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1 การแปลงสัญญาณอนาลอกคืออะไร 

โดยทัว่ๆไปสญัญาณท่ีปรากฏอยูใ่นทางธรรมชาตจิะเป็นสญัญาณท่ีมีความตอ่เน่ือง  และมีขนาดได้

หลายขนาดไมจ่ ากดั  สญัญาณลกัษณะนีเ้รียกวา่   “สญัญาณอนาลอก”     ถ้าต้องการน าสญัญาณอะนา

ลอกนีม้าประมวลผลด้วยระบบดจิิตอล   จะต้องมีการเปล่ียนสญัญาณนีใ้ห้เป็นสญัญาณดจิิตอลเสียก่อน  

ระบบนีเ้รียกวา่ การแปลงสญัญาณอนาลอกเป็นสญัญาณดจิิตอล (Analog to Digital conversion หรือ 
A/D) และในทางตรงข้ามกนั เม่ือประมวลผลได้แล้วสญัญาณท่ีได้ยงัเป็นสญัญาณดจิิตอลอยู ่ ถ้าต้องการ
น าออกสูโ่ลกภายนอกแบบสญัญาณอะนาลอก ก็ต้องท าการแปลงสญัญาณให้เป็นสญัญาณอะนาลอก

ด้วยระบบแปลงสญัญาณดจิิตอลเป็นสญัญาณอนาลอก (Digital to Analog Conversion หรือ D/A )  

2 A2D บนบอร์ด Arduino  
บอร์ด Arduino ใชไ้มโครคอนโทรเลอร์ตระกลู AVR รุ่น Atmega168  ซ่ึงมีขาส าหรับรับสัญญาณ analog อยู ่
6 ขา PC0 to PC5. –ขาเหล่าน้ีเป็นไดท้ั้ง digital I/O และ analogue input 

 
 

รูปที ่1 แสดงต าแหน่งของขา analogue input ทั้งบนบอร์ด Arduino และบน Atmega168 
บน Arduino น้ี Analogue input  สามารถรับสัญญาณไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 5 โวลท ์ แลว้แปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล
ได ้10 บิต  คือ 
0 V แปลงเป็น   00 0000 0000  เลขฐาน 2 หรือ ถา้คิดเป็นเลขฐานสิบ จะเท่ากบั 0 
5 V แปลงเป็น   11 1111 1111  เลขฐาน 2 หรือ ถา้คิดเป็นเลขฐานสิบ จะเท่ากบั 1023 
ดงันั้นถา้หาความสัมพนัธ์ระหวา่ค่าแรงดนักบัค่าดิจิตอลท่ีอ่านไดเ้ป็นเลขฐานสิบจะไดด้งัน้ี 
ค่าดิจิตอลในรูปเลขฐานสิบ  1024 คิดเป็นค่าแรงดนั  =  5         โวลท ์

ค่าดิจิตอลในรูปเลขฐานสิบ   N  ใดๆ คิดเป็นค่าแรงดนั  =  
1024

5xN   โวลท ์       (1) 

การอ่านค่าจากขา analogue input ใชค้  าสั่ง  val = analogRead(analogPin); 
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ค่าท่ีไดจ้ะเป็นเลขจ านวนเตม็ตั้งแต่  0 ถึง 1023  ข้ึนอยูก่บัค่าแรงดนัท่ีป้อนเขา้ท่ีขา analogue input ตาม 
สมการท่ี (1) 

3      โพเทนชิโอมิเตอร์หรือพอต (Pot)  

คือตวัตา้นทานท่ีเปล่ียนค่าได ้ โครงสร้างส่วนใหญ่จะใชว้สัดุประเภทคาร์บอน ผสมกบัเซรามิคและเรซินวา
งบนฉนวน ส่วนแกนหมุนขา กลางใชโ้ลหะท่ีมีการยดืหยุน่ตวัไดดี้ โดยทัว่ไปจะเรียกวา่โวลลุ่มหรือ VR 
(Variable Resistor) มีหลายแบบท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัคือแบบ A และ B แบบ B  เป็นแบบลิเนียร์  คือค่าความ
ตา้นทานจะเปลีย่นแบบ ลิเนียเ์ม่ือเทียบกบัมุมท่ีหมุนไป  ส่วนแบบ A จะไม่ลิเนียร์   มกัใช ้VR ส าหรับการ
แบ่งแรงดนั  (Voltage divider)  ลกัษณะและสัญลกัษณ์ของ VR อยูใ่นรูปท่ี 2    

 

 
รูปที ่2 ลกัษณะและสัญลกัษณ์ของ VR 

4 การทดลอง 

 

ประกอบวงจรตามรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 

4.1 การทดลองท่ี 1   
อา่นข้อมลูจากพอร์ทอนาลอก  แล้วเขียนคา่ที่ได้ออกทางทางจอ LCD   โดยใช้สมการ 

5

1024Vinx
n       (2) 

การทดลอง 
1. ใชดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์วดัค่าแรงดนัท่ีขา A0 (หมายเลข 2)  
2. ปรับค่าแรงดนัท่ีขา A0 ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 1 พร้อมกบัอ่านค่าท่ีไดบ้นจอ LCD 
3. บนัทึกค่าลงในตารางท่ี 1 ช่องการทดลองท่ี 1 
 โปรแกรมที ่1 

 // include the library code: 
#include <LiquidCrystal.h> 
 

int sensorPin = A0;    // select the input pin for the potentiometer 
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor 

 

// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 
void setup() { 

  // set up the LCD's number of columns and rows: 

  lcd.begin(16, 2); 
} 

 
void loop() { 

  sensorValue = analogRead(sensorPin);   // read the value from the sensor: 

  lcd.setCursor(0, 0);                          // set the cursor to column 1, line 1 
  lcd.print(sensorValue);                         // พมิพค์า่ออกที ่LCD 

  lcd.print("   ");                                     // พมิพ ์ทีว่า่ง     

} 
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ตารางที ่1 

แรงดันอนิพทุ VA0 (โวลท)์ การทดลองที ่1 การทดลองที ่2
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4.2 การทดลองท่ี 2   

อ่านขอ้มูลจากพอร์ทอนาลอก  แลว้แปลงเป็นค่าแรงดนั แลว้เขียนค่าท่ีไดอ้อกทางทางจอ LCD  โดยใช้
สมการ 

1024

_5 readxn
v     (3) 

การทดลอง 
1. ใชดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์วดัค่าแรงดนัท่ีขา A0 (หมายเลข 2)  
2. ปรับค่าแรงดนัท่ีขา A0 ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 1 พร้อมกบัอ่านค่าท่ีไดบ้นจอ LCD 
3. บนัทึกค่าแรงดนัจาก LCD ลงในตารางท่ี 1 ช่องการทดลองท่ี 2 
โปรแกรมที ่2 

 // include the library code: 
#include <LiquidCrystal.h> 

  
int sensorPin = A0;    // select the input pin for the potentiometer 

int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor 

float volt = 0.0;         // Convert from sensor 
  

// initialize the library with the numbers of the interface pins 

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 

  

void setup() { 

  // set up the LCD's number of columns and rows: 

  lcd.begin(16, 2); 
  // Print a message to the LCD. 

  lcd.print("Power is"); 
  sensorValue = 0; 

} 
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void loop() { 

  sensorValue = analogRead(sensorPin);   // read the value from the sensor: 
  lcd.setCursor(0, 0);     // set the cursor to column 1, line 1 

  lcd.print("Digital is "); 
  lcd.print(sensorValue); 

  lcd.print("   "); 

  lcd.setCursor(0, 1);     // set the cursor to column 1, line 2 
 

  lcd.print("Analog is "); 

  volt = (float)((sensorValue*5.0)/1024.0); 

  lcd.print(volt); 
  //lcd.print((sensorValue*5)/1024);  

  lcd.print("   "); 

} 

 

4.3 การทดลองที ่3  

โปรแกรมบน  Arduino  อ่านค่าจากพอร์ทอนาลอก แลว้ส่งออกพอร์ทอนุกรม   ดูผลการท างานไดจ้าก 
ท่ี  Serial Monitor    
 

int sensorPin = A0;     // ก าหนดพอรท์อนาลอกเป็น A0 
int N = 0;    // ก าหนดตวัแปร N เป็น  int  ใวเ้ก็บคา่ทีอ่า่นได  ้

void setup() { 
 Serial.begin(9600);  // set baudrate 

} 
 

void loop() { 
  N = analogRead(sensorPin);     // อา่นคา่แรงดนั 

  Serial.println(N);                                // พมิพอ์อกพอรท์อนุกรม  

  delay(200);      // หน่วงเวลา  200 ms 

} 

 

4.4 การทดลองที่ 4  แสดงค่าบนคอนโซลของ  Processing 

ใชโ้ปรแกรม  Arduino  อ่านค่าจากพอร์ทอนาลอก แลว้ส่งออกพอร์ทอนุกรม   แลว้ใชโ้ปรแกรม 
Processing อ่านค่าจากพอร์ทอนุกรม  แสดงท่ีคอนโซลของโปรแกรม  Processing     

 
โปรแกรมบน  Processing  อ่านค่าจากพอร์ทอนุกรม  แลว้พิมพอ์อกบนคอนโซล 

import processing.serial.*; 
 

Serial myPort;                    // ก าหนดตวัแปรส าหรับพอรท์อนุกรม  
int lf = 10;                           // ก าหนดตวัแปรส าหรับรหัส ASCII ของ Linefeed  

String myString = null;         // ก าหนดตวัแปรสตรงิ 

 
 

void setup() { 
  println(Serial.list());             // แสดงพอรท์ทีม่อียู ่ 

  myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600);   //เรยีกใชพ้อรท์หมายเลข [1] 
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} 
 

void draw(){ 
  while (myPort.available() > 0) { 

    myString = myPort.readStringUntil(lf); 
    if (myString != null) { 

      println(myString); 

    } 
  } 

} 

 
กรณีตอ้งการเปล่ียนค่าจาก String ใหก้ลายเป็น จ านวน floating ใหใ้ชค้  าสั่งดงัน้ี 
 

Float v = float(myString); 

5 งานมอบหมาย 

1) เปล่ียนจากการแสดงค่าดิจิตอลใหแ้สดงเป็นค่าแรงดนับน คอนโซล  
2) เปล่ียนจากการแสดงบนคอนโซลใ์หแ้สดงเป็นตวัหนงัสือเหมือนดิจิตอลมลัติมิเตอร์  

ดูตวัอยา่งจาก https://sites.google.com/site/eplearn/processing/04_text_on_window 
3) ใหแ้สดงเป็นค่าบนมิเตอร์แบบเขม็ 

ดูตวัอยา่งจาก https://sites.google.com/site/eplearn/processing/15-volmeter 


