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2. โครงสร้ างบอร์ ดและอินเตอร์ เฟซพอร์ ต

1. รายละเอียดทัว ไป
• โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุดว้ ยแสงอินฟาเรด
• ความถีของชุดส่งสัญญาณอินฟาเรด 38 kHz
• มีเอาต์พตุ จํานวน 2 ชุด สามารถกําหนดระยะการตรวจจับได้
อิสระต่อกัน
• ระยะการตรวจจับสูงสุดที 20 ซม. ทดสอบด้วยวัตถุสีขาว
• ระดับสัญญาณเอาต์พตุ เป็ น TTL-5V สามารถต่อเข้ากับ
ขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง
• ใช้กบั แรงดันไฟฟ้ า 5VDC
• มีให้เลือก 2 รุ่ น ซึงแตกต่างกันทีตาํ แหน่งของตัวเซนเซอร์ ดังนี
o รุ่ น IRD-202 เซนเซอร์ติดตังด้านหน้า
o รุ่ น IRD-202BS เซนเซอร์ติดตังใต้แผ่น
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Function

ขาสัญญาณเอาต์พตุ 1
ขาสัญญาณเอาต์พตุ 2
ขาแรงดันไฟ +5V
ขาแรงดันไฟ 0V

1 2 5V 0V

เซนเซอร์โมดูลสําหรับการตรวจจับวัตถุทีขวางกันด้วยแสง
อินฟาเรด โดยใช้หลักการส่งคลืนแสงไปกระทบกับวัตถุและตรวจ
จับการสะท้อนกลับของแสง ซึงสามารถตรวจจับได้ไกล 20 ซม.
ทดสอบด้วยวัตถุสีขาว ภายในโมดูลเซนเซอร์น ีควบคุมการทํางาน
ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงทําให้มีความสามารถทีโดดเด่น
กว่าเซนเซอร์โดยทัว ไป คือ มีฟังก์ชนั สอนให้เซนเซอร์เรี ยนรู ้ระยะ
การตรวจจับวัตถุ (Teaching Function) แทนการใช้โวลลุ่มหมุนปรับ
ค่า นอกจากนียงั สามารถให้สญ
ั ญาณเอาต์พตุ ได้ถึง 2 ชุด ทีสามารถ
ปรับระยะการตรวจจับได้อย่างอิสระต่อกันด้วย

2.1. IR-Tx ตัวส่งสัญญาณอินฟาเรด
2.2. IR-Rx ตัวรับสัญญาณอินฟาเรด
2.3. Output-1 หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของเอาต์พตุ 1
2.4. Output-2 หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของเอาต์พตุ 2
2.5. Teching Pin เป็ นขาสัญญาณสําหรับการปรับตังระยะการ
ตรวจจับของเซนเซอร์ รายละเอียดการปรับตังจะได้กล่าวใน
ลําดับต่อไป
2.6. Output Port สัญญาณเอาต์พตุ และขาต่อแรงดันไฟเลียงให้กบั
โมดูล มีตาํ แหน่งขาสัญญาณดังนี
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3. ขั$นตอนการปรับตั$งระยะการตรวจจับ
โมดูล IRD-202 ควบคุมการทํางาน ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
และออกแบบให้มีฟังก์ชนั เรี ยนรู ้ระยะการตรวจจับหรื อทีเรี ยกว่า
Teaching Function ซึงมีความสะดวกและสามารถปรัยตังระยะ
ได้ง่าย การทํางานของเอาต์พตุ 1 และเอาต์พตุ 2 สามารถทํางาน
ได้อย่างอิสระดังนันการปรับตังระยะการตรวจจับทังสองจึงเป็ น
อิสระต่อกัน
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หมายเหตุ : โมดูล IRD-202 ใช้ หลักการส่ งแสงอิ นฟาเรดออกไป
กระทบกับวัตถุแล้ วจึ งตรวจวัดแสงที, สะท้ อนกลับมา ดังนั-น ขนาดและสี ของวัตถุ
จึ งเป็ นตัวแปรสําคัญต่ อระยะทางในการตรวจจับโดยตรง เช่ น วัตถุสีขาว
สามารถสะท้ อนแสงได้ ดีกว่ าสี ดาํ จึ งสามารถตรวจจับได้ ไกลกว่ า เป็ นต้ น

 กําหนดให้โมดูล IRD-202 เรี ยนรู ้ระยะการตรวจจับสําหรับ
เอาต์พตุ 1 โดยช็อตขัว 1 และ T เข้าด้วยกันหรื ออาจใช้ปลาย
ไขควง ซึงจะสังเกตุเห็นหลอด LED ของเอาต์พตุ 1 ติด
กระพริ บ เป็ นการแสดงให้ทราบว่าวัตถุทีตอ้ งการตรวจสอบ
นันอยูใ่ นระยะทีสามารถตรวจับได้ พร้อมกับจดจําระยะของ
วัตถุ โดยสังเกตให้หลอด LED กระพริ บมากกว่า 3 ครังขึน
ไป เพือให้ระบบได้เรี ยนรู ้ระยะการตรวจจับได้อย่างสมบูรณ์
จากนันจึงปลดขัว 1 และ T ออกจากกัน เป็ นอันเสร็จสิน
ขันตอนการปรับตังระยะการตรวจจับของเอาต์พทุ 1 และ
ระยะการปรับตังจะถูกบันทึกไว้ในหน่วย ความจํา EEPROM
ซึงจะยังคงอยูแ่ ม้วา่ จะหยุดจ่ายไฟเลียงให้กบั ระบบ
3.2. การปรับตังระยะการตรวจจับของเอาต์พตุ 2
 ป้ อนแรงดังไฟเลียงให้กบั โมดูล IRD-202 (5V / 0V)
 จัดวางวัตถุทีตอ้ งการตรวจจับให้อยูห่ ่างจากเซนเซอร์ในระยะ
ทีตอ้ งการ แต่ไม่เกินกว่าระยะทีสามารถตรวจจับได้
 กําหนดให้โมดูล IRD-202 เรี ยนรู ้ระยะการตรวจจับสําหรับ
เอาต์พตุ 2 โดยช็อตขัว 2 และ T เข้าด้วยกันหรื ออาจใช้ปลาย
ไขควง ซึงจะสังเกตุเห็นหลอด LED ของเอาต์พตุ 2 ติด
กระพริ บ เป็ นการแสดงให้ทราบว่าวัตถุทีตอ้ งการตรวจสอบ
นันอยูใ่ นระยะทีสามารถตรวจับได้ พร้อมกับจดจําระยะของ
2

วัตถุ โดยสังเกตให้หลอด LED กระพริ บมากกว่า 3 ครังขึน
ไป เพือให้ระบบได้เรี ยนรู ้ระยะการตรวจจับได้อย่างสมบูรณ์
จากนันจึงปลดขัว 2 และ T ออกจากกัน เป็ นอันเสร็จสิน
ขันตอนการปรับตังระยะการตรวจจับของเอาต์พทุ 2 และ
ระยะการปรับตังจะถูกบันทึกไว้ในหน่วย ความจํา EEPROM
ซึงจะยังคงอยูแ่ ม้วา่ จะหยุดจ่ายไฟเลียงให้กบั ระบบ

4. การอินเตอร์ เฟสกับไมโครคอนโทรลเลอร์
โมดูล IRD-202 สามารถทํางานได้ดว้ ยแรงดันไฟเลียง 5V ของระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทวั ๆ ไปได้ทนั ที อีกทังยังให้สญ
ั ญาณเอาต์พตุ
เป็ นแบบ TTL จึงสามารถต่อเข้ากับพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้โดยตรง เอาต์พตุ 1 และ 2 จะให้การทํางานเมือสามารถตรวจจับ
วัตถุได้ในลักษณะลอจิก “0” หรื อทีเรี ยกว่า Active Low

1 2 5V 0V

IRD-202 / IRD-202BS
Infrared object detector
3.1. การปรับตังระยะการตรวจจับของเอาต์พตุ 1
 ป้ อนแรงดังไฟเลียงให้กบั โมดูล IRD-202 (5V / 0V)
 จัดวางวัตถุทีตอ้ งการตรวจจับให้อยูห่ ่างจากเซนเซอร์ในระยะ
ทีตอ้ งการ แต่ไม่เกินกว่าระยะทีสามารถตรวจจับได้

ดังรู ป แสดงการทํางานของเซนเซอร์เมือตรวจจับวัตถุได้ในตําแหน่ง
ที 2 และ 1 ตามลําดับ ซึงได้กาํ หนดไว้จากขันตอนการปรับตังทีผา่ น
มา
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