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เคร่ืองวดัแรงส่ันสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

VIBRATION MEASUREMENT OF DRIVING PILE BY 

MICROCONTROLLER 
 

บทคดัย่อ (Abstract) 

 โครงงานน้ีเป็นการออกแบบและจดัท าเคร่ืองวดัแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ของค่าย Arduino ในการประมวลผลขอ้มูล และใช ้G Sensor ในการรับค่า

อตัราเร่งแรงโนม้ถ่วง (g) จากการตอกเสาเข็มท าให้ค่าออกมามีความแม่นย  าและสามารถเปล่ียน

Mode ใชง้านได ้2 Mode คือ Mode กราฟ และ Mode High Speed Save และยงัสามารถปรับค่าความ

กวา้งของสัญญาณ (gap) ได้ทั้ ง บวก และ ลบ เพื่อลดค่าสัญญาณรบกวน เม่ือมีแรงสั่นสะเทือน

เคร่ืองจะท าการ Save ค่าลงใน SD Card แลว้น าค่าไปแสดงเป็นกราฟใน Excel และจะไดค้่าระยะ

ต่างๆดงัน้ี 

เคร่ืองวดัท่ีระยะห่างจากเสาเขม็ 5.5 เมตร ไดค้่า g = 0.10g 

เคร่ืองวดัท่ีระยะห่างจากเสาเขม็ 6.5 เมตร ไดค้่า g = 0.11g 

เคร่ืองวดัท่ีระยะห่างจากเสาเขม็ 7.5 เมตร ไดค้่า g = 0.14g 

เคร่ืองวดัท่ีระยะห่างจากเสาเขม็ 8.5 เมตร ไดค้่า g = 0.11g 

เคร่ืองวดัท่ีระยะห่างจากเสาเขม็ 9.5 เมตร ไดค้่า g = 0.09g 

เคร่ืองวดัท่ีระยะห่างจากอาคารขา้งเคียง 10เมตร ไดค้่า g = 0.06g 
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