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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบวิธีการควบคุ มเสี ยงรบกวนแบบแอ็ กที ฟแบบป้ อนไป
ข้างหน้าและแบบป้ อนกลับ เพื่อนาไปใช้ลดเสี ยงรบกวนที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม จากผลการทดลองพบว่า
ระบบควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้า สามารถลดระดับเสี ยงได้มากที่สุดถึง 20.4 dB ที่ 80Hz ในขณะที่ ระบบควบคุม
แบบป้ อนกลับนั้นสามารถลดระดับเสี ยงได้มากที่สุด 15 dB ที่ 63Hz ซึ่งน้อยกว่าแบบป้ อนไปข้างหน้า 5.4 dB ส่ วน
ที่ยา่ นความถี่ 80 Hz ที่ เป็ นเป้ าหมายของการวิจยั ระบบควบคุมเสี ยงแบบป้ อนกลับสามารถลดเสี ยงได้ 14.5 dB
ดังนั้นจึ งสามารถนาวิธีการทั้งสองแบบไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ มี การอภิ ปรายถึ งการประยุกต์ใช้และ
ข้อจากัดของการวิจยั ในครั้งนี้
คาสาคัญ: การควบคุมเสี ยงรบกวนแบบแอ็กทิฟ, การควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้า, การควบคุมแบบป้ อนกลับ
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Abstract
The purpose of this research was to compare the feedforward active noise control and feedback active
noise control using to reduce noise in industrial plants. The results showed that the feedforward control system
could reduce 20.4 dB at 80 Hz whereas the feedback control system could reduce the sound level to 15 dB at
63Hz. The target band of the research feedback control system at 80 Hz could reduce noise 14.5 dB, which was
satisfactory. Thus, both methods could be used in industrial plants. Applications and limitations for this research
were also discussed.
Keywords: active noise control, feedforward control system, feedback control system
บทนา
เสี ยงรบกวนเป็ นปั ญหาหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการใช้ชีวติ ประจาวันของมนุษย์ มีการศึกษาค้นคว้ามากมาย
ที่ระบุวา่ เสี ยงรบกวนสามารถนาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพหลาย ๆ อย่าง เช่น ความดันโลหิ ตสู ง ระบบหัวใจ สภาวะทาง
จิตใจ การรบกวนการนอนหลับ เป็ นต้น (Rylander, 2004) ซึ่งสิ่ งบ่งชี้ท้ งั หลายเหล่านี้เป็ นเหตุทาให้มีค่าใช้จ่ายในการ
รักษามากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญโดยเฉพาะผูใ้ ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ ง จากการค้นคว้าพบว่าเสี ยง
รบกวนสามารถเกิดขึ้นจากหลายรู ปแบบจากทั้งการทางานด้วยมือหรื อจากเครื่ องจักร เช่น การก่อสร้าง การจราจร
งานในโรงงาน เป็ นต้น ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวติ ที่ลดลง
ในการลดเสี ยงรบกวนนั้นโดยทัว่ ไปจะใช้วธิ ีการลดเสี ยงรบกวนแบบแพสซิฟ (passive) ซึ่งเป็ นการใช้วสั ดุ
ดูดซับเสี ยงหรื อใช้อุปกรณ์ครอบแหล่งกาเนิดเสี ยงเพื่อลดเสี ยงรบกวนที่เกิดขึ้น แต่วธิ ีการนี้ไม่สามารถใช้ได้กบั เสี ยง
ความถี่ต่า เนื่องจากเสี ยงความถี่ต่ามีความยาวคลื่นมาก ดังนั้นจะต้องวัสดุดูดซับเสี ยงที่มีความหนามากจึงจะสามารถ
ลดเสี ยงความถี่ต่าได้ เช่น หากต้องการลดเสี ยงรบกวนความถี่ต่าที่มีความถี่ 40Hz จะต้องใช้วสั ดุดูดซับเสี ยงที่มีความ
หนาถึง 8.575 เมตร (จากสูตร =c/f เมื่อ  คือความยาวของคลื่น, c คือความเร็ วของวิ่งในอากาศที่มีอุณหภูมิ 20 C
มีค่าเท่ากับ 343 m/s และ f คือความถี่ ) ซึ่งจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจานวนมากและไม่สามารถทาได้กบั แหล่งกาเนิ ดเสี ยง
ที่มีขนาดใหญ่ วิธีการลดเสี ยงรบกวนความถี่ต่าที่เหมาะสมคือการลดเสี ยงรบกวนแบบแอ็กทิฟ (active) มีหลักการ
คือจะใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สร้างคลื่นเสี ยงที่มีเฟสตรงกันข้ามกับคลื่นเสี ยงรบกวน 180 องศาผ่านออกมาทาง
ลาโพง เพื่อนามาหักล้างกัน ผลที่ได้คือเสี ยงรบกวนจากแหล่งกาเนิดจะมีขนาดลดลง หลักการทางานของการควบคุม
เสี ยงรบกวนแบบแอ็กทิฟจะแสดงดังรู ปที่ 1
สาหรับการลดเสี ยงรบกวนแบบแอ็กทิฟสามารถแบ่งได้สองวิธีการคือ การใช้วิธีการแบบป้ อนไปข้างหน้า
(feedforward) และวิธีการแบบป้ อนกลับ (feedback) โดยวิธีการป้ อนไปข้างหน้าจะใช้ไมโครโฟนอ้างอิง (reference
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microphone) รับสัญญาณจากแหล่งกาเนิดเสี ยง x(n) แล้วนามาประมวลผลในชุดการประมวลสัญญาณดิจิทลั (digital
signal processing: DSP) ซึ่งอยูใ่ นอุปกรณ์ควบคุมเสี ยงรบกวนแบบแอ็กทิฟ (active noise control: ANC) จากนั้นจึง
ส่ งสัญญาณที่ มีเฟสตรงกันข้ามกับสัญญาณเสี ยงรบกวน 180 องศา ผ่านไปยังลาโพง y(n) และใช้ไมโครโฟน
ตรวจจับค่าผิดพลาด (error microphone) e(n) เป็ นจุดรับเสี ยงที่เกิดขึ้นหลังจากการหักล้างกันเพื่อนาไปประมวลผล
โดยจะให้ค่าผิดพลาดลดลงมากที่สุด (Kuo & Morgan,1999) ดังแสดงในรู ปที่ 2



รู ปที่ 1. หลักการทางานของการควบคุมเสี ยงรบกวนแบบแอ็กทิฟ



x(n)

y(n)

e(n)

ANC

รู ปที่ 2. การควบคุมเสี ยงความถี่ต่าแบบป้ อนไปข้างหน้า
วิธีการควบคุมเสี ยงรบกวนแบบป้ อนกลับจะมีเพียงไมโครโฟนตรวจจับค่าผิดพลาดเท่านั้น (รู ปที่ 3) ซึ่ ง
วิธีการนี้ เ หมาะกับการควบคุ ม เสี ยงความถี่ ต่ าแบบที่ ไม่สามารถวัดสัญ ญาณของแหล่งกาเนิ ดเสี ยงความถี่ ต่ าได้
โดยตรงและเหมาะกับเสี ยงความถี่ต่าที่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่เล็กน้อย
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รู ปที่ 3. การควบคุมเสี ยงความถี่ต่าแบบป้ อนกลับ
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับเสี ยงรบกวนในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานผลิ ตพลาสติ ก พบว่าเสี ยงที่
เกิ ดขึ้ นในกระบวนการเผาไหม้ก่อให้เกิ ดเสี ยงรบกวนที่ มีค่าระดับความดันของเสี ยงมาก จะอยู่ที่ความถี่ 86 Hz
(Peter, 2017) ผูว้ ิจยั จึ งต้องการศึ กษาวิธีการลดเสี ยงรบกวนที่ความถี่น้ ี เนื่ องจากหากสามารถลดเสี ยงรบกวนที่
ความถี่น้ ีได้ก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ช่วงความถี่อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันได้ และจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการลด
เสี ยงรบกวนแบบแอ็กทิ ฟ พบว่าเป็ นการลดเสี ยงรบกวนที่ เกิ ดขึ้ นในเครื่ องเป่ าลมเย็น และท่อโดยใช้ข้ นั ตอนวิธี
(algorithm) ชนิ ด FXLMS (Kuersirikul, 2001; Nimdum & Kuntanapreeda, 2001) สาหรับงานวิจยั นี้ เป็ นการ
ออกแบบลดเสี ยงรบกวนแบบแอ็กทิ ฟที่ ใช้กบั พื้นที่ ภายในห้องปฏิ บตั ิการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ เปิ ดโล่ง
ต่อไป โดยมีขอ้ แตกต่างจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาดังกล่าวที่มีการใช้บอร์ ด TMS320 ในการประมวลผล ซึ่ งข้อจากัดของ
บอร์ดนี้คือใช้ได้เฉพาะกับ Windows XP งานวิจยั นี้จึงเลือกใช้บอร์ ด DE1-SoC ซึ่ งสามารถใช้กบั Windows 10 ซึ่ งมี
ความสะดวกในการพัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมปั จจุบนั
สาหรับขั้นตอนวิธีที่เลือกใช้สาหรับการควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้าคือ Filtered-X NLMS โดยมีลกั ษณะ
โครงสร้างของขั้นตอนวิธี ดังรู ปที่ 4 x(n) คือ สัญญาณของเสี ยงรบกวนที่เข้ามา, Plant G(z) คือเส้นทางเดินของเสี ยง
ผ่านตัวกลางที่เป็ นอากาศ , ŝ(n) คือsecondary path ซึ่งเป็ นโมเดลทางคณิ ตศาตร์ ที่ใช้ชดเชยการหน่วงเวลาของ s(n) ,
Digital filter มีหน้าที่สร้างสัญญาณที่มีเฟสตรงกันข้ามกับสัญญาณของเสี ยงรบกวน, ส่วน NLMS มีหน้าที่ปรับค่าตัว
แปรที่เหมาะสมให้กบั Digital filter , s(n) คือค่าฟังก์ชนั่ ของอุปกรณ์ประกอบเช่น เครื่ องขยายเสี ยง ลาโพงเป็ นต้น
ส่ วนขั้นตอนวิธีที่ใช้สาหรับการควบคุมแบบป้ อนกลับคือ adaptive feed forward cancellation (AFC)
ลักษณะโครงสร้างขั้นตอนวิธีแสดงไว้ดงั รู ปที่ 5 สัญญาณ e(t) จะถูกตรวจจับผ่าน Error Microphone ซึ่งมีค่าฟังก์ชนั่
เท่ากับ H(s) เข้าไปเป็ น สัญญาณ v(t) เพื่อนาไปคูณกับค่า sin(at) และ cos(at) จะได้สัญญาณที่มีค่ากลับเฟสกับ
สัญญาณของเสี ยงรบกวน180 องศา y(t) แล้วนามาคูณกับค่า KI ซึ่ งเป็ นค่า learning rate โดยความเร็ วในการลด
เสี ยงรบกวนของ AFC จะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั การปรับค่านี้ หลังจากนั้นสัญญาณจะถูกส่งออกไปทางลาโพง
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เพื่อหักล้างกับเสี ยงรบกวน แล้วใช้ Error Microphone รับสัญญาณเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์วนไปเรื่ อย ๆ จนสามารถ
ลดเสี ยงรบกวนให้ได้มากที่สุด โดยวิธีการนี้ ได้มีการทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยจาลองสถานการณ์แล้ว พบว่า
สามารถนามาใช้ทดลองจริ งได้ (Junsupasen et al., 2015)

x(n)

d(n)

Plant G(z)

-

S

+
e(n)
y’(n)

s(n)
y(n)

Digital filter
W(z)
sˆ(n)

NLMS
รู ปที่ 4. ขั้นตอนวิธีของระบบ Filtered-X NLMS

x(t )

Plant G(z)

d (t )

e(t )
-

y (t )

sin(a t )

yˆ (t )

+
+

cos(a t )

KI

KI

AFC Algorithm

v(t )

H (s)

Active Noise Control with AFC

รู ปที่ 5. ขั้นตอนวิธีของระบบ คือ adaptive feed forward cancellation (AFC)
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ที่ใช้ในการทดลองมีดงั นี้
1.1 คอมพิวเตอร์ทาหน้าที่ในการโปรแกรมการทางานของบอร์ด DE1-SoC เพื่อให้บอร์ ดสามารถทาการประมวลผล
และทาการสื่ อสารกับฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ และยังทาหน้าที่สร้างสัญญาณเสี ยงที่มีความถี่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทดลอง
1.2 บอร์ ด DE1-SoC ทาหน้าที่ ในการประมวลผลสัญญาณของเสี ยงรบกวนที่ ส่งเข้ามาโดยมีอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่
แปลงสัญญาณแบบแอนะล็อก (analog) ให้เป็ นสัญญาณแบบดิ จิทัล (digital) เพื่ อให้บอร์ ดสามารถทาการ
ประมวลผลและสร้างสัญญาณที่มีเฟสตรงกันข้ามกับสัญญาณเสี ยงรบกวน 180 องศา แล้วทาการแปลงสัญญาณแบบ
ดิจิตอลเป็ นอนาล็อกเพื่อส่งไปขยายสัญญาณที่เพาเวอร์แอมป์ แล้วส่งต่อไปยังลาโพงต่อไป
1.3 มิกเซอร์ (mixer) ทาหน้าที่ในการควบคุมสัญญาณเสี ยงต่าง ๆ ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้ Alto PROFESSIONAL
Zephyr ZMX862 และ NTS mx-600
1.4 ไมโครโฟนทาหน้าที่รับสัญญาณเสี ยงที่เกิดขึ้น ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้ไมโครโฟน superlux PRA118S Shotgun
เป็ นไมโครโฟนอ้างอิง และไมโครโฟน Superlux ECM 999 เป็ นไมโครโฟนตรวจจับค่าผิดพลาด
1.5 เพาเวอร์ แอมป์ ทาหน้าที่ขยายสัญญาณเสี ยงที่ได้ออกไปยังลาโพง ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้เพาเวอร์ แอมป์ คลาส H
ขนาด 1200W
1.6 ลาโพงทาหน้าที่ปล่อยคลื่นเสี ยงออกมา โดยผูว้ ิจยั จะใช้ลาโพง Subwoofer ขนาด1200W สองตู ้ โดยตูแ้ รกทา
หน้าที่ปล่อยเสี ยงจากแหล่งกาเนิดเสี ยงออกมา ส่วนอีกหนึ่งตูท้ าหน้าที่ปล่อยเสี ยงที่มีเฟสตรงกันข้ามกับแหล่งกาเนิ ด
เสี ยงออกมา
1.7 อุปกรณ์วเิ คราะห์ความถี่เสี ยง ใช้ Brüel & Kjær 2250-Light-G4
2. วิธีการทดลอง แบ่งออกเป็ น 2 การทดลองดังนี้
2.1 การทดลองการควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้า โดยใช้ข้ นั ตอนวิธี Filtered-X NLMS
2.1.1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ดว้ ยสายสัญญาณต่าง ๆ ดังรู ปที่ 6
2.1.2 จัดวางตาแหน่ งของอุปกรณ์ ดงั รู ปที่ 7 โดยระยะการจัดวางไมโครโฟนอ้างอิ งกับหน้าลาโพง
แหล่งกาเนิดเสี ยงรบกวนอยูท่ ี่ 10 ซม. ส่วนระยะจากหน้าลาโพงแหล่งกาเนิดเสี ยงรบกวนถึงหน้าลาโพงที่ใช้ลดเสี ยง
รบกวนอยูท่ ี่ 120 ซม. โดยลาโพงที่ใช้ลดเสี ยงรบกวนอยูเ่ ยื้องกับหน้าลาโพงแหล่งกาเนิดเสี ยง 30 ซม. และระยะจาก
ไมโครโฟนตรวจจับค่าผิดพลาดถึงหน้าลาโพงที่ใช้ลดเสี ยงรบกวนอยูท่ ี่ 15 ซม. สาเหตุในการเลือกระยะการจัดวาง
ไมโครโฟนนี้น้ นั เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ทดลองที่ระยะต่างๆแล้วปรากฏว่าที่ระยะ 15 ซม.สามารถลดเสี ยงได้มากที่สุดจึง
เลือกที่ระยะนี้
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บอร์ด DE1-SoC

Mixer

ลาโพงที่ใช้ลดเสี ยงรบกวน
ไมโครโฟนอ้างอิง

เพาเวอร์แอมป์

ไมโครโฟนตรวจจับค่าผิดพลาด
ลาโพงที่ใช้เป็ นแหล่งกาเนิ ดเสี ยงรบกวน

รู ปที่ 6. ลักษณะการต่ออุปกรณ์สาหรับการทดลองการควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้า
2.1.3 ทาการทดลองโดยจ่ายสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ที่มีความถี่ 86 Hz แล้วบันทึกผลจากการวิเคราะห์ความถี่
เสี ยงที่ได้ก่อนและหลังเปิ ดระบบการควบคุมเสี ยงแบบป้ อนไปข้างหน้าโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายลาโพงทั้งสองตัว
2.2 การออกแบบการทดลองการควบคุมแบบป้ อนกลับโดยใช้ข้นั ตอนวิธี AFC
2.2.1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ดว้ ยสายสัญญาณต่าง ๆ ดังรู ปที่ 8
2.2.2 จัดวางตาแหน่ งของอุปกรณ์ดงั รู ปที่ 9 โดยระยะจากหน้าลาโพงแหล่งกาเนิ ดเสี ยงรบกวนถึงหน้า
ลาโพงที่ใช้ลดเสี ยงรบกวนอยูท่ ี่ 120 ซม. โดยลาโพงที่ใช้ลดเสี ยงรบกวนอยูเ่ ยื้องกับหน้าลาโพงแหล่งกาเนิ ดเสี ยง 30
ซม. และระยะจากไมโครโฟนตรวจจับค่าผิดพลาดถึงหน้าลาโพงที่ใช้ลดเสี ยงรบกวนอยู่ที่ 90 ซม. สาเหตุในการ
เลือกระยะการจัดวางไมโครโฟนนี้ น้ นั เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ทดลองที่ระยะต่างๆแล้วปรากฏว่าที่ระยะ 90 ซม.สามารถ
ลดเสี ยงได้มากที่สุดจึงเลือกที่ระยะนี้
2.2.3 ทาการทดลองโดยจ่ายสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ที่มีความถี่ 86 Hz แล้วบันทึกผลจากการวิเคราะห์ความถี่
เสี ยงที่ได้ก่อนและหลังเปิ ดระบบการควบคุมเสี ยงแบบป้ อนกลับโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายลาโพงทั้งสองตัว
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ลาโพงที่ใช้
ลดเสี ยงรบกวน
ลาโพงที่ใช้เป็ น
แหล่งกาเนิ ดเสี ยงรบกวน

อุปกรณ์วิเคราะห์
ความถี่เสี ยง

ไมโครโฟนอ้างอิง

รู ปที่ 7. ลักษณะการจัดวางตาแหน่งของอุปกรณ์เพื่อทดลองระบบควบคุมเสี ยงรบกวนแบบป้ อนไปข้างหน้า
ผลการทดลอง
1. การทดลองการควบคุมแบบป้ อนไปข้ างหน้ า
จากตารางที่ 1 พบว่าระบบควบคุมเสี ยงความถี่ต่าแบบป้ อนไปข้างหน้าสามารถทาการลดระดับเสี ยงความถี่
ต่าได้ดีที่สุดที่ยา่ นความถี่ 80 Hz สามารถลดเสี ยงได้มากที่สุดถึง 20.4 dB ซึ่ งตรงอยูใ่ นย่านความถี่ที่สัญญาณรบกวน
ของเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมมีอยูค่ ือ 86 Hz (เนื่ องจากเครื่ องมือวิเคราะห์ความถี่เสี ยงเป็ นแบบ 1/3 octave
band จึงไม่สามารถแสดงค่าระดับเสี ยงที่ความถี่ 86 ได้โดยตรง) รองลงมาคือที่ ความถี่ 100 Hz ลดได้ 20.2 dB ส่ วน
ย่านความถี่ที่ลดเสี ยงความถี่ต่าได้นอ้ ยที่สุดคือที่ 50 Hz สามารถลดเสี ยงรบกวนได้เพียง 8.3 dB
เมื่อพิจารณาตลอดทั้งย่านความถี่โดยใช้วิธีการถ่วงน้ าหนักแบบ A ระบบควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้า
สามารถลดเสี ยงลงได้ถึง 15.5 dB กราฟแสดงผลจากการวิเคราะห์เสี ยงที่ความถี่ต่างๆเมื่อเปิ ดและปิ ดระบบควบคุม
เสี ยงแบบป้ อนไปข้างหน้าแสดงในรู ปที่ 10
จากผลจากการวิเคราะห์เสี ยงที่ความถี่ต่างๆ ดังรู ปที่ 11 พบว่า ที่ความถี่ต่ามาก เช่น ที่ 12.5 Hz , 20 Hz
หรื อ 31.5 Hz เมื่อเปิ ดระบบควบคุมเสี ยงความถี่ต่าแบบป้ อนไปข้างหน้าแล้วมีระดับเสี ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งนี้อาจเกิด
เนื่ องมาจากลาโพงที่ใช้ไม่สามารถสร้างเสี ยงที่มีความถี่ต่ามาก ๆได้ ส่ วนที่ความถี่ 50 Hz, 63 Hz , 80 Hz , 100 Hz
และ 125 Hz หลังเปิ ดใช้งานระบบแล้ว ระบบสามารถควบคุมเสี ยงรบกวนได้ดี ส่วนในความถี่ที่สูงขึ้นไปบางความถี่
เช่นที่ 250 Hz และ 400 Hz พบว่าเมื่อเปิ ดใช้งานแล้วมีระดับเสี ยงเพิม่ ขึ้น สาเหตุอาจเกิดจากจากการสะท้อนของเสี ยง
จากผนังห้อง
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บอร์ด DE1-SoC
Mixer

ลาโพงที่ใช้เป็ นแหล่งกาเนิ ดเสี ยงรบกวน

เพาเวอร์แอมป์

Mixer

ลาโพงที่ใช้ลดเสี ยงรบกวน

ไมโครโฟนตรวจจับค่าผิดพลาด

รู ปที่ 8. ลักษณะการต่ออุปกรณ์สาหรับการทดลองการควบคุมแบบป้ อนกลับ
ลาโพงที่ใช้
ลดเสี ยงรบกวน
ไมโครโฟนตรวจจับค่า
ผิดพลาด

อุปกรณ์วิเคราะห์
ความถี่เสี ยง

ลาโพงที่ใช้เป็ น
แหล่งกาเนิ ดเสี ยงรบกวน

รู ปที่ 9. ลักษณะการจัดวางตาแหน่งของอุปกรณ์เพื่อทดลองระบบควบคุมเสี ยงรบกวนแบบป้ อนกลับ
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ตารางที่ 1. เปรี ยบเทียบค่าระดับเสี ยงจากการวัดระดับเสี ยงในที่ความถี่ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งเฉพาะย่านความถี่และ
ตลอดทั้งย่านความถี่ของการควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้า
วิธีการวัดเสียง

ความถี่

แบบพิจารณาเฉพาะย่านความถี่
SPL dB(Z)

50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

แบบพิจารณาตลอดทั้งย่านความถี่โดย
ใช้วิธีถ่วงน้ าหนักแบบ A dB(A)

86Hz

ระดับเสียง
ANC OFF
ANC ON
65.5 dB(Z)
57.2 dB(Z)
81.1 dB(Z)
61.2 dB(Z)
108.5 dB(Z)
88.1 dB(Z)
100.1 dB(Z)
79.9 dB(Z)
75.3 dB(Z)
59.4 dB(Z)
87.7 dB(A)

72.2 dB(A)

ระดับเสียงที่ลดลง
8.3 dB
19.9 dB
20.4 dB
20.2 dB
15.9 dB
15.5 dB

รู ปที่ 10. แสดงผลจากการวิเคราะห์เสี ยงที่ความถี่ต่าง ๆ ในสภาวะที่ทาการเปิ ดระบบ และทาการปิ ดระบบ ควบคุม
เสี ยงรบกวนแบบป้ อนไปข้างหน้า เมื่อป้ อนสัญญาณเข้าแหล่งกาเนิดเสี ยงที่ความถี่ 86 Hz
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2. การทดลองการควบคุมแบบป้ อนกลับ
จากตารางที่ 2 พบว่าระบบควบคุมเสี ยงความถี่ต่าแบบป้ อนกลับสามารถทาการลดระดับเสี ยงความถี่ต่าได้
ดีที่สุดที่ยา่ นความถี่ 63 Hz ซึ่ งสามารถลดเสี ยงได้มากที่สุด 15 dB รองลงมาคือที่ความถี่ 80 Hz และ100 Hz ลดได้
เท่ากันคือ 14.5 dB ส่วนย่านความถี่ที่ลดเสี ยงความถี่ต่าได้นอ้ ยที่สุดคือที่ 50 Hz สามารถลดเสี ยงรบกวนได้เพียง 10.4
dB เมื่อพิจารณาตลอดทั้งย่านความถี่โดยใช้วิธีการถ่วงน้ าหนักแบบ A ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับสามารถลด
เสี ยงลงได้ถึง 13.9 dB กราฟแสดงผลจากการวิเคราะห์เสี ยงที่ความถี่ต่างๆ เมื่อเปิ ดและปิ ดระบบควบคุมเสี ยงแบบ
ป้ อนกลับแสดงในรู ปที่ 11
ตารางที่ 2. เปรี ยบเทียบค่าระดับเสี ยงจากการวัดระดับเสี ยงในที่ความถี่ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งเฉพาะย่านความถี่และ
ตลอดย่านความถี่ของการควบคุมแบบป้ อนกลับ
วิธีการวัดเสียง

ความถี่

แบบพิจารณาเฉพาะย่านความถี่
SPL dB(Z)

50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

แบบพิจารณาตลอดทั้งย่านความถี่โดย
ใช้วิธีถ่วงน้ าหนักแบบ A dB(A)

86Hz

ระดับเสียง
ANC OFF
ANC ON
67.5 dB(Z)
57.1 dB(Z)
81.2 dB(Z)
66.2 dB(Z)
108.5 dB(Z)
94 dB(Z)
100.3 dB(Z)
85.8 dB(Z)
76.3 dB(Z)
62.2 dB(Z)
87.8 dB(A)

73.9 dB(A)

ระดับเสียงที่ลดลง
10.4 dB
15 dB
14.5 dB
14.5 dB
14.1 dB
13.9 dB

สรุปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เลือกบอร์ ด DE1-SoC มาใช้ในการประมวลผล เนื่ องจากบอร์ ดนี้ มีสะดวกใน
การพัฒนาภายใต้สภาพแวดล้อมปั จจุบนั ที่ มีการใช้ Windows 10 เมื่อเทียบกับบอร์ ด TMS320C ที่ตอ้ งใช้งานกับ
Windows XP ที่ถูกนาไปใช้กบั หลายงานวิจยั ที่ผ่านมา (Nimdum & Kuntanapreeda, 2001; Thassanamethin &
Srekitsuwan, 2008) จากผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้บอร์ด DE1-SoC ประมวลผลสาหรับระบบควบคุมแบบป้ อนไป
ข้างหน้า สามารถทาการลดระดับเสี ยงได้มากที่สุดถึง 20.4 dB ที่ยา่ นความถี่ 80 Hz ซึ่ งเป็ นย่านความถี่เป้ าหมายของ
การวิจยั แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากราฟแจกแจงความถี่ของแบบป้ อนไปข้างหน้าพบว่ามีบางความถี่ที่เมื่อเปิ ด
ระบบแล้วเสี ยงเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เช่นที่ยา่ นความถี่ 250 Hz และที่ 400 Hz ซึ่ งอาจเกิดจากการสะท้อนของเสี ยงในห้อง
เมื่อพิจารณาตลอดทั้งย่านความถี่โดยใช้วธิ ีการถ่วงน้ าหนักแบบ A ระบบควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้าสามารถลด
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เสี ยงลงได้ถึง 15.5 dB เมื่อเทียบกับการศึกษาเชิงทดลองการลดระดับเสี ยงรบกวนด้วยวิธี FXLMS (Kuntanapreeda
& Srekitsuwan, 2001) ซึ่งใช้หลักการควบคุมเป็ นแบบป้ อนไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน สามารถลดเสี ยงรบกวนได้ 2030 dB ที่ความถี่ 200 และ 300 Hz พบว่างานวิจยั ดังกล่าวสามารถลดระดับเสี ยงรบกวนได้มากกว่างานวิจยั นี้
เนื่องจากงานวิจยั นี้เป็ นการทดลองในห้องปฏิบตั ิการซึ่งควบคุมเสี ยงได้ยากกว่าการทดลองในท่อ

รู ปที่ 11. แสดงผลจากการวิเคราะห์เสี ยงที่ความถี่ต่าง ๆ ในสภาวะที่ทาการเปิ ดระบบ และทาการปิ ดระบบ ANC เมื่อ
ป้ อนสัญญาณเข้าแหล่งกาเนิดเสี ยงที่ความถี่ 86 Hz ในการควบคุมแบบป้ อนกลับ

ส่วนระบบควบคุมแบบป้ อนกลับนั้นสามารถทาการลดระดับเสี ยงได้ดด้ ีที่สุดที่ความถี่ 63 Hz ซึ่ งสามารถ
ลดเสี ยงได้ 15 dB(Z) ซึ่ งน้อยกว่าแบบป้ อนไปข้างหน้า 5.4 dB ส่ วนที่ยา่ นความถี่ 80 Hz ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของการ
วิจยั ระบบควบคุมเสี ยงแบบป้ อนกลับสามารถลดเสี ยงได้ 14.5 dB ซึ่ งเป็ นที่น่าพอใจ และเมื่อพิจารณาตลอดทั้ง
ย่านความถี่โดยใช้วิธีการถ่วงน้ าหนักแบบ A ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับสามารถลดเสี ยงลงได้ 13.9 dB ซึ่ งน้อย
กว่าแบบป้ อนไปข้างหน้า 1.6 dB เมื่อเที ยบกับผลการวิจยั เรื่ องการควบคุมเสี ยงรบกวนแบบป้ อนกลับด้วยกฏ
FXLMS (Nimdum & Kuntanapreeda, 2001) ซึ่งใช้หลักการควบคุมเป็ นแบบป้ อนกลับเช่นเดียวกัน สามารถลดเสี ยง
รบกวนได้ 25-35 dB ที่ความถี่ 220 และ 240 Hz พบว่างานวิจยั ดังกล่าวสามารถลดเสี ยงรบกวนได้มากกว่างานวิจยั
นี้ เนื่องจากงานวิจยั นี้ เป็ นการทดลองในห้องปฏิบตั ิการซึ่งควบคุมเสี ยงได้ยากกว่าการทดลองในท่อ
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เมื่อเปรี ยบกันระหว่างการควบคุมแบบป้ อนไปข้างหน้าและแบบป้ อนกลับ ถึงแม้ว่าระบบควบคุมแบบ
ป้ อนกลับจะสามารถลดเสี ยงรบกวนความถี่ ต่ าได้น้อยกว่าแบบป้ อนไปข้างหน้า แต่ขอ้ ดี ของระบบควบคุมแบบ
ป้ อนกลับคือระบบจะมีเสถียรภาพดีกว่าคือเมื่อเกิดการสัน่ สะเทือนของไมโครโฟนหรื อมีลมพัดเข้าไมโครโฟนจะไม่
มีปัญหากับระบบมากนักเนื่ องจากไม่มี secondary path (Junsupasen et al., 2018) จึงเป็ นไปได้ที่สามารถนาทั้งสอง
วิธีการไปทดลองใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
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