การเตรยมความพรอม
การเตรี
ยมความพรอม
การใชงานเครื่องวัดเสียง
โดย สุรัตน ลีอุดมวงษ
หองปฏิบัติการเสียง
หองปฏบตการเสยง
ฝายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน
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อุปกรณ
 เครื่องวัดระดับเสียง หรือ
ชุดเครื่องมือวัดระดับเสียง
(S
(Sound
d level
l
l meter
t /
Sound measuring equipments)
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1

อุปกรณ
 การพิจารณาเลือกเครือ
่ งวัดระดับเสียง


ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61672-1
ผลตตามมาตรฐาน
61672 1



ระดับความถูกตอง Class 1



เครื่องวัดระดับเสียง จะตองไดรับการสอบเทียบ ตาม
มาตรฐาน IEC 61672-3 ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป
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อุปกรณ
 การพิจารณาเลือกเครือ
่ งวัดระดับเสียง


ผลการสอบเทียบผานเกณฑตามมาตรฐาน IEC 61672
กําหนด



วันที่ใชงานเครื่องวัดระดับเสียง จะตองอยูในชวง 2 ปนับ
จากวันที่สอบเทียบครั้งสุดทาย



อุปกรณทุกชิ้นตองสมบูรณไม แตก หัก ราว
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อุปกรณ
 การพิจารณาเลือกเครื่องวัดระดับเสียง


ไมโครโฟน สามารถถอดแยกออกจาก p
preamplifier
p
ได

ส่วนประกอบของมาตรระดับเสียง
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อุปกรณ
 เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียงอางอิง
และคาที่ไดจากการสอบเทียบ
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อุปกรณ
 การพิจารณาเลือกเครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง


ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60942
ผลตตามมาตรฐาน



ระดับความถูกตอง (Class) จะตองอยูในระดับเดียวกันกับ
SLM หรือดีกวา
Sound Level Meter

Sound calibrator

Class 1

Class 1

Class 2

Class1 หรือ Class 2
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อุปกรณ
 การพิจารณาเลือกเครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง


Sound
S
d calibrator
lib t ทใชคู
ี่ใ  ก
 ับ SLM ควรจะตองเป
 ปนรุน
 ทผู
ี่ ผ
 ลต
ิ
แนะนําใหใชคูกัน



อุปกรณแปลงขนาดไมโครโฟน (Adapter) ควรเปนอุปกรณที่
ผลิตมาเฉพาะเครื่องรุนนั้นๆ



เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง จะตองไดรับการสอบเทียบ ตาม
มาตรฐาน IEC 60942 ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป
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อุปกรณ
 การพิจารณาเลือกเครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง


วันทีใ
่ ชงานเครือ
่ งวัดระดับเสียง จะตองอยูในชวง 1 ปนับจาก
วันที่สอบเทียบครั้งสุดทาย



ผลการสอบเทียบผานเกณฑตามมาตรฐาน IEC 60942
กําหนด



อุปกรณทุกชิ้นตองสมบูรณไม แตก หัก ราว
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อุปกรณ
• อุปกรณวัดระยะและมุม
• คูมือการใช
ใ งานเครื่องวัด
ั ระดับ
ั เสียง และเครือ
่ งกําเนิด
สัญญาณเสียง
• คาที่ไดจากการสอบเทียบ ของเครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง
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5

การตรวจสอบการทํางาน
 ประกอบอุปกรณของเครื่องวัดระดับเสียง เขาดวยกัน เหมือน
การใชงาน
ไมโครโฟน

Preamplifier

สายต่อ
(Extension Cable)

ตัวเครื่อง
(ส่วนประมวลผล)

 เปดเครื่อง และทดลองตั้งคาตางๆ ดูวาเครื่องตอบสนองปกติ
 เตรีย
ี มขอ
 มูลตา งๆ เชน
 คา แก (Correction) คา ระดับ
ั เสีย
ี งของ
เครื่องกําเนิดเสียง (ไดจาก Certificate)

11

ตัวอยางการรายงานผลการสอบเทียบ
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6

ตัวอยางการรายงานผลการสอบเทียบ
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อุปกรณ
 เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียงอางอิง รุน
 ที่ผูผลิตแนะนําวาใหใชคูกัน หรือ
เปนเครื่องที่มรี ะดับความดันเสียง และความถี่เสียง เทากับทีค
่ ูมือมาตร
ระดับเสียง แนะนํา
 คาทีไ
่ ดจากการสอบเทียบเครื่องกําเนิดสัญญาณเสียงอางอิง
 คูมือการใชงานมาตรระดับเสียง
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7

ขั้นตอน
 ศึกษาวิธีการปรับตั้งคามาตรระดับเสียง
(SLM) ในคูมือสําหรับการปรับคาความ
ถูกตองของมาตรระดับเสียงรุนนั้นๆ
 เลือกใช sound calibrator
แนะนําใหใชคูกัน

ที่ผูผลิต

 เปดเครื่องมาตรระดับเสียง (SLM)
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ขั้นตอน
 ทํ า กา ร ปรั บ ตั้ ง ช ว ง กา ร วั ด ( range),
time-weighting(fast/slow)
และ
frequency weighting (A/C/Z) ตาม
คูมือ
 อุปกรณสําหรับแปลงขนาดไมโครโฟน
(adapter) จะตองเปนชนิดที่ใชคูกันกับ
sound calibrator นั้นๆ โดยเฉพาะ
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8

คํานวณหาคาแก เนื่องจากความดันบรรยากาศ ขณะที่ทําการวัด

L p  20 log10

Pa
1013 hPa

dB

Reference environmental condition
Temperature : 23 C

Pa = ความดันบรรยากาศขณะวัด

Pressure : 101.325 kPa
Humidity : 50 %Rh

SPL = SPLCert + LP
โดย SPL

คือระดับเสียงที่จายออกจากเครื่องกําเนิดเสียง

SPLCert คือระดับเสียงที่ไดจากการสอบเทียบ
LP

คือคาแกเนื่องจากความดันบรรยากาศ
17

ขั้นตอน
 นําคาระดับความดันเสียงของเครื่องกําเนิดเสียง
ทําการแกคาไมโครโฟนตามที่ระบุไวในคูมือ
Example
ในกรณี ใช NL-21 (SLM) คูกับ NC-74 (SC)
คา SPL ที่ไดจากการสอบเทียบ = 94.2 dB
จากขอมูลในตาราง
หมายความวา ถาใช SC รุน NC-74 ปรับคาความถูกตอง
ใหกบ
ั SLM รุน NL-21 จะตองปรับคาใหหนาจอของ SLM
อานคาลดลง 0.1 dB (94.0 dB - 93.9 dB)

ดงนน
ดั
งนั้น ถา
ถา SC รุ
รน NC-74
NC 74 จายเสยงออกมา
จายเสียงออกมา 94.2
94 2 dB
SLM รุน NL-21 จะตองอานคาได
= 94.2 dB - 0.1 dB = 94.1 dB
 จะตองปรับคา ใหสวนแสดงผลของ NL-21 (SLM)
อานคาใหได 94.1 dB นั่นเอง

ค่า nominal SPL ของ sound calibrator
- รุ่น NC-74 คือ 94 dB
- รุ่น NC-72 คือ 114 dB
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9

ขั้นตอน
 สวมไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
(SLM)

เขาไปใน

coupler

ของ



Sound calibrator



Sound calibrator

เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียงอางอิง
(sound

calibrator)

โดยใหหนา

ไมโครโฟนแนบสนิทกับบารับขางใน

micrrophone

coupler
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ขัน
้ ตอน
 เปดเครื่อง sound calibrator รอประมาณ
20
20-30
30 วนาท
วินาที
 ทําการปรับตั้งคาบนเครื่อง SLM
 ถอด sound calibrator และสวมใหมอีกครั้ง
 ออกจากเมนูการปรับตั้งคา
 ตั้งเครื่องวัดระดับเสียงใหสอดคลองกับคา
ระดับเสียงที่จายจากเครื่องกําเนิดเสียง
 เปดเครอง
ป
รื่
sound
d calibrator
lib t
ร ปร
รอประมาณ
20-30 วินาที
 อานคาบนเครื่อง SLM คาที่ไดจะตองมีคา
เทากับที่เราทําการปรับไว บันทึกคา
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10

ขัน
้ ตอน
 เปดเครื่องวัดระดับเสียง ปรับตั้ง function ใหสอดคลองกับคาระดับเสียงที่
จายจากเครองกาเนดเสยง
จายจากเครื่องกําเนิดเสียง (เหมอนกบการวดหลงการปรบคาความถู
(เหมือนกับการวัดหลังการปรับคาความถกต
กตอง)
อง)
 สวมไมโครโฟนในเครื่องกําเนิดเสียง
 เปดเครื่อง sound calibrator รอประมาณ 20-30 วินาที
 อานคาบนเครื่อง SLM บันทึกคา
หมายเหตุ
หากคาระดับเสียงที่อานได กอนและหลังการวัดตางกัน
- ตองไมเกิน ±0.5 dB สําหรับ SLM Class 1 และ
- ตองไมเกิน ± 1.0 dB สําหรับ SLM Class 2
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ขอบคุณค่ะ
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