เครืองวัดความเร็วนําในแม่ นํา
Flow meter
นาย
นาย

ชินาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ประกิต กิจพาณิชย์การ
ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย

50054048
50055201

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengdus@ku.ac.th

บทคัดย่อ
โครงงานนี ได้นาํ เสนอเครื องมือทีใช้สําหรับวัดความเร็ วของ
นําโดยการศึกษาและวิจยั เรื องเครื องวัดความเร็ วนํา (Flow meter) โดยใช้
หลัก การ Ultrasonic
เพื อศึ ก ษาและป้ องกัน อัน ตรายจากนํา ซึ ง
ประกอบด้วย 3 วิธี การทดลองที แตกต่ างกันออกไป โดยใช้บอร์ ดการ
ทดลอง Arduino V1.16 ซึ งมีไมโครคอนโทรเลอร์ เบอร์ ATmega 328
เป็ นหน่ วยประมวลผลหลัก คํานวณหาความเร็ วนําโดยใช้วิธีหลักการ
ความต่างของเวลา (Time Different) ด้วยการส่ งคลืน Ultrasonic ผ่านไป
ยังนําที เป็ นตัวกลาง ใช้หลักความสัมพันธ์ของการไหลของนําและการ
เปลียนแปลงของความเร็ วคลืน ในการหาความเร็ วนํา ซึ งให้ผลถูกต้อง
และแม่นยํามากทีสุ ด ซึ งผลทีวัดได้จะถูกส่ งไปยังจอ LCD เพือแสดงผล
ต่อไป
คําสําคัญ : เครื องวัดความเร็ วนํา

Abstract
This project proposes and research on Flow Meter. By using
Ultrasonic principle to understand and prevent detriment from water.
The experiment consists of 3 parts work with Free Arduino Board
V.1.16 that have ATmega328 as the main processor. Flow rate that has
been measured by principle of time different, sending the ultrasonic
pulse through water, flows of water and phenomenon of changing
velocity in ultrasonic pulse will be calculated. This method will give the
most accurate result.
Keywords: Flow meter, Ultrasonic Flow meter, Buzzer Flow meter

1. คํานํา
1.1 ความสํ าคัญและทีมาของโครงงาน
เนื องจากในปั จจุบนั มีอุบตั ิเหตุทางนําเกิ ดขึนบ่อยครัง สร้าง
ความเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก และในการแก้ปัญหาในปั จจุบนั มีผคู้ ิดค้น

การใช้เครื องวัดความเร็ วนําในเเม่นาํ เพือใช้คึกษาและป้ องกันอันตราย
จากนํา เเต่เนื องจากในราคาทีสู ง ทําให้บางแห่ งอาจละเลยในการป้ องกัน
ดัง นันทางกลุ่ ม จึ ง มี ค วามคิ ด ที จะพัฒ นาเครื องมื อ วัด ความเร็ ว นําใน
รู ป แบบใหม่ ซึ งมี ร าคาถู ก เพื อที จะลดค่ า ใช้จ่ า ยและเพื อเพิ มกํา ลัง การ
ป้ องกันได้หลายสถานที และหวังว่าคงช่วยป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุได้อีก
แรงหนึง

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพือศึกษาและออกแบบเครื องมือวัดความเร็วนํา
2) เพือศึกษานําระบบอัลตราโซนิคมาใช้ในการวัดความเร็ วนํา

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
เครื องวัดความเร็ วนําทีสามารถวัดความเร็วนําได้จริ ง, ถูกต้อง, แม่นยํา
และสามารถแสดงผลออกให้ผใู้ ช้ทราบค่าได้ทางจอ LCD

1.4 ขันตอนและวิธีดําเนินการ
1)
2)
3)
4)

ศึกษาข้อมูลเกียวกับ Ultrasonic, Transducer และ Receiver
ศึกษาทฤษฏีทีเกียวข้องกับการไหลของนํา
ศึกษาโปรแกรมทีใช้ในการเขียนและโค้ดคําสังต่าง
ทดลองออกแบบและสร้างอุปกรณ์ให้เหมาะสม

2. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
2.1 เครื องวัดความอัตราการไหลของนํ าระบบอัลตราโซนิ ค
(Ultrasonic Flow meters)
เครื องวัดความอัตราการไหลของนําเป็ นเครื องมือการวัดทีทํา
หน้าทีในการวัดความเร็ วในการไหลของของไหล ทังทีมีอตั ราการไหล
คงที และไม่ ค งที ซึ งของไหลที ต้อ งการวัด นันสามารถเป็ นไปได้ท ัง
ของเหลวและก๊าซ เครื องวัดอัตราการไหลของนําสามารถแบ่งได้ออกเป็ น
หลายประเภท ตามหลักการการทํางานของเครื องมือนันๆ เช่น เครื องมือ
วัดอัตราการไหลของนําทีระบบอัลตราโซนิ ค (Ultrasonic Flow meter)

เครื องมื อ วัด อัตราการไหลของนําที อาศัยกัง หันนําเทอร์ ไบร์ (Turbine
Flow meter) และเครื องมือวัดอัตราการไหลของนําทีอาศัยหลักการทาง
แม่เหล็ก (Magnetic Flow meter) เป็ นต้น โดยในแต่ละประเภทของ
เครื องวัดอัตราการไหลของนํานันมีขอ้ ดี และข้อเสี ยของระบบนันๆ ใน
รายงานฉบับ นี จะกล่ า วถึ ง เฉพาะเครื องวัด อัต ราการไหลของที อาศัย
หลักการการทํางานของคลื นอัลตราโซนิ ค เนื องด้วยคลืนอัลตราโซนิ ค
นันมี คุ ณ สมบัติ เ ช่ น เดี ย วกับ คลื นเสี ย ง ซึ งสามารถเดิ น ทางทะลุ ผ่ า น
ตัว กลางที ทํา จากวัส ดุ ช นิ ด ต่ า งๆได้อ ย่า งหลากหลาย อาทิ เ ช่ น เหล็ก
พลาสติก และสารประกอบโพลีคาร์บอนประเภทต่างๆ เป็ นต้น ทําให้การ
ใช้งานของเครื องวัดอัตราการไหลของนําระบบอัลตราโซนิ คถูกใช้อย่าง
แพร่ หลายทังในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบชลประทานต่างๆ ดังนัน
จะเห็ นได้ว่าเครื องมือวัดอัตราการไหลของนําระบบอัลตราโซนิ คเป็ น
เครื องมื อที ทําให้ผูใ้ ช้งานสามารถทําการวัดได้สะดวก, รวดเร็ ว, มี
ประสิ ทธิ ภาพในการวัดสู ง และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงเวลาทีใช้
ในการปฏิบตั ิงานอีกด้วย

ยังต้องอาศัยการตรวจวัดอัตราการไหลของของไหลด้วยเช่นเดียวกัน เช่น
ระบบบําบัดนําเสี ย, ระบบกําจัดก๊าซพิษ เป็ นต้น ทําให้เครื องวัดอัตราการ
ไหลของนําเป็ นสิ งจําเป็ นในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุ ก
แห่ง

2.2 ข้ อดีของเครืองวัดอัตราเร็วนําระบบอัลตราโซนิค

3.1.2 วิธีการทดลอง

การใช้เครื องวัดความอัตราการไหลของนําระบบอัลตราโซนิคช่วย
ประหยัดเวลาในการติดตังเนืองจากตัวเครื องนันอาศัยหลักการการ
เดินทางของคลืนเสี ยงผ่านวัสดุตวั กลาง ทําให้การติดตังนันสามารถทําได้
จากภายนอก โดยไม่รบกวนการไหลของของไหลภายในช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการติดตังและใช้งาน เนืองจากในการติดตังแต่และครังไม่
จําเป็ นต้องรบกวนการไหลของของไหล ทําให้สายการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมทีทําการติดตังเครื องวัดอัตราเร็ วของนําระบบอัลตราโซนิค
สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนืองสามารถควบคุมดูแลการตรวจวัดได้
จากระยะไกลและบนระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การจัดจ้างผูค้ วบคุมดูแลในกรณี ทีสถานทีติดตังอยูใ่ นพืนทีห่างไกล

2.3 ข้ อเสี ยของเครืองวัดอัตราเร็วนําระบบอัลตราโซนิค

3.การออกแบบอุปกรณ์ การทดลอง
3.1 ชุดการทดลองโดยใช้ ชุด SRF04
3.1.1 อุปกรณ์
Photo Board
Free Arduino Board V1.16
ตัวปล่อยคลืน Ultrasonic SRF04
จอแสดงผล LCD แบบ 16 ตัวอักษร
Potentiometer
สายเชือมต่อ USB – Printer

1.
2.
3.
4.

2
1
2
1
1
1

อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
เส้น

นํา จอแสดงผล LCD แบบ 16*2 มาติดตังลงบน Photo Board
เชือมต่อ LCD 16*2 กับ Free Arduino Board
ทําการเชือมต่อตัว SRF04 กับ Arduino Board
การสร้างโปรแกรม ส่ วนโปรแกรมการรับส่ งคลืนชุด
Ultrasonic range finder SRF04

ภาพที 1 ระยะทางที 22 เซนติเมตร และเวลาจากตัวส่ ง (Up Steam) ไป
ตัวรับ (Down Steam)

เนื องจากเครื องวัดอัตราการไหลของนําระบบอัลตราโซนิ ค
นันอาศัยหลักการเดินทางของคลืนความถีสู งข้ามผ่านท่อทีบรรจุของไหล
ของไหลที มี ส่ ว นประกอบของของเหลวและของแข็ ง เช่ น ซี เ มนต์
(Cement) อาจขวางกันเดินทางของคลืนอัลตราโซนิ ค ทําให้การวัดเกิด
ความผิดพลาดขึนได้

2.4 เครื องวั ด อั ต ราการไหลของนํ าระบบอั ล ตราโซนิ ค กั บ
โรงงานอุตสาหกรรม
ในสายการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่ น ระบบ
ลําเลียงวัตถุดิบ, ระบบการหล่อเย็นของหม้อต้มไอนํา (Boiler) ในโรงงาน
ไฟฟ้ า เป็ นต้น สิ งทีจําเป็ นต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานันได้แก่ อัตรา
การไหล(Flow Rate), ปริ มาตร (Volume) และระดับ (Level) ของไหล
นันๆ นอกจากสายการผลิตแล้ว ระบบต่างๆภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพที 2 ระยะทางที 22 เซนติเมตร และเวลาจากตัวส่ ง (Down Steam)
ไป ตัวรับ (Up Steam)

3.2 ชุดการทดลองโดยใช้ Buzzer
3.2.1 อุปกรณ์
Photo Board
Free Arduino board V 1.16

2
1

อัน
อัน

จอแสดงผล LCD แบบ 16 ตัวอักษร
สายเชือมต่อ USB – Printer
Condenser Microphone
LM 386 Audio Amplifier
ตัวต้านทาน 1 K Ohm
ตัวเก็บประจุ 4.7 uF
ตัวต้านทาน 10 K Ohm
ตัวเก็บประจุ 10 uF
ตัวต้านทาน 100 K Ohm
ตัวเก็บประจุ 220 uF
ตัวเก็บประจุ 0.01 uF
Diode

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
4

อัน
เส้น
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน

3.2.2 วิธีการทดลอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นําจอแสดงผล LCD แบบ 16*2 มาติดตังลงบน Board
เชือมต่อ LCD 16*2 กับ Free Arduino Board
ต่อ Condenser Microphone กับ ตัวต้านทาน 1K โอห์ม และ
ตัวเก็บประจุ 4.7 uF
เชือม Output ทีได้จากวงจรภาครับของ Buzzer มาต่อเข้ากับ
วงจรขยาย
นํา Output ออกจากวงจรภาคขยาย มาต่อเข้ากับวงจร
นํา Output ทีออกจากวงจร Rectifier มาต่อเข้ากับวงจรกรอง
Low Pass Filter
การต่อวงจร Buzzer โดยการต่อ pin 8 และ ground เข้ากับ
Potentiometer 10K ohm จากนันต่อกัน ขา บวก Buzzer ขา
ลบ ต่อ Ground

3.3 ชุดการทดลองโดยใช้ ชุด Ultrasonic ประกอบในท่ อ
3.3.1 อุปกรณ์
Free Arduino Board V1.16
จอแสดงผล LCD แบบ 16 ตัวอักษร
Potentiometer
สายเชือมต่อ USB – Printer
หม้อแปลงไฟกระแสตรง 24 โวล์
ชุด Ultrasonic ประกอบในท่อ พร้อมสาย

1
1
1
1
1
1

อัน
อัน
อัน
เส้น
เครื อง
ชุด

3.3.2 วิธีการทดลอง
1. นํา จอแสดงผล LCD แบบ 16*2 มาติดตังลงบน Photo Board
2. เชือมต่อ LCD 16*2 กับ Free Arduino Board
3. เชือมต่อ Arduino Board เข้ากับ วงจรไฟเลียง 24 โวล์ โดยการนํา
แถบชุดของวจรแปลงแรงดันกระแสตรง 24 โวลต์ มาต่อสายสัญญาณ
อนาล๊อต กับ อนาล๊อค อินพุต ของ ชุด Arduino แล้วนําชุดบอร์ดทีต่อ
ทังหมดมาประกอบกับ ชุด LCD ทีติดตังไว้แต่แรก
4. สร้างโปรแกรม

ภาพที 5 ผลการโปรแกรมการวัดเมือมีนาไหล
ํ

ภาพที 3 การต่อวงจรทังหมดลงบน Photo Board

ภาพที 6 ผลเมือไม่มีกระแสนําไหลในท่อ

4.ผลการดําเนินโครงงาน
4.1 ผลการทดลองโดยใช้ ชุด Ultrasonic range finder SRF04
ภาพที 4 ผลทีเกิดจากตรวจจับของความเข้มเสี ยงของสิ งแวดล้อม

1. ค่าระยะเวลาจากตัวรับไปถึงตัวส่ ง และตัวส่ งมาถึงตัวรับ ทีได้จาการ
ทดลองมีความผิดพลาดเนืองมาจากตัว Ultrasonic มีความคลาดเคลือน

ของความถี resonance ทําให้ทีระยะคงทีใดๆ เวลาทีได้จากตัวรับไปถึงตัว
ส่ ง หรื อ ตัวส่ งมาถึงตัวรับ มีค่าแตกต่างกันมาก
2. เกิ ดจากการดูดกลื นคลลื นของสภาพแวดล้อม และการรบกวนจาก
คลืนความถีใกล้เคียง ทําให้ตวั รับ ไม่สามารถจับคลืนได้ถูกต้องแม่นยํา
3. เกิดจากอุปกรณ์ป้องกัน จากการนําวัสดุต่างๆมาทดลอง พบว่าไม่ว่า
อุปกรณ์ทีมี ลกั ษณะโปร่ งแสง หรื อ ทื บแสง จะมี คุณสมบัติทีขวางทาง
เดิ นของคลืน ทําให้คลืนไม่สามารถเดินทางไปถึงตัวรับได้สะดวก และ
เกิดการดูดกลืนคลืนของตัวป้ องกันอีกด้วย

4.2 ผลการทดลองโดยการใช้ ชุด Buzzer
1. ค่าความเข้มเสี ยงจาก Buzzer ไปถึงตัวรับทีได้จาการทดลองมีความ
ผิดพลาดเนืองมาจากตัว Buzzer มีความคลาดเคลือนทีไม่สมําเสมอกัน ทํา
ให้ค่าทีวัดได้มีความแตกต่างกันส่ งผลให้ค่าทีวัดได้คลาดเคลือน และ
กําลังส่ งทีไม่เพียงพอจึงทําให้ทีระยะ ไกล ตัวรับไม่สามารถรับได้
2. เกิดจากการดูดกลืนคลืนของสภาพแวดล้อม และการรบกวนจากคลืน
ความถีใกล้เคียง ทําให้ตวั รับไม่สามารถจับคลืนได้ถูกต้องแม่นยํา
3. เกิดจากอุปกรณ์ป้องกัน การนําวัสดุชนิดต่างๆมาทดลอง พบว่าไม่วา่
อุปกรณ์ทีมีลกั ษณะโปร่ งแสง หรื อทืบแสง จะมีคุณสมบัติทีขวางทาง
คลืน ทําให้คลืนไม่สามารถเดินทางไปถึงตัวรับได้สะดวกและเกิดจาก
ดูดกลืนคลืนของตัวป้ องกันอีกด้วย

4.3 ผลการทดลองโดยใช้ ชุด Ultrasonic ผ่านท่ อ
1. ค่าความเร็วนําทีได้จากการแปลงแรงดันเป็ นผลการวัดให้ค่าทีค่อนข้าง
ถูกต้อง แต่ยงั มีความคลาดเคลือนเนืองจากการใช้ตวั ต้านทีมีค่าความ
คลาดเคลือน
2. เนืองจากอุปกรณ์เป็ นอุปกรณ์ Ultrasonic Transducer ทีมีมาตราฐานทํา
ให้ผลการทดลองค่อนข้างถูกต้องแม่นยําเมือเทียบกับผลการทดลองที 1
และการทดลองที 2

5. ผลการดําเนินงาน
ในโครงงานนี จะศึ ก ษาและพัฒ นาในส่ ว นของเครื องวัด
ความเร็ วนําทีสามารถใช้งานได้จริ งและแสดงผลออกให้ผใู ้ ช้ทราบค่าทาง
จอ LCD โดยการศึกษาจะเริ มจากเริ มแบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ ส่ วนของฮาร์ ดแวร์ , และส่ วนของซอฟต์แวร์ ซึ งในแต่ละส่ วนนันจะ
ทําการศึ กษาทฤษฎี ทีเกี ยวข้อง โดยส่ วนของฮาร์ ดแวร์ จะศึ กษาวงจรที
เกียวข้อง รวมถึงการออกแบบวงจรการใช้งานต่าง ๆ ทีใช้ในโครงงานนี
และในส่ วนของซอฟต์แวร์ นนจะศึ
ั
กษาโปรแกรมทีใช้เขียนเพือควบคุม
การทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega 328
จากนันเป็ นการทําการทดลองซึ งประกอบไปด้วย 3 การ
ทดลอง คือการทดลองโดยใช้ชุด Ultrasonic range finder SRF04,
ทดลองโดยการใช้ชุด Buzzer และการทดลองโดยการใช้ชุด Ultrasonic
ในท่ อ ข้อ มูล ที ได้จ ากการทดลอง 2 การทดลองแรกนันเกิ ด ความ

คลาดเคลือนซึ งอาจสื บเนืองมาจากการทีชุด Ultrasonic มีการใช้กาํ ลังไฟ
ที น้อย ทํา ให้ค ลื นที ปล่ อ ยออกมาถูกดู ดกลื นไปมาก ทําให้ระดับการ
ตรวจจับคลืนค่อนข้างไม่แม่นยําเท่าทีควร และตัวอุปกรณ์ยงั ต้องการการ
ป้ องกันจากนําซึ งมีราคาทีสู งมาก จึงไม่เหมาะสมทีจะใช้วิธีดงั กล่าว ใน
ส่ วนของการทดลองโดยการใช้ชุด Ultrasonic ในท่อนัน ผลทีออกมา
ค่อนข้างเป็ นทีน่าพอใจ เนืองจากไม่มีความผิดพลาดทีเด่นชัด ดังเช่นใน 2
การทดลองแรก แต่ ด้ว ยเนื องจากคณะผูจ้ ดั ทํา ไม่ สามารถหาเครื องวัด
ความเร็ ว นํามาเปรี ย บเที ย บผลการทดลองที แน่ น อนได้ ทํา ให้ผ ลการ
ทดลองจากโดยการใช้ชุด Ultrasonic ในท่อนันอาจยังมีความคลาดเคลือน
อยู่ ซึงส่ งผลให้ผลการวัดไม่แม่นยําตรงตามความเป็ นจริ ง

6. กิตติกรรมประกาศ
รายงานโครงงานฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความเมตตา
ช่วยเหลืออย่างดี ยิงจาก ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย อาจาร์ ยทีปรึ กษาโปร
เจ็คแผนกวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าสาขาอิเล็กโทรนิ ก ทีอนุมตั ิเห็นชอบในการ
จัดทําโครงการและให้การสนับสนุน ทํารู ปเล่มและเขียนรายงานการวิจยั
รวมทังคณะครู ประจํา แผนกวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าทุ ก ท่ า นที ได้ ใ ห้
คําแนะนําและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของการทํางานมาโดยตลอด และทุนการ
ทํ า ง า น บ า ง ส่ ว น ไ ด้ รั บ อุ ด ห นุ น ก า ร ทํ า ง า น จ า ก ภ า ค
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ญาติ และครอบครั วของ
ผูเ้ ขี ย นจึ ง ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ๆ ท่ า นที ได้อุ ด หนุ น การทํา งาน และให้
กําลังใจแก่ผเู ้ ขียนเสมอมา กระทังการศึกษาค้นคว้าโครงงานครังนี สําเร็ จ
ลุล่วงด้วยดีและความดีอนั เกิดจากการศึกษาค้นคว้าครังนี ผูเ้ ขียนขอมอบ
แด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน

7. เอกสารอ้ างอิง
http://www.arduino.cc
http://www.electoday.com
http://www.electricly.com/srf04-Ultrasonic-sensor/
http://www.ett.co.th
http://www.instrumart.com
http://www.thaiembedded.com
http://www.Thaigoodview.com
http://www.thailabresearch.com
http://www.Thermx.com

