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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม LabVIEW
สาหรับควบคุมเครื่องมือ optical measuring system เพื่อ
นาไปใช้ควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สาหรับใช้ในกระบวนการ
สอบเทียบแหล่งกาเนิดแสง และทาการวิเคราะห์ ค่าคลาดเคลื่อน
สัมพั ทธ์ใ นกระบวนการสอบเที ย บดั ง กล่ าว รวมทั้ง แสดงกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กับเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ โดยการน าโปรแกรม LabVIEW มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการสอบเทียบของแหล่งกาเนิดแสง สามารถทาให้ช่วย
ลดความผิ ด พลาดในการทดสอบและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการสอบเทียบอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสงได้
คาสาคัญ : โปรแกรม LabVIEW การสอบเทียบ เครื่องวัดทางแสง
แหล่งกาเนิดแสง ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
ABSTRACT
This paper proposes application for calibrating the
light source using the LabVIEW program. A
LabVIEW program is used for controlling parameters
of optical measuring system (OMS-100). This program
allows us to analyze the relative error and display the
relation between the relative error and time, according
to the consideration for standard criterion of light
source equipment. Obviously, our system can obtain
the high performance and reduce the error of the
calibration.
Keywords : LabVIEW, calibration, optical instrument,

light source, relative error

1. บทนา
ปัจจุบันโครงข่ายการสื่อสารด้วยเส้นใยนาแสงมีการขยายตัวและ
ถู ก น าไปใช้ ง านเป็ น อย่ า งมาก ได้ แ ก่ โครงข่ า ยการสื่ อ สารด้ ว ย
เส้นใยนาแสงความเร็วสูงระดับ เทลาบิตต่อวินาที (Tbps) [1] – [2]
โครงข่ายเส้นใยนาแสงแบบพาสซีพ (passive optical network)
หรือเอฟทีทีเอ็กซ์ (FTTx) [3] – [4] เป็นต้น จากการขยายตัวของ
โครงข่ายการสื่อสารด้วยเส้นใยนาแสงดังกล่าว จึงทาให้มีการติดตั้ง
โครงข่ายเส้นใยนาแสงเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่
จะช่วยให้การติดตั้งหรือการซ่อมบารุงโครงข่ายก็คือ เครื่องมือวัดทาง
แสงสาหรับใช้ในการทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ค่าก าลังงาน
ของสัญญาณ ค่าการสูญเสีย ของสัญญาณ และเหตุก ารณ์ต่าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้นในระบบเชื่อมโยงเส้นใยนาแสงภายในโครงข่าย โดยทั่วไป
เครื่องมือวัดทางแสงที่มีการนามาใช้งานกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
แหล่งกาเนิดแสง (optical light source) ตัววัดก าลังงานแสง
(optical power meter) และโอทีดีอาร์ (optical time domain
reflectometer : OTDR) ดังนั้น เครื่องมือวัดทางแสงที่นามาใช้งาน
จะต้ อ งสามารถวั ด ค่ า พารามิ เ ต อร์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด มี ค่ า
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และมีความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งเครื่องมือ
วั ด ทางแสงที่ ถู ก น าไปใช้ ง านเหล่ า นั้ น ต้ อ งท าการสอบเที ย บตาม
มาตรฐานที่ ก าหนดไว้ โดยที่ ผ่ า นมากระบวนการสอบเที ย บใน
ห้องปฏิบัติการยังมีบางขั้นตอนที่ต้องอาศัยบุคลากรในการวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์และควบคุม อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบ ก่อให้เกิด
ความผิดพลาดขึ้นเป็นอย่างมากในกระบวนการสอบเทียบและส่งผล
ทาให้การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสงไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัย ได้นาเสนอวิธีก ารสอบเทีย บด้ว ย
เทคนิ ค ต่ า ง ๆ ส าหรั บ น ามาใช้ ใ นการควบคุ ม และลดค่ า ความ
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คลาดเคลื่อนของกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสง [5] –
[11]
บทความนี้ น าเสนอการประยุ ก ต์ ใช้ โ ปร0867885502pแกรม
LabVIEW มาช่วยในการสอบเทียบ โดยนาใช้ควบคุมเครื่อง optical
measuring system ที่ไม่ได้ถูกใช้งาน เพื่อใช้ทาเป็นเครื่องอ้างอิง
มาตรฐานในการสอบเทีย บแหล่งกาเนิดแสง และทาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กั บเวลาที่ใช้ทดสอบ
โดยการควบคุ ม พารามิ เ ตอร์ ต่ า ง ๆ ของระบบการสอบเที ย บ
แหล่งกาเนิดแสงตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 [12] ของสถาบัน
นวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโ อที จากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถช่วยลด
ความผิดพลาดในการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
สอบเทียบแหล่งกาเนิดแสงได้เป็นอย่างมาก

ENGINEERING TRANSACTIONS, VOL. 22, NO.2 (47) JUL-DEC 2019.

และทาการใส่ฝาปิดสีดา (dark cap) เข้าไปแทนที่ เพื่อทาให้แสงจาก
ภายนอกไม่สามารถเข้าไปตกกระทบตัวโฟโตดีเทคเตอร์ ที่อยู่ภายใน
เครื่อง หากมีแสงมาตกกระทบตัวโฟโตดีเทคเตอร์ จะทาให้เกิดค่า
คลาดเคลื่ อ นในการวั ด ก าลั ง งานแสงได้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุ ป กรณ์ ที่ น ามาสอบเที ย บ ดั ง นั้ น ในการสอบเที ย บอุ ป กรณ์
แหล่งกาเนิดแสง จาเป็นต้องทาการตั้งค่าอ้างอิงเริ่มต้น หรือการทา
ซีโรกับเครื่องมือวัดก่อนทุกครั้ง เพื่อทาให้การวัดกาลังงานแสงที่ได้มี
ความเที่ยงตรงมากที่สุด

2. การควบคุมเครื่อง optical measuring system
2.1 เครื่อง optical measuring system
เครื่อง optical measuring system (OMS) รุ่น OMS-100
ยี่ห้อ Wandel & Goltermann (WG) คือ เครื่องมือทดสอบที่นา
มาใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงสาหรับใช้ในการสอบเทียบแหล่งกาเนิดแสง
ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเครื่อง OMS-100 ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก
ทั้งหมด 3 โมดูล ดังนี้
- โมดูล OLS-100 คือ แหล่งกาเนิดแสงเลเซอร์ (optical laser
source) มีค่าความยาวคลื่นแสง 1310 nm และ 1550 nm โดยมี
ค่ากาลังงานแสงเท่ากับ 0 dBm
- โมดู ล OLA-100 คื อ ตัว ลดทอนสัญ ญาณแสง (optical
attenuator) ทาหน้าที่ลดทอนเพื่อควบคุมกาลังงานแสงให้มีค่าคงที่
โดยโมดูล OLA-100 สามารถรับกาลังงานแสงที่เข้ามาสูงสุดได้ไม่เกิน
20 dBm และสามารถปรับค่าการลดทอนกาลังงานแสงได้ตั้งแต่
2 dB ถึง 65 dB ที่ความยาวคลื่นแสง 1260 nm ถึง 1510 nm
- โมดูล OLP-120 คือ ตัววัดกาลังงานแสง (optical power
meter) ทาหน้าที่วัดกาลังงานแสง โดยมีช่วงการวัดกาลังงานแสง
ตั้งแต่ -110 dBm ถึง +13 dBm ที่ความยาวคลื่นแสง 800 nm ถึง
1600 nm โดยโมดูล OLP-120 สามารถวิเคราะห์ค่า optical loss
และค่า optical return loss (ORL) ได้ด้วย

2.2 การตั้งค่าอ้างอิงเริ่มต้นของเครื่อง OMS-100
การสอบเทีย บอุปกรณ์แหล่งก าเนิดแสงนั้น ความเที่ย งตรงใน
การวัดกาลังงานแสงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก การตั้งค่าอ้างอิงเริ่มต้นหรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า การทาซีโร (zero) ของตัววัดกาลังงานแสง คือการ
ปรับค่ากระแสไฟฟ้าและค่าแรงดันให้อยู่ในสภาวะปกติ เพื่อทาให้ ตัว
วัดกาลังงานนั้นมีความเที่ย งตรงมากขึ้ น โดยก่อนการตั้งค่าอ้างอิง
เริ่มต้นให้กับตัววัดกาลังงานนั้น จะต้องถอดเส้นใยนาแสงออกก่อน

รูปที่ 1 เครื่อง Optical Measuring System (OMS-100)

2.3 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
ค่าความคลาดเคลื่อน (relative error) เป็นค่าที่บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ สาหรับการสอบเทียบแหล่งกาเนิดแสงนั้น
การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ จะพิจารณาจากค่ากาลัง
งานแสงที่ส่งออกมาจากแหล่งกาเนิดแสงว่าเกิดค่าความคลาดเคลื่อน
มากน้อยเท่าไร หากต้องการทราบว่ าแหล่งก าเนิดแสงที่นาใช้งาน
ดังกล่าว สามารถใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรื อไม่ จะต้องนาค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่ได้จากการสอบเทียบแหล่งกาเนิดแสง
นั้นมาเปรียบเทียบกับค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ที่ระบุในข้อมูลชี้
เฉพาะ (specification) ของอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
ตามข้ อ มู ล ชี้ เ ฉพาะก าหนดไว้ ส าหรั บ โมดู ล OLS-100 ซึ่ ง เป็ น
แหล่งกาเนิดแสงเลเซอร์ของเครื่อง OMS-100 ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีค่า
คลาดเคลื่ อ นสั ม พั ท ธ์ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ โดยมี ค่ า ความไม่
แน่นอนของการวัด (uncertainty) เท่ากับ 2.5% คิดเป็นระดับความ
น่าเชื่อมั่นในการวัดเท่ากับ 97.5% ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สากลยอมรับได้ [13]
การวิ เ คราะห์ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นสั ม พั ท ธ์ ( RE ) ในกรณี นี้
สามารถหาได้จากการนาค่ากาลังงานแสงที่วัดได้จากโมดูล OLP-120
( Pm ) มาทาการเปรียบเทียบกับค่ากาลังงานแสงจริงตามที่ผู้ใช้ งาน
กาหนด ( Po ) ดังสมการ
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3. การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบจะนาโปรแกรม LabVIEW มาประยุกต์ใช้ใน
การสอบเทียบอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง โดยวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน
สั ม พั ท ธ์ เ พื่ อ พิ จ ารณาเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ โดยท าการบั น ทึ ก ค่ า
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ลงไฟล์ตามเวลาที่ผู้ใช้งานกาหนด เพื่อ พิจารณา
ค่ากาลังงานแสงของแหล่งกาเนิดแสงที่ส่งออกมาว่ามีค่าคงที่เพียงใด
ในเวลาที่ ก าหนด ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ค่ า คลาดเคลื่ อ นสั ม พั ท ธ์ ข อง
อุปกรณ์แหล่งก าเนิดแสงนั้น จะอาศัย เครื่องมือ OMS-100 โดย
ขั้นตอนการหาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ของอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง
เริ่มจากให้ผู้ใช้งานปรับค่าความยาวคลื่นที่ต้องการและค่ากาลังงาน
จริง ในหน้าของโปรแกรมเพื่อให้โมดูล OLS-100 ทาหน้าที่ปล่อย
แสงเลเซอร์ผ่านเส้นใยนาแสง ไปเข้าที่ อินพุตของโมดูล OLA-100
เพื่ อ ท าการลดทอนก าลั งงานแสงที่ รั บ เข้า มาจากโมดู ล OLS-100
แล้วนาค่าที่ทาการลดทอนแล้วไป เป็น เอาต์พุต เพื่อให้โ มดูล OLP120 ทาการวัดค่ากาลังงานออกมา โดยก่อนทาการวัดกาลังงานแสง
จะต้องทาซีโร่ที่โมดูล OLP-120 ก่อนเพื่อความเที่ยงตรงในการวัดค่า
กาลังงานอุปกรณ์แหล่งก าเนิดแสงตามที่กล่าวมา เมื่อทาซีโ ร่เสร็จ
แล้ว โมดูล OLP-120 จะทาการวัดกาลังงานแสง เพื่อนาค่ากาลังงาน
ที่วัดได้มาเปรีย บเทีย บกั บค่าก าลัง งานจริงที่ผู้ใช้งานก าหนดขี้นมา
(power reference) ที่อยู่ในหน้าFront Panel ของโปรแกรม โดย
การเปรียบเทียบค่ากาลังงานแสงจะต้องตรงกันถึงทศนิยมตาแหน่งที่
2 หากค่ากาลังงานแสงไม่เท่ากันโปรแกรมจะทาการวนลูปปรับค่า
Attenuation จากเครื่องโมดูล OLA-100 จนกว่าค่ากาลังงานแสงที่
วัดได้จากเครื่อง OLP-120 มีค่าเท่ากับค่ากาลังงานจริงที่ผู้ใช้งาน
กาหนดขี้น เมื่อค่ากาลังงานแสงที่วัดได้ตรงกับค่ากาลังงานจริงแล้ว
โปรแกรมจะปรับโหมดของโมดูล OLP-120 ให้เป็นโหมด REF เพื่อ
แสดงค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ออกมา พร้อมทั้งโปรแกรมจะบันทึกค่า
คลาดเคลื่ อ นสั ม พั ท ธ์ ดั ง กล่ า วลงไฟล์ MS-Excel และน าค่ า
คลาดเคลื่ อ นสั ม พั ท ธ์ ม าแสดงกราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า
คลาดเคลื่ อ นสั ม พั ท ธ์ กั บ เวลาที่ ผู้ ใ ช้ ง านก าหนด ซึ่ ง การบั น ทึ ก ค่ า
คลาดเคลื่ อ นสั ม พั ท ธ์ แ ละการแสดงผลของกราฟความสั ม พั น ธ์
ผู้ใช้งานสามารถกาหนดระยะเวลาในการบันทึกค่าและการแสดงผล
ตามความต้องการได้

ผู้ใช้งานทาการตั้งค่าตามที่ผู้ใช้กาหนดก่อนทาการสอบเทียบ เมื่อกด
ปุ่ม Zero โปรแกรจะกาหนดค่าอ้างอิงเริ่มต้นของเครื่อ งมือวัด ต่อมา
เมื่ อ กดปุ่ ม Calculator
โปรแกรมท าการค านวณซึ่ ง เข้ า สู่
กระบวนการ Process Calculator กดปุ่ม Customer เพื่อเข้าสู่
กระบวนการ Process Customer จากนั้ น กดปุ่ ม Record
โปรแกรมจะท าการบั น ทึ ก ค่ า ลงในไฟล์ แ ละท าการพล็ อ ตกราฟ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า คลาดเคลื่ อ นสั ม พั ท ธ์ กั บ เวลาที่ ผู้ ใ ช้ ง าน
กาหนด และจบการทางานของโปรแกรม (End) โดยหน้าต่างหลัก
ของโปรแกรมการสอบเทียบอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง สามารถแสดง
ดังรูปที่ 3
จากรู ป ที่ 3 หน้ า ต่ า งหลั ก ของโปรแกรมที่ ไ ด้ อ อกแบบ
ประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ Current Time ทา
หน้าที่แสดงวันเวลาปัจจุบัน (เวลา วัน/เดือน/ปี) เมื่อกดปุ่ม Record
ส่วน Control ทาหน้าที่ตั้งค่าอ้างอิงต่าง ๆ ในการสอบเทียบ

3.1 การออกแบบโปรแกรม
โฟลว์ ช าร์ ต การท างานของโปรแกรมแสดงได้ ดั ง รู ป ที่ 2 ซึ่ ง
สามารถอธิบายการทางานของโปรแกรมตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อเริ่มต้น
การทางาน (start) โดยทาการกดปุ่ม Open โปรแกรมจะทาการ
เลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ (select file) Detail Control เป็นส่วนที่ให้
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- LS tool
คือ ชื่ออุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง
- Wavelength คือ ความยาวคลื่นที่ใช้ในการทดสอบ
- Power Reference คือ ค่ากาลังงานอ้างอิง

รูปที่ 3 หน้าต่างหลักของโปรแกรมที่ออกแบบ
ส่วน Time Record ทาหน้าที่กาหนดเวลาในการบันทึกค่า
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ส่วน Relative ทาหน้าที่แสดงค่าคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์ที่บันทึกลงไฟล์ในรูปของ MS-Excel ส่วน Status time ทา
หน้าที่แสดงระยะเวลาในการบันทึกค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อกด
ปุ่ม Record และส่วน Graph ทาหน้าที่แสดงกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กับเวลาที่ผู้ใช้กาหนด

3.2 การออกแบบการเลื อ กไฟล์ ใ นการบั น ทึ ก ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
จากรูปที่ 4 แสดงหน้าต่างสาหรับสร้างไฟล์นามสกุล xls (MSExcel) เพื่อใช้ทาการบันทึกค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ในการสอบเทียบ
อุปกรณ์แหล่ง กาเนิดแสง โดยหน้าต่างนี้จ ะเริ่มทางานทันที เมื่อ ทา
การรันโปรแกรม โดยผู้ใช้งานจะต้องสร้างไฟล์ ที่เป็นนามสกุล xls
เพื่อการบันทึกค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ก่อนทาการสอบเทียบทุกครั้ง

รูปที่ 5 การตั้งค่าการสอบเทียบอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง

3.4 การออกแบบการทางานของปุม่ Zero
จากรูปที่ 6 เมื่อทาการกดปุ่ม zero แล้วโปรแกรมจะทาการปรับ
ค่าความยาวคลื่นของโมดูล OLS-100, OLA-100 และ OLP-120
ตามที่ผู้ใช้งานตั้งค่าเอาไว้ในส่วนของ Control เมื่อตั้งค่าเสร็จจะมี
หน้าต่างข้อความเตือนให้ผู้ใช้งานใส่ฝาครอบสีดาเข้าไปที่โมดูล OLP120 ก่อนที่โปรแกรมจะทาการ Zeroing เมื่อโปรแกรมทาการ
Zeroing เสร็จ โปรแกรมจะทาการ Enable ปุ่ม Calculator

รูปที่ 4 หน้าต่างสาหรับสร้างไฟล์สาหรับบันทึกค่า

3.3 การออกแบบการตั้งค่าเครื่องอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง
ส่วนที่ให้ผู้ใช้งานตั้งค่าการสอบเทียบอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสงใน
ส่วน Front Panel เพื่อนาค่าที่ผู้ใช้งานตั้งไว้ไปใช้ในการสอบเทียบ
อุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
- Measurement คือ อุปกรณ์ที่นามาต่อเพื่อทดสอบ

รูปที่ 6 โฟลว์ชาร์ตการทางานของปุ่ม Zero
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เมื่อทาการกดปุ่ม Customer โปรแกรมจะทางานตามรูปที่ 8
และแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูล ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 หน้าต่างการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน
จากรูปที่ 9 หน้าต่างการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานจะให้ผู้ใช้งานทา
การกรอกข้อมูลของหน่วยงานที่นาอุปกรณ์มาทดสอบเพื่อบันทึกเข้า
ไประบบ และสามารถค้นหาได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
- Abbreviation คือ ช่องค้นหาชื่อตัวย่อของหน่วยงาน
- Name
คือ ชื่อเต็มของหน่วยงาน
- Address 1 คือ ที่อยู่หน่วยงานที่ 1
- Address 2 คือ ที่อยู่หน่วยงานที่ 2

3.7 การออกแบบการทางานปุ่ม Record
รูปที่ 7 โฟลว์ชาร์ตการทางานของปุ่ม Calculator
เมื่อทาการกดปุ่ม Calculator โปรแกรมจะทาการวนลูปปรับค่า
Attenuator จนกว่าค่ากาลังงานที่วัดได้จะมีค่าเท่ากับค่ากาลังงาน
อ้างอิง ที่ผู้ใช้งานเลื อก (Power Reference) โดยพิจ ารณาถึงค่ า
ทศนิยมตาแหน่งที่ 2 แล้วจะทาการ Enable ปุ่ม Customerตาม
ขั้นตอนการทางาน ดังในรูปที่ 7

3.6 การออกแบบการทางานของปุ่ม Customer

รูปที่ 8 โฟลว์ชาร์ตการทางานปุ่ม Customer

เมื่อทาการกดปุ่ม Record โปรแกรมจะทาการปิดปุ่ม Zero,
Calculator , Customer และ Record จากนั้นโปรแกรมจะแสดง
หน้าต่างให้ผู้ใช้งานทาการตั้งค่าเวลา ดังรูปที่ 10 เมื่อตั้งค่าเวลา
เรียบร้อย โปรแกรมจะเปลี่ยนโหมดโมดูล OLP-120 ให้เป็นโหมด
REF เพื่อให้โ มดูล OLP-120 แสดงค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ของ
อุปกรณ์ แหล่งก าเนิด แสงที่น ามาทดสอบ แล้ วแสดงค่า ที่ห น้า ต่า ง
Relative ที่ แ สดงในรู ป ที่ 3 จากนั้ น โปรแกรมจะแสดงกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กับเวลา ดังรูปที่ 11
จากนั้น ผู้ใช้งานกดปุ่ม Record เพื่อให้โ ปรแกรมทาการบันทึก ค่า
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์และเวลาเข้าระบบในรูปของไฟล์ MS- Excel

รูปที่ 10 หน้าต่างการตั้งค่าเวลา
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รูป ที่ 10 เป็ น การตั้ ง ค่า เวลาส าหรั บ บัน ทึ ก ค่ าคลาดเคลื่ อ น
สัมพัทธ์ และใช้แสดงกราฟความสัมพันธ์ โดยประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ดังนี้
HOURS คือ จานวนชั่วโมงในการสอบเทียบ
MINUTES คือ จานวนนาทีในการสอบเทียบ
STEP (min) คือ จานวนนาทีในการบันทึกค่าลงไฟล์

รูปที่ 11 หน้าต่างแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์กับเวลา

3.8 การออกแบบแบบฟอร์มในโปรแกรม MS-Excel
เมื่อทาการสอบเทียบอุปกรณ์ แหล่งกาเนิดแสงทุกครั้ง โปรแกม
จะบันทึกตัวอักษรว่า Relative ที่คอลัมน์ A5 1310nm ที่คอลัมน์
A6 1550nm ที่คอลัมน์ B6 และ TIMES ที่คอลัมน์ C6 โดยที่
คอลัมน์ A1 ถึง A4 จะทาการเก็บข้อมูลที่อยู่ของหน่วยงานที่นา
อุปกรณ์มาทดสอบ จากนั้ นเมื่อ กดปุ่ม Record ส่ว นการเก็ บค่ า
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์จะเริ่มบันทึกค่าลงในคอลัมน์ตั้งแต่ คอลัมน์ A7
หรือคอลัมน์ B7 ขึ้นอยู่กั บค่าความยาวคลื่นที่เลือกใช้ในการสอบ
เทียบอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง ส่วนการบันทึกเวลานั้นจะเริ่มบันทึก
ตั้งแต่ คอลลัมน์ C7 ดังแสดงในรูปที่ 12

4. การทดลองและผลการทดลอง
ในการกาหนดค่าคาสั่งการควบคุมเครื่อง optical measuring
system (OMS-100) จ ะ ใช้ Visa ที่ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น ในโ ปร แ ก ร ม
LabVIEW สาหรับการเชื่อมต่อและส่งค่าการควบคุมเข้าไปในเครื่อง
optical measuring system โดยตัวอย่างการทดลองและผลการ
ทดลองสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. นาโมดูลแหล่งก าเนิดแสง OLS-100 ต่อเข้ากั บโมดูลตั ว
ลดทอนกาลังงานแสง OLA-100 และโมดูลอุปกรณ์วัดกาลัง
งานแสง OLP-120 ด้วยเส้นใยนาแสงมาตรฐานที่เตรียมไว้
ตามรูปที่ 1 แล้วเปิดโปรแกรม LabVIEW ที่นาเสนอในรูปที่
3 โดยโปรแกรม LabVIEW จะถูกเชื่อมต่อเข้าที่พอร์ต GPIB
ของเครื่อง optical measuring system (OMS-100)

รูปที่ 12 การจัดวางค่าต่าง ๆ ลงในโปรแกรม MS-Excel ที่ออกแบบ
2. การตั้งค่า Control จะทาการเลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงชื่อ
GPIB0::1::INSTR และอุปกรณ์แหล่งกาเนิดแสง OLS-100
โดยก าหนดค่าความยาวคลื่นที่ใช้ในการสอบเทีย บเท่ากับ
1310 nm และมี ก ารก าหนดค่ า ก าลั งงานอ้ า งอิ ง (power
reference) เท่ากับ -10 dBm ดังรูปที่ 13
3. จากนั้นทาการใส่ฝาปิดสีดา (dark cap) เข้าที่พอร์ตของ
โมดู ล OLP-120 แล้ ว ท าการตั้ ง ค่ า อ้ า งอิ ง เริ่ ม ต้ น ของ
เครื่องมือวัด โดยทาการกดปุ่ม zero จะได้ผลลัพธ์แสดงที่
หน้าจอของเครื่อง OMS-100 ดังรูปที่ 15
4. กดปุ่ม Calulator เมื่อทาการกดปุ่ม Calculator โมดูล
แหล่งกาเนิดแสง OLS-100 จะส่งแสงความยาวคลื่น 1315
nm ที่มีค่ากาลังงานแสงเท่ากับ 0 dBm ออกมา และโมดูล
ตัวลดทอนกาลังงานแสง OLA-100 จะเกิดค่าการลดทอน
เริ่มต้นขึ้นค่าหนึ่ง จากนั้นโปรแกรมจะทาการวนลูปปรับค่า
การลดทอนกาลังงานแสง จนกว่าค่าก าลังงานที่วั ดได้จาก
โมดูลอุปกรณ์วัดค่ากาลังงานแสง OLP-120 จะมีค่าเท่ากับ
ค่ากาลังงานอ้างอิงที่กาหนดไว้ที่ -10 dBm โดยพิจารณาถึง
ค่าทศนิยมตาแหน่งที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 16

SANGNGERN: LABVIEW APPLICATIONS FOR OPTICAL INSTRUMENTS CALIBRATION

127

ค่ากาลังงานแสง OLP-120 จะทาการ zeroing เพื่อทาให้มีความ
เที่ยงตรงในการวัดกาลังงาน

รูปที่ 13 การตั้งค่าในส่วน Control
รูปที่ 16 ผลลัพธ์ที่ได้จากการกดปุ่ม Calculator
จากรูปที่ 16 โมดูลแหล่งกาเนิดแสง OLS-100 ส่งแสงความยาว
คลื่น 1315 nm ที่มีค่ากาลังงานแสงเท่ากับ 0 dBm ซึ่งโมดูล
อุปกรณ์วัดค่ากาลังงานแสง OLP-120 วัดค่ากาลังงานแสงได้เท่ากับ
-10.00 dBm โดยที่โมดูลตัวลดทอนกาลังงานแสง OLA-100 ทาการ
วนลูปปรับค่าการลดทอนกาลังงานได้เท่ากับ 5.64 dB
รูปที่ 14 ผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่าในส่วน Control
จากรูปที่ 14 เป็นผลลัพธ์จากการที่กาหนดค่าต่าง ๆ ลงในส่วน
Control ซึ่งแสดงผลออกมาทางหน้าจอของเครื่อง OMS-100 โดยที่
โมดูลแหล่งกาเนิดแสง OLS-100 และโมดูลตัวลดทอนกาลังงานแสง
OLA-100 ยังไม่ทางาน ส่วนโมดูลอุปกรณ์วัดค่ากาลังงานแสง OLP120 วัดค่ากาลังงานแสงได้เท่ากับ -110 dBm ซึ่งเป็นค่ากาลังงาน
ของแสงที่วัดได้โดยยังไม่ได้ทาการตั้งค่าอ้างอิงเริ่มต้นของเครื่องมือ
วัด

5. กดปุ่ม Customer ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ หรือข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วของผู้รับบริการที่นา
แหล่งกาเนิดแสงมาทาการสอบเทียบ โดยเมื่อทาการกดปุ่ม
Customer โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างข้อมูลที่อยู่บริษัท
ผู้รับบริการ ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 ตัวอย่างข้อมูลของหน่วยงานที่นาแหล่งกาเนิดแสงมาสอบ
เทียบ

รูปที่ 15 ผลลัพธ์ที่จากการกดปุ่ม Zero
จากรูปที่ 15 โมดูลแหล่งกาเนิดแสง OLS-100 และโมดูลตัว
ลดทอนกาลังงานแสง OLA-100 ยังไม่ทางาน ส่วนโมดูลอุปกรณ์วัด

6. นาตัวอย่างแหล่งกาเนิดแสงที่ต้องการสอบเทียบมาต่อเข้า
กับเครื่อง OMS-100 โดยนาแหล่งกาเนิดแสงที่ต้องการสอบ
เทียบต่อเข้ากับโมดูลตัวลดทอนกาลังงานแสง OLA-100 ที่มี
ค่าการลดทอนกาลังงานแสงที่ปรับไว้แล้วในข้อที่ 4 จากนั้น
ทาการกดปุ่ม Record เมื่อกดปุ่ม Record โปรแกรมจะทา
การเปลี่ยนโหมดของโมดูลอุปกรณ์วัดกาลังงานแสง OLP120 จากโหมด ABS (Absolute) ไปเป็นโหมด REL
(Relative) ดังรูปที่ 18
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จากรูปที่ 20 พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
สูงสุดอยู่ตาแหน่งที่ 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0002 dB และค่าต่าสุดอยู่
ตาแหน่งที่ 4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ - 0.0107 dB ดังนั้น เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ย นแปลงของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของตัวอย่างแหล่งกาเนิด
แสงที่นามาสอบเทียบ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0109 dB ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง
+/- 0.01 dB โดยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ [12]
รูปที่ 18 ผลลัพธ์จากการกดปุ่ม Record
จากรูปที่ 18 โมดูลอุปกรณ์วัดกาลังงานแสง OLP-120 ได้ทาการ
เปลี่ ย นโหมดจากโหมด ABS (Absolute) ไปเป็ น โหมด REL
(Relative) เพื่อ แสดงค่ าคลาดเคลื่อนสัม พัทธ์ เมื่อโมดู ลทาการ
เปลี่ยนโหมดเสร็จ แล้ว ที่หน้าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่า
เวลาในการสอบเทียบ ดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 การตั้งค่าเวลาสาหรับสอบเทียบ
จากรูป 19 เป็นตัวอย่างของการทดลองที่เลือกเวลาในการสอบ
เทียบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที และบันทึกค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
ทุก ๆ 8 นาที แล้วนาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่ได้มาแสดงเป็นกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กับเวลาที่ใช้ในการสอบ
เทียบพร้อมทั้งบันทึกค่าลงโปรแกรม MS-Excel ดังรูปที่ 20

รูปที่ 21 ค่าคลาดเลื่อนสัมพัทธ์ที่ได้บันทึกลงไฟล์ MS-Excel เมื่อทา
การกดปุ่ม Record
จากรูปที่ 21 ในคอลัมน์ A คือค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่ได้จาก
การทดสอบที่ความยาวคลื่น 1310 nm และคอลัมน์ C คือค่าเวลาที่
ทาการบันทึกค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ โดยจะทาการบันทึกค่าทุก ๆ 8
นาที ตามที่กาหนดไว้ในรูปที่ 19

5. สรุป

รูปที่ 20 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กับเวลา
ที่ใช้ในการสอบเทียบ

การประยุกต์โปรแกรม LabVIEW ที่นาเสนอสาหรับใช้ในการ
สอบเทียบแหล่งกาเนิดแสง ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 โดย
น ามาใช้ ค วบคุ ม พารามิ เ ตอร์ ต่ า ง ๆ ข องอุ ป กรณ์ optical
measuring system (OMS-100) เพื่อใช้ในกระบวนการสอบเทียบ
ได้แก่ ความยาวคลื่น ค่าการลดทอน และค่ากาลังงานอ้างอิงเริ่มต้น
ของเครื่องมือวัด นอกจากนั้น โปรแกรมสามารถวิเคราะห์และบันทึก
ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ที่ได้ลงในฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ ในรูปของ
ไฟล์ MS-Excel พร้อ มทั้ ง แสดงกราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กับเวลาที่ใช้ในการสอบเทียบ เพื่อนาผลที่ได้มา
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ใช้พิจารณาว่าแหล่งกาเนิดแสงที่นามาสอบเทียบดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการใช้งานหรือไม่ นอกจากนั้น โปรแกรมสามารถพิมพ์ผล
การสอบเทียบออกมาในรูปเอกสารตามที่กาหนดรูปแบบไว้ สาหรับ
ใช้ในการอ้างอิง ดังนั้น การประยุกต์โปรแกรม LabVIEW ที่นาไปใช้
ในการสอบเทียบแหล่งกาเนิดแสงที่นาเสนอ จึงมีประโยชน์อย่างมาก
ในกระบวนการสอบเที ย บ สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการสอบเทียบมากขึ้น และช่วยลดปัญหาความผิดพลาดที่
เกิ ดจากบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ข้อจากั ดอย่างหนึ่งของการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม LabVIEW มาช่วยในกระบวนการสอบเทียบ
คือ ถ้าเครื่องอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเปลี่ยนจากเครื่อง
OMS-100 ไปเป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด อื่ น ๆ อาจต้ อ งท าการปรั บ ปรุ ง
โปรแกรมเพื่อควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานจากเครื่องมือวัด
นั้นใหม่ เนื่องจากแหล่งก าเนิ ดแสง ตัวลดทอนสัญญาณ และตัววัด
กาลังงานแสง จะมีคุณลักษณะและขั้นตอนการควบคุมที่ต่างกัน
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