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อ ีกหนึ ่งต ัวตรวจจ ับหน าที ่พิ เศษที ่ต ิดตั ้งลงในหุ นยนต  FireBOT คื อ โมดู ลเข ็มทิ ศด ิจิ ตอลเบอร 
HMC5983 ผู พั ฒนาสามารถใช ประโยชน จากความสามารถของเข็ มทิ ศน้ี ในการกํ าหนดทิ ศทางและ
ต ําแหน งในการเคลื ่อนที ่ของหุ นยนต ได  โดยไม ต องใช เส น และย ังท ํางานร วมก ับแผงวงจรตรวจจ ับรห ัส
ล อได  ท ําให หุ นยนต  FireBOT เคลื ่อนที ่ในพื ้นที ่ที ่ไม เส นและม ีล ักษณะเป นเขาวงกตได อย างม ีประส ิทธ ิ
ภาพ ภายใต ข อจ ําก ัดต องไม ม ีการรบกวนจากแหล งก ําเน ิดสนามแม เหล ็กธรรมชาต ิ หร ือสนามแม เหล ็ก
ไฟฟ า

หุ นยนต  FireBOT ม ีการเชื ่อมต อก ับโมด ูลเข ็มทิ ศด ิจ ิตอลผ านจุ ดต อบ ัส I2C ด ังนี ้

 ต อขาพอร ต 8/SCL เข ากั บขา SCL ของโมดู ลเข็ มทิ ศ HMC5983

 ต อขาพอร ต 9/SDA เข ากั บขา SDA ของโมดู ลเข็ มทิ ศ HMC5983

ก อนการท ํางานในแต ละครั ้งควรม ีการปร ับแต งโมด ูลเข ็มท ิศด วยฟ งก ชั ่น compass_scan(); และหาก
ม ีความต องการตั ้งค าม ุมอ างอ ิงหร ือ  heading ใหม  ก ็ท ําได  ด วยการใช ฟ งก ชั ่น compass_set_heading();
ทั ้งหมดนั ้นบรรจ ุไว ในไฟล ไลบราร ี popx2.h ไว พร อมใช งานแล ว

ร ูปที ่ A5-1 แสดงต ําแหน งและการต ิดตั ้งโมด ูลเข ็มท ิศ HMC5983 ของหุ นยนต  FireBOT
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โปรแกรมที ่ A5-1 ไฟล  FireBOT_CompassCal.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino1.0 ส ําหร ับทดสอบ
การปร ับแต งโมด ูลเข ็มท ิศด ิจ ิตอลของหุ นยนต  FireBOT



(A5.1.1) เป ดโปรแกรม Arduino1.0.7 เขี ยนโปรแกรมภาษา C ตามโปรแกรมที่  A5-1

(A5.1.2) จากนั ้นท ําการคอมไพล  แล วอ ัปโหลดไปย ังหุ นยนต  FireBOT ปลดสายต อคอมพ ิวเตอร ออก

(A5.1.3) วางหุ นยนต บนพื ้น ที ่หน าจอแสดงข อความ

Compass Calibrate!

press OK

(A5.1.4) กดสวิ ตช  OK

หุ นยนต จะเริ ่มหมุ นตั วทางขวา ประมาณ 10 วิ นาที  เพื ่อให โมดู ลเข็ มทิ ศทํ าการอ านค ามุ มทิ ศ
ทางสนามแม เหล ็กโลกของพื ้นที ่ทดสอบ และบ ันทึ กค าเก็ บไว ในหน วยความจํ า

เมื ่อครบ 10 ว ินาท ี หุ นยนต จะหย ุดเคลื ่อนที ่ แล วแสดงค าของม ุมท ิศทางที ่ระบ ุถ ึงต ําแหน งของ
หุ นยนต  FireBOT เม่ื ออ างอิ งกั บสนามแม เหล็ กโลก

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

glcdMode(2); // เลื อกทิ ศทางการแสดงผลโหมด 2
glcd(0,0,"Compass Calibrate!"); // แสดงข อความ
glcd(1,0,"press OK"); // แสดงข อความให กดสวิ ตช  OK
sw_OK_press(); // รอการกดสวิ ตช  OK
beep(); // ขั บเสี ยงแจ งความพร อม
sr(20); // หุ นยนต หมุ นขวาด วยกํ าลั ง 20%
compass_factoryReset(); // เรี ยกค ามุ มทิ ศทางจากผู ผลิ ต
compass_scan(10000); // โมดู ลเข็ มทิ ศอ านค ามุ มทิ ศทางรอบตั ว 10 วิ นาที 
ao(); // หุ นยนต หยุ ดเคลื่ อนที่ 
glcdClear(); // ล างข อความที่ จอแสดงผล

}
void loop()
{

glcd(0,0,"compass = %d      ",compass_read()); // แสดงค ามุ มทิ ศทางสนามแม เหล็ กโลก
}
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(A5.1.5) ทดลองหม ุนหุ นยนต ไปทางซ ายหร ือขวา แล วด ูค าม ุมท ิศทางที ่อ านได บนจอแสดงผลของหุ นยนต 

จะเห็ นว า โมดู ลเข็ มทิ ศอ านค าได  0 ถึ ง 359 องศา อย างไรก็ ตาม ค าท่ี ได อาจมี ความคลาด
เคลื ่อนได  เนื่ องจากการรบกวนจากแหล งกํ าเนิ ดสนามแม เหล็ กอื ่นๆ ที่ อยู รอบๆ ตั วหุ นยนต 

จากน้ี ไป หากใช งานหุ นยนต  FireBOT ในพื้ นท่ี เดิ ม ก็ ไม ต องปรั บแต งค ามุ มอ างอิ งกั บสนาม
แม เหล็ กโลกอี กต อไป
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โปรแกรมที ่ A5-2 ไฟล  FireBOT_CompassHeadingSet.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino1.0 ส ําหร ับ
ทดสอบการปร ับม ุมอ างอ ิง 0 องศาใหม แก โมด ูลเข ็มท ิศด ิจ ิตอลของหุ นยนต  FireBOT

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

OK(); // รอการกดสวิ ตช  OK เพื่ อเริ่ มทํ างาน
glcdClear();
glcdMode(2); // เลื อกทิ ศทางการแสดงผลในโหมด 2
compass_set_heading(); // ตั้ งค ามุ มอ างอิ งใหม 

}
void loop()
{

glcd(0,0,"head = %d      ",compass_read_heading()); // แสดงค ามุ มทิ ศทางเมื่ อเที ยยบกั บมุ มอ างอิ งใหม 
}



(A5.2.1) เป ดโปรแกรม Arduino1.0.7 เขี ยนโปรแกรมภาษา C ตามโปรแกรมที่  A5-2

(A5.2.2) จากนั ้นท ําการคอมไพล  แล วอ ัปโหลดไปย ังหุ นยนต  FireBOT ปลดสายต อคอมพ ิวเตอร ออก

(A5.2.3) ที ่หน าจอแสดงข อความต อนรั บ และแจ งให กดสว ิตช  OK ในตอนนี ้ย ังไม ต องกดสว ิตช ใดๆ

(A5.2.4) น ําหุ นยนต ไปวางบนพื ้นที ่ทดสอบ และเล ือกต ําแหน งที ่ต องการก ําหนดให เป นจ ุดอ างอ ิงของ
มุ ม 0 องศาใหม 

(A5.2.5) เม่ื อเล ือกตํ าแหน งที ่ต องการได แล ว กดสวิ ตช  OK

แผงวงจรควบค ุมจะต ิดต อโมด ูลเข ็มท ิศด ิจ ิตอล เพื ่อก ําหนดให ต ําแหน งในขณะนั ้นเป นม ุมอ างอ ิง
0 องศาใหม  จากนั ้นท ําการอ านค าแล วแสดงผลมาย ังจอแสดงของหุ นยนต  FireBOT จะเห ็นข อความ

heads = 0
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(A5.2.6) ทดลองหม ุนหุ นยนต ไปทางซ ายหร ือขวา แล วด ูค าม ุมท ิศทางที ่อ านได บนจอแสดงผลของหุ นยนต 

หากหมุ นหุ นยนต ไปทางขวา ค ามุ มท่ี ได จะมี ค า 0 ถึ ง 179 องศา ถ ายั งหมุ นต อไป จะแสดง
ค าติ ดลบ เป น -180 และเพิ่ มขึ้ นจนกลั บมาเป น 0 เมื่ อหมุ นครบรอบ

หากหมุ นหุ นยนต ไปทางซ าย ค ามุ มที่ ได จะมี ค าเป นลบคื อ 0 ถึ ง -180 องศา ถ ายั งหมุ นต อไป
จะแสดงค าบวกเป น 179 และลดลงจนกลั บมาเป น 0 เม่ื อหมุ นครบรอบ

อย างไรก ็ตาม ค าที ่ได อาจม ีความคลาดเคลื ่อนได  เนื ่องจากการรบกวนจากแหล งก ําเน ิดสนาม
แม เหล ็กอื ่นๆ ที ่อยู รอบๆ ต ัวหุ นยนต  หากใช งานหุ นยนต  FireBOT ในพื ้นที ่เด ิมและท ิศทางอ างอ ิงเด ิม
ก ็ไม ต องปร ับแต งค าม ุมอ างอ ิงอ ีกต อไป
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#include <popx2.h>
void setup()
{

OK(); // รอการกดสวิ ตช  OK เพื่ อเริ่ มทํ างาน
compass_set_heading(); // ตั้ งค ามุ มอ างอิ งใหม 

}
void loop()
{

glcdClear();
setTextSize(2);
glcd(2,1,"Moving..");
int angle = compass_read_heading(); // น ําค าม ุมอ างอิ งไปเก ็บไว ในต ัวแปร
if(angle>=-2 && angle<=2) // กํ าหนดขอบเขตในการตรวจสอบ
{  fd(60); } // หากตํ าแหน งของหุ นยนต อยู ในช วงมุ มทิ ศทางไม เกิ น +/-2 องศา

// ควบคุ มให หุ นยนต เคลื่ อนที่ ตรงไปข างหน า
else if(angle<-2) // ถ าตํ าแหน งของหุ นยนต มี ค าน อยกว า -2
{  sr(60);  } // หุ นยนต จะหมุ นขวาด วยกํ าลั ง 60% ในช วงส้ั นๆ
else if(angle>2) // ถ าตํ าแหน งของหุ นยนต มี ค ามากกว า +2
{  sl(60);  } // หุ นยนต จะหมุ นซ ายด วยกํ าลั ง 60% ในช วงส้ั นๆ

}




ในกิ จกรรมนี้ เป นการแสดงให เห็ นถึ งการใช งานโมดู ลเข็ มทิ ศดิ จิ ตอลในการควบคุ มตํ าแหน ง
และท ิศทางในการเคลื ่อนที ่ของหุ นยนต  FireBOT โดยเริ ่มต นจากการก ําหนดม ุมอ างอ ิง 0 องศา จากนั ้น
หุ นยนต จะเคลื่ อนที่ ไปพร อมๆ กั บตรวจสอบตํ าแหน งของตั วเองว า อยู ในทิ ศทางที่ มี ค ามุ มไม เกิ น 2
องศาจากม ุมอ างอ ิงหร ือไม  แผงวงจรควบค ุมจะพยายามควบค ุมให หุ นยนต เคลื ่อนที ่กล ับมาอยู ในท ิศ
ทางที ่ม ีค าม ุมไม เก ิน 2  องศาจากม ุมอ างอ ิง

(A5.3.1) เป ดโปรแกรม Arduino1.0.7 เขี ยนโปรแกรมภาษา C ตามโปรแกรมที่  A5-3

(A5.3.2) จากนั ้นท ําการคอมไพล  แล วอ ัปโหลดไปย ังหุ นยนต  FireBOT ปลดสายต อคอมพ ิวเตอร ออก

(A5.3.3) ที ่หน าจอแสดงข อความต อนรั บ และแจ งให กดสว ิตช  OK ในตอนนี ้ย ังไม ต องกดสว ิตช ใดๆ

โปรแกรมที ่ A5-3 ไฟล  FireBOT_CompassHeaingMove.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino1.0 ส ําหร ับ
ทดสอบควบค ุมการเคลื ่อนที ่ของหุ นยนต  FireBOT โดยใช โมด ูลเข ็มท ิศด ิจ ิตอล
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