
การทดลองที่ 5 
การใชงาน PWM และ การควบคุมเซอรโวมอเตอร 

(Implementation of PWM and Servo motor control by PWM module.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค    

1. เพื่อใหเขาใจการทํางานของ PWM และสามารถเขียนโปรแกรมควบคมุการทํางานของ PWMได  
2. เพื่อใหเขาใจการทํางานของเซอรโวมอเตอร และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ 

เซอรโวมอเตอรได ดวยการใชโมดูล PWM 
 

บทนํา 
 การทดลองนี้  ไดแสดงวิธีการใชงานโมดูล PWM และการนําโมดูล PWM ไปควบคุมการหมุนของ
เซอรโวมอเตอร       
 PWM (Pulse Width Modulation) เปนวิธีหนึ่งที่นยิมใชกันมากในงานควบคุม   เชนการควบคุม
ความเร็วมอเตอร   หลักการของวิธีนี้คือกระแสที่ปอนเขามอเตอรจะเปนพลัส ที่มีความถี่คงที่ แตความกวาง
ของพลัสเปลี่ยนแปลงได ถาพลัสแคบความเร็วจะต่ํา แตถาพลัสกวางความเร็วจะสูง   ในรูปแสดงลกัษณะ
ชองสัญญาณพลัซที่มีความกวางของพลัซเปน  75%   50%  และ 25% ของคาคาบเวลา 
 

 
 

การทดลองที่ 5.1  แสดงการใชงานโมดูล PWM 
1. ใหรันโปรแกรม PSoC Designer   แลวทําการสรางโปรเจคใหม  โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร 

CY8C29466-24PXI สวน Main file ใหเลือกเปนภาษา C    
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2. เมื่อเขาสู PSoC designer ในหนาแรกจะเปน User Module Selection View  ในหนาตางนี้ใหเลือกใช
โมดูล แอลซีดี (LCD)  และโมดูล PWM16 ในกลุม PWMs   

3. หลังจากเลือกโมดูลตางๆแลว  ใหคลิก  (Interconnect View)  เพื่อทําการวางอุปกรณและกําหนด
คาพารามิเตอร  ของ LCD  และ Port_0_4   สําหรับตอกับสวิตซ Push button (SW) สําหรับ 
PWM16_1 นัน้ ตองการใชสัญญาณนาฬกิาจาก VC2 ที่ความถี่ 1 MHz เปนสัญญาณนาฬิกาของ
โมดูล  และเตรียม VC3 เปนสัญญาณนาฬกิาสําหรับการกําหนดคา Baudrate ของโมดูล UART 
ดังนั้นจึงกําหนดใหพารามิเตอรของ Grobal Resource และของ PWM16_1 เปนดังนี ้ 

 VC2  =   VC1/3   จากกําหนดพารามิเตอรของ Global Resource 
 VC1  =   SysClk/8  จากกําหนดพารามิเตอรของ Global Resource 
 VC2  =   SysClk/(8x3) =    24MHz/24   =   1  MHz 

 VC3  =  8 x Baudrate = 8 x 9600 = 76.8 K 
 VC3 = VC1/n 

 n  =  3000/76.8  =  39.0625    ดังนั้นใช   n หรือ VC3 Divider  = 39 
 

 
 

สวนตําแหนงขาเอาทพุทของ PWM กําหนดใหออกท่ี Port_0_7   (ดวูิธีการกําหนดจากการทดลองที ่4) 

4. เมื่อเสร็จแลวใหกด   (Generate Application)  เพื่อสรางซอรไฟลตางๆ 

5. ใหคลิกที่ปุม   (Application Editor) เพื่อเปดหนาตาง Application  เพือ่เขียน Source file  ให
แกไขโปรแกรม main.c  เปน  ดังนี ้
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โปรแกรมที่ 5.1 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Experiment 5.1 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros 
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules 
#include <stdlib.h> 
 
void main() 
{ 
 DWORD i; 
 char TextBuff[10]; 
 
 LCD_1_Start();                      // Initialize LCD   
  PWM16_1_Start();     // 
    PWM16_1_WritePeriod(2000); 
     
    LCD_1_Position(0,0); 
    LCD_1_PrCString("PWM Test"); 
    i = 1000; 
 PWM16_1_WritePulseWidth(i);     // Set Pulse width 
 while(1) 
 { 
     if (i > 1999) {i = 20;} 
      
     if(PRT0DR & 0X10)    // Test Port_0_4 
     { 
      i++; 
       LCD_1_Position(1,0); 
       LCD_1_PrCString("Duty cycle "); 
       itoa(TextBuff,(i*100)/2000,10);   //convert integer to Duty cycle string base 10   
   LCD_1_PrString(TextBuff); 
   LCD_1_PrCString(" %      "); 
      PWM16_1_WritePulseWidth(i); 
  } 
 } 
} 
 

6. ใหทําการบนัทึกและแปลโปรแกรม 
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7. ติดตั้ง LCD   ตอสายสวิตซ   และ สโคป เพื่อวัดสัญญาณ PWM ที่ Port_0_7  ตามรูป  แลว
ดาวนโหลดโปรแกรมลงชิพ 

   

 
 

8. เมื่อดาวนโหลดเสร็จ  ใหทําการทดสอบการทํางาน  โดยการกดสวิตช แลวใชสโคปจบัสัญญาณพลัซ
และทําการบันทึกคาสัญญาณพลัซที่คา Duty cycle ตางๆมา 3 คา 

9. ใหอธิบายถึงคาความถี่และ Duty cycle ของสัญญาณวาสอดคลองกับคาความถี่  VC2  กับคา “i” ใน
โปรแกรมอยางไร 

 

เซอรโวมอเตอร 
Servo motor คือ มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC motor) ที่ถูกประกอบรวมกับ ชุดเกยีร และ สวน

ควบคุม ตางๆ ไว ในโมดูลเดียวกัน หรือ ภายในกลองพาสติกเดียวกนั โดยมอเตอรชนิดนี้จะมีสายตอใช
งานเพียง 3 เสนเทานั้น คือ VCC,GND และ สายสัญญาณควบคุม(Control Line) ซ่ึงสามารถควบคุมให
มอเตอรหมุนซาย หรือ ขวาไดจากสายสัญญาณเพียงเสนเดียว โดยสัญญาณที่ใชควบคุมนี้จะเปนสัญญาณ 
พัลสวิดมอด (PWM) แบบ TTL Level ระดับแรงดันทีจ่ายใหมอเตอรนี้จะอยูใน ชวงประมาณ 4 ถึง 6 
โวลท  ดังแสดงในรูป 
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ความสัมพันธระหวางคา Pulse ของโมดูล PWM กับมุมของเซอรโว 
 จากความถี่ 1 MHz   :  T  = 1/F  = 1/1MHz  =  1 uS 
 หมายความวาถานับสัญญาณนี้ 1 ไซเคิลจะไดเวลา  1  uS 

ดังนั้นถาตองการเวลา 20 mS  ตองใช    =   20 mS/1uS   =   20000  ไซเคิล 
นั้นหมายถึงวาคาที่จะใชในการสรางความกวางของพลัซของโมดูล PWM  เทากับ 20000  
ในทํานองเดียวกัน 
ที่มุม 0 องศา   ตองการเวลา 0.7 mS  ตองใช   = 0.7 mS/1uS = 700   
ที่มุม 90 องศา   ตองการเวลา 1.5 mS  ตองใช   = 1.5 mS/1uS = 1500 
ที่มุม 180 องศา   ตองการเวลา 2.3 mS  ตองใช   = 2.3 mS/1uS = 2300 
  

การทดลองที่ 5.2  แสดงการควบคุมเซอรโวมอเตอรดวย PWM    
1. แกไขโปรแกรม main.c  เปน  ดังนี ้

//---------------------------------------------------------------------------- 
// Experiment 5.2 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros 
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules 
#include <stdlib.h> 
 
void main() 
{ 
 DWORD i; 
 char TextBuff[10]; 
 LCD_1_Start();                        // Initialize LCD   
  PWM16_1_Start();   // Start PWM 
    PWM16_1_WritePeriod(20000); 
    LCD_1_Position(0,0); 
    LCD_1_PrCString("Servo motor Test");     
    i = 1500;    // Set to 90 deg. 
 PWM16_1_WritePulseWidth(i);    // Set Pulse width 
 while(1) 
 { 
  i++; 
     if (i > 2300) {i = 700;} 
      
      if(PRT0DR & 0X10)   // Test Port_0_4 
      { 
       PWM16_1_WritePulseWidth(i);   // Set Pulse width 
        LCD_1_Position(1,0); 
        LCD_1_PrCString("Angle "); 
        itoa(TextBuff,((i-700)*9)/80,10);   //convert integer to Angle for display   
   LCD_1_PrString(TextBuff); 
   LCD_1_PrCString(" Deg "); 
  } 
 } 
} 
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2. แลวทําการบันทึกไฟล แลวใหทําการแปลโปรแกรม  
3. ทําการติดตั้ง LCD เขากับบอรด และตอสวิทช กดตดิปลอยดับเขาที่ P0.4  เหมือนการทดลองที่ 5.1 
4. ติดตั้งเซอรโวมอเตอรเขากับบอรดทดลองโดยใช P0.7 เปนสายสัญญาณควบคุม  ตามรูป  แต

เนื่องจากไฟดซีีที่มาจายใหกบับอรดทดลองไดมาจากพอรท USB ซ่ึงมีปริมาณกระแสจํากัด  ไม
พอที่จะจายใหกับมอเตอร   ดังนั้นตองใชแหลงจาย +5 โวลทจากภายนอก  ขั้นตอนนีข้อใหทําดวย
ความระมัดระวังมิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายคอมพิวเตอรและบอรดทดลองและหรือเครืองพีซีได  

 

 
 

5. ใหตอสาย USB แลวดาวนโหลดโปรแกรมลงชิพ      
6. เมื่อดาวนโหลดเสร็จ  ใหทําการทดสอบการทํางาน   โดยกดสวิทซเพื่อดูการหมุนของมอเตอรและ

คาที่แสดงออกทาง LCD   
 
คําถาม 

1. ใหอธิบายการทํางานของโปรแกรม ทั้ง 2 โปรแกรม 
2. ใหเขยีนโปรแกรมควบคุมการหมุนของเซอรโวมอเตอร  โดยปอนองศาที่ตองการใหหมุนผานทาง 

Hyper terminal  แลวแสดงคาองศาออกทาง LCD และมอเตอรหมุนไปยังมุมที่กําหนด 
(ดูตัวอยางการปอนผาน Hyper terminal จาก การทดลองที่ 4) 

หมายเหตสํุาหรับขอสองการคิดคะแนนจะคิดจาก 100% หารดัวยจํานวนกลุมที่ใชโมดูลแบบเดยีวกนั 
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