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บทคัดยอ
งานวิจัย นี้เ ป นการออกแบบและสรางระบบหุ นยนต เ คลื่ อนที่ ไ ด
โดยใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Palm-size PC) ที่มีระบบปฏิบัติการ
วิน โดวสซี อี เปนหั ว ใจสํ า คั ญ ในการประมวลผลและควบคุ ม ระบบนี้
สามารถแบงการทํางานไดเปน 3 โหมด โหมดแรกเปนโหมดการสั่งงาน
ใหหุนยนตเคลื่อนที่ตามที่ผูใชกําหนดไวลวงหนาผานทางหนาจอ สวน
โหมดที่ใชเซ็นเซอรแสงนั้นไดรับการพัฒนาเพื่อทําใหหุนยนตสามารถ
เคลื่อนที่ตามเสนทางที่จัดทําไว และโหมดสุดทายใชเซ็นเซอรอุลตรา
โซนิคเพื่อชวยใหหุนยนตสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได
Abstract
This research presents the design and development of a
mobile robot system using a Palm-size PC under the Windows
CE. This system consists of three operational modes. The first
mode allows the user to customize robot commands via the touch
screen. In the line-tracking mode, the robot can follow the
predefined line by using information from the light sensors.
Finally, the third mode utilizes data from the ultrasonic sensors to
assist the robot in obstacle avoidance.
1. บทนํา
เนื่องจากในปจจุบันความตองการใชคอมพิวเตอรแบบพกพากําลัง
ไดรั บ ความนิ ย มมากขึ้ น แต ผู ใ ชส ว นใหญยั ง มองประโยชนข อง
คอมพิ ว เตอรแ บบพกพาไปในทางที่ ใชเ ปน อุ ป กรณ ช ว ยบั น ทึ ก
(Organizer) หรือใชเพื่อความบันเทิงเปนสวนใหญ ทั้งๆที่ขีด
ความสามารถของคอมพิวเตอรแบบพกพานั้นยังอาจนําไปประยุกตงาน

ดานอื่นๆอีก รวมทั้งใชเปนคอมพิวเตอรสําหรับตัวควบคุม (Controller)
ได ซึ่งสามารถชดเชยขอดอยของคอมพิวเตอรสําหรับตัวควบคุมที่ใชกัน
ในปจจุบันซึ่งไดแก คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) ซึ่ง
มี ข นาดใหญ ทํ า ใหชุ ด ตั ว ควบคุ ม มี ข นาดใหญต ามไปดว ย สว น
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) นั้นมีขีดจํากัดในสวนของการ
ติดตอกับผูใช (User Interface) ที่ไมสะดวกนักและโดยทั่วไปไมสามารถ
ทํางานรวมกันโดยใชระบบเครือขายระดับสูงได
งานวิจัยนี้จึงไดนําคอมพิวเตอรแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพสูงกวา
ไมโครคอนโทรลเลอรทั่วๆไปมาพัฒนาระบบหุนยนตเคลื่อนที่ได ซึ่ง
นอกจากระดับความเร็วของการประมวลผลที่สูงกวา และมีขนาดของ
หนวยความจําที่สามารถบรรจุโปรแกรมการทํางานสําหรับประมวลผลที่
มีขนาดใหญกวาแลว การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมหุนยนตในสวน
ของการเชื่อมตอกับผูใชของคอมพิวเตอรแบบพกพายังทําไดสะดวก
กวาการพัฒนาโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
2. สวนฮารดแวร
ระบบหุนยนตเคลื่อนที่ไดนี้แบงออกเปนสองสวนหลักคือสวนที่เปน
ฮารดแวรและซอฟทแวร สวนของฮารดแวรจะประกอบดวยตัวหุนยนต
และวงจรเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆเชนมอเตอรและเซ็นเซอร และสวน
ซอฟทแวรจะเปนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจาก
ผูใชและเซ็นเซอรตางๆเพื่อใชควบคุมการทํางานของหุนยนต
2.1 ตัวหุนยนต
ตัวหุนยนตจะมีลักษณะเปน 6 เหลี่ยมและประกอบดวย 3 ลอซึ่ง
เปนลอประเภทออมนิไดเร็กชั่นนอล (Omni directional wheel) [1] ที่มี
เสนผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตร และใชแผนอลูมิเนียมสําหรับทําตัว

โครงสรางหุนยนตจึงทําใหหุนยนตมีน้ําหนักไมมาก โดยโครงรางของ
หุนยนตและชุดหุนยนตสมบูรณแบบแสดงดังรูปที่ 1 และ 2 ตามลําดับ

รูปที่ 1 โครงรางหุน ยนตและตําแหนงของลอ

TxD CTR กับ RTS และ DTR กับ DSR [2] ของคอนเน็กเตอรแบบ
DB-9 โดยสัญญาณจากคอมพิวเตอรแบบพกพาจะมีระดับแรงดัน 3V
ถึง 12V จึงจําเปนตองตอผานไอซี ICL232 ซึ่งเปนไอซีเพื่อแปลงระดับ
แรงดันสําหรับเชื่อมตอกับวงจรหลักอื่นๆซึ่งใชระดับแรงดันแบบทีทีแอล
ขนาด 5 V นอกจากนี้สัญญาณที่ผานไอซี ICL232 มาจะถูกสงไปยัง
ไอซีอีกตัวหนึ่งคือ 74HC244 ซึ่งเปนไอซีบัฟเฟอร โดยไอซีตัวนี้จะทํา
หนาที่ขยายกระแสใหกับขาสัญญาณและยังชวยปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดกับคอมพิวเตอรแบบพกพาดวย [3]
สวนที่สําคัญที่สุดของวงจรนี้คือไอซีเบอร CDP6402 ซึ่งเปนไอซี
ประเภท UART ทําหนาที่รับสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส [4] โดยใชขา
TxD และ RxD ในการเชื่อมตอ โดยขา TxD ใชเพื่อสงขอมูลไปยัง
CDP6402 ผานทางขา TRO เมื่อ CDP6402 ไดรับสัญญาณจากขา
TxD แลวจะทําการแปลงขอมูลใหกลายเปนแบบขนานแลวสงออกไปยัง
ขา RBR0-RBR7 โดยที่ขาเอาตพุตเหลานี้จะตอกับไอซีบัฟเฟอร
74HC541 ไวเพื่อขยายกระแสและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับ
ไอซี CDP6402 [3] ซึ่งเอาตพุตที่ไดจะนําไปทําการขับมอเตอร เพื่อใช
ในการขับเคลื่อนหุนยนต

รูปที่ 2 หุนยนตสมบูรณแบบ
2.2. สวนวงจรแปลงสัญญาณระหวางสัญญาณแบบอนุกรมกับ
สัญญาณแบบขนาน
สวนนี้ทําหนาที่แปลงสัญญาณที่มาจากคอมพิวเตอรแบบพกพาใน
รูปแบบสัญญาณอนุกรมใหเปนสัญญาณแบบขนานเพื่อที่จะใชเชื่อมตอ
กับอุปกรณตางๆเชน เซ็นเซอรแสง เซ็นเซอรอุลตราโซนิค และ สวนขับ
มอเตอร ซึ่งแสดงไดดังรูปที่ 3

คอมพิวเตอร
แบบพกพา
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รูปที่ 3 ภาพรวมการเชื่อมตอของระบบ
วงจรนี้ออกแบบตามมาตรฐานของ RS-232 โดยเปนการรับสง
ขอมูลแบบ null modem ซึ่งเปนการรับสงขอมูลแบบไมมีการตรวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณกอนที่จะรับสงขอมูลกัน (Handshaking) พอรต
อนุ ก รมของคอมพิ ว เตอรแ บบพกพานั้ น จะมี ข าสลั บ กั น กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยขาที่สลับกันจะสลับกันเปนคูคือ RxD กับ

รูปที่ 4 วงจรแปลงสัญญาณแบบอนุกรมกับสัญญาณแบบขนาน
สําหรับขา RxD นั้นใชเพื่อรับขอมูลไปยัง CDP6402 ผานทางขา
RRI โดยทําการแปลงขอมูลที่ขา TBR0-TBR7 ใหกลายเปนแบบ
อนุกรมแลวสงออกไปยังขา RxD เพื่อติดตอกับคอมพิวเตอรแบบพกพา
โดยที่ขาอินพุตกอนที่จะสงมาใหกับขา TBR0-TBR7 จะตอกับไอซี
บัฟเฟอร 74HC541 [3] กอน
เนื่องจากการรับสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส ทั้งภาครับและสงนั้น
ตองมีสัญญาณนาฬิกาที่มีความถี่เทากัน แตไอซี CDP6402 ไมมี
แหลงกําเนิดสัญญาณนาฬิกาในตัวเอง จึงตองใชสัญญาณนาฬิกาจาก
ภายนอกจึงใชไอซีเบอร 4060 รวมกับคริสตัลคา 2.4576 MHz ทําการ
สรางสัญญาณนาฬิกาเพื่อกําหนดอัตราในการรับสงขอมูลหรือบอดเรต
ซึ่งกําหนดใหใชที่ 9600 บิตตอวินาที

2.3 สวนวงจรเซ็นเซอรแสง
เซ็นเซอรแสงอินฟราเรดประกอบไปดวยตัวสงแสงและตัวรับแสง
โดยใชหลักการสงแสงออกไป แลวทําการตรวจสอบวาแสงสะทอนที่
ไดรับมีความเขมเทาไร แลวแปลงออกมาเปนคาทางตรรกศาสตร โดย
หากแสงที่สะทอนกลับมามีความเขมมาก ซึ่งหมายถึงวาพื้นนั้นสามารถ
สะทอนแสงไดดีซึ่งสวนใหญมักเปนสีขาวก็จะไดคาจากเซ็นเซอรเปน
ลอจิกหนึ่งและหากแสงที่สะทอนกลับมามีความเขมต่ําหรือกลาววาพื้น
นั้นสามารถดูดซับแสงไดดีก็จะไดคาจากเซ็นเซอรเปนลอจิกศูนย
เมื่อไดคาทางตรรกศาสตรที่เปน 0 หรือ 1 จากเซ็นเซอรมาแลวก็
จะนําคาที่ไดตอเขากับสวนรับคา ในระบบนี้ใชเซ็นเซอรแสง 3 ตัวตอ
เขากับสวนรับคาในบิตที่ 0 1 และ 2 เพื่อปอนคาเขาใหกับไอซี CDP
6402
เพื่ อ แปลงค า ให อ ยู ใ นรู ป สั ญ ญาณอนุ ก รมแล ว ส ง ให กั บ
คอมพิวเตอรแบบพกพาทางพอรตอนุกรมเพื่อทําการประมวลผลตอไป
2.4 สวนวงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิค
หลักการของการทํางานของวงจรอุลตราโซนิคซึ่งแสดงดังรูปที่ 5
คือ มีการสงคลื่นเสียงออกไปดวยความถี่ประมาณ 40 กิโลเฮิรตซ จาก
ตัวสง หรือ Tx โดยคลื่นอุลตราโซนิคนี้จะถูกสรางจากตัวกําเนิดความถี่
หรือไอซีเบอร 556 จากนั้นคลื่นอุลตราโซนิคจะเดินทางไปในอากาศ
ดวยความเร็วเสียงประมาณ 330 เมตรตอวินาที จากนั้นเมื่อคลื่นอุลตรา
โซนิคกระทบกับวัตถุและสะทอนกลับมา คลื่นอุลตราโซนิคจะถูก
ตรวจจับที่อุปกรณตัวรับ หรือ Rx [5] สัญญาณที่ไดจะถูกประมวลผล
และปอนใหกับไอซี CDP 6402 เหมือนเชนที่กลาวแลวขางตน

ไอซีหนึ่งตัวสามารถขับมอเตอรถึง 2 ตัว เพราะฉะนั้นระบบนี้จึงตองใช
ไอซีเบอรนี้ 2 ตัวเพื่อใชสําหรับควบคุมมอเตอร 3 ตัว
สิ่งที่ตองปอนใหกับไอซีตัวนี้มีสองสวนคือสวนควบคุมการเปด-ปด
มอเตอร และสวนควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร ซึ่งอาจเปนการ
หมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา โดยสวนควบคุมการเปด-ปด
มอเตอรจะอยูที่ขา 1 สําหรับมอเตอรตัวที่หนึ่ง และขา 9 สําหรับ
มอเตอรตัวที่สอง และสวนควบคุมทิศทางจะอยูที่ขา 2 และ 7 สําหรับ
มอเตอรตัวที่หนึ่ง และขา 10 และ 15 สําหรับมอเตอรตัวที่สอง
สิ่งที่แตกตางระหวางไอซี L293D กับไอซีอื่นๆในวงจรคือนอกจาก
จะมีการตอแรงดันขนาด 5V เพื่อเลี้ยงไอซีใหทํางานแลว ยังตองมีการ
ตอแรงดัน 12V เขาที่ขา 8 ของวงจรอีกดวย โดยแรงดัน 12V นี้จะเปน
แรงดันเพื่อใชขับใหมอเตอรทํางาน

รูปที่ 6 วงจรสวนขับมอเตอร
3. สวนซอฟทแวร
การพั ฒ นาการทํ า งานของระบบหุ น ยนต เ คลื่ อ นที่ ไ ด บ น
ระบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส ซี อี สามารถแบ ง ออกเป น สามโหมดได แ ก
โหมดที่ ใ ห หุ น ยนต ทํ า ตามคํ า สั่ ง ที่ ผู ค วบคุ ม กํ า หนดไว ก อ นล ว งหน า
โหมดที่ ใ ช เ ซ็ น เซอร แ สงช ว ยทํ า ให หุ น ยนต เ คลื่ อ นที่ ต ามเส น ทางที่
กําหนดไว (Line Tracking) และโหมดที่ใชเซ็นเซอรอุลตราโซนิคเพื่อ
ชวยใหหุนยนตสามารถเคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางได โดยผูใช
สามารถเลือกโหมดการทํางานไดจากตัวเลือกที่หนาจอแรกดังแสดงใน
รูปที่ 7

รูปที่ 5 วงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิค
2.4 สวนวงจรขับมอเตอร
สวนวงจรขับมอเตอรแสดงดังรูปที่ 6 โดยสวนที่จําเปนมากสําหรับ
วงจรสวนนี้คือไอซีเบอร L293D ซึ่งเปนไอซีสําหรับขับมอเตอร [3] โดย

รูปที่ 7 หนาจอสําหรับเลือกการทํางานและตั้งคา

นอกจากนี้ผูใชสามารถกําหนดคาอัตราบอด (Baud Rate) พาริตี้
(Parity) จํานวนบิตขอมูล (Data Bit) และจํานวนบิตหยุด (Stop Bit) ทํา
ใหสามารถนําระบบนี้ไปประยุกตใชงานกับวงจรอื่นๆไดอยางสะดวก [6]
สําหรับระบบนี้กําหนดใหใช อัตราบอดเทากับ 9600 พาริตี้เทากับ null
จํานวนบิตขอมูลเทากับ 8 และจํานวนบิตหยุดเทากับ 1 ซึ่งกําหนดเปน
คาเริ่มตนอยูแลว เมื่อกําหนดคาตางๆเรียบรอยแลวจึงเลือกโหมดการ
ทํางานที่ตองการตอไป
3.1 โหมดที่หุนยนตทําตามคําสั่งที่กําหนดไวกอนลวงหนา
โหมดนี้จะใชคาที่ตั้งตางๆจากฟอรมกอนหนาที่ผูใชไดทําการเลือก
เอาไว แลวทําการการเปดพอรตการสื่อสารเพื่อที่จะติดตอกับฮารดแวร
[6] โดยโหมดนี้อนุญาตใหผูใชสามารถเลือกชุดคําสั่งของหุนยนตได
ลวงหนา โดยคําสั่งที่สามารถเลือกไดคือ เดินตรงไปขางหนา (Forward)
เดินตรงถอยหลัง (Backward) เลี้ยวซาย (Turn Left) เลี้ยวขวา (Turn
Right) หมุนเปนวงกลมอยูกับที่ (Cycle) และหมุนครึ่งวงกลมอยูกับที่
(Half Cycle) โดยชุดคําสั่งจะใชตัวอักษรยอแทนและจะปรากฏในชอง
คําสั่งทุกครั้งที่ถูกเลือกเชน FR หมายถึงใหหุนยนตวิ่งตรงไปขางหนา
แลวเลี้ยวขวาเปนตน

รูปที่ 9 หนาจอการทํางานของโหมดที่ใชเซ็นเซอรแสง
การทํางานของโหมดนี้จะสนใจคาที่รับเขามา 3 บิตแรกเทานั้น
จากนั้นก็จะหากรณีตางๆที่สามารถเกิดขึ้นไดทั้งหมด เชน เจอเสนตรง
เจอแยกซาย เจอแยกขวา ไมเจอเสนใดๆเลย หรือเจอแยกเปนรูปตัวที
เปนตน จากนั้นโปรแกรมก็จะควบคุมหุนยนตใหเคลื่อนที่สอดคลองกับ
เหตุการณนั้น
3.3 โหมดที่ใชเซ็นเซอรอุลตราโซนิค
โหมดนี้ทํางานในลักษณะที่คลายกับการทํางานในโหมดเคลื่อนที่
ตามเสนทางที่กําหนดไว เพราะมีการรับคาอินพุทเขามาและเขารหัสใน
ลักษณะเดียวกัน โดยโหมดนี้จะทํางานในลักษณะที่ชวยทําใหหุนยนต
สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได กระบวนการประมวลผลวาหุนยนต
จะตอ งทํา การหลบหลีกอย า งไรจะขึ้นอยู กั บขอ มู ล ที่ได จากเซ็ นเซอร
อุลตราโซนิค หนาจอการทํางานโหมดนี้แสดงดังรูปที่ 10

รูปที่ 8 หนาจอการทํางานโหมดที่ใหหุนยนตทําตามคําสั่งที่กําหนดไว
เมื่อทํางานคําสั่งใดไปแลวตัวอักษรนั้นก็จะหายไปและจะเลื่อนมา
ทํางานคําสั่งถัดไปตอ เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไมมีตัวอักษรใด
เหลืออยูแลวจึงจบการทํางาน หนาจอการทํางานของโหมดนี้แสดงดังรูป
ที่ 8
3.2 โหมดที่ใชเซ็นเซอรแสง
การทํางานของโหมดนี้จะเปนการรับคาอินพุทเขามาจากเซ็นเซอร
แสงซึ่งติดอยูบริเวณดานใตของตัวหุนยนตจํานวน 3 ตัวเพื่อทําการ
ตรวจสอบวาพื้นมีสีดําหรือขาว โดยกําหนดใหคาที่รับเขามาเปนอินพุท
3 บิตแรกคือบิต 0 1 และ 2 ของขอมูลฝงรับ โดยคาที่รับเขามาจะมีคา
เปน 0 ก็ตอเมื่อเจอพื้นสีดํา และเปน 1 เมื่อเจอพื้นสีขาว โดยที่เลือกใช
พื้นเปนสีดํา และเสนทางเปนสีขาว ทั้งนี้หากตองการตรวจสอบกลับกัน
ก็สามารถทําไดโดยเพียงแตเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในสวนของการรับคา
เทานั้น หนาจอการทํางานของโหมดนี้แสดงดังรูปที่ 9

รูปที่ 10 หนาจอการทํางานโหมดที่ใชเซ็นเซอรอุลตราโซนิค
เซ็นเซอรอุลตราโซนิคจะมีทั้งหมด 3 ตัวโดยจะตอเขากับบิตรับคา
บิตที่ 3 4 และ 5 คาที่รับเขามาจะสามารถเปนได 3 กรณี คือ เจอสิ่งกีด
ขวางดานหนา (xx100xxx) เจอสิ่งกีดขวางดานหลังซาย (xx010xxx)
และ เจอสิ่งกีดขวางดานหลังขวา (xx001xxx)

4. ผลการทํางาน
หลั ง จากออกแบบ สร า งวงจรเชื่ อ มต อ ต า งๆ ตลอดจนพั ฒ นา
โปรแกรมการทํ า งานของระบบหุ น ยนต ก็ ไ ด ทํ า การทดสอบทั้ ง ส ว น
ฮารดแวรและสวนที่เปนซอฟทแวร
4.1 ผลการทํางานสวนฮารดแวร
ในสวนวงจรที่เปนวงจรหลักในการแปลงสั ญญาณจากสัญญาณ
อนุกรมเปนสัญญาณแบบขนาน และแปลงจากสัญญาณขนานกลับเปน
สัญญาณอนุกรมนั้นปรากฏวาทํางานไดดีมาก สามารถทําใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคอมพิวเตอรแบบพกพากับสวนรับคาอินพุท
และสวนที่เปนเอาทพุท ทํางานไดเปนอยางดี มีทดลองการรับคาโดย
การปอนโวลตเขาที่ขาอินพุทโดยตรงปรากฏวาคาที่คอมพิวเตอรแบบ
พกพารับเขามามีคาถูกตอง และมีความความหนวง (Delay) ไมเกิน 2
วินาที ในสวนของการสงคาเอาทพุทออกจากคอมพิวเตอรแบบพกพา
โดยการตอ LEDs เขาที่ขาเอาทพุททั้ง 8 บิต ปรากฏวาสามารถสงคา
ออกมาไดอยางถูกตองโดยไมมีความหนวง
ในส ว นที่ นํ า วงจรหลั ก ทดลองต อ กั บ มอเตอร แ ละสั่ ง งานผ า น
โปรแกรมหรือสั่งงานโดยจายไฟโดยตรงปรากฏวาสามารถทํางานได
ตรงกับที่สั่งงานและไมมีคาความหนวงเกิดขึ้น
สําหรับสวนที่นําวงจรหลักเชื่อมตอกับเซ็นเซอรแสงปรากฏวาการ
รับคาเขามาที่วงจรเกิดขึ้นไดทันทีที่มีการรับคา โดยแสดงผลการรับคา
ของวงจรหลักโดยการตอ LEDs ไวที่สวนรับคาอินพุทของวงจร ซึ่ง
ปรากฏวา LEDs ดังกลาวติดทันทีเมื่อหันเซ็นเซอรแสงลงเหนือพื้นสี
ขาว และดับทันทีเมื่อเมื่อหันเซ็นเซอรแสงลงเหนือพื้นสีดํา และคาที่
รับเขามาไดมีความเสถียรสภาพสูง ทําใหไมมีการกระพริบของ LEDs
เกิดขึ้นระหวางการทดสอบ
สวนวงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิคซึ่งออกแบบและสรางขึ้นมานั้ น
ปรากฏวาในการรับคาของเซ็นเซอรอุลตราโซนิคเองจะมีความหนวง
เล็กนอย ผลมาจากการทํางานของเซ็นเซอรของชนิดนี้เอง และเมื่อนํา
วงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิคที่ไดมาตอรวมเขากับวงจรหลักโดยตอสวนที่
แสดงผลของวงจรเซ็นเซอรอุลตราโซนิคเขากับสวนที่รับคาอินพุทของ
วงจรหลักและตอ LEDs ไวที่สวนรับคาของวงจรหลักนั้นเพื่อตรวจสอบ
คาที่เขามา ปรากฏวาคาที่แสดงในสวนที่แสดงผลของวงจรเซ็นเซอร
อุลตราโซนิคกับ LEDs ที่ตอบนวงจรหลักสามารถแสดงผลไดพรอมกัน
4.2 ผลการทํางานสวนซอฟทแวร
เมื่อตรวจสอบการทํางานของสวนฮารดแวรเรียบรอยแลว ก็ทําการ
ตอวงจรหลักเขากับเซ็นเซอรทั้ง 6 ตัวคือ เซ็นเซอรแสง 3 ตัว และ
เซ็นเซอรอุลตราโซนิค 3 ตัว รวมทั้งตอกับมอเตอรทั้ง 3 ตัว จากนั้นจึง
ตอ วงจรหลัก เขา กับคอมพิ ว เตอรแบบพกพาเพื่อทํ า การทดสอบการ
ทํางานของโปรแกรมที่ใชควบคุมการทํางานของหุนยนต
การทดสอบใชโปรแกรมสวนที่เปนการสั่งงานชุดคํา สั่งลวงหน า
ปรากฏวาหุนยนตสามารถทํางานตามที่สั่งการไดโดยสามารถเคลื่อนที่
ไปขางหนา ถอยหลัง เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา และหมุนเปนวงกลมไดตรง
ตามที่สั่งการทุกอยาง

ตอมาจึงทําการตรวจสอบในสวนของการรับคา โดยทดสอบ
โปรแกรมทั้งโหมดของการใชเซ็นเซอรแสงและเซ็นเซอรอุลตราโซนิค
ผลที่ ได ป รากฏวา การรั บคา มี ความหน วงของเวลาเกิ ดขึ้นพอสมควร
กลาวคือเมื่อเซ็นเซอรรับคามา LEDs ที่บนวงจรหลักจะแสดงผลทันทีวา
สามารถรับคาไดแลว แตกวาคาที่รับเขามาจะเขามาถึงคอมพิวเตอร
แบบพกพาบนวินโดวสซีอีจะใชเวลาสักครูหนึ่งประมาณ 4-6 วินาที และ
ในชวงแรกที่มีการอานคาจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเปนระยะเวลา
ชั่วครูประมาณ 1-2 วินาทีแรก หลังจากนั้นคาที่อานไดจะมีความเสถียร
มาก และจะเปนเชนนี้อีกเมื่อคาที่รับเขามาเปลี่ยนไป
5. สรุป
งานวิจัยนี้มีจุดเดนคือการประยุกตใชคอมพิวเตอรแบบพกพาที่มี
ระบบปฏิบัติการวินโดวสซีอี ซึ่ งมีประสิท ธิภาพที่เหนือกว าการใช
ไมโครคอนโทรลเลอรทั้งในสวนของความเร็วในการประมวลผลที่สูง
ขนาดความจุของหนวยความจําที่มากกวา ความสะดวกและงายของ
สวนการติดตอกับผูใช (User Interface) ตลอดจนความสามารถที่ดีกวา
ของเรื่ อ งการขยายงานในอนาคตทั้ ง ในเรื่ อ งการเชื่ อ มต อ กั บ ระบบ
เน็ตเวิรค และระบบการติดตอแบบไรสาย เปนตน
นอกจากนี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการทํ า งานของหุ น ยนต เ คลื่ อนที่ นี้
สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นโดยการเปลี่ยนคอมพิวเตอรแบบพกพาใหเปน
รุนพ็อคเก็ตพีซี (Pocket PC) ซึ่งมีซีพียูและการประมวลผลที่เร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งสงผลทําใหการควบคุมและติดตอกับวงจรการทํางานตางๆไดดียิ่งขึ้น
ดวย และนอกจากนี้การออกแบบวงจรและโปรแกรมการทํางานของ
หุนยนตนั้นยังเปนแบบมาตรฐานสากล สงผลใหสะดวกและงายตอการ
พัฒนางานวิจัยไดอยางตอเนื่อง
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