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บทคัดย่อ
โครงงานนี้เป็ นการพัฒนาเครื่ องเก็บข้อมูล(Data Logger) ซึ่ ง
เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีศกั ยภาพสูงขึ้นในด้านการเก็บ ข้อมูล คื อ
สามารถรับ Input ได้หลายๆทาง นั่นก็คือการติ ดตั้งตัวรั บ รู้ (Sensor) ไว้
หลายๆตัว แน่นอนว่าจะมีความยากลาบากที่ตามมาในด้านต่างๆ เช่ น การ
เข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้ (User) การจัดการข้อมูลภายใน และการวิเคราะห์
ข้อ มู ล เป็ นต้น การเข้า ถึ ง ข้ อ มู ล นั้น สามารถจัด การได้ผ่ า นทาง File
Transfer Protocol (FTP) ส่ วนด้านการจัดการข้อมูลและการเข้าถึ งข้อมูล
เฉพาะส่ วนตัวรั บ รู้ ที่ ต้อ งการนั้น จะสามารถท าได้โ ดยการใช้ตัว สลับ
สัญญาณ (Multiplexer) ทั้ง หมดนี้ จะถู กใช้ง านร่ วมกับ บอร์ ดสาเร็ จรู ป
NGW100 ซึ่ งมีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ตระกูล AVR-32 ที่ มีการ
ติ ด ตั้ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารลิ นุ ก ซ์ (Linux) ส าหรั บ ระบบสมองกลฝั ง ตั ว
(Embedded System)

Abstract
This project proposes about a data logger that is an
electronic device. The purpose is upgrading the data logger to receive
more input signals by use multisensory. The hardships of this project
are the management of data that is accessed from the users, and the data
analysis. The data accession can use FTP Program to download the data
and use multiplexer to switch the accession of each sensor. This module
is contained in the NGW100 and become the data logger device in new
version.

1. บทนา
เนื่องจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กนั ทัว่ ไปจะมีการเข้าถึงข้อมูล
ของผูใ้ ช้ตอ้ งมีการนาอุปกรณ์น้ ีมาเชื่อมต่อ ซึ่ งสร้างความลาบากมากหาก
เครื่ องเก็บข้อมูลนี้ต้ งั อยู่ในต่างจังหวัดในขณะที่ผใู้ ช้งานอยู่ในเมือง ทาให้
เกิดการพัฒนาด้านการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ระบบไร้สาย (Wireless) ซึ่ งก็มี
ราคาตามท้องตลาดที่สูงมากอีกเช่นกัน ดังนั้นโครงงานนี้ในปี ที่แล้วจึงมี
การทาเครื่ องเก็บข้อมูลแบบไร้สายไว้ใช้เองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่าลง แต่กย็ งั
มีขอ้ จากัดในเรื่ องของจานวนตัวรับรู้ที่เชื่อมต่อ ซึ่ งกลายมาเป็ นโครงงาน

ที่จาการพัฒนาต่อไปคือการพัฒนาเครื่ องเก็บข้อมูลให้สามารถใช้งานกับ
ตัวรับรู้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ความรู้ที่ได้จากโครงงานนี้ยงั สามารถนาไป
พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ระบบสมองกลฝังตัวลินุกซ์ (Embedded Linux)
Embedded Linux คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นา
ระบบปฏิบตั ิการ Linux ฝั่งเข้าไป การใช้งานมันเหมือนเป็ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ธรรมดาเครื่ องหนึ่งเลย การเอา Linux กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการใส่ ระบบเข้าไป ทาให้ลดความซับซ้อนหลายๆ
อย่าง เช่น
 ทาให้ใช้ Network มี TCP/IP Stack ง่ายขึ้น


มีระบบ Multi Thread ให้ใช้งาน



มี File System

การสร้าง Embedded Linux นั้น นอกจากต้องรู้จกั พื้นฐานการ
ติดต่อของอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์แล้ว ยังต้องรู้จกั การเขียนโปรแกรม
Linux Driver อีกด้วย ซึ่ งหากทาได้กจ็ ะสามารถใช้งานระบบปฏิบตั ิการลิ
นุกซ์ไปกับอุปกรณ์ทุกอย่างได้อีกด้วย และตอนนี้ Embedded Linux ก็มี
การเอามาใช้งานในอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ต่างๆมากมาย เช่น มือถือที่มี
ระบบปฏิบตั ิการ Android, อุปกรณ์ Network ต่างๆ เป็ นต้น

2.2 เครื่องเก็บข้ อมูล (Data Logger)
Data logger คือ อุปกรณ์ที่ใช้สา หรับเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็ น
สัญญาณชนิดต่างๆ โดย Data Logger จะมี Memory สาหรับเก็บค่าที่วดั
ได้ของสัญญาณ ตามช่วงเวลาการบันทึกที่กาหนดไว้โดยอัตโนมัติ และ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรี ยกอ่านข้อมูลจากหน่วยความจา ของ Data
Logger

รู ปที่ 1 ฟังก์ชนั การทางานของ Data Logger
จากรู ปที่ 1 Data Logger จะรับค่าที่จะบันทึกจากตัว Sensor
นา มาผ่าน Signal Convertor เพื่อทา การแปลงสัญญาณที่รับมาให้เป็ น
สัญญาณที่ A/D ของ Data Logger สามารถนา มาใช้ในการแปลงให้เป็ น
ข้อมูล Digital ได้ หลังจากนั้น Data Logger อาจนา ข้อมูล Digital นั้นมา
ประมวลผล หรื อนา ข้อมูลมาเช็คเพื่อทา การส่ งสัญญาณ ไปเตือนผูใ้ ช้ว่า
ข้อมูล มีค่ามากไปหรื อน้อยไปได้ แล้วจึงนา ข้อมูลที่ได้ไปเก็บบันทึกใน
Memory ของ Data logger หรื อนา มาแสดงผล บนหน้าปั ดของ Data
Logger หรื อบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
คอมพิวเตอร์มีหน้าที่สาคัญในการใช้งานกับ Data Logger
ดังนี้
- เพื่อใช้กาหนดการ Communication กับ Data logger โดยส่ วนใหญ่ จะ
ติดต่อผ่านทางSerial Port RS232
- เพื่อใช้กาหนดรู ปแบบการทา งาน ( Configuration ) ของ Data logger
- เพื่อใช้ในการแสดงค่าของข้อมูลแบบ Real Time หรื ออ่านข้อมูลที่เก็บ
บันทึกไว้ใน Data logger มานา เสนอในภายหลัง
- เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

3. ขั้นตอนการทาโครงงาน
3.1 Hardware
ส่ วนนี้จะมีการออกแบบวงจรซึ่ งจะนาวงจรนี้ไปประกอบกับ
บอร์ดสาเร็ จรู ป
NGW100 ซึ่ งจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้บอร์ด
NGW100 ให้มีการทางานที่หลากหลายมากขึ้น และการที่จะออกแบบได้
นั้นก็ตอ้ งอาศัยความรู้ในเรื่ องของการรับส่ งข้อมูลแบบต่างๆเป็ นพื้นฐาน
ในการออกแบบ
ซึ่ งในส่ วนของการออกแบบฮาร์ดแวร์น้ นั
จะมีการทาให้
บอร์ดนั้นสามารถรับ input ได้หลายช่องทางมากขึ้น โดยใช้ Multiplexer
ในการเลือกสัญญาณจากตัวรับรู้ต่างๆเข้ามา แล้วเขียนโปรแกรมควบคุม
การทางานดังกล่าว ให้ทางานได้ตามที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 2 ออกแบบฮาร์ดแวร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับตัวรับรู้ได้หลากหลาย
ซึ่ งการออกแบบให้สามารถทางานได้ตาม รู ปที่ 3.1 นั้น จึง
เลือกใช้ IC เบอร์ FST3253 เป็ นชนิด Dual 4:1 Multiplexer /
Demultiplexer Bus Switch ซึ่ งเหมาะกับการนามาใช้งานในวงจร

3.2 Software
ส่ วนของซอฟท์แวร์จะมีส่วนสาคัญซึ่ งจะส่ งผลต่ อการทางาน
ของฮาร์ ดแวร์ อีก ด้วย ขั้น ตอนที่ สาคัญนี้ คือการ Buildroot ซึ่ งจะทาให้
ได้รับ ไฟล์ที่ ส่งผลต่ อการท างานของเครื่ องเก็บ ข้อมูล ไฟล์เหล่ านั้นคื อ
Kernel, Cross-Compilation, Binary Files และอื่ นๆ สาหรั บรั นฟั งก์ชัน
ต่ า งๆที่ จ ะเรี ย กใช้ ซึ่ ง กระบวนการในการสร้ า งนี้ จะเรี ยกว่า Buildroot
จากนั้นนาส่ วนที่ ออกแบบมาประกอบเข้ากับ บอร์ ดสาเร็ จรู ป นี้ แล้วท า
การเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานต่อไป

รู ปที่ 3 การทางานร่ วมกันระหว่าง ฮาร์ดแวร์ กับ ซอฟท์แวร์
หลังจากเขียนโปรแกรมควบคุ มและทาการคอมไพล์ได้แล้ว
จะได้ไฟล์เอาท์พุท ออกมาซึ่ งจะอยู่ใ นลักษณะของ Binary Files และ
เมื่อใดก็ตามที่นาไฟล์น้ ีไปใช้ที่เครื่ องอื่นๆ ก็จะสามารถใช้งานได้โดยไม่
ต้องทาการเขียนโปแกรมหรื อคอมไพล์ใหม่ซ่ ึ งจัดเป็ นข้อดีอีกข้อหนึ่งของ
การทาระบบสมองกลฝังตัวลินุกซ์

4. สรุปโครงงาน
โครงงานนี้ออกแบบให้อุปกรณ์เก็บข้อมูลรับสัญญาณที่มา
จากตัวรับรู้โดยตรง หรื อมาจากการแปลงสัญญาณอื่นๆ ของตัวรับรู้ เพื่อ
เก็บข้อมูลลงใน SD Card และแสดงผลข้อมูลล่าสุ ด ผ่านทางหน้าเว็บด้วย
ระบบจีเอสเอ็ม ทาให้ผใู้ ช้งานสามารถติดต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้

สะดวก นอกจากนี้ยงั พัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับตัวรับรู้ได้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
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