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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเชิงทดลองคลื่นความดันหนึ่งลูกในระบบทอ กรณีติดตั้งหมอพักชนิด
สะทอนเสียง ในการศึกษานี้ ใชอุปกรณกําเนิดคลื่นความดันแบบหนึ่งลูกขนาดความจุ 625 cm3 ซึ่ง
จําลองเทากับปริมาตรหนึ่งกระบอกสูบของเครื่องยนตดีเซลสี่สูบความจุ 2500 cm3 ควบคุมการเปดปด
วาลวกระบอกสูบดวยชุดนิวแมติกส ใชทอตรงทองเหลืองเสนผาศูนยกลาง 43 mm ยาว 6 m กรณี
ติดตั้งหมอพักไอเสียชนิดสะทอนคลื่นเสียงจะติดตั้ง ณ ตําแหนง 1/2 ของความยาวทอ ทําการวัด
ความดันสถิต ณ ตําแหนงหางจากกระบอกสูบ 0.1 m, 2.5 m และ 5.9 m สําหรับกรณีทอตรง
และสําหรับกรณีติดตั้งหมอพัก จะทําการวัดความดันตําแหนงหางจากกระบอกสูบ 0.1 m ตําแหนง
หนาหมอพัก 0.5 m หลังออกจากหมอพัก 2 m และตําแหนงปลายทอ 1 m ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวา ความดันเมื่อออกจากอุปกรณกําเนิดคลื่นความดันแบบหนึ่งลูกเขาสูระบบทอ จะมีคา
ความดันลดลงอยางมาก แตอยางไรก็ตาม ยังมีคาสูงกวาความดันบรรยากาศ ขนาดแอมปลิจูดของ
คลืน่ ความดันจะลดลงตามความยาวของทอเนือ่ งจากผลของความเสียดทาน เมือ่ คลืน่ เคลือ่ นทีถ่ งึ ปลายทอ
จะมีการสะทอนความดันยอนกลับทีม่ คี า ตํา่ กวาบรรยากาศหรือกลับเฟส เมือ่ ติดตัง้ หมอพักชนิดสะทอนเสียง
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จะมีการสะทอนคลื่นจากหมอพักในลักษณะกลับเฟสเสมือนปลายทอเปด และมีจํานวนลูกคลื่นเพิ่ม
เปนสองเทาของกรณีที่ ไมติดตั้งหมอพัก เห็นชัดเจนวาคลื่นความดันเมื่อเคลื่อนที่ผานหมอพักจะยัง
คงมีเฟสเชนเดิม แตมีขนาดแอมปลิจูดลดลงอยางมาก และจะมีการสิ้นสูญอยางรวดเร็วจากการสะทอน
เพียงไมกี่ครั้ง
คําสําคัญ : คลื่นความดัน; ระบบทอ; หมอพัก; ความดันสถิต

Abstract
This research aims to experimentally study the pressure wave in pipe system
installing a reflective silencer. In the present study, the single pulse pressure
wave generator with volume 625 cm3 that is the same as a cylinder volume
of 2500 cm3 four strokes diesel engine have been prepared. The pneumatic system
has been employed to control the valve. The 43 mm inner diameter brass with
6 m length was tested. In the case of installing reflective silencer, it was placed
at center of the pipe. Several pressure sensors were employed to measure the
real time static pressure at the positions 0.1, 2.5 and 5.9 m from the pressure wave
generator for the pipe without the reflective silencer. In the case with the
reflective silencer, the static pressures were measured at position 0.1 from the
cylinder, 0.5m in front of the silencer, 2 m after the silencer and 1 m from
the end. The results indicated that there were extremely pressure drop across the
valve but it was higher than the atmospheric pressure. The amplitude of pressure
wave gradually decreases along the pipe due to the effect of friction. When the
pressure wave propagates to the open end of the pipe, the pressure wave was
reflected with phase change that is vacuum pressure. The installing reflective
silencer affects to the reflection of pressure wave, which have the phase change
as the open end. There were double pressure waves occur in pipe at the upstream side.
Obviously, the phase of the throughout pressure wave across the reflective silencer
did not change but the amplitude extremely decrease. The pressure wave was
rapidly vanished in a few reflection times.
Keywords : Pressure wave; Pipe system; Silencer; Static pressure

124 การศึกษาเชิงทดลองคลืน่ ความดันหนึง่ ลูกในระบบทอกรณีตดิ ตัง้ หมอพักชนิดสะทอนเสียง
บทนํา
หมอพักไอเสียเปนสวนประกอบที่สําคัญในระบบไอเสียเครื่องยนต ซึ่งประสิทธิภาพการทํางานของหมอพัก
ไอเสียจะมีผลตอระดับความดันของเสียงของเครื่องยนต และมีผลตอการสูญเสียกําลังของเครื่องยนต
ดวย มีนักวิจัยหลายคน (PanigrahiS N, Munjal M L., 2007; Shao Y L., 2011; Yasuda T,
2013; Mimani A and MunjalM L., 2011; Banister F K and Mucklow GF, 1948)
ไดศึกษาเกี่ยวกับหมอพักไอเสียของรถยนตหรือเครื่องยนตสันดาปภายใน (PanigrahiS N, Munjal
M L., 2007) ซึง่ เปนจุดสําคัญของหมอพักไอเสียรถยนตเชิงพาณิชยดว ย ปกติแลวก็มโี ครงสรางทีซ่ บั ซอน
และยากในการวิเคราะห (PanigrahiS N, Munjal M L., 2007) เพื่อที่จะแกปญหาเกี่ยวกับหมอพัก
ไอเสียแบบดั้งเดิม เชน เรื่องของการลดเสียงในชวงความถี่ตํ่า ความถี่สูงและความตานทานไอเสีย
(Shao Y L., 2011; Yasuda T, 2013) จึงไดมีการศึกษาทั้งวิธีการสรางแบบจําลองและการทดลอง
(Banister F K and Mucklow GF, 1948) จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสนามการไหลภายใน
และสนามเสียงของหมอพักไอเสีย มีความซับซอนมาก ประสิทธิภาพการทํางานของหมอพักไอเสีย
มีผลกระทบไมเพียงแคลดเสียงของเครือ่ งยนตแตยงั มีผลกระทบตอทัง้ ระบบ และนอกจากนัน้ ยังมีผลกระทบ
ตอสมรรถนะของเครื่องยนตอีกดวย โดยสวนใหญจะนิยมใชวิธีทางความถี่ (Frequency domain)
(PanigrahiS N, Munjal M L., 2007; Shao Y L., 2011; Yasuda T, 2013; Mimani A
and MunjalM L., 2011; Banister F K and Mucklow GF, 1948) เพื่อออกแบบหมอพักไอเสีย
ซึ่งไดจากการลองผิดลองถูกและจากประสบการณ มีเปาหมายเพื่อลดความดังเสียงของเครื่องยนตเพียง
อยางเดียว โดยไมไดคํานึงถึงผลของความดันในระบบทอไอเสีย ซึ่งความดันมีผลตอของสมรรถนะของ
เครื่องยนตเปนอยางมาก ตอมาไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับผลของความดันที่ชื่อวา Wave action method
เปนทฤษฎีพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของคลื่นความดัน (Banister F K and Mucklow GF, 1948;
KandylasI P, Stamatelos A M., 1999) นอกจากนั้นยังนําไปศึกษาการออกแบบหมอพักไอเสีย
โดยนํามาวิเคราะหระบบทอรวมไอดีและทอไอเสีย ศึกษาการเคลื่อนที่ของคลื่นความดันในกรณีตดิ ตัง้
หมอพักไอเสียและไมตดิ ตัง้ หมอพักไอเสีย ทัง้ วิธสี รางแบบจําลองและวิธกี ารทดลอง (Wallace F J., 1954)
พบวา คลื่นความดันมีลักษณะการเพิ่มและลดในลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลตอการคายไอเสียออกจาก
เครื่องยนตมีนักวิจัยไดทําการศึกษาการเคลื่อนที่ของคลื่นความดันขนาดใหญ หนึ่งลูกผานหมอพักแบบ
เฮลมโฮลตซ (วิกรม, 2536) โดยการปลอยคลื่นความดันขนาดใหญจากเครือ่ งกําเนิดคลืน่ ความดันแบบ
วาลวเปดอยางรวดเร็วตามแนวนอน (Fast action valve type-H) ผานระบบทอเขาสูหมอพักแบบ
เฮลมโฮลตซ แลวปลอยสูบรรยากาศ ผลการทดลองพบวา คลื่นความดันมีคาลดตํ่าลงตามระยะทางตาม
แนวท อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากแรงเสี ย ดทานผิ ว และเกิ ด การสะท อ นของคลื่ น ที่ รู เ จาะของหม อ พั ก และ
ปลายทอ จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา คลื่นความดันมีผลกระทบตอสมรรถนะของเครื่องยนต
ซึ่งคลื่นความดันมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะการติดตั้งทอไอเสียและหมอพัก
ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงมีเปาหมายที่จะทําการศึกษาเชิงทดลองผลของคลื่นความดันหนึ่งลูกคลื่นในระบบทอกรณีติดตั้ง
หมอพักชนิดสะทอนเสียง
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ทฤษฎี
1) การเคลื่อนที่ของคลื่นความดันในทอ
การเคลื่อนที่ของคลื่นความดันที่มีขนาดเล็กหรือคลื่นเสียง (Acoustic waves) และคลื่น
ที่มีความดันขนาดใหญหรือคลื่นแอมปลิจูดจํากัด (Finite amplitude waves) สามารถจําแนก
ออกเปนสองแบบดวยกันคือคลื่นความดันอัด (Compression waves) และคลื่นความดันขยาย
(Expansion waves) ดังรูปที่ 1 (a) และ (b) ตามลําดับ โดยคลื่นทั้งสองจะเคลื่อนที่ผานกาซ
ที่มีความดันสัมบูรณเทากับ
และมีอุณหภูมิสัมบูรณเทากับ กรณีของคลื่นความดันอัดดังรูปที่
1(a) คลื่นและอนุภาคของกาซเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหอนุภาคของกาซมีความหนาแนน
เพิ่มขึ้น สําหรับกรณีคลื่นความดันขยายดังรูปที่ 1 (b) คลื่นความดันจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงขามกับ
อนุภาคสงผลใหเกิดการขยายตัวของกาซ
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(b)
รูปที่ 1 คลื่นความดัน : (a) คลื่นความดันอัด (b) คลื่นความดันขยาย
หมอพักชนิดสะทอนคลื่นเสียง
รูปที่ 2 แสดงกายภาพของหมอพักชนิดสะทอนคลื่นเสียง (Reflective silencer) มีหลักการ
ทํางานดังนี้ คือ สะทอนคลื่นเสียงกลับไปยังแหลงตนกําเนิดเสียง และทําหนาที่ลดพลังงานของ
คลื่นเสียงลง สงผลตอการลดลองของพลังงานในระบบ ดังนั้นหมอพักไอเสียจึงสงผลตอพลังงาน
การไหลของกาซในระบบทอ ซึ่งสงผลตอการสูญเสียพลังงานของเครื่องยนต หรืออาจจะสงผลตอ
การเพิ่มสรรถนะของเครื่องยนตได ถาออกแบบหมอพักที่เหมาะสม

126 การศึกษาเชิงทดลองคลืน่ ความดันหนึง่ ลูกในระบบทอกรณีตดิ ตัง้ หมอพักชนิดสะทอนเสียง

รูปที่ 2 กายภาพของหมę อพักชนิดสะทอนคลื่นเสียง

ę

อุปกรณและวิธีการทดลอง
รูปที่ 3 และ 4 แสดงแผนผังอุปกรณการทดลองกรณีไมติดตั้งและติดตั้งหมอพักไอเสีย ตามลําดับ
ชุดอุปกรณการทดลองประกอบดวย เครื่องกําเนิดคลื่นความดันชนิดหนึ่งลูกขนาดความจุกระบอกสูบ
625 cm3 ซึ่งมีความจุเทากับหนึ่งสูบของเครื่องยนตสี่สูบขนาด 2500 cm3 มีวาลวเปดปดลักษณะ
เชนเดียวกับวาลวไอดีรถยนต ควบคุมการปดปดดวยชุดนิวแมติกซ ใชทอ ทองเหลืองขนาดเสนผาศูนยกลาง
43 mm ยาว 6 m ติดตั้งเชื่อมตอตรงกับกระบอกสูบ ใชเซ็นเซอร MPX5500DP วัดความดันสถิตย
ณ ตําแหนงออกจากกระบอกสูบ 0.1 m(P1), 2.5 m(P2) และ 5.9 m (P3) ดังรูปที่ 3 สําหรับ
กรณีติดตั้งหมอพัก ดังรูปที่ 4 จะทําการติดตั้งหมอพักชนิดสะทอนคลื่นเสียง ณ ตําแหนงกึ่งกลางทอ
ทําการวัดความดันสถิตย 4 ตําแหนง คือ ตําแหนงออกจากกระบอกสูบ 0.1 m (P1), ตําแหนง
กอนเขาหมอพัก 0.5 m(P2) ออกจากหมอพัก 0.1 m(P3) และตําแหนงหางจากทางออก 1 m (P4)
ในการดําเนินการทดลอง จะทําการอัดอากาศเขาสูกระบอกสูบใหไดความดัน 3 bar ดวยเครื่องอัดอากาศ
ทําการเปดวาลวกระบอกสูบดวยอุปกรณนวิ แมติกสและปดทันที เพือ่ ใหเกิดคลืน่ ความดันหนึง่ ลูกทีเ่ คลือ่ น
เขาสูระบบทอ แลวทําการวัดความดันสถิตยแบบ Real time เพื่อศึกษาลักษณะของลูกคลื่นที่เกิดขึ้นใน
ระบบทอ

รูปที่ 3 แผนผังอุปกรณการทดลองกรณีไมติดตั้งหมอพักไอเสีย
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รูปที่ 4 แผนผังอุปกรณการทดลองกรณีติดตั้งหมอพักไอเสีย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการทดลองสงคลื่นความดันจากอุปกรณกําเนิดคลื่นความดันหนึ่งลูกคลื่นเขาสูระบบทอตรง รูปที่ 5
เห็นชัดเจนวา การเคลื่อนที่มีลักษณะเปนคลื่น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี สังเกตเห็นวา ลูกคลื่น
ที่ออกจากกระบอกสูบสูระบบทอจะมีคาแอมปลิจูดสูงกวาความดันบรรยากาศ (รูปที่ 5 (a)) เมื่อเคลื่อนที่
ไปตําแหนงที่ 2 และตําแหนงวัดที่ 3 ซึ่งอยูที่จุด กึ่งกลางทอ (รูปที่ 5 (b)) และตําแหนง 3/4
(รูปที่ 5 (c)) ของทอ พบวาคาแอมปลิดจูดลดลงซึ่งเกิดจากความเสียดทานในระบบทอ พิจารณาคลื่น
ลูกที่สอง ซึ่งมีความดันตํ่ากวาบรรยากาศ เปนผลจากการสะทอนกลับเฟสจากปลายทอเปดดานขาออก
สําหรับลูกที่สองของรูปที่ 5 (a) มีลักษณะเปนระฆังควํ่าที่มีขนาดแอมปลิดจูดตํ่ากวาตําแหนงอื่นมาก
เนื่องจากการเสริมกันของคลื่นลูกที่ยอมมาจากทางออก และการสะทอนแบบเฟสคงเดิม ณ ตําแหนง
กระบอกสูบ ซึง่ วาลวมีการปดแลว สะทอนกลับไปเสริมใหความดันตํา่ ลังไปอีกเปนเทาตัว สําหรับรูปที่ 5 (b)
และ (c) แสดงใหเห็นถึงคลื่นสองลูกที่เคลื่อนที่สวนทางที่มีเฟสเดียวกัน สังเหตุเห็นชัดเจนวา แอมปลิดจูด
จะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดลงมากนอยขึ้นอยูกับความเรียบของผิวทอ
รูปที่ 6 แสดงลักษณะลูกคลื่นในระบบทอยาว 6 เมตร เมื่อติดตั้งหมอพักไอเสียรถยนตชนิด
สะทอนคลื่นเสียง ณ ตําแหนงกึ่งกลางทอ ทําการวัดความดันสถิตย ณ ตําแหนงขาออกกระบอกสูบ
กอนเขาหมอพัก และหลังจากออกจากหมอพัก พบวาลักษณะลูกคลื่นมีลกั ษณะเปนไซนเวฟ จํานวน
มากกวาทอตรง 2 เทา ดังรูปที่ 6 (a) มีลักษณะการทอนกลับเฟส เชนเดียวกันทอปลายเปด ดังนั้น
แสดงใหเห็นวาหมอพักชนิดสะทอนคลืน่ เสียงทําหนาทีส่ ะทอนคลืน่ ความดันเหมือนปลายเปดทอ แตสง ผล
ตอการลดลงของคลื่นความดันอยางมากเมื่อมีการสะทอน ซึ่งเห็นชัดเจนจากรูปที่ 6 (c) เมื่อความดัน
ออกจากหมอพักจะมีขนาดแอมปลิดจูดลดลงอยางมาก แสดงวาหมอพักมีผลตอการลดลงของความดัน
อยางมีนยั สําคัญ เมือ่ พิจารณาการเปลีย่ นเฟส พบวาเมือ่ ความดันออกจากหมอพักไอเสียยังคงมีเฟสคงเดิม
เมื่อคลื่นสะทอครั้งที่ 2 ดานขาออกจากหมอพัก พบวามีการสะทอนกลับในลักษณะเฟสคงเดิมเสมือน
ทอปลายปด แตขนาดแอมปลิดจูดตกลงคอนขางมาก ทําใหมีการสิ้นสูญของคลื่นอยางรวดเร็ว
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(c)
รูปที่ 5 คลื่นความดันในทอตรง เมื่อความดันเกจในกระบอกสูบเทากับ 3.0 บารณ ตําแหนงวัดหางจาก
กระบอกสูบ (a) 0.1 m, (b) 2.5 mและ (c) 5.9m
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(d)
รูปที่ 6 คลืน่ ความดันในทอกรณีทม่ี กี ารติดตัง้ ทอพักไอเสียณตําแหนงวัด (a) ตําแหนงออกจากกระบอกสูบ
0.1 m (P1) (b) ตําแหนงกอนเขาหมอพัก 0.5 m(P2) (c) ตําแหนงออกจากหมอพัก 1 m (P3)
และ (d) ตําแหนงหางจากทางออก 0.1 m (P4)
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สรุปผล
การศึกษาเชิงทดลองคลื่นความดันหนึ่งลูกในระบบทอกรณีติดตั้งหมอพักชนิดสะทอนเสียง มีการศึกษา
เปรียบเทียบกับระบบทอตรงกรณีไมติดตั้งหมอพัก สามารถสรุปไดดังนี้
1. มีการสูญเสียความดันอยางมาก เมื่อคลื่นความดันเคลื่อนที่ออกจากกระบอกสูบสูทอ
2. แอมปลิจูดของคลื่นความดันลดลงตามความยาวทอและระยะเวลา เนื่องจากผลของความ
เสียดทาน และการสูญเสียเนื่องจากการสะทอน
3. จํานวนลูกคลื่นดานขาเขาเมื่อติดตั้งหมอพักไอเสียมีจํานวนเพิ่มขึ้น 2 เทาของกรณีไมติดตั้ง
หมอพัก และลักษณะการสะทอนคลื่นเสียงของหมอพัก แสดงพฤติกรรมเสมือนทอปลายเปด แตมีการ
สูญเสียความดันมากกวา
4. คลื่นความดันเมื่อคลื่นที่ผานหมอพักไอเสียจะมีการลดขนาดแอมปลิดจูดอยางมากและ
จะมีการสิ้นสูญอยางรวดเร็วจากการสะทอนของหมอพักไอเสีย
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