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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
อุบัติเ หตุที่ เ กิ ด ขึน้ กับ กำรขับ ขี่ ร ถยนต์ นัน้ เกิ ด ขึน้ ได้ จ ำกสำเหตุห ลำยประกำร ทัง้ จำกตัว
ยำนพำหนะ ถนน หรื อแม้ แต่จำกตัวผู้ขบั ขี่เองก็อำจเป็ นหนึ่งในสำเหตุสำคัญประกำรหนึ่งเพรำะผู้
ขับรถยนต์แต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ไม่ว่ำจะเป็ นสภำพร่ำงกำย สภำพจิตใจ ควำมรวดเร็ วใน
กำรตัดสินใจ ตลอดจนควำมประมำทขำดสติขำดควำมระมัดระวังก็มีผลทำให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้
เช่นกัน กำรควบคุมรถด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ แทนมนุษย์จะช่วยลดปั จจัยเสี่ยงเหล่ำนี ้ทำให้ ลด
อุบตั เิ หตุลงได้
ปั ญ ญำประดิษ ฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เป็ น ควำมพยำยำมของมนุษ ย์ ในกำรสร้ ำง
ระบบที่ มี ค วำมฉลำด ถูก น ำมำใช้ ป ระโยชน์ ใ นหลำยด้ ำ น ทัง้ ด้ ำ นกำรเกษตร อุต สำหกรรม
กำรแพทย์ รวมทำงด้ ำนธุ รกิ จ กำรค้ ำ ขำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ไ ฟฟ้ ำ
ตัวอย่ำงเช่นบริษัทเทสลำมอเตอร์ ผ้ ผู ลิตรถยนต์ไฟฟ้ำได้ นำระบบปัญญำประดิษฐ์ มำใช้ เพื่อช่วยให้
กำรขับขี่ รถยนต์มี ควำมปลอดภัยมำกขึน้ ลดควำมผิดพลำดจำกกำรควบคุม ของผู้ขับขี่ แต่
เนื่ องจำกเทคโนโลยี นีม้ ี ค วำมซับซ้ อ นและยัง ไม่แพร่ หลำยในประเทศไทย ดัง นัน้ ทำงผู้จัด ท ำ
โครงงำนจึงมีแนวคิดพัฒนำประยุกต์ใช้ กบั รถจำลองขนำดเล็กติดกล้ องดิจิทลั ควบคุมด้ วยระบบ
สมองกลฝังตัวเพื่อให้ ขบั เคลื่อนรถจำลองได้ ด้วยโปรแกรมโดยปรำศจำกคนขับบนถนนจำลองเพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบขับรถอัตโนมัตทิ ดแทนกำรขับขี่โดยมนุษย์
1.2 คาสาคัญ (Keyword) สาหรับโครงงาน
กำรมองเห็นของเครื่ องจักร / กำรเรี ยนรู้ของเครื่ องจักร/ ยำนยนต์ไร้ คนขับ / กล้ องถ่ำยภำพดิจิตอล
/ ภำษำไพทอน
Machine Vision / Machine learning / Driverless Vehicle / Digital Camera / Python
Language
1.3 วัตถุประสงค์ ในการทาโครงงาน
1.3.1 เพื่อเป็ นกำรศึกษำกำรใช้ ภำษำ python บน raspberry pi
1.3.2 เพื่อเป็ นกำรศึกษำกำรใช้ โปรแกรม Open

2

1.4 ขอบเขตและความสามารถของโครงงาน
1.4.1 รถจำลองขนำดเล็กมี 3 ล้ อ ควบคุมด้ วยสมองกลฝังตัว
1.4.2 ถนนจำลองอยูภ่ ำยในพื ้นที่ขนำดไม่เกิน 4 ตำรำเมตร
1.4.3 พัฒนำโดยใช้ โปรแกรม Python, OpenCV, บนระบบปฏิบตั กิ ำร Raspbian
1.4.4 ควำมเร็วไม่เกิน 5 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
1.5 ประโยชน์ คาดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 สำมำรถพัฒนำรถจำลองที่ขบั เคลื่อนโดยไร้ คนขับได้ และช่วยลดอุบตั เิ หตุจำกกำรขับขี่
โดยมนุษย์
1.5.2 ได้ รับรู้ระบบที่ตรวจจับถนนและสิ่งกีดขวำงในช่องจรำจรด้ วยภำพถ่ำยได้
1.5.3 ได้ ศกึ ษำกำรทำงำนของบอร์ ด Raspberry Pi

1.6 เครื่องมือ เครื่ องวัด และอุปกรณ์ ท่ ใี ช้
1.6.1 ชุดบอร์ ดพัฒนำรำสเบอร์ รี่พำยพร้ อมกล้ องดิจิทลั ขนำด 8 ล้ ำนจุดภำพ

1

ชุด

1.6.2 โมเดลแบบจำลองรถ

1

ชุด

1.6.3 แบตเตอรี่ ลิเที่ยมโพลิเมอร์

1

ชุด

1.6.4 แผ่นกระดำษทำสนำม

6

ชุด

1.6.5 เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC

1

เครื่ อง

นาเสนองานและรู ปแบบโครงงาน

ศึกษาโครงสร้างและหลักการทางาน Raspbian

ศึกษาโครงสร้างแอละหลักการทางาน OpenCV

ออกแบบการทางาน

ศึกษาการควบคุมมอเตอร์ และติดตั้งอุปกรณ์

ติดตั้ง Open CV และเขียนโปรแกรมบน Python

ทดสอบการใช้งาน

ปรับปรุ งโครงงานและบันทึกผล

จัดทาปริ ญญานิ พนธ์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตามแผนงาน

ศึกษางานข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน

หัวข้องาน

1

เลขที่

ตารางที่ 1.1 การวางแผนการดาเนินงาน

1.7 แผนการดาเนินงาน

ตามงานจริ ง
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เนื ้อหำบทนี ้เป็ นเอกสำร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำนในโครงงำนสร้ ำง
แบบจำลองรถไร้ คนขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Automatic Car) ได้ ศกึ ษำค้ นหำเอกสำรกำรออกแบบ
โปรแกรม ขันตอนกำรสร้
้
ำงโปรแกรมควำมรู้เกี่ยวกับ ตัวโปรแกรม Linux
2.1 การออกแบบโครงสร้ างระบบ
กำรออกแบบ เป็ นกำรแสดงลำดับของกำรทำงำนของระบบ เพื่อให้ เห็นภำพรวมของกำร
ทำงำนของขันตอนทั
้
งหมด
้
และเป็ นกำรวำงแผนกำรทำงำนไว้
โดยทั่วไปผู้เ ขียนโปรแกรมจะแสดงกำรทำงำนของโปรแกรมโดยกำรใช้ ผงั งำน (Flowchart) ซึ่ง
สำมำรถอ่ำนและเข้ ำใจกำรทำงำนได้ ง่ำย ช่วยให้ ออกแบบระบบ กำรตรวจสอบ และแก้ ไขสะดวก
รวดเร็วขึ ้น
ผังงำน ( Flowchart) คือ รูปภำพหรื อสัญลักษณ์ ที่ใช้ เขียนแทนคำอธิบำย ข้ อควำม หรื อ
คำพูดที่ใช้ ในอัลกอริทมึ เพรำะกำรที่จะเข้ ำใจขันตอนได้
้
ง่ำยและตรงกันนัน้ กำรใช้ คำพูดหรื อ
ข้ อควำมอำจทำได้ ยำกกว่ำกำรใช้ รูปภำพหรื อสัญลักษณ์ ผังงำนสำมำรถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ
1. ผัง งำนระบบ (System Flowchart) เป็ น ผัง งำนที่ แ สดงขัน้ ตอนกำรท ำงำนใน
ระบบงำนหนึ่ง ๆ ในลักษณะของภำพกว้ ำง ๆ แต่จะไม่เจำะลึกลงไปว่ำในระบบงำนย่อย ๆ นันจะ
้
มีกำรทำงำนหรื อวิธีกำรทำงำนอย่ำงไร ผังงำนจะแสดงทิศทำงกำรทำงำนในระบบ ตังแต่
้ เริ่มต้ นว่ำ
ข้ อมูลเกิดขึ ้นครัง้ แรกที่ใด เก็บอยู่ในรูปแบบใด และผ่ำนขึ ้นตอนกำรประมวลผลอย่ำงไร อะไรบ้ ำง
(แต่จะไม่เน้ นถึงวิธีกำรประมวลผล) จนสุดท้ ำยผลลัพธ์ที่ได้ เก็บอยู่ในรูปแบบใด ตัวอย่ำงเช่น ผัง
งำนระบบบริ หำรโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง ข้ อมูลทะเบียนประวัติของนักเรี ยนจะเริ่ มขึ ้นครัง้ แรกเมื่อมีกำร
รับสมัครนักศึกษำใหม่ จำกแผนกรับสมัคร และถื อว่ำเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐำนไปยังแผนกต่ำง ๆ ใน
โรงเรี ยน เช่น แผนกปกครอง แผนกวัดผล หรื อแผนกทะเบียน ซึง่ ในส่วนของแผนกทะเบียนอำจจะ
มีกำรแก้ ไขข้ อมูลบำงอย่ำง เช่น มีกำรแก้ ไขชื่อ ที่อยูข่ องนักศึกษำ ก็ได้
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2. ผังงำนโปรแกรม (Program Flowchart) เป็ นผังงำนที่แสดงถึงขันตอนในกำรท
้
ำงำน
ของโปรแกรม ซึ่ง จะแสดงกำรทำงำนตัง้ แต่เริ่ ม ต้ น โดยผู้เขี ยนผัง งำนอำจดึง เอำแต่ละจุด ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมำวิเครำะห์ว่ำ ซึ่งกำรเขียนผังงำนนี ้จะช่วยเพิ่ม
ควำมสะดวกในกำรเขียนโปรแกรมของผู้เขียนโปรแกรมได้ มำก เพรำะสำมำรถดูได้ ง่ำยว่ำในแต่ละ
ขันตอนกำรท
้
ำงำนควรใช้ คำสัง่ อย่ำงไร
ประโยชน์ของผังงำนโปรแกรม
• ทำให้ เข้ ำใจและแยกแยะปัญหำต่ำง ๆ ได้ ง่ำยขึ ้น
• ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นลำดับกำรทำงำน รู้วำ่ สิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำหลัง
• สำมำรถหำข้ อผิดพลำดของโปรแกรมได้ ง่ำย
• ทำให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำใจกำรทำงำนได้ ง่ำยกว่ำกำรดูจำก source code
• ไม่ขึ ้นกับภำษำคอมพิวเตอร์ ภำษำใดภำษำหนึง่ ผู้อื่นสำมำรถเรี ยนรู้และเข้ ำใจได้
ง่ำย
ข้ อจำกัดของผังงำน ผู้เขียนโปรแกรมบำงคนไม่นิยมเขียนผังงำนก่อนกำรเขียนโปรแกรม
เพรำะเห็นว่ำเสียเวลำ นอกจำกนี ้แล้ ว ยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ อีก คือ
- ผังงำนเป็ นกำรสื่อควำมหมำยระหว่ำงบุคคลกับบุคคลมำกกว่ำที่สื่อควำมหมำย
ระหว่ำงบุคคลกับเครื่ อง เพรำะผังงำนไม่ขึ ้นกับภำษำคอมพิวเตอร์ ภำษำใดภำษำหนึง่ ทำ
ให้ เครื่ องไม่สำมำรถรับและเข้ ำใจได้ วำ่ ในผังงำนนันต้
้ องกำรให้ ทำอะไร
- ในบำงครัง้ เมื่อพิจำรณำจำกผังงำน จะไม่สำมำรถทรำบได้ วำ่ ขันตอนกำรท
้
ำงำนใด
สำคัญกว่ำกัน เพรำะทุก ๆ ขันตอนจะใช้
้
รูปภำพหรื อสัญลักษณ์ในลักษณะเดียวกัน
กำรเขี ยนผัง งำนเป็ น กำรสิ น้ เปลื อง เพรำะจะต้ องใช้ กระดำษและอุปกรณ์ อื่น ๆ เพื่ อ
ประกอบกำรเขียนภำพ ซึ่งไม่สำมำรถเขียนด้ วยมืออย่ำงเดียวได้ และในบำงครัง้ กำรเขียนผังงำน
อำจจะต้ องใช้ กระดำษมำกกว่ำ 1 แผ่น หรื อ 1 หน้ ำ ซึ่งถ้ ำเป็ นข้ อควำมอธิบำยอำจะใช้ เพียง 2-3
บรรทัดเท่ำนัน้
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start

Open terminal and
enter the setting

Install Raspbian on
Board raspberry pi

Setting Network
Interface

Edit Network
Interface and restart

Check status OpenCV
and Camera

Restart after
installation

Start terminal
command

รูปที่ 2.1 ภำพแสดงขันตอนกำรท
้
ำงำน

Check Status Service
Network and ping IP

Install OpenCV, rasp
camera
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รูปที่ 2.2 โอเพ่นซีวี
2.2 OpenCV 4.1.1
ปัจจุบนั OpenCV เป็ น Open Source Library ที่กำลังเป็ นที่นิยมสำหรับกำรพัฒนำ
โปรแกรมทำง Computer Vision ทังนี
้ ้ OpenCV นันไม่
้ ได้ เพิ่งเริ่มเกิดขึ ้นในระยะหลังๆ หำกแต่
เริ่มต้ นมำตังแต่
้ ปี 1999 ที่บริษัท Intel โดย Gary Bradski มีควำมประสงค์ที่จะสนับสนุนกำรวิจยั
ทำง Computer Vision ให้ สำมำรถสร้ ำงโปรแกรมประยุกต์ที่สำมำรถนำไปใช้ ทำงกำรค้ ำได้ ทำง
Intel ทำเพื่อสร้ ำงควำมต้ องกำร computer ที่ทรงพลังมำกขึ ้นกว่ำแต่ก่อน ต่อมำ Vadim
Pisarevsky ได้ เข้ ำร่วมกับ Gary บริหำรทีม OpenCV รัสเซีย ของ Intel หลังจำกนัน้ ทีมงำน
OpenCV ได้ ย้ำยไปบริ ษัทและทีมวิจยั ต่ำงๆ เช่น Willow Garage ที่ทำกำรวิจยั ทำงหุ่นยนต์
ในปี 2008 ทำง Willow Garage ได้ เล็งเห็นว่ำหุน่ ยนต์ต้องกำรควำมสำมำรถในกำร
มองเห็น และควำมต้ องกำรนี ้เพิ่มขึ ้นอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ กลับมำสนับสนุน OpenCV อีกครัง้ หนึง่
ทำให้ ระยะ 2-3 ปี หลังมำนี ้ เรำได้ พบชื่อ OpenCV ในกำรพัฒนำโปรแกรมต่ำง ๆมำกขึ ้น
OpenCV (Open source Computer Vision) เป็ นไลบรำรี ฟังก์ชนั กำรเขียน
โปรแกรม (Library of Programming Functions) โดยส่วนใหญ่จะมุง่ เป้ำไปที่กำรแสดงผลด้ วย
คอมพิวเตอร์ แบบเรี ยลไทม์ (Real-Time Computer Vision) เดิมทีแล้ วถูกพัฒนำโดย Intel แต่
ภำยหลังได้ รับกำรสนับสนุนโดย Willow Garage ตำมมำด้ วย Itseez (ซึง่ ต่อมำถูกเข้ ำซื ้อโดย
Intel) OpenCV เป็ นไลบรำรี แบบข้ ำมแพลตฟอร์ ม (Cross-Platform) และใช้ งำนได้ ฟรี ภำยใต้
ลิขสิทธิ์ของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ ส (Open-Source BSD License)
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2.3 Raspberry Pi

รูปที่ 2.3 บอร์ ด Raspberry Pi
Raspberry Pi คือ บอร์ ดคอมพิวเตอร์ ขนำดเล็กที่สำมำรถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์
คีย์บอร์ ด และเมำส์ได้ สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรทำโครงงำนทำงด้ ำนอิเล็กทรอนิกส์ เขียน
โปรแกรม หรื อเป็ นคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะขนำดเล็ก ทำได้ ทงกำรท
ั้
ำงำน Spreadsheet Word
Processing ท่องอินเทอร์ เน็ต ส่งอีกเมล หรื แม้ กระทังเล่
้ นเกม อีกทังยั
้ งสำมำรถเล่นไฟล์วิดีโอที่มี
ควำมละเอียดสูง ( High-Definition ) ได้
บอร์ ด Raspberry Pi รองรับระบบปฏิบตั กิ ำรลินกึ ซ์ ( Linux Operating System ) ได้
หลำยระบบ เช่น Raspbian ( Debian ) Pidora ( Fedora ) และ Arch Linux เป็ นต้ น โดยติดตัง้
บน SD Card บอร์ ด Raspberry Pi นี ้ถูกออกแบบมำให้ มี CPU GPU และ RAM อยูภ่ ำยในชิป
เดียวกัน มีจดุ เชื่อต่อ GPIO ให้ ผ้ ใู ช้ สำมำรถนำไปใช้ ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ได้
คุณสมบัตทิ ำงเทคนิคของบอร์ ด
บอร์ ด Raspberry Pi ปัจจุบนั มีด้วยกัน 2 โมเดล คือ โมเดล A และ โมเดล B ซึง่ ทัง้ 2 โมเดลมี
คุณสมบัตทิ ำงเทคนิคที่ใกล้ เคียงกันแตกต่ำงกันเพียงบำงส่วน รำยละเอียดดังตำรำง
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รูปที่ 2.4 แสดงรำยละเอียดควำมแตกต่ำงของโมเดล A และ B

รูปที่ 2.5 รูปลักษณะโมเดล A และ B
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รูปที่ 2.6 พอร์ ต GPIO Raspberry Pi Model A & B ( Revision 1 )

รูปที่ 2.7 พอร์ ต GPIO Raspberry Pi Model B ( Revision 2 )
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2.4 โมดูลควบคุมมอเตอร์ (L298N)

รูปที่ 2.8 โมดูลควบคุมมอเตอร์ (L298N)

L298N เป็ นชุดควบคุมมอเตอร์ ชนิด H-Bridge ซึง่ ถูกนำไปใช้ ในกำรควบคุมทิศทำง และ
ควำมเร็วของมอเตอร์ ซึง่ สำมำรถควบคุมมอเตอร์ ได้ ทงหมด
ั้
2 Channel

2.4.1หลักกำรทำงำน L298N
วงจร H-Bridge ของ L298N ขับกระแสเข้ ำมอเตอร์ ตำมขัวที
้ ่กำหนดด้ วยลอจิคเพื่อ
ควบคุมทิศทำง ส่วนควำมเร็ วของมอเตอร์ นนถู
ั ้ กควบคุมด้ วย สัญญำน PMW (Pulse Width
Modulation) ซึง่ เป็ นกำรปรับควำมถี่ให้ เหมำะสมกับมอเตอร์ ที่ใช้

2.4.2 ลักษณะขำต่ำง ๆ
- Out 1: ช่องต่อขัวไฟของมอเตอร์
้
A
- Out 2: ช่องต่อขัวไฟของมอเตอร์
้
A
- Out 3: ช่องต่อขัวไฟของมอเตอร์
้
B
- Out 4: ช่องต่อขัวไฟของมอเตอร์
้
B
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- 12V

: ช่องจ่ำยไฟเลี ้ยงมอเตอร์ 12V (ต่อได้ ตงแต่
ั ้ 5V ถึง 35V)

- GND : ช่องต่อไฟลบ (Ground)
- 5V

: ช่องจ่ำยไฟเลี ้ยงมอเตอร์ 5V หำกมีกำรต่อไฟเลี ้ยงที่ชอ่ ง 12V ทำหน้ ำที่จ่ำยไฟ

ออก เป็ น
5V Output สำมำรถต่อไฟจำกช่องนี ้ไปเลี ้ยงบอร์ ด Raspberry Pi หรื อ
Arduino ได้

- ENA : ช่องต่อสัญญำณ PWM สำหรับมอเตอร์ A
- IN1

: ช่องต่อสัญญำณลอจิคเพื่อควบคุมทิศทำงของมอเตอร์ A

- IN2

: ช่องต่อสัญญำณลอจิคเพื่อควบคุมทิศทำงของมอเตอร์ A

- IN3

: ช่องต่อสัญญำณลอจิคเพื่อควบคุมทิศทำงของมอเตอร์ B

- IN4

: ช่องต่อสัญญำณลอจิคเพื่อควบคุมทิศทำงของมอเตอร์ B

- ENB : ช่องต่อสัญญำณ PWM สำหรับมอเตอร์ B

2.4.3 สเปกทำงเทคนิค
- Dual H bridge Drive Chip

: L298N

- แรงดันสัญญำณลอจิค

: 5V Driver voltage 5V - 35V

- กระแสของสัญญำณลอจิค

: 0 – 36 mA

- กระแสขับมอเตอร์

: สูงสุด 2A (เมื่อใช้ มอเตอร์ เดียว)

- กำลังไฟฟ้ำสูงสุด

: 25W

- ขนำด

: 43 x 43 x 26 มิลลิเมตร

- น ้ำหนัก

: 26 กรัม
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2.4.4 กำรสัง่ งำนมอเตอร์ เบื ้องต้ น
กำรใช้ คำ่ ในกำรควบคุมมอเตอร์ ตำ่ ง ๆ ตำมตำรำง 2.1 และ 2.2 ดังนี ้

ตำรำงกำรทำงำน มอเตอร์ A
ENA
0
0
0 - 255
0 - 255
0

IN1
N/A
LOW
LOW
HIGH
HIGH

IN2
คำอธิบำย
N/A
มอเตอร์ A ไม่ทำงำน
LOW มอเตอร์ A หยุดกำรทำงำนแบบหมุนอิสระ (แบบไม่เบรค)
HIGH มอเตอร์ A ทำงำนและหมุนกลับหลังด้ วยควำมเร็วที่ ENA
LOW มอเตอร์ A ทำงำนและหมุนเดินหน้ ำด้ วยควำมเร็วที่ ENA
HIGH
มอเตอร์ A หยุดกำรทำงำนแบบทันที (แบบเบรค)
ตำรำงที่ 2.1 กำรทำงำนมอเตอร์ A

ตำรำงกำรทำงำน มอเตอร์ B
ENA
0
0
0 - 255
0 - 255
0

IN1
N/A
LOW
LOW
HIGH
HIGH

IN2
คำอธิบำย
N/A
มอเตอร์ B ไม่ทำงำน
LOW มอเตอร์ B หยุดกำรทำงำนแบบหมุนอิสระ (แบบไม่เบรค)
HIGH มอเตอร์ B ทำงำนและหมุนกลับหลังด้ วยควำมเร็วที่ ENA
LOW มอเตอร์ B ทำงำนและหมุนเดินหน้ ำด้ วยควำมเร็วที่ ENA
HIGH
มอเตอร์ B หยุดกำรทำงำนแบบทันที (แบบเบรค)
ตำรำงที่ 2.2 กำรทำงำนมอเตอร์ B
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2.5 เกียร์ มอเตอร์ และล้ อรถ สาหรับ Smart Robot Car Gear Motor with Tire
เกียร์ มอเตอร์ และล้ อรถ สำหรับ Smart Robot Car Gear Motor with Tire เฟื อง
1 : 120 ทดรอบสูงมอเตอร์ มีแรงมำกขึ ้น วิ่งขับมอเตอร์ ได้ ละเอียดมำกขึ ้น

รูปที่ 2.9 เกียร์ มอเตอร์ และล้ อรถ

อุปกรณ์ประกอบด้ วย
- ล้ อรถ
- เกียร์ มอเตอร์ เฟื อง 1 : 120
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2.6 Raspbian OS
Raspbian คือ เป็ นระบบปฏิบตั กิ ำรสำหรับติดตังใช้
้ งำนบนบอร์ ดขนำดเล็กนำม
Raspberry Pi พัฒนำมำจำกระบบ Debian Linux เหมำะสำหรับนำมำใช้ ทำแล็ปและงำนวิจยั
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แบบฝังตัว (Embedded System) โดยที่ Raspbian มีแพคเกจให้ ใช้
งำน 35,000 แพ็คเกจ กล่ำวได้ วำ่ สำมำรถติดตังแพ็
้ คเกจที่ใช้ งำนใน Debian Linux และ Ubuntu
Linux ได้ เกือบทุกแพ็คเกจ

รูปที่ 2.10 ระบบปฏิบตั กิ ำรรำสเบี่ยน

กำรติดตัง้ Raspbian OS บน Raspberry Pi 3
- ดำวโหลด NOOBS ที่ https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
- Format Micro SD Card โดยมี File System เป็ น FAT32
- แตก Zip ไฟล์ไปที่ Micro SD Card ที่เรำใช้ ลง OS
- นำ Micro SD Card มำใส่เครื่ อง Raspberry Pi 3
- เปิ ดเครื่ อง Raspberry Pi
- จะพบหน้ ำจอกำรติดตัง้ ให้ เลือกระบบปฏิบตั กิ ำร Raspbian แล้ วกด Install
- รอจนเสร็จ โดยระบบมี Default คือ
Username: pi
Password: raspberry
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รูปที่ 2.11 ภำษำไพทอน
2.7 Python
Python มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นภำษำเขียนโปรแกรมไดนำมิกส์และมีระบบกำรจัด
หน่วยควำมจำอัตโนมัติและสนับสนุนกำรเขียนโปรแกรมหลำยรูปแบบ ที่ประกอบไปด้ วย กำร
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Imperative กำรเขียนโปรแกรมแบบฟั งก์ชนั และกำรเขียนโปรแกรมที่มี
ขันตอน
้
มีไลบรำรี่ ครอบคลุมกำรทำงำนหลำยรูปแบบ
ตัวแปรที่ใช้ ในภำษำ Python นันมี
้ ใช้ ได้ ในหลำยระบบปฏิบตั กิ ำร ทำให้ โค้ ดของ ภำษำ
Python สำมำรถรันในระบบอื่นได้ อย่ำงกว้ ำงขวำง CPython นัน้ เป็ นกำรพัฒนำระบบขันต้
้ นของ
Python ซึง่ เป็ นโปรแกรมแบบ Open Source และ มีชมุ ชนสำหรับเป็ นต้ นแบบในกำรพัฒนำ
เนื่องจำกมันได้ มีกำรนำไปพัฒนำกระจำยไปหลำกหลำย CPython นันจึ
้ งถูกจัดตังโดยองค์
้
กรไม่
แสวงหำผลกำไรอย่ำง Python Software Foundation
ประวัติควำมเป็ นมำของภำษำ Python
ภำษำ Python นันก
้ ำเนิดขึ ้นในปลำยปี 1980 และกำรพัฒนำของมันนันเริ
้ ่มต้ นใน
December 1989 โดย Guido van Rossum ที่ Centrum Wiskunde & Informatica ( CWI ) ใน
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เนื่องในผู้ประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ ำงภำษำ ABC ที่มีควำมสำมำรถ
สำหรับกำร Exception Handling และ กำรติดต่อผสำนกับระบบปฏิบตั กิ ำร Amoeba ซึง่ Van
Rossum นันเป็
้ นผู้เขียนหลักกำรของภำษำ Python และทำหน้ ำที่ตดั สินใจทิศทำงในกำรพัฒนำ
ภำษำ Python
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ไวยำกรณ์ของภำษำของภำษำ Python
ภำษำ Python นันถู
้ กพัฒนำขึ ้นมำโดยมีควำมตังใจว่
้ ำจะให้ เป็ นภำษำที่อำ่ นง่ำยมันถูก
ออกแบบมำให้ มีโครงสร้ ำงที่มองเห็นได้ โดยไม่ซบั ซ้ อน โดยมักจะใช้ คำในภำษำอังกฤษในขณะที่
ภำษำอื่นใช้ เครื่ องหมำยวรรคตอน นอกจำกนี ้ Python มีข้อยกเว้ นของโครงสร้ ำงทำงภำษำน้ อย
กว่ำภำษำ C และ Pascal
Python Interpreter
Python Interpreter นันเป็
้ นตัวแปรภำษำของภำษำ Python เพื่อให้ สำมำรถรัน โค้ ด
Python ได้ ซึ ้งได้ มำกับไลบรำรี่ มำตรฐำนที่สำมำรถใช้ งำนได้ ฟรี ซึง่ ดำวน์โหลดได้ ที่
https://www.python.org/ ซึ่งเป็ นโปรแกรมแบบ Source และ Binary สำหรับแพลตฟอร์ มที่ได้ รับ
ควำมนิยม นอกจำกนี ้ Interpreter ยังสนับสนุนกำรเขียนโปรแกรมกับ Interactive Shell ซึง่ เป็ น
กำรเขียนโค้ ดของ ภำษษ Python ลงไปและเห็นผลลัพธ์กำร
ทำงำนของคำสัง่ Python Interpreter นันยั
้ งสำมำรถนำเพิ่มควำมสำมำรถกับฟั งก์ชนั ใหม่ที่ถกู
พัฒนำจำก ภำษำ C และ C++ Python นันเหมำะส
้
ำหรับเป็ นภำษำในกำรสร้ ำง Extension และ
แอพพลิเคชันที่ปรับแต่งได้

2.8 การควบคุมมอเตอร์ (Motor Control)
2.7.1 สัญญำน PWM (Pulse Width Modulation)
ถูกนำมำใช้ ในกำรควบคุมควำมเร็วของมอเตอร์ เพื่อสร้ ำงสัญญำนเอำท์พตุ แบบ
ดิจิตอลส่งค่ำให้ มีสญ
ั ญำนสูง (1) สลับกับต่ำ (0) ในหนึง่ คำบเวลำด้ วยควำมถี่ที่คงที่ ซึง่
สำมำรถควบคุมระยะเวลำกำรจ่ำยกระแสให้ ขึ ้นไปสูงสุดและต่ำสุดให้ ได้ สดั ส่วนที่ตำ่ งกัน
ควำมเร็วของมอเตอร์ จะขึ ้นอยูค่ วำมถี่ที่ถกู ใช้ ซึง่ มอเตอร์ จะทำงำนได้ อย่ำงประสิทธิภำพ
ต้ องมีคำ่ ควำมถี่ที่เหมำะสม เช่นควำมถี่เกินไปหมุนของมอเตอร์ จะมีอำกำรสะดุด หรื อถ้ ำ
ควำมถี่มำกขึ ้นเกินไปจะทำให้ สญ
ู เสียพลังงำนเกินควำมจำเป็ น
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รูปที่ 2.12 ดิวตี ้ไซเคิล

จำกรูปที่ 2.10 เห็นได้ วำ่ ควำมกว้ ำงของพัลส์มีควำมแตกต่ำงกันเกิดจำกแรงดันเฉลี่ย
ของผสัญญำน ซึง่ เปอร์ เซ็นต์ควำมต่ำงในหนึง่ คำบเวลำเรี ยกว่ำ ดิวตี ้ไซเคิล (Duty Cycle) หำค่ำ
ควำมสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้ (ค่ำของสัญญำนพัลส์ / คำบเวลำทังหมด
้
ของสัญญำน)x 100%[6] ซึง่
ถ้ ำดิวตี ้ไซเคิลมำกนันหมำยถึ
้
งค่ำแรงดันเฉลี่ยมำกจะทำให้ มอเตอร์ หมุนเร็วขึ ้น แต่ถ้ำดิวตี ้ไซเคิล
น้ อยนันหมำยถึ
้
งค่ำแรงดันเฉลี่ยน้ อยจะทำให้ มอเตอร์ หมุนช้ ำลง

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และการออกแบบ
ในบทนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรวิเครำะห์และออกแบบ โดยจะอธิบำยถึงกำรออกแบบ
โครงสร้ ำงรถจำลองอัตโนมัติ ระบบควบคุมซอฟต์แวร์ ของโครงงำนที่ได้ ทำ โดยมีรำยละเอียดใน
กำรวิเครำะห์และออกแบบดังต่อไปนี ้

3.1 การออกแบบระบบ
ในโครงงำนนี ้ทำกำรสร้ ำงระบบที่ใช้ กล้ องคำเมร่ำพำย (Camera Pi) ตรวจจับขอบเส้ น
สนำม ได้ อย่ำงถูกต้ อง โดยใช้ คำสัง่ ผ่ำนรำสเบอร์ รี่พำย (Raspberry Pi) กำหนดกำรคำนวณ
ค่ำเฉลี่ยของกำรเลี ้ยวซ้ ำย เลี ้ยวขวำ กำรป้องกันออกนอกเส้ นทำง และขับเคลื่อนอัตโนมัติ

3.1.1 การออกแบบระบบฮาร์ ตแวร์
ใช้ บอร์ ดรำสเบอร์ รี่พำย (Raspberry Pi) เป็ นตัวหลักที่เรี ยกใช้ Library แต่ละ่
แพ็คเกจต่ำง ๆ ในกำรเปิ ดใช้ ในกำรเขียนคำสัง่ ควบคุม โมดูลควบคุมมอเตอร์ (L298N)
และกล้ องคำเมร่ำพำย (Camera Pi) กล้ องทำกำรถ่ำยภำพแล้ วหำค่ำเฉลี่ยของแกน X
และกำร Y คำนวณกำรเลี ้ยวทิศทำงของรถจำลองอัตโนมัตไิ ด้ มอเตอร์ จะถูกกำหนดกำร
ปรับควำมเร็วแต่ละ่ ล้ อ เพื่อกำรเข้ ำโค้ งโดยใช้ PWM ทำงำน

3.1.2 การออกแบบระบบซอฟต์ แวร์
CV2 : หรื อ Opencv เป็ นไลบรำรี่ สำหรับจัดกำรเกี่ยวกับรูปภำพ สำมำรถเรี ยกใช้
จำกภำษำไพธอน
- cv2.imread ทำกำรอ่ำนรูปขึ ้นมำ
- cv2.cvtColor คำสัง่ เปลี่ยนรูปแบบสีในที่เลือกโหมด
cv2.COLOR_BGR2GRAY เปลี่ยนเป็ นแบบขำวดำหรื อสีเทำ
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- cv2.equalizeHist ทำให้ ควำมเข้ มภำยในภำพมีควำมเปรี ยบต่ำงชัดเจน
ดีขึ ้นทำให้ ตรวจจับภำพได้ ง่ำยขึ ้น ภำพเปรี ยบเทียบระหว่ำงภำพเดิม กับ
หลังเปลี่ยนไร้ สี แล้ วหลังจำกใช้ cv2.equalizeHist
- cv2.GaussianBulr ทำให้ ภำพที่คมชัดเป็ นภำพเบลอ ลดรำยละเอียด
ของภำพถ่ำย
- cv2.Canny เป็ นอัลกรอริ ทมึ กำรหำมุมตัดของรูปภำพ กระบวนกำร
เบื ้องต้ นสำหรับกำรหำเส้ นขอบ
Numpy : เป็ นโมดูลส่วนเสริ มของ Python ที่มีฟังก์ชนั เกี่ยวกับคณิตศำสตร์ และ
กำรคำนวณต่ำง ๆ มำให้ ใช้ งำน โดยทัว่ ไปจะเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้ อมูลชุด
(Array) ขนำดใหญ่และเมทริ กซ์
- np.array อำเรย์ที่สร้ ำงขึ ้นมำจำกลิสต์ หรื อ เรนจ์
- np.zeros สร้ ำงอำเรย์ที่มีแต่เลข 0 ตำมขนำดที่กำหนด
Matplotlip : เป็ นโมดูลสำหรับสร้ ำงกรำฟเส้ นโดยอำศัยกำรประมวลผลจำกโมดู
NumPy และสำมำรถเข้ ำกันกับ MATLAB ได้
import matplotlib.pyplot as plt
>>> X = [1,2,3,4]
>>> Y = [0,1,2,3]
>>> plt.plot(x,y)
>>> plt.xlabel(‘X’)
>>> plt.ylabel(‘Y’)
>>> pls.show()
รูปที่ 3.1 ตัวอย่ำงกรำฟเส้ นแกน X,Y

21

GPIO : เป็ นพอร์ ตเอนกประสงค์ที่เป็ น อินพุต และ เอำต์พตุ สำมำรถควบคุม
คอนโทรลให้ เป็ นลอจิก “1” หรื อ ลอจิก “0” โดยสำมำรถควบคุมได้ แต่ละ่ Pin
เหมือนไมโครคอนโทรลเลอร์ ทวั่ ไป
3.2 ภาพรวมการทางานของโครงงาน
ส่วนของภำพรวมกำรทำงำนของรถจำลองอัตโนมัตเิ คลื่อนที่โดยใช้ กล้ องคำนวนหำค่ำ
ระยะห่ำงขอบเส้ นทังสองฝั
้
่ง โดยจะแบ่งกำรทำงำนออกไว้ 2 ส่วนคือ ส่วนของฮำร์ ดแวร์ และส่วน
ทำงด้ ำนซอฟต์แวร์

โน๊ ตบุ๊ค

สนามที่มีขอบเส้ น

บอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย

โมดูลควบคุมมอเตอร์

กล้ องคาเมร่า พาย

มอเตอร์ และล้ อรถ

สนามที่มีขอบเส้ น

รูปที่ 3.2 ภำพรวมกำรทำงำนของระบบฮำร์ ตแวร์

จำกรูปที่ 3.1 กำรทำงำนของระบบฮำร์ ตแวร์ มีลกั ษณะกำรทำงำนโดยใช้ คอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อผ่ำนบอร์ ด Raspberry Pi โดยใช้ โปรแกรม VNC Server เพื่อสะดวกในกำรใช้ งำนหรื อใช้
บอร์ ดเป็ นตัวหลักกำรทำงำนทังหมดได้
้
เช่นกัน กำรทำงำนของบอร์ ดประกอบไปด้ วย กล้ อง
Camera Pi เพื่อทำกำรถ่ำยภำพ และโมดูลควบคุมมอเตอร์ ในกำรขับเคลื่อน
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3.3 หลักการทางานของระบบ
จำกรูปที่ 3.1 สำมำรถอธิบำยกำรทำงำนของระบบที่ใช้ ในกำรออกแบบในกำร
สร้ ำงและออกแบบรถจำลองอัตโนมัติ เมื่อคอมพิวเตอร์ ทำกำรเชื่อมต่อกับบอร์ ดรำสเบอร์ รี่พำย
โดยผ่ำน VNC Server จำกนันป้
้ อนคำสัง่ กำรควบคุมมอเตอร์ และควบคุมกล้ องลงในรำสเบอร์ รี่
พำย เพื่อให้ ล้อสองข้ ำงหมุนไปตำมควำมเร็ วที่กำหนดไว้ ผ่ำนกำรควบคุมของบอร์ ด L298N ส่วน
กล้ องใช้ Open CV ทำงำนในหน้ ำที่ตรวจจับขอบเส้ นในขณะล้ อหมุน ดังรูปที่ 3.2

คอมพิวเตอร์
VNCserver

บอร์ ดราสเบอร์ รี่
พาย
PWM

โมดูลควบคุม
มอเตอร์

กล้ อง

Open CV

ถ่ายภาพ

ส่งข้ อมูลภาพ
หาค่า XL,XR วัดค่า

หยุด

XC

ตัดสินใจ

เลี ้ยวซ้ าย

ทางตรง

เลี ้ยวขวา

รูปที่ 3.3 บล็อกไดอะแกรมกำรทำงำนของรถจำลองอัตโนมัติ
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3.4 การสร้ างรถจาลองอัตโนมัติ
กำรออกแบบรถจำลองอัตโนมัตสิ ำหรับโครงงำนนี ้จำเป็ นต้ องคำนึงถึงปัจจัยด้ ำนต่ำง ๆ
เช่น ใช้ ต้นทุนที่ต่ำ ขนำดไม่ใหญ่ โครงสร้ ำงไม่ซบั ซ้ อน ประกอบง่ำย และใช้ แบตเตอร์ รี่เพื่อ
ประหยัดพลังงำน มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้

ตำรำงที่ 3.1 คุณสมบัตขิ องรถจำลองอัตโนมัติ
องค์ประกอบ
รำสเบอร์ รี่พำย (Raspberry Pi)
คำเมร่ำพำย (Camera Pi)
โมดูลควบคุมมอเตอร์ (L298N)
มอเตอร์ และล้ อรถ
สนำมกำรทดลอง

คุณสมบัติ
Raspberry Pi เป็ นคอมพิวเตอร์ ขนำดเล็ก เขียน
โปรแกรม มีรำคำถูก
รำคำถูก ประสิทธิภำพสำมำรถถ่ำยรูปและถ่ำยวิดีโอ
รำคำถูก หำซื ้อได้ ง่ำย มีขนำดเล็ก แข็งแรง ทนทำน
ใช้ พลังงำนกลสร้ ำงกำรเคลื่อนที่ สำมำรถติดตังและ
้
ประกอบง่ำย
จำลองสนำมที่มีเส้ นขอบ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรวิ่ง
ของรถจำลองอัตโนมัติ

จำกข้ อมูลตำรำงที่ 3.1 นำมำสร้ ำงรถจำลองอัตโนมัติ โดยโครงรถจำลองอัตโนมัตใิ ช้
พลำสติกซึง่ มีน ้ำหนักเบำ ติดตังบอร์
้ ดรำสเบอร์ รี่และบอร์ ดควบคุมมอเตอร์ ในกำรควบคุมกำรใช้
มอเตอร์ และล้ อรถ โดยทำอัลกรอริทมึ ผ่ำนกำรใช้ กล้ องคำเมร่ำพำยกำหนดค่ำเฉลี่ย แต่ละ่ ทำง 1
วินำที/เซนติเมตร
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รูปที่ 3.4 รถจำลองอัตโนมัติ

ตำรำงที่ 3.2 คุณลักษณะของรถจำลองอัตโนมัติ
คุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์
แรงดันไฟฟ้ำที่ใช้
ขนำด (กว้ ำง x ยำว x สูง)
เซนเซอร์
กลไกกำรขับ
น ้ำหนัก

รำยละเอียด
Raspberry Pi 3 B+
12 โวลต์
15 x 24 x 6 เซนติเมตร
Camera Pi
บอร์ ดควบคุม L298N
2.4 กิโลกรัม
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3.5 การออกแบบระบบไฟฟ้ าของรถจาลองอัตโนมัติ
กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำของรถจำลองอัตโนมัติทำกำรต่อแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำโดยใช้
แบตเตอรี่ เป็ นตัวจ่ำยไฟฟ้ำให้ กบั บอร์ ดรำสเบอร์ รี่พำย รำสเบอร์ รี่พำยเชื่อมต่อเข้ ำกับบอร์ ด
L298N บอร์ ดควบคุมมอเตอร์ บอร์ ดควบคุมมอเตอร์ ใช้ พลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ อีกตัว เพื่อให้
มอเตอร์ ทำงำน
แบตเตอรี่

บอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย

บอร์ ดควบคุม
มอเตอร์

แบตเตอรี่

รูปที่ 3.5 ไดอะแกรมกำรต่อแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำแบตเตอรี่ กบั บอร์ ด
3.6 การหาขอบ (Edge Detection)
กำรหำขอบเส้ นของภำพ ถูกนำมำใช้ เพื่อหลำยวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อ Segment ภำพนัน้
ออกเป็ นส่วน ๆ หรื อ เพื่อเป็ นกระบวนกำรเบื ้องต้ นสำหรับกำรหำเส้ นตรง หรื อวงกลมในภำพ
ฯลฯ ในที่นี ้ใช้ คำสัง่ สำเร็จรูปของ OpenCV เพื่อหำขอบภำพ
import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread( “image.jpg” )

#เรี ยกแพ็คเกจจำก Library
open cv และ Numpy
#เรี ยกรูปภำพ

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)#กำหนดภำพเป็ นสีเทำ
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
#ลดควำมละเอียดของภำพ
canny = cv2.Canny(blur, 50, 150)
cv2.imshow( “edge” , gray)

#กำหนดทำเส้ นขอบ
#แสดงผลภำพสีเทำ

cv2.imshow( “canny” , canny)
cv2.waitKey()

#แสดงผลภำพเส้ นขอบ
#ออกจำกกำรรัน
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รูปที่ 3.6 กำรทำรูปให้ เป็ นสีเทำ

รูปที่ 3.7 กำรทำรูปให้ เป็ นเส้ นขอบ

บทที่ 4
การทดลอง
เพื่อให้ ทรำบถึงกำรทำงำนของรถจำลองขับเคลื่อนอัตโนมัติ ใช้ กล้ องในกำรวัด
ค่ำเฉลี่ยของระยะขอบเส้ นถนน จึงทำกำรทดลองกำรทำงำนของอุปกรณ์ และโปรแกรมว่ำตรง
ตำมที่ได้ ออกแบบไว้ หรื อไม่ เพื่อให้ ทรำบถึงข้ อผิดพลำดที่เกิดขึ ้น และนำข้ อผิดพลำดนันมำท
้
ำ
กำรแก้ ไข ปรับปรุงโครงงำนให้ สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.1 การทดลองส่ งคาสั่งบอร์ ดราสเบอร์ ร่ ี พายเพื่อไปควบคุมมอเตอร์ ของล้ อรถให้
เคลื่อนที่
4.1.1 กำหนด Output ขำของ GPIO 1
4.1.2 กำหนด Output ขำของ GPIO 10
4.1.3 กำหนด Output ขำของ GPIO 22
4.1.4 กำหนด Output ขำของ GPIO 23
4.1.5 กำหนด Output ขำของ GPIO 24
4.1.6 กำหนด Output ขำของ GPIO 25
4.1.7 กำหนด Output ขำของ GPIO 27
ตำรำงที่ 4.1 กำรกำหนด Output สำหรับกำรเชื่อมต่อโมดูลควบคุมมอเตอร์ L298N
Port GPIO
GPIO 1
GPIO 24
GPIO 23
GPIO 27
GPIO 22
GPIO 25
GPIO 10

เชื่อมต่อ
Temp 1
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
EN 1
EN 2

ใช้ งำน
Power
LOW
LOW
LOW
LOW
PWM
PWM
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รูปที่ 4.1 กำรกำหนดพอร์ ตของบอร์ ด Raspberry Pi
4.2 การกาหนดไฟฟ้ าภายใน
4.2.1 ใช้ ไฟฟ้ำกระแสตรง 5 V
4.2.2 ใช้ ไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 V
4.2.3 กำรใช้ ไฟฟ้ำในอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ
4.2.3.1 ใช้ พลังงำนแบตเตอรี่ จำนวน 10000 A เลี ้ยงบอร์ ด Raspberry
Pi
4.2.3.2 ใช้ พลังงำนแบตเตอรี่ จำนวน 10000 A เลี ้ยงโมดูลควบคุม
มอเตอร์ L298N
4.3 การทดลองการเคลื่อนที่ทางตรงของรถจาลองอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์
4.3.1 เพื่อกำหนดควำมเร็วในเคลื่อนที่ของกำรเลี ้ยวซ้ ำย เลี ้ยวขวำ และหยุด
เมื่อไม่มีเส้ นขอบ
4.3.2 ทำให้ เคลื่อนที่ได้ แบบอัตโนมัติ
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อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทดลอง
4.3.3 โครงรถจำลอง

จำนวน 1 ชุด

4.3.4 คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค

จำนวน 1 เครื่ อง

4.3.5 บอร์ ด Raspberry Pi

จำนวน 1 เครื่ อง

4.3.6 โมดูลควบคุมมอเตอร์ L298N

จำนวน 1 ชุด

4.3.7 แบตเตอรี่

จำนวน 2 ชุด

ขัน้ ตอนการทดลอง
เปิ ดกำรเชื่อมต่อ VNC server ระหว่ำงโน๊ ตบุ๊คผ่ำนสูบ่ อร์ ดรำสเบอร์ รี่ พิมพ์ใน
Terminal ภำษำไพทอน เพื่อทำกำรรันของมอเตอร์ หำค่ำเฉลี่ยของกำรเคลื่อนที่ทำงตรง
ของ 1 วินำที/เซนติเมตร โดยใช้ คำสัง่ Run_Motor.py

ตำรำงผลกำรทดลองที่ได้
- ผลกำรทดลองจำนวน 5 ครัง้ ของกำรเคลื่อนที่ทำงตรง 1วินำที/
เซนติเมตร

ตำรำงที่ 4.2 ทดลองกำรเคลื่อนที่ทำงตรงแต่ละ่ ครัง้
จำนวนครัง้
1
2
3
4
5

กำรทดสอบทำงตรง 1 วินำที/เซนติเมตร
รันคำสัง่ Run_Motor.py
18.2
รันคำสัง่ Run_Motor.py
16.7
รันคำสัง่ Run_Motor.py
15.2
รันคำสัง่ Run_Motor.py
14.5
รันคำสัง่ Run_Motor.py
13.6
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4.4 การทดลองการเคลื่อนที่เลีย้ วซ้ ายของรถจาลองอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์
4.4.1 เพื่อกำหนดควำมเร็วในเคลื่อนที่ของกำรเลี ้ยวซ้ ำย เลี ้ยวขวำ และหยุด
เมื่อไม่มีเส้ นขอบ
4.4.2 ทำให้ เคลื่อนที่ได้ แบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทดลอง
4.4.3 โครงรถจำลอง

จำนวน 1 ชุด

4.4.4 คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค

จำนวน 1 เครื่ อง

4.4.5 บอร์ ด Raspberry Pi

จำนวน 1 เครื่ อง

4.4.6 โมดูลควบคุมมอเตอร์ L298N

จำนวน 1 ชุด

4.4.7 แบตเตอรี่

จำนวน 2 ชุด

ขัน้ ตอนการทดลอง
เปิ ดกำรเชื่อมต่อ VNC server ระหว่ำงโน๊ ตบุ๊คผ่ำนสูบ่ อร์ ดรำสเบอร์ รี่พำย พิมพ์
ใน Terminal ภำษำไพทอน เพื่อทำกำรรันของมอเตอร์ หำค่ำเฉลี่ยของกำรเคลื่อนที่เลี ้ยว
ซ้ ำยของ 1 วินำที/เซนติเมตร โดยใช้ คำสัง่ Run_Motor.py

ตำรำงผลกำรทดลองที่ได้
- ผลกำรทดลองจำนวน 5 ครัง้ ของกำรเคลื่อนที่เลี ้ยวซ้ ำย 1วินำที/
เซนติเมตร
ตำรำงที่ 4.3 ทดลองกำรเคลื่อนที่เลี ้ยวซ้ ำยแต่ละ่ ครัง้
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จำนวนครัง้
1
2
3
4
5

กำรทดสอบเลี ้ยวซ้ ำย 1 วินำที/เซนติเมตร
รันคำสัง่ Run_Motor.py
16.2
รันคำสัง่ Run_Motor.py
15.5
รันคำสัง่ Run_Motor.py
14.8
รันคำสัง่ Run_Motor.py
13.6
รันคำสัง่ Run_Motor.py
11.0

4.5 การทดลองการเคลื่อนที่เลีย้ วขวาของรถจาลองอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์
4.5.1 เพื่อกำหนดควำมเร็วในเคลื่อนที่ของกำรเลี ้ยวซ้ ำย เลี ้ยวขวำ และหยุด
เมื่อไม่มีเส้ นขอบ
4.5.2 ทำให้ เคลื่อนที่ได้ แบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทดลอง
4.5.3 โครงรถจำลอง

จำนวน 1 ชุด

4.5.4 คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค

จำนวน 1 เครื่ อง

4.5.5 บอร์ ด Raspberry Pi

จำนวน 1 เครื่ อง

4.5.6 โมดูลควบคุมมอเตอร์ L298N

จำนวน 1 ชุด

4.5.7 แบตเตอรรี่

จำนวน 2 ชุด

ขัน้ ตอนการทดลอง
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เปิ ดกำรเชื่อมต่อ VNC server ระหว่ำงโน๊ ตบุ๊คผ่ำนสูบ่ อร์ ดรำสเบอร์ รี่พำย พิมพ์
ใน Terminal ภำษำไพทอน เพื่อทำกำรรันของมอเตอร์ หำค่ำเฉลี่ยของกำรเคลื่อนที่เลี ้ยว
ขวำของ 1 วินำที/เซนติเมตร โดยใช้ คำสัง่ Run_Motor.py
ตำรำงผลกำรทดลองที่ได้
- ผลกำรทดลองจำนวน 5 ครัง้ ของกำรเคลื่อนที่เลี ้ยวขวำ 1วินำที/
เซนติเมตร
ตำรำงที่ 4.4 ทดลองกำรเคลื่อนที่เลี ้ยวขวำแต่ละ่ ครัง้
จำนวนครัง้
1
2
3
4
5

กำรทดสอบเลี ้ยวขวำ 1 วินำที/เซนติเมตร
รันคำสัง่ Run_Motor.py
15.0
รันคำสัง่ Run_Motor.py
14.2
รันคำสัง่ Run_Motor.py
12.8
รันคำสัง่ Run_Motor.py
11.1
รันคำสัง่ Run_Motor.py
10.5

4.6 การทดลองถ่ ายภาพจากกล้ องคาเมร่ าพาย (Camera Pi)
วัตถุประสงค์
4.6.1 เพื่อแปลงรูป RGB ให้ เป็ นรูปเส้ นขอบตำมลำดับขันตอน
้
และสำมำรถ
จับขอบเส้ นได้
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการทดลอง
4.6.3 โครงรถจำลอง

จำนวน 1 ชุด

4.6.4 คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค

จำนวน 1 เครื่ อง

4.6.5 บอร์ ด Raspberry Pi

จำนวน 1 เครื่ อง

4.6.6 โมดูลควบคุมมอเตอร์ L298N

จำนวน 1 ชุด

4.6.7 แบตเตอรี่

จำนวน 2 ชุด
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ขัน้ ตอนการทดลอง
เป็ นขันตอนกำรท
้
ำรูปถ่ำยหรื อวิดีโอ นำรูป Original ที่ถ่ำย เปลี่ยนเป็ นรูปภำพสี
เทำเพื่อลดควำมละเอียดของสี RGB ถึงกำรทำเส้ นขอบและสำมำรถจับขอบเส้ นได้
ตำมลำดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
- ถ่ำยรูปจำกกล้ องคำเมร่ำพำย (Camera Pi)
- นำรูปจำกภำพถ่ำยมำปรับเป็ นรูปสีเทำ
- ทำกำรลดละเอียดของภำพสีเทำให้ น้อยลงโดยกำรเบลอภำพ
- ทำกระบวนกำรภำพให้ เป็ นเส้ นตรงอยูใ่ นรูปขำว-ดำ
- เข้ ำสูอ่ ลั กอริทมึ กำรหำค่ำของ แกน X แกน Y จำกกรำฟ เพื่อทำกำรตัด
ส่วนที่ไม่จำเป็ นออกไป
- ทำกำรจับขอบเส้ นโดยโฟกัสที่ขอบเส้ นส่วนตัดตำมลำดับที่ผำ่ นมำ
ผลการทดลองที่ได้
4.6.8 ถ่ำยรูปจำกกล้ องคำเมร่ำพำย (Camera Pi)

รูปที่ 4.2 ถ่ำยภำพจำกกล้ องคำเมร่ำพำย (Camera Pi)
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4.6.9 นำรูปจำกภำพถ่ำยมำปรับเป็ นรูปสีเทำ

รูปที่ 4.3 ปรับภำพให้ เป็ นสีเทำ
4.6.10 ทำกำรลดละเอียดของภำพสีเทำให้ น้อยลงโดยกำรเบลอภำพ

รูปที่ 4.4 ภำพที่ลดควำมละเอียดของภำพสีเทำ
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4.6.11 ทำกระบวนกำรภำพให้ เป็ นเส้ นตรงอยูใ่ นรูปขำว-ดำ

รูปที่ 4.5 ภำพที่ทำให้ เป็ นขอบเส้ นในของรูปขำว-ดำ
4.6.12 เข้ ำสูอ่ ลั กอริทมึ กำรหำค่ำของ แกน X แกน Y จำกกรำฟ เพื่อทำกำรตัด
ส่วนที่ไม่จำเป็ นออกไป

รูปที่ 4.6 กรำฟรูปภำพแกน X แกน Y

36

4.6.13 แสดงรูปส่วนตัดที่ไม่ต้องกำรออกเพื่อเริ่มทำกำรขันตอนต่
้
อไป

รูปที่ 4.7 รูปภำพที่เลือกขอบเส้ นส่วนจำเป็ น

4.6.14 ทำกำรจับขอบเส้ นโดยโฟกัสที่สว่ นตัดตำมลำดับที่ผำ่ นมำ

รูปที่ 4.8 รูปภำพที่ทำกำรจับขอบเส้ น

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
กำรจัดทำโครงงำนรถขับเคลื่อนอัตโนมัตไิ ด้ สรุปผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ และ
ข้ อเสนอแนะในกำรทำงำนดังต่อไปนี ้
5.1 สรุปผลการดาเนินโครงงาน
กำรดำเนินงำนในโครงงำนรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยทำกำรทดลอง สรุปผลกำรทดสอบ
กำรใช้ งำนได้ ดงั นี ้
5.1.1 กำรทดลองส่งคำสัง่ บอร์ ดรำสเบอร์ รี่พำยเพื่อไปควบคุมมอเตอร์ ขอล้ อรถให้
เคลื่อนที่กำหนดทิศทำง ซ้ ำย ขวำ ถอยหลัง หยุด และควำมเร็วของ
มอเตอร์ ล้อรถ
5.1.2 กำรทดสอบถ่ำยรูปจำกกล้ องคำเมร่ำพำย (Camera Pi) โดยใช้ ภำษำ Python
5.1.3 กำรทดสอบนำภำพปกติมำปรับเป็ นรูปสีเทำ
5.1.4 กำรทดสอบลดละเอียดของภำพสีเทำโดยทำภำพเบลอ
5.1.5 กำรทดสอบทำกระบวนกำรภำพให้ เป็ นเส้ นตรงหรื อรูปที่มีสว่ นแค่เส้ นขำว-ดำ
5.1.6 กำรทดสอบเข้ ำสูอ่ ลั กอริ ทมึ กำรหำค่ำของ แกน X แกน Y จำกกรำฟเพื่อทำกำร
ตัดส่วนที่ไม่จำเป็ นออกไป
5.1.7 กำรทดสอบจับขอบเส้ นโดยโฟกัสที่ขอบเส้ นส่วนตัดตำมลับดับที่ผำ่ นมำ
5.2 ปั ญหาการดาเนินโครงงาน
5.2.1 วัสดุที่ใช้ ในกำรทำสนำมเป็ นกระดำษอ่อนเพื่อนำมำทดลองนัน้ มีควำมมันของสี
สนำม ในบำงครัง้ ทำให้ กำรหำขอบเส้ นสนำมมีควำมผิดเพี ้ยนได้
5.2.2 ล้ อหลังไม่มีควำมสมูท มีควำมหนืดมำกทำให้ บำงครัง้ กำรเคลื่อนที่ของรถจำลอง
มีควำมผิดพลำด
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีเซ็นเซอร์ ตวั อื่นมำช่วยด้ วยทำให้ มีกำรคำนวณที่แม่นยำ
5.3.2 ควรทำเป็ น 4 ล้ อ ช่วยในกำรขับเคลื่อนที่มีควำมสมดุล
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ภาคผนวก ก
การติดตัง้ อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์

41

การประกอบบอร์ ด Raspberry Pi กับ อุปกรณ์ รถจาลอง

รูปที่ ก.1 กำรเชื่อมตัวสำยระหว่ำงบอร์ ด raspberry Pi กับ Camera Pi

42

รูปที่ ก.2 กำรเชื่อมต่อสำยไฟระหว่ำงบอร์ ด Raspberry Pi กับ โมดูลขับมอเตอร์ ( L298N )
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รูปที่ ก.3 พอร์ ตที่ใช้ ในกำรเชื่อมต่อของรถจำลอง
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