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บทคัดย่ อ
โครงงานนี เป็ นโครงงานเกียวกับการศึกษาพฤติกรรมทางพลศาสตร์ ของห้องประชุม โดยใช้ผลการทดสอบ Ambient Vibration test และผลการ
จากวิเคราะห์แบบจําลองด้วย Finite Element Method ซึงพฤติกรรมทางพลศาสตร์จะแสดงออกมาในรู ปของความถีธรรมชาติ และรู ปร่ างการสันไหว
โครงงานนี ได้เปรี ยบเทียบพฤติกรรมทางพลศาตร์กบั พฤติกรรมของแบบจําลอง เพือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมทีแท้จริ งของห้องประชุม ซึงอาจแตกต่างกับ
พฤติกรรมของแบบจําลอง แต่เนืองจากค่าใช้จ่ายในการทดสอบพฤติกรรมทางพลศาสตร์มีคา่ ใช้จ่ายทีสูงและมักทดสอบเฉพาะโครงสร้างทีมีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจ จึงไม่นิยมทดสอบ ผูจ้ ดั ทําจึงศึกษาหาวิธีการทดสอบด้วยวิธีอืนทีมีราคาถูก และสามารถทดสอบพฤติกรรมเบืองต้นได้ คือ ใช้ iPhone4s / iPad2 ใน
การวัดการสันไหว นอกจากนียังทําการศึกษาเพือประเมินสภาพการใช้งานของห้องประชุมนีอีกด้วย

ABSTRACT
This project studies the dynamics of the conference room. By using Ambient Vibration test and Finite Element Method, the dynamic behaviors
of the conference room can be expressed in terms of natural frequencies and modeshapes. This project compares the dynamic behavior of the actual
structure and its finite element model, which may be different from the behavior of the actual structur. However, due to the cost of the dynamic behavior
test that is very expensive and often used only structures that are important to the economic value, this study present the other way to test by using
iPhone4s / iPad2. The serviceability of this conference room is also discussed.

1. ทีมาและความสํ าคัญของปัญหา
โครงสร้างในงานวิศวกรรมโยธาจะต้องปลอดภัยและใช้งานได้
อย่างไม่มีปัญหา เพือให้ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา
ปั จจุบนั ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์วเิ คราะห์ออกแบบก่อนจะก่อสร้างจริ ง การ
วิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ต้องใช้สมมติฐานซึงควรจะสอดคล้องกับ
โครงสร้างจริ งให้มากทีสุด เช่น จุดรองรับ(support) วัสดุ(material)
นําหนักทีกระทํา(load) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามพฤติกรรมโครงสร้างจริ ง
อาจแตกต่างกับสมมติฐานในแบบจําลองก็เป็ นได้
ในกรณีโครงสร้างปกติทีก่อสร้างกันทัวไป ความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมโครงสร้างจริ งกับไฟไนต์เอลิเมนต์อาจมีไม่มากนัก และ
ความแตกต่างดังกล่าวได้ถูกเผือไว้ในรู ปของตัวประกอบความ
ปลอดภัยแล้ว ขณะทีโครงสร้างทีมีลกั ษณะพิเศษ ความแตกต่าง
ระหว่างพฤติกรรมโครงสร้างจริ งกับไฟไนต์เอลิเมนต์อาจมีมากและ
อาจส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการใช้งานของโครงสร้างอย่างมาก
พฤติกรรมจริ งของโครงสร้างใดๆ หาได้จากการทดสอบหา
คุณสมบัติทางพลศาสตร์ เช่น ความถีธรรมชาติ รู ปร่ างการสันค่าต่างๆ
เหล่านี จะเป็ นตัวบ่งชีว่าแบบจําลองกับโครงสร้างทีก่อสร้างไปแล้ว
จริ งแตกต่างกันเพียงใด ทังนีเพือป้ องกันปัญหาด้านความความ
ปลอดภัยและการใช้งานทีอาจจะเกิดขึนภายหลัง อย่างไรก็ตามการ
ทดสอบดังกล่าวมีคา่ ใช้จ่ายสูงมาก จึงจํากัดแต่เพียงโครงสร้างที
ซับซ้อน หรื อมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น สะพานแขวน สะพาน
ขึง เป็ นต้น
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ซึงมีหอ้ งประชุม
ทีชัน 3 ห้องประชุมดังกล่าวเป็ นโครงสร้างคล้ายกับคานยืน ทีอาจจะมี
พฤติกรรมทีต่างกับโครงสร้างทัวไป และจากความร่ วมมือระหว่าง
บุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทาํ การทดสอบวัดการสันไหวตามสภาวะ
แวดล้อม (Ambient Vibration) เพือหาค่าคุณสมบัติทาง
พลศาสตร์ของห้องประชุมดังกล่าว
โครงงานทางวิศวกรรมนี เพือนําข้อมูลทีมาใช้ เพือตรวจสอบ
พฤติกรรม นอกจากนี ยังใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการ
ประเมินสภาพการใช้งานของห้องประชุม แต่เนืองการทดสอบการ
สันสะเทือนไหวตามสภาวะแวดล้อมมีคา่ ใช้จ่ายทีสูงมาก โครงงานทาง
วิศวกรรมนีจึงได้ศึกษาความเป็ นไปได้ทีจะนําโทรศัพท์มือถือมา
ประเมินพฤติกรรมจริ งของห้องประชุมดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ของ
โครงงานทางวิศวกรรมมีดงั นี

2. วัตถุประสงค์
2.1 ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างพฤติกรรมทางพลศาสตร์ กับ แบบจําลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ โดยใช้หอ้ งประชุมชัน 3 อาคาร 9 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นกรณี ศึกษา
2.2 ตรวจสอบพฤติกรรมการสันไหวของห้องประชุมฯ ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที
ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล หรื อไม่
2.3 ศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้ iPhone4 หรื อ iPad2 ในการวัด
พฤติกรรมการสันไหวของโครงสร้าง

3. ขันตอนและวิธีการดําเนินการศึกษา
3.1 เก็บข้อมูลทีจะนํามาสร้างแบบจําลองห้องประชุมฯ
3.2 นําข้อมูลทีได้ไปสร้างแบบจําลอง 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SAP2000
3.3 วิเคราะห์ผลการคํานวณต่างๆ ของแบบจําลองผ่านโปรแกรม
3.4 ศึกษาผลการวัดการสันไหว ( Ambient Vibration Test )ของห้องประชุม
ชัน 3 อาคาร 9 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ขอ้ มูลการทดสอบของ
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.5 วิเคราะห์ผลการทดสอบการวัดการสันไหวของห้องประชุมฯ โดยใช้
โปรแกรม MATLAB
3.6 เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์แบบจําลองจากโปรแกรม และผลจากการ
ทดสอบ Ambient Vibration Test เพือดูความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม
3.7 ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะการใช้งานของห้องประชุมฯ โดยใช้ผลการ
วิเคราะห์ความเร็ วการสันไหวทีได้จากโปรแกรม MATLAB กับมาตรฐาน
ของเยอรมัน ( DIN 4150-3 )
3.8 ใช้ iPhone4 หรื อ iPad2 วัดการสันไหวของห้องประชุม แล้วเปรี ยบเทียบ
กับผลจากการทดสอบ Ambient Vibration Test ว่าสามารถหาความถี
ธรรมชาติแบบคร่ าวๆได้หรื อไม่

4. ผลการดําเนินการศึ
น กษา
4.1 การเปรียบเทียบแบบจําลองไไฟไนต์ เอลิเมนต์ และพฤติ
แ
กรรมจริง
ของห้ องประชุ ม พฤติกรรมทางพพลศาสตร์ จากแบบบจําลองไฟไนต์ เอล
อ
เมนต์
รู ปที 4.1 รู ปแบบบการสันไหวและความถีธรรมชาติ ของแบบจําลองไไฟ
ไนต์เอลิเมนต์

ผลกาารวัดและผลวิเครราะห์ รูปร่ างการสันนและความถีธรรมมชาติ
การวิเคราะห์ผลจากกการทดสอบพฤติติกรรมทางพลศาสสตร์ โดยใช้
โปรแแกรม MATLAB เพือศึกษาและหา ค่าความถีธรรมชชาติ และรู ปร่ างการ
สัน ขของห้องประชุมไดด้ผลดังนี
ผลกาารวิเคราะห์ชุดข้อมู
อ ล "kast 1642" จจากการทดสอบ Ambient
A
Vibrationn
Test

รู ปที 4.3 ตําแหน่งการวางหัวววัดเพือเก็บข้อมูล "kast1642"

4.2 พฤติกรรมททางพลศาสตร์ จากกการวัดการสันไหวตามสภาวะ
แวดล้ อม

รู ปที 4.4 กราฟ
ก Time seriess ของชุดข้อมูล "kkast1642"
จาากกราฟในรู ปที 4.4
4 พบว่าทีตําแหนน่ง AL , AR , BRR , BL ความเร็ ว
สู งสุดในการเคลื
ด
อนทีในแนวดิ
ใ
งเท่ากับ 88.27, 99.56, 92.89 และ 85.85 miicro
mm/s

า งการวางหัวววัดการสันไหว ณ ตําแหน่งต่างๆ
รู ปที 4.2 ตําแหน่

ตารางที 4.1 ชือชุดข้อมูลกับหัววัดการสันไหว ณ ตําแหน่งต่างๆ

รู ปที 4.5 กรราฟ Power spectrrum ชุดข้อมูล "kaast1642"
4 จะหาความถีธธรรมชาติได้จากจุดทีมีคา่ พลังงาน
จาากกราฟในรู ปที 4.5
สเปคคตรัมสูงทีสุ ด โดยกราฟนีจะแปลงงมาจากกราฟ Fouurier spectrum ซึ งทํ
ง า
ให้สาามารถหาความถีธรรมชาติ
ธ
ได้ง่ายขึน ในตําแหน่ง AL
A มีคา่ พลังงาน
สเปคคตรัมสูงสุ ดเท่ากับ 97.74 มีความถีถีธรรมชาติเท่ากับ 8.315 Hz ตําแหน่ง
AR มีคา่ พลังงานสเปคคตรัมสู งสุ ดเท่ากับ 112.4 มีความถีถีธรรมชาติเท่ากับ
8.3155 Hz ตําแหน่ง BRR มีคา่ พลังงานสเปคตรัมสู งสุดเท่ากั
า บ 83.3 มีความมถี
ธรรมมชาติเท่ากับ 8.3122 Hz ตําแหน่ง BLL มีคา่ พลังงานสเปคตรัมสู งสุ ดเท่ากับ
76.522 มีความถีธรรมชชาติเท่ากับ 8.313 Hz

m ของชุดข้อมูล "kkast1642"
รู ปที 4.6 กราฟ Fourier spectrum
จากกราฟในรู ปที 4.6 จะเห็นว่วาทีความถีเท่ากับ 8.421 Hz จะเกิด
การโก่งตัวในแนนวดิงมากทีสุ ด ซึซงจะเห็นว่าทีตําแหหน่ง AL,AR,BR,BBL
มีการโก่งตัวในแแนวดิงเท่ากับ 1.6683, 1.801, 1.532 และ1.481หน่วย
ตามลําดับ และอัอัตราการโก่งตัวในนแนวดิง AL : ARR : BR : BL เท่ากับั
1 : 1.07 : 0.91 : 0.88

รู ปที 4.7 กราฟ Phase specctrum ของชุดข้อมูล "kast1642"
จากกราฟในรู ปที 4.7 เป็ นกราฟแสดงค่าความต่า่ งเฟสกับความถี
ธรรมชาติซึงจะสสามารถบ่งบอกถึงรู ปร่ างการสันไหหวของห้องประชุมได้
กล่าวคือ ทีความมถีธรรมชาติเดียวกั
ว นหากโครงสร้างเป็
า นโครงสร้าง
เดียวกันจะมีควาามต่างเฟสเท่ากับ 0 หรื อ 360 องศาในกรณี ทีโครงสร้ร้างมี
การสันไหวไปใในทิศทางเดียวกัน และมีค่าความต่างเฟสเท่ากับ 1800
องศาในกรณี ทีการสั
ก นไหวไปในทิทิศทางตรงข้ามกัน ในกรณีนี จะใใช้
หัววัดทีตําแหน่ง AL เป็ นตัวอ้างอิอิง จึงไม่มีกราฟความต่างเฟส และะจะ
เห็นว่าแต่ในตําแหน่
แ ง AR,BR,BLL มีค่าความต่างเฟสเท่ากับ 1.34, 6.4454,
และ 6.118 องศาา ตามลําดับ จะเห็ห็นว่ามีค่าเกือบเท่ากั
า บศูนย์ แสดงว่า
ตําแหน่งทีวางหัวั วัด เป็ นโครงสร้ร้างเดียวกันและมีการสันไหวไปในน
ทิศทางเดียวกัน
จากกราฟ Foourier spectrum ของชุ
ข ดข้อมูลkast11642 , 1700 , 1707 ,
1714 , 1722 ค่าอัอตราส่ วนการโก่งงตัวในแนวดิงทีตําแหน่
า งต่างๆ
สามารถทีจะหารูรู ปร่ างการสันไหววของห้องประชุมได้
ม กล่าวคือ หาก
ทราบการโก่งตัวที
ว ตําแหน่ง AL เท่
เ ากับ 1 หน่วย การโก่
ก งตัวใน
ตําแหน่งอืนๆ ก็ขึนอยูก่ บั ค่าอัตราาส่ วนการโก่งตัวทีหามาได้ เมือนําค่
าา
การโก่งตัวทีตําแหน่
แ งต่างมาได้พอร์
อ ตก็จะได้รูปร่ างการสั
ง นไหวได้
ดังภาพ

รู ปที 4.8 กราฟแแสดงอัตราส่วนกาารโก่งตัวของห้องประชุ
ง
ม (3มิติ)

รู ปที 4.9 กราาฟอัตราส่ วนการโโก่งตัวของห้องปรระชุม (2มิติ)

ตารางที 4.22 อัตราส่วนการโกก่งตัวของห้องประะชุม (2มิติ)
ก
การทดสอบพฤติ
ก
กรรมทางพลศาสต
ตร์ จะให้คา่ พลังงานสเปคตรัมและ
ความมถีหลายค่าในตําแหน่
แ งเดียวกัน แลละในแต่ละตําแหนน่งก็จะมีคา่ ทีแตกตต่าง
กันด้ว้ ย เนื องจากตําแหน่งของการวัดและ ช่วงเวลาในกการวัดทีไม่เหมือนกั
นน
จึงทําให้
า เกิดค่าพลังงานนสเปคตรัมสู งสุด และจะมีความถีหนึงทีทําให้เกิดค่คา
พลังงานสเปคตรั
ง
มสูงสุสด ซึงเรี ยกความถีนี ว่าความถีธรรมมชาติ เพราะฉะนันัน
จึง ในส่
ใ วนทีเป็ นส่วนของห้
น
องประชุมคือตําแหน่งที A,BB,C,D มีคา่ ความถีถี
ธรรมมชาติโดยเฉลียปรระมาณ 8.361 Hz และตํ
แ าแหน่งทีเป็ นทางเดิ
น
น คือ
ตําแหหน่งที E,F D มีค่คา่ ความถีธรรมชาติติโดยเฉลียประมาาณ 2.53 Hz
ผลกาารเปรี ยบเทียบระหหว่างพฤติกรรมจากแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์กบั
พฤติกรรมจริ ง
ค่คาความคลาดเคลือน
อ
คววามถี
เมือเทียบกับการร
ธรรรมชาติ
ท
ทดสอบด้
วย Ambiient
((Hz)
Vibration Test
A
Ambient
Vibratioon
8.336100
0.00 %
T
Test
F รู ปแบบที 1
FEM
8.330005
0.72 %
F รู ปแบบที 2
FEM
8.229040
0.84 %
F รู ปแบบที 3
FEM
8.229940
0.74 %
F รู ปแบบที 4
FEM
8.229480
0.79 %
ต 4.3 ผลการเปรี ยบเทียบค่าควาามถีธรรมชาติ ระหว่าง แบบจําลองง
ตาราง
ไฟไนต์เอลิเมนนต์กบั การทดสอบบด้วย Ambient Vibration
V
Test

4.2 การประเมินสภาพการใช้
น
งานไได้ ของโครงสร้ าง
จากการแปลงงข้อมูลผ่านโปรแแกรม Mathlab จะได้ขอ้ มูลความเร็ วการ
ว
สันไหวของชุดข้ขอมูลทีเกิดจากกาารกระโดด ของโคครงสร้างห้องประะชุม
ได้ดงั นี

กการเปรียบเทียบผลลการทดสอบด้ วย iPhone4 / iPad22 กับ การทดสอบ
Ambbient Vibration Test
T
ค่าทีวัดได้จาก iPhoone4 / iPad2 ได้คาความถี
า่
ธรรมชาติติเท่ากับ 8.20 Hz แต่
แ
การททดสอบ Ambient Vibration Test ไดด้คา่ ความถีธรรมชชาติเท่ากับ 8.361 Hz
แสดงว่า ค่าทีวัดได้จากกการวัด iPhone4 / iPad2 มีความคลลาดเคลือนเท่ากับ
1.93 เปอร์เซนต์ เมือเทีทียบกับการทดสอบด้วย Ambient Vibration
V
Test
ข้อมูล

รู ปที 4.10
4 กราฟ Time sseries ของชุดข้อมูล "kast1650"
กราฟในรู ปที 4.10 พบว่าทีตําแหน่ง AL,AR,BBR,BL ความเร็ วสู งสุ ด
ในการเคลือนทีในแนวดิ
ใ
งเท่ากับ22500,2500,2500 และ
แ 2499 micro mm/s
Max. Velocity
V
(mm/s)
Velocity
ชุดข้อมูล
(mm/s)
Long-term
m
Short-term
m
Kast 1650
2.50
10
20
Kast 1712
2.50
ตารางที 4.5 ผลกการเปรี ยบเทียบ ความเร็
ค
วการสันไหหวทีมีคา่ สู งสุ ด
เนืองจากการกระโดดของห้องปรระชุม เทียบกับมาตตรฐานของประเททศ
เยอรมันนี (DIN 4150-3)
จากการเปรี ยบเที
ย ยบทุกชุดข้อมูล พบว่า เมือเทียบกั
ย บมาตรฐานของ
ประเทศเยอรมัน(
น DIN 4150-3 ) พพบว่าห้องประชุมมีการสันไหวอยูใน
ใ่
มาตรฐานทียอมรับได้ และมีความมปลอดภัยต่อการใช้งาน
4.3 การศึกษาคววามเป็ นไปได้ ของการใช้ iPhone4/iiPad2 ในการวัด
พฤติกรรมการสัสันไหว

Ambiant
Vibration Test
แพง
สู งมาก

iPhone4 /
iPad2
ถูก
ปานกลางง

ค่าใช้ช้จ่าย ทังอุปกรณ์ และ
แ การติดตัง
ความมแม่นยําด้านการวัวัดค่าความถี
ธรรมมชาติ
ความมไวต่อการสันไหวว
สู ง
ตํามาก
ความมรวดเร็ วในการติดตั
ด งอุปกรณ์
ช้า
เร็ ว
ความมรวดเร็ วในการปรระมวลผล
ช้า
เร็ ว
ตารางที 3.6 ผลการเปรี ยบเทียยบระดับระหว่างกการทดสอบ
Ambiient Vibration Tesst กับ iPhone4 / iPPad2

5. สรุ
ส ปผลการดําเนินินการศึกษา
5.1 การเปรี
ก
ยบเทียบแบบบจําลองไฟไนต์ เเอลิเมนต์ และพฤติติกรรมจริงของห้ อง
ประชชุมฯ
จาากผลการศึกษาแลละเปรี ยบเทียบพฤฤติกรรมจริ งทางพพลศาตร์ของ
โครงงสร้างกับพฤติกรรรมแบบจําลองไฟไนต์เอเลเมนต์ พบบว่าการศึกษา
พฤติกรรมจริ งทางพลศศาตร์ ได้คา่ ความถีถีธรรมชาติเท่ากับ 8.361 Hz และ
ความมถีธรรมชาติทีได้จากแบบจํ
จ
าลองเท่ท่ากับ 8.3004 Hz ซึงจะเห็นว่า
ค่าคววามถีธรรมชาติจากทังสองกรณี ไม่เเท่ากัน แสดงว่าพฤติกรรมของ
โครงงสร้างจะต่างกัน และจากการวิ
แ
เคราะห์รูปร่ างการสันพบว่าโครงสร้าง
ห้องปประชุมมีการเคลือนที
อ ขึนลงในแนววดิงไปในทิศทางเเดียวกัน และใน
การศึศึกษาในครังนีพบว่ามีเปอร์เซ็นต์คววามแตกต่างกันปรระมาณ 0.72 - 0.84%
5.2 การประเมิ
ก
นสภาพพการใช้ งานของห้ อองประชุ ม
จาากการศึกษาและเปรี ยบเทียบชุดข้ออมูลการสันไหว กับ เกณฑ์มาตรฐานน
เยอรมัน พบว่า ห้องปรระชุมชัน 3
อาคาาร 9 ภาควิชาวิศวกกรรมโยธา คณะวิวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเร็ วกการ สันไหวอยูเ่ กณ
ณฑ์ทียอมรับได้ ทัง
ในระะยะสัน และระยะยาว และสามารถถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ธ
(iPad2)
รู ปที 4.11 หน้าจอแสดงผลการวัดค่าความถีธรรมชาติ

5.3 การศึกษาความเป็ นไปได้ ของการใช้ iPhone4 หรือ iPad2
ในการวัดพฤติกรรมการสัน
จากการศึกษาและทดลองจริ งพบว่า iPhone4/iPad2 มีค่าใช้จ่ายทีน้อย
กว่า ระยะเวลาติดตังอุปกรณ์ทีใช้นอ้ ยกว่า รวมทังการประมวลผลทีเร็ ว
กว่า แต่มีความแม่นยําในการวัดค่าความถีธรรมชาติทีตํากว่าเมือเทียบกับ
การทดสอบ Ambient Vibration Test ซึงมีคา่ ใช้จ่ายสู งมาก รวมถึง
ระยะเวลาการติดตังและประมวลผลทีใช้เวลานานกว่าiPhone4 / iPad2
ไม่สามารถวัดโครงสร้างทีมีการสันไหวเพียงเล็กน้อยได้ หากต้องการวัด
จําเป็ นต้องกระตุน้ ให้เกิดแรงสันไหวในโครงสร้างนันๆ เช่นการกระโดด
เป็ นต้นiPhone4 / iPad2 มีความไวต่อการสันไหวน้อยมาก เมือเทียบกัย
เครื องมือวัด จึงทําให้iPhone4/iPad2 ไม่สามารถตรวจจับค่าทีมีการสัน
ไหวเพียงเล็กน้อยได้ ดังนันการใช้ iPhone4 / iPad2 เพือวัดค่าพฤติกรรม
การสันจึงถูกจํากัดด้วย ให้ใช้งานได้เพียงแค่โครงสร้างทีมีการสันไหวจน
สามารถรู ้สึกได้ เพราะตัวรับสัญญาณไม่ไวต่อการรับสัญญาณ
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