
	 เมื่อพูดถึงโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติในยุคนี้	เกือบ	
100%	คงนึกถึงหุ่นยนต์ท่ีมีแผงวงจรควบคุมที่ต้องมีการ
เขียนโปรแกรม	 มีตัวตรวจจับที่หลากหลายทั้งพื้นฐานและ
ซับซ้อน	จนอาจลืมนึกไปว่า	หุ่นยนต์อัตโนมัติอาจเกิดขึ้นได้
จากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สุดแสนจะพื้นฐาน	ง่าย	ไม่ซับซ้อน	
ตรงไปตรงมา	ตามแนวคิดของระบบอัตโนมัติอย่างง่าย 
นั่นคือรับสัญญาณอินพุตจากตัวตรวจจับ	 ท�าการประมวล
ผลเพื่อตัดสินใจ	และสั่งงานเพื่อขับมอเตอร์ทางเอาต์พุต

	 การท�างานในรูปแบบเดียวกับหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบ
โปรแกรมได้อย่างง่ายท�าให้เกิดข้ึนได้โดยไม่ต้องใช้ไมโคร
คอนโทรลเลอร์หรือตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้	 อุปกรณ์ที่
น�ามาใช้คือ	ไอซีออปแอมป	์ที่น�ามาสร้างเป็นวงจรเปรียบ
เทียบแรงดันระหว่างแรงดันท่ีได้จากตัวตรวจจับกับแรงดัน
อ้างอิงของวงจรเอง	น�าผลการเปรียบเทียบนั้นไปควบคุม
ให้มอเตอร์ท่ีใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ท�างาน	หรือไม่
ท�างาน	จึงอาจกล่าวได้ว ่า	ไอซีออปแอมป์ท�างานเป็น	
“คอมพิวเตอร์แบบอะนาลอก” (analog computer) 

	 โครงงานหุ่นยนต์	 iBEAM	 ที่น�ามาเสนอนี้	 ใช้แนวคิด

รูปที่ 1 ไดอะแกรมการท�างานของหุ่นยนต์ iBEAM

ดังกล่าว	 โดยมีหัวใจหลักคือ	 แผงวงจร iBEAM	 ที่ใช้ไอซีออปแอมป์เป็น
อุปกรณ์ส�าคัญท�างานร่วมกับแผงวงจรตรวจจับเส้น	(น�าเสนอเป็นโครง
งานให้ได้สร้างกันในวารสาร	TPE	ฉบับเดียวกันน้ี)	และอุปกรณ์ทางกล
อย่างง่าย	 ได้เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นด�าแบบอัตโนมัติ	โดยไม่มีไมโคร
คอนโทรลเลอร์	ไม่มีการเขียนโปรแกรม	หรือเป็น	Non-programmable	
robot	แบบหนึ่ง	ดังแสดงไดอะแกรมการท�างานในภาพรวมตามรูปที่	1

การท�าางานของวงจร iBEAM
	 	 รูปที่	2	เป็นวงจรทั้งหมดของแผงวงจร	 iBEAM	 หัวใจหลักของวงจร
คือ	IC1	ไอซีออปแอมป์ก�าลัง	(power	Op-Amp)	เบอร์	L272M	ต่อเป็นวงจร	
เปรียบเทียบแรงดัน	โดยภายใน	IC1	มีไอซีออปแอมป์	2	ชุด	แต่ละชุดจะรับ
สัญญาณจากตัวตรวจจับและขับมอเตอร์ไฟตรง	1	ตัว	

รหัสสินค้า  : 8000448 

ราคา :  590 บาท

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นอัตโนมัติจากวงจร

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ท�างานได้โดยไม่ต้อง
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บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำ กัด
108 ซ.สุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-27477001-4 โทรสาร 0-2747-7005
Email : sale@inex.co.th  /  URL : www.inex.co.th

บอร์ดควบคุมของหุ่นยนต์ iBEAM เป็นบอร์ดที่ใช้ใน
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบไม่มีโปรแกรม
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คุณสมบัติทางเทคนิคของแผงวงจร iBEAM
•	ขับมอเตอร์ไฟตรง	+3V	ถึง	+6V	ได้	2	ตัว

•	มีจุดต่อตัวตรวจจับเส้น	2	ช่อง	

•	มีปุ่มปรับความไวในการตรวจจับเส้น	2	ตัว

•	ใช้ไอซีออปแอมป์ก�าลัง	(power	Op-Amp)	ในการขับมอเตอร์

•	ท�างานได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

•	ใช้ไฟเลี้ยงย่านกว้าง	+3V	ถึง	+9V	ต้องการกระแสไฟฟ้า	500mA	
เมื่อขับมอเตอร์

•	ท�างานกับแผงวงวงจรตรวจจับเส้นได้	2	ชุด	(มีในชุด)

•	แหล่งจ่ายไฟเป็นแบตเตอรี่	AA	4	ก้อน	(แนะน�าแบบอัลคาไลน์)

	 อินพุตไม่กลับเฟส	(+)	ของออปแอมป์แต่ละชุดจะต่อกับแผงวงจร
ตรวจจับแสงสะท้อนอินฟราเรด	 ZX-03	 ซึ่งในที่นี้ถูกใช้เป็นตัวตรวจจับเส้นสี
ด�า	ในขณะที่อินพุตกลับเฟส	(-)	ต่อกับต้วต้านทานปรับค่าได้	VR1	หรือ	VR2	
ซึ่งใช้เป็นแหล่งก�าเนิดแรงดันอ้างอิงเพ่ือเปรียบเทียบกับแรงดันที่ได้จากแผง
วงจรตรวจจับเส้น	

	 เมื่ออินพุตไม่กลับเฟสได้รับแรงดันมากกว่าขาอินพุตกลับเฟส	
เอาต์พุตของออปแอมป์ในชุดนั้นๆ	จะเป็นแรงดันบวกสูงเกือบเท่าไฟเลี้ยง	
ท�าให้ใช้ขับมอเตอร์ไฟตรงที่ต่ออยู่ที่เอาต์พุตได้	 ในทางตรงข้าม	 หากแรงดัน
จากแผงวงจรตรวจจับเส้นน้อยกว่าแรงดันอ้างอิงท่ีก�าหนดโดย	VR1	หรือ	
VR2	 เอาต์พุตของออปแอมป์จะเป็น	 0V	 มอเตอร์ไฟตรงที่ต่อกับเอาต์พุตจะ
ไม่ท�างาน	

	 ดังนั้น	เมื่อน�าวงจรเปรียบเทียบแรงดันทั้งสองชุดนี้ไปใช้ในการควบคุม
มอเตอร์	โดยใช้ผลการท�างานของแผงวงจรตรวจจับเส้นท้ังสองชุดเป็นตัว
ก�าหนดเงื่อนไขในการท�างาน

รูปที่ 2 วงจรของแผงวงจรควบคุมหุ่นยนต์ iBEAM
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	 วงจรนี้ขับมอเตอร์ไฟตรงขนาด	 3	 ถึง	 6V	 ได้	 2	 ตัว	 โดยในโครงงานนี้
เลือกใช้มอเตอร์พร้อมชุดเฟืองขับรุ่น	BO1	อัตราทด	120:1	หรือหากต้องการ
ให้มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้น	อาจเลือกใช้รุ่นอัตราทด	87:1	มาแทนได้	

	 ไฟเลี้ยงของวงจรนี้มาจากแบตเตอรี่	โดยใช้ได้ในย่านกว้างต้ังแต่	3	
ถึง	9V	แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์หรือแบบประจุได้	จะเป็นแบบ 
นิเกิลเมตัลไฮไดร์หรือลิเธียมโพลีเมอร์	 (Li-Po)	 ก็ได้	 หากใช้แบบ	 Li-Po	 ไม่
ควรใช้เกิน	2	เซลหรือ	7.4V	กระแสไฟฟ้าตั้งแต่	1000mAH	ขึ้นไป	

	 (1)	เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดตามรูปที่	3

รูปที่ 3 อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบหุ่นยนต์ iBEAM

การสร้าง



	 (2)	น�าฉากโลหะยึดกับแผ่นกริด	ด้วยสกรูหัวตัด	 3	 x	 6	 มม.	 และ
นอต	3	มม.	ตามรูปที่	7	

รูปที่ 4

	 (3)	 ยึดฉากโลหะเข้ากับชุดเฟืองขับมอเตอร์	BO-1	 ด้วยสกรู	 3	 x	 25	
มม.	 และนอต	3	มม.	หันด้านแกนหมุนของมอเตอรออกด้านนอกดังรูปที่	5

รูปที่ 5

	 (4)	น�าชิ้นต่อมุมป้าน	2	ชิ้นยึดกับแผ่นกริดที่ท�าหน้าที่เป็นฐานของหุ่น
ยนต์	 เพื่อประคองโครงหุ่นยนต์ให้อยู่ในแนวระนาบ	 โดยร้อยสกรู	 3	 x	 10	
มม.ไว้ก่อน	 จากนั้นเสียบชิ้นต่อมุมป้านเข้าไป	 แล้วใช้นอต	 3	มม.	 ขันยึดให้
แน่น	ดังรูปที่	6

	 (5)	น�าแท่งต่อ	5	รู	ติดตั้งเข้ากับแผงวงจรตรวจจับเส้น	ZX-03	ด้วยสกรู	
3	x	15	มม.	ขันยึดให้แน่นด้วยนอต	3	มม.	ตามรูปที่	7

รูปที่ 7

รูปที่ 8  ติดตั้งแผงวงจรตรวจจับเส้น 2 ชุดเข้ากับโครงหุ่นยนต์

	 (6)	 ติดตั้งแผงวงจรตรวจจับเส้น	 ZX-03	 เข้ากับโครงหุ่นยนต์ด้วยสกรู		
3	x	10	มม.	และนอต	3	มม.	ดังรูปที่	8

	 (7)	 ร้อยสกรู	 3	 x	 35	 มม.	 ผ่านกล่องรองกะบะถ่าน	 รองด้วยเสา
พลาสติก	25	มม.	 จากนั้นประกบเข้ากับโครงหุ่นยนต์ตามรูปที่	9

	 (9)	บรรจุแบตเตอรี่	AA	4	ก้อนลงในกะบะถ่านที่แผงวงจรควบคุม	จาก
นั้นวางลงบนกล่องรองกะบะถ่านในต�าแหน่งตามรูปที่	11

	 (10)	ต่อสายของแผงวงจรตรวจจับเส้น	ZX-03	 ทั้งสองชุด	 (ด้านซ้าย
และขวา)	เข้าที่จุดต่อ	LEFT	sensor	และ	RIGHT	sensor	ตามล�าดับให้ถูก
ต้องตามรูปที่	12

รูปที่ 12 เชื่อมต่อตัวตรวจจับเส้น
และสายมอเตอร์

	 (11)	ล�าดับต่อไปเป็นการต่อสายมอเตอร์เข้ากับแผงวงจรควบคุม	
โดยต่อสายอย่างไรก็ได้ไปยังจุดด่อมอเตอร์ของแผงวงจรควบคุม	จากน้ัน
ทดลองหมุนล้อของหุ่นยนต์ไปข้างหน้า	หาก	LED	แสดงสถานะมอเตอร์ติด
แสดงว่า	 ต่อสายถูกขั้ว	 หาก	 LED	 ไม่ติดให้กลับขั้วสายแล้วต่อเข้าไปใหม่	
ทดสอบอีกครั้งให้แน่ใจ	ก็จะได้หุ่นยนต์	iBEAM	พร้อมส�าหรับการทดสอบดัง
รูปที่	12

รูปที่ 10  สวมล้อหุ่นยนต์

	 (8)	สวมล้อพลาสติกเข้าที่แกนหมุนของมอเตอร์	ขันยึดให้แน่นด้วยสกร ู
เกลียวปล่อย	2	มม.	

รูปที่ 9  ยึดกล่องรองกะบะถ่าน

รูปที่ 11 ใส่แบตเตอรี่เตรียมพร้อมด้านพลังงาน

10.1 10.2 10.3

รูปที่ 6



การทดสอบเบื้องต้น
	 (1)	 เมื่อเปิดสวิตช์	 LED	 สีเขียวบนแผงวงจรควบคุมติดสว่าง	 หากไม่
ติด	 อาจต่อสายไฟเลี้ยงจากกะบะถ่านผิดขั้ว	 หรือต่อสายไม่แน่น	 ท�าการ
แก้ไขให้ถูกต้อง

	 (2)	 วางหุ่นยนต์บนพื้นขาว	 หมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ทั้งสองตัวบน
แผงวงจรจควบคุมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด	 หากเดิมมอเตอร์ท�างาน
อยู่	 จะต้องหยุดหมุนในที่สุด	 LED	 สีแดงที่ใช้แสดงสถานะการท�างานของ
มอเตอร์ต้องดับ

สร้างสนามทดสอบ
	 สนามทดสอบอ้างอิงมีพ้ืนสนามเป็นสีขาวและเส้นเป็นสีด�า	อาจท�า
จากแผ่นพลาสติกลูกฟูก	 (หรือชื่อเรียกกันทั่วไปว่า	 แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด)	 มา
ติดเทปสีด�า	 หรือติดเทปลงบนพื้นโต๊ะหรือกระดานสีขาวก็ได้	 โดยเทปสีด�าที่
ใช้แนะน�าให้ใช้เทปพันสายไฟสีด�ายี่ห้อ	3M	ขนาดกว้าง	1	นิ้ว	จ�าวน	2		ม้วน	
เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง	ติดเป็นเส้นโค้งได้ดี

การปรับแต่งเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นสีด�า
	 (1)	วางหุ่นยนต์บนพื้นสีขาว	จากนั้นยกหุ่นยนต์ขึ้นจากพื้นประมาณ	
3	ซม.	ปรับตัวต้านทานปรับค่าได้จนกระทั่งมอเตอร์หยุดหมุน		

	 	 (2)	วางหุ่นยนต์ลงบนสนามให้คร่อมเส้น	หุ่นยนต์จะเริ่มการเคลื่อนที่
ตามเส้น	ดังรูปที่	15

รูปที่ 15 หุ่นยนต์ iBEAM เคลื่อนที่ตามเส้นแล้วจ้า.... 

รูปที่ 13 แสดงต�าแหน่งของตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ใช้ก�าหนดแรงดันอ้างอิง
บนแผงวงจรควบคุม

	 (3)	 ยกหุ่นยนต์ขึ้นเหนือพื้น	 ปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ทั้งสองตัวบน
แผงวงจรจควบคุมในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนสุด	 มอเตอรทั้งสองตัวต้อง
หมุนไป	และ	LED	สีแดงติดสว่าง	ถ้าไม่เป็นตามที่กล่าว	ต้องตรวจสอบการ
เชื่อมต่อและติดตั้งแผงวงจรตรวจจับเส้น	ZX-03	อีกครั้ง	

	 หากทุกอย่างเรียบร้อย	จะเข้าสู่การทดสอบการเคลื่อนที่ต่อไป

เงื่อนไขในการเคลื่อนที่ของหุ่นนต์ iBEAM
	 พิจารณารูปที่	 16	ประกอบ	หากแผงวงจรตรวจจับเส้นทางซ้ายและขวาตรวจ
จับพบพ้ืนสีขาว	น่ันคือ	หุ่นยนต์น่าจะคร่อมเส้นอยู่	แผงวงจรตรวจจจับเส้นจะให้
แรงดันสูงส่งไปยังไอซีออปแอมป์บนแผงวงจรควบคุม	เมื่อเปรียบเทียบแล้วสูงกว่า
แรงดันอ้างอิง	ไอซีออปแอมป์ท้ังสองชุดจะให้เอาต์พุตเป็นแรงดันสูงเพ่ือขับมอเตอร์
ให้เคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้า	ดังรูปที่	17

รูปที่ 16 ลักษณะการท�างานของ
หุ ่นยนต์ iBEAM เมื่อเคลื่อนที่
คร่อมเส้นไปข้างหน้า

	 เมื่อใดก็ตามท่ีแผงวงจรตรวจจับเส้นด้านซ้ายพบสีด�า	ส่วนแผงวงจรตรวจจับ
เส้นด้านขวาพบพ้ืนสีขาว	แผงวงจรตรวจจับเส้นทางซ้ายจะให้แรงดันต�่ากลับมา	
ท�าให้แรงดันอ้างอิงของแผงวงจรมีค่าสูงกว่า	 ไอซีออปแอมป์ของชุดนั้นๆ	 จะให้แรง
ดันเป็น	 0	 ออกไปที่เอาต์พุต	 มอเตอร์จึงหยุดหมุนทันที	 ส่วนไอซีออปแอปม์อีกตัว
หน่ึงยังคงขับมอเตอร์ต่อไป	เน่ืองจากแผงวงจรตรวจจับเส้นทางขวาตรวจจับพบพ้ืน
สีขาว	ส่งผลให้หุ่นยนต์ค่อยๆ	เลี้ยวซ้าย	ดังรูปที่	17

รูปที่ 17 การท�างานของหุ่นยนต์ iBEAM เมื่อเคลื่อนที่ตามเส้นไปทางซ้าย

	 ในทางตรงข้าม	หากแผงวงจรตรวจจับเส้นด้านซ้ายพบพ้ืนสีขาว	ส่วนแผง
วงจรตรวจจับเส้นด้านขวาพบเส้นสีด�า	แผงวงจรตรวจจับเส้นทางขวาจะให้แรงดัน
ต�่ากลับมา	ท�าให้แรงดันอ้างอิงของแผงวงจรมีค่าสูงกว่า	ไอซีออปแอมป์ของชุด
นั้นๆ	 จะให้แรงดันเป็น	 0	 ออกไปที่เอาต์พุต	มอเตอร์ทางขวาจึงหยุดหมุนทันที	 ส่วน
ไอซีออปแอมป์อีกตัวหนึ่งที่ควบคุมมอเตอร์ทางซ้ายยังคงท�างาน	และขับมอเตอร์ต่อ
ไป	 เนื่องจากแผงวงจรตรวจจับเส้นทางซ้ายตรวจจับพบพื้นสีขาว	 ส่งผลให้หุ่นยนต์
ค่อยๆ	เลี้ยวขวา	ดังรูปที่	18

รูปที่ 18 การท�างานของหุ่นยนต์ iBEAM เมื่อเคลื่อนที่ตามเส้นไปทางขวา

	 หุ่นยนต์	 iBEAM	 จะไม่เคลื่อนที่หากแผงวงจรตรวจจับเส้นทั้งสองดานตรวจ
จับพบเส้นหรือพื้นสีด�า

	 หุ ่นยนต์ท่ีสร้างขึ้นตามแนวคิดของ	BEAM	มีเสน่ห์และให้ความรู ้ที่เป็น
ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการท�างานขั้นพ้ืนฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส	์
ท่ีเข้าใจได้ง่าย	และสามารถต่อยอดไปยังวงจรควบคุมในขั้นท่ีสูงขึ้นได้	โดยยังไม่
ต้องท�าความเข้าใจในเรื่องของโปรแกรมควบคุม	ส�าหรับหุ่นยนต์	iBEAM	ยังให้
ความสนุกได้ด้วย	หากน�ามาแข่งขันเคลื่อนท่ีตามเส้นท่ีมีความคดเคี้ยวและโค้งไป
มา	 (แต่ต้องไม่มีเส้นตัดกัน)	 หุ่นยนต์ของใครสามารถเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นจนถึง
เส้นชัยโดยไม่หลุดออกจากเส้น	จะเป็นผู้ชนะ

รูปที่ 14 เตรียมสร้างสนามทดสอบ

 ขอย�้ำอีกครั้งว่ำ หุ่นยนต์ตำมแนวคิด BEAM ให้อะไร

มำกกว่ำทีคิ่ด ลองสร้ำง ลองใชง้ำนกนัดู แลว้จะไดรู้้กนั


