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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง ยานบินบังคับ 4 ใบพัด เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรเลอร์ ในการออกแบบระบบควบคุมการบินแบบ 4 ใบพัด โดยใช้มอเตอร์และชุดควบคุมการเอียง
ยานบินบังคับ 4 ใบพัดประกอบด้วยส่วนควบคุม ออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR เบอร์
Atmega48 ซึ่งรับค่าจากชุดควบคุมการเอียงไปควบคุมการทางานของมอเตอร์จานวน 4 ตัว ให้สามารถบินอยูใ่ น
สภาวะสมดุล ส่วนของการควบคุมยานบินให้เคลื่อนที่น้ นั ใช้ชุดรับส่งสัญญาณวิทยุที่ความถี่ 2.4 GHz ยานบินมี
การเคลื่อนที่ 2 แบบ คือ การเคลื่อนที่แบบ Quad + และการเคลื่อนที่แบบ Quad X โดยในงานวิจยั นี้ได้มีการ
ทดลอง 1) การวัดสัญญาณ PWM จากบอร์ดควบคุม เพื่อวิเคราะห์สญ
ั ญาณเมื่อยานบิน 4 ใบพัด ทาการบินเอียงใน
องศาที่ต่างกัน 2) การทดลองการเคลื่อนที่ไปยังเป้ าหมายเพื่อวัดระยะของสัญญาณในการบังคับยานบิน 4 ใบพัด
จะทาการทดสอบทั้งหมด 4 ระยะคือ 80 เมตร 100 เมตร 120 เมตร และ 140 เมตร ผลจากการทดลอง 1)สามารถ
วัดสัญญาณ PWM จากบอร์ดควบคุม คือ ยิง่ เอียงองศาที่มาก สัญญาณที่เร่ งขึ้นก็จะเร่ งมาก และสัญญาณที่ลดลงก็
จะลดลงมากเช่นเดียวกัน เพื่อจะรักษาระดับสมดุลของยานบิน 4 ใบพัด 2) ผลจากการทดลองการเคลื่อนที่ไปยัง
เป้ าหมาย สามารถทางานได้ถูกต้องตามขอบเขตที่กาหนด
1.บทนา

*******ปั จจุ บันนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารวจ

*******โดยในงานวิจยั นี้ จะทายานบินบังคับ 4

ของประเทศไทย ส่ วนใหญ่นาเข้ามาจากต่างประเทศ

ใบพัด เพื่อจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระอิสระ

ไม่ค่อยมีผลิตในประเทศและยังมีราคาสู งมาก เช่น

ซึ่ งยานบิ นบังคับ 4 ใบพัดนี้ มี ความสามารถในการ

เฮลิคอปเตอร์ เครื่ องบิ นสารวจ ยานยนต์เหล่านี้ ไม่

เคลื่ อ นที่ ไ ด้ ดี ก ว่ า ยานบิ นแบบ 2 ใบพั ด และมี

สามารถเข้าไปส ารวจในพื้ นที่ เล็ก ๆ เช่ น ตามใน

ความรวดเร็ วในการเข้าถึงพื้นที่ ที่ เข้าถึงยากและยัง

ตรอกซอกซอยต่างๆ ที่ มีมากมายในกรุ งเทพฯ อีก

สามารถถ่ายภาพจากมุมสู งการโดยใช้กล้องดิจิตอล

ทั้งยานยนต์ยงั มีขนานใหญ่ และต้องมีผูช้ านาญใน

อี ก ทั่ง ยัง มี ต ้น ทุ น ที่ ต่ า กว่า การที่ จ ะน าเข้า มาจาก

การขับขี่ และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระใน

ต่างประเทศและยังทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ทาความเข้าใจถึง

พื้นที่ที่จากัด

หลัก การท างานของภาครั บและภาคส่ ง และ การ
ออกแบบโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์
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2.โครงสร้ างของระบบ
ตัวยานบินบังคับ 4 ใบพัด จะเริ่ มทางาน เริ่ ม
ส่ ง สั ญ ญาณจากรี โมทคอนโทรลมายัง ตั ว รั บ
สัญญาณด้วยความถี่ 2.4 GHz จากนั้นส่งค่าสัญญาณ
ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจะประมวลผล และ
ส่ งสัญญาณเพื่อที่ จะสั่งงานการควบคุมมอเตอร์ ใน
รู ป แบบต่ างๆ โดยจะส่ งสัญญาณไปที่ ชุ ดควบคุ ม
ความเร็ วเพื่อควบคุมความเร็ วมอเตอร์ และจะมีใน
ส่ วนของ ชุดควบคุมระดับการเอียง จะมีท้ งั หมด 3
แกน เพื่อควบคุมการเอียงในรู ปแบบต่างๆ คือ การ
เอียงหน้า เอียงหลัง การเอียงซ้ายเอียงขวา และการ
หมุนตัว ชุดควบคุมระดับการเอียงจะส่ งสัญญาณไป
ยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ พื่ อ ที่ จ ะประมวลผล
เพื่อที่จะสัง่ งานการควบคุมมอเตอร์ เพื่อรักษาสมดุล
ในการบินไม่ให้เอียง ดังแสดงดังบล็อกไดอะแกรม
รู ปที่ 2.1
2.4GHz

2.1 วงจรแหล่งจ่ ายไฟให้ ชุดควบคุมระดับการเอียง
Vcc2
+4.8V

R
PIN 23/PIN24/PIN25

Gyro
10 µF

รู ปที่ 2.2 วงจรแหล่งไฟให้กบั ชุดควบคุม
ระดับการเอียง
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รู ปที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการ
ทางานของยานบิน

100 Ω

ชุดควบคุมระดับการเอียงใบบอร์ดควบคุม
จะมีท้ งั หมด 3 ตัว คือ แกนหมุนตัวซ้าย-ขวา แกน
เอียงหน้า-หลัง และแกนเอียงซ้าย-ขวา แต่ละตัวจะมี
ขาอยู่ 3 ขา คือ ขาไฟ ขากราวด์ และขาสัญญาณออก
โดยขาสัญญาณออกจะต่อเข้าที่ไอซี Atmega48 ที่
PIN23, PIN 24, PIN 25 ตามลาดับ และชุดควบคุม
ระดับการเอียงจะทางานได้น้ นั จะต้องมีไฟเลี้ยงประ
มาณ 3.3 โวลต์ จึงจะทางานได้ เนื่องจากบอร์ด
ทดลอง มีไฟเข้ามาประมาณ 4.8 โวลต์ จึงมี ตัว
ต้านทาน 100 โอห์ม เพื่อจะแบ่งแรงดันที่เหลือ
2.2 การเลือกใช้ มอเตอร์
เลือกใช้มอเตอร์บรัชเลสขนาด 900 KV
กระแส 30 แอมป์ โดยพิจรณาจากหัวข้อดังต่อไปนี้
การคานวณรอบของมอเตอร์
จากสมการการคานวณเพื่อหาค่าความเร็ ว
ของมอเตอร์

SpeedM  motor KV  input volt  efficiency

เมื่อ
SpeedM .= ค่าความเร็ วของมอเตอร์ (มีหน่วยเป็ น
รอบต่อนาที)
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motor KV = ค่าที่มอเตอร์จะบอกมาให้ใน
เบื้องต้น ค่านี้จะตามแรงดันที่ป้อนเข้ามา (input
volt) ยิง่ ใช้โวลต์เข้าไปมากมอเตอร์ก็ยงิ่ หมุนมาก
รอบขึ้น (KV คือความเร็ วรอบในการหมุนมอเตอร์
ต่อ 1 volt)
input volt = แรงดันที่ป้อนเข้ากับมอเตอร์
efficiency.*=*เป็ นค่าความสามารถ ที่มอเตอร์จะใช้
งานจริ งๆ โดยปรกติจะมีการสูญเสี ยไปในรู ปแบบ
พลังงานความร้อนด้วย มอเตอร์บรัสเลส ทัว่ ๆ ไป
จะมีค่าประสิ ทธิภาพอยูท่ ี่ 80% หรื อ 0.80
แทนค่าลงในสมการ
แทนค่า SpeedM = 900KV  11.1V  0.8
SpeedM = 7992 RPM
มอเตอร์ที่ใช้ ขนาด 900 KV ต้องการ
กระแส 6 – 30 A เลือกใช้มอเตอร์ขนาดนี้เพราะถ้า
KV สูงมากกว่านี้มากๆ แรงบิด(Torque) ของ
มอเตอร์ก็จะต่าลงไปด้วย จะทาให้ไม่มีแรงที่จะ
หมุนใบพัดขนาดใหญ่ได้

จะท าให้ชุด ควบคุ ม ความเร็ วอาจไหม้ได้ โดยชุ ด
ควบคุมความเร็ ว จะต่อเข้ากับชุดควบคุม ที่ ขาไอซี
ชุดควบคุมความเร็ วตัวที่ 1 จะต่อที่ ขา PIN16 ชุ ด
ควบคุ มความเร็ วตัวที่ 2 จะต่ อที่ ข า PIN15 ชุ ด
ควบคุ มความเร็ วตัวที่ 3 จะต่ อที่ ข า PIN14 ชุ ด
ควบคุมความเร็ วตัวที่ 4 จะต่อที่ขา PIN13 ส่ วนอีก 2
เส้นจะเป็ นสายไฟ 4.8 โวลต์ และกราวด์

รู ปที่ 2.3**ชุดควบคุมความเร็ วขนาด 30 แอมป์
2.4 การใช้ งานสัญญาณ PWM ในการควบคุม
มอเตอร์ บรัชเลส
PWM (Pulse Width Modulation) เป็ นวิธีหนึ่ งที่นิยม
ใช้กนั มากในงานควบคุม เช่นการควบคุมความเร็ ว
มอเตอร์ หรื อการควบคุมทิศทางการหมุนของเซอร์
โวมอเตอร์

รู ปที่ 2.2**มอเตอร์ขนาด 900 KV
2.3 การเลือกใช้ ชุดควบคุมความเร็ว
*******ยานบินบังคับ 4 ใบพัด จะใช้ชุดควบคุม
ความเร็ วทั้งหมด 4 ตัว มีคุณสมบัติที่เหมือนกันทั้ง 4
ตัว คุณสมบัติของชุดควบคุมความเร็ วที่เลือกใช้โดย
พิจารณาดังต่อไปนี้
ชุ ด ควบคุ ม ความเร็ วทนกระแส 30 A
เลื อ กใช้ชุด ควบคุ ม ความเร็ วขนาดเท่ า นี้ เพราะว่า
มอเตอร์กินกระแสไม่เกิน 30 A เพราะถ้าใช้ต่ากว่านี้

รู ปที่ 2.4**แสดงความกว้างของสัญญาณพัลส์
สัมพันธ์กบั ความเร็ วในแบบต่างๆ
จากรู ปที่ 2.4 จะเห็นได้วา่ หลักการของวิธี
นี้คือกระแสที่ป้อนเข้ามอเตอร์จะเป็ นสัญญาณพัลส์
ที่มีความถี่คงที่ แต่ความกว้างของสัญญาณพัลส์
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าสัญญาณพัลส์แคบความเร็ วจะต่า
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แต่ถา้ พัลส์กว้างความเร็ วจะสูง
ลักษณะของ
สัญญาณพัลส์ที่มีความกว้างของสัญญาณพัลส์เป็ น
100% 50% และ 10% ของแต่ละค่าคาบเวลาจะทา
ให้ความเร็ วของมอเตอร์น้ นั หมุนต่างกัน ความกว้าง
ของสัญญาณพัลส์ที่ 100 % จะทาให้มอเตอร์หมุน
เร็ วมากที่สุด ส่วนความกว้างของสัญญาณพัลส์ที่
10% จะทาให้มอเตอร์หมุนช้าที่สุด
2.5 วงจรแสดงสถานะด้ วย แอลอีดี
วงจรแสดงสถานะด้วยแอลอีดี สามารถ
แสดงสถานะปิ ดและเปิ ดเครื่ อง และยังสามารถ
แสดงผลการตั้งค่าการกลับทิศทางไจโร และตั้งค่า
ความเร็ วให้ชุดควบคุมความเร็ ว

2.6 ชุดส่ งสัญญาณ (Transmitter)
FLY SKY FS-TH9X เป็ นรี โมทบังคับ
วิทยุสาหรับเครื่ องบินราคาไม่สูงมาก มีระบบโมดุล
แยกแบบ 2.4 GHz และยังมาพร้องกับเครื่ องรับ
สัญญาณ 9 แชนแนล ส่ งสัญญาณได้ 9 CH สามารถ
ใช้ได้กบั เฮลิคอปเตอร์ , เครื่ องบิ น, เครื่ องร่ อน, รถ
บังคับวิทยุ, เรื อบังคับวิทยุ, หุ่นยนต์บงั คับวิทยุ, โปร
เจคหุ่ นยนต์ ใช้พลังงานต่ามีจอ LCD ขนาด 128 
64 มีขอ้ ความเตือนเมื่อแบตเตอร์ รี่ของ รี โมตต่า ใช้
แบตเตอร์ รี่ขนาน 12 โวลต์ สามารถชาร์ ตไฟได้ น้ า
หนัง 680 กรัม ใช้ความถี่ 2.4 GHz

PIN 9
Vcc2
+4.8V
680 Ω

R

LED

LED

รู ปที่ 2.6**รี โมตคอนโทรลที่ใช้งาน ส่งสัญญาณ
ความถี่ 2.4 GHz
ข

รู ปที*่ 2.5**วงจรแสดงสถานะด้วยแอลอีดี (LED)
เนื่องจากหลอดแอลอีดีขนาด 3 มิลลิเมตร
มีอตั ราการกินกระแสสูงสุด 30 มิลลิแอมป์ และ
ต้องการแรงดันที่ 2 โวลต์ แต่เนื่องจากแรงดันไฟ
ของวงจรที่ 4.8 โวลต์ จากไอซี ที่ขา 9 นั้นสูงเกิน
ความต้องการของแอลอีดีจะรับได้ จึงต้องมีการนา
ตัวต้านทานเพื่อมาแบ่งแรงดันที่เหลือ และจากัด
กระแสอยูท่ ี่ประมาณ 4.11 มิลลิแอมป์ ซึ่งอยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสม

2.7 ชุดรับสัญญาณ (Receiver)
2.8.1มีขนาด 64 mm  48 mm  21mm เป็ น
ปลัก๊ แบบสามหมุด แบบดิจิตอลมีตวั รับสัญญาณ
แบบดิจิตอล 9 ช่อง ใช้รับสัญญาณความถี่ 2.4 GHz

รู ปที่ 2.7**ตัวรับสัญญาณที่ใช้รับสัญญาณความถี่
2.4 GHz
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2.8 วงจรควบคุม
*******วงจรควบคุม (Multirotor Control Board
with 3 gyros) จากรู ปที่ 2.8 ในวงจรจะมีอินพุต
ทั้งหมด 10 ช่องจะมีรับค่าจากภาครับสัญญาณ
จานวน 4 ช่อง ชุดควบคุมระดับการเอียง 3 แกน 3
ช่อง

และ ตัวต้านทานปรับค่าได้เพื่อควบคุมความไวของ
ชุดควบคุมระดับการเอียง อีก 3 ช่อง และเอาต์พตุ
จานวน 7 ช่อง แต่ในการจัดทาใช้เพียง 5 ช่องเท่านั้น
ช่องแรกไว้แสดงไฟสถานะ ส่วนอีก 4 ช่องไว้ใช้
ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ท้ งั 4 ตัว และจะมีส่วนของ
การ ต่อช่องเพื่อที่จะลงโปรแกรมให้กบั ไอซี

รู ปที่ 2.8**รู ปวงจรของบอร์ดควบคุมที่ใช้งาน
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2.9**แหล่ งจ่ ายไฟทั้งหมดของระบบ
Vcc 2
+4.8 V
Vcc 1
+11.1 V
VI
+11.1 V

Vcc 3
+1.64 V

VO
IC LM317L
ADJ

R1
220 Ω

C1
10 µF

R2
68 Ω

รู ปที่ 2.9**แหล่งจ่ายไฟของระบบ
การจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์ ในการทางาน
จะเริ่ มจากไฟของแบตเตอร์รี่ลิเธียมโพลิเมอร์ ขนาด
11.1 โวลต์ ป้ อนให้กบั ชุดควบคุมความเร็ วทุกตัว
เพื่อเป็ นแรงดันไปเลี้ยงมอเตอร์ จากนั้นชุดควบคุม
ความเร็ วจะมีวงจรปรับแรงดัน (BEC) เป็ น 4.8
โวลต์ เพื่อที่จะไปเลี้ยงบอร์ดทดลอง ชุดควบคุม
ระดับการเอียง และภาครับสัญญาณ
2.9.1**แหล่ งจ่ ายไฟชุดควบคุมความเร็ว
*******แหล่งจ่ายไฟจาก Vcc1 คือ แรงดันที่มาก
จากแบตเตอร์รี่โดยตรงมีแรงดันเท่ากับ 11.1 โวลต์
จ่ายไห้กบั ชุดควบคุมความเร็ วทั้ง 4 ตัว เพื่อเป็ น
แรงดันเพื่อจ่ายให้กบั มอเตอร์
2.9.2**แหล่ งจ่ ายไฟให้ ชุดควบคุม
*******แหล่งจ่ายไฟจาก Vcc2 คือ แรงดันที่มาก
จากชุดควบคุมความเร็ วที่มีการปรับลดแรงดัน จะมี
แรงดันเท่ากับ 4.8 โวลต์ เพื่อเป็ นแรงดันเพื่อจ่ายให้
บอร์ดควบคุม ในบอร์ดควบคุมจะมีชุดวัดระดับ
ความเอียงอีก 3 ตัวและชุดภาครับ ที่จะต้องมี
ไฟเลี้ยง เพื่อที่จะทางานได้ รวมถึงไอซี Amega48 ที่
ใช้งาน จะทางานที่แรงดัน 2.7 - 5.5V

2.9.3**ชุดปรับลดแรงดันด้วยการใช้ ไอซีเบอร์
LM317L
*******การใช้ไอซีเบอร์ LM317L เพื่อเป็ นการ
ปรับลดแรงดัน จาก Vcc2 = 4.8 โวลต์ จะเหลือเพียง
1.64 โวลต์ (Vcc3) เพื่อที่จะใช้ตอ่ เข้ากับอุปกรณ์ตวั
ต้านทานปรับค่าได้ เพื่อจะปรับแต่ค่าความไวของ
ตัววัดระดับความเอียงทั้ง 3 แกน จากนั้นจะต่อเข้าที่
ไอซี Amega48 จึงต้องทาการปรับลดแรงดันเพื่อที่
ไอซีจะสามารถอ่านค่าได้
เพราะถ้าแรงดันมาก
เกินไปไอซี Amega48 จะไม่สามารถอ่านค่าได้
2.10**การออกแบบโครงสร้ างของยานบิน 4 ใบพัด
การออกแบบโครงสร้าง เริ่ มจากการเลือก
วัสดุที่จะทาโครงสร้างวัสดุน้ นั ต้องมีน้ าหนักเบา
และแข็งแรงพอประมาณสามารถรับแรงกระแทกได้
จึงเลือกใช้อลูมิเนียมขนาด 4 หุนดังรู ป 2.10

รู ปที่ 2.10**แท่งอลูมิเนียมขนาด 4 หุน
ยาว 29 เซนติเมตร จานวน 4 เส้น
เพราะขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
และมี
ความแข็งแรงตามที่ตอ้ งการอีกทั้งยังมีน้ าหนักเบา
อีกด้วย ส่วนตัวฐานยึดนั้นเลือกใช้แผ่นอีพอ็ กซี่ ดัง
รู ปที่ 2.11
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เอียงหน้า เอียงหลัง เอียงซ้าย และเอียงขวา จากรู ปที่
3.1 เป็ นการทาสอบการเอียงหน้า 45 องศา

รู ปที่ 2.11**แผ่นโครงสร้างยึดบอร์ด
(อีพอ็ กซี่เจาะรู ) ขนาด 3 มิลลิเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร
เพราะว่ามีความยืดหยุน่ และมีความแข็งแรงที่พอดี
ไม่อ่อนหรื อแข็งจนเกินไปส่วนการยึดชิ่นส่วนต่างๆ
นัน่ ใช้น๊อตและเคเบิ้ลไทร์

รู ปที่ 2.12 Top View แสดงขนาดแต่ละส่วน
(หน่วยเป็ น cm)
3. ผลการทดลอง
การทดลองจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ทดสอบสั ญญาณ PWM ที่ขาออกของบอร์ ด
ควบคุมที่จะสั่ งงานไปที่ตัวมอเตอร์ ท้งั 4 ตัว เพื่อจะ
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ แต่ ละตัว
วัดค่าโดยการใช้เครื่ องวัดสัญญาณต่อเข้า
ที่บอร์ดควบคุม ทั้ง 4 จุด จากนั้นทาการวัดสัญญาณ
โดยการเอียงเครื่ องไปในมุม 30 องศา 45 องศา เพื่อ
ดูผลทั้ง 2 มุมและนามาเปรี ยบเที ยบกัน จะทาการ

รู ปที่ 3.1 แสดงการวัดสัญญาณควบคุมมอเตอร์ท้ งั
4 ตัว ทดสอบที่ แกน pitch เอียงเครื่ องไปข้างหน้า
45 องศา
3.2 ทดสอบการบินไปยังเป้ าหมายในระยะต่ างๆ ที่
กาหนดไว้
ทาการกาหนดระยะ โดยระยะที่ 1 (จุด A)
ห่างจากจุดเริ่ มต้น 80 เมตร ระยะที่ 2 (จุด B) ห่าง
จากจุดเริ่ มต้น 100 เมตร ระยะที่ 3 (จุด C) ห่างจาก
จุดเริ่ มต้น 120 เมตร และระยะที่ 4 (จุด D) ห่างจาก
จุดเริ่ มต้น 140 เมตร ลักษณะดังรู ปที่ 3.2 เพื่อหา
ระยะของสัญญาณและความสามารถในการบังคับ
ยานบิน

รู ปที่ 3.2 แสดงเป้ าหมายและระยะทางที่กาหนด
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4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลอง คือ ทาการปรับคันโยกที่
ตาแหน่งสูงสุดและต่าสุด เพื่อสังเกตค่าสัญญาณ
PWM และการเอียงตัวยานบิน 4 ใบพัดไปตามที่
กาหนด ดังต่อไปนี้ 30 องศาและ 45 องศา พบว่า
สัญญาณที่ปล่อยออกมาที่ตวั มอเตอร์มีการเปลี่ยน
แปลง ซึ่งผลจากการทางานนี้ สังเกตแล้ววิเคราะห์
ได้วา่ จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อยานบินเอียง
แต่จะเกิดในเวลาที่รวดเร็ วมาก เช่น เมื่อทาการเอียง
ยานบิน 4 ใบพัด สัญญาณจะส่งทันทีที่เอียงแล้วก็จะ
กลับไปจุดเดิมทันที ยิง่ เอียงมากสัญญาณที่เร่ งขึ้นก็
จะเร่ งมาก
ส่วนสัญญาณที่ลดลงก็จะลดลงมาก
เช่นเดียวกัน เพื่อจะรักษาระดับสมดุลของยานบิน 4
ใบพัด ส่วนการทดลองวัดระยะของสัญญาณ ของ
ยานบิน 4ใบพัด สามารถทางานได้ถูกต้องทั้งหมด
การทดสอบพบว่ายานบินสามารถไปยังเป้ าหมายที่
จุด A,B,C ได้ดี แต่จุด D อยูใ่ นเกนพอใช้เนื่องจากผู ้
บังคับเห็นยานบินและเป้ าหมายได้ไม่ชดั เจน
5. ข้ อเสนอแนะ
บอร์ดควบคุมที่ใช้น้ นั ประสิ ทธิภาพต่า
ไม่มีอุปกรณ์รักษาศูนย์กลางของยานบิน จึงทาให้
ชุดควบคุมระดับการเอียงไม่ทราบถึงมุมที่แท้จริ ง
ทาให้ชุดควบคุมระดับการเอียงทางานอยูต่ ลอดเวลา
ทาให้เครื่ องเอียงซ้าย และเอียงขวา ปรับสมดุลอยู่
ตลอดเวลา จึงแนะนาให้ใช้ บอร์ด Alternative MK
Flight controller หรื อ บอร์ด MK โดยบอร์ด MK
จะมีตวั รักษาศูนย์กลางทางานร่ วมกับ ชุดควบคุม
ระดับการเอียง ทาให้ยานบินได้นิ่งและอยูก่ บั ที่ชุด
ควบคุมระดับการเอียง ปรับสมดุลทันทีเมื่อเครื่ อง
เอียง ทางานรวดเร็ ว และยังมีตวั รักษาระดับความสูง
เพื่อป้ องกันเครื่ องตก และยังพัฒนาต่อได้อีกเช่น ติด
GPS ระบบควบคุมกล้องตามทิศทางต่างๆ และอื่นๆ
อีกมากมาย

6. กิตติกรรมประกาศ
*******ปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นปริ ญญานิ พนธ์
ซึ่ งได้ถูกจัดทาขึ้น อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
ของผูจ้ ดั ทา ซึ่ งก็ได้ใช้เวลาในการติดตั้ง อุปกรณ์
การค้นคว้า ซักถาม หาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและหลักการต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ด้วยดี
ด้วยความกรุ ณาของท่าน อาจารย์วิชยั จิตประสงค์
อาจารย์อ ภิ ชาติ หาจัตุรั ส และอาจารย์ สัมพัน ธ์
แหล่งป่ าหมุน้ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งได้ใ ห้ ค าปรึ กษา ค าแนะน า
ตลอดจนแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์
รวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้วย
ความเอาใจใส่ ดว้ ยดีมาตลอดมา พร้อมทั้งให้ความ
อนุ เ คราะห์ ในด้า นเครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ นจ าเป็ นต่ า งๆ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอย่างสูงมาก ณ โอกาสนี้

