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บทที่ 1
ภาพรวมทัง้ หมดของโปรแกรม
1.1 เกี่ยวกับโปรแกรม
โปรแกรม NRI Universal Testing เป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้น ใช้ เฉพาะกับเครื่ อง NRI Universal Testing
Machine เพื่อใช้ ทดสอบการดึง การกด การโค้ งงอเนื่องจากจุดกด 3 จุด และ 4 จุด การเฉือน การฉีก และการกดแบบ
Plunger โดยโปรแกรมได้ ประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ จากข้ อมูลที่วดั รวมทังการหาค่
้
าทางสถิติ ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถ
ส่งออกได้ ในรู ปแบบของไฟล์ excel
1.2 ทาความเข้ าใจเมนู
เมื่อเปิ ดโปรแกรมจะพบเมนูตามรู ปที่ 1.1

รู ปที่ 1.1
โปรแกรมจะประกอบด้ วย 7 เมนูหลัก คือ
1.2.1 Operator เป็ นเมนูที่เก็บฐานข้ อมูลของ เจ้ าหน้ าที่ทดสอบชิ ้นงาน และผู้จดั การด้ านเทคนิค
1.2.2 Method Wizard เป็ นเมนูที่ใช้ กาหนดเซ็นเซอร์ ที่ใช้ วดั รู ปแบบต่าง ๆ ของการทดสอบ การประมวลผล การหาค่า
ทางสถิติ กราฟ และการออกแบบรายงาน เนื่องจากเมนูนี ้กาหนดทังวิ
้ ธีการ และรู ปแบบของการทดสอบ ดังนันจะต้
้ อง
กาหนดค่าต่าง ๆ จากเมนูนี ้ และ Save เก็บข้ อมูลไว้ ก่อนการทดสอบจริ ง
1.2.3 Testing Wizard เป็ นเมนูที่ใช้ กาหนดข้ อมูลของลูกค้ าที่ให้ ทดสอบ กาหนดจานวนและขนาดของชิ ้นงาน เลือก
วิธีการทดสอบจากไฟล์ข้อมูลที่สร้ างด้ วย Method Wizard และดาเนินการทดสอบจริ ง
1.2.4 Report เป็ นเมนูที่ใช้ กาหนดรู ปแบบของเส้ นกราฟของข้ อมูล และออกรายงาน
1.2.5 Export เป็ นเมนูที่ใช้ ในการส่งข้ อมูลทังหมด
้
ออกไปในรู ปแบบของไฟล์ Excel
1.2.6 Help เป็ นเมนูที่บอกเกี่ยวกับโปรแกรมโดยสรุ ป
1.2.7 Exit เป็ นเมนูที่ใช้ ออกจากโปรแกรม NRI

NRI-PRO-TS50X-XX -20-09-10 (Rev 02)

หน้ า 4

User Guide

Program Universal Testing Machine (Version 4.0)

บทที่ 2
ฐานข้ อมูลบุคคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบ
2.1 ผู้จัดการด้ านเทคนิค
เมนู Operator จะประกอบด้ วยฐานข้ อมูล 2 ส่วนคือ ผู้จดั การด้ านเทคนิค และเจ้ าหน้ าที่ทดสอบชิ ้นงาน การ
กาหนดหรื อแก้ ไขข้ อมูลของผู้จดั การด้ านเทคนิค ให้ คลิก Operator แล้ วคลิก Technical Manager จะปรากฎฟอร์ ม
ตามรู ปที่ 2.1-2.2

รู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.2
ข้ อมูลของผู้จดั การด้ านเทคนิคประกอบด้ วยชื่อ (Technical Manager) และตาแหน่ง (Position) สามารถแก้ ไขได้
ตามต้ องการ และเมื่อคลิกที่ปมุ่ X ที่มมุ ขวาบน จะเป็ นการปิ ดฟอร์ มนี ้พร้ อมทังเก็
้ บบันทึกข้ อมูลที่ได้ เปลี่ยนแปลง
2.2 เจ้ าหน้ าที่ทดสอบ
การกาหนดเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขข้ อมูลของเจ้ าหน้ าที่ทดสอบชิ ้นงาน ให้ คลิก Operator แล้ วคลิก Operator จะ
ปรากฎฟอร์ มตามรู ปที่ 2.3-2.4

รู ปที่ 2.3
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รู ปที่ 2.4
จากรู ปที่ 2.4 ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ทดสอบชิ ้นงาน ประกอบด้ วย ชื่อ ตาแหน่ง เบอร์ โทรศัพท์ และ อีเมล โดยทูลบาร์ ข้างล่างของ
ฟอร์ ม ทาหน้ าที่จดั การกับข้ อมูล ดังนี ้
หมายเลข 1 หมายถึงจานวนเร็คคอร์ ด (ระเบียน) ทังหมดของเจ้
้
าหน้ าที่ทดสอบชิ ้นงาน
หมายเลข 2 หมายถึงตาแหน่งเร็ คคอร์ ดปั จจุบนั ของเจ้ าหน้ าที่ทดสอบชิ ้นงาน
คลิกปุ่ ม หมายถึงเลื่อนตาแหน่งข้ อมูลไปที่เร็ คคอร์ ดแรก
คลิกปุ่ ม หมายถึงเลื่อนตาแหน่งข้ อมูลไปที่เร็ คคอร์ ดสุดท้ าย
คลิกปุ่ ม หมายถึงเลื่อนตาแหน่งข้ อมูลย้ อนกลับไป 1 เร็ คคอร์ ด จากเร็ คคอร์ ดปั จจุบนั
คลิกปุ่ ม หมายถึงเลื่อนตาแหน่งข้ อมูลถัดไป 1 เร็ คคอร์ ด จากเร็ คคอร์ ดปั จจุบนั
คลิกปุ่ ม หมายถึงเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ทดสอบอีก 1 เร็ คคอร์ ด
คลิกปุ่ ม หมายถึงลบข้ อมูลของเร็ คคอร์ ดปั จจุบนั
ปุ่ ม จะสว่างขึ ้นทาให้ สามารถใช้ งานได้ เมื่อมีการเพิ่มข้ อมูลหรื อแก้ ไขข้ อมูล และเมื่อคลิกปุ่ มนี ้ จะหมายถึงการ Save
เก็บข้ อมูลที่ได้ แก้ ไข
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บทที่ 3
Method Wizard
3.1 เกี่ยวกับ Method Wizard
Method Wizard เป็ นตัวช่วยออกแบบวิธีการทดสอบ โดยไฟล์ที่สร้ างและ Save เก็บไว้ จะมีนามสกุลเป็ น .mwt เมนูนี ้
จะประกอบด้ วย เมนูย่อย 4 เมนูตามรู ปที่ 3.1 คือ New Load Save และ SaveAs

รู ปที่ 3.1
3.2 วิธีการสร้ าง Method Wizard
เมื่อต้ องการจะสร้ าง Method Wizard ใหม่ ให้ คลิก เมนู Method Wizard แล้ วคลิก New จะปรากฎทูลบาร์ ด้านล่าง
ของเมนูหลัก ซึง่ เป็ นขันตอนการสร้
้
างทังหมด
้
8 ขันตอน
้
ตามรู ปที่ 3.2 โดยการเลือกขันตอนจะถู
้
กกาหนดให้ เลือก
ตามลาดับ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

รู ปที่ 3.2
System เป็ นการกาหนดรู ปแบบ และวิธีการทดสอบ รวมทังก
้ าหนดหน่วย (unit) ของค่าต่าง ๆ และจานวน
ทศนิยมที่ต้องการแสดง
Sensor เป็ นการกาหนดแรงสูงสุดที่สามารถวัดได้ ซงึ่ ตรงกับ โหลดเซลล์ที่ใช้ และกาหนดค่าจากัด (Limit) ของแรง
และระยะที่จะใช้ วดั
Testing Control เป็ นการกาหนดวิธีการควบคุมการทดสอบ โดยสามารถเลือกได้ วา่ จะควบคุมอัตราการเคลื่อนที่
ด้ วย ระยะ (Stroke) ด้ วยความเครี ยด (Strain) ด้ วยแรง (Force) หรื อด้ วยความเค้ น (Stress) รวมทังสามารถ
้
กาหนดเงื่อนไขของการหยุดการทดสอบอัตโนมัติ
Data Processing เป็ นการกาหนดค่าต่าง ๆที่ต้องการประมวลผล และกาหนดค่าทางสถิติที่ต้องการแสดง
Specimen เป็ นการเลือกรู ปร่ าง (Shape) ของชิ ้นตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ
Chat เป็ นการกาหนดกราฟรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการแสดง รวมทังที
้ ่ต้องการใช้ ในการออกรายงาน
Report เป็ นการออกแบบรายงานตามต้ องการ
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8. Finish and Save เป็ นการบอกว่าขันตอนต่
้
าง ๆ ของการสร้ าง Method Wizard เสร็ จสิ ้นแล้ ว และเตือนให้ Save
เก็บวิธีการทดสอบ
3.3 การกาหนด System
เมื่อคลิก เมนู Method Wizard แล้ วคลิก New หรื อคลิก Load นอกจากจะปรากฎทูลบาร์ ตามหัวข้ อที่ 3.2 แล้ ว
ยังได้ เปิ ดฟอร์ ม Method Wizard System ตามรู ปที่ 3.3 หรื อการคลิกปุ่ ม System บนทูลบาร์ ก็เป็ นการเปิ ดฟอร์ มนี ้
เช่นกัน

รู ปที่ 3.3
ฟอร์ มนี ้จะประกอบด้ วย 4 ส่วนคือ
1. Test Mode เป็ นการกาหนดรู ปแบบการทดสอบ โดยมีให้ เลือก 3 รูปแบบ คือแบบ Single แบบ Cycle และแบบ
Step ยกตัวอย่างตามรู ปเมื่อเลือก Test Mode เป็ น Single และ Test Type เป็ น Tensile (การดึง) จะเป็ นการดึง
ชิ ้นตัวอย่างจนขาด แล้ วประมวลผลข้ อมูล ถือเป็ นการเสร็ จสิ ้นกระบวนการทดสอบของชิ ้นตัวอย่างนี ้ ในขณะที่เมื่อ
เลือก Test Mode เป็ น Cycle การทดสอบจะไม่ดงึ ชิ ้นตัวอย่างจนขาด แต่จะดึงไปจนถึงค่าที่กาหนด แล้ วเคลื่อนที่
ย้ อนกลับถือเป็ น 1 รอบ และกระทาซ ้าจนครบตามจานวนรอบของการทดสอบที่กาหนด สาหรับ Test Mode แบบ
Step เป็ นการทดสอบที่ผ้ ดู าเนินการทดสอบ สามารถกาหนดรู ปแบบได้ ด้วยตนเอง
2. Test Type เป็ นการกาหนดวิธีการทดสอบ โดยมีวิธีการทดสอบให้ เลือก 8 ชนิดคือ
- Tensile หรื อการดึงชิ ้นตัวอย่าง
- Comp หรื อการกดชิ ้นตัวอย่าง
- 3 Points หรื อการกดชิ ้นตัวอย่างให้ โค้ งงอเนื่องจากจุดกด 3 จุด
- 4 Points หรื อการกดชิ ้นตัวอย่างให้ โค้ งงอเนื่องจากจุดกด 4 จุด
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- Shear Up หรื อการเฉือนชิ ้นตัวอย่างด้ วยการดึง
- Shear Down หรื อการเฉือนชิ ้นตัวอย่างด้ วยการกด
- Peel หรื อการฉีกชิ ้นตัวอย่าง
- Plunger หรื อการกดชิ ้นตัวอย่างด้ วยหัวกดแบบพลันเจอร์
3. Unit คือหน่วยวัดที่ต้องการ มี 3 หน่วยวัด คือ หน่วย SI หน่วย Metric และหน่วย English และมี 8 ตัวแปรของ
การวัดที่ต้องกาหนดหน่วยวัดสาหรับแสดงผล คือ
- Force หรื อแรง
- Disp หรื อระยะการเคลื่อนที่ เช่นระยะยืดหรื อระยะกด
- Stress หรื อความเค้ น
- Strain หรื อความเครี ยด หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า Percentage Elongation
- Time หรื อเวลา
- Elastic หรื อ Elastic Modulus
- Energy หรื อพลังงาน
- Stiffness หรื อความแข็ง
กล่องคอมโบ

รู ปที่ 3.4
โดยการเลือกหน่วยวัดแสดงผลของแต่ละตัวแปรให้ คลิกที่ลกู ศรลงด้ านขวามือของกล่องคอมโบตามรู ปที่ 3.4 จะ
ปรากฎหน่วยวัดแสดงผลให้ เลือก
สาหรับหน่วยวัดทัง้ 3 หน่วย เมื่อคลิกเลือกหน่วยใดหน่วยหนึง่ หน่วยวัดแสดงผลในกล่องคอมโบของแต่ละตัวแปร
ก็จะเปลี่ยนตาม ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อคลิกเลือกหน่วย SI หน่วยวัดแสดงผลในกล่องคอมโบของตัวแปร Force ก็จะเปลี่ยนเป็ น mN (มิลลินิวตัน) N
(นิวตัน) และ kN (กิโลนิวตัน) ให้ เลือก
เมื่อคลิกเลือกหน่วย Metric หน่วยวัดแสดงผลในกล่องคอมโบของตัวแปร Force ก็จะเปลี่ยนเป็ น gf (กรัมแรง)
kgf (กิโลกรัมแรง) และ tf (ตันแรง) ให้ เลือก
เมื่อคลิกเลือกหน่วย English หน่วยวัดแสดงผลในกล่องคอมโบของตัวแปร Force ก็จะเปลีย่ นเป็ น lbf (ปอนด์
แรง) และ kip (กิโลปอนด์แรง) ให้ เลือก
4. Display Format
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ในแต่ละตัวแปร ได้ มีกล่องคอมโบแสดงตัวเลขให้ เลือก ตัวเลขที่เลือกเป็ นการกาหนดจานวนทศนิยมการแสดงผล
ของตัวแปรนันๆ
้ เช่นเมื่อเลือกเลข 2 ให้ กบั ตัวแปร Force ข้ อมูลของ Force ที่วดั ค่าได้ เป็ น 10 ก็จะแสดงเป็ น
10.00
3.4 การกาหนด Sensor
การคลิกปุ่ ม Sensor บนทูลบาร์ เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Sensor ตามรู ปที่ 3.5

รู ปที่ 3.5
ฟอร์ มนี ้จะประกอบด้ วย 5 ส่วนคือ
1. Force Range หรื อช่วงการวัดแรง ซึง่ ได้ ตงค่
ั ้ าไว้ แล้ วสอดคล้ องกับเซ็นเซอร์ วดั แรง
2. Force Limit หรื อค่าจากัดที่ใช้ วดั แรง กล่าวคือในการทดสอบชิ ้นตัวอย่างเมื่อค่าแรงที่วดั ได้ เท่ากับค่าจากัดนี ้
โปรแกรมจะส่งคาสัง่ เพื่อหยุดการวัดอัตโนมัติ
3. Stroke Limit หรื อค่าจากัดที่ใช้ วดั ระยะเคลื่อนของ Crosshead ของ Testing Machine เมื่อระยะเคลื่อนของ
Crosshead เท่ากับค่าจากัดนี ้ โปรแกรมจะส่งคาสัง่ เพื่อหยุดการวัดอัตโนมัติ
4. Extensometer การกาหนดค่าของ Extensometer จะใช้ ได้ กต็ อ่ เมื่อมีการต่อเซ็นเซอร์ วดั ระยะยืดชนิดนี ้ และมีการ
คลิกเลือกในช่องสี่เหลี่ยมข้ างหน้ า Extensometer ในส่วนของ Limit จะเป็ นเช่นเดียวกันกับ Stroke Limit คือเมื่อ
ระยะยืดของ Extensometer เท่ากับค่าจากัดนี ้ โปรแกรมจะส่งคาสัง่ เพื่อหยุดการวัดอัตโนมัติ
5. Width Sensor การกาหนดค่าของ Width Sensor จะใช้ ได้ กต็ อ่ เมื่อมีการต่อเซ็นเซอร์ วดั ความกว้ างของชิ ้นงานที่
เปลี่ยนไปในขณะทาการทดสอบชนิดนี ้ และมีการคลิกเลือกในช่องสี่เหลี่ยมข้ างหน้ า Width Sensor ในส่วนของ
Limit จะเป็ นเช่นเดียวกันกับ Stroke Limit คือเมื่อความกว้ างของชิ ้นงานที่เปลี่ยนไป เท่ากับค่าจากัดนี ้ โปรแกรม
จะส่งคาสัง่ เพื่อหยุดการวัดอัตโนมัติ
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3.5 การกาหนด Testing Control
ฟอร์ ม Method Wizard Testing จะมีด้วยกัน 3 รู ปแบบ ขึ ้นอยู่กบั การกาหนด Test Mode หรื อรู ปแบบการทดสอบ
และ Test Type หรื อวิธีการทดสอบ ในแบบฟอร์ มของ Method Wizard System ตามหัวข้ อที่ 3.3
3.5.1 กรณีท่ ี Test Mode เป็ น Single และ Test Type เป็ นชนิดใดๆ ก็ตามยกเว้ น Peel
ในกรณีที่ Test Mode ถูกกาหนดให้ เป็ น Single และ Test Type เป็ นชนิดใดๆ ก็ตามยกเว้ น Peel การคลิกปุ่ ม
Testing บนทูลบาร์ เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Testing ตามรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.6
ฟอร์ มนี ้จะประกอบด้ วย 4 ส่วนคือ
1. Control หรื อ Testing Control เป็ นการควบคุมอัตราการเคลื่อนที่ด้วยตัวแปร 4 ชนิด คือ
- Stroke เป็ นการควบคุมอัตราเร็วของ Crosshead
- Stress เป็ นการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงความเค้ นต่อเวลา
- Strain เป็ นการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครี ยดต่อเวลา
- Force เป็ นการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงต่อเวลา
2. Set Control Value ส่วนนี ้จะทางานสัมพันธ์กบั ส่วนแรก โดยส่วนที่ 2 เป็ นการตังค่
้ าต่าง ๆ ให้ กบั การควบคุมการ
ทดสอบ ประกอบด้ วย
- V1 V2 และ V3 เป็ นอัตราเร็ วของการเคลื่อนที่ ในช่วงต่าง ๆ
- Disp Origin เป็ นการกาหนดจุดเริ่ มต้ นของการควบคุม ด้ วยอัตราเร็ ว V1 โดยมี 3 จุดให้ เลือกตามรู ปที่
3.7 คือ
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ก) Start เป็ นการควบคุมตังแต่
้ เริ่ มต้ นการทดสอบ
ข) 0.3%/Full Scale การควบคุมการทดสอบเริ่ มต้ นเมื่อแรงที่วดั ได้ เพิ่มขึ ้นเท่ากับ 0.003 x
Force Range ที่ได้ กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 3.4 ซึง่ จากหัวข้ อ 3.4 Force Range = 50 kN ดังนัน้
0.003 x Force Range = 150 N
ค) Force การควบคุมการทดสอบเริ่ มต้ นเมื่อแรงที่วดั ได้ เพิ่มขึ ้นเท่ากับค่าแรงที่กาหนด ตามรู ปที่
3.7 คือ 100 N

รู ปที่ 3.7
- CP1 คือจุดตรวจสอบสาหรับการเปลี่ยนอัตราเร็ วเป็ น V2 โดยมี 6 จุดให้ เลือกตามรู ปที่ 3.8 คือ
ก) Off หมายถึงไม่มีการตรวจสอบ ดังนันจะไม่
้
มีการเปลี่ยนอัตราเร็ วจาก V1 เป็ น V2
ข) Displacement หมายถึงการตรวจสอบระยะการเคลื่อนที่ของ Crosshead เท่ากับค่าที่
กาหนด
ค) Strain หมายถึงการตรวจสอบความเครี ยด เท่ากับค่าที่กาหนด ซึง่ จากรู ปที่ 3.8 ได้ กาหนดไว้
เท่ากับ 5 %
ง) Force หมายถึงการตรวจสอบความแรง เท่ากับค่าที่กาหนด
จ) Stress หมายถึงการตรวจสอบความเค้ น เท่ากับค่าที่กาหนด
ฉ) YS หรื อ Yield Strength Point หรื อจุดคราก หมายถึงการตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนที่จนถึง
จุดคราก

รู ปที่ 3.8
- CP2 คือจุดตรวจสอบสาหรับการเปลี่ยนอัตราเร็ วเป็ น V2 โดยมีจดุ ตรวจสอบให้ เลือกเหมือนกับ CP1
3. Break Detection เป็ นการตรวจสอบเงื่อนไขการหยุดการทดสอบ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้ าเงื่อนไข ซึง่ มี 2
เงื่อนไข คือ
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- Sensitivity เป็ นการตรวจสอบอัตราการลดแรงต่อวินาที จากรู ปที่ 3.6 ได้ ตงค่
ั ้ า Sensitivity เท่ากับ
10%/Max/Sec ซึง่ Max ในที่นี ้ หมายถึง ค่าแรงสูงสุดที่วดั ได้
- Level เป็ นการตรวจสอบการลดแรง จนถึงค่าที่กาหนด จากรูปที่ 3.6 ได้ ตงค่
ั ้ า Level เท่ากับ 1%/ Max
4. Break and Limit Action เป็ นการสัง่ ให้ เครื่ องทดสอบทางานหลังจากหยุดการทดสอบของชิ ้นงาน
- เมื่อคลิกเลือก Stop เครื่ องทดสอบจะหยุดทันที หลังจากหยุดการทดสอบของชิ ้นงาน
- เมื่อคลิกเลือก Return เครื่ องทดสอบจะเคลื่อนที่ย้อนกลับมาที่ตาแหน่งเริ่ มต้ น หลังจากหยุดการทดสอบ
ของชิ ้นงาน
3.5.2 กรณีท่ ี Test Mode เป็ น Single และ Test Type เป็ น Peel
ในกรณีที่ Test Mode ถูกกาหนดให้ เป็ น Single และ Test Type เป็ นชนิด Peel การคลิกปุ่ ม Testing บนทูลบาร์
เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Peeling ตามรู ปที่ 3.9

รู ปที่ 3.9
องค์ประกอบของฟอร์ มนี ้ จะเหมือนกับรู ปที่ 3.6 ในหัวข้ อ 3.5.1 ยกเว้ นโหมดการควบคุมจะมีเพียงแบบเดียวคือ
ควบคุมด้ วยตัวแปร Stroke และในส่วนของ Set Control Value จะไม่มี V2 และ CP2 นอกจากนี ้ CP1 ซึง่ เป็ นจุด
ตรวจสอบสาหรับการเปลี่ยนอัตราเร็ วเป็ น V2 จะมี 3 จุดให้ เลือกตามรู ปที่ 3.10 คือ
- Off มีความหมายเหมือนกับ Off ของ CP1 ในหัวข้ อ 3.5.1
- First Peak หมายถึง ค่าแรงสูงสุดแรก
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- Disp มีความหมายเหมือนกับ Displacement ของ CP1 ในหัวข้ อ 3.5.1

รู ปที่ 3.10
3.5.3 กรณีท่ ี Test Mode เป็ น Cycle
ในกรณีที่ Test Mode ถูกกาหนดให้ เป็ น Cycle การคลิกปุ่ ม Testing control บนทูลบาร์ เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม
Method Wizard Cycle ตามรู ปที่ 3.11

รู ปที่ 3.11
ฟอร์ มนี ้ประกอบด้ วย 4 ส่วน เช่นเดียวกับหัวข้ อ 3.5.1
1. Control จะเหมือนกันกับส่วน Control ของหัวข้ อ 3.5.1 ยกเว้ น ในกรณีนี ้ ไม่มีการควบคุมการทดสอบด้ วยความ
เค้ น
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2. Set Control Value จะมี Disp Origin และ V1 เหมือนกันกับส่วน Set Control Value ของหัวข้ อ 3.5.1 นันก็
้ คือจะ
มีอตั ราเร็ วเพียงอัตราเดียวในการควบคุมการเคลื่อนที่ และมีองค์ประกอบอื่น ๆเพิ่มเติม ได้ แก่
- HT1 คือระยะเวลาที่หยุดนิ่งเมื่อเครื่ องทดสอบเคลื่อนมาอยู่ที่ตาแหน่ง Max Point
- HT2 คือระยะเวลาที่หยุดนิ่งเมื่อเครื่ องทดสอบเคลื่อนมาอยู่ที่ตาแหน่ง Min Point
- Max Point คือจุดสูงสุดที่ใช้ ตรวจสอบสาหรับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของเครื่ องทดสอบ โดยมี 4
จุดให้ เลือกตามรู ปที่ 3.12 คือ Force Displacement Stress และ Strain ซึง่ ทัง้ 4 จุดมีความหมาย
เหมือนกับที่ได้ อธิบายไว้ ใน CP1 ของหัวข้ อ 3.5.1

รู ปที่ 3.12
- Min Point คือจุดต่าสุดที่ใช้ ตรวจสอบสาหรับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของเครื่ องทดสอบ
3. Break Detection จะเหมือนกันกับส่วน Break Detection ของหัวข้ อ 3.5.1 ยกเว้ น ในกรณีนี ้ได้ ใช้ จานวนรอบ
ของวัฎจักรในการตรวจสอบ
4. Break and Limit Action จะเหมือนกันกับส่วน Break and Limit Action ของหัวข้ อ 3.5.1
3.5.4 กรณีท่ ี Test Mode เป็ น Step
ในกรณีที่ Test Mode ถูกกาหนดให้ เป็ น Step การคลิกปุ่ ม Testing control บนทูลบาร์ เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method
Wizard Step ตามรู ปที่ 3.13

NRI-PRO-TS50X-XX -20-09-10 (Rev 02)

หน้ า 15

User Guide

Program Universal Testing Machine (Version 4.0)

รู ปที่ 3.13
ฟอร์ มนี ้ประกอบด้ วย 6 ส่วน
1. กราฟแสดงการทางานของแต่ละ Step
2. ตารางข้ อมูลการทางานของแต่ละ Step ซึง่ สอดคล้ องกับกราฟที่แสดง
3. กลุม่ กาหนดเงื่อนไขการทางาน (condition) ประกอบด้ วย CP คือเป็ นตัวแปรสาหรับการตรวจสอบ และ CP
Value ซึง่ เป็ นค่าของตัวแปรที่ต้องการตรวจสอบ สาหรับตัวแปร CP มี 5 ตัวแปรให้ เลือก ตามรู ปที่ 3.14
4. กลุม่ ชนิดของการดาเนินการ (Type) เป็ นการดาเนินการภายหลังจากข้ อมูลการวัด สอดคล้ องกับเงื่อนไขการ
ทางานที่กาหนดตามข้ อ 3 โดยมีการดาเนินการให้ เลือก 3 แบบ คือ Up Down หรื อ Hold สาหรับ Up
หมายถึงทิศทางการกดหรื อดึงเป็ นการเพิ่มแรง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกาหนด Test Type ของ Method Wizard
System ตามหัวข้ อ 3.3 เป็ น Tensile ดังนันการเลื
้
อกการดาเนินการ Up จะหมายถึงการดึงชิ ้นตัวอย่างขึ ้น
ในทางตรงกันข้ าม เมื่อกาหนด Test Type เป็ น Comp ดังนันการเลื
้
อกการดาเนินการ Up จะหมายถึงการกด
ชิ ้นตัวอย่างลง การเลือกการดาเนินการแบบ Down เป็ นการดาเนินการตรงกันข้ าม Up และการเลือกการ
ดาเนินการแบบ Hold เป็ นการควบคุมให้ ชิ ้นตัวอย่างหยุดนิ่ง

รู ปที่ 3.14
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5. กลุม่ กาหนดความเร็ วและกาหนดจุดเริ่ มต้ น โดยความเร็ วที่กาหนด เป็ นการกาหนดให้ กบั ชนิดของการ
ดาเนินการ Up และ Down ตามหัวข้ อ 4 ขณะที่เมื่อเลือก การกาหนดจุดเริ่ มต้ น จะหมายถึงการเก็บบันทึก
ข้ อมูลจะเริ่ มจาก Step นี ้
6. กลุม่ สิ ้นสุดการทดสอบ (Stop) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของ Step เมื่อเลือก Action เป็ น Stop หมายถึงเมื่อ
สิ ้นสุดการทดสอบ แล้ วให้ เครื่ อง Universal Testing Machine หยุดนิ่ง ขณะที่เมื่อเลือก Action เป็ น Return
หมายถึงเมื่อสิ ้นสุดการทดสอบ แล้ วให้ เครื่ อง Universal Testing Machine เคลื่อนที่ย้อนกลับไปที่จดุ เริ่ มต้ น
ตัวอย่างการกาหนดการควบคุมการทดสอบแบบ Step โดย Test Type ของ Method Wizard System ตามหัวข้ อ
3.3 เป็ น Tensile
1. รู ปที่ 3.13 เป็ นการเริ่ มต้ นของ Step ซึง่ เริ่ มต้ นการดาเนินการ (Type) แบบ Up ผู้ใช้ สามารถกาหนดได้ เพียง
อย่างเดียวคือความเร็ ว หลังจากกาหนดความเร็ วตามที่ต้องการแล้ วให้ กดปุ่ มเก็บบันทึก
2. คลิกปุ่ ม เพื่อเพิ่มข้ อมูลสาหรับ Step ถัดไป ตามรู ปที่ 3.15 ซึง่ เป็ น Step ที่ 2 จะเริ่ มการทางานจากกลุม่
กาหนดเงื่อนไขการทางาน โดยเงื่อนไขที่กาหนดจะสัมพันธ์กบั Step ก่อนหน้ า ซึง่ มีความหมายดังนี ้ เครื่ อง
Universal Testing Machine ดึงชิ ้นตัวอย่างขึ ้นด้ วยความเร็ ว 20 มม./นาที ตาม Step แรก จนได้ แรงตามที่
กาหนดในเงื่อนไขของ Step ที่ 2 คือ 100 นิวตัน แล้ วเครื่ องจะดึงชิ ้นตัวอย่างขึ ้นต่อไป โดยเปลี่ยนความเร็ ว
เป็ น 30 มม./นาที
3. คลิกปุ่ ม เพื่อเพิ่มข้ อมูลสาหรับ Step ถัดไป ตามรู ปที่ 3.16 ซึง่ เป็ น Step ที่ 3 เครื่ อง Universal Testing
Machine ดึงชิ ้นตัวอย่างขึ ้นด้ วยความเร็ ว 30 มม./นาที ตาม Step ที่ 2 จนได้ แรงตามที่กาหนดในเงื่อนไขของ
Step ที่ 3 คือ 250 นิวตัน แล้ วเครื่ องจะหยุดนิ่งอยู่กบั ที่ (Hold)
4. คลิกปุ่ ม เพื่อเพิ่มข้ อมูลสาหรับ Step ถัดไป ตามรู ปที่ 3.17 ซึง่ เป็ น Step ที่ 4 เครื่ อง Universal Testing
Machine หยุดนิ่งอยู่กบั ที่ (Hold) ตาม Step ที่ 3 จนถึงเวลาตามที่กาหนดในเงื่อนไขของ Step ที่ 4 คือ 5
วินาที แล้ วเครื่ องจะดึงชิ ้นตัวอย่างลง ด้ วยความเร็ ว 10 มม./นาที
5. คลิกปุ่ ม เพื่อเพิ่มข้ อมูลสาหรับ Step ถัดไป ตามรู ปที่ 3.18 ซึง่ เป็ น Step ที่ 5 เครื่ อง Universal Testing
Machine ดึงชิ ้นตัวอย่างลง ด้ วยความเร็ ว 10 มม./นาที ตาม Step ที่ 4 จนแรงลดลงเหลือตามที่กาหนดใน
เงื่อนไขของ Step ที่ 5 คือ 50 นิวตัน แล้ วเครื่ องจะเปลี่ยนทิศทางดึงชิ ้นตัวอย่างขึ ้น ด้ วยความเร็ ว 40 มม./
นาที
6. คลิกปุ่ ม เพื่อเพิ่มข้ อมูลสาหรับ Step ถัดไป ตามรู ปที่ 3.19 ซึง่ เป็ น Step ที่ 6 หรื อ Step สุดท้ าย เมื่อเลือก
การดาเนินการเป็ น Stop ป้าย CP Value จะเปลี่ยนเป็ น Level การทางานใน Step นี ้ เครื่ อง Universal
Testing Machine ดึงชิ ้นตัวอย่างขึ ้น ด้ วยความเร็ ว 40 มม./นาที ตาม Step ที่ 5 จนกระทังชิ
้ ้นตัวอย่างขาด
แรงที่วดั จะเริ่ มลดลงอย่างรวดเร็ ว และเมื่อแรงลดลงจนถึงตามที่กาหนดในเงื่อนไขของ Step ที่ 6 คือ 20 %
ของค่าแรงสูงสุดที่วดั ได้ แล้ วเครื่ องจะเคลื่อนที่ย้อนกลับไปที่จดุ เริ่ มต้ น
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รู ปที่ 3.15

รู ปที่ 3.16

รู ปที่ 3.17
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รู ปที่ 3.18

รู ปที่ 3.19
3.6 การกาหนด Data Processing
เนื่องจากหัวข้ อนี ้มีรายละเอียดมาก ดังนันจะแยกอธิ
้
บายในบทที่ 4
3.7 การกาหนด Specimen
เมื่อคลิก Method Wizard แล้ วคลิก Specimen จะปรากฎภาพตามรู ปที่ 3.13
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รู ปที่ 3.13

Specimen Shape เป็ นรู ปร่ างของชิ ้นตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ
ซึง่ เลือกได้ จากกล่องคอมโบ โดยมีรูปร่ างทังหมดให้
้
เลือก 9
รู ปแบบ ได้ แก่
1. Plate_Horizontal
2. Plate_Vertical
3. Ring1_Vertical
4. Ring2_Vertical
5. Rod
6 Tube1_Horizontal
7 Tube1_Vertical
8 Tube2_Horizontal
9 Tube2_Vertical

ในแต่ละรูปแบบจะมีภาพกากับด้ านล่าง
3.8 การกาหนด Chart
การคลิกปุ่ ม Chart บนทูลบาร์ เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Chart ตามรู ปที่ 3.14

รู ปที่ 3.14
องค์ประกอบของฟอร์ มนี ้ประกอบด้ วย 4 ส่วนและ 1 ทูลบาร์ ดังนี ้
1. Title ของชาร์ จ (chart) ซึง่ จะถูกใช้ ในการออกรายงาน ผลการทดสอบที่เป็ นกราฟ
2. องค์ประกอบของแกน Y ได้ แก่
- YLabel เป็ นป้ายแสดงของแกน Y
- YParam เป็ นตัวแปรกาหนดค่าของแกน Y ซึง่ มีตวั แปรในกล่องคอมโบให้ เลือก 5 ตัวแปร ตามรู ปที่ 3.15
ได้ แก่ Force (แรง) Stress (ความเค้ น) Stroke (ระยะเคลื่อนที่) Strain (ความเครี ยด) Time (เวลา)
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รู ปที่ 3.15
- YMax ใช้ กาหนดค่าสูงสุดของแกน Y
- YMin .ใช้ กาหนดค่าต่าสุดของแกน Y
3. องค์ประกอบของแกน X จะเหมือนกับแกน Y
4. ChartName หรื อชื่อของชาร์ จ เป็ นส่วนที่บอกถึง ชาร์ จทังหมดที
้
่ได้ ถกู สร้ างขึ ้น เมื่อมีการคลิกปุ่ ม ที่อยู่บนทูล
บาร์ ข้างล่าง ชื่อของชาร์ จจะถูกสร้ างขึ ้นอัตโนมัติ โดยนาชื่อตัวแปรของแกน Y มาเชื่อมต่อกับชื่อตัวแปรของแกน X
และคัน่ ด้ วย_ ข้ อมูลทังหมดที
้
่ได้ กาหนดไว้ จะถูก Save เก็บไว้
ทูลบาร์ ข้างล่างของฟอร์ ม ทาหน้ าที่จดั การกับข้ อมูลของชาร์ จเหมือนกับ หัวข้ อ 2.2
3.9 การออกแบบ Report
เช่นเดีวยกับการกาหนด Data Processing หัวข้ อนี ้มีรายละเอียดมากเช่นกัน ดังนันจะแยกอธิ
้
บายไว้ ในบทที่ 5
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บทที่ 4
การกาหนด Data Processing
ฟอร์ ม Method Wizard Data Processing จะมีด้วยกัน 3 รู ปแบบ ขึ ้นอยู่กบั การกาหนด Test Mode หรื อรู ปแบบการ
ทดสอบ และ Test Type หรื อวิธีการทดสอบ ในแบบฟอร์ มของ Method Wizard System ตามหัวข้ อที่ 3.3
4.1 ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล เมื่อ Test Mode เป็ น Single และ Test Type เป็ นชนิดใดก็ตามยกเว้ น Peel
4.1.1 องค์ ประกอบของฟอร์ ม Data Processing
เมื่อคลิกเมนู Method Wizard แล้ วตามด้ วยคลิกปุ่ ม Data Processing บนทูลบาร์ จะเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard
Data Processing ตามรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1
องค์ประกอบของฟอร์ มนี ้ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
1. Data Processing For Each Specimen หรื อส่วนกาหนดตัวแปรที่ต้องการประมวลผลการทดสอบชิ ้นตัวอย่าง
ในส่วนนี ้จะมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่
- Parameter หรื อตัวแปรที่ต้องการประมวลผล ซึง่ เลือกได้ จากกล่องคอมโบ โดยแต่ละตัวแปรจะอธิบาย
อย่างละเอียดอีกครัง้ ในหัวข้ อถัดไป
- Point 1 และ Point 2 เป็ นจุดที่ใช้ ประกอบในการประมวลผล
- Pass/Fail เป็ นส่วนที่ใช้ ตรวจผลการทดสอบชิ ้นตัวอย่าง โดยเปรี ยบเทียบค่าที่ได้ จากการประมวลผลตัว
แปร กับค่าที่ตงไว้
ั ้ ถ้ าอยู่ในช่วงของ ค่า Lower และค่า Upper หรื อจะถือว่าชิ ้นตัวอย่างนันผ่
้ านการ
ทดสอบ อย่างไรก็ตามส่วนนี ้ยังเป็ นการสงวนเพื่อใช้ ในอนาคต
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- ส่วนแสดงตัวแปรที่ต้องการประมวลผลทังหมดที
้
่เลือกไว้ โดยจะปรากฎอยู่บนกริ ดข้ อมูล
2. Statistics เป็ นส่วนกาหนดสถิติที่ใช้ กบั ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล โดยสถิติที่เลือกจะประมวลผลก็ตอ่ เมื่อ ชิ ้น
ตัวอย่างทดสอบมีจานวนตังแต่
้ 2 ชิ ้นขึ ้นไป สถิติที่กาหนดให้ ใช้ มี 8 ชนิดดังนี ้
- Mean หรื อค่าเฉลี่ย
- Rubber Mean หรื อค่าเฉลี่ยของยาง จะประมวลผลกับชิ ้นตัวอย่างไม่เกิน 4 ชิ ้น โดยจะประมวลผลตามตัว
แปรที่เลือกไว้ ในส่วนที่ 1 กับชิ ้นตัวอย่างทังหมดก่
้
อน แล้ วนาผลที่ได้ เหล่านันมาเรี
้
ยงลาดับจากน้ อยไปหา
มาก ยกตัวอย่างเป็ น a1 a2 a3 และ a4 แล้ วจึงนามาคานวณหาค่า Rubber Mean ซึง่ มีสมการดังนี ้ คือ
ก) สาหรับชิ ้นตัวอย่าง 2 ชิ ้น Rubber Mean = 0.1*a1 + 0.9*a2
ข) สาหรับชิ ้นตัวอย่าง 3 ชิ ้น Rubber Mean = 0.1*a1 + 0.2*a2 + 0.7*a3
ค) สาหรับชิ ้นตัวอย่าง 4 ชิ ้น Rubber Mean = 0.1*a1 + 0.1*a2 + 0.3*a3 + 0.5*a4
- Median หรื อค่ามัธยฐาน หรื อค่ากลางจากการเรี ยงลาดับน้ อยไปหามาก
- Standard Deviation หรื อค่า SD หรื อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- Variant หรื อค่า SD2 หรื อค่าแปรปรวน
- 3 Sigma หรื อค่า SD3
- Max หรื อค่าสูงสุด
- Min หรื อค่าน้ อยสุด
ทูลบาร์ ที่อยู่ด้านล่างของ ส่วนที่ 2 (Pass/Fail) และส่วนที่ 3 (กริ ดข้ อมูล) เป็ นตัวจัดการกับข้ อมูลของ Data
Processing ซึง่ การทางานของปุ่ มต่างๆ ทังหมด
้
จะเหมือนกับในหัวข้ อที่ 2.2
4.1.2 ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล
ในกรณีนี ้ตัวแปรที่ต้องการประมวลผลทังหมดมี
้
ดงั นี ้
- Break เป็ นการหาค่าต่างๆ ที่จดุ ขาดของชิ ้นตัวอย่าง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ ม Break ตามรู ปที่ 4.2
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ
ก) Type หรื อชนิดของตัวแปรที่ต้องการค่า ประกอบด้ วย Force (แรง) Disp (ระยะยืด/หด) Stress (ความเค้ น)
และ Strain (ความเครี ยด)
ข) Parameter มี Name หรื อชื่อตัวแปรที่ต้องการประมวลผล
เมื่อเลือก Type จากข้ อ ก เป็ นตัวใดก็ตาม จะถูกนามาประกอบกับ Break โดยมี _ เป็ นตัวคัน่ กลาง ยกตัวอย่าง
เช่น เมื่อเลือก Type เป็ น Force ชื่อตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Break_Force และเป็ นการหาค่าแรงที่จดุ ขาด
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รู ปที่ 4.2
- EASL หรื อ Elongation At Set Load เป็ นการหาค่าระยะยืด/หด ที่จดุ ของ Load ที่กาหนด เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะ
ปรากฎฟอร์ ม EASL ตามรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน เช่นเดียวกับกรณีของ Break คือ
ก) Type ประกอบด้ วย Disp และ Strain
ข) Parameter ประกอบด้ วย Name หรื อชื่อตัวแปร P1 หรื อ Point 1 เป็ นตัวกาหนดค่าของ Load และ Unit หรื อ
หน่วยวัด เป็ นหน่วยวัดของ P1 ซึง่ มี 2 หน่วยวัดคือ หน่วยวัดแรง และหน่วยวัดความเค้ น
ยกตัวอย่างตามรู ปที่ 4.3 ซึง่ เลือก Type เป็ น Strain P1 เท่ากับ 5000 และ Unit เป็ น N (นิวตัน) ตัวแปรที่
ต้ องการประมวลผลจะถูกสร้ างขึ ้นมีชื่อว่า EASL_Strain และเป็ นหาค่า Strain ที่ตาแหน่งของแรงมีคา่ เท่ากับ
5000 นิวตัน
- LASE หรื อ Load At Set Elongation เป็ นการหาค่า Load ที่ระยะยืด/หดตามที่กาหนด เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะ
ปรากฎฟอร์ ม LASE ตามรู ปที่ 4.4
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน เช่นเดียวกับกรณีของ Break คือ
ก) Type ประกอบด้ วย Force และ Stress
ข) Parameter ประกอบด้ วย Name หรื อชื่อตัวแปร P1 หรื อ Point 1 เป็ นตัวกาหนดค่าของ Elongation และ
Unit หรื อหน่วยวัดเป็ นหน่วยวัดของ P1 ซึง่ มี 2 หน่วยวัดคือ หน่วยวัดระยะยืด/หด และหน่วยวัดความเครี ยด
ยกตัวอย่างตามรู ปที่ 4.4 ซึง่ เลือก Type เป็ น Stress P1 เท่ากับ 5 และ Unit เป็ น % ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล
จะถูกสร้ างขึ ้นมีชื่อว่า LASE_Stress และเป็ นหาค่า Stress ที่ตาแหน่งของความเครี ยดมีคา่ เท่ากับ 5 %
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รู ปที่ 4.4
- Elastic (Standard) หรื อ Elastic Modulus (Standard) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่าง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้
จะปรากฎฟอร์ ม Elastic (Standard) ตามรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบส่วนเดียวคือ Parameter ประกอบด้ วย Name หรื อชื่อตัวแปร P1 หรื อ Point 1
และ P2 หรื อ Point 2 เป็ นตัวกาหนดการคานวณหาค่ามอดูลสั และ Unit หรื อหน่วยวัดเป็ นหน่วยวัดของ P1 และ
P2 ซึง่ มี 4 หน่วยวัดคือ หน่วยวัดระยะยืด/หด หน่วยวัดความเครี ยด หน่วยวัดความเค้ น และหน่วยวัดแรง
เนื่องจากการเก็บข้ อมูลการทดสอบจะเก็บเป็ นลักษณะทีละจุด ดังนันค่
้ า P1 และ P2 จะถูกนามาคานวณหา
ตาแหน่งของจุดที่เก็บข้ อมูล สมมุติว่าตาแหน่งที่คานวณหาของ P1 เป็ น n1 และ P2 เป็ น n2 การคานวณหา ค่า
มอดูลสั จะใช้ วิธีทา Best fit ของค่าความเค้ นและค่าความเครี ยด ที่อยู่ในช่วงตาแหน่ง n1 ถึง n2
- Elastic (Chord) หรื อ Elastic Modulus (Chord) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่าง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะ
ปรากฎฟอร์ ม Elastic (Chord) ตามรู ปที่ 4.6
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รู ปที่ 4.6
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบเหมือนกับ Elastic (Standard) ทุกประการยกเว้ นวิธีการคานวณหาค่ามอดูลสั จะ
ใช้ การคานวณจากค่าความเค้ นและค่าความเครี ยด ที่ตาแหน่ง n1 และ n2 โดยตรง (n1 และ n2 ได้ อธิบายไว้ ใน
หัวข้ อ Elastic (Standard))
- Elastic (Secant) หรื อ Elastic Modulus (Secant) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่าง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะ
ปรากฎฟอร์ ม Elastic (Secant) ตามรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบเหมือนกับ Elastic (Chord) ทุกประการยกเว้ นไม่มีการกาหนดค่า P2 หรื อ Point 2
วิธีการคานวณหาค่ามอดูลสั จะใช้ การคานวณจากค่าความเค้ นและค่าความเครี ยด ที่ตาแหน่งเริ่ มต้ นของการวัด
สมมุติให้ เป็ น n0 และ n1 ได้ จากการคานวณค่า P1
- Elastic (Tangent) หรื อ Elastic Modulus (Tangent) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่าง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้
จะปรากฎฟอร์ ม Elastic (Tangent) ตามรู ปที่ 4.8
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รู ปที่ 4.8
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบเหมือนกับ Elastic (Secant) ทุกประการยกเว้ นวิธีการคานวณหาค่ามอดูลสั จะใช้
การคานวณจากค่าความเค้ นและค่าความเครี ยด ที่ตาแหน่งของ n1 – 1 และ n1 + 1 โดย n1 ได้ จากการคานวณ
ค่า P1
- Elastic (Max) หรื อ Elastic Modulus (Max) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่าง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎ
ฟอร์ ม Elastic (Max) ตามรู ปที่ 4.9
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบเหมือนกับ Elastic (Secant) ทุกประการยกเว้ นการกาหนด P1 หรื อ Point 1 ไม่ได้
เป็ นลักษณะค่าที่ได้ จากการวัด แต่เป็ นการกาหนดจานวน Point หรื อจานวนตาแหน่งของข้ อมูลวัด การ
คานวณหาค่ามอดูลสั จะเริ่ มตังแต่
้ ตาแหน่งเริ่ มต้ น สมมุติให้ เป็ น n1 และ n2 = n1 + P1 จากนันจะค
้ านวณโดยใช้
สมการเดียวกันกับที่คานวณหาค่า Elastic (Chord) เปลี่ยนตาแหน่งของ n1 เป็ นตาแหน่งถัดไปจนถึง ตาแหน่ง
ของจุด Yield (จุดคราก) ในแต่ละตาแหน่งของ n1 ที่เปลี่ยนไปจะมีการคานวณหาค่า Elastic (Chord) แล้ วนาค่า
Elastic (Chord) ทังหมดมาเปรี
้
ยบเทียบหาค่าที่มากสุดเป็ น มอดูลสั ของ Elastic (Max)

รู ปที่ 4.9
- Stiffness (Standard) จะคานวณหาค่าเหมือนกับ Elastic (Standard) ยกเว้ นเปลี่ยนค่า Stress หรื อความเค้ น
เป็ น Force หรื อแรง และเปลี่ยนค่า Strain หรื อความเครี ยด เป็ น Stroke ระยะยืด/หด
- Stiffness (Chord) จะคานวณหาค่าเหมือนกับ Elastic (Chord) ยกเว้ นเปลี่ยนค่า ความเค้ น เป็ นแรง และเปลี่ยน
ค่า ความเครี ยด เป็ นระยะยืด/หด
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- Stiffness (Secant) จะคานวณหาค่าเหมือนกับ Elastic (Secant) ยกเว้ นเปลี่ยนค่า ความเค้ น เป็ นแรง และ
เปลี่ยนค่า ความเครี ยด เป็ นระยะยืด/หด
- Stiffness (Tangent) จะคานวณหาค่าเหมือนกับ Elastic (Tangent) ยกเว้ นเปลี่ยนค่า ความเค้ น เป็ นแรง และ
เปลี่ยนค่า ความเครี ยด เป็ นระยะยืด/หด
- Stiffness (Max) จะคานวณหาค่าเหมือนกับ Elastic (Max) ยกเว้ นเปลี่ยนค่า ความเค้ น เป็ นแรง และเปลี่ยนค่า
ความเครี ยด เป็ นระยะยืด/หด
- Max เป็ นการหาค่าที่จดุ สูงสุดของแรง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ ม Max ตามรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน เหมือนกับกรณีของ Break และตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Max_Force
Max_Stress Max_Disp และ Max_Strain ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
- YP หรื อ Upper Yield Point เป็ นจุด Yield (จุดคราก) สูงสุด เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ ม YP ตามรู ปที่
4.11
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน เช่นเดียวกับกรณีของ Break คือ
ก) Type หรื อชนิดของตัวแปรที่ต้องการค่า ประกอบด้ วย Force (แรง) Disp (ระยะยืด/หด) Stress (ความเค้ น)
และ Strain (ความเครี ยด)
ข) Parameter ประกอบด้ วย Name หรื อชื่อตัวแปร P1 หรื อ Point 1 เป็ นเงื่อนไขในการกาหนดจุด YP และ Unit
หรื อหน่วยวัดของ P1 ซึง่ มี 4 หน่วยคือ
- %/FS เป็ นการกาหนดเงื่อนไขโดยใช้ คา่ แรง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อค่า P1 = 0.1 และ Force Range =
50000 N (จากหัวข้ อ 3.4) แรงที่กาหนด = 50 N ดังนันเมื
้ ่อค่าแรงลดจากจุด Peak เท่ากับ 50 N จะถือ
ว่าจุด Peak นี ้เป็ น YP
- mm เป็ นการกาหนดเงื่อนไขโดยใช้ คา่ Stroke (ระยะยืด/หด) เมื่อค่าแรงลดจากจุด Peak ต่อเนื่อง และ
ค่า Stroke เพิ่มขึ ้นจากจุด Peak จนถึงค่า P1 จะถือว่าจุด Peak นี ้เป็ น YP
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- % เป็ นการกาหนดเงื่อนไขโดยใช้ คา่ Strain (ความเครี ยด) เมื่อค่าแรงลดจากจุด Peak ต่อเนื่อง และค่า
Strain เพิ่มขึ ้นจากจุด Peak จนถึงค่า P1 จะถือว่าจุด Peak นี ้เป็ น YP
- Points เป็ นการกาหนดเงื่อนไขโดยใช้ จานวนจุดข้ อมูล เมื่อค่าแรงลดจากจุด Peak ต่อเนื่อง และจานวน
จุดข้ อมูลเพิ่มขึ ้นจากจุด Peak จนถึงค่า P1 จะถือว่าจุด Peak นี ้เป็ น YP

รู ปที่ 4.11
- LYP หรื อ Lower Yield Point เป็ นจุด Yield (จุดคราก) ต่าสุด ซึง่ เป็ นการกาหนดต่อจากจุด YP เมื่อค่าแรงลดลง
จากจุด Peak ต่อเนื่องจนถึงจุดต่าสุดแล้ วกลับเริ่ มเพิ่มขึ ้น จุดต่าสุดจุดนี ้ถือว่าเป็ นจุด LYP เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะ
ปรากฎฟอร์ ม LYP ตามรู ปที่ 4.12
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน เหมือนกับกรณีของ Break และตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น LYP_Force
LYP_Stress LYP_Disp และ LYP_Strain ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก

รู ปที่ 4.12
- YS หรื อ Yield Strength หรื อความแรงคราก เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ ม YS ตามรู ปที่ 4.13
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รู ปที่ 4.13
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน เช่นเดียวกับกรณีของ Break คือ
ก) Type หรื อชนิดของตัวแปรที่ต้องการค่า ประกอบด้ วย Force (แรง) Disp (ระยะยืด/หด) Stress (ความเค้ น)
และ Strain (ความเครี ยด)
ข) Parameter ประกอบด้ วย Name หรื อชื่อตัวแปร P1 หรื อ Point 1 เป็ นเงื่อนไขในการกาหนดจุด YS และ Unit
หรื อหน่วยวัดของ P1 มีเพียงหน่วยเดียวคือ % ดังนัน้ จึงเป็ นค่าของ Strain
การคานวณหาค่า YS จะเริ่ มจากการคานวณหาค่า Elastic Modulus แล้ วพล็อตกราฟของ Elastic Modulus เมื่อ
เลื่อนเส้ นกราฟนี ้มาทางขวาเท่ากับค่า P1 และตรวจสอบจุดตัดของเส้ นกราฟนี ้กับข้ อมูลผลการทดสอบ จะได้ จดุ
YS
- Energy to Break เป็ นการคานวณหาค่าพลังงานจากจุดเริ่ มต้ นทดสอบจนถึงจุดที่ชิ ้นงานขาด ดังนันจะต้
้ องหา
ตาแหน่งข้ อมูลที่ชิ ้นงานขาดก่อน แล้ วจึงคานวณหาพื ้นที่ใต้ กราฟของกราฟ Force_Stroke
- Energy to Maximum เป็ นการคานวณหาค่าพลังงานจากจุดเริ่ มต้ นทดสอบจนถึงจุดที่เกิดแรงสูงสุด ดังนันจะต้
้ อง
หาตาแหน่งข้ อมูลที่เกิดแรงสูงสุดก่อน แล้ วจึงคานวณหาพื ้นที่ใต้ กราฟของกราฟ Force_Stroke
- Energy to YS เป็ นการคานวณหาค่าพลังงานจากจุดเริ่ มต้ นทดสอบจนถึงจุด YS ดังนันจะต้
้ องหาจุด YS ก่อน
แล้ วจึงคานวณหาพื ้นที่ใต้ กราฟของกราฟ Force_Stroke
4.2 ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล เมื่อ Test Mode เป็ น Single และ Test Type เป็ น Peel
4.2.1 องค์ ประกอบของฟอร์ ม Data Processing
เมื่อคลิกเมนู Method Wizard แล้ วตามด้ วยคลิกปุ่ ม Data Processing บนทูลบาร์ จะเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard
Data Processing Form For Peeling ตามรู ปที่ 4.14
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รู ปที่ 4.14
องค์ประกอบของฟอร์ มนี ้ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
1. Peel Method Intervals เป็ นส่วนกาหนดกลุม่ ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั Interval หรื อช่วงของการ
ประมวลผลที่เลือก ในส่วนนี ้จะมีองค์ประกอบหลัก ได้ แก่
- Intervals หรื อช่วงของการประมวลผล โดยในกล่องคอมโบมีให้ เลือก 4 ชนิด ได้ แก่
ก) None จะไม่มีการแบ่งช่วง เมื่อเลือก Interval นี ้ ตัวแปรที่ใช้ ประมวลผลการทดสอบชิ ้นตัวอย่างจะ
ประกอบด้ วย First Peak, PeelMax, PeelMin, Peak Mean, All Mean, Valley Mean และ PeelEnergy
ข) 2 จะแบ่งช่วงการประมวลผลออกเป็ น 2 ช่วง เมื่อเลือก Interval นี ้ ตัวแปรที่ใช้ ประมวลผลการทดสอบชิ ้น
ตัวอย่างจะประกอบด้ วย Peek_1, Peek_2, Peak Mean และ Node_1
ค) 3 จะแบ่งช่วงการประมวลผลออกเป็ น 3 ช่วง เมื่อเลือก Interval นี ้ ตัวแปรที่ใช้ ประมวลผลการทดสอบชิ ้น
ตัวอย่างจะประกอบด้ วย Peek_1, Peek_2, Peek_3, Peak Mean, Node_1, Node_2 และ Node Mean
ง) 4 จะแบ่งช่วงการประมวลผลออกเป็ น 4 ช่วง เมื่อเลือก Interval นี ้ ตัวแปรที่ใช้ ประมวลผลการทดสอบชิ ้น
ตัวอย่างจะประกอบด้ วย Peek_1, Peek_2, Peek_3, Peek_4, Peak Mean, Node_1, Node_2, Node_3
และ Node Mean
- Sensitivity เป็ นเงื่อนไขที่ใช้ กาหนด Peak หรื อจุดสูงสุด และ Valley หรื อจุดต่าสุดของแรง
- Initial Limit หรื อส่วนกาหนดจุดเริ่ มต้ นของการประมวลผล โดยในกล่องคอมโบมีให้ เลือก 3 ชนิด ได้ แก่
ก) Off หมายถึง จุดเริ่ มต้ นของการประมวลผล กาหนดจากตาแหน่งเริ่ มต้ นของการวัด
ข) First Peak หมายถึงจุดเริ่ มต้ นของการประมวลผล กาหนดจากตาแหน่งที่เกิด First Peak
ค) Disp หมายถึงจุดเริ่ มต้ นของการประมวลผล กาหนดจาก Stroke (ระยะยืดหรื อหด)
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- Ending Limit หรื อส่วนกาหนดจุดสุดท้ ายของการประมวลผล
ก) Off หมายถึง จุดสุดท้ ายของการประมวลผล กาหนดจากตาแหน่งสุดท้ ายของการวัด
ข) Disp หมายถึงจุดสุดท้ ายของการประมวลผล กาหนดจาก Stroke (ระยะยืดหรื อหด)
2. Data Processing For Each Specimen หรื อส่วนกาหนดตัวแปรที่ต้องการประมวลผลการทดสอบชิ ้นตัวอย่าง
ในส่วนนี ้จะมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่
- Parameter หรื อตัวแปรที่ต้องการประมวลผล ซึง่ เลือกได้ จากกล่องคอมโบ โดยแต่ละตัวแปรจะอธิบาย
อย่างละเอียดอีกครัง้ ในหัวข้ อถัดไป
- Pass/Fail เป็ นส่วนที่ใช้ ตรวจผลการทดสอบชิ ้นตัวอย่าง โดยเปรี ยบเทียบค่าที่ได้ จากการประมวลผลตัว
แปร กับค่าที่ตงไว้
ั ้ ถ้ าอยู่ในช่วงของ ค่า Lower และค่า Upper หรื อจะถือว่าชิ ้นตัวอย่างนันผ่
้ านการ
ทดสอบ อย่างไรก็ตามส่วนนี ้ยังเป็ นการสงวนเพื่อใช้ ในอนาคต
- ส่วนแสดงตัวแปรที่ต้องการประมวลผลทังหมดที
้
่เลือกไว้ โดยจะปรากฎอยู่บนกริ ดข้ อมูล
3. Statistics เป็ นส่วนกาหนดสถิติที่ใช้ กบั ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล โดยสถิติที่เลือกจะประมวลผลก็ตอ่ เมื่อ ชิ ้น
ตัวอย่างทดสอบมีจานวนตังแต่
้ 2 ชิ ้นขึ ้นไป สถิติที่กาหนดให้ ใช้ มี 7 ชนิดดังนี ้
- Mean หรื อค่าเฉลี่ย
- Median หรื อค่ามัธยฐาน หรื อค่ากลางจากการเรี ยงลาดับน้ อยไปหามาก
- Standard Deviation หรื อค่า SD หรื อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- Variant หรื อค่า SD2 หรื อค่าแปรปรวน
- 3 Sigma หรื อค่า SD3
- Max หรื อค่าสูงสุด
- Min หรื อค่าน้ อยสุด
4.2.2 ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล เมื่อ Peel Method Interval เป็ น None
- First Peak เป็ นจุดสูงสุดแรกที่ตรวจพบโดยเงื่อนไข Sensitivity เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ ม First
Peak ตามรู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.15
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-

-

-

-

-

4.2.3
-

โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ
ก) Type หรื อชนิดของตัวแปรที่ต้องการค่า ประกอบด้ วย Force (แรง) และ Stress (ความเค้ น)
ข) Parameter มี Name หรื อชื่อตัวแปรที่ต้องการประมวลผล
เมื่อเลือก Type จากข้ อ ก เป็ นตัวใดก็ตาม จะถูกนามาประกอบกับ First Peak โดยมี _ เป็ นตัวคัน่ กลาง
ดังนันตั
้ วแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น First Peak_Force และ First Peak_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปร
ที่เลือก
Peel Max เป็ นจุดสูงที่สดุ กาหนดในช่วง Initial Limit ถึง Ending Limit โดยไม่นา First Peak มา
พิจารณา เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะ
ถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Peel Max_Force และ PeelMax_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
Peel Min เป็ นจุดต่าที่สดุ กาหนดในช่วง Initial Limit ถึง Ending Limit เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎ
ฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น PeelMin_Force และ
PeelMin_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
Peak Mean เป็ นค่าเฉลี่ยของ ค่า Peak ทังหมด
้
กาหนดในช่วง Initial Limit ถึง Ending Limit โดยไม่นา
First Peak มาพิจารณา เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่
4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Peak Mean_Force และ Peak Mean_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัว
แปรที่เลือก
All Mean เป็ นค่าเฉลี่ยของค่า Peak และค่า Valley ทังหมด
้
กาหนดในช่วง Initial Limit ถึง Ending
Limit โดยไม่นา First Peak มาพิจารณา เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First
Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น All Mean_Force และ All Mean_Stress ขึ ้นอยู่กบั
Type ของตัวแปรที่เลือก
Valley Mean เป็ นค่าเฉลี่ยของค่า Valley ทังหมด
้
กาหนดในช่วง Initial Limit ถึง Ending Limit เมื่อ
เลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น
Valley Mean_Force และ Valley Mean_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
PeelEnergy เป็ นการคานวณหาค่าพลังงานของการฉีก จาก Initial Limit ถึง Ending Limit โดยการ
คานวณหาพื ้นที่ใต้ กราฟของกราฟ Force_Stroke
ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล เมื่อ Peel Method Interval ไม่ เป็ น None
Peak_1 เป็ นจุดสูงที่สดุ กาหนดในช่วง Interval แรก โดยไม่นา First Peak มาพิจารณา เมื่อเลือกตัวแปร
นี ้จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น
Peak_1_Force และ Peak_1_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
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- Peak_2 เป็ นจุดสูงที่สดุ กาหนดในช่วง Interval ที่ 2 เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ ม
ของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Peak_2_Force และ Peak_2_Stress ขึ ้นอยู่
กับ Type ของตัวแปรที่เลือก
- Peak_3 เป็ นจุดสูงที่สดุ กาหนดในช่วง Interval ที่ 3 เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ ม
ของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Peak_3_Force และ Peak_3_Stress ขึ ้นอยู่
กับ Type ของตัวแปรที่เลือก
- Peak_4 เป็ นจุดสูงที่สดุ กาหนดในช่วง Interval ที่ 4 เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ ม
ของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Peak_4_Force และ Peak_4_Stress ขึ ้นอยู่
กับ Type ของตัวแปรที่เลือก
- Node_1 เป็ นจุดที่แบ่งช่วง ระหว่างช่วง Interval แรก และ ช่วง Interval ที่ 2 เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะ
ปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Node_1_Force
และ Node_1_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
- Node_2 เป็ นจุดที่แบ่งช่วง ระหว่างช่วง Interval ที่ 2 และ ช่วง Interval ที่ 3 เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎ
ฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Node_1_Force และ
Node_1_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
- Node_3 เป็ นจุดที่แบ่งช่วง ระหว่างช่วง Interval ที่ 3 และ ช่วง Interval ที่ 4 เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎ
ฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Node_1_Force และ
Node_1_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
- Peak Mean เป็ นค่าเฉลี่ย ที่คานวณจากค่า Peak ของแต่ละช่วง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ ม
เหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Peak Mean_Force และ
Peak Mean_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
- Node Mean เป็ นค่าเฉลี่ย ที่คานวณจากค่า Node ของแต่ละช่วง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎฟอร์ ม
เหมือนกับฟอร์ มของ First Peak ตามรู ปที่ 4.15 ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Node Mean_Force และ
Node Mean_Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
4.3 ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล เมื่อ Test Mode เป็ น Cycle
4.3.1 องค์ ประกอบของฟอร์ ม Data Processing
เมื่อคลิกเมนู Method Wizard แล้ วตามด้ วยคลิกปุ่ ม Data Processing บนทูลบาร์ จะเปิ ดฟอร์ ม Method
Wizard Data Processing เหมือนกับหัวข้ อ 4.1 ตามรู ปที่ 4.1 ดังนันองค์
้ ประกอบของฟอร์ มจะเหมือนกันทุก
ประการ
4.3.2 ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล
- Max เป็ นการหาค่าที่จดุ สูงสุดของแรง ซึง่ เหมือนกับตัวแปร Max จากหัวข้ อ4.1.2
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- Min เป็ นการหาค่าที่จดุ ต่าสุดของแรง เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ ม Min ซึง่ เหมือนกับรู ปที่ 4.10
จากหัวข้ อ4.1.2 ยกเว้ นเปลี่ยนจากคาว่า Max เป็ น Min และตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น Min_Force
Min_Stress Min_Disp และ Min_Strain ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
- EASL_I หรื อ Elongation At Set Load เมื่ออยู่ในช่วงแรงเพิ่มขึ ้น เป็ นการหาค่าระยะยืด/หด ที่จดุ ของ
Load และ หมายเลข cycle (วัฎจักร) ตามที่กาหนด เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ ม EASL_I ตามรู ป
ที่ 4.16

รู ปที่ 4.16
โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
ก)
Type ประกอบด้ วย Disp และ Strain
ข)
Parameter ประกอบด้ วย Name หรื อชื่อตัวแปร P1 หรื อ Point 1 เป็ นตัวกาหนดค่าของ Load
และ Cy No หรื อ Cycle No หรื อ หมายเลขววัฎจักร และ Unit หรื อหน่วยวัด เป็ นหน่วยวัดของ
P1 ซึง่ มี 2 หน่วยวัดคือ หน่วยวัดแรง และหน่วยวัดความเค้ น
ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น EASL_I_Disp และ EASL_I_Strain ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
- EASL_D หรื อ Elongation At Set Load เมื่ออยู่ในช่วงที่แรงลดลง เป็ นการหาค่าระยะยืด/หด ที่จดุ ของ
Load และ หมายเลข cycle (วัฎจักร) ตามที่กาหนด เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ ม
ของ EASL_I ตามรู ปที่ 4.16 ยกเว้ นเปลี่ยนจากคาว่า EASL_I เป็ น EASL_D และตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้น
เป็ น EASL_D_Disp และ EASL_D_Strain ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
- LASE_I หรื อ Load At Set Elongation เมื่ออยู่ในช่วงแรงเพิ่มขึ ้น เป็ นการหาค่า Load ที่ระยะยืด/หด
และ หมายเลข cycle (วัฎจักร) ตามที่กาหนด เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ ม LASE_I ตามรู ปที่
4.17
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รู ปที่ 4.17

-

-

โดยฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
ก) Type ประกอบด้ วย Force และ Stress
ข) Parameter ประกอบด้ วย Name หรื อชื่อตัวแปร P1 หรื อ Point 1 เป็ นตัวกาหนดค่าของ Elongation
และ Cy No หรื อ Cycle No หรื อ หมายเลขววัฎจักร และ Unit หรื อหน่วยวัด เป็ นหน่วยวัดของ P1 ซึง่
มี 2 หน่วยวัดคือ หน่วยวัดระยะยืด/หด และหน่วยวัดความเครี ยด
ตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น LASE_I_Disp และ LASE_I_Strain ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
LASE_D หรื อ Load At Set Elongation เมื่ออยู่ในช่วงที่แรงลดลง เป็ นการหาค่า Load ที่ระยะยืด/หด และ
หมายเลข cycle (วัฎจักร) ตามที่กาหนด เมื่อเลือกตัวแปรนี ้ จะปรากฎฟอร์ มเหมือนกับฟอร์ มของ LASE_I
ตามรู ปที่ 4.17 ยกเว้ นเปลี่ยนจากคาว่า LASE_I เป็ น LASE_D และตัวแปรจะถูกสร้ างขึ ้นเป็ น LASE_D_
Force และ LASE_D_ Stress ขึ ้นอยู่กบั Type ของตัวแปรที่เลือก
Energy_I เป็ นการคานวณหาค่าพลังงานจากจุดเริ่ มต้ นทดสอบจนถึงจุดที่สิ ้นสุดการทดสอบ โดยคานวณ
เฉพาะในช่วงแรงเพิ่มขึ ้น
Energy_D เป็ นการคานวณหาค่าพลังงานจากจุดเริ่ มต้ นทดสอบจนถึงจุดที่สิ ้นสุดการทดสอบ โดยคานวณ
เฉพาะในช่วงแรงลดลง
Hysteresis เป็ นการคานวณหาค่าพลังงานที่สญ
ู เสีย ค่า Hysteresis = Energy_I - Energy_D

4.4 ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล เมื่อ Test Mode เป็ น Step
4.4.1 องค์ ประกอบของฟอร์ ม Data Processing
เมื่อคลิกเมนู Method Wizard แล้ วตามด้ วยคลิกปุ่ ม Data Processing บนทูลบาร์ จะเปิ ดฟอร์ ม Method
Wizard Data Processing เหมือนกับหัวข้ อ 4.1 ตามรู ปที่ 4.1 ดังนันองค์
้ ประกอบของฟอร์ มจะเหมือนกันทุก
ประการ
4.4.2 ตัวแปรที่ต้องการประมวลผล
- Max เป็ นการหาค่าที่จดุ สูงสุดของแรง ซึง่ เหมือนกับตัวแปร Max จากหัวข้ อ4.1.2
- Break เป็ นการหาค่าต่างๆ ที่จดุ ขาดของชิ ้นตัวอย่าง ซึง่ เหมือนกับตัวแปร Break จากหัวข้ อ4.1.2
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บทที่ 5
การออกแบบรายงาน
5.1 รู้ จักปุ่ มคอนโทรล
เมื่อคลิกเมนู Method Wizard แล้ วตามด้ วยคลิกปุ่ ม Report บนทูลบาร์ จะเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Report ตาม
รู ปที่ 5.1

รู ปที่ 5.1
จากรู ปปุ่ มคอนโทรลมีอยู่ 3 กลุม่ คือ
1. Page Control เป็ นปุ่ มควบคุมการเพิ่ม และลบหน้ ารายงาน การตังค่
้ า Margin หรื อขอบหน้ ากระดาษ การตัง้
Header และ Footer ของหน้ ากระดาษ
2. Control เป็ นปุ่ มควบคุมการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในรายงาน
3. ปุ่ มควบคุมการเลื่อนหน้ า และการขยายรายงาน
5.2 การกาหนดคุณสมบัตขิ องข้ อความ
จากรู ปที่ 5.2 เป็ นส่วนการควบคุมคุณสมบัติการแสดงข้ อความหรื อ Field ข้ อมูล ดังนี ้
- Alignment หรื อการวางตาแหน่งของข้ อความหรื อ Field ข้ อมูล ซึง่ กล่องคอมโบมีให้ เลือก 3 ชนิด ได้ แก่ Left (ซ้ าย)
Right (ขวา) Center (กึง่ กลาง)
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- Font หรื อรู ปแบบตัวอักษร กล่องข้ อความของ Font ได้ บอกถึงชื่อ ขนาดและรู ปแบบของ Font ที่ใช้ เมื่อต้ องการ
เปลี่ยน ให้ คลิกปุ่ มด้ านขวามือ จะปรากฎฟอร์ มของ Font ให้ กาหนดใหม่
- Font Color เป็ นสีที่ใช้ แสดงข้ อความหรื อ Field ข้ อมูล สามารถเลือกได้ จากกล่องคอมโบ
- Text เป็ นข้ อความที่ต้องการให้ แสดง สาหรับ Field ข้ อมูล จะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมในการกาหนด Field ข้ อมูลที่
ต้ องการแสดงบนรายงาน

รู ปที่ 5.2
5.3 ปุ่ มควบคุมการเลื่อนหน้ า และการขยายรายงาน
ปุ่ มควบคุมการเลื่อนหน้ า และการขยายรายงาน ได้ แสดงให้ เห็นตามรู ปที่ 5.3

รู ปที่ 5.3
การควบคุมการเลื่อนหน้ ารายงานด้ วยปุ่ มต่างๆ เป็ นดังนี ้
- ปุ่ ม << ใช้ ในการเลื่อนรายงานไปหน้ าแรก
- ปุ่ ม >> ใช้ ในการเลื่อนรายงานไปหน้ าสุดท้ าย
- ปุ่ ม < ใช้ ในการเลื่อนรายงานย้ อนกลับไป 1 หน้ า
- ปุ่ ม > ใช้ ในการเลื่อนรายงานไปหน้ าถัดไป 1 หน้ า
การขยายรายงาน ให้ เลือกจากกล่องคอมโบ
5.4 Page Control
ปุ่ มควบคุมหน้ ารายงาน ได้ แสดงให้ เห็นตามรู ปที่ 5.4

รู ปที่ 5.4
ปุ่ มควบคุมหน้ ารายงาน ประกอบด้ วย
- Page เมื่อคลิกปุ่ มนี ้ จะปรากฎฟอร์ มสาหรับกาหนดคุณสมบัติของหน้ ารายงานตามรู ปที่ 5.5

NRI-PRO-TS50X-XX -20-09-10 (Rev 02)

หน้ า 38

User Guide

Program Universal Testing Machine (Version 4.0)

รู ปที่ 5.5
ฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
ก) Page size ใช้ กาหนดขนาดกระดาษที่ใช้ ในรายงาน ซึง่ เลือกได้ จากกล่องคอมโบ
ข) Header ใช้ กาหนดข้ อความส่วนหัวของหน้ ารายงาน
ค) Footer ใช้ กาหนดข้ อความส่วนท้ ายของหน้ ารายงาน
เมื่อต้ องการให้ ข้อความแสดงให้ พิมพ์ลงในช่อง Text
- Margin เมื่อคลิกปุ่ มนี ้ จะปรากฎฟอร์ มสาหรับกาหนดคุณสมบัติของหน้ ารายงานตามรู ปที่ 5.6

รู ปที่ 5.6
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ฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
ก) Orientation หรื อรูปแบบการวางหน้ ากระดาษ มี 2 รู ปแบบ คือ Portrait (ตามยาว) และ Landscape (ตาม
ขวาง)
ข) Margin ใช้ กาหนดขอบหน้ ากระดาษของหน้ ารายงาน ประกอบด้ วย Margin Left (กันหน้
้ า), Margin Right (กัน้
หลัง), Margin Top (กันบน),
้
Margin Bottom (กันล่
้ าง), Margin Header (กันข้
้ อความส่วนหัว) และ Margin
Footer (กันข้
้ อความส่วนท้ าย)
- Add เป็ นการเพิ่มหน้ ารายงาน
- Delete เป็ นการลบหน้ ารายงาน หน้ าปั จจุบนั ที่เปิ ดอยู่
5.5 Control
ปุ่ มควบคุมปุ่ มควบคุมการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆบนหน้ ารายงาน ได้ แสดงให้ เห็นตามรู ปที่ 5.7

รู ปที่ 5.7
ปุ่ มควบคุมการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆบนหน้ ารายงาน ได้ แก่
- Label หรื อป้ายข้ อความ
- Field หรื อ Field ข้ อมูล
- Line หรื อการวาดเส้ น
- Box หรื อการวาดกล่องสี่เหลี่ยม
- Image หรื อภาพ
- Graph หรื อกราฟแสดงข้ อมูลการทดสอบ
- GLegend หรื อ Graph Legend
- Table หรื อตารางแสดงข้ อมูล
เมื่อต้ องการวางองค์ประกอบใดลงบนรายงาน ให้ คลิกที่ปมองค์
ุ่
ประกอบนันแล้
้ วนาไปวางบนหน้ ารายงาน และ
เมื่อต้ องการแก้ ไของค์ประกอบที่อยู่บนหน้ ารายงาน ให้ คลิกที่องค์ประกอบนันบนหน้
้
ารายงานโดยตรง องค์ประกอบที่
ถูกคลิกจะเปลี่ยนเป็ นสีแดง ซึง่ หมายถึงอยู่ในสถานะแอคทีฟ และพร้ อมที่จะได้ รับการแก้ ไขข้ อมูล และเมื่อแก้ ไขข้ อมูล
เสร็ จแล้ ว ให้ คลิกที่ตาแหน่งใดๆ นอกองค์ประกอบนัน้ องค์ประกอบที่ได้ รับการแก้ ไขจะเปลี่ยนสถานะเป็ นไม่แอคทีฟ
และอัพเดตข้ อมูล
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5.5.1 Label
5.5.1.1 การวาง Label บนหน้ ารายงาน
ให้ คลิกที่ปมควบคุ
ุ่
ม Label ตามรู ปที่ 5.7 แล้ วคลิกที่ตาแหน่งใดๆ บนหน้ ารายงานที่ต้องการวาง Label
5.5.1.2 การแก้ ไขคุณสมบัติของ Label
ให้ คลิก Label บนหน้ ารายงาน ที่ต้องการแก้ ไข Label จะเปลี่ยนจากพื ้นสีขาวเป็ นสีแดง ซึง่ หมายถึงอยู่
ในสถานะแอคทีฟ คุณสมบัติของ Label ที่อยู่ด้านซ้ ายมือของหน้ ารายงาน จะปรากฎให้ แก้ ไขได้ ตามรู ปที่
5.8
รู ปที่ 5.8(ก) ได้ แสดงคุณสมบัติของ Label ซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี ้
- Alignment, Font และ Font Color ได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อ 5.2
- Text เป็ นส่วนข้ อความที่แสดงบน Label
- Pos X เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของ Label ตามแนวนอนของหน้ ารายงาน
- Pos Y เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของ Label ตามแนวตังของหน้
้
ารายงาน
- Width เป็ นส่วนบอกความกว้ างของ Label
- Height เป็ นส่วนบอกความสูงของ Label
รู ปที่ 5.8(ข) ได้ แสดงสถานะแอคทีฟของ Label รวมทังมี
้ เส้ นคูข่ นานทังแนวนอน
้
และแนวตัง้ เพื่อช่วยในการวาง
ตาแหน่งของ Label
( )

()

รู ปที่ 5.8
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5.5.1.2 การย้ ายตาแหน่งของ Label
เมื่อคลิก Label บนหน้ ารายงานให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ ให้ เลื่อนเมาส์อยู่บน Label นี ้ กระทัง้ cursor
(ตัวชี ้ตาแหน่งของเมาส์) เปลี่ยนรู ปร่ างเป็ น
ให้ คลิกเม้ าส์ค้างไว้ แล้ วจึงลาก Label นี ้ ไปวางที่
ตาแหน่งใหม่ที่ต้องการ
อีกวิธีคือการพิมพ์แก้ ไขคุณสมบัติ Pos X และ Pos Y ของ Label โดยตรง
5.5.1.3 การเปลี่ยนขนาดของ Label
เมื่อคลิก Label บนหน้ ารายงานให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ ให้ เลื่อนเมาส์อยู่บริ เวณขอบของ Label นี ้ กระ
ทัง้ cursor (ตัวชี ้ตาแหน่งของเมาส์) เปลี่ยนรู ปร่ างเป็ น หรื อ ให้ คลิกเม้ าส์ค้างไว้ แล้ วจึงลากเส้ น
ขอบของ Label นี ้ กระทังได้
้ ขนาดใหม่ที่ต้องการ
อีกวิธีคือการพิมพ์แก้ ไขคุณสมบัติ Width และ Height ของ Label โดยตรง
5.5.2 Field
5.5.2.1 การวาง Field ข้ อมูลบนหน้ ารายงาน
ให้ คลิกที่ปมควบคุ
ุ่
ม Field ตามรู ปที่ 5.7 แล้ วคลิกที่ตาแหน่งใดๆ บนหน้ ารายงานที่ต้องการวาง Field
5.5.2.2 การแก้ ไขคุณสมบัติของ Field ข้ อมูล
ให้ คลิก Field บนหน้ ารายงาน ให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ คุณสมบัติของ Field ที่อยู่ด้านซ้ ายมือของหน้ า
รายงาน จะปรากฎให้ แก้ ไขได้ ตามรู ปที่ 5.9

รู ปที่ 5.9
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คุณสมบัติของ Field เหมือนกับ Label ต่างกันตรงที่ คุณสมบัติ Text ของ Field ไม่สามารถเข้ าไปแก้ ไขได้ และมี
คุณสมบัติ Field Data Name หรื อชื่อ Field ข้ อมูลเพิ่มเข้ ามา กล่องคอมโบมีชื่อ Field ข้ อมูลจานวนมากให้ เลือก
โดยเป็ น Field ข้ อมูล ที่ได้ จาก Testing Wizard ซึง่ เป็ นเมนูที่จะอธิบายในบทถัดไป
5.5.2.3 การย้ ายตาแหน่ง และการเปลีย่ นขนาดของ Field ข้ อมูล
ใช้ วิธีการเดียวกับ Label
5.5.3 Line
5.5.3.1 การวาดเส้ นบนหน้ ารายงาน
ให้ คลิกที่ปมควบคุ
ุ่
ม Line ตามรู ปที่ 5.7 แล้ วคลิกที่ตาแหน่งใดๆ บนหน้ ารายงานที่ต้องการวาดเส้ น
5.5.3.2 การแก้ ไขคุณสมบัติของ Line
ให้ คลิกเส้ นบนหน้ ารายงาน ให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ คุณสมบัติของเส้ นที่อยู่ด้านซ้ ายมือของหน้ ารายงาน
จะปรากฎให้ แก้ ไขได้ ตามรู ปที่ 5.10

รู ปที่ 5.10
รู ปที่ 5.10 ได้ แสดงคุณสมบัติของเส้ นซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี ้
- Pos X เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของเส้ นตามแนวนอนของหน้ ารายงาน
- Pos Y เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของเส้ นตามแนวตังของหน้
้
ารายงาน
- Width เป็ นส่วนบอกความกว้ างของเส้ น
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- Height เป็ นส่วนบอกความสูงของเส้ น
- Color หรื อสีของเส้ น
- Style หรื อรู ปแบบของเส้ น
- Line Width หรื อความหนาของเส้ น
- Vertical เป็ นการกาหนดแนวการวาดเส้ น ถ้ าคลิกกล่องสี่เหลี่ยมด้ านหน้ าให้ มีเครื่ องหมายถูกเส้ นจะถูก
วาดในแนวตัง้ แต่ถ้ากล่องสี่เหลี่ยมด้ านหน้ าไม่มีเครื่ องหมายถูกเส้ นจะถูกวาดในแนวนอน
5.5.3.3 การย้ ายตาแหน่ง และการเปลีย่ นขนาดของ Line
ใช้ วิธีการเดียวกับ Label
5.5.4 Box
5.5.4.1 การวางกล่องสี่เหลี่ยมบนหน้ ารายงาน
ให้ คลิกที่ปมควบคุ
ุ่
ม Box ตามรู ปที่ 5.7 แล้ วคลิกที่ตาแหน่งใดๆ บนหน้ ารายงานที่ต้องการวาดกล่อง
สี่เหลี่ยม
5.5.4.2 การแก้ ไขคุณสมบัติของกล่องสีเ่ หลี่ยม
ให้ คลิกกล่องสี่เหลี่ยมบนหน้ ารายงาน ให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ คุณสมบัติของกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้าน
ซ้ ายมือของหน้ ารายงาน จะปรากฎให้ แก้ ไขได้ คุณสมบัติของกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนกับ คุณสมบัติของ
เส้ นทุกประการ
5.5.4.3 การย้ ายตาแหน่ง และการเปลีย่ นขนาดของ Field ข้ อมูล ใช้ วธิ ีการเดียวกับ Label
5.5.5 Image
5.5.5.1 การวางภาพบนหน้ ารายงาน
ให้ คลิกที่ปมควบคุ
ุ่
ม Image ตามรู ปที่ 5.7 แล้ วคลิกที่ตาแหน่งใดๆ บนหน้ ารายงานที่ต้องการวางภาพ
5.5.5.2 การแก้ ไขคุณสมบัติของ Image
ให้ คลิกภาพบนหน้ ารายงาน ให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ คุณสมบัติของภาพที่อยู่ด้านซ้ ายมือของหน้ า
รายงาน จะปรากฎให้ แก้ ไขได้ ตามรู ปที่ 5.11
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รู ปที่ 5.11
รู ปที่ 5.11 ได้ แสดงคุณสมบัติของภาพซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี ้
- Pos X เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของภาพตามแนวนอนของหน้ ารายงาน
- Pos Y เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของภาพตามแนวตังของหน้
้
ารายงาน
- Width เป็ นส่วนบอกความกว้ างของภาพ
- Height เป็ นส่วนบอกความสูงของภาพ
- ImageFile เป็ นส่วนกาหนดไฟล์รูปภาพที่ต้องการแสดงบนหน้ ารายงาน เมื่อต้ องการเปลี่ยนให้ คลิกที่ปมด้
ุ่ าน
ขวามือ จะเปิ ดฟอร์ มให้ เลือกไฟล์รูปภาพใหม่
5.5.5.3 การย้ ายตาแหน่ง และการเปลีย่ นขนาดของ Image ใช้ วิธีการเดียวกับ Label
5.5.6 Graph
5.5.6.1 การวางกราฟบนหน้ ารายงาน
ให้ คลิกที่ปมควบคุ
ุ่
ม Graph ตามรู ปที่ 5.7 แล้ วคลิกที่ตาแหน่งใดๆ บนหน้ ารายงานที่ต้องการวางกราฟ
5.5.6.2 การแก้ ไขคุณสมบัติของ Graph
ให้ คลิกกราฟบนหน้ ารายงาน ให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ คุณสมบัติของกราฟที่อยู่ด้านซ้ ายมือของหน้ า
รายงาน จะปรากฎให้ แก้ ไขได้ ตามรู ปที่ 5.12
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( )

()

รู ปที่ 5.12
รู ปที่ 5.12(ก) ได้ แสดงคุณสมบัติของกราฟซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี ้
- Size and Position หรื อ ขนาดและตาแหน่งของกราฟ ประกอบด้ วย
ก) Pos X เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของกราฟตามแนวนอนของหน้ ารายงาน
ข) Pos Y เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของกราฟตามแนวตังของหน้
้
ารายงาน
ค) Width เป็ นส่วนบอกความกว้ างของกราฟ
ง) Height เป็ นส่วนบอกความสูงของกราฟ
จ) Graph เป็ นส่วนบอกชนิดของกราฟที่ต้องการแสดง โดยชนิดของกราฟที่ให้ เลือกในกล่องคอม
โบ ได้ กาหนดไว้ แล้ ว จากหัวข้ อ Method Wizard Chart ในหัวข้ อ 3.8
- Title เป็ นชื่อของชาร์ จที่ได้ กาหนดไว้ จากหัวข้ อ Method Wizard Chart ในหัวข้ อ 3.8
ก) Font และ Font Color ของ Title ได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อ 5.2
- X and Y Axis หรื อคุณสมบัติของแกน X และแกน Y ประกอบด้ วย
ก) Label Font และ Label Font Color เป็ นการกาหนดคุณสมบัติด้าน Font ของ Label X และ
Label Y โดยทัง้ 2 Label ได้ กาหนดไว้ แล้ วจากหัวข้ อ Method Wizard Chart ในหัวข้ อ 3.8
ขณะที่การกาหนดคุณสมบัติด้าน Font ได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อ 5.2
ข) Mark Font และ Mark Font Color เป็ นการกาหนดคุณสมบัติด้าน Font ของ Mark ซึง่ Mark
หมายถึงตัวเลขที่กาหนดค่าของข้ อมูลบนแกน X และแกน Y โดยที่การกาหนดคุณสมบัติด้าน
Font ได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อ 5.2
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ค)

No of MarkX และ No of MarkY หมายถึงจานวนตัวเลขที่กาหนดค่าของข้ อมูลบนแกน X และ
แกน Y
ง) Mark Wid X และ Mark Wid Y เป็ นการกาหนดความกว้ างของการแสดงตัวเลขแต่ละตัวบน
แกน X และแกน Y
จ) Grid X และ Grid Y การคลิกกล่องสี่เหลี่ยมด้ านหน้ าให้ มีเครื่ องหมายถูก เป็ นการกาหนดการ
แสดงเส้ นกริ ด บนกราฟของแกน X และแกน Y
5.5.6.3 การย้ ายตาแหน่ง และการเปลีย่ นขนาดของ กราฟ ใช้ วิธีการเดียวกับ Label
5.5.7 GLengend
5.5.7.1
การวาง GLegend บนหน้ ารายงาน
ให้ คลิกที่ปมควบคุ
ุ่
ม GLegend ตามรู ปที่ 5.7 แล้ วคลิกที่ตาแหน่งใดๆ บนหน้ ารายงานที่ต้องการวาง
Legend ของกราฟ
5.5.7.1.1
การแก้ ไขคุณสมบัติ Legend ของกราฟ
ให้ คลิก GLegend บนหน้ ารายงาน ให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ คุณสมบัติ Legend ของกราฟ ที่อยู่ด้าน
ซ้ ายมือของหน้ ารายงาน จะปรากฎให้ แก้ ไขได้ ตามรู ปที่ 5.13
( )

()

รู ปที่ 5.13
รู ปที่ 5.13(ก) ได้ แสดงคุณสมบัติ Legend ของกราฟ ซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี ้
- Font, Size and Position หรื อ รู ปแบบตัวอักษร ขนาดและตาแหน่ง Legend ของกราฟ ประกอบด้ วย
ก) Pos X เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของกราฟตามแนวนอนของหน้ ารายงาน
ข) Pos Y เป็ นส่วนบอกตาแหน่งของกราฟตามแนวตังของหน้
้
ารายงาน
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ค)
ง)
จ)
ก)
ข)
ก)
ข)
5.5.7.2

Width เป็ นส่วนบอกความกว้ างของกราฟ
Height เป็ นส่วนบอกความสูงของกราฟ
Font และ Font Color ได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อ 5.2
Style หรื อรู ปแบบการแสดง Legend ของกราฟ
Vertical เมื่อคลิกเลือกรู ปแบบการแสดงแบบ Vertical ทาให้ Legend ของกราฟแสดงในแนวตัง้
Horizontal เมื่อคลิกเลือกรู ปแบบการแสดงแบบ Horizontal ทาให้ Legend ของกราฟจะแสดงใน
แนวตัง้
Legend Col หรื อคุณสมบัติด้านคอลัมน์ของ Legend
No of Cols หรื อจานวนของคอลัมน์ที่แสดง Legend
Text Width หรื อความกว้ างของข้ อความที่ใช้ แสดง Legend
การย้ ายตาแหน่ง และการเปลีย่ นขนาด Legend ของกราฟ
ใช้ วิธีการเดียวกับ Label

5.5.8 Table
5.5.8.1 การวางตารางข้ อมูลบนหน้ ารายงาน
ให้ คลิกที่ปมควบคุ
ุ่
ม Table ตามรู ปที่ 5.7 แล้ วคลิกที่ตาแหน่งใดๆ บนหน้ ารายงานที่ต้องการวาง
ตารางข้ อมูล
5.5.8.2 โครงสร้ างตารางข้ อมูล
(2)

(1)

(3)
(4)
(5)

รู ปที่ 5.14
ตารางข้ อมูลที่แสดงบนรายงานเป็ นไปตามรู ปที่ 5.14 โดยมีโครงสร้ างดังนี ้
1. กล่องควบคุมตาราง เป็ นกล่องสี่เหลี่ยมเหมือน Label การเปลี่ยนสถานะตารางข้ อมูลเป็ นแอคทีฟ กระทาโดย
คลิกที่กล่องควบคุมตาราง การย้ ายตาแหน่งของตารางข้ อมูลก็เช่นกันกระทาโดยผ่านทางกล่องควบคุม
2. Header เป็ นส่วนหัวข้ อของตารางข้ อมูล
3. SubHeader เป็ นส่วนหัวข้ อย่อยของตารางข้ อมูล
4. Column เป็ นส่วนแสดงข้ อมูลของตารางข้ อมูล โดยข้ อมูลที่แสดงมาจาก Field ข้ อมูลที่เลือก
5. Statistics เป็ นส่วนแสดงผลทางสถิติ
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5.5.8.3 การแก้ ไขคุณสมบัติของตารางข้ อมูล
ให้ คลิกกล่องควบคุมตาราง บนหน้ ารายงาน ให้ อยู่ในสถานะแอคทีฟ คุณสมบัติของตารางข้ อมูล ที่อยู่
ด้ านซ้ ายมือของหน้ ารายงาน จะปรากฎให้ แก้ ไขได้ ตามรู ปที่ 5.15
รู ปที่ 5.15(ก) ได้ แสดงคุณสมบัติของตารางข้ อมูล ซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี ้
- Table Alignment and Statistics ประกอบด้ วย
ก) Alignment เป็ นการวางตาแหน่งของตารางข้ อมูลในแนวนอน เมื่อเลือก Left ตารางข้ อมูลจะถูกวาง
ด้ านซ้ ายของหน้ ารายงาน เมื่อเลือก Right ตารางข้ อมูลจะถูกวางด้ านขวาของหน้ ารายงาน และ
Center ตารางข้ อมูลจะถูกวางกึง่ กลางของหน้ ารายงาน ตามรู ปที่ 5.15
ข) Pos Y เป็ นส่วนกาหนดตาแหน่งของตารางข้ อมูลตามแนวตังของหน้
้
ารายงาน
ค) Statistics เป็ นการกาหนดโครงสร้ างตารางข้ อมูล ในส่วนแสดงผลทางสถิติ
- Table Component เป็ นส่วนหลักในการกาหนดโครงสร้ างตารางข้ อมูล ประกอบด้ วย
ก) ส่วนดาเนินการกับโครงสร้ างตารางข้ อมูล มี 3 ส่วนคือ Add, Delete และ Property
ข) องค์ประกอบของตารางข้ อมูล มี 3 องค์ประกอบคือ Columns, SubHeader ซึง่ รวมถึง Header
ด้ วย และ Merge หรื อการผนวกรวม
()

()

รู ปที่ 5.15
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5.5.8.4 การดาเนินการกับโครงสร้ างตารางข้ อมูล
การจัดการกับโครงสร้ างตารางข้ อมูล จะต้ องดาเนินการกับทัง้ 2 ส่วนของ Table Component ร่ วมกัน
ดันี ้
การเพิ่ม Column ของตารางข้ อมูล ให้ คลิก Add แล้ วตามด้ วยคลิก Columns เป็ นการเพิ่ม 1 Column
ทางขวามือให้ กบั ตาราง
การลบ Column ของตารางข้ อมูล ให้ คลิก Delete แล้ วตามด้ วยคลิก Columns เป็ นการลบ 1 Column
ทางขวามือของตาราง
การแก้ ไขคุณสมบัติ Column ของตารางข้ อมูลให้ คลิก Property แล้ วตามด้ วยคลิก Columns เป็ นการ
ทาให้ สว่ น Table Properties แอคทีฟ สามารถเข้ าไปแก้ ไขข้ อมูลได้ ตามรู ปที่ 5.16 องค์ประกอบของ
คุณสมบัติ Column มีดงั นี ้

ก)
ข)
ค)

รู ปที่ 5.16
Column เป็ นการเลือกหมายเลข Column ที่จะดาเนินการแก้ ไข
Field เป็ นการกาหนด Field ข้ อมูลของ Column ที่เลือกในข้ อ ก
Alignment และ Font เป็ นการกาหนดรู ปแบบตัวอักษร และการจัดวางตาแหน่ง Field ข้ อมูลของ
Column ที่เลือกในข้ อ ก
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ง)
จ)
-

ก)
ข)
ค)
ง)

Col Width เป็ นการกาหนดความกว้ างของ Column ที่เลือกในข้ อ ก
Statistics เป็ นการกาหนดให้ Field ข้ อมูลของ Column ที่เลือกในข้ อ ก แสดงส่วนสถิติ
การเพิ่ม SubHeader ของตารางข้ อมูล ให้ คลิก Add แล้ วตามด้ วยคลิก SubHeader เป็ นการเพิ่ม 1
SubHeader ให้ กบั ตาราง
การลบ SubHeader ของตารางข้ อมูล ให้ คลิก Delete แล้ วตามด้ วยคลิก SubHeader เป็ นการลบ 1
SubHeader ของตาราง
การแก้ ไขคุณสมบัติ SubHeader ของตารางข้ อมูลให้ คลิก Property แล้ วตามด้ วยคลิก SubHeader
เป็ นการทาให้ สว่ น Table Properties แอคทีฟ สามารถเข้ าไปแก้ ไขข้ อมูลได้ ตามรู ปที่ 5.17
องค์ประกอบของคุณสมบัติ SubHeader มีดงั นี ้

รู ปที่ 5.17
Header ซึง่ รวมถึง SubHeader เป็ นการกาหนด Header / SubHeader ที่จะดาเนินการแก้ ไข
Column เป็ นการเลือกหมายเลข Column ของ Header / SubHeader ที่จะดาเนินการแก้ ไข
Alignment และ Font เป็ นการกาหนดรู ปแบบตัวอักษร และการจัดวางตาแหน่งข้ อความของ Header
/ SubHeader สาหรับ Column ที่เลือกในข้ อ ข
Text เป็ นข้ อความแสดงหัวข้ อของ Header / SubHeader สาหรับ Column ที่เลือกในข้ อ ข
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- การเพิ่ม Merge หรื อการผนวกรวมของตารางข้ อมูล ให้ คลิก Add แล้ วตามด้ วยคลิก Merge เป็ นการ
เพิ่ม 1 Merge ให้ กบั ตาราง พร้ อมกับเปิ ดคุณสมบัติ Cell Merge ให้ สามารถเข้ าไปแก้ ไขข้ อมูลได้
อย่างไรก็ตามจะอธิบายรายละเอียดคุณสมบัติ Cell Merge อีกครัง้ ในส่วนการแก้ ไขคุณสมบัติ Cell
Merge
- การลบ Merge ของตารางข้ อมูล ให้ คลิก Delete แล้ วตามด้ วยคลิก Merge เป็ นการลบ 1 Merge ของ
ตาราง
- การแก้ ไขคุณสมบัติ Cell Merge หรื อการผนวกรวมของตารางข้ อมูลให้ คลิก Property แล้ วตามด้ วย
คลิก Merge เป็ นการทาให้ สว่ น Cell Merge แอคทีฟ สามารถเข้ าไปแก้ ไขข้ อมูลได้ ตามรู ปที่ 5.18
องค์ประกอบของคุณสมบัติ Cell Merge มีดงั นี ้
()

()

รู ปที่ 5.18
ก) Merge No เป็ นการเลือกหมายเลข Merge ที่จะดาเนินการแก้ ไข
ข) การเลือกรู ปแบบการ Merge หรื อการผนวกรวม มีให้ เลือก 2 รู ปแบบ คือผนวกรวมตาม Col หรื อคอลัมน์
หรื อตาม Row หรื อแถว
เมื่อเลือกผนวกรวมตาม Col หรื อคอลัมน์ องค์ประกอบของคุณสมบัติ Cell Merge ที่เหลือมีดงั นี ้
ค) Header ซึง่ รวมถึง SubHeader เป็ นการกาหนด Header / SubHeader ที่จะดาเนินการผนวกรวม
ง) Col From เป็ นการกาหนดหมายเลข Column เริ่ มต้ นที่ต้องการผนวกรวม
จ) To เป็ นการกาหนดหมายเลข Column สุดท้ ายที่ต้องการผนวกรวม
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เมื่อเลือกผนวกรวมตาม Row หรื อแถว คุณสมบัติของ Cell Merge จะเปลี่ยนไปตามรู ปที่ 5.19 องค์ประกอบ
ของคุณสมบัติ Cell Merge ที่เหลือมีดงั นี ้
ฉ) Column เป็ นการกาหนดหมายเลข Column ที่จะดาเนินการผนวกรวม
ช) Header From เป็ นการกาหนด Header / SubHeader เริ่ มต้ นที่ต้องการผนวกรวม
ซ) To เป็ นการกาหนด Header / SubHeader สุดท้ ายที่ต้องการผนวกรวม
()

()

รู ปที่ 5.19
5.5.8.5 การย้ ายตาแหน่งของตารางข้ อมูล
ใช้ วิธีการเดียวกับ Label อย่างไรก็ตามการดาเนินการจะดาเนินการกับกล่องควบคุมตาราง
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บทที่ 6
Testing Wizard
6.1 เกี่ยวกับ Testing Wizard
Testing Wizard เป็ นตัวช่วยดาเนินการทดสอบ โดยไฟล์ที่สร้ างและ Save เก็บไว้ จะมีนามสกุลเป็ น .twt เมนูนี ้จะ
ประกอบด้ วย เมนูย่อย 5 เมนูตามรู ปที่ 6.1 คือ New, Load, Save, Save As, Data Processing Stress and Strain,
Modify Method Wizard และ Signal Monitor

รู ปที่ 6.1
คาอธิบายโดยย่อของเมนูย่อย มีดงั นี ้
- New เป็ นการเปิ ดกระบวนการของ Testing Wizard ใหม่
- Load เป็ นการเปิ ดกระบวนการของ Testing Wizard ที่เก็บไว้
- Save เป็ นการเก็บบันทึกกระบวนการของ Testing Wizard และข้ อมูลการทดสอบในชื่อไฟล์เดิมที่เปิ ดด้ วย เมนูย่อย
Load
- Save As เป็ นการเก็บบันทึกกระบวนการของ Testing Wizard และข้ อมูลการทดสอบในชื่อไฟล์ใหม่
- Data Processing, Stress and Strain เป็ นการเปิ ดดูผลลัพท์ที่ได้ รับจากการประมวลข้ อมูลตัวแปร ซึง่ กาหนดจาก
Method Wizard Data Processing ในบทที่ 4 รวมทังการค
้
านวณ Stress and Strain และ Data Processing ใหม่
- Modify Method Wizard เป็ นการเปิ ด Method Wizard ที่ใช้ กบั กระบวนการของ Testing Wizard นี ้เพื่อแก้ ไข โดย
ไม่จาเป็ นต้ องย้ อนกลับไปแก้ ไขจากเมนู Method Wizard
- Signal Monitor เป็ นการตรวจดูสญ
ั ญาณการวัดทังค่
้ าแรงและค่าระยะยืด/หด
6.2 วิธีการสร้ าง Testing Wizard
เมื่อต้ องการจะสร้ าง Testing Wizard ใหม่ ให้ คลิก เมนู Testing Wizard แล้ วคลิก New จะปรากฎทูลบาร์
ด้ านล่างของเมนูหลัก ซึง่ เป็ นขันตอนการสร้
้
างทังหมด
้
5 ขันตอน
้
ตามรู ปที่ 6.2 โดยการเลือกขันตอนจะถู
้
กกาหนดให้
เลือกตามลาดับ

รู ปที่ 6.2

NRI-PRO-TS50X-XX -20-09-10 (Rev 02)

หน้ า 54

User Guide

Program Universal Testing Machine (Version 4.0)

1. Customer เป็ นการกาหนดรายละเอียดของลูกค้ าที่ขอรับบริ การทดสอบ
2. Load Method เป็ นการกาหนด Method Wizard ซึง่ เป็ นรู ปแบบและวิธีการทดสอบ ที่จะนามาใช้ กบั กระบวนการ
ทดสอบ
3. Specimen เป็ นการกาหนดข้ อมูลทัว่ ไปของการทดสอบ และกาหนดข้ อมูลของชิ ้นตัวอย่างที่จะทาการทดสอบ
4. Testing Information เป็ นการแสดงข้ อมูลของรู ปแบบและวิธีการทดสอบ
5. Activated Testing เป็ นการเริ่ มขันตอนการทดสอบชิ
้
้นตัวอย่าง
6.3 การกาหนด Customer
เมื่อคลิก Testing Wizard แล้ วคลิก Customer จะปรากฎภาพตามรู ปที่ 6.3

รู ปที่ 6.3
ฟอร์ มนี ้จะประกอบด้ วย Field ข้ อมูล 5 Field คือ
- Customer Name หมายถึงชื่อลูกค้ าที่ขอรับบริ การทดสอบ
- Address หมายถึงที่อยู่ลกู ค้ า
- Tel หมายถึงเบอร์ โทรศัพท์ลกู ค้ า
- Fax หมายถึงเบอร์ โทรสารลูกค้ า
- E-mail หมายถึง E-mail ลูกค้ า
6.4 การกาหนด Load Method
เมื่อคลิก Testing Wizard แล้ วคลิก Load Method จะปรากฎภาพตามรู ปที่ 6.4

รู ปที่ 6.4
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จากรู ปที่ 6.4 เมื่อคลิกปุ่ ม Load Testing Method จะปรากฎฟอร์ มสาหรับเลือกไฟล์ Method Wizard ซึง่ มีนามสกุล
.mwt
6.5 การกาหนด Specimen
เมื่อคลิก Testing Wizard แล้ วคลิก Specimen จะปรากฎภาพตามรู ปที่ 6.5
ฟอร์ มนี ้จะประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของการทดสอบ ประกอบด้ วย Field ข้ อมูล 6 Field คือ
- Date คือวันที่ทดสอบ เมื่อต้ องการเปลี่ยนให้ คลิกที่หวั ลูกศรลง ด้ านขวามือของกล่องคอมโบ จะปรากฎวันที่ให้
เลือก
- Report No. หมายถึงหมายเลขรายงาน
- Lab No. หมายถึงหมายเลขปฎิบตั ิการ
- Objective หมายถึงวัตถุประสงค์การทดสอบ
- Test Method หมายถึงวิธีการทดสอบ เช่นระบุวา่ ทดสอบตามมาตรฐานใด
- Operator หมายถึงชื่อผู้ทดสอบ ซึง่ ได้ เก็บข้ อมูลไว้ แล้ วจากหัวข้ อ 2.2
2. Specimen ประกอบด้ วย Field ข้ อมูล 11 Field คือ
- Name หมายถึงชื่อตัวอย่างทดสอบ
- Grade หมายถึงเกรดของตัวอย่างทดสอบ
- Formula Type หมายถึงสูตรการผลิตตัวอย่างทดสอบ
- Production Code หมายถึงรหัสการผลิตตัวอย่างทดสอบ
- Shape หมายถึงรู ปร่ างลักษณะของตัวอย่างทดสอบ
- Unit หมายถึงหน่วยวัดขนาดของตัวอย่างทดสอบ
- Batch Size หมายถึงจานวนชิ ้นตัวอย่างทังหมด
้
Field นี ้ไม่ต้องเติมข้ อมูล เนื่องจากขนาดของ Batch Size จะมี
การปรับปรุ งข้ อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรื อลบจานวนชิ ้นตัวอย่าง
- Prefix เป็ นส่วนช่วยกาหนดชื่อชิ ้นตัวอย่าง โดยจะนา Prefix ที่กาหนดใน Field นี ้ ไปประกอบกับลาดับเลขที่
ของชิ ้นตัวอย่าง เป็ นชื่อชิ ้นตัวอย่าง
- Temperature คืออุณหภูมิขณะทาการทดสอบ
- Humidity คือความชื ้นสัมพัทธ์ขณะทาการทดสอบ
- Remark คือหมายเหตุที่เกี่ยวกับการทดสอบนี ้
3. Specimen Dimension ประกอบด้ วย Field ข้ อมูลดังนี ้
- Title เป็ นชื่อชิ ้นตัวอย่ง
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ขณะที่มิติของชิ ้นตัวอย่าง จะเปลี่ยนไปตาม Shape ของ Specimen ที่เลือก ยกตัวอย่างตามรู ปที่ 6.5 ซึง่ รู ปร่ าง
ของชิ ้นตัวอย่างเป็ น Rod หรื อแท่งหรื อเส้ นลวด Field ข้ อมูลมิติจะเป็ นดังนี ้
- Diameter หมายถึงเส้ นผ่านศูนย์กลางของลวด
- Gauge Length หมายถึงความยาวของลวดที่ใช้ ทดสอบ
ทูลบาร์ ข้างล่างของฟอร์ ม ทาหน้ าที่จดั การกับข้ อมูลของชิ ้นตัวอย่างเหมือนกับ หัวข้ อ 2.2

รู ปที่ 6.5
6.6 การเริ่มต้ นการทดสอบ
เมื่อคลิก Testing Wizard แล้ วคลิก Activated Testing จะมีการเปลี่ยนแปลงทูลบาร์ ใหม่ เป็ นทูลบาร์ ที่ใช้ สาหรับการ
ทดสอบ ตามรู ปที่ 6.6
รู ปที่ 6.6
จากรู ปได้ แสดงถึงปุ่ มต่างๆ บนทูลบาร์ ซึง่ มีความหมาย ดังนี ้
- Chart เมื่อคลิกปุ่ มนี ้เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Measurement ที่แสดงกราฟข้ อมูลการทดสอบ อย่างไรก็ตามการดาเนินการ
กับฟอร์ มนี ้ จะอธิบายในหัวข้ อถัดไป
- Adjust Zero เมื่อคลิกปุ่ มนี ้เป็ นการปรับค่าแรง และค่าระยะยืด/หด เป็ น 0 ซึง่ การทดสอบทุกครัง้ ควรต้ องคลิกปุ่ มนี ้
ก่อนที่จะเริ่ มทาการทดสอบ
- Start เมื่อคลิกปุ่ มนี ้เป็ นการเริ่ มทาการทดสอบ
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- Stop เป็ นปุ่ มที่อยู่ถดั จากปุ่ ม Start เมื่อคลิกปุ่ มนี ้เป็ นการหยุดการทดสอบ
- 1 of 3 สาหรับเลข 3 หมายถึงจานวนชิ ้นตัวอย่างทังหมด
้
และเลข 1 หมายถึงกาลังทดสอบชิ ้นตัวอย่างที่ 1
- หมายถึงเลื่อนตาแหน่งข้ อมูลไปที่ชิ ้นตัวอย่างแรก
- หมายถึงเลื่อนตาแหน่งข้ อมูลไปที่ชิ ้นตัวอย่างสุดท้ าย
- หมายถึงเลือ่ นตาแหน่งข้ อมูลย้ อนกลับไป 1 ชิ ้นตัวอย่าง จากชิ ้นตัวอย่างปั จจุบนั
- หมายถึงเลือ่ นตาแหน่งข้ อมูลถัดไป 1 ชิ ้นตัวอย่างจากชิ ้นตัวอย่างปั จจุบนั
- Back เมื่อคลิกปุ่ มนี ้เป็ นการปิ ดการ Activated Testing จะมีการเปลี่ยนแปลงทูลบาร์ กลับไปเป็ นทูลบาร์ เดิม ตามรู ป
ที่ 6.2 พร้ อมกับเปิ ดฟอร์ ม Customer
6.7 การดาเนินการกับฟอร์ ม Measurement
ฟอร์ ม Measurement ที่แสดงกราฟข้ อมูลการทดสอบ ได้ แสดงให้ เห็นตามรู ปที่ 6.7

รู ปที่ 6.7
จากรู ปฟอร์ มนี ้มีองค์ประกอบสาคัญ 4 ส่วนคือ
- ทูลบาร์ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ Data Processing หรื อตัวแปรที่ต้องการประมวลผล โดยมี 3 รู ปแบบ ขึ ้นอยู่กบั การ
กาหนด Test Mode หรื อรู ปแบบการทดสอบ และ Test Type หรื อวิธีการทดสอบ ในแบบฟอร์ มของ Method
Wizard System ตามหัวข้ อที่ 3.3 ซึง่ จะอธิบายรายละเอียดการใช้ ในบทถัดไป
- กริ ดข้ อมูลของ Data Processing ที่ได้ จากการประมวลผลแล้ ว
- กราฟแสดงข้ อมูลการทดสอบ
- ส่วนที่เลือกชนิดของกราฟ และการกาหนดโครงสร้ างของกราฟ รวมทังการแสดงข้
้
อมูล ส่วนนี ้ประกอบด้ วย
ก) Graph เป็ นการเลือกชนิดของกราฟ ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วจากหัวข้ อ 3.8
ข) Current Data เป็ นข้ อมูลวัดล่าสุดที่แสดงบนแกน X และแกน Y
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ค) Mark Data เมื่อคลิกเม้ าส์บนกราฟแสดงข้ อมูลการทดสอบ จะปรากฎเส้ นสาหรับ Mark ข้ อมูลที่ตาแหน่งที่คลิก
นัน้ พร้ อมกับแสดงข้ อมูลที่ Mark บนแกน X และแกน Y
ง) การปรับค่าต่าสุด และสูงสุดของแกน X และแกน Y โดยการพิมพ์คา่ Min (ค่าต่าสุด) และ Max (ค่าสูงสุด) แล้ ว
คลิกปุ่ ม Adjust X สาหรับการปรับค่าของแกน X และคลิกปุ่ ม Adjust Y สาหรับการปรับค่าของแกน Y
6.8 การใช้ เมนู Data Processing, Stress and Strain
เมื่อคลิกเมนู Testing Wizard แล้ วตามด้ วยคลิกเมนู Data Processing, Stress and Strain จะปรากฎ 2 เมนูย่อยคือ
- Display DP เป็ นการเปิ ดฟอร์ มแสดงผลลัพท์ที่ได้ รับจากการประมวลข้ อมูลตัวแปร ซึง่ กาหนดจาก Method Wizard
Data Processing ในบทที่ 4 โดยฟอร์ มที่เปิ ดแสดงผลลัพท์เป็ นตามรู ปที่ 6.8

รู ปที่ 6.8
- Recalculate DP, Stress and Strain เมื่อคลิกเมนูย่อยนี ้ โปรแกรมจะคานวณค่า Data Processing, Stress and
Strain ใหม่ แล้ วเปิ ดฟอร์ มแสดงผลลัพท์การประมวลข้ อมูลตัวแปรตามรู ปที่ 6.8 เพื่อตรวจสอบดูคา่ การคานวณใหม่
ปรกติจะใช้ เมนูย่อยนี ้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการกาหนด Method Wizard Data Processing หรื อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและขนาดมิติของชิ ้นตัวอย่างทดสอบ เนื่องจากเมื่อเปลี่ยนแปลงจะทาให้ Stress หรื อความเค้ น
และ Strain หรื อความเครี ยดเปลี่ยน ดังนันจึ
้ งต้ องคานวณค่าใหม่โดยใช้ ข้อมูลการทดสอบเดิม
6.9 การใช้ เมนู Modify Method Wizard
Modify Method Wizard เป็ นการเปิ ด Method Wizard ที่ใช้ กบั กระบวนการของ Testing Wizard นี ้เพื่อแก้ ไข โดยไม่
จาเป็ นต้ องย้ อนกลับไปแก้ ไขจากเมนู Method Wizard
เมื่อคลิกเมนู Testing Wizard แล้ วตามด้ วยคลิกเมนู Modify Method Wizard จะปรากฎ 6 เมนูย่อยคือ
- System เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard System ซึง่ ได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อ 3.3 เพื่อแก้ ไข
- Sensor เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Sensor ซึง่ ได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อ 3.4 เพื่อแก้ ไข
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- Testing Control เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Testing Control ซึง่ ได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อ 3.5
เพื่อแก้ ไข
- Data Processing เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Data Processing ซึง่ ได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ในบทที่ 4
เพื่อแก้ ไข เมื่อแก้ ไขเสร็ จแล้ วและปิ ดฟอร์ ม โปรแกรมจะคานวณค่า Data Processing ให้ ใหม่อตั โนมัติ
- Chart เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Chart ซึง่ ได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อ 3.8 เพื่อแก้ ไข
- Report เป็ นการเปิ ดฟอร์ ม Method Wizard Report ซึง่ ได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ในบทที่ 5 เพื่อแก้ ไข
6.10 การใช้ Signal Monitor
เมื่อคลิกเมนู Testing Wizard แล้ วตามด้ วยคลิกเมนู Signal Monitor จะเปิ ดฟอร์ ม Signal Monitor ตามรู ปที่ 6.9 เพื่อ
ดูสญ
ั ญาณการวัดค่าแรง และค่าระยะยืด/หด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

-

-

-

รู ปที่ 6.9
การแสดงผลการวัดแรง ซึง่ มี 3 หน่วยให้ เลือกคือ N หรื อนิวตัน kg หรื อกิโลกรัม และ Lb หรื อปอนด์ มีปมุ่ Tare
สาหรับตังค่
้ าแรงเป็ นศูนย์ นอกจากนี ้ ยังมีอีก 2 ปุ่ มสาหรับควบคุมความละเอียดของการอ่าน ปุ่ ม <- 0.00 เป็ นปุ่ ม
เพิ่มความละเอียด และปุ่ ม -> 0.0 เป็ นปุ่ มลดความละเอียด
การแสดงผลการวัดระยะทาง ซึง่ มี 3 หน่วยให้ เลือกคือ mm หรื อมิลลิเมตร cm หรื อเซ็นติเมตร และ in หรื อนิ ้ว มีปมุ่
Zero สาหรับตังค่
้ าระยะทางเป็ นศูนย์ นอกจากนี ้ ยังมีอีก 2 ปุ่ มสาหรับควบคุมความละเอียดของการอ่าน
เช่นเดียวกับการแสดงผลการวัดค่าแรง
Time Interval คือการกาหนดช่วงเวลาของการวัดข้ อมูล
ปุ่ ม Stroke และ Extenso เป็ นการกาหนดการวัดระยะทางของ Cross Head ของเครื่ องทดสอบ หรื อระยะทางของ
Extensometer
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- ปุ่ ม Lock ทาให้ โปรแกรมทาหน้ าที่ เสมือนดาต้ าล็อคเกอร์ คือจะมีการเก็บข้ อมูลลงในตารางที่อยู่ใต้ กราฟ
ตลอดเวลา
- ปุ่ ม >> เป็ นการเก็บข้ อมูลลงในตารางที่อยู่ใต้ กราฟทุกครัง้ ที่มีการกดปุ่ ม
- ปุ่ ม Save Data ซึง่ อยู่ด้านล่างของตาราง ทาให้ สามารถเก็บบันทึกข้ อมูลที่อยู่ในตาราง เป็ นไฟล์ Excel
- ม Clear Data ซึง่ อยู่ด้านล่างของตาราง ทาให้ ลบข้ อมูลทังหมดที
้
่อยู่ในตาราง
- Control Panel เป็ นส่วนที่ใช้ ควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่ องทดสอบ ประกอบด้ วย
ก) Scroll bar มี 2 Scroll bar โดย Scroll bar บนเป็ นการตังหยาบ
้
ขณะที่ Scroll bar ล่างเป็ นการตังค่
้ าละเอียด
ค่าที่ตงเป็
ั ้ นความเร็ วการเคลื่อนที่ Cross Head ของเครื่ องทดสอบ เมื่อตังค่
้ าเป็ น 100 % หมายถึงตังค่
้ าให้
Cross Head ของเครื่ องทดสอบ เคลื่อนด้ วยความเร็ วสูงสุด
ข) Jog Up เป็ นการสัง่ ให้ เครื่ องทดสอบเคลื่อนที่ขึ ้นด้ วยความเร็ วที่ตงจากข้
ั้
อก
ค) Fine Up เป็ นการสัง่ ให้ เครื่ องทดสอบเคลื่อนที่ขึ ้นด้ วยความเร็ วที่ตงจากข้
ั้
อ ก หารด้ วย 100 ยกตัวอย่างเช่นเมื่อ
ตังค่
้ าความเร็ วจากข้ อ ก 100 % เมื่อคลิกปุ่ มนี ้จะหารความเร็ วนี ้ด้ วย 100 ซึง่ เท่ากับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ ว 1 %
ง) Jog Down เหมือนกับ Jog Up แต่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ าม
จ) Fine Down เหมือนกับ Fine Up แต่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ าม
ฉ) Stop เป็ นการหยุดการเคลื่อนที่ของเครื่ องทดสอบ
ช) Return เป็ นการเคลื่อนที่ย้อนกลับจนกระทัง้ ตาแหน่ง Position ของ Cross Head มีคา่ เท่ากับ 0
- ด้ านล่างของ Control Panel เป็ นองค์ประกอบที่ใช้ สาหรับการควบคุมการแสดงผลของกราฟ
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บทที่ 7
ทูลบาร์ วิเคราะห์ Data Processing
7.1 เกี่ยวกับทูลบาร์ ท่ ชี ่ วยในการวิเคราะห์ Data Processing
ทูลบาร์ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ Data Processing เป็ นหนึงในองค์ประกอบหลักของฟอร์ ม Measurement ที่แสดง
กราฟข้ อมูลการทดสอบ โดยทูลบาร์ นี ้เป็ นไปตามรู ปที่ 7.1
รู ปที่ 7.1
องค์ประกอบของทูลบาร์ มีดงั นี ้
- DP Update เมื่อคลิกปุ่ มนี ้ เป็ นการเก็บบันทึกข้ อมูลของการประมวลผล Data Processing ที่ได้ เปลี่ยนแปลงทังจาก
้
การใช้ DP Input และกล่องคอมโบของ DP
- DP Input โดยปรกติไม่สามารถเข้ าไปแก้ ไขข้ อมูลของการประมวลผล Data Processing ที่กริ ดข้ อมูล อย่างไรก็ตาม
เมื่อต้ องการแก้ ไขข้ อมูล สามารถกระทาได้ โดยคลิก DP Input แล้ วจึงเข้ าคลิกที่กริ ดข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
- DP กล่องคอมโบของ DP จะมี Data Processing หรื อตัวแปรประมวลผลให้ เลือก ซึง่ ได้ กาหนดไว้ แล้ วจากฟอร์ ม
Method Wizard Data Processing อธิบายไว้ ในบทที่ 4 โดยกลุม่ ของตัวแปรประมวลผลเหล่านี ้ แยกได้ เป็ น 3 กลุม่
ขึ ้นอยู่กบั การกาหนด Test Mode หรื อรู ปแบบการทดสอบ และ Test Type หรื อวิธีการทดสอบ ในแบบฟอร์ มของ
Method Wizard System ตามหัวข้ อที่ 3.3
7.2 การวิเคราะห์ Data Processing เมื่อ Test Mode เป็ น Single และ Test Type เป็ นชนิดใดก็ตามยกเว้ น Peel
ในกรณีนี ้ตัวแปรประมวลผลที่มีให้ เลือกจากกล่องคอมโบ DP ได้ แก่
- Break เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ ชิ ้นงานขาด เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ ชิ ้นงานขาด ซึง่ จะเรี ยกว่า
เส้ น Break ตามรู ปที่ 7.2
การจัดการกับตัวแปรนี ้ คือ
ก) การเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น Break กระทาได้ โดยใช้ เม้ าส์คลิกไปที่ตาแหน่งใดๆ บนเส้ นกราฟ หรื อกดคีย์บอร์ ด
ที่มีหวั ลูกศรชี ้ทางขวา -> สาหรับการเปลี่ยนตาแหน่งเพิ่มขึ ้น หรื อกดคีย์บอร์ ดที่มีหวั ลูกศรชี ้ทางซ้ าย <- สาหรับ
การเปลี่ยนตาแหน่งลดลง เมื่อตาแหน่งของเส้ น Break เปลี่ยน ค่าข้ อมูลของตัวแปรประมวลผล Break ทังหมด
้
ซึง่ แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล เช่น Break_Force, Break_Stress, Break_Stroke และ Break_Strain จะ
เปลี่ยนไปตามตาแหน่งใหม่ของเส้ น Break
ข) การคลิกปุ่ ม Undo เป็ นการเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น Break กลับไปที่ตาแหน่งเดิม และค่าข้ อมูลของตัวแปร
ประมวลผล Break ทังหมด
้
ซึง่ แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล เช่น Break_Force, Break_Stress, Break_Stroke
และ Break_Strain จะเปลี่ยนกลับเป็ นค่าเดิม
ค) เมื่อคลิกที่ปมหั
ุ่ วลูกศรชี ้ทางขวา -> ซึง่ เป็ นปุ่ มที่วางด้ านขวามือของกล่องคอมโบ ปุ่ มนี ้จะเปลี่ยนสีพื ้นจากสี
เขียวเป็ นสีแดง ซึง่ เป็ นการ Lock ไม่ให้ เปลี่ยนตาแหน่งเส้ น Break
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ง) เมื่อคลิกที่ปมุ่ Break เป็ นการ UnLock ปุ่ มหัวลูกศรจะเปลีย่ นสีพื ้นจากสีแดงเป็ นสีเขียว ทาให้ สามารถเปลี่ยน
ตาแหน่งของเส้ น Break ได้

รู ปที่ 7.2

-

-

-

-

รู ปที่ 7.3
Max เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงสูงสุด เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดแรงสูงสุด เหมือนกับ
กรณีของตัวแปร Break การจัดการกับตัวแปร Max จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร Break ทุกประการ ยกเว้ น
เปลี่ยนจากเทอม Break เป็ น Max
YP เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดครากสูงสุด เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดครากสูงสุด เหมือนกับ
กรณีของตัวแปร Break การจัดการกับตัวแปร YP จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร Break ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยน
จากเทอม Break เป็ น YP
LYP เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดครากต่าสุด เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดครากต่าสุด
เหมือนกับกรณีของตัวแปร Break การจัดการกับตัวแปร LYP จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร LYP ทุกประการ
ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Break เป็ น LYP
LASE หรื อ Load At Set Elongation เป็ นการหาค่า Load ที่ระยะยืด/หดตามที่กาหนดด้ วยค่าตัวแปร P1 (อธิบาย
ไว้ ในบทที่ 4) โดยค่าอาจจะเป็ น Stroke หรื อ Strain ขึ ้นอยู่หน่วยวัดที่เลือก เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ
ชี ้ตรงกับตาแหน่งของค่า P1 ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น P1 ตามรู ปที่ 7.3
การจัดการกับตัวแปรนี ้ คือ
ก) Stroke ซึง่ อยู่ด้านขวาของปุ่ ม Undo เป็ นระยะยืด/หดของชิ ้นงาน และเป็ นค่าตัวแปร P1 ในการกาหนดค่า
Load ขณะที่ mm หรื อมิลลิเมตร เป็ นหน่วยวัดของ Stroke เมื่อเปลี่ยนหน่วยวัดเป็ น % เทอม Stroke จะ
เปลี่ยนเป็ น Strain
ข) Adjust ค่าของ Stroke หรื อ Strain จากข้ อ ก สามารถพิมพ์เปลี่ยนได้ ตามต้ องการ และเมื่อคลิกปุ่ ม Adjust
โปรแกรมจะคานวณหาค่าข้ อมูลของตัวแปรประมวลผล LASE ทังหมดใหม่
้
และเปลี่ยนเส้ น P1 ไปที่คา่ Stroke
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หรื อ Strain ที่กาหนดใหม่นี ้ รวมทังปรั
้ บปรุ งข้ อมูลที่แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล เช่น LASE_Force และ
LASE_Stress
ค) การเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น P1 จะดาเนินการเหมือนกับการเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น Break เมื่อตาแหน่งของ
เส้ น P1 เปลี่ยน ค่าข้ อมูลของตัวแปรประมวลผล LASE ทังหมด
้
ซึง่ แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล เช่น
LASE_Force และ LASE_Stress จะเปลี่ยนไปตามตาแหน่งใหม่ของเส้ น LASE และค่าของ Stroke หรื อ
Strain ตามข้ อ ก จะเปลี่ยนไปตามตาแหน่งใหม่ของเส้ น P1 ด้ วยเช่นกัน
ง) การคลิกปุ่ ม Undo เป็ นการเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น P1 กลับไปที่ตาแหน่งเดิม และค่าข้ อมูลของตัวแปร
ประมวลผล LASE ทังหมด
้
ซึง่ แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล เช่น LASE_Force และ LASE_Stress จะเปลี่ยน
กลับเป็ นค่าเดิม รวมทังค่
้ า P1 ตามข้ อ ก จะเปลี่ยนกลับเป็ นค่าเดิมด้ วยเช่นกัน
จ) การคลิกที่ปมหั
ุ่ วลูกศรชี ้ทางขวา -> และที่ปมุ่ LASE จะให้ ผลเหมือนกับที่กระทากับตัวแปร Break
- EASL หรื อ Elongation At Set Load เป็ นการหาค่าระยะยืด/หด ที่จดุ ของ Load ซึง่ เป็ นค่าตัวแปร P1 (อธิบายไว้
ในบทที่ 4) ตามที่กาหนด เมือ่ คลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ตรงกับตาแหน่งของค่า P1 ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น
P1 ตามรู ปที่ 7.4

รู ปที่ 7.4
รู ปที่ 7.5
การจัดการตัวแปร EASL จะเหมือนกับการจัดการตัวแปร LASE อย่างไรก็ตามเทอมของ Stroke หรื อ Strain จะ
เปลี่ยนเป็ น Force และ Stress ขึ ้นอยู่กบั หน่วยวัดที่เลือก
- Elastic (Secant) หรื อ Elastic Modulus (Secant) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่างตามรู ปที่ 7.5 ซึง่
กาหนดด้ วยค่าตัวแปร P1 (อธิบายไว้ ในบทที่ 4) จากรูปคือ Load =12,000 N เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎ
เส้ นประ 2 เส้ น เส้ นแรกเป็ นเส้ นที่ชี ้ตรงกับตาแหน่งของ P1 ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น P1 และเส้ นที่ 2 เป็ นเส้ นมอดูลสั ซึง่
ลากจากตาแหน่งแรกของข้ อมูล ผ่านตาแหน่งของ P1
การจัดการตัวแปร Elastic (Secant) จะเหมือนกับการจัดการตัวแปร EASL การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของเส้ น P1
ทาให้ เส้ นมอดูลสั เปลี่ยนแปลงตาม รวมทังเปลี
้ ่ยนแปลงค่ามอดูลสั ที่แสดงอยู่บนตารางกริ ดด้ วย
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- Elastic (Tangent) หรื อ Elastic Modulus (Tangent) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่างเหมือนกับ Elastic
(Secant) หรื อ Elastic Modulus (Secant) ยกเว้ นเส้ นมอดูลสั ซึง่ ลากผ่านตาแหน่งของ P1 - 1 ตาแหน่งและ
ผ่านตาแหน่งของ P1 + 1 ตาแหน่ง ตามรู ปที่ 7.6

รู ปที่ 7.7
รู ปที่ 7.6
- Elastic (Max) หรื อ Elastic Modulus (Max) เป็ นการหาค่ามอดูลสั สูงสุดของชิ ้นตัวอย่าง ตัวเลขของ Points ซึง่
เป็ น P1 (อธิบายไว้ ในบทที่ 4) ใช้ เป็ นเงื่อนไขในการกาหนด การหาค่ามอดูลสั สูงสุด เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะ
ปรากฎเส้ นประ 2 เส้ น เส้ นแรกเป็ นเส้ นที่ชี ้ตรงกับตาแหน่งที่ให้ คา่ มอดูลสั สูงสุด ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น M1 และเส้ นที่ 2
เป็ นเส้ นมอดูลสั ซึง่ ลากผ่านตาแหน่งของ M1 และผ่านตาแหน่งของ M1 + P1 ตาแหน่ง ตามรู ปที่ 7.7
การจัดการตัวแปร Elastic (Max) จะเหมือนกับการจัดการตัวแปร EASL การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของเส้ น M1
ทาให้ เส้ นมอดูลสั เปลี่ยนแปลงตาม รวมทังเปลี
้ ่ยนแปลงค่ามอดูลสั ที่แสดงอยู่บนตารางกริ ดด้ วย
- Elastic (Standard) หรื อ Elastic Modulus (Standard) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่างตามรู ปที่ 7.8 ซึง่ จาก
รู ปกาหนดด้ วยค่าตัวแปร P1 คือ Load1 =12,000 N และค่าตัวแปร P2 (อธิบายไว้ ในบทที่ 4) คือ Load2 =12,000
N เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ 3 เส้ น เส้ นแรกเป็ นเส้ นที่ชี ้ตรงกับตาแหน่งของ P1 ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น P1
เส้ นที่ 2 เป็ นเส้ นที่ชี ้ตรงกับตาแหน่งของ P2 ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น P2 และเส้ นที่ 3 เป็ นเส้ นมอดูลสั ซึง่ คานวณโดยใช้ วิธีการ
Best Fit เพื่อหาความชันหรื อค่ามอดูลสั และจุดตัดแกน Y แล้ วใช้ ทงั ้ 2 ค่านี ้ในการลากเส้ น
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รู ปที่ 7.8
การจัดการกับตัวแปรนี ้ คือ
ก) Load1 ซึง่ อยู่ด้านขวาของปุ่ ม Undo เป็ นค่าตัวแปร P1
ข) Load2 ซึง่ อยู่ถดั จาก Load1 เป็ นค่าตัวแปร P2
ค) หน่วยวัด MPa ซึง่ เป็ นหน่วยวัดของ Stress เมื่อเปลี่ยนหน่วยวัดเป็ นหน่วยวัดระยะยืด/หด เทอม Load1 จะ
เปลี่ยนเป็ น Stroke1 และเทอม Load2 จะเปลี่ยนเป็ น Stroke2 เมื่อเปลี่ยนหน่วยวัดเป็ นหน่วยวัดความเครี ยด
เทอม Load1 จะเปลี่ยนเป็ น Strain1 และเทอม Load2 จะเปลี่ยนเป็ น Strain2
ง) Adjust ค่าของ Load1 จากข้ อ ก และ Load2 จากข้ อ ข สามารถพิมพ์เปลี่ยนได้ ตามต้ องการ และเมื่อคลิกปุ่ ม
Adjust โปรแกรมจะคานวณหาค่าข้ อมูลของตัวแปรประมวลผล Elastic (Standard) ใหม่ และเปลี่ยนเส้ น P1
ตามค่า Load1 เปลี่ยนเส้ น P2 ตามค่า Load2 ที่กาหนดใหม่นี ้ รวมทังปรั
้ บปรุ งข้ อมูลที่แสดงอยู่บนตารางกริ ด
ข้ อมูล
จ) การเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น P1 กระทาได้ โดยการคลิกที่ปมุ่ LStart สีพื ้นของปุ่ มนี ้จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็ นสี
เทา ซึง่ หมายถึงเส้ น P1 แอคทีฟ การดาเนินการเเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น P1 จะหมือนกับการเปลี่ยนตาแหน่ง
ของเส้ น EASL เมื่อตาแหน่งของเส้ น P1 เปลี่ยน ทาให้ เส้ นมอดูลสั เปลี่ยนค่าตาม รวมทังเปลี
้ ่ยนค่ามอดูลสั ที่
แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล
ฉ) การเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น P2 กระทาได้ โดยการคลิกที่ปมุ่ LEnd สีพื ้นของปุ่ มนี ้จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็ นสี
เทา ซึง่ หมายถึงเส้ น P2 แอคทีฟ การดาเนินการเเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น P2 จะหมือนกับการเปลี่ยนตาแหน่ง
ของเส้ น P1 เมื่อตาแหน่งของเส้ น P2 เปลี่ยน ทาให้ เส้ นมอดูลสั เปลี่ยนค่าตาม รวมทังเปลี
้ ่ยนค่ามอดูลสั ที่แสดง
อยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล
ช) การคลิกปุ่ ม Undo เป็ นการเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น P1 เส้ น P2 และเส้ นมอดูลสั กลับไปที่ตาแหน่งเดิม รวมทัง้
เปลี่ยนค่ามอดูลสั ที่แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูลเป็ นค่าเดิม
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ซ) เมื่อคลิกที่ปมหั
ุ่ วลูกศรชี ้ทางขวา -> ซึง่ เป็ นปุ่ มที่วางด้ านขวามือของกล่องคอมโบ ปุ่ มนี ้จะเปลี่ยนสีพื ้นจากสี
เขียวเป็ นสีแดง ซึง่ เป็ นการ Lock ไม่ให้ เปลี่ยนตาแหน่งของทัง้ 3 เส้ น รวมทังเปลี
้ ่ยนสีพื ้นของปุ่ ม LStart และปุ่ ม
LEnd เป็ นสีเหลืองซึง่ หมายถึง เส้ น P1 และ P2 ไม่แอคทีฟ
ฌ) เมื่อคลิกที่ปมุ่ LStart และปุ่ ม LEnd เป็ นการ UnLock ปุ่ มหัวลูกศรจะเปลี่ยนสีพื ้นจากสีแดงเป็ นสีเขียว
- Elastic (Chord) หรื อ Elastic Modulus (Chord) เป็ นการหาค่ามอดูลสั ของชิ ้นตัวอย่างเหมือนกับ Elastic
(Standard) ยกเว้ นเส้ นมอดูลสั ซึง่ ลากผ่านตาแหน่งของ P1 และ ผ่านตาแหน่งของ P2 โดยตรง ตามรู ปที่ 7.9

รู ปที่ 7.9
รู ปที่ 7.10
- YSหรื อ Yield Strength เป็ นการหาค่าความแรงครากของชิ ้นตัวอย่างตามรู ปที่ 7.10 โดยเริ่ มต้ นโปรแกรมจะ
คานวณหาตาแหน่งของ N1 และตาแหน่ง N2 ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณีของ Elastic (Standard) ตาแหน่งของ
N1 คือ ตาแหน่งของ P1 ซึง่ จะเรี ยกว่าเส้ น N1 และ ตาแหน่งของ N2 คือ ตาแหน่งของ P2 ซึง่ จะเรี ยกว่าเส้ น N2 โดย
ถือว่าทัง้ 2 ตาแหน่งเป็ นตาแหน่งที่ดีที่สดุ ที่ใช้ คานวณหาเส้ นมอดูลสั เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ 4
เส้ น เส้ นแรกเป็ นเส้ นที่ชี ้ตรงกับตาแหน่งของ N1 ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น N1 เส้ นที่ 2 เป็ นเส้ นที่ชี ้ตรงกับตาแหน่งของ N2 ซึง่
เรี ยกว่าเส้ น N2 เส้ นที่ 3 เป็ นเส้ นมอดูลสั ซึง่ คานวณโดยใช้ วิธีการเดียวกับ Elastic (Standard) และเส้ นที่ 4 เป็ นเส้ น
YS ซึง่ คานวณโดยการเลื่อนเส้ นมอดูลสั ไปทางขวาเท่ากับค่าความเครี ยด (Strain) ที่กาหนดไว้
การจัดการกับตัวแปรนี ้ คือ
ก) Strain ซึง่ อยู่ด้านขวาของปุ่ ม Undo เป็ นค่าตัวแปร P1 (อธิบายไว้ ในบทที่ 4)
ข) Adjust ค่าของ Strain จากข้ อ ก สามารถพิมพ์เปลี่ยนได้ ตามต้ องการ และเมื่อคลิกปุ่ ม Adjust โปรแกรมจะ
คานวณหาตาแหน่งของ N1 และตาแหน่ง N2 ใหม่ รวมทังค
้ านวณหาค่าข้ อมูลของตัวแปรประมวลผล YS ใหม่
นอกจากนี ้ได้ ปรับปรุ งข้ อมูลที่แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล
ค) การเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น N1 กระทาได้ โดยการคลิกที่ปมุ่ LStart สีพื ้นของปุ่ มนี ้จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็ นสี
เทา ซึง่ หมายถึงเส้ น N1 แอคทีฟ การดาเนินการเเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น N1 จะหมือนกับการเปลี่ยนตาแหน่ง
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ของเส้ น EASL เมื่อตาแหน่งของเส้ น N1 เปลี่ยน ทาให้ เส้ นมอดูลสั และเส้ น YS เปลี่ยนค่าตาม รวมทังเปลี
้ ่ยน
ค่า YS ที่แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล
การเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น N2 กระทาได้ โดยการคลิกที่ปมุ่ LEnd สีพื ้นของปุ่ มนี ้จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็ นสี
เทา ซึง่ หมายถึงเส้ น N2 แอคทีฟ การดาเนินการเเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น N2 จะหมือนกับการเปลี่ยนตาแหน่ง
ของเส้ น N1 เมื่อตาแหน่งของเส้ น N2 เปลี่ยน ทาให้ เส้ นมอดูลสั และเส้ น YS เปลี่ยนค่าตาม รวมทังเปลี
้ ่ยน YS
ที่แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูล
การคลิกปุ่ ม Undo เป็ นการเปลี่ยนตาแหน่งของเส้ น N1 เส้ น N2 เส้ นมอดูลสั และเส้ น YS กลับไปที่ตาแหน่ง
เดิม รวมทังเปลี
้ ่ยนค่า YS ที่แสดงอยู่บนตารางกริ ดข้ อมูลเป็ นค่าเดิม
เมื่อคลิกที่ปมหั
ุ่ วลูกศรชี ้ทางขวา -> ซึง่ เป็ นปุ่ มที่วางด้ านขวามือของกล่องคอมโบ ปุ่ มนี ้จะเปลี่ยนสีพื ้นจากสี
เขียวเป็ นสีแดง ซึง่ เป็ นการ Lock ไม่ให้ เปลี่ยนตาแหน่งของทัง้ 3 เส้ น รวมทังเปลี
้ ่ยนสีพื ้นของปุ่ ม LStart และปุ่ ม
LEnd เป็ นสีเหลืองซึง่ หมายถึง เส้ น N1 และ N2 ไม่แอคทีฟ
เมื่อคลิกที่ปมุ่ LStart และปุ่ ม LEnd เป็ นการ UnLock ปุ่ มหัวลูกศรจะเปลี่ยนสีพื ้นจากสีแดงเป็ นสีเขียว
Stiffness (Standard) จะดาเนินการเหมือนกับ Elastic (Standard)
Stiffness (Chord) จะดาเนินการเหมือนกับ Elastic (Chord)
Stiffness (Secant) จะดาเนินการเหมือนกับ Elastic (Secant)
Stiffness (Tangent) จะดาเนินการเหมือนกับ Elastic (Tangent)
Stiffness (Max) จะดาเนินการเหมือนกับ Elastic (Max)

7.3 การวิเคราะห์ Data Processing เมื่อ Test Mode เป็ น Single และ Test Type เป็ น Peel
ในกรณีนี ้ตัวแปรประมวลผลที่มีให้ เลือกจากกล่องคอมโบ DP ได้ แก่
- First Peak เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดแรกที่ตรวจพบโดยเงื่อนไข Sensitivity (จากบทที่ 4) เมื่อคลิกเลือก
ตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดแรกเหมือนกับกรณีของตัวแปร Break การจัดการกับตัวแปร First
Peak จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร Break ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Break เป็ น First Peak
- PeelMax เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดในช่วง Initial Limit ถึง Ending Limit โดยไม่นา First Peak มา
พิจารณา (จากบทที่ 4) เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดนี ้เหมือนกับกรณีของตัวแปร
First Peak การจัดการกับตัวแปร PeelMax จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร First Peak ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยน
จากเทอม First Peak เป็ น PeelMax
- PeelMin เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงต่าสุดในช่วง Initial Limit ถึง Ending Limit (จากบทที่ 4) เมื่อคลิกเลือกตัว
แปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดนี ้เหมือนกับกรณีของตัวแปร First Peak การจัดการกับตัวแปร
PeelMin จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร First Peak ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม First Peak เป็ น PeelMin
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- Peak Mean ในกรณีไม่มีการแบ่งช่วง เป็ นค่าเฉลี่ยของ ค่า Peak ทังหมด
้
กาหนดในช่วง Initial Limit ถึง Ending
Limit โดยไม่นา First Peak มาพิจารณา (จากบทที่ 4) เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่คา่ เฉลี่ยนี ้
อย่างไรก็ตามจะไม่อนุญาติให้ มีการดาเนินการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรประมวลผลนี ้เหมือนกับตัวแปรอื่นๆ
- All Mean เป็ นค่าเฉลี่ยของ ค่า Peak และค่า Valley ทังหมด
้
กาหนดในช่วง Initial Limit ถึง Ending Limit โดยไม่
นา First Peak มาพิจารณา (จากบทที่ 4) เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่คา่ เฉลี่ยนี ้ อย่างไรก็ตามจะ
ไม่อนุญาติให้ มีการดาเนินการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรประมวลผลนี ้เหมือนกับตัวแปรอืน่ ๆ เช่นเดียวกับ Peak Mean
- Valley Mean เป็ นค่าเฉลี่ยของค่า Valley ทังหมด
้
กาหนดในช่วง Initial Limit ถึง Ending Limit (จากบทที่ 4) เมื่อ
คลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่คา่ เฉลี่ยนี ้ อย่างไรก็ตามจะไม่อนุญาติให้ มีการดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ค่าตัวแปรประมวลผลนี ้เหมือนกับตัวแปรอื่นๆ เช่นเดียวกับ Peak Mean
- Peak_1 เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงสูงสุด กาหนดในช่วง Interval แรก โดยไม่นา First Peak มาพิจารณา (จาก
บทที่ 4) เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดนี ้ หมือนกับกรณีของตัวแปร First Peak การ
จัดการกับตัวแปร Peak_1 จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร First Peak ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม First
Peak เป็ น Peak_1
- Peak_2 เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงสูงสุด กาหนดในช่วง Interval ที่ 2 (จากบทที่ 4) เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะ
ปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดนี ้ หมือนกับกรณีของตัวแปร Peak_1 การจัดการกับตัวแปร Peak_2 จะเหมือน
การจัดการกับตัวแปร Peak_1 ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Peak_1 เป็ น Peak_2
- Peak_3 เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงสูงสุด กาหนดในช่วง Interval ที่ 3 (จากบทที่ 4) เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะ
ปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดนี ้ หมือนกับกรณีของตัวแปร Peak_1 การจัดการกับตัวแปร Peak_3 จะเหมือน
การจัดการกับตัวแปร Peak_1 ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Peak_1 เป็ น Peak_3
- Peak_4 เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงสูงสุด กาหนดในช่วง Interval ที่ 4 (จากบทที่ 4) เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะ
ปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ เกิดแรงสูงสุดนี ้ หมือนกับกรณีของตัวแปร Peak_1 การจัดการกับตัวแปร Peak_4 จะเหมือน
การจัดการกับตัวแปร Peak_1 ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Peak_1 เป็ น Peak_4
- Node_1 เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ ที่แบ่งช่วง ระหว่างช่วง Interval แรก และ ช่วง Interval ที่ 2 (จากบทที่ 4) เมื่อคลิก
เลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ แบ่งช่วงนี ้ การจัดการกับตัวแปร Node_1 จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร
Peak_1 ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Peak_1 เป็ น Node_1
- Node_2 เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ ที่แบ่งช่วง ระหว่างช่วง Interval ที่ 2 และ ช่วง Interval ที่ 3 (จากบทที่ 4) เมื่อคลิก
เลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ แบ่งช่วงนี ้ การจัดการกับตัวแปร Node_2 จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร
Node_1 ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Node_1 เป็ น Node_2
- Node_3 เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ ที่แบ่งช่วง ระหว่างช่วง Interval ที่ 3 และ ช่วง Interval ที่ 4 (จากบทที่ 4) เมื่อคลิก
เลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่จดุ แบ่งช่วงนี ้ การจัดการกับตัวแปร Node_3 จะเหมือนการจัดการกับตัวแปร
Node_1 ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Node_1 เป็ น Node_3
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- Peak Mean ในกรณีมีการแบ่งช่วง เป็ นค่าเฉลี่ยของ ค่า Peak แต่ละช่วง เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ
ชี ้ที่คา่ เฉลี่ยนี ้ อย่างไรก็ตามจะไม่อนุญาติให้ มีการดาเนินการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรประมวลผลนี ้เหมือนกับตัวแปร
อื่นๆ เช่นเดียวกับ All Mean
- Node Mean เป็ นค่าเฉลี่ยของ ค่า Node แต่ละช่วง เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ที่คา่ เฉลี่ยนี ้ อย่างไร
ก็ตามจะไม่อนุญาติให้ มีการดาเนินการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรประมวลผลนี ้เหมือนกับตัวแปรอื่นๆ เช่นเดียวกับ All
Mean
7.4 การวิเคราะห์ Data Processing เมื่อ Test Mode เป็ น Cycle
ในกรณีนี ้ตัวแปรประมวลผลที่มีให้ เลือกจากกล่องคอมโบ DP ได้ แก่
- Max ในกรณีนี ้ จะเหมือนกับกรณีของ Max ที่อธิบายไว้ ในหัวข้ อ 7.2 ทุกประการ
- Min เป็ นการวิเคราะห์ที่จดุ เกิดแรงต่าสุด เหมือนกับกรณีของตัวแปร Max การจัดการกับตัวแปร Min จะเหมือนการ
จัดการกับตัวแปร Max ทุกประการ ยกเว้ นเปลี่ยนจากเทอม Max เป็ น Min
- EASL_I หรื อ Elongation At Set Load เป็ นการหาค่าระยะยืด/หด เมื่ออยู่ในช่วงแรงเพิ่มขึ ้น ที่จดุ ของ Load ซึง่ เป็ น
ค่าตัวแปร P1 (อธิบายไว้ ในบทที่ 4) และ ที่ Cycle No หรื อหมายเลขวัฏจักร ตามที่กาหนด เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้
จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ตรงกับตาแหน่งของค่า P1 และ Cycle No ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น P1 ตามรู ปที่ 7.4
- EASL_D หรื อ Elongation At Set Load เป็ นการหาค่าระยะยืด/หด เมื่ออยู่ในช่วงแรงเพิ่มขึ ้น ที่จดุ ของ Load ซึง่ เป็ น
ค่าตัวแปร P1 (อธิบายไว้ ในบทที่ 4) และ ที่ Cycle No หรื อหมายเลขวัฏจักร ตามที่กาหนด เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้
จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ตรงกับตาแหน่งของค่า P1 และ Cycle No ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น P1 ตามรู ปที่ 7.4
- LASE_I หรื อ Load At Set Elongation เมื่ออยู่ในช่วงแรงเพิ่มขึ ้น เป็ นการหาค่า Load ที่ระยะยืด/หดตามที่กาหนด
ด้ วยค่าตัวแปร P1 (อธิบายไว้ ในบทที่ 4) และ ที่ Cycle No โดยค่าอาจจะเป็ น Stroke หรื อ Strain ขึ ้นอยู่หน่วยวัดที่
เลือก เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ตรงกับตาแหน่งของค่า P1 และ Cycle No ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น P1 ตาม
รู ปที่ 7.3
- LASE_D หรื อ Load At Set Elongation เมื่ออยู่ในช่วงที่แรงลดลง เป็ นการหาค่า Load ที่ระยะยืด/หดตามที่กาหนด
ด้ วยค่าตัวแปร P1 (อธิบายไว้ ในบทที่ 4) และ ที่ Cycle No โดยค่าอาจจะเป็ น Stroke หรื อ Strain ขึ ้นอยู่หน่วยวัดที่
เลือก เมื่อคลิกเลือกตัวแปรนี ้จะปรากฎเส้ นประ ชี ้ตรงกับตาแหน่งของค่า P1 และ Cycle No ซึง่ เรี ยกว่าเส้ น P1 ตาม
รู ปที่ 7.3
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บทที่ 8
Report, Excel and Exit
8.1 Report
เมนู Report หรื อการออกรายงานเป็ นการนารู ปแบบที่ได้ สร้ างไว้ จากบทที่ 5 มาใช้ โดยเมื่อคลิกเมนูนี ้ จะปรากฎ
ฟอร์ มตามรู ปที่ 8.1 ซึง่ เป็ นฟอร์ มที่ช่วยกาหนดรู ปแบบ ขนาดและสีของเส้ นกราฟ สาหรับกราฟของแต่ละชิ ้นตัวอย่าง
และการดาเนินการกับทูลบาร์ ด้านล่างจะเหมือนกับ หัวข้ อ 2.2

รู ปที่ 8.1
8.2 Export to Excel
เมนู Export เป็ นการแปลงข้ อมูลของการทดสอบ รวมทังการประมวลผลให้
้
อยู่ในรู ปแบบของไฟล์ Excel โดยเมื่อ
คลิกเมนู Export แล้ วตามด้ วยคลิก Excel File จะปรากฎฟอร์ มตามรู ปที่ 8.2 เป็ นการเลือกข้ อมูลที่ต้องการแปลง
เป็ นไฟล์ Excel ข้ อมูลเหล่านี ้ประกอบด้ วย
- Customer เมื่อคลิกเลือกในกล่องสี่เหลี่ยมด้ านหน้ า ข้ อมูลของลูกค้ าจะถูกแปลง
- Specimen เมื่อคลิกเลือกในกล่องสี่เหลี่ยมด้ านหน้ า ข้ อมูลของชิ ้นตัวอย่างจะถูกแปลง
- Data Processing เมื่อคลิกเลือกในกล่องสี่เหลี่ยมด้ านหน้ า ข้ อมูลของการประมวลผลจะถูกแปลง
- Raw Data เมื่อคลิกเลือกในกล่องสี่เหลี่ยมด้ านหน้ า ข้ อมูลการทดสอบทังหมดจะถู
้
กแปลง
เมื่อคลิกปุ่ ม Export โปรแกรมจะปรากฎฟอร์ มสาหรับให้ ใส่ชื่อไฟล์ Excel ที่ต้องการเก็บข้ อมูลที่แปลงทังหมด
้
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รู ปที่ 8.2
8.3 Exit
เมื่อคลิกเมนู Exit โปรแกรมจะขึ ้นข้ อความถามย ้าว่าต้ องการออกจากโปรแกรมหรื อไม่ ถ้ าคลิก Yes จะเป็ นการปิ ด
โปรแกรมทดสอบ
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