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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนออุปกรณ์การรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็น

ได้ เพ่ือทดลองการรับ-ส่งขอ้มูลผ่านแสงท่ีตามองเห็นไดใ้นระยะต่าง ๆ 

ไม่เกิน 700 เซนติเมตร โดยชนิดขอ้มูลท่ีใช้ในการส่งขอ้มูลได้แก่ ไฟล์

ตวัอกัษรและไฟล์ภาพ ในการทดลองประกอบไปดว้ยโปรแกรมรับ-ส่ง

ขอ้มูลทางแสง ซ่ึงทาํออกแบบโปรแกรมด้วยซอฟท์แวร์ Visual Studio 

C# ภายในปกรณ์ประกอบไปด้วย ภาคส่งขอ้มูลจะมีวงจรขบั LED และ 

LED แสงสีขาวขนาด 10 วตัต ์ในส่วนของภาครับประกอบไปดว้ยโมดูล 

TEMT6000 เซ็นเซอร์แสง และวงจรขยายสญัญาณไฟฟ้าชนิด LM358 ทั้ง

ภาครับและภาคส่งนั้นจะถูกควบคุมโดยบอร์ด Arduino Nano V3.0 โดย

ทาํการทดลองและติดตั้งในพ้ืนท่ีกวา้งไม่มีส่ิงกีดขวางในขณะรับ-ส่ง

ขอ้มูล จากผลการทดลองเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็นไดท้าํ

การทดลองรับ-ส่งขอ้มูลไฟล์ตวัอกัษรท่ีระยะการส่ง 50 -700 ซม. โดย

เพ่ิมข้ึนทีละ 50 เซนติเมตร  ทั้ งน้ีพบว่าท่ีระยะ 250 ซม. ในสถานท่ีมืด 

และท่ี 100 ซม. ในบริเวณท่ีมีแสงปกติ ขอ้มูลท่ีรับได้เร่ิมมีการผิดเพ้ียน 

ส่วนการรับ-ส่งไฟลรู์ปภาพ สามารถรับ-ส่งไดร้ะยะไม่เกิน 150 ซม. ในท่ี

มืด และ 100 ซม. ในท่ีแสงปกติ สรุปได้ว่าระยะการรับ-ส่งข้อมูลท่ี

มากกวา่ 250 เซนติเมตร จะมีทาํให้เกิดการผิดเพ้ียนของขอ้มูลมากข้ึน ใน

การเปล่ียนสีกล่องของอุปกรณ์ให้เป็นสีดาํนั้นไม่เกิดการเปล่ียนแปลงของ

ผลการทดลอง 

 

คาํสําคญั: การส่ือสารข้อมูลทางแสง เคร่ืองรับ-ส่งข้อมูลทางแสงท่ีตา

มองเห็นได ้

 

Abstract 

This paper presents the visible light data communication 

device at the range of 700 centimeters. Types of used files are text and 

image files. The experiments are included with light communication 

program with Visual Studio C# software. This box consists of 

transmitter and receiver. The transmitter consists of a LED-based driver 

circuit and light LED 10 watt. The receiver consists of a TEMT6000  

 

ambient light sensor module and an LM358 power amplifier. 

Transmitter and receiver are controlled by Arduino Nano V3.0 

Experimented and installed in a wide area without any obstructions 

during data transmission is used. From the results of the experimentally, 

the optical transmission of the visible light is done. Test-send data for 

text files at transmission distance of 50-700 cm, up to 50 cm in 

increments. At the distance of 250 cm in dark place and 100 cm in the 

normal place, the received data is distorted for the image file. It can be 

concluded that the received data will cause more distortion when the 

distance is more than 250 cm. In the case changing color of Box from 

white to black. It not change result of the experiments 

 

Keywords:  Visible Light Communication (VLC), Visible Light Data 

Communication Device 

 

1. บทนํา 

 เทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูลมากมายท่ีสร้างความสะดวกสบาย

ในระบบการส่ือสารขอ้มูล โดยปกติในการส่ือสารขอ้มูลแบบไร้สายนั้น

จะใช้คล่ืนวิทยุ (Radio Frequency :RF) เช่น การใช้สัญญาณโทรศพัท์ ค่ื 

Bluetooth คล่ืน Wi-Fi เป็นต้น แต่คล่ืนเหล่าน้ียงัคงมีข้อจาํกัดทางด้าน

ช่องสัญญาณการใชง้าน จึงมีความสนใจท่ีใช้แสงในยา่นท่ีตานั้นสามารถ

มองเห็นได ้(Visible Light) มาใช้ในการส่ือสารขอ้มูล กลายเป็นเทคโลยี

ส่ือสารข้อมูลทางแสงท่ีตามองเห็นได้ (Visible Light Communication : 

VLC) บทความน้ีจะกล่าวถึงการออกแบบ สร้าง และทดลองเคร่ืองรับ-ส่ง

ขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็นได ้โดยใชบ้อร์ด Arduino Nano ในการรับ-ส่ง

ขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็นได้ โดยมีภาคส่งขอ้มูลใช้ LED chip Epistar 

ขนาด 10 วตัต์ และวงจรขับ LED และภาครับใช้เซนเซอร์แสง โมดูล 

TEMT6000 ในการรับสญัญาณแสงและแปลงเป็นสญัญาณไฟฟ้า และใช้

ไอซีหมายเลข LM358 ในการสร้างวงจรขยายสัญญาณไฟฟ้าท่ีได้รับจาก 

TEMT 6000  
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2. การออกแบบเคร่ืองรับ-ส่งข้อมูลทางแสงทีต่ามองเห็นได้ 

การออกแบบเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีมองเห็นไดส้ามารถท่ีจะ

ทาํการส่งและรับขอ้มูลในช่วงท่ีตามองเห็นไดน้ี้จะตอสนองต่อการจาํกดั

ของพ้ืนท่ีท่ีมีการบดบงัหรือมีการหักมุมในเม่ือเปรียบเทียบกับการส่ง

ขอ้มูลแบบแสงท่ีมีความยาวคล่ืนเดียว 

2.1 คุณสมบตักิารส่ือสารทางแสงแบบไร้สาย 

การส่ือสารทางแสงแบบไร้สายเป็นเทคโนโลยีแบบใช้เส้นทางท่ี

ปราศจากส่ิงกีดขวาง (Line-of-Sight) การเลือกสถานท่ีติดตั้งจะตอ้งแน่ใจ

ว่าไม่มีอะไรมากีดขวางการเช่ือมโยงของสัญญาณระยะการแยกห่างของ

การเช่ือมต่อ (Link) จะถูกกําหนดโดยมุม การบานออก (Divergence) 

รูปแบบการเช่ือมโยงของเครือข่ายระบบส่ือสัญญาณของการส่ือสารทาง

แสงแบบไร้สายเป็นการเช่ือมโยงแบบจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง (Point-to-

Point) การส่ือสารทางแสงแบบไร้สาย แตกต่างจากระบบส่ือสารทางเส้น

ใยแกว้นาํแสงตรงท่ีตวักลางท่ีใชส้าํหรับส่งสญัญาณ  

 

2.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1)  บอร์ด Arduino Nano V3.0 เป็นบอร์ดท่ีใช้ประมวลผลแล ะ

ควบคุม การทาํงาน มีขนาดเล็ก เหมาะสาํหรับพ้ืนท่ีจาํกดั  

2) โมดูล TEMT6000 เป็นเซนเซอร์แสงสามารถตรวจจบัได้ทั้งแสง

ในยา่นท่ีมองเห็นและในยา่นอินฟาเรด  

3) หลอด LED Chip Epistar ขนาด 10 วตัตใ์ห้แสงสีขาว  

4) IC เบอร์ TIP131 ใชใ้นวงจรขบั  LED 

5) ไอซีออปแอมป์ LM358 ใชเ้ป็นตวัขยายสญัญาณ 

2.3 การออกแบบวงจร 

หลักการทาํงานของการรับ-ส่งข้อมูลทางแสงท่ีตามองเห็นได ้

ประกอบดว้ย  

1) โปรแกรมรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็นได้ โดยสามารถส่ง

ขอ้มูลออกและบนัทึกขอ้มูลท่ีรับมาได ้ 

2) บอร์ด Arduino Nano V3.0 ทาํหน้าท่ีในการควบคุมการส่งแบบดิ

จิตลัของ LED และแปลงสัญญาณท่ีได้รับจากวงจรภาครับเพ่ือให้

สามารถแสดงผลในคอมพิวเตอร์ได ้ 

3) วงจรขบั LED คือวงจรท่ีใช้ในการขบักระแส LED ให้คงท่ีและ

เพ่ิมประสิทธิภาพสญัญาณแสงของ LED 

4) LED chip Epistar ขนาด 10 วตัต์ แรงดัน 12 โวลต์ โดยใช้ LED 

แสงสีขาว นาํมาใชใ้นการส่งขอ้มูลในรูปแบบดิจิทลั 

5) วงจรขยายสัญญาณ รับจากโมดูล TEMT6000 โดยใช้คุณสมบติั

ของ IC เบอร์ LM358 เป็นตวัหลกั 

6) โมดูล TEMT6000 เป็นโมดูลในการรับสัญญาณแสงของ LED 

โดยจะเปล่ียนสญัญาณแสงให้เป็นสญัญาณไฟฟ้า 

INPUT 

(1) Recived-Transmission 

Visible light data 

communication 

PROCESS

(2) Board Arduion 

Nano V3.0

(3) วงจรขับหลอด 

LED
(4) หลอด LED

(5) 

วงจรขยายสัญญาณ

(6) Opto Sensor

Moduel 

TEMT6000

OUTPUT

 
รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมของการทาํงานเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตา

มองเห็นได ้
 

2.4 ผงังานของภาครับและส่งของเคร่ืองรับ-ส่งข้อมูลทางแสง

ทีต่ามองเห็นได้ 

ผงัการทาํงานเพ่ือเขียนโปรแกรมสําหรับการออกแบบ Arduino 

Nano ในการควบคุมการรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็นได ้โดยมีการ

ออกแบบให้ขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม สําหรับการรับ-ส่งขอ้มูล

ทางแสงท่ีตามองเห็นได ้
 

2.5 วงจรชุดควบคุม 

วงจรชุดควบคุมท่ีออกแบบสาํหรับเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตา

มองเห็น ดงัรูปท่ี 2  ประกอบดว้ย 1) ชุดวงจรโมดูลเซ็นเซอร์แสง TEMT 

6000 2) ชุดบอร์ดพฒันา Arduino Nano V3.0 3) ชุดวงจร LED เพ่ือแสดง

ความสถานการณ์ทาํงาน 4) ชุดวงจรขยายสัญญาณ และ 5) ชุดวงจรขบั

สญัญาณแสง 

 
รูปท่ี 2 วงจรควบคุมเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็นได ้

 
 

 
รูปท่ี 3 กล่องเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลท่ีมองเห็น 



บทความวจิยั                                                                                         

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 4   

Proceedings of the 4th RMUTP Conference on Engineering and Technology  

 

31 พฤษภาคม 2562   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

3  ผลการทาํงาน 

การทดสอบการรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงทาํการติดตั้งและทดลอง

การทาํงานในท่ีร่ม เพ่ือให้มีแสงรบกวนจากภายนอกไม่มากเกินไปและ

ไม่มีส่ิงกีดขวางทางแสงในระหว่างทางเดินของแสง ซ่ึงตวัส่งขอ้มูลจะ

วางให้ตรงกนักบัตวัรับขอ้มูล  

การทดลองจะทาํการแบ่งระยะการรับ-ส่งขอ้มูลออกเป็นระยะ 

50 -700 ซม. ด้วยการเพ่ิมระยะคร้ังละ 50 ซม. โดยมีชนิดของขอ้มูลการ

ส่งเป็นแบบ Text ดว้ยไฟลช์นิด .txt และแบบภาพ (Image) ดว้ยไฟลช์นิด 

.jpg โดยมีตวัอย่างแนวการวางในรูปท่ี 4 โดย แสดงตวัอย่างขอ้มูลท่ีทาํ

การส่งในระยะการส่ง 150 ซม.ชนิดตวัอกัษร (Text) ขนาด และแสดง

ตวัอย่างผลการรับข้อมูลชนิด Text จากระยะการส่ง 150 ซม รูปท่ี5(ก) 

ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีทาํการส่งในระยะการส่ง 100 ซม.ชนิดภาพ (Image) และ

แสดงตวัอยา่งผลการรับขอ้มูลชนิดภาพท่ีไดจ้ากระยะการส่ง 100 ซม. ดงั

แสดงในรูปท่ี 5(ข) เป็นผลท่ีไดจ้ากการรับขอ้มูลจากเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลท่ี

ตามองเห็นไดใ้นระยะต่างๆ และไฟล์ชนิดต่างๆ ดงัแสดงรายละเอียดใน

ตารางท่ี 1-3 
 

  
 

รูปท่ี 4 การติดตั้งเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีมองเห็นระยะ 150 ซม.ได้

สาํหรับ-ส่งขอ้มูลตวัอกัษรดว้ยไฟลช์นิด .txt 
 
 

 

 

 

ก) ขอ้มูลภาพท่ีส่งออก  ข) ขอ้มูลภาพท่ีรับได ้

 

 

 

 

(ก) ขอ้มูลภาพท่ีส่งออก                    (ข) ขอ้มูลภาพท่ีรับได ้

รูปท่ี 5 ขอ้มูลภาพท่ีใช้ในการส่งออกและรับได้ของเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูล

ทางแสงท่ีมองเห็นไดร้ะยะ 100 ซม.เม่ือส่งขอ้มูลภาพดว้ยไฟลช์นิด .jpg 

 

จากผลการทดลองเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็น 

ได้ทาํการทดลองรับ-ส่งขอ้มูลไฟล์ตวัอกัษรชนิด .txt ท่ีระยะการส่ง 50, 

100, 150, 200, 250, 300, 350 ซม. จากการทดลองจะเห็นไดว้า่ท่ีระยะการ

รับ-ส่งขอ้มูลทางแสงจากเคร่ือง A ส่งไปยงัเคร่ือง B ท่ีมีแสงปกติท่ีระยะ 

50 ซม. และท่ีมืดท่ีระยะ 50, 100, 150, 200 ซม. นั้นสามารถรับ-ส่งขอ้มูล

ได้ ดงัตารางท่ี 1 และพบว่าท่ีระยะการรับ-ส่งขอ้มูลท่ี 250 ซม.ในท่ีมืด 

และระยะ 100 ซม.ในท่ีแสงปกติ เป็นต้นไปนั้นเร่ิมมีการผิดเพ้ียนของ

ขอ้มูลซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของขอ้มูล ดงันั้นสรุปไดว้า่จะมีการผิดเพ้ียนของ

ขอ้มูลมากข้ึนจนอาจไม่สามารถรับ-ส่งขอ้มูลไดเ้ลย และระยะการรับ-ส่ง

ขอ้มูลทางแสงจากเคร่ือง B ส่งไปยงัเคร่ือง A ท่ีมีแสงปกติท่ีระยะ 50, 

100, 150 ซม. และท่ีมืดท่ีระยะ 50, 100, 150, 200, 250 ซม. นั้นสามารถ

รับ-ส่งขอ้มูลได้ ดงัตารางท่ี 2 และพบว่าท่ีระยะการรับ-ส่งขอ้มูลท่ี 300 

ซม.ในท่ีมืด และระยะ 200 ซม. ในท่ีแสงปกติ เป็นต้นไปนั้นเร่ิมมีการ

ผิดเพ้ียนของขอ้มูล ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของขอ้มูล 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบรับ-ส่งข้อมูลในท่ีมืดและท่ีมีแสงปกติ จาก

เคร่ือง A ส่งไปยงัเคร่ือง B 

ขอ้มูล 

ระยะการรับ-ส่งขอ้มูลในท่ีมืด 

(ซม.) 

ระยะการรับ-ส่งขอ้มูลในท่ีแสง

ปกติ (ซม.) 

50 100 150 200 250 300 350 50 100 150 200 250 300 350 

อกัษร Text / / / / x x x / x x x x x x 

ภาพ 20x20 pixel / / x x x x x / x x x x x x 

ภาพ 36x36 pixel / / x x x x x / x x x x x x 

ภาพ 42x42 pixel / / x x x x x / x x x x x x 

ภาพ 50x50 pixel / / x x x x x / x x x x x x 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบรับ-ส่งข้อมูลในท่ีมืดและท่ีมีแสงปกติ จาก

เคร่ือง B ส่งไปยงัเคร่ือง A 

ขอ้มูล 

ระยะการรับ-ส่งขอ้มูลในท่ีมืด 

(ซม.) 

ระยะการรับ-ส่งขอ้มูลในท่ี

แสงปกติ (ซม.) 

50 100 150 200 250 300 350 50 100 150 200 250 300 350 

อกัษร Text / / / / / x x / / / x x x x 

ภาพ 20x20 pixel / / / x x x x / / x x x x x 

ภาพ 36x36 pixel / / / x x x x / / x x x x x 

ภาพ 42x42 pixel / / / x x x x / / x x x x x 

ภาพ 50x50 pixel / / / x x x x / / x x x x x 

 

ดงันั้นสรุปไดว้า่จะมีการผิดเพ้ียนของขอ้มูลมากข้ึนจนอาจไม่

สามารถรับ-ส่งขอ้มูลไดเ้ลย และการรับ-ส่งขอ้มูลไฟล์รูปภาพจากเคร่ือง 

A ส่งไปยงัเคร่ือง B นั้น สามารถรับ-ส่งไดใ้นระยะการรับ-ส่งขอ้มูลท่ีแสง

ปกติไดไ้ม่เกิน 50 ซม. และในท่ีมืดไดไ้ม่เกิน 100 ซม. ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 1 และการรับ-ส่งจากเคร่ือง B ส่งไปยงัเคร่ือง A นั้น สามารถรับ-ส่งได้

ในระยะการรับ-ส่งขอ้มูลท่ีแสงปกติไดไ้ม่เกิน 100 ซม. และในท่ีมืดไดไ้ม่

เกิน 150 ซม. ดงัตารางท่ี 1 และผลการทดลองรับ-ส่งมุมเล่ียง ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองรับ-ส่งข้อมูลโดยวางตวัเคร่ืองไม่ตรงกันของ

เคร่ือง A – B และ B – A 

ระยะ

(ซ.ม.) 

ระยะวางตาํแหน่งเคร่ืองทางซ้าย 

(ซม.) 

ระยะวางตาํแหน่งเคร่ืองทางขวา 

(ซม.) 

10 20 30 10 20 30 

50 / / x / / x 

100 / / x / / x 

150 / / x / / x 

200 / / x / / x 

250 / / x / / x 

 

3. สรุปและวจิารณ์ 

 การออกแบบเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตามองเห็นได ้เพ่ือดูผล

การส่งขอ้มูลผ่านแสงท่ีตามองเห็นได้ระยะต่าง ๆ ไม่เกิน 7 เมตร โดย

ชนิดไฟล์ท่ีใช้ในการส่งเป็นไฟล์ตวัอกัษรชนิด .txt โดยมีขนาด 49 bytes 

และไฟล์ภาพ .jpg คือ ขนาด 10x10 pixel, 624 bytes, ขนาด 16x16 pixel 

96 2  bytes แ ล ะ ข น าด  2 0 x2 0  pixel 1 .75  kbytes โ ด ย ก าร ท ด ล อ ง

ประกอบด้วยโปรแกรมรับ-ส่งข้อมูลทางแสงโดยซอฟต์แวร์ Visual 

Studio C# โดยมีโครงสร้างของกล่องใส่อุปกรณ์ขนาดกวา้ง 7.5 ซม. ยาว 

10.5 ซม. สูง 6 ซม.และภายในกล่องประกอบด้วยชุดควบคุมการรับ-ส่ง

ขอ้มูลทางแสงโดยใช้บอร์ดพฒันา Arduino Nano V3.0 เป็นตวัควบคุม

การรับ-ส่งข้อมูล ส่วนภาคส่งประกอบด้วยวงจรขบั LED และภาครับ

ป ระ ก อ บ ด้ว ยโม ดู ล เซ็ น เซ อ ร์แ ส ง TEMT6000  แ ล ะว งจรข ยาย

สญัญาณไฟฟ้าท่ีใช ้IC หมายเลข LM358 โดยทาํการทดลองและติดตั้งใน

พ้ืนท่ีกวา้งไม่มีส่ิงกีดขวาง และไม่มีแสงรบกวนจากภายนอกมากเกินไป 

การทดลองรับ-ส่งขอ้มูลอกัษรในสถานท่ีท่ีมีแสงนอ้ย จากเคร่ือง A ไป B 

สามารถรับ -ส่งข้อมูลได้ ท่ี ระยะ 50 เซนติ เมตร แต่ ท่ีระยะท่ี  100 

เซนติเมตร เป็นตน้ไปไม่สามารถรับ-ส่งขอ้มูลได ้และการทดลองรับ-ส่ง

ข้อมูลอักษร จากเคร่ือง B ไป A ท่ีระยะ 50, 100 และ150 เซนติเมตร 

สามารถรับ-ส่งขอ้มูลได ้แต่ท่ีระยะ 200 เซนติเมตร เป็นตน้ไปไม่สามารถ

รับ-ส่งขอ้มูลได ้การทดลองรับ-ส่งขอ้มูลภาพในสถานท่ีท่ีมีแสงนอ้ย จาก

เคร่ือง A ไป B สามารถรับ-ส่งขอ้มูลไดท่ี้ระยะ 50 เซนติเมตร แต่ท่ีระยะ

ท่ี 100 เซนติเมตร เป็นตน้ไปไม่สามารถรับ-ส่งขอ้มูลได ้และการทดลอง

รับ-ส่งข้อมูลภาพ จากเคร่ือง B ไป A ท่ีระยะ 50 และ100 เซนติเมตร 

สามารถรับ-ส่งขอ้มูลได ้แต่ท่ีระยะ 150 เซนติเมตร เป็นตน้ไปไม่สามารถ

รับ-ส่งขอ้มูลได ้การรับ-ส่งขอ้มูลในสถานท่ีมืดในการรับ-ส่งขอ้มูลอกัษร

จากเคร่ือง A ไป B สามารถส่งได้ในระยะ 200 เซนติเมตร และการส่ง

ขอ้มูลภาพสามารถรับ-ส่งไดใ้นระยะ 100 เซนติเมตร หากเกินกว่านั้นจะ

ไม่สามารถรับ-ส่งขอ้มูลได ้การรับ-ส่งขอ้มูลในสถานท่ีมืดในการรับ-ส่ง

ขอ้มูลอกัษรจากเคร่ือง B ไป A สามารถส่งได้ในระยะ 250 เซนติเมตร 

และการส่งขอ้มูลภาพสามารถรับ-ส่งไดใ้นระยะ 150 เซนติเมตร หากเกิน

กว่านั้นจะไม่สามารถรับ-ส่งขอ้มูลได้ และการรับ-ส่งข้อมูลเสียง 8 บิต 

ขนาด 2.39 กิโลไบต ์ไม่สามารถส่งได้เน่ืองจากภาครับไม่สามารถแปลง

สัญญาณท่ีส่งมาจากภาคส่งขอ้มูลของเคร่ืองรับ-ส่งขอ้มูลทางแสงท่ีตา

มองเห็นได ้ซ่ึงผลการวดัค่า  

สัญญาณไฟฟ้าของตวัรับ ในกราฟของสัญญาณไฟฟ้าท่ีไม่ผ่านตวั

ขยายสัญญาณ IC เบอร์ LM358 มีค่าสัญญาณไฟฟ้าของตวัรับในกราฟ

ของสัญญาณไฟฟ้าท่ีไม่ผ่านตวัขยายสัญญาณ IC เบอร์ LM358 มีค่าPeak 

– Peak  5.20 โวลต ์และกราฟของสัญญาณไฟฟ้าท่ีผ่านตวัขยายสัญญาณ 

IC เบอร์ LM358 นั้ นมีค่า Peak – Peak 4.40 โวลต์ ค่าแรงดันท่ีผ่านตัว

ขยายนั้ นมีค่าน้อยกว่าตวัท่ีไม่ผ่านวงจรขยายสัญญาณ เน่ืองจากในตัว

โมดูล TEMT6000 นั้นมีตวัขยายสัญญาณภายในตวัอยูแ่ลว้ทาํให้แรงดนั

สูงสุดอยูท่ีประมาณ 5.0 โวลต์ ซ่ึงวงจรขยายท่ีใช้มี ขีดจํากัดสูงสุด

ประมาณ 4.00 โวลต์ เม่ือใส่วงจรขยายเขา้ไปจึงทาํให้แรงดันท่ีผ่านตวั

ขยายนั้นลดลง 
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