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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของโครงงาน
จากโครงงานการสร้างเครื่ องมือวัดเสมือนโดยใช้โปรแกรม LABVIEW และ DAQ Board
ทั้ง 7 การทดลองที่ทาขึ้นมาจะเห็นได้วา่ โครงงานนี้สามารถสร้างเครื่ องมือวัดเสมือนได้จริ งตามที่
ต้องการ ไม่วา่ จะเป็ นการเขียนอักขระผ่านพอตร์ ,ส่ งสัญญาณออกจากพอตร์ USB,รับสัญญาณเข้าสู่
พอร์ตUSB,อ่านสัญญาณอนาลอกผ่านพอร์ ต USB แบบต่อช่อง,สร้างชุดทดลองThermo Recorder,
สร้างชุดทดลอง Step Mortor,สร้างชุดทดลอง สัญญาณไฟจราจร และยังสามารถจาลองระบบให้
สามารถสร้างสัญญาณทั้งอนาลอกและดิจิตอลเพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ได้ดว้ ย ซึ่ งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน การวิจยั ภาคอุตสาหกรรม และยังสามารถพัฒนาโปรแกรมให้
สามารถควบคุมหรื อประมวลผลได้อีกมาก ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทาหวังว่าจะมีการนาโครงงานนี้ไปพัฒนา
ต่อให้สามารถนาไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางต่อไป
ซึ่ งการจัดทาโครงงานนี้ก็ยงั มีขอ้ ผิดพลาด
เกิดขึ้นบ้างซึ่ งแต่ละโปรแกรมก็มีขอ้ ผิดพลาดที่แตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพของโปรแกรม
5.2 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในโครงงาน
5.2.1 บอร์ด Micro USB-DAQ Run แล้วเกิดการไม่แสดงผลทางจอ LED และทาการ
ทดลองที่1-4ไม่ได้ เกิดจาก IC ฝั่งOutputมีปัญหา และได้ทาการทดสอบOutputไม่สัญญาณออกมา
5.2.2 เนื้อหาบทที่ 2 เกี่ยวกับการหาข้อมูล Micro USB-Data Acquisition
ได้มีการ
สั่งซื้ อทาง EMS และทางบริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ Micro USB-Data Acquisition และคุณสมบัติ
ในการใช้งานมาไม่เพียงพอกับการใช้งาน
5.2.3 เนื่องจากโปรแกรม LAPVIEW ไม่การสอนอยูใ่ นหลักสู ตรจึงจาเป็ นต้องศึกษาหา
ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต และ หนังสื อคู่มือการใช้ของโปรแกรม LAPVIEW เป็ นระยะเวลานาน
5.3 วิธีการและข้ อเสนอแนะ
5.3.1 แก้ไขจากหัวข้อ 5.2.1 โดยนาบอร์ดสารองมาใช้ในการทดลอง
5.3.2 ขนาดรันโปรแกรมไม่ควรถอดสายออกทันที ควรกดปุ่ ม Run Stop ก่อนที่จะเริ่ มทา
การทดลองครั้งต่อไป เนื่ องจากทาให้เกิดการErrorในการทดลองครั้งต่อไปได้
5.3.3 โปรแกรม Digital Output การผิดพลาดนี้จะเกิดจากผูใ้ ช้เอง ดังนั้นจึงควรระวังและ
ตรวจสอบทุกครั้งว่า Port สัญญาณตรงกันหรื อไม่กบั ที่ตอ้ งการนาไปใช้งานจริ ง
5.3.4 ในการทาโครงงานนี้ ควรศึกษาโปรแกรม LABVIEW หรื อมีผใู้ ห้คาปรึ กษาและ
เชี่ยวชาญทางด้านนี้ โดยตรง
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