บทที่ 3
การวิเคราะห์ และการออกแบบ
ในบทนี ้จะเป็ นการออกแบบโครงสร้ างการทางานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น
สาหรับโรงเรื อนเพาะเห็ด ได้ แก่ ออกแบบระบบวงจร ลักษณะโรงเพาะเห็ด หลักการทางานของ
โปรแกรม การออกแบบหน้ าจอ

3.1 แนวคิดและหลักการ
3.1.1 ภาพของวงจรระบบ

รูปที่ 3.1 ภาพของวงจรระบบ
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อธิบายการเชื่อมต่ อพอร์ ตตามรู ป 3.1
3.1.เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื ้นต่อเข้ ากับ พอร์ ตไอ/โอ ที่พอร์ ต 8,9,10,11 ของบอร์ ด
Arduino Mega 2560 R3
3.2 โมดูลรี เลย์ ต่อเข้ ากับพอร์ ตไอ/โอ ที่พอร์ ต 2 ของบอร์ ด Arduino Mega 2560 R3
3..3 โมดูลวันเวลา ต่อเข้ ากับพอร์ ต SDA,SCL ของบอร์ ด Arduino Mega 2560 R3 โดยมี
ตัวต้ านทาน 10K ต่อระหว่างไฟ 5V กับพอร์ ต SDA
3..4 โมดูลเมมโมรี่ ต่อเข้ ากับพอร์ ต SDA,SCL ของบอร์ ด Arduino Mega 2560 R3 โดยมี
ตัวต้ านทาน 10K ต่อระหว่างไฟ 5Vกับพอร์ ต SCL
3.5 จอแสดงผล LCD 20*4 ต่อเข้ ากับพอร์ ตไอ/โอที่พอร์ ต 25,27,29,31,33,35 ของบอร์ ด
Arduino Mega 2560 R3
3.6 แป้น พิ ม พ์ ต่อ เข้ า กับ พอร์ ต ไอ/โอ ที่ พ อร์ ต 37,39,41,43,45,47,49,51 ของบอร์ ด
Arduino Mega 2560 R3
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3.1.2 ลักษณะโรงเพาะเห็ด

รูปที่ 3.2 แบบจาลองลักษณะโรงเพาะเห็ด
จะเป็ นการนาท่อ PVC ขนาด 4 หุน มาตัดทาโครงโรงเรื อนเพาะเห็ดโดยมีขนาดความ
กว้ างที่ 70 เซนติเมตร และมีขนาดความสูงที่ 100 เซนติเมตร และนาข้ อต่อต่าง ๆ มาประกอบเข้ า
ด้ วยกันเป็ นเป็ นทรงดังรูป 3.2 โดยจะมีการทาชันวางเห็
้
ด 2 ชัน้ และมีการติดตังเซนเซอร์
้
ตรวจวัด
อุณหภูมิและความชื ้น 4 ตาแหน่งเพื่อเพิ่มความแม่นยาให้ กบั การวัดอุณหภูมิและความชื ้นโดยจะมี
การติดตังฮี
้ ตเตอร์ ไว้ บนด้ านหน้ าชันวางเห็
้
ดและติดตังหั
้ วพ่นละอองน ้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและ
ความชื ้น ดังรูป 3.2
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3.1.3 หลักการทางานของโปรแกรม

รูปที่ 3.3 หลักการทางานของโปรแกรม

29

หลักการทางานของโปรแกรมนันจะมี
้
3 ส่วนสาคัญเริ่มการรับค่าจากคีย์แพดโดยในโหมด
Manual นันจะเป็
้
นโหมดสาหรับการปรับค่าอุณหภูมิและความชื ้นเองตามกาหนด โดยตัวระบบจะ
นาค่าอุณหภูมิความชื ้นจากที่กาหนดนันไปค
้ านวนกับค่าอุณหภูมิและความชื ้นจริงที่รับค่ามาจาก
เซนเซอร์ และให้ ทางานตามเงื่อนไขของโปรแกรม ในโหมดของ Selection นันจะเป็
้
นการเลือกปรับ
โหมดอัตโนมัติ โดยมีเห็ดให้ เลือก 9 ชนิด โดยการกดปุ่ ม 1 – 9 ( 0 จะเป็ นการกลับไปใช้ คา่ ให้ โหมด
Manual ) โดยค่าอุณหภูมิและความชื ้นที่ต้องการของเห็ดทัง้ 9 ชนิดนันจะถู
้ กกาหนดไว้ แล้ ว ตัว
ระบบก็จะทาการคานวนว่าชนิดเห็ดที่เลือกมานันใช้
้ อณ
ุ หภูมิกบั ความชื ้นเท่าไหร่ไปคานวนกับค่า
อุณหภูมิและความชื ้นจริงที่รับค่ามาจากเซนเซอร์ และให้ ทางานตามเงื่อนไขของโปรแกรม และใน
โหมด List นันจะเป็
้
นการแสดงรายชื่อเห็ดทัง้ 9 ชนิดว่ามีชนิดอะไรบ้ าง
โดยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ สาหรับโรงเรื อนเพาะเห็ด จะมีความสามารถใน
การปรับอุณหภูมิและความชื ้นให้ อยู่ในระดับที่ต้องการจะใช้ เพาะปลูกเห็ดตามความต้ องการโดย
หากต่ากว่าความต้ องการตัวระบบจะทาการเพิ่มอุณหภูมิโดยจะทาการจ่ายไฟให้ กบั ฮีตเตอร์ เพื่อให้
ทางานอุณหภูมิภายในอากาศจะสูงขึ ้นหากถึงระดับที่ ต้องการแล้ วก็จะหยุดการทางานในโหมด
ปรับค่าเองและค่า
ความชื ้นสัมพัทธ์ ที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการเจริ ญเติบโตของเห็ดนัน้ หากอยู่ในระดับที่ ต่า
เกิ นไปตัวระบบจะทาการจ่ายไฟให้ กับปั ม้ นา้ เพื่อทาการจ่ายนา้ โดยจะพ่นเป็ นละอองนา้ เล็กๆ
เพื่อให้ เกิดความชื ้นขึ ้นพอถึงในระดับที่ต้อ งการแล้ วระบบก็จะทาการตัดการจ่ายไฟเพื่อให้ ปัม้ น ้า
หยุดการทางาน
ส่วนในระบบอัตโนมัตินนเนื
ั ้ ่องจากเห็ดมีความต้ องการของอุณหภูมิและความชื ้นในการ
เจริ ญเติบโตในแต่ละช่วงนันไม่
้ เท่ากัน ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสาหรับโรงเรื อนเพาะ
เห็ดนี ้จะมาช่วยแก้ ปัญหาในส่วนนี ้ โดยสามารถกาหนดได้ ว่าอุณหภูมิและความชื ้นในช่วงแรกช่วง
ระยะเดินเชื ้อสร้ างเยื่อเห็ดนันต้
้ องการที่เท่าไหร่ และช่วงหลังหรื อช่วงระยะออกดอกนันต้
้ องการ
อุณหภูมิและความชื ้นที่เท่าไหร่ โดยระบบจะทาการจัดเก็บค่าที่กาหนดไว้ ทงช่
ั ้ วงระยะเดินเชื ้อสร้ าง
เยื่อและช่วงระยะออกดอกไว้ และทาการเปลี่ยนให้ เองอัตโนมัติ

30

3.2 การออกแบบหน้ าจอ
ในส่วนของการออกแบบหน้ าจอจะใช้ เป็ นจอแสดงผล LCD 20 ตัวอักษร 4แถว และใช้ คีย์
แพดแบบ 4x4 เป็ นอินพุตในการนาเข้ าข้ อมูลกาหนดค่าทังอุ
้ ณหภูมิและความชื ้นและการเลือกใช้
โหมดปรับค่าเองและอัตโนมัติ ปุ่ ม 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เป็ นการกาหนดค่าของ อุณหภูมิและ
ความชืน้ ที่ต้องการ ส่วนปุ่ ม A นัน้ จะการใช้ งานในโหมดปรับค่าเองโดยกดปุ่ มเข้ าไปแล้ วจะให้
กาหนดค่า Temp คือค่าอุณหภูมิ และค่า Humi คือค่าความชื ้น ส่วนปุ่ ม C นัน้ จะเป็ นการเข้ าไป
กาหนดค่าสาหรับโหมดอัตโนมัติ ปุ่ ม B จะเป็ นการเลือกใช้ ในระบบอัตโนมัติ และปุ่ ม D จะเป็ น
กลับมาหน้ าแรกของระบบ

รูปที่ 3.4 การออกแบบหน้ าจอของระบบ
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3.3 โฟลวชาร์ ตการควบคุมการทางานของฮีตเตอร์

รูปภาพที่ 3.5 ระบบฮีตเตอร์
เงื่อนไขการทางานของฮีตเตอร์ นนระบบจะท
ั้
าการรับค่าอุณหภูมิจริงจากเซนเซอร์ โดยหาก
ค่านันมี
้ จานวนค่าที่น้อยกว่าที่ตวั โปรแกรมกาหนดระบบจะสัง่ การให้ ฮีตเตอร์ ทางานเพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิ แต่ถ้าหากถ้ าค่าที่รับมานันมากกว่
้
าที่กาหนดตัวโปรแกรมก็จะสัง่ ให้ ฮีตเตอร์ หยุดการ
ทางาน
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3.4 โฟลวชาร์ ตการควบคุมการทางานของเครื่ องพ่ นละอองนา้

รูปภาพที่ 3.6 ระบบเครื่ องพ่นละอองน ้า
เงื่อนไขการทางานของปัม้ น ้านันระบบจะท
้
าการรับค่าความชื ้นจริงจากเซอร์ เซอร์ โดยหาก
ค่านันมี
้ จานวนค่าที่น้อยกว่าที่ตวั โปรแกรมกาหนดระบบจะสัง่ การให้ ปัม้ น ้าทางานเพื่อเพิ่มระดับ
ความชื ้น แต่ถ้าหากถ้ าค่าที่รับมานันมากกว่
้
าที่กาหนดตัวโปรแกรมก็จะสัง่ ให้ ปัม้ น ้าหยุดการทางาน
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3.5 State Diagram

รูปภาพที่ 3.7 State Diagram
State Diagram จะเป็ นการแสดงสถานการณ์ทางานของระบบโดยเมื่อเปิ ดระบบ
เครื่ องแสดงเป็ น ON ตัว เซนเซอร์ DHT22 กับ คีย์แพดจะคอยส่งค่าที่รับมาไปให้ ตวั ระบบโดยตัว
ระบบมีการการเช็คข้ อมูลอยู่ตลอดเวลา (Real Time) หลังจากรับค่ามาแล้ วตัวระบบทาคานวนการ
ทางานตามเงื่อนไขของโปรแกรม และจะส่งค่าไปยัง Relay เพื่อทาการควบคุมการทางานของฮีต
เตอร์ และปัม้ น ้า

