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บทคัดย่อ: บทความวิจยั นี้นาเสนอระบบการวัดแรงกดของเครื่องกดชิน้ งานแบบเวลาจริงด้วยตัวตรวจจับแรงดัน
ในกระบอกสูบ ซึ่งเป็ นวิธกี ารวัดแรงกดทางอ้อมด้วยตัวตรวจจับแรงดันในกระบอกสูบ โดยทาการวัดความดัน
อากาศในกระบอกสูบและวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าของตัวตรวจจับแรงดันในกระบอกสูบ จากนัน้ นาค่าแรงดันไฟฟ้ าที่
วัดได้ไปเปลีย่ นเป็ นแรงกดด้วยสมการทีไ่ ด้จากการทดลอง ข้อดีของการวัดแรงกดด้วยวิธกี ารดังกล่าวคือ ทาให้ลด
เวลาทีส่ ูญเสียในกระบวนการผลิต ส่งผลให้สามารถเพิม่ ผลผลิตได้มากขึน้ ผลการทดลองวัดแรงกดเปรียบเทียบ
กับเครื่องวัดแรงกดอ้างอิงพบว่า เมื่อทาการทดลองวัดแรงกดด้วยอุปกรณ์วดั แรงกดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เปรียบเทียบกับ
โหลดเซลล์ท่เี ครื่องกดแบตเตอรี่ มีความคลาดเคลื่อนจากโหลดเซลล์ ต่ าสุดอยู่ท่ี 0.010 เปอร์เซ็นต์ และค่าความ
คลาดเคลื่อนสูงสุดอยู่ท่ี 0.687 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนัน้ ผลการทดลองทีเ่ ครื่องกดจุดเชื่อมต่อ PCB พบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนจากโหลดเซลล์ต่าสุดอยู่ท่ี 0.043 เปอร์เซ็นต์ และค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยู่ท่ี 1.768 เปอร์เซ็นต์
ในส่วนของการแสดงผลระบบได้แสดงผลการวัดแรงกดผ่านเว็บไซต์ท่ถี ูกพัฒ นาขึ้นมาด้วยภาษา PHP HTML
JavaScript และ Ajax ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถวัดแรงกดได้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์ท่ี
ใช้อา้ งอิง (โหลดเซลล์) รวมทัง้ สามารถวัดและแสดงผลแบบเวลาจริงได้
คาสาคัญ: วัดแรงกด; เวลาจริง; เซ็นเซอร์วดั ความดันอากาศ; พีเอชพี; เอชทีเอ็มแอล
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Abstract: This paper presents a real-time force measurement system of the pressing machine with a
pressure sensor in the cylinder. It is an indirect measurement method of force with a pressure sensor in
the cylinder. The air pressure is measured in the cylinder and also the voltage of the pressure sensor is
measured. After that, the measured voltage is transformed into force by the equation from the
experiments. The advantage of this method is that it can reduce the wasting time in the production
process, resulting in increased productivity. The results of the force measurement comparing with the
reference device (load cell) showed that performing force measurement experiments using the
developed system compared to that of the load cells (reference device) at the battery pressing machine.
The minimum error is 0.010% and the maximum error is 0.687%. Moreover, the results from the PCB
connection pressing machine found that the minimum error is 0.043% and the maximum error is
1.768%. For the monitoring of the real-time force, the system showed the results of the force
measurement in the website developed using PHP, HTML, JavaScript and Ajax. The results showed that
the measured forces obtained the developed system were close to the measured force from the
reference device (load cell) and it could measure and display the results in real-time.
Keywords: Force Measurement; Real-Time; Pressure Sensor; PHP; HTML
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1. บทนา

ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมมาจากสายการผลิ ต เมื่ อ วัน ที่ 3
เมษายน ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 พบว่าเครื่องกด
ชิ้นงานเป็ นเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลาใน
การผลิต มากเป็ น อัน ดับ สอง รองจากเครื่อ งขัน สกรู
อัตโนมัติ
จากปั ญ หาเบื้องต้น หากสามารถวัด แรงกดและ
แสดงค่าแรงกดของเครื่องกดชิ้นงานทุกครัง้ ที่เครื่อง
ท างาน จะท าให้ ล ดเวลาในการวัด แรงกดได้ แ ละ
สามารถทราบค่าแรงกดได้ทนั ทีท่เี กิดปั ญหาหรือทุก
เวลาทีต่ อ้ งการทราบค่าแรงกดของเครือ่ งจักร
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่ามีการพัฒนา
อุป กรณ์ วดั แรงกดในฝ่ าเท้าอย่างง่าย โดยการติดตัง้
อุปกรณ์ วดั แรงกดในแผ่นรองรองเท้า โดยใช้อุปกรณ์
ตรวจวัด แรงกดที่ ใ ช้ ห ลัก การของเปี ยโซรีซิ ส ที ฟ
(Piezoresistive Sensor) ทีส่ ามารถวัดแรงทีม่ ากระทา
ให้อ ยู่ในรูป ของการเปลี่ย นแปลงค่ า ความต้า นทาน
ไฟฟ้ าได้ [2] และยังมีงานวิจยั ที่ได้ออกแบบอุปกรณ์
ตรวจวัดแรงแบบยืดหยุ่นโดยใช้ตวั เก็บประจุ ค่าประจุ
ไฟฟ้ าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ าจะเพิม่ ขึน้ เมื่อความโค้ง
ของพืน้ ผิวลดลง และในทางตรงข้ามกันค่าประจุไฟฟ้ า
ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ าจะลดลงเมื่อพื้นผิวมีความโค้ง
เพิม่ ขึ้น [3] นอกจากนี้ยงั มีการวัดแรงกดด้วยวิธกี าร
ต่าง ๆ เช่น เตียงชังน
่ ้ าหนักผูป้ ่ วยทีใ่ ช้โหลดเซลล์เป็ น
อุปกรณ์ วดั น้ าหนักของผูป้ ่ วย และสร้างสัญญาณทาง
ไฟฟ้ าแล้วส่งสัญญาณให้กบั บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อ ประมวลผล [4] การหาน้ าหนั ก รถบรรทุ กขณะ
เคลื่ อ นที่ บ นสะพานแบบไม่ ใช้ อุ ป กรณ์ ตรวจวั ด
ระยะห่างระหว่างเพลา โดยใช้ขอ้ มูลความเครียดของ
สะพานขณะทีม่ รี ถแล่นผ่าน ซึง่ มีอยู่แล้วมาคานวณหา
น้ าห นั ก รถ [5] ก ารท ด ส อ บ แรงก ระแท ก แ บ บ

เครื่องกดชิน้ งานถือเป็ นเครื่องจักรทีส่ าคัญอีกหนึ่ง
ชนิ ดในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ในบริษัท ผลิต อุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ห ลายแห่ ง ใน
กระบวนการผลิตมีหลายกระบวนการที่ต้องใช้แรงกด
ชิ้น งานให้ช้ิน ส่ ว นงานสองชิ้น ส่ ว นยึด ติด กัน โดยใช้
เครื่องกดชิน้ งานเข้ามาช่วยในกระบวนการนัน้ ๆ หรือ
ในบางอุ ต สาหกรรมจะใช้ เ ครื่ อ งกดชิ้ น งานเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทต่ี ่างกันออกไป เช่น ใช้เครื่องกดชิน้ งาน
เพือ่ พับชิน้ งาน หรือเพือ่ ขึน้ รูปชิน้ งาน เป็ นต้น [1] โดย
แรงกดจะต้ อ งอยู่ ใ นช่ ว งที่ ก าหนดไว้ส าหรับ แต่ ล ะ
ชิ้นส่วน จากการสังเกตการทางานของเครื่องจักร ใน
ระหว่างการผลิตพบว่ามีช้ินงานที่เกิดความเสียหาย
จากการกดงานของเครื่องจักร คือ ชิน้ งานทีถ่ ูกกดนัน้
เกิด แตกหัก เมื่อ พบชิ้น งานที่เสีย หายจากการกด
ชิ้นงานของเครื่องกดชิ้นงาน จะมีการวัดแรงกดของ
เครื่องกดชิ้น งานเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ ท่ีส่งผลให้
เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งใช้เวลานานในการวัด
แรงกด ตัวอย่างเช่น ในผลิตภัณฑ์ท่ผี ู้วจิ ยั ศึกษาและ
เก็ บ ข้อ มู ล การผลิต นั ้น พบว่ า มีค วามเสีย หายเกิ ด
ขึน้ กับผลิตภัณฑ์ทส่ี ถานีกดชิน้ งานโดยจากข้อมูลทีถ่ ูก
บันทึกไว้พบว่ามีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายทีส่ ถานี
นี้เฉลี่ย 17 ชิ้นต่อสัปดาห์ (ข้อมูลวันที่ 3 เมษายน ถึง
12 มิถุนายน พ.ศ.2562) ปั จจุบนั ทาการวัดแรงกดเมื่อ
พบความเสีย หายของชิ้น งานที่เกิด ขึ้น ในสถานี ท่ีม ี
เครื่อ งกดชิ้น งาน และมีก ารวัด แรงกดของเครื่องกด
ชิ้นงานแบบรายสัป ดาห์โดยใช้โหลดเซลล์ในการวัด
แรงกด ซึ่งยังไม่มรี ะบบวัดและแสดงแรงกดแบบเวลา
จริง (Real-Time) การวัดแรงกดทาให้สูญเสียเวลาใน
การผลิต เนื่ อ งจากต้ อ งหยุ ด การผลิต ชัว่ คราว จาก
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Drop-Weight เพื่อนาไปใช้หาผลของแรงกระแทกที่ม ี
ผลต่อการสร้างความเสียหายให้แก่เมล็ดข้าวเปลือก
โดยการทดสอบจะใช้มวลของเครื่องทดสอบตกลงมา
กระแทกกับข้าวเปลือกทีว่ างอยู่บนโหลดเซลล์ [6] การ
วัดการระเหยของน้ าด้วยการชังน
่ ้ าหนัก ที่เหลือจาก
การระเหยด้วยโหลดเซลล์ [7] เป็ น ต้น จากหลายๆ
งานวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาและกล่าวมาเบื้องต้น พบว่าในการ
วัดแรงกดจะต้องมีการนาอุปกรณ์ ตรวจวัด (Sensor)
ไปไว้ใต้ตาแหน่ งของหัวกดหรือบริเวณที่ต้องการวัด
แรงกด หากนาอุปกรณ์ตรวจวัดเหล่านัน้ มาไว้ดา้ นล่าง
ของหัวกดชิน้ งานอาจจะส่งผลเสียต่อชิน้ งานทีก่ าลังถูก
กดอยู่ เช่ น เกิด รอยขีด ข่ ว น ชิ้น งานแตกเสีย หาย
เป็ นต้น
บริษทั ทีเ่ ข้าไปศึกษาใช้เครื่องกดชิ้นงานชนิดนิวเมติกส์ (Pneumatics) อุปกรณ์เบื้องต้นของเครื่องกด
ชิน้ งานชนิดนี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้ [8]
1) อุป กรณ์ ต้นกาลังนิวเมติกส์ ทาหน้ าที่สร้างลม
อัดเพือ่ ใช้ในระบบ
2) อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลมอัด ทาหน้าที่กรอง
เศษปนเปื้ อนออกจากลมอัด
3) อุป กรณ์ ค วบคุ ม การท างาน ทาหน้ าที่เริม่ และ
หยุดการทางานของวงจร
4) อุป กรณ์ การทางาน หรือ กระบอกสูบลมชนิด
ต่ า ง ๆ ท าหน้ า ที่ เ ปลี่ ย นพลัง งานของไหลให้ เ ป็ น
พลังงานจลน์
5) อุปกรณ์ระบบท่อทาง ใช้เป็ นท่อทางไหลของลม
อัด
ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย จึงสนใจที่จ ะศึก ษาการวัด ความดัน
อากาศภายในกระบอกสูบของเครือ่ งกดชิน้ งาน เพือ่ จะ
ให้ไม่เกิดผลกระทบกับชิ้นงาน แล้วหาความสัมพันธ์

ระหว่างความดัน อากาศในกระบอกสูบ และแรงกด
เพื่อบอกขนาดของแรงกด จากการศึกษาการวัดความ
ดัน อากาศในงานวิจ ยั ที่ผ่านมาพบว่ามีการประยุก ต์
อุปกรณ์วดั ความดันโลหิตมาวัดความดันภายใน Cuff
ข อ ง ท่ อ ช่ ว ย ห า ย ใ จ ช นิ ด High Volume, Low
Pressure โดยใช้ ข้อ ต่ อ Three Way Stopcock เป็ น
ข้อต่อแยกออกมาเพื่อต่ออุปกรณ์วดั ความดันโลหิตกับ
ท่อช่วยหายใจ โดยอุปกรณ์จะวัดค่าความดันแสดงผล
การวัดความดัน ที่เกจวัด ความดัน โลหิต โดยตรง [9]
ผู้วิจ ัย จึง มีแ นวคิด ที่จ ะใช้ อุ ป กรณ์ ต รวจวัด ความดัน
อากาศในกระบอกสูบ แล้วเปลี่ยนความดันที่วดั ได้ใน
กระบอกสู บ ให้ เป็ นแรงกด นอกจากนี้ ย ัง ได้ ศึก ษา
งานวิจยั เพิม่ เติมในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ ราสพ์
เบอร์ร่ี ไพ เป็ นอุปกรณ์ ในการควบคุมอุปกรณ์ ต่าง ๆ
มีง านวิจ ัย ที่น าราสพ์ เบอร์ร่ี ไพ ประมวลผลข้อ มู ล
นาเข้าทีเ่ ก็บได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภายใน
ฟาร์ม ไก่แห่งหนึ่งเพื่อสร้างสัญ ญาณควบคุมอุปกรณ์
ควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิแ ละความชื้น ภายในฟาร์ม ไก่ [10]
และยังศึกษาระบบฐานข้อมูล การนาข้อมูลแสดงผล
ผ่านเว็บ ไซต์ มีบ ทความวิจ ัย ที่ท าการวิเคราะห์แ ละ
น า เส น อ ข้ อ มู ล คุ ณ ภ า พ ไ ฟ ฟ้ า โ ด ย บั น ทึ ก
ค่ า พารามิเตอร์ท่ีว ัด ได้ ไ ว้ในระบบฐานข้อ มู ล SQL
Database จากนั น้ ดึงข้อ มู ล จากระบบฐานข้อ มู ล มา
วิเคราะห์ทางสถิตแิ ละนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในรูป แบบต่ า ง ๆ [11] และยัง มีง านวิจ ัย ที่ น าราสพ์
เบอร์ร่ี ไพ และอาดูโน่ มาใช้เป็ นเซิร์ฟเวอร์ ในระบบ
เฝ้ าระวังสภาพแวดล้อมด้วย โดยระบบจะทาการวัด
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ และแสดงผลผ่านเว็บไซต์ท่ถี ูก
พัฒนาขึน้ ด้วยภาษา HTML และ PHP [12] นอกจาก
การศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ ที่ใช้ ราสพ์เบอร์ร่ี ไพ เป็ น
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2. วิ ธีดาเนิ นการ
ในหัว ข้อ นี้ จ ะเสนอโครงสร้า ง อุ ป กรณ์ ผัง การ
ทางานและการออกแบบการทดลองของระบบวัดแรง
กดระบบการวัดแรงกดของเครื่องกดชิน้ งานแบบเวลา
จริงด้วยตัวตรวจจับแรงดันในกระบอกสูบ
2.1 โครงสร้ า งเครื่ อ งวัด แรงกดด้ ว ยตัว ตรวจจับ
ความดันอากาศในกระบอกสูบ
ระบบการวัดแรงกดของเครื่องกดชิน้ งานแบบเวลา
จริงด้วยตัวตรวจจับแรงดันในกระบอกสูบ มีอุปกรณ์ใน
การพัฒนาระบบดังนี้
1) อุ ป กรณ์ ต รวจวัด ความดัน อากาศ (Pressure
sensor) ยีห่ อ้ Keyence รุน่ AP-C33
2) ไอซี แ ปลงสัญ ญาณแอนะล็อ กเป็ นสัญ ญาณ
ดิจทิ ลั เบอร์ MCP3208
3) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราสพ์เบอร์ร่ี ไพ

อุป กรณ์ ในการควบคุ ม อุป กรณ์ อ่ืน ผู้วจิ ยั ยังพบว่ามี
การใช้ภาษาไพธอน เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อเขียน
โปรแกรมทางานร่วมราสพ์เบอร์ร่ี ไพ เช่น ในงานวิจยั
ที่สร้างระบบเครือ ข่ายอุ ป กรณ์ ต รวจวัด ซึ่งใช้ ราสพ์
เบอร์ร่ี ไพ เป็ นอุป กรณ์ ป ระมวลผล และใช้ภาษาไพ
ธอนเป็ นสคริป ต์ท่ีทางานอยู่เบื้องหลัง [13] และยังมี
การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ราสพ์ เบอร์ร่ี ไพ เป็ นอุ ป กรณ์
ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ Smart Home ซึ่ ง ใ ช้ ร่ ว ม กั บ
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพ ท์ ม ือ ถือ ระบบแอนดรอยด์
ส่ ว นโปรแกรมที่ ท างานบน ราสพ์ เ บอร์ ร่ี ไพ ถู ก
พัฒ นาขึ้นด้วยภาษาไพธอน [14] และยังมีงานวิจยั ที่
ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลการระเหยน้ าจากถาด
วัด การระเหย ซึ่งในการเก็บ ข้อ มูลที่ได้จากอุ ป กรณ์
ตรวจวัดจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ แปลงสัญญาณแอนะล็
อกเป็ น สัญ ญาณดิจิท ัล เพื่อให้อุป กรณ์ ต รวจวัด และ
ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถสือ่ สารกันได้ [15]

รูปที่ 1 โครงสร้างเครือ่ งวัดแรงกดด้วยตัวตรวจจับความดันอากาศในกระบอกสูบ
จากรูป ที่ 1 อธิบ ายถึง การเชื่อ มต่ อ กัน ระหว่ า ง
อุป กรณ์ ต รวจวัด ความดัน อากาศ Keyence รุ่น APC33 อุป กรณ์ แปลงสัญ ญาณแอนะล็อกเป็ นสัญ ญาณ

ดิจิทลั MCP3208 และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราสพ์
เบอร์ ร่ี ไพ สัญ ญาณที่ ถู ก ส่ ง ออกมาจากอุ ป กรณ์
ตรวจวัดความดันอากาศจะเป็ นสัญญาณแอนะล็อก ซึง่
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ราสพ์ เบอร์ร่ี ไพ สามารถรับ ได้ แ ค่ ส ัญ ญาณดิจิท ัล
ดังนั น้ จึงจ าเป็ น ต้อ งมีอุ ป กรณ์ แ ปลงสัญ ญาณแอนะ
ล็อกเป็ นสัญญาณดิจทิ ลั เพื่อให้อุปกรณ์ตรวจวัดความ
ดันอากาศสามารถสือ่ สารกับราสพ์เบอร์ร่ี ไพ ได้
2.2 ผังการทางาน
จากผังการท างานดังรูป ที่ 2 สามารถอธิบ ายได้
ดังนี้ เริม่ ต้นจากเครื่องกดชิ้นงานทางาน หัวกดของ
เครื่อ งกดชิ้น งานกดลงบนชิ้น งาน อุ ป กรณ์ ต รวจวัด
ความดันอากาศภายในกระบอกสูบของหัวกดแต่ละหัว
และส่ ง ค่ า ผ่ า นไอซี แ ปลงสัญ ญาณแอนะล็ อ กเป็ น
สัญญาณดิจทิ ลั ด้วยไอซีเบอร์ MCP3208 จากนัน้ เมื่อ
แปลงสัญ ญาณของข้อ มู ล แล้ ว ข้อ มู ล จะถู ก ส่ ง ไปที่
ราสพ์เบอร์ร่ี ไพ ที่ขา GPIO ของราสพ์เบอร์ร่ี ไพ โดย
เขีย นโปรแกรมเพื่อที่จะอ่านสัญ ญาณดิจิท ัลที่ส่ งมา
ด้ว ยภาษาไพธอน และใช้โปรแกรมเดีย วกัน ในการ
บัน ทึก ข้อ มู ล เข้า สู่ระบบฐานข้อ มู ล ในส่ ว นของการ
แสดงผลการวัดแรงกดจะแสดงผลด้วยเว็บไซต์ท่ีถูก
เขี ย น ขึ้ น ด้ ว ย ภ า ษ า HTML PHP Ajax แ ล ะ
JavaScript
จากรู ป ที่ 3 เป็ นการแสดงผั ง การท างานของ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลซึ่งถูกเขียน
ขึน้ ด้วยภาษาไพธอน โดยราสพ์เบอร์ร่ี ไพ จะทาการ
อ่ า นข้อ มู ล จากไอซี แ ปลงสัญ ญาณแอนะล็อ กเป็ น
สั ญ ญ าณ ดิ จิ ท ั ล เบ อ ร์ MCP3208 จาก นั ้ น ห าก
โปรแกรมจับ สัญ ญาณได้ว่าเครื่อ งจัก รก าลังท างาน
โป รแกรมจะท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ อ่ า นได้ จ าก
MCP3208 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเมื่อเครื่องจักรหยุด
ทางานจะบันทึกค่า 0 เข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล 1 ค่า

IC MCP3208

MCP3208

แสดงผลผ่าน
เว็บไซต์

รูปที่ 2 ผังการทางานของระบบวัดแรงกด
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อากาศ จากนั ้น บัน ทึ ก แรงดัน ไฟฟ้ าที่ อ อกมาจาก
อุป กรณ์ ตรวจวัดความดันอากาศ และค่าแรงกดของ
หัวกดด้วยเครือ่ งวัดแรงกด ไว้ในตารางบันทึกผล
4) นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองในข้อ 3) มาหา
ความสัม พัน ธ์ แ ละสมการเพื่ อ เปลี่ย นค่ า ความดัน
อากาศภายในกระบอกสูบให้เป็ นแรงกด
5) เก็ บ ข้ อ มู ล การวัด แรงกดเพื่ อ หาค่ า ความ
คลาดเคลื่อ นของอุ ป กรณ์ ท่ีพ ัฒ นาขึ้น โดยอ้างอิงกับ
เค รื่ อ งวั ด แ รงก ด ที่ ใช้ ใน บ ริ ษั ท ผ ลิ ต อุ ป ก รณ์
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์แ ห่ งหนึ่ ง (โหลดเซลล์ รุ่น MARK-10
Series 3 หัว วัด MARK-10 Series R02) ซึ่ง ต่ อ ไปนี้
จะเรียกว่าโหลดเซลล์ โดยเก็บค่ามาเปรียบเทียบทีแ่ รง
ก ด เท่ ากั น แ ล ะท าก ารวั ด ทั ้ ง ห ม ด 1,000 ค รั ้ง
เนื่องจากใน 1 วัน สายการผลิต 1 สายการผลิตทาการ
ผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ เฉลี่ย อยู่ ท่ี 1,000 ชิ้น ต่ อ วัน ดัง นั ้น
เพื่อให้แน่ ใจว่าระบบวัดแรงกดสามารถทางานได้โดย
ไม่ผดิ พลาดหรือผิดพลาดน้อยทีส่ ุด จึงทาการทดลองที่
1,000 ครัง้
6) เก็ บ ข้ อ มู ล การวัด แรงกดเพื่ อ หาค่ า ความ
คลาดเคลื่อ นของอุ ป กรณ์ ท่ีพ ัฒ นาขึ้น โดยอ้างอิงกับ
โหลดเซลล์ โดยการเพิม่ ความดันอากาศขึน้ ทีละ 0.02
MPa เนื่องจากหากทาการปรับความดันอากาศที่ช่วง
ละเอียดกว่านี้จะปรับยากเพราะอุปกรณ์ควบคุมในการ
ปรับ ความดัน ไม่ได้ม ีค วามละเอีย ดมากพอและหาก
ปรับ ที่ช่ ว งมากกว่านี้ จ ะท าให้เก็บ ข้อ มูล ได้น้ อ ยครั ง้
เนื่องจากเกินค่าความดันอากาศสูงสุดที่ต้นกาลังผลิต
ความดันอากาศผลิตออกมา และจากนัน้ บันทึกผลการ
วัดแรงทีอ่ ่านได้จากโหลดเซลล์
7) ทาการเก็บข้อมูลในข้อ 5) และข้อ 6) ซ้ าโดย
การทดลองทีเ่ ครือ่ งกดชิน้ งานเครือ่ งอื่น

MySQLdb,
Rpi.GPIO, time, spidev
a=0

MCP3208

a=1
No

No
signal
Signal

Database
0
Database

a=1

a=0

Saved
Saved

Saved
Saved

1 sec.

1 sec.

รูปที่ 3 ผังการทางานของโปรแกรมภาษาไพธอน
2.3 ออกแบบการทดลอง
1) ออกแบบฮาร์ด แวร์เพื่อ ที่จ ะวัด และรับ ข้อ มู ล
จากการวัด
2) เขีย นโปรแกรมด้ ว ยภาษาไพธอน เพื่ อ รับ
ข้อมูลจากอุปกรณ์ ตรวจวัดที่อ่านค่าความดันอากาศ
จากกระบอกสู บ และบัน ทึ ก ข้อ มู ล ที่ อ่ า นเข้า ระบบ
ฐานข้อมูล โดยโปรแกรมจะทางานในราสพ์เบอร์ร่ี ไพ
3) ทดลองวัดค่าความดันอากาศภายในท่อหัวกด
ของเครื่องกดชิ้นงาน ด้วยอุปกรณ์ ตรวจวัดความดัน
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8) ทดลองการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
ด้วย โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ มาด้วยภาษาไพธอน และ
ใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL
9) ออกแบบเว็บไซต์สาหรับการแสดงผลวัดแรงกด
10) นาเครือ่ งวัดแรงกดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปติดตัง้ ทดลอง
ใช้งานจริง

จากรูปที่ 4 เป็ นรูปเครื่องกดชิน้ งานทีท่ าการศึกษา
ในวงกลมหมายเลข 1 คือจุดต่อท่อลมจากกระบอกสูบ
เพื่ อ ต่ อ เข้ า กั บ ระบบวัด แรงกดที่ พ ั ฒ นาขึ้ น และ
หมายเลข 2 คือ หัวกดของเครือ่ งกดชิน้ งาน
จากรูป ที่ 5 วงกลมหมายเลข 1 คือ ราสพ์เบอร์ร่ี
ไพ ที่เชื่อมต่อกับ ไอซีแปลงสัญ ญาณแอนะล็อกเป็ น
สัญญาณดิจทิ ลั ที่วงกลมหมายเลข 2 และเชื่อมต่อกับ
PLC ทีว่ งกลมหมายเลข 3 เพือ่ รับสัญญาณการทางาน
ของเครือ่ งกดชิน้ งาน
3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การทดลองใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารทาง
สถิติ การทดลองในหัวข้อ 2.3 ข้อที่ 3) จะใช้สมการ
เชิ ง เส้ น อย่ า งง่ า ยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาสมการ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงกดกับ แรงดัน ไฟฟ้ าเพื่อ
เปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้ า (V) ที่อ่านได้เป็ นแรงกด (N)
โดยจะท าการวัด ค่าแรงดัน ไฟฟ้ าที่ เปลี่ย นไป เมื่อ มี
การเพิม่ ความดันอากาศและแรงกด
สมการทัวไปของความสั
่
มพันธ์ทเ่ี ป็ นเส้นตรง คือ
𝐹 = 𝑎𝑉 + 𝑏 เมื่อ 𝑎 และ 𝑏 คือ ค่ า คงที่ จะพบว่ า มี
ตัวแปร 𝑉 เป็ นตัวแปรอิสระ 𝐹 เป็ นตัวแปรตาม

รูปที่ 4 เครือ่ งกดชิน้ งาน

สมการทัวไป
่
𝐹 = 𝑎𝑉 + 𝑏

(1)

สมการปกติ
∑ 𝐹 = 𝑎 ∑ 𝑉 + 𝑛𝑏

(2)

∑ 𝑉𝐹 = 𝑎 ∑ 𝑉 2 + 𝑏 ∑ 𝑉

(3)

รูปที่ 5 กล่องควบคุมระบบวัดแรงกดและชุด PLC
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จากสมการทัง้ สอง อาศัยคุ ณ สมบัติข องค่าเฉลี่ย
เลขคณิต จะได้ 𝑎 และ 𝑏 ดังนี้
𝑎=

̅𝐹̅
∑ 𝑉𝐹−𝑛𝑉
̅2
∑ 𝑉 2 −𝑛𝑉

𝑏 = 𝐹̅ − 𝑎𝑉̅

เมือ่

สามารถหาค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) ดังสมการ
ต่อไปนี้ [17]

(4)

𝑅2 =

𝑆𝑆𝑇

(6)

× 100%

เมือ่

(5)

𝑉̅ คือค่าเฉลีย
่ ของตัวแปร 𝑉
𝐹̅ คือค่าเฉลีย
่ ของตัวแปร 𝐹

𝑆𝑆𝑅 = ∑(𝐹(𝑖) − 𝐹̅ )2 − ∑(𝐹(𝑖) − 𝐹̂ )2

(7)

𝑆𝑆𝑇 = ∑(𝐹(𝑖) − 𝐹̅ )2

(8)

𝑉 คือแรงดันไฟฟ้ ามีหน่ วยเป็ นโวลต์ (V)
𝐹

𝑆𝑆𝑅

คือแรงกดมีหน่วยเป็ นนิวตัน (N)

คือ ค่ า ที่ไ ด้จ ากการน าสมการที่ไ ด้ม าใส่ ค่ า 𝑉
แล้วหาค่า 𝐹 และ 𝐹̅ คือค่าเฉลีย่ ของตัวแปร 𝐹
การคานวณได้ค่า R2 ทีส่ งู นัน้ อาจเกิดเพราะความ
บังเอิญ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ค่า
R2 ที่คานวณได้นัน้ สามารถเชื่อถือได้ ด้วยการลด n
ลงหนึ่งตัวแล้วทาการคานวณ R2 ด้วยวิธเี ดิมอีกหนึ่ง
รอบ หากยังสูงอยู่กถ็ อื ว่าไม่ได้เป็ นเรื่องบังเอิญ แต่ถ้า
R2 ใหม่ น้ี ม ีค่ า ต่ า กว่ า ค่ า เดิม มาก แสดงว่ า ค่ า R2 มี
ความไวต่อการเปลีย่ นแปลง n มาก จาเป็ นต้องทาการ
แก้ไขด้วยการเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
𝐹̂

จากสมการอธิบายได้ว่า เป็ นการประมาณค่าของ
ตัวแปรตัวหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent
Variable) ในสมการแทนด้วยสัญลักษณ์ 𝐹 โดยอาศัย
ความรู้ จ ากตั ว แปรอื่ น ซึ่ ง เรีย กว่ า ตั ว แปรอิ ส ระ
( Independent Variable) ใ น ส ม ก า ร แ ท น ด้ ว ย
สัญลักษณ์ 𝑉 หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เราใช้ความรู้
หรือสารสนเทศจาก 𝑉 เป็ นเกณฑ์ในการประมาณ 𝐹
ถ้าใช้ตวั แปร 𝑉 เพียงตัวแปรเดียวในการประมาณ 𝐹
และความสัมพันธ์ของ 𝐹 และ 𝑉 เป็ นเชิงเส้นตรง เรา
เรียกว่า การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย [16]
การหาค่าสัมประสิทธิแสดงการตั
ดสินใจ เป็ นการ
์
คานวณหาตัวชีว้ ดั ว่าสมการทีไ่ ด้น้ีสมควรจะได้รบั การ
ยอมรับ มากน้ อ ยเพี ย งใด หลัก การคือ หาค่ า ความ
คลาดเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงค่า 𝑉 ซึ่งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่เราจงใจ กับค่า ความคลาดเคลื่อนรวม
ทัง้ หมด ถ้าค่าที่ได้ใกล้เคียงกันก็ถือว่ายอมรับได้ ถ้า
น้อยก็แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนอื่น ๆ ที่ไม่รูท้ ่ไี ป
ที่ ม ามี ป นอยู่ ม ากถึ ง ระดับ หนึ่ ง อาจจะไม่ ส ามารถ
ยอมรับ สมการ นี้ ไ ด้เลย เรีย กตัว ชี้ว ัด นี้ ว่ า R2 โดย

4. ผลการทดลอง
ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะอธิบ ายการทดลองและสรุ ป การ
ทดลองทั ง้ หมดที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นการออกแบบการ
ทดลอง
4.1 ผลการทดลองที่เครื่องกดแบตเตอรี่
จากรู ป ที่ 6 เป็ นกราฟแสดงความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง
เส้น ตรง และค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารตัด สิน ใจ (R2) ของ
เครื่องกดแบตเตอรี่ โดยทาการเก็บข้อมูลทัง้ หมด 50
รอบ เมื่อ น าค่ า แรงกด (แกนแนวตัง้ ) และค่ าเฉลี่ย
แรงดันไฟฟ้ า (แกนแนวนอน) มาสร้างกราฟ จะได้ดงั
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แรงกด (N)

รูป ที่ 6 จากกราฟจะให้ อิน พุ ต เป็ นค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า
(Voltage) ออกของอุปกรณ์ ตรวจวัดความดันอากาศ
และต้องการให้ได้เอาต์พุตเป็ นแรงกด (Force)
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

วัดพร้อมกันระหว่างโหลดเซลล์กบั ระบบวัดแรงกดที่
พัฒ นาขึ้นทัง้ หมด 1,000 ครัง้ แล้วนามาหาค่าความ
คลาดเคลื่อนของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เมื่อเทียบกับโหลด
เซลล์ พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนต่ าสุดอยู่ท่ี 0.007
เปอร์เซ็น ต์ ค่ า ความคลาดเคลื่อ นสูงสุ ด อยู่ท่ี 0.805
เปอร์เซ็นต์ และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ อยู่ท่ี 0.234
เปอร์เซ็นต์
การทดลองที่ 2 ท าการทดลองวัดแรงกดด้วยวิธี
เพิม่ ความดันอากาศขึน้ ทีละ 0.02 MPa จากนัน้ บันทึก
ค่ า แรงกดจากโหลดเซลล์ แ ละเครื่อ งวัด แรงกดที่
พัฒนาขึน้

F = 100.03V - 98.957
R² = 0.9999

1.9

2.1

2.3 2.5 2.7
แรงดันไฟฟ้ า (V)

ตารางที่ 1 การเปรีย บเทีย บการวัด แรงกดระหว่า ง
เครื่องวัดแรงกดที่พ ฒ
ั นาและโหลดเซลล์ท่ีเครื่องกด
แบตเตอรี่
Pressure Developed Load cell Error
(MPa)
Device (N)
(N)
(%)
0.100
41.230
41.000
0.561
0.120
49.190
49.000
0.388
0.140
57.160
57.000
0.281
0.160
65.130
65.000
0.200
0.180
73.100
73.000
0.137
0.200
81.070
81.000
0.086
0.220
89.040
89.000
0.045
0.240
97.010
97.000
0.010
0.260
104.980
105.000 0.019
0.280
112.950
113.000 0.044
ตารางที่ 1 (ต่อ)
Pressure Developed Load cell Error

2.9

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง และค่า
สัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) ของเครือ่ งกดแบตเตอรี่
จากรูปที่ 6 สมการทีใ่ ช้ในการเปลีย่ นแรงดันไฟฟ้ า
เป็ นแรงกดคือ
𝐹 = 100.03𝑉 − 98.957

เมือ่

(9)

คือ แรงกดมีหน่วยเป็ นนิวตัน (N)
𝑉 คือ แรงดันไฟฟ้ ามีหน่ วยเป็ นโวลต์ (V)
𝐹

ผลการทดลองวัดแรงกดเปรียบเทียบระหว่างโหลด
เซลล์ (เครื่องวัดแรงกดทีใ่ ช้ในการอ้างอิง) กับระบบวัด
แรงกดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ทีเ่ ครือ่ งกดแบตเตอรี่ มีดงั นี้
การทดลองที่ 1 วัดแรงกดทีแ่ รงกดค่าหนึ่ง โดยไม่
เปลีย่ นแปลงค่าแรงกดของเครื่อ งกดแบตเตอรี่ ทาการ
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(N)
121.000
128.000
137.000
145.000
152.000
161.000
168.000
177.000
185.000
192.000
201.000
208.000
217.000
224.000
232.000
241.000

อากาศทีเ่ ปลีย่ นไป ระบบวัดแรงกดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถ
วัดแรงได้ใกล้เคียงกับโหลดเซลล์เป็ นอย่างมาก

(%)
0.074
0.687
0.109
0.124
0.520
0.149
0.435
0.175
0.178
0.328
0.199
0.274
0.212
0.228
0.203
0.228
0.010
0.687

240.000

190.000
140.000
90.000
40.000

0.100
0.160
0.220
0.280
0.340
0.400
0.460
0.520
0.580

Device (N)
120.910
128.880
136.850
144.820
152.790
160.760
168.730
176.690
184.670
192.630
200.600
208.570
216.540
224.510
232.470
240.450
Min
Max

แรงกด (N)

(MPa)
0.300
0.320
0.340
0.360
0.380
0.400
0.420
0.440
0.460
0.480
0.500
0.520
0.540
0.560
0.580
0.600

ความดันอากาศ (MPa)
Developed Device

Load cell

รู ป ที่ 7 การเปรีย บเที ย บการวัด แรงกดระหว่ า ง
เครื่องวัดแรงกดที่พ ัฒ นาและโหลดเซลล์ท่ีเครื่องกด
แบตเตอรี่
4.2 ผลการทดลองที่เครื่องกดจุดเชื่อมต่อ PCB
จากรู ป ที่ 8 เป็ นกราฟแสดงความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง
เส้น ตรง และค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารตัด สิน ใจ (R2) ของ
เครื่อ งกดจุ ด เชื่ อ มต่ อ PCB โดยท าการเก็ บ ข้อ มู ล
ทัง้ หมด 30 รอบ เมื่อนาค่าแรงกด (แกนแนวตัง้ ) และ
ค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้ า (แกนแนวนอน) มาสร้างกราฟ
จะได้ดงั รูปที่ 8 โดยจากกราฟจะเห็นว่า ให้อนิ พุตเป็ น
ค่า แรงดัน ไฟฟ้ าออกของอุ ป กรณ์ ต รวจวัด ความดัน
อากาศ (Voltage) และต้องการให้ได้เอาต์พุตเป็ นแรง
กด (Force)

ผลการทดลองที่ แ สดงในตารางที่ 1 มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อน ต่ าสุ ด อยู่ ที่ 0.010 เป อร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยู่ท่ี 0.687 เปอร์เซ็นต์ และ
เมื่อน าค่าในตารางมาสร้างกราฟจะได้ด ังรูปที่ 7 โดย
แกน X คือค่าความดันอากาศที่เปลี่ยนไป และแกน Y
คือค่าแรงกดที่อ่านได้จากระบบวัดแรงกดที่พฒ
ั นาขึ้น
และโหลดเซลล์ ทีค่ า่ ความดันอากาศต่าง ๆ
จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าจุดสีเ่ หลี่ยมซ้อนทับกับจุดหก
แฉกได้ใกล้เคียงกันมาก แสดงให้เห็นว่าที่ค่าความดัน
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91
86
81
76
71
66
61
56
51
46
41
36
31
26
21
16

การทดลองที่ 2 ท าการทดลองวัดแรงกดด้วยวิธี
เพิม่ ความดันอากาศขึ้นทีละ 0.02 MPa เช่นเดียวกับ
เครื่องกดแบตเตอรี่ จากนัน้ บันทึกค่าแรงกดจากโหลด
เซลล์และเครือ่ งวัดแรงกดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

F = 70.926V - 73.397
R² = 0.9972

ตารางที่ 2 การเปรีย บเทีย บการวัด แรงกดระหว่า ง
เครื่องวัดแรงกดทีพ่ ฒ
ั นาและโหลดเซลล์ทเ่ี ครื่องกดจุด
เชือ่ มต่อ PCB
Pressure Developed Load cell Error
(MPa) Device (N)
(N)
(%)
0.100
26.070
26.000
0.269
0.120
30.950
31.000
0.162
0.140
35.840
36.000
0.446
0.160
40.720
40.000
1.768
0.180
45.610
45.000
1.337
0.200
50.490
50.000
0.970
0.220
55.370
55.000
0.668
0.240
60.260
60.000
0.431
0.260
65.140
65.000
0.215
0.280
70.030
70.000
0.043
0.300
74.910
75.000
0.120
0.320
79.790
79.000
0.990
0.340
84.680
85.000
0.378
0.360
89.560
89.000
0.625
0.380
94.450
94.000
0.476
0.400
99.330
99.000
0.476
0.420
104.210
104.000 0.332
0.440
109.100
109.000 0.202
ตารางที่ 2 (ต่อ)

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

แรงกด (N)

บทความวิ จยั

แรงดันไฟฟ้ า (V)

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง และค่า
สั ม ประสิ ท ธิ ก์ ารตั ด สิ น ใจ (R2 ) ของเครื่อ งกดจุ ด
เชือ่ มต่อ PCB
จากรูปที่ 8 สมการทีใ่ ช้ในการเปลีย่ นแรงดันไฟฟ้ า
เป็ นแรงกดคือ
𝐹 = 70.926𝑉 − 73.397

เมือ่

(10)

คือ แรงกดมีหน่วยเป็ น (N)
𝑉 คือ แรงดันไฟฟ้ ามีหน่ วยเป็ นโวลต์ (V)
𝐹

การทดลองทีเ่ ครื่องกดจุดเชื่อมต่อ PCB ได้ทาการ
ทดลอง 2 การทดลองเช่นเดียวกับเครื่องกดแบตเตอรี่
ผลการทดลองที่ 1 วัดแรงกดที่แรงกดค่าหนึ่ง โดยไม่
เปลี่ยนแปลงค่าแรงกดของเครื่องกด ผลการทดลอง
พบว่ า มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นต่ า สุ ด อยู่ ท่ี 0.036
เปอร์เซ็น ต์ ค่ า ความคลาดเคลื่อ นสูงสุ ด อยู่ท่ี 1.964
เปอร์เซ็นต์ และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ อยู่ท่ี 0.723
เปอร์เซ็นต์
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Developed
Device (N)
113.980
118.870
123.750
128.630
133.520
138.400
143.290
148.170
Min
Max

Load cell
(N)
113.000
118.000
124.000
128.000
133.000
138.000
143.000
148.000

10 รูปแบบทีห่ นึ่งเป็ นรูปแบบการเลือกวันที่ และเวลา
ทีต่ อ้ งการให้แสดงผล โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกดูแรง
กดของเครื่องกดชิน้ งานย้อนหลังได้โดยการเลือกช่วง
วัน ที่ และเวลาที่ต้องการทราบข้อมูล นอกจากนี้ ย ัง
สามารถเลื่อน Scroll bar ด้านบนของกราฟเพื่อเลื่อน
ขยายเฉพาะส่ วนได้ ดังรูป ที่ 11 และรูป แบบที่ส อง
เป็ นการแสดงผลค่าแรงกดในเวลาปั จจุบนั จะทาการ
โหลดข้อมูลใหม่มาแสดงผลทุก 10 วินาที ดังรูปที่ 12

Error
(%)
0.092
0.860
0.732
0.202
0.490
0.389
0.289
0.202
0.043
1.768

150
100

แรงกด (N)

Pressure
(MPa)
0.460
0.480
0.500
0.520
0.540
0.560
0.580
0.600

50

ผลการทดลองที่ แ สดงในตารางที่ 2 มี ค่ า ความ
คลาดเค ลื่ อ น ต่ าสุ ด อยู่ ท่ี 0.043 เป อร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยู่ท่ี 1.768 เปอร์เซ็นต์ และ
เมื่อนาค่าในตารางมาสร้างกราฟจะได้ดงั รูปที่ 9 โดย
แกน X คือค่าความดันอากาศทีเ่ ปลีย่ นไป และแกน Y
คือค่าแรงกดทีอ่ ่านได้จากระบบวัดแรงกดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
และโหลดเซลล์ ทีค่ า่ ความดันอากาศต่าง ๆ
จากรูปที่ 9 จุดสี่เหลี่ยมซ้อนทับกับจุดหกแฉกได้
ใกล้เคียงกันมาก แสดงให้เห็นว่าทีค่ ่าความดันอากาศ
ที่เปลี่ยนไป ระบบวัดแรงกดที่พ ฒ
ั นาขึ้น สามารถวัด
แรงได้ใกล้เคียงกับโหลดเซลล์เป็ นอย่างมาก

0.100
0.160
0.220
0.280
0.340
0.400
0.460
0.520
0.580

0
ความดันอากาศ (MPa)
Developed Device
Load cell

รู ป ที่ 9 การเปรีย บเที ย บการวัด แรงกดระหว่ า ง
เครื่องวัดแรงกดทีพ่ ฒ
ั นาและโหลดเซลล์ทเ่ี ครื่องกดจุด
เชือ่ มต่อ PCB
สาหรับ เว็บ ไซต์ท่ีพ ัฒ นาขึ้น สาหรับ การแสดงผล
แรงกด ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์คอื PHP
HTML JavaScript และ Ajax โดยหน้ าเว็บไซต์จะท า
การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลทีโ่ ปรแกรมทีถ่ ูกเขียนด้วย
ภาษาไพธอนได้บนั ทึกข้อมูลไว้ ซึ่งฐานข้อมูลทีใ่ ช้งาน
คือ MySQL

4.3 การแสดงผลแบบ Real-time
ส าหรับ การแสดงผลการวัด แรงกดจะท าการ
แสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์ทถ่ี ูกพัฒนาขึน้ เพื่อใช้งานคู่
กั บ ระบบวั ด แรงกดที่ พ ั ฒ นาขึ้ น มา รู ป แบบการ
แสดงผลจะมีสองรูปแบบให้ผใู้ ช้ได้เลือกใช้งาน ดังรูปที่
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จุ ด เชื่ อ มต่ อ PCB มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย อยู่ ท่ี
0.723 เปอร์เซ็นต์
การทดลองวัดแรงกดเปรียบเทียบผลการวัดแรง
กดระหว่างเครื่องวัดแรงกดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และโหลดเซลล์
ทีใ่ ช้ในการวัดอ้างอิง ด้วยวิธกี ารปรับความดันอากาศ
ขึ้ น ค รั ้ ง ล ะ 0.02 MPa ที่ เค รื่ อ ง ก ด แ บ ต เต อ รี่
ผลปรากาฎว่า เครื่องวัดแรงกดทัง้ สองเครื่องสามารถ
วั ด แ รงก ด ได้ ค่ าใก ล้ เ คี ย งกั น โด ย มี ค่ าค ว าม
คลาดเค ลื่ อ น ต่ าสุ ด อยู่ ท่ี 0.010 เป อร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยู่ท่ี 0.687 เปอร์เซ็นต์ และที่
เครื่อ งกดจุ ด เชื่อ มต่ อ PCB มีค่ าความคลาดเคลื่อ น
ต่ าสุด อยู่ท่ี 0.043 เปอร์เซ็น ต์ ค่าความคลาดเคลื่อน
สูงสุดอยูท่ ่ี 1.768 เปอร์เซ็นต์
จากการทดลองจะสังเกตได้ว่าในการวัดแรงกดทีช่ ่วง
ความดันอากาศต่ าจะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่สูงกว่า
ช่วงความดันอากาศสูงเล็กน้อย ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเกิดจาก
ค่าแรงเสียดทานของกระบอกสูบที่ทาให้กระบอกสูบกด
ลงมาได้ไม่เต็มที่ในช่วงความดันอากาศที่ต่ า จึงท าให้
เกิดความคลาดเคลื่อนที่สูงกว่าช่วงความดันอากาศสูง
เล็กน้อย
การทดลองติดตัง้ ใช้งานจริงที่เครื่องกดแบตเตอรี่
และแสดงผลด้วยเว็บไซต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มาเพื่อแสดงผลวัด
แรงกด ผลการทดลองปรากฎว่ า เว็ บ ไซต์ ส ามารถ
แสดงผลวัดแรงกดได้ โดยแสดงผลได้ทงั ้ แบบเลือกวันที่
และเวลาที่ ต้ องการทราบข้ อ มู ลและแสดงค่ าแรงกด
ปั จจุบนั

รูปที่ 10 เว็บไซต์แสดงผลการวัดแรงกด

รูปที่ 11 หน้าเว็บไซต์แสดงผลการวัดแรงกดที่
สามารถเลือกวันทีแ่ ละเวลาได้

รูปที่ 12 หน้าเว็บไซต์แสดงผลการวัดแรงกดแบบเวลา
ปั จจุบนั
5. สรุปผลการทดลอง
การทดลองวัด แรงกดโดยไม่เปลี่ยนค่าความดัน
อากาศจ านวน 1,000 ครัง้ เปรีย บเที ย บระหว่ า ง
เครื่อ งวัด แรงกดที่พ ัฒ นาขึ้น กับ โหลดเซลล์ ผลการ
ทดลองทีเ่ ครื่องกดแบตเตอรีม่ คี วามคลาดเคลื่อนเฉลีย่
อยู่ท่ี 0.234 เปอร์เซ็นต์ และผลการทดลองทีเ่ ครื่องกด

6. ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อยอด
ระบบวัดแรงกดทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ นี้มขี อ้ ดีคอื สามารถวัด
แรงกดได้แบบเวลาจริง และไม่สูญ เสียเวลาการผลิต
เนื่องจากไม่ต้องหยุดสายการผลิตเพื่อวัดแรงกด แต่
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ระบบวัดแรงกดที่พฒ
ั นาขึ้นก็มขี ้อเสียเช่นกัน คือ ใน
การติ ด ตัง้ ระบบวัด แรงกดครัง้ แรกจะใช้ เวลานาน
เนื่ อ งจากต้ อ งท าการทดลองเพื่อ หาสมการในการ
เปลี่ย นค่ า ความดัน อากาศเป็ นแรงกด ดัง นั ้น หาก
สามารถพัฒนาต่อยอดระบบนี้ให้ให้สามารถเรียนรูเ้ อง
ได้เพื่อสร้างสมการจะทาให้การติดตัง้ ใช้เวลาน้ อยลง
และข้อเสนอแนะสาหรับการใช้งานระบบวัดแรงกดนี้
ไม่ควรใช้กบั กระบอกสูบที่มขี นาดพื้นที่หน้ าตัดน้ อย
เพราะจะทาให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนสูง
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