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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นําเสนอต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรือน
ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือ Sensor
Node
ที่ภายในมี
ไมโครคอนโทรเลอร์เป็ นตัวควบคุม ทําหน้าที่วดั อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ภายในโรงเรือน
และ Sink Node ทีเ่ ชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ นทางพอร์ต RS232 ทําหน้าทีแ่ สดงผลและเก็บ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มากจาก Sensor Node ในแบบไร้สาย จากผลการทดลองพบว่าระบบทัง้ หมด
สามารถแสดงผลและเก็บข้อมูลของอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ภายในโรงเรือนในแบบไร้สาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากแบตเตอรีข่ อง Sensor Node ก็จะ
มีกล่าวถึงในงานวิจยั นี้ดว้ ยเช่นกัน

ก

Abstract
This report presents a wireless sensor network prototype for environmental
monitoring in greenhouses with two-part framework for greenhouses. In the first part,
the sensor nodes with embedded terminal based on microcontroller were used to
measure temperature and relative humidity. A sink node was installed indoor together
with PC via RS232 port for display and collecting the data from sensor nodes
wirelessly. From experimental results show that the system can also realize remote realtime data display and processing, the energy usage efficient of the sensor nodes
battery are also expounded in this report.
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บทที่ 1
บทนํา
ั หา กรอบแนวคิด ของการวิจ ัย
ในบทนี้ จ ะได้ก ล่ า วถึง ความสํา คัญ และที่ม าของป ญ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจยั วิธกี ารดําเนินการวิจยั และ ประโยชน์ทจ่ี ะได้จากการวิจยั
1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทาํ การวิ จยั
ในอดีตผลิตผลทางการเกษตรไม่วา่ จะเป็ น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืช หรือ ผัก ต่างๆ มักจะ
ทําการปลูกในทีโ่ ล่งตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิน่ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตทีไ่ ด้จงึ ไม่
แน่ นอน เนื่องจากไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เป็ นไปตามทีต่ ้องการได้ อีกทัง้ เมื่อเกิด
โรคระบาดหรือศัตรูพชื ก็จะสร้างความเสียหายเป็ นวงกว้างเพราะโรคระบาดหรือศัตรูพชื สามารถ
กระจายไปได้ตามอากาศ เพื่อแก้ไขปญั หาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาการปลูกพืชในระบบโรงเรือน
ขึน้ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคระบาดหรือศัตรูพชื และยังสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับความต้องการของพืช ชนิ ดนัน้ ๆได้ ตัวอย่างของโรงเรือนสําหรับการปลูกไม้ดอกและไม้
ประดับสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 โรงเรือนสําหรับการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ
ศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรูท้ างพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ก็ได้
มีการนํ าระบบการปลูกพืชในโรงเรือนมาใช้สาํ หรับเป็ นแหล่งรวบรวมและอนุ รกั ษ์พนั ธุพ์ ชื ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้ เป็ นศูนย์การเรียนรูส้ าํ หรับเกษตรกรและประชาชนทัวไปเกี
่
ย่ วกับ

2
การปลูกพืชในโรงเรือน แต่สงิ่ สําคัญสําหรับการปลูกพืชในระบบโรงเรือนคือการทีจ่ ะต้องทราบ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนว่ามีอุณหภูมแิ ละความชืน้ เป็ นอย่างไร เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับใช้
ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะสม ในปจั จุบนั การวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้
ภายในโรงเรือ นของศูนย์วิจยั และการจัด การความรู้ท างพฤกษศาสตร์นัน้ จะใช้อุป กรณ์ ว ดั
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ทีเ่ ป็ นแบบ Standalone คือจะต้องตัง้ เครื่องไว้แล้วมาจดบันทึกภายหลัง
และไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้ในตัวได้จะต้องอาศัยการจดบันทึกจากเจ้าหน้าที่ตามช่วงเวลาที่
กําหนด ทําให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ไม่ละเอียดและไม่เป็ นแบบเวลาจริง (Real Time) เพื่อแก้ไขปญั หาเรื่อง
การเก็บข้อมูลของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว งานวิจยั นี้จงึ ได้นําเสนอ
ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน โดยจะได้
พัฒนาต้นแบบของอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
แบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อทีจ่ ะได้ตดั ปญั หาเรื่องการเดินสายไฟและสายสัญญาณ ทําให้สามารถ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังสถานทีต่ ่างๆภายในโรงเรือนได้อย่างสะดวก สามารถเก็บข้อมูลได้แบบ
เวลาจริง เจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปจดบันทึกเหมือนเดิมเพียงแต่ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปดูขอ้ มูลจาก
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมแต่ละตัวได้ทนั ที และยังใช้เป็ นต้นแบบสําหรับให้เกษตรกรหรือผู้
ทีส่ นใจนํ าไปประยุกต์ใช้กบั ระบบโรงเรือนของตนเองได้ ทําให้เป็ นการลดการนําเข้าเทคโนโลยี
จากต่างชาติได้เป็ นอย่างมาก
1.2 กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
เพื่อให้การเก็บข้อมูลของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนของศูนย์วจิ ยั และการจัดการ
ความรู้ ท างพฤกษศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ องครัก ษ์ เป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และ สามารถเป็ นต้นแบบสําหรับให้เกษตรกรหรือผูท้ ่สี นใจนํ าไปประยุกต์ใช้กบั
ระบบโรงเรือนของตนเองและเป็ นการลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําเสนอ
ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนขึน้ โดย
ต้นแบบทีจ่ ะพัฒนาขึน้ นี้จะมีองค์ประกอบและการทํางานดังรูปที่ 1.2 โดยทีส่ ว่ นประกอบหลักจะ
มีสองส่วนคือ Sensor Node และ Sink Node โดยที่ Sensor Node จะทําหน้าทีอ่ ่านค่าของ
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ของจุดทีต่ ดิ ตัง้ แล้วทําการส่งค่าทีอ่ ่านได้ไปยัง Sink Node ในแบบไร้สาย
ซึง่ Sink Node นี้จะส่งข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก Sensor Node ไปยังคอมพิวเตอร์และภายใน
คอมพิวเตอร์จะมีโปรแกรมสําหรับแสดงผลและบันทึกค่าของอุณหภูมแิ ละความชืน้ ทีอ่ ่านได้จาก
Sensor Node ทัง้ สามจุด เพื่อใช้สาํ หรับเป็ นข้อมูลในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
หรือสําหรับเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการวิจยั ต่อไป
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รูปที่ 1.2 องค์ประกอบของต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับ
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรือน
2. เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนของศูนย์วจิ ยั และการ
จัดการความรูท้ างพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
3. เพื่อเป็ นต้นแบบสําหรับให้เกษตรกรหรือผูท้ ส่ี นใจนําไปประยุกต์ใช้กบั ระบบโรงเรือน
ของตนเองทําให้เป็ นการลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ
1.4 ขอบเขตของการวิ จยั
1. ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
สามารถวัดอุณหภูมคิ รอบคลุมช่วง 0-60 องศาเซลเซียส และ ความชื้นครอบคลุมช่วง 10% 90% RH
2. ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
สามารถส่งข้อมูลของอุณหภูมแิ ละความชืน้ มาแสดงผลแบบไร้สายได้
3. ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
จะสามารถวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ ได้ 3 จุด
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1.5 วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ดําเนินการวิจยั ทีภ่ าควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โดยมีขนั ้ ตอนการทําวิจยั ดังนี้
1. พัฒนาบอร์ดเซ็นเซอร์เพือ่ วัดอุณหภูมแิ ละความชืน้
2. พัฒนาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับอ่านค่าอุณหภูมแิ ละความชื้นจากบอร์ด
เซ็นเซอร์
3. พัฒนาชุดสือ่ สารสัญญาณแบบไร้สายสําหรับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งข้อมูล
ของอุณหภูมแิ ละความชืน้ ไปยังชุดรับสัญญาณทีค่ อมพิวเตอร์
4. พัฒนาชุ ดสื่อ สารสัญ ญาณแบบไร้สายสําหรับ คอมพิว เตอร์เ พื่อ ที่จะรับ ข้อมูล ของ
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ทีส่ ง่ มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์
5. พัฒนาโปรแกรมสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ จากบอร์ดเซ็นเซอร์ได้อย่างถูกต้อง
6. พัฒ นาโปรแกรมคอมพิว เตอร์ใ ห้ส ามารถนํ า ค่ า ที่ไ มโครคอนโทรลเลอร์ส่ ง มา
ประมวลผล และ แสดงผลได้อย่างถูกต้อง
7. ทําการทดลองเก็บผลอุณหภูมแิ ละความชืน้
8. สรุปผลการทดลอง
1.6 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิ จยั
ได้ตน้ แบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
ของศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรูท้ างพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เพื่อใช้สําหรับเป็ นข้อมูลในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนหรือสําหรับเป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานในการวิจยั ต่อไป ลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ และ สามารถเผยแพร่ในรูปแบบ
ของบทความวิจยั หรือ บทความวิชาการได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ จะได้กล่ า วถึง งานวิจยั ที่เ กี่ย วข้องกับ เครือข่า ยเซ็นเซอร์ไ ร้สายสําหรับ การ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
2.1 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การเพาะปลูกโดยอาศัยพื้นที่โล่งตามธรรมชาตินัน้ จะพบว่าผลผลิตที่ได้จะมีความไม่
แน่นอนเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศของโลก ดังนัน้ การเพาะปลูกภายในโรงเรือน
จึงมีความเหมาะสมมากกว่าในสภาวะปจั จุบนั [1] และพบว่าฟาร์มสมัยใหม่ทต่ี อ้ งการผลผลิตที่
สูงนัน้ ได้มกี ารนําเอาเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์การวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเข้ามาใช้
มากขึน้ [2][3] แต่จะพบว่าเครือ่ งมือทีน่ ํามาใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนนัน้ จะเป็ น
แบบอ่านค่าได้อย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกผลหรือเก็บข้อมูลในตัวอุปกรณ์ได้ ทําให้การวัดไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร เทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายแบบไร้สายได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวาง
ทางด้านการสื่อสาร และ พบว่าเสถียรภาพในการทํางานเป็ นทีน่ ่ าพอใจ [4][5] ต่อมาได้มกี ารนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมมากขึน้ โดยเฉพาะใช้สาํ หรับ
การส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆภายในกระบวนการมายังห้องควบคุมที่อยู่ห่างไกล [6][7] ใน
ส่วนของภาคเกษตรกรรมก็เริม่ มีการนํ าเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้กนั โดย
ในเบือ้ งต้นจะใช้สาํ หรับงานทีม่ ลี กั ษณะง่ายๆเช่นการสังเปิ
่ ดปิดนํ้าจากระยะไกล [8] หรือการเก็บ
ค่าพารามิเตอร์จากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร [9] และได้มกี ารศึกษาถึงความเป็ นไปได้ใน
การใช้เทคโนโลยีเ ครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมาประยุกต์ใ ช้กบั งานด้านการเกษตร [10] จาก
งานวิจยั ข้างต้นจะพบว่าเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสามารถประยุกต์ใช้กบั การตรวจวัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจยั
ในบทนี้จะได้กล่าวถึง ทฤษฎีและหลักการทัง้ ในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และส่วนของ
ซอฟแวร์ทน่ี ํามาใช้ในการวิจยั
3.1 บทนํา
องค์ประกอบของงานวิจยั นี้จะมีดว้ ยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนทีเ่ ป็ นฮาร์ดแวร์ และ ส่วนทีเ่ ป็ น
ซอฟแวร์ โดยส่วนทีเ่ ป็ นฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย Sensor Node จะทําหน้าทีใ่ นการวัดค่าอุณหภูมิ
และความชืน้ ภายในโรงเรือนแล้วส่งค่าดังกล่าวมาให้ Sink Node ซึง่ ก็คอื คอมพิวเตอร์ในแบบไร้
สายเพือ่ แสดงผลและเก็บข้อมูล ส่วนทีเ่ ป็ นซอฟแวร์จะทําหน้าทีใ่ นการสังงานให้
่
บอร์ดควบคุมทํา
การอ่ า นค่ า อุ ณ หภู มิแ ละความชื้น จากเซ็ น เซอร์ แ ล้ ว ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง คอมพิว เตอร์ โดยที่
คอมพิวเตอร์กจ็ ะมีซอฟแวร์เพือ่ ทําการแสดงผลและบันทึกค่าทีไ่ ด้รบั มาจากบอร์ดควบคุมอีกครัง้
หนึ่ง
3.2 ความรู้เกี่ยวกับความชื้นเบือ้ งต้น
ความชืน้ (Humidity) หมายถึง ปริมาณไอนํ้าทีม่ อี ยูใ่ นอากาศ เมื่อนํ้าได้รบั ความร้อนนํ้า
จะเปลีย่ นสถานะจากของเหลวกลายเป็ นไอ เรียกว่า การระเหย ซึง่ ความร้อนทีใ่ ช้ในการทําให้น้ํา
ระเหยกลายเป็ นไอนี้ เรียกว่า ความร้อนแฝง (Latent Heat) เมื่ออากาศเย็นลงไอนํ้าจะเริม่ กลัน่
ตัวเป็ นละอองและคายความร้อนแฝงออกมาด้วย อากาศจะได้รบั ไอนํ้ ามากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั
อุณหภูมิ ดังนัน้ อุณหภูมจิ งึ เป็ นตัวกําหนดปริมาณไอนํ้าในอากาศ อากาศทีม่ อี ุณหภูมสิ งู จะรับไอ
นํ้ า ได้ม ากกว่า อากาศที่มีอุณ หภู มิต่ํา ถ้า อากาศไม่ส ามารถรับ ไอนํ้ า ได้เ รีย กว่า ไอนํ้ า อิ่ม ตัว
(Saturate)
3.2.1 ความชื้นในอากาศ
ความชืน้ ในอากาศสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
3.2.1.1 ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)
เป็ นนํ้ า หนัก ของไอนํ้ า ที่มีอยู่จริง ในปริม าตรของอากาศจํา นวนหนึ่ ง
คํานวณได้จากนํ้ าหนักของไอนํ้ าต่ อหนึ่งหน่ วยปริมาตรของอากาศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า
ความชืน้ สัมบูรณ์คอื ความหนาแน่ นของไอนํ้ าในอากาศหน่ วยทีใ่ ช้มกั เป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความชืน้ สัมบูรณ์ไม่นิยมใช้ในทางอุตุนิยมวิทยาเพราะเมื่ออากาศลอยตัวขึน้ หรือจมตัวลงจะทํา
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ให้ปริมาตรของอากาศเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบริเวณรอบๆ ความกดอากาศจะเปลี่ยนแปลง
แม้วา่ ไอนํ้าทีม่ อี ยูใ่ นอากาศจะคงที่
3.2.1.2 ความชื้นจําเพาะ (Specific Humidity)
หมายถึง นํ้ าหนักหรือความชื้นที่มอี ยู่ในอากาศ (Q) เป็ นอัตราส่วน
ระหว่างนํ้าหนักไอนํ้า (Mv) ต่อนํ้าหนักของอากาศชืน้ นํ้ าหนักของไอนํ้า (Mv) รวมกับนํ้าหนัก
ของอากาศ (Ma)
มักใช้เป็ นกรัมของนํ้ าต่อ 1
กิโลกรัมของอากาศชื้น ดังสมาการ
Q = Mv/(Mv+Ma) ความชืน้ จําเพาะของอากาศจะมีค่าคงที่ เมื่ออากาศขยายหรือหดตัว โดยที่
ความชืน้ จะไม่เปลีย่ นแปลงแม้วา่ ปริมาตรของอากาศจะขยายตัวหรือหดตัวก็ตาม
3.2.1.3 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างนํ้าหนักของไอนํ้ าทีม่ อี ยู่จริงทีอ่ ุณหภูมแิ ละ
ความกดดันหนึ่งต่อนํ้ าหนักของไอนํ้ าอิ่มตัวที่อุณหภูมแิ ละความกดดันนัน้ คิดเป็ นค่าร้อยละ
ตัวอย่างเช่น อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร เมือ่ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีไอนํ้าอยู่ 9 กรัม และ
ในอุณหภูมนิ ัน้ อากาศอิม่ ตัวมีไอนํ้ าอยู่ 30 กรัม ความชืน้ สัมพัทธ์เท่ากับ (100*9)/30 เท่ากับ
30% ความชืน้ สัมพัทธ์เป็ นวิธวี ดั ความชืน้ ในอากาศทีใ่ ช้มากที่สุด การเปลี่ยนแปลงความชื้น
สัมพัทธ์จะไม่ทําให้ปริมาณไอนํ้ าทีม่ อี ยู่ในอากาศเปลีย่ นแปลง แต่อุณหภูมจิ ะเปลีย่ นแปลง และ
ถ้าอุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงความชืน้ สัมพัทธ์จะเปลีย่ นแปลงด้วย
3.2.1.4 อุณหภูมิจดุ นํ้าค้าง (Dew Point Temperature)
คืออุณหภูมซิ ่งึ อากาศถูกทําให้เย็นลง (ความกดอากาศคงที่) ถึง
อุณหภูมหิ นึ่งทีไ่ อนํ้าจุดอิม่ ตัวพอดี อุณหภูมขิ องจุดนํ้าค้างจะเป็ นเท่าใดก็ได้ขน้ึ อยู่กบั จํานวนไอ
นํ้ าที่มอี ยู่จริงในอากาศ ถ้าอากาศมีไอนํ้ ามากอุณหภูมขิ องจุดนํ้ าค้างจะสูง แต่ถ้าไอนํ้ ามีน้อย
อุณหภูมขิ องจุดนํ้ าค้างจะตํ่า ถ้าอุณหภูมขิ องอากาศลดตํ่ากว่าจุดนํ้ าค้างจะมีการกลันตั
่ วในรูป
ของหยดนํ้า เช่น ในฤดูรอ้ นแก้วนํ้าทีใ่ ส่น้ําแข็งตัง้ ทิง้ ไว้ความชืน้ ของอากาศจะรวมกันเป็ นหยดนํ้า
เกาะอยูร่ อบนอกแก้วนํ้า เนื่องจากอุณหภูมขิ องแก้วนํ้าทีใ่ ส่น้ําแข็งจะตํ่ากว่าอุณหภูมจิ ุดนํ้าค้างที่
อยู่โดยรอบ อุณหภูมขิ องจุดนํ้าค้างจะบอกถึงความไม่สะดวกสบายของมนุ ษย์ในช่วงทีม่ อี ากาศ
อุ่นและชื้นได้ดกี ว่าความชื้นสัมพัทธ์ ยกเว้นผูท้ ่เี คยชินกับอากาศร้อนชื้น คนส่วนใหญ่รูส้ กึ ว่า
อากาศชืน้ ไม่สะดวกสบายเมือ่ อุณหภูมจิ ุดนํ้าค้างสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ในบางขณะทีบ่ างคน
อาจไม่รสู้ กึ สบายตัว เมือ่ อุณหภูมจิ ุดนํ้าค้างสูงกว่า 17 องศาเซลเซียส
3.2.2 ความชื้นสัมพัทธ์ของประเทศไทยในแต่ละฤดูกาล
ประเทศไทยตัง้ อยูใ่ นเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สตู ร จึงมีอากาศร้อนชืน้ ปกคลุมเกือบ
ตลอดปี เว้นแต่บริเวณทีอ่ ยูล่ กึ เข้าไปในแผ่นดิน ตัง้ แต่ภาคกลางขึน้ ไปความชืน้ สัมพัทธ์จะลดลง
ชัดเจน ในช่วงฤดูหนาวและฤดูรอ้ น โดยเฉพาะฤดูรอ้ นจะเป็ นช่วงที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงตํ่า
ทีส่ ุดในรอบปี ในบริเวณดังกล่าวมีความชืน้ สัมพัทธ์เฉลีย่ ตลอดปี ท่ี 72 – 74 เปอร์เซ็นต์และจะ
ลดลงเหลือ 62 – 69 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงฤดูรอ้ น ดังแสดงข้อมูลตามตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 สถิตคิ วามชืน้ สัมพัทธ์เฉลีย่ (%) ของประเทศไทยในช่วงฤดูกาลต่างๆ
ภาค
ฤดูหนาว
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ตลอดปี
เหนือ
73
62
81
74
ตะวันออกเฉียงเหนือ
69
65
80
72
กลาง
71
69
79
73
ตะวันออก
71
74
81
76
ั ่ นออก
ใต้ฝงตะวั
81
77
78
79
ั ่ นตก
ใต้ฝงตะวั
77
76
84
80
3.3 ทฤษฎีทางด้านฮาร์ดแวร์
3.3.1 เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิและความชื้น
ในการวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในงานวิจยั นี้เลือกใช้เซ็นเซอร์โมดูลวัดอุณหภูมิ
และความชืน้ สัมพัทธ์จากบริษทั SENSIRION รุน่ SHT15 เนื่องจากมีขนาดเล็ก สะดวกในการ
ใช้งานและสามารถติดตัง้ ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ได้ ให้เอาท์พุตออกมาเป็ นสัญญาณดิจติ อลทําให้
ลดปญั หาเรื่องสัญญาณรบกวนและสามารถต่อเข้ากับบอร์ดควบคุมได้ทนั ที บล็อกไดอะแกรม
แสดงการทํางานของ SHT15 สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 3.1 ส่วนรูปร่างและการจัดตําแหน่ งขา
ของ SHT15 สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 3.2 ความหมายของตําแหน่งขาต่างๆของ SHT15 แสดง
ได้ดงั รูปที่ 3.3

รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของ SHT15
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รูปที่ 3.2 รูปร่างและการจัดตําแหน่งขาของ SHT15

รูปที่ 3.3 ความหมายของตําแหน่งขาต่างๆของ SHT15
คุณสมบัตทิ างเทคนิคทีส่ าํ คัญของโมดูลเซนเซอร์ SHT15 มีดงั นี้
 ทําหน้าทีเ่ ป็ นทัง้ ตัววัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ ภายในตัวถังเดียว
 สามารถกําหนดความละเอียดของย่านการวัดได้
 มีขนาดเล็ก กินพลังงานตํ่า และ ทํางานในย่านแรงดันไฟเลีย้ ง 2.4 – 5.5 VDC
 เสถียรภาพในการทํางานสูง
 ย่านการวัดความชืน้ อยูใ่ นช่วง 0 – 100 %RH
 ย่านการวัดอุณหภูมอิ ยูใ่ นช่วง -40 – 123.8 oC
 ความละเอียดในการวัดความชืน้ สูงสุดอยูท่ ่ี 0.05 %RH ส่วนอุณหภูมอิ ยูท่ ่ี 0.01 oC
ในการใช้งานโมดูลเซนเซอร์ SHT15 สามารถต่อวงจรได้ดงั รูปที่ 3.4
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รูปที่ 3.4 การต่อวงจรเพือ่ ใช้งาน SHT15
3.3.1.1 รูปแบบการสื่อสารข้อมูลของโมดูลเซ็นเซอร์ SHT15
3.3.1.1.1 การส่งคําสัง่ (Sending a command)
ในสภาวะเริม่ ต้นก่อนการส่งข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไป
ยัง SHT15 จําเป็ นจะต้องสร้างรูปแบบสัญญาณกระตุ้นผ่านขาสัญญาณ SCK และ DATA
เพื่อให้ตรงกับเงือ่ นไขทีเ่ รียกว่า Transmission Start (ภาวะเริม่ ส่งสัญญาณ) นันคื
่ อขา DATA
จะต้องถูกทําให้เป็ นลอจิก “0” นานอย่างน้อยหนึ่งไซเกิลของสัญญาณนาฬิกา SCK หลังจากนี้
SHT15 จะทราบทันทีวา่ ข้อมูลต่อจากนี้คอื คําสัง่ ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 การสร้างภาวะเริม่ ส่งสัญญาณของ SHT15
หลังจากสร้างเงือ่ นไข Transmission Start แล้ว สามารถส่งคําสังไปยั
่ ง SHT15 เพื่อกําหนดการ
ทํางานได้ทนั ที โดยข้อมูลคําสังต่
่ างๆ สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 3.6
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รูปที่ 3.6 คําสังในการทํ
่
างานของ SHT15
3.3.1.1.2 รีเซตการเชื่อมต่อ (Connection reset sequence)
เมื่อ ต้อ งการเริ่ม ต้น การเชื่อ มต่ อ กับ โมดูล เซ็น เซอร์ SHT15
ต้องสร้างสัญญาณรีเซตขึน้ ก่อน โดยทําให้ขา DATA มีสถานะลอจิก “1” นานเท่ากับช่วงเวลาที่
ป้อนสัญญาณนาฬิกาทีข่ า SCK อย่างน้อย 9 ลูกติดต่อกัน แล้วตามด้วยการสร้างภาวะเริม่ ต้น
การส่งสัญญาณ (Transmission Start) ดังรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 การรีเซตการเชื่อมต่อกับ SHT15
3.3.1.1.3 ขัน้ ตอนการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
การอ่านข้อมูลดิบของอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์นัน้ ทําได้
หลังจากสร้างสภาวะเริม่ ต้นทีเ่ รียกว่า Transmission Start แล้ว ตามแล้วการส่งข้อมูลคําสังอ่
่ าน
อุณหภูมหิ รือความชืน้ สัมพัทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปยัง SHT15 โดยที่ SHT15 จะต้องใช้เวลาใน
การประมวลผลเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการซึง่ จะใช้เวลามากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ความละเอียดของ
ข้อมูลทีต่ อ้ งการดังแสดงในตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 ค่าเวลาทีโ่ มดูลเซ็นเซอร์ SHT15 ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ความละเอียดของข้อมูล (บิต)
เวลาที่ใช้ประมวลผล (±15%)
14
210 ms
12
55 ms
8
11 ms
ในรูปที่ 3.8 แสดงไดอะแกรมเวลาของการอ่านข้อมูลจากโมดูลเซ็นเซอร์ SHT15 โดยข้อมูลที่
ส่งออกมาจะประกอบไปด้วยข้อมูลจํานวน 2 ไบต์และไบต์สาํ หรับตรวจสอบข้อผิดพลาดอีก 1
ไบต์ (CRC Check) โดยเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รบั ข้อมูล 1 ไบต์จะต้องส่งสัญญาณรับรู้
(Acknowledge) ออกมา 1 ลูก (กําหนดให้ขา DATA มีลอจิก “0”) บิตนัยสําคัญสูงสุดของข้อมูล
(MSB) จะถูกส่งออกมาก่อน แต่ในกรณีอา่ นค่าแบบ 8 บิต ไบต์แรกจะไม่ถูกใช้งาน
การยกเลิก การสื่อ สารข้อ มูล จะเกิด ขึ้น เมื่อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ส่ ง สัญ ญาณรับ รู้
หลังจากได้รบั บิตสุดท้ายของ CRC แล้ว สําหรับกรณีทไ่ี ม่ตอ้ งการตรวจสอบ CRC การยกเลิก
การเชื่อมต่อทําได้โดยการไม่สง่ Acknowledge หลังจากรับข้อมูลในไบต์ท่ี 2 แล้ว หลังจากนัน้
เพือ่ เป็ นการประหยัดพลังงาน SHT15 จะเข้าสูโ่ หมดสลีปโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 3.8 ไดอะแกรมเวลาของการอ่านข้อมูลจาก SHT15
3.3.1.2 รีจิสเตอร์แสดงสถานะ (STATUS REGISTER)
ในกรณีทต่ี อ้ งการปรับเปลีย่ นค่าพารามิเตอร์ต่างๆภายใน SHT15 นัน้
จะต้องกระทําผ่านรีจสิ เตอร์แสดงสถานะ หรือเรียกว่ารีจสิ เตอร์ STATUS โดยรูปแบบการเขียน
ข้อมูลและอ่านข้อมูลไปยังรีจสิ เตอร์ STATUS สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 3.9 และ 3.10 ตามลําดับ
ส่วนรายละเอียดบิตต่างๆของรีจสิ เตอร์ STATUS สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 3.11

รูปที่ 3.9 รูปแบบการเขียนข้อมูลไปยังรีจสิ เตอร์ STATUS ของ SHT15
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รูปที่ 3.10 รูปแบบการอ่านข้อมูลไปยังรีจสิ เตอร์ STATUS ของ SHT15

รูปที่ 3.11 รายละเอียดบิตต่างๆของรีจสิ เตอร์ STATUS
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของรีจสิ เตอร์ STATUS ทีป่ รับเปลีย่ นได้ประกอบด้วย
3.3.1.2.1 ความละเอียดในการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิ
ค่าตัง้ ต้นจากโรงงานจะมีการกําหนดความละเอียดในการวัด
ความชืน้ ไว้ท่ี 12 บิต ส่วนของอุณหภูมไิ ว้ท่ี 14 บิต ถ้ามีการกําหนดบิต 0 ของรีจสิ เตอร์
STATUS เป็ น “1” ค่าความละเอียดในการวัดความชืน้ และอุณหภูมจิ ะเป็ น 8 บิต ซึ่งทําให้
ความเร็วในการประมวลผลของ SHT15 สูงขึน้ กินพลังงานตํ่าลง แต่ความละเอียดก็ลดลงด้วย
3.3.1.2.2 การตรวจสอบระดับไฟเลี้ยง
เป็ น พารามิเ ตอร์ ท่ีใ ช้ ต รวจสอบแรงดัน ไฟเลี้ย งว่ า ตํ่ า กว่ า
2.47 V หรือไม่ โดยมีความแม่นยํา ±0.05 V
3.3.1.2.3 ตัวทําความร้อน
ตัวทําความร้อนภายในโมดูล SHT15 จะทําให้อุณหภูมขิ องตัว
o
ตรวจจับสูงขึน้ ประมาณ 5 C เพื่อขจัดไอนํ้าทีต่ ดิ อยูก่ บั ตัวตรวจจับ เมื่อค่าความชืน้ สูงกว่า 95%
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ซึง่ ทําให้ความแม่นยําในการอ่านค่ามีสงู ขึน้ ระหว่างการเปิ ดใช้ตวั ทําความร้อนจะทําให้การอ่าน
ค่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้สงู กว่าความเป็ นจริงส่วนค่าความชืน้ ทีอ่ า่ นได้กจ็ ะน้อยกว่าความเป็ นจริง
3.3.1.3 การคํานวณค่าอุณหภูมิ
ในการอ่านค่าอุณหภูมจิ ากโมดูล SHT15 จะต้องเลือกความละเอียดใน
การอ่านค่าว่าจะใช้แบบ 14 บิต หรือ 12 บิต โดยเริม่ ต้นค่าความละเอียดในการอ่านนี้จะถูก
กําหนดเป็ นแบบ 14 บิต ส่วนการคํานวณหาค่าอุณหภูมดิ ไู ด้จากสมการที่ 3.1
(3.1)

T  d1  d 2  SOT

โดยที่
คือ ค่าอุณหภูมจิ ริง
d 1 คือ ค่าคงทีซ
่ ง่ึ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของไฟเลีย้ งทีป่ ้ อนให้ขา VDD ของ SHT15
d 2 คือ ค่าคงทีซ
่ ง่ึ ขึน้ อยูก่ บั ความละเอียดในการอ่านค่าอุณหภูมจิ าก SHT15
SOT คือ ค่าอุณหภูมด
ิ บิ ทีอ่ า่ นได้จาก SHT15
ค่าคงที่ d1 และ d 2 สามารถหาได้จากรูปที่ 3.12
T

รูปที่ 3.12 ค่าคงที่

d1

และ

d2

สําหรับการหาค่าอุณหภูมจิ ริงจาก SHT15

3.3.1.4 การคํานวณค่าความชื้นสัมพัทธ์
สําหรับการอ่านค่าความชืน้ สัมพัทธ์จากโมดูล SHT15 จะสามารถเลือก
ความละเอียดในการอ่านได้แบบ 12 บิต และ 8 บิต โดยเริม่ ต้นค่าความละเอียดในการอ่านนี้จะ
ถูกกําหนดเป็ นแบบ 12 บิต ส่วนการคํานวณหาค่าความชืน้ สัมพัทธ์ดไู ด้จากสมการที่ 3.2 และ
3.3
% RH 

(3.2)

RH true  T o C  25 t1  t 2  SORH   RH Linear

(3.3)

2
RH Linear  c1  c 2  SORH  c3  SORH
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โดยที่
คือ ค่าความชืน้ สัมพัทธ์จริง
RH Linear คือ ค่าความชืน
้ สัมพัทธ์เชิงเส้น
T C คือ ค่าอุณหภูมจิ ริงทีค
่ าํ นวณได้จากสมการที่ 3.1
t1 และ t 2 คือ ค่าคงทีซ
่ ่งึ ขึน้ อยู่กบั ความละเอียดในการอ่านค่าความชืน้ สัมพัทธ์จาก
โมดูล SHT15
c1 , c 2 และ c3 คือ ค่าคงทีซ
่ ง่ึ ขึน้ อยูก่ บั ความละเอียดในการอ่านค่าความชืน้ สัมพัทธ์
จากโมดูล SHT15
SO RH คือ ค่าข้อมูลดิบของความชืน
้ สัมพัทธ์ทอ่ี า่ นได้จากโมดูล SHT15
ค่าคงทีต่ ่างๆจากสมการที่ 3.2 และ 3.3 สามารถหาได้รปู ที่ 3.13 และ 3.14
RH true

o

รูปที่ 3.13 ค่าคงที่ c1 ,

c2

และ

c3 สําหรับการหาค่าความชืน
้ สัมพัทธ์จาก SHT15

รูปที่ 3.14 ค่าคงที่ t1 และ t 2 สําหรับการหาค่าความชืน้ สัมพัทธ์จาก SHT15
3.3.2 บอร์ดควบคุม
ในการอ่านค่าของอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ท่ี Sensor Node จากโมดูล
เซ็นเซอร์ SHT15 และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคอมพิวเตอร์ (Sink Node) เพื่อแสดงผลและเก็บ
ข้อมูล จะกระทําผ่านบอร์ดควบคุมซึง่ มีไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํ หน้าทีค่ วบคุมการทํางานทัง้ หมด
โดยในที่น้ีได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F877-20 ของบริษทั MICROCHIP
เนื่องจากเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ทร่ี าคาไม่สงู หาได้งา่ ยในท้องตลาด อีกทัง้ ยังมีฟงั ก์ชนั การใช้
งานและหน่ วยความจําทีเ่ หมาะสมกับงานวิจยั นี้ โดยบอร์ดควบคุมทีเ่ ลือกมาใช้มคี ุณสมบัตทิ าง
เทคนิคทีส่ าํ คัญดังนี้
 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F877-20 แบบตัวถัง DIP 40 PIN
หน่ วยความจํา FLASH 8K WORDS, RAM 368 Byte, EEPROM 256 Byte, A/D 10 BIT 8
CH
 RUN X’TAL 10 MHz
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 4 PORT I/O แบบ 10 PIN
 RS232 PORT จํานวน 1 ช่อง แบบ 4 PIN
 I/O HIGH-CURRENT SINK/SOURCE 25mA/25mA
 POWER SUPPLY 5 VDC
 ขนาดแผ่น PCB 6.2 X 8.1 cm.
 สามารถ DOWNLOAD โปรแกรมเข้าหน่ วยความจําภายในแบบ FLASH
ได้โดยตรงแบบ LOW VOLTAGE
โดยรูปที่ 3.15 แสดงถึงรูปร่างของบอร์ดควบคุม ส่วนรูปที่ 3.16 แสดงถึงโครงสร้างต่างๆของ
บอร์ดควบคุม

รูปที่ 3.15 บอร์ดควบคุมภายใน Sensor Node

รูปที่ 3.16 โครงสร้างของบอร์ดควบคุม
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จากรูปที่ 3.16 หมายเลขต่างๆมีรายละเอียดดังนี้
 หมายเลข 1 ขัว้ ต่อแหล่งจ่ายไฟ
 หมายเลข 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877
 หมายเลข 3, 4, 5, 6 เป็ นพอร์ตของขาสัญญาณ I/O ของ PIC16F877 คือ PORTRA, PORT-RB, PORT-RC และ PORT-RD ตามลําดับ โดยมีการจัดเรียงขาสัญญาณดังรูปที่
3.17
 หมายเลข 7 พอร์ต RS232 จัดเรียงสัญญาณตามรูปที่ 3.18
 หมายเลข 8 ขาสัญญาณ PORT-RE จัดเรียงสัญญาณตามรูปที่ 3.19
 หมายเลข 9 จัมเปอร์เลือกการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
 หมายเลข 10 พอร์ตสัญญาณสําหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม
 หมายเลข 11 LED แสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟภายในบอร์ดควบคุม
 หมายเลข 12 สวิตซ์รเี ซตโปรแกรม
 หมายเลข 13 ขัว้ ต่อแหล่งจ่ายไฟสําหรับใช้รว่ มกับบอร์ดอื่นๆ

รูปที่ 3.17 การจัดเรียงขัว้ ต่อของบอร์ดควบคุม
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รูปที่ 3.18 การจัดเรียงขัว้ ต่อพอร์ต RS232 ของบอร์ดควบคุม

รูปที่ 3.19 การจัดเรียงขัว้ ต่อ PORT-RE ของบอร์ดควบคุม
3.3.3 บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย
ในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่าง Sensor Node กับ Sink Node เพื่อนําค่า
อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์มาแสดงผลและเก็บข้อมูลทีค่ อมพิวเตอร์จะกระทําผ่านบอร์ดรับส่ง
ข้อมูล RS232 แบบไร้สาย โดยทีบ่ อร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายจะทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแปลง
สัญญาณทีเ่ ปลี่ยนแปลงสัญญาณในระบบ RS232 ทีเ่ ป็ นสาย ให้เป็ นแบบการส่งข้อมูล RS232
แบบไร้สาย โดยในโหมดการทํางานของการส่งข้อมูล (Transmitter) จะทําหน้าทีร่ อรับข้อมูลจาก
พอร์ตสื่อสารอนุ กรม RS232 จากขา RX แล้วแปลงเป็ นสัญญาณความถี่ (GFSK) ส่งออกไปใน
อากาศ และในทางกลับกันในโหมดการทํางานแบบรับ (Receiver) บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232
แบบไร้สายก็จะทําหน้าทีค่ อยตรวจจับข้อมูลทีอ่ ยู่ในรูปของสัญญาณความถี่ (GFSK) จากด้าน
RF เพื่อแปลงกลับเป็ นข้อมูลแบบ RS232 ส่งออกไปทางขา TX ได้ดว้ ย คุณสมบัตทิ างเทคนิคที่
สําคัญของบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายมีดงั ต่อไปนี้
 รูปแบบการรับส่งแบบ GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
 ความถีใ่ ช้งาน 2.4GHz-2.52 GHz
 กําลังส่ง Output Power +20dBm, พร้อมเสาอากาศภายนอก 2.4GHz 50 Ohm
 รูปแบบการสือ่ สารกําหนดเป็ น 9600,8,N,1
 ระยะทางในการใช้งานได้ไกลถึง 100 เมตร หรือไกลกว่านี้ได้ในพืน้ ทีก่ ลางแจ้ง
 4 PIN RS232 Port สามารถต่อเข้ากับบอร์ดควบคุมได้ทนั ที
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 Power Supply 5VDC-9VDC กระแสใช้งาน Recieve Mode 40mA, Transmit
Mode Max 450mA
โดยในรูปที่ 3.20 แสดงรูปร่างของบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย รูปที่ 3.21 แสดงรูปร่าง
ของบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายทีบ่ รรจุลงกล่องพลาสติกเรียบร้อยแล้ว และรูปที่ 3.22
แสดงการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายกับบอร์ดควบคุม

Power Supply

Power Supply + RS232 Port

รูปที่ 3.20 บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย

รูปที่ 3.21 บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายทีบ่ รรจุลงกล่องพลาสติกเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 3.22 การเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายกับบอร์ดควบคุม

20
3.3.3.1 การใช้งานบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย
การสื่อสารที่ใช้สําหรับบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายเป็ นการ
ทํางานชนิด 2 ทิศทาง แบบ Half Duplex หรือ ผลัดกันรับผลัดกันส่ง ซึง่ สามารถใช้รบั ส่งข้อมูล
ระหว่างต้นทางและปลายทางได้ โดยใช้บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายด้านละ 1 ชุด
เท่านัน้ เพียงแต่การรับส่งข้อมูลแบบนี้จะไม่สามารถส่งข้อมูลสวนทางกันได้เหมือนกับแบบ Full
Duplex แต่จะต้องใช้วธิ กี ารผลัดกันรับข้อมูลและส่งข้อมูลแทน โดยเมื่อฝา่ ยรับทําการรับข้อมูล
ได้จ นครบแล้ว จึง จะสลับ หน้ า ที่เ ป็ นฝ่า ยส่ง เพื่อส่งข้อมูล ย้อ นกลับ ไป โดยบอร์ด รับ ส่ง ข้อ มูล
RS232 แบบไร้สายจะทําหน้ าที่เป็ นทัง้ ฝ่ายรับและฝ่ายส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยในสภาวะ
ปรกติจะอยูใ่ นสภาวะของการรอรับข้อมูล ทัง้ ด้าน RF และ RS232 ซึง่ ถ้าพบว่ามีขอ้ มูลส่งเข้ามา
ทางด้านของ RF ก็จะนํ าข้อมูลนัน้ ส่งออกไปทางด้านขา TX ของ RS232 ทันที และในทํานอง
เดียวกัน ถ้าพบว่ามีขอ้ มูลส่งเข้ามาทางด้าน RX ของ RS232 มันก็จะทําการรับข้อมูลนัน้ จาก
RS232 พร้อมกับเปลี่ยนทิศทางของอุปกรณ์ RF จากการรอรับข้อมูลให้ทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวส่ง
ข้อมูลแทน เพือ่ ทําการส่งข้อมูลทีร่ บั ได้จาก RS232 ออกไปทาง RF ในทันที ซึง่ หลังจากทีบ่ อร์ด
รับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายทําการสลับโหมดการทํางานของอุปกรณ์ดา้ น RF จากการรอรับ
เป็ นการส่งและทําการเริม่ ต้นส่งข้อมูลออกไปทางด้าน RF เรียบร้อยแล้ว มันจะวนกลับไป
ตรวจสอบการรับข้อมูลจากด้าน RS232 อีกว่ายังมีขอ้ มูลส่งเข้ามาอีกหรือไม่ ถ้าพบว่ายังมีขอ้ มูล
ส่งเข้ามีอกี ก็จะทําการแปลงข้อมูลนัน้ เพื่อส่งออกไปยังด้าน RF ต่อไปอีกจนกว่าการส่งข้อมูล
ด้าน RS232 จะสิ้นสุดลง ซึ่งข้อมูลด้าน RS232 ที่ส่งเข้ามานัน้ ควรส่งอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อ
บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย ทําการส่งข้อมูลแต่ละ Byte
ออกไปทางด้าน RF
เรียบร้อยแล้วมันจะวนรอบรอรับข้อมูล Byte ถัดไปจาก RS232 ภายในเวลา 2.5 ms ถ้าไม่พบ
ข้อมูลส่งเข้ามาอีกภายในระยะเวลาดังกล่าวมันจึงจะทําการเปลี่ยนหน้าทีข่ องอุปกรณ์ดา้ น RF
ให้กลับมาทําหน้าทีเ่ ป็ นการรอรับข้อมูลตามเดิม โดยในขณะทีอ่ ุปกรณ์ดา้ น RF ถูกกําหนดให้
เป็ นฝา่ ยส่งข้อมูลอยูน่ นั ้ จะไม่สามารถทําการรับข้อมูลจาก RF ได้ ซึง่ ถ้ามีการส่งข้อมูลเข้ามาใน
ขณะนัน้ ก็จะไม่สามารถรับได้ โดยค่าเวลาทีจ่ ะใช้ในการสลับโหมดการทํางานของ RF จากฝา่ ย
ส่งข้อมูลให้เป็ นฝา่ ยรับข้อมูลนัน้ จะมีค่าเป็ น 2.5 ms ดังนัน้ เมื่อฝา่ ยรับสามารถรับข้อมูลได้ครบ
หมดแล้วก่อนทีจ่ ะทําการส่งข้อมูลเพื่อตอบกลับไปยังฝา่ ยตรงข้ามนัน้ ควรทําการหน่ วงเวลาไว้
ไม่น้อยกว่า 3 ms นับจากรับข้อมูล Byte สุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วจึงเริม่ ต้นส่งข้อมูล Byte แรก
ย้อนกลับไป ซึง่ ถ้าฝา่ ยรับทําการส่งข้อมูลตอบกลับไปยังฝา่ ยตรงข้ามเร็วกว่านี้อาจทําให้ฝา่ ยตรง
ข้ามไม่สามารถรับข้อมูล Byte แรกได้ทนั สําหรับการใช้งานบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้
สายนี้ การรับและส่งข้อมูลด้านRS232 จะไม่มกี ารตรวจสอบความพร้อมของฝา่ ยรับและส่ง ด้วย
สัญญาณทางไฟฟ้า (CTS/RTS) โดยเมื่อมันสามารถรับข้อมูลจาก RF ได้ ก็จะทําการส่งข้อมูล
นัน้ ออกไปทางขา TX (Transmit) ของ RS232 ในทันที โดยไม่สนใจว่า อุปกรณ์ทต่ี ่อไว้ดา้ น
RS232 จะพร้อมรับข้อมูลหรือไม่ ซึง่ ถ้าด้านRS232 ไม่พร้อมรับข้อมูลก็จะทําให้ขอ้ มูล Byte นัน้
สูญหายไปทันที ซึง่ ในการใช้งานนัน้ ผูใ้ ช้ควรกําหนดค่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลด้าน RS232
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ทีจ่ ะใช้บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายทุกๆตัวด้วยค่าความเร็วทีเ่ ท่ากันด้วยเพื่อให้การรับ
และส่งข้อมูลเกิดความสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม สําหรับความสามารถในการรอรับข้อมูลจาก
RS232 ของบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายนี้จะสามารถรับข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด
ไม่เกิน 64 Byte ดังนัน้ ในกรณีทม่ี กี ารส่งข้อมูลจากด้าน RS232 ด้วยข้อมูลจํานวนมากกว่า 64
Byte ต่อเนื่องกันนัน้ ควรทําการแบ่งข้อมูลออกเป็ นชุดๆ โดยให้มขี นาดชุดละไม่เกิน 64 Byte
ซึง่ หลังจากทําการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปได้ 1 ชุด (64 Byte) แล้วควรทําการหน่วงเวลาไว้ชวั ่
ขณะหนึ่งอย่างน้อย 1 ms แล้วจึงเริม่ ส่งข้อมูลชุดถัดไป สลับกับการหน่ วงเวลา อย่างนี้เรื่อยๆ
เพื่อให้บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย สามารถนําข้อมูลทีร่ บั ได้จากด้าน RS232 ส่งออก
ไปทางด้าน RF ได้ทนั ซึง่ ถ้าทําการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่มกี ารหน่ วงเวลาเลยอาจทําให้
ข้อมูลบาง Byte เกิดการสูญหายไปได้
3.3.4 โมดูลเร็กกูเลเตอร์
เพื่อให้ Sensor Node สามารถใช้ไฟเลี้ยงภายนอกจากแบตเตอรี่หรือ
แหล่งจ่ายไฟภายนอกที่มโี วลต์สูงๆได้ จึงมีการติดตัง้ โมดูลเร็กกูเลเตอร์เพิม่ เติมเข้าไปเพื่อทํา
หน้าทีล่ ดระดับแรงดันไฟฟ้าลงให้เหลือ 5 VDC เพื่อนําไปเลีย้ งบอร์ดควบคุมและบอร์ดรับส่ง
ข้อมูล RS232 แบบไร้สาย คุณสมบัตทิ างเทคนิคทีส่ าํ คัญของโมดูลเร็กกูเลเตอร์ดงั ต่อไปนี้
 โมดูลเร็กกูเลเตอร์แบบ DC-DC Conterver เบอร์ LM2576 ให้ประสิทธิภาพการ
ทํางานทีส่ งู กว่าแบบลิเนียร์เร็กกูเลเตอร์และลดกําลังงานสูญเสียในรูปของความร้อนได้มาก
 แรงดันอินพุตใช้งานได้สงู ถึง 40 VDC
 สามารถจ่ายกระแสเอาต์พตุ ได้ 1 A
 จัดตําแหน่งขาเช่นเดียวกับไอซีเร็กกูเลเตอร์เบอร์ 78xx (In/Gnd/Out) จึงสามารถใช้
แทนได้ทนั ที
รูปที่ 3.23 แสดงลักษณะของโมดูลเร็กกูเลเตอร์

รูปที่ 3.23 โมดูลเร็กกูเลเตอร์
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3.4 ทฤษฎีทางด้านซอฟแวร์
ในการพัฒ นาโปรแกรมสํ า หรับ งานวิจ ัย นี้ จ ะมีส องส่ ว นคือ โปรแกรมในส่ ว นของ
คอมพิวเตอร์ท่ี Sink Node และ โปรแกรมสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ี Sensor Node
3.4.1 การพัฒนาโปรแกรมในส่วน Sink Node
โปรแกรมในส่วนนี้จะถูกพัฒนาขึน้ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท่ี Sink Node สามารถ
แสดงค่าและเก็บข้อมูลของอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ทไ่ี ด้รบั มาจาก Sensor Node โดยใน
งานวิจยั นี้ได้เลือกใช้ซอฟแวร์ LabVIEW ในการพัฒนาโปรแกรมในส่วน Sink Node เนื่องจาก
ซอฟแวร์ LabVIEW เป็ นการเขียนโปรแกรมเชิงกราฟิ กทําให้การพัฒนาโปรแกรมเป็ นไปได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าการเขียนโปรแกรมแบบดัง้ เดิมที่เป็ นการเขียนโปรแกรมแบบเชิง
ตัวหนังสือ โดย LabVIEW เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทส่ี ร้างขึน้ มาเพื่อนํามาใช้ในงานด้านการ
วัดและควบคุม LabVIEW ย่อมาจาก Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench
ซึง่ หมายถึงเป็ นโปรแกรมทีส่ ร้างเครื่องมือวัดเสมือนจริงในห้องปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรม ดังนัน้
จุดประสงค์หลักของการทํางานของโปรแกรมนี้คอื การจัดการในด้านการวัดและการควบคุม ใน
ตัวของโปรแกรมจะประกอบไปด้วยฟงั ก์ชนั ทีใ่ ช้ช่วยในการวัดคุมมากมายและโปรแกรมนี้จะมี
ประโยชน์สงู สุดเมือ่ นํามาใช้รว่ มกับเครือ่ งมือวัดทางวิศวกรรมต่างๆ
สิง่ ทีท่ ําให้ LabVIEW
แตกต่างจากโปรแกรมอื่นอย่างเห็นได้ชดั ทีส่ ุดก็คอื LabVIEW เป็ นโปรแกรมประเภท Graphical
Programming โดยสมบูรณ์ นัน่ คือเราไม่จําเป็ นต้องเขียนโค้ดหรือคําสังเป็
่ นลักษณะตัวอักษร
แต่ จ ะใช้ก ารเขีย นโปรแกรมในลัก ษณะ ภาษารูป ภาพ หรือ เรีย กอีก อย่า งหนึ่ ง ว่า ภาษา G
(Graphical Language) ซึง่ แทนทีจ่ ะเขียนโปรแกรมเป็ นบรรทัดอย่างทีเ่ ราคุน้ เคยกลับใช้รปู ภาพ
หรือสัญลักษณ์แทน ถึงแม้ว่าในตอนแรกเราอาจจะสับสนกับการจัดเรียงหรือเขียนโปรแกรมบ้าง
แต่เมื่อเราคุน้ เคยกับการใช้โปรแกรมนี้แล้วจะพบว่า LabVIEW มีความสะดวกและสามารถลด
เวลาในการเขียนโปรแกรมลงไปได้มาก โดยเฉพาะในงานทีต่ อ้ งเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อ่นื ๆในการวัดและควบคุม สําหรับผูท้ เ่ี คยใช้โปรแกรมประเภทตัวอักษร หรือ เรียกว่า
Text Base ทัง้ หลายคงจะทราบถึงความยุง่ ยากในการจัดการกับขัน้ ตอนการส่งผ่านข้อมูลไปยัง
อุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น Port หรือ Card ต่างๆ รวมถึงการจัดการด้านหน่ วยความจําเพื่อทีจ่ ะ
สามารถรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการคํานวณและเก็บข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปญั หาเหล่านี้
ได้รบั การแก้ไขใน LabVIEW โดยได้มกี ารบรรจุ Libraries ไว้สาํ หรับจัดการปญั หาเหล่านัน้ ไว้ให้
แล้ว ไม่ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อจะเป็ นอะไรขอให้เป็ นมาตรฐานอุตสาหกรรมก็เป็ นอันใช้ได้ รวมถึง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล LabVIEW ก็ได้สร้าง Libraries เกี่ยวกับฟงั ก์ชนั ทางคณิตศาสตร์ สถิติ
พีชคณิต และ ฟงั ก์ชนั อื่นๆ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จึงทําให้การวัดและควบคุมเป็ นเรื่องง่ายลงไป
มาก อีกทัง้ มีร าคาถูก ลงเนื่ องจากสามารถใช้คอมพิว เตอร์ส่ว นบุ ค คลในการสร้า งโปรแกรม
เกีย่ วกับการวัดคุมด้วยโปรแกรม LabVIEW ทําให้คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลกลายเป็ นเครื่องมือวัด
ได้หลายชนิดในเครือ่ งเดียว
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3.4.1.1 องค์ประกอบของโปรแกรม LabVIEW
ส่วนประกอบของโปรแกรม LabVIEW จะมีอยูด่ ว้ ยกันสองหน้าต่าง คือ
หน้าต่าง Font Panel และ หน้าต่าง Block Diagram ซึง่ ในส่วนของหน้าต่าง Font Panel
เปรียบเสมือนส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน หรือทีน่ ิยมเรียกว่า GUI (Graphic User Interface)
โดยทัวไปจะมี
่
ลกั ษณะเหมือนกับหน้าปมั ท์ของเครื่องมือวัดทัวไป
่ ซึง่ จะประกอบไปด้วย สวิตซ์
ปุ่ม กราฟ เป็ นต้น ซึ่งผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถสร้างรูปแบบขึน้ เองได้เพราะ LabVIEW มี
ส่วนประกอบต่างๆที่ใช้สําหรับออกแบบหน้ าจอไว้ให้ใช้อย่างมากมาย ลักษณะของ หน้าต่าง
Font Panel แสดงได้ดงั รูปที่ 3.24

รูปที่ 3.24 หน้าต่าง Font Panel
ส่วนหน้าต่าง Block Diagram เป็ นหน้าต่างสําหรับการเขียนโค้ดหรือการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆทีไ่ ด้ออกแบบไว้ในหน้าต่าง Font Panel โดยมีการเขียนโปรแกรมเป็ น
แบบ Graphical Programming ภายในหน้าต่าง Block Diagram จะประกอบไปด้วย ฟงั ก์ชนั
ค่าคงที่ ลูป หรือ โครงสร้าง เป็ นต้น จากนัน้ ในแต่ละส่วนจะปรากฏในรูปของบล็อก การรับส่ง
ข้อมูลระหว่างบล็อกจะใช้การลากสายเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อกําหนดทิศทางการไหลของข้อมูล
ลักษณะของ หน้าต่าง Block Diagram แสดงได้ดงั รูปที่ 3.25
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รูปที่ 3.25 หน้าต่าง Block Diagram
3.4.2 การพัฒนาโปรแกรมในส่วน Sensor Node
เป็ นการพัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ดควบคุม เพื่ออ่านค่า
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัท ธ์จากโมดูลเซ็นเซอร์ SHT15
แล้วส่งข้อมูล ดังกล่าวไปให้
คอมพิวเตอร์ท่ี Sink Node ในแบบไร้สาย โดยในงานวิจยั นี้เลือกใช้คอมไพเลอร์ภาษาซีช่อื
mikroC PRO for PIC ของบริษทั mikroElektronika ซึง่ ใช้มาตรฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี
แบบ ANSI C และ สภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมเป็ นแบบ Integrated Development
Environment (IDE) ซึง่ รวมเอาส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน คอมไพเลอร์ ดีบกั เกอร์ และ ไลบารีต่ ่างๆ
ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกันทําให้การพัฒนาโปรแกรมเป็ นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
หน้าตาและส่วนประกอบของโปรแกรมสามารถดูได้จากรูปที่ 3.26 ส่วนรายละเอียดเพิม่ เติม
สามารถดูได้จากเวปไซต์ http://www.mikroe.com
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รูปที่ 3.26 ส่วนประกอบของโปรแกรม mikroC for PIC

บทที่ 4
การคํานวณและออกแบบ
ในบทนี้จะกล่าวถึงการคํานวณและออกแบบ ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับ
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน โดยจะแบ่งออกเป็ นสองส่ว นคือ การออกแบบ
ทางด้านฮาร์ดแวร์ และ การออกแบบทางด้านซอฟแวร์
4.1 องค์ประกอบของต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวด
ล้อมภายในโรงเรือน
เพื่อให้เข้าใจถึงการคํานวณและออกแบบต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้ดยี งิ่ ขึน้ จึงจําเป็ นจะต้องทราบถึงส่วนประกอบและ
การทํางานของระบบทัง้ หมดเสียก่อน ซึง่ ส่วนประกอบและการทํางานของระบบทัง้ หมดสามารถ
แสดงได้ดงั รูปที่ 4.1

Sensor Node
#1

Sink Node

Sensor Node
#2

Temperature
Humidity

Temperature
Humidity

computer
Sensor Node
#3

Temperature
Humidity

รูปที่ 4.1 ส่วนประกอบและการทํางานของต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับ
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
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จากรูปที่ 4.1 ส่วนประกอบหลักของต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนจะมีสองส่วนคือ Sensor Node และ Sink Node โดยที่ Sensor
Node จะทําหน้าทีอ่ ่านค่าของอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของจุดทีต่ ดิ ตัง้ แล้วทําการส่งค่าทีอ่ ่านได้ไป
ยัง Sink Node ในแบบไร้สาย ซึง่ Sink Node นี้จะส่งข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก Sensor Node ไปยัง
คอมพิวเตอร์และภายในคอมพิวเตอร์จะมีโปรแกรมสําหรับแสดงผลและบันทึกค่าของอุณหภูมิ
และความชืน้ ทีอ่ า่ นได้จาก Sensor Node ทัง้ สามจุด
4.2 การออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์
จากรูปที่ 4.1 จะพบว่าส่วนประกอบของระบบทีเ่ ป็ นฮาร์ดแวร์จะมีสองส่วนคือ Sensor
Node และ Sink Node ดังนัน้ ในหัวข้อนี้จงึ ได้แบ่งการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ออกเป็ นสองหัวข้อ
ย่อยคือ การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ของ Sensor Node และ การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ของ
Sink Node ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ของ Sensor Node
ส่วนประกอบและการทํางานของอุปกรณ์ Sensor Node สามารถแสดงได้ดงั รูป
ที่ 4.2
5 VDC or 12 VDC

Regulator
Board
5 VDC
RS232
RS232-to-Wireless
Board

Digital I/O
Controller
Board

Sensor
Board

Temperature
Humidity

รูปที่ 4.2 ส่วนประกอบและการทํางานของอุปกรณ์ Sensor Node
จากรูปที่ 4.2 อุปกรณ์ Sensor Node จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้
1. บอร์ดเซ็นเซอร์ (Sensor Board) เป็ นบอร์ดทีต่ ดิ ตัง้ โมดูลเซ็นเซอร์ SHT15 ไว้สาํ หรับ
อ่านค่าอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ ลักษณะของบอร์ดเซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อสามารถแสดง
ได้ดงั รูปที่ 4.3 และ 4.4 ตามลําดับ
2. บอร์ดควบคุม (Controller Board) ทําหน้าทีค่ วบคุมการทํางานทัง้ หมดของอุปกรณ์
Sensor Node เริม่ ตัง้ แต่รบั คําสังจาก
่
Sink Node ผ่านทางบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้
สาย (RS232-to-Wireless Board) อ่านค่าอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์จากบอร์ดเซ็นเซอร์ ส่ง
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ค่าทีอ่ ่านได้ผ่านทางพอร์ต RS232 ไปยังบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย (RS232-toWireless Board) กลับไปยัง Sink Node ลักษณะของบอร์ดควบคุมและการเชื่อมต่อต่างๆ
สามารถดูได้จากรูปที่ 3.15 – 3.19 ในบทที่ 3
3. บอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย (RS232-to-Wireless Board) ทําหน้าทีแ่ ปลง
ข้อมูลจากพอร์ต RS232 ไปเป็ นสัญญาณแบบไร้สายในคลื่นความถี่วทิ ยุ ลักษณะของบอร์ด
รับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สายสามารถดูได้จากรูปที่ 3.20 – 3.21 ในบทที่ 3
4. บอร์ดเร็กกูเลเตอร์ (Regulator Board) เป็ นบอร์ดทีต่ ดิ ตัง้ โมดูลเร็กกูเลเตอร์เพื่อทํา
หน้าทีล่ ดระดับแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกลงให้เหลือ 5 VDC เพื่อนําไปเลีย้ งบอร์ดต่างๆภายใน
อุปกรณ์ Sensor Node ลักษณะของโมดูลเร็กกูเลเตอร์สามารถดูได้จากรูปที่ 3.22 ในบทที่ 3

รูปที่ 4.3 บอร์ดเซ็นเซอร์

รูปที่ 4.4 ขาสัญญาณต่างๆของบอร์ดเซ็นเซอร์
เมื่อนําส่วนประกอบของบอร์ดต่างๆภายใน Sensor Node ทัง้ หมดทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น มาต่อ
รวมกัน จะสามารถเขีย นเป็ น วงจรไฟฟ้า ได้ด งั รูปที่ 4.5
จากรูป ที่ 4.5
จะพบว่า
ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC16F877 บนบอร์ดควบคุมจะต่อกับโมดูลเซ็นเซอร์ SHT15 บนบอร์ด
เซ็นเซอร์ทางขา RC0 และ RC1 โดยขา RC0 ต่อกับขา DAT ของโมดูลเซ็นเซอร์ SHT15 และ
ขา RC1 ต่อกับขา SCK ของโมดูลเซ็นเซอร์ SHT15 จากนัน้ ขา RC6 ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นสัญญาณ
TX และ RC7 ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นสัญญาณ RX ของไมโครคอนโทรเลอร์ PIC16F877 จะต่อผ่าน
ไอซี MAX232 เพื่อแปลงระดับสัญญาณให้เป็ นไปตามมาตรฐาน RS232 และจะไปต่อกับขา RX
และ TX ของบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย (RS232-to-Wireless Board) ตามลําดับ
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ส่วนรูปที่ 4.6 แสดงถึงส่วนประกอบภายในของ Sensor Node รูปที่ 4.7 แสดงถึง Sensor Node
ทีป่ ระกอบลงกล่องพลาสติกเรียบร้อยแล้ว และ รูปที่ 4.8 แสดงถึงการนํา Sensor Node ไปต่อ
ร่วมกับแบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้งาน

รูปที่ 4.5 วงจรไฟฟ้าของ Sensor Node

รูปที่ 4.6 ส่วนประกอบภายในของ Sensor Node
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รูปที่ 4.7 Sensor Node ทีป่ ระกอบลงกล่องพลาสติกเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 4.8 การนํา Sensor Node ไปต่อร่วมกับแบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้งาน
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4.2.2 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ของ Sink Node
Sink Node จะทําหน้าทีเ่ ป็ นเป็ นตัวกลางรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง
Sensor Node ในแบบไร้สาย โดยที่ Sink Node จะติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ นทางบอร์ดรับส่ง
ข้อมูล RS232 แบบไร้สาย (RS232-to-Wireless Board) ดังรูปที่ 4.9 ส่วนลักษณะของอุปกรณ์
Sink Node สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 4.10 และ การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง Sink Node กับ
คอมพิวเตอร์แสดงได้ดงั รูปที่ 4.11

RS232
Computer

Sink Node
(RS232-to-Wireless Board)

รูปที่ 4.9 การรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง Sink Node

รูปที่ 4.10 Sink Node

รูปที่ 4.11 การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง Sink Node กับ คอมพิวเตอร์
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4.3 การออกแบบทางด้านซอฟแวร์
ในการออกแบบทางด้านซอฟแวร์จะแบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ การออกแบบโปรแกรม
สําหรับไมโครคอนโทรเลอร์ทใ่ี ช้บนบอร์ดควบคุมในส่วนของ Sensor Node และ การออกแบบ
โปรแกรมสําหรับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ตดิ ต่อกับ Sink Node เพื่อสังให้
่ Sensor Node ทําการส่ง
ค่าของอุ ณหภูมิและความชื้นสัมพัท ธ์ท่วี ดั ได้กลับ มาให้ โดยก่อนที่จะกล่าวถึงการออกแบบ
โปรแกรมทัง้ หมดดัง กล่ า วข้า งต้น จะขอกล่ า วถึง การกํ า หนดรูป แบบการสื่อ สาร (Protocol)
ระหว่าง Sink Node กับ Sensor Node เสียก่อน
4.3.1 รูปแบบการสื่อสาร (Protocol) ระหว่าง Sink Node กับ Sensor Node
เพื่อให้อุปกรณ์ทงั ้ ทางฝงั ่ Sink Node และ Sensor Node สามารถรับส่งข้อมูล
กันได้อย่างถูกต้องจําเป็ นที่จะต้องมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสาร (Protocol) ที่จะใช้ข้นึ มา
เสียก่อน โดยในทีน่ ้ีจะใช้การสื่อสารแบบ Half Duplex หรือ ผลัดกันรับข้อมูลผลัดกันส่งข้อมูล
ซึง่ เมื่อฝา่ ยรับทําการรับข้อมูลได้จนครบแล้วจึงจะสามารถสลับหน้าทีเ่ ป็ นฝา่ ยส่งข้อมูลย้อนกลับ
ไปได้ หลักการสื่อสารแบบนี้จะให้ Sink Node เป็ นตัวควบคุมการสื่อสารกับ Sensor Node แต่
ละตัวในระบบ โดยเมื่อ Sink Node จะทําการส่งข้อมูลออกไปจะมีการใส่รหัส ID Code ของ
Sensor Node ทีต่ อ้ งการสือ่ สารด้วยรวมไปในชุดข้อมูลนัน้ ๆด้วย ซึง่ Sensor Node ทุกตัวจะรับ
ข้อมูลจาก Sink Node ได้เหมือนๆกัน แต่จะมี Sensor Node เพียงตัวเดียวทีต่ อบสนองต่อ
ข้อมูลนัน้ ๆ โดยได้กําหนดการตัง้ ค่าการสื่อสารของ Sink Node และ Sensor Node ไว้ตาม
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การตัง้ ค่าการสือ่ สารของ Sink Node และ Sensor Node
Sensor Node Sensor Node
การตัง้ ค่าการสื่อสาร Sink Node
(ตัวที่ 1)
(ตัวที่ 2)
RS232 Baudrate
9600
9600
9600
(Bits Per Second)
ID Code
01
02

Sensor Node
(ตัวที่ 3)
9600
03

หลังจากได้ตงั ้ ค่าการสื่อสารของอุปกรณ์ต่างๆตามตารางที่ 4.1 แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปจะเป็ นการ
กําหนดรูปแบบการสื่อสาร (Protocol) ที่จะใช้ขน้ึ มาซึ่งจะแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือรูปแบบการ
สื่อสารทางด้าน Sink Node และ รูปแบบการสื่อสารทางด้าน Sensor Node ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
4.3.1.1 รูปแบบการสื่อสาร (Protocol) ทางด้าน Sink Node
รูปแบบการสื่อสาร (Protocol) ทางด้าน Sink Node จะสามารถอธิบาย
ได้ดงั รูปที่ 4.12 ซึง่ โค้ดทีใ่ ช้ทงั ้ หมดเป็ นแบบ ASCII Code และ 1 บล็อกในรูปจะมีค่าเท่ากับ 1
ไบต์
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*
(0x2A)

A0
(1 Address)
st

C
A1
( 2 Address) (Command)
nd

CR
(0x0D)

รูปที่ 4.12 รูปแบบการสือ่ สารทางด้าน Sink Node
จากรูปที่ 4.12 สามารถอธิบายความหมายแต่ละบล็อกได้ดงั นี้
 * หมายถึง รหัสนําหน้าของชุดคําสัง่ ซึง่ ตรงกับรหัส ASCII คือ 0x2A
 A0, A1 หมายถึง ID Code ของ Sensor Node ในหลักทีห่ นึ่งและหลักทีส่ อง
ตามลําดับ
 การอ้างอิงหมายเลข ID Code ของ Sensor Node ทีจ่ ะติดต่อจะใช้ตวั เลข
สองหลัก เช่น ถ้าต้องการติดต่อกับ Sensor Node ที่ ID Code เป็ น 01
จะต้องกําหนดให้ A0 = ‘0’ และ A1 = ‘1’ หรือ ถ้าเป็ นรหัส ASCII จะได้
เป็ น A0 = 0x30 และ A1 = 0x31 เป็ นต้น
 C หมายถึง รหัสคําสัง่ มีค่าเป็ น ‘0’ หรือ ‘1’ กรณีรหัส ASCII จะเป็ น 0x30 หรือ
0x31
 C = ‘0’ หรือ 0x30 หมายถึง คําสังตรวจสอบการสื
่
อ่ สาร
 C = ‘1’ หรือ 0x31 หมายถึง คําสังอ่
่ านค่าอุณหภูมแิ ละความชืน้
 CR หมายถึง รหัสปิ ดท้าย ซึง่ ตรงกับรหัส ASCII คือ 0x0D
4.3.1.2 รูปแบบการสื่อสาร (Protocol) ทางด้าน Sensor Node
เมือ่ Sensor Node ได้รบั คําสังจาก
่
Sink Node ตามรูปแบบการสื่อสาร
ดังรูปที่ 4.12 แล้ว Sensor Node จะมีการตอบสนองโดยใช้รปู แบบการสื่อสาร (Protocol) ดังรูป
ที่ 4.13 – 4.15 ซึง่ โค้ดทีใ่ ช้ทงั ้ หมดเป็ นแบบ ASCII Code และ 1 บล็อกในรูปจะมีค่าเท่ากับ 1
ไบต์
*
(0x2A)

A0
A1
(1st Address) ( 2nd Address)

‘O’
(0x4F)

‘K’
(0x4B)

CR
(0x0D)

รูปที่ 4.13 รูปแบบการสือ่ สารทางด้าน Sensor Node กรณีได้รบั คําสังตรวจสอบการสื
่
อ่ สาร
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T
(0x54)

X

X

.
(0x2E)

X

X

H
(0x48)

X

.
(0x2E)

X

CR
(0x0D)

รูปที่ 4.14 รูปแบบการสือ่ สารทางด้าน Sensor Node กรณีได้รบั คําสังอ่
่ านค่าอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้
?
(0x3F)

A0
(1 Address)
st

A1
( 2 Address)
nd

CR
(0x0D)

รูปที่ 4.15 รูปแบบการสือ่ สารทางด้าน Sensor Node กรณีได้รบั คําสังที
่ ไ่ ม่รจู้ กั
จากรูปที่ 4.13 สามารถยกตัวอย่างได้ดงั นี้ เช่น เมื่อ Sink Node ส่งคําสังมาเป็
่
น ‘*’ ‘0’ ‘1’ ‘0’
‘CR’ Sensor Node หมายเลข ID Code เป็ น 01 จะตอบสนองเป็ น ‘*’ ‘0’ ‘1’ ‘O’ ‘K’ ‘CR’ เป็ น
ต้น ส่วนจากรูปที่ 4.14 สามารถยกตัวอย่างได้ดงั นี้ เช่น เมือ่ Sink Node ส่งคําสังมาเป็
่
น เป็ น ‘*’
‘0’ ‘1’ ‘1’ ‘CR’ ถ้าในขณะนัน้ Sensor Node หมายเลข ID Code เป็ น 01 อ่านค่าอุณหภูมไิ ด้
เท่ากับ 35.2 oC และ ความชืน้ ได้เท่ากับ 68.5 %RH Sensor Node จะตอบสนองเป็ น ‘T’ ‘3’ ‘5’
‘.’ ‘2’ ‘H’ ‘6’ ‘8’ ‘.’ ‘5’ ‘CR’ เป็ นต้น และ จากรูปที่ 4.15 สามารถยกตัวอย่างได้ดงั นี้ เช่น กรณีท่ี
Sensor Node หมายเลข ID Code เป็ น 01 ได้รบั คําสังที
่ ไ่ ม่รจู้ กั จะตอบสนองเป็ น ‘?’ ‘0’ ‘1’ ‘CR’
4.3.2 การออกแบบโปรแกรมสําหรับไมโครคอนโทรเลอร์ที่ใช้ บนบอร์ดควบคุม
สําหรับ Sensor Node
โปรแกรมสําหรับ ไมโครคอนโทรเลอร์ท่ีใ ช้บ นบอร์ดควบคุ ม สํา หรับ Sensor
Node สามารถนํ ามาเขียนเป็ นโฟล์ชาร์ตการทํางานได้ดงั รูปที่ 4.16 โดยเริม่ จากการกําหนดให้
ขา RC0 และ RC1 ของไมโครคอนโทรเลอร์ต่อกับขา DAT และ SCK ของเซ็นเซอร์บอร์ด
ตามลําดับ และ ตัง้ ค่าการทํางานของพอร์ตสื่อสาร RS232 จากนัน้ เปิ ดการทํางานอินเตอร์รพั ท์
ของพอร์ตสือ่ สาร RS232 เมือ่ เกิดอินเตอร์รพั ท์ให้อา่ นข้อมูลไบต์แรกเข้ามาแล้วตรวจสอบว่าเป็ น
“*” หรือไม่ ถ้าใช่จะอ่านข้อมูลเข้ามาอีก 4 ไบต์ แล้วตรวจสอบว่าไบต์สุดท้ายเป็ น “CR” ใช่
หรือไม่ ถ้าใช่จะตรวจสอบต่อว่าเป็ นคําสังสํ
่ าหรับ ID Code ของบอร์ดตนหรือไม่ ถ้าใช่กจ็ ะมีการ
ตอบสนองต่อคําสังตามที
่
ไ่ ด้กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.3.1.2 ต่อไป ส่วนซอร์สโค้ดโปรแกรมสามารถ
แสดงได้ในหัวข้อถัดไป
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เริ่ มต้น
1. กําหนดให้ขา RC0 ทําหน้ าที่ต่อกับขา DAT ของโมดูลเซ็นเซอร์ SHT15
2. กําหนดให้ขา RC1 ทําหน้ าที่ต่อกับขา SCK ของโมดูลเซ็นเซอร์ SHT15
3. ตัง้ ค่าการทํางานของพอร์ตสื่อสาร RS232
4. เปิ ดการทํางานอิ นเตอร์รพั ท์ของพอร์ตสื่อสาร RS232

ไม่ใช่

เกิ ดอิ นเตอร์รพั ท์ที่
พอร์ตสื่อสาร RS232
ใช่

ไม่ใช่

ข้อมูลไบต์แรกเป็ น '*'
ใช่
อ่านข้อมูลเข้ามาอีก 4 ไบต์

ไม่ใช่

ข้อมูลไบต์สดุ ท้ายเป็ น 'CR'
ใช่

ข้อมูลไบต์ที่สองและสาม
ตรงกับหมายเลข ID Code หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
ข้อมูลไบต์ที่สี่เป็ น '0'

ใช่

ส่งข้อมูลกลับทางพอร์ต RS232 ตามรูปที่ 4.13

ไม่ใช่
ข้อมูลไบต์ที่สี่เป็ น '1'

ใช่

อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากบอร์ดเซ็นเซอร์
แล้วส่งข้อมูลกลับทางพอร์ต RS232 ตามรูปที่ 4.14

ไม่ใช่
ส่งข้อมูลกลับทางพอร์ต RS232 ตามรูปที่ 4.15

รูปที่ 4.16 โฟล์ชาร์ตการทํางานของไมโครคอนโทรเลอร์ทใ่ี ช้บนบอร์ดควบคุม
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4.3.2.1 ซอร์สโค้ดโปรแกรมของไมโครคอนโทรเลอร์ทใ่ี ช้บนบอร์ดควบคุม
จากรูปที่ 4.16 สามารถนํามาเขียนเป็ นซอร์สโค้ดภาษาซีได้ดงั นี้
/* Project name:
Reading Temperature and Humidity from SHT15 and Interrupt Serial
Communication
* Copyright:
(c) Somwang Arisariyawong (somwang@swu.ac.th), 2010.
* Revision History:
20100508:
- initial release;
* Description:
This code demonstrates two-wire communication with temperature and humidity
sensor SHT15 connected to PORTC. Resolution for temperature is 14bit while for
humidity is 12bit.
After reset, PIC obtaines temperature and humidity from sensor and send them to
serial port.
* Test configuration:
MCU:
PIC16F877A
Oscillator:
HS, 10.0000 MHz
Ext. Modules: SHT15 sensor board PORTC
SW:
mikroC PRO for PIC
*/
//SHT15 connections
sbit SDA at RC0_bit;
// Serial data pin
sbit SCL at RC1_bit;
// Serial clock pin
sbit SDA_Direction at TRISC0_bit; // Serial data direction pin
sbit SCL_Direction at TRISC1_bit; // Serial clock direction pin
// Constants for calculating temperature and humidity
const float c1 = -4.0;
// Parameters for humidity conversion
const float c2 = 0.0405;
const float c3 = -0.0000028;
const float t1 = 0.01;
const float t2 = 0.00008;
const float d1 = -40.1;
// Parameters for temperature conversion
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const float d2 = 0.01;
float Ta_res, Rh_res_linear, Rh_res_true;
unsigned short i, j, l = 0;
long int k, SOt, SOrh;
char rxchar, rxarray[5], Ta_FloatToStr[8], Rh_FloatToStr[8], SlaveResponse1[12];
#define CHIP_SELECT F2
void enable_int() {
PIE1.RCIE = 1;
// Enable receive interrupt
INTCON.PEIE = 1;
// Enable peripheral interrupt
INTCON.GIE = 1;
// Enable Global interrupt
}
void SHT_Reset() {
SCL = 0;
// SCL low
SDA_Direction = 1;
// define SDA as input
for(i = 1; i <= 18; i++)
// repeat 18 times
SCL = ~SCL;
// invert SCL
}
void Transmission_Start() {
SDA_Direction = 1;
// define SDA as input
SCL = 1;
// SCL high
Delay_1us();
// 1us delay
SDA_Direction = 0;
// define SDA as output
SDA = 0;
// SDA low
Delay_1us();
// 1us delay
SCL = 0;
// SCL low
Delay_1us();
// 1us delay
SCL = 1;
// SCL high
Delay_1us();
// 1us delay
SDA_Direction = 1;
// define SDA as input
Delay_1us();
// 1us delay
SCL = 0;
// SCL low
}
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// MCU ACK
void MCU_ACK() {
SDA_Direction = 0;
// define SDA as output
SDA = 0;
// SDA low
SCL = 1;
// SCL high
Delay_1us();
// 1us delay
SCL = 0;
// SCL low
Delay_1us();
// 1us delay
SDA_Direction = 1;
// define SDA as input
}
// This function returns temperature or humidity, depends on command
long int Measure(short num) {
j = num;
// j = command (0x03 or 0x05)
SHT_Reset();
// procedure for reseting SHT15
Transmission_Start();
// procedure for starting transmission
k = 0;
// k = 0
SDA_Direction = 0;
// define SDA as output
SCL = 0;
// SCL low
for(i=1; i<=8; i++) {
// repeat 8 times
if(j.F7 == 1)
// if bit 7 = 1
SDA_Direction = 1; // define SDA as input
else {
// else (if bit 7 = 0)
SDA_Direction = 0; // define SDA as output
SDA = 0;
// SDA low
}
Delay_1us();
// 1us delay
SCL = 1;
// SCL high
Delay_1us();
// 1us delay
SCL = 0;
// SCL low
j <<= 1;
// move contents of j one place left
}
SDA_Direction = 1;
// define SDA as input
SCL = 1;
// SCL high
Delay_1us();
// 1us delay
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SCL = 0;
Delay_1us();
while(SDA == 1)
Delay_1us();
for(i=1; i<=16; i++) {
k <<= 1;
SCL = 1;
if(SDA == 1)
k = k | 0x0001;
SCL = 0;
if(i == 8)
MCU_ACK();
}
return k;

// SCL low
// 1us delay
// while SDA is high, do nothing
// 1us delay
// repeat 16 times
// move contents of k one place left
// SCL high
// if SDA is high

// if counter i = 8 then
// MCU acknowledge
// returns contents of k

}
void interrupt() {
if(UART1_Data_Ready()) {
rxchar = UART1_Read();
// Read first byte
if(rxchar == '*') {
// Is first byte equal '*'
rxarray[0] = rxchar;
// Record first byte
for(l=1; l<5; l++) {
while (!UART1_Data_Ready());
// Wait for next byte
rxarray[l] = UART1_Read();
}
if(rxarray[4] == 0x0D) {
// Is last byte equal 'CR'
if(rxarray[1] == '0' && rxarray[2] == '1') {
// Is BoardID equal '01'
switch(rxarray[3]) {
// Select master command
case '0': {
// Master Command equal '0'
UART1_Write_Text("*01OK"); // Send Data Out
UART1_Write(0x0D);
// Add CR
UART1_Write(0x00);
// Add Null
} break;
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case '1': {
// Master Command equal '1'
// Measuring temperature
SOt = Measure(0x03);
// function for measuring (
command 0x03 is for temperature)
// Measuring humidity
SOrh = Measure(0x05);
// function for measuring (
command 0x05 is for humidity)
// Calculating temperature
Ta_res = d1 + (d2 * SOt);
// Calculating humidity
Rh_res_linear = c1 + (c2 * SOrh) + (c3 * SOrh * SOrh);
Rh_res_true = (Ta_res - 25) * (t1 + (t2 * SOrh)) + Rh_res_linear;
// Preparing temperature and humidity for send out
FloatToStr(Ta_res, Ta_FloatToStr);
FloatToStr(Rh_res_true, Rh_FloatToStr);
SlaveResponse1[1] = Ta_FloatToStr[0];
SlaveResponse1[2] = Ta_FloatToStr[1];
SlaveResponse1[4] = Ta_FloatToStr[3];
SlaveResponse1[6] = Rh_FloatToStr[0];
SlaveResponse1[7] = Rh_FloatToStr[1];
SlaveResponse1[9] = Rh_FloatToStr[3];
UART1_Write_Text(SlaveResponse1);
} break;
default: {
UART1_Write_Text("?01"); // Send Data Out
UART1_Write(0x0D);
// Add CR
UART1_Write(0x00);
// Add Null
}
}
}
}
}
}
}
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void main() {
PORTC = 0x00;
TRISC.CHIP_SELECT = 0;
SCL_Direction = 0;
UART1_Init(9600);
Delay_ms(100);
enable_int();
SlaveResponse1[0] = 'T';
SlaveResponse1[3] = '.';
SlaveResponse1[5] = 'H';
SlaveResponse1[8] = '.';
SlaveResponse1[10] = 0x0D;
SlaveResponse1[11] = 0x00;
while (1) {
Delay_ms(1000);
}
}

// Clear PortC
// Set RC2 pin as output
// SCL is output
// Initialize UART module at 9600 bps
// Wait for UART module to stabilize
// Enable Interrupt

// CR
// zero terminated
// delay 1000ms

4.3.3 การออกแบบโปรแกรมสําหรับคอมพิ วเตอร์เพื่อใช้ติดต่อกับ Sink Node
โปรแกรมทีท่ ํางานอยู่บนคอมพิวเตอร์ซง่ึ ต่ออยู่กบั Sink Node จะทําหน้าที่
สร้างชุดคําสังตามรู
่
ปแบบการสื่อสาร (Protocol) ทีก่ ําหนดไว้ในหัวข้อ 4.3.1.1 จากนัน้ ส่งข้อมูล
ของคําสังไปให้
่
Sink Node ซึ่งภายในประกอบด้วยบอร์ดรับส่งข้อมูล RS232 แบบไร้สาย
(RS232-to-Wireless Board) ตามรูปที่ 4.9 เพื่อส่งข้อมูลของคําสังต่
่ อไปยัง Sensor Node
จากนัน้ โปรแกรมจะรอรับข้อมูลทีส่ ่งกลับมาจาก Sensor Node เพื่อนํ ามาแสดงผลและบันทึก
ข้อมูล โฟล์ชาร์ตการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 4.17 โดยเริม่
จากการเลือกหมายเลขพอร์ต RS232 ทีจ่ ะใช้งาน เลือกคาบเวลาในการแสดงผลและบันทึก
ข้อมูล เลือก ID Code ของ Sensor Node ทีต่ อ้ งการติดต่อ และ เลือกว่าต้องการเก็บข้อมูลเป็ น
ไฟล์หรือไม่ จากนัน้ เมื่อกดปุ่ม START ทีโ่ ปรแกรมจะทําให้โปรแกรมเริม่ ส่งข้อมูลชุดคําสังใน
่
การสังให้
่ Sensor Node ส่งข้อมูลของอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ทว่ี ดั ได้กลับมาให้ โดยจะ
เรียงลําดับจาก Sensor Node ทีม่ ี ID Code เป็ น 01 จนถึง 03 ตามลําดับแล้ววนกลับมาที่
Sensor Node ทีม่ ี ID Code เป็ น 01 อีกครัง้ จนกว่าจะกดปุ่ม EXIT ทีโ่ ปรแกรมซึง่ จะทําให้
โปรแกรมหยุดทํางาน ลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถแสดงได้ดงั
รูปที่ 4.18

รูปที่ 4.17 โฟล์ชาร์ตการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ตดิ ต่อกับ Sink Node
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รูปที่ 4.18 ลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ตดิ ต่อกับ Sink Node
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เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ตดิ ต่อกับ Sink Node ถูกพัฒนามาจากซอฟแวร์
LabVIEW ซึ่งเป็ นการเขียนโปรแกรมเชิงกราฟิ กโดยประกอบไปด้วยรูปภาพมากมายจึงไม่
สะดวกทีจ่ ะนํ าซอร์สโค้ดของโปรแกรมมาแสดงในทีน่ ้ี ดังนัน้ จึงจะขอกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของ
การใช้งานโปรแกรมหลังจากผ่านการคอมไฟล์แล้วเท่านัน้
4.3.3.1 ส่ วนประกอบของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่อใช้ ติดต่ อกับ Sink
Node
จากรูปที่ 4.18 ส่วนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ตดิ ต่อ
กับ Sink Node มีดงั ต่อไปนี้
หมายเลข 1 คือ เมนูสาํ หรับเลือกหมายเลขพอร์ต RS232 ทีต่ อ้ งการใช้
หมายเลข 2 คือ เมนูสาํ หรับเลือกคาบเวลาในการแสดงผลและบันทึกข้อมูล ซึง่ สามารถ
เลือกได้ 5 แบบ คือ 1 นาที, 5 นาที, 10 นาที, 30 นาที และ 60 นาที
หมายเลข 3 คือ ช่องสําหรับเลือกว่าต้องการให้เก็บข้อมูลเป็ นไฟล์ไว้ในฮาร์ดดิสก์
หรือไม่ ถ้าต้องการเลือกให้เก็บเป็ นไฟล์ขอ้ มูลจะต้องคลิกทีช่ ่องสีเ่ หลี่ยมให้ปรากฏเครื่องหมาย
ถูก ซึง่ ไฟล์ขอ้ มูลจะถูกเก็บไว้ทโ่ี ฟว์เดอร์ C:\WSNDAT\ โดยทีช่ ่อื ไฟล์จะถูกตัง้ ตามวันเดือนปี ท่ี
บันทึก เช่น 110911.txt หมายถึงไฟล์น้ีถูกสร้างเมื่อวันที่ 11 เดือนที่ 09 ปี 2011 เป็ นต้น ข้อมูล
ภายในไฟล์จะเป็ นเช่นเดียวกับข้อมูลทีป่ รากฏในแท็บเมนู Table
หมายเลข 4 คือ ปุม่ START ไว้สาํ หรับคลิกเพือ่ ให้โปรแกรมเริม่ ทํางาน
หมายเลข 5 คือ ปุม่ EXIT ไว้สาํ หรับคลิกเพือ่ ออกจากโปรแกรม
หมายเลข 6 คือ แท็บเมนู Graph ไว้สาํ หรับแสดงข้อมูลให้เป็ นกราฟ
หมายเลข 7 คือ แท็บเมนู Table ไว้สาํ หรับแสดงข้อมูลให้เป็ นตาราง
หมายเลข 8 คือ ช่องสําหรับแสดงวันและเวลาทีโ่ ปรแกรมกําลังทํางาน
หมายเลข 9 คือ กรอบเมนูสาํ หรับเลือกว่าต้องการสื่อสารกับ Sensor Node หมายเลข
ID Code อะไร ซึง่ สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง โดยถ้าจะเลือกสื่อสารกับ Sensor Node
หมายเลข ID Code ใดก็ให้คลิกทีช่ ่องสีเ่ หลีย่ มของ Sensor Node หมายเลข ID Code นัน้ ให้
ปรากฏเครือ่ งหมายถูก
หมายเลข 10 คือ กราฟแสดงข้อมูลของอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ทไ่ี ด้รบั มาจาก
Sensor Node
หมายเลข 11 คือ ตารางข้อมูลหลังจากคลิกเลือกทีแ่ ท็บเมนู Table
4.3.3.2 การใช้งานโปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่อใช้ติดต่อกับ Sink Node
ขัน้ ตอนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ตดิ ต่อกับ Sink Node
มีดงั ต่อไปนี้
1. ทําการเลือกหมายเลขพอร์ต RS232 ทีต่ ้องการใช้ ซึ่งสามารถเลือกได้จากเมนู
หมายเลข 1 ในรูปที่ 4.18
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2. กําหนดคาบเวลาในการแสดงผลและบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถเลือกได้จากเมนู
หมายเลข 2 ในรูปที่ 4.18
3. เลือกว่าต้องการให้เก็บข้อมูลเป็ นไฟล์ไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือไม่ ถ้าต้องการเลือกให้เก็บ
เป็ นไฟล์จะต้องคลิกทีช่ อ่ งสีเ่ หลีย่ มทีช่ อ่ งหมายเลข 3 ในรูปที่ 4.18 ให้ปรากฏเครือ่ งหมายถูก
4. เลือกว่าต้องการสือ่ สารกับ Sensor Node หมายเลข ID Code อะไร ซึง่ สามารถเลือก
ได้มากกว่าหนึ่ง โดยถ้าจะเลือกสื่อสารกับ Sensor Node หมายเลข ID Code ใดก็ให้คลิกทีช่ ่อง
สีเ่ หลีย่ มของกรอบเมนูหมายเลข 9 ในรูปที่ 4.18 ให้ปรากฏเครือ่ งหมายถูก
5. คลิกทีป่ ุ่ม START เพื่อสังให้
่ โปรแกรมเริม่ ทํางาน โดยระหว่างทีโ่ ปรแกรมทํางาน
สามารถสลับไปมาระหว่างแท็บเมนู Graph และ แท็บเมนู Table ได้
6. ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมให้คลิกทีป่ มุ่ EXIT

บทที่ 5
การทดลองและผลการทดลอง
ในบทนี้จะได้กล่าวถึง การทดลองและผลการทดลองของการใช้งานต้นแบบเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนว่าจะสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตหรือไม่อย่างไร โดยใช้สถานทีใ่ นการทดลองคือโรงเรือนของศูนย์วจิ ยั
และการจัดการความรูท้ างพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
5.1 อุปกรณ์การทดลอง
เนื่องจากสถานที่ในการทดลองเป็ นโรงเรือนของศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงสร้างเหล็กคลุม
ด้วยตาข่ายโปร่งแสง ทําให้เมื่อมีฝนตกนํ้ าฝนสามารถผ่านเข้ามาในโรงเรือนได้ รวมทัง้ ด้านบน
ของโรงเรือนยังได้มกี ารติดตัง้ หัวพ่นนํ้ าสําหรับให้น้ํ าพืชตามช่วงเวลาที่กําหนด ดังนัน้ เพื่อเป็ น
การป้องกันอุปกรณ์ Sensor Node ไม่ให้โดนนํ้าโดยตรงจึงได้มกี ารออกแบบอุปกรณ์ป้องกันนํ้า
สําหรับ Sensor Node ขึน้ มาดังรูปที่ 5.1 ซึง่ ทําจากแผ่นพลาสติกใสมีหลังคายื่นออกมาป้องกัน
นํ้าจากด้านบนส่วนด้านข้างจะเปิ ดโล่งเพื่อให้อากาศสามารถผ่านได้ ในการใช้งานจะนําอุปกรณ์
Sensor Node พร้อมแบตเตอรี่ ใส่เข้าไปในอุปกรณ์ป้องกันนํ้าแล้วแขวนไว้บริเวณทีต่ อ้ งการวัด
อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ ส่วนรูปที่ 5.2 เป็ นการติดตัง้ อุปกรณ์ Sensor Node และ
แบตเตอรีเ่ ข้าไปในอุปกรณ์ป้องกันนํ้า และ รูปที่ 5.3 เป็ นการติดตัง้ ขอเกีย่ วกับอุปกรณ์ป้องกัน
นํ้าเพือ่ ใช้สาํ หรับแขวนไว้ยงั ตําแหน่งทีต่ อ้ งการวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์

รูปที่ 5.1 อุปกรณ์ป้องกันนํ้าสําหรับ Sensor Node
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รูปที่ 5.2 การติดตัง้ อุปกรณ์ Sensor Node และแบตเตอรีเ่ ข้าไปในอุปกรณ์ป้องกันนํ้า

รูปที่ 5.3 การติดตัง้ ขอเกีย่ วกับอุปกรณ์ป้องกันนํ้าเพือ่
รายการอุปกรณ์ทงั ้ หมดทีใ่ ช้ในการทดลองมีดงั ต่อไปนี้
1. คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลพร้อมติดตัง้ โปรแกรมสําหรับติดต่อกับ Sink Node
2. อุปกรณ์ Sink Node พร้อมสายต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์ Sensor Node จํานวน 3 ชุด
4. แบตเตอรีข่ นาด 12 VDC และ 9 VDC จํานวนอย่างละ 3 ชุด
5. อุปกรณ์ป้องกันนํ้าสําหรับ Sensor Node จํานวน 3 ชุด
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5.2 วัตถุประสงค์ของการทดลอง
ในการทดลองการใช้ ง านต้ น แบบเครือ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไ ร้ส ายสํ า หรับ การตรวจวัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อทดสอบระยะทางการรับส่งข้อมูลระหว่าง Sensor Node กับ Sink Node ว่า
ครอบคลุมบริเวณโรงเรือนของศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรูท้ างพฤกษศาสตร์หรือไม่
2. เพือ่ ทดสอบคุณภาพของสัญญาณไร้สายว่าสามารถส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามเวลา
ทีก่ าํ หนดหรือไม่
3. เพือ่ ทดสอบการใช้พลังงานจากแบตเตอรีข่ อง Sensor Node ว่าเป็ นอย่างไร
5.3 ขัน้ ตอนการทดลอง
สถานที่ ใ นการทดลองจะใช้ โ รงเรื อ นของศู น ย์ วิ จ ัย และการจัด การความรู้ ท าง
พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึง่ มีขนาด กว้าง X ยาว X สูง เท่ากับ
10m X 24m X 8m โดยมีขนั ้ ตอนการทดลองดังนี้
1. นํา Sensor Node พร้อมแบตเตอรีข่ นาด 12 VDC ใส่ในอุปกรณ์ป้องกันนํ้าจํานวน 3
ชุด ไปติดตัง้ ทีโ่ รงเรือนทดสอบ 3 จุด โดยให้ Sensor Node #01 ติดตัง้ ไว้บริเวณด้านหน้า ส่วน
Sensor Node #02 ติดตัง้ ไว้บริเวณตรงกลาง และ Sensor Node #03 ติดตัง้ ไว้บริเวณด้านหลัง
ดังรูปที่ 5.4 และ รูปที่ 5.5
จุดติ ดตัง้ Sensor Node #01

จุดติ ดตัง้ Sensor Node #02

จุดติ ดตัง้ Sensor Node #03

รูปที่ 5.4 โรงเรือนทดสอบและตําแหน่งติดตัง้ Sensor Node
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รูปที่ 5.5 การติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันนํ้าทีใ่ ส่ Sensor Node พร้อมแบตเตอรีภ่ ายในโรงเรือน
2. ติดตัง้ Sink Node ไว้ทเ่ี ครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลทีต่ ดิ ตัง้ โปรแกรมสําหรับติดต่อ
กับ Sink Node ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยตําแหน่ งของคอมพิวเตอร์จะห่างจาก Sensor Node #01
ในโรงเรือนเป็ นระยะทางประมาณ 20 เมตร จากนัน้ ทําการเปิ ดโปรแกรมทีต่ ดิ ตัง้ ให้ทาํ งานดังรูป
ที่ 5.6 โดยมีขนั ้ ตอนการตัง้ ค่าการทํางานดังนี้
2.1 กําหนดหมายเลขพอร์ต RS232 ทีจ่ ะใช้งานซึง่ ขึน้ อยูก่ บั คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้
2.2 กําหนดคาบเวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูลเป็ น 1 นาที ซึง่ เป็ นคาบเวลาที่
น้อยทีส่ ดุ
2.3 ทําเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Save Data เพื่อเป็ นการบอกให้โปรแกรมทํา
การบันทึกข้อมูลเป็ นไฟล์ไว้ดว้ ย
2.4 ทําเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Sensor Node #01, Sensor Node #02 และ
Sensor Node #03 เพื่อให้โปรแกรมทําการแสดงผลของอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ของ
Sensor Node ทุกตัว ซึง่ หน้าจอของโปรแกรมทีต่ งั ้ ค่าเรียบร้อยแล้วสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 5.7
2.5 คลิกทีป่ มุ่ START เพือ่ ให้โปรแกรมเริม่ ทํางาน
2.6 สังเกตค่าทีอ่ ่านได้และคาบเวลาทีบ่ นั ทึกในตารางจากโปรแกรมว่าถูกต้อง
หรือไม่
ถ้าทุกอย่างถูกต้องจะพบว่าเมื่อคลิกที่ปุ่ม START โปรแกรมจะเริม่ แสดงผล
อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ของ Sensor Node ทุกตัวทีห่ น้าจอดังรูปที่ 5.8 และ รูปที่ 5.9
ทุกๆ 1 นาที ซึ่งขัน้ ตอนนี้จะเป็ นการทดสอบระยะทางการรับส่งข้อมูลว่าครอบคลุมบริเวณ
โรงเรือนทีท่ ดสอบหรือไม่ และ ทดสอบคุณภาพของสัญญาณไร้สายว่าสามารถส่งข้อมูลได้อย่าง
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ถูกต้องตามเวลาทีก่ ําหนดหรือไม่ ซึ่งการทีก่ ําหนดคาบเวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูลในการ
ทดลองเป็ น 1 นาที ก็เพราะว่าเป็ นคาบเวลาทีน่ ้อยทีส่ ุด ถ้าระบบทัง้ หมดสามารถรับส่งข้อมูลได้
ถูกต้องแสดงว่า ณ คาบเวลาอื่นทีม่ คี า่ มากกว่านี้กจ็ ะสามารถรับส่งข้อมูลได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน

Sink Node
สาย Power 5 VDC
จากพอร์ต USB

สาย RS232

(ก)

(ข)
รูปที่ 5.6 การติดตัง้ Sink Node ไว้ทเ่ี ครือ่ งคอมพิวเตอร์
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รูปที่ 5.7 หน้าจอของโปรแกรมทีต่ งั ้ ค่าเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 5.8 หน้าจอของโปรแกรมในส่วนกราฟหลังจากคลิกปุม่ START
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รูปที่ 5.9 หน้าจอของโปรแกรมในส่วนตารางหลังจากคลิกปุม่ START
3. หลังจากทดลองตามข้อ 2 ข้างต้นเสร็จแล้ว ต่อไปจะเป็ นการทดสอบการใช้พลังงาน
จากแบตเตอรีข่ อง Sensor Node ว่าเป็ นอย่างไรเพื่อจะได้ทราบว่าถ้าใช้งาน Sensor Node
ต่ อ เนื่ อ งจะสามารถใช้ง านได้ย าวนานเพีย งใด โดยในที่น้ี จ ะมีข นั ้ ตอนการตัง้ ค่ า ระบบและ
โปรแกรมเช่นเดียวกับขัน้ ตอนในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น เพียงแต่ในขัน้ ตอนนี้จะมีการทดลองใช้
งานแบตเตอรี่ 2 ขนาด คือ 12 VDC 5AH และ 9 VDC แบบอัคคาไลน์ โดยแบตเตอรีข่ นาด 12
VDC จะเป็ นแบตเตอรีท่ ใ่ี ช้งานตามขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 ก่อนหน้านี้ ซึง่ เป็ นแบตเตอรีข่ นาดใหญ่มี
นํ้าหนักมากแต่ให้พลังงานไฟฟ้าได้ยาวนาน ส่วนแบตเตอรีข่ นาด 9 VDC แบบอัคคาไลน์ ที่
นํ ามาใช้ทดลองจะเป็ นแบตเตอรี่ท่นี ิยมใช้ในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบพกพาซึ่งมีขนาดเล็ก
นํ้าหนักเบา โดยการทดลองจะแบ่งออกไปตามชนิดของแบตเตอรีด่ งั นี้
3.1 การทดลองการใช้พลังงานจากแบตเตอรีข่ นาด 12 VDC 5AH
เริ่ม จากก่ อ นการใช้แ บตเตอรี่จ ะทํ า การวัด ความต่ า งศัก ย์ไ ฟฟ้ าที่
แบตเตอรีว่ ่าเป็ นกีโ่ วลต์ หลังจากนัน้ เริม่ การทดลองไปตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้นตามปกติไปเป็ น
ระยะเวลาหนึ่งแล้วทําการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าทีแ่ บตเตอรีอ่ กี ครัง้ หนึ่งว่าลดลงไปเหลือเท่าใด
จากนัน้ ทําการคํานวณย้อนกลับว่าแบตเตอรีจ่ ะใช้งานได้ยาวนานแค่ไหน
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3.2 การทดลองการใช้พลังงานจากแบตเตอรีข่ นาด 9 VDC แบบอัคคาไลน์
เนื่องจากแบตเตอรีข่ นาด 9 VDC แบบอัคคาไลน์มคี วามจุไม่มากดังนัน้
ในการทดสอบจะทําการตัง้ ค่าระบบและโปรแกรมเช่นเดียวกับขัน้ ตอนในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น
แล้วปล่อยให้ระบบทัง้ หมดทํางานจนกระทังแบตเตอรี
่
ห่ มดประจุซง่ึ จะพบว่า Sensor Node จะ
ไม่สามารถส่งค่าได้อกี ต่อไป แล้วทําการบันทึกจํานวนชัวโมงการใช้
่
งานว่าเป็ นเท่าใด
5.4 ผลการทดลอง
5.4.1 ผลการทดลองการทดสอบระยะทางการรับส่งข้อมูล และ คุณภาพของ
สัญญาณไร้สาย
จากการทดลองตามหัวข้อ 5.3 วิธกี ารทดลอง ในขัน้ ตอนข้อ 1 และ 2 พบว่า
หลังจากรันโปรแกรมทีค่ อมพิวเตอร์ไปเป็ นระยะเวลาครัง้ ละประมาณ 5 ชัวโมง
่
30 นาที จํานวน
หลายๆวัน หลังจากครบระยะเวลาในการทดลองแต่ละครัง้ แล้วกลับมาดูค่าอุณหภูมแิ ละความชืน้
สัมพัทธ์ของทุก Sensor Node ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นกราฟและเป็ นตาราง พบว่าโปรแกรมสามารถ
แสดงผลได้อย่างถูกต้องตามคาบเวลาทีก่ าํ หนดไว้ ไม่เกิดกรณีขอ้ มูลสูญหายแต่อย่างไร แสดงว่า
การรับส่งข้อมูลระหว่าง Sink Node และ Sensor Node ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องโรงเรือนทดสอบได้
ทัง้ หมด รวมถึงคุณภาพของสัญญาณไร้สายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จากนัน้ ทดลองเปิ ดไฟล์ท่ี
โปรแกรมได้บนั ทึกไว้กพ็ บว่าให้ค่าตรงกับทีแ่ สดงไว้ในตารางของโปรแกรม ตัวอย่างหน้าจอของ
โปรแกรมจากผลการทดลองในหัวข้อนี้สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 5.10 และ รูปที่ 5.11 ส่วนรูปที่
5.12 แสดงตัวอย่างของข้อมูลทีอ่ ยูภ่ ายในไฟล์ทโ่ี ปรแกรมได้บนั ทึกไว้

รูปที่ 5.10 ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมในส่วนของกราฟจากผลการทดลอง
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รูปที่ 5.11 ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมในส่วนของตารางจากผลการทดลอง

รูปที่ 5.12 ตัวอย่างของข้อมูลภายในไฟล์ทโ่ี ปรแกรมได้บนั ทึกไว้
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5.4.2 ผลการทดลองการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
5.4.2.1 ผลการทดลองการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 12 VDC 5AH
หลั ง จากการทดลองแต่ ล ะครัง้ สิ้ น สุ ด ลงได้ ทํ า การวั ด ความต่ า ง
ศักย์ไฟฟ้าทีแ่ บตเตอรีว่ ่าลดลงไปกีโ่ วลต์ พบว่าหลังจากใช้งานไปเป็ นระยะเวลา 5 ชัวโมง
่
30
นาที ความต่างศักย์ไฟฟ้าจะลดลงไปเฉลีย่ 0.13 โวลต์ ในกรณีทแ่ี บตเตอรีถ่ ูกชาร์จเต็มจะพบว่า
ความต่างศักย์ไฟฟ้าเริม่ ต้นจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 13 โวลต์ ที่ Sensor Node แบตเตอรีจ่ ะต้องมีความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าอย่างน้อยอยู่ท่ี 7 โวลต์ จึงจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง ดังนัน้ ผลต่างของ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 13 โวลต์ และ 7 โวลต์ คือ 6 โวลต์ เมื่อเทียบกับความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าทีล่ ดลงไปเฉลีย่ 0.13 โวลต์ ในเวลา 5 ชัวโมง
่ 30 นาที จะได้วา่ ถ้ากําหนดคาบเวลาใน
การอ่านและบันทึกข้อมูลของ Sensor Node เป็ นทุกๆ 1 นาที Sensor Node จะสามารถใช้งาน
ต่อเนื่องได้เป็ นระยะเวลาประมาณ 253 ชัวโมง
่
หรือ ประมาณ 10 วัน แต่ถ้ามีการกําหนด
คาบเวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูลของ Sensor Node ให้มากขึน้ ก็จะสามารถใช้งาน Sensor
Node ได้ยาวนานขึน้ ตามลําดับ
5.4.2.2 ผลการทดลองการใช้ พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 9 VDC
แบบอัคคาไลน์
หลัง จากปล่ อ ยให้ร ะบบทํา งานด้ว ยคาบเวลาในการอ่า นและบัน ทึก
ข้อมูลของ Sensor Node เป็ นทุกๆ 1 นาที ไปจนกระทัง่ Sensor Node ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
อีกต่อไปพบว่า Sensor Node สามารถใช้งานได้นาน 5 ชัวโมงต่
่
อเนื่อง แต่ถา้ มีการกําหนด
คาบเวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูลของ Sensor Node ให้มากขึน้ ก็จะสามารถใช้งาน Sensor
Node ได้ยาวนานขึน้ ตามลําดับ

บทที่ 6
สรุปผลการทดลอง
ในบทนี้จะได้กล่าวถึง การสรุปผลการทดลอง การวิจารณ์ผลการทดลอง และ แนวทาง
สําหรับการพัฒนางานวิจยั ต่อไป
6.1 สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองในบทที่ 5 ในส่วนของการทดสอบระยะทางการรับส่งข้อมูล และ
คุณภาพของสัญญาณไร้สาย จะพบว่าการรับส่งข้อมูลระหว่าง Sink Node และ Sensor Node
ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องโรงเรือนทดสอบได้ทงั ้ หมด รวมถึงคุณภาพของสัญญาณไร้สายก็ถอื ว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ดี ส่วนผลการทดลองเรื่องการใช้พลังงานจากแบตเตอรีข่ อง Sensor Node พบว่าถ้าใช้
พลังงานจากแบตเตอรีข่ นาด 12 VDC 5AH โดยใช้คาบเวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูลของ
Sensor Node เป็ นทุกๆ 1 นาที Sensor Node จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 253 ชัวโมง
่
หรือ ประมาณ 10 วัน แต่ถา้ ใช้พลังงานจากแบตเตอรีข่ นาด 9 VDC
แบบอัคคาไลน์ โดยใช้คาบเวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูลของ Sensor Node เป็ นทุกๆ 1 นาที
Sensor Node จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เป็ นระยะเวลา 5 ชัวโมง
่
แต่ถา้ มีการกําหนด
คาบเวลาในการอ่านและบันทึกข้อมูลของ Sensor Node ให้มากขึน้ ก็จะสามารถใช้งาน Sensor
Node ได้ยาวนานขึน้ ตามลําดับ
6.2 วิ จารณ์ผลการทดลอง
ถ้ามีการนําต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสําหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรือ นไปใช้ก ับ โรงเรือ นที่มีล ัก ษณะแตกต่ า งไปจากโรงเรือ นที่ท ดสอบ หรือ นํ า ไปใช้ใ น
สภาพแวดล้อมอื่นๆ อาจจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานที่ได้ต่างไปจากผลการทดลอง เช่น
ระยะทางในการรับส่งข้อมูลอาจได้ไม่เท่ากัน ถ้าในบริเวณที่ใช้งานมีผนังบังหรือมีต้นไม้ขนาด
ใหญ่กนั ้ ระหว่าง Sink Node กับ Sensor Node เป็ นต้น ทางทีด่ พี น้ื ทีใ่ ช้งานควรเป็ นทีโ่ ล่งจะดีท่ี
สุดแต่ถา้ ทําไม่ได้กอ็ าจจะต้องเปลีย่ นเสาอากาศของ Sink Node และ Sensor Node ให้สูง
กว่าเดิม ส่วนเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานว่าต้องการ
ระยะเวลาในการใช้งานต่อเนื่องเป็ นหลัก หรือ ความกะทัดรัด นํ้าหนักเบา เป็ นหลัก ส่วนจํานวน
ชัวโมงการใช้
่
งานแบตเตอรีแ่ บบต่างๆ อาจให้ผลไม่เหมือนกับผลการทดลองเนื่องจากจํานวน
ชัวโมงการใช้
่
งานของแบตเตอรีจ่ ะขึน้ อยู่กบั สภาพของแบตเตอรี่ รวมถึงอุณหภูมแิ ละความชื้น
ของอากาศรอบๆด้วย

57
6.3 แนวทางสําหรับการพัฒนางานวิ จยั ต่อ
1. ควรพัฒนาให้ Sensor Node มีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึน้
2. ควรเพิม่ วงจรตรวจจับระดับความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในแบตเตอรีว่ ่าเพียงพอต่อการ
ใช้งานหรือไม่แล้วแจ้งเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบ
3. ควรออกแบบ Sensor Node ให้สามารถป้องกันนํ้าและฝุน่ ได้ดยี งิ่ ขึน้
4. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึน้ หรือ สามารถใช้งานได้หลายๆ
ระบบปฏิบตั กิ าร
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