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บทคัดย่อ
ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการศึกษา การปรับติดตั้งจานดาวเทียมด้วยมอเตอร์ โดยออกแบบให้ใช้ได้กับจาน
รับสัญญาณดาวเทียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร และสามารถปรับทิศทางของจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมได้ทั้งระนาบมุมก้มเงย และมุมและมุมกวาด โดยผู้ใช้สามารถกาหนดตาแหน่งจานดาวเทียมต่างๆ ได้
โดยรีโมทคอนโทรล จากการทดสอบพบว่า สามารถรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้หันไปในตาแหน่งต่างๆ ที่
ต้องการได้ และยังสามารถบันทึกค่าองศาที่ต้องการได้

คาสาคัญ : จานรับสัญญาณดาวเทียม, Arduino,ระบบควบคุม
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Abstract
This thesis is a study. Adjustment of satellite dish installation by motor. It is designed
to be used with a 60 cm satellite dish and can be adjusted to the direction of the satellite
dish. And corners and sweeping angles. The user can set the position of various satellite dishes.
By remote control the test found that. You can get a satellite dish to turn in various positions.
Want to and can also record the desired degree.

Keywords : satellite dish, Arduino, control system
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บทที่ 1
บทนา

1.1 หลักการและเหตุผล
ณ ปัจจุบันนี้จานดาวเทียมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่องรายการจากสถานีโทรทัศน์มี
หลากหลายช่องสัญญาณ จากช่องสัญญาณแบบอนาล็อก เปลี่ยนมาเป็นช่องสัญญาณแบบดิจิตอลทาให้คุณภาพ
ของสัญญาณภาพและเสียงมีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งจานดาวเทียมก็ได้ถู กพัฒนาให้มีรูปแบบมากขึ้น โดยที่เสา
อากาศโทรทัศน์ที่ใช้ตามหลังคาบ้านส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนมาเป็นการติดตั้งแบบจานดาวเทียมแทน ทาให้เกิด
การขยายตัวทางธุรกิจจานดาวเทียมเพิ่มขึ้น จึงทาให้การติดตั้งจานดาวเทียมเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นโดยการ
ติดตั้งจานดาวเทียมนั้นมีขั้นตอนยุ่งยากในการปรับหมุนเพื่อหาสัญญาณภาพที่ชัดเจน และใช้บุคลากรในการ
ติดตั้งถึง 2 คน ทาให้สิ้นเปลืองค่าแรงในการติดตั้ง โดยในกรณีภายหลังการติดตั้งเสร็จ หากมีการเคลื่อนที่ของ
หน้าจาน เช่น ลมพัด ผู้เป็นเจ้าของบ้านอาจตั้งเสียค่าเซอร์วิสเพิ่มเติม
ดังนั้นผู้จัดทาจึงจัดทา มอเตอร์สาหรับการปรับทิศเสารับสัญญาณดาวเทียม เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
และรับสัญญาณได้ชัดเจน และผู้ใช้งานสามารถปรับทิศทางได้เอง ในกรณีจานดาวเทียมเกิดการเปลี่ยนทิศ
1.2 วัตถุประสงค์
1. ออกแบบโครงสร้างของมอเตอร์สาหรับการปรับทิศทางจานดาวเทียม
2. สร้างชุดควบคุมการปรับทิศทางจานรับดาวเทียม
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1. ควบคุม ผ่ า น Wireless โดยผู้ ใช้ ส ามารถปรับ ทิ ศทางของเสารับ สั ญ ญาณเองได้ ควบคุม ผ่ า น
จอยสติก
2. ใช้จานดาวเทียมระบบ KU Band
3. ออกแบบระบบควบคุมการหมุนด้วยมอเตอร์
4. ปรับได้ 2 ระนาบ (แกนX และแกนY)

2
1.4 แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 แผนการดาเนินงาน
รายการ
ส.ค.
1. ศึกษาข้อมูลการทางาน
ของมอเตอร์และระบบ
ควบคุมการปรับทิศทาง
จานดาวเทียม
2. ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์
และระบบควบคุมการ
ปรับทิศทางจานดาวเทียม
3. ออกแบบโครงสร้างเสา
สัญญาณดาวเทียม
4. สร้างเสาสัญญาณ
ดาวเทียม
5. ทดสอบการทางานของ
มอเตอร์และอุปกรณ์
ควบคุม
6. ตรวจสอบข้อบกพร่อง
7. สรุปผลการทางาน
8. จัดทารูปเล่มปริญญา
นิพนธ์

ปี 2558
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ปี 2560
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ชุดมอเตอร์สาหรับการปรับทิศจานดาวเทียม
2. ได้รับสัญญาณทีช่ ัดเจน
3. ลดจานวนคนในการติดตั้ง
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ได้แก่ หลักการทางานของจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม การควบคุมการหมุนของจานรับสัญญาณดาวเทียมด้วยมอเตอร์ โดยควบคุมผ่านจอยสติก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม
จานดาวเทียม หรือจานรับสัญญาณดาวเทียม หมายถึงสายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบมา
เฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับการรับสัญญาณจากดาวเทียม ที่ลอยอยู่ในอวกาศและส่งสัญญาณกลับลงมายังพื้น
โลกโดยทั่วไปมักมีรูปทรงเป็นรูปจานโค้งแบบพาราโบลา เพื่อให้เกิดการรวมและสะท้ อนสัญ ญาณอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พื้ นผิวสาหรับของจานรับสัญญาณสามารถเป็นได้ทั้งพื้นผิวแบบทึบ และพื้นผิวแบบโปร่ง ซึ่ง
พื้นผิวแบบทึบลมจะไม่สามารถผ่านได้จึงต้านลมมากกว่าแบบโปร่ง
ขนาดของจานรับสัญญาณดาวเทียมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญสองประการ
1. ขนาดของสัญญาณที่รับมาจากดาวเทียม
2. ขนาดของสัญญาณรบกวน
ถ้าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณจากดาวเทียมกับสัญญาณรบกวนมีค่ามากเท่าใด ขนาดของจานก็จะเล็ก
มากเท่านั้น สัญญาณรบกวนมีที่มาได้ 3 ทางหลัก ๆ คือ
1. สัญญาณจากท้องฟ้า
2. สัญญาณจากพื้นโลกที่มาจากธรรมชาติ
3. สัญญาณจากพื้นโลกที่มิใช่จากธรรมชาติ (เกิดจากมนุษย์)
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2.1.1 จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band
ระบบ C-Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกในช่วงความถี่ 3.4 - 4.2 แบบนี้จะมีฟุตปริ้นกว้าง
สามารถส่งสัญญาณควบคุมพื้นที่ได้หลายประเทศ ซึ่งสัญญาณดาวเทียมที่รับได้ จากต่างประเทศส่วนใหญ่จะ
เป็นระบบนี้ แต่เนื่องจากสัญญาณควบคุมพื้นที่มาก ทาให้ความเข้มของสัญญาณต่า จะต้องใช้จานขนาด 4-10
ฟุต รับสัญญาณภาพจงจะชัด
2.1.2 จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band
ระบบ KU-Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกในช่วงความถี่ 10-12 GHz สัญญาณที่ส่งครอบคลุม
พื้นที่ได้น้อย ใช้กับการส่งสัญญาณภายในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้กับระบบการให้บริการ เคเบิ้ลทีวีภายในประเทศ
ความเข้มสัญญาณจะสูง จึงใช้จานขนาดเล็ก 35-75 ซม. สาหรับโครงงานนี้เลือกใช้ จานรับสัญญาณดาวเทียม
ระบบ KU-Band เพราะ เป็นโครงงานสาหรับทดลอง จึงใช้จานที่มีราคาถูก พกพาง่าย
2.1.2 (ก) วิธีการปรับหาสัญญาณของจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band
1. เช็คสถานะติดตั้งต้องไม่มีอะไรบังหน้าจาน
2. ประกอบจานเข้ากับหัวรับ LNB และติดตั้งกับเสาตั้งจาน
3. ปรับสายอาการกับหัวรับ LNB
4. ต่อสายจากหัวรับไปยัง เครื่องรับ และต่อเข้ากับ TV
5. ปรับมุมก้มตามจังหวัดที่ต้องการ ปรับตั้งด้วย แองเกิล
6. เปิดเครื่องรับ และเปิดให้เครื่องรับแสดงความแรงสัญญาณ
7. ปรับส่ายหน้าจานหาสัญญาณ
8. เมื่อได้สัญญาณแล้ว สัญญาณคุณภาพจะขึ้น ปรับให้ละเอียดอีกครั้งเพื่อให้ได้
สัญญาณสูงสุด ปรับอกขาจานให้แน่น
เปิดทีวี เปิดเครื่องรับ รอสักครู่ กดปุ่ม OK ที่รีโมทดาวเทียม หน้าจอทีวีจะแสดงชื่อดาวเทียม ให้ดู
ด้านบนซ้าย สาหรับดาวเทียมที่ใช้คือ THAICOM 5C ถ้าชื่อดาวเทียมไม่ตรง ให้กดปุ่มเลข 6 แล้วกดเลื่อนลูกศร
ซ้ายขวา เพื่อหาดาวเทียมที่เราต้องการ เมื่อได้ดาวเทียมที่ต้องการแล้วให้ กดปุ่ม OK แถบสีจะเด้งมาที่ช่อง
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รายการ เลือกเป็นช่อง 3 กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม INFO ที่รีโมท จากนั้นเครื่องจะแสดงความแรงสัญญาณ ให้ทา
การปรับส่ายหน้าจานหาสัญญาณ วิธีง่ายที่สุดให้หันหน้าจานไปทิศตะวันตกก่อน แล้วปรับส่ายหน้าจานไปทา
ทิศใต้ค่อยๆโยกไปช้าๆ เมื่อเจอสัญญาณก็แสดงว่า รับได้แล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการปรับละเอีย ด ทุกจุดที่
สามารถปรับได้ ให้ค่อยๆปรับใหม่เพื่อให้สัญญาณคุณภาพสูงที่สุด จบขั้นตอน
ตารางที่ 2.1 ดาวเทียมไทยคม 2/5 ตาแหน่ง 78.5 องศา ระบบ KU-Band
จังหวัด
1. กรุงเทพ
2. กระบี่
3. กาญจนบุรี
4. กาฬสินธุ์
5. กาแพงเพชร
6. ขอนแก่น
7. จันทบุรี
8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุรี
10. ชัยนาท
11. ชัยภูมิ
12. ชุมพร
13. เชียงราย
14. เชียงใหม่
15. ตรัง
16. ตราด
17. ตาก
18. นครนายก
19. นครปฐม
20. นครพนม
21. นครราชสีมา
22. นครศรีธรรมราช
23. นครสวรรค์
24. นนทบุรี

AZ
239.83
249.05
237.54
238.80
233.57
237.83
243.85
240.80
240.61
236.59
238.49
244.58
228.93
229.10
251.48
244.51
232.84
239.65
239.39
238.45
240.00
249.58
236.09
237.71

90 EL
45.94
38.96
45.00
52.88
47.27
51.47
47.70
46.99
46.14
47.15
50.33
41.45
51.13
48.74
39.89
47.92
47.19
47.75
45.54
54.78
49.56
40.80
47.44
45.96

จังหวัด
39. เพชรบุรี
40. เพชรบูรณ์
41. แพร่
42. ภูเก็ต
43. มหาสารคาม
44. แม่ฮ่องสอน
45. มุกดาหาร
46. ยะลา
47. ยโสธร
48. ร้อยเอ็ด
49. ระนอง
50. ระยอง
51. ราชบุรี
52. ลพบุรี
53. ลาปาง
54. ลาพูน
55. เลย
56. ศรีสะเกศ
57. สกลนคร
58. สงขลา
59. สตูล
60. สมุทรปราการ
61. สมุทรสงคราม
62. สมุทรสาคร

AZ
239.57
236.07
231.64
249.75
238.87
226.48
239.97
255.23
240.87
239.24
245.28
242.45
239.01
237.94
230.61
229.91
234.90
241.60
238.45
252.83
254.30
240.04
239.82
239.99

90 EL
44.32
49.71
50.44
38.06
52.57
48.32
54.58
42.45
43.33
52.80
39.75
46.56
44.60
47.09
49.31
49.11
51.23
53.16
53.78
41.46
40.54
45.91
45.29
45.54
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จังหวัด
25. นราธิวาส
26. น่าน
27. หนองคาย
28. บุรีรัมย์
29. ปทุมธานี
30. ประจวบคีรีขันธ์
31. ปราจีนบุรี
32. ปัตตานี
33. พระนครศรีอยุธยา
34. พะเยา
35. พังงา
36. พัทลุง
37. พิจิตร
38. พิษณุโลก

AZ
255.60
231.85
235.86
241.15
238.82
236.87
239.94
254.79
239.77
229.61
248.25
252.01
234.80
234.43

90 EL
42.96
51.15
52.86
51.09
46.45
45.67
47.81
42.50
48.14
50.67
39.55
41.05
48.86
48.65

จังหวัด
63. สระแก้ว
64. สระบุรี
65. สิงห์บุรี
66. สุโขทัย
67. สุพรรณบุรี
68. สุราษฏร์ธานี
69. สุรินทร์
70. หนองบัวลาภู
71. อ่างทอง
72. อานาจเจริญ
73. อุดรธานี
73. อุตรดิตถ์
74. อุทัยธานี
75. อุบลราชธานี

AZ
241.69
238.59
237.82
232.69
238.03
247.32
241.50
236.23
238.14
240.47
236.31
232.91
236.34
241.85

90 EL
48.59
47.06
46.82
48.28
46.35
40.71
51.34
52.26
59.06
54.33
52.63
49.44
47.18
53.60

ที่มา : http://www.sat-house.com/article/14/

2.2 ระบบควบคุมจานรับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย
1. มอเตอร์สาหรับหมุนจาน และปรับมุมเงย (Stepper Motor)
2. Arduino Board
3. รีโมทควบคุม (Wi-Fi Module)
4. Driver Stepper motor (วงจรขับสาเร็จรูป)
มอเตอร์ไฟฟ้า ( Electric Motor )
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล การทางานปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่
เกิดจากการทางานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของตัวแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กที่เกิดจาก
กระแสในขดลวดท าให้ เกิด แรงดู ด และแรงผลั กของสนามแม่ เ หล็ กทั้ ง สอง ในการใช้ ง านตั ว อย่ า งเช่ น ใน
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อุตสาหกรรมการขนส่งใช้มอเตอร์ฉุดลาก เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้ายังสามารถทางานได้ถึงสอง
แบบ ได้แก่ การสร้างพลังงานกล และ การผลิตพลังงานไฟฟ้า (ในขณะเบรก)
มอเตอร์ไฟฟ้าถูกนาไปใช้งานที่หลากหลายเช่น พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องเป่า ปั๊ม เครื่องมือเครื่องใช้
ในครัวเรือน และดิสก์ ไดร์ฟ มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขับเคลื่ อนโดยแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC) เช่น จาก
แบตเตอรี่ , ยานยนต์ ห รื อ วงจรเรี ย งกระแส หรื อ จากแหล่ ง จ่ า ยไฟกระแสสลั บ ( AC) เช่ น จากไฟบ้ า น
อินเวอร์เตอร์ หรือ เครื่องปั่นไฟ มอเตอร์ขนาดเล็กอาจจะพบในนาฬิกาไฟฟ้า มอเตอร์ทั่วไปที่มีขนาดและ
คุณลักษณะมาตรฐานสูงจะให้พลังงานกลที่สะดวกสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด ใช้
สาหรับการใช้งานลากจูงเรือ และ การบีบอัดท่อส่งน้ามันและปั้มสูบจัดเก็บน้ามันซึ่งมีกาลังถึง 100 เมกะวัตต์
มอเตอร์ไฟฟ้าอาจจาแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าหรือตามโครงสร้างภายในหรือตามการ
ใช้งานหรือตามการเคลื่อนไหวของเอาต์พุต และอื่น ๆ
อุปกรณ์เช่นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและลาโพงที่แปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นการเคลื่อนไหว แต่ จะไม่ได้
สร้างพลังงานกลที่ใช้งานได้ จะเรียกถูกว่า actuator และ transducer ตามลาดับ คาว่ามอเตอร์ไฟฟ้านั้น ต้อง
ใช้สร้างแรงเชิงเส้น(linear force) หรือ แรงบิด(torque) หรือเรียกอีกอย่างว่า หมุน (rotary) เท่านั้น
มอเตอร์สเต็ป (Stepper Motor)
มอเตอร์สเต็ปเป็นมอเตอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้บ่อยเมื่อต้องการการหมุนที่แม่นยา โรเตอร์ของมอเตอร์ส
เต็ปประกอบด้วยแม่เหล็กถาวร หรือโรเตอร์สนามแม่เหล็กอ่อนกับขั้วแม่เหล็กสาคัญที่ถูกควบคุมโดยชุดของ
แม่เหล็กภายนอกที่ถูกสลับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์สเต็ปอาจจะคิดว่า เป็นลูกผสมระหว่างมอเตอร์
ไฟฟ้ า DC และขดลวดหมุ น ในขณะที่ แต่ ล ะขดถูก energized ไปตามล าดั บ โรเตอร์จ ะวางตั ว เองในแนว
สนามแม่เหล็กที่ผลิตมอเตอร์สเต็ปมักจะใช้ในเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์แสง และ เครื่องถ่ายเอกสาร
แบบดิจิตอลหัวพิมพ์ (ของ dot matrix และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท) และลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ในทานองเดียวกัน
plotters คอมพิวเตอร์จานวนมาก ที่ใช้มอเตอร์สเต็ปแบบโรตารีสาหรับ ปากกาและลูกกลิ้ง ; ทางเลือกทั่วไปมี
ทั้งมอเตอร์สเต็ปเชิงเส้น หรือ servomotors ที่มีระบบการควบคุมอนาล็อกวงปิดนาฬิกาข้อมือควอทซ์อนาล็อก
ประกอบด้วยมอเตอร์สเต็ปธรรมดาที่มีขนาดเล็กที่สุด ได้แก่คอยล์หนึ่งชุดที่กินไฟน้อยมากและโรเตอร์แม่เหล็ก
ถาวร มี ม อเตอร์ช นิ ด เดี ย วกัน เพื่ อขับ นาฬิ กาควอทซ์ พ ลั ง งานแบตเตอรี่ บางส่ ว นของนาฬิ กาเหล่ า นี้ เช่ น
chronographs, มี มากกว่าหนึ่งมอเตอร์สเต็ป
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รูปที่ 2.1 แสดงโครงสร้างส่วนประกอบของมอเตอร์
ที่มา : https://www.siemens.co.th/iadt/FloodTips/_DT_Floodtips.html
โครงสร้างภายในของสเต็ปมอเตอร์
โครงสร้างภายในของสเต็ปมอเตอร์ ประกอบไปด้วยขั้วแม่เหล็กบนสเตเตอร์ที่ทามาจากแผ่นเหล็กวง
แหวนที่มีซี่ยื่นออกมาประกอบกันเป็นชั้นๆ

โดยที่แต่ละซี่นนั้ จะมีคอยล์(ขดลวด)พันสวมอยู่

เมื่อมีการป้อน

กระแสผ่านคอยล์ทาให้เกิดสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic)
ซึง่ การพันขดลวดบนสเตเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์ สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
1.แบบBipolar
จะมีการพันขดลวดหนึ่งขดในแต่ขั้วแม่เหล็กของสเตอร์

โดยขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่สเตเตอร์จะถูก

กาหนดโดยทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถทาให้เกิดขั้วแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้ามได้เพียง
การกลับทิศทางของการไหลในกระแสไฟฟ้า

โดยมาจากการควบคุมของวงจรสวิทช์ชงิ่ ให้กลับขั้วไฟฟ้า

2.แบบUnipolar
จะมีการพันขดลวด 2 ขด บนสเตเตอร์ แต่ละขดจะแบ่งเป็น 2 เฟส รวมทั้งตัวมอเตอร์จะมีด้วยกัน 4
เฟส จะมีการต่อสายออกมาจากขดลวดแต่ละขดเพื่อจ่ายไฟเลีย้ ง ทาให้สเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบนี้มีทั้งแบบ 5 สาย
และ 6 สาย ถ้าเป็นแบบ 5 สาย จะเป็นการนาสายไฟเลี้ยงของขดลวดทั้งสองมาต่อรวมกันเป็นสายเดียว
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รูปที่ 2.2 รูปโครงสร้างภายในของสเต็ปมอเตอร์

รูปที่ 2.3 การพันขดลวดบนสเตเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์

รูปที่ 2.4 วงจรจ่ายไฟให้สเต็ปมอเตอร์
ที่มา : http://www.thaiio.com/Hardware/stepmoter.html
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การสั่งงานควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์
การควบคุมและสั่งงานให้สเต็ปมอเตอร์ทางาน ไปทีละ 1สเต็ปสามารถทาได้โดยการจ่ายกาลังไฟไปยัง
ขดลวด ในแต่ละขอบนสเตเตอร์ โดยการป้อนจะทาในลักษณะเป็นลาดับหรือเรียกว่า ซีเควนเชียลในลูปที่
ถูกต้อง ซึ่งจะแบบ ได้เป็น 3 รูปแบบ คือ
1. แบบเวฟ (wave)
จะเป็ น การกระตุ้ น แบบที่ ง่ า ยที่ สุ ด ซึ่ ง จะท าการกระตุ้ น ขดลวดที ล ะขดในเวลาหนึ่ ง ๆเรีย งกั น ไป
ตัวอย่างเช่น ขดที่ 1 , 2 , 3 , 4 ,1, 2 , 3 , 4 เป็นลาดับอย่างนี้ หรือ ขด 1 , 4 , 3 , 2 , 1 , 4 , 3 , 2 เป็นลาดับ
กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางที่เราต้องให้มอเตอร์หมุนไป วงจรที่นามากระตุ้นนั้นจะมีราคาค่อนข้างจะถูกกว่า
และง่ายกว่า ดังในรูปของวงจรการจ่ายไฟ ที่อยู่ด้านบนนั้น
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงขั้นตอนการทางาน
Step No.
Phase 1
Phase 2
1
ON
2
ON
3
4
5
ON
6
ON

Phase 3

Phase 4

ON
ON

ที่มา : http://www.thaiio.com/Hardware/stepmoter.html
2. แบบ 2 เฟส (2 Phase)
แบบนี้ก็จะคล้ายกับการกระตุ้นในแบบเวฟแต่จะต่างกันตรงที่ แบบ 2 เฟส จะกระตุ้นทีละ 2 ขด ที่อยู่
ใกล้กันใน เวลาเดียวกัน และจะเรียงลาดับกันไป ดังเช่นแบบเดียวกับแบบเวฟ ยกตัวอย่างการกระตุ้นขดลวดใน
ลักษณะซีเควนให้ดูดังนี้ 12, 23, 34.41, 12, 23, 34, 41 เรียงลาดับกันไปเรื่อยๆหรือจะเป็น 14, 43, 32, 21,
14, 43, 32, 21 เรียงกันไปเรื่อยๆ
ข้อดี การที่เราจะเพิ่มจานวนขดลวดที่ถูกกระตุ้นจะทาให้แรงบิดได้มากกว่า แบบเวฟซึ่งโรเตอร์จะหมุน
ด้วยแรง ดึงแบบเต็มๆแรงจาก ทั้ง 2 ขดลวดที่กระตุ้นพร้อมกัน
ข้อเสีย แบบ 2 เฟส จะกระตุ้นขดลวดนั้นต้องใช้กาลังไฟมากขึ้นเป็น 2 เท่าของแบบเวฟ
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ตารางที่ 2.3 ตารางการกระตุน้ ของขดลวดแบบ 2 เฟส
Step No.
Phase 1
Phase 2
1
ON
ON
2
ON
3
4
ON
5
ON
ON
6
ON

Phase 3
ON
ON

Phase 4

ON
ON

ON

ที่มา : http://www.thaiio.com/Hardware/stepmoter.html
3. แบบครึ่งสเต็ป
แบบนี้เป็นรูปแบบผสมผสานของการกระตุ้นระหว่าง แบบเวฟ กับ แบบ 2 เฟส เพื่อให้จานวนรอบ
ของสเต็ปให้ มากขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งในระบบนี้จะทาการกระตุ้นขดลวดเรียงกันไปเรื่อยๆเป็นลาดับ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1, 12, 2, 23, 3, 34, 4, 41, 1, 12, 2, 23, 3, 34, 4, 41, 1 เป็นลาดับอยู่อย่างนี้เรื่อย ถ้ากลับ
ทิศทางการหมุนก็จะได้ 1, 41, 4, 43, 3, 32, 2, 21, 1, 41, 4, 43, 3, 32, 2, 21, 1 เป็นลาดับ
ข้อดี การกระตุ้นแบบนี้จะให้แรงบิดที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงของสเต็ปที่มีระยะสั้นลงอีกประการ
หนึ่งแต่ละ สเต็ปเกิดแรงดึงจากขดลวด 2 ขดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกันเป็นผลให้ค่าตาแหน่งความถูกต้องมากขึ้นไป
ด้วย
ข้อเสีย จะกระตุ้นขดลวดนั้นต้องใช้กาลังไฟมากขึ้นเป็น 2 เท่าของแบบเวฟ
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ตารางที่ 2.4 ตารางทางานของขดลวด แบบครึ่งเฟส
Step No.
Phase 1
Phase 2
1
ON
2
ON
ON
3
ON
4
ON
5
6
Step No.
Phase 1
Phase 2
7
8
ON
9
ON
10
ON
ON

Phase 3

ON
ON
ON
Phase 3

Phase 4

ON
Phase 4
ON
ON

ที่มา : http://www.thaiio.com/Hardware/stepmoter.html

เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)
เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ (State) ไม่ว่าจะเป็นระยะ
ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback control) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุม
เครือ่ งจักรกลหรือ ระบบการทางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุมความเร็ว (Speed), ควบคุม
แรงบิด (Torque), ควบคุมแรงตาแหน่ง (Position), ระยะทางในการเคลื่อนที่ (หมุน) (Position Control) ของ
ตัวมอเตอร์ได้ ซึ่งมอเตอร์ทั่วไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้นได้ โดยให้ผลลัพธ์ตามความต้องการที่
มีความแม่นยาสูง
ขนาดของ Servo Motor จะมี ห น่ ว ยในการบอกขนาดมี ค่ า เป็ น วั ต ต์ (Watt) Servo Motor ของ
Panasonic จะมีขนาดตั้งแต่ 50W-15kW ทาให้ผู้ใช้งานมีความหลากหลายในการใช้งาน
ประเภทของเซอร์โวมอเตอร์
โดยทั่ ว จะมี ทั้ งดี ซี และเอซี เซอร์โว ในเครื่องจั กรรุ่น เก่า ๆเราจะพบว่ า DC Servo Motor มี การใช้
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมมากกว่า AC Servo Motor เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาการควบคุมกระแสกระแสสูงๆนั้น
จะต้องใช้ SCRs แต่ปัจจุบันทรานซิสเตอร์ได้พัฒนาขีดความสามารถให้ตัดต่อกระแสสูงและใช้งานที่ความถี่ได้
สูงๆขึ้น จึงทาให้ระบบควบคุมทางเอซีและระบบเซอร์โวได้ถูกนามาใช้งานมากขึ้น ซึ่งสามารถแยกประเภทของ
เซอร์โวได้ดังนี้
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1. มอเตอร์ชนิดที่มีแปรงถ่าน
เซอร์โวมอเตอร์ชนิดนี้ที่สเตเตอร์จะเป็นแม่เหล็กถาวร ส่วนโรเตอร์ยังใช้แปรงถ่านและคอมมิวเตอร์
เรียงกระแสเข้าสู่ขดลวดอาร์เมเจอร์ เหมือนกับดีซีมอเตอร์ทั่วไป
2. เซอร์โวมอเตอร์ชนิดที่ไม่มีแปรงถ่าน
เซอร์โวมอเตอร์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยดีซีเซอร์โว (DC Brushless Servo ่โรเตอร์ทาด้วยแม่เหล็กถาวร)
เอซีเซอร์โว (AC Servo) ซึ่งมีทงั้ แบบซิงโครนัสเซอร์โว อะซิงโครนัสเซอร์โว (การนาอินดัคชั่นมอเตอร์มาใช้ทา
เป็นระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์) และสเตปปิง้ เซอร์โมอเตอร์
โครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์
ข้อจากัดอย่างหนึ่งของระบบควบคุมเซอร์โว ก็คือการใช้งานจะต้องเป็นแบบ Closed loopเท่านั้น
การใช้งานระบบควบคุมเซอร์โวไม่สามารถเลือกควบคุมเป็นแบบ Open loop ได้เหมือนกันระบบขับเคลื่อนเอ
ซี (AC Drives) การตอบสนองของระบบเซอร์โว เช่น อัตราเร่ง แรงบิด และตาแหน่งที่ควบคุม จะไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หากไม่มีสัญญาณป้อนกลับไปยังชุดขับเคลื่อนเซอร์โว
การควบคุ ม การท างานในระบบนี้ อุ ป กรณ์ ป้ อ นกลั บ หรื อ เอ็ น โค๊ด เตอร์ (Encoder) จะมี บ ทบาท
ความสาคัญอย่างยิ่งเสมือนกับเป็นของคู่กันชนิดที่ เรียกว่าขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ ในทางปฎิบัติจึงทาเซอร์โว
มอเตอร์ แ ละเอ็ น โค๊ ด เตอร์ ถู ก ออกแบบและผลิ ต สร้ า งขึ้ น มาคู่ กั น ในลั ก ษณะเป็ น แพ็ คเกจ ( Package ซึ่ ง
มี Encoder ติดอยู่ที่ส่วนท้ายของมอเตอร์ ดังรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 โครงสร้างของ AC servo Motor
Gearheads = เกียร์สาหรับลดความเร็วรอบเพื่อเพิ่มแรงบิด
Shafts = เพลาของมอเตอร์
Flanges = หน้าแปลนสาหรับติดตั้งมอเตอร์
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Feedback = อุปกรณ์ป้อนกลับหรือ encoder
Connectorization = ขั้วต่อสายไฟเข้ามอเตอร์ และขั้วต่อสายสาหรับ Encoder
Breakes = ชุดเบรก
โครงสร้างของ AC servo Motor จะคล้ายกับมอเตอร์ 3 เฟสทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะประกอบด้วย 2ส่วนที่
สาคัญ คือ สเตเตอร์และโรเตอร์ โดยสเตเตอร์จะประกอบด้วยขดลวด 3 ชุด ขดลวดภายในจะต่อเป็นแบบ
สตาร์ (Star หรือ WYE) และมีสายต่อมาที่ขั้วต่อสายด้านนอก 3 เส้น (จุดนิวทรอลจะอยู่ด้านใน) ส่วนโรเตอร์
ทาด้วยแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet) ไม่มีขดลวดพัน,ไม่มีคอมมิวเตเตอร์ และไม่มีแปรงถ่าน
(Brushless)
โครงสร้างทีไ่ ม่มีขดลวดพันไม่และแปรงถ่าน จะทาให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้น ไม่มีการสูญเสีย
ในขดลวดทองแดง ไม่ต้องบารุงรักษาเนื่องจากแปรงถ่าน ไม่เกิดประกายไฟเนื่องจากการเรียงกระแสจากแปรง
ถ่านผ่านคอมมิวเตอร์ไปยังขดลวดทองแดงที่พันอยู่ในตัวโรเตอร์
สาหรับวัสดุที่นามาสร้างแม่เหล็กถาวรนี้จะแตกต่างกันไป โดยขึน้ อยู่กับราคาและเทคโนโลยีของบริษัท
ผู้ผลิดนั้นๆ ซึง่ มีตั้งแต่ชนิดทีราคาถูกเช่น เซรามิก (เฟอไรต์) จนถึงการใช้วัสดุที่มีราคาแพงอย่างเช่น ซามาเรียม
โคบอลต์ หรือ นีโอไดเมียม เป็นต้น (ปัจจุบนั เอซีเซอร์โวมอเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุสารแม่เหล็กแบบ นีโอได
เมียม เนื่องจากมีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็ก และความเหมาะสมเรื่องราคาดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุสาร
แม่เหล็กแบบอื่นๆ

รูปที่ 2.6 แสดงวัสดุทนี่ ามาสร้างแม่เหล็กถาวร
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หลักการทางานของเซอร์โวมอเตอร์
การทางานของเซอร์โวมอเตอร์ชนิดนี้จะคล้ายกับการทางานของซิงโครนัสมอเตอร์ 3 เฟส กล่าวคือเมื่อ
มีการควบคุมให้คอนโทรลเลอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดที่สเตเตอร์
แกนเหล็กของสเตเตอร์จะ
กลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า และหมุนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แปรผันตามความถี่ ซึ่งเรียกว่า ความเร็วซิงโครนัส
(synchronous speed) หรือความเร็วสนามแม่เหล็กหมุน และจะดูดให้โรเตอร์ซึ่งเป็นแม่เหล็กถาวรหมุน
เคลื่อนที่ตาม
จากลักษณะโครงสร้างของโรเตอร์และหลักการทางานที่เหมือนกับซิงโครนัสมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์
แบบเอซี แต่ไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) ไม่มีซี่คอมมิวเตอรเตอร์ จึงทาให้มอเตอร์ชนิดนี้มีชื่อเรียกขานแตกต่าง
กันออกไป เช่น เรียกทับศัพท์วา่ Permanent Magnet Synchronous Motor(PMSM) ซึง่ หมายถึงซิงโครนัส
มอเตอร์ที่ไม่มีแปรงถ่าน บ้างก็เรียกว่าเอซีเซอร์โวมอเตอร์ (AC Servo motor) หรือบ้างก็เรียกสั้นๆย่อๆว่า AC
Brushless หรือ Brushless Motor เป็นต้น

รูปที่ 2.7 โครงสร้างและการทางานของ AC Servo Motor
โครงสร้างของระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
ลักษณะของระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์จะเป็นระบบควบคุมแบบลูปปิด(Closed
loop
control) ซึ่งประกอบด้วย 3 โหมดการควบคุมคือ โหมดการควบคุมแรงบิด (Torque Control Mode)ซึ่งอยู่
วงรอบหรือลูปในสุด โหมดการควบคุมอัตราเร่ง(Velocity Control Mode) และโหมดการควบคุมตาแหน่ง
(Position Control Mode) ซึ่งอยู่ลูปด้านนอกสุด โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญๆดังรูป
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รูปที่ 2.8 โครงสร้างของระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
1. เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) (ตาแหน่ง 4.2)
2. ชุดควบคุมการขับเคลื่อนเซอร์โว (Servo Drive, Servo Amplifier หรือบ้างก็เรียกว่า servo controller )
(ตาแหน่ง 4.4, 4.5, 4.6)
3. อุปกรณ์ป้อนกลับ (Feedback Device เช่น Speed encoder และ Position Sensor ) (ตาแหน่ง 4.3)

องค์ประกอบในการทางานของเซอร์โวมอเตอร์
การท างานเพี ย งตั ว Servo Motor เพี ย งอย่ า งเดี ย วนั้ น ไม่ ส ามารถท างานได้ การที่ จ ะให้ Servo
Motor จะควบคุมลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนั้นต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1.คอนโทรลเลอร์ (Controller)
หลักการทางานของ Controller มีหน้าที่รับคาสัง่ จากผู้ใช้งานว่าต้องการให้ Servo Motor นั้น
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่และระยะทาง ใกล้หรือไกลแค่ไหน หน้าที่ตรงจุดนี้จะเป็น Controller จะเป็น
ตัวกาหนดให้กับตัว Servo Motor

รูปที่ 2.9 คอนโทรลเลอร์ (Controller)
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2. เซอร์โวไดรฟ์เวอร์ (Servo Driver)
หน้ า ที่ ข อง Servo Driver คื อ จะรั บ สั ญ ญาณมาจาก Controller และสั่ ง การให้ กั บ ตั ว Servo
Motor เคลื่ อ นที่ ต ามที่ Controller สั่ ง การมา แต่ ท าไม Controller ไม่ สั่ ง การควบคุ ม ไปที่ Servo
Motor โดยตรง เนื่องจาก Servo Driver จะเป็นตัวที่ปรับตั้งค่าของตัว Servo Motor ให้ทางานตามรูปแบบ
ของการควบคุมไม่ ว่า จะเป็ น การควบคุม ความเร็ว (Speed Control) , แรงบิ ด (Toucque) และ ต าแหน่ง
(Position Control) ตัว Servo Driver จะเป็น ตัวกาหนดค่าตัวแปรหรือพารามิเตอร์ต่างๆ ให้กับตัว Servo
Motor ให้ ท างานได้ อย่ างถู กต้ องและแม่ นย า เพราะฉะนั้ นเมื่ อใช้ Servo Motor ก็จ ะต้ องมี Servo Driver
เสมอ

รูปที่ 2.10 เซอร์โวไดรฟ์เวอร์ (Servo Driver)
3. เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)
หน้าที่ของเซอร์โวมอเตอร์ คือ ขับเคลื่อนอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลหรือระบบของการทางานนั้นๆ ให้
เป็ น ไปตามรู ป แบบที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง จากตั ว Servo Driver พร้ อ มกั บ ส่ ง สั ญ ญาณป้ อ นกลั บ ให้ กั บ ตั ว Servo
Driver ว่าตอนนี้ Servo Motor เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วเท่าไหร่และระยะทางในการเคลื่อนที่เป็นระยะทาง
เท่ า ไหร่ ด้ ว ยสั ญ ญาณของตั ว Encoder ที่ อ ยู่ ภ ายในตั ว Servo Motor ท าให้ ก ารเคลื่ อ นที่ ข อง Servo
Motor นั้นมีความแม่นสูง

รูปที่ 2.11 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)
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ข้อแตกต่างระหว่าง มอเตอร์เซอร์โวและมอเตอร์สเต็ป
Servo motor เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ (State) ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการ
หมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback control) การควบคุมแบบป้อนกลับเป็น keyword
Stepper motor จะไม่มีการป้อนกลับ แต่ควบคุมการเคลื่อนที่แบบระบบเปิด โดยการส่งสัญญาณไป
ที่ตัว Stator ให้เคลื่อนที่ไปเป็น step ที่ตายตัว เช่น ทีละ 1.5 องศา เป็นต้น
ความละเอียดของการเคลื่อนทีข่ ึ้นกับคุณสมบัติของ Stepper motor และเทคนิคการควบคุม ในขณะที่ Servo
motor ต้องการสัญญาณป้อนกลับเพื่อใช้ในการประเมินตาแหน่ง หรือ ความเร็ว หรือ State อื่นๆ เพื่อไป
ประมวลการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม เทียบกับตาแหน่งที่ผู้ใช้ระบุ โดยอาจจะใช้การควบคุมแบบปิดได้หลายๆ
แบบแล้วแต่ผู้ผลิต แต่แบบที่นิยมมากที่สุดก็คือ Proportional Integral Derivative (PID Control)
สายพาน (Belts)
สายพานเป็นอุปกรณ์ที่คล้องโยงเครื่องจักรต่างๆ เพื่อพาให้หมุนไปด้วยกัน และจะส่งถ่ายโมเมนต์ด้วย
ความเสียดทาน (Friction) ระหว่างล้อสายพานและสายพานส่วน การทาให้สายพานตึงนั้นจะได้จากการ
กาหนดให้มีความยาวสายพานทีถ่ ูกต้อง ด้วยการขยายระยะห่าง ระหว่างแกนเพลา เช่นให้มอเตอร์ขับยึดอยู่ใน
รางเลื่อนได้หรือบนแท่นเอียงปรับขึ้นลงหรือใช้ลูกกลิ้งกด สายพานด้านหย่อน (ขณะส่งกาลัง) ให้อยู่ใกล้ด้านล้อ
Pulley สายพาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่
1. สายพานลาเลียง สายพานลา เลียงเป็นสายพานที่ใช้ขนถ่ายวัสดุจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีตัว
ขับและ Pulley ในการทา ให้ สายพานเคลื่อนที่ มีหลายชนิด เช่น – conventional conveyor belt – cable
belt – cord belt
2. สายพานส่งกาลัง (Transmission belt) สายพานส่งกาลัง สายพานส่งกาลังเป็นอุปกรณ์หนึ่งของ
เครื่องจักรกลที่ใช้ส่งกาลังจากจุดหนึ่ง

ไปอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกับเฟืองหลัก

การทางานจะประกอบด้วยล้อ

สายพาน (Pulley) 2 ตัว คือ ตัวขับและตัวตาม และมีสายพาน (belt) เป็นตัวส่งถ่าย กาลังขับเคลื่อน และยัง
สามารถส่งกาลังเพื่อเปลี่ยนทิศทางได้ด้วย
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รูปที่ 2.12 แสดงการทางานของสายพานส่งกาลัง
ที่มา : http://rubber.oie.go.th/file/RIU-belts.pdf
Pulley Type
มู่เล่เป็นชิน้ ส่วนสาคัญมากชิน้ หนึ่งในระบบสายพานลาเลียง(belt conveyor system) เพราะ Pulley
จะทางานร่วมกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆในระบบแบบเป็นจังหวะให้ระบบทางานได้แบบต่อเนื่องหาก Pulley เสียหาย
ไม่สามารถทางาน ได้นนั่ หมายความว่าระบบ ต่างๆก็ต้องหยุดทางานทันทีพร้อมๆกัน ความเสียหายเกิ ดขึ้นกับ
การผลิตจะมหาศาล แม้ว่า Pulley แบบ Welded steel จะใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 แต่เท่าที่
conveyor guide ทราบปัจจุบนั ยังไม่มีใครกาหนดมาตรฐานของ Pulley แล้วเป็นทีย่ อมรับกันทั่วไป ดังนั้นแต่
ละผู้ผลิต แต่ละผู้ใช้งานก็ผลิต Pulley ตามมาตรฐานของตัวเอง โชคดีที่มี Diminution หลักๆหลายอย่างที่
พอจะเป็นที่ยอมรับร่วมกัน (common practice) ได้บา้ งแม้ว่ายังไม่มีใครเป็นผู้กาหนด standard ให้เป็นที่
ยอมรับในสากลได้ทั้งหมด ที่ยอมรับในอุตสาหกรรมแบ่ง Pulley ออกเป็น 3 แบบดังนี้
1. Standard duty conveyor pulley ( pulley แบบใช้งานมาตรฐาน )

รูปที่ 2.13 Pulley แบบมาตรฐาน
ที่มา : http://www. Conveyorguide.co.th
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Pulley ประเภทนี้มีขาใหญ่ ผู้ที่กล่าวถึงก็คือ CEMA( Conveyor Equipment Manufacturers
Association ) ได้จัดมาตรฐานของ welded steel conveyor pulley (CEMA standard B105.1) และ
Welded Steel Wing Pulley (CEMA standard B501.1) ไว้ซึ้งใน Standard ได้กาหนด load ratings ,
allowable vibration , crown dimension และระยะห่างๆต่างๆ( overall dimension ) ที่จาเป็นระหว่าง
ชิ้นส่วน( part )ต่างๆ ซึ่งหากท่าผู้ใดสนใจก็สามารถเดินตามการคานวณและข้อแนะนาที่เขาตั้ง standard ไว้ ซึ้ง
ประกอบด้วยสูตรและตารางต่างๆให้เลือกได้ เป็นที่ไว้ใจว่าปลอดภัยแน่ เพราะค่าต่างๆเหล่านั้นได้มาจาก
ประสบการณ์อันยาวนานของการใช้งาน
2. Heavy duty conveyor Pulley (Pulley ประเภทใช้งานหนัก)

รูปที่ 2.14 Pulley แบบประเภทใช้งานหนัก
ที่มา : http://www. Conveyorguide.co.th
Pulley ประเภทนี้ จัดเป็นประเภทที่ใช้งานหนักกว่าแบบ standard duty เช่น มีชั่วโมงการทางาน
มากกว่า มี impact load หรือ ใช้งานในพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนสูง (high corrosion) ดังนั้นจึงต้องเพิ่มความหนา
ของผิว (shell) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา (shaft diameter) ให้โตขึ้นตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานทั้งนี้พื้นฐานการคานวณยังยึดหลักเช่นเดียวกับ standard duty pulley ทุกประการ
3. Mine duty conveyor pulley ( pulley ใช้ในงานเหมือง)

รูปที่ 2.15 Pulley แบบใช้งานในเหมือง
ที่มา : http://www. Conveyorguide.co.th
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เป็นที่ยอมรับกันว่างานเหมืองเป็นงานที่โหดและหินมากกว่างานประเภทอื่นๆ เพราะระบบ conveyor
ต้องเจอกับการใช้งานแบบ none-stopเกือบตลอด 24 ชั่วโมง เหมืองส่วนมากจะรีบผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆ
เนื่องจากเวลาสัมปทานมีจากัด จึงพบเสมอว่า ระบบสายพานลาเลียง(belt conveyor) มักจะถูกใช้งานเกิน
(over load ) ที่ออกแบบไว้เสมอๆนอกจากนี้ สภาพของเหมืองเองต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่เรีย กว่ า ไม่
เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เจอกับขนาดของวัสดุ( lump) ที่ใหญ่มาก สภาพของพื้นที่ที่เปี ยกชื้น ร้อนจัด
ฯลฯ ดังนั้นจึงมีสารพัดงานเข้าบ่อยๆ ทั้งด้าน over load ,vibration ,slip งาน conveyor ของเหมืองจึงมี
ข้อกาหนดเฉพาะพิเศษของเขาเองทั้ง pulley , เพลา, looking element ตลอดจนชนิดของวัสดุที่มาประกอบ
เป็นลูก pulley ต้องได้ต ามมาตรฐานที่กาหนดไว้สาเหตุ ที่กาหนดมาตรฐานของ Mine Duty Pulley ไว้สูง
เนื่องจากว่า ในอดีตที่มีการทาเหมืองใต้ดิน ( underground Mining ) ซึ่งมีการกัดกร่อน ( abrasion ) และการ
ขัดสี (abrasive ) สูง ตลอดจนต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมอันเลวร้าย ดังนั้นการเปลี่ยน pulley แต่ละครั้งจะทา
ให้เกิดความเสียหายมากมายทั้งด้านการผลิต และค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือติดตั้งใหม่ การผลิต pulley จะต้อง
ถือคติ “ ใหญ่ และ หนา ” เข้าไว้จะปลอดภัยและมีอายุ การใช้งาน (service life) ที่ยาวนานกว่าแน่นอน
เนื่ อ งจากชิ้ น ส่ ว นที่ ป ระกอบเป็ น มู่ เ ล่ จะเกิ ด stress (ความเค้ น ) และการโก่ ง งอ(deflection) น้ อ ยกว่ า
standard duty pulley ที่กาหนดโดย CEMA ต่อมาการออกแบบ conveyor ของเหมืองโดยทั่วไปจึงออกแบบ
เป็นประเภทอนุรักษ์นิยม ( conservative design ) ปฏิบัติต่อเนื่องกัน โดยใช้ข้อกาหนดของ Underground
Mining เป็นต้นแบบ
ปัจจัยที่บ่งชี้ว่าการใช้งานเป็นแบบ Mine Duty Pulley มีดังนี้
1. ในการทางานต้องเปิด (start) และปิด (stop) ระบบ conveyor บ่อยๆ
2. Overload เกินกว่า 150% ของแรงดึง(running tension) ที่ใช้งาน
3. เมื่อต้องการความมั่นใจ(Reliability)ในการทางานสูงๆ
4. Engineered class pulleys

รูปที่ 2.16 Pulley แบบ Engineered Class Pulley
ที่มา : http://www. Conveyorguide.co.th
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Pulley ชนิดนี้ ต้องเรียกว่าเป็น pulley ชนิดพิเศษ ที่ออกแบบให้เฉพาะเจาะจงตาม Requirement
ของผู้ใช้งานจริงๆ ดังนั้นการออกแบบ ต้องสามารถเช็คย้อนกลับ (traceable) ได้ทุกขั้นตอนการเลือกวัสดุต้อง
พิถีพิถัน ต้องมีใบ certificate ขั้นตอนการผลิตจะต้องถูกควบคุมให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ นอกจากนี้
การประกอบ pulley/shaft/hub/looking element/bearing จะต้องใช้เทคนิคเหมาะสมกับการใช้งานแบบ
เฉพาะเจาะจงนั้นๆ
ปัจจัยในการเลือกใช้ Engineered Class pulley อาจมีแตกต่างกันไป เช่น
1. แรงตึง (Belt tension) และแรงลัพท์ (Resultant load) มากกว่าที่ระบุไว้ใน CEMA Standard B
105.1 และ B 501.1
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของมู่เล (pulley Diameter) หน้ากว้าง(Face width) และเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เพลา (shaft diameter) อยู่นอกเหนือที่กล่าวไว้ใน CEMA Standard B 105.1 และ B 501.1
3. เมื่อใช้สายพานชนิดพิเศษเช่น สายพานเส้นลวด( Steel cord belt) ,Steel mesh , Aramid หรือ
สายพานชนิดอื่นๆที่มี Tension rating > 800 PIW หรือ Carcass Modulus ของชั้นรับแรงสูงๆ
(Modulus > 80,000 PIW )
4. ต้องการประหยัดงบประมาณของโครงการ( Project cost control ) ดังนัน้ จึงต้องออกแบบให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด(Optimizing Design) เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานตามภาวะและสิ่งแวดล้อมที่
ต้องการอย่างแท้จริง
5. เมื่อระบบสายพาน ต้องทางานที่ความเร็วสูง ( high speed ) และใช้งานอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดเวลา
Arduino
Arduino คือบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการ
เปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัวบอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึง
เหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นศึกษา
ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ผูใ้ ช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามา
ที่ขา I/O ของบอร์ด (ดูตัวอย่างรูปที่ 2.2) หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino
Shield) ประเภทต่างๆ เช่น Arduino Xbee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay Shield,
Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียน
โปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย
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รูปที่ 2.17 แสดง Arduino Board ต่อเข้ากับหลอด LED
ที่มา : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics
รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino
1. เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ผ่านทางโปรแกรมที่มีชื่อว่า ArduinoIDE ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
Arduino.cc/en/main/software
2. หลังจากที่เขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ใช้และหมายเลข Com
port

รูปที่ 2.18 แสดงส่วนประกอบต่างๆบน Board Arduino
ที่มา : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics
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1. USBPort: ใช้สาหรับต่อกับ Computer เพื่ออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด
2. Reset Button: เป็นปุ่ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการทางานใหม่
3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2
4. I/O Port: Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะทาหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น
Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM
5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Boot loader
6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino
7. I/O Port: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0-A5
8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V,
+5V, GND, Vin
9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V
10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ทีท่ าหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อ กับ
Computer ผ่าน Atmega16U2
Module Wireless โมดูล ESP8266
โมดูล ESP8266 เช่น ESP-01 เริ่มออกสู่ตลาดในปี ค.ศ. 2014 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วใน
กลุ่มนักพัฒนา เพราะเป็นโมดูลประเภท “Serial-to-Wi-Fi” ทีม่ ีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆ ใน
ประเภทเดียวกัน เริ่มแรกโมดูลถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์ประเภทอื่น
ผ่านขา Tx / Rx แบบ Serial และใช้ชดุ คาสัง่ แบบ AT Commands เพื่อสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) และเชื่อมต่อไปสู่อินเทอร์เน็ตได้ โมดูลนี้ใช้ชิปประเภท SoC (System-on-Chip) ซึ่งมีโปรเซสเซอร์
ขนาด 32 บิต “Xtensa LX3” ของบริษัท Tensilica เป็นตัวประมวลผลหลัก ถัดจากโมดูลรุ่น ESP-01 เริ่มมี
โมดูลรุ่นอื่นออกมา เช่น ESP-02, ESP-03 ... ESP-13 เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบและขนาดของโมดูลที่แตกต่างกัน
จานวนขา I/O รูปแบบของสายอากาศที่ใช้ เป็นต้น
เมื่อความสนใจเริ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับงานประเภท IoT (Internet of Things) เริ่มมีการตั้งกลุ่ม
นักพัฒนาและผู้ที่สนใจบนเว็บ เช่น ESP8266 Community Forum และมีการเผยแพร่ ESP8266 SDK ซึง่
เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนา และส่วนสาคัญก็มาจากบริษทั Espressif Systems (จากเมือง Shanghai
ประเทศจีน) ซึ่งเป็นผูพ้ ัฒนาชิปดังกล่าว ทาให้เขียนโค้ดภาษา C และคอมไพล์ให้เป็นเฟิร์มแวร์ (Firmware) สา
หรับนาไปโปรแกรมลงในชิป ESP8266 ได้ และสาหรับกลุ่มผู้ใช้ Arduino ก็เริ่มมีการพัฒนา Arduino IDE for
theESP8266 ออกมาให้ลองใช้งาน หรือแม้กระทั่งการเขียนโค้ดด้วยภาษา Python อย่างเช่น MicroPython
ที่มีนักพัฒนานามาใช้กับ ESP8266
NodeMCU เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ช่วยทาให้การใช้งานชิป ESP8266 ง่ายขึ้นอีก เพราะนักพัฒนาสามารถ
เขียนโค้ดในภาษา Lua ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท Scripting Language เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้
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(Object-Oriented Programming) และมีการพัฒนาไลบรารี่ (Libraries) ให้รองรับการใช้งานชิป ESP8266
เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นในแบบต่างๆ โมดูล ESP8266 อย่างเช่น ESP-07 หรือ ESP-12 สามารถใช้งานได้
กับเฟิร์มแวร์ของ NodeMCU

ขาของโมดูล ESP8266 ESP-01
RX ขาอินพุตสาหรับรับข้อมูลเข้า ให้นาไปต่อกับขา Tx ของโมดูล USB-to-Serial
VCC ขา VCC สาหรั บ แรงดั น ไฟเลี้ ย ง +3.3V (นาไปต่ อ กั บ จากแหล่ ง จ่ า ยแรงดั น คงที่ ไม่ เ กิ น +3.6V)
แหล่งจ่ายควรจะสามารถจ่ายกระแสได้ อย่า งน้อย 350mA ที่ระดับ +3.3V เนื่องจากโมดูลอาจ ใช้กระแส
ได้สูงเกิน 200mA ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi
GPIO 0 ขา I/O ใช้สาหรับเลือกโหมดระหว่าง Normal Mode (ลอจิก High) กับ Flash Mode (ลอจิก Low)
(โดยปกติ ไม่ต้องเชื่อมต่อขานี้ และได้ลอจิก High)
RST ขาอินพุตนี้ทาหน้าที่เป็นขา Reset แบบ Active-low (โดยปกติไม่ต้องเชื่อมต่อขานี้และได้ ลอจิก High)
CH_PD ขาอินพุตนี้ทาหน้าที่เป็น Chip Power-Down, Active-Low (ถ้าอินพุตเป็น Low ชิปจะไม่ ทางาน)
ให้นาไปต่อกับ +3.3V (หรือต่อผ่านตัวต้านทาน pull-up ไปยัง +3.3V)
GPIO 2 ขา I/O (โดยปรกติ ไม่ต้องเชื่อมต่อขานี้ และได้ลอจิก High)
GND ขา GND (นาไปต่อกับขา GND ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง)
TX ขาเอาต์พุตสาหรับส่งข้อมูลออก ให้นาไปต่อกับขา Rx ของโมดูล USB-to-Serial
โมดูล NRF24L01
โมดูล NRF24L01 เป็นโมดูลสื่อสารไร้สาย ที่สามารถเขียนโปรแกรมให้เป็นได้ ทั้งตัวรับและตัวส่ง
สามารถใช้กับ Arduino ได้หลาย ๆ ตัวพร้อมกัน มีความเร็ว 2.4G จึงสื่อสารได้รวดเร็วและไม่ต้องการเสาอากาศ
ที่ยาว มีขนาดเล็กสะดวกในการต่อใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างเช่น ใช้เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลของ
เซนเซอร์อัตโนมัติสาหรับควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น การแจ้งเตือนต่าง ๆ ควบคุมและติดตามหุ่นยนต์ Robot
Control and Monitoring ได้ในระยะ 15-500 เมตร โมดูลนี้ใช้ชิฟ nRF24L01+ m ทางานด้วยความเร็วสูง
High-speed SPI interface ใช้พลังงานต่า รองรับการทางานร่วมกับ Arduino และมีเสาอากาศมาให้ในตัว
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คุณสมบัติ โมดูล NRF24L01
1. การใช้ I2C (TWI) โปรโตคอลการสื่อสาร ซึ่งช่วยช่วยลดความยุ่งยาก NRF24L01 การสื่อสารกระบวนการ
ผู้ ใ ช้ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจ NRF24L01 ยุ่ ง ยากการสื่ อ สารกระบวนการซึ่ ง ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง โครงการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ
2. แต่ละโมดูลเป็นI 2C (TWI)
3. โมดูลขนาดเล็กและยาว 73 มิลลิเมตร กว้าง 22 มิลลิเมตร
4. การสื่อสารไร้สายชิป NRF24L01 ที่เชื่อถือได้โปรโตคอลการสื่อสาร ลดการสูญเสียข้อมูล
5. I2C/TWI โปรโตคอลอย่างมากช่วยลดความยุ่งยากสื่อสารสาย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานและการออกแบบ
ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง วิ ธี แ ละขั้ น ตอนการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบโครงสร้ า ง
โปรแกรมควบคุมและการป้อนพัลส์ให้มอเตอร์ เพื่อใช้ควบคุมการหมุนของมอเตอร์เพื่อปรับทิศจานดาวเทียม
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาจานดาวเทียมเคลื่อนที่ โดยผู้ใช้สามารถปรับทิศได้จากรีโมทคอนโทรล
3.1 หลักการทางานและออกแบบชุดมอเตอร์ควบคุมจานดาวเทียม KU Band
โครงงานนี้ประกอบไปด้วย Stepper Motor 2 ตัวเพื่อใช้ปรับจานดาวเทียมแบบ 2 มิติ คือปรับซ้ายขวา และปรับก้ม-เงย โดยในโครงการนี้ได้ใช้ Stepper Motor รุ่น NAMA 23KM-K ซึ่งมีมุมองศา Full step ที่
1.8 องศา เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเข้าใจง่าย เราจึงเลือกการควบคุม Stepper Motor แบบ
Half step ซึ่ง 1 step จะสามารถหมุนที่ 0.9 จะทาให้ 1 รอบการหมุนของมอเตอร์มี 400 step โดย Stepper
Motor สามารถควบคุมได้ 2 แกน โดยแกนที่ใช้ควบคุมซ้าย-ขวา จะต่อเข้ากับฐานจานดาวเทียมโดยตรง ส่วน
แกนที่ควบคุมก้ม-เงย จะต่อเข้ากับสายพาน เพื่อเป็นตัวช่วยในการทดกาลังของมอเตอร์
นอกจากนี้โครงงานนี้ยังใช้บอร์ดควบคุม คือ Arduino รุ่น MEGA 2560 จานวน 2 ตัว ที่ใช้ควบคุมการ
ส่งข้อมูล และควบคุมการทางานของมอเตอร์ โดย 1 ตัวต่อเข้ากับคีย์บอร์ด และอีก 1 ตัวอยู่ในตู้ควบคุมซึง่ ต่อ
เข้ากับมอเตอร์ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารระหว่าง Arduino ตัวแรกกับ Arduino ตัวที่ 2 ในตูค้ วบคุมคือ Wi-Fi
module รุ่น ESP 8266 เนื่องจากมีระบบการเชื่อมต่อที่เสถียร เป็นการสื่อสารทางเดียว โดยตัวส่งจะติดอยู่กับ
Arduino ของคีย์บอร์ด และตัวรับจะถูกต่ออยู่กับ Arduino ที่ตคู้ อนโทรล การควบคุมการสื่อสารของโมดูลนี้ จะ
เขียนการควบคุมโดย ภาษาซี
บล็อกไดอะแกรมแสดงการทางานของชุดมอเตอร์ควบคุมจานดาวเทียม ได้แสดงดังรูปที่ 3.1 จาก
รูปแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ควบคุมจานดาวเทียมผ่านคียบ์ อร์ดซึ่งจะส่งจานวนพัลล์ และทิศทางการหมุนของมอเตอร์
ไปยัง Arduino และส่งต่อไปยัง Wi-Fi module หลังจากนัน้ คาสั่งจะถูกส่งต่อไปยัง Arduino ในตู้ควบคุม แล้ว
Arduino จะเป็นตัวผลิตพัลล์ ไปยัง Driver motor ซึ่งเป็น Driver สาเร็จรูปรุ่น TT6600 และ Driver จะส่ง
สัญญาณไปยังมอเตอร์ ให้เคลื่อนที่ต่อไป
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รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทางานของชุดมอเตอร์ควบคุมจานดาวเทียม
3.2 การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สาย

LCD

Keyboard

Arduino

WI-FI
Module

รูปที่ 3.2 บล็อกไดอะแกรมการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สาย
จากรูปที่ 3.2 ส่วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ประกอบด้วย คียบ์ อร์ด,บอร์ดควบคุม (Arduino) จอแสดงผล (LCD) และ
Wi-Fi module ดังรูป 3.2 ทั้งหมดจะถูกประกอบไว้ในกล่องเดียวกัน เริ่มต้นด้วยการส่งข้อมูลการหมุนทั้ง 2 มิติ
คือหมุนซ้าย-ขวา (XY) และ ก้มเงย (Z) โดยใส่ค่าเป็นองศาของการหมุนดังรูปที่ 3.2 (ก) ซึ่งแสดงหน้าจอLCD
และรูปที่ 3.2 (ข) แสดงปุ่มคีย์บอร์ด
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รูปที่ 3.2 (ก) แสดงหน้าจอLCD

รูปที่ 3.2 (ข) แสดงปุ่มคีย์บอร์ด

โดยการกดคีย์บอร์ดขึ้น ถ้าต้องการเพิ่มค่าองศา และถ้าต้องการให้หมุนขวาให้กดขึ้นใน XY จะมีตัวเลข
เพิ่มขึ้น แต่ถ้าต้องการให้หมุนซ้ายให้กดลงใน XY ตัวเลขก็จะลดลง ถ้าต้องการให้เงยหน้าให้กดขึ้นใน Z แต่ถ้า
ต้องการให้ก้มหน้าให้กดลงใน Z โดยการเลื่อนจากแกน XY เป็น Z ให้กดให้กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาในคียบ์ อร์ด
เมื่อได้มุมที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม ตกลง
หลังจากนัน้ ข้อมูลองศาของการหมุน และทิศทางการหมุน ซึ่งถ้าเป็นบวกในแกน XY หมายถึง หมุนขวา ถ้า
เป็นลบในแกน XY หมายถึงหมุนซ้าย และถ้าเป็นบวกในแกน Z หมายถึง เงยหน้า ถ้าเป็นลบในแกน Z หมายถึง
ก้มหน้า โดยจุดเริ่มต้นหรือมุม 0 องศา จะขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นในการเปิดเครื่อง ซึ่งจะถูกเซ็ตไว้ที่ทิศเหนือ และ
ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกส่งผ่าน Arduino ไปยัง Wi-Fi module เพื่อส่งไปยังส่วนควบคุมมอเตอร์ต่อไป
3.3 การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์

รูปที่ 3.3 บล็อกไดอะแกรมการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
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ในส่วนนี้ Wi-Fi module จะรับคาสั่งและทิศทางการหมุน ทัง้ 2 แบบคือ ซ้าย-ขวา(XY) และ ก้ม-เงย
(Z) มาจากส่วนของผู้ใช้งาน โดยผ่าน Wi-Fi module
หลังจากนัน้ Wi-Fi module จะส่งค่าทั้ง 4 ค่า คือ องศาการหมุน XY ,ทิศทางการหมุน XY ,องศาการ
หมุน Z ,ทิศทางการหมุน Z ไปยังบอร์ดควบคุม Arduino จากนั้น Arduino จะทาการผลิตพัลล์การควบคุม
Step motor และสัญญาณทิศทางการหมุนไปยัง Driver ของมอเตอร์ทั้ง 2 ตัว แสดงดังรูปที่ 3.3
Driver ของมอเตอร์ทั้ง 2 ตัว เป็น Driver สาเร็จรูปรุ่น TB6600 ซึ่งใช้ชิป A4988 เป็นวงจรขับ Step
motor แบบ Bipolar 2 เฟส แสดงดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 แสดงการต่อใช้งานของ Driver Motor TB6600
ที่มา : http://commandronestore.com/products/cm6600.php
ในวงจรนี้สามารถกาหนดขนาดของ Step ของมอเตอร์ได้ 5 รูปแบบ โดยกาหนดจาก dip switch คือ
1. แบบ Full Step ซึ่งมีขนาด Step 1.8 องศา 360 องศา หรือ 1 รอบการหมุน
จะใช้พัลล์ 200 พัลล์ในการขับ
2. แบบ Half Step ซึ่งมีขนาด Step 0.9 องศา 360 องศา หรือ 1 รอบการหมุน
จะใช้พัลล์ 400 พัลล์ในการขับ
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3. แบบ 1/4 ซึ่งมีขนาด Step 0.45 องศา 360 องศา หรือ 1 รอบการหมุนจะใช้
พัลล์ 800 พัลล์ในการขับ
4. แบบ 1/8 ซึ่งมีขนาด Step 0.45 องศา 360 องศา หรือ 1 รอบการหมุนจะใช้
พัลล์ 1600 พัลล์ในการขับ
5. แบบ 1/16 ซึง่ มีขนาด Step 0.45 องศา 360 องศา หรือ 1 รอบการหมุนจะใช้
พัลล์ 3200 พัลล์ในการขับ
ในที่นี้เลือกใช้แบบ Half Step เนื่องจากมีคา่ ใกล้เคียงกับจานวนองศาที่ใช้ในการคีย์ค่าจากคีย์บอร์ด
ดังนั้นอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนในการทดลองได้
มอเตอร์ในการหมุนซ้าย-ขวา ได้ถูกต่อเข้ากับแกนหมุนโดยตรง ไม่มีตัวทด การหมุนในแต่ละพัลล์จึงได้
0.9 องศา แต่มอเตอร์ในการหมุนมุมก้มเงยได้ต่อเข้ากับสายพานก่อนที่จะถูกต่อไปยังแกนหมุน (โหลด) ซึ่งมี
อัตราทดอยู่ที่ 1:3 ดังนั้นใน 1 พัลล์ จึงเคลื่อนทีไ่ ด้ 0.3 องศา

รูปที่ 3.5 ออกแบบตัวชิ้นงานในโปรแกรม Auto CAD
จากรูปที่ 3.5 ทาการออกแบบตัวชิ้นงานในโปรแกรม Auto CAD โดยทาการจัดวางมอเตอร์ทั้ง 2 ตัว
โดนมอเตอร์ตัวที่อยู่ด้านล่างทาหน้าที่ หมุนในระนาบมุมส่าย และมอเตอร์ตัวที่อยู่ด้านบนจะหมุนอยู่ในระนาบ
มุมเงย โดยมีมู่เล่เป็นตัวช่วยทดกาลัง
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการ
เมื่อดาเนินการจัดเตรียม และออกแบบอุปกรณ์ควบคุมจานดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว หลังจาก
นั้นจะทาการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับจานดาวเทียม

พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานและดาเนินการ

ทดลองแก้ไขโปรแกรมควบคุมการทางานให้มีความสมบูรณ์และจัดทาการทดสอบร่วมกับระบบการทางานจริง
ต่อไป

4.1 ผลการออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมจานดาวเทียม
4.1.1 ทดสอบอุปกรณ์ควบคุม Step Motor
เขียนโปรแกรมลงใน Arduino Board จากนัน้ อุปกรณ์มาต่อรวมกันเพื่อทดสอบการทางาน
ของโปรแกรมควบคุม ซึ่งประกอบด้วย Driver Motor ซึง่ เป็นตัวขับ Step Motor ทัง้ 2 ตัว Switching Power
supply, Arduino board จอแสดงผล และตัวรับ-ส่งสัญญาณ Wi-Fi ดังรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 การทดสอบอุปกรณ์ควบคุมจานดาวเทียม
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Aduino

Switching

Board

Power supply

Driver Motor

Step Motor

รูปที่ 4.2 บล็อกไดอะแกรมการควบคุม Step Motor
จากรูปที่ 4.2 บล็อกไดอะแกรมการต่อควบคุม Step Motor โดย Arduino Board เป็นบอร์ดต่อ
ควบคุมอุปกรณ์ Switching Power supply คืออุปรณ์ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็น
แรงดันไฟกระแสตรงเพื่อจ่ายแรงดันไฟให้กับ Driver Motor หรือ วงจรขับแบบสาเร็จรูป เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า
ให้กับ Step Motor
4.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม step Motor ลงตู้คอนโทรล
เมื่อทาการทดสอบอุปกรณ์เสร็จจากนั้น ทาการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุม ลงกล่องคอนโทรล โดยการ
ทางานจะรับข้อมูลตาแหน่งมาจากรีโหมด และนามาควบคุม Step motor ให้เคลื่อนที่ไปตามค่าที่ส่งมา ดังรูปที่
4.3

รูปที่ 4.3 ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม Step Motor ลงตูค้ อนโทรล
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ตัวรับสัญญาณ WI-FI

Arduino Board

Power supply

จอแสดงผล

Driver Motor

Step Motor

รูปที่ 4.4 บล็อกไดอะแกรมการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม Step Motor ลงตู้คอนโทรล
4.1.3 ทดสอบอุปกรณ์ของรีโมทคอนโทรล

โดยนา Aduino board มาต่อเข้ากับตัวรับส่งสัญญาณ WI-FI และ SD Card Module เพื่อทดสอบ
การทางานของอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ และการเก็บข้อมูล ดังรูปที่ 4.5

Aduino Board

ตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi

SD Card Module

รูปที่ 4.5 การต่อวงจร รับ-ส่งสัญญาณWi-Fi
4.1.4 ประกอบชุดควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล
นาอุปกรณ์ติดตั้งลงกล่องรีโมทคอนโทรล โดยจะประกอบไปด้วย จอแสดงผลการส่งข้อมูลของตัวส่ง
สัญญาณ WI-FI โดยWi-Fi Module เป็นตัวที่ส่งสัญญาณไปยังตู้คอนโทรล จากนั้น SD Card Module จะทา
หน้าที่บันทึกค่าสัญญาณที่ต้องการ และ Keyboard module ใช้แบบอนาล็อก โดยใช้ถ่าน 9 โวลต์ เป็นตัว
จ่ายไฟ ดังรูปที่ 4.6
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รูปที่ 4.6 ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล
4.1.5 ประกอบชุดมอเตอร์ เข้ากับจานรับสัญญาณดาวเทียม

รูปที่ 4.7 ประกอบชุดมอเตอร์ เข้ากับจานรับสัญญาณดาวเทียม
จากรูปที่ 4.7 ประกอบมอเตอร์ตัวที่1 หมุนในระนาบซ้ายขวา เข้ากับเสาของจานดาวเทียม โดยอยู่ใน
ตาแหน่งด้านล่างของเสาจานดาวเทียม
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รูปที่ 4.8 การประกอบชุดมอเตอร์ เข้ากับจานรับสัญญาณ
ประกอบมอเตอร์ตัวที่ 2 หมุนในระนาบมุมเงย โดยมอเตอร์ตัวนี้ จะมีตัวทดรอบมอเตอร์ต่ออยู่ด้วยโดยใช้
สายพานในการทดรอบมอเตอร์ อัตราการทดรอบมอเตอร์อยู่ที่ 1:3 ดังรูปที่ 4.8
การประกอบชุดมอเตอร์ เข้ากับจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยใช้Step motor 2ตัว ในควบคุมแกน X,Y
และแกน Z โดยการทางานแบ่งเป็น 2 ระนาบคือ
1. ระนาบแกน X,Y หมุนซ้ายและขวา การเคลื่อนที่แบบองศาโดยสามารถหมุนปรับองศาได้ตงั้ แต่ 0 องศา
ถึง 360องศา
2. ระนาบแกน Z หมุนขึ้น-ลง แบบองศาโดยสามารถหมุนปรับองศาได้ตั้งแต่ 0 องศา ถึง 90องศา

4.2 การทดลองเพื่อเก็บข้อมูล
หลังจากติดตั้งชุดมอเตอร์ เข้ากับจานรับสัญญาณดาวเทียม และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆครบเรียบร้อย
แล้ว จึงได้ทาการทดสอบโปรแกรมเพื่อใช้สาหรับควบคุมการทางาน Step motor โดยจัดหน้าจานดาวเทียมให้
หันไปทางทิศเหนือและมุมตัง้ ฉากกับพื้นผิวดินเพื่อกาหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือมุม 0 องศา
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รูปที่ 4.9 ลักษณะการติดตั้ง ตัวชิ้นงานเข้าด้วยกัน
โดยลักษณะการทางานของโปรแกรมที่สร้างมาเพื่อใช้ในการควบคุมการทางานระหว่างอุปกรณ์ส่วน
ต่างๆ สามารถอธิบายตามรูปที่ 4.10 ดังนี้ เมื่อป้อนคาสั่งที่ต้องการที่แล้ว ตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi จากรีโมทจะ
ส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณที่ตู้คอนโทรล และจะส่งข้อมูลไปยัง Aduino board เพื่อทาการป้อนคาสั่งไปยัง
Step motor ทั้ง 2 ตัว

Keyboar
d

Aduino

Aduino

WI-FI

Board

Board

Motor & Diver

Motor & Diver

แกน Z

แกน X-Y

รูปที่ 4.10 ขั้นตอนการทางานของ โปรแกรมควบคุมการทางาน
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อันดับแรกเริ่มต้นทดสอบหมุนซ้ายขวา มีผลดังตารางที่ 4.1 ในตาราง Deg คือค่ามุมที่ Key จากคีย์บอร์ด ส่วน
Actual คือค่ามุมที่วัดได้ ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีคา่ ผิดพลาดจาก Step โดยมี Step ละ 0.9 องศา และการวัดซึ่ง
ใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ในการวัดมุม
ตารางที่ 4.1 แสดงการทดลอง ควบคุมการเคลื่อนที่ในระนาบมุมส่าย
No.

Deg

Actual

1

0

0

2

45

44

3

90

89

4

135

134

5

180

179

6

225

224

7

270

269

8

315

314

9

360

359

สามารถอธิบายตารางที่ 4.1 ได้ดังนี้
ทาการทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมด 9 ครั้ง โดยเริ่มที่มุม 0 องศา จากนั้น เริ่มปรับมุมเพิ่มที
ละ 45 องศา เมื่อป้อนค่าองศาที่ต้องการให้กับรีโมทเพื่อทาการทดลองแล้ว เมื่อจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมได้เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่สั่งการ จากนั้นทาการวัดว่าจานดาวเทียมได้เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่ง
ที่สั่งการจริงหรือไม่ และทาการทดสอบไปจนถึงมุม 360 องศา
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบในการเคลื่อนที่ก้มเงยโดยเริ่มต้นจากจานดาวเทียมตั้งฉากกับพื้น
จากตาราง Deg แสดงมุมองศาที่ Key เข้าไป กับ คีย์บอร์ด แต่เนื่องจากระหว่างตัวมอเตอร์กับแกนหมุน
ของจานดาวเทียมมีสายพานที่มีอัตราทด 1:3 ดังนั้นจานวนองศาที่คีย์เข้าไปกับคีย์บอร์ดจะถูกลดทอนไป
1 ใน 3 เท่าเป็นอย่างน้อยและจานวนองศาที่คีย์เข้าคือจานวน Step มีค่า 0.9 องศา ทาให้ผลของมุม
คลาดเคลื่อนตัวอย่างเช่น คีย์ค่า 30 องศา จะได้ค่าจริงเท่ากับ 9 องศา
ดังนั้นค่า Actual หรือค่าที่ได้จะมีความผิดพลาด รวมถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดด้วยไม้โปร
แทรกเตอร์ด้วย

ตารางที่ 4.2 แสดงการทดลอง ควบคุมการเคลื่อนที่ในระนาบมุมเงย
No.

Deg

Actual

1

0

0

2

15

16

3

30

29

4

45

45

5

60

61

6

75

75

7

90

90

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่นั้นเข้าใกล้ค่าองศาจริงแต่มีบางส่วนที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง ซึ่ง
ในที่นี้ได้ใช้ครึ่งวงกลมวัด อาจจะมีความผิดพลาดจากการวัด โดยการเคลื่อนที่นี้เป็นการเคลื่อนที่ในระนาบของ
XY และในส่วนของการเคลื่อนที่ในระนาบของแกน Z ก็เช่นกัน

41
ตารางที่ 4.3 เป็นการหามุมเงยหรือมุมก้มที่ดีที่สุด โดยเริ่มต้นที่ 0 และไม่มีการปรับมุมส่ายหรือก็คือเริ่มต้นที่ 0
ซึ่งจานดาวเทียมตั้งฉากกับพื้นดินและมุมก้มเงยจะถูกปรับเงยหน้าขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหาคุณภาพสัญญาณทีด่ ีที่สุด
โดยอาจจะเลือกมุมที่ใกล้เคียง กับมุม 46.14 องศาซึ่งเป็นมุมที่ใช้ในการปรับทิศทางจานดาวเทียม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.1
จากตารางที่ 4.3 คุณภาพสัญญาณและความแรงของสัญญาณนาข้อมูลมาจากจอโทรทัศน์ ซึ่งแสดงผลของค่าทั้ง
2 ในหน้าจอ และเปลีย่ นค่าตัวเลขเมื่อองศาของหน้าจานดาวเทียมเปลี่ยนไป
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดลองการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อหามุมก้มเงยดีที่สุด
มุมสาย (องศา)
คุณภาพสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
หมายเหตุ
นับจากทิศเหนือ
(เปอร์เซ็นต์)
(เปอร์เซ็นต์)
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0
0
ไม่มีสัญญาณ
42
0
0
ไม่มีสัญญาณ
43
0
0
ไม่มีสัญญาณ
44
7
62
ไม่มีภาพ
45
25
74
ภาพเริ่มกระตุก
46
67
82
สัญญาณแรงทีส่ ุด
47
27
76
ภาพเริ่มกระตุก
48
2
54
ไม่มีภาพ
49
0
0
ไม่มีสัญญาณ
50
0
0
ไม่มีสัญญาณ
เมื่อได้มุมก้มเงยที่มีคุณภาพสัญญาณที่แรงที่สดุ แล้วคือ 46 องศาทาการติดตัง้ มุมสายที่ดีทสี่ ุด จากนั้น
ทาการปรับองศามุมเงยเพื่อหาคุณภาพของสัญญาณที่ดีที่สดุ
จากตารางที่ 4.4 แสดงถึงการหามุมส่ายที่ดีที่สดุ โดยเริ่มต้นที่ 0 องศา ของมุมส่าย หรือ 0 องศาจาก
ทิศเหนือส่วนมุมเงยจะล็อคค่าที่ 46 องศา ซึ่งคือค่าที่ได้สัญญาณภาพแรงที่สุดของมุมเงย
ในตารางที่ 4.4 คุณภาพสัญญาณและความแรงของสัญญาณเป็นการนาข้อมูลมาจากจอโทรทัศน์เช่นเดียวกับ
ตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดลองการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อหามุมส่ายดีที่สุด
มุมสาย (องศา)
คุณภาพสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
หมายเหตุ
นับจากทิศเหนือ
(เปอร์เซ็นต์)
(เปอร์เซ็นต์)
235
25
64
สัญญาณ คุณภาพแรง
236
30
69
สัญญาณ คุณภาพแรง
237
43
71
สัญญาณ คุณภาพแรง
238
52
74
สัญญาณ คุณภาพแรง
239
64
80
สัญญาณ คุณภาพแรง
240
73
87
สัญญาณคุณภาพแรงที่สุด
241
70
81
สัญญาณ คุณภาพแรง
242
56
78
สัญญาณ คุณภาพแรง
243
38
75
สัญญาณ คุณภาพแรง
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง

หลังจากได้เริ่มจัดทาโครงงานและเริ่มทาการออกแบบชุดมอเตอร์สาหรับปรับทิศทางจานดาวเทียม
จนกระทั่งถึงขั้นตอนการทดลองและหาข้อมูลสาหรับโครงการทีจ่ ัดทาขึ้นนี้มีความสาเร็จเป็นทีน่ า่ พอใจตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงานทีไ่ ด้กาหนดไว้

5.1 สรุปผลการทดลอง
การออกแบบชุดมอเตอร์สาหรับปรับทิศทางจานดาวเทียม ที่ได้ดาเนินการสร้างขึ้นมานัน้ หลังจากที่ได้
ทาการทดลองและเก็บผลการทดลองต่างๆ พอว่าระบบการควบคุมต่างๆ สามารถเคลื่อนทีต่ ามที่กาหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. สามารถปรับทิศทางได้ทั้งระนาบ X,Y และ Z
2. ควบคุมผ่าน Wireless โดยผู้ใช้สามารถปรับทิศทางของจานรับสัญญาณเองได้ ควบคุมผ่าน
จอยสติก

5.2 ปัญหาและอุปสรรค
ในการเก็บค่าองศาของ Step motor ยังไม่แม่นยาเท่าที่ควร

5.3 ข้อเสนอแนะ
การออกแบบและการดาเนินการของโครงงานนัน้ ยังไม่สามรถทาให้ได้ค่าองศาที่แม่นยามากนัก ใน
อนาคตอาจออกแบบให้มีการหมุนหาค่าองศาของสัญญาณ แบบอัตโนมัติ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก คาสั่งโปรแกรม Arduino ที่ใช้ในโครงการนี้

Include library for RF 2.4G
#include <SPI.h>
#include <SD.h>//
#include <nRF24L01p.h>

nRF24L01p transmitter(7,8);//CSN,CE
//=========================================================//
//Include library for LCD I2C

#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define I2C_ADDR 0x3f // <
#define BACKLIGHT_PIN 3
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LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,2,1,0,4,5,6,7);
//=========================================================//

File myFile;

const byte NONE = 0;
const byte LEFT = 1;
const byte UP = 2;
const byte RIGHT = 3;
const byte DOWN = 4;
const byte SELECT = 5;

const byte keypadPin = A0;
byte key = 0;

// change this to match your SD shield or module;
//

Arduino Ethernet shield: pin 4

//

Adafruit SD shields and modules: pin 10

//

Sparkfun SD shield: pin 8
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const int chipSelect = 4;

//=========================================================//
void setup()
{
//=========================================================//
//Setup for keypad analog signal
pinMode(keypadPin, INPUT_PULLUP);// sets analog pin for input
//=========================================================//
//Setup for RF 2.4G
delay(150);
Serial.begin(115200);
SPI.begin();
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
transmitter.channel(90); // ตั้งช่องความถี่ให้ตรงกัน
transmitter.TXaddress("MRK1"); // ตั้งชื่อตาแหน่งให้ตรงกัน ชื่อตั้งได้สูงสุด 5 ตัวอักษร
transmitter.RXaddress("MRK2"); //address สาหรับรับข้อมูลกลับ
//transmitter.dataRate(250);
transmitter.init();
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//=========================================================//
//Setup for LCD I2C
// lcd.begin (20,4); // <
lcd.begin (16,2); // <
// Switch on the backlight
lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
lcd.home (); // ไปที่ตัวอักษรที่ 0 แถวที่ 1
lcd.setCursor(1,0); // ไปทตัวอักษรที่ 1 แถวที่ 1
lcd.print("DEVELOP BY:");
lcd.setCursor(5,1); // ไปที่ตัวอักษรที่ 5 แถวที่ 2
lcd.print("Pak Bung ka");
delay(1000);
lcd.clear();
}
//=========================================================//
char message[32];
String Buffer_Send;
String Connect[]={". ",".. ","..."};
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int CountA=0,CountB=0,y=0,x=0,len,Mode=0,SendData,RX,RZ,Save_data=0;
//=========================================================//
void loop()
{
key = getKey();
if (key==LEFT) { if(y>0){y = y-1;}}
if (key==RIGHT) { if(0<=y<3){y = y+1;}}
if (key==UP)

{ if(y==0){if(RX<360){RX++;}} if(y==1){if(RZ<90){RZ++;}} }

if (key==DOWN) { if(y==0){if(RX>0){RX--;}} if(y==1){if(RZ>0){RZ--;}} }
if (key==SELECT) { if(y<3){SendData=1;}else{Save_data=1;} }
delay(50);

if(y<=2)
{
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("SET. DIRECTION");
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("XY:");
lcd.setCursor(4,1); lcd.print(RX);
if(RX<10){lcd.setCursor(5,1); lcd.print(" ");}
if(RX<100){lcd.setCursor(6,1); lcd.print(" ");}
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lcd.setCursor(10,1); lcd.print("Z:");
lcd.setCursor(12,1); lcd.print(RZ);
if(RZ<10){lcd.setCursor(13,1); lcd.print(" ");}
if(RZ<100){lcd.setCursor(14,1); lcd.print(" ");}
}
if(y==3&&Save_data==0)
{
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("SET. DIRECTION");
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("Z:");
lcd.setCursor(4,1); lcd.print(RZ);
if(RZ<10){lcd.setCursor(5,1); lcd.print(" ");}
if(RX<100){lcd.setCursor(6,1); lcd.print(" ");}
lcd.setCursor(10,1); lcd.print("SVAE");
}
if(y==3&&Save_data==1)
{
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("Initializing SD card...");
pinMode(SS, OUTPUT);
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if (!SD.begin(chipSelect))
{
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("initialization failed!");
return;
}
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("initialization done.");
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);

// if the file opened okay, write to it:
if (myFile)
{
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("RX:");
myFile.println(RX);
myFile.println("RZ:");
myFile.println(RZ);
// close the file:
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myFile.close();
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("done.");
}
else
{
// if the file didn't open, print an error:
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("error opening test.txt");
}
Save_data = 0;
}

if(y==0){ lcd.setCursor(0,1); lcd.print(">"); lcd.setCursor(9,1); lcd.print(" ");}
if(y==1||y==3){ lcd.setCursor(9,1); lcd.print(">"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" ");}

if(SendData==1&&y==0){ Buffer_Send = "RX"+String(RX);
transmitter.txPL(Buffer_Send); transmitter.send(FAST); SendData=0; delay(1000);}
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if(SendData==1&&y==1){ Buffer_Send = "RZ"+String(RZ);
transmitter.txPL(Buffer_Send); transmitter.send(FAST); SendData=0; delay(1000);}

}
//=========================================================//
// ฟังก์ชั่นตรวจสอบสวิตซ์แบบสัญญาณอนาล็อค
//=========================================================//
byte getKey()
{
int val = 0;
byte button = 0;
val = analogRead(keypadPin);
button = NONE;
if (val <=20) { button = LEFT; }
else if ((val >=100) && (val <=200)){button = UP; }
else if ((val >=300) && (val <=400)){button = DOWN; }
else if ((val >=500) && (val <=600)){button = RIGHT; }
else if ((val >=700) && (val <=800)){button = SELECT; }
return button;
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}
//=========================================================//
//Include library for RF 2.4G
#include <SPI.h>

// ประกาศเรียกใช้งาน Library SPI

#include <nRF24L01p.h>
สาหรับเชื่อมไร้สายผ่าน nRF24L01p Module

nRF24L01p receiver(7,8);//CSN,CE
Module

// ประกาศเรียกใช้งาน Library nRF24L01p

// ตั้งค่า Port เชื่อมต่อกับ nRF24L01p

//=========================================================
//
//Include library for LCD I2C

#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define I2C_ADDR 0x3f // <
#define BACKLIGHT_PIN 3
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LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,2,1,0,4,5,6,7);

//=========================================================
//
// Setting pin for step motor control
#define RXDIR_PIN 2
#define RXSTEP_PIN 3
#define RZDIR_PIN 4
#define RZSTEP_PIN 5

//=========================================================
//
void setup()
{
//=========================================================
//
//Setup for Step motor
pinMode(RXDIR_PIN, OUTPUT);
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pinMode(RXSTEP_PIN, OUTPUT);
pinMode(RZDIR_PIN, OUTPUT);
pinMode(RZSTEP_PIN, OUTPUT);

//=========================================================
//
//Setup for RF 2.4G
delay(150);
Serial.begin(115200);
SPI.begin();
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
receiver.channel(90); // ตั้งช่องความถี่ให้ตรงกัน
receiver.RXaddress("MRK1"); // ตั้งชื่อตาแห่นงให้ตรงกัน ชื่อตั้งได้สูงสุด 5 ตัวอักษร
receiver.TXaddress("MRK2"); // address สาหรับส่งข้อมูลกลับ
//receiver.dataRate(250);
receiver.init();

//=========================================================
//
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//Setup for LCD I2C
// lcd.begin (20,4); // <
lcd.begin (16,2); // <
// Switch on the backlight
lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
lcd.home (); // ไปที่ตัวอักษรที่ 0 แถวที่ 1
lcd.setCursor(0,0); // ไปทตัวอักษรที่ 1 แถวที่ 1
lcd.print("DEVELOP BY:");
lcd.setCursor(5,1); // ไปที่ตัวอักษรที่ 5 แถวที่ 2
lcd.print("Pak Bung ka");
delay(1000);
lcd.setCursor(0,0); // ไปทตัวอักษรที่ 1 แถวที่ 1
lcd.print("

");

lcd.setCursor(0,1); // ไปที่ตัวอักษรที่ 5 แถวที่ 2
lcd.print("

}

");
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//=========================================================
//

char Buffer_Array[5];
int
len,RX=0,ORX=0,ORZ=0,RZ=0,kk,buffer_Oldx,buffer_Oldz,Old_RZ=0,Old_RX=0;
String Buffer_Receiv,Buffer_ATS;

//=========================================================
//
void loop()
{
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("SET. DIRECTION");
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("XY:");
lcd.setCursor(10,1); lcd.print("Z:");

if(receiver.available()) //เมื่อ RF Module ได้รับข้อมูล จะทางานใน Loop นี้
{
lcd.clear();
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receiver.read();

//Call read function

receiver.rxPL(Buffer_Receiv); //Write data on Buffer_Receiv
Buffer_Receiv.toCharArray(Buffer_Array,6); //Convert String type to
array

if((Buffer_Array[0]=='R')&&(Buffer_Array[1]=='X'))
{
Buffer_ATS =
String(Buffer_Array[2])+String(Buffer_Array[3])+String(Buffer_Array[4])+String(Buffe
r_Array[5]);
RX = Buffer_ATS.toInt();

buffer_Oldx = RX;
ORX = RX-Old_RX;
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(buffer_Oldx);
RXrotateDeg(ORX,.01);
ORX = abs(ORX);
Old_RX = RX;
}
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if((Buffer_Array[0]=='R')&&(Buffer_Array[1]=='Z'))
{
Buffer_ATS =
String(Buffer_Array[2])+String(Buffer_Array[3])+String(Buffer_Array[4])+String(Buffe
r_Array[5]);
RZ = Buffer_ATS.toInt();
buffer_Oldz = RZ;
ORZ = RZ-Old_RZ;
lcd.setCursor(12,1);
lcd.print(buffer_Oldz);
RZrotateDeg((ORZ*3),.01);
ORZ = abs(ORZ);
Old_RZ = RZ;
}

Buffer_Receiv = "";
RX = 0;
RZ = 0;
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}
}
//=========================================================
//
// ฟังก์ชั่นสร้างสัญญาณ Pulse สาหรับควบคุม Step motor ของการหมุนในแกน XY
//=========================================================
//
void RXrotateDeg(float deg, float speed){
//rotate a specific number of degrees (negitive for reverse movement)
//speed is any number from .01 -> 1 with 1 being fastest - Slower is
stronger
int dir = (deg > 0)? HIGH:LOW;
digitalWrite(RXDIR_PIN,dir);
int steps = abs(deg)*(1/0.225);
float usDelay = (1/speed) * 70;
for(int i=0; i < steps; i++){
digitalWrite(RXSTEP_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(usDelay);
digitalWrite(RXSTEP_PIN, LOW);
delayMicroseconds(usDelay); } }
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//=========================================================
//
// ฟังก์ชั่นสร้างสัญญาณ Pulse สาหรับควบคุม Step motor ของการหมุนในแกน Z
//=========================================================
//
void RZrotateDeg(float deg, float speed){
//rotate a specific number of degrees (negitive for reverse movement)
//speed is any number from .01 -> 1 with 1 being fastest - Slower is
stronger
int dir = (deg > 0)? HIGH:LOW;
digitalWrite(RZDIR_PIN,dir);
int steps = abs(deg)*(1/0.225);
float usDelay = (1/speed) * 70;
for(int i=0; i < steps; i++){
digitalWrite(RZSTEP_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(usDelay);
digitalWrite(RZSTEP_PIN, LOW);
delayMicroseconds(usDelay);}
}
//=========================================================//

