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อ่านค่า ADC แลว้ส่งออกทาง server 

วตัถุประสงค์ 
สร้าง Server เพื่ออ่านค่าจากพอร์ทอนาล็อก  แสดงผลทางเวบ็ไซดด์ว้ยวธีิการรีเฟลชหนา้เวบ็ (Refresh)  
 
อุปกรณ์ 

1. ESP8266 NodeMCU 
2. ความตา้นทานปรับค่าได ้(Potentiometer) 
3. บอร์ดทดลอง (Breadboard) 

 
วงจร 
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โปรแกรมแบบที ่1 ให ้ESP8266 NodeMCU ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ส่งค่าอนาล็อกท่ีอ่านไดอ้อกเป็น
หนา้เวบ็ไปท่ีเวบ็ไคลเอ็นท ์(Web Client) ดว้ย html code  โดยใหห้นา้เวบ็ท างานแบบ Auto refresh 
การรีเฟลช และระยะเวลาการรีเฟลช  ก าหนดดว้ย <meta http-equiv='refresh' content='3'/>"  หน่วยเป็น
วนิาที  ตามโคด๊น้ีเป็น 3 วินาที ต่อคร้ัง  
โปรแกรม  esp_server_adc.ino 
#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h> 
  

#define ssid      "………."  // WiFi SSID 

#define password  "………"  // WiFi password 
 

int sensorValue; 
float volts; 

String volt_string;  
ESP8266WebServer server ( 80 ); 

  

String getPage(){ //HTML Code  
  String page = "<html><head><meta http-equiv='refresh' content='3'/>"; 

  page += "<title>ESP8266 ADC</title>"; 
  page += "<style> body { background-color: #fffff; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: 

#000088; }</style>"; 

  page += "</head><body><h1>ESP8266   ADC on Server</h1>"; 
  page += "<h3>ADC0  10 bit</h3>"; 

  page += "Sensor Value : "; 
  page += sensorValue; 

  page += ", Voltage = "; 

  page += volts;  
  page += "  V";  

  page += "</body></html>"; 
  return page; 

} 
 

void handleRoot(){  

    server.send ( 200, "text/html", getPage() ); 
} 

  
void setup() { 

  Serial.begin ( 115200 ); 

   
  WiFi.begin ( ssid, password ); 

  // Attente de la connexion au réseau WiFi / Wait for connection 
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) { 

    delay ( 500 ); Serial.print ( "." ); 
  } 

  // Connexion WiFi établie / WiFi connexion is OK 

  Serial.println ( "" );  
  Serial.print ( "Connected to " ); Serial.println ( ssid ); 

  Serial.print ( "IP address: " ); Serial.println ( WiFi.localIP() ); 
  

  // On branche la fonction qui gère la premiere page / link to the function that manage launch page  

  server.on ( "/", handleRoot ); 
  

  server.begin(); 
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  Serial.println ( "HTTP server started" ); 
   

} 
  

void loop() { 
  server.handleClient(); 

  sensorValue = analogRead(A0); 

  volts = 3.30*(float)sensorValue/1023.00; 
  delay(1000); 

} 

 
การทดสอบ 
1. เม่ือแปลและ Upload ลงไปบน ESP8266 NodeMCU    ใหเ้ปิด Serial Monitor  เพื่อตรวจดู IP address 

ของ Server ท่ีสร้างโดย ESP8266 NodeMCU  (อยา่ลืมใช ้Baud Rate 115200)  ผลลพัธ์ควรไดด้งัรูป  

 
 
2. เปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์ แลว้เปิดหนา้เพจโดย IP ท่ีไดจ้ากขอ้ 1  ผลลพัธ์ควรไดด้งัรูป  เม่ือปรับค่าความ

ตา้นทาน ค่า Sensor และ Voltage จะเปล่ียนตามการปรับและทุกคร้ังท่ีหนา้เพจรีเฟลช  
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โปรแกรมแบบที ่2 ให ้ESP8266 NodeMCU ท าหนา้ท่ีเป็น Station และ Access Point (STA&AP)  แลว้ท าตวั
เป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ส่งค่าอนาล็อกท่ีอ่านไดอ้อกเป็นหนา้เวบ็ไปท่ีเวบ็ไคลเอน็ท ์(Web Client) ดว้ย html code  
และใหห้นา้เวบ็ท างานแบบ Auto refresh  เหมือนแบบท่ี 1 

esp_ap_server_adc.ino 

#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h> 

  
const char *ssid = "NodeAPtest";  

 

int sensorValue; 
float volts; 

String volt_string;  
ESP8266WebServer server ( 80 ); 

  

String getPage(){ 
  String page = "<html><head><meta http-equiv='refresh' content='5'/>"; 

  page += "<title>ESP8266 ADC</title>"; 
  page += "<style> body { background-color: #fffff; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: 

#000088; }</style>"; 
  page += "</head><body><h1>ESP8266   ADC on Server</h1>"; 

  page += "<h2>ADC0  10 bit</h2>"; 

  page += "<h3>Sensor Value : "; 
  page += sensorValue; 

  page += ", Voltage = "; 
  page += volts;  

  page += "  V</h3>";  

  page += "</body></html>"; 
  return page; 

} 
void handleRoot(){  

    server.send ( 200, "text/html", getPage() ); 
} 

  

void setup() { 
    Serial.begin ( 115200 ); 

 
    WiFi.mode(WIFI_AP); 

    WiFi.softAP(ssid); 

    IPAddress apip = WiFi.softAPIP(); 
    Serial.print("visit: \n"); 

    Serial.println(apip); 
    server.begin(); 

    Serial.println ( "HTTP server started" ); 
} 

  

void loop() { 
  server.handleClient(); 

  sensorValue = analogRead(A0); 
  volts = 3.30*(float)sensorValue/1023.00; 

  delay(1000); 

} 
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การทดสอบ 
1. แปลและ Upload ลงไปบน ESP8266 NodeMCU    ใหเ้ปิด Serial Monitor  เพื่อตรวจดู IP address ของ 

Server ท่ีสร้างโดย ESP8266 NodeMCU  
2. ท่ีอุปกรณ์ไคลเอน็ท ์ (อุปกรณ์ท่ีจะใชเ้ปิดหนา้เวบ็ เช่นโทรศพัทมื์อถือ) ใหต้ั้งค่าสัญญาณไวไฟลเ์ป็น

ตามช่ือ ssid ในโปรแกม  เช่น NodeAPtest  แลว้ท าตามขอ้  2 ในแบบแรก จะไดผ้ลการท างานเหมือน 
เดิม   

 
 

 


