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บทคัดย่อ
ปริ ญ ญานิ พนธ์ฉ บับนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ างเครื่ องแลกธนบัต รเป็ นเหรี ย ญอัต โนมัติ
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถรั บธนบัต รเข้ามาโดยการหมุนของมอเตอร์ ผ่านมายังชุ ด
ตรวจสอบธนบัตร โดยอาศัย Sensor ตรวจอ่านค่าแสงสะท้อนที่แสดงลักษณะเฉพาะตัว จากธนบัตร จากนั้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการควบคุมมอเตอร์ โดยนาธนบัตรเข้าไปเก็บไว้ในเครื่ องแลกธนบัต รเป็ น
เหรี ยญ เพื่อให้ผใู้ ช้บริ ก ารสามารถเลือกเหรี ยญที่ ตอ้ งการแลกได้ ผูใ้ ช้สามารถเลือกชนิ ด ของเหรี ยญที่
ต้องการจะแลกโดยการกดสวิตช์แล้วเลือกชนิดของเหรี ยญ โดยมีการแสดงผลบนจอ LCD เพื่อทาหน้าที่ใน
การยืน ยัน ชนิ ด ของเหรี ยญที่ ต ้องการจะแลก เมื่อผูใ้ ช้บริ ก ารสามารถเลือกเหรี ยญที่ ต ้องการแลกได้แล้ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะไปควบคุมมอเตอร์ เพื่อทาการจ่ายเหรี ยญ ที่ผใู้ ช้บริ การต้องการแลกออกไปให้
ผูใ้ ช้บริ การ การทดสอบเครื่ องที่สร้างขึ้นให้ผลการทดสอบเป็ นที่น่าพอใจอย่างยิง่
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Abstract
This thesis presents the design and construction of an automatic coin exchange machine to
exchange the banknote to be the coin controlled by microcontroller. Banknote is received into the machine
by motor rotation which uses a sensor to detect light reflection identity from the banknote. Then
microcontroller controls motor by keeping banknote in the coin exchange machine in order that the user
can select type of coin as he requires. The user can select type of coin he needs by pressing a switch
button. LCD display is used to confirm type of coin that the user wants to exchange. After user has
selected type of coin he wanted to exchange, microcontroller will control motor to distribute coin that user
requires to exchange, to him. Test result of the invented machine is very satisfactory.
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