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การทํานายปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซดและแกสคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแนน
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บทคัดยอ
บทความวิจัยน้ีนําเสนอการทํานายปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซด(NOx) และแกสคารบอนไดออกไซด(CO) ท่ีเกิดจากการเผาไหมของแกสแอล

พีจี (LPG) ในหัวพนไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแนนซ่ึงทํามาจากหินตูปลาเม็ดกลมท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง (d) และคาความพรุน () เทากับ 1.55 cm
และ 0.355 อัตราเร็วเชิงปริมาตรของเชื้อเพลิงแกสผสมกอน (Vmix) ระหวางแกสแอลพีจีกับอากาศถูกสงเขามายังชั้นวัสดุพรุนในชวงความเร็ว 5 – 40

m3/hr อัตราสวนสมมูลของเชื้อเพลิง () อยูในชวง 0.50 – 0.80 โดยทําการวัดปริมาณแกสNOxและ COท่ีระดับความสูงของชั้นวัสดุพรุนเทากับ
2.5– 12.5cm ตามลําดับ ซ่ึงในบทความวิจัยน้ีไดนําปริมาณแกสท่ีวัดคาจากการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลการทํานายปริมาณแกสโดยใชโครงขาย
ประสาทเทียม ผลจากการศึกษาพบวาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้นปอนไปขางหนาซ่ึงมีกระบวนการเรียนรูแบบแพรกระจาย
ยอนกลับของเลเวนเบิรก-มาควาดทสามารถทํานายปริมาณแกส NOxและ COท่ีปลอยออกมาจากหัวพนไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแนนได

คําสําคัญ: หัวพนไฟวัสดุพรุน, วัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแนน, โครงขายประสาทเทียม

1. บทนํา
ปจจุบันในงานอุตสาหกรรมน้ันนิยมใชหัวพนไฟหรือหัวเผา (Burner) เน่ืองจากหัวพนไฟเปนอุปกรณท่ีมีหนาท่ีสันดาปเชื้อเพลิงกับอากาศใน

สัดสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือทําใหเกิดเปลวไฟ (Flame) ซ่ึงพลังงานความรอนท่ีไดจากเปลวไฟถูกนําไปใชงานไดโดยตรงตามความตองการในลักษณะตางๆ
เชนใหความรอนกับหมอนํ้าอุตสาหกรรม (Industrial boiler) ใหความรอนในตูอบเหล็ก (Furnace chamber) ใชในเตาเผาขยะ (Incinerator) เปน
ตนโดยท่ัวไปขั้นตอนการทํางานของระบบการเผาไหมในงานอุตสาหกรรมประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน [1] คือ 1) การจายอากาศ 2) การจายเชื้อเพลิง
3) การควบคุมอัตราสวนของอากาศกับเชื้อเพลิง 4) การผสมกันของอากาศกับเชื้อเพลิง 5) การจุดระเบิดและ 6) การควบคุมเปลวไฟจากขั้นตอนการ
ทํางานท้ัง 6 ขอพบวาในบางครั้งหัวพนไฟอาจจะทํางานเพียงบางสวนของขั้นตอนท้ังหมดแตในบางกรณีหัวพนไฟอาจจะตองทํางานครบทุกขั้นตอน
ดวยเหตุน้ีหัวพนไฟจัดเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของระบบการเผาไหมและมีผลโดยตรงตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิง

รูปท่ี 1สวนประกอบโดยละเอียดของหัวพนไฟชนิดใชเชื้อเพลิงแกส [2]

รูปท่ี 2การติดต้ังหัวพนไฟเพ่ือใชกับหมอนํ้าอุตสาหกรรม [2]
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รูปท่ี 1 แสดงสวนประกอบโดยละเอียดของหัวพนไฟชนิดใชเชื้อเพลิงแกสท่ีใชงานจริงในเชิงพาณิชย [2] พบวามีสวนประกอบท่ีคอนขาง
ซับซอนแตก็พอแยกสวนประกอบท่ีสําคัญได 4 สวนคือสวนแรกหัวเผาไหม (Combustion head) เปนสวนท่ีเปลวไฟถูกพนออกเพ่ือนําไปใชงานสวนท่ี
สองระบบการจายอากาศและควบคุมความดันอากาศ (หมายเลข 6, 9, 11 และ 14) สวนท่ีสามเปนระบบการจายแกสและการจุดระเบิด (หมายเลข
12, 15 และ 16) สําหรับสวนสุดทายเปนระบบอิเล็กทรอนิคสท่ีใชควบคุมการทํางานอุปกรณตางๆของหัวพนไฟ (หมายเลข 4, 5 และ 8) ซ่ึงการใชงาน
จริงของหัวพนไฟตองมีการนําไปติดต้ังเขากับอุปกรณอื่นๆดังแสดงในรูปท่ี 2 เปนตัวอยางการติดต้ังหัวพนไฟเพ่ือใชกับหมอนํ้าอุตสาหกรรม [2]
ลักษณะการติดต้ังเชนน้ีเปนการทํางานโดยท่ัวไปของหมอไอนํ้าอุตสาหกรรมอยางไรก็ตามประสิทธิภาพการเผาไหมของหัวพนไฟท่ีใชงานอยูยังมีคาตํ่า
ดวยเหตุน้ีนักวิจัยและวิศวกรจํานวนมากไดหาแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของหัวพนไฟหน่ึงในแนวทางท่ีใหความสนใจคือการประยุกตใชวัสดุ
พรุนในหัวพนไฟซ่ึงเรียกวาหัวพนไฟแบบวัสดุพรุน (Porous burner)

หัวพนไฟแบบวัสดุพรุนมีขอดีท่ีโดดเดนกวาแบบท่ัวไปหลายประการ [3] กลาวคืออัตราสวนการหรี่เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 4:1 เปนอยางนอย
20:1 กําลังความเขมขนการเผาไหม (Power of combustion intensity) เม่ือทํางานรวมกับเครื่องแลกเปล่ียนความรอนท่ีภาระเดียวกันหัวพนไฟแบบ
วัสดุพรุนจะมีขนาดเล็กกวาเกือบ 10 เทาการเผาไหมสามารถเกิดเสถียรของเปลวไฟไดท่ีสภาวะสวนผสมไอดีบาง (Lean combustion) ซ่ึงมีคา
อัตราสวนสมมูล (Equivalence ratios) อยูในชวง 0.53 – 0.91 และอัตราการปลดปลอยแกสไอเสียมีคาตํ่ามากๆโดยมีอัตราการปลอยCO และNOx

นอยกวา 7 และ 25 mg/(kW*hr) ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาหัวเผาหรือหัวพนไฟท่ีทําการศึกษาท่ีผานมายังมีสวนท่ีตองปรับปรุงและคนควา
เพ่ิมเติมอีกหลายอยาง ไมวาจะเปนการสรางหัวพนไฟใหมีโครงสรางไมยุงยาก ผลิตหรือติดต้ังไดอยางงายแตสามารถทําใหเปลวไฟเสถียรไดไมลําบาก มี
การทํานายการเผาไหมโดยใชกลไกทางจลนศาสตรท่ีมีคณิตศาสตรไมซับซอนในการแกปญหาแตใหผลการทํานายท่ีแมนยําในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของหัวพนไฟวัสดุพรุนน้ันจําเปนตองมีชุดทดลอง และทําการทดลองดวยเงื่อนไขตางๆ ซ่ึงลวนแลวตองใชงบประมาณในการสรางชุดทดลอง ใชเวลาใน
การทดลองและทดสอบเปนอยางมากเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลหรือเงื่อนไขท่ีเหมาะสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของหัวพนไฟวัสดุพรุน ซ่ึงการทราบ
พฤติกรรมการเผาไหมหรือสามารถทํานายไดแมนยําจึงเปนส่ิงสําคัญในการออกแบบหรือจําลองกระบวนการเผาไหมใหมีความเหมาะสม และเปนการ
ลดคาใชจายในการสรางชุดทดลอง และลดเวลาท่ีใชในการทดลองและทดสอบลงได ดังน้ันโครงขายประสาทเทียม (artificial neural networks) จึง
ไดถูกนํามาใชเพ่ือแกปญหาทางวิศวกรรมเคมี [4] โดยโครงขายประสาทเทียมน้ีถูกใชเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเผาไหมของวัสดุและเชื้อเพลิงท่ีแตกตาง
กัน [5-8] ดวยเหตุน้ีงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมในการทํานายปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซดท่ีเกิดจาก
หัวพนไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแนนท่ีใชแกสแอลพีจีเปนเชื้อเพลิง

2. อุปกรณละวิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณการทดลอง

รูปท่ี 3 แสดงอุปกรณการทดลองของหัวพนไฟวัสดุพรุนแกสชนิดเม็ดกลมอัดแนน (หินตูปลา) ท่ีใชแอลพีจีเปนเชื้อเพลิงซ่ึงแบงออกไดเปน
3 ขอบเขตท่ีสําคัญ ประกอบไปดวย ขอบเขตท่ีหน่ึงเปนสวนท่ีปอนเชื้อเพลิง (Injection chamber zone) หรือการจายไอดี (อากาศกับ LPG) เขาสู
วัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแนน ขอบเขตท่ีสองเปนการอุนไอดีหรือตําแหนงการการติดต้ังวัสดุพรุน (porous burner zone) ซ่ึงวัสดุพรุนเปนชนิดเม็ด
กลมอัดแนนเรียงตัวบรรจุอยูขางในทอสแตนเลสท่ีมีเสนผานศูนยกลางภายนอกเทากับ 154 mm หนา 2 mm นอกจากน้ีเพ่ือกันความรอนสูญเสียสู
ภายนอก จึงหลอปูนทนไฟ (cement) หนา 2 mm ภายในทอสแตนเลส ตลอดชวงท่ีมีการบรรจุวัสดุพรุน (150 mm) และขอบเขตสุดทายคือการเผา
ไหมและทอไอเสีย (combustion and exhaust duct zone)

จากสวนประกอบท้ังหมดของหัวพนไฟแกสแบบน้ีจะมีหลักการทํางาน คือ เม่ือไอดี (อากาศผสมกับ LPG) ไหลผาน Injection zone เขาสู
Porous burner zone ไอดีจะไหลผานชั้นวัสดุพรุน และจะมีระดับอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น หลังจากน้ันไอดีจะไหลไปยังบริเวณทางออกของชั้นวัสดุพรุนเขาสู
ขอบเขตท่ีสาม กอใหเกิดการจุดติดไฟ (ignition) และเผาไหมในท่ีสุด (combustion zone)เปลวไฟท่ีเกิดขึ้นจะแผรังสีความรอนยอนกลับไปยังชั้นวัสดุ
พรุนทําใหมีความรอนหมุนเวียนภายในระบบเปนวัฏจักรเกิดการเผาไหมอยางตอเน่ือง ตราบท่ีมีเชื้อเพลิงปอนมายังชั้นวัสดุพรุนเพ่ือใหเขาใจถึง
ปรากฏการณการเผาไหม และการสงถายความรอนระหวางชั้นวัสดุพรุนกับเปลวไฟท่ีเกิดขึ้น อุณหภูมิตามแนวแกนและแกสไอเสียจึงถูกตรวจวัด ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี เทอรโมคัปเปลชนิดเค (K-type thermocouples) จํานวน 22 ชิ้น ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 mm จะถูกติดต้ังในตําแหนง
กึ่งกลางของหัวพนไฟตามแนวแกน โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลาวคือ กลุมท่ี 1 มีเทอรโมคัปเปลเพียงชิ้นเดียวเทาน้ัน (T1) ท่ีติดต้ังไวท่ี Injection
zone เพ่ือเฝาระวังไมใหอุณหภูมิในตําแหนงน้ีสูงกวาอุณหภูมิจุดติดไฟดวยตัวเอง (spontaneous temperature) [9] ของ LPG กลุมท่ี 2 มีจํานวน
10 ชิ้น (T2-T11) จะติดต้ังไวใน Porous burner zone เพ่ือดูกลไกการอุนเชื้อเพลิงและคุณลักษณะการเผาไหม สําหรับกลุมสุดทายมีจํานวน 11 ชิ้น
(T12-T22) จะติดต้ังไวใน Combustion and exhaust duct zone เพ่ือดูพฤติกรรมของเปลวไฟท่ีเกิดขึ้น โดยเทอรโมคัปเปลท้ังหมดน้ีจะตอเขากับ
เครื่องData logger รุน MW 100 ยี่หอ Yokokawa และเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลและบันทึกคาแบบตอเน่ืองขณะทําการทดลอง
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รูปท่ี 3 แผนผังอุปกรณการทดลองของหัวพนไฟแกสวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแนน

ในสวนของแกสไอเสียท่ีเกิดขึ้น จะไหลออกจากระบบทางดานลางของทอสแตนเลส และถูกตรวจวัดหาปริมาณออกไซดของไนโตรเจน (NOx)
และคารบอนมอนอกไซด (CO) ดวยเครื่องวิเคราะหแกส ไอเสีย (exhaust gas analyzer) ยี่หอ Testoรุน M350 ซ่ึงปริมาณแกสไอเสียท่ีวัดไดจะ
นําเสนอดวยคาท่ีมีการปรับเทียบกับออกซิเจนสวนเกิน 0 % ในพ้ืนฐานแหง (Correction by 0% excess oxygen on dry basis) สําหรับหินตูปลาท่ี
ใชในงานวิจัยน้ีจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉล่ียเทากับ 1.55 cm และมีคาความพรุนเทากับ 0.355 ซ่ึงแสดงไวในรูปท่ี 4

รูปท่ี 4 หินตูปลา (The pebbles) ท่ีเลือกใชเปนวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแนนในการทดลอง

2.2 วิธีการทดลอง

ทําการจายอากาศ (axial air) พรอมท้ังแกสเชื้อเพลิง (LPG) ในอัตราสวนท้ังสองท่ีเหมาะสมกัน โดยปกติใหมี  มากกวาท่ีสภาวะ
อุณหภูมิจุดติดไฟดวยตัวเองของ LPG[10] เพ่ือใหเกิดการเผาไหมจากน้ันทําการจุดเชื้อเพลิงแกสใหติดโดยใชไฟลอ (pilot flame) ตรงตําแหนงชองไฟ

ลอ(ignition port)ของหองเผาไหม เม่ือไฟติดแลวรอจนกวาอุณหภูมิของวัสดุพรุนหรือระบบอยูในสภาวะคงท่ี (steady state) ทําการปรับคา  ให
อยูในสภาวะท่ีสนใจจะศึกษา หลังจากน้ันปรับ Vmixเริ่มจาก 5 m3/hrสังเกตการติดไฟและรอจนระบบอยูในสภาวะคงท่ีอีกครั้ง ทําการเก็บขอมูลผลการ
ทดลองท่ีสภาวะน้ี ซ่ึงขอมูลการทดลองท่ีทําการบันทึกคาน้ัน ประกอบไปดวยอุณหภูมิตลอดความยาวของหัวพนไฟ ปริมาณแกสไอเสียท่ีปลดปลอย
ออกมา ไดแก คารบอนมอนอกไซด (CO) และออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ดวยเครื่องวิเคราะหแกสไอเสีย (exhaust gas analyzer) ท่ีดานขาออก
จากหัวพนไฟ เพ่ือนํามายืนยันและชวยอธิบายพฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิงแกสในหัวพนไฟวัสดุพรุนใหเขาใจไดถูกตองยิ่งขึ้น

2.3 การหาคาความพรุน
วิธีการหาคาความพรุนของวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแนนในงานวิจัยน้ี ซ่ึงมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉล่ีย (d) เทากับ 1.55 cm มีวิธีการคือ

นําวัสดุพรุนใสลงไปในภาชนะรูปทรงกระบอกสูง (L) เทากับ 10 cm ขนาด เสนผานศูนยกลางทรงกระบอก (D) เทากับ 9.5 cm ทําใหภาชนะบรรจุ

ทรงกระบอกน้ีมีปริมาตร (container volume, VC) คือ D2L/4 = 708.821 cm3ดังแสดงในรูปท่ี 5 เทนํ้าใหเต็มภาชนะหรือถึงระดับดานบนผิววัสดุ
พรุนพอดีท้ิงไว 5 นาทีเพ่ือใหนํ้าซึมเขาไปใน เน้ือวัสดุพรุน แลวเทนํ้าออกจากภาชนะท้ังหมด จากน้ันตวงนํ้าท่ีทราบปริมาตรแนนอน (total volume,
VT) ดวยภาชนะตวงในท่ีน้ี VT= 500 cm3แลวเติมนํ้าอีกครั้งใหเต็มภาชนะจนถึงระดับวัสดุพรุนพอดี ทําการอาน คาปริมาตรนํ้าท่ีเติมลงไป (filling

2 cm
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volume, Vfill) จากภาชนะตวง ปรากฏวาปริมาตรนํ้า (VT) 500 cm3 จะเหลืออยู 248 cm3 ทําใหVfill ท่ีเติมลงไปในวัสดุพรุน มีคาเปน 252cm3 (Vfill=

500 – 248cm3) ปริมาตร Vfil น้ีคือปริมาตรชองวางท่ีนํ้าไปแทนท่ีซ่ึงก็คือปริมาตรความพรุน (void volume, V) น้ันเอง นําปริมาตร V น้ีไปหารกับ

ปริมาตร VC จะไดคาความพรุน(porosity, )โดยประมาณเทากับ 0.355 เพ่ือใหเขาใจยิ่งขึ้นจะขอแสดงวิธีการคํานวณหาคาความพรุนเปนสมการ
คณิตศาสตรตามลําดับดังสมการท่ี 1-3

T fill

C C

VV V

V V


 

(1)


 

3 3 3

3 3

500cm 248cm 252cm

708.821cm 708.821cm
(2)

 = 0.362 (3)

รูปท่ี 5 อุปกรณทดลองหาคาความพรุน

3 การประยุกตใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ีเลือกใชในงานวิจัยน้ีคือแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้นปอนไปขางหนา

(multilayerfeedforwardneuralnetwork) และใชกระบวนการเรียนรูแบบแพรกระจายยอนกลับของเลเวนเบิรก-มาควาดท (Levenberg-
Maqurdt ’s Back-Propagation) ซ่ึงเปนหน่ึงในโครงสรางของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ีนิยมใชท่ีสุด [11] เน่ืองจากเปนโครงสรางท่ีไม
ซับซอนและใชเวลาไมนานในการฝกหัดโครงขายประสาทเทียม [12] Back-Propagation ยังเปนอัลกอริทึมท่ีใชในการเรียนรูของโครงขายประสาท
เทียมวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชเพ่ือปรับคานํ้าหนักในเสนเชื่อมตอระหวางนิวรอนใหเหมาะสม โดยการปรับคาน้ีขึ้นกับความแตกตางของคาเอาตพุตท่ีคํานวณได
กับคาเอาตพุตท่ีตองการชุดขอมูลท่ีใชฝกหัดโครงขายประสาทเทียมจะมีคําตอบไวคอยตรวจดูวาโครงขายประสาทเทียมใหคําตอบท่ีถูกตองหรือไม ถา

คําตอบไมถูก วงจรขายก็จะปรับตัวเองเพ่ือใหไดคําตอบท่ีดีขึ้นดังแสดงในสมการท่ี 4 เม่ือ wjiคือคาปรับแกคาถวงนํ้าหนักท่ีโหนดi และ j, คืออัตรา

การเรียนรู,jคือคาผลตางระหวางคาจริงกับคาท่ีไดจากการคํานวณในรูปอนุพันธของ Transfer function ท่ีโหนดj,  คือคาโมเมนตัม, yjคือคา
ผลลัพธของแบบจําลองท่ีโหนดj และnคือรอบการปรับแก

     ( 1) ( ). ( ) ( )
ji j ji
w n n y n w n (4)

การเรียนรูของนิวรอลเน็ตเวิรคทําไดโดยการสงขอมูลเขามายังสวนท่ีเรียกวาเพอรเซ็ปตรอน (Perceptron) ซ่ึงสามารถเทียบไดกับเซลล
สมองของมนุษยโดยท่ีเพอรเซ็ปตรอนทําการรับขอมูลท่ีอยูในรูปของเมทริกซซ่ึงเปนตัวเลขเขามาคํานวณสําหรับฟงกชันผลรวม (Summation
Function) มีการทํางานดังสมการท่ี5เม่ือ s คือผลรวมท่ีไดจากฟงกชั่นผลรวม, xiคือคาขอมูลเขาตัวท่ี i, wi คือคานํ้าหนักของนิวรอนตัวท่ี i, yjคือคา
ผลลัพธของแบบจําลองท่ีโหนดj, zคือจํานวนนิวรอนชั้นขอมูลเขา, bคือคาความโนมเอียงและfคือTransfer function



 
1

z

i i

i

s x w b (5)

และคาเอาทพุตของแตละโหนดสามารถหาไดจากสมการท่ี 6
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1

( )
j

j j

j i i

i

y f x w (6)

งานวิจัยน้ีไดใชงานแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมผานกลองเครื่องมือโครงขายประสาทเทียม (neural network toolbox) โดยท่ีขอมูล
อินพุต (input) ของโครงขายประสาทเทียมประกอบดวย คาความพรุน ระดับความสูงของชั้นวัสดุพรุน อัตราสวนสมมูล และคาอัตราเร็วเชิงปริมาตร
ของเชื้อเพลิงแกสกอนผสม ขอมูลเอาทพุต (output) ของโครงขายประสาทเทียมคือปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซดท่ีเกิดจากการเผาไหม และมี
จํานวนชั้นซอน (hidden layer) ของโครงขายประสาทเทียมสองชั้นซอนมีจํานวนนิวรอนในชั้นซอน 15 นิวรอนและ 10 นิวรอนตามลําดับและใช
ฟงกชั่นถายโอน (transfer function) ของโครงขายประสาทเทียมคือ logistic sigmoid function และ pure linear function ในชั้นซอนและชั้น
output ตามลําดับดังแสดงในรูปท่ี 6 โดยขอมูลจากการเผาไหมของหัวพนไฟวัสดุพรุนจะนํามาใชฝกหัดและทดสอบโครงขายประสาทเทียมเพ่ือทํานาย
ปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซด จากขอมูลท้ังส้ิน 665 ชุดขอมูล โดยท่ีชุดขอมูลถูกแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกใชเพ่ือการฝกหัดโครงขายประสาท
เทียมและสวนท่ีเหลือใชเพ่ือทดสอบโครงขายประสาทเทียมในการทํานายปริมาณแกสNOxและ CO

รูปท่ี 6 โครงขายประสาทเทียมท่ีใชสําหรับทํานายปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซด

ซ่ึงในงานวิจัยน้ีรอยละ 75ของขอมูลการเผาไหมถูกใชเพ่ือฝกหัดและอีกรอยละ 25 ของขอมูลการเผาไหมใชเพ่ือทดสอบการทํานายปริมาณ
แกสNOxและ CO ของโครงขายประสาทเทียม จากน้ันเปรียบเทียบผลการทํานายปริมาณแกสระหวางโครงขายประสาทเทียมกับปริมาณแกสจากการ
ทดลองโดยใชคารากท่ีสองของคาเฉล่ียของผลรวมของความคลาดเคล่ือนท้ังหมด (RMSE) และคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (r2) เปนดัชนีชี้วัดในการ
เปรียบเทียบ RMSE คํานวณไดจากสมการท่ี 7เม่ือ Vxpre,iคือปริมาณแกสNOxและ CO จากการทํานาย Vxexp,iคือปริมาณแกสNOxและ CO จากการ
ทดลอง และ N คือจํานวนขอมูล



  
  


1

2
2

, exp,1

1
( )

N

x pre i x ii
RMSE V V

N
(7)

4. ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการทํานายปริมาณแกส NOxและ CO ท่ีเกิดจากการเผาไหมของแกสแอลพีจี (LPG) ในหัวพนไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแนนซ่ึงทํามาจากหินตู

ปลาเม็ดกลมอัดแนนดวยโครงขายประสาทเทียมซ่ึงเปนการทดสอบการทํานายหลังจากท่ีไดทําการฝกหัดโครงขายประสาทเทียมดวยขอมูลการทดลอง
คิดเปนรอยละ 75และทําการทดสอบการทํานายโดยเปรียบเทียบกับขอมูลการทดลองอีกรอยละ 25 ท่ีเหลือ พบวาโครงขายประสาทเทียมสามารถ
ทํานายปริมาณแกสท่ีเกิดจากการเผาไหมไดโดยมีคา r2เทากับ 0.9988 และ RMSE เทากับ 0.0162 ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 7 และ 8
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รูปท่ี 7 ผลการทํานายปริมาณแกสNOxและ CO ท่ีระดับVmix15m3/hและอัตราสวนสมมูล 0.60

รูปท่ี 8 ผลการทํานายปริมาณแกสNOxและCO ท่ีระดับVmix 30 m3/hและอัตราสวนสมมูล 0.60

จากรูปท่ี 7และ 8 จะพบวาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมสามารถทํานายปริมาณแกสไดโดยท่ีผลการทํานายมีความสอดคลองกับผลการ
ทดลองอยางแมนยํา แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํานายปริมาณแกสโดยใชโครงขายประสาทเทียม ท้ังน้ีเน่ืองจากแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมมีจุดเดนในการเรียนรู สังเคราะห ทํานายผลลัพธของปจจัยแบบมีความสัมพันธซับซอนและไมเปนเชิงเสนไดดี และโครงขายประสาทเทียมยัง
สามารถปรับแตงความรูท่ีซอนอยูภายในเครือขายท่ีมีการตอเชื่อมโยงกันอยางหนาแนนดวยฟงกชั่นถายโอนในชั้นซอนและชั้นเอาทพุต มีการสงผาน
ขอมูลท่ีประมวลผลจากอินพุตไปยังเอาตพุต ดังน้ันการประมวลผลของโครงขายประสาทเทียมจึงเปนไปอยางแมนยํา

5. บทสรุป
ผลจากการทํานายปริมาณแกสNOxและ CO โดยใชโครงขายประสาทเทียมพบวาโครงขายประสาทเทียมมีผลการทํานายปริมาณแกสท่ีสอดคลองกับ

ผลการทดลองและแมนยําโดยมีคา r2 กับ 0.9988 และมีคา RMSE เทากับ 0.0162 ซ่ึงความสามารถในการทํานายปริมาณแกสน้ีจะเปนประโยชนตอการ
วางแผนออกแบบหัวพนไฟวัสดุพรุน ทดสอบและลดขั้นตอนการทดลองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของหัวพนไฟวัสดุพรุนได อีกท้ังยังเปนการประหยัดพลังงาน
และคาใชจายท่ีจะใชในกระบวนการสรางและทดสอบหัวพนไฟวัสดุพรุนลงดวย

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี
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