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ZX-ENCODER


1. ข อม ูลเบื้ องต นของ ZX-ENCODER แผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ
ZX-ENCODER เป นแผงวงจรตรวจจ ับรห ัสล อที ่ต องใช งานร วมก ับแผ นรห ัสล อ (encoder disc)

ซึ่ งติ ดตั้ งเข าที่ แกนหมุ นของชุ ดเฟ องขั บมอเตอร รุ น BO1 และ BO2 ได โดยตรง ดั งแสดงหน าตาของ
แผงวงจรตรวจจั บนี้ ในรู ปที่  1 คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ คที่ สํ าคั ญมี ดั งนี้ 

 ใช ออปโต อ ินเตอร ร ัปเตอร ในการตรวจจ ับช องของแผ นรห ัสล อที ่หนาไม เก ิน 5 ม ิลล ิเมตร

 มี เอาต พุ ต 2 แบบคื อ แบบสั ญญาณตรง (AO) และแบบผ านวงจรเปรี ยบเที ยบ (DO)
แนะนํ าให เลื อกใช เอาต พุ ต AO

 ใช ไฟเลี้ ยงย านกว างตั้ งแต  +3 ถึ ง +5V

 มี  LED แสดงสถานะการทํ างาน

 แผ นรหั สล อเป นวงกลมขนาดเส นผ านศู นย กลาง 20 มิ ลลิ เมตร มี ช องสํ าหรั บตรวจจั บ
20 ช อง สวมเข ากั บแกนหมุ นของชุ ดเฟ องขั บมอเตอร ไฟตรงรุ น BO1 หรื อ BO2 ได โดยตรง

 ขนาดของแผงวงจร 32 x 14 มิ ลลิ เมตร

รู ปที่  1 แสดงส วนประกอบของชุ ดแผงวงจร
ตรวจจ ับรห ัสล อและมอเตอร ที ่ใช งานร วมก ัน
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2. แนวทางการใช งาน
รู ปที่  2 แสดงตั วอย างการติ ดตั้ งแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อและแผ นรหั สล อเข ากั บแกนหมุ น

ของช ุดเฟ องข ับมอเตอร เพื ่อใช งานในหุ นยนต  RQ-BOT (หนึ ่งในหุ นยนต ต ัวอย างของช ุด Robo-Creator
XT ที่ ใช แผงวงจร ATX2 ในการควบคุ มการทํ างาน) สํ าหรั บวั ดระยะทางการเคลื่ อนที่ ของหุ นยนต 
โดยต อสายสั ญญาณจากช อง AO เข ากั บจุ ดต อพอร ต 18/INT ซึ่ งเป นอิ นพุ ตของสั ญญาณอิ นเตอร รั ปต 
จากภายนอกของแผงวงจร ATX2 ในร ูปที ่ 3 เป นอ ีกต ัวอย างหนึ ่งในการต ิดตั ้งเพื ่อใช งานแผงวงจร ZX-
ENCODER

ร ูปที ่ 3 แสดงการต ิดตั ้งแผงวงจร ZX-ENCODER และแผ นรห ัสล อเข าก ับแกนหม ุนด านในของมอเตอร 

รู ปที่  2 แนวทางการติ ดตั้ งแผงวงจร
ตรวจจ ับรห ัสล อและแผ นรห ัสล อพลาสต ิก
เข าก ับแกนหม ุนของมอเตอร ในหุ นยนต 
RQ-BOT

แผ นรหั สล อ
20 ช อง

แผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ

แกนหมุ นของมอเตอร 
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ร ูปที ่ 4 การว ัดระยะทางด วยแผงวงจรตรวจจ ับรห ัสล อและแผ นรห ัสล อพลาสต ิกในหุ นยนต  RQ-BOT

ในการทํ างานกั บแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อจํ าเป นอย างยิ่ งที่ แผงวงจรควบคุ มจะต องอ านค า
จากการตรวจจั บและนํ าไปประมวลผลให เร็ วที่ สุ ด เนื่ องจากต องการทราบว า ขณะนี้ หุ นยนต เคลื่ อน
ที ่ไปได ระยะทางเป นเท าใด ยิ ่งหุ นยนต เคลื ่อนที ่ด วยความเร ็ว การตรวจจ ับและการตอบสนองต องเร ็ว
ให ท ันก ัน ม ิเช นนั ้น ค าของการน ับส ัญญาณจะผ ิดพลาด ท ําให การควบค ุมต ําแหน งม ีความคลาดเคลื ่อน
ได  ดั งมี แนวทางการคํ านวณเพื่ อตรวจสอบระยะทางของการเคลื่ อนที่ ด วยการตรวจจั บรหั สล อแสดง
ในรู ปที่  4 หากทราบขนาดเส นผ านศู นย กลางของล อ ซึ่ งในที่ นี้ คื อ 5.7 เซนติ เมตร ระยะทางเมื่ อล อ
หมุ นไป 1 รอบคื อ D หรื อเท ากั บ 3.14 x 5.7 = 17.898 หรื อประมาณ 17.90 เซนติ เมตร

อิ นพุ ตดิ จิ ตอลที่ มี การตอบสนองได เร็ วที่ สุ ดของแผงวงจร ATX2 และ  POP-X2 คื อ อิ นพุ ต
อิ นเตอร รั ปต  ซึ่ งก็ ต อ จุ ดต อพอร ต 18/INT สํ าหรั บแผงวงจร ATX2 และ POP-X2 มี อิ นพุ ตตอบสนอง
การอิ นเตอร รั ปต จากภายนอกทั้ งสิ้ น 3 จุ ดต อคื อ

 2/RXD1 (ของ  POP-X2 คื อ 2/RxD) เป นอิ นพุ ตอิ นเตอร รั ปต ช อง 0 หรื อ INT0

 3/TXD1 (ของ  POP-X2 คื อ 3/TxD)เป นอิ นพุ ตอิ นเตอร รั ปต ช อง 1 หรื อ INT1

 18/INT (เหมื อนกั บ  POP-X2) เป นอิ นพุ ตอิ นเตอร รั ปต ช อง 2 หรื อ INT2

การต อใช งานกั บแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ ZX-ENCODER จึ งต องต อกั บขาพอร ตทั้ งสามขา
นี้ เท านั้ น ดั งแสดงในรู ปที่  5
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โดยปกต ิหากใช แผงวงจรตรวจจ ับรห ัสล อช ุดเด ียวจะต อสายส ัญญาณเข าที ่จ ุดต อพอร ต 18/INT
เนื ่องจากอ ีก 2 จ ุดต อนั ้นควรใช งานก ับอ ุปกรณ สื ่อสารอน ุกรม อาท ิ โมด ูลกล อง Pixy หร ือโมด ูล สื ่อสาร
ข อม ูลอน ุกรมไร สายอย างบล ูท ูธหร ือ WiFi จะท ําให ใช งานแผงวงจร ATX2 และ POP-X2 ได อย างม ี
ประส ิทธ ิผลมากกว า

3. ฟ งก ชั่ นของโปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino IDE 1.7.10 ที่ ใช กั บ
ZX-ENCODER

ในไฟล ไลบราร ี ATX2.h ที ่มาก ับช ุดซอฟต แวร  Arduino IDE 1.7.10 ที ่ใช ก ับช ุดหุ นยนต  Robo-
Creator XT หรื อไฟล  popx2.h สํ าหรั บชุ ดหุ นยนต  POP-BOT  X2 ได บรรจุ ฟ งก ชั่ นโปรแกรมภาษา C/
C++ เพื่ อใช งานกั บแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อไว แล ว ดั งมี รายละเอี ยดที่ ควรทราบดั งนี้ 

ร ูปที ่ 5 การต อแผงวงจรตรวจจ ับรห ัสล อ ZX-ENCODER ก ับแผงวงจร ATX2 และ POP-X2
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3.1 encoder

เป นฟ งก ชั่ นอ านค าจากแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ ZX-ENCODER

ร ูปแบบ

ม ีสองร ูปแบบค ือ
unsigned int encoder(int channel);

ใช อ านค ารหั สล อจากขาพอร ตที่ ต องการ ประกอบด วยขาพอร ต 2, 3 และ 18 ของแผงวงจร ATX2 และ
POP-X2

void encoder(int channel,unsigned int preloadValue);

ใช ตั ้งค าเร่ิ มต นของการน ับรห ัสล อ

พาราม ิเตอร 
CH - ขาพอร ตอิ นพุ ตอิ นเตอร รั ปต ของแผงวงจร ATX2 และ  POP-X2 ประกอบด วย ขา 2, 3 และ 18

การคื นค า
จํ านวนน ับสะสมที ่ได จากแผงวงจรตรวจจั บรห ัสล อ ZX-ENCODER เป นเลขจํ านวนเต ็ม

ตั วอย างที่  1
encoder(2); // อ านค าของแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อจากขาพอร ต 2/INT0 ในเวลาใดๆ

encoder(2,0); // ล างค าการนั บรหั สล อของแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อจากขาพอร ต 2/INT0
// ให เริ่ มต นที่  0 จากนั้ นทํ าการอ านค าต อไป

encoder(3,50); // กํ าหนดค าเริ่ มต นการนั บรหั สล อของแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ
// จากขาพอร ต 3/INT1 เป น 50 จากนั้ นทํ าการอ านค าต อเนื่ องไป

3.2 encoder_reset

ใช รี เซตค าการนั บที่ ได จากแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ ZX-ENCODER ซึ่ งเชื่ อมต อกั บขาพอร ต
ของแผงวงจร POP-X2 ที่ กํ าหนด

ร ูปแบบ
unsigned int encoder_reset(int channel);

พาราม ิเตอร 
CH - ขาพอร ตอิ นพุ ตอิ นเตอร รั ปต ของแผงวงจร ATX2 และ  POP-X2 ประกอบด วย ขา 2, 3 และ 18

การคื นค า
เป น 0
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ตั วอย างที่  2  ทดสอบอ านค าจากแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ ZX-ENCODER
(1) ติ ดตั้ งชุ ดเฟ องขั บมอเตอร ไฟตรงแบบ BO-1 ที่ มี  2 แกนหรื อ 2 เอาต พุ ตให มั่ นคง

(2) น ําแผ นรห ัสล อสวมเข าก ับแกนหม ุนด านในของช ุดเฟ องข ับมอเตอร ไฟตรงแบบ BO-1

(3) นํ าแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ ZX-ENCODER ติ ดตั้ งเข ากั บแผ นรหั สล อ  โดยให แผ นรหั สล ออยู ระหว าง
ร องตรวจจั บแสงของแผงวงจรตรวจจั บรห ัสล อ ZX-ENCODER พอด ี ด ังร ูป

(4) ต อสายสั ญญาณจากแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ ZX-ENCODER เข าที่ พอร ต 18 ของแผงวงจร POP-X2

(5) ต อสายไฟของมอเตอร เข าที่ เอาต พุ ต DC MOTOR ช อง 1 ของแผงวงจร POP-X2

(6) เขี ยนโปรแกรมทดสอบดั งนี้ 

#include <popx2.h>
void setup()
{

glcdClear();
setTextSize(2); // เลื อกขนาดตั วอั กษรเป น 2x
glcd(1,1,"Encoder"); // แสดงข อความ
glcd(2,1,"Testing"); // แสดงข อความ
setTextSize(4); // เลื อกขนาดตั วอั กษรเป น 4x
encoder_reset(18); // ล างค าการนั บของแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อที่ ขาพอร ต 18

}
void loop()
{

motor(1,4); // ขั บมอเตอร ช อง 1 ดั วยกํ าลั ง 4% (เปลี่ ยนค าได )
int counts = encoder(18); // เก ็บค าการน ับของแผงวงจรตรวจจั บรห ัสล อที ่ขาพอร ต 18 ลงในต ัวแปร
glcd(2,1,"%d      ",counts); // แสดงค าการนั บที่ จอแสดงผล

}
เมื่ อรั นโปรแกรม มอเตอร จะถู กขั บให หมุ นอย างช าๆ ที่ จอแสดงผลของแผงวงจร POP-X2 จะแสดงข อความ
และค าการนั บสั ญญาณที่ ได จากแผงวงจรตรวจจั บรหั สล อ โดยเริ่ มต นจาก 0 ไปอย างต อเนื่ อง
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ตั วอย างที่  3 ใช กั บหุ  นยนต  RQ-BOT

#include <ATX2.h> // ผนวกไฟล ไลบรารี หลั ก
void setup()
{}
void loop()
{

sw_OK_press(); // รอการกดสวิ ตช  OK
glcdClear(); // ล างจอแสดงผล
FD(50);
while (encoder(18)<40); // ค าการนั บน อยกว า 40

// แสดงว า ยั งไม ครบรอบหรื อยั งไม ได ระยะทาง 17.75 ซม.
encoder(18,0); // เคลี ยร ค าการนั บ
BK(100); // เมื่ อค าที่ ตรวจจั บได เท ากั บ 40 ให ถอยหลั งส้ั นๆ เพื่ อเตรี ยมหยุ ด
delay(20); // หน วงเวลาส้ั นๆ 0.02 วิ นาที 
AO(); // หยุ ดการขั บมอเตอร ทั้ งหมด

}

ในการทดสอบนี้ ต องการให หุ นยนต  RQ-BOT หยุ ดเคลื่ อนที่ เมื่ อเคลื่ อนที่ ได ระยะทาง 17.75 เซนติ เมตร

เทคนิ คที ่ใช ในการหยุ ดการเคล่ื อนที่ ท ันที ค ือ การส่ั งให หุ นยนต ถอยหลั งด วยกํ าลั งสุ งสุ ดเป นเวลาส้ั นๆ แล ว

ตามด วยคํ าส่ั ง AO(); เพื่ อหยุ ดการขั บมอเตอร ทั้ งหมด
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รายละเอี ยดที่ ปรากฏในเอกสารนี้ ได ผ านการตรวจทานอย างละเอี ยดและถ วนถี่  เพื่ อให มี ความสมบู รณ และ
ถ ูกต องมากที ่ส ุดภายใต เงื ่อนไขและเวลาที ่พ ึงม ีก อนการจ ัดพ ิมพ เผยแพร  ความเส ียหายอ ันอาจเก ิดจากการน ําข อม ูล
ในหน ังส ือเล มนี ้ไปใช  ทางบร ิษ ัท อ ินโนเวต ีฟ เอ ็กเพอร ิเมนต  จ ําก ัด ม ิได ม ีภาระในการร ับผ ิดชอบแต ประการใด
ความผ ิดพลาดคลาดเคลื ่อนที ่อาจม ีและได ร ับการจ ัดพ ิมพ เผยแพร ออกไปนั ้น ทางบร ิษ ัทฯ จะพยายามชี ้แจงและแก ไข
ในการจ ัดพ ิมพ ครั ้งต อไป
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