ประจำเดือน สิงหำคม – ตุลำคม 2562

1

สวัสดี ค่ะขอต้อนรั บเข้าสู่ วารสาร ECTI
เพื่อ อุตสาหกรรม ฉบับนี้ ก็เป็ นฉบับที่ 6
(ประจาเดือน สิ งหาคม) แล้วนะคะสาหรับ การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในประเทศออกสู่
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Aluminum mini-cell for thermocouple self-calibration
บทคัดย่ อ

บทนำ

การวัดอุณหภูมิอย่างแม่นยาเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการใช้
งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในการผลิตชิ้นส่ วนเหล็กรถยนต์ การควบคุมอุณหภูมิที่
ไม่ดีจะนาไปสู่ คุณสมบัติทางกลของวัสดุที่เป็ นอันตราย
การใช้งานเซนเซอร์ อย่างกว้างขวางที่สุดในกระบวนการ
ชุ บ แข็ ง เหล็ ก และการแบ่ ง เบา คื อ ฐานโลหะเทอร์
o
โมคัปเปิ ลชนิด K หรื อพิมพ์ N ในช่วงประมาณ 550 C
o
ถึง 850 C อย่างไรก็ตามความถูกต้องของเทอร์ โมคัปเปิ ล
ถู ก จ ากัด โดยผลกระทบของดริ ฟท์ แ ละฮิ ส เทรี ซี ส
นอกจากนี้ ในการใช้งานที่ อุณหภูมิสูงในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่ องการกาจัดเทอร์ โมคัปเปิ ลเหล่านี้ ออกจากการใช้
สภาพแวดล้อมของเตาหลอมการแปรรู ปวัสดุสาหรับการ
ปรับเทียบใหม่น้ ันแทบจะไม่สามารถทาได้ ดังนั้นเทอร์
โมคัปเปิ ลเหล่านี้ จาเป็ นต้องตรวจสอบการดริ ฟท์ขณะใช้
งาน (ในแหล่งกาเนิ ด) บทความนี้ อธิ บายถึงวิธีการสร้าง
เซลล์ อ ลู มิ เ นี ย มขนาดเล็ ก ในเบ้า หลอมเซรามิ ก เพื่ อ
ประเมินความเสถียรของเทอร์ โมคับเปิ ลชนิ ด N ด้วย
o
วิธีการสอบเทียบแบบ in-situ ที่ 660 C เทอร์ โมคัปเปิ ล
ชนิ ดโลหะ N ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางโพรบ 1.5 มม.
(MIMs) ถูกทดสอบกับเซลล์ เซลล์อลูมิเนียมขนาดเล็กถูก
สร้างขึ้นครั้งแรกโดยใช้ลวดอลูมิเนียมบริ สุทธิ์ สู ง 0.5 มม.
ในเบ้าหลอมอลูมินาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.
ความยาว 32 มม. พร้ อ มปริ ม าตรภายใน 0.64 ซม. 3
ความสามารถในการท าซ้ าและความร้ อ นที่ มี ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของมินิเซลล์รวมกับเทอร์ โมคัปเปิ ลชนิด N
ได้ถูกตรวจสอบและแสดงว่ามันเหมาะสาหรับการใช้งาน
ในอุตสาหกรรม
คาสาคัญ - thermocouple; อุณหภูมิ; วัด; การสอบเทียบ;
มาตรวิทยา

วิ ธี ก ารที่ แ ม่ น ย าที่ สุ ด ส าหรั บ การสอบเที ย บเทอร์
โมคัปเปิ ลในสถาบันการวัดระดับประเทศคือการใช้
เซลล์จุด คงที่ ข นาดใหญ่ ของ ITS-90 ที่ ให้พ้ื น ที่
o
ของความสม่าเสมอของอุณหภูมิดีกว่า 0.1 C ตลอด
ความยาวเซลล์ (> 10 ซม.) เพื่ อ ให้ บ รรลุ ค วาม
น่ าเชื่ อถือสู งสุ ดนี้ ขนาดมาตรฐานของเซลล์มกั จะมี
ประมาณ 1 กิโลกรัมของโลหะที่มีความบริ สุทธิ์สูง
เซลล์จุ ด คงที่ ข นาดเล็ก ส าหรั บ การสอบเที ย บด้ว ย
ตนเองของเทอร์ โมคับเปิ ลได้รับการศึกษาเพื่ อแปลง
ความน่าเชื่อถือของประสิ ทธิภาพเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์
แบบเทอร์ โมคั ป เปิ ลอย่ า งรุ นแรง ตั้ งแต่ ก าร
ประยุกต์ใ ช้เทอร์ โ มคับ เปิ ลในสภาพแวดล้อ มทาง
ควา มร้ อ นใน อุ ต ส าห กรร มนั้ น แตกต่ า ง จาก
ห้อ งปฏิ บ ตั ิ การสอบเที ยบเสมอ ดังนั้น การปรั บใช้
วิธีการสอบเทียบแบบ in-situ จึงมีความสาคัญ
ต่อการลดข้อผิดพลาดอย่างเป็ นระบบที่ เกิ ดขึ้นจาก
สถานที่ แ ละสภาพแวดล้อ ม สามารถท าการสอบ
เทียบแบบ in-situ
เป็ นระยะเพื่อตรวจสอบ
ส่ วนประกอบของดริ ฟท์ [6-8] ในงานนี้ มินิเซลล์ที่
สร้ างขึ้นจากลวดอลูมิเนี ยมในเบ้าหลอมอะลูมินาที่
ติดกับทางแยกการวัดของเทอร์ โมคัปเปิ ลได้รับการ
พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ ความแปลกใหม่ ข องการสอบเที ย บ
เทอร์ โ ม ประการแรกจะอธิ บ ายการผลิ ต เทอร์
โมคัปเปิ ลที่ ปรั บเที ยบด้วยตนเองได้ซ่ ึ งรวมถึ งการ
ออกแบบเบ้าหลอมการเตรี ยมวัสดุและการตั้งค่าการ
วัด จากนั้นการวัดซ้ าและผลลัพธ์ จะถูกอธิ บาย ใน
ที่ สุดการประเมิ นค่าการสอบเที ยบด้วยตนเองโดย
เน้น ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งสภาพแวดล้อ มของเตา
หลอม
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กำรสร้ ำงเทอร์ โมโกเลชั่นสอบเทียบด้ วยตนเอง
การออกแบบเซลล์อ ลู มิ เ นี ย ม เซลล์ข นาดเล็ ก ถู ก
ประดิษฐ์ให้เข้ากันได้กบั เทอร์ โมคัปเปิ้ ล MIMS ชนิด
N ที่เลือก เพื่อลดผลกระทบจากการสู ญเสี ยการนา
ความร้ อนความลึ กของเครื่ องวัดอุณหภูมิจะต้องสู ง
กว่า เส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลางของเครื่ อ งวัด อุ ณ หภู มิ อ ย่า ง
น้อย 10 เท่ าเพื่อให้ได้ขอ้ ผิดพลาดเกี่ ยวกับอุณหภูมิ
ขนาดเล็ก รู ปที่ 1 แสดงภาพตัดขวางของถ้วยทดลอง
อะลูมินาสาหรับการสร้างเซลล์ขนาดเล็ก ถ้วยทดลอง
ถูกสร้างขึ้นสองชิ้นจากวัสดุอลูมินา 99.98% ความยาว
ทั้งหมดของเซลล์คือ 32 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.
และความลึกของหลุมเทอร์ โมมิเตอร์ เท่ากับ 25 มม.
ปริ มาตรภายในสาหรับเติมวัสดุยูเทคติกเท่ากับ 0.64
cm3

รู ปที่ 1 การวาดภาพตัดขวางของเซลล์อลูมิเนียมขนาดเล็ก
ขนาดทั้งหมดอยูใ่ นหน่วยมิลลิเมตร (a) เบ้าหลอมนอก
(b) เทอร์โมมิเตอร์ได้ดี

การสร้ า งเซลล์ โลหะส าหรั บ มิ นิ เซลล์ คื อ ลวด
อลูมิเนี ยมที่มีความบริ สุทธิ์ 99.99% (พื้นฐานโลหะ)
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.58 มม. ลวดอลูมิเนี ยมนั้น
ถูกตัดเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 2 มม. เพื่อทาการบรรจุ
เข้า ไปที่ ด้า นล่ า งของเซลล์แ ละส่ ว นที่ เ หลื อ พัน รอบ
เครื่ องวัดอุณหภูมิอย่างดี เบ้าหลอมถูกวางในเตาเผาใน
แนวตั้ง จากนั้น เตาจะค่ อ ยๆเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ เ หนื อ จุ ด
หลอมเหลว 10 องศาเซลเซี ยส ในระหว่างละลายแท่ง
โลหะจะถู กวัดอุณหภู มิอย่างช้าๆเข้าไปในเซลล์เบ้า
หลอมด้านนอกเพื่อให้บรรจุวสั ดุท้ งั หมด

วัสดุลวดอลูมิเนี ยมที่ใช้ในการออกแบบนี้ คือ 1.27 กรัมซึ่ ง
เท่ากับ 74% ของปริ มาตรเซลล์ท้ งั หมด รู ปที่ 2 แสดงเบ้า
หลอมขนาดเล็กด้วยลวดอลูมิเนี ยม ตอนแรกชิ้นเล็ก ๆ ตัด
พร้ อมที่ จะเติมเบ้าหลอมด้านนอกและเครื่ องวัดอุ ณหภูมิ
ห่ อด้วยลวดอลูมิเนี ยม (ซ้าย) และการติดตั้งแนวตั้งที่สอง
ก่อนที่จะละลาย (ขวา)

รู ปที่ 2 เบ้าหลอมขนาดเล็กด้วยลวดอลูมิเนียม (ก่อน
บรรจุวสั ดุลงในเซลล์)

ต่อไปนี้ เป็ นข้อมูลจาเพาะของเทอร์ โมคัปเปิ ลที่ใช้ในงานนี้
เครื่ องวัดอุณหภูมิชนิ ด N, นิ โคตินบวก (Ni-Cr-Si) และ
เครื่ องวัดอุณหภูมิเทอร์ โมอิเลคชัน่ Nisil (Ni-Si-Mg) มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.255 มม. (30AWG) เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของปลอกคือ 1.5 มม. และความยาวของมันคือ
400 มม. วัสดุหุ้มเทอร์ โมคัปเปิ ลนั้นตัดออกไม่ได้และวัสดุ
ฉนวนคือแมกนี เซี ยมออกไซด์ ชุมทางการวัดถูกหุ ้ม ฉนวน
จากเปลือกของมัน (ไม่มีมูล) เทอร์ โมคัปเปิ ลนี้ถูกแทรกและ
ติดตั้งเข้ากับเซลล์มินิอลูมิเนี ยมสาเร็ จรู ปเพื่อสร้างอุปกรณ์
สอบเทียบด้วยตนเองดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 อุปกรณ์ปรับเทียบเทอร์โมคัปเปิ ลด้วยอะลูมิเนียมมินิเซลล์
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การตั้งค่าการวัด การตรวจสอบตัวเองของเทอร์โมคัปเปิ ล
ชนิด N นั้นถูกตรวจสอบโดยทาการวัดการหลอมและ
การแช่แข็งของแท่งอลูมิเนียม ชุดเชื่อมต่อการวัดรวมถึง
เซลล์ขนาดเล็ก (ในรู ปที่ 3) ถูกวางไว้ในบริ เวณที่
สม่าเสมอที่สุดของเตาหลอม
เตาเผาอุณหภูมิที่มี
องค์ประกอบความร้อนโซนเดียวถูกนามาใช้ อุณหภูมิใน
การทางานสู งสุ ดคือ 700 °C แผนภาพวงจรของการตั้งค่า
การวัดจะแสดงในรู ปที่ 4 ความสม่าเสมอของอุณหภูมิ
เหนือ 4 ซม. กลางของเตาเผาอยูท่ ี่ประมาณ ± 2 °C
เตาเผามีความสม่าเสมอที่ไม่ดีใช้สาหรับการวัดเพื่อ
ประเมินคุณภาพของที่ราบสู ง นี่คือความพยายามที่จะ
ตรวจสอบอุปกรณ์ในการไล่ระดับอุณหภูมิที่สูง
เช่นเดียวกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูง
โดยทัว่ ไป ในการทดลองทั้งหมดใช้เทอร์โมคัปเปิ ลชนิด
N ตัวเดียวกัน ทางแยกอ้างอิงถูกเก็บรักษาไว้ที่ 0 °C ใน
อ่างน้ าแข็ง บันทึกเอาต์พตุ เทอร์โมคัปเปิ ลแล้ว
ใช้ ก ารปรั บ เที ย บหลายเมตร 8 หลั ก อิ น เทอร์ เ ฟซ
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ Labview ถูกใช้เพื่อรวบรวม
ข้อมูลการทดสอบตามเวลาจริ งโดยอัตโนมัติ

ผลกำรทดลองและกำรอภิปรำย
พฤติกรรมที่ราบสูง รู ปที่ 5 แสดงการหลอมและแช่แข็ง
ทัว่ ไปของเซลล์อลูมิเนียมขนาดเล็กที่วดั ด้วยเทอร์โม
คับเปิ ลชนิด N เตาเผาถูกทาให้ร้อนขึ้นด้วยอัตราการ
ไหลของความร้อน 2 °C / นาทีถึงอุณหภูมิที่กาหนด
แตกต่างจากอุณหภูมิหลอมละลายวัสดุ (660.3 oC)
ส่ งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามที่ระบุจนกระทัง่ ถึงที่ราบ
สู งหลอมละลาย หลังจากกระบวนการหลอมละลาย
เสร็ จสิ้ นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนถึงอุณหภูมิ
เตาเผาประมาณ 5 °C เหนือจุดหลอมเหลว จากนั้น
อุณหภูมิเตาเผาจะลดลงเหลือประมาณ 5 °C ใต้จุด
หลอมเหลวเพื่อทาให้เกิดการแช่แข็ง

รู ปที่ 5 เซลล์อลูมิเนียมขนาดเล็กทัว่ ไปจะละลายและหยุดการ
วัดด้วยเทอร์โมคัปเปิ ลชนิด N

รู ปที่ 4 แผนภาพแผนผังของการวัดที่ต้ งั ค่าสาหรับการทดสอบ
อุ ป กรณ์ ส อบเที ย บด้ว ยตนเอง ความลึ ก การแช่ ข องเทอร์
โมคัปเปิ ลอยูท่ ี่ 200 มม. จากผนังเตาหลอม

อุณหภูมิจุดคงที่ ที่เกี่ ยวข้องกับเซลล์ขนาดเล็กถูกนามา
เ ป็ น อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง ที่ ร า บ สู ง ห ล อ ม ล ะ ล า ย
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าละลายถูกนาไปที่ จุดของการผันของ
ช่ ว งโค้ ง จากผลลั พ ธ์ ที่ แ สดงในรู ปที่ 5 การเกิ ด
แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ าของจุ ด หลอมเหลวที่ กาหนดจากจุ ด
เบี่ยงเบนของผลลัพธ์คือ 22. 916 mV ในกรณี ของการ
สอบเทียบแบบ in-situ ณ เวลาที่ทาการวัดความสามารถ
ในการทาซ้ าของอุปกรณ์สอบเทียบด้วยตนเอง
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ถูกถ่ายโดยการชดเชยดริ ฟท์ในระหว่างการวัด
ความสามารถในการทาซ้ าของการหลอมในสามการวัด
นั้นอยูภ่ ายใน 2.4 mVหรื อ 0.06 °C (โปรดทราบว่าความ
ไวของเทอร์โมคัปเปิ ลชนิด N ที่ 660 °C คือ 39 mV/ °C)
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มทางความร้ อ น การวัด ของ
อุปกรณ์ที่มีการหลอมละลายออฟเซ็ต 2 °C ถึง 10 °C
แ ส ด ง ใ น รู ป ที่ 6 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
สภาพแวดล้อมทางความร้ อนต่อค่าการปรั บเที ยบด้วย
ตนเองได้ถูกศึกษาโดยการชดเชยการหลอมละลายของ
เตาหลอมที่ แ ตกต่ างกัน ไม่ น่า เป็ นไปได้ที่การวัดด้ว ย
เซลล์จุดคงที่ ITS90 มาตรฐานซึ่ งการชดเชยของเตา
หลอมและแรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า จะแสดงเป็ นเส้ น ตรงที่ ดี
ความสัมพันธ์ระหว่างการออฟเซ็ ตของเตาหลอมและ
แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า ที่ อุ ป กรณ์ น้ ี แทบจะไม่ ส ามารถดึ ง
ความสัมพัน ธ์เชิ งเส้น ได้ รู ปที่ 7 แสดงให้เห็ นถึ งการ
หลอมแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็ นฟั งก์ชนั่ ของอุณหภูมิชดเชย
ของเตาเผา เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เพิ่ ม ขึ้ น ชดเชยการลดลงของ
แรงเคลื่ อนไฟฟ้ าจะลดหรื อเพิ่มขึ้ น ช่ วงครึ่ งหนึ่ งของ
ความเบี่ ยงเบนสู งสุ ดของการละลายแรงเคลื่ อนไฟฟ้ า
เหนื อการวัดด้วยเตาหลอมออฟเซ็ต 2 ถึง 10 °C อยู่
ภายใน 4 mV หรื อ 0.1 °C ผลลัพธ์น้ ี สนับสนุ นการ
ปรับเทียบเทอร์ โมคัปเปิ้ ลด้วยตนเองโดยใช้เซลล์ขนาด
เล็กของอลูมิเนียมสาหรับอุณหภูมิการวัดถึง 660 °C

รู ปที่ 7 ชุดของเทอร์โมคัปเปิ้ ลหลอมละลายที่การผันของที่ราบสู ง
หลอมละลายของเทอร์โมคัปเปิ ลชนิดสอบเทียบด้วยตนเอง
สาหรับการเซลล์อลูมิเนียมขนาดเล็ก แถบข้อผิดพลาดแสดงค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการหลอมเหลว (k=1)

สรุป
เซลล์จุดอลูมิเนี ยมขนาดเล็ก (อุณหภูมิหลอมเหลว
660 °C) ถูกสร้างขึ้นเพื่อประเมินความเสถียรของ
เทอร์ โมคัปเปิ ลโดยการสอบเทียบแบบ in-situ การ
ประเมินความสามารถในการทาซ้ าของอุปกรณ์และ
ผลกระทบต่อความร้อน ความสามารถในการทาซ้ า
ของเซลล์ที่จุดหลอมเหลวเท่ากับ 0.06 °C และ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางความร้อนสู งถึง
10 °C เหนื อจุดหลอมเหลวคือ 0.1 °C ผลลัพธ์
เหล่านี้ แสดงให้เห็ นว่าการใช้งานจุ ดคงที่ อุณหภูมิ
ขนาดเล็ ก ส าหรั บ เทอร์ โ มคัป เปิ ลสอบเที ย บด้ ว ย
ตนเองโดยใช้ลวดอลูมิเนี ยมธรรมดาอาจนาไปสู่ การ
ปรับปรุ งการวัดอุณหภูมิเทอร์ โมคัปเปิ ลโดยการลด
ความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ
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Multitrack Reading Scheme
with Single Reader in BPMR Systems
บทคัดย่ อ
การบันทึกสนามแม่เหล็กความหนาแน่นสู งพิเศษ เช่นการ
บันทึกด้วยสื่ อรู ปแบบบิต (BPMR) จาเป็ นต้องใช้เครื่ อง
อ่านแทร็ กแคบ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่รุนแรง
(ITI) อย่างไรก็ตามการลดขนาดของเครื่ องอ่านไปยัง
ระยะพิทช์เป็ นเรื่ อ งยาก ดังนั้นบทความนี้ เสนอที่ จะใช้
รู ปแบบการอ่านแบบมัลติแทร็ คกับเกาะ BPMR ที่ศึกษา
ผลกระทบของขนาดเกาะและความผันผวนของตาแหน่ ง
จากนั้นรู ปแบบการถอดรหัสแบบสองมิติ (2D) จะได้รับ
การพิจารณาเพื่อลดความต้องการความกว้างแทร็ กแคบ
ของผูอ้ ่านโดยใช้เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่างมากเกินไป ยิง่ ไป
กว่านั้นทั้งการตรวจจับขีด จากัด และการตรวจจับความ
น่ าจะเป็ นสู งสุ ด (PRML)
บางส่ วนก็ถูกตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบด้วยเช่นกัน ผลการจาลองแสดง
ให้เห็ นว่าระบบที่ เสนอมี ประสิ ทธิ ภาพเหนื อกว่าระบบ
การอ่านทัว่ ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับความหนาแน่ น
ของสมองที่สูง
คาหลัก PRML; การบันทึกแม่เหล็ก BPMR; การอ่าน
แบบหลายแทร็ ก เสี ยงสื่ อ

บทนำ
ปั จจุบนั ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ใช้เทคโนโลยีการบันทึก
แบบแม่เหล็ก (PMR) แต่ขอ้ จากัด แบบซุปเปอร์พาราแมก
เนติ ก [1] ป้ อ งกัน การบัน ทึ ก ดัง นั้น ความก้า วหน้า ทาง
เทคโนโลยีจึงมีความสาคัญสาหรับการออกแบบ HDD [2]
ในบรรดาระบบบันทึกสื่ อที่พฒั นาขึ้นใหม่ (BPMR) [3]
สัญญาว่าจะได้มากถึง 4 Tb / in2 โดยหลักการแม้ว่า
BPMR จะให้ AD แต่ก็ยงั มีความท้าทายมากมายที่จะ
เอาชนะ [4] และกระบวนการอ่าน ตัวอย่างเช่ นเมื่ อAD
เพิ่มขึ้นระยะห่ างระหว่างทิศทางจะแคบลง อย่างไรก็ตาม
การลดขนาดตัวอ่านเป็ นเรื่ องยากมาก ดังนั้นหัวอ่ านจึ ง
เป็ นเรื่ องของการรบกวนสองมิติ (2D)

เช่นการรบกวนระหว่างสัญลักษณ์ (ISI) ซึ่ งลด
ประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยรวมอย่างมี นัยสาคัญ
[6], H. Muraoka และ S. J. Greaves เสนอการอ่าน
แบบสองทางด้ว ยการอ่ านแบบกว้างที่ ดาเนิ น การ
พร้อมกับการสะกดจิตที่ถูกบันทึกไว้ อย่างไรก็ตาม
ผลลัพธ์มีช่อง BPMR จานวนมาก

รู ปที่ 1. การกาหนดค่าของอาร์เรย์ BPMR สาหรับ AD
1.6 Tb / in2 ภายใต้การตอบสนองความไวของหัวอ่าน
[7,8]

ดังนั้นบทความนี้เสนอที่จะใช้รูปแบบการอ่านแบบมัล
ติแทร็ คกับเกาะที่เซในช่อง BPMR ผลกระทบของ
ขนาดเกาะและความผัน ผวนของต าแหน่ ง จะถู ก
ตรวจสอบ จากนั้นชุ ดรู ปแบบการถอดรหัสแบบ 2D
จะได้รับการพิจารณาเพื่อลดความต้องการความกว้าง
ของแทร็ กที่ แคบของผูอ้ ่านซึ่ งดาเนิ นการด้วยเทคนิ ค
การสุ่ มตัวอย่างมากเกิ นไป ดังนั้นเครื่ องตรวจจับขีด
จ ากัด ที่ เ รี ยบง่ า ยสามารถน ามาใช้ เ พื่ อ ตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ นอกจากนี้ เรายังเสนอให้ใช้
การตรวจจับการตอบสนองบางส่ วนสู งสุ ด (PRML)
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการอ่านแบบมัลติ
แทรค
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กำรอ่ ำนเขียน/ชื่ อร่ ุ น
เราพิจารณารู ปทรงหกเหลี่ยมที่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
12 นาโนเมตรระยะเวลาบิตที่ 20 และ 16 นาโนเมตรซึ่ ง
สอดคล้องกับAD 1.6 และ 2.5 Tb / in2 ตามลาดับ รู ปที่ 1
แสดงการกาหนดค่าของอาร์ เรย์ BPMRแล้วสาหรั บ AD
1.6 Tb / in2 ซึ่ งครอบคลุมด้วยการตอบสนองความไวของ
หัวอ่าน [7,8] ในบทความนี้ เรากาหนดขนาดของพิกเซล
เป็ น 0.01 × 0.01 nm2 จากนั้นหมู่เกาะบิตกลางหกเหลี่ยม
จะถูกสร้างโดยใช้พิกเซลขนาดเล็กจานวนมากจนกว่าจะ
ถึงขีด จากัด ขนาดร้อยละของความผันผวนของตาแหน่ ง
Pfluctuation สามารถกาหนดเป็ น
Pfluctuation

Tfluctuation

 100
Tx

(1)

โดยที่ Tfluctuation เป็ นระยะทางสู งสุ ดที่เป็ นไปได้ของใจ
กลางบิตเกาะจากใจกลางของเกาะเป้ าหมายในอุดมคติตาม
การกระจายแบบเกาส์เซี ยน Tx คือความยาวของช่วงเวลา
บิ ต ร้ อยละของความผันผวนของขนาดเกาะ Sfluctuation
ถูกกาหนดจากการหดตัวหรื อขยายตัวของเกาะซึ่ งสามารถ
กาหนดได้เป็ น

Sfluctuation

Lfluctuation

 100
Lx

(2)

โดยที่ Lfluctuation เป็ นความกว้างสู งสุ ดของขนาดเกาะ
เมื่อเทียบกับขนาดเกาะในอุดมคติและมีการแจกแจงแบบ
เกาส์และ Lx คือเส้นผ่านศูนย์กลางของบิตเกาะ สาหรับ
ขั้นตอนการเขียนเราถือว่าการเขียนหัวที่ก่ ึงกลางของแต่ละ
บิ ต เกาะ ดัง นั้นการดึ ง ดู ด ของมัน จะเหมื อ นกัน กับ บิ ต ที่
บันทึ ก ที่ นี่แทร็ กส่ วนบนและส่ วนล่างที่ ครอบคลุมด้วย
ฟั ง ก์ชั่น ความไวต่ อ การอ่ า นส่ ว นหัว ถู ก ก าหนดให้เ ป็ น
แบบแม่เหล็กแบบสุ่ ม หมายความว่าสัญญาณการอ่านกลับ
ไม่เพียง แต่รบกวนจากสองแทร็ คที่ตอ้ งการ แต่ยงั เสี ยหาย
จากแทร็ กที่อยูใ่ กล้เคียง

ในบทความนี้ สั ญ ญาณการอ่ า นกลับ ได้ม าจากการ
แปลง 2D ระหว่างการทาให้เป็ นแม่เหล็กและการ
ตอบสนองความไวต่อหัวอ่านของเครื่ องอ่านที่มีความ
กว้า งของแทร็ ก ครอบคลุ ม ทั้ง สองแทร็ ก ข้า งเคี ย ง
ทั้งหมด จุดกึ่งกลางของฟั งก์ชนั่ ความไวต่อหัวอ่านจะ
ถูกวางไว้ที่จุดกึ่งกลางระหว่างแทร็ คแบบขนานตามที่
แสดงในรู ปที่ 1 จากนั้นสัญญาณการอ่านกลับจะเกิ ด
ความเสี ย หายมากขึ้ น โดยเสี ย งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ ง
จาลองเป็ นเสี ยงเกาส์ zero-Mean และความแปรปรวน
σ2 เพื่ อ ให้ไ ด้แ อมพลิ จู ด ของตัว อย่า งสั ญ ญาณการ
อ่ า นกลับ จะถู ก สุ่ ม ตัว อย่ า งมากเกิ น ไปที่ พ้ื น ที่ สุ่ ม
ตัวอย่างซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ก่ ึงกลางด้านหน้าและครึ่ งหลังของ
การดึงดูดแม่เหล็กที่บนั ทึกไว้

ระบบที่นำเสนอ
การตรวจจับเกณฑ์ ในรู ปที่ 2 (a) แสดงแผนภาพ
บล็อกของระบบตรวจจับขีด จากัด ข้อมูลผูใ้ ช้จะถูก
เข้ารหัสล่วงหน้าโดยใช้การถอดรหัส 2D [6] ก่อน
ขั้นตอนการเขียน สมมติว่าข้อมูลผูใ้ ช้ k-th, uk คือ
+1, บิตเกาะปัจจุบนั จะต้องถูกดึงดูดเป็ น −1 หากการ
เกาะแม่เหล็กบิตก่อนหน้านี้ mk-1 คือ −1 เพื่อทาให้
แอมพลิ จู ด ตัว อย่า งเป็ น "แอมพลิ จู ด ต่ า ที่ สุ ด " ใน
ทานองเดียวกัน บิตเกาะปั จจุบนั ควรเป็ น +1 หากการ
เกาะแม่เหล็กบิตก่อนหน้านี้ mk-1 คือ +1 เพื่อทาให้
แอมพลิจูดตัวอย่างเป็ น "แอมพลิจูดสู งสุ ด" ในขณะที่
ถ้าข้อมูลผูใ้ ช้ k-th uk คือ −1 บิตปัจจุบนั เกาะจะต้อง
ถู ก ท าให้เ ป็ นแม่ เ หล็ก ในขั้ว ที่ แ ตกต่ า งกับ อัน ก่ อ น
หน้า นี้ เ พื่ อ ให้แ อมพลิ จู ด ตัว อย่า งเป็ น“ แอมพลิ จู ด
ตรงกลาง” ดังนั้นในขั้นตอนการอ่านแอมพลิจูดของ
ตัวอย่างที่ได้น้ นั ข้อมูลจะถูกถอดรหัสเป็ น −1 เมื่อ
ได้รั บ แอมพลิ จู ด ตรงกลาง กระบวนการสรุ ป การ
ถอดรหัสสามารถสรุ ปได้ในตารางที่ 1 ในขั้นตอน
การเขียนทั้งสองแทร็ กจะถูกเขียนแทร็ กที ละแทร็ ค
เหมื อ นกับ ในการบัน ทึ ก ทัว่ ไปยกเว้น ว่า บิ ต แรกที่
บันทึ กทุกครั้ งแรกในคู่ของแทร็ กจะต้องได้รับเป็ น
บิตข้อมูลที่รู้จกั เช่น + 1
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ดังนั้นการถอดรหัสแบบเรี ยกซ้ าสามารถใช้เพื่อกาหนด
ลาดับทั้งหมด จากนั้นเครื่ องตรวจจับขีด จากัด สามารถ
ใช้เพื่อค้นหาบิตผูใ้ ช้โดยประมาณ รู ปที่ 3 แสดงตัวอย่าง
แอมพลิ จู ด ที่ ไ ด้รั บ จากโครงร่ า งการอ่ า นมัล ติ แ ทรคที่
เสนอโดยไม่มี (a) และ (b) เสี ยงอิเล็กทรอนิกส์ที่กาหนด
เป็ น AWGN ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, σ รู ปแบบที่
เสนอสามารถตัด สิ น ใจได้อ ย่า งถู ก ต้อ งเพี ย งแค่ ใ ช้ต ัว
ตรวจจับขีด จากัด อย่างง่าย แม้วา่ จะมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น
เมื่ อ สั ญ ญาณรบกวนการอ่ า นกลั บ ถู ก รบกวนด้ ว ย
สั ญ ญาณรบกวนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ โฆษณาเพิ่ ม ขึ้ น
เครื่ อ งตรวจจับที่ เหมาะสมเช่ น เครื่ อ งตรวจจับ Viterbi
ด้วยเทคนิ ค PRML จะถูกนามาใช้เพื่อปรับปรุ งระบบ
ประสิ ทธิภาพ
. การตรวจสอบ PRML
ดังที่ เรากล่าวไว้ขา้ งต้นว่า
เครื่ อ งตรวจจับ ขี ด จ ากัด ไม่ ส ามารถท างานได้ดี ใ น
ระดับสู ง ดังนั้นเราเสนอให้ใช้เทคนิ ค PRML
[9]
ดาเนิ นการพร้ อมกับเทคนิ คการสุ่ มตัวอย่างมากเกิ นไป
เพื่อให้ได้อตั ราความผิดพลาดบิตต่า (BER) ดังแสดงใน
รู ปที่ 2 (b) ลาดับการป้อนข้อมูล uk จะแบ่งออกเป็ นสอง
ชุ ดข้อมูลก่อนที่ จะเขียนลงบนสองแทร็ คของสื่ อพร้ อม
กัน จากนั้นเราพิจารณาลาดับการอ่านย้อนกลับเพียงครั้ง
เดี ย วเท่ า นั้น เช่ น การท าให้ เ ท่ า เที ย มกัน หนึ่ งมิ ติ (1D)
สาหรับเป้าหมาย 1D ซึ่ งได้รับจากรู ปแบบการอ่านหลาย
แทร็ กและสุ่ มตัวอย่างที่ อตั ราสัญลักษณ์ สองเท่า 0.5Tx
โดยถื อ ว่า เวลาสมบู ร ณ์ แ บบดังแสดงในรู ป ที่ 1 ถัด ไป
ลาดับข้อมูล readback rk ถูกปรับสมดุลโดยอีควอ
ไลเซอร์ 1D เพื่อรับลาดับข้อมูล sk และถูกป้อนเข้าเครื่ อง
ตรวจจับ 1D Viterbi เพื่อกาหนดลาดับอินพุตที่เป็ นไป
ได้มากที่สุด มันสาคัญมากที่จะต้องทราบว่าช่องสัญญาณ
ตอบรับบางส่ วน (1, 2, 1) หรื อ PR2 นั้นถูกใช้เพื่อ
ออกแบบอีควอไลเซอร์ 1D และความยาวของอีควอ
ไลเซอร์น้ นั คือ 11 ก๊อก [9-11]

ผลการทดลอง
ในบทความนี้อตั ราส่ วนสัญญาณต่อเสี ยงรบกวน
(SNR) ที่จุดอ่านถูกกาหนดเป็ น 20log10 (A / σ) ใน
เดซิ เบล (dB) [12] โดยที่ A คือระดับอิ่มตัวของ
รู ปคลื่นที่แยกซึ่งคานวณโดย ใช้สื่อกลางเกาะบิตที่มี
รู ปร่ างหกเหลี่ยม
คานวณจุด BER แต่ละจุดโดยใช้ส่วนข้อมูล 4096
บิ ตมากเท่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อ ร ว บ ร ว ม 5 0 0 บิ ต
ข้อผิดพลาด

(a) Threshold detection system

(b) ระบบตรวจจับ PRML

รู ปที่ 2 โมเดลช่องสัญญาณของ (a) ธรณี ประตูและ
(b) ระบบตรวจจับ PRML ซึ่งใช้รูปแบบการอ่าน
แบบมัลติแทร็ คทางานร่ วมกับเทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง
มากเกินไป
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TABLE I. An example of the pre-decoding process before obtaining the recorded bits.
User bit, un
Previous bit island
Present bit island Sample amplitude
magnetization, mn-1 magnetization, mn
levels

Decoded bit

+1

−1

−1

lowest amplitude

+1

+1

+1

+1

highest amplitude

+1

−1

−1

+1

middle amplitude

−1

−1

+1

−1

middle amplitude

−1

ประการแรกเราเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ BER ของ
เครื่ องตรวจจับขีด จากัด เป็ นฟังก์ชนั ของเปอร์เซ็นต์
ความผันผวนของตาแหน่งในความผันผวนของขนาด
ต่างๆที่ ADs ที่ 1.6 และ 2.5 Tb / in2 ดังแสดงในรู ปที่ 4
(a) และรู ปที่ 4 (b) ตามลาดับ . SNR ได้รับการแก้ไขที่
20 เดซิเบลและความผันผวนของขนาดจะได้รับเป็ น 0,
2.08, 4.16 และ 6.25% อย่างไรก็ตามกรณี AD สู งเช่นที่
2.5 Tb / in2 ความผันผวนของตาแหน่งจะถูก จากัด
เพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนระหว่างแต่ละเกาะบิต ในรู ป
ที่ 4 (a) แสดงให้เห็นว่าเมื่อระบบพบความผันผวนของ
ตาแหน่งเท่านั้นเช่นความผันผวนของขนาดถูกตั้งค่า
เป็ น 0% ความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นที่ความผันผวน
ของตาแหน่งประมาณ 8.5%

Fig. 3. The amplitude variations (a) without and (b) with
the electronics noise. The histograms were prepared from
1000 data bits reading in which the polarities of island
magnetizations were assigned randomly.

นอกจากนี้ BER ยังเพิม่ ขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของความผัน
ผวนของตาแหน่ งสาหรั บทุ กระดับความผันผวนของ
ขนาด ดังนั้นจึงเป็ นไปได้ที่จะใช้ตวั ตรวจจับขีด จากัด
สาหรับAD ที่ต่ากว่าด้วยการใช้รูปแบบการอ่านหลาย
แทร็ ก อย่างไรก็ตามเมื่อAD เพิ่มขึ้นเป็ น 2.5 Tb / in2
เครื่ องตรวจจับเกณฑ์ไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้ได้
ค่า BER ต่ากว่า 10-3 สาหรับทุกระดับความผันผวน
ของขนาดและความผันผวนของตาแหน่ งไม่ มีผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภ าพของระบบเนื่ อ งจากเครื่ อ งตรวจจับ ขี ด
จากัด ไม่สามารถจัดการได้ ผลกระทบ ITI ที่รุนแรงดัง
แสดงในรู ปที่ 4 (b) ดังนั้นจึงมีการนาเสนอเทคนิ ค
PRML เพื่อจัดการกับปั ญหานี้
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ภาพที่ 5. ประสิ ทธิ ภาพของ BER ของการเปรี ยบเทียบ
ระบบ PRML ระหว่าง (a) แผนการอ่านแบบทัว่ ไปและ (b)
มัลติแทร็ กในขนาดและตาแหน่งที่ผนั ผวนที่ AD 2.5 Tb /
in2

รู ปที่ 4 ประสิ ทธิภาพของ BER ของตัวตรวจจับขีด จากัด ใน
หลายขนาดและความผันผวนของตาแหน่งที่ADเท่ากับ (a) 1.6
และ (b) 2.5 Tb / in2 ตามลาดับ

เราเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ BER ของระบบ PRML
ระหว่ า งรู ป แบบการอ่ า นแบบธรรมดาและแบบมัล
ติแทร็ คที่เสนอที่ AD 2.5 Tb / in2 ดังที่แสดงในรู ปที่ 5
การอ่านแบบดั้งเดิ มคือจุดศูนย์กลางของฟั งก์ชนั่ ความ
ไวของหัวอ่าน ของแทร็ กการอ่านที่ตอ้ งการระยะเวลา
การสุ่ ม ตัว อย่า งถู ก ตั้ง ค่ า เป็ นช่ ว งเวลาบิ ต และอี ค วอ
ไลเซอร์ 1D ถูกใช้สาหรับทั้งคู่ ในรู ปที่ 5 (a) เราสามารถ
สั ง เกตได้ ว่ า รู ปแบบการอ่ า นทั่ว ไปไม่ ส ามารถให้
ประสิ ทธิ ภาพของ BER ต่ากว่า 10-3 สาหรับความผัน
ผวนของขนาดและต าแหน่ ง ทั้ง หมด อย่ า งไรก็ ต าม
สามารถลดลงได้โดยใช้รูปแบบการอ่าน multitrack ที่
เสนอดังแสดงในรู ปที่ 5 (b)
เป็ นที่ชดั เจนว่าความผิดพลาดปรากฏขึ้นที่ตาแหน่ง
ผันผวนประมาณ 6.2% ในกรณี ที่ไม่ มีความผันผวน
ของขนาดและให้ค่า BER = 2 × 10-6 ยิง่ ไปกว่านั้น
BER มีค่าต่ากว่า 10-4 และประมาณ 10-4 ในกรณี ที่มี
ความผันผวนของขนาด 2.08% และ 4.16% ตามลาดับ
สาหรับทุกระดับความผันผวนของตาแหน่ง ในกรณี ที่
มี ค วามผัน ผวนของขนาดที่ รุ นแรงเช่ น ที่ 6.25%
รู ปแบบที่เสนอสามารถให้ค่า BER ต่ากว่า 10-3 ซึ่ งยัง
ดีกว่าค่า BER ต่าสุ ดของรู ปแบบการอ่านทัว่ ไป มัน
แสดงว่าผลกระทบของ ITI ที่รุนแรงสามารถบรรเทา
ผลกระทบโดยใช้รูปแบบการอ่านแบบมัลติแทร็ คด้วย
ตัวอ่านแบบกว้าง
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สรุ ป
แบบจาลองช่องสัญญาณ BPMR ของอาร์ เรย์ซ่ ึ งมีเสี ยง
ดังเช่นขนาดเกาะและความผันผวนของตาแหน่ งถูกเสนอ
จากนั้นตัวอ่านแทร็ กที่กว้างขึ้นถูกใช้เพื่ออ่านแทร็ กข้อมูล
สองชุ ดพร้ อมกันเพื่อสร้ างสัญญาณการอ่านก่อนการสุ่ ม
ตัวอย่างมากเกินไปเพื่อรับข้อมูลตัวอย่าง ศึกษาผลกระทบ
ของขนาดเกาะและความผัน ผวนของต าแหน่ ง โดยใช้
ระบบตรวจจับสองระบบภายใต้แผนการอ่านแบบหลาย
จุด ขั้นแรกให้การตรวจจับขีด จากัด ดาเนิ นการพร้อมกับ
การถอดรหัส 2D เพื่อนาเสนอประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ขั้นต้น จากนั้นจึ งนาเสนอเทคนิ ค PRML
เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ ผลการจ าลองแสดงให้เ ห็ น ว่า
รู ปแบบการอ่านที่เสนอสามารถให้ค่า BER ที่ดีที่ค่า AD
ต่ าโดยใช้เครื่ องตรวจจับขีด จากัด เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น
ระบบ PRML ที่นาเสนอสามารถให้ประสิ ทธิ ภาพที่
เพิ่ ม ขึ้ น มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ รู ป แบบการอ่ า นทั่ว ไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อADมีค่าสู ง

งานนี้ ได้รับการสนับสนุ นบางส่ วนจากกองทุนวิจยั แห่ ง
ประเทศไทย (TRF) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสู งและ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเทศไทย
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