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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความนี เพือศึกษาระเบียบวิธีการประมาณค่าระยะห่ างระหว่างการอ่าน/เขียน
เพือชดเชยระยะเบียงเบนของสไลเดอร์ อนั เนื องมาจากลมภายในฮาร์ ดดิสก์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ จาํ ลอง
ระยะเบียงเบนของสไลเดอร์ตามแบบจําลองทีสร้างขึน ผลของระยะเบียงเบนของสไลเดอร์ ถูกนํามารวม
กับค่าระยะห่ างระหว่างการอ่านกับการเขี ยนทีได้จากการออกแบบ จากนันนําค่าระยะห่ างระหว่างการ
อ่านกับการเขียนทีได้รวมกันแล้วเข้าสู่ ระเบียบวิธีการประมาณค่าระยะห่ างระหว่างการอ่าน/เขียนแล้ว
ปรับปรุ งระเบี ยบวิธีการประมาณค่าจนให้ค่าความผิดพลาดอยู่ในช่ วงที รับได้ จากผลการศึ กษาพบว่า
ระเบียบวิธีการประมาณค่าระยะห่างระหว่างการอ่าน/เขียนทีเหมาะสมพิจารณาได้จากการเลือกตําแหน่ง
จุดวัดทีเหมาะสม การปรับจํานวนจุดวัดทีเหมาะสม และการใช้การประมาณค่าสมการพหุ นามเป็ นตัว
หลักโดยมี spline เป็ นตัวช่วย
Abstract
The aim of this research article was to study the read/write offset estimation
algorithm to compensate slider displacement caused by wind inside a hard disk drive. The
computer simulation model was used to simulate the slider displacement. The results of the
displacement of the slider and read/write offset (RWO) obtained from the slider design
were combined to the total read/write offset. Then, the total read write offset was used as
the input to the estimation algorithm. The estimation algorithm was modified to achieve
the acceptable error. It is found that, the suitable estimation algorithm is obtained by
selecting the appropriate measuring positions, adjusting the number of the appropriate
measuring points, and the use of spline-associated polynomial interpolation.

คําสํ าคัญ: ระยะห่างระหว่างการอ่าน/เขียน การประมาณค่าด้วย spline
Keywords: read/write offset, spline interpolation
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1. บทนํา

ในปัจจุบนั เทคโนโลยีฮาร์ ดดิสก์ได้ถูกพัฒนา
อย่างรวดเร็ วเพื อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ ช้ เช่ น ความจุ ที สู ง ขึ น และอายุก ารใช้ง านที
ยาวนานขึน นอกจากนี ผใู ้ ช้ยงั ต้องการฮาร์ ดดิสก์ที
มีขนาดเล็กลง สําหรับความจุของฮาร์ ดดิสก์พบว่า
การเพิ ม ความจุ ข องฮาร์ ด ดิ สก์ท าํ ได้โ ดยการเพิ ม
ความหนาแน่ นเชิ งพื นที ในการบันทึ กข้อมูลของ
แผ่นมีเดีย นัน คื อทําให้ความหนาแน่นในเชิ งพืนที
มากขึนหรื อขนาดของบิตเล็กลง จากขนาดของบิต
ทีเล็กลงทําให้หวั อ่าน/เขียนข้อมูลในกระบวนการ
อ่านข้อมูลและกระบวนการเขี ยนข้อมูลจะต้องใช้
หัวอ่านข้อมูลและหัวเขียนข้อมูลทีมีขนาดเล็กตาม
ลงไปด้วย เมือหัวอ่านข้อมูลและหัวเขี ยนข้อมูลมี
ขนาดเล็ ก ลงทํา ให้ ก ารออกแบบการควบคุ ม
ตํา แหน่ ง การอ่ า นข้อ มู ล และตํา แหน่ ง การเขี ย น
ข้อมูลต้องการความถูกต้องแม่นยํามากยิงขึน
ในกระบวนการอ่านข้อมูล แขนของหัวอ่าน
ข้อ มู ล จะเคลื อ นที ไ ปยัง ตํา แหน่ ง ที ต ้อ งการอ่ า น
ข้อ มู ล โดยใช้ก ารตรวจสอบจากตํา แหน่ ง ของ
แทร็ ค จากนันจึงทําการหากึ งกลางของแทร็ ค เพือ
ใช้เ ป็ นตํา แหน่ ง อ้า งอิ งในการอ่า นข้อมูล โดยใน
การหากึ งกลางแทร็ ค จะใช้ เ ทคนิ ค ของ Burst
signal (A B C D) (1) เพื อให้การหาตําแหน่ ง
กึ ง กลางแทร็ ค ที ถู ก ต้อ งแม่ น ยํา และจะส่ ง ผลให้
กระบวนการอ่านข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยําตาม
ไปด้วย ในกระบวนการเขี ยนข้อมูล แขนของหัว
เขี ยนข้อมูลจะเคลือนที ไปยังตําแหน่งของแทร็ คที
ต้อ งการเขี ย นข้ อ มู ล โดยเริ มต้น จากการอ่ า น
ตําแหน่งทีตอ้ งการจะเขียนข้อมูลก่อน จากนันแขน
ของหัว เขี ย นข้อ มู ล จะเคลื อ นที เ ป็ นระยะทางค่ า
หนึ งเพือทําให้ส่วนของหัวเขี ยนข้อมูลอยู่ก ึ งกลาง
แทร็ ค จึ งจะทําให้สามารถเขี ยนข้อมูลได้ถูกต้อง
แม่นยํา เนื องจากหัวอ่านข้อมูลกับหัวเขี ยนข้อมูล
ไม่ ไ ด้อ ยู่ ต ํา แหน่ ง ตํา แหน่ ง เดี ย วกัน แขนของ
หัว อ่ า นข้อ มูล และหัว เขี ย นข้อ มูล มี ก ารเคลื อ นที
เชิ งมุมและเข้าถึงข้อมูลบนแผ่นมีเดี ยในแนวรั ศมี
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ตามรู ป ที 1 ซึ ง อาจมี ผ ลให้มี ก ารเปลี ย นแปลงค่ า
ระยะห่ างระหว่างตําแหน่ งหัวอ่านข้อมูลหัวเขี ยน
ข้อ มู ล เกิ ด ขึ นในแนวรั ศ มี นั น คื อ ค่ า ระยะห่ า ง
ระหว่างตําแหน่ งหัวอ่านข้อมูลหัวเขี ยนข้อมูลใน
แต่ละแทร็ คมี ความสัมพันธ์กบั ระยะรัศมีบนแผ่น
มีเดี ยด้วย อีกทังแรงที เกิดจากการไหลของอากาศ
ภายในฮาร์ ด ดิ ส ก์ย งั ส่ ง ผลให้หัว อ่ า นข้อ มู ล และ
เขี ยนข้อมูลเบี ยงเบนไป กล่าวคื อความเร็ วลมจะมี
ค่ า ความเร็ ว มากที สุ ด บริ เ วณขอบนอกของแผ่ น
มีเดียซึ งจะส่ งผลให้มีแรงปะทะกับตัวสไลเดอร์ ทาํ
ให้ หั ว อ่ า นข้ อ มู ล และหั ว เขี ย นข้ อ มู ล มี ร ะยะ
เบียงเบนตามรัศมีของแผ่นมีเดีย ตามรู ปที 2 ปั ญหา
ที ก ล่ า วมาข้า งต้น นี สามารถแก้ไ ขได้โ ดยชดเชย
ด้ว ยค่ า ระยะห่ า งระหว่ า งการอ่ า นกับ การเขี ย น
(Read write offset, RWO) เพื อที จะอ่านข้อมูล
เขี ย นข้อ มูล ได้ถูก ต้อ งแม่ น ยํา แต่ เ นื อ งจากไม่
สามารถวัด ค่ า ระยะห่ า งระหว่า งการอ่ านกับ การ
เขี ยนได้โดยตรงในทางปฏิ บตั ิ ต ้องสัง เคราะห์ม า
จากค่า Position error signal (PES) (2)

รู ปที 1. ระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
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รู ปที 2. ความเร็ วลมและแรงทีกระทําต่อสไลเดอร์

รู ปที 3. การเคลือนทีของสไลเดอร์ในแนวโค้ง

รู ปที 4. Flex cable

บทความนีใช้แบบจําลองเพือศึกษาปั จจัยทีทาํ
ให้เกิ ดระยะห่ างระหว่างการอ่านกับการเขี ยน ใน
กระบวนการอ่ า นข้ อ มู ล และเขี ย นข้ อ มู ล ของ
ฮาร์ ดดิ สก์ โดยพิ จารณา ความเร็ วลมซึ งมี ผลมาก
ในขณะที สไลเดอร์ มีการเคลื อนที มาอยู่ทีบริ เวณ
ขอบนอกของแผ่นมีเดีย ส่ งผลให้การอ่านและการ

เขี ย นข้อ มู ล บริ เวณขอบนอกของแผ่ น มี เ ดี ย เกิ ด
ความผิ ด พลาดมากขึ นด้ว ย ผลการศึ ก ษาที ไ ด้
สามารถไปใช้ในการวิเคราะห์หาระยะห่างระหว่าง
การอ่า นกับ การเขี ย น เพื อปรั บความแม่น ยําของ
การอ่านเขียนข้อมูลบนแผ่นมีเดีย ซึ งเป็ นสิ งสําคัญ
มากเมือฮาร์ดดิสก์มีความจุเพิมขึนและต้องการการ
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อ่า นเขี ย นที มีค วามแม่ น ยํา สู ง และเป็ นตัว ช่ ว ยใน
การตั ด สิ นใจของผู ้ผ ลิ ต สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์
2. วิธีการวิจย
ั
2.1 ทฤษฎีและหลักการ
ปัจจัยการทําให้เกิดระยะห่างระหว่างการอ่าน
กับ การเขี ย นปั ญหาข้า งต้น นี เ กิ ดมาจากตํา แหน่ ง
ของหัว อ่ า นหัว เขี ย นไม่ ไ ด้อ ยู่ ต ํา แหน่ ง เดี ย วกัน
กล่าวคือ จะมีระยะห่างค่าหนึ งระหว่างหัวอ่านและ
หัวเขี ยน ทําให้ในกระบวนการเขี ยนและการอ่าน
ถูก ชดเชยด้ว ยค่ า นี โ ดยปั ญ หาจะแบ่ ง ออกเป็ น 4
ส่ วนดังนี
2.1.1 ปัญหาทางกายภาพ
การเคลือนทีของสไลเดอร์ เป็ นลักษณะดังรู ป
ที 3 ตาม ลํ า ดั บ ก่ อ ให้ เ กิ ด มุ ม การเ อี ยงซึ ง มี
ความสัม พัน ธ์ ก ัน ตามลัก ษณะการออกแบบของ
ฮาร์ดดิสก์แต่ละโมเดล
รู ปที 3 แสดงการเคลื อ นของสไลเดอร์
ก่ อ ให้ เ กิ ด ระยะเยื อ งในการอ่ า นเขี ย นข้ อ มู ล
(dm<dn) แสดง ให้ เ ห็ น ถึ งรั ศ มี การเ คลื อน ที
ของสไลเดอร์ทีเคลือนทีผา่ นแทร็ คแต่ละแทร็ ค บน
แผ่ น มี เ ดี ย มี ค่ า ที ไ ม่ เ ท่ า กัน ปั ญ หาที เ กิ ด จากทาง
กายภาพสามารถแก้ไ ขได้โ ดยการชดเชยการ
ควบคุม
2.1.2 ปัญหาจากกระบวนการผลิต
ในกระบวนการเขี ยนสัญญาณเซอร์ โว เป็ น
ขัน ตอนการเขี ย นตํา แหน่ ง ที อ ยู่ ข องข้อ มู ล จึ ง มี
ความสําคัญมากกล่าวคือเมือมีการเขียนตําแหน่งที
อยู่ของข้อมูลอย่างเป็ นระเบี ยบทําให้ผใู ้ ช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ วถูกต้อง แต่ เมื อมีการเขี ยน
ตําแหน่งทีของข้อมูลอย่างไร้ระเบียบส่ งผลให้การ
เข้าถึงข้อมูลเป็ นไปได้ชา้ และอาจผิดพลาดได้ (2)
2.1.3 ปัญหาทางกลไกเชิงกล
ได้แก่ Flex cable ดังรู ปที 4 เป็ นอุปกรณ์ ที
เชือมระหว่าง PCBA กับ Read/Write head และ
VCM กล่ าวคื อ เมื อ มี ก ารเคลื อ นไหวของ VCM
อุปกรณ์ Flex cable นีมีการโก่งตัวไปด้วย การโก่ง
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ตัวของ Flex cable ส่ งผลต่อการควบคุม VCM
ปั ญหาจากกระบวนการผลิตในกระบวนการเขี ยน
สัญ ญาณเซอร์ โ วขึ นอยู่กบั วัสดุ ทีใ ช้งานและการ
ประกอบชินงาน
2.1.4 ปัญหาจากความเร็ วลม
ปั ญ หาจากความเร็ ว ลมที เ กิ ด จากการหมุ น
ของมีเดี ย บริ เวณขอบนอกความเร็ วมากสุ ดและ
บริ เ วณขอบในมี ค วามเร็ ว น้อ ยสุ ด ทํา ให้เ กิ ด การ
เบียงเบนไปของแขนหัวอ่านเขียนข้อมูล ความเร็ ว
อากาศทีเกิดขึนภายในฮาร์ ดดิสก์พบว่ามีค่าเพิมขึน
ในลักษณะเชิ งเส้นตามรัศมีของมีเดี ย (3) โดยมี
ความสัมพันธ์ดงั สมการที 1
v = 2πfR

…………….[1]

เมื อ v คื อ ความเร็ ว ลมกํา หนดให้เ ท่ า กับ
ความเร็ วเชิ งเส้นบนแผ่นมีเดีย (m/s) f คือความถี
(Hz)การหมุน ของแผ่น มี เดี ย R คื อรั ศ มี ของแผ่น
มี เ ดี ย ( m) การเกิ ด แรงที มี ผ ลต่ อ สไลเดอร์ มี
ความสัมพันธ์ดงั สมการที 2
F = k

1
AρC Dv 2
2

………… [2]

เมือ A คือพืนทีหน้าตัดทีลมปะทะกับตัวสไล- เด
อร (m2)
ρ คือความหนาแน่นอากาศ (kg/m3) (4)
CD คื อค่าสัมประสิ ทธิ6 มีค่า 0.82 (5) ที ความ
เร็ วลมปะทะกับรู ปทรงหน้าสัมผัสซึ งเป็ นลักษณะ
พืนทีสีเหลียม
k คือค่าคงที 0.1015 เป็ นค่าทีได้มาจากการ
ทดลองซําหลายๆครัง โดยการเปรี ยบเทียบค่าการ
เบียงเบนของสไลเดอร์ทีเกิดจากผลกระทบจากลม
โดยประเมินจากค่าผลรวมของการผิดพลาด (sum
of absolute error) น้อยสุ ด
F คือขนาดของแรง (N) โดยสไลเดอร์ จะบิ น
อยู่เหนื อแผ่นมีเดี ยระยะประมาณ 10 nm ค่าแรง
ปะทะทีสไลเดอร์จะมีค่าตํากว่าแรงทีแผ่นมีเดีย
ปั จ จัย จากความเร็ ว ลมจะเห็ น ผลกระทบได้
ชัดเจนมากขึนเมือฮาร์ดดิสก์ทาํ งานทีความเร็ วรอบ
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รู ปที 5. ขันตอนการออกแบบโดยรวม
Force of speed 5400 rpm at various temperatures
0.1
25 degree Celsius
30 degree Celsius
35 degree Celsius

0.09
0.08

Force (mN)

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

14

16

18

20

22
24
Radius (mm)

26

28

30

32

รู ปที 6. ขนาดของแรงทีความเร็ วเชิงมุม 5400 รอบต่อนาทีทีอุณหภูมิต่าง ๆ

สู งขึ น ผูว้ ิจ ัยให้ค วามสําคัญกับปั ญหานี เป็ นหลัก
จึ ง นํา ไปสู่ ก ารสร้ า งแบบจํา ลองระยะเบี ย งเบน
ของสไลเดอร์ เ นื อ งมาจากความเร็ ว ลมที เ กิ ด จาก
การหมุนของแผ่นมีเดียซึ งเป็ นการคํานวณแบบอยู่
นิ ง กล่ า วคื อ ละเลยแรงที เ ปลี ย นแปลงตามเวลา
ออกไป โดยมีสมมติฐานว่าระยะเบียงเบนของสไล
เดอร์ ข ึ นอยู่ ก ับ รู ปทรงของสไลเดอร์ แ ละการ
เปลียนแปลงตามเวลาก็ถูกรวมในรู ปของความเร็ ว
ทําให้มีค่าตามแนวรัศมีของมีเดีย

2.2 การสร้ างแบบจําลอง

จากรู ป ที 5 แสดงขัน ตอนการออกแบบ
โดยรวม มีการทํางานคื อ การคํานวณการเกิ ดแรง
โดยใช้โปรแกรม MATLAB ค่าแรงทีได้น ี เป็ นแรง
ไปกระทํ า ต่ อ สไลเดอร์ เ ป็ นการคํ า นวณด้ ว ย
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (6) โดยใช้โปรแกรม
SolidWorks® Simulation เพื อ พิ จ ารณาระยะ
เบี ยงเบนของสไลเดอร์ ทีเกิ ดจากแรงนี นาํ ไปรวม
กับระยะเบียงเบนทีได้จากการออกแบบเพือทําการ
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รู ปที 7. การกําหนดขอบเขตเงือนไขการใส่ ค่าแรงและ Mesh
Displacement at 30 degree Celsius
-200
-300
-400

Displacement (PES)

-500
-600
-700
-800
-900
-1000
-1100
-1200

14

16

18

20

22
24
Radius (mm)

26

28

30

32

รู ปที 8. ผลของระยะเบียงเบนของสไลเดอร์

ประมาณค่าระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
ในขันตอนระเบี ย บวิ ธีก ารประมาณค่ า ระยะห่ า ง
ระหว่างการอ่านกับการเขียน
ั และอภิปราย
3. ผลการวิจย
3. 1 ผลการคํานวณขนาดของแรง
ในการคํานวณขนาดของแรงโดยการกําหนด
ความเร็ วเชิ งมุมของแผ่นมีเดี ยที ค่าต่าง ๆ โดยการ
ใช้พื น ที ห น้า สัม ผัส ของสไลเดอร์ เ ป็ นค่ า คงที ค่ า
หนึ ง และความหนาแน่ น ของอากาศที 30 องศา
เซลเซี ยส พบว่าขนาดของแรงมีค่าเพิมขึนตามรัศมี

ของแผ่นมีเดียทีความเร็ วเชิ งมุมของแผ่นมีเดียคงที
และขนาดของแรงมีค่าเพิมขึนเมือความเร็ วเชิ งมุม
ของแผ่นมีเดียเพิมขึน แต่เนื องจากสไลเดอร์ จะบิน
อยู่เหนื อแผ่นมีเดี ยระยะประมาณ 10 nm ค่าแรง
ปะทะทีสไลเดอร์จะมีค่าตํากว่าแรงทีแผ่นมีเดีย จึง
ต้ อ ง ทํ า ก า ร ส อ บ เ ที ย บ (calibration) กั บ ค่ า
ระยะห่ า งระหว่า งการอ่ า นกับ การเขี ยนที ว ดั จาก
ผู ้ผ ลิ ต ในสภาพแวดล้อ มเดี ย วกัน คื อ 30 องศา
เซลเซี ย ส ที ค วามเร็ ว รอบของแผ่ น มี เ ดี ย 5400
RPM
ผลการคํา นวณขนาดของแรงโดยการ
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กําหนดความหนาแน่นอากาศทีอุณหภูมิทีค่าต่างๆ
คือ 25, 30 และ 35 องศาเซลเซี ยส ความเร็ วเชิ งมุม
ของแผ่นมีเดียที 5400 รอบต่อนาที แสดงดังรู ปที 6
จากรู ปที 6 แสดงขนาดของแรงที ความเร็ วเชิ งมุม
5400 รอบต่ อ นาที ที อุ ณ หภู มิ ต่ า งๆ ผลการศึ ก ษา
พบว่า เมืออุณหภูมิสูงขึนขนาดของแรงมีค่าลดลง
เนืองจากค่าความหนาแน่นอากาศลดลง
3.2 ผลการจํา ลองระยะเบี ย งเบนของสไล
เดอร์
การวิ เ คราะห์ ร ะยะเบี ย งเบนของสไลเดอร์
เนื องจากการหมุนเชิ งมุมของแผ่นมีเดีย 5400 รอบ
ต่ อนาที ที อุณ หภู มิ 30 องศาเซลเซี ย ส ทํา ได้โดย
การจํา ลองระยะเบี ย งเบนของสไลเดอร์ ด ้ ว ย
โปรแกรม SolidWorks® Simulation ซึ งในการ
จําลองได้ใช้วสั ดุ Alloy6061 (7) รายละเอียดการ
แบ่ งเอลิ เมนต์ดงั ตารางที 1 และขอบเขตเงื อนไข
การการใส่ ค่าแรงและ Mesh แสดงดังรู ปที 7
จากรู ปที 7 แสดงขอบเขตเงื อนไขการใส่
ค่าแรงในตําแหน่ง A ขนาดของแรงในแนวแกน Z
ตารางที 1. รายละเอียดการแบ่งเอลิเมนต์
Element size
Tolerance

0.4 mm
0.02 mm

Total nodes
Total elements

130650
81425

เป็ นแรงยกตัวโดยเปลียนแปลงตามแนวรัศมีของ
มี เ ดี ย ขนาดของแรงในแนวแกน X เป็ นแรงที
ปะทะทางด้านข้างโดยเปลียนแปลงตามแนวรัศมี
ของมี เดี ยเช่ นเดี ยวกัน การคํานวณขนาดของแรง
ลัพธ์จากผลรวมของแรงกระทําบนพืนที ตําแหน่ ง
ของแรงลัพ ธ์ อ ยู่ก ึ ง กลางของพื น ที เนื องจากการ
กระจายของแรงสมํา เสมอตลอดพื น ที อี ก ทั ง
ทิ ศ ทางของลมและขนาดแรงมี การเปลี ย นแปลง
น้อ ยมากเพราะระยะห่ างระหว่า งแนวข้อมูล เล็ก
มากทํา ให้ค่ า Drag coefficient และ Aerodynamic center ไม่มีการเปลียนแปลง โดยขนาด
ของแรงได้มาจากการคํานวณในสมการที 2 และ
ตํา แหน่ ง B เป็ นการตรึ งวัต ถุ ใ ห้ อ ยู่ นิ ง โดย
สมมติ ฐานของงานวิจยั นี คิดเฉพาะผลกระทบจาก
ลมที มีผลต่ อระยะเบี ยงเบนของสไลเดอร์ เท่ านัน
ในวัดระยะเบี ยงเบนของสไลเดอร์ สามารถวัดค่ า
ระยะเบี ย งเบนได้จ ากโปรแกรม SolidWorks®
Simulation โดยวัด ระยะเบี ย งเบนเฉลี ย ที บ ริ เ วณ
หน้าสัมผัสของสไลเดอร์
จากรู ปที 8 แสดงผลของระยะเบี ย งเบน
ของสไลเดอร์ ที ค วามเร็ ว เชิ ง มุ ม ของแผ่น มี เ ดี ย ที

0

-2000

Displacement (PES)

-4000

-6000

-8000

Designed
Measured
Wind Effect
Simulation

-10000

-12000

-14000

14

16

18

20

22
24
Radius (mm)

26

28

30
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Displacement of Wind Effect at 30 degree Celsius
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รู ปที 10. ผลการจําลองระยะเบียงเบนของสไลเดอร์
5400 รอบต่ อ นาที

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ย ส มี
ระยะการเบี ยงเบนของสไลเดอร์ เพิ มขึ นตามแนว
รั ศ มี ข องแผ่น มี เ ดี ย โดยระยะเบี ย งเบนของสไล
เดอร์ น ี คิดเป็ น PES (1 PES ประมาณ 3.418 nm
ขึ น อยู่ก ับเทคโนโลยี ก ารเขี ย น 265 PES = 1
Track) ผลการจําลองระยะเบี ยงเบนของสไลเดอร์
นี จาํ เป็ นต้อ งมี การทวนสอบเพื อเป็ นยืนยันความ
ถูกต้องของการจําลองระยะเบียงเบนของสไลเดอร์
โดยการเปรี ยบเที ยบผลการจําลองระยะเบี ยงเบน
ของสไลเดอร์ กบั ผลที ได้จากผูผ้ ลิตดังรู ปที 9 โดย
Designed คือค่าระยะห่ างระหว่างการอ่านกับการ
เขี ยนที ได้จากการออกแบบจากผูผ้ ลิต Measured
คื อค่าระยะห่ างระหว่างการอ่านกับการเขี ยนที ได้
จากการวัดผลในฮาร์ ดดิ สก์ Wind Effect คื อ
ผลต่างระหว่างค่าระยะห่างระหว่างการอ่านกับการ
เขี ย นที ไ ด้ จ ากการออกแบบจากผู ้ผ ลิ ต กั บ ค่ า
ระยะห่ า งระหว่า งการอ่า นกับ การเขี ย นที ไ ด้จ าก
การวัดผลในฮาร์ ดดิ สก์ และ Simulation เป็ นค่า
ระยะเบี ยงเบนของสไลเดอร์ จ ากการจํา ลองด้ว ย

โปรแกรม ซึ งการเปรี ยบเที ยบระหว่าง Wind
Effect กับ Simulation นี ส อดคล้อ งกับ ระยะ
เบี ยงเบนของสไลเดอร์ บ่งบอกได้ว่าเมื อความเร็ ว
ของสปิ นเดิลมอเตอร์ สูงขึ นในขณะที แผ่นมีเดี ยมี
ขนาดเท่าเดิมทําให้ระยะเบียงเบนสู งขึน จึงมีความ
จําเป็ นที ตอ้ งทําการชดเชยระยะเบี ยงเบน เพื อให้
การอ่านเขี ยนข้อมูลยังดําเนิ นต่ อไปได้อ ย่างไม่ มี
ปั ญ หา ระยะเบี ย งเบนของสไลเดอร์ น ี เ ป็ นการ
ยื น ยัน ว่ า ความเร็ วลมมี ผ ลต่ อ ระยะเบี ย งเบน
ของสไลเดอร์ แ ละเป็ นปั จ จัย ในการประมาณค่ า
ระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
รู ป ที 10 แสดงผลของการจํา ลองระยะ
เบี ยงเบนของสไลเดอร์ เมื อความเร็ วเชิ งมุมสู งขึ น
คื อ 5400, 7200, 10000 และ 15000 รอบต่อนาที
พบว่าระยะเบี ยงเบนของสไลเดอร์ เพิมขึ นเห็นได้
ชัดว่าต้องมี การชดเชยระยะห่ างระหว่างการอ่าน
เขียนทีเพิมมากขึน จากปั จจัยเนื องจากความเร็ วลม
สามารถประเมิ น ระยะเบี ย งเบนของสไลเดอร์
พื น ฐานได้ ถ้า มี ก ารเพิ ม ความเร็ ว เชิ ง มุ ม ในการ
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รู ปที 11. การเปรี ยบเทียบค่าความผิดพลาดจากการจําลอง 12 จุด

หมุน ของแผ่น มี เดี ยหรื อ แก้ปัญ หาด้วยวิธี การอื น
เพื อลดระยะเบี ยงเบนของสไลเดอร์ ได้ อันได้แก่
เลือกใช้วสั ดุอืน เพราะการเลือกใช้วสั ดุทีเหมาะสม
สามารถลดระยะเบียงเบนของสไลเดอร์ได้เป็ นต้น
3.3 ผลของระเบียบวิธีการประมาณค่ าระยะห่ าง
ระหว่ างการอ่ านกับการเขียน
ผูว้ ิจยั เปรี ยบเที ยบค่ าความผิดพลาดของการ
ใช้วิธีการประมาณค่าที ต่างกันคื อการประมาณค่า
ด้วยสมการพหุนามดีกรี หา้ (อ้างอิงจากผูผ้ ลิต) และ
การประมาณค่าด้วย Spline (Cubic spline) ที
ความเร็ วเชิ งมุมที ค่า 5400, 7200, 10000 และ
15000 รอบต่อนาที เพือวิเคราะห์จาํ นวนจุดที ใช้ใน
การสร้ า งสมการพหุ น ามดี ก รี ห้ า โดยกํา หนด
ตําแหน่งจุดวัด
จากรู ป ที 11 แสดงผลการเปรี ยบเที ย บค่ า
ความผิดพลาดจากการจําลองโดยใช้จุด 12 จุด P1-

P12 สําหรั บ การสร้ างสมการพหุ นามดี ก รี ห้าและ

การประมาณค่ าด้วย Spline พบว่าที บริ เ วณขอบ
นอกของแผ่นมีเดียซึ งไม่ได้ทาํ การวัดทําให้เกิดการ
ประมาณค่ า นอกช่ ว งของสมการพหุ นามดี กรี ห้า
และการประมาณค่ า Spline ทํ า ให้ ค่ า ความ
ผิดพลาดสู งขึ นอย่างเห็ นได้ชัดที ความเร็ ว 10000
RPM เพื อ ให้ ก ารประมาณค่ า อยู่ ใ นช่ ว งการ
ประมาณค่ า ทํ า ให้ ค่ า ความผิ ด พลาดลดลงที
ความเร็ ว 10000 RPM โดยการเพิมจุด P13 แต่ค่า
ความผิ ด พลาดที บ ริ เ วณด้า นในของแผ่ น มี เ ดี ย ที
ความเร็ ว 10000 RPM สู งกว่าบริ เวณอืน สามารถ
ลดค่ า ความผิดพลาดนี ได้โ ดยการเพิ มจุ ด คื อ P14
P15 P16 และP17 ผลทีได้เป็ นดังรู ปที 12
จากรู ป ที 12 แสดงผลการเปรี ยบเที ย บค่ า
ความผิดพลาดจากการจําลอง ใช้ 14 จุด โดยการ
เพิมจุด P13 เพือให้เกิดการประมาณค่าในช่วงช่วย
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รู ปที 12. การเปรี ยบเทียบค่าความผิดพลาดจากการจําลอง 14 จุด

รู ปที 13. ความผิดพลาดทีลดลงเมือมีการผสมการประมาณค่าระหว่างสมการพหุนามกําลังห้ากับสมการ Spline

ให้ลดค่าความผิดพลาด อีกทังเพิมจุด P14 เพือลด
ความผิ ด พลาดที บ ริ เ วณด้า นในของแผ่ น มี เ ดี ย ที
ความเร็ ว 10000 RPM และเพิมจุด P15 P16 และ
P17 ผลคื อ ค่ า ความผิ ด พลาดของความเร็ ว 15000
RPM มี ค่าสู งอยู่เมื อมีการคํานวณด้วยสมการพหุ
นามดี กรี ห้าแต่จะมีค่าลดลงเมือมีการคํานวณด้วย

ผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการลดค่าความผิดพลาด
โดยการปรั บ จุ ด ที เ หมาะสมสํ า หรั บ การสร้ า ง
สมการพหุ น ามในการประมาณค่ า และใช้ก าร
ประมาณค่าด้วย Spline ช่วยสําหรับกรณี ทีสมการ
พหุ นามคํา นวณแล้ว ค่ าความผิด พลาดสู งโดยผล
การประยุกต์ใช้สองวิธีการนี รวมกันดังในรู ปที 13
Spline
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ไว้สํ า หรั บ แก้ปั ญ หาในกรณี ที ส มการพหุ น าม
สามารถแก้ได้
รู ป ที 13 แสดงผลของค่ า ความผิ ด พลาดที
ลดลงเมื อ มี ก ารผสมกั น ของการประมาณค่ า
ระหว่างสมการพหุ นามกําลังห้ากับสมการ Spline
เมือเที ยบกับความเร็ วที 15000 RPM โดยผลนี ใช้
หลัก การคื อ หาจุ ด ที เ หมาะสมสํ า หรั บ ค่ า ความ
ผิดพลาดที นอ้ ยทีสุด เมือได้จาํ นวนจุดที เหมาะสม
แล้ ว ความความผิ ด พลาดมี ค่ า สู งอยู่ ก็ ใ ช้ ก าร
ประมาณค่ า ด้ว ย Spline ผสมเข้า ไปเพราะ
เปรี ย บเสมื อนการกําหนดจุ ด เนื องจากคุ ณสมบัติ
ของการประมาณค่าด้วย Spline
4. สรุ ป
การศึกษาผลของการคํานวณการเกิดความเร็ ว
ลม พบว่าความเร็ วลมขึนอยู่กบั ความเร็ วเชิ งมุมใน
การหมุนของแผ่นมีเดียและค่าความเร็ วจะเพิมตาม
แนวรั ศมี ของแผ่นมี เ ดี ยเป็ นแบบเชิ ง เส้น ผลของ
ความเร็ วเชิ งเส้นนี นาํ ไปเป็ นความเร็ วที ใช้ในการ
คํานวณค่าแรงที ปะทะกับสไลเดอร์ การศึ กษาผล
ของการคํานวณการเกิดแรง พบว่าค่าแรงทีเกิดขึน
ตามรั ศ มี ข องแผ่ น มี เ ดี ย เพิ ม ขึ นตามพื น ที ผิ ว ที
ปะทะ ค่าแรงลดลงเมืออุณหภูมิสูงขึนเนื องจากค่า
ความหนาแน่นของอากาศลดลง การศึกษาผลของ
แบบจําลองระยะเบียงเบนของสไลเดอร์ พบว่าเมือ
แรงมี ค่ า เพิ ม ขึ นระยะเบี ย งเบนของสไลเดอร์
เพิ ม ขึ นด้ว ย การศึ ก ษาผลของระเบี ย บวิ ธี ก าร
ประมาณค่าระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
นี อาศัย ผลจากการวัด ค่ า ความผิ ด พลาดในการ
ประมาณค่าระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
นีอาศัยผลจากการวัดค่าความผิดพลาดในการ
ประมาณค่าทําให้สามารถหาจํานวนจุดทีเหมาะสม
สําหรับใช้ประมาณค่าและสามารถเลือกช่วงการใช้
วิธีการประมาณค่าได้อีกด้วยกล่าวคือสําหรับทีจุด
ที มีค่าความผิดพลาดสู งสามาถแก้ปัญหาด้วยการ
เลือกใช้วิธีการประมาณค่าแบบ Spline ได้
5. กิตติกรรมประกาศ
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โครงการวิ จ ั ย นี ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
ศู น ย์ วิ จ ั ย ร่ วมเฉพาะทางด้ า นส่ วนประกอบ
ฮ า ร์ ด ดิ ส ก์ ไ ด ร ฟ์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น และศู น ย์เ ทคโนโลยี เ ล็ก
ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ สํ า นัก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรม
Hard Disk Drive สัญญาเลขที CPN-HR 13-0252 M และขอขอบคุณบริ ษทั บริ ษทั ฮิ ตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี ประเทศไทย จํากัด ทีให้
การสนับสนุนด้านข้อมูลและโจทย์วิจยั
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