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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนําเสนอเทคนิคการวัดการกระจายตัวของทิศแกนง่ายสําหรับแผ่นบันทึก
ข้อมูลแบบตั้งฉากซึ่งเป็นตัวแปรที่สําคัญที่นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าความหนาแน่นความจุของแผ่นบันทึกข้อมูล
แม่เหล็กซึ่งมีค่าสูงถึง 1 เทระบิท/ตารางนิ้ว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ การวัดการเบี่ยงเบนของรูปร่างผลึก
วิทยาด้วยเทคนิคการวัดเส้นโค้งเอ็กซ์เรย์ร็อกกิ้ง (X-ray rocking curve) และ การวัดทางแม่เหล็ก (magnetic
measurement) โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของทิศแกนง่ายคือผลของอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนและ
ปริมาณแม่เหล็กสถิตซึ่งจะไม่ถูกรวมเข้าไปในการวัดด้วยวิธีการเบี่ยงเบนของโครงสร้างผลึก ดังนั้นวิธีที่เหมาะสม
สําหรับการวัดการกระจายตัวของทิศแกนง่ายคือ วิธีการวัดทางแม่เหล็กซึ่งสามารถรวมผลทั้งสองส่วนนั่นเอง ในช่วง
แรกการวัดการเปลี่ยนแปลงค่ารีมาเนนท์จะถูกนํามาใช้สําหรับการวัดการกระจายตัวของทิศแกนง่ายซึ่งเป็นวิธีที่ใช้
สํ า หรั บ แผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบเดิ ม หรื อ แบบขนาน แต่ พ บว่ า ผลของสนามหั ก ล้ า งปริ ม าณมากซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
สนามแม่เหล็กภายนอกยากต่อการคํานวณให้ถูกต้องแม่นยํา ดังนั้นวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าเค-อออร์ซิวิตี้
จึงได้ถูกเสนอขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการวัดการกระจายตัวเนื่องจากที่จุดนี้สนามหักล้างจะมีค่าเป็นศูนย์

ABSTRACT
This paper is to purpose the technique for the measurement of the easy axis
distribution of perpendicular recording media (PRM) which is capable of supporting a high areal
densitiy of 1 Tbit/in2. The several techniques which have been investigated the distribution can
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be separated into 2 methods by the crystallography texture using X-ray rocking curve and the
magnetic measurement. The important factors affecting the easy axis distribution are exchange
interactions and magnetostatic which are not evident in the variation of crystalline technique.
Hence, the magnetic measurement is preferred for the measurement of easy axis distribution. In
the past, the traditional remanence method used to measure the distribution for longitudinal
recording media has been applied for PRM. But this method cannot be used due to the effect of
large demagnetising field which is the most difficult to correct. Therefore, the variation of
coercivity technique has been purposed to measure the easy axis distribution. The advantage of
this technique is that the large demagnetising field is zero at the coercivity.
คําสําคัญ: การกระจายตัวทิศแกนง่าย รีมาเนนท์ เคอออร์ซิวิตี้ สนามหักล้าง
Keywords: Coercivity, Demagnetising, Easy axis distribution, Field, Remanence

บทนํา
ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี หลังจากได้มีการ
ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แ ม่ เ ห ล็ ก (magnetic
recording media) หรือฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (hard disk
drive) ขึ้ น มาใช้ใ นการเก็ บ ข้ อ มูล เป็ น ครั้ง แรก พบว่ า
อุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ ค วามต้ อ งการที่ล ดขนาดของฮาร์ด ดิ ส ก์ไ ดร์ ฟ
การเพิ่ ม ความหนาแน่ น ความจุ ข องข้ อ มู ล (areal
density) และ ราคาที่ ถู ก ลง ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพของแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล (recording
media) กันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการวิเคราะห์ทาง
แม่เหล็ก (magnetic characterization) ของแผ่น
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพทางแม่เหล็กของแผ่นบันทึกข้อมูล โดย
ช่วงเริ่มต้นของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพบว่าข้อมูลจะถูกบันทึก
ลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กโดยอาศัยทิศทางของ
แมกนิไทเซชัน (magnetisation) ซึ่งมีทิศขนานกับแผ่น
บันทึกข้อมูลในการเก็บข้อมูลดังรูปที่ 1a) โดยเรียกว่า
แผ่นบันทึกข้อมูลแบบขนาน (longitudinal recording
media) และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแผ่นบันทึก

ข้อมูลโดยให้ทิศทางของแมกนิไทเซชันมีทิศตั้งฉากกับ
แผ่นบันทึกข้อมูลดังรูป 1b) ซึ่งเรียกว่าแผ่นบันทึก
ข้อมูลแบบตั้งฉาก (Iwasaki and Takemura, 1975)
(perpendicular recording media) การเปลี่ยนทิศ
ของแมกนิไทเซชันมีส่วนสําคัญต่อการลดขนาดของบิท
(bit size) (Varghaese et.al, 2014) ในการเก็บข้อมูล
ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก ารเพิ่ ม ค่ า ความหนาแน่ น ความจุ ใ นแผ่ น
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
(Piramanayagam,
2007;
Piramanayagam and Srinivasan, 2009)
ก า ร พั ฒ น า แ ผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น
ภาคอุตสาหกรรมโดยการเปลี่ยนทิศทางของแมกนิไทเซ
ชันจากแบบขนานไปยังแบบตั้งฉากนําไปสู่ปัญหาในการ
วิจัยเป็นอย่างมากสําหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะทาง
แม่เหล็กพื้นฐานของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบใหม่ (O'
Grady, 1990; Chantrell and O' Grady, 1992) เช่น
การวัดลูฟฮีสเทอรีซีส (hysteresis loop) การกระจาย
ตั ว ของสนามหมุ น กลั บ (switching
field
distribution)
การวั ด เส้ น โค้ ง ของรี ม าเนนท์
(remanence curve) และ การกระจายตัวของทิศแกน
ง่าย (easy axis distribution) เป็นต้น สาเหตุหลัก
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เนื่องมาจากการเปลี่ยนทิศทางของแมกนิไทเซชันให้มี
ทิศตั้งฉากนําไปสู่การเกิดสนามแม่เหล็กหักล้างตัวเอง
(Wu et al., 2002) (self-demagnetizing field, HD)
มีค่า แปรผัน ตามแมกนิไทเซชั น
ขนาดสูง ซึ่ง HD
HD = -4πM จากผลของปริมาณ HD จะส่งผลต่อความ
ถู ก ต้ อ งและแม่ น ยํ า ในการวั ด สนามเหล็ ก ภายนอก

Review

ดัง นั้น การพัฒนาประสิทธิข องแผ่นบัน ทึก ข้ อมู ล แบบ
ใหม่ จํ า เป็ น ต้ อ งการการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะทาง
แม่เหล็กของแผ่นบันทึกข้อมูลที่สามารถกําจัดผลที่เกิด
จาก HD เพื่อทราบถึงคุณสมบัติของแผ่นบันทึกข้อมูลที่
ถูกต้อง

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของแผ่นบันทึกข้อมูล a) แบบขนาน b) แบบตั้งฉาก (Hitachi,
2005)
ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (recording
performance) ของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบตั้งฉาก ตัว
แปรที่สําคัญคือทิศทางของแมกนิไทเซชันจะต้องมีทิศ
ตั้งฉากกับแผ่นบันทึกข้อมูลอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการ
เบี่ ย งเบนทิ ศ ทางของแมกนิไทเซชันเพี ยงเล็ ก น้อ ยจะ
ส่งผลให้สนามหมุนกลับ (switching field) มีค่าลดลง
อย่างมาก เช่น ถ้าทิศทางของแมกนิไทเซชันเบี่ยงเบน
ออกจากแกนตั้งฉากเป็นมุมเพียง 10 องศาจะส่งผลให้
สนามหมุ น กลั บ ลดลงถึ ง 30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามทฤษฎี
ของสโตนเนอร์ แ ละวู ฟ ฟาร์ ท (Stoner-Wolhfarth
theory) (Stoner and Wolhfarth, 1948) ดังนั้นการ

กระจายตั วของทิศแมกนิไทเซชันจะส่ง ผลให้เกิดการ
เบี่ยงเบนที่กว้างขึ้นของสนามหมุนกลับในแผ่นบันทึก
ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ห ลั ก ต่ อ การลดสั ญ ญาณ SNR
(signal to noise ratio) (Papusoi et al., 2002;
Varghese et. Al, 2014) นําไปสู่การลดประสิทธิภาพ
ของแผ่นบันทึกข้อมูล
สํา หรับบทความนี้จ ะกล่าวถึงนิยามของทิศ
แกนง่าย ความสําคัญและจุดกําเนิดการกระจายตัวของ
ทิศแกนง่ายในแผ่นบันทึกข้อมูลแบบตั้งฉากในตอนที่ 1
ซึ่ง เป็น สาเหตุหลัก ที่ส่ง ผลให้เกิด การกระจายตั ว ของ
สนามหมุนกลับในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและส่งผลต่อการลด
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ประสิทธิภาพของแผ่นบันทึกข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต นําไปสู่การนําเสนอวิธีการ
วัดของการกระจายตัวของทิศแกนง่ายซึ่งสามารถแบ่ง
วิธีการวัดออก 2 วิธี คือ การวัดด้วยวิธีผลึกวิทยา และ
การวั ด ด้ ว ยวิ ธี ท างแม่ เ หล็ ก ในตอนที่ 2 และ 3
ตามลํ า ดั บ และสุ ด ท้ า ยจะกล่ า วถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
สําหรับการใช้วิธีการวัดแบบทางแม่เหล็กแบบดั้งเดิม
และการนําเสนอเทคนิคการวัดแบบใหม่โดยสามารถ
กําจัดผลของสนามหักล้างซึ่งเป็นปัญหาหลักสําหรับการ
วิเคราะห์คุณสมบัติของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบตั้งฉาก
ส่วนขั้นตอนและวิธีการวัดอย่างละเอียดจะถูกกล่าวถึง
ในตอนต่อไป

1. การกระจายตัวของทิศแกนง่าย
ทิศ ทางของสนามแม่เหล็กภายนอกที่ให้แ ก่
วัสดุแม่เหล็กพบว่ามีความสําคัญมากต่อการเกิดสภาพ
ค้างแม่เหล็กและมีผลต่อความไวในการตอบสนองต่อ
สนามแม่เหล็กภายนอก (susceptibility) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ลักษณะโครงสร้างผลึก (crystal structure) ของวัสดุ
เช่น โคบอลต์ (Co) ซึ่งมีโครงสร้างแบบ hcp พบว่าเมื่อ
ให้สนามแม่เหล็กภายนอกในทิศ [0001] หรือทิศ c-axis
จะมีผลทําให้วัสดุสามารถเข้าสู่จุดอิ่มตัว (saturation
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point) ได้รวดเร็วเพียงให้สนามภายนอกเพียงเล็กน้อย
โดยจะเรียกทิศทางนี้ว่า ทิศแกนง่าย (easy direction)
ในขณะที่ให้สนามภายนอกในทิศ [1010 ] พบว่าวัสดุจะ
ไม่สามารถเข้าสู่จุดอิ่มตัวได้แม้ว่าจะให้สนามแม่เหล็ก
ภายนอกมากเพี ย งใดก็ ต ามและไม่ แ สดงสภาพค้ า ง
แม่เหล็กโดยเรียกทิศนี้ว่า ทิศแกนยาก (hard axis) ซึ่ง
คุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ขึ้นกับลักษณะของโครงสร้าง
วั ส ดุ จ ะเรี ย กว่ า ผลของเอนไอโซโทรปี ผ ลึ ก (crystal
anisotropy)
สํ า หรั บ แผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบตั้ ง ฉากจะ
ประกอบด้วยชั้นฟิล์มหลายชั้นเพื่อใช้ในการควบคุมทิศ
แกนง่ายของชั้นเก็บข้อมูล (recording layer, RL) ให้มี
ตั้ ง ฉ า ก กั บ ผิ ว ฟิ ล์ ม อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ โ ด ย รู ป ที่ 2
(Chureemart et al., 2013) แสดงโครงสร้างของแผ่น
บันทึกข้อมูลแบบตั้งฉากที่ใช้จริงซึ่งประกอบด้วยชั้นที่
สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ชั้ น เก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง วั ส ดุ ที่ ถู ก เลื อ กใช้ คื อ
CoCrPt-SiO2 โดยมีทิศแกนง่ายคือCo [0001] และชั้น
intermediate layer ซึ่งเป็นชั้นที่กําหนดทิศทางการ
ปลูกผลึกในชั้น RL ให้ทิศ Co [0001] มีทิศตั้งฉากอย่าง
สมบูรณ์กับระนาบของแผ่นฟิล์ม

รูปที่ 2 แสดงลักษณะโครงสร้างและภาพตัดขวาง TEM ของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบตั้งฉาก
(Chureemart et al., 2013)
จากความไม่ส มบูรณ์ของการปลูก ผลึก และ
การเบี่ยงเบนของโครงสร้างในชั้นฟิล์มรวมถึงผลที่เกิด

จากอันตรกิริยาแลกเปลี่ยน (exchange interaction)
และ ผลของปริมาณแม่เหล็กสถิตของแมกนิไทเซชันที่
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เกิ ด ขึ้ น ขณะให้ ส นามภายนอกหรื อ ขบวนการเขี ย น
ข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูล สามารถก่อให้เกิดการเบี่ยง
แบนของทิศแกนง่ายในแผ่นบันทึกข้อมูลหรือเรียกว่า

การกระจายตัวของทิ ศแกนง่าย
distribution) ดังรูปที่ 3

Review
(easy

axis

รูปที่ 3 แสดงลักษณะการกระจายตัวของทิศแกนง่ายของแผ่นบันทึกข้อมูล
จากการกระจายตัวของทิศแกนง่ายจะส่งผล
ให้เกิดการลดประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขึ้นคือ
การเกิดการกระจายตัวของสนามหมุนกลับหรือสนาม
เขียน (switching field distribution) สามารถอธิบาย
ได้จากทฤษฎีพลังงานกีดกัน (energy barrier, E )
คือพลังงานที่จะพยายามรักษาทิศทางของแมกนิไทเซ
ชั น ไม่ ใ ห้ มี เ ปลี่ ย นทิ ศ ทางตามทิ ศ ของสนามภายนอก
(Cullity and Graham, 2009)
2


H
(1)
E  K UV  1  
H

K 
เมื่อ V คือ ขนาดปริมาตรของเกรน H คือ
สนามภายนอก และ HK คือสนามเอนไอโซโทรปี จะ
เห็นได้ว่าเมื่อให้สนามเขียนเท่ากับสนามเอนไอโซโทรปี
พลังงานกีดกัดจะมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่งส่งผลให้แมกนิไทเซ
ชันสามารถเปลี่ยนทิศทางและนําไปสู่การเกิดขบวนการ
เขียนข้อมูล (writing process) ขึ้นในแผ่นบันทึกข้อมูล
ในกรณีอุด มคติ พ บว่ า ค่ าสนามเอนไอโซโทรปีจ ะมี ค่า
เท่ า กั บ 2K U /MS เมื่ อ M S คื อ แมกนิ ไ ทเซชั น อิ่ ม ตั ว
(saturation magnetisation) แสดงว่าสนามหมุนกลับ
หรือสนามเขียนจะมีเพียงค่าเดียวนั่นเอง แต่พบว่ามี
หลายปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าพลังงานกีดกัน เช่น ความไม่

เนื่ อ งจาก
คงที่ ข องค่ า คงที่ เ อนไอโซโทรปี KU
ข้อบกพร่องของการปลูกฟิล์ม ผลของการกระจายตัว
ของปริมาตรและการกระจายตัวของทิศแกนง่าย เป็น
ต้ น แต่ พ บว่ า ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความไม่ ค งที่ ข อง
พลังงานกีดกันหลักคือ การกระจายตัวของทิศแกนง่าย
ซึ่งจะส่งผลให้ค่าสนามเอนไอโซโทรปีมีค่าไม่คงที่โดยมี
ค่าเท่ากับ
K
(2)
HK  U
MS
เมื่อ  คือปัจจัยเนื่องมาจากการกระจายตัว
ของทิ ศ แกนง่ า ยมี ค่ า ตั้ ง แต่ 0.96 ถึ ง 2 (Luborsky,
1961) ซึ่งส่งผลให้ค่า HK ไม่คงที่ทําให้สนามเขียนมี
หลายค่า หรือการกระจายตัวของสนามเขียน นํา ไปสู่
การลดประสิทธิภาพของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบตั้งฉาก
จากผลจากการกระจายของทิ ศ แกนง่ า ยเพี ย งมุ ม
เล็กน้อยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าสนามเขียน
ปริมาณมาก (Stoner and Wolhfarth, 1948) ดังนั้น
ในภาคอุ ต สาหกรรมจํ า เป็ น ต้ อ งทํ า การทดสอบการ
กระจายตัวของทิศแกนง่ายเพื่อวิเคราะห์ลักษณะความ
กว้างหรือแคบของการกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแผ่นบันทึกข้อมูลสูงสุดนั่นเอง
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2. การวัดค่าการกระจายตัวด้วยวิธีทางผลึก พื้นฐานของการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ในวัสดุ โดยจะ
ทําการกําหนดมุมของรังสีเอ็กซ์ ที่แน่นอนเพื่อทราบ
วิทยา
สําหรับการวัดการกระจายตัวของทิศแกนง่าย
ในแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบตั้ ง ฉากที่ ผ่ า นมาได้ มี ก าร
นํา เสนอวิธีก ารวัดการกระจายตัวเป็น จํา นวนมากซึ่ง
สามารถจํา แนกออกเป็ น 2 วิธีคือ การพิจ ารณาจาก
ลั ก ษณะของรู ป ร่ า งผลึ ก วิ ท ยา (crystallographic
texture) และ วิธีการวัดทางแม่เหล็ก (magnetic
measurement)
สําหรับวิธีการวัดรูปร่างผลึกวิทยาจะเป็นการ
เทียบเคียงลักษณะการกระจายตัวของทิศแกนง่ายกับ
การเบี่ยงเบนของโครงสร้างของฟิล์ม โดยพิจารณาจาก
การวัดด้วยวิธี X-ray rocking curve ซึ่งอาศัยหลักการ

ลักษณะระนาบของโครงสร้าง (hkl) ที่ต้องการโดยวัสดุ
แม่เหล็กในแผ่นบันทึกข้อมูลคือ CoCrPt-SiO2 จะมีมุม
2 = 44o สําหรับระนาบของโครงสร้าง (0001) ในทิศ
ตั้งฉาก เมื่อความยาวคลื่น =1.54 Å เพื่อที่จะทําการ
วัดการเบี่ยงเบนของโครงสร้างผลึก วัสดุจะทําการโยก
หรือ เคลื่อนที่ไ ปมาที่มุม แคบเพื่อทํ า การวัด ความเข้ ม
ของรังสีเอ็กซ์ รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างผลการทดลองการ
วัดการเบี่ยงเบนของโครงสร้างของแผ่น บัน ทึก ข้อมูล
แบบตั้งฉาก (Wu et al., 2004 ) ด้วยวิธี X-ray
rocking curve

รูปที่ 4 ลักษณะตัวอย่างผลการทดลองการเบี่ยงเบนโครงสร้างด้วยวิธี X-ray rocking curve (Voznyuk et al.,
2005)
จากผลการทดลองจะแสดงผลระหว่างความ
เข้มของการเลี้ยวเบน (diffraction intensity ) และมุม
ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถวิเคราะห์ความกว้างของ
การกระจายตัวของทิศแกนง่ายได้จากการวัดของความ
กว้างเต็มที่ครึ่งสูงสุด (full width half maximum,
FWHM) ของความเข้มของการเลี้ยวเบน ซึ่งค่ามุมที่วัด
ได้จาก FWHM (6.1o) เทียบเท่ากับการกระจายตัว
ของทิศแกนง่ายในแผ่นบันทึกข้อมูล

3. เทคนิคการวัดด้วยวิธีทางแม่เหล็กแบบดั่ง
เดิม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดการกระจายตัวของ
ทิศแกนง่ายนอกจากผลที่เกิดจากการจัดเรียงตัวของ
โครงสร้างผลึก (crystal texture) แล้วผลที่เกิดจาก
อันตรกิริยาทางแม่เหล็กก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่าง
ยิ่ง เช่น อันตรกิริยาแลกเปลี่ยนและปริมาณแม่เหล็ก
สถิต (intergranular magnetostatic) ระหว่างเกรน
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วัสดุแม่เหล็ก ซึ่งปริมาณทั้งสองจะไม่ถูกรวมในการวัด
ด้วยวิธี X-ray rocking curve เนื่องจากเป็นการศึกษา
เฉพาะความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างวัสดุเท่านั้น ดังนั้น
การวัดด้วยวิธีการทดลองทางแม่เหล็กจึงน่าจะเป็นวิธีที่
เหมาะสมสําหรับการวัดการกระจายตัวของทิศแกนง่าย
สําหรับแผ่นบันทึกข้อมูลแบบตั้งฉากเนื่องจากได้รวมผล
ทางแม่เหล็กเข้าไปด้วย
สําหรับวิธีการวัดทางแม่เหล็กที่ผ่านมาพบว่า
ได้มีการเสนอวิธีการวัดทั้งทางทฤษฎีและการทดลอง
จํานวนมากเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับแผ่นบันทึกข้อมูล
แบบตั้งฉาก (Voznyuk et al., 2005; Wu et al.,
2004; Wu et al., 2006; Carter et al., 2008;
Chantrell et al., 2000; Lee et al, 2011.; Plumer
et al, 2014) โดยวิธีแบบดั้งเดิมจะอาศัยเทคนิคการวัด
ค่ารีมาเนนท์ (remanence technique, MR)
(Prutton, 1964) ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกใช้หาค่าการกระจาย
ตัวของทิศแกนง่ายสําหรับแผ่นบันทึกข้อมูลแบบขนาน
และวัสดุแม่เหล็กแบบอ่อน (soft magnetic material)

Review

โดยมีหลักการวัดดังนี้ ทําการให้สนามแม่เหล็กภายนอก
ตามทิศ แกนยากแล้วทําการวัดค่า รีมาเนนท์ในทิศ ตั้ง
ฉากกั บ สนามแม่ เ หล็ ก ภายนอกหลั ง จากนั้ น ทํ า การ
เปลี่ยนทิศทางของทิศสนามแม่เหล็กภายนอกเพิ่มขึ้น
และทําการวัดค่ารีมาเนนท์ในทิศตั้งฉากจนกระทั้งค่ารี
มาเนนท์มีค่าสูงสุดซึ่งมุมที่สนามแม่เหล็กภายนอกที่ทํา
กับทิศแกนยากและให้ค่า MR มีค่าสูงสุดนี้คือค่ามุมการ
กระจายตัวแบบเกาส์เซียน (Gaussian distribution)
ของทิศแกนง่ายของแผ่นบันทึกข้อมูลนั่นเอง
รูป ที่ 5 แสดงตัว อย่า งการวิเคราะห์ ผ ลการ
ทดลองอย่างง่ายโดยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่า MR และค่ามุมซึ่งจากรูปพบว่ามุมที่ให้ค่า MR มี
ค่ า สู ง สุ ด คื อ มุ ม ของการกระจายตั ว ของทิ ศ แกนง่ า ย
ΔθEA ส่วนรูปที่ 6 แสดงผลการทดลองจากการวัดค่า
วัดลูฟฮีสเทอรีซีสด้วยเครื่องมือ vibrating sample
magnetometer (VSM) เพื่อใช้ในการหาค่า MR ที่มุม
ต่างๆ

รูปที่ 5 แสดงผลของมุมการกระจายตัวของทิศแกนง่ายด้วยวิธีรีมาเนนท์ ΔθEA (Wu et al., 2004)
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รูปที่ 6 แสดงผลการวัดลูฟฮีสเทอรีซีสเพื่อใช้ในการหาการเปลี่ยนแปลงของค่ารีมาเนนท์ที่มุมต่างๆ (Wu et al.,
2004)
จากรูปพบว่าลักษณะของลูฟฮีสเทอรีซีสจะมี
การบิ ด เอี ย งไปเนื่ อ งมาจากผลของสนามแม่ เ หล็ ก
หั ก ล้ า งปริ ม าณมากในแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบตั้ ง ฉาก
(Deakin et al, 2008; Deakin et al., 2009) ซึ่งสนาม
ภายนอกจะต้ อ งถู ก แก้ ไ ขทุ ก ครั้ ง ที่ ทํ า การวั ด ค่ า รี
มาเนนท์ดังสมการ
HT =HA -4 M
(3)
เมื่อ HT และ HA แทนสนามภายนอกจริงและ
สนามภายนอกที่ให้แก่วัสดุตามลําดับ ดังนั้นในการวัด
ค่าสนามจริงที่ถูกหักผลของสนามหักล้าง HD ออกถือว่า
เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะวัดค่าได้อย่างแม่นยํา ซึ่งมีหลาย
งานวิ จั ย เสนอวิ ธี ก ารวั ด ด้ ว ยวิ ธี รี ม าเนนท์ ร วมถึ ง
ขบวนการแก้ไ ขสนามหั ก ล้า ง HD แต่พบว่า เมื่อนํ า ค่า
การกระจายไปเปรียบเทียบกับผลการวัดการกระจาย
ด้วยวิธีทางผลึกวิทยายังเกิดข้อขัดแย้งอยู่เช่น ผลการ
ทดลองของ Wu และคณะ (Wu et al, 2004; Wu et
al., 2006) พบว่าการกระจายด้วยวิธีรีมาเนนท์ให้ค่า
การกระจายตัวที่แคบกว่าการวัดด้วยวิธี X-ray rocking
curve ในทางตรงกันข้าม งานวิจัยของ Voznyuk และ
คณะ (Voznyuk et al., 2005) ได้ใช้วิธีรีมาเนนท์ผ่าน

การคํานวณทางคอมพิวเตอร์ภายใต้สมการ LandauLifshitz-Gilbert (LLG formulation) ผลการศึกษา
พบว่าการวัดด้วยวิธีรีมาเนนท์ให้ค่าการกระจายตัวแกน
ง่ า ยที่ มี ค่ า กว้ า งกว่ า วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางโครงสร้ า งผลึ ก
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการวัดทางแม่เหล็กด้วยวิธีรีมาเนนท์
ยั ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นสู ง สาเหตุ ห ลั ก เนื่ อ งมาจาก
ข้ อ จํ า กั ด ในการวั ด และแก้ ไ ขค่ า สนามหั ก ล้ า งให้ ค่ า ที่
ถูกต้องแม่นยํา ดังนั้นในปี ค.ศ. 2008 Carter และ
คณะ (Carter et al., 2008) ได้เสนอเทคนิคการวัด
แบบใหม่เพื่อใช้ในการวัดการกระจายตัวของทิศแกน
ง่ า ยซึ่ ง วิ ธี นี้ จ ะสามารถกํ า จั ด ผลของสนามแม่ เ หล็ ก
หักล้างได้อย่างสมบูรณ์ โดยทําวัดการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าเคอออร์ซิวิตี้ (HC) ซึ่งค่าแมกนิไทเซชันที่ตําแหน่ง HC
จะมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น HD จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเอง ใน
ส่วนของรายละเอียดขั้นตอนการวัดและการทดลองของ
เทคนิคใหม่นี้จะถูกกล่าวในตอนต่อไป

สรุป
จากการศึกษาถึงความสําคัญของการกระจาย
ตัวแกนง่ายของแผ่นบันทึกข้อมูลพบว่ามีความสําคัญต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของฮาร์ ด ดิ ส ค์ ไ ดร์ ฟ ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก าร
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นํา เสนอวิธีการวัด การกระจายตัวทั้งแบบทฤษฎีแ ละ
ปฏิบัติ โดยพบว่าการวัดการกระจายตัวของทิศแกนง่าย
ด้วยวิธีการวัดทางแม่เหล็กจะให้ผลที่แม่นยําเนื่องจาก
การรวมผลของ อันตรกิริยาแลกเปลี่ยนอันตรกิริยาแบบ
ขั้วและผลของสนามแม่เหล็กสถิตซึ่งเกิดขึ้นขณะมีการ
ให้ ส นามแม่ เ หล็ ก ภายนอกแก่ แ ผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แต่
สําหรับแผ่นบันทึกข้อมูลแบบตั้งฉากจําเป็นต้องเลือกใช้
วิธีการวัดแบบใหม่ที่สามารถกําจัดผลของสนามเหล็ก
หักล้างได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีแบบดั้งเดิมได้
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