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การดั บไฟด วยลมเป นหนึ่ งในภารกิ จที่ หุ นยนต ดั บเพลิ งยุ วชนต องกระทํ า สํ าหรั บหุ นยนต 
FireBOT ต ิดตั ้งวงจรข ับมอเตอร ใบพ ัดที ่สามารถสร างลมเป าที ่แรงพอเพื ่อด ับไฟจากเปลวเท ียน การข ับ
วงจรนี้ ทํ าได ไม ยาก โดยส งสั ญญาณลอจิ ก “1” ไปยั งขาพอร ต 13/SV1 มอเตอร ไฟตรงบนแผงวงจร
จะทํ างาน ทํ าให ใบพั ดหมุ น หากต องการหยุ ดการหมุ นของใบพั ด ต องส งลอจิ ก “0” ไปยั งวงจรขั บ
มอเตอร ใบพ ัด

(A6.3.1) เป ดโปรแกรม Arduino1.0.7 เขี ยนโปรแกรมภาษา C ตามโปรแกรมที่  A6-3

(A6.3.2) จากนั ้นท ําการคอมไพล  แล วอ ัปโหลดไปย ังหุ นยนต  FireBOT ปลดสายต อคอมพ ิวเตอร ออก

(A6.3.3) รั นโปรแกรม แผงวงจร POP-X2 ของหุ นยนต  FireBOT แสดงข อความเพื่ อให กดสวิ ตช  OK
เพื ่อข ับมอเตอร ใบพ ัด

เมื ่อกดสว ิตช  มอเตอร ใบพ ัดจะท ํางาน ใบพ ัดหม ุนและเป าลม เมื ่อปล อยสว ิตช  วงจรข ับมอเตอร 
ใบพั ดจะหยุ ดทํ างาน ใบพั ดจะหมุ นช าลง จนหยุ ดในท่ี สุ ด
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#include <popx2.h>
void setup()
{

glcdMode(2); // เลื อกทิ ศทางการแสดงผลโหมด 2
setTextSize(2); // เลื อกขนาดตั วอั กษรเป น 2x
glcd(1,1,"Fan Test"); // แสดงข อความ
glcd(3,1,"Press OK>"); // แสดงข อความ

}
void loop()
{

if(sw_OK()) // ตรวจสอบการกดสวิ ตช  OK
{

out(13,1); // ถ ากด ขั บมอเตอร ใบพั ด
}
else
{

out(13,0); // ถ าไม กด ไม ขั บมอเตอร ใบพั ด
}

}

โปรแกรมที ่ A6-3 ไฟล  FireBOT_FanTest.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino ส ําหร ับทดสอบการข ับ
มอเตอร ใบพ ัดของหุ นยนต  FireBOT (จบ)
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โปรแกรมที ่ A6-4 ไฟล  FireBOT_FireFighting.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino ส ําหร ับทดสอบการ
ภารก ิจค นหาและด ับไฟของของหุ นยนต  FireBOT (ม ีต อ)



กิ จกรรมนี้ เป นการต อยอดจากกิ จกรรมที่  6-2 หุ นยนต  FireBOT ต องเคลื่ อนที่ เพื่ อค นหาแหล ง
ก ําเน ิดไฟ (อาจใช แหล งก ําเน ิดแสงแทน) เมื ่อพบแล ว จะท ําการด ับไฟด วยการส งส ัญญาณไปย ังวงจร
ข ับมอเตอร ใบพ ัด เพื ่อเป าลมไปย ังแหล งก ําเนิ ดไฟด วยเวลานานพอที ่จะให ไฟด ับ

การท ํางานทั ้งหมดจะเหม ือนก ับก ิจกรรมที ่ 6-2 เพ ียงเปลี ่ยนจากการแจ งเต ือนด วยเส ียงเป นการ
ข ับมอเตอร ใบพ ัดเพื ่อเป าลมแทน

(A6.4.1) เป ดโปรแกรม Arduino1.0.7 เขี ยนโปรแกรมภาษา C ตามโปรแกรมที่  A6-2

(A6.4.2) จากนั ้นท ําการคอมไพล  แล วอ ัปโหลดไปย ังหุ นยนต  FireBOT ปลดสายต อคอมพ ิวเตอร ออก

(A6.4.3) เตร ียมการจ ัดหาแหล งก ําเน ิดแสงที ่ม ีความสว างมากพอ (ใช เป นแหล งก ําเน ิดไฟสมมต ิ) อาจใช 
ไฟฉายแบบหลอดไฟไส  หร ือใช แสงไฟ LED ความสว างส ูงจากสมาร ตโฟนเมื ่อร ันแอปพล ิเคชั ่นเพื ่อท ําเป น
ไฟฉาย เพราะจะได ความเข มและความสว างใกล เค ียงก ับแสงเท ียน หรื อจะใช เที ยนไขจริ งแล วจุ ดไฟก็ 
ได  ทํ าการติ ดตั้ งแหล งกํ าเนิ ดไฟให มั่ นคง

#include <popx2.h>
int REF = 900; // กํ าหนดค าอ างอิ ง
void setup()
{

OK(); // รอการกดสวิ ตช  OK เพื่ อเร่ิ มทํ างาน
setTextSize(3); // เปล่ี ยนขนาดตั วอั กษรเป น 3x
setTextColor(GLCD_RED); // เลื อกสี ตั วอั กษรเป นสี แดง

}
void loop()
{

int left = analog(3); // อ านค าอะนาลอกช อง A3 มาเก็ บไว ในตั วแปร left
int right = analog(4); // อ านค าอะนาลอกช อง A4 มาเก็ บไว ในตั วแปร right
if(left>REF && right>REF) // ถ าค าของ left และ right มากกว าค าอ างอิ ง
{ // แสดงว า พบแหล งกํ าเนิ ดไฟอยู ตรงหน า

glcd(2,0,"DETECT!"); // แสดงข อความแจ งการตรวจพบ
ao(); // หุ นยนต หยุ ดเคลื่ อนที่ 
beep(); // ขั บเสี ยงแจ งเตื อน
out(13,1); // ขั บมอเตอร ใบพั ด 3 วิ นาที 
delay(3000);
out(13,0); // หยุ ดขั บมอเตอร ใบพั ด

  }



 POP-XT 159

else if(left<REF && right>REF) // ถ าค าของ left น อยกว าค าอ างอิ ง
{ // และค าของ right มากกว าค าอ างอิ ง

sr(60); // หุ นยนต หมุ นไปทางขวาด วยกํ าลั ง 60%
delay(20); // เป นเวลา 20 มิ ลลิ วิ นาที 
fd(60); // หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน าด วยกํ าลั ง 60%
delay(20); // เป นเวลา 20 มิ ลลิ วิ นาที 

}
else if(left>REF && right<REF) // ถ าค าของ left มากกว าค าอ างอิ ง
{ // และค าของ right น อยกว าค าอ างอิ ง

sl(60); // หุ นยนต หมุ นไปทางซ ายด วยกํ าลั ง 60%
delay(20); // เป นเวลา 20 มิ ลลิ วิ นาที 
fd(60); // หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน าด วยกํ าลั ง 60%
delay(20); // เป นเวลา 20 มิ ลลิ วิ นาที 

}
else
{

if(left>right) // ถ าค าของ left มากกว า right
{

sl(60); // หุ นยนต หมุ นไปทางซ ายด วยกํ าลั ง 60%
delay(20); // เป นเวลา 20 มิ ลลิ วิ นาที 
fd(60); // หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน าด วยกํ าลั ง 60%
delay(20); // เป นเวลา 20 มิ ลลิ วิ นาที 

}
else
{ // ในทางกลั บกั น หากค าของ left น อยกว า right

sr(60); // หุ นยนต หมุ นไปทางขวาด วยกํ าลั ง 60
delay(20); // เป นเวลา 20 มิ ลลิ วิ นาที 
fd(60); // หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน าด วยกํ าลั ง 60%
delay(20); // เป นเวลา 20 มิ ลลิ วิ นาที 

}
}

}

โปรแกรมที ่ A6-4 ไฟล  FireBOT_FireFighting.ino โปรแกรมภาษา C/C++ ของ Arduino ส ําหร ับทดสอบการ
ภารก ิจค นหาและด ับไฟของของหุ นยนต  FireBOT (จบ)
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(A6.3.4) น ําหุ นยนต มาวางบนพื ้นที ่ทดสอบ จากนั ้นกดสว ิตช  OK เพื ่อเริ ่มการท ํางาน

หุ นยนต จะเคลื ่อนที ่ตรงไฟข างหน าเป นหล ัก และคอยอ านค าจากแผงวงจรตรวจจ ับแสงทั ้งสอง
ด าน ทํ าการเปรี ยบเที ยบค า หากพบแสงที่ สว างกว าในด านใด หุ นยนต จะหมุ นตั วไปหา และเคลื่ อน
ที่ เพื่ อเข าใกล แหล งกํ าเนิ ดแสง (หรื อแหล งกํ าเนิ ดไฟ) นั้ น

เม่ื ออ านค าพบว า แผงวงจรตรวจจั บแสงทั้ งสองตั วอ านค าได มากกว าค าอ างอิ งคื อ 900 ทั้ งคู 
หุ นยนต  FireBOT จะถื อว า พบแหล งกํ าเนิ ดไฟแล ว หุ นยนต จึ งหยุ ดการเคลื่ อนที่  แสดงผลการตรวจ
จั บที่ จอแสดงผล และขั บมอเตอร ใบพั ดเพื่ อเป าลมไปยั งแหล งกํ าเนิ ดไฟเป นเวลา 3 วิ นาที  หากยั งไฟ
ยั งไม ดั บ ค าท่ี อ านได จากตั วตรวจจั บแสงจะยั งคงสู งอยู  หุ นยนต จะทํ าการเป าลมเพื่ อดั บซํ้ า
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