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In-Line Power Conditioner
audyn: Libero HD
Why compromise performance
(with anything less?)

audyn อาจเป?นแบรนดBทถี่ ือวFาคFอนขHางใหมFสําหรับแวดวงสินคHาเครือ่ งเสียง - โฮมเธียเตอรB แตFทวFาผูHออกแบบก็มิใชFหนHาใหมFในวงการแตFอยFางใด ซึ่ง
จากประสบการณBทสี่ ั่งสมมา Libero HD เป?นหนึ่งในสินคHารุFนแรกๆ ที่ผูHผลิตนําเสนอในรูปแบบของอุปกรณBเสริมสําหรับอุปกรณBเครื่องเสียง - โฮมเธีย
เตอรB หนHาที่ของมัน คือ เครื่องกรองไฟในอีกรูปแบบหนึ่ง อันที่จริงหากจะเรียก Libero HD วFาเครื่องกรองไฟ อาจจะไมFถูกตHองนัก เพราะคําวFา
"เครื่อง" มันนFาจะใหHนัยออกไปทางแนวอุปกรณBไฟฟaาอิเล็กทรอนิกสBที่มี "ตัวถัง" ขนาดใหญFสักหนFอย ในขณะที่ Libero HD มีลักษณะเป?นสายไฟที่
ผนวกรวมโมดูลทรงกระบอกขนาดกะทัดรัด ภายในติดตั้งววงจรกรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟaาเขHาไป มันจึงดูไมFเป?น "เครื่อง" อยFางวFา แตFถึงกระนั้น
ดHวยศักยภาพการจัดการกับสัญญาณรบกวนมิไดHดHอยกวFา "เครื่องกรองไฟ" อื่นๆ เรียกวFาขนาดอาจจะเล็ก แตFคําวFาประสิทธิภาพนั้นใหญFพอๆ กันเลย
ทีเดียว

เคล็ดลับของ Libero HD คือ Noise Filter Module หรือรูปแบบวงจรกรองสัญญาณรบกวนขนาดกะทัดรัดที่ตดิ ตั้งอยูFภายในกระบอกอะลูมิเนียมสีดํา
สิ่งทางผูHผลิตเนHนมากเป?นพิเศษ คือ เรื่องของทางเดินสัญญาณเพื่อความสะดวกในการไหลผFานของกระแส ทั้งนี้การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณรบกวน
เป?นการวางคั่นทางผFานของกระแส หากการออกแบบไมFดี ระดับความตHานทานที่สูงขึ้น ยFอมจะกลายเป?นอุปสรรค กลายเป?นคอขวด กFอใหHเกิดการอั้น
กระแส ทาง audyn จึงใชHรูปแบบการลงวงจร Noise Filter แบบ "Hard-wiring" ไมFมีการใชHงานแผงวงจร (PCB)
หมายเหตุ: จากเว็บไซตผูผลิต www.audyn.org นั้น รูปประกอบของ Libero HD จะเป(นอีกเวอรชั่นหนึ่ง ต-างกันที่สีของกระบอกอะลูมิเนียม กล-าวคือ
มี 2 สี (สีเงินเงา และสีดําดาน) ใหเลือกนั่นเอง

กระบอกอะลูมิเนียมนี้ มีประโยชนBสําคัญอีกดHานหนึ่ง คือ เป?นโครงสรHางอยFางดี ชFวยปaองกันสัญญาณรบกวนที่อาจปะปนเขHามาในรูปของ Radiation
to Conduction เชFน RFI และ EMI และมิใชFแคFที่ Noise Filter Module เทFานั้น ผูHผลิตไดHติดตั้งกระบอกอะลูมิเนียมแทนบอดี้หลักของ "หัวปลั๊กไฟ"
ดHวยเชFนเดียวกัน โครงสรHางปลั๊กไฟที่ใชHกับ Libero HD จึงแตกตFางจากปกติทั่วไป

เปรียบเทียบลักษณะการเสียบตFอใชHงานรFวมกับอุปกรณBในระบบโฮมเธียเตอรB ของ Libero HD ทั้ง 3 รุFน
คือ Libero HD รุ-นตนทาง, Libero HD รุ-นปลายทาง และ Libero HD Silver/Teflon Line
เหตุใดจึงเรียกตนทาง-ปลายทาง ดูจากไดอะแกรมนี้ น-าจะอธิบายไดชัดเจนครับ
(เพื่อรายละเอียดที่ชัดเจน คลิกที่รปู เพื่อดูภาพขยาย)
Libero HD มีทั้งหมด 3 รุFน คือ Libero HD รุFนตHนทาง, รุFนปลายทาง และ รุFน Silver/Teflon Line โดยพื้นฐานแลHว ทั้ง 3 รุFน ใชH Noise filter
Module (ติดตั้งในกระบอก) แบบเดียวกันทั้งสิ้น ทวFาแตกตFางกันที่โครงสรHางปลีกยFอย สังเกตไดHจากรูปแบบการติดตั้งสายไฟสําเร็จจากโรงงานตFาง
ลักษณะ ตFางตําแหนFงกัน อันเป?นแนวทางเพื่อยังผลใหH Libero HD สามารถรองรับการใชHงานรFวมกับอุปกรณBไฟฟaาตFางๆ ในระบบโฮมเธียเตอรBไดH
อยFางยืดหยุFนยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยสามารถวางไวHใกลHๆ กับอุปกรณBไดHทกุ ที่ ซึ่งประเด็นนี้จะไดHเปรียบเครื่องกรองไฟแบบตัวถังใหญF
อยFางไรก็ดีสิ่งที่ Libero HD ไมFมี ก็คือ ไฟบอกสถานะการทํางาน หรือสถานะทางไฟฟaา ซึ่งบางครั้งมีความสําคัญในกรณีที่ตHองการสังเกตสถานะการ
ทํางานของอุปกรณB หรือประเมินความผิดปกติของระบบไฟ แตFมองอีกแงFหนึ่ง การที่ไมFมีไฟสถานะใดๆ ก็ทําใหH Libero HD ดูเรียบงFาย ไมFซับซHอนดี
หมายเหตุ: Libero HD มีระบบความปลอดภัยเพื่อปDองกันเหตุไม-คาดฝFน คือ การปDองกันโหลดกระแสเกิน โดยอาศัยฟJวส ที่ติดตั้งอยู-ภายใน
กระบอก ทั้งนี้ผูผลิตแจงว-าหากเกิดปFญหาใดๆ ที่ทําใหฟJวสขาด เนื่องจากโครงสรางกึ่งปJด ผูใชจึงไม-สามารถดําเนินการเองได และเพื่อเป(นการปDองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรูเท-าไม-ถึงการ แนะนําใหส-งกลับมาใหทางผูผลิตดําเนินการในจุดนี้ครับ

Libero HD รุFนที่ผูHผลิตเรียกวFา "รุFนตHนทาง" นั้น จะติดตั้งสายไฟสําเร็จพรHอมปลั๊กตัวผูทH ี่ดHานตHนทาง (ดHานที่เสียบรับไฟจากปลั๊กผนัง หรือ
ปลั๊กพFวง) สFวนอีกดHาน คือ ดHานปลายทาง จะติดตั้งเตHารับแบบ Multi-standard เพื่อใหHนําปลั๊กไฟของอุปกรณBไฟฟaามาเสียบโดยตรง เหตุผลที่ผูHผลิต
ออกแบบ Libero HD รุFนนี้ขึ้นมา เพื่อเอาไวHใชHงานกับอุปกรณBไฟฟaาที่ติดตั้งสายไฟแบบติดตาย (ถอดเปลี่ยนสายไมFไดH หรือไมFใชFมาตรฐาน IEC) ซึ่งทีวี

จอบางเฉียบในยุคปsจจุบันมักจะเป?นเชFนนี้ รวมถึง HD Player และ Satellite/Cable TV Settop Box บางรุFน
หมายเหตุ: ความยาวของ Libero HD รุ-นตนทาง (โมดูล Noise Filter พรอมสายไฟดานตนทางติดตั้งสําเร็จจากโรงงาน ไม-รวมความยาวสายไฟของ
อุปกรณไฟฟDาที่นํามาเสียบ วัดอางอิงจากตัวที่ส-งมาทดสอบ) อยู-ที่ประมาณ 0.65 ม.

อุปกรณBโฮมเธียเตอรBบางอยFาง เชFน ทีวีรุFนปsจจุบันสFวนใหญF มีรูปแบบสายไฟแบบ "ติดตาย" กับตัวเครือ่ ง

ดังนั้นการจะนํามาใชHงานรFวมกับ Libero HD จึงตHองใชHรFวมกับรุFน "ตHนทาง" ที่ปลายดHานหนึ่งเป?นแบบปลัก๊ เตHารับ เพื่อใหHนําปลั๊กไฟของอุปกรณBไฟฟaา
นั้นมาเสียบตFอผFานวงจร Noise Filter ของ Libero HD ไดHทันที โดยไมFตHองดัดแปลงสายไฟของอุปกรณBใหHเสียประกัน

ตFอไป มาดูลักษณะของ Libero HD อีก 2 รุFน คือ รุFนปลายทาง กับ รุFน Silver/Teflon Line ครับ

Libero HD แบบที่สอง คือ รุFนทีผ่ ูHผลิตเรียกวFา "รุFนปลายทาง" Libero HD รุFนนี้จะติดตั้งสายไฟที่ดHานปลายทาง (ดHานที่เสียบกับอุปกรณBไฟฟaา)
ปลายสายดHานนี้จึงเป?นปลั๊กตัวเมีย (IEC Plug) สามารถเสียบตFอเขHากับขั้วปลั๊กไฟดHานหลังอุปกรณBไฟฟaาไดHโดยตรง (อุปกรณBที่ติดตั้งขั้วปลั๊กไฟตาม
มาตรฐาน IEC เชFน ทีวี/มอนิเตอรBบางรุFน รวมถึงเพลเยอรB และอุปกรณB AV ระดับสูง) สFวนอีกดHานหนึ่ง คือ ดHานตHนทาง ผูHผลิตติดตั้งเตHารับแบบ
IEC Inlet เอาไวH เผื่อใหHผูHใชHจัดหาสายไฟ AC ขั้นเทพ มาเสียบใชHงานรFวมกับ Libero HD จะชFวยอัพเกรดเพิ่มศักยภาพใหHสูงยิ่งขึ้น และลักษณะของ
Libero HD รุFนปลายทาง นี้ จะเอื้อประโยชนBอีกประการหนึ่ง คือการใชHงานรFวมกับโปรเจ็กเตอรB ทีบ่ อF ยครั้งจําเป?นตHองลากสายไฟยาว กรณีนี้สามารถ
ติดตั้ง Libero HD รุFนปลายทาง เขHาไปที่ตําแหนFงใกลHกับตัวอุปกรณB (โปรเจ็กเตอรB) แลHวลากสายไฟยาวมาเสียบไดHสะดวก และใหHประสิทธิภาพที่ดีครับ
หมายเหตุ: ความยาวของ Libero HD รุ-นปลายทาง (โมดูล Noise Filter พรอมสายไฟดานปลายทางติดตั้งสําเร็จจากโรงงาน ไม-รวมความยาว
สายไฟดานตนทางที่ผูใชตองจัดหาเอง วัดอางอิงจากตัวที่ส-งมาทดสอบ) อยู-ที่ประมาณ 0.70 ม.

Libero HD แบบสุดทHาย คือ รุFน Silver/Teflon Line ลักษณะจะเหมือนกับสายไฟสําเร็จ ทีป่ ลายสายดHานหัวและทHาย ติดตั้งปลั๊กตัวผูH อีกดHานเป?น
ปลั๊กตัวเมีย (IEC) มาเสร็จสรรพ แตFผนวกรวมกระบอกโมดูล Libero Noise Filter คั่นกลางไวHดHวย นัยวFาผูHใชHที่ซื้อรุFนนี้ไป สามารถนํา Libero รุFนนี้
ไปเสียบตFอกับอุปกรณBไฟฟaา แทนสายไฟเสHนเดิมไดHเลย เรียกวFาซื้อครั้งเดียวไดHเครื่องกรองไฟ และยังไดHสายไฟ พรHอมหัว-ทHายปลั๊กคุณภาพสูงติดไปดHวย

ทั้งนี้สายไฟที่ติดตั้งจากโรงงานมาพรHอมกับ Libero รุFน Silver/Teflon Line จะพิเศษกวFาในประเด็นเรื่องของตัวนําภายในที่เรียกวFา Muilti stranding
Silver/Teflon หรือก็คือ ตัวนําเงินฝอยหลายขนาด หุHมดHวยฉนวนเทฟลอนคุณภาพสูงนั่นเอง เรียกวFาสเป?กของสายไฟนี้ เป?นเชFนเดียวสายไฟ AC
คุณภาพสูงของ audyn คือ รุFน Silver Tran นั่นเอง
หมายเหตุ: ความยาวของ Libero HD รุ-น Silver/Teflon Line (โมดูล Noise Filter พรอมสายไฟตนทาง-ปลายทาง ติดตั้งสําเร็จจากโรงงาน วัด
อางอิงจากตัวที่ส-งมาทดสอบ) อยู-ที่ 1.80 ม.

ความพิเศษอีกประการหนึ่งของ Libero HD รุFน Silver/Teflon Line สําหรับตัวที่สFงมาทดสอบครั้งนี้ คือ การติดตั้งปลั๊กหัว-ทHายคณภาพสูง รุFน
ตัวนําชุบโรเดียม สีเงินเงาวับ ดHวยคุณสมบัติการนําไฟฟaาไดHดีเทียบเทFากับเงิน แตFไมFเกิดออกไซดB ถือเป?นการอัพเกรดจาก Libero HD Silver/Teflon
Line รุFนมาตรฐาน ทีป่ ลัก๊ หัว-ทHาย จะเป?น Hospital Grade ธรรมดา
ตFอไปมาดูแนวคิดในการใชHงาน In-Line Noise Filter ในแบบสายไฟ วFามีจุดเดFนที่แตกตFางจาก Power Line Noise Filter ในลักษณะของเครื่อง
กรองไฟปกติที่คุHนเคยอยFางไรครับ

บางทFานคงเคยไดHยินแนวทางการเลFนเครื่องเสียงสไตลBออดิโอไฟลB ที่ทําการแยกซิสเต็มฟsงเพลงออกมาโดยเฉพาะ ไมFปะปนกับซิสเต็มโฮมเธียเตอรBโดย
เด็ดขาด ทั้งนี้ซิสเต็มฟsงเพลงที่วFา จะเนHนอุปกรณBที่เกี่ยวกับ "เสียง" เทFานั้น อุปกรณBดHานภาพหากไมFจําเป?นก็จะไมFมีการผนวกรวม หรือนํามาใชHกับซิส
เต็มนี้ เหตุผลนั้น เป?นเพราะตHองการตัดการใชHงานอุปกรณBที่อาจเป?นแหลFงสัญญาณรบกวนจนสFงผลกระทบลดทอนคุณภาพเสียงลงนั่นเอง หากกลFาว
อีกนัยหนึ่ง หลักการนี้โดยพื้นฐาน คือ ความพยายามควบคุมระดับ Noise Floor ในระบบไฟฟaาเครื่องเสียงใหHต่ําที่สุดดHวยการตัดอุปกรณBที่ไมFจําเป?น

และมีแนวโนHมจะเป?นแหลFงสัญญาณรบกวนทางไฟฟaาออกไป อันเป?นแนวทางที่ดีทสี่ ุดตามอุดมคติ... อยFางไรก็ดี ในกรณีที่จําเป?นตHองใชHอุปกรณBวิดีโอ
อยFางซิสเต็มโฮมเธียเตอรBจะทําอยFางไร?
กFอนจะไปวFากันที่ประโยชนBของ In-Line Power Conditioner ผมขออธิบายหลักการพื้นฐานของระบบลดทอนแกHไขปsญหาสัญญาณรบกวนดHวย Noise
Filter ซึ่งเป?นพื้นฐานของ Power Line Conditioner ทุกรูปแบบกFอนครับ

โดยพื้นฐาน Noise Filter สามารถปรับปรุงคุณภาพของระบบไฟฟaาไดHอยFางไร?
เหตุผลที่เราๆ ทFานๆ ตัดสินใจซื้อเครื่องกรองไฟมา ไมFวFาจะเป?นรูปแบบลักษณะใด สFวนใหญFหวังผลในประเด็นดHานการแกHปsญหาเรื่องของ "สัญญาณ
รบกวนในระบบไฟฟaา" ซึ่งเครื่องกรองไฟไมFวFารูปแบบใดจะมีวงจรกรองสัญญาณรบกวน หรือ Noise Filter อยูFทั้งสิ้น ถึงแมHเทคนิคการออกแบบจะ
แตกตFางกันบHาง แตFพื้นฐานนั้นเป?นการใชHงานเพื่อหวังผลในการแกHปsญหาสัญญาณรบกวนเหมือนกัน การแกHปsญหาดHานที่หนึ่ง เป?นการใชHงานเพื่อกรอง
หรือลดทอนสัญญาณรบกวน อันเปรียบเสมือนการขจัดสิ่งสกปรก (จากภายนอกระบบ) ทีป่ ะปนเขHามากับกระแสไฟ มิใหHสFงผลกระทบรบกวนการ
ทํางานของอุปกรณBไฟฟaา เครื่องเสียง โฮมเธียเตอรB อันละเอียดอFอน ผลลัพธBที่ไดHในดHานนี้ ชFวยปรับปรุงศักยภาพของระบบโฮมเธียเตอรBไดHชัดเจน ยิ่ง
ถHาหาก Power Line Noise Filter นั้น สามารถแกHปsญหา หรือลดทอนสัญญาณรบกวนไดHมากเทFาไหรF ผลลัพธBจะสFงผลถึงศักยภาพการทํางานของ
อุปกรณBในระบบโฮมเธียเตอรBมากยิ่งขึ้นเทFานั้น อยFางไรก็ดีประสิทธิภาพที่ผูHใชHจะไดHรับ ก็ขึ้นอยูFกบั ศํกยภาพของเครื่องกรองไฟนั้น ซึ่งเครื่องกรองไฟแตF
ละรุFน แตFละแบบ แตFละเทคนิคกรองสัญญาณรบกวนที่นํามาใชH มีแนวทางการใชHงาน และใหHผลลัพธBที่กระทบกับสภาพการใชHงานจริงแตกตFางกัน ไมFวFา
จะเป?นเรื่องของการอั้นกระแส หรือแมHแตFศกั ยภาพในการควบคุมระดับสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นภายในระบบ อันเกี่ยวเนื่องถึง แนวทางการใชHงาน
Power Line Noise Filter เพื่อแกHปsญหาดHานที่สองครับ

ระบบ Power Line Noise Filter (ที่ดี) ตามอุดมคตินั้น อยูFบนพื้นฐานที่จะใหHประโยชนBในแงFของการแกHปsญหาสัญญาณรบกวนแบบบูรณาการทั้ง 2
ดHาน คือ การลดทอนสัญญาณรบกวนจากภายนอกที่ปะปนเขHาสูFระบบ และปaองกันการแพรFกระจายสัญญาณรบกวนจากอุปกรณBภายในระบบยHอนกลับสูF
ภายนอก

การแกHปsญหาดHานที่สอง นี้ ถือเป?นประเด็นสําคัญ แตFที่ผFานมาผูHใชHอาจมิไดHใหHความสําคัญเทFาใดนัก ทั้งนี้นอกจาก Power Line Noise Filter จะทํา
หนHาที่ลดทอนสัญญาณรบกวนจากภายนอกที่ปะปนเขHามากับระบบไฟฟaาแลHว ขณะเดียวกันมันจะทําหนHาที่ปaองกัน หรือลดทอนสัญญาณรบกวนอันเกิด
จากอุปกรณBไฟฟaา เครื่องเสียง โฮมเธียเตอรBนั้น มิใหHยHอนกลับออกไปรบกวนระบบไฟฟaาหลักดHวย ซึ่งประเด็นนี้สัมพันธBเกี่ยวเนื่องกับแนวทางการ
ควบคุมระดับ Noise Floor ในระบบอยFางมีประสิทธิภาพ กลFาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การลดระดับ Noise Floor โดยใชHหลักการการควบคุมสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบใหHเหลือนHอยทีส่ ุด ผลลัพธBจะสFงถึงศักยภาพการทํางานของอุปกรณBไฟฟaา เครื่องเสียง โฮมเธียเตอรBทั้งหมด จากระดับ
สัญญาณรบกวน "ที่ลดลงทั้งระบบ" นั่นเอง
แลHว In-line Power Conditioner จะชFวยอะไรในประเด็นนี้? มันจะแตกตFางจากเครื่องกรองไฟปกติแบบทีค่ ุHนเคยทั่วไป อยFางไร?

ปกติหลักการทํางานของ Power Line Conditioner พื้นฐานทั่วไป ที่ทําหนHาที่เป?นปลั๊กรางในเวลาเดียวกัน มีความสามารถลดทอนสัญญาณรบกวน
ภายนอกที่ปะปนเขHามากับระบบไฟไดHเป?นอยFางดี และสามารถปaองกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณBไฟฟaามิใหHยHอนกลับออกไปรบกวนระบบไฟหลักไดHดHวย
แตFลักษณะการติดตั้งวงจร Noise Filter จุดเดียว แลHวกระจายไปยังปลั๊กพFวง เพื่อหวังผลใหHสามารถเสียบตFออุปกรณBไฟฟaาพรHอมกันครั้งละมากๆ มี
โอกาสเป?นไปไดHสูงที่จะเกิดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นภายในระบบ (การกวนกันหลัง Noise Filter) กลFาวคือ หากมีอปุ กรณBใดที่มีภาค
จFายไฟคุณภาพต่ํา จะสFงสัญญาณรบกวนไปยังอุปกรณBขHางเคียงอื่นที่เสียบใชHไฟรFวมกันผFานเครื่องกรองไฟชุดเดียวกันนี้ ดังนั้นเพื่อศักยภาพสูงสุด จึง
ตHองพิจารณาคุณภาพภาคจFายไฟของอุปกรณBที่จะนํามาเสียบใชHไฟรFวมกัน หรือไมFก็ใชH Power Line Conditioner 1 ชุด กับ 1 อุปกรณBไฟฟaาไปเลย
ทวFายFอมเสียประโยชนBในแงFของการใชHงานปลั๊กพFวงไป
หมายเหตุ: Power Line Conditioner ระดับสูง ทีท่ ําหนาที่เป(นปลัก๊ รางบางรุ-น อาจมีการแยก Noise Filter อิสระสําหรับเตารับแต-ละชุด จะให
ประสิทธิภาพการควบคุมระดับสัญญาณรบกวนที่ดีเทียบเท-า In-Line Noise Filter เช-นกัน แต-แน-นอนว-าระดับราคาย-อมสูงกว-า Power Line
Conditioner ทั่วไป

ในกรณีของ In-Line Power Conditioner นั้น ดHวยลักษณะทีอ่ อกแบบมาใหHใชH Noise Filter 1 ชุด กับ 1 อุปกรณB จึงเป?นแนวทางการลดทอน
สัญญาณรบกวนจากภายนอก และควบคุมระดับ Noise Floor จากการปaองกันสัญญาณรบกวนของอุปกรณBมิใหHยHอนไปรบกวนอุปกรณBไฟฟaาขHางเคียง
ไปพรHอมๆ กันที่มีประสิทธิภาพ และหลักการนี้ก็เป?นดังเชFนแนวทางของ Libero HD นั่นเอง
ทั้งนี้ลักษณะของ Libero HD ที่เป?นรูปแบบ In-Line Power Conditioner ติดตั้งโมดูล Noise Filter เขHากับสายไฟเพื่อเสียบตFออุปกรณBไฟฟaาแตFละ
เครื่อง ดังนั้นจึงใหHประสิทธิภาพในการจัดการสัญญาณรบกวนไดHเด็ดขาดกวFาในแงFการควบคุมระดับ Noise Floor จากแนวทางการปaองกันมิใหH
สัญญาณรบกวนอันเกิดจากอุปกรณBไฟฟaานั้น ยHอนกลับออกไปปะปนรบกวนระบบไฟ

อานิสงสBนี้จะสFงผลชัดเจนในการปรับปรุงแกHไขปsญหาสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟaาเครื่องเสียง โฮมเธียเตอรB โดยเฉพาะลักษณะการเสียบใชHไฟของ
อุปกรณBแบบ "พFวง" ไมFวFาจะเป?นการใชHงาน ปลั๊กพFวง ปลั๊กราง หรือแมHแตFการตFอตรงกับปลั๊กผนังรFวมกัน (และใกลHเคียง) ขณะเดียวกัน In-Line
Power Conditioner สามารถนํามาเสริมศักยภาพใหHกับระบบกรองสัญญาณรบกวนที่มีอยูFเดิม ใหHสามารถควบคุมระดับ Noise Floor ไดHดียิ่งขึ้น

แนวทางการใชHงาน และผลการทดสอบ

ผลการลดทอนสัญญาณรบกวนในรูปแบบ High Frequency Transient
จาก Libero HD

HF Transient Noise

Noise Meter I Noise Meter II Noise Meter III Noise Meter IV
169~191
1728~1801
311~324
197~235

หมายเหตุ:
- HF Transient Noise เป(นตัวเลขระดับสัญญาณรบกวน โดยอางอิงผลการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟDา อันเกิดจากปริมาณผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวนย-านความถี่สูง ตัวเลขยิ่งมาก หมายถึง มีการรบกวนสูง
- ผลดังกล-าวเป(นการทดสอบช-วงเวลากลางวัน ในบานพักอาศัยทั่วไป ที่มิไดจัดใหเป(นระบบปJด ตัวแปรแวดลอม เช-น การใชงานอุปกรณเครื่องใชไฟฟDา
ประจําวันบางอย-างที่จําเป(น รวมถึงการรบกวนจากตัวแปรภายนอกอื่น ๆ อยู-นอกเหนือการควบคุม จึงอาจกระทบกับผลการตรวจวัดในช-วงเวลา
เดียวกันบาง
- ปFญหาสัญญาณรบกวน ที่มีรปู แบบการแพร-กระจายการรบกวนที่แตกต-างกัน ทั้งชนิด และปริมาณ ย-อมส-งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟDาแตกต-างกัน
อันส-งผลถึงความยากง-ายที่ระบบกรองสัญญาณรบกวนจะทําการกําจัดออกจากระบบ อย-างไรก็ดี ในกรณีของระบบเครือ่ งเสียง และโฮมเธียเตอร (ที่ใช
งานในบานพักอาศัย) การอางอิงสัญญาณรบกวนย-านความถี่สูงในรูปแบบของ High Frequency Transient อันเป(นผลกระทบจากการใชงานอุปกรณ
ไฟฟDา และอิเล็กทรอนิกส รวมถึงอุปกรณในระบบโฮมเธียเตอรนั้นเอง จึงชัดเจนกว-าสัญญาณรบกวนรูปแบบอื่น ๆ
ศักยภาพในการลดทอนสัญญาณรบกวนของ Libero HD
การทดสอบศักยภาพการลดทอนสัญญาณรบกวนยFานความถี่สูง ซึ่งเกิดจากภาคจFายไฟของอุปกรณBไฟฟaา โดยเฉพาะภาคจFายไฟแบบสวิตชิ่ง รวมถึง
สัญญาณรบกวนภายนอกทีป่ ะปนเขHามากับระบบไฟฟaาเมนนั้น พบวFา Libero HD มีความสามารถอยูFในระดับที่นFาสนใจ ไมFวFาจะเป?นการกรองสัญญาณ
รบกวนที่จะผFานไปยังอุปกรณBไฟฟaา และปaองกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณBไฟฟaายHอนกลับสูFระบบไฟเมน
Libero HD จะใหHผลดีกบั อุปกรณBไฟฟaาที่ใชHภาคจFายไฟแบบ Switching Power Supply เชFน จอภาพ (TV/Projector) วิดีโอเพลเยอรBตFางๆ

คอมพิวเตอรB ฯลฯ ผลลัพธBทางตรงจากการเสียบตFอ Libero HD ตรงเขHากับจอภาพ จะสFงผลใหHการถFายทอดคุณภาพของภาพมีความกระจFางมากขึ้น
ลักษณะคลHายกับการนํามFานหมอกบางๆ ออกไป สีสันจะสดใสขึ้นมา แตFมิไดHจัดเหมือนการเรFงระดับ Color สFวนทางดHานเสียงนั้น อุปกรณBออดิโอที่
เสียบใชHไฟผFาน Libero HD จะไดHความสงัดมากขึ้น แตFน้ําเสียงอาจจะเหือดแหHงหายไปเล็กนHอย Libero HD จึงออกจะเหมาะกับอุปกรณBระบบภาพเป?น
หลักมากกวFา
อยFางไรก็ดีประโยชนBอีกดHานของ Libero HD จากผลพลอยไดHในการควบคุมระดับ Noise Floor ที่สามารถลดทอนการรบกวนทางไฟฟaาจากอุปกรณBที่
ใชHภาคจFายไฟแบบสวิตชิ่งไดHเป?นอยFางดี ผลลัพธBตรงนี้จะยิ่งชัดเจนมาก หากใชHงาน Libero HD กับอุปกรณBที่มีภาคจFายไฟคุณภาพต่ํา อันจะสFงผลใหHซิส
เต็มขHางเคียงในระบบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงอุปกรณBออดิโอ ปลอดจากการรบกวน จึงสFงผลใหHคุณภาพเสียงดีขึ้น สากเสี้ยนตFางๆ จะลดนHอยลง ถึงแมHระดับ
ความแตกตFางจะไมFชัดเหมือนการตFออุปกรณBไฟฟaาตรงผFาน Noise Filter ที่ออกแบบใชHงานกับอุปกรณBออดิโอโดยตรงก็ตาม แตFก็ตัดปsญหาเรื่องของ
การอั้นกระแสไปไดH

แนวทางการเสียบตFออุปกรณBรFวมกับ Libero HD
เพื่อความปลอดภัยในการเสียบใชHงาน Libero HD (รวมถึงเครื่องกรองไฟลักษณะอื่น) เขHากับเครื่องใชHไฟฟaา เครื่องเสียง โฮมเธียเตอรB แนะนําใหHเสียบ
ทHายปลั๊กของ Libero HD เขHากับอุปกรณBไฟฟaากFอน จากนั้นจึงเสียบปลัก๊ ตัวผูHของ Libero HD เขHากับปลัก๊ ผนัง ในกรณีที่ใชHงานรFวมกับปลัก๊ ราง หรือ
ปลั๊กพFวง ที่มีสวิทชB On/Off ใหHกดสวิทชBปลั๊กรางไปที่ Off กFอน หลังจากเสียบสายไฟทั้ง 2 ดHานของ Libero HD เรียบรHอยแลHว จึงคFอยกดสวิทชB On
ในกรณีที่มี Libero HD จํานวนจํากัด แนะนําใหHใชHงานกับจอภาพกFอน แตFหากหวังผลดHานการควบคุมระดับ Noise Floor ใหHใชH Libero HD กับ
อุปกรณBไฟฟaา (เนHนกับอุปกรณBที่เกี่ยวขHองกับระบบภาพ) ที่คาดวFาจะมีปsญหาสัญญาณรบกวนจากภาคจFายไฟมากที่สุด เชFน คอมพิวเตอรB
(PC/Notebook), Satellite/Cable TV Receiver, HDPlayer รุFนลFางๆ ฯลฯ

ไมFแนะนําใหHใชH Libero HD โดยเสียบตFอแบบ Noise Filter ซHอน Noise Filter รFวมกับ Power Line Conditioner อื่น หรือแมHแตF Libero HD
ดHวยกันเอง เพราะนอกจากจะไมFชFวยใหHประสิทธิภาพการลดทอนสัญญาณรบกวนสูงขึ้นแลHว ยังสFงผลตรงขHาม จากปsญหาการไหลวนของนHอยสBในระบบ
หากตHองการเพิ่มศักยภาพการลดทอนสัญญาณรบกวน (จากการควบคุมระดับ Noise Floor ใหHต่ําทีส่ ุด) ในกรณีที่ใชHงานรFวมกับ Power Line
Conditioner ลักษณะอื่น แนะนําใหHแยก Libero HD ออกมาตFางหาก เชFน ใชH Libero HD เสียบตFอกับอุปกรณBวิดีโอ 1 ชุด ตFอ 1 เครื่อง สFวน
อุปกรณBออดิโอ แยกมาเสียบตFอกับ Power Line Conditioner ซึ่งแนวทางนี้จะชFวยเพิ่มศักยภาพการกรองสัญญาณรบกวนไดHอยFางครอบคลุมและใหH
ผลลัพธBทดี่ ีรวมถึงอุปกรณBที่เนHนใชHงานดHานออดิโอดHวย
หมายเหตุ:
- ไดอะแกรมการเชื่อมต-ออุปกรณเป(นเพียงแนวทางแนะนําเบื้องตน การใชงานจริงผูใชอาจทดลองสลับสับเปลี่ยนเพื่อสังเกตผลลัพธดวยตนเองตาม
ความเหมาะสม โดยอางอิงจากปFจจัยแวดลอมตามการใชงานจริง
- ในกรณีที่มีเตารับเพียงพอ อาจโยก Active Subwoofer ไปเสียบต-อยังตําแหน-งอื่นที่ไม-ผ-านกรองไฟได ซึ่งบางกรณีอาจใหผลลัพธที่ดีกว-า

ถHามองที่ความอเนกประสงคBในแงFการขยับขยายเสียบตFออุปกรณBไฟฟaาพรHอมๆ กันจํานวนมาก อาจดูวFา Libero HD อาจดHอยกวFา Power Line
Conditioner ที่ทําหนHาที่เป?นปลัก๊ รางไปพรHอมๆ กัน กระนั้นหากพิจารณาในแงFของการควบคุมสัญญาณรบกวน จากแนวทางการใชHงาน Noise Filter
1 ชุด กับ 1 อุปกรณBไฟฟaา ถือเป?นแนวทางที่ใหHประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็เป?นไปในแนวทางเดียวกับการใชHงาน Libero HD นั่นเอง
จุดเดFน
- Libero HD โดดเดFนดHานการปรับปรุงคุณภาพของภาพ ไมFวFาจะใชHงานกับจอภาพ หรือวิดีโอเพลเยอรBอื่นๆ
- ลักษณะของ In-Line Noise Filter ที่ใชHงาน 1 Noise Filter สําหรับ 1 อุปกรณB มีศักยภาพปaองกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุปกรณBในระบบโฮม
เธียเตอรBมิใหHยHอนกลับมารบกวนระบบไฟหลักไดHอยFางมีนัยสําคัญ จึงสามารถลดทอนระดับ Noise Floor ลงไดH โดยเฉพาะเมื่อมีการใชHงานอุปกรณB
ไฟฟaาหลายชนิดรFวมกัน
- ขนาดกะทัดรัด ไมFตHองใชHพื้นที่ตั้งวางมาก ไมFมีปsญหาเรื่องน้ําหนัก เคลื่อนยHายสะดวก
จุดดHอย
- ไมFมีไฟสถานะทางไฟฟaา หรือแจHงการใชHงาน จึงไมFอาจสังเกตไดHวFาระบบยังทํางานดีอยูF หรือมีอะไรผิดปกติหรือไมF
- Libero HD 1 ชุด เสียบไดHเพียงอุปกรณBเดียว ดังนั้นหากมีหลายอุปกรณBจําเป?นตHองเพิ่มจํานวน Libero HD ตามนั้น หรือไมFก็ใชHงานรFวมกับ
Power Line Conditioner รูปแบบปลัก๊ ราง
คําเตือน: ไฟฟDามีคุณอนันต แต-ก็มีอันตรายอย-างมหันตเช-นกัน หากใชงานผิดวัตถุประสงค หรือผูใชอยู-ในความประมาท ดังนั้น เมื่อตองการใชงาน
อุปกรณที่ตองใชไฟฟDา หรือทําการทดลอง ปรับเปลีย่ นใด ๆ ควรมีสติตลอดเวลา และใหความระแวดระวังอยู-เสมอ !

by ชานม !
2012-05
audyn Libero HD รุFนตHนทาง ราคา 5,800 บาท
audyn Libero HD รุFนปลายทาง ราคา 5,800 บาท
audyn Libero HD รุFน Silver/Teflon Line ราคา 7,900 บาท

