการสัน่สะเทอืนจะบอกขนาดโดยรวม (Overall Value of Vibration) 

คา่ทีนิ่ยมไดแ้ก่ 



การประเมินระดบัความรนุแรงของการสัน่สะเทือน 

ระดบัการ

สัน่สะเทอืน 

ขดีจาํกดัค่าความเรว็และประเภทของเครือ่งจกัรตาม ISO 2372-1974 

Vrms 

mm/s 

เครือ่งจกัร

ขนาดเลก็ 

ประเภทที ่1 

เครือ่งจกัร

ขนาดกลาง 

ประเภทที ่2 

เครือ่งจกัรขนาดใหญ่  แนวโน้ม 

ฐานยดึแน่น 

ประเภทที ่3 

ฐานใหต้วัได ้

ประเภทที ่4 

0.28 

A 

0.45 

0.71 

1.12 

1.80 

2.80 

4.50 B 
7.10 

11.2 C 
18.0 

28.0 D 
45.0 

Excellent 

Good 

Caution required 

Unallowable 

ประเภทท่ี 1 ทุกชิน้สว่นยอ่ยของเครือ่งยนต ์
และเครือ่งจกัร มคีวามตดิต่อเชือ่มโยงกนักบั
ตวัของเครือ่งจกัร ขณะทาํงานในสภาวะปกต ิ
ตวัอยา่งเชน่ มอเตอรไ์ฟฟ้าทีม่กีาํลงัไมเ่กนิ 
15 kW 

ประเภทท่ี 2 เครือ่งจกัรทีม่ขีนาดปานกลาง 
เชน่ มอเตอรไ์ฟฟ้าทีม่กีาํลงัตัง้แต่ 15-75 kW 
โดยไมม่แีทน่รองรบัพเิศษใดๆ หรอื สงูถงึ 
300 kW ในกรณทีีม่ฐีานรองรบัพเิศษ 

ประเภทท่ี 3 พดัลมขนาดใหญ่ และ
เครือ่งจกัรขนาดใหญ่ ทีล่กัษณะการทาํงานมี
การหมนุของมวลน้ําหนกัมากๆ ตดิตัง้บนฐาน
ทีไ่มส่ามารถโยกคลอน และน้ําหนกัมาก  

ประเภทท่ี 4 พดัลมขนาดใหญ่ และ
เครือ่งจกัรขนาดใหญ่ ทีม่ลีกัษณะการทาํงาน
เมือ่มกีารหมนุของมวลน้ําหนกัมากๆ ตดิตัง้
บนฐานซึง่ยดืหยุน่ไดเ้พือ่ลดคา่การ
สัน่สะเทอืน เชน่ เทอรโ์บ-เจเนอเรเตอร ์



การประเมินระดบัความรนุแรงของการสัน่สะเทือน 



การประเมินระดบัความรนุแรงของการสัน่สะเทือน 

Scan จากชีท CKK  



การประเมินระดบัความรนุแรงของการสัน่สะเทือน 



ตวัอย่างค่า Overall value กบัสญัญาณการสัน่สะเทือน 

ลกัษณะการสัน่สะเทอืนต่างกนั อาจจะมคีา่ Overall vibration ทีเ่ทา่กนัได ้



ตวัอย่างค่า Overall value กบัสญัญาณการสัน่สะเทือน 

การพจิารณาคา่ต่างๆ ประกอบกนั อาจทาํใหท้ราบถงึลกัษณะของสญัญาณได ้



Kurtosis 

Kurtosis เป็นคา่ทางสถติคิา่หน่ึง ซึง่บง่บอกถงึลกัษณะทีเ่ป็น Peak ของ waveform โดยถา้สญัญาณมี

ลกัษณะเป็น Peak ขึน้มาจะมคีา่ kurtosis > 3.0 
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Displacement transducer 

Proximity sensor ใชห้ลกัการของการ

เหน่ียวนํากระแสไฟฟ้าของขดลวดทีม่ ี

สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าเน่ืองจากการไหลของ

กระแสไฟฟ้าสลบัทีป้่อนเขา้ 

 

เมือ่ระยะหา่งระหวา่งวตัถุเปลีย่นไป จะทาํให้

ภาระทางแมเ่หลก็ไฟฟ้าเปลีย่นแปลงเป็น

สดัสว่นกบัระยะทาง ทาํใหค้าํนวณออกเป็น

ระยะได ้



Velocity transducer 

Seismic velocity transducer  

เมือ่มกีารสัน่ขดลวดจะสัน่และเคลื่อนทีต่ดั

สนามแมเ่หลก็ และเหน่ียวนําใหเ้กดิความ

ต่างศกัยท์ีเ่ป็นสดัสว่นกบัความเรว็ 

Direct-Prod pickup   

หลกัการเดยีวกนั ใชว้ดัการสัน่สะเทอืนของ

ชิน้สว่นขนาดเลก็ เน่ืองจากไมต่อ้งตดิตวั

เรอืนกบัสิง่ทีต่อ้งการวดั 

เน่ืองจากใชส้นามแมเ่หลก็ในการทาํงาน สนามแมเ่หลก็ภายนอกอาจรบกวนได ้
หากใชง้านใกลก้บั AC-Motor ขนาดใหญ่ 



Accelerometer 

Piezoelectric effect 

วสัดุบางชนิด เชน่ Quartz หรอื Ferroelectric ceramics จะเกดิประจไุฟฟ้าเมือ่ถกูแรงกด เน่ืองจาก

แรงมคีวามสมัพนัธก์บัความเรง่ จงึสามารถใช ้Piezoelectric effect มาสรา้ง Accelerometer ได ้



Accelerometer 



Accelerometer 

หน่วยของ sensitivity เป็น Pico-coulombs/(m/s2) หรอื mV/(m/s2) 

หรอือาจบอกเป็นต่อหน่วย g (9.81 m/s2) 



Accelerometer 



Accelerometer Frequency Response 



Accelerometer Frequency Response 



Accelerometer Frequency Response 

ชว่งการวดัตอ้งหา่งจากความถีธ่รรมชาตขิอง 

Accelerometer ไมเ่ชน่นัน้จะวดัผดิพลาดได้

จากผลของ Resonance 



Mounting method and Response 

ผลของวธิกีารตดิ accelerometer กบัการ

ตอบสนองของ accelerometer 



Mounting method and Response 



ผลของสภาพแวดล้อมต่อการใช้งาน 

• ไมต่ดิ Accelerometer กบัฐานทีเ่สยีรปูไดง้า่ย  

• มขีอ้จาํกดัในการใชใ้นสภาวะทีม่ ีNuclear 

radiation ปรมิาณมาก 

• โดยปกต ิpiezoelectric accelerometers จะไม่

คอ่ย sensitive กบัสนามแมเ่หลก็ 

• โดยปกต ิAccelerometer จะมกีารป้องกนั

ความชืน้ดว้ย แต่ถา้ตอ้งการใชใ้นสภาวะทีม่ ี

ความชืน้หรอืเปียกอยา่งต่อเน่ือง ควรจะใช ้

industrial accelerometer รว่มกบั Teflon 

sealed cable 

 



ผลของสภาพแวดล้อมต่อการใช้งาน 

• สามารถใชใ้นสภาวะทีม่กีารกดักรอ่นได ้

• โดยปกต ิNoise ในเครือ่งจกัรมกัจะไมม่ากจน

ก่อใหเ้กดิความผดิพลาดในการวดัการ

สัน่สะเทอืนได ้

• ควรยดึสาย cable ไว ้เพือ่ป้องกนัการเกดิ

สญัญาณรบกวน 

• ไมค่วรใช ้accelerometer ทีม่มีวลมากกวา่ 0.1 

เทา่ของมวลวตัถุทีต่อ้งการวดั 

 



Signal Analyzer 

Dynamic signal analyzers  
•Waveform recording 
•Digital filtering 
•Fast Fourier Transform (FFT) 
•Determine FRF 



Signal Analyzer 



Signal processing 

Sensor 
Accelerometer Low-pass filter A/D Time Data 

Record Capture 

Window function 

FFT 

RMS 
Peak 

Crest factor 



Digital signal processing 

Sampling method 



Sampling method (2) 

Aliasing 

If the sampling rate is too slow, 
the digital representation will 
cause high frequencies to appear 
as low frequencies. 

•Problem is solved by choosing 
a sample rate of 2.5 times the 
largest frequency of interest 

•Using an antialiasing filter 
(low-pass sharp-cutoff filter) 



Window function and leakage 







Window function and leakage 
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