
 Optical  Tachometer  used  LED  by  light  source  and  photo-transistor  to  retract  the  speed  of  
motor.  By  fined  a  reflection  sticker  on  axis  rotor  the  photo-transistor  receive  lighting  frequency  that  
relate  to  the  speed  of  motor.  Then  Microcontroller  calculate the  speed  of  motor  and  display  on  the  
LCD  in  RPM  unit.   
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บทคัดยอ 
  
 

เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบของวงจรกําเนิด
แสง  โดยใช ไดโอดเปลงแสงเปนตัวกําเนิดแสง  และใชโฟโตทรานซิสเตอรเปนตัวรับแสงเครื่องวัดความเร็วรอบ
มอเตอรโดยใชแสงนี้จะอาศัยการสะทอนกลับของแสงที่ไดโอดเปลงแสง สงผานไปยังแผนสะทอนที่ติดอยูบน
เพลาของมอเตอร   โดยที่โฟโตทรานซิสเตอร เปนตัวรับ  จะไดผลออกมาในรูปของความถี่    และใช
ไมโครคอนโทลเลอรตระกูล  AVR ( ATmega8 )ในการแปลงคามถี่เทียบกับเวลา   ซึ่งแสดงผลออกมาที่จอ LCD
ในรูปความเร็วรอบตอนาที 
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ABSTRACT 

 
 

 Optical  Tachometer  used  LCD  by  light  source  and  photo-transistor  to  retract  the  speed  of  
motor.  By  fined  a  reflection  sticker  on  axis  rotor  the  photo-transistor  receive  lighting  frequency  that  
relate  to  the  speed  of  motor.  Then  Microcontroller  calculate the  speed  of  motor  and  display  on  the  
LCD  in  RPM  unit.   
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บทที่1 
บทนํา 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 เครื่องวัดความเร็วรอบที่มีใชอยูในปจจุบันนั้น  โดยทั่วไปจะตองมีการติดตั้งอุปกรณเครื่องวัดเขากับเพลา
ของมอเตอร    เพ่ือทําการวัดความเร็วรอบมอเตอร       โดยการแปลงจากความเร็วรอบของมอเตอรออกเปนระดับ
แรงดันไฟฟาแลวจึงเทียบเปนความเร็วตอนาที หรืออาจใชหลักการอื่นๆที่สามารถแปลงออกมาในรูปของแรงดันหรือ
กระแสเมื่อเทียบกับเวลา เชน การใชเซ็นเซอรท่ีตอบสนองตอแสงสีตางๆ ใชแสงโดยที่แสงจะเปนตัวสรางสัญญาณ  
ON- OFF  ท่ีออกมาในลักษณะของแรงดันหรือกระแส  ซึ่งอาศัยการสะทอนกลับของแสงเมื่อตกกระทบแผนสะทอน
แสงแลวนับสัญญาณความถี่ท่ีไดเทียบกับเวลา เพ่ือแปลงออกมาเปนความเร็วรอบ 
 ถาหากใช  “ เซ็นเซอร ” มาเปนเครื่องมือในการวัดความเร็วรอบของมอเตอรคอนขางจะมีราคาสูง  ทําให
เกิดแนวความคิดในการสรางเครื่องวัดความเร็วรอบของมอเตอรโดยใชแสง     โดยใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส  
เปนตัวกําเนิดแสง เชน  โฟโตไดโอด  หรือไดโอดเปลงแสง  และอาศัยหลักการสะทอนกลับของแสงดังกลาวมาแลว
เปนตัวสรางสัญญาณ และควบคุมการทํางานของเครื่องวัดความเร็วรอบโดยใช  MCU/AVR  เปนการเพ่ิมความ
สะดวกในการใชงาน  โดยท่ีสวนของชุดตรวจวัดความเร็วรอบมอเตอรไมตองตอเขากับเพลาของมอเตอร     ทําให
สะดวกและลดความยุงยากในการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วรอบเขากับตัวของมอเตอรท่ีจะทําการวัด  
 

 
 

รูปที่ 1.1 แสดงสวนประกอบของเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง 
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 สวนตรวจวัด  จะประกอบดวยตัวกําเนิดแสงคือโฟโตไดโอด  ตัวสะทอนแสงคือแผนสะทอน ( สติกเกอร
สะทอนแสง )  และตัวรับแสงคือโฟโตทรานซิสเตอร    โดยที่ตัวกําเนิดแสงจะยิ่งแสงไปที่เพลาของมอเตอรซึ่งมีแผน
สะทอนแสงติดอยู  แสงจะสะทอนกลับมายังตัวรับซึ่งเปนโฟโตทรานซิสเตอร  เม่ือมีแสงมาตกกระทบ
โฟโตทรานซิสเตอรจะยอมใหกระแสไหลผานตัวมันเองและทําใหเกิดคลื่นสัญญาณความถี่ตามการเคลื่อนที่ตัดผาน
แสงของแผนสะทอน    
 สวนขยายสัญญาณ  จะทําหนาท่ีขยายสัญญาณความถี่จากสวนตรวจวัดใหมีระดับสัญญาณสูงขึ้นในระดับที่
สวนนับสัญญาณสามารถตรวจนับได 

สวนกรองสัญญาณ  จะทําหนาท่ีกรองสัญญาณที่ไดรับที่ไมเปนสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมใหเปนสัญญาณ 
รูปสี่เหลี่ยมเพ่ืองายและใหนับไดอยางถูกตอง 
 สวนนับสัญญาณ  จะทําหนาท่ีนับสัญญาณที่ไดจากสวนตรวจวัดและเทียบเวลาเพื่อใหไดความเร็วรอบตอ
นาที(rpm)แลวสงผลที่ไดไปยังสวนแสดงผล 
 สวนแสดงผล  จะเปนสวนที่รับผลคาความเร็วรอบมอเตอรจากวงจรนับไปแลวแปลงเปนตัวเลขของแตละ
หลักแสดงผลออกที่หนาจอแสดงผลแบบ 7- Segmentหรือหนาจอ LCD  
  

โดยที่สวนนับสัญญาณและสวนสวนแสดงผล จะใชตัวไมโครคอนโทรลเลอรในตระกูล AVR ของ ATMEL  
ซึ่งสามารถโปรแกรมไดและมีฟงกชัน Timer/ Counter      นํามาใชในการนับความถี่และควบคุมสวนแสดง    

 

 
 

รูปที่ 1.2 แสดงแถบความถี่ของสนามแมเหล็กไฟฟา 
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ยานความถี่ของโฟโตไดโอดท่ีใชอยูในชวงความถี่ของอินฟราเรดถึงชวงที่ตาสามารถมองเห็นได 
( 1014 HZ - 1015 HZ )  ซึ่งแสดงจาก รูปที่ 1.2   ซึ่งแสดงถึงยานความถี่ของสนามแมเหล็กไฟฟา 

 
 

1.2 วัตถุประสงค 
 1. สามารถวัดความเร็วรอบของมอเตอรไดโดยใชหลักการสะทอนกลับของแสง 
 2.  สามารถวัคความเร็วรอบได  0-3000 RPM 
 3.  สามารถแสดงผลไดละเอียด4 หลัก  
 4. สามารถล็อคคาท่ีวัดเก็บไวได 

 
 
1.3 ขอบขายของงาน 
 ทําการศึกษาและสรางเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงโดยอาศัยหลักการการสะทอนกลับของแสง
โดยใชโฟโตไดโอด  เปนตัวกําเนิดแสง  แลวยิงไปที่กานเพลาของมอเตอรซึ่งมีแผนสะทอนแสงติดอยู        เม่ือแสง
สะทอนกลับมาจะมีโฟโตทรานซิสเตอรเปนตัวรับแสงและสรางสัญญาณไฟฟาออกมาในรูปของความถี่   ซึ่งจะมีตัว
กรองสัญญาณใหเปนรูปสี่เหลี่ยมเพื่อปอนใหกลับวงจรนับ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร AVR    เปนตัวนับและ
แสดงผลออกทาง 7-Segment  
 
 
1.4 แนวทางการดําเนินงาน 

1. ศึกษาทฤษฎีและรวบรวมขอมูล 
2. ออกแบบและทดลองวงจรตรวจวัดโดยใชแสง 
3. ออกแบบและทดสอบวงจรกรองสัญญาณ 
4. ออกแบบและทดสอบวงจรนับดวย  MCU/AVR 
5. ออกแบบและทดสอบวงจรแสดงผลควบคุมดวย  MCU/AVR 
6.  ประกอบเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร 
7. ทดสอบใชงานจริงและแกไขขอบกพรอง 
8. สรุปผลรายงานขั้นสุดทาย 
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1.5 แผนการดําเนินงาน 
 

เดือน ลําดับที่  
กิจกรรม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 ศึกษาทฤษฎีและรวบรวมขอมูล                   
2 ออกแบบและทดสอบวงจรตรวจจับ

ความเร็วรอบดวยแสง  
                     

3 ออกแบบและทดสอบวงจรกรองสัญญาณ                   
4 ออกแบบและทดสอบวงจรนับดวย 

MCU/AVR 
                  

5 ออกแบบและทดสอบวงจรแสดงผล
ควบคุมดวย MCU/AVR  

                  

6 ประกอบเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร                    

7 ทดสอบใชงานจริงและแกไขขอบกพรอง                   

8 สรุปผลรายงานขั้นสุดทาย                   

 
 
1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สามารถนําอุปกรณท่ีประกอบขึ้นซึ่งใชวัดความเร็วมอเตอรดวยแสง  ไปใชงานกับเครื่องกลที่มีลักษณะการ
ทํางานแบบหมุนได  ซึ่งจะมีความสะดวกสบายและมีความถูกตองแมนยําตอการวัดรอบความเร็ว  อีกท้ังยังใชงานได
งาย  และเปนแบบอยางเพ่ือเปนแนวทางตอการพัฒนาอีกตอไปในภายภาคหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 

2.1 ไดโอดเปลงแสง (light-emitting diode)  
ไดโอดเปลงแสง (light-emitting diode) เรียกยอ ๆ วา LED คือ ไดโอดซึ่งสามารถเปลงแสงออกมาไดแสงท่ี

เปลงออกมาประกอบดวยคลื่นความถี่เดียวและเฟสตอเนื่องกัน ซึ่งตางกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น  อัน
ประกอบดวยคลื่นซึ่งมีเฟสและความถี่ตาง ๆ ดันมารวมกัน ไดโอด ซึ่งสามารถใหแสงออกมาได ท้ังชนิดที่เปนสารกึ่ง
ตัวนําของเหลวกาซ ในที่นี้จะกลาวถึงชนิดที่เปนสารกึ่งตัวนําเทานั้น  
 

 
 

รูปที่ 2.1 ไดโอดเปลงแสง 
 

ไดโอดชนิดนี้เหมือนไดโอดทั่ว ๆ ไปที่ประกอบดวยสารก่ึงตัวนําชนิด P และ N ประกบกันมีผิวขางหนึ่ง
เรียบเปนมันคลายกระจก เม่ือไดโอดตกไบแอสตรงจะทําใหอิเล็คตรอนที่สารก่ึงตัวนําชนิด N มีพลังงานสูงขึ้นจน
สามารถวิ่งขามรอยตอไปรวมกับโฮลใน P ตอใหเกิดพลังงานในรูปของประจุโฟตรอน ซึ่งจะสงแสงออกมา การ
ประยุกต LED ไปใชงานอยางกวางขวางสวนมากใชในภาคแสดงผล (display unit) LED โดยทั่วไปมี 2 ชนิดใหญ ๆ 
คือ LED ชนิดที่ตาคนเห็นไดกับชนิดที่ตาคนมองไมเห็นตองใชทรานซิสเตอรมาเปนตัวรับแสงแทนตาคน  

 

 
 

รูปที่ 2.2 สัญลักษณของ LED 
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การใชงานของ LED ท่ีเห็นไดบอย ๆ คือ ภาคแสดงผลของเครื่องคํานวณอิเลคทรอนิคสสมัยใหมท่ีใช  
LED  ซึ่งมี 7 สวนแสดงเปนตัวเลขดังรูป  
 

 
 

รูปที่ 2.3  LED เจ็ดสวนใชงานการแสดงผล 
 

เม่ือนํา LED มาประกอบกับโฟโตทรานซิสเตอร ซึ่งเปนตัวรับแสงจาก LED โฟโตทรานซิสเตอรจะให 
กระแสที่เปลี่ยนแปลงกับความเขมของแสงที่มาจากไดโอดอุปกรณท่ีรวมกันระหวาง LED กับโฟโตทรานซิสเตอร
เรียกวาโฟโตไอโซเลชั่น (photo isolation)  

 
 

2.2 โฟโตทรานซิสเตอร(Photo  transistor) 
อุปกรณสารก่ึงตัวนําจะนํากระแสไดก็เนื่องจากการใหพลังงานเพ่ือดึงอิเล็กตรอนใหหลุดจากบอนด   เปน

ผลใหเกิดอิเล็กตรอนอิสระและโฮล   และเมื่อปอนใหแรงดันจะเกิดสนามไฟฟาในแทงสารนั้นเปนผลใหอิเล็กตรอน
และโฮลเกิดการเคลื่อนที่     การใหพลังงานกับวาเลนซอิเล็กตรอนนั้นทําไดหลายวิธี  เชน  การใหความรอน 
แสง  เปนตน  โฟโตทรานซิสเตอรจึงใชหลักการทํางานโดยอาศัยพลังงานจากแสงในการเพิ่มพลังงานใหกับ
อิเล็กตรอนในเนื้อสารกึ่งตัวนํา    เพ่ือใหโฟโตทรานซิสเตอรสามารถนํากระแสได เชนเดียวกับ ทรานซิสเตอรท่ัวไปที่
สามารถนํากระแสไดโดยการปอนกระแส IB   

 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 2.4  แสดงวงจรโฟโตทรานซิสเตอรและกราฟความสัมพันธหวางกระแสกับความเขมแสง 
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วงจรโฟโตทรานซิสเตอรเบ้ืองตนตอเปนวงจรความตานทานโหลดและแหลงจายไฟกระแสตรง  โดย
ปกติโฟโตทรานซิสเตอรจะถูกไบอัสตรง    แตในขณะที่ไบอัสตรงนี้จํานวนอิเล็กตรอนอิสระและโฮลที่ในเนื้อสารมี
จํานวนไมมาก    ดังนั้นกระแสที่ไหลในวงจรจึงมีเปนสวนนอย    ครั้งเม่ือสวนของสารกึ่งตัวนํามีแสงมาตกกระทบจะ
ทําใหในเนื้อสารเกิดอิเล็กตรอนอิสรและโฮลเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก     จํานวนอิเล็กตรอนอิสระและโฮลที่เกิดขึ้นจะ
แปรผันโดยตรงกับความเขมของแสงที่มาตกกระทบที่บริเวณรอยตอ PN ทําให   โฟโตทรานซสิเตอรนํากระแสไดและ
มีกระแสไหลผาน   ดังนั้นเมื่อเพ่ิมความเขมของแสงที่ตกกระทบจะทํากระแสไหลไดมากขึ้น แตเม่ือเพ่ิมความเขม
แสงไปจนถึงคาหนึ่งจะไมมีการเพ่ิมของอิเล็กตรอนอิสระอีกแลว  ในชวงนี้เราเรียกวาชวงอ่ิมตัว( Saturation    region ) 
 ในขณะที่ไมมีแสงตกกระทบจํานวนกระแสที่ไหลผานตัวโฟโตทรานซิสเตอรนี้จะเรียกวา  กระแสมืด  
( Dark  Current ) 
 
 
 
  

 
 

 
รูปที่ 2.5 สัญลักษณของโฟโตทรานซิสเตอร 

 
 

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร ( Microcontroller ) 

Controller คือ ตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณหรือขบวนการตางๆ ซึ่งอาจทําขึ้นมาจากวงจรไฟฟากลไก  
PLC ฯลฯ Micro-Controller ก็คือ อุปกรณประเภทสารก่ึงตัวนําท่ีรวบรวมฟงกชั่นการทํางานตางๆ ไวภายในตัวของมัน
เอง มีขนาดเล็ก และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ท่ีเชื่อมตอกับตัวมัน โดยเนนความ
สมบูรณภายในตัวของมันเองและงายตอการนําไปใชงานหรือแกไขดัดแปลง  

 

รูปที่ 2.6 ไมโครคอนโทรลเลอร ( Microcontroller )   
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Microcontroller ทั่วๆ ไปประกอบดวย  

• CPU (Central Processing Unit)  
• RAM (Random Access Memory)  
• EPROM/PROM/ROM (Erasable Programmable Read Only Memory)  
• I/O (Input/Output) - serial and parallel  
• Timers  
• Interrupt Controller  

และสวนประกอบอื่นๆ เชน Analog to Digital Convertor, Pluse Width Modulator ฯลฯ ซึ่งขึ้นกับผูผลิตที่จะใส
เขาไป เพ่ือเพ่ิมความสามารถของ Microcontroller และจุดประสงคในการใชงาน  

ความแตกตางของ Microcontroller และ Microcomputer คือ Microcomputer นั้นตองการอุปกรณเชื่อมตอ
ภายนอก เชน หนวยความจํา I/O ฯลฯ สวน Microcontroller นั้นมีสมบูรณภายในตัวของมันเอง  

ภาษาของ Micro-Controller  

ภาษาที่ใชกับ Microcontroller นัน้จะแตกตางกันตาม Microcontroller ของแตละตระกูลแตประเภทของภาษาที่ใช
สามารถแบงออกเปน  

• ภาษาเครื่อง/ภาษา Assembly  

ภาษาเครื่อง(Machine Language) คือโปรแกรมที่ Microcontroller สามารถเขาใจมัน แตมันไมงายสําหรับ มนุษยที่จะ
อานได ภาษา Assembly คือ รูปแบบของภาษาเครื่องท่ีมนุษยสามารถอานออกได ภาษา assembly เปนโปรแกรมที่ทํา
หนาท่ีในการแปลงจากคําสั่งท่ีมนุษยอานออกไดไปเปนภาษาเครื่อง ซึ่งแปลงคําสั่ง/คําสั่ง โปรแกรมที่เขียนโดยภาพา 
assembly จะทํางานเร็วและมีขนาดเล็ก เพราะวามันสามารถเขาถึง Hardware ไดโดยตรง แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการเขียน
ของผูเขียนดวย  

• Interpreters  

interpreter คือ ภาษาระดับสูงซึ่งใกลเคียงกับภาษาของมนุษย โดยจะฝงตัวอยูในหนวยความจํา และทําหนาท่ีอาน
คําสั่งจากโปรแกรมขึ้นมาทีละคําสั่งแลวปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ ตัวอยางของ interpreter ที่รูจักกันดีคือ ภาษา BASIC 
ขอเสียของ interpreter คือ ทํางานไดชา เนื่องจากตองแปลคําสั่งทีละคําสั่ง 

• Compilers  

compiler คือ ภาษาระดับสูงซึ่งทําหนาท่ีแปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหเปนภาษาเครื่อง จากนั้นจึงนําเอาโปรแกรมที่แปล
เสร็จแลวเขาไปเก็บในหนวยความจํา ทําใหการทํางานเร็วขึ้น ตัวอยางเชน ภาษา C เปนตน  



 
 
 

บทที่ 3 
ทฤษฎีการวัดความเร็วมอเตอร 

 
หลักการทํางานของระบบที่จะนํามาประกอบเปนโครงการ  ซึ่งเปนการใชเซ็นเซอรท่ีมีการตอบสนองตอแสง

สีตางๆ  โดยท่ีแสงจะเปนตัวสรางสัญญาณ  ออกมาในรูปลักษณะของแรงดันหรือกระแส  จากรูปขางลางแสดงถึงการ
สะทอนกลับของแสงเมื่อตกกระทบแผนสะทอนแสงแลวนับสัญญาณความถี่ท่ีไดเทียบกับเวลา เพ่ือแปลงออกมาเปน
ความเร็ว 

                                      
 

รูปที่ 3.1 แสดงการตรวจจับโดยการสะทอนเชิงมุมของความเร็วเชิงมุม 
 

และหลักการที่จะสรางสัญญาณวงจรนับซึ่งสามารใชเพ่ือปอนใหกลับวงจรนับโดยใชไมโครคอนโทรเลอร AVR    
เปนตัวนับและแสดงผลออกทาง 7-Segment ซึ่งไดแสดงไวโดยสังเขปดังรูปขางลาง 
 

 
 

รูปที่ 3.2 แสดงสวนประกอบของเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง 
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สวนตรวจวัดจะประกอบดวยตัวกําเนิดแสง ตัวสะทอนแสง และตัวรับแสง โดยที่ตัวกําเนิดแสงจะสงแสงไป
ที่เพลาของมอเตอรซึ่งมีตัวสะทอนแสงติดอยู  แสงจะสะทอนกลับมายังตัวรับ เม่ือมีแสงมาตกกระทบ
โฟโตทรานซิสเตอรจะยอมใหกระแสไหลผานตัวมันเอง  และทําใหเกิดคลื่นสัญญาณความถี่ตามการเคลื่อนที่ตัดผาน
แสงของแผนสะทอน ซึ่งสัญญาณที่ไดออกมาจะสงผานตอไปยังสวนขยายสัญญาณ  และสวนขยายนี้เองจะทําหนาท่ี
ขยายสัญญาณความถี่จากสวนตรวจวัดใหมีระดับสัญญาณสูงขึ้นในระดับที่สวนนับสัญญาณสามารถตรวจนับไดและทํา
การสงสัญญาณตอไปท่ีสวนกรองสัญญาณ  และสวนกรองสัญญาณจะทําหนาท่ีกรองสัญญาณที่ไดรับที่ใหเปนสัญญาณ
รูปคลื่นสี่พัลสเพ่ืองายและมีความถูกตองตอการนับและสงตอไปยังสวนนับสัญญาณ  ซึงจะทําหนาท่ีนับสัญญาณที่ได
จากสวนตรวจวัดและเทียบเวลาเพื่อใหไดความเร็วรอบตอนาที (rpm)แลวสงผลที่ไดไปยังสวนแสดงผลและสวนนี้เอง 
จะเปนสวนที่รับผลคาความเร็วรอบมอเตอรจากวงจรนับไปแลวแปลงเปนตัวเลขของแตละหลักแสดงผลออกที่
หนาจอแสดงผลแบบ 7- Segment หรือหนาจอ LCD โดยที่สวนนับสัญญาณและสวนสวนแสดงผล จะใชตัว
ไมโครคอนโทรลเลอรในตระกูล AVR ของ ATMEL  ซึ่งสามารถโปรแกรมไดและมีฟงกชัน Timer/ Counter      
นํามาใชในการนับความถี่และควบคุมสวนแสดง    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่ 4 
การทดลอง Optical  Sensor 

 
 

4.1การทดลองหาระยะการตรวจจับของ   
การทดลอง 
 ทําการทดสอบการตรวจจับของ Optical  Sensor และการสะทอนของแผนสะทอนชนิดตางๆ 
ตัวตรวจจับ 

1. Reflective  Optical  Sensor  with  Transistor  Output (TCRT5000L) 
2. Light  Emitter  Diode(LED)  + Photo  Transistor     

ชนิดของแผนสะทอน 
 1. กระจกเงา       2. แผนฟอยล     3.  กระดาษขาว 
วงจรการทดลอง 
 

 
 

รูปที่  4.1  แสดงวงจรตรวจจับของ Optical sensor 
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การทดลอง4.1.1  Reflective  Optical  Sensor  with  Transistor  Output (TCRT5000L) 
 
            
            
 
 
 

รูปที่ 4.2  Optical  Sensor  TCRT5000L 
                                
ผลการทดลอง 

กระจกเงา แผนฟอยล กระดาษขาว 
ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) 

0 Cm 5 0 Cm 5 0 Cm 5 
5 Cm (Max) 5 4 Cm (Max) 5 3 Cm (Max) 5 

 
*MAX ระยะทางสูงสดุที่ตรวจจับการสะทอนได 
 

ตารางที่ 4.1  แสดงระยะการตรวจจับของ Optical  sensor TCRT5000L 
 

การทดลอง 4.1.2  Light  Emitter  Diode(LED)  + Photo  Transistor   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่  4.3  การวัดหาระยะการเซ็นเซอรของตัวกําเนิดแสง โดยการตรวจจับจากการสะทอนของแสง 

  กับวัตถุสะทอนแสง 
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อินฟราเรดไดโอด  ( ขณะมีตัวกันระหวางตัวกําเนิดแสงและตัวตรวจจับแสง  )  
กระจกเงา แผนฟอยล กระดาษขาว 

ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) 
0 Cm 5 0 Cm 5 0 Cm 5 

10 Cm (Max) 5 12 Cm (Max) 5 5Cm (Max) 5 
 

ตารางที่ 4.2  แสดงระยะการตรวจจับเมื่อใชอินฟราเรดไดโอดเปนตัวกําเนิดแสง 
 
ไดโอดเปลงแสงสีแดง (ขณะมีตัวกันระหวางตัวกําเนิดแสงและตัวตรวจจับแสง )  

กระจกเงา แผนฟอยล กระดาษขาว 
ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) 

0 Cm 5 0 Cm 5 0 Cm 5 
7 Cm (Max) 5 6 Cm (Max) 5 4 Cm (Max) 5 

 
ตารางที่ 4.3  แสดงระยะการตรวจจับเมื่อใช LED สีแดงเปนตวักําเนิดแสง 

 
ไดโอดเปลงแสงสีฟา  (ขณะมีตัวกันระหวางตัวกําเนิดแสงและตัวตรวจจับแสง )  

กระจกเงา แผนฟอยล กระดาษขาว 
ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) ระยะตรวจจับ แรงดัน (V) 

0 Cm 5 0 Cm 5 0 Cm 0 
15 Cm (Max) 5 15 Cm (Max) 5 ไมสามารถการตรวจจับกระดาษขาว 

 
ตารางที่ 4.4  แสดงระยะการตรวจจับเมื่อใช LED สีฟาเปนตัวกําเนิดแสง 

 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองหาระยะการตรวจจับของ  Optical  Sensor  แตละชนิด   จะพบไดวาเมื่อใชตัวตรวจจับ  
( Optical  Sensor ) หรือ ตัวกําเนิดแสงตางชนิดกันจะใหคาในการตรวจจับที่ตางกันออกไปในแตละแบบนํามาทําการ
ทดลอง       โดยระยะการตรวจจับและวัตถุที่ตัวตรวจจับ ( Optical  Sensor ) สามารถตัวจับได   มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกตัวตรวจจับมาประกอบเปนวงจรตรวจจับความเร็วมอเตอรดวยแสงเปนอยางยิ่ง    ซึ่งตัวตรวจจับที่
เลือกใชจะตองมีระยะตรวจจับเหมาะสมในการใช    และยังตองตรวจจับเฉพาะแผนสะทอนที่ติดกับเพลามอเตอร
เทานั้นเพ่ือมิใหคาที่ไดเกิดความผิดพลาด      ซึ่งจากการทดลองจะเห็นไดวาตัวตรวจจับชนิดที่ใชแหลงกําเนิดแสง
เปนไดโอดเปลงแสงสีฟาจะมีระยะการตรวจจับที่ไกลกวาชนิดอ่ืนๆ   และยังไมสนใจวัสดุอ่ืนซึ่งไมใชแผนสะทอนแสง  
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4.2 ทําการทดสอบการตรวจจับของตัวตรวจจับแสง 
 

 ทําการทดสอบตัวตรวจจับแสง   โดยการปอนความถี่ใหท่ีตัวกําเนิดแสง(LED)   เพ่ือดูการตอบสนอง
ความถี่ของตรวจรับแสง ( Photo transistor ) วาความถ่ีท่ีตัวตรวจรับแสงตรวจจับไดนั้น  มีคาเทากับความถี่ท่ีจายใหกับ
ตัวกําเนิดแสงหรือไม    และความถ่ีท่ีตัวตรวจจับแสงจับไดนั้นอยูในชวงที่สามารถตรวจจับความถี่ท่ีเทากับการหมุน
ของมอเตอรในยานที่ตองการวัด   
ความถี่ที่สูงสุดที่ตองการตรวจจับคอื 
  ขอบเขตของโครงการ   วัดความเร็วมอเตอรตั้งแต 0 -  3000 รอบ/นาที 

ซึ่ง   3000 รอบ/นาที   =   50 รอบ/วินาที 
               นั้นก็คือจะเกิดความถี่สูงสุดที่ตัวตรวจจับแสง   50 Hz    
ดังนั้นจึงตองทําการทดลองวาตัวรับแสงซึ่งทําหนาท่ีรับแสง    ท่ีจะเกิดขึ้นจากการสะทอนกลับจากที่เพลาของมอเตอร
ท่ีติดแผนสะทอน   สามารถทํางานไดท่ีความถี่สูงสุดในยานที่จะใชรับความถี่ 50 Hz  หรือเทากับ 3000 รอบ/นาที  
ซึ่งจะนําผลท่ีไดจากการทดลองไปใชในการเลือกตัวกําเนิดแสงที่ทําใหระยะการตรวจจับสูงสุด   และตัวรับแสงท่ี
เหมาะสมกับความถี่ท่ีตองการตรวจรับ 
 
การทดลองที่ 4.2.1    ใช LED สีขาว 
การทดลอง 
 ทําการทดลองชุดโมดูลซึ่งประกอบขึ้นโดยใช LED สีขาวเปนตัวกําเนิดแสงและPhoto transistor เปนตัวรับ
แสง  ประกอบเขาเปนชุดเดียวกันดังรูปที่ 1     และตอสายมาเขากับวงจรซึ่งตอบนProto broad โดยตัว LED  ตอกับ
Function  generator  ซึ่งจายแรงดันรูปสี่เหลี่ยม ท่ีความถี่ 50 Hz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.4  ชุดตรวจจับที่ประกอบขึ้น 
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ผลการทดลองที่ความถี่  50 Hz   
 ระยะการตรวจจับสูงสุด  3 cm   (ซึ่งมีความเสถียร) 
 ระยะใชในการทดลอง  3 cm    
 
   
  
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 รูปคลื่นแรงดันที่จายใหกับ LED สีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6  รูปคลื่นแรงดันที่ไดจากตัวตรวจจับ ( Photo transistor ) 
         ท่ีใช LED สีขาวเปนตัวกําเนิดแสง 

 
 
 
 

 2 V/ DIV 
 10mS / DI
V 

 2 V/  DIV 
 10mS / DI
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การทดลองที่ 2.2.2    ใช LED สีฟา 
การทดลอง 
 ทําการทดลองชุดโมดูลซึ่งประกอบขึ้นโดยใช LED สีฟาเปนตัวกําเนิดแสงและPhoto transistor เปนตัวรับ
แสง  ประกอบเขาเปนชุดเดียวกันดังรูปที่ 1     และตอสายมาเขากับวงจรซึ่งตอบนProto broad โดยตัว LED ตอกับ
Function  generator  ซึ่งจายแรงดันรูปสี่เหลี่ยม ท่ีความถี่ 50 Hz   
ผลการทดลองที่ความถี่  50 Hz   
 ระยะการตรวจจับสูงสุด  5 cm   (ซึ่งมีความเสถียร) 
 ระยะใชในการทดลอง  5 cm    
 
  

 
 

V  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 รูปคลื่นแรงดันที่จายใหกับ LED สีฟา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.8  รูปคลื่นแรงดันที่ไดจากตัวตรวจจับ ( Photo transistor ) 
            ท่ีใช LED สีฟาเปนตัวกําเนิดแสง 
 2 V/ DIV 
 10mS / DI
V 

 2 V/ DIV 
 10mS / DI
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การทดลองที่ 2.2.3    ใช LED สีแดง 
การทดลอง 
 ทําการทดลองชุดโมดูลซึ่งประกอบขึ้นโดยใช LED สีแดงเปนตวักําเนิดแสงและPhoto transistor เปนตัวรับ
แสง  ประกอบเขาเปนชุดเดียวกันดังรูปที่ 1  และตอสายมาเขากับวงจรซึ่งตอบนProto broadโดยตัว LED  ตอกับ
Function  generator  ซึ่งจายแรงดันรูปสี่เหลี่ยม ท่ีความถี่50 Hz   
ผลการทดลองที่ความถี่  50 Hz   
 ระยะการตรวจจับสูงสุด  3 cm   (ซึ่งความความเสถียร) 
 ระยะใชในการทดลอง   3 cm    
 
 

 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.9 รูปคลื่นแรงดันที่จายใหกับ LED สีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.10  รูปคลื่นแรงดันที่ไดจากตัวตรวจจับ ( Photo transistor ) 
         ท่ีใช LED สีขาวเปนตัวกําเนิดแสง 
 2 V/ DIV 
 10mS / DI
V 

 2 V/ DIV 
 10mS / DI
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4.3 การทดลองวัดความเร็วมอเตอร 
 

ทําการทดสอบตรวจวัดความเร็วมอเตอร    โดยเทียบคาระหวางชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น  กับ Tachogen 
ภายในหองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา        โดยตอ   Ac  Drive    เขากับ AC  induction   motor  เพ่ือปรับความเร็ว
รอบท่ีคาตางๆ   แลวดูผลที่ไดจากการวัดความเร็วของชุดตรวจวัดที่สรางขึ้นจาก  Oscilloscope โดยการคํานวณจาก 
คาบเวลา    ในแตละPulseท่ีเกิดขึ้น  
        ความเร็วที่อานไดจาก Oscilloscope = (1/∆T) X 60 =   RPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     รูปที่ 4.11  ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟา                                     รูปที่4.12  Induction   Motor 
 

              
                  รูปที่ 4.13  ชุดแสดงผลความเร็ว 
                 รูปที่ 4.14  Tachogan  
             
           
            
            
                      
 
                                              TG  
                   รูปที่ 4.13       รูปที่ 4.14      
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ความเร็วที่วัดโดย เทคโคเจน(TG)   อานได  1000 RPM     
ความเร็วที่วัดโดยชุดตรวจวัดที่สรางขึ้นอานไดจาก Oscilloscope = (1/∆T) X 60 =  1020   RPM   

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  รูปที่  4.15  สัญญาณความถี่  ท่ีความเร็ว 1000 RMP 
 

ท่ีความเร็วที่วัดโดย เทคโคเจน(TG)   อานได 1500 RPM     
ท่ีความเร็วที่วัดโดยชุดตรวจวัดที่สรางขึ้นอานไดจาก Oscilloscope = (1/∆T) X 60 =  1503   RPM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.16สัญญาณความถี่  ท่ีความเร็ว 1500 RMP 
 



 20

ความเร็วที่วัดโดย เทคโคเจน(TG)อานไดจาก 2000 RPM     
ความเร็วที่วัดโดยชุดตรวจวัดที่สรางขึ้นอานไดจาก Oscilloscope = (1/∆T) X 60 =  2039.4   RPM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.17  สัญญาณความถี่  ที่ความเร็ว 2000 RMP 
          

ความเร็วที่วัดโดย เทคโคเจน(TG)อานไดจาก 2500 RPM     
ความเร็วที่วัดโดยชุดตรวจวัดที่สรางขึ้นอานไดจาก Oscilloscope = (1/∆T) X 60 =  2532   RPM  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.18  สัญญาณความถี่  ท่ีความเร็ว 2500 RMP 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองจะเห็นไดวัดคาท่ีไดจาก เทคโคเจน(TG)   และคาวัดที่ไดจากชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น   จะได

คาที่แตกตางกันเล็กนอย โดยคาท่ีวัดจากเทคโคเจน(TG)   จะไดคาที่นอยกวาคาท่ีวัดจากชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น    ซึ่ง
เปนผลจากเทคโคเจน(TG) จะใชหลักการเปลี่ยนความเร็วรอบเปนแรงดันไฟฟาแลวไปเทียบความเร็ว(เปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา   นําแรงดันที่ไดไปเทียบเปนความเร็ว)       ซึ่งเปนการวัดโดยออมทําใหเกิดความผิดพลาดไดมากกวา
ชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น ซึ่งอาศัยหลักการตรวจจับการสะทอนแสงของแผนสะทอนที่ติดที่เพลาของมอเตอร แลวสราง
พัลส ขึ้นมา  เม่ือหาคาบเวลาของเกิดเพลา    ก็จะทราบความเร็วมอเตอรที่เกิดขึ้น 

แต ชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น จะมีขอผิดพลาดในกรณีที่การจับชุดตรวจวัดไวไมตรงกับแผนสะทอนหรือเกิด
การสั่นของชุดตรวจวัดในขณะใชงาน จะทําใหพัลสเกิดมี Noise ขึ้นมาและทําใหการวัดความเร็วนั้นผิดพลาดไปได 
*หมายเหตุ  ในโครงการ ตองสรางเครื่องวัดความเร็วมอเตอรที่ 0- 3000RPM แตในการทดลองนี้ไมไดทดลองที่
ความเร็ว 3000RPM เนื่องจากไมมีมอเตอรที่มีพิกัดความเร็วรอบที่ 3000RPM ภายในหองปฏิบัติการเครื่องกล
ไฟฟา  จ่ึงไมไดทําการทดลองในครั้งนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

บทที่ 5  
ไมโครคอนโทรลเลอร   AVR   ATmega 8 

 
 

5.1 ไมโครคอนโทรลเลอร   AVR       
 AVR  เปนไมโครคอนโทรลเลอร(MCU)แบบ 8 บิตตระกูลหนึ่ง  ท่ีมีสถาปตยกรรมแบบ RISE (reduce 
instruction set computer) ซึ่งทําใหการประมวลผลมีความเร็ว 1 คําสั่ง/  1 clock หรือMCU  สามารถประมวลคําสั่งได 
1 MIPS  / MHz             และภายในไดรวบรวมวงจรสนับสนุนการทํางานของ MCU อาทิเชน  Analog  to Digital , SPI, 
UART,  Time,  Counter, PWM            ซึ่งวงจรสนับสนุนการทํางานเหลานี้ทําให  MCU สามารถทํางานไดกวางและใช
อุปกรณตอรวมภายนอกนอยมาก     ATmega 8  ก็เปนไมโครคอนโทรลเลอรเบอรหนึ่งท่ีอยูในตระกูลของ AVR    

 
 
 
 
 

รูปที่  5.1   ไมโครคอนโทรลเลอร   AVR   ATmega 8-16PI (PDIP) 
 

5.2  คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร   AVR   ATmega 8 
• สถาปตยกรรมภายในถูกออกแบบใหใชสถาปตยกรรมแบบRISE (Reduce Instruction Set Computer)  RISE 

คือ ทําใหการประมวลผลมีความเร็ว 1 คําสั่ง / 1 Clock หรือ CPU สามารถประมวลคําสั่งได 1 MIPS / MHz  
• มีคําสั่งในการควบคุมการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรจํานวน 130 คําสั่ง 
• กลุมรีจีสเตอรใชงานทั่วไปขนาด 8 บิต จํานวน 32 ตัว 
• หนวยความจําแบบ FLASH สําหรับบันทึก PROGRAM MEMORY ขนาด 

             8 Bytes   สามารถเขียน/อาน  ได 10,000 ครั้ง 
• หนวยความจําแบบ EEPROMสําหรับบันทึก DATA MEMORY ขนาด 512 Byte 
       สามารถเขียน/อาน  ได 10,000 ครั้ง 
• หนวยความจําแบบ SRAM ขนาด 1KB 
• ระบบการปองกันการ COPY ขอมูลภายในหนวยความจํา (LOCK FOR SOLFWARE SECURITY) 
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• พอรตอินพุตและเอาทพุตขนาด 8 บิต จํานวน 4พอรต 
• TIMER/COUNTER ขนาด 16 บิต 1 CHANNEL 
• TIMER/COUNTER ขนาด 8 บิต 2 CHANNEL 
• ระบบการเปลี่ยนสัญญาณ ANALOG TO DIGITAL ขนาด 10 บิต จํานวน 8 CHANNEL 
• ระบบการกําเนิดความถี่สัญญาณแบบ PWM จํานวน 3 CHANNEL 
• ระบบการสื่อสารขอมูลดิจิตอลแบบอะซิงโครนัส(UART) 1 CHANEL 
• ระบบการสื่อสารขอมูลดิจิตอลแบบซิงโครนัส(SPI) 1 CHANEL 
• ระบบตรวจจับการทํางานผิดพลาดของCPU(WATCHDOG TIMER WITH ON-CHIP  
       OSCILATOR) 
• ระบบการรีเซ็ตแบบอัตโนมัติเม่ือเริ่มจายกระแสไฟฟาเขาไมโครคอนโทรลเลอร(Power on reset) 
• ระบบการอินเตอรรัพทจากภายนอก (EXTERNAL INTERRUPT) 
• ระบบการตรวจจับระดับสัญญาณอนาลอก(Analog Comparator) 
• 5SLEEP MOD:IDEL , ADC NOISE  REDUCTION, POWER SAVE , POWER DOWN 

and  STANDBY 
• ความถี่สัญญาณนาฬิกา 0 - 8 MHz (ATmega8L) 
• ความถี่สัญญาณนาฬิกา 0 - 16MHz (ATmega8) 
• Vcc: 2.7 – 5.5   (ATmega8L) 
• Vcc: 4.5 – 5.5  (ATmega8) 

 
5.3   โครงสรางภายนอกและตําแหนงขา 
 โดยพอรต C ยังใชเปนขาอินพุต เพ่ือรับสัญญาณ   AVR   ATmega 8-16PI  แบบ PDIP  มีขาตอใชงาน
ภายนอก  28  ขาดังแสดงในรูปที่ 5.2   
 
 
 
 
               
 
 
 
 

รูปที่  5.2   โครงสรางภายนอกและตําแหนงขา ATmega 8-16PI (PDIP) 
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5.4   รายละเอียดของขาสัญญาณ  
• VCC   คือ  ขาจายไฟใหกับ CPU  
• GND   คือ กราวด 
• Port B (PB7 - PB0)   

               เปนพอรต 2 ทิศทางขนาด 8 บิต โดยสามารถกําหนดใหแตละขาของพอรตสามารถ PULL UP ภายในอิสระ
แยกจากกันซึ่งแตละขาสามารถรับกระแส SINK20mA และยังถูกนําไปใชงานอ่ืนๆอีก โดยพอรต B ยังใชเปนขา
อินพุต เพ่ือรับสัญญาณในการอานและเขียนโปรแกรมของไมโครคอนโทรเลอร    

• Port C (PC7-PC0 )  
        เปนพอรต 2 ทิศทางขนาด 8 บิต โดยสามารถกําหนดใหแตละขาของพอรตสามารถ PULL UP ภายในอิสระแยก
จากกันซึ่งแตละขาสามารถรับกระแส SINK20mAและยังถูกนําไปใชงานอ่ืนๆอีก 
โดยพอรต C ยังใชเปนขาอินพุต เพ่ือรับสัญญาณอนาลอกในสวนของการแปลงสัญญาณ ANALOG TO DIGITAL 

• Port D (PD7..PD0) 
        เปนพอรต 2 ทิศทางขนาด 8 บิต โดยสามารถกําหนดใหแตละขาของพอรตสามารถ PULL UP ภายในอิสระแยก
จากกันซึ่งแตละขาสามารถรับกระแส SINK20mAและยังถูกนําไปใชงานอ่ืนๆอีก 

• TXD     คือขาท่ีสงสัญญาณสื่อสารแบบอนกุรม  
• RXD     คือขาท่ีรับสัญญาณสื่อสารแบบอนุกรม  
• INTO และ INTO  คือขาที่รับสัญญาณอินเตอรรัพทจากภายนอก 
• XCK/TO     เปนขาอินพุตของ Time/Counter 0 
• T1     เปนขาอินพุตของ Time/Counter 0 
• Reset          คือ ขารีเซ็ต 
• XTAL 1     เปนขาอินพุตของ OSE 
• XTAL 2     เปนขาเอาทพุตของ OSE 
• AVcc       ใชจายไฟใหกับวงจร Analog to Digital 
• AREF         เปนขาแรงดันอางอิงท่ีใชงานในสวนของวงจร Analog to Digital 
• AGND      เปนขากราวดของวงจร Analog to Digital 
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5.5 โครงสรางภายในไมโครคอนโทรลเลอร   AVR       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.3  โครงสรางใน  ATmega 8 
 



 
 
 

บทที่ 6  
โมดูล LCD   

 
 

6.1 โมดูล LCD  แบบอักขระ 
 
 
 

 
 
 
        ตารางที่ 6.1 แสดงความสัมพันธในการทํางาน 
          ของขา RS , R/W และ E ของโมดูลLCD  
รูปที่ 6. 1 แสดงจอแสดงผล LCD       แบบอักขระ 

 
โมดูล LCD  ขนาด 16x1 มีขาตอใชงานทั้งสิ้น  14 ขา  มีการจัดการขาดังในรูปที่ 6.1 

สําหรับรายละเอียดการทํางานแตละขามีดังนี้ 
 VSS  ( ขา 1 ): ตอกราวด 
  VDD ( ขา 2 ): ตอไฟเลี้ยง +5 โวลท 
  VO  ( ขา 3 ): เปนขาอินพุทรับแรงดันเพ่ือปรับความเขมของการแสดงผล 

   RS  ( ขา 4 ): เปนขาอินพุทใชในการแยกชนิดของขอมูลท่ีทําการประมวลในขณะนั้น 
วาเปนคําสั่งสําหรับรีจิสเตอร IR หรือเปนขอมูลสําหรับรีจิสเตอร DR 
โดยถาขานี้มี Logic เปน “ 0 ” ขอมูลท่ีสงมาเปนคําสั่ง 
แตถาขานี้มีLogic เปน “ 1 ” ขอมูลท่ีสงมาจะเปนขอมูลสําหรับการแสดงผล   
  R/W ( ขา 5 ): เปนขาที่ใชเลือกการอานหรือเขียนขอมูลกับโมดูล LCD  
โดยถาขานี้มี Logic เปน “ 0 ” เปนการกําหนดใหเขียนขอมูล 
แตถาขานี้มีLogic เปน “ 1 ” เปนกาอานขอมูล 
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 E           ( ขา 6 ): เปนขาสําหรับรับสัญญาณพัลสเอ็นเอนเบิลโมดูล LCDใหทํางาน 
 D0-D7 ( ขา 6 ):เปนขาที่ใชเปนทางผานของขอมูลระหวาง LCD กับอุปกรณภายนอกขนาด 8 บิต 
 อนึ่งขา RS,R/W และขา E จะใชงานรวมกันโดยมีความสัมพันธแสดงในตารางที่ 6.1 
 
 

รูปที่  6 .2 แสดงไดอะแกรมการทํางานของโมดูล LCD แบบอักขระ 
 
6.2 ไดอะแกรมการทํางานของโมดูล LCD แบบอักขระ 

1. บัฟเฟอรอินพุตเอาตพุต   เปนสวนที่ใชในการติดตอรับสงขอมูลกับอุปกรณภายนอก   เพ่ือท่ีจะ
ถายทอดขอมูลเขาออกภายในตัวควบคุม 

2. รีจิสเตอรคําสั่ง(Instruction   Register: IR) เปนรีจิสเตอรใชรับขอมูลจากอุปกรณภายนอก   เพ่ือนําไป
ควบคุมการแสดงผล 

3. รีจิสเตอรขอมูล(Data  Register: DR ) เปนรีจิสเตอรใชรับขอมูลจากอุปกรณภายนอก   เพ่ือถายทอดไป
ยังหนวยความจําท่ีทําหนาท่ีเก็บขอมูลแสดงผล หรือนําขอมูลไปสรางอักษรเพิ่มเติมในแรมเก็บตัวอักษร 

4. แรมเก็บขอมูลแสดงผล(Display  Data  RAM : DDRAM ) เปนหนวยความจําแรมทําหนาท่ีเก็บขอมูล
ท่ีมาจาก DR ตัวควบคุมจะนําขอมูลใน DDRAM นี้ไปเปดตาราง (Look- up lable) 
ของตัวอักษรที่เก็บไวในหนวยความจํารอมและแรมเก็บตัวอักอักษร  เพ่ือนําไปแสดงผล 
 5. รอมเก็บตัวอักษร (Charater  Generator  ROM: CGROM ) เปนหนวยความจํารอมที่ใชเก็บขอมูล
ตัวอักษรหรือสัญลักษณท่ีสามารถอานออกไปแสดงผลได   มีขนาด  7,200 บิต  โดยจะถูกอานดวยคาขอมูลใน 
DDRAM 
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 6. แรมเก็บตัวอักษร (Charater  Generator  RAM: CGRAM )  เปนหนวยความจําแรมที่ใชเก็บตัวอักษร
ที่มีการสรางเพ่ิมเติมขึ้นใหม  ในกรณีที่ตัวอักษรใน CGROM ไมเพียงพอ  มีขนาด  512 บิต  การเขียนและการอาน
คาไปใชนั้นทําไดเชนเดียวกับใน CGROM คือ เขียนขอมูลใน DDRAM แลวตัวควบคุมจะอานคาจาก CGROM เอง 
 7. แฟลก  Busy  เปนสวนที่ทําหนาท่ีจาสถานการณทํางานของตัวควบคุมใหอุปกรณภายนอกทราบวาตัง
ควบคุมพรอมที่จะรับขอมูลหรือคําสั่งหรือไม   ดังนั้นกอนการสงขอมูล 
หรือคําสั่งมายังตัวควบคุมตองตรวจสอบสถานะของแฟลก  Busy นี้เสียกอน 
 
6.3  คําสั่งควบคุมโมดูล LCD 

ในการเขียนคําสั่งลงในตัวควบคุม  แนนอนวาตองกําหนดขา RS และขา R/W เปน “0” แลวเขียนคําสั่งตาม
ไป  คําสั่งควบคุมโมดูล LCD ของชิปควบคุม HD44780 ที่สําคัญดังนี้ 

1. คําสั่งเคลียรตัวแสดงผล (clear  display ) 
มีขอมูลคําสั่งเปน 01H เปนคําสั่งท่ีใชเขียนขอมูลชองวาง  หรือ space เขาไปใน DDRAM 

 ทั้งหมด  เม่ือตัวควบคุมเอ็กซิคิวคําสั่งนี้  จะทําการกําหนดแอดเดรสของ DDRAM เปน 0 เคอรเซอรจะกลับไปอยูที่
ตําแหนงซายสุดของจอแสดงผล  แลวเซตบิตI/D (ซึ่งจะกลาวถึงภายหลัง)  
ใหเปนหนึ่ง 

2. คําสั่ง return  home 
 ตองกําหนดใหบิต 1 ของขอมูลเปน “1” เปนคําสั่งใหเคอรเซอรเคลื่อนที่กลับไปยังตําแหนงซายสุดของ
จอแสดงผล  แตขอมูลบนจอแสดงผลไมเปลี่ยนแปลง  นั่นคือคาํสั่งนี้จะเปน 02H หรือ 03 ก็ได 

3. คําสั่งเลือกโหมดในการปอนขอมูล(Entry  mode  set) 
มีรายละเอียดในการปอนขอมูลคําสั่งดังนี้ 
   บิต7       บิต6       บิต5     บิต4     บิต3    บิต2     บิต1    บิต0  

0 0 0 0 0 1 I/D S 
บิต S  เปนบิตที่ใชในการกําหนดลักษณะของการแสดงผล  เม่ือมีการปอนขอมูล  ถาหาก 

บิต S เปน “1” เม่ือเกิดขอมูลใหมบนจอแสดงผลตัวเคอรเซอรจะอยูกับที่  แตตัวอักษรขอมูลเดิมจะถูกดันไปทางดาน
ซาย  แตหากบิตนี้เปน “0” เม่ือเกิดขอมูลใหมตัวเคอรเซอรจะเลื่อนไปทางขาว 
 บิต I/D เปนบิตที่ใชกําหนดวา  เม่ือเขียนหรืออานขอมูลแลวแอดเดรสของ DDRAM เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
หนึ่งแอดเดรสของ โดยถาบิตนี้เปน “1” แอดเดรสของ  DDRAM  จะเพ่ิมขึ้น  
แตถาเปน “0” แอดเดรสจะลดลง 
 ดังนั้นขอมูลคําสั่งท่ีเกิดขึ้นสําหรับคําสั่งนี้ไดแก 04H - 07 (4 ขอมูลคําสั่ง ) และท่ีใชบอยคือ 
06H หมายถึงกําหนดใหเกิดขอมูลใหมเคอรเซอรจะเลื่อนไปทางขวามือ  และแอดเดรสเพิ่มขึ้น 
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4. คําสั่งควบคุมการแสดงผล 
มีรายละเอียดในการปอนขอมูลคําสั่งดังนี้ 
   บิต7       บิต6       บิต5     บิต4     บิต3    บิต2     บิต1    บิต0  

0 0 0 0 1 D C B 
บิต D ใชควบคุมการเปดปดจอแสดงผล  ถาบิตนี้เปน “1” จะเปนการเปดจอแสดงผล 

ถา “ 0” จะเปนการปดจอแสดงผล 
 บิต C ใชควบคุมการแสดงผลตัวเคอรเซอรบนจอแสดงผล  ถาตองการใหมีเคอรเซอรแสดงบนจอแสดงผล
ตองกําหนดใหบิตนี้ “1”  ถากําหนดใหเปน “0” จะเปนการปดเคอรเซอร  หรือไมแสดงเคอรเซอร 
 บิต B ใชควบคุมการกระพริบของเคอรเซอร  ถากําหนดใหบิตนี้เปน “1” เคอรเซอรจะกระพริบ  ถา
กําหนดใหเปน “0”เคอรเซอรจะไมกระพริบ 
 ดังนั้นจะมีขอมูลคําสั่งไดตั้งแต 08H-0FH ( 8 รูปแบบคําสั่ง ) ที่ใชบอยคือ 0CH เปนการสั่งเปดจอแสดงผล
แตไมแสดงเคอรเซอร และ 0FH เปนการเปดจอแสดงผล แสดงเคอรเซอร  และสั่งใหเคอรกระพริบ 

5. คําสั่งควบคุมการเลื่อนเคอรเซอรและขอมูลตัวอักษร 
มีรายละเอียดในการปอนขอมูลคําสั่งดังนี้ 
   บิต7       บิต6       บิต5     บิต4     บิต3    บิต2     บิต1    บิต0  

0 0 0 1 S/C R/L * * 
การควบคุมการเลื่อนเคอรเซอรและตัวอักษรบนจอแสดงผล ขึ้นอยูกับการกําหนดบิต S/C 

และ R/L ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 S/C R/L  ลักษณการเลื่อน   ขอมูลคําสั่ง 
   0   0 เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายมือ 10H-13H 
   0   1 เลื่อนเคอรเซอรไปทางขวามือ 14H-17H 
   1   0 เลื่อนตัวอักษรไปทางซายมือ 18H-1BH 
   1   0 เลื่อนตัวอักษรไปทางขวามือ 1CH-1FH 
 

6. คําสั่งกําหนดฟงกชันในการทํางาน 
มีรายละเอียดในการปอนขอมูลคําสั่งดังนี้ 
   บิต7       บิต6       บิต5     บิต4     บิต3    บิต2     บิต1    บิต0  

0 0 1 DL N F * * 
 
บิต DL ใชกําหนดจํานวนบิตที่ใชติดตอสงผานขอมูล  ถากําหนดบิตนี้เปน “0” จะเปนการ 

ติดตอแบบ 4 บิต แตถาเปน “1” จะเปนแบบ  8 บิต 
 บิต N ใชกําหนดจํานวนบรรทัดของการแสดงผล  ถาเปน “0” จะแสดงผล 1 บรรทัด   ถาเปน “1” จะแสดง 
2 บรรทัด  ในกรณีที่จอแสดงผลสามารถแสดงผลไดมากกวา 2 บรรทัด  และตองการแสดงผลมากกวา 2 บรรทัด
กําหนดบิต N นี้ใหเปน “1” 
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 บิต F ใชเลือกความละเอียดชองตัวอักษรใหการแสดงผล  ถาบิตนี้เปน “0” จะเปนการแสดงผลแบบ 5x7 
จุด  และถาเปน “1” จะแสดงผลแบบ 5x10 จุด  ขอมูลคําสั่งท่ีใชบอยคือ 38H เปนการกําหนดใหโมดูล LCD ทํางาน
ในแบบ 8 บิต  แสดงผล 2 บรรทัด  เลือกความละเอียดเปน 5x7 จุด 

7. คําสั่งเลือกแอดเดรสของ CGRAM 
เม่ือตองการกําหนดแอดเดรสของ CGRAM ตองกําหนดใหบิต 7 เปน “0” บิต 6 เปน “1” สวนอีก 6 บิตที่ 

เหลือจะแทนดวยคาแอดเดรสของ CGRAM จะตองทําการกําหนดแอดเดรสดวยคําสั่งนี้   กอนที่จะอานหรือเขียน
ขอมูลให CGRAM  โดยแอดเดรสของ CGRAM อยูระหวาง  00H-0FH 

8. คําสั่งเลือกแอดเดรสของDDRAM 
ใชในการเลือกแอดเดรสของ DDRAM กอนที่จะทําการอานหรือเขียนขอมูล  โดยบิต 7 ตองเปน “1” และ

ขอมูลอีก7บิตที่เหลือจะเปนคาแอดเดรสของ DDRAM ซึ่งแอดเดรสของ DDRAM จะอยูระหวาง 8CH-0FFH ท้ังนี้
จํานวนแอดเดรสยังขึ้นอยูกับการกําหนดสถานะที่บิต N ดวย 
 9.    คําสั่งอานแฟลก BUSY  และแอดเดรส 

มีรายละเอียดในการปอนขอมูลคําสั่งดังนี้ 
   บิต7       บิต6       บิต5     บิต4     บิต3    บิต2     บิต1    บิต0  

BF A A A A A A A 
  
       แอดเดรสไบตสอง  แอดเดรสไบตต่ํา 
 
 คําสั่งท่ีใชอานแฟลก BUSY (BF)  โดยแฟลกนี้จะเปนตัวบอกสถานะของตัวควบคุม LCD วาพรอมจะรับ
ขอมูลหรือไม  ถาหากบิตBF เปน “0”  แสดงวาตัวควบคุมLCD พรอมรับขอมูลหรือคําสั่ง แตถาเปน “1” แสดงวาใน
ขณะนี้ตัวควบคุม LCD ยังอยูในกระบวนการทํางานภายในหรือกําลังประมวลผลขอมูลอยู   ยังไมพรอมรับขอมูลหรือ
คําสั่ง  เม่ือตองการอานแฟลกตองกําหนดใหขา R/W เปน “1” ดวย  แตสัญญาณที่ RS  ยังตองเปน “0” อยูเพราะ
ขอมูลนี้เปนขอมูลคําสั่ง  นอกจากนี้ยังใชเปนคําสั่งอานขอมูลแอดเดรสของ CGRAM และ DDRAM ดวยโดยบิต 0 
ถึงบิต 6 เปนคาขอมูลของแอดเดรสที่ตองการอาน 
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6.4 การเขียนคําสั่งและขอมูลใหแกโมดูล LCD 
 ในการเขียนขอมูลเพ่ือควบคุมใหโมดูล LCD แสดงผลตามที่ผูใชงานตองการ  ตองสงคําสั่ง( Instruction ) 
แลวกําหนดการทํางานใหแกโมดูล LCD กอน  จากนั้นจึงคอยสงขอมูล( Data ) ที่ตองการแสดงผล   เนื่องจาก
บัสขอมูลของโมดูล LCD  มี 8 เสนคือ D0-D7 และเปนชองทางผานของทั้งคําสั่งและขอมูล  ดังนั้นในการสงคําสั่งและ
ขอมูลจึงตองอาศัยการกําหนดสัญญาณลอจิกท่ีขา RS ถาหากท่ีขา RS ไดลอจิก “0” หมายความวา  ขอมูลท่ีปอน
ใหแกโมดูล LCD ขณะนั้นเปนคําสั่ง  ในทางตรงขาม   หากขา RS ไดลอจิก “1” ขอมูลท่ีปอนใหขณะนั้นเปนขอมูลท่ี
ใชในการแสดงผล 
 เม่ือตองการเขียนหรืออานขอมูลในCGRAM และ DDRAM เริ่มตนตองกําหนดแอดเดรสที่ตองการอาน
หรือเขียนกอน  โดยใชคําสั่งเลือกแอดเดรส  จากนั้นกําหนดใหขา RS เปน “1” เพ่ือแจงใหตัวควบคุมภายในโมดูล 
LCD ทราบวาขอมูลท่ีปรากฏตอไปนี้เปนขอมูลปกติไมใชคําสั่ง 
 ในกรณีที่ตองการอานขอมูลตองกําหนดใหขา R/W เปน “1” ขอมูลขนาด 8 บิต(หรือ 4 บิต) 
ก็จะปรากฏบนบัสขอมูล  โดยขอมูลท่ีอานออกมาไดจะเปนขอมูลจากแอดเดรสของ CGRAM และ DDRAM ตามที่
ตองการ 
 ในกรณีที่ตองการเขียนขอมูล  เม่ือกําหนดแอดเดรสและปอนลอจิก “1” ใหขา RS แลว 
ตองกําหนดใหขาR/W เปน  “0”  ขอมูลท่ีอยูบนบัสขอมูลจะถูกเขียนลงในรีจิสเตอร DR  จากนั้นจึงถายทอดลงใน 
DDRAM ตอไป 
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6.5  ชุดคําสั่งของโมดูล LCD ( Instruction  table ) 
 

 
 

ตารางที่ 6.2 แสดงชุดคําสั่งของโมดูล LCD ( Instruction  table ) 
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6.6  การเชื่อมตอจอแสดงผล LCD กับไมโคคอนโทรลเลอร 
 ทําการเชื่อมตอโมดูล LCD กับไมโคคอนโทรลเลอร  ATmega 8   เพือ่ให 
ไมโครคอนโทรเลอรเปนตัวสงการให โมดูล LCD  แสดงผลตัวเลขและอักษรตามที่โปรแกรม 
โดยในโครงงานนี้ใชเปนการเชื่อตอแบบ 4 บิตโดยมีการเชื่อมตอดังแสดงรูปในรูปที่ 3  
 

รูปที่ 6.3 แสดงการเชื่อมตอจอแสดงผล LCD กับไมโคคอนโทรลเลอร แบบ 4บิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.4 แสดงจอLCD ขณะแสดงผลตัวอักษร 
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รูปที่ 6.5  บอรดไมโคคอนโทรลเลอร  ATmega 8    



 
 
 

บทที่ 7 
Optical  Tachometer  

 
 

7.1 การวัดความเร็วรอบมอเตอรและแสดงผลแบบนับรอบเทียบกับเวลา 
 การนับความรอบเทียบกับเวลาคือ   การที่เรานับรอบของการหมุนของมอเตอรในชวงเวลาคงที่คาหนึ่งเม่ือ
ทราบจํานวนรอบในชวงเวลาที่เรากําหนด   นําผลที่ไดไปเทียบวาในเวลา 1 นาทีมอเตอรจะหมุน(RPM)ไดก่ีรอบ   
และนําคาไปแสดงผลตอไป 
 
7.2  วัดความเร็วรอบมอเตอรและแสดงผลแบบนับรอบเทียบกับเวลา (นับรอบใน 5 
วินาที) 

การทํางานของเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแบบนี้ จะใช Optical  Sensor เปนตัวตรวจจับการหมุนของ
มอเตอร  และติดแผนสะทอนแสงที่เพลาขอมอเตอร   เม่ือมอเตอรหมุนไป 1 รอบก็จะเกิด pulse ขึ้น 1 pulse ซึ่งเรา
จะใชการนับ pulse ท่ีเกิดขึ้นในเวลา  5  วินาที  จะไดจํานวนรอบตอวินาที   แลวนําผลนั้นไปเทียบเปนจํานวนรอบตอ
นาที 

 
เวลา   5  วินาที                 หมุนได               N           รอบ 
เวลา   1   นาที               จะหมุนได                        N x  12    รอบ 
 

ดังนั้นเราจะนําคาท่ีนับไดในเวลา    1    วินาที     ไปคํานวณผลตามสมการ 
   

  
 
 
 
 
 
 

RPM    =     N  x    12
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ซึ่งทําใหสามารถแสดงผลไดดังนี้ (จากการคํานวณ) 
 

N         RPM N         RPM N         RPM N         RPM N         RPM 
1 = 12 26 = 312 51 = 612 76 = 912 101 = 1212 
2 = 24 27 = 324 52 = 624 77 = 924 102 = 1224 
3 = 36 28 = 336 53 = 636 78 = 936 103 = 1236 
4 = 48 29 = 348 54 = 648 79 = 948 104 = 1248 
5 = 60 30 = 360 55 = 660 80 = 960 105 = 1260 
6 = 72 31 = 372 56 = 672 81 = 972 106 = 1272 
7 = 84 32 = 384 57 = 684 82 = 984 107 = 1284 
8 = 96 33 = 396 58 = 696 83 = 996 108 = 1296 
9 = 108 34 = 408 59 = 708 84 = 1008 109 = 1308 
10 = 120 35 = 420 60 = 720 85 = 1020 110 = 1320 
11 = 132 36 = 432 61 = 732 86 = 1032 111 = 1332 
12 = 144 37 = 444 62 = 744 87 = 1044 112 = 1344 
13 = 156 38 = 456 63 = 756 88 = 1056 113 = 1356 
14 = 168 39 = 468 64 = 768 89 = 1068 114 = 1368 
15 = 180 40 = 480 65 = 780 90 = 1080 115 = 1380 
16 = 192 41 = 492 66 = 792 91 = 1092 116 = 1392 
17 = 204 42 = 504 67 = 804 92 = 1104 117 = 1404 
18 = 216 43 = 516 68 = 816 93 = 1116 118 = 1416 
19 = 228 44 = 528 69 = 828 94 = 1128 119 = 1428 
20 = 240 45 = 540 70 = 840 95 = 1140 120 = 1440 
21 = 252 46 = 552 71 = 852 96 = 1152 121 = 1452 
22 = 264 47 = 564 72 = 864 97 = 1164 122 = 1464 
23 = 276 48 = 576 73 = 876 98 = 1176 123 = 1476 
24 = 288 49 = 588 74 = 888 99 = 1188 124 = 1488 
25 = 300 50 = 600 75 = 900 100 = 1200 125 = 1500 

 
ตารางที่ 7.1 แสดงการคํานวณมาเร็วรอบ เม่ือ N =1- 125 
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N             RPM N            RPM N            RPM N             RPM N            RPM 
126 = 1512 151 = 1812 176 = 2112 201 = 2412 226 = 2712 
127 = 1524 152 = 1824 177 = 2124 202 = 2424 227 = 2724 
128 = 1536 153 = 1836 178 = 2136 203 = 2436 228 = 2736 
129 = 1548 154 = 1848 179 = 2148 204 = 2448 229 = 2748 
130 = 1560 155 = 1860 180 = 2160 205 = 2460 230 = 2760 
131 = 1572 156 = 1872 181 = 2172 206 = 2472 231 = 2772 
132 = 1584 157 = 1884 182 = 2184 207 = 2484 232 = 2784 
133 = 1596 158 = 1896 183 = 2196 208 = 2496 233 = 2796 
134 = 1608 159 = 1908 184 = 2208 209 = 2508 234 = 2808 
135 = 1620 160 = 1920 185 = 2220 210 = 2520 235 = 2820 
136 = 1632 161 = 1932 186 = 2232 211 = 2532 236 = 2832 
137 = 1644 162 = 1944 187 = 2244 212 = 2544 237 = 2844 
138 = 1656 163 = 1956 188 = 2256 213 = 2556 238 = 2856 
139 = 1668 164 = 1968 189 = 2268 214 = 2568 239 = 2868 
140 = 1680 165 = 1980 190 = 2280 215 = 2580 240 = 2880 
141 = 1692 166 = 1992 191 = 2292 216 = 2592 241 = 2892 
142 = 1704 167 = 2004 192 = 2304 217 = 2604 242 = 2904 
143 = 1716 168 = 2016 193 = 2316 218 = 2616 243 = 2916 
144 = 1728 169 = 2028 194 = 2328 219 = 2628 244 = 2928 
145 = 1740 170 = 2040 195 = 2340 220 = 2640 245 = 2940 
146 = 1752 171 = 2052 196 = 2352 221 = 2652 246 = 2952 
147 = 1764 172 = 2064 197 = 2364 222 = 2664 247 = 2964 
148 = 1776 173 = 2076 198 = 2376 223 = 2676 248 = 2976 
149 = 1788 174 = 2088 199 = 2388 224 = 2688 249 = 2988 
150 = 1800 175 = 2100 200 = 2400 225 = 2700 250 = 3000 

 
ตารางที่ 7.2 แสดงการคํานวณมาเร็วรอบ เม่ือ N  =126 – 250 

 
 จากตารางจะเห็นไดวาคาของการคํานวณ   จะมีชวงหางกันถึงชวงละ 12 รอบ    ทําใหการวัดคาความเร็ว
รอบไมสามารถแสดงผลไดถูกตองและละเอียดมากนัก    แตวิธีนี้เปนวิธีวัดความเร็วมอเตอรที่งายที่สุด 
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7.3 Flow   Chart     
 

T  

M

M

Coun

“  Me
 
 
 

STAR

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASURE   =   0 
LOCK  =  0 

EASURE  ? 

LOCK  ? O 

O 

c 

te e 

 

S 

) 

 

“  Loc   

 
รูปที่  7.1  Flow   Chart เครื่องวัดความเร็วรอบ
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7.4 วงจรภายของเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงที่สรางขึ้น 

 
รูปที่  7.2  วงจรการตออุปกรณภายในเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง 

 
 

 
 
 

รูปที่  7.3  วงจรการตออุปกรณภายในเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง 
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7.5  ลักษณะภายนอกของเครื่องวดัความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงที่สรางขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         (ค) 
 
               (ก)                                        (ข) 
 

รูปที่  7.4  (ก) ดานหนาของเครื่องวัดความเร็วมอเตอร  (ข) ดานหลังของเครื่องวัดความเร็วมอเตอร 
(ค) คานบนของเครื่องวัดความเร็วมอเตอร 

 
 
7.6  ลักษณะภายในของเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงทีส่รางขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                              (ข) 
 
    (ก) 
 

รูปที่  7.5   (ก) ภายในเครื่องวัดความเร็วมอเตอร   (ข) แสดงการดานหลังเพ่ือใสแบตเตอรี่ ของเครื่องวัด 
ความเร็วมอเตอร 



 
 
 

บทที่ 8 
การทดสอบเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงที่สรางขึ้น 

 
 

การทดลอง 
ทําการวัดความเร็วมอเตอรดวย Tachometer  แบบตางๆเพ่ือนําผลระหวาง Tachometer มาตรฐานที่มีใชอยู

ในหองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา ซึ่งมีแบบ Tacho  generator,  Tachometer แบบ เข็มชี้คา และ Digital  Tachometer     
มาเปรียบเทียบกับคาท่ีวัดดวย  Optical  Tachometer  ท่ีสรางขึ้น    หาคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น    และเปนแนวทาง
ในการแกไขปรับปรุงเครื่อง  Optical  Tachometer   ท่ีสรางขึ้นตอไป 
 
 
 
         

 
 
 
 
 

  
              (ก)         (ข)                            (ค)                             (ง) 
 

รูปที่ 8.1  แสดง Tachometer แบบตาง ๆ  (ก.) Tacho  generator, (ข) Tachometer แบบ เข็มชี้คา 
(ค) Digital  Tachometer     และ (ง) Optical  Tachometer ท่ีสรางขึ้น 
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  8.1  การทดลองเปรียบเทียบการวัดความเร็วรอบมอเตอรระหวาง Tacho  
generator กับ  Optical  Tachometer  ที่สรางขึ้น 
  

แรงดันจาก 
Tacho  generator 

VTG (V) 

ความเร็วรอบมอเตอร 
ที่อานไดจากชุดแสดงความเร็วของ 

Tacho  generator (RPM) 

ความเร็วรอบมอเตอรที่วัดได
จาก Optical  Tachometer 

(RPM) 
0.082 100 96 
0.169 200 168 
0.263 300 264 
0.370 400 372 
0.460 500 456 
0.563 600 564 
0.663 700 660 
0.752 800 756 
0.850 900 852 
0.944 1000 948 
1.042 1100 1044 
1.130 1200 1128 
1.232 1300 1236 
1.333 1400 1332 
1.427 1500 1428 
1.536 1600 1536 
1.646 1700 1644 
1.740 1800 1740 
1.846 1900 1848 
1.947 2000 1944 

 
ตารางที่  8.1  การวัดความเร็วรอบมอเตอรระหวาง Tacho  generator เปรียบเทียบกับ 

Optical  Tachometer  ที่สรางขึ้น 
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  8.2 การทดลองเปรียบเทียบการวัดความเร็วรอบมอเตอรระหวาง Tachometer 
แบบ เข็มชี้คา กับ Optical  Tachometer  ที่สรางขึ้น 
 

แรงดันจาก 
Tacho  generator 

VTG (V) 

ความเร็วรอบมอเตอร 
ที่วัดโดย  Tachometer 
แบบเข็มชี้คา (RPM) 

ความเร็วรอบมอเตอรที่วัดได
จาก Optical  Tachometer 

(RPM) 
0.106 100 108 
0.204 200 204 
0.310 300 312 
0.412 400 408 
0.505 500 504 
0.608 600 612 
0.710 700 708 
0.818 800 816 
0.905 900 900 
0.993 1000 996 
1.081 1100 1080 
1.172 1200 1176 
1.271 1300 1272 
1.365 1400 1368 
1.464 1500 1464 
1.573 1600 1572 
1.673 1700 1668 
1.764 1800 1764 
1.859 1900 1848 
1.956 2000 1956 

 
ตารางที่  8.2  การวัดความเร็วรอบมอเตอรระหวาง Tachometer แบบ เข็มชี้คา เปรียบเทียบ 

กับ Optical  Tachometer  ที่สรางขึ้น 
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8. 3 การทดลองเปรียบเทียบการวัดความเร็วรอบมอเตอรระหวาง  Digital 
Tachometer  กับ Optical  Tachometer  ที่สรางขึ้น 
 

แรงดันจาก 
Tacho  generator 

VTG (V) 

ความเร็วรอบมอเตอร 
ที่วัดโดย   Digital  Tachometer 

 (RPM) 

ความเร็วรอบมอเตอรที่วัดได
จาก Optical  Tachometer 

(RPM) 
0.099 100 96 
0.201 200 204 
0.294 300 300 
0.392 400 396 
0.495 500 492 
0.595 600 588 
0.691 700 696 
0.794 800 792 
0.886 900 888 
0.981 1000 984 
1.091 1100 1092 
1.182 1200 1188 
1.288 1300 1296 
1.378 1400 1380 
1.484 1500 1476 
1.587 1600 1596 
1.677 1700 1680 
1.785 1800 1788 
1.880 1900 1884 
1.979 2000 1980 

 
ตารางที่  8.3    การวัดความเร็วรอบมอเตอรระหวาง  Digital Tachometer เปรียบเทียบ 

กับ Optical  Tachometer  ที่สรางขึ้น 
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8. 4 การทดลอง เปรียบเทียบการวัดความเร็วรอบมอเตอรระหวาง  
Tachometer  แบบตางๆ 
 

ความเร็วรอบมอเตอร 
ที่วัดโดย 

 Tacho  generator (RPM) 

ความเร็วรอบมอเตอร 
ที่วัดโดย  Tachometer 

แบบเข็มชี้คา 

ความเร็วรอบมอเตอร 
ที่วัดโดยDigital Tachometer 

(RPM) 

ความเร็วรอบมอเตอร
ที่วัดไดจาก Optical  

Tachometer ที่สรางขึ้น 
 (RPM) 

100 100 104 108 
200 190 200 204 
300 270 288 287 
400 370 384 390 
500 460 480 483 
600 550 570 564 
700 650 684 672 
800 750 786 780 
900 850 872 876 
1000 950 955 960 
1100 1050 1058 1056 
1200 1150 1142 1152 
1300 1250 1230 1236 
1400 1370 1342 1344 
1500 1470 1450 1440 
1600 1580 1558 1563 
1700 1690 1660 1656 
1800 1800 1752 1752 
1900 1900 1850 1860 
2000 1990 1992 1956 

 
ตารางที่ 8.3  การวัดความเร็วรอบมอเตอรเปรียบเทียบ 
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8.5 สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองวัดคาความเร็วมอเตอรดวย Optical  Tachometer เทียบกับเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแบบ

ตางๆเชน   Tacho  generator,  Tachometer แบบ เข็มช้ีคา และ Digital  Tachometer   จะเห็นไดวาคาที่วัดไดมีความ
ใกลเคียงกัน  แตยังตางกันอยูบาง  โดยการหาคาความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจะใชในคาจากการทดลองที่ 8. 3 การทดลอง
เปรียบเทียบการวัดความเร็วรอบมอเตอรระหวาง  Digital Tachometer  กับ Optical  Tachometer  ที่สรางขึ้น เนือ่งจาก 
Digital Tachometer   มีความถูกตองและความละเอียดในการวัดมากที่สุด  เม่ือเทียบกับ Tachometer แบบอ่ืน 

  
วัดโดย   Digital  Tachometer (RPM) วัดโดย Optical  Tachometer (RPM) เปอรเซ็นตความผิดพลาด(%) 

100 96 4 
200 204 2 
300 300 0 
400 396 1 
500 492 1.6 
600 588 2 
700 696 0.5714286 
800 792 1 
900 888 1.3333333 
1000 984 1.6 
1100 1092 0.7272727 
1200 1188 1 
1300 1296 0.3076923 
1400 1380 1.4285714 
1500 1476 1.6 
1600 1596 0.25 
1700 1680 1.1764706 
1800 1788 0.6666667 
1900 1884 0.8421053 
2000 1980 1 

 
ตารางที่ 8.4 แสดงการหาคาความผิดพลาดของ optical  Tachometer  
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รูปทึ่ 8.2  ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟา  
 
 

 
 

รูปทึ่ 8.3 Induction  Motor   4P  380/660 V 
 
 

 
 

รูปทึ ่ 8.4  แสดงการวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใช Optical  Tachometer 
 



 
 
 

บทที่ 9 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
 

9.1 สรุปผล 
 สรางเครื่องวัดความเร็วรอบวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง  โดยสามารถวัดความเร็วรอบของมอเตอร
ไดตั้งแต 0 – 3000 RPM    เพ่ือใชวัดความเร็วมอเตอรและชิ้นสวนเครื่องกลท่ีหมุน   
 สวนของผลการทดลองที่มีความคลาดเคลื่อนไปจาก   เครื่องวัดความเร็วรอบแบบมาตรฐานเกิดจากสาเหตุ
ดังนี้ 

1. เกิดจากโปรแกรมในสวนของการ Delay  5  วินาทีเพ่ือการวัดคาในแตละครั้งของเครื่องวัดความเร็ว
รอบวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงท่ีสรางขึ้น  

2. เกิดจากความผิดพลาดตัว   Optical  sensor  ซึ่งมีแสงบางสวนกระจายออก     
3. เกิดผูปฏิบัติการในการวัดคาโดยใช เครื่องวัดความเร็วรอบวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง 

จับเครื่องวัดไมนิ่ง – มือเคลื่อนไปมาระหวางการวัด    ทําใหตัว Optical  sensor ไมตั้งฉากกับตัวเพลา
ของมอเตอรที่ติดแผนสติกเกอรสะทอนแสง    

 4.   การรบกวนของแสงจากภายนอก 
 
9.2 ขอเสนอแนะ 
 1.    ขณะทําการวัดควรวาง Optical  Tachometer   ใหอยูกับที่   ใหลําแสงตั้งฉากกับเพลาของมอเตอร 
       ในระยะหางท่ี 1-6 เซนติเมตร 
 2.   การอานคาใหอานคาท่ีมากท่ีสุดที่วัดได    และควรจะรอจนกวา Optical  tachometer  วัดคาได 5 วินาที 
       โดยสังเกตจากการกระพริบของหนาจอแสดงผล   แลวทําการลอกเพ่ืออานคาความเร็ว 
  3.   หากกด  START แลวหนาจอแสดงผลแสดงอักษรเพียงบรรทัดเดียว    แสดงวา แบตเตอรรีออน 
       ใหเปลี่ยนแบตเตอรรี่ใหม   

4. หากมีการแกไข  ควรปรับปรุงตัว Sensor  ใหมีระยะการตรวจจับใหไกลกวาเดิม  และทําใหแสงของตัว 
ไมกระจายหรือมีการรวมแสงใหเปนลําเสนตรง 

5.   ในสวนของโปรแกรม   ควรปรับปรุงเวลาในการนับใหมีเวลาสั้นและมีความละเอียดในการวัดมากขึ้น 
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โปรแกรมเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง 
(Optical  tachometer) 

 
;********************************************* 
;             Optical Tachometer  Project 
;      LCD  Display    4bit  Interface 
; Electrical Engineering Project  EE2005-58 
; Count  by  timer (T0) 
;********************************************* 
.include "m8def.inc" 
.def temp1 = r16 
.def temp2 = r17 
.def temp3 = r18 
.def interupt = r19 
.def free1   = r20 
.def free2    = r21  
.def free3    = r22 
.def counter  = r23 
.def Number   = r24  
.def state   = r25    
.org 0x00 
 rjmp start ;#0  RESET 
 rjmp int_0 ;#1  INT0 
 rjmp int_1 ;#2  INT1 
 reti   ;#3 TIMER2 COMP 
 reti   ;#4  TIMER2 OVF 
 reti   ;#5  TIMER1 CAPT  
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 reti   ;#6TIMER1 COMP_A 
 reti   ;#7TIMER1 COMP_B 
 reti   ;#8TIMER1 OVF 
 reti   ;#9TIMER0 OVF 
 reti   ;#10 SPI,STC 
 reti   ;#11 USART,RXC 
 reti   ;#12 USART,UDRE 
 reti   ;#13 USART,TXC 
 reti   ;#14 ADC 
 reti   ;#15 EE_RDY 
 reti   ;#16 ANA_COMP 
 reti   ;#17 TWI   
 reti   ;#18 SPM_RDY 
 
Start: 
 ldi  temp1, LOW(RAMEND)        
    out  SPL, temp1 
    ldi  temp1, HIGH(RAMEND)       
    out  SPH, temp1 
Set_interrupt: 
 ldi  r19,0b00001010 
 out  MCUCR,r19  
 ldi  r19,0b11000000 
 out  GIMSK,r19 
 sei 
Main_Program: 
    ldi  temp1, 0xFF        
    out  DDRC, temp1 
   rcall  lcd_init        
   rcall  lcd_clear  
 
;********************************************************************************************* 
;      Main    Display 
;********************************************************************************************* 
Main_display:  
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 rcall display_power_on 
 rcall display_techo_meter 
 ldi  r22,0 
 ldi  r23,0 
 ldi  r25,10  
 
Main1: 
 cpi  r25,10 
 breq non_dection_1 
 cpi  r25,20 
 breq measure_1 
 cpi  r25,30   
 breq lock_1 
Main2: 
 rjmp Main1 
;----------------------------- 
non_dection_1: 
 rcall non_detection 
 rjmp Main2 
measure_1: 
 rcall measure 
 rjmp Main2 
lock_1: 
 rcall lock 
 rjmp Main2 
;**************************************************************************** 
;       Function  Interrupt     
;**************************************************************************** 
;      ; 
;   Interrupt Setting    ; 
;      ;  
;************************************ 
; Function  Counter  Up (int0)          * 
;************************************ 
int_0: 



 51

 ldi  r25,20 
 reti 
 
;************************************ 
; Function  Counter  Down (int1)     * 
;************************************ 
int_1: 
 ldi  r25,30 
 reti 
 
;******************************** 
Set_timer: 
 ldi  r19,0b00000000 
 out  TIMSK,r19 
 ldi  r19,0b00000110 
 out  TCCR0,r19 
 ldi  r19,0   ;Counter  t0  
 out  TCNT0,r19  
 ret 
;*************************************************************************** 
;;        LCD-Routinen          ;; 
;;        ============          ;; 
;;       (c)andreas-s@web.de    ;; 
;; 4bit-Interface               ;; 
;; DB4-DB7:       PC0-PC3     ;; 
;; RS:    PC4                ;; 
;; E:     PC5                  ;; 
;********************************* 
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
compare_digit: 
 push r18   ;K constant  for  convert  rps to  rpm 
 push r19   ;value   in    1000 
 push r20   ;value  in     100 
 push r21   ;value   in   10 
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 push r22   ;value  in       1 
;************************************* 
 ldi  r19,0 
 ldi  r20,0 
 ldi  r21,0 
 ldi  r22,0 
loop_multiple_value: 
 ldi  r18,12  ;K  constant  setting 
 mov     r19,r23 
 mul  r19,r18 
 movw r26,r0 
 ldi  r19,0 
loop_compare_digit: 
 cpi  r26,10 
 brlo loop_display_compaer: 
loop_cal10: 
 sbiw xl,10 
 inc  r21 
 cpi  r21,10 
 brlo loop_compare_digit 
loop_cal100:   
 ldi  r21,0 
 inc  r20 
 cpi  r20,10 
 brlo loop_compare_digit 
loop_cal1000: 
 ldi  r20,0 
 inc  r19 
 rjmp loop_compare_digit 
loop_display_compaer: 
 cpi  xh,1 
 brlo loop_digit_1000 
 rjmp loop_cal10 
;*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
loop_digit_1000: 



 53

 mov  r22,xl 
 cpi  r19,0 
 brne loop2_digit_1000 
 rcall display 
 rjmp loop_digit_100 
loop2_digit_1000: 
 mov  r24,r19 
 rcall display_number_of_count 
 mov  r24,r20 
 rcall display_number_of_count 
 mov  r24,r21 
 rcall display_number_of_count 
 mov  r24,r22 
 rcall display_number_of_count 
 rjmp end_loop_digit 
loop_digit_100: 
 cpi  r20,0 
 brne loop2_digit_100 
 rcall display 
 rjmp loop_digit_10 
loop2_digit_100:  
 mov  r24,r20 
 rcall display_number_of_count 
 mov  r24,r21 
 rcall display_number_of_count 
 mov  r24,r22 
 rcall display_number_of_count 
 rjmp end_loop_digit 
loop_digit_10: 
 cpi  r21,0 
 brne loop2_digit_10  
 rcall display 
 rjmp loop_digit_1 
loop2_digit_10: 
 mov  r24,r21 
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 rcall display_number_of_count 
loop_digit_1:  
 mov  r24,r22 
 rcall display_number_of_count 
;////////////////// 
end_loop_digit: 
 pop  r22 
 pop  r21 
 pop  r20 
 pop  r19 
 pop  r18 
 ret 
;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
;*********************************************************************************** 
; Function  lcd_initial 
;*********************************************************************************** 
lcd_init: 
           ldi    temp3,50 
powerupwait: 
           rcall    delay5ms 
           dec    temp3 
           brne   powerupwait 
           ldi   temp1, 0b00000010        
           out   PORTC, temp1            
           rcall   lcd_enable               
           rcall   delay5ms 
           rcall   lcd_enable             
           rcall   delay5ms 
           rcall   lcd_enable              
           rcall   delay5ms 
           ldi   temp1, 0b00000010         
           out   PORTC, temp1 
           rcall   lcd_enable 
           rcall   delay5ms 
           ldi   temp1, 0b00101000         
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           rcall   lcd_command 
           ldi   temp1, 0b00001100         
           rcall   lcd_command 
           ldi   temp1, 0b00000100         
           rcall   lcd_command 
           ret 
;******************************** 
;   Function  lcd_data 
;******************************** 
lcd_data: 
           mov   temp2, temp1            
                                           
           swap   temp1                     
           andi   temp1, 0b00001111    
           sbr   temp1, 1<<4                
           out   PORTC, temp1          
           rcall   lcd_enable               
                                          
           andi   temp2, 0b00001111     
           sbr   temp2, 1<<4                
           out   PORTC, temp2           
           rcall   lcd_enable               
           rcall   delay50us                
           ret                             
;******************************** 
;     Function  lcd_commmand 
;******************************** 
lcd_command:                               
           mov   temp2, temp1 
           swap   temp1 
           andi   temp1, 0b00001111 
           out   PORTC, temp1 
           rcall   lcd_enable 
           andi   temp2, 0b00001111 
           out   PORTC, temp2 
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           rcall   lcd_enable 
           rcall   delay50us 
           ret 
;******************************** 
;    Function lcd_enable 
;******************************** 
lcd_enable: 
           sbi   PORTC, 5                   
           nop                             
           nop 
           nop 
           cbi   PORTC, 5                   
           ret                                        
                           
 
;****************************************** 
;Function  lcd_clear 
;****************************************** 
lcd_clear: 
           ldi    temp1, 0b00000001    
           rcall   lcd_command 
           rcall   delay5ms 
           ret 
;****************************************** 
;Function  lcd_line1 
;****************************************** 
lcd_line1: 
   cbi  PORTC,4 
   ldi  temp1,0x00 
   rcall  lcd_command 
   ret 
;****************************************** 
;Function  lcd_line2 
;****************************************** 
lcd_line2: 
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   cbi  PORTC,4 
   ldi  temp1,0xc0 
   rcall  lcd_command 
   ret 
;************************************* 
;*        Delete    Line 2             * 
;*************************************     
delete_line2: 
  push r19 
  push r20 
  push r21  
 
Loop1_delete_line2: 
  ldi  r19,0xcf 
  ldi  r20,0x20 
 
Loop2_delete_line2:  
  cbi  PORTC,4 
  mov  temp1,r19 
  rcall  lcd_command 
  ldi  temp1, ' '       
      rcall  lcd_data 
  dec  r19 
  dec  r20 
  brne Loop2_delete_line2  
  pop  r21 
  pop  r20 
  pop  r19 
  ret 
;************************************* 
;*     Delete    Line 2(1/1)Delay            * 
;*************************************     
delete_line2_delay: 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xcf 
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  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
      rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xce 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xcd 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
      rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xcc 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
  
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xcb 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xca 
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  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc9 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc8 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc7 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc6 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc5 
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  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc4 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc3 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc2 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
  
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc1 
  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc0 
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  rcall  lcd_command 
  rcall delay_500msec 
  ldi  temp1, ' '       
     rcall  lcd_data 
  ret 
;***************************************** 
;   delet2_line2_3    *  
;***************************************** 
delet2_line2_3: 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc2 
  rcall  lcd_command 
  ldi  temp1, ' '       
        rcall  lcd_data 
  
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc1 
  rcall  lcd_command 
  ldi  temp1, ' '       
      rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc0 
  rcall  lcd_command 
  ldi  temp1, ' '       
      rcall  lcd_data 
  ret   
;***************************************** 
;   delet2_line2_4    *  
;***************************************** 
delet2_line2_4: 
   
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc3 
  rcall  lcd_command 
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  ldi  temp1, ' '       
        rcall  lcd_data 
  
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc2 
  rcall  lcd_command 
  ldi  temp1, ' '       
        rcall  lcd_data 
  
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc1 
  rcall  lcd_command 
  ldi  temp1, ' '       
      rcall  lcd_data 
 
  cbi  PORTC,4 
  ldi  temp1,0xc0 
  rcall  lcd_command 
  ldi  temp1, ' '       
      rcall  lcd_data 
  ret    
 
;*************************************************************** 
;  Function display_number_of_count                                  * 
;*************************************************************** 
display_number_of_count: 
 cpi  r24,1 
 brne loop_nfc2 
 rcall display_1 
 rjmp end_number  
loop_nfc2:  
 cpi  r24,2 
 brne loop_nfc3 
 rcall display_2 
 rjmp end_number 
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loop_nfc3: 
 cpi  r24,3 
 brne loop_nfc4 
 rcall display_3 
 rjmp end_number 
loop_nfc4: 
 cpi  r24,4 
 brne loop_nfc5 
 rcall display_4 
 rjmp end_number 
loop_nfc5: 
 cpi  r24,5 
 brne loop_nfc6 
 rcall display_5 
 rjmp end_number 
loop_nfc6: 
 cpi  r24,6 
 brne loop_nfc7 
 rcall display_6 
 rjmp end_number 
loop_nfc7: 
 cpi  r24,7 
 brne loop_nfc8 
 rcall display_7 
 rjmp end_number 
loop_nfc8:  
 cpi  r24,8 
 brne loop_nfc9 
 rcall display_8 
 rjmp end_number 
loop_nfc9: 
 cpi  r24,9 
 brne loop_nfc0 
 rcall display_9 
 rjmp end_number 
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loop_nfc0: 
 rcall display_0 
end_number:   
 ret  
;************************************ 
;          display_power_on         * 
;************************************ 
display_power_on: 
   ldi  temp1, 'P'        
    rcall  lcd_data 
 
    ldi  temp1, 'o'        
    rcall  lcd_data 
            
    ldi  temp1, 'w'        
    rcall  lcd_data 
 
    ldi  temp1, 'e'        
    rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'r'        
    rcall  lcd_data 
 
    ldi  temp1, ' '        
    rcall  lcd_data 
            
    ldi  temp1, 'O'        
    rcall  lcd_data 
 
    ldi  temp1, 'N'        
    rcall  lcd_data 
 
 ret 
;************************** 
;     displal_counter     * 
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;************************** 
display_techo_meter: 
rcall delay_500msec 
rcall delay_500msec 
rcall  lcd_clear  
 ldi  temp1, 'T'        
    rcall  lcd_data 
 
    ldi  temp1, 'e'        
    rcall  lcd_data 
            
    ldi  temp1, 'c'        
    rcall  lcd_data 
 
    ldi  temp1, 'h'        
    rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'o'        
    rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, '_'        
    rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'M'        
    rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'e'        
    rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 't'        
    rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'e'        
    rcall  lcd_data 
 



 66

 ldi  temp1, 'r'        
    rcall  lcd_data 
 
 
 ret 
;*********************************** 
;     Display   Number and Compare  
 
;*********************************** 
display: 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_0: 
 ldi  temp1, '0'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_1: 
 ldi  temp1, '1'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_2: 
 ldi  temp1, '2'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_3: 
 ldi  temp1, '3'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_4: 
 ldi  temp1, '4'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_5: 
 ldi  temp1, '5'       
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 rcall  lcd_data 
 ret 
display_6: 
 ldi  temp1, '6'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_7: 
 ldi  temp1, '7'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_8: 
 ldi  temp1, '8'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
display_9: 
 ldi  temp1, '9'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
;************************************* 
display_non_detect: 
  
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'n'       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'o'       
 rcall  lcd_data 
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 ldi  temp1, 'n'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, '_'       
 rcall  lcd_data 
   
 ldi  temp1, 'd'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'e'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 't'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'e'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'c'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 't'       
 rcall  lcd_data  
 
 ret 
;******************************* 
display_lock: 
 ldi  temp1, 'L'       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'o'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'c'       



 69

 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'k'       
 rcall  lcd_data 
   
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 ret 
;******************************** 
display_unlock: 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
   
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
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 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ret 
 
;******************************** 
display_rms: 
  
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'R'       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'P'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'M'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
;********************************* 
display_measure: 
 ldi  temp1, 'M'       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'e'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'a'       
 rcall  lcd_data 
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 ldi  temp1, 's'       
 rcall  lcd_data 
   
 ldi  temp1, 'u'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'r'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'e'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 ret 
;*********************************** 
display_ovre_rang: 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 
 
 ldi  temp1, 'O'       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'v'       
 rcall  lcd_data 
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 ldi  temp1, 'e'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'r'       
 rcall  lcd_data 
   
 ldi  temp1, ' '       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'R'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'a'       
 rcall  lcd_data 
  
 ldi  temp1, 'n'       
 rcall  lcd_data 
 
 ldi  temp1, 'g'       
 rcall  lcd_data 
 ret 
 
 
;*********************************** 
non_detection: 
 rcall lcd_line2 
 rcall delay_250msec 
 rcall   display_non_detect 
 rcall delay_250msec 
 rcall delete_line2 
 ret  
;*******************************************************************  
;  function   lock  value of meassure  
;******************************************************************* 
lock: 
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 rcall delete_line2 
 rcall lcd_line2 
 mov  r23,r22 
 cpi  r22,251 
 brsh over_lock 
 rcall display_lock 
 rcall compare_digit  
    rcall display_rms 
 rcall delay_250msec 
loop_lock: 
 rcall delete_line2 
 rcall lcd_line2 
 rcall display_unlock 
 mov  r23,r22 
 rcall compare_digit  
    rcall display_rms 
 rcall delay_250msec 
 rcall delay_250msec 
 rcall delay_250msec 
 rjmp end_lock 
over_lock: 
 rcall display_ovre_rang 
 rcall delay_250msec 
 rcall delay_250msec 
 rcall delete_line2 
 rcall delay_250msec 
 rcall delay_250msec 
end_lock: 
 ret 
;********************************************************************* 
;  function   meassuer   of value 
;******************************************************************** 
measure: 
 rcall lcd_line2 
 rcall display_measure 
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 rcall Set_timer 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;************************************ 
 rcall delay_1sec_for_count 
 nop 
 rcall delay_1sec_for_count 
 nop 
 rcall delay_1sec_for_count 
 nop 
 rcall delay_1sec_for_count 
 nop 
 rcall delay_1sec_for_count 
;************************************ 
 in  r23,TCNT0 
 mov  r22,r23  ;IN   VALUE   TO  LOCK 
;----------------------------- 
 cpi  r23,251 
 brsh over_measure 
 rcall delete_line2 
 rcall lcd_line2 
 rcall display_measure 
 rcall   compare_digit 
 rcall display_rms 
 rcall delay_250msec 
;----------------------------- 
 rcall lcd_line2 
 rcall display_unlock 
 rcall delay_250msec 
;----------------------------- 
 rjmp end_measure 
over_measure: 
 rcall display_ovre_rang 
 rcall delay_250msec 
 rcall delay_250msec 
 rcall delete_line2 
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 rcall delay_250msec 
end_measure: 
 ret 
;************************************ 
delay_1sec_for_count: 
 nop 
 nop  
 rcall delay_1sec  
 nop 
 nop 
 nop 
 ret 
 
;********************************** 
;**************************************************************** 
; function delay    1 sec        
 * 
;**************************************************************** 
delay_1sec: 
 push r16 
 push r17 
 push r18 
 
 ldi  r16,255 
 ldi  r17,255 
 ldi  r18,5 
sub_delay_1sec: 
 dec  r16 
 brne sub_delay_1sec  
 dec  r17 
 brne sub_delay_1sec  
 dec  r18 
 brne sub_delay_1sec  
 
 pop  r18 
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 pop  r17 
 pop  r16 
 ret 
;***************************************** 
; function delay    0.5 sec 
;***************************************** 
delay_500msec: 
 push r16 
 push r17 
 push r18 
 
 ldi  r16,255 
 ldi  r17,255 
 ldi  r18,2 
sub_delay_500msec: 
 dec  r16 
 brne sub_delay_500msec  
 dec  r17 
 brne sub_delay_500msec  
 dec  r18 
 brne sub_delay_500msec  
 
 pop  r18 
 pop  r17 
 pop  r16 
 
 ret 
;*********************************** 
; function delay    0.25 sec 
;*********************************** 
delay_250msec: 
 push r16 
 push r17 
 push r18 
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 ldi  r16,255 
 ldi  r17,255 
 ldi  r18,1 
sub_delay_250msec: 
 dec  r16 
 brne sub_delay_250msec  
 dec  r17 
 brne sub_delay_250msec  
 dec  r18 
 brne sub_delay_250msec  
  
 pop  r18 
 pop  r17 
 pop  r16 
 
 ret 
;*********************************   
; Fucntion  delay50us 
;********************************* 
delay50us:                                 
           ldi   temp1, $42 
delay50us_:dec   temp1 
          brne   delay50us_ 
           ret          
                    
;******************************** 
; Fucntion  delay5ms 
;******************************** 
delay5ms:                                  
      ldi    temp1, $21 
WGLOOP0: 
     ldi    temp2, $C9 
WGLOOP1:    
  dec    temp2 
        brne   WGLOOP1 
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        dec    temp1 
        brne   WGLOOP0 
        ret   
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วงจร Sensorใชอุปกรณทางอิเลก็ทรอนิกสเปนสวนประกอบ  โดยแบงออกเปน 2 สวน
- กําเนิดแสง  โดยใช  LED เปนตัวกําเนิดแสง  
- ตัวรับแสง  โดยใช Phototransistor เปนตัวรับ

เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงนี้จะอาศัยการสะทอนกลับของแสงที ่
LED สงผานไปยังแผนสะทอนที่ติดอยูบนเพลาของมอเตอร     โดยที่ Phototransistor 
เปนตัวรับ  จะไดผลออกมาในรูปของความถี่   และใช  ไมโครคอนโทลเลอรตระกลู  
AVR ( ATmega8 )ในการแปลงคาบถี่เทียบกับเวลา   โดยใชจอ LCD แสดงผลออกมาที่
ในรูปความเร็วรอบตอนาที(RPM)

เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง
( Optical Tachometer )



สวนประกอบของ Optical  Tachometer

โครงสรางโดยรวม

ลักษณะการสะทอนกลับของแสง



หลักการทํางานของวงจร
ลกัษณะของวงจรมีการทํางานแบบ Invert เมื่อ Q1ทํางาน Q2 จะไมทํางานหรืออกีนัยหนึ่งก็คือ Q1 จะทํางาน

สลับกับ Q2 จากคุณสมบัตินี้จึงนํามาสรางวงจรการ sensor โดยใชการสะทอนกลับ ของแสงที่ไดจาก LED ที่สงไปกระทบ
กับแผนฟอยร แลวสะทอนมาที่  Phototransistor  ซึ่งทําหนาที่เปนสวิตชอยางหนึ่ง  ซึง่ผลไดแสดงไวดังตาราง 

Q1 Q2 Out put

0 1 0

1 0 1

วงจร รับ-สง ของ Optical sensor



ผลการทดลองและผลการเปรยีบเทียบ
จากที่ไดทําการทดลองกับอุปกรณหลายๆชนิดแลวนํามาเปรียบเทียบกัน  ซึ่งอปุกรณที่ใช  

ไดแก  TCRT5000(L),อินฟราเรดไดโอด  และ LED สีตางๆ  และคาที่ไดใหผลที่ตางกันออกไป  จึงเปน
ตัวเลอืกทีจ่ะนํามาใชในการทําโครงการ
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กระจกเงา แผนฟอยล กระดาษขาว

TCRT5000(L)
อินฟราเรดไดโอด
LED สีแดง
LED สีฟา

กราฟเปรียบเทียบที่ไดจากผลการทดลอง

cm



ทําการทดสอบตัวตรวจจับแสง   โดยการปอนความถี่ให กับ LED เพื่อดูการตอบสนองความถี่
ขอตัวรับแสง (Photransistor) วาความถี่ที่ตัวตรวจรับแสงตรวจจับไดนั้น  มีคาเทากับความถี่ที่จายใหกับ
ตัวกําเนิดแสงหรือไม    และความถี่นัน้อยูในชวงที่สามารถตรวจจับความถีท่ี่เทากับการหมนุของมอเตอร
ที่ตองการวัด  ไดหรือไม

 ขอบเขตของโครงการ   วัดความเร็วมอเตอรตั้งแต 0 - 3000 รอบ/นาที
ซึ่ง   3000 รอบ/นาที   = 50 รอบ/วินาที
นั้นก็คือจะเกิดความถี่สูงสุดที่ตัวตรวจจับแสง   50 Hz   

ดังนั้นจึงทําการทดลองวาตัวรับแสง  ซึ่งทําหนาที่รับแสงที่เกิดขึ้นจากการสะทอนกลับจากเพลาของมอเตอรที่ติดแผน
สะทอน   สามารถทํางานไดที่ความถี่ในยาน 50 Hz  ไดหรือไม(เทากับ 3000 รอบ/นาที )ซึ่งจะนําผลที่ไดจากการทดลองไปใช
ในการเลือกตัวกําเนิดแสงที่ทําใหระยะการตรวจจับสูงสุด   และมีความเสถยีรกับความถีท่ี่ตองการตรวจจับดวย

2 V/ DIV
20 mS / DIV

2 V/ DIV
10 mS / DIV

ผลการทดลองที่ความถี่  50 Hz (LED แดง) 
ระยะการตรวจจับ  5 cm

ผลการทดลองที่ความถี่  50 Hz (LED สีฟา)
ระยะการตรวจจับ  5 cm   (มคีวามเสถียร)



สรุปผลการทดลอง
- ระยะการตรวจจับของ  Optical  Senser ที่ไดมีผลของการตอบสนอง
ตอการตอบรับของ Phototransistor (ตัวรับ) ที่ตางกัน  และ LER สีฟา 
ตอบสนองดีที่สุด

- จากวัสดุที่นํามาทดลองทําเปนตัวสะทอนชนดิตางๆ จะพบวา LED สีฟา 
มีผลการสะทอนกลับเฉพาะวัสดุที่เปนเงามัน  สวนวัสดุที่มีลักษณะดาน  
จะไมตอบสนองเหมือน กับอุปกรณ ชนิดอื่น  หรือ LED สีอื่นๆ



การทดสอบตรวจวัดความเร็วมอเตอร   
โดยเทียบคาระหวางชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น  กบั Tachogen

ภายในหองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา        โดยตอ   AC Drive    เขากับ AC  
induction   motor  เพื่อปรับความเร็วรอบที่คาตางๆ   แลวดูผลที่ไดจากการวัด
ความเร็วของชุดตรวจวัดที่สรางขึ้นจาก  Oscilloscope โดยการคํานวณจาก คาบเวลา    
ในแตละPulseที่เกิดขึ้น 

ความเร็วที่อานไดจาก Oscilloscope = (1/∆T) X 60 = RPM

Induction Motor ขณะที่ทําการทดลอง



จากการนําอุปกรณทาง อิเลก็ทรอนิกส มาทํา Sensorในการตรวจจับการสะทอน
แสง ( Optical sensor ) ที่ความเร็วตางๆของ มอเตอร  โดยใช Oscilloscope เปนตัวตรวจสอบ
สัญญาณทางดาน Out put ของ  Optical sensor  โดยเทียบกับ  Tachogen และสัญญาณที่ได
ออกมาเปนพลัสที่มีความ คงที่

สัญญาณความถี่  ที่ความเร็ว 1000 RPM สัญญาณความถี่  ที่ความเร็ว 1500 RPM



สัญญาณที่ไดออกมาเปนพลัสที่มีความคงที่
ขณะทําการทดลอง(ตอ)

สัญญาณความถี่  ที่ความเร็ว 2000 RPM สัญญาณความถี่  ที่ความเร็ว 2500 RPM



จากการที่ไดทําการทดลองทีค่วามเร็วของมอเตอรโดยใช Tachogen 
 เปนหลักที่ เมื่อเทียบกบั   Optical sensor จะไดผลดังตาราง
*หมายเหตุ 
ในโครงการ ตองสรางเครื่องวัดความเร็วมอเตอรที่ 0- 3000RPM แตในการทดลองไมไดทดลองที่ความเร็ว 
3000RPM เนื่องจากไมมีมอเตอรที่มีพกิัดความเร็วรอบที่ 3000RPM ภายในหองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา 
 จึ่งไมไดทาํการทดลองในครั้งนี้

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

Tachogen
Optical sensor

Tachogen
(รอบตอนาที)

1000 1500 2000 2500

Optical sensor
(รอบตอนาที)

1020 1503 2039.4 2532

ผลการทดลองที่ความเร็วตางๆระหวาง
Tachogen กับ Optical sensor

ผลการเปรียบเทียบระหวาง Tachogen กับ Optical sensor



สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นไดวัดคาที่ไดจาก เทคโคเจน(TG) และคาวัดที่ไดจากชุดตรวจ
วัดที่สรางขึ้น   จะไดคาที่แตกตางกันเล็กนอย โดยคาที่วัดจากเทคโคเจน(TG) จะไดคาที่นอยกวา
คาที่วัดจากชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น    ซึง่เปนผลจากเทคโคเจน(TG) จะใชหลักการเปลี่ยนความเร็วรอบเปนแรงดันไฟฟา
แลวไปเทียบความเร็ว (เปนเครื่องกําเนิดไฟฟา   นําแรงดันที่ไดไปเทียบเปนความเร็ว) ซึง่เปนการวัดโดยออมทําให
เกิดความผิดพลาดไดมากกวาชุดตรวจวัดที่สรางขึ้น ซึง่อาศัยหลักการตรวจจับการสะทอนแสงของแผนสะทอนที่ติดที่
เพลาของมอเตอร แลวสรางพลัส ขึ้นมา  เมื่อหาคาบเวลาของเกิดเพลา    ก็จะทราบความเร็วมอเตอรที่เกิดขึ้นแต ชุด
ตรวจวัดที่สรางขึ้น จะมีขอผิดพลาดในกรณีทีก่ารจับชุดตรวจวัดไวไมตรงกบัแผนสะทอนหรือเกิดการสั่นของชุดตรวจ
วัดในขณะใชงาน จะทําใหพัลสเกิดม ีNoise ขึ้นมาและทําใหการวัดความเร็วนั้นผิดพลาดไปได



การวัดความเร็วของมอเตอร

การหาความเรว็รอบมอเตอร  เราสามารถทําไดโดยการวดัคาบเวลาของ

แตละรูปคลื่น  และนํามาคาํนวณหาความเร็วรอบตอนาทีได

RPM = ( 1/T ) X 60



Flow chart



สรุปผลการดําเนินงาน

1. ศกึษาการทํางานของเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรดวยแสง  
2. ศกึษาการทํางานของ Optical  Senser
3. ทดสอบวงจร Optical  Senser
4. ทําบอรดทดลอง  AVR ATmega8-16PI



ไมโครคอนโทรลเลอร

บอรดทดลอง  AVR ATmega8-16PIAVR ATmega8-16PI



แผนการดําเนินงานขั้นตอไป

1. ศึกษาการทํางานและการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรเลอร 
2. ศึกษาการใชงานจอแสดงผล LCD
3. สรางเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรดวยแสง 
4. ทดสอบการทํางานของเครื่องวัดความเร็วมอเตอรดวยแสง
5. สรุปผลรายงานขั้นสุดทาย





เครื่องวัดความเร็วมอเตอรโดยใชแสง
( Otical  Techometer )

จดัทําโดย.
นายจิจารุวัฒน  มีผล   รหสั  463040160-6

นายจิลพัลลภ   พิมพล รหัส  463040161-4

อาจารยที่ปรึกษาโครงการ.
อาจารย ผศ.ดร. กฤษ   เฉยไสย



เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง
( Optical Tachometer )

เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงนี้จะอาศัยการสะทอนกลับของแสงที่ 
LED สงผานไปยังแผนสะทอนที่ติดอยูบนเพลาของมอเตอร    โดยที่ Phototransistor เปน
ตัวรับ  จะไดผลออกมาในรูปของความถี่        และใช ไมโครคอนโทลเลอรตระกลู  AVR     
( ATmega8 )ในการแปลงคาบถี่เทียบกับเวลา   โดยใชจอ LCD แสดงผลออกมาที่ในรูป
ความเร็วรอบตอนาที (RPM)

วงจร Sensorใชอุปกรณทางอิเลก็ทรอนิกสเปนสวนประกอบ  โดยแบงออกเปน 2 สวน
- กาํเนิดแสง  โดยใช  LED เปนตัวกําเนิดแสง  
- ตัวรับแสง  โดยใช Phototransistor เปนตัวรับ



ขั้นตอนการดําเนนิงาน

ศึกษาและคนคาขอมูล

ศึกษาในสวนของ Optical  sensor

ออกแบ Optical  sensor

ทดสอบและแกไข Optical  sensor

ศึกษาในสวนของไมโครคอนโทรลเลอร

สรางชุดทดลอง

ออกแบบในสวนของโปรแกรม

นําสองสวนมารวมกนั

ทดสอบและแกไข

ผลสําเร็จ



Optical sensor
การทดลองเปรียบเทียบกัน Optical sensor ไดแก  TCRT5000(L),อินฟราเรดไดโอด  และ 

LED สีตางๆ  และคาที่ไดใหผลที่ตางกันออกไป  จึงเปนตัวเลือกที่จะนํามาใชในการทํา
โครงการ

วงจร Optical sensor

กราฟเปรยีบเทียบที่ไดจากผลการทดลอง



ไมโครคอนโทรเลอร  ATmega8

คุณสมบัติของ  ATmega 8
- การประมวลผลมีความเรว็  (1 คําสั่ง / 1 Clock )
- กลุมรีจีสเตอรใชงานทั่วไปขนาด 8 บิต จํานวน 32 ตัว 
- สามารถเขียน/อาน  ได 10,000 ครั้ง
- พอรตอินพุตและเอาทพุตขนาด 8 บิต จํานวน 3พอรต
- ระบบการรีเซ็ตแบบอัตโนมัติเมื่อเริม่จายกระแสเขา ( Power on reset )
- ระบบการอินเตอรรัพทจากภายนอก ( EXTERNAL INTERRUPT )
- ความถี่สัญญาณนาฬิกา 0 - 16 MHz (ATmega8)
- Vcc: 4.5 V – 5.5 V (ATmega8)



สวนของขาที่ใชงาน

- ขา 1 เปน reset
- ขา 4 (INT0) รับสัญญาณอินเตอรรพัทจากภายนอก
- ขา 5 (INT1) รับสัญญาณอินเตอรรพัทจากภายนอก
- ขา 6 (XCK/T0 ) เปนขาอินพุตของ Time/Counter 0
- ขา 7 Vcc  จายไฟใหกับ ไมโครคอนโทรเลอร
- ขา 8 และ 22 เปน GND
- ขา 9 และ 10 (TCSC1/TCSC2) ใชรับสัญญาณความถี่ 16 MHz
- ขา 23 ถึง 28 ( PC0 - PC5 ) ใชเปน  Out put ที่ออกไปที่จอ LCD



ลกัษณะภายนอกและตาํแหนงของขาตางๆ

ขาตางๆของไมโครคอนโทรลเลอรลกัษณะของไมโครคอนโทรลเลอร



โมดลู LCD แบบอกัขระ

โมดูล LCD ที่ใชมี ขนาด 16x2 มีขาตอใชงานทั้งสิ้น  14 ขา และอีก 2 ขา  ตอเพื่อเพิ่ม
ความสวางใหกับ  LCD ซึ่งมีการจัดการขาดังนี้

ขาที่ 15(Vdd)    ไฟ + 15V  ( แสงสวางใหกับจอ LCD )
ขาที่ 16 , 1(Vss) ตอลงกราวด ( GND )
ขาที่ 2 (Vdd) ไฟ + 15V  ( ใชในการทํางานของ LCD )
ขาที่ 3 (V0) เพื่อปรับความเขมของการแสดงผล 
ขาที่ 4(Rs) แยกชนิดของขอมูลที่ทําการประมวล 
ขาที่ 5 (R/W) ใชเลือกการอานหรือเขยีนขอมูลกับโมดูล LCD
ขาที่ 6(E) รับสัญญาณพัลสเอ็นเอนเบิลโมดูล LCDใหทํางาน 
ขา ที่ 7-14  ใชเปนทางผานของขอมูลระหวาง LCD กับอุปกรณ

ภายนอกขนาด 8 บิต 



การเชื่อมตอจอแสดงผล LCD กับไมโคคอนโทรลเลอร

การเชือ่มตอโมดูล LCD กับไมโคคอนโทรลเลอร  
ATmega 8 เพื่อใหไมโครคอนโทรเลอรเปนตัวสงการให  LCD  
แสดงผลตวัเลขและอกัษรตามที่โปรแกรม โดยในโครงงานนี้ใช
เปนการเชื่อตอแบบ 4 บิตโดยมีการเชื่อมตอดังแสดงรูป

รูปการเชื่อมตอจอแสดงผล LCD กับไมโคคอนโทรลเลอร แบบ 4บิต จอLCD ขณะแสดงผลตัวอักษร 



Optical  Tachometer

หลักการนับเทยีบกับเวลา
คือ   การนับรอบการหมุนของมอเตอรในชวงเวลาคงที่คาหนึ่ง   เมือ่ทราบจํานวนรอบใน

ชวงเวลาที่เรากําหนด   นําผลที่ไดไปเทียบวาในเวลา 1 นาที  และนําคาที่ไดออกมาแสดงผลตอไป
วัดความเร็วและแสดงผลแบบนับรอบเทียบกับเวลา (นับรอบใน 5 วินาที)

 การทํางานของเครื่องวัด  จะใช Optical  Sensor เปนตัวตรวจจับการหมุนของมอเตอร  
ซึง่ติดแผนสะทอนแสงที่เพลาขอมอเตอร   เมื่อมอเตอรหมุนไป 1 รอบก็จะเกิด pulse ขึ้น 1 pulse ซึง่
เราจะใชการนับ pulse ที่เกิดขึ้นในเวลา  5 วินาที  เมื่อไดจํานวนรอบตอวินาที   แลวนําผลนั้นไป
เทียบเปนจํานวนรอบตอนาที

เวลา   5 วินาที                 หมุนได              N             รอบ
เวลา   1 นาที               จะหมุนได             N x  12 รอบ
คาที่นับไดในเวลา    1 วินาที     ไปคํานวณผลตามสมการ

RPM    = N  x    12



Flow   Chart  ของ Optical  Tachometer



วงจรการตออุปกรณภายในเครือ่งวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง 

วงจร รับ-สง ของ Optical sensor



ลักษณะของเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร 

ลักษณะดานหนาของ

Optical  Tachometer

ลักษณะดานหลังของ

Optical  Tachometer

ลักษณะภายในของ Optical  Tachometer



การทดสอบ Optical  Tachometer สรางขึ้น

ทําการทดสอบโดยการวัดความเร็วมอเตอรดวย Optical  Tachometer เพื่อนําผลที่ไดมา
เปรียบเทียบระหวาง การวัดคาโดยใช  Tachometer มาตรฐาน   ทีม่ีใชอยูในหองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา ซึง่
ประกอบไปดวย

- Tacho  generator

- Tachometer แบบ เขม็ชี้คา 

- Digital  Tachometer     

หลังจากที่ทําการวัดดวย Tachometer แบตางๆและนําคาที่ไดมาหาคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  เพื่อนํามาแกไข
ปรับปรุงให Optical  Tachometer   มีคาที่ใกลเคียงหรือมีคาความผิดพลาดนอยที่สุด



Tachometerแบบตางๆ

Tachometer แบบ เข็มชี้คา Optical  Tachometer

Tacho generator Digital  Tachometer



ผลการทดลองและเปรยีบเทียบการวัดความเร็วรอบของมอเตอร
ระหวาง Optical  Tachometer  กับ Tachometer  ชนิดตางๆ

Tacho
generator
(RPM )

Tachometer แบบ
 เข็มชี้คา  ( RPM )

Digital  Tachometer
( RPM )

Optical  Tachometer
( RPM )

100 100 104 108

500 460 480 483

1000 950 955 960

1500 1470 1450 1440

2000 1990 1992 1956

การเปรยีบเทยีบระหวาง Optical Techometer  กับ Techome  ชนิดตางๆแผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบผลการทดลอง



สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองวัดความเร็วรอบของมอเตอรดวย Optical  Tachometer เทียบกับเครื่องวัดความเร็วรอบ

มอเตอรแบบตางๆจะเห็นไดวาคาที่วัดไดมีความใกลเคียงกัน  ซึง่จะตางกันอยูบาง  โดยคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองเมื่อใช Digital Tachometer เทียบกับ  Optical  Tachometer เนื่องจาก Digital Tachometer มีความถูกตองและ
ความละมีความเอียดในการวัดมากที่สดุ  เมื่อเทียบกับ Tachometer แบบอื่นๆซึ่งผลที่ได  แสดงไวดังตาราง

Digital  Techometer
(RPM)

Optical  Techometer  
(RPM)

เปอรเซ็นตความผิดพลาด
(%)

100 96 4

200 204 2
500 492 1.6

1500 1476 1.6

1000 984 1.6

2000 1980 1

แสดงกคาความผิดพลาดของ optical Tachometer เทียบกับ  Digital  Techometer



ภาพขณะทําการทดลองเพื่อทดสอบ Optical  Techoneter

ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟา Induction  Motor   4P  380/660 V

แสดงการวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใช Optical Tachometer



สรุปผลและขอเสนอแนะ

สรุปผล 
สามารถสรางเครื่องวัดความเร็วรอบวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง  สามารถวัดความเร็ว

รอบของมอเตอรไดตั้งแต 0 – 3000 RPM    เพื่อใชวัดความเร็วมอเตอร   สวนของผลการทดลองที่มี
ความคลาดเคลื่อนไปจากเครื่องวัดความเร็วรอบแบบมาตรฐานเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
1. เกิดจากโปรแกรมในสวนของการ Delay  5 วินาทีเพื่อการวัดคาในแตละครั้งของเครื่องวัด

ความเร็วรอบวัด  ความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสงทีส่รางขึ้น 
2. กิดจากความผิดพลาดตัว   Optical  sensor  ซึง่มแีสงบางสวนกระจายออก    
3. เกิดผูปฏิบัติการในการวัดคาโดยใช เครื่องวัดความเร็วรอบวัดความเร็วรอบมอเตอรโดยใชแสง

จับเครื่องวัดไมนิ่ง – มือเคลื่อนไปมาระหวางการวัด    ทําใหตัว Optical  sensor ไมตั้งฉากกับ
ตัวเพลาของมอเตอรที่ติดแผนสะทอนแสง

4. การรบกวนของแสงจากภายนอก



ขอเสนอแนะ 

1. ขณะทําการวัดควรวาง Optical  Tachometer ใหอยูกับที่   ใหลําแสงตั้งฉากกับเพลาของ
มอเตอรในระยะหางที่ 1- 6 เซนติเมตร

2. การอานคาใหอานคาที่มากที่สุดทีว่ัดได    และควรจะรอจนกวา Optical  Tachometer วัดคาได 
5 วินาที      โดยสังเกตจากการกระพริบของหนาจอแสดงผล   แลวทําการลอกเพื่ออานคา
ความเร็ว

3. หากกด  START แลวหนาจอแสดงผลแสดงอกัษรเพียงบรรทัดเดียว    แสดงวา แบตเตอรรีออน      
ใหเปลี่ยนแบตเตอรรี่ใหม  

4. หากมีการแกไข  ควรปรับปรุงตัว Sensor  ใหมีระยะการตรวจจับใหไกลกวาเดิม  และทําให
แสงของตัวไมกระจายหรือมีการรวมแสงใหเปนลําเสนตรง

5. ในสวนของโปรแกรม   ควรปรับปรุงเวลาในการนับใหมีเวลาสั้นและมีความละเอียดในการวัด
มากขึ้น


