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่
              ระดบัสงูกวา่ 20 กิโลเฮริตซ์
และได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้าง
ขวางในด้านอุตสาหกรรมการผลิต
การแพทย์และเครื่องมือตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร์ สำหรับการวัดความหนา
ของวัสดุ เทคโนโลยีคลื่นเสียงอัลทรา-
โซนิกส์ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
เช่นกัน

 ในระยะแรก เครื ่องมือวัด
ความหนาเป็นระบบแอนะล็อก (ana-

การวดัความหนาของวสัดโุดย
เทคโนโลยีคลื่นเสียงอัลทราโซนิกส์

log system) มีแหล่งกำเนิดเสียงอัล-
ทราโซนกิส์แบบลกัษณะทางกล  (me-
chanical type) โดยคลืน่เสยีงอลัทรา-
โซนิกส์จะวิ่งผ่านชิ้นงานที่ถูกตรวจวัด
และสะท้อนกลับมายังอุปกรณ์รับสัญญาณ
ท่ีมีลักษณะคลา้ยไมโครโฟน  การแปลง
และการแสดงสัญญาณผลของการวัด
ใช้หลอดรังสีแคโทด (cathode ray
tube) แสดงดังรูปที่ 1 เครื่องมือวัดมี
ขนาดใหญ่และต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์สูงและผ่านการอบรม
ทางด้านนี้โดยตรง

ค

จิราภรณ ์ จันสด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมูท่ี ่3 เทคโนธาน ีตำบลคลองหา้ อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

รปูที ่1. เครือ่งวดัความหนาระบบแอนะลอ็ก

หัวกำเนิดคลื่นอัลทราโซนิกส์ ชุดรับสัญญาณ
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ล ื ่นเส ียงอ ัลทราโซน ิกส ์
เป็นคลื ่นเสียงที ่มีความถี ่
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ในเวลาต ่อมา นักว ิทยา-
ศาสตร์ได้พัฒนาเครื ่องมือวัดความ
หนาทีใ่ชง้านงา่ยและสะดวก ซึง่ปจัจบัุน
เคร ื ่องมือร ุ ่นใหม่เป ็นระบบดิจ ิท ัล
(digital system) ที่อาศัยการทำงาน
ร่วมกันของหัววัดที่ทำจากวัสดุเพียโซ
อิเล็กทริก ไดโอดเปลง่แสง (light emit-
ting diode LED) และวงจรอินทิเกรต
(integrated circuit) ดงันัน้เครือ่งมอืจงึ
สามารถวัดและอ่านค่าได้โดยตรงใน
ขณะปฏิบัติงาน ตัวอย่างเครื่องมือวัด
ความหนาแบบระบบดิจ ิทัล (digi-
tal ultrasonic thickness gage)
ที ่น ิยมและใช ้ก ันอย ่างแพร ่หลาย
แสดงดงัรปูที ่ 2

การพัฒนาด้านนวัตกรรม
ทำใหเ้ครือ่งมอืมรีาคาถกูและขนาดเลก็
ลง พกพาสะดวกสามารถนำเครื่องมือ
ออกไปตรวจสอบนอกสถานที่ได้ และ
ผู ้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยก็
สามารถใช้งานได้

คลื่นเสียงความถี่สูงสามารถ
กำเนิดจากวัสดุเพียโซอิเล็กทริกได้แก่
ผลึกควอตซ์ (quartz) ผลึกลิเทียม
ไนโอเบท (LiNbO3) ซินเตอร์เซรามิก
หรือผลึกเชิงซ้อนของสารประกอบเลด-
เซอร์โคเนตไทเทเนต (Pb(ZrTi)O3)
ปัจจุบันวัสดุเพียโซอิเล็กทริก สามารถ
กำเนิดคลื่นเสียงและรับสัญญาณคลื่น
เสียงอยู่ภายในผลึกเดียวกันในความถี่
สูงระดบั 1 เมกะเฮริตซ ์ข้ึนไป รวมถงึมี
ความสามารถในการแยกแยะสัญญาณ
ดีมากจึงทำให้หัวตรวจสอบรุ่นใหม่มี
คุณภาพดีและตรวจวัดได้แม่นยำมาก

คล ื ่นเส ียงอ ัลทราโซน ิกส ์
อาศัยหลักการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์
เซรามิกในรูปของคุณสมบัติเพียโซ
อิเล ็กทริกทางตรง (รูป 3ก) และ
คุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกทางอ้อม
(รปู 3ข  )

รปูที ่2. The digital ultrasonic thickness gage

รูปที่ 3 ก. คุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกทางตรง

รูปที่ 3 ข. คุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกทางอ้อม
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คุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริก
ทางตรง คือ การเกิดประจุไฟฟ้าหรือ
ขั้วไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากแรงดันเชิงกล
กระทำบนผลึกโครงสร้างของวัสดุสาร
เพยีโซอเิลก็ทรกิ ดงันัน้แรงอดัทีก่ระทำ
บนวัสดุจะมีผลต่อการเกิดกระแสไฟฟ้า
ไปสู่วงจรและกระแสไฟฟ้าของวงจรจะ
เกิดการไหลกลับไปยังวัสดุเมื ่อมีแรง
ดึงกระทำบนวสัดุ โดยทีข่นาดของความ
หนาแน่นประจุท่ีผิววัสดุเพียโซอิเล็กทริก
เป็นสัดส่วนกับแรงดันที่กระทำในทิศ
ทางเดยีวกบัข้ัวไฟฟา้ของวสัดุซ่ึงปรากฏ
การณ์แสดงการเปลี่ยนพลังงานกลเป็น
พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้วัสดุเพียโซอิเล็ก-
ทริกทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ (re-

ceiver) ทำนองเดยีวกนั เม่ือผา่นสนาม
ไฟฟ้าไปยังผลึกของสารเพียโซอิเล็กทริก
ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอะตอมภาย
ในโครงสร้างจนกลายเป็นแรงเครียด
เชิงกล เรียกว่า เพียโซอิเล็กทริกทาง
ออ้ม ผลทำใหเ้กิดแรงเครยีด เชน่ การ
ขยายตัวหรือหดตัวของวัสดุตามความ
สามารถเกิดความเป็นขั้วไฟฟ้า คุณ-
สมบัติเพียโซอเิล็กทริกดังกล่าวสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป ็นพลังงานเช ิงกล
ซึ่งวัสดุเพียโซอิเล็กทริกทำหน้าที่เป็น
ตัวกำเนิดสัญญาณอัลทราโซนิกส์หาก
กระแสไฟฟา้ทีจ่า่ยเปน็ชนดิกระแสสลบั
ที่ความถี่สูง (ultrasonic generator)

หัวตรวจสอบความหนาอาจ
เป็นหัวตรวจสอบแบบผลึกเดี่ยว (sin-
gle probe) หรอืหัวตรวจสอบแบบผลกึ
คู ่ (transmitter-receiver probe)
หัวตรวจสอบแบบผลึกเดี่ยวจะมีผลึก
เพียง 1 ชิ้น ทำหน้าที่ส่งและรับคลื่น
เสียงในผลกึเดียวกนั ส่วนหวัตรวจสอบ
แบบผลกึคู่ประกอบดว้ยผลกึ 2 ช้ิน โดย
ผลึกหนึ่งจะทำหน้าที่รับคลื่นเสียงและ
อีกผลึกหนึ่งจะทำหน้าที่ส่งคลื่นเสียง
ผลึกทั้งสองจะถูกแยกจากกันโดยแผ่น
ก้ันเสยีง (acoustical barrier) และวาง
เป็นมุมเอียงบนแท่งดีเลย์ (perspex
delay) ซึ่งเป็นวัสดุพอลิเมอร์แข็งใส
คลา้ยแกว้ แสดงดงัรปูที ่  4

รูปที่ 3 ค. คุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกสภาวะปกติ

รูปที่ 4. โครงสร้างของหัวตรวจสอบแบบผลึกเดี่ยวและผลึกคู่

หัวตรวจสอบแบบผลึกคู่หัวตรวจสอบแบบผลึกเดี่ยว

ทิศทางขั้วไฟฟ้าของผลึก
เพียโซอิเล็กทริก
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ร ูปหลักการทำงานของหัว
ตรวจสอบแสดงด ังร ูปที ่ 5 คลื ่น
เสียงอัลทราโซนิกส์เดินทางในทิศทาง
เดียวกับมุมของผลึกผ่านแท่งดีเลย์
(perspex delay) และชิน้งานทีจ่ะตรวจ
สอบ เมื่อคลื่นเสียงเดินทางมาถึงขอบ
ของชิน้งานอกีดา้นหนึง่หรอื back wall
คลื่นเสียงส่วนใหญ่จะสะท้อนกลับเนื่อง
จากความแตกต่างของความต้านทาน
เสียงระหว่างชิ ้นงานที่ตรวจสอบและ
อากาศ คลื่นเสียงจะสะท้อนกลับใน
ทิศทางทำมุมเท่ากับมุมตกกระทบ
ตามกฏของสเนล เราเรียกคลื่นเสียง
สะท้อนกลับว่า back wall echo หรือ
rear wall echo

เม่ือ  (V)  : ข้อมูลความเรว็คลืน่เสียงใน
   เนือ้วสัดุ

      (S)  : ข้อมลูเวลาทีค่ลืน่เสยีงเดนิ
   ทาง

    (t) : ข้อมูลความหนาของวัสดุ
ความหนาของวสัดุสามารถคำนวณดงัน้ี

               
 t   =  V x  Scos β/2

โดยทั ่วไปเวลาที ่คลื ่นเสียงเดินทาง
เป็นเวลาตั้งแต่เริ่มส่งสัญญาณของคลื่น
เสียงแรกจากหัวตรวจสอบ จนกระทั่ง
คล่ืนเสียงสะท้อนกลับเข้าสู่หัวตรวจสอบ
เราเร ียกเทคนิคนี ้ว ่า single echo
method

ปัจจัยความหนาที่อาจทำให้
ค่าผลลัพธ์ผิดผลาดประกอบด้วย
− หัวตรวจสอบ
             ความผิดผลาดท่ีอาจเกิดจากการ
ใชหั้วตรวจสอบ ได้แก่ ความผดิผลาดที่
เกิดขึ ้นเนื่องจากการสึกหรอของแท่ง
ดีเลย์ (perspex delay) หรือแผ่น
ป้องกัน (protecting face) ของหัว
ตรวจสอบ จะทำให้ตำแหน่งของจุด
ศูนย์ (zero point) เปลี ่ยนไป ซึ ่ง
ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เครื่องเริ่มจับ
เวลาในการเดินทางของเสียง ในกรณี
ที ่หัวตรวจสอบแบบผลึกคู ่ ความผิด
พลาดที่เรียกว่า วีบีมเออร์เรอร์ (V -
beam error)  เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งการวางตัวของ
ผลึกท้ัง 2 ช้ิน และเสยีงเดนิทางไปและ
สะท้อนกลบัมาเปน็รปูตวั V ไม่สมบูรณ์

นอกจากน้ีเสียงมีระยะเวลาเดนิทางมาก
กว่าเสียงที่เดินทางแบบเส้นตรง
− สารตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงคลื่น

จากหัวตรวจสอบไปยังวัสดุ
ที ่ต้องการวัดความหนา หากวัสดุมี
ปริมาณของสารเชื ่อมโยงคลื ่นเสียง
(couplant) มาก แม้จะชว่ยกำจดัความ
เพี้ยนของความเร็วคลื่นเสียง แต่อาจ
ทำให้ระยะเวลาเสียงเดินทางมากกว่า
ปกติเช่นเดียวกัน
- ความบกพร่องของวัสดุ

รอยบกพร่องหรือการแยก
ชั้นของเนื้อโลหะอยู่ภายในวัสดุ และ
บริเวณดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก คลื่น
เสียงท่ีเดินทางไปอาจจะถกูสะท้อนกลับ
มาก่อนที่จะเดินทางไปยังขอบของชิ้น
งานอีกด้านหนึ่ง อย่างไรก็ตามผลการ
คำนวณจากเครื่องมือจะเป็นความลึก
ของรอยบกพร่องหรือความลึกของการ
แยกชั้นของเนื้อโลหะ

นอกจากนี้ หัวตรวจสอบที่ใช้
วัดความหนาในปัจจุบันมีหลายขนาด
และหลายความถี่ อย่างไรก็ตามการ
เลือกใช้หัวตรวจสอบชนิดใด ยังต้อง

รูปที่ 5. การทำงานของคลื่นเสียงอัลทราโซนิกส์
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พิจารณาลักษณะของผิวชิ ้นงานที ่จะ
ตรวจสอบ ความหนาของชิ้นงาน และ
อุณหภูมิของชิ้นงานอีกด้วย

ความพยายามลดความบกพร่องจาก
การวัดความหนา และเสริมสร้างความ
แม่นยำของค่าวัด โดยการทำให้วัสดุ
เพียโซอิเล็กทริกให้มีความเสถียรสูงต่อ
สภาวะอุณหภูมิสูงใน การปฏิบัติงาน
และความต้านทานต่อแรงกระแทก
เป็นต้น

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มี
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รูปที่ 6. การวัดความหนาชิ้นงาน
โดยใชเ้ครือ่ง digital ultrasonic thickness gage


