บทที่ 5
สรุ ปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองสัญญาณทั้ง 3 ชนิดจึงสรุ ปได้ว่า รู ปที่ 4.5 – 4.7 , 4.9 – 4.11 , 4.13 – 4.15 จะ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในความละเอียด 2 , 6 และ 10 บิต ตามลําดับ ซึ่งจะทําให้เราทราบว่าการเลือก
จํานวนบิตที่นาํ มาประมวลผลสัญญาณนั้นมีความสําคัญต่อผลลัพธ์ที่ได้ และการเลือกจํานวนบิตเท่ากับ 10
บิต จะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสัญญาณอนาลอกที่เป็ นสัญญาณอินพุตดังที่แสดงในรู ปที่ 4.4 , 4.8 และ
4.12 ตามลําดับ และการนําผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงผลบนเว็บไซต์ทาํ ให้การั บข้อมูลรวดเร็ วมากยิ่งขึ้ น
เพราะฉะนั้นเครื่ องต้นแบบเครื่ องนี้จึงเป็ นแนวทางที่จะพัฒนาขึ้นไปเพื่อนําไปใช้งานได้จริ งในปัจจุบนั
จากผลของการส่ งข้อมูลผ่าน WIFI ทําให้เพิ่มความรวดเร็ วในการรับข้อมูลได้ก็จริ ง แต่วา่ ตัวชิพที่
ใช้ส่งนั้นเป็ นเพียงชิพตัวเล็ก ดังนั้นระยะการส่ งข้อมูลโดยรอบก็ส่งได้เพียงในระยะแคบ ถ้าเปรี ยบเทียบก็คง
เป็ นเหมือนจุด Hotspot หนึ่ งๆ ถึงแม้จะเพิ่มระยะการส่ งด้วยใส่ เสาขยายสัญญาณแล้ว แต่ก็ยงั ไม่สามารถส่ ง
ข้ามห้องหรื อส่ งข้ามชั้นได้ ดังนั้นจึ งต้องพัฒนาต่ อในส่ วนของชิ พที่ ใช้ส่งสัญญาณ WIFI เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างแพร่ หลาย
5.2 สรุปปัญหาโครงงาน
1. ตัว dsPIC30F4011 และตัว WIFI มีราคาแพง เพราะฉะนั้นเวลาทดสอบต้องระวังเรื่ อง
แหล่งจ่ายไฟ และไฟฟ้ าสถิต
2. วางแผนดําเนินงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรจึงส่ งผลให้ผลงานสําเร็ จล่าช้า
3. อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต้องมีในห้องทดลองก็ไม่มี จึงทําให้ผลของงานล่าช้า
4. ตัวส่ งอุปกรณ์ WIFI มีความจํากัดด้านระยะทางการส่ง จึงส่ งได้เพียงแค่ในห้องทดลองเท่านั้น
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรวางแผนการดําเนินงานให้ดีและปรึ กษาวางแผนอย่างระบบเพื่อไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน และ
ให้ผลงานดําเนินไปอย่างเป็ นระบบ
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รู ปเครื่ องแสดงผลค่าแรงดันโวลเตจออสซิลโลสโคปผ่านไวไฟ
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รายการอุปกรณ์
วงจรเร็คกูเรเตอร์
1. IC 7805

1 ตัว

2. KIA278R33PI/P

1 ตัว

3. ไดโอดเบอร์ 1N4003

4 ตัว

4. คาปาซิเตอร์ 1000 ไมโครฟารัด

2 ตัว

5. คาปาซิเตอร์ 10 ไมโครฟารัด

2 ตัว

6. หม้อแปลงขนาด 220/9 V

1 ตัว

วงจรรวม
1. dsPIC30F4011

1 ตัว

2. สวิตซ์กดติด – ปล่อยดับ

1 ตัว

3. ตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม

1 ตัว

4. Crystal ความถี่ 7.32

1 ตัว

5. คาปาซิเตอร์

2 ตัว

6. LVTTL UART to WIFI

1 ตัว

7. Serial Port UART to USB

1 ตัว

8. Program PIC Board

1 ชุด

9. Antenna

1 อัน
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รายการอุปกรณ์ (ต่ อ)
อุปกรณ์ อนื่ ๆ
1. พลาสติกอะคลิลิก

1 แผ่น

2. ปลัก๊ ไฟ AC

1 อัน

3. สาย Wire ผู ้ – เมีย

1 ถุง

4. สว่าน

1 ตัว

5. บัคกรี

1 ตัว
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