Test Report

>

story by: tawatchai m.sakulrit

Anti-Mode

DSPeaker

8033s

Automatic Subwoofer Equalizer

พวกเราที่เลนเครื่องเสียง โดยเฉพาะมือใหมคงเคยมีประสบการณจากการซื้อเครื่องเสียง กลาวคือ
ตอนลองฟงในรานนั้นมันฟงดูดี ไพเราะ เวทีเสียงอลังการ อะไรตอมิอะไรมันลงตัวไปหมด แตเมื่อขน
เอาเครื่องเสียงชุดเดียวกันกับที่นั่งฟงในรานนั่นแหละมาติดตั้งที่บานแลว มันกลายเปนหนังคนละมวน
ไปเลย คนที่ไมเขาใจอาจพาลไปโทษรานขายซะเลย สวนคนที่เขาใจอาจคอยๆ หาทางปรับอะคูสติกภายในหอง
เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
ดังนั้นคนที่เลนเครื่องเสียงอยางจริงจังจะทราบดีวา สภาพอะคูสติกภายในหองที่ไมดีนั้น จะกลายเปน
ตัวปญหาใหญในการทําลายคุณภาพเสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียงของเรา ทั้งนี้เนื่องจากภายในหองของเรา
มักจะมีคลื่นความถี่ตํ่าที่มีตําแหนงที่คงที่เนื่องจากสื่อเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันขามกับคลื่น หรือเกิดจาก
การกวนกันของคลืน่ ที่เคลือ่ นไปในทิศทางที่ตรงกันขาม อีกกรณีหนึ่งอาจเกิดขึ้นเนือ่ งจากคลื่นที่มีแอมปลิจูด
(Amplitude) เทากันเดินทางไปสูทิศทางที่ตรงกันขามกัน สิ่งเหลานี้เรียกรวมๆ กันวา Standing Wave หรือ
Modes ในสภาพเชนนั้น เมื่อเราเลนเพลง สิ่งที่ไดยิน โดยเฉพาะเบสจะถูกทําใหบิดเพี้ยน (Distort) ไปอยาง
รุนแรง ดังที่เรามักไดยินกันวาเบส “บวม” หรือขาดพลัง
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การเกิดขึ้นของ Standing Wave จะเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับขนาดของหองฟง
ตลอดจนวัสดุที่ใชในการสรางหอง เราคงมักไดยินบอยๆ วา หองกระจกอาจเปนหอง
ที่ไมเหมาะแกการฟงเพลงมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นความถี่ตํ่ามักจะมีพลังงานที่
คอนขางสูง เราจึงเห็นนักเลนเครื่องเสียงจํานวนไมนอยที่ตองพยายามหาทาง “บําบัด”
สภาพหองกันยกใหญ ไมวาจะใชแผนดูดซับเสียง แผนสะทอน เปนตน ซึ่งก็สามารถ
แกปญหาไดในระดับหนึ่ง แตลําพังใชวิธีแกปญหาทางกายภาพอยางเดียว ไมสามารถ
แกปญหา Standing Wave ใหเด็ดขาดอยูหมัดได แถมบอยครั้งที่ “บําบัด” แลว
กลับไมเปนไปอยางที่เราคาดหวัง ดังนั้นการหาทางแกปญหาดวยการปรับแกทาง
อิเล็กทรอนิกสจึงไดรับความนิยมมากขึ้นทุกวัน ดังจะเห็นไดจากเมื่อหลายปกอนที่
ผูผลิตเครื่องเสียงชั้นนําหลายๆ ราย อยางเชน Lyngdort, Meridian, Copland
และ TacT เปนตน ไดวางจําหนายเครื่องปรับสภาพหองโดยใชประโยชนจากการปรับ
DSP (Digital Signal Processing) หรือการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เพื่อขจัด
คลื่น Standing Wave ออกจากหองฟงเพลงจึงทําใหคลื่นภายในหองมีความเรียบ
มากขึ้น
แมวาเครื่องมือดังกลาว จะสามารถแกปญหาชีวิตไปไดไมนอยก็ตาม แตสังเกตวา
ยังคงไมเปนที่แพรหลายในหมูนักเลนเครื่องเสียงระดับกลางลงมา สาเหตุหลักๆ คือ
เรื่องราคาที่แพงเกินเอื้อมสําหรับหลายๆ คน อีกเหตุผลหนึ่งคือ แมวาเครื่อง DSP
ฟลเตอรนี้จะสามารถแกปญหาคลื่นในชวงพีก (Peak) หรือชวงที่แหลมโดงขึ้นมาได
ก็ตาม แตคลื่นในชวงวัลเลย (Valley) หรือชวงที่คลื่นลงตํ่าเหมือนกับ “หุบเหว” นั้น
กลับไมไดรับการแกไข ดังนั้นหากจะอธิบายใหมองเห็นภาพงายๆ คือ ถนนที่มีผิว
ขรุขระ คือมีทั้งที่เปนเนินขึ้นมา (Peak) และมีทั้งที่เปนหลุมหรือหุบเหวลึก (Valley)
การแกปญหาดวยอุปกรณ DSP ฟลเตอร จะเพียงทําใหสวนที่เปนเนินใหมีความเรียบ
ลงระดับผิวถนนเทานั้น สวนที่เปนหลุมไมไดถมใหเรียบ หรือหุบเหวก็ไมไดสรางสะพาน
เพือ่ ใหรถวิง่ ไดอยางราบเรียบ จึงกลายเปนวาแกปญหาไดเพียงบางจุดเทานั้น และ
ประการสุดทายคือ พวกเราที่เลนเครื่องเสียงไมใชวาทุกคนจะเปนผูเชี่ยวชาญ (แมจะ
อยากเปนก็ตาม) ดานเสียงและดานการปรับอะคูสติกหองฟง ดังนั้นดวยนานาเหตุผล
ดังกลาว จึงทําใหอุปกรณ DSP ฟลเตอรยังคงเหมาะสมกับนักเลนเฉพาะกลุมเทานั้น
แตนักเลนประเภทกระเปาหนักนอยหนอย และความชํานาญนอยหนอย ใชวาจะหมด
หนทางที่จะกาวสูจุดนั้นเสียทีเดียว ยังไงผมก็ยังเชื่อวา “The World is Beautiful”
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DSPeaker Anti-Mode 8033s คือทางออกที่เราจะนํามา
แนะนํากัน กอนอื่นตองขอเรียนกอนวา อุปกรณตัวนี้มีขนาดกะทัดรัด
เล็ ก จิ ๋ว มี ข นาดเพี ย งแค 126 มม. x 28 มม. x 80 มม. เท า นั ้น
เมื ่อ เที ย บกั บ เครื ่อ งเสี ย งที ่พ วกเราเล น กั น แล ว ถื อ ว า เป น ขนาดที ่
เล็กประติ๋วมาก ดังนั้นจึงไมอยากใหรูปลักษณและขนาดของมันมา
หลอกหลอนเรา พาลตัดสินตั้งแตยังไมทันไดนั่งบัลลังกวา ไมนาเชื่อถือ
หรือบมิไก สําหรับ DSPeaker Anti-Mod 8033s กลองดําตัวจิ่วนี้
มองดูภายนอกแลวแทบจะนึกไมออกเลยวาเอามาใชทําอะไร แตอาจ
พอเดาไดวานาจะเกี่ยวของกับเครื่องเสียง เพราะดานหลังมีชอง RCA
ไลน-อิน ไลน-เอาตอยางละคู สวนดานหนาก็มีชองเสียบไมโครโฟน
นอกนั้นเปนดวงไฟ LED สี่ดวงและปุมกดเล็กๆ อีกสองปุม
ความจริง DSPeaker Anti-Mode 8033s คือเครื่องประมวลผล
สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing DSP) ที่ชวยปรับ
(Equalization) และขจัด Standing Wave ภายในหองที่มปี ระสิทธิภาพ
และความแมนยําสูง อันเปนผลิตภัณฑของ VLSI Solution Oy ประเทศ
ฟนแลนด โดยมันสามารถใชระบบการทํางานทั้งแบบ แอมพลิจูด
(Amplitude - ขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจากการแกวงตัว
ในระบบที่มีการแกวง ตัวอยางเชน คลื่น) และ ไทมโดเมน (Time
Domain - การวิเคราะหสัญญาณ ลําดับของเวลาที่ตอเนื่อง หรือขอมูล
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับเวลา) และใหเราทําการตรวจวัดคา (Calibrate)
ตําแหนงในหอง โดยอาจวัดเฉพาะจุดนั่งฟง (Sweet Spot) หรือหลายๆ
จุดก็ได โดย Anti-Mode 8033s สามารถทําการกรอง Standing
Wave หรือ Mode ไดถึง 24 รูปแบบ จนแทบจะเรียกวา ไมวาสภาพ
หองฟงเพลงของคุณเปนยังไงก็เอาอยูหมัด เมื่อเปนเชนนี้แลว ในหอง
ดูหนังของคุณ จึงสามารถนําซับวูฟเฟอรไปวางมุมไหนของหองก็ได
เราก็ ยั ง คงได เ สี ย งเบสที ่มี พ ลั ง และฉั บ ไวได อ ย า งเต็ ม ที ่ แม จ ะวาง
ซับวูฟเฟอรในจุดที่ถือวาแยที่สุด (โดยทั่วไปคือมุมหอง) ก็ยังอาจได
ผลลัพธแบบเต็มๆ หลังจากที่ ทําการปรับสภาพหองหรือ Calibrate
ดวย DSPeaker Anti-Mode 8033s แลว

Test Report
ที่กลาวมาเหมือนจะเปนเรื่องที่เหลือเชื่อ เลยตองขอทดสอบกันใหเห็นจะๆ
กันดีกวา วิธีการติดตั้งก็งายมาก เพียงนําเอาตัวกลอง DSPeaker Anti-Mode 8033s
มาติดตั้งคั่นกลางระหวางรีซีฟเวอรกับซับวูฟเฟอร นั่นคือแทนที่จะตอสายสัญญาณ
จากรีซีฟเวอรเขาซับฯ ก็ใหตอเขาที่ชอง Line In และนําสายสัญญาณอีกเสนตอชอง
Line Out จาก DSPeaker Anti-Mode 8033s เขาสูตัวซับวูฟเฟอร การติดตั้งงายๆ
เพียงเทานี้จริงๆ หลังจากนั้น ก็ถึงเวลาที่เราจะตองทําการคาลิเบรท (Calibrate)
ซับวูฟเฟอรของเรา เครื่องมือที่จะตองหามาเพิ่มคือ ไมโครโฟนเพื่อนํามาตอเขากับ
DSPeaker Anti-Mode 8033s แลวนําเอาไมคไปวางในตําแหนงหองที่เราตองการ
Calibrate ซึ่งอาจเปนจุดนั่งฟง (Sweet Spot) จุดเดียว หรือหลายๆ จุดก็ได ผมลอง
จากจุดนัง่ ฟงจุดเดียวกอน เมื่อวางไมคในจุดดังกลาวแลว ก็กดปุมดานหนากลอง
DSPeake Anti-Mode 8033s เหนือดวงไฟ LED ทั้งสองปุมพรอมกันโดยกดคางไว
ประมาณ 3 วินาที จนดวงไฟ LED กระพริบ กอนที่จะกดปุมเพื่อ Calibrate นั้น
ตองไมลืมที่จะหรี่โวลุมของตัวซับวูฟเฟอรกอน เพราะในขณะที่กําลัง Calibrate นั้น
ตัวซับวูฟเฟอรจะสงเสียงในระดับความถี่ที่แตกตางกันจนแกวหูเราอาจทนไมได
จนเมื่อทุกอยางจบขัน้ ตอนแลว ก็เทากับวาการ Calibrate เปนอันเสร็จสิ้น และคาที่
Calibrate ไดนั้น จะถูกเก็บไวในตัวกลองและจะไมหายไปแมจะถอดปลั๊กออก
ซับวูฟเฟอรที่ใชทดสอบจะวางตําแหนงอยูดานหนาจุดนั่งฟง โดยกระเถิบไปทาง
ขวาเล็กนอย ปญหาที่พบในชีวิตประจําวันคือ บางชวงเสียงอาจมีลักษณะคราง บางชวง
ก็เหมือนกับเสียงออกมาบวม เฉื่อย ไมมีความพอดี คือจะตองมีอะไรขาดๆ เกินๆ เสมอ
หลังจากที่ไดทําการ Calibrate แลว สิ่งที่สังเกตเห็นไดชัดเจนคือ ระดับความถี่ที่มี
ความสมํ่าเสมอมากขึ้น ที่เคยกระพือก็หายไป เสียงเบสมีความนิ่งขึ้น มีความแมนยํา
มากขึ้น ทําใหการดูหนังตลอดทั้งเรื่องมีความสนุกมากขึ้น สวนการดูคอนเสิรตก็มี
ความเปนดนตรีมากขึ้นเหมือนกับการชมคอนเสิรตจริงๆ เนื่องจากเสียงเบสที่ออกมา
ในระดับที่พอเหมาะพอดี ไมตองคอยสะดุงคอยกดรีโมตปรับโวลุมเมื่อถึงฉากที่ระเบิด
ตูมตาม เพื่อไมใหเสียงกระพือ ครางจนนากลัว ผลที่เกิดขึ้นไมใชสิ่งที่เหลือเชื่อ หรือ
เกินจริงแตประการใด เพราะถาหากเราวัดคลื่นความถี่ของเสียงที่มาสูจุดที่ผมนั่งฟง
ซึ่งอยูกลางหองนัน้ คลื่นความถี่ตํ่าโดยปกติจะถูกขจัดไปจากการสะทอนของหอง
พลังเสียงทั้งหมดจึงกระจุกแนนอยูในชวงมิดเบสในชวง 63 Hz. ความถี่ที่โดง (Peak)
และชวงที่ตํ่ามากๆ (Valley) จะถูกลดทอนลงจนมีความสมํ่าเสมอ
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การวางซับวูฟเฟอรในตําแหนงอื่นๆ ที่แตกตางกัน Standing
Wave ที่เกิดขึ้นก็แตกตางกันไปดวย คลื่นในแตละชวงก็แตกตางกัน
ไปตามสภาพหอง ดังนั้นการแกปญหาจึงแตกตางกันไป สวนการใช
DSPeaker Anti-Mode 8033s มาชวยในการ Calibrate จะเปน
วิธีที่งายที่สุด ไดผลดีที่สุดในราคาที่ไมแพง โดยแทบจะไมตองอาศัย
ประสบการณและความชํานาญเฉพาะตัวแตอยางใด…
DSPeaker Anti-Mode 8033S
Specifications:
Correction Range

16 - 144 Hz

Frequency Range

5 - 250 Hz

Input Connectors

2 x RCA (Stereo)

Power Switch

Soft Power on/off (No Switch)

12 VDC Power Option

Yes

Gold-Plated Connectors

Yes

Can Be Used With:

Any Active Subwoofer

Minimum Phase Filtering:

No Significant Algorithm Delay

Correction Range:

16-144 Hz

Equalization Filters

Three User-Selectable

Measurement Point Calibration

Single or Multiple

Dimensions:

126 mm. x 80 mm. x 28 mm.
(5” x 3.2” x 1.1”)

Power Consumption:

1.5 W

Distributor: Clef Audio Co., Ltd.
Tel. 0-2932-5981-2
Price:

17,800 Baht

