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Wireless-X
 

Wireless-X เปนชุดอุปกรณสื่อสารขอมูลอนุกรมไรสายผานคลื่นวิทยุ 2.4GHz ประกอบดวย
1. Wireless-X remotecontrol ซึ่งเปนรีโมตคอนโทรล 9 ปุม
2. Wireless-X transceiver หรือแผงวงจรรับสัญญาณ ทําหนาที่แปลงสัญญาณที่สงมา
จากรีโมตคอนโทลใหเปนขอมูลอนุกรมเพือให
่ อานคาไดงายๆ ดวยไมโครคอนโทรลเลอรทัวๆ
่ ไป รวม
ถึงแผงวงจร IPST-SE, ATX2, POP-X2 และ i-Duino R3B
3. สายสัญญาณ JST3AA-8

รูปที่ 1 แสดงหมายเลขของอุปกรณในชุด
รีโมตคอนโทรล Wireless-X
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1. คุณสมบัติของ Wireless-X
คุณสมบัติทางเทคนิคที่สําคัญของชุดรีโมตคอนโทรล Wireless-X มีดังนี้
 ทํางานรับสงขอมูลที่ความถี่ 2.4 GHz

 บสภาพแวดลอม
 ระยะรับสงขอมูล 10 ถึง 30 เมตร ขึ้นอยูกั
 ใชงานไดพรอมกันสูงสุด

100 ชุด โดยไมเกิดสัญญาณรบกวน

 รีโมตคอนโทรลและแผงวงจรรับสัญญาณมีหมายเลขเฉพาะทีต
่ องตรงกัน จึงจะใชงานรวม

กันได โดยผูผลิ
 ตทําการผลิตทังสิ
้ น้ 100 คู โดยดูไดจากสติกเกอร
๊
ทีติ่ ดไวบนตัวอุปกรณ
รีโมตคอนโทรล :
 ใชแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน 1 เซล แรงดัน 3.7V พรอมชุดประจุไฟในตัว
 มีขั้วตอ Mini USB สําหรับประจุแบตเตอรี่ (ตอกับพอรต USB ของคอมพิวเตอร,

เพาเวอรแบงก หรืออะแดปเตอรของสมารตโฟนและแท็บเล็ตได โดยใชสาย miniBUSB)


มี LED แสดงสถานะการประจุชารจแบตเตอรี่ เมื่อประจุเต็ม LED จะดับลง



มี LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ออน แจงดวยการติดกะพริบ



มีสวิตชเปด/ปดพรอม LED แสดงสถานะการทํางาน

 มีสวิตชกด 9 ตัว กดไดพรอมกันโดยอิสระ สรางรูปแบบการควบคุมไดหลากหลาย
 ขนาด 13.5 x 7.5 เซนติเมตร

แผงวงจรรับสัญญาณ :


ขนาดเล็กเพียง 2.4x4.8 เซนติเมตร



ใชไฟเลี้ยง +3.3V และ +5V จากแผงวงจรควบคุมไดโดยตรง



มีขั้วตอ JST เพีอเชื
่ อมต
่ อกับแผงวงจรควบคุมของ inex

 มี LED แสดงสถานะเมื่อเชื่อมตอกับรีโมตคอนโทรลในชุด Wireless-X
 ใหเอาตพุตเปนสัญญาณขอมูลอนุกรม UART ที่อัตราบอด 9,600 บิตตอวินาที
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รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพและขอมูลของปุมกดทั

งหมดของรี
้
โมตคอนโทรล Wireless-X

รูปที่ 3 แผงวงจรรับสัญญาณ Wireless-X
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รูปที่ 4 การเชื่อมตอแผงวงจรรับสัญญาณ Wireless-X กับแผงวงจร ATX2 หรือ IPST-SE หรือ POP-X2
ในรูปเปนแผงวงจร ATX2 หากใชกับ IPST-SE และ POP-X2 ใหตอเขาทีจุ่ ดตอ RxD1 เชนเดียวกัน

2. การเชือมต
่ อกับแผงวงจร ATX2, IPST-SE และ POP-X2
เนื่องจากการติดตอกับชุด Wireless-X เปนการสื่อสารขอมูลอนุกรม และรีโมตคอนโทรลทํา
หนาที่สงขอมูลอนุกรมออกมาทางเดียว ฝงรับคือแผงวงจร ATX2 หรือ IPST-SE หรือ POP-X2 ใชขา
รับขอมูลอนุกรมคือ RxD1 ในการติดตอกับแผงวงจรรับสัญญาณ Wireless-X ดังรูปที่ 4

3. รูปแบบขอมูลของ Wireless-X
ขอมูลทีส่ งมาจากรีโมตคอนโทรล Wireless-X มีรูปแบบ 8 บิตขอมูล ไมมีบิตพาริตีหรื
้ อบิตตรวจ
สอบ และมี 1 บิตหยุด หรือ 8N1 สงมาดวยอัตราเร็ว 9,600 บิตตอวินาที โดยขอมูล 8 บิตนันระบุ
้
ตําแหนง
ของสวิตชหรือปุมกดแต

ละตัวตามที่แสดงในรูปที่ 5 (แนะนําใหดูรูปที่ 2 ประกอบดวย)

รูปที่ 5 แสดงคาของปุมกดทั

งหมดของรี
้
โมตคอนโทรล Wireless-X
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รูปที่ 6 แสดงตําแหนงปุมกดและการกํ

าหนดคาขอมูลประจําปุมกดแต

ละตัวเมือถู
่ กกด
ปุมกดแตละปุมคือแตละบิตของขอมูล 8 บิต ถากดปุมใดปุมหนึง่ บิตนั้นๆ จะเปนลอจิก “1”
และสามารถกดพรอมกันไดมากกวา 1 ปุม การอานคาขอมูลทั้ง 8 บิตมาใชงานทําไดทั้งการประมวล
ผลดวยขอมูลเลขฐานสอง, ฐานสิบ หรือฐานสิบหก เชน กดปุมบนดานมือซาย ซึ่งมีคาประจําปุมเปน
128 (ฐานสิบ) พรอมกับกดปุมลางดานมือขวาที่มีคาประจําปุมเปน 1 คาที่อานไดคือ 129 เปนตน
อยางไรก็ดี การมองขอมูลปุมกดทั้งหมดของรีโมตคอนโทรล Wireless-X ในรูปแบบของเลข
ฐานสิบหกจะทําใหเขาใจไดงายขึ้น เนื่องจากตัวเลขมีการแบง 4 บิตบนและลางอยางชัดเจน ในรูป
ที่ 7-7 แสดงความสัมพันธของตําแหนงปุมกดและคาขอมูลประจําปุมกดแตละตัวเมื่อถูกกด
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(1.1) เชือมต
่ อแผงวงจรรับสัญญาณ Wireless-X เขาที่
จุดตอพอรต 2/RxD ของแผงวงจร ATX2 หรือ POP-X2
จุดตอพอรต 2/RxD1 ของแผงวงจร IPST-SE
(1.2) เปดโปรแกรม Arduino IDE เวอรชันสําหรับแผงวงจรทีใช
่ งาน พิมพโปรแกรมที่ 1-1 เลือกฮารดแวร
และพอรตเชือมต
่ อใหถูกตอง แลวทําการอัปโหลดโปรแกรม
(1.3) ตรวจสอบหมายเลขของรีโมตคอนโทรลและแผงวงจรรับสัญญาณ Wireless-X ใหตรงกันกอน
ใชงาน
#include <ATX2.h>
// เปลียนเป
่ น ipst.h สําหรับ IPST-SE และ popx2.h สําหรับ POP-X2
int x;
void setup()
{
glcdMode(3);
// เลือกทิศทางการแสดงผลโหมด 3
setTextSize(2);
// เลือกขนาดตัวอักษรเปน 2x
Serial1.begin(9600);
}
void loop()
{
while(1)
{
x=0;
while (Serial1.available()>0)
// วนรอรับขอมูลจากรีโมตคอนโทรล
x=Serial1.read();
// เมือมี
่ ขอมูลเขามา นําไปเก็บไวในตัวแปร x
glcd(1, 0, "DEC= %d ", x);
// แสดงคาของปุมกดที
 รั่ บไดในรูปเลขฐานสิบ
glcd(2, 0, "HEX= %h ", x);
// แสดงคาของปุมกดที
 รั่ บไดในรูปเลขฐานสิบหก
glcd(3, 0, "BIN= %b
", x); // แสดงคาของปุมกดที
 รั่ บไดในรูปเลขฐานสอง 8 บิต
}
}

โปรแกรมที่ 1-1 ไฟล WirelessX-Test01.ino โปรแกรมภาษา C/C++ สําหรับ Arduino IDE เพืออ
่ านคาจาก
รีโมตคอนโทรล Wireless-X โดยใชบอรด ATX2 หรือ IPST-SE หรือ POP-X2
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(1.4) ทดลองกดปุมบนรี

โมตคอนโทรล หากติดตอกันได LED แสดงสถานะของแผงวงจรรับสัญญาณ
จะติดกะพริบ
(A2.1.5) กดปุมบนรีโมตคอนโทรล ดูคาของปุมกดทีรั่ บไดทีจอแสดงผลของแผงวงจร
่
ATX2
จะเห็นคาของปุมที่ถูกกดแสดงในรูปแบบเลขฐานสิบ, เลขฐานสิบหก และเลขฐานสอง
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ในตัวอยางนีจะต
้ องนําแผงวงจรควบคุมมาสรางเปนหุนยนตขับเคลื่อน 2 ลอ โดยมอเตอรไฟ
ตรงทางซายใหตอกับเอาตพุตมอเตอรไฟตรงชองที่ 1 และมอเตอรไฟตรงทางขวาใหตอกับเอาตพุต
มอเตอรไฟตรงชองที่ 2 โดยรายละเอียดการสรางใหดูจากคูมื อของหุนยนต

ตัวนันๆ
้
(2.1) เปดโปรแกรม Arduino IDE เวอรชันสําหรับแผงวงจรทีใช
่ งาน พิมพโปรแกรมที่ 2-1 เลือกฮารดแวร
และพอรตเชือมต
่ อใหถูกตอง แลวทําการอัปโหลดโปรแกรม
(2.2) ตรวจสอบหมายเลขของรีโมตคอนโทรลและแผงวงจรรับสัญญาณ Wireless-X ใหตรงกัน
(2.3) ทดลองกดปุมบนรีโมตคอนโทรล สังเกตการเคลือนที
่ ของหุ
่
นยนต

ทุกครังที
้ กดปุ
่ มบนรี

โมตคอนโทรล LED แสดงสถานะของแผงวงจรรับสัญญาณจะติดกะพริบ
เมือกดปุ
่
มบนทางขวามื

อ (ปุมหมายเลข

3) หุนยนต

เคลือนที
่ ไปข
่ างหนา
เมื่อกดปุมซายทางขวามือ (ปุมหมายเลข 2) หุนยนต

เลียวซ
้ าย
เมือกดปุ
่
มขวาทางขวามื

อ (ปุมหมายเลข

1) หุนยนต

เลียวขวา
้
เมื่อกดปุมลางทางขวามือ (ปุมหมายเลข 0) หุนยนต

ถอยหลัง
ถาไมกดปุม หุนยนต

จะหยุดเคลื่อนที่
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#include <ATX2.h>
byte x;
void setup()
{
setTextSize(2);
glcd(4,0,"Wireless-X");
Serial1.begin(9600);
}
void loop()
{
while(Serial1.available()>0)
x=Serial1.read();
if(x==0x01)
{
bk(60);
}
else if(x==0x02)
{
sr(60);
}
else if(x==0x04)
{
sl(60);
}
else if(x==0x08)
{
fd(60);
}
else
{
ao();
}
}

// เปลียนเป
่ น ipst.h สําหรับ IPST-SE และ popx2.h สําหรับ POP-X2

// รอรับขอมูลอนุกรมจากการกดปุมของรี

โมตคอนโทรล
// นําคาของปุมกดที
 ส่ งมาไปเก็บไวในตัวแปร x
// ปุมล
 างดานขวา (หมายเลข 0) ถูกกด
// หุนยนต

เคลือนที
่ ่ถอยหลังดวยกําลัง 60%
// ปุมขวาด

านขวา (หมายเลข 1) ถูกกด
// หุนยนต

หมุนขวาดวยกําลัง 60%
// ปุมซ
 ายดานขวา (หมายเลข 2) ถูกกด
// หุนยนต

หมุนซายดวยกําลัง 60%
// ปุมบนด

านขวา (หมายเลข 8) ถูกกด
// หุนยนต

เคลือนที
่ ่ไปขางหนาดวยกําลัง 60%
// ไมมีการกดปุมใดๆ

// หุนยนต

หยุดเคลือนที
่ ่

คําอธิบายโปรแกรมทีสํ่ าคัญ
เมือมี
่ การกดปุมบนรี

โมตคอนโทรล ขอมูลจะถูกสงขอมูลมายัง UART1 ฟงกชั่น Serial1.Available(); และ
Serial1_read(); จะทํางาน นําคาของปุมกดมาเก็

บไวในตัวแปร x เพือทํ
่ าการเปรียบเทียบกับเงือนไขว
่
า มีการกดปุม 4
ปุมทางด

านขวามือหรือไม ถากด หุนยนต

จะมีการเคลื่อนที่ไปขางหนา เลียวซ
้ าย เลียวขวา
้
และถอยหลัง ถาไมกด
คา x เปน “0” หุนยนต

จะหยุดเคลือนที
่ ่

โปรแกรมที่ 2-1 ไฟล WirelessX-RobotControl.ino โปรแกรมภาษา C สําหรับ Arduino IDE เพือควบคุ
่
มการ
เคลือนที
่ ของหุ
่ นยนต

ดวยรีโมตคอนโทรล Wireless-X
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switch case
เนืองจากรี
่
โมตคอนโทรล Wireless-X รองรับการกดปุมพร
 อมกันไดมากกวา 1 ปุม จึงขอเสนอ
ตัวอยางการใชประโยชนจากความสามารถนี้ โดยนํามาสรางปุมเพิ
 มความเร็
่
วในการเคลือนที
่ ของหุ
่ นยนต

หรือเรียกวา ปุม Turbo โดยเมือกดปุ
่
มที
 กํ่ าหนดพรอมกัน 2 ปุม หุนยนต

จะไดรับขอมูลพิเศษ นําไปเพิม่
ความเร็วในการเคลือนที
่ ได
่ แตจะตองมีการเขียนโปรแกรมทีมี่ เงือนไขเพิ
่
มมากขึ
่
นตามไปด
้
วย จึงตอง
เปลียนจากการใช
่
คําสัง่ if..else เปนคําสัง่ switch case แทนแสดงในโปรแกรมที่ 3-1
จากโครงสรางโปรแกรมเดิม เมือใช
่ switch case จะตองตรวจสอบคา x ดวย case ตางๆ เมือ่
ตรงกับเงือนไขใดก็
่
กระโดดไปทํางานในสวนนัน้ เมือจบคํ
่ าสังต
่ อง break เพือหลุ
่ ดออกจากคําสัง่ switch
สําหรับในสวนของการปรับความเร็วใชปุมบนของมื

อซาย (เมือกดแล
่
วไดคา 0x80) รวมกับ 4 ปุม
ทางดานขวามือทีใช
่ ในการควบคุมการเคลีอนที
่ ่ เมือกดพร
่
อมกัน ความเร็วในการเคลือนที
่ ของหุ
่ นยนต

จะ
เพิมเป
่ น 100% หรือกําลังขับมอเตอรสูงสุด
#include <ATX2.h>
byte x;
void setup()
{
setTextSize(2);
glcd(4,0,"Wireless-X");
glcd(5,0,"Turbo");
Serial1.begin(9600);
}
void loop()
{
while(Serial1.available()>0)
x=Serial1.read();
switch (x)
{
case 0x01:
bk(60);
break;

// เปลียนเป
่ น ipst.h สําหรับ IPST-SE และ popx2.h สําหรับ POP-X2

// รอรับขอมูลอนุกรมจากการกดปุมของรี

โมตคอนโทรล
// นําคาของปุมกดที
 ส่ งมาไปเก็บไวในตัวแปร x
// ตรวจสอบขอมูลทีได
่ จากการกดมากกวา 1 ปุม

// ปุมล
 างดานขวา (หมายเลข 0) ถูกกด ทําใหหุนยนต

ถอยหลัง

โปรแกรมที่ 3-1 ไฟล WirelessX-Turbo.ino โปรแกรมภาษา C สําหรับ Arduino IDE เพือเพิ
่ มความสามารถ
่
ในการใชงานรีโมตคอนโทรล Wireless-X ควบคุมการเคลือนที
่ ของหุ
่ นยนต

ใหเร็วขึน้ (มีตอ)
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case 0x02:
sr(60);
break;
case 0x04:
sl(60);
break;
case 0x08:
fd(60);
break;
// Turbo Mode
case 0x81:
bk(100);
break;
case 0x82:
sr(100);
break;
case 0x84:
sl(100);
break;
case 0x88:
fd(100);
break;

}

default:
ao();

// ปุมขวาด

านขวา (หมายเลข 1) ถูกกด ทําใหหุนยนต

หมุนขวา
// ปุมซ
 ายดานขวา (หมายเลข 2) ถูกกด ทําใหหุนยนต

หมุนซาย
// ปุมบนด

านขวา (หมายเลข 3) ถูกกด หุนยนต

เคลือนที
่ ่ไปขางหนา

// ปุมล
 างดานขวา (หมายเลข 0) และปุมบนซาย (หมายเลข 7) ถูกกด
// พรอมกัน ทําใหหุนยนต

ถอยหลังดวยกําลัง 100%
// ปุมขวาด

านขวา (หมายเลข 1) และปุมบนซาย (หมายเลข 7) ถูกกด
// พรอมกัน ทําใหหุนยนต

หมุนขวาดวยกําลัง 100%
// ปุมซ
 ายดานขวา (หมายเลข 2) และปุมบนซาย (หมายเลข 7) ถูกกด
// พรอมกัน ทําใหหุนยนต

หมุนซายดวยกําลัง 100%
// ปุมบนด

านขวา (หมายเลข 3) และปุมบนซาย (หมายเลข 7) ถูกกด
// พรอมกัน ทําใหหุนยนต

เคลือนที
่ ่ไปขางหนาดวยกําลัง 100%
// ไมมีการกดปุมใดๆ

หุนยนต

หยุดเคลือนที
่ ่

}
คําอธิบายโปรแกรมทีสํ่ าคัญ
ในโปรแกรมนี้เปนการนําความรูเกี
 ยวกั
่ บการรับคาปุมกดมากกวา 1 ปุมพร
 อมกันมาใช ทําใหผูใช
 งานสามารถ
ใชงานปุมกดของรี

โมตคอนโทรลไดมากขึน้ โดยไมตองเพิมจํ
่ านวนปุมกด

ขอมูลทีรั่ บมาจากรีโมตคอนโทรลในโปรแกรมนีมาจากการกดปุ
้
ม 2 ปุมพร
 อมกัน นั่นคือ กดปุมบนทางซาย
มือ (ปุมหมายเลข

7) ซึ่งมีคาขอมูลเทากับ 0x80 คางไว และกดอีก 4 ปุมทางขวาร

วมกัน ดวยการกดปุมแบบนี

้ทําให
เกิดขอมูลสงมายังแผงวงจรควบคุมรวม 4 คาคือ 0x81, 0x82, 0x84 และ 0x88 ทําใหมีการเพิมกํ
่ าลังขับมอเตอร
เปน 100% ในฟงกชั่นควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต

ทัง้ 4 ฟงกชั่น (fd, sr, sl และ bk)

โปรแกรมที่ 3-1 ไฟล WirelessX-Turbo.ino โปรแกรมภาษา C สําหรับ Arduino IDE เพือเพิ
่ มความสามารถ
่
ในการใชงานรีโมตคอนโทรล Wireless-X ควบคุมการเคลือนที
่ ของหุ
่ นยนต

ใหเร็วขึน้ (จบ)
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