
1การเขียนโปรแกรม
ควบคมุหุ่นยนต์



2ค าสัง่ motor() : ขบัเคล่ือนมอเตอร์

motor (CH,POW)

CH 1-2 คือมอเตอร์ 1 หรือ 2

ALL คือทัง้มอเตอร์ 1 และ 2

POW ความเรว็ -100 ถึง 100

ค่าบวก เดินหน้า
ค่าลบ ถอยหลงั

motor (1,80)

motor (2,-50)



3ค าสัง่ motor_stop() : หยดุมอเตอร์

motor_stop หยุดขับมอเตอร์ตามช่องที่ก าหนด

รูปแบบ

motor_stop(ch)

ch คือช่อง 1 หรือ 2 และ ALL กรณีหยุดพร้อมกัน

กรณีหยดุมอเตอร์ 2 ตวัพร้อมกนั ใชค้ ำสัง่ ao() แทนได้

motor_stop(1) ; มอเตอร์ 1 หยดุ

motor_stop(2) ; มอเตอร์ 2 หยดุ

ao() ; มอเตอร์ 2 ตวัหยดุพร้อมกนั

motor_stop(ALL) = ao()



4การขบัเคล่ือนหุ่นยนตเ์บือ้งต้น

ค าสัง่เดินหน้า
motor(1,Speed);        

motor(2,Speed);

ค าสัง่ถอยหลงั
motor(1,-Speed);        

motor(2,-Speed);



5ค าสัง่ขบัเคล่ือนรปูแบบฟังกช์ัน่

fd(Speed); เดนิหน้า
bk(Speed); ถอยหลงั
sl(Speed); เลีย้วซา้ย
sr(Speed); เลีย้วขวา

Speed คอืความเรว็หุน่ยนต์ 0-100

ao() ;หยดุ

tl(Speed); เลีย้วซา้ยลอ้เดยีว
tr(Speed); เลีย้วขวาลอ้เดยีว



6ฟังกช์ัน่ขบัเคล่ือนหุ่นยนต์

เดินหน้า

fd(speed);

ถอยหลงั

bk(speed);

เลีย้วซ้าย

sl(speed); sr(speed);

tl(speed);

เลีย้วด้านเดียว

tr(speed);

ao();
speed = 0-100

motor1 motor2

motor1 motor2

motor1 motor2
motor1 motor2

เลีย้วขวา



7การปรบัหุ่นยนตใ์ห้เคล่ือนท่ีตรง

fd2(Speed1,speed2); เดนิหน้า

bk2(Speed1,speed2); ถอยหลงั

Speed1 คือมอเตอร ์1 และ 2
Speed2 คือมอเตอร ์3 และ 4 



8ใช้สวิตชค์วบคมุการเคล่ือนท่ี iBOT

in(17) = ซ้าย
in(16) = ขวา



9หุ่นยนต ์บงัคบัด้วยสวิตช์

#include <ipst.h>

void setup(){OK();}

void loop(){

if(!in(16)&&!in(17)){

fd(40);

}
else if(!in(16)&& in(17)){

sl(40);

}
else if(in(16)&&!in(17)){

sr(40);

}
else {

ao();

}
}



10แผงวงจรตรวจจบัแสงสะท้อน ZX-03



11รปูแบบการติดตัง้ ZX-03 เข้าท่ีด้านหน้าหุ่นยนต์

A1 = ซ้าย A2 = ขวา



12การติดตัง้ ZX-03 ด้านใต้ของหุ่นยนต์

ไม่เกิน 1 CM



13

#include <ipst.h>

void setup(){

OK();

}
void loop(){

glcd(1,1,"L=%d   ",analog(0));

glcd(3,1,"R=%d   ",analog(1));

}

การอ่านค่าสะท้อนแสงของพืน้ผิว



14ผลลพัธก์ารอ่านค่าการสะท้อน

อ่านค่าพืน้ผิวสีขาวอ่านค่าพืน้ผิวสีด า

ค่าทีอ่่านได้เปลีย่นแปลงตามความสงูเซนเซอรจ์ากพ้ืน



15หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีหยดุท่ีเส้นด า

#include <ipst.h>

void setup(){

OK();

fd(100);

while(analog(0)>250);

ao();

glcd(1,1,"Stop...  ");

}
void loop(){}

มาจากค่ากลาง
ระหว่างขาวกบัด า

(450+50)/2



16รปูแบบหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีตามเส้น

1if(L>250&&R>250){

fd(60);

}

เมื่อซ้ายและขวาเจอขาว
เดินตรงไป



17รปูแบบหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีตามเส้น

2if(L<250&&R>250){

sl(60);

delay(20);

}

เมื่อซ้ายเจอด าและขวาเจอขาว
เล้ียวซ้าย



18รปูแบบหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีตามเส้น

3if(L>250&&R<250){

sr(60);

delay(20);

}

เมื่อซ้ายเจอขาวและขวาเจอด า
เลี้ยวขวา



19รปูแบบหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีตามเส้น

4if(L<250&&R<250){

fd(60);

delay(200);

}

เมื่อซ้ายเจอด าและขวาเจอด า
เดินตรงข้ามทางแยก



20ทดสอบสนามเคล่ือนท่ีตามเส้นอย่างง่าย



21ตวัอย่างการท าสนามด้วยเทปพนัสายไฟ



22

#include <ipst.h>

int L,R;

void setup(){OK();}

void loop(){

L=analog(0);

R=analog(1);

if(L>250&&R>250){ fd(100); }

else if(L<250&&R>250){sl(100);delay(20); }

else if(L>250&&R<250){sr(100);delay(20); }

}

โปรแกรมทดสอบ



23เจอเส้นตดัส่งเสียงต๊ิดออกล าโพง



24

#include <ipst.h>

int L,R;

void setup(){OK();}

void loop(){

L=analog(0);

R=analog(1);

if(L>250&&R>250){ fd(100);}

else if(L<250&&R<250){

fd(100);sound(16,500,200);

}
else if(L<250&&R>250){sl(100);delay(20); }

else if(L>250&&R<250){sr(100);delay(20); }

}

โปรแกรมเจอเส้นตดัส่งเสียงต๊ิดออกล าโพง



25เจอเส้นตดัแล้วเลีย้วขวา



26

#include <ipst.h>

int L,R;

void setup(){OK();}

void loop(){

L=analog(0);

R=analog(1);

if(L>250&&R>250){ fd(100); }

else if(L<250&&R<250){

fd(100);sound(16,500,200);

sr(100);delay(400);

}
else if(L<250&&R>250){sl(100);delay(20); }

else if(L>250&&R<250){sr(100);delay(20); }

}

โปรแกรมเจอเส้นตดัแล้วเลีย้วขวา



27

27

การเลีย้ว 90 องศาพอดีเมื่อเจอเส้นตดั



28รปูแบบการสร้างฟังกช์ัน่

void R90(int x){

ชุดค าสัง่
y=x+2;

...
}

ช่ือฟังกช์ัน่

ชดุค าสัง่ในฟังกช์ัน่

การใช้งานฟังกช์ัน่ R90(200);

ตวัแปรท่ีส่งไปยงัฟังกช์ัน่



29ฟังกช์ัน่เจอเส้นตดัเลีย้วขวา/ซ้าย

void R90(){

fd(60);

sound(16,1500,100);

while(analog(1)>250){sr(60);}

while(analog(1)<250){sr(60);}

}



30

#include <ipst.h>

int L,R;

void setup(){OK();}

void loop(){

L=analog(0); R=analog(1);

if(L>250&&R>250){ fd(100); }

else if(L<250&&R<250){R90(); }

else if(L<250&&R>250){sl(100);delay(20); }

else if(L>250&&R<250){sr(100);delay(20); }

}
void R90(){

fd(60);

sound(16,1500,100);

while(analog(1)>250){sr(60);}

while(analog(1)<250){sr(60);}

}

ปรบัแก้ เจอเส้นตดัแล้วเลีย้วขวา


