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Wireless-X



Wireless-X เป นชุ ดอุ ปกรณ สื่ อสารข อมู ลอนุ กรมไร สายผ านคลื่ นวิ ทยุ  2.4GHz ประกอบด วย

1. Wireless-X remotecontrol ซึ่ งเป นรี โมตคอนโทรล 9 ปุ ม

2. Wireless-X transceiver หรื อแผงวงจรรั บสั ญญาณ ทํ าหน าที่ แปลงสั ญญาณที่ ส งมา
จากร ีโมตคอนโทลให เป นข อม ูลอน ุกรมเพื ่อให อ านค าได ง ายๆ ด วยไมโครคอนโทรลเลอร ทั ่วๆ ไป รวม
ถ ึงแผงวงจร IPST-SE, ATX2, POP-X2 และ i-Duino R3B

3. สายสั ญญาณ JST3AA-8

ร ูปที ่ 1 แสดงหมายเลขของอ ุปกรณ ในช ุด
ร ีโมตคอนโทรล Wireless-X
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1.  คุ ณสมบั ติ ของ Wireless-X

คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ คที่ สํ าคั ญของชุ ดรี โมตคอนโทรล Wireless-X มี ดั งนี้ 

 ทํ างานรั บส งข อมู ลที่ ความถี่  2.4 GHz

 ระยะรั บส งข อมู ล 10 ถึ ง 30 เมตร ขึ้ นอยู กั บสภาพแวดล อม

 ใช งานได พร อมกั นสู งสุ ด 100 ชุ ด โดยไม เกิ ดสั ญญาณรบกวน

 ร ีโมตคอนโทรลและแผงวงจรร ับส ัญญาณม ีหมายเลขเฉพาะที ่ต องตรงก ัน จ ึงจะใช งานร วม
ก ันได  โดยผู ผล ิตทํ าการผล ิตทั ้งสิ ้น 100 คู  โดยด ูได จากสติ ๊กเกอร ที ่ต ิดไว บนต ัวอ ุปกรณ 

ร ีโมตคอนโทรล :

 ใช แบตเตอร่ี แบบลิ เธี ยมไอออน 1 เซล แรงดั น 3.7V พร อมชุ ดประจุ ไฟในตั ว

 มี ขั้ วต อ Mini USB สํ าหรั บประจุ แบตเตอร่ี  (ต อกั บพอร ต USB ของคอมพิ วเตอร ,
เพาเวอร แบงก  หรื ออะแดปเตอร ของสมาร ตโฟนและแท็ บเล็ ตได  โดยใช สาย miniB-
USB)

 มี  LED แสดงสถานะการประจุ ชาร จแบตเตอร่ี  เมื่ อประจุ เต็ ม LED จะดั บลง

 มี  LED แสดงสถานะแบตเตอร่ี อ อน แจ งด วยการติ ดกะพริ บ

 มี สวิ ตช เป ด/ป ดพร อม LED แสดงสถานะการทํ างาน

 มี สวิ ตช กด 9 ตั ว กดได พร อมกั นโดยอิ สระ สร างรู ปแบบการควบคุ มได หลากหลาย

 ขนาด 13.5 x 7.5 เซนติ เมตร

แผงวงจรรั บสั ญญาณ :

 ขนาดเล็ กเพี ยง 2.4x4.8 เซนติ เมตร

 ใช ไฟเลี้ ยง +3.3V และ +5V จากแผงวงจรควบคุ มได โดยตรง

 มี ขั้ วต อ JST เพี่ อเชื่ อมต อกั บแผงวงจรควบคุ มของ inex

 มี  LED แสดงสถานะเมื่ อเชื่ อมต อกั บรี โมตคอนโทรลในชุ ด Wireless-X

 ให เอาต พุ ตเป นสั ญญาณข อมู ลอนุ กรม UART ที่ อั ตราบอด 9,600 บิ ตต อวิ นาที 
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ร ูปที ่ 3 แผงวงจรร ับส ัญญาณ Wireless-X

ร ูปที ่ 2 ล ักษณะทางกายภาพและข อม ูลของปุ มกดทั ้งหมดของร ีโมตคอนโทรล Wireless-X
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2. การเชื่ อมต อกั บแผงวงจร ATX2, IPST-SE และ POP-X2

เนื่ องจากการติ ดต อกั บชุ ด Wireless-X เป นการสื่ อสารข อมู ลอนุ กรม และรี โมตคอนโทรลทํ า
หน าที่ ส งข อมู ลอนุ กรมออกมาทางเดี ยว ฝ งรั บคื อแผงวงจร ATX2 หรื อ IPST-SE หรื อ POP-X2 ใช ขา
รั บข อมู ลอนุ กรมคื อ RxD1 ในการติ ดต อกั บแผงวงจรรั บสั ญญาณ Wireless-X ดั งรู ปที่  4

3. รู ปแบบข อมู ลของ Wireless-X

ข อม ูลที ่ส งมาจากร ีโมตคอนโทรล Wireless-X ม ีร ูปแบบ 8 บ ิตข อม ูล ไม ม ีบ ิตพาร ิตี ้หร ือบ ิตตรวจ
สอบ และม ี 1 บ ิตหย ุด หร ือ 8N1 ส งมาด วยอ ัตราเร ็ว 9,600 บ ิตต อว ินาท ี โดยข อม ูล 8 บ ิตนั ้นระบ ุต ําแหน ง
ของสวิ ตช หรื อปุ มกดแต ละตั วตามที่ แสดงในรู ปที่  5 (แนะนํ าให ดู รู ปที่  2 ประกอบด วย)

รู ปที่  4 การเชื่ อมต อแผงวงจรรั บสั ญญาณ Wireless-X กั บแผงวงจร ATX2 หรื อ IPST-SE หรื อ POP-X2
ในร ูปเป นแผงวงจร ATX2 หากใช ก ับ IPST-SE และ POP-X2 ให ต อเข าที ่จ ุดต อ RxD1 เช นเด ียวก ัน

ร ูปที ่ 5 แสดงค าของปุ มกดทั ้งหมดของร ีโมตคอนโทรล Wireless-X
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ร ูปที ่ 6 แสดงต ําแหน งปุ มกดและการก ําหนดค าข อม ูลประจ ําปุ มกดแต ละต ัวเมื ่อถ ูกกด

ปุ มกดแต ละปุ มคื อแต ละบิ ตของข อมู ล 8 บิ ต  ถ ากดปุ มใดปุ มหนึ่ ง บิ ตนั้ นๆ จะเป นลอจิ ก “1”
และสามารถกดพร อมกั นได มากกว า 1 ปุ ม การอ านค าข อมู ลทั้ ง 8 บิ ตมาใช งานทํ าได ทั้ งการประมวล
ผลด วยข อมู ลเลขฐานสอง, ฐานสิ บ หรื อฐานสิ บหก เช น กดปุ มบนด านมื อซ าย ซึ่ งมี ค าประจํ าปุ มเป น
128 (ฐานสิ บ) พร อมกั บกดปุ มล างด านมื อขวาที่ มี ค าประจํ าปุ มเป น 1 ค าที่ อ านได คื อ 129 เป นต น

อย างไรก็ ดี  การมองข อมู ลปุ มกดทั้ งหมดของรี โมตคอนโทรล Wireless-X ในรู ปแบบของเลข
ฐานสิ บหกจะทํ าให เข าใจได ง ายขึ้ น เนื่ องจากตั วเลขมี การแบ ง 4 บิ ตบนและล างอย างชั ดเจน ในรู ป
ที่  7-7 แสดงความสั มพั นธ ของตํ าแหน งปุ มกดและค าข อมู ลประจํ าปุ มกดแต ละตั วเมื่ อถู กกด
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โปรแกรมที ่ 1-1 ไฟล  WirelessX-Test01.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ส ําหร ับ Arduino IDE เพื ่ออ านค าจาก
รี โมตคอนโทรล Wireless-X โดยใช บอร ด ATX2 หรื อ IPST-SE หร ือ POP-X2

#include <ATX2.h> // เปลี่ ยนเป น ipst.h สํ าหรั บ IPST-SE และ popx2.h สํ าหรั บ POP-X2
int x;
void setup()
{
  glcdMode(3); // เลื อกทิ ศทางการแสดงผลโหมด 3
  setTextSize(2); // เลื อกขนาดตั วอั กษรเป น 2x
  Serial1.begin(9600);
}
void loop()
{
  while(1)
  {
    x=0;
    while (Serial1.available()>0) // วนรอรั บข อม ูลจากร ีโมตคอนโทรล
    x=Serial1.read(); // เมื่ อมี ข อมู ลเข ามา นํ าไปเก็ บไว ในตั วแปร x
    glcd(1, 0, "DEC= %d  ", x); // แสดงค าของปุ มกดที่ รั บได ในรู ปเลขฐานสิ บ
    glcd(2, 0, "HEX= %h ", x); // แสดงค าของปุ มกดที่ รั บได ในรู ปเลขฐานสิ บหก
    glcd(3, 0, "BIN= %b        ", x); // แสดงค าของปุ มกดที่ รั บได ในรู ปเลขฐานสอง 8 บิ ต
  }
}

  

(1.1) เชื่ อมต อแผงวงจรรั บสั ญญาณ Wireless-X เข าที่ 

จุ ดต อพอร ต 2/RxD ของแผงวงจร ATX2  หรื อ POP-X2

จุ ดต อพอร ต 2/RxD1 ของแผงวงจร IPST-SE

(1.2) เป ดโปรแกรม Arduino IDE เวอร ช ันส ําหร ับแผงวงจรที ่ใช งาน พ ิมพ โปรแกรมที ่ 1-1 เล ือกฮาร ดแวร 
และพอร ตเช่ื อมต อให ถู กต อง แล วทํ าการอ ัปโหลดโปรแกรม

(1.3) ตรวจสอบหมายเลขของรี โมตคอนโทรลและแผงวงจรรั บสั ญญาณ Wireless-X ให ตรงกั นก อน
ใช งาน
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(1.4) ทดลองกดปุ มบนร ีโมตคอนโทรล หากต ิดต อก ันได  LED แสดงสถานะของแผงวงจรร ับส ัญญาณ
จะติ ดกะพริ บ

(A2.1.5) กดปุ มบนรี โมตคอนโทรล ดู ค าของปุ มกดที่ รั บได ที่ จอแสดงผลของแผงวงจร ATX2

จะเห็ นค าของปุ มท่ี ถู กกดแสดงในรู ปแบบเลขฐานสิ บ, เลขฐานสิ บหก และเลขฐานสอง
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ในตั วอย างนี้ จะต องนํ าแผงวงจรควบคุ มมาสร างเป นหุ นยนต ขั บเคลื่ อน 2 ล อ โดยมอเตอร ไฟ
ตรงทางซ ายให ต อกั บเอาต พุ ตมอเตอร ไฟตรงช องท่ี  1 และมอเตอร ไฟตรงทางขวาให ต อกั บเอาต พุ ต
มอเตอร ไฟตรงช องท่ี  2 โดยรายละเอ ียดการสร างให ด ูจากคู มื อของหุ นยนต ต ัวน้ั นๆ

(2.1) เป ดโปรแกรม Arduino IDE เวอร ช ันส ําหร ับแผงวงจรที ่ใช งาน พ ิมพ โปรแกรมที ่ 2-1 เล ือกฮาร ดแวร 
และพอร ตเช่ื อมต อให ถู กต อง แล วทํ าการอ ัปโหลดโปรแกรม

(2.2) ตรวจสอบหมายเลขของร ีโมตคอนโทรลและแผงวงจรร ับส ัญญาณ Wireless-X ให ตรงก ัน

(2.3) ทดลองกดปุ มบนรี โมตคอนโทรล สั งเกตการเคลื่ อนที่ ของหุ นยนต 

ท ุกครั ้งที ่กดปุ มบนร ีโมตคอนโทรล LED แสดงสถานะของแผงวงจรร ับส ัญญาณจะต ิดกะพร ิบ

เม่ื อกดปุ มบนทางขวาม ือ (ปุ มหมายเลข 3) หุ นยนต เคลื ่อนที ่ไปข างหน า

เม่ื อกดปุ มซ ายทางขวามื อ (ปุ มหมายเลข 2) หุ นยนต เลี้ ยวซ าย

เม่ื อกดปุ มขวาทางขวามื อ (ปุ มหมายเลข 1) หุ นยนต เลี ้ยวขวา

เม่ื อกดปุ มล างทางขวามื อ (ปุ มหมายเลข 0) หุ นยนต ถอยหลั ง

ถ าไม กดปุ ม หุ นยนต จะหยุ ดเคลื่ อนที่ 
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โปรแกรมที ่ 2-1 ไฟล  WirelessX-RobotControl.ino โปรแกรมภาษา C ส ําหร ับ Arduino IDE เพื ่อควบค ุมการ
เคลื ่อนที ่ของหุ นยนต ด วยร ีโมตคอนโทรล Wireless-X

#include <ATX2.h> // เปลี่ ยนเป น ipst.h สํ าหรั บ IPST-SE และ popx2.h สํ าหรั บ POP-X2
byte x;
void setup()
{
  setTextSize(2);
  glcd(4,0,"Wireless-X");
  Serial1.begin(9600);
}
void loop()
{
  while(Serial1.available()>0) // รอร ับข อม ูลอน ุกรมจากการกดปุ มของรี โมตคอนโทรล
  x=Serial1.read(); // นํ าค าของปุ มกดที่ ส งมาไปเก็ บไว ในตั วแปร x
  if(x==0x01) // ปุ มล างด านขวา (หมายเลข 0) ถู กกด
  {
    bk(60); // หุ นยนต เคลื่ อนที่ ถอยหลั งด วยกํ าลั ง 60%
  }
  else if(x==0x02) // ปุ มขวาด านขวา (หมายเลข 1) ถู กกด
  {
    sr(60); // หุ นยนต หมุ นขวาด วยกํ าลั ง 60%
  }
  else if(x==0x04) // ปุ มซ ายด านขวา (หมายเลข 2) ถู กกด
  {
    sl(60); // หุ นยนต หมุ นซ ายด วยกํ าลั ง 60%
  }
  else if(x==0x08) // ปุ มบนด านขวา (หมายเลข 8) ถู กกด
  {
    fd(60); // หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน าด วยกํ าลั ง 60%
  }
  else // ไม มี การกดปุ มใดๆ
  {
    ao(); // หุ นยนต หยุ ดเคลื่ อนที่ 
  }
}

ค ําอธ ิบายโปรแกรมที ่ส ําค ัญ
เมื่ อมี การกดปุ มบนรี โมตคอนโทรล ข อมู ลจะถู กส งข อมู ลมายั ง UART1 ฟ งก ชั่ น Serial1.Available(); และ

Serial1_read(); จะทํ างาน นํ าค าของปุ มกดมาเก็ บไว ในตั วแปร x เพื่ อทํ าการเปรี ยบเที ยบกั บเงื่ อนไขว า มี การกดปุ ม 4
ปุ มทางด านขวามื อหรื อไม  ถ ากด หุ นยนต จะมี การเคล่ื อนที่ ไปข างหน า เลี้ ยวซ าย เลี้ ยวขวา และถอยหลั ง ถ าไม กด
ค า x เป น “0” หุ นยนต จะหยุ ดเคลื่ อนที่ 
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switch case

เนื ่องจากร ีโมตคอนโทรล Wireless-X รองร ับการกดปุ มพร อมก ันได มากกว า 1 ปุ ม จ ึงขอเสนอ
ต ัวอย างการใช ประโยชน จากความสามารถนี ้ โดยน ํามาสร างปุ มเพิ ่มความเร ็วในการเคลื ่อนที ่ของหุ นยนต 
หร ือเร ียกว า ปุ ม Turbo โดยเมื ่อกดปุ มที ่ก ําหนดพร อมก ัน 2 ปุ ม หุ นยนต จะได ร ับข อม ูลพ ิเศษ น ําไปเพิ ่ม
ความเร ็วในการเคลื ่อนที ่ได  แต จะต องม ีการเข ียนโปรแกรมที ่ม ีเงื ่อนไขเพิ ่มมากขึ ้นตามไปด วย จ ึงต อง
เปลี ่ยนจากการใช ค ําสั ่ง if..else เป นค ําสั ่ง switch case แทนแสดงในโปรแกรมที ่ 3-1

จากโครงสร างโปรแกรมเด ิม เมื ่อใช  switch case จะต องตรวจสอบค า x ด วย case ต างๆ เมื ่อ
ตรงก ับเงื ่อนไขใดก ็กระโดดไปท ํางานในส วนนั ้น เมื ่อจบค ําสั ่งต อง break เพื ่อหล ุดออกจากค ําสั ่ง switch

ส ําหร ับในส วนของการปร ับความเร ็วใช ปุ มบนของม ือซ าย (เมื ่อกดแล วได ค า 0x80) ร วมก ับ 4 ปุ ม
ทางด านขวาม ือที ่ใช ในการควบค ุมการเคลี ่อนที ่ เมื ่อกดพร อมก ัน ความเร ็วในการเคลื ่อนที ่ของหุ นยนต จะ
เพิ ่มเป น 100% หร ือก ําล ังข ับมอเตอร ส ูงส ุด

#include <ATX2.h> // เปลี่ ยนเป น ipst.h สํ าหรั บ IPST-SE และ popx2.h สํ าหรั บ POP-X2
byte x;
void setup()
{

setTextSize(2);
glcd(4,0,"Wireless-X");
glcd(5,0,"Turbo");
Serial1.begin(9600);

}
void loop()
{

while(Serial1.available()>0) // รอร ับข อม ูลอน ุกรมจากการกดปุ มของรี โมตคอนโทรล
x=Serial1.read(); // นํ าค าของปุ มกดที่ ส งมาไปเก็ บไว ในตั วแปร x
switch (x) // ตรวจสอบข อมู ลที่ ได จากการกดมากกว า 1 ปุ ม
{

case 0x01:
bk(60);
break; // ปุ มล างด านขวา (หมายเลข 0) ถู กกด ทํ าให หุ นยนต ถอยหลั ง

โปรแกรมที ่ 3-1 ไฟล  WirelessX-Turbo.ino โปรแกรมภาษา C ส ําหร ับ Arduino IDE เพื ่อเพิ ่มความสามารถ
ในการใช งานร ีโมตคอนโทรล Wireless-X ควบค ุมการเคลื ่อนที ่ของหุ นยนต ให เร ็วขึ ้น (ม ีต อ)
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โปรแกรมที ่ 3-1 ไฟล  WirelessX-Turbo.ino โปรแกรมภาษา C ส ําหร ับ Arduino IDE เพื ่อเพิ ่มความสามารถ
ในการใช งานร ีโมตคอนโทรล Wireless-X ควบค ุมการเคลื ่อนที ่ของหุ นยนต ให เร ็วขึ ้น (จบ)

case 0x02:
sr(60);
break; // ปุ มขวาด านขวา (หมายเลข 1) ถู กกด ทํ าให หุ นยนต หมุ นขวา

case 0x04:
sl(60);
break; // ปุ มซ ายด านขวา (หมายเลข 2) ถู กกด ทํ าให หุ นยนต หมุ นซ าย

case 0x08:
fd(60);
break; // ปุ มบนด านขวา (หมายเลข 3) ถู กกด หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน า

    // Turbo Mode
case 0x81:

bk(100);
break; // ปุ มล างด านขวา (หมายเลข 0) และปุ มบนซ าย (หมายเลข 7) ถู กกด

// พร อมกั น ทํ าให หุ นยนต ถอยหลั งด วยกํ าลั ง 100%
case 0x82:

sr(100);
break; // ปุ มขวาด านขวา (หมายเลข 1) และปุ มบนซ าย (หมายเลข 7) ถู กกด

// พร อมกั น ทํ าให หุ นยนต หมุ นขวาด วยกํ าลั ง 100%
case 0x84:

sl(100);
break; // ปุ มซ ายด านขวา (หมายเลข 2) และปุ มบนซ าย (หมายเลข 7) ถู กกด

// พร อมกั น ทํ าให หุ นยนต หมุ นซ ายด วยกํ าลั ง 100%
case 0x88:

fd(100);
break; // ปุ มบนด านขวา (หมายเลข 3) และปุ มบนซ าย (หมายเลข 7) ถู กกด

// พร อมกั น ทํ าให หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน าด วยกํ าลั ง 100%
default:

ao();               // ไม มี การกดปุ มใดๆ หุ นยนต หยุ ดเคลื่ อนที่ 
}

}
ค ําอธ ิบายโปรแกรมที ่ส ําค ัญ

ในโปรแกรมนี้ เป นการนํ าความรู เกี่ ยวกั บการรั บค าปุ มกดมากกว า 1 ปุ มพร อมกั นมาใช  ทํ าให ผู ใช งานสามารถ
ใช งานปุ มกดของร ีโมตคอนโทรลได มากขึ ้น โดยไม ต องเพิ ่มจํ านวนปุ มกด

ข อมู ลที่ รั บมาจากรี โมตคอนโทรลในโปรแกรมนี้ มาจากการกดปุ ม 2 ปุ มพร อมกั น นั่ นคื อ กดปุ มบนทางซ าย
มื อ (ปุ มหมายเลข 7)  ซ่ึ งมี ค าข อมู ลเท ากั บ 0x80 ค างไว  และกดอี ก 4 ปุ มทางขวาร วมกั น ด วยการกดปุ มแบบนี้ ทํ าให 
เกิ ดข อมู ลส งมายั งแผงวงจรควบคุ มรวม 4 ค าคื อ 0x81, 0x82, 0x84 และ 0x88 ทํ าให มี การเพิ่ มกํ าลั งขั บมอเตอร 
เป น 100% ในฟ งก ชั่ นควบคุ มการเคล่ื อนที่ ของหุ นยนต ทั้ ง 4 ฟ งก ชั่ น (fd, sr, sl และ bk)
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