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คํานํา
รายงานฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของรายวิชา Measuremaent and Instruments และวิชา
Basic Electronics for Automation Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อัตโนมัติ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โดยคณะผู้จดั ทําได้ ทําการศึกษา Sensors วัด
นํ ้าหนัก โดยใช้ LOAD cell ที่กําลังอยู่ ในความสนใจของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคต่างๆ
เนื ้อหาของรายงานฉบับนี ้กล่าวถึง Sensors วัดนํ ้าหนัก โดยใช้ LOAD cell และการนําเอา
Sensor มาประยุกต์ใช้ ในการสร้ างเครื่ องมือวัดนํ ้าหนัก ที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ จริงใน
ชีวิตประจําวันทางคณะผู้จดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน
ที่มีความสนใจและต้ องการศึกษาค้ นคว้ า ตลอดจนเป็ นการเพิม่ พูนความรู้ในเรื่ องดังกล่าวได้ ไม่
มากก็น้อย

คณะผู้จัดทํา
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โครงการเล่มนี ้สําเร็จเรียบร้ อยได้ ด้วยความกรุณาของ รศ.ดร. อัมพวัน จุลเสรี วงศ์,ดร.
ธีรวัฒน์ เทพมณี ,รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรี วงศ์, รศ.ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ,์ ผศ.ดร. พิทยา
ปานนิลที่ปรึกษาโครงงานเล่มนี ้ที่ได้ ให้ ความรู้ และคําแนะนํา ในการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องต่างๆ ด้ วยความเอาใจใส่ตลอดการทําโครงงาน คณะผู้จดั ทําจึงขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้ขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆ
Automation Engineering ที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ และคําแนะนําตลอดเวลาในการ
ทําโครงงานตลอดระยะเวลาในการจัดทําโครงการเล่มนี ้ขอกราบขอบพระคุณบิดา
มารดาผู้ซงึ่ ให้ ความรักความเมตตาความห่วงใยและเป็ นกาลังใจให้ กบั ผู้จดั ทํา
โครงงานจนสําเร็จ ผู้จดั ทําโครงงานรู้สกึ ซาบซึ ้งในพระคุณอยางสูงความดีของ
โครงการครัง้ นี ้ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาบิดามารดาและอาจารย์ทกุ ท่านที่ได้ ประสิทธิ์
ประสาทความรู้แก่ผ้ จู ดั ทําโครงการจนสามารถทําโครงงานเล่มนี ้ได้ สาํ เร็จลุลว่ งด้ วยดี

คณะผู้จัดทํา

บทที่ 1
บทนํา
ที่มา และความสําคัญ
ระบบอัตโนมัติมกั จะเกี่ยวข้ องกบอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Sensors เสมอ Sensors คือ
อุปกรณ์ที่ตรวจวัดตรวจจับสัญญาณหรื องปริมาณทางฟิ สิกส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง แรง
ทางกล(force) ความดันบรรยากาศ(pressure) ระยะกระจัด (displacement) ความเร็ว
(speed) อัตราเร่ง (acceleration) ระดับของๆเหลว(liquid level) และอัตราการไหล(flow rate)
จากนันจะทํ
้ าหน้ าที่เปลี่ยนเป็ นสัญญาณออกหรื อปริมาณเอาต์พตุ ที่ได้ จากการวัดในอีก
รูปแบบหนึง่ ที่สามรถนําไปประมวลผลต่อได้ ซึง่ สิ่งต่างๆเหล่านี ้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานด้ านอุตสาหกรรมได้ เพื่อเป็ นการหาความรู้เพิม่ เติมและได้ ลงมือ
ทําอุปกรณ์ที่เป็ นแบบระบบอัตโนมัติ และสามารถนําความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อไป คณะผู้จดั ทํา
จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้ างโครงงาน ”วัดนํ ้าหนัก” เพื่อศึกษาหาความรู้เพิม่ เติมเกี่ยวกบการ
ทํางานของ LOAD cell เนื่องจาก load cell มีการตอบสนองต่อนํ ้าหนักได้ ดี จึงทําให้ มีความ
ละเอียดในการวัดและมีหลายชนิดให้ เลือกตามความเหมายสมของการใช้ งานนับเป็ นค่าการวัด
พื ้นฐานหรื อพารามิเตอร์ ตวั หนึง่ ที่ต้องทําการวัดค่าเพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ในระบบการควบคุมให้
เป็ นไปตามความต้ องการ

ว ัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบการทํางานของ Load Cell ในรูปแบบต่างๆ
2. เพื่อศึกษาหาความรู้เพิมเติมเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องมือต่างๆด้ วยระบบอัตโนมัติ
3. เพื่อฝึ กกระบวนการคิด การวางแผนการทํางานเป็ นกลุ่มอย่างเป็ นระบบ
4. เพื่อฝึ กการแกไขปั ญหาต่างๆที่เกิดในระหว่างการทําโครงงานด้ วยตนเอง
5. เพื่อฝึ กความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
6. เพื่อฝึ กความสามัคคีในการทํางานกันเป็ นกลุม่
7. เพี่อฝึ กให้ ร้ ูจกั การศึกษาหาความรู้ ค้ นคว้ าสิ่ตา่ งๆ ด้ วยตนเองเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในโครงงาน

ขอบเขตของการจัดทําโครงงาน
โครงงาน “เบา เบา ” หรื อการวัดนํ ้าหนัก โดยใช้ LOAD cell คือการนําตัวเซนเซอร์ ที่สามารถวัดนํ ้าหนัก
ได้ มาประยุกต์ใช้ งานโดยการแสดงผลของมันจะเป็ น LED 10 ดวง โดยในระดับนํ ้าหนัก 100 g ต่อ LED 1
ดวง

ประโยชนที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถเข้ าใจในเรื่ องของ Sensor ชนิดต่างๆที่จะนําไปประยุกต์ใช้ ใน Application และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานได้
2. สามารถเข้ าใจการทํางานเป็ นทีมให้ ได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
3. สามารถนําความรู้ที่ได้ จากการทําโครงงานไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริงในอนาคต
4. เรี ยนรู้แก้ ไขปั ญหาต่างๆ หรื อ แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดระหว่างการทําโครงงานได้

บทที่ 2
อุปกรณอิเลคทรอนิคส์ และหลักการที่เกี่ยวของ
อุปกรณ์ อเิ ลคทรอนิคส์
1. Sensor ที่ใช้ งาน
โหลดเซลล์ (Load cell )
โหลดเซลล์ คือ เซนเซอร์ ที่สามารถแปลงค่าแรงกด หรื อแรงดึง เป็ นสัญญาณทางไฟฟ้าได้ เหมาะ

สําหรับการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลของชิ ้นงาน (Mechanical Properties of Parts) โหลดเซลล์ถกู
นําไปใช้ ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้ แก่ การชัง่ นํ ้าหนัก การทดสอบแรงกดของชิ ้นงาน การ
ทดสอบความแข็งแรงของชิ ้นงาน การทดสอบการเข้ ารูปชิ ้นงาน(Press fit) ใช้ สําหรับงานทางด้ านวัสดุ
โลหะ ทดสอบโลหะ ชิ ้นส่วนรถยนต์ วิศวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรี ต ทดสอบไม้ ฯลฯ

โหลดเซลล์ แบบสเตรนเกจ (Strain Gauge Load cell) หลักการของโหลดเซลล์
ประเภทนี ้ก็คือ เมื่อมีนํ ้าหนักมากระทํา
ความเครี ยด(Strain) จะเปลี่ยนเป็ นความ
ต้ านทานทางไฟฟ้าในสัดส่วนโดยตรงกับแรงที่มา
กระทํา ปกติแล้ วมักจะใช้ เกจวัดความเครี ยด 4
ตัว(วงจร Wheatstone Bridge
Circuit) ในการวัดโดยเกจตัวต้ านทานทังสี
้ ่จะเชื่อมต่อเข้ าด้ วยกันเพื่อใช้ แปลงแรงที่กระทํากับตัวของมัน
ไม่วา่ จะเป็ น แรงกดหรื อแรงดึงส่งสัญญาณออกมาเป็ นแรงดันไฟฟ้า

Load Cell Transducer 1Kg
Product Name
Rated Load
Rated Output
Zero Output
Creep
Input End
Output End
Input Impedance
Output Impedance
Total Size
Thead Hole Diameter
Cable Length
Material
Color
Weight
Package Content

จ่ายไฟเลี้ยง load cell ไม่เกิน 5 V
Load Cell
1Kg
1.5mV/V±0.1mV/V
±0.1mV/V
0.05%F.S./30min
Red+, BlackGreen+, White1000±20?
1000±10?

100mm/3.9''
Aluminium Alloy
Silver Tone
7g
1 x Load Cell

ี หายของ Load cell
1. การเสย
คือการที่ Load cell ไม่สามารถวัดค่าได ้ หรือวัดค่าไม่ได ้ไม่ตรงโดยสัญญาณเอาท์พท
ุ ทีส
่ ง่ ออกมาสูง
เกินไป Overload หรือสัญญาณเอาท์พท
ุ ทีจ
่ า่ ยออกมาไม่นงิ่

2. อาการผิดปกติของ Load cell
2.1 Overload
ั ญาณเอาท์พท
การทีส
่ ญ
ุ ทีจ
่ า่ ยออกจาก Load cell มีคา่ มากเกินกว่า Rang output ของ Load cell ทีม
่ ี
เอาท์พท
ุ 2mV/V ใช ้ Excitation 10VDC จะต ้องมีเอาท์พท
ุ ไม่เกิน 20 mV ซึง่ อาการนีจ
้ ะทาให ้ Controller ที่
รับสัญญาณ จาก Load cell ไม่สามารถอ่านค่าได ้ หรือ หน ้าจอแสดง OL
2.2 Drifting output
สัญญาณเอาท์พท
ุ ทีส
่ ง่ ออกมาจาก Load cell ไม่นงิ่ ในขณะทีม
่ น
ี ้ าหนั ก หรือไม่มน
ี ้ าหนั กกดอยูก
่ ็ตาม(ไม่
่ สะเทือน) ซึง่ อาการนี้จะทาให ้ Controller อ่านค่าไม่ตรงตัวเลขวิง่ ไปวิง่ มา
มีแรงสัน
2.3 Non-repeatability problem
ั ญาณไม่กลับไปที่
คือ หลังจากทีเ่ อาน้ าหนั กออกแล ้วน้ าหนั กทีห
่ น ้าจอ Controller ไม่กลับไปทีศ
่ น
ู ย์สญ
เดิม ซึง่ อาการนี้จะทาให ้ค่าน้ าหนั กทีช
่ งั่ หรือแรงทีก
่ ดในแต่ละครัง้ ไม่มค
ี วามแม่นยา
2.4 Negative voltage output
ั ญาณเอาท์พท
คือ การทีส
่ ญ
ุ ทีจ
่ า่ ยออกมาจาก Load cell มีคา่ เป็ นลบ ซึง่ อาการนีจ
้ ะทาให ้ Controller
อ่านค่าน้ าหนั กเป็ นลบ หรือ Controller บางยีห
่ ้อทีร่ ับสัญญาณอินพุทเป็ นบวกเท่านั น
้ จะไม่สามารถอ่านค่า
น้ าหนั กได ้หรือหน ้าจออาจจะแสดง Error
2.5 No output
ั ญาณเอาท์พท
คือ การทีไ่ ม่มส
ี ญ
ุ ออกมาจากตัว Load cell ซึง่ อาการนี้จะทาให ้ Controller ไม่สามารถ
อ่านค่าน้ าหนั กได ้

ี
3. สาเหตุทท
ี่ าให้ Load Cell เสย
3.1 Over Weighing (Overload)
- การใช ้น้ าหนั ก หรือแรงกด เกินพิกด
ั ของ Load cell
- การทีม
่ แ
ี รงกระแทกลงบน Load cell เกินพิกด
ั ของ Load cell
3.2 Humidity, Noise (Drifting output)
้ ในสาย Load cell หรือ Summing box การทีม
ั ญาณรบกวนเข ้ามาในสาย Load cell
การทีม
่ ค
ี วามชืน
่ ส
ี ญ
เกิดจากการเดินสาย Load cell ใกล ้สาย Power
3.3 Mechanical error (Non-repeatability problem)
การติดตัง้ Load cell ไม่สมดุล การทีม
่ โี ครงสร ้างค้ายัน หรือท่อทีม
่ าต่อกับถัง แข็งเกินไปไม่สามารถให ้
ตัวได ้
3.4 Mistake installation or mistake wiring (Negative voltage output)
-การติดตัง้ Load cell ในทิศทางกลับกัน
-การต่อสายสัญญาณสลับกัน

วงจรขยายสัญญาณ Amplifier แปลงจาก mV to V
โดยสัญญาณที่ออกจาก load cell จะมีคา่ 0.2 - 4.4 mV เอาเข้ าวงจรขยายสัญญาณ
จะได้ ออกมาเป็ น 1-5 V

เมื่อเราได้ คา่ ออกมาเป็ น 1 - 5 V แล้ วเราก็นําไปต่อเข้ ากับวงจรcomparator

วงจร comparator มี LED แสดง ค่ า 10 ดวง
โดยแต่ละดวงคิดเป็ นดวงละ 100 g

บทที่ 3
ขัน้ ตอนการออกแบบ
ผู้จดั ทําได้ ทําการประดิษฐ์ เครื่ องชัง่ นํ ้าหนัก โดยมีขนตอนการออกแบบดั
ั้
งนี ้
1.การเลือกใช้ เซนเซอร์ ในการสร้ างเงื่อนไขในการชัง่ นํ ้าหนัก โดยเซนเซอร์ ที่เลือกใช้
คือ Load cell แบบ Strain Gauge โดยเงื่อนไข Input 1-5V , Output 4-20mA
2.เงื่อนไขในการชัง่ นํ ้าหนัก คือ เมื่อมีนํ ้าหนักมากดทับตัว Load cell แบบ Strain Gauge
วงจรแจ้ งเตือนจะทํางาน ผู้จดั ทําได้ เลือกใช้ LED 10 ดวง ในการแสดงผลว่า มีนํ ้าหนักเท่าไหร่โดย
1 ดวง คิดเป็ น 100 g.
3.ศึกษาวงจรที่เกี่ยวข้ อง เช่น วงจรที่ทําให้ วงจร comparatorทํางานเมื่อต่อเข้ ากบ วงจร signal
conditioner และศึกษาวงจรอื่นๆประกอบด้ วยเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการแสดงผลตามเป้าหมายที่
กําหนด
4.นําข้ อมูลที่ศกึ ษามาประยุกต์รวมกัน เพื่อสร้ างเครื่ องมือชัง่ นํ ้าหนักให้ ตรงตามที่ผ้ จู ดั ทําต้ องการ

input = g.

Load cell แบบ

output = 0.2-4.2 mV

Strain Gauge

input = mV

วงจร comparator
แสดงผล LED 10ดวง

วงจรขยายสัญญาณ
mV to V

output = 1-5 V

วงจร ขยายสัญญาณ
V to I
Output = 4-20 mA

บทที่ 4
ระบบการทํางานของเครื่ องชั่งนํา้ หนัก
สามารถป้อน Input ได้ ตงแต่
ั ้ นํ ้าหนัก 0-1000 g. เข้ าไปที่ Signal Conditioner จะได้ คา่
Output 1-5Vโดยเงื่อนไขในการชัง่ นํ ้าหนัก คือ เมื่อมีนํ ้าหนักมากระทบตัว Load Cell
วงจรแจ้ งเตือนจะทํางาน ด้ วย LED 10 ดวง เป็ นตัวแสดงผล 1 ดวง = 100 g.
ตารางแสดงค่า ที่สมั พันธ์กบั ค่าเอาต์พุต
Sensor : Load Cell ชนิด Strain gauge
X1( 0 to 1000 g) Y1( 0 to 15 mV)
0
0.2
100
0.62
200
1.04
300
1.46
400
1.88
500
2.30
600
2.72
700
3.14
800
3.56
900
3.98
1000
4.40
ที่นํ ้าหนัก 100 g LED ติด 1 ดวง
ที่นํ ้าหนัก 200 g LED ติด 2 ดวง
ที่นํ ้าหนัก 300 g LED ติด 3 ดวง
ที่นํ ้าหนัก 400 g LED ติด 4 ดวง

Y2( 1 to 5 V)
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
3.8
4.2
4.6
5.0

Y3( 4 - 20 mA)
4
5.6
7.2
8.8
10.4
12.0
13.6
15.2
16.8
18.4
20

ที่นํ ้าหนัก 500 g LED ติด 5 ดวง
ที่นํ ้าหนัก 600 g LED ติด 6 ดวง
ที่นํ ้าหนัก 700 g LED ติด 7 ดวง
ที่นํ ้าหนัก 800 g LED ติด 8 ดวง
ที่นํ ้าหนัก 900 g LED ติด 9 ดวง
ที่นํ ้าหนัก 1000 g LED ติด 10 ดวง
** ที่นํ ้าหนัก 0 g หมายถึงไม่มีนํ ้าหนักมากดทับเซนเซอร์ จึงไม่มีคา่ แสดงผลออกมา

บทที่ 5
ปั ญหาในการทํางานและการแก้ ไข
ปั ญหาในการทํางานมีดงั ต่อไปนี ้
1. วงจร Signal Conditioner มีปัญหาเนื่องจากTransistor ที่ซื ้อมามีคา่ เบต้ าไม่ตรงกับที่
ต้ องการจึงทําให้ วงจรได้ คา่ ที่ไม่ถกู ต้ อง จึงต้ องไปหาซื ้อตัวที่ถกู ต้ องมาแทน
2. ทรานซิสเตอร์ ( 2N3053) ที่ใช้ ในวงจรขยายสัญญาณ เป็ นทรานซิสเตอร์ ที่คอ่ นข้ างจะหาซื ้อยาก จึงให้
เมื่อทรานซิสเตอร์ เสียก็ต้องใช้ เวลาในการหาซื ้อทรานซิสเตอร์ ตวั ใหม่ถึงจะทําต่อได้
3. Load Cell ที่นํามาใช้ มีการใช้ งานยาก ในทีแรกจึงไม่ร้ ูวา่ ควรจะให้ นํ ้าหนักกดทับตรงส่วนไหนค่าถึง
จะออกมาถูกต้ องที่สดุ จึงต้ องเวลาในการศึกษาและทดลองจนได้ คา่ ที่ถกู ต้ องที่สดุ
4. เนื่องจากตัว Load cell แบบ strain gauge ที่ใช้ มีคา่ น้ อยกว่า100 mV จึงต้ องทําการขยาย
สัญญาณ output ให้ อยูในช่วง 1-5 v ซึง่ มีชว่ งขยายที่มากกว่า 1000 เท่า ซึง่ อาจเกิดความยากในการ
ขยายสัญญาณ
5. ตัวเซนเซอร์ ที่ใช้ เกิดเสียหายระหว่างการทํา และไม่สามารถซ่อมได้ จึงต้ องแก้ ไขโดยการเดินทางไปซื ้อ
ตัวเซนเซอร์ ตวั ใหม่มาเพื่อใช้ ในการประดิษฐ์ เครื่ องชัง่ นํ ้าหนัก
********************************************************
กลุม่ ที่ 11 ชื่อกลุม่ “เบา เบา.” ขออภัยที่ไม่สามารถทําโครงงานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็จสมบูรณ์
ตามที่ได้ รับมอบหมาย แต่กลุม่ ข้ าพเจ้ าได้ พยายามและตังใจทํ
้ างานจนสุดความสามารถแล้ ว แต่มนั เกิด
จากความผิดพลาดส่วนหนึง่ ซึง่ ผลออกมาไม่ได้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ทําให้ ไม่สามารถที่จะอัดเป็ น
คลิปวีดีโอแสดงผลงานได้ โครงงานฉบับนี ้จึงเป็ นผลงานที่แทนการอัดคลิปวีดีโอ หวังว่าจะได้ รับการ
พิจารณาจากอาจารย์ได้ บ้าง

ด้ วยความเคารพอย่างสูง

