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5.3.2 โมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอล HMC5983
โมด ูลเข ็มท ิศด ิจ ิตอล HMC5983 เป นต ัวตรวจจ ับหน าที ่พ ิเศษราคาประหย ัดที ่ตรวจจ ับสนามแม 

เหล ็กโลก จ ึงน ํามาประย ุกต เป นต ัวตรวจจ ับท ิศทางเพื ่อช วยก ําหนดท ิศทางการเคลื ่อนที ่ของหุ นยนต ได 
เหมาะอย างยิ ่งส ําหร ับสนามแข งข ันหร ือพื ้นที ่ที ่ไม ม ีเส นก ําก ับ

5.3.2.1 การติ ดต้ั งเพื่ อใช งานโมู ลเข็ มทิ ศ HMC5983
เนื่ องจากโมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอล HMC5983 ตรวจจั บเส นแรงแม เหล็ กของแม เหล็ กขั้ วโลก

ดั งนั้ นการนํ าไปติ ดตั้ งเพื่ อใช งานในหุ นยนต หรื อโครงงานจะต องหลี กเลี่ ยงการใช โลหะ นั่ นคื อ ต อง
ยึ ดด วยสกรู และนอตพลาสติ ก หรื อวั สดุ ติ ดยึ ดอื่ นๆ ที่ ไม มี ส วนประกอบของโลหะ และจะต องติ ดตั้ ง
ให ห างจากมอเตอร ท ุกชน ิด ในร ูปที ่ 5-4 แสดงต ัวอย างของอ ุปกรณ ที ่ใช ประกอบในการต ิดตั ้งโมด ูลเข ็ม
ทิ ศอิ เล็ กทรอนิ กส กั บหุ นยนต  FireBOT ที่ ใช ในการแข งขั นหุ นยนต ดั บเพลิ ง (Fire Fighting Robot)

ร ูปที ่ 5-4 ต ัวอย างอ ุปกรณ ที ่ใช ต ิดตั ้งโมด ูลเข ็มท ิศ HMC5983
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5.3.2.2 การเชื่ อมต อโมดู ลเข็ มทิ ศ HMC5983 กั บแผงวงจร POP-X2

โมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอล HMC5983 ใช การติ ดต อผ านบั สสองสายหรื อ I2C โดยมี ค าแอดเดรสคื อ
0x3C  (เป นค าเดี ยวกั บโมดู ลเข็ มทิ ศเบอร  HMC5883L) เมื่ อนํ ามาเชื่ อมต อกั บแผงวงจร POP-X2 ให 
ทํ าการเชื่ อมต อขา SDA กั บจุ ดต อ SDA และ SCL ต อกั บจุ ดต อ SCL บนแผงวงจร POP-X2
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ร ูปที ่ 5-6 การต อวงจรเพื ่อทดสอบการท ํางานโมด ูลเข ็มท ิศก ับแผงวงจร POP-X2

ร ูปที ่ 5-5 ล ักษณะของสายส ัญญาณที ่ต อออกมาจากโมด ูลเข ็มท ิศ HMC5983 เพื ่อน ําไปต อก ับจ ุดต อบ ัส
I2C ของแผงวงจร POP-X2 สายแดง-ขาวจะต อเข าที ่จ ุดต อ SDA ส วนสายขาว-ด ําต อเข าที ่จ ุดต อ SCL
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ในรู ปที่  5-5 แสดงลั กษณะของสายสั ญญาณ 2 ชุ ดที่ ต อออกจากโมดู ล HMC5983 เพื่ อนํ าไป
ต อก ับแผงวงจร POP-X2 ในการสร างเป นหุ นยนต  FireBOT หร ือหุ นยนต ดั บเพล ิง ส วนร ูปที ่ 5-6 แสดง
การเชื่ อมต อเพื่ อใช งานจริ งกั บแผงวงจร  POP-X2

5.3.2.3 ฟ งก ชั่ นอ านค าทิ ศทางจากเข็ มทิ ศอิ เล็ กทรอนิ กส 

ในไฟล ไลบราร ี popx2.h บรรจ ุฟ งก ชั ่นส ําหร ับอ านค าจากโมด ูลเข ็มท ิศอ ิเล ็กทรอน ิกส  HMC5983
และย ังใช ได ก ับ HMC5883 ซึ ่งเป นโมด ูลเข ็มท ิศรุ นก อนเบอร  HMC5983 ประกอบด วย ฟ งก ชั ่นหล ัก 7 ต ัว

5.3.2.3.1 compass_factoryReset

เป นฟ งก ชั่ นตั้ งค าการทํ างานของโมดู ลเข็ มทิ ศ ให กลั บไปใช ค าที่ ได จากการทดสอบโดยผู จั ด
ทํ า (ในที่ นี้ คื อ INEX หรื อบริ ษั ท อิ นโนเวตี ฟ เอ็ กเพอริ เมนต  จํ ากั ด) ประกอบด วย ค ามุ มของสนามแม 
เหล็ กโลกที่ โมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอลตรวจจั บจากการทดสอบโดยวิ ศวกรของ INEX ภายใต สภาพแวด
ล อมและพื้ นที่ ทํ าการของ INEX ในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย

รู ปแบบ
compass_factoryReset()

การคื นค า
ค าม ุมของท ิศทางสนามแม เหล ็กโลกที ่ได จากการทดสอบโดยว ิศวกรของ INEX ในสํ าน ักงานใหญ ของ INEX

ในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่ อใช ในการอ างอิ ง มี ค า 0 ถึ ง 359 โดยค านี้ จะถู กเก็ บไว ในหน วยวคามจํ าอี อี พรอม
ของแผงวงจร POP-X2 เมื ่อม ีการเร ียกใช งานฟ งก ชั ่นนี ้

5.3.2.3.2 compass_scan

เป นฟ งก ชั ่นก ําหนดเวลาให โมด ูลเข ็มท ิศด ิจ ิตอลส ําหร ับท ําการเก ็บค าม ุมของท ิศทางสนามแม 
เหล ็กโลกในพื ้นที ่ใช งานในป จจ ุบ ัน เมื ่อเร ียกใช ฟ งก ชั ่นนี ้ต องท ําการหม ุนต ัวโมด ูลเข ็มท ิศให ครบรอบภาย
ในเวลาที ่ก ําหนด อาจหม ุนได หลายรอบ จากนั ้นจะท ําการเก ็บค าม ุมของท ิศทางสนามแม เหล ็กในพื ้นที ่
ใช งานนั ้นลงในหน วยความจ ําอ ีอ ีพรอมของระบบ ซึ ่งไม ส ูญหาย (หากไม ม ีการเข ียนข อม ูลไปท ับ) โดย
ใช ฟ งก ชั ่น compass_writeConfig เป นต ัวท ํางาน ท ําให เมื ่อตั ้งค าม ุมแล ว ค านี ้จะย ังอยู แม ว าจะปลด
ไฟเลี ้ยงหร ือป ดสว ิตช จ ายไฟเลี ้ยง ท ําให ไม จ ําเป นต องตั ้งค าม ุมบ อยๆ หากใช งานในพื ้นที ่เด ียวก ันซํ ้าๆ

อย างไรก ็ตาม หากเพิ ่งจ ัดหาหร ือจ ัดซื ้อโมด ูลเข ็มท ิศนี ้มาใช งานในครั ้งแรก ขอแนะน ําให เร ียกใช 
ฟ งก  ชั ่น compass_factoryReset เพื ่อตั ้งค าการท ํางานของโมด ูลเข ็มท ิศ ก อนทดสอบอ านค าต อไป

รู ปแบบ
int compass_scan(int scanTime)

พาราม ิเตอร 
scanTime - เป นค าเวลาที ่กํ าหนดให โมด ูลเข ็มท ิศเก ็บค าม ุมของท ิศทางสนามแม เหล ็กโลกรอบต ัว
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5.3.2.3.3 compass_read

เป นฟ งก ชั่ นอ านค ามุ มของทิ ศทางสนามแม เหล็ กโลกในป จจุ บั นจากโมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอล
HMC5983 โดยจะให ค าอย างถ ูกต องหากม ีการปร ับแต งหร ือ calibration ต ัวตรวจจ ับในพื ้นที ่ที ่ใช งาน
จร ิงด วยฟ งก ชั่ น compass_scan
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รู ปแบบ
int compass_read()

การคื นค า
คื นค ามุ ม 0 ถึ ง 359 องศา

ตั วอย างที่  5-56

เชื่ อมต อโมดู ล HMC5983 เข าที่ จุ ดต อพอร ต 8/SCL และ 9/SDA ของแผงวงจร POP-X2 ตามรู ปที่  5-3
จากนั ้นเข ียนโปรแกรมต อไปนี ้

#include <popx2.h> // ผนวกไฟล ไลบรารี หลั ก
int angle; // กํ าหนดตั วแปรเก็ บค ามุ มที่ อ านได จากเข็ มทิ ศอิ เล็ กทรอนิ กส 
void setup()
{

glcdClear(); // ล างจอภาพ
setTextSize(2); // กํ าหนดขนาดตั วอั กษรเป น 2 เท า
glcd(1,1,"Compass");

}
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void loop()
{

if (sw_OK())
{ // เข าสู โหมดปรั บแต งการตรวจจั บ

glcd(2,1,"Cal.   "); // แสดงข อความ
glcd(3,1,"in 10s.");
compass_factoryReset(); // ตั้ งค ามุ มทิ ศทางจากผู ผลิ ต
compass_scan(10000); // ฟ งก ชั ่นเก ็บค ามุ มท ิศทางสนามแม เหล ็กรอบต ัวโมด ูลเข ็มท ิศ

}
else
{

glcd(2,1,"Reading"); // แสดงข อความ
angle = compass_read(); // อ านค ามุ มจากเข็ มทิ ศดิ จิ ตอล ในแบบ 0 ถึ ง 359 องศา
glcd(3,1,"%d      ",angle); // แสดงค ามุ มในหน วยองศาบนจอแสดงผล
sleep(100); // หน วงเวลาเพื่ อการแสดงผล

}
}
การทดสอบ

(1) เมื ่อร ันโปรแกรม ให ทํ าการหม ุนตั วโมด ูลเข็ มทิ ศด ิจิ ตอล HMC5983 อย างช าๆ ในท ิศทางตามและ
ทวนเข็ มนาฬิ กาก็ ได ทางใดทางหนึ่ ง ระหว างนั้ นให ดู ค ามุ มที่ อ านได บนจอแสดงผลของแผงวงจร POP-X2
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หมายเหต ุ: ในการใช งานโมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอลอาจถู กรบกวนจากสนามแม เหล็ กภายนอกได  จึ งควร
หล ีกเลี ่ยงการต ิดตั ้งหร ือใช งานใกล ก ับบร ิเวณที ่สนามแม เหล ็กอาจเข ามารบกวนได ง าย



146    POP- X2

(2) หากค าที ่อ านได ไม ถ ูกต อง หร ือม ีแนวโน มว าอาจคลาดเคลื ่อนส ูง ให ท ําการปร ับแต งเข ็มท ิศโดย

(2.1) กดสวิ ตช  OK บนแผงวงจร POP-X2 จนกระทั่ งจอแสดงผลแสดงข อความ

Compass

Cal.

in 10s.

(2.2) ทํ าการหมุ นตั วโมดู ลเข็ มทิ ศให ครบรอบภายในเวลา 10 วิ นาที 

(2.3) หากยั งมี เวลาเหลื อ สามารถหมุ นตั วโมดู ลเพิ่ มรอบได 

(2.4) เมื ่อปร ับแต งเสร ็จแล ว โปรแกรมจะกล ับไปอ านค าม ุมในป จจุ บ ันที ่โมด ูลเข ็มท ิศตรวจจั บได ต อไป

5.3.2.3.4 compass_set_heading

เป นฟ งก ชั่ นกํ าหนดมุ มอ างอิ งจากตํ าแหน งมุ มป จจุ บั นที่ อ านได จากโมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอล
HMC5983 ให เป นต ําแหน ง 0 องศา ซึ ่งก ็ค ือ การตั ้งค าม ุมอ างอ ิง 0 องศาใหม นั ่นเอง
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รู ปแบบ
void compass_set_heading()
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5.3.2.3.5 compass_read_heading

เป นฟ งก ชั่ นอ านค ามุ มอ างอิ งที่ ใช กํ าหนดตํ าแหน งจากฟ งก ชั่ น compass_set_heading

รู ปแบบ
int compass_read_heading()

การคื นค า
- เป นค า 1 ถึ ง 180 ในกรณี ที่ ตํ าแหน งของโมดู ลเข็ มทิ ศอิ เล็ กทรอนิ กส เบี่ ยงเบนจากมุ มอ างอิ ง 0 องศา
ไปในท ิศตามเข ็มนาฬ ิกา

- เป นค า -1 ถึ ง -180 ในกรณี ที่ ตํ าแหน งของโมดู ลเข็ มทิ ศอิ เล็ กทรอนิ กส เบี่ ยงเบนจากมุ มอ างอิ ง 0 องศา
ไปในท ิศทวนเข ็มนาฬ ิกา

ตั วอย างที่  5-57

เชื่ อมต อโมดู ล HMC5983 เข าที่ จุ ดต อพอร ต 8/SCL และ 9/SDA ของแผงวงจร POP-X2 ตามรู ปที่  5-3
จากนั ้นเข ียนโปรแกรมต อไปนี ้

#include <popx2.h> // ผนวกไฟล ไลบรารี หลั ก
int angle; // กํ าหนดตั วแปรเก็ บค ามุ มที่ อ านได จากเข็ มทิ ศอิ เล็ กทรอนิ กส 
void setup()
{

glcdClear(); // ล างจอภาพ
setTextSize(2) // กํ าหนดขนาดตั วอั กษรเป น 2x
glcd(1,1,”Compass”);
glcd(2,1,”Heading”);
compass_set_heading(); // เก็ บค ามุ มอ างอิ ง 0 องศาเพื่ อใช คํ านวณทิ ศทางใหม 
glcd(3,1,”Set ready”);
setTextSize(3); // กํ าหนดขนาดตั วอั กษรเป น 2 เท า

}
void loop()
{

angle = compass_read_heading(); // อ านค ามุ มในแบบ -180 ถึ ง 180 องศารอบตั ว
// จากมุ มอ างอิ ง 0 องศา

glcd(3,2,"%d   ",angle); // แสดงค ามุ มในหน วยองศาบนจอแสดงผล
sleep(100); // หน วงเวลาแสดงผล

}
การทดสอบ

(1) เมื่ ออั ปโหลดโปรแกรมเสร็ จ ป ดสวิ ตช จ ายไฟเลี้ ยง ปลดสาย USB ออก

(2) นํ าโมดู ลเข็ มทิ ศไปวาง โดยหั นด านอ างอิ งหลั กของโมดู ลไปในทิ ศที่ ต องกํ าหนดให เป นมุ มอ างอิ ง
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(3) เป ดสวิ ตช จ ายไฟเลี้ ยงแก แผงวงจร POP-X2 โดยต องไม เปล่ี ยนแปลงตํ าแหน งของโมดู ลเข็ มทิ ศ

(4) รอสั กครู หนึ่ ง หน าจอแสดงผลข อความ Set ready แสดงว า โมดู ลเข็ มทิ ศได ทํ าการตั้ งค ามุ มอ าง
อิ งใหม ได แล ว และค าของมุ มที่ แสดงผลจะเป น 0

(5) การหมุ นตั วโมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอล HMC5983 อย างช าๆ ในทิ ศทางตามและทวนเข็ มนาฬิ กาก็ ได 
ทางใดทางหนึ่ ง ระหว างนั้ นให ดู ค ามุ มที่ อ านได บนจอแสดงผลของแผงวงจร POP-X2 จะแสดงค าม ุมใน
แบบ -180 ถึ ง 180 องศารอบตั วโมดู ลเข็ มทิ ศอย างต อเนื่ อง

5.3.2.3.6 compass_writeConfig

เป นฟ งก ชั ่นเข ียนค าม ุมอ างอ ิงที ่ได จากการหม ุนเข ็มท ิศครบรอบ 360 องศา เพื ่อเก ็บลงในหน วย
ความจํ าอี อพรอมของระบบ ซึ่ งไม สู ญหาย (หากไม มี การเขี ยนข อมู ลไปทั บ) ทํ าให เมื่ อตั้ งค ามุ มแล ว
ค านี ้จะย ังอยู แม ว าจะปลดไฟเลี ้ยงหร ือป ดสว ิตช จ ายไฟเลี ้ยง ท ําให ไม จ ําเป นต องตั ้งค าม ุมอ างอ ิงบ อยๆ
หากใช งานในพื้ นที่ เดี ยวกั นซํ้ าๆ

รู ปแบบ
void compass_writeConfig()

5.3.2.3.7 compass_readConfig

เป นฟ งก ชั ่นอ านค าม ุมอ างอ ิงที ่ได จากการทํ างานของฟ งก ชั ่น compass_writeConfig หร ือ
compass_scan ซึ่ งเก็ บไว ในหน วยความจํ าอี อี พรอม ควรเรี ยกใช ฟ งก ชั้ นนี้ ในส วนของ setup()
ตอนต นของโปรแกรม

รู ปแบบ
int compass_readConfig()

การคื นค า
คื นค ามุ ม 0 ถึ ง 359 องศา
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