ปริญญานิพนธเรื่อง
ชื่อนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชา
ปการศึกษา

การวิเคราะหการเคลื่อนที่ของหินโรยทางดวยเซ็นเซอรอัลตราโซนิค
นายจิระเดช สอนสุด
นายฐปกรณ มีลาภ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทวีชัย กาฬสินธุ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา
2562

บทคัดยอ
การเคลื่อนตัวของหินโรยทางและหมอนคอนกรีตเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหระดับของรางรถไฟ
แตกตางกันทางแนวขวางและแนวยาว ซึ่งถาระดับของรางรถไฟมีความแตกตางกันมากก็จะเปน
สาเหตุใหรถไฟตกรางหรือรถไฟไมสามารถใชความเร็วในการสัญจรชาลง การเคลื่อนตัวของหินโรย
ทางสามารถแสดงถึงเสถียรภาพของระบบรางรถไฟไดเปนอยางดี ซึ่งถาการเคลื่อนที่ของหินโรยทางมี
มากการเคลื่อนของหมอนรองรางจะมีมากและทำใหระดับของรางเกิดการโกงตัว ดังนั้นการคาดการณ
และการตรวจวัดการเคลื่อนที่ของหินโรยทางจึงมีสวนสำคัญเพื่อใชในการวางแผนการบำรุงรักษาทาง
รถไฟใหใชงานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในโครงงานนี้จะพัฒนาเครื่องมือที่ใชตรวจวัดการ
เคลื่อนที่ของหินโรยทางดวยเซ็นเซอรอัลตราโซนิค HC-SR04 เพื่อใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการ
เคลื่อนที่ของหินโรยทางทั้งแนวขวางและแนวยาว รวมทั้งติดตั้งเซ็นเซอรความเรง BMI160 ที่หมอน
คอนกรีต เพื่อสังเกตุความแปรปรวนของน้ำหนักที่กระทำตอหมอนรองราง โดยพื้นที่ศึกษาอยูที่
ตำแหนงสะพานขามทางรถไฟดอนจั่น บนเสนทางรถไฟเชียงใหม-ลำพูน จากผลการศึกษาพบวาอัตรา
การเคลื่อนที่ทางแนวยาว 31.25 มม. ทางแนวขวาง 38.95 มม. ซึ่งอัตราการเคลื่อนที่ดังกลาวจะลดลง
เมื่อจำนวนการเดินรถมากขึ้น และเมื่อนำผลการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหมอนรองรางไปปรับเทียบ
กับแบบจำลองไฟไนตเอลิเมนตเพื่อกำหนดสัมประสิทธิ์เสถียรภาพความลาดของชั้นหินโรยทางพบวา
มีคาสัมประสิทธิ์เสถียรภาพความลาดของชั้นหินโรยทางในชวงตนของการใชงานจะมีมากกวา 1.73
คำสำคัญ : หินโรยทาง, คันทางรถไฟ, เซ็นเซอรอัลตราโซนิค
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ABSTRACT
The movement of ballast materials and concrete sleepers was the leading cause of
the differential levels of the railway in both latitudinal and longitudinal directions. If the high
displacement becomes apparent, the derailment of the train or the low-speed travelling
occurs respectively. The movement of ballast materials can conclusively indicate the
stability of the railway system. If the motion of ballast materials is obviously and remarkably
seen, the deflection of rail occurs. Thus, the prediction and monitoring protocols are vital
for planning maintenance to maintain safety and effectively the railway service. This project
was to develop the instrument for monitoring the movement of ballast materials by using
an ultrasonic sensor, HC-SR04. The tool is to analyze the progressive motion of ballast
materials in the latitudinal and longitudinal direction. Also an acceleration sensor, BMI160
was preferably to record accelerations of a sleeper when the train passes through, and to
observe the variety of train loading per trip. The location of the study area is at the Donjan
railway bridge, the line of Chiang Mai–Lamphun station. According to the study results, the
rate of latitude movement of ballast materials was 32.25 mm a trip, and the longitude
movement rate of ballast materials was 38.59 mm a trip. The movement rate of ballast
materials reduces continually when the number of train trip increases. For validating the
finite element model, the monitoring data was to compared with the numerical results
before analyzing the factor of safety of a ballast layer, FSslope. It was found that the factor,
FSslope is higher than 1.73 at the first of the operation period.
Keywords: Ballast, Railway Embankment, Ultrasonic Sensor.

