ROBO BUILDER
บทที่ 3. การทํางาน ของ RoboBuilder
ในบทนีจ้ ะอธิบายถึงการติดตั้ง software, การเชื่อมตอ RoboBuilder เขากับ PC ของคุณ, การสราง และการ
ดัดแปลง motion program file ตางๆ และการทํางานของ RoboBuilder ที่ประกอบเสร็จอยางสมบูรณแบบแลว
การติดตั้ง Software
กอนที่จะทําการโปรแกรมการเคลื่อนไหวของหุนยนตที่ประกอบเสร็จแลวของคุณ คุณจําเปนตองติดตั้ง software
จาก CD ที่ถูกจัดเตรียมเอาไวพรอมกับกลองสินคา โดยใหใส CD ดังกลาวเขาไปใน CD-ROM และ Run ที่ไฟล Setup.exe
01. คลิ๊ก [Next] เมื่อหนาตาง Installation Wizard ปรากฏขึ้นมา

02. คลิ๊ก [Install] เพื่อเริ่มตนการติดตั้งโปรแกรม
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03. เมื่อหนาตาง Installation Wizard Complete ปรากฏขึ้น คลิ๊ก [Finish] เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

04. Shortcut icon ของ software ที่ติดตั้งจะแสดงใหเห็นที่ Desktop และเมนู Start ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 โปรแกรม
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องคประกอบของ Software ตางๆ
RoboBuilder software ดังกลาวจะประกอบดวย MotionBuilder และ RBC Upgrade tool โดย MotionBuilder จะ
ถูกใชสําหรับสรางและดัดแปลง robot file ตางๆ , ถายโอนทาจาก file ตางๆที่สรางขึ้น ไปยังตัว Robot, และปรับเปลี่ยน
ตําแหนงของทาทาง
สวน RBC Upgrade tool จะถูกนําไปใชงานเพื่ออัพเกรด firmware ของ Control board ซึ่งจะอยูภายใน Control box
ที่ตัว Robot
สวน wCKProgramer ตัวนี้จะไมเกีย่ วกับในสวนของ Robot แตจะใชสาํ หรับกําหนดคาเริ่มตนตางๆใหกับตัว Servo
ซึ่งจะใชงานเมือ่ มีการเปลี่ยน Servo ตัวใหมเทานั้น เพื่อกําหนดคุณสมบัติตางๆใหกับ Servo กอนการใชงาน
MotionBuilder
การจัดวางหนาจอ MotionBuilder มีลักษณะดังที่แสดงดานลาง
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หมายเลข
ชื่อพื้นที่
Menu Bar
①

②

PC Port
connection

③

Robot
Configuration

④

Motion File
Information

⑤

Motion File
Management

ฟงกชนั่ การทํางาน & คําอธิบาย
• New: สรางโปรเจ็คงานใหมโดยการระบุชอื่ โปรเจค, file path,
robot type เปนตน
• Open: เปด project file ที่มีอยู( *.prj)
• Save All: จัดเก็บ project file ที่กําลังทํางานอยู และขอมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกันกับโปรเจ็คงานดังกลาว
• Save As: บันทึกคา project file ที่กําลังทํางานอยูดว ยชื่อที่
แตกตางกัน
• Config: กําหนด และเซ็ตคา wCK module
• Download: ถายโอนคา robot file ตางๆ ไปยัง control box
• ComPort: เซ็ต port ใน PC เพื่อเชื่อมตอเขากับ RoboBuilder
• BaudRate: เซ็ตขอมูลความเร็วในการสื่อสาร(default:
115,200kbps)
• OpenPort: เปดชุด PC port เพื่อเชื่อมตอเขากับ RoboBuilder
• พื้นที่นี้แสดงโครงสรางเกี่ยวกับเครื่องจักรของ wCK module
ตางๆ โดยการใชแปนกดแบบ jog คุณสามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวของ wCK module แตละตัว
* หากวาปุม[Default] ไมถูกตรวจสอบ คุณสามารถที่จะจัดตําแหนง
ของแปนกดแบบ jog ของ wCK module
ตางๆ ไดใหมอยางอิสระ โดยการลากเมาส (คลิกขวา)
เมื่อคา[Default] ถูกเลือกคา มันจะกลับคืนไปยังตําแหนง default
ดั้งเดิม
• Motion Name: แสดงชื่อของ motion file
ที่กําลังทํางานอยู
• Total Scene: แสดงจํานวนโดยรวมทั้งหมดของเหตุการณตางๆ
(scene) ซึ่งประกอบขึ้นเปนคา motion file ที่กําลังทํางานอยู
• Scene Index: แสดงจํานวนของเหตุการณที่ถูกเลือกคาใน
motion file ที่กําลังทํางานอยู
• Repeat: ถูกใชงานเพื่อทําซ้ํา และทดสอบเหตุการณที่ถูกเลือก
หนึ่งคาหรือมากกวานั้น
• New Motion: สราง motion file ตัวใหม
• Motion List: เพิ่มเติม, เปด, ดัดแปลง, หรือลบคา motion file
ตางๆ
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⑥

Position Control

⑦

Scene
Management

⑧

wCK module
Control Detail

⑨

Scene Editing

• Save As: บันทึก motion file ตางๆ ที่กําลังทํางานอยูดว ยชื่อที่
แตกตางกัน
• Save: บันทึกคา motion file ที่กําลังทํางานอยู
• Restore: เซ็ตคาการแทนทีม่ ุมตางๆ (displacement angle) ของ
module
ตางๆ ทั้งหมดของเหตุการณที่ถูกเลือกคาไปเปนคา “0”
• Get Pos: จับทาทางของหุนยนตตามที่ตองการ หลังจาก
ปรับเปลี่ยนทาทางดวยมือของผูใชเอง ทาทางที่ถูกจับไวไดจะ
ถูกบันทึกเปนคาเหตุการณหนึ่ง
• Init Pos: เซ็ตคา torque และคามุมเริ่มตนของคา wCK module
ที่ถูกเลือก
• Set Motion: เซ็ตชื่อ และวิถ(ี path) ที่ถูกบันทึกคาเอาไวของ
motion file, กําหนดคา PID gain ตางๆ ของ wCK module ตางๆ
• Delete: ลบเหตุการณที่ถูกเลือกคา
• Test: ปฏิบัติการเหตุการณทถี่ ูกเลือกคา
(สามารถเลือกเหตุการณหลายๆ ตัวได)
• New Scene: เพิ่มเหตุการณใหมเขาไป
• Paste:วางเหตุการณที่ถูกคัดลอกในตําแหนงที่เลือกเอาไว
• Select เลือกเหตุการณตางๆ ทั้งหมดใน motion file
• ID: แสดงหมายเลข ID ของ wCK module
• S.Pos: คํายอของ Start Position
และแสดงถึงตําแหนงเริ่มตนของ wCK module ในหนวยของ
control angle
• D.Pos: คํายอของ Destination Position
และแสดงถึงตําแหนงปลายทางของ wCK module ในหนวยของ
control angle
• Disp: คำยอของ Displacement และแสดงถึงความแตกตางคา
control angle ระหวาง S.Pos และ D.Pos
• Torq: แสดงความเร็วของ wCK module (0:เร็วสุด, -4: ชาสุด)
• Port: แสดงสถานะของ LED ที่ถูกติดตั้งใน I/O port ของ wCK
module
• Scene Name: แสดงชื่อเหตุการณนั้น
• Frames: แสดงจํานวนของโครงสราง(frame) ตางๆ
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⑩

Task Info

เขาไปยังเหตุการณที่ถูกแบงออก
• Tr.Time[ms]: แสดงเวลาในชวงเปลี่ยนสถานะ (transition
time)
ซึ่งถูกใชงานสําหรับการปฏิบัติงานในเหตุการณที่สอดคลองกัน
• แสดงขอมูลภาระการทํางานที่เกี่ยวของกัน เชน PC port
ที่ถูกเชื่อมตอ, ความเร็วในการสื่อสาร, จํานวนของ wCK
module ตางๆ ที่ถูกเชื่อมตอ, ประเภทของหุน ยนต เปนตน

RBC Upgrade Tool
การจัดวางหนาจอของ RBC Upgrade Tool ถูกแสดงไวดา นลางนี้

หมายเลข
ชื่อพื้นที่
Connection
①
②

File Selection

คำอธิบาย
เลือก port ที่ถูกเชื่อมตอระหวาง PC และ RoboBuilder
และความเร็วในการถายโอนคา
เลือก firmware file เพื่อทําการอัพเกรด
คลิ๊ก [Click here and Push Button] สําหรับการอัพเกรด
(กดปุม Reset ซึ่งตั้งอยูระหวาง PF1 LED และ PF2 LED
ใน control box)
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③
④

Upgrade
Exit

แสดงสถานการณอัพเกรดดวยเสน
สิ้นสุดโปรแกรมการอัพเกรด firmware

การเชื่อมตอ RoboBuilder เขากับ PC
RoboBuilder robot เชื่อมตอไปยัง PC ผานทาง RS232 serial cable ขั้นตอนแรกตรวจสอบการกําหนดคาหมายเลข
com port ของ PC และเชื่อมตอ RS232 cable ไปยัง RoboBuilder
โดยประเภทของ platform ที่เหมาะสม(HUNO, DINO, DOGY) ควรจะถูกเซ็ตคาไวใน Control box (ใชปุม PF1
หรือ PF2) ตามที่ไดแนะนําเอาไวในหัวขอ “การ Set รูปแบบ ของ Robot ”
การตรวจสอบ PC serial Port
ตรวจสอบหมายเลข com port ที่ใชตอสาย RS232 เขาไป
1. คลิ๊กขวาที่ไอคอน [My Computer] ที่ Desktop และเลือกปุม [property(R)]

2. เลือกที่แท็ป [Hardware] ในหนาตาง [System Registration Information] และคลิ๊ก [Device Manager]
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3. เลือก [Port] ในหนาตาง [Device Manager] และตรวจสอบหมายเลข serial port ที่ถูกกําหนดคามาจาก PC(COM1,
COM2, เปนตน)

เคล็ดลับ
เมื่อ PC ไมมี serial port ใหใช USB to RS232 converter เพื่อเชื่อมตอ RoboBuilder เขากับ PC

การเชื่อมตอ Serial Cable
หลังจากการตรวจสอบ port จาก PC แลว ใหเสียบสาย RS232 ที่ใหมาในกลองสินคา เชื่อมตอจาก RoboBuilder ไป
ยัง PC
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การ Set รูปแบบของ Robot
ประเภท platform ที่เหมาะสม(HUNO, DINO, DOGY) ควรที่จะถูกเซ็ตคาใน control box กอนการเชื่อมตอ
RoboBuilder เขากับ PC ยกตัวอยาง เชน หากหุน ยนตของคุณเปน HUNO แต control box ถูกเซ็ตคาเปน DOGY platform
หุนยนตดังกลาวจะไมทํางานอยางถูกตองเหมาะสม Robobuilder จะคิดวาหุน ยนตดังกลาวอยูในรูปแบบของ platform ที่
ถูกกําหนดคาเอาไว ดานลางนี้เปนวิธีการเซ็ตคา และตรวจสอบประเภท robot platform ที่ถูกตองใน control box

ในกรณีที่หุนยนตของคุณไมใช platform แบบมาตรฐาน (ไมใช HUNO, DINO, และ DOGY) กดปุม PF2 เปนเวลา 3
วินาที จนกระทั่ง PF2 LED ติดสวางกลายเปนสีสม
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การทํางานของ Control Box
คุณสามารถที่จะทําการ Turn On Robot , เลือกรูปแบบของ Platform รวมทั้งการเปลีย่ นโหมดไปเปนโหมดตางๆ
เชน PC Control Mode , Battery Recharge mode หรือ Firmware upgrade mode ซึ่งการควบคุมทั้งหลายเหลานี้สามารถ
จัดการไดที่ตัว Control Box โดยตรง

ฟงกชนั่ การทํางาน

การจัดการควบคุม

Power ON

เปดสวิตซการทํางาน

Power OFF

ปดสวิตซการทํางาน

Power Status

LED Display

คําอธิบาย
แสดงการทดสอบการทํางานดวยตัวเอง(LED ตางๆ เปด
และปดอยางเกี่ยวเนื่องกัน) และเซ็ตคาเปน platform ที่
ถูกใชงานลาสุด
• HUNO: PF1 LED กลายเปนสีฟา
• DINO: PF1 LED กลายเปนสีชมพู
• DOGY: PF1 LED กลายเปนสีแดง
• โหมดการทํางานที่ไมใชมาตรฐาน: PF2 LED
กลายเปนสีสม
LED ตางๆ ปดทั้งหมด
แสดงสถานะ Power LED เพื่อบอกระดับการอัดประจุ
แบตเตอรรี่(battery charge level)
• POWER LED สีเขียว: Battery charge มีปริมาณ
เพียงพอ
• POWER LED สีแดง: Battery charge มีปริมาณไม
เพียงพอ
• POWER LED สีแดงเปด และปด: จําเปนตองอัด
ประจุไฟทันที
• POWER LED สีเขียวเปด และปด: กําลังอยูใ น
โหมดการอัดประจุไฟ
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Home Posture
PC Control
Mode

เปด SW. Power พรอมกับ
กดปุม PF1 คางไวประมาณ
2 วินาที แลวปลอย
เปด SW. Power พรอมกับ
กดปุม PF2 คางไวประมาณ
2 วินาทีแลวปลอย

Platform
Setting

กดปุม PF1 หรือ PF2 คาง
ไวเปนเวลา 3 วินาที

Remote
Controller
Registration
(การจูน Remote
ให Math กับ
Control Box)

เปด SW. Power พรอมกับ
กดปุม PF1 และ PF2 พรอม
กันคางไวเปนเวลา 2 วินาที
แลวปลอย เมือ่ เห็น LED สี
ฟากระพริบใหกดปุม ( )
ที่Remote control โดยหัน
Remote ไปที่หัวของ Robot

หุนยนตจะคอยๆเคลื่อนที่ตําแหนง Home อยางชาๆ
(สามารถใชงานไดกับ HUNO เทานั้น)
Control box จะถูกเปลี่ยนไปเปน PC Control mode
• PF1 LED: Blue LED ON
• PF2 LED: Orange LED ON
แตละครั้งที่ปมุ PF1 ถูกกดคางไวเปนเวลา 3 วินาที คา
platform ดังกลาวถูกเปลี่ยนแปลงตามลําดับ
(HUNO ֜ DINO ֜ DOGY)
• HUNO: PF1 LED กลายเปนสีฟา
• DINO : PF1 LED กลายเปนสีชมพู
• DOGY: PF1 LED กลายเปนสีแดง
* เมื่อปุม PF2 ถูกกดคางไวเปนเวลา 3 วินาที มันจะถูก
เปลี่ยนแปลงคาเปน platform
แบบที่ไมใชมาตรฐาน ( LED สีสม ON )
กดปุมสีแดง (
) ของ Remote control ภายใน 10
วินาที สําหรับการปรับจูน Remote หากวาการปรับจูน
สําเร็จ LED ตางๆ ทั้งหมดของ Control box จะกระ
พริบพรอมกัน 3 ครั้ง และหุนยนตจะอยูในสถานะ
standby mode
* เมื่อ firmware ของ control box ถูกอัพเกรด ผูใชควร
ที่จะปรับจูน Remote ใหมอีกครั้ง

การใชงาน Remote Control
วิธีการที่ดีที่สดุ ที่จะใชงาน remote control นั่นคือตองชี้ remote controller ไปยังดานบนสุดของศีรษะของหุนยนต
เพราะวา IR sensor unit ถูกติดตั้งเอาไวทฝี่ าคลอบดานบนสุดของศีรษะ เมื่อไหรกต็ ามที่กด SW. Power ON ที่หุนยนต ให
กดปุมสีแดงทีอ่ ยูตรงกลางของ Remote ในครั้งแรกเสมอ เพื่อใหหนุ ยนตของคุณอยูในทาพื้นฐาน กอนที่จะกดปุมอื่นๆ
ไมอยางนั้น ปุม กดอื่นๆ จะไมสามารถใชงานได
(สิ่งนี้เปนการเซ็ตคาใหกับผูใ ชเพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของหุน ยนตทเี่ กิดขึน้ โดยไมคาดคิด)
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ปุม

การเคลื่อนไหว
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 1
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 2
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 3
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 4
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 5
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 6
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 7
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 8
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 9
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 10

ปุม

การเคลื่อนไหว
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 11
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 12
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 13
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 14
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 15
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 16
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 17
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 18
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 19
แสดงการเคลือ่ นไหวทาที่ 20
(กดปุมหมายเลขพรอมกับปุม( )

เคล็ดลับ
• ไมใช remote control ดังกลาวภายใตแสง fluorescent ที่มีความเขม IR sensor unit ดังกลาวภายในฝาคลอบดานบนสุดของศีรษะ
อาจจะไดรับผลกระทบจากแสง fluorescent ดังกลาวได
• สามารถปรับจูน remote control ไดมากสุดจํานวน 5 อัน ลงใน control box เพียงตัวเดียว นั่นหมายความวามีผูใชงานที่แตกตางกัน
จํานวน 5 คน ที่สามารถควบคุมหุนยนตหนึ่งตัวไดพรอมๆ กัน หากวาผูใชปรับจูน remote control เปนอันดับที่ 6 ขอมูลของ
remote control อันดับที่หนึ่งจะถูกลบคาอออกไป ดังนั้น control box ดังกลาวสามารถที่จะจําคา remote control ตางๆ ที่เพิ่ง
ลงทะเบียนลาสุดไดเพียง 5 อัน เทานั้น
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การโปรแกรม
กอนที่จะเริ่มตนการโปรแกรม ใหเปดการทํางาน PC ของคุณ และ Run MotionBuilder program ขึ้นมา จากนั้น
ให เซ็ต RoboBuilder เปน “PC Control Mode” (ดูการ Set ในหัวขอการทํางานของ Control Box)แลวจึงเชื่อมตอ
RoboBuilder เขากับ PC ผานทางสาย RS232 หากวาคุณกําลังมีแผนที่จะโปรแกรมคาเปนเวลานาน ใหเชื่อมตอเขากับ
Power adapter ดวย

คา motion file คือสิ่งที่กําหนดการเคลื่อนไหวตางๆ ของ RoboBuilder (จะเปน file นามสกุล .rbm) ถา
RoboBuilder แสดงการเคลือ่ นไหวแลวนัน่ หมายถึง file การเคลื่อนที่นั้นถูกเลนดวย Control box , Project file จะรวมเอา
motion file ไวมากกวาหนึ่งไฟล และถูกนําไปใชงานเพือ่ จัดการ motion file ตางๆ ที่มีจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ
motion file หนึ่ง file ประกอบไปดวยเหตุการณมากกวาหนึ่งเหตการณ

เคล็ดลับ
• Project file: ประกอบไปดวย motion file ตางๆ จํานวนมากซึ่งถูกสรางขึ้นมา หรือถูกแกไขโดยผูใช
• Motion file: ประกอบดวยเหตุการณตางๆ จํานวนมาก และการปฏิบัติการการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ
• Scene: เปนหนวยการเคลื่อนไหว(motion unit) ที่มีขนาดเล็กกวา ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนคา motion file ที่สมบูรณ ซึ่งบรรจุขอมูล
ตางๆ เชน โครงสรางตางๆ, Tr. Time, การเคลื่อนไหวของ wCK modules ตางๆ, LED lighting, เปนตน
• Frame: เปนหนวยการเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็กกวา ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนคาเหตุการณหนึ่ง จํานวนของโครงสรางตางๆ ที่มีคา
มากกวา มีแนวโนมที่จะเปนการเคลื่อนไหวของหุนยนตที่ราบลื่นกวาดวย
13
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การสราง Robot File ตัวใหม (ตัวอยาง, HUNO)
01. เซ็ตคา ComPort และ BaudRate, และคลิ๊ก OpenPort (
RoboBuilder เปนแบบปกติ ปุมดังกลาวจะเปลี่ยนเปน ClosePort (

) หากการเชื่อมตอดังกลาวระหวาง PC และ
)

02. เลือก [New] ใน menu bar จะปรากฎหนาตาง [New Project] ขึ้นมา จากนั้นใหกําหนดชื่อของโปรเจ็คงานและ
เลือกตําแหนงที่จะบันทึก Project file และเลือกชนิดของ robot platform แลวคลิ๊ก [OK]

03. โปรเจ็คงานใหมสําหรับ HUNO ถูกสรางขึ้นมา ภาพ HUNO จะปรากฏขึ้น และขอมูลพื้นฐานของ wCK module ตางๆ
ปรากฏขึ้นมาบนพื้นที่ของ[Robot Configuration]
14

www.etteam.com

คำเตือน
อยาแปลกใจ เพราะหุนยนตสามารถที่จะเคลื่อนไหวไดทันทีในตอนนี้

04. เลือก [New Motion] เพื่อเพิ่ม motion file ตัวใหมเขาไปยังโปรเจ็ค ตั้งชื่อ motion file และเลือกตําแหนงที่จะบันทึก
แลวกด[OK]

05. ใหเลือก NEW Scene ใน motion file ที่สรางขึ้นมา และตั้งชื่อของเหตุการณ จํานวนของโครงสรางตางๆ และ
Tr.Time แลวคลิ๊ก [OK]
เคล็ดลับ
แนะนําคา Tr.Time/Frame = 20~50 อยาเซ็ตคานี้นอยกวา 20

15
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06. ในตอนนีเ้ หตุการณใหมถูกสรางขึ้นมาแลว และเหตุการณรวมทั้งหมดจะเปลี่ยนคาเปน “1”

16
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หมายเลข
①
②
③
④

ชื่อ
ID
S.Pos
D.Pos
Disp

⑤
⑥

Torq
Port

⑦
⑧
⑨

Scene.Name
Frames
Tr.Time[ms]

คําอธิบาย
แสดงหมายเลข ID ของ wCK module
แสดงตําแหนงเริ่มตนของ wCK module เชน ใน control angle
แสดงตําแหนงปลายทางของ wCK module เชน ใน control angle
แสดงการเขาแทนที่(displacement) ระหวาง D.Pos
และ S.Pos เชนใน control angle
แสดงความเร็วในการเคลื่อนไหวของ wCK module
แสดงสถานะ LED ของ wCK module
(ใชไดกับ wCK module ที่โปรงใสเทานั้น)
แสดงชื่อของเหตุการณ
แสดงจํานวนของโครงสรางตางๆ
แสดง transition time ของเหตุการณที่สอดคลองกัน (หนวย: ms)

คา control angle 1 ดังกลาวหมายถึงมุมทางกายภาพ 1.05° (องศา)
07. เมื่อคุณกดปุม [Test] หุนยนตจะเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงปลายทางของเหตุการที่ถูกเลือกขึ้นมา และปุม [Test]
จะเปลี่ยนแปลงไปเปนปุม [Return] ในสถานะนี้ ใหเซ็ตทาทางของหุนยนตดว ยการปรับเปลี่ยนมุมตางๆ ของ wCK
module ดวยการลากจุดสีแดงบนปุมที่ตองการ หมุนไปในตําแหนงที่ตอ งการ

การเซ็ตคามุมสามารถที่จะทําไดภายใน
ยานของคาต่ําสุดและคาสูงสุดที่ถูกจัด
เก็บ เอาไวในเมนู [Config]

คําเตือน เมื่อคุณปรับมุมดังกลาว โดยการหมุนจุดสีแดงบนปุม wCK module ใหหมุนหมุนจุดสีแดงอยางชาๆ
เพราะวาการเคลื่อนที่อยางฉับพลันของหุนยนต อาจจะเปนเหตุใหหุนยนตลมลง หรือผูใชไดรับบาดเจ็บ
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08. เมื่อเซ็ตทาทางที่ตองการเรียบแลวใหคลิก๊ [Return] การเซ็ตคาตางๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจะถูกบันทึกเอาไวใน scenc
และปุม [Return] จะเปลี่ยนกลับไปเปน [Test]

เคล็ดลับ หากวาคลิ๊กที่คาเหตุการณหนึ่ง หุนยนตก็จะเริ่มตนเคลื่อนที่ตอบสนองตเหตุการณที่คลิ๊กนั้น ถาคุณคลิ๊กที่ Scene และคลิ๊ก [Test]
หุนยนตจะแสดงการเคลื่อนไหวไปยังตําแหนงเปาหมายตามที่ไดถูกบันทึกเอาไวในเหตุการณนั้นๆ การเลือกทดสอบเหตุการณ
มากกวาหนึ่งเหตุการณ สามารถที่จะทําไดโดย ลากเหตุการณหลายๆเหตุการณใหเปน Tab ทึบไว หากวาเลือก [Repeat] check box
ในพื้นที่ Motion File Information หุนยนตจะปฏิบัติคาเหตุการณที่ถูกเลือกซ้ําอีกครั้ง
เคล็ดลับ
สําหรับการควบคุมคามุมของ wCK module เพื่อทําการเซ็ตคาตําแหนงปลายทางใหถูกตอง ผูใชสามารถที่จะปฏิบัติตามทั้ง 3 วิธี
ดานลางนี้ได :
1. ปรับเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนแปลงคา D.Pos
① เลือกเหตุการณที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงคา และคลิ๊ก [Test]
② เมื่อปุมดังกลาวถูกเปลี่ยนแปลงคาไปเปน [Return] ดับเบิ้ลคลิ๊กคา D.Pos ของ wCK module เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
③ พิมพคา D.Pos เปนแบบคาตัวเลข และกดปุม ENTER
④ คลิ๊ก [Return] เพื่อบันทึกคาที่ไดเปลี่ยนแปลง
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2. ปรับเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนแปลงคา Disp
① เลือกเหตุการณที่จะเปลี่ยนแปลง และคลิ๊ก [Test]
② เมื่อปุมดังกลาวเปลี่ยนแปลงคาไปเปน [Return] ดับเบิ้ลคลิ๊กคา Disp ของ wCK module เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
③ พิมพคา Disp เปนแบบคาตัวเลข และกด ENTER
④ คลิ๊ก [Return] เพื่อบันทึกคาที่ไดเปลี่ยนแปลงไป

3. Teaching Method (Posture Capture โดยการใชปุม [Get Pos])
① เลือกเหตุการณที่จะเปลี่ยนแปลง และคลิ๊ก [Test]
② เมื่อปุมดังกลาวเปลี่ยนแปลงคาไปเปน [Return] คลิ๊ก [Get Pos]
③ เลือก wCK module ตางๆ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนคา และคลิ๊ก [Close]
④ ในตอนนี้ คา wCK module ตางๆ ที่ถูกเลือกคาดังกลาวจะอยูใน Teaching Mode
ดังนั้นปรับเปลี่ยนทาทางของหุนยนตโดยการใชมือได
⑤ คลิ๊ก [Capture]
⑥ คลิ๊ก [Return] เพื่อบันทึกการเซ็ตคาตางๆ ที่ไดเปลี่ยนแปลง
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09. คลิ๊ก [New Scene] เพื่อที่จะเพิ่มเหตุการณอื่นๆ เขาไป แลวตั้ง ชือ่ ใหมใหแกเหตุการณ , กําหนดจํานวน Frames และ
Tr.time ตามที่ตองการแลวคลิ๊ก [OK] เหตุการณใหมก็จะถุกเพิ่มเขาไป

10. เลือกเหตุการณที่เพิ่มเขามาแลว คลิ๊ก [Test] (ปุมก็จะเปลี่ยนไปเปน [Return] ) และปรับเปลี่ยนทาทางสําหรับตําแหนง
เปาหมายที่ตองการ

ทำซ้ําขั้นตอนของการเพิ่มเหตุการณตางๆ ดังที่แสดงไวดานบน จนกวาคุณจะสิ้นสุดการกําหนดคา motion file
อยางสมบูรณ
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11. เมื่อสิ้นสุดการโปรแกรมคาเรียบรอยแลว คลิ๊ก [Save All] เพื่อบันทึกโปรเจ็คงาน และขอมูล motion file เก็บไวใชงาน

การดัดแปลงแกไข Robot File ( ตัวอยาง, HUNO)
เพื่อดัดแปลงแกไข motion file ที่มีอยูใหปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ดานลางนี้ :
01. เซ็ตคา ComPort และ BaudRate และคลิ๊ก OpenPort (
) หากวาการเชื่อมตอระหวาง PC และ
RoboBuilder เปนปกติ ปุมดังกลาวถุกเปลีย่ นแปลงคาไปเปน ClosePort (
)
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02. เลือก [Open] ใน menu bar เลือกโปรเจ็คงานที่ตองการในหนาตาง [Open Project] และคลิ๊ก [Open] (เชน
HunoBasic.prj)

เคล็ดลับ
เพื่อแกไข motion file ที่ดาวนโหลดมาจากอินเตอรเน็ต ให Add motion file ดังกลาวเขามายังโปรเจ็คงานที่ ตองการ เปน สิ่ง แรก

03. คาตางๆ ของคา wCK module ที่ถูก Set จะปรากฏขึ้นในหนาตาง [Robot Configuration] ในขณะเดียวกัน motion file
แรกจะถูก Save ลงไปยังโปรเจ็คที่ถูกเปดขึน้ มา

เคล็ดลับ ในกรณีของ HunoBasic.prj คา HunoBasic_PunchLeft motion จะเปดออก
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04. เปดเมนู [Motion List] เลือก motion file ที่จะทําการแกไข และคลิ๊ก [Open to Edit] ไฟลที่ถูก เลือกก็จะเปดขึน้ มา

05. เมื่อเลือกเหตุการณเพื่อแกไข หุนยนตกจ็ ะเคลื่อนที่ไปยังจุดเริ่มตนของเหตุการณทสี่ อดคลองกัน และ wCK module
angle ก็จะปรากฏขึ้นมาในหนาตาง [Robot Configuration] ขอมูลรายละเอียดการควบคุมถูกแสดงเอาไวในพื้นที่ [wCK
Module Control Detail] ตรงกลางของหนาจอ

06. เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กเลือกเหตุการณ รายละเอียดของขอมูลของเหตุการณดังกลาวจะปรากฏขึ้นมาในหนาตาง pop-up ซึ่ง
สามารถจะเปลี่ยนชื่อเหตุการณ, จํานวนของโครงสรางตางๆ และ Tr.Time ตามที่ตองการได
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07. เพื่อเปลี่ยนเหตุการณ ใหเลือกเหตุการณนั้น แลวคลิ๊ก [Test] หุนยนตกจ็ ะเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงปลายทาง และ หยุด
การเคลื่อนไหว ใชปุม wCK module ตางๆในพื้นที่ [Robot Configuration] หมุนปรับ เปลี่ยนมุมตางๆ ของ wCK module
ตามที่ตองการ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมุมเสร็จสมบูรณ คลิ๊ก [Return] เพือ่ บันทึก การเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ
สําหรับการควบคุมมุมของ wCK module ใหถูกตองเมื่อมีการเซ็ตตําแหนงปลายทาง ผูใชสามารถปฏิบัติตามวิธีที่แนะนําดานลางนี้ได :
1. การปรับโดยการเปลี่ยนแปลงคา D.Pos
① เลือกเหตุการณที่จะเปลี่ยนแปลงคา และคลิ๊ก [Test]
② เมื่อปุมดังกลาวเปลี่ยนเปน [Return] ดับเบิ้ลคลิ๊กคา D.Pos ของ wCK module เพื่อเปลี่ยนแปลงคา
③ พิมพคา D.Pos ที่เปนคาตัวเลข และกด ENTER
④ คลิ๊ก [Return] เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว

2. การปรับคาโดยการเปลี่ยนแปลงคา Disp
① เลือกเหตุการณเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคา และคลิ๊ก [Test]
② เมื่อปุมดังกลาวเปลี่ยนเปน [Return] ดับเบิ้ลคลิ๊กคา Disp ของ wCK module เพื่อจะเปลี่ยนแปลงคา
③ พิมพคา Disp ที่เปนคาตัวเลข และกด ENTER
④ คลิ๊ก [Return] เพื่อบันทึกคา ที่ไดเปลี่ยนแปลง
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3. Teaching Method(Posture Capture โดยการใชปุม [Get Pos])
① เลือกเหตุการณเพื่อเปลี่ยนแปลงคา และคลิ๊ก [Test]
② เมื่อปุมดังกลาวเปลี่ยนเปน [Return] คลิ๊ก [Get Pos]
③ เลือก wCK module ตางๆ เพื่อจะปรับเปลี่ยนคา และคลิ๊ก [Close]
④ ในตอนนี้คา wCK module ที่ถูกเลือกตางๆอยูใน Teaching Mode ดังนั้นปรับเปลี่ยนทาทางของหุนยนตไดดวยมือ
⑤ คลิ๊ก [Capture]
⑥ คลิ๊ก [Return] เพื่อบันทึกการเซ็ตคาตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

08. เมื่อสิ้นสุดการแกไขเหตุการณตามทีต่ องการแลว คลิ๊ก [Save All] เพื่อบันทึกโปรเจ็ค และ motion file

วิธีการ Motion-Teaching Programming ที่งาย &รวดเร็ว
อะไรคือวิธีการ Motion-Teaching Programming?
วิธีการแบบ motion-Teaching Programming เปนวิธีการทีง่ าย & รวดเร็วในการสรางการเคลื่อนไหวของหุนยนต
เมื่อมีการแกไขเหตุการณ คลิ๊กปุม [Get Pos] ตรงกลางหนาจอ และใชมือของคุณในการปรับเปลี่ยนมุมตางๆ ของ wCK
module อยางอิสระตามที่ตองการทาทางที่ถกู จับตั้งไวจะถูกบันทึกไวเปนทาทางปลายทางของเหตุการณที่ถูกเลือกเอาไว
ตําแหนงปลายทางดังกลาวถูกบันทึกคาเอาไวโดยอัตโนมัติเปนตําแหนงเริ่มตนของเหตุการณถัดไป
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01. เลือกเหตุการณ ใดเหตุการณหนึ่งเพื่อแกไข แลวคลิ๊ก [Test]หุนยนตก็จะเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงปลายทางของ
เหตุการณนั้น และปุม [Test] จะเปลี่ยนมาเปน [Return]

เคล็ดลับ
คุณสามารถเพิ่มเหตุการณใหมเขาไป หรือเลือกเหตุการณที่มีอยูแลวอยางใดอยางหนึ่ง

02. คลิ๊ก [Get Pos] ตรงกลางหนาจอ จะปรากฎหนาตาง wCK module selection ขึ้นมา และปุมก็จะ เปลี่ยนไปเปน
[Capture]

03. ตรวจสอบคา ID ของ wCK module ที่จะทําการปรับคา แลวคลิ๊ก [Close] ถาคุณใชมือแตะที่ wCK module คุณจะ
รูสึกไดวา module ที่ถูกเลือกในตอนนี้จะไมมีแรง Torque ตานอยู และสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ
เคล็ดลับ
ในตอนนี้ wCK module ที่ถูกเลือกจะอยูในภาวะ “Teaching Mode” สวน wCK module ที่ไมถูกเลือกจะยังคงทํางานมีแรง torque
ตานอยู ซึ่งจะล็อกใหไมสามารถหมุนได เพื่อชวยใหหุนยนตยืนนิ่งได
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04. ใชมือของคุณในการปรับเปลี่ยนทาทางของหุนยนตไดอยางอิสระตามตองการ

เคล็ดลับ
กรุณาระมัดระวังอยาหมุน wCK modules ที่ไมถูกเลือกอยางรุนแรง

05. เมื่อสิ้นสุดการปรับเปลี่ยนทาทางหุน ยนตดว ยมือแลว คลิ๊ก [Capture] เพื่อโหลดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เคล็ดลับ
ปุม [Capture] ดังกลาวจะเปลี่ยนเปนปุม [Get Pos]

06. คลิ๊ก [Return] เพื่อบันทึกคาการเปลี่ยนแปลง และปดการทํางาน
07. หากวาทาทางที่ถูกปรับเปลี่ยนไมสวยสมบูรณ ใหทาํ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ซ้ําอีกครั้ง

การดัดแปลง File Robot ที่ดาวนโหลดมา
บทตอไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการดัดแปลง robot file ตางๆ ซึ่งผูใชไดดาวนโหลดคามาจากอินเตอรเน็ต
01. เซ็ตคา ComPort และ BaudRate คลิ๊ก OpenPort (
เปนปกติ ปุมดังกลาวจะเปลี่ยนคาไปเปน ClosePort (

) หากวาการเชื่อมตอระหวาง PC และ RoboBuilder
)
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02. เลือก [Open] ใน menu bar เลือกโปรเจ็คงานที่ตองการในหนาตาง [Open Project] และคลิ๊ก [Open] (เชน
HunoBasic.prj)

03. เลือกเมนู [Motion List] และคลิ๊ก [Add to Project] เพื่อเลือกไฟลที่คุณไดดาวนโหลดมาจากอินเตอรเน็ต และบันทึก
เอาไวใน hard disk แลวคลิ๊กปุม [Open to Edit] เพื่อเปด motion file ดังกลาวขึ้นมา
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04. ทำตามขั้นตอน 05~08 ในหัวขอ การดัดแปลงแกไข Robot File (Modifying Robot File)
การถายโอน Robot File ไปยัง Control Box
สิ่งแรกคุณควรจะถายโอนและบันทึก robot file ตางๆ ไปยัง control box กอนที่จะเริ่มเลนหุนยนตดวย Remote
Control สําหรับ File Robot ไมวาจะเปนไฟลที่คุณสรางขึ้นมาดวย Motion Builder หรือ ดาวนโหลดคามาจากอินเตอรเน็ต
คุณสามารถนํามาใชในการ Download ตามขั้นตอนดานลางนี้ได
01. เซ็ตคา ComPort และ BaudRate และคลิ๊ก OpenPort (
PC เปนปกติ ปุมดังกลาวจะเปลี่ยนคาไปเปน ClosePort (

) หากการเชื่อมตอระหวาง RoboBuilder และ
)
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02. คลิ๊ก [Download] ใน menu bar เลือก robot file ที่จะถายโอนไปยัง control box และคลิ๊ก [Open]

03. [motion file] ที่เลือกจะถูกถายโอนไปยัง control box เมื่อการดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ จะมีขอความ บอก วา
“Download Completed” ปรากฏขึ้นมา ใหคลิ๊ก [OK] เพื่อสิ้นสุดการ Download เมื่อตองการ Download File อื่นอีกก็ให
กลับไปทําตามขั้นตอน 2 และ 3 ซ้ําอีก จนกระทั่งคุณถาย โอน ไฟล ตางๆ ครบตามที่ตองการ

คำเตือน
• เมื่อ เริ่มตน Download File แรกแลว ไฟล ทั้งหมดที่มีอยูใน control box จะถูกลบออกไป และไฟลตัวใหมทั้งหมดจะถูกบันทึกเขา
ไปแทนจากจุดเริ่มตน กลาวคือ ไฟลแรกที่ถายโอนไปจะถูกกําหนดใหทํางานดวยปุมหมายเลข 1 ของ remote control, ไฟลที่สอง
ที่ถายโอนไปจะถูกกําหนดใหทํางานดวยปุมหมายเลข 2, และไฟลที่สามก็จะถูกกําหนดใหทํางานดวยปุมหมายเลข 3 เปนเชน นี้ไป
เรื่อยๆเมื่อ Download File ตอเนื่องกัน แตถาปดโปรแกรม หรือ Close Port ไปแลวเมื่อจะ Download ไฟลอีก ไฟลที่ถูกโหลดจะ
มาเริ่มที่ตําแหนงปุมหมายเลข1ใหมเสมอสวนไฟลที่ Download กอนหนาจะถูกลบทิ้งหมด ดังนั้นคุณจําเปนที่จะตองวางแผน
และตัดสินใจวา robot file ตัวใดที่จะถูกกําหนดเปนปุมใดของ remote control กอนที่คุณจะเริ่มตน file transfer อยางแทจริง
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• หากขนาดของไฟล robot ที่จะดาวนโหลด มีขนาดใหญเกินไป control box อาจจะไมสามารถบันทึกไฟล ไดถึง 20 ไฟล
• การเคลื่อนไหวที่สรางขึ้นจาก MotionBuilder สามารถจะคลาดเคลื่อนไดเล็กนอย เมื่อถูกโหลดลงไปและมีการเคลื่อนไหวจริงๆ

การเลนหุนยนต
เมื่อทําการสรางและโปรแกรม Robot สมบูรณแลว คุณสามารถที่จะเลน RoboBuilder และเลนการเคลื่อนไหวตางๆ
ที่ถูกบันทึกเอาไวใน control box โดยการใช remote control ไดดงั นี้
01. เปด Sw. Power ของ Control box จากนั้นกดที่ปุม ( ) บน Remote control เพื่อ Set ให robot อยูในทา Home
(ถาไมกดปุมนีใ้ ห Robot อยูในทา Home เสียกอนปุมอืน่ ๆ จะยังไมสามารถทํางานได)

02. ตามประเภทของ platform ที่ Set หุนยนตจะอยูในทา Home ดวยตัวของมันเอง
03. สามารถแสดงการเคลื่อนไหวได ดวยการกดปุมทาทางพื้นฐานตางๆ หรือ ปุมหมายเลขที่ผูใชไดสรางทาทางเก็บไวบน
Remote Control
04. RoboBuilder จะทํางานไดดีที่สุด เมื่อหุนยนตตั้งอยูบ นพื้นราบเรียบ, แนวนอน, และพื้นแข็ง หุน ยนตอาจจะเสียความ
สมดุล, ลมลง, หรือแสดงการเคลื่อนไหวทีง่ ุมงามไมนาดูบนพื้นซึ่งขรุขระหรือพื้นที่ทาํ มาจากวัสดุทหี่ ยาบ เชน พรม
05. การเคลื่อนไหวพื้นฐานตางๆ ของ platform robots แบบมาตรฐานตางๆ (HUNO, DINO, DOGY) สามารถที่จะเลนได
ทันที หลังจากที่ทําการประกอบหุนเสร็จสมบูรณ โดยใชปุมที่บันทึกการเคลื่อนไหวเบื้องตนแบบตางๆไวแลวไดเลย
เคล็ดลับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ remote control อางอิงในหัวขอ“การใชงาน Remote Control”
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การชารจแบตเตอรรี่ใหม
การชารจแบตเตอรรี่ที่อยูใน Control Box ทําโดยการตอ adapter ไปยัง Control box ดังที่แสดงในรูปดานลาง
และเปดการทํางาน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการชารจไฟ
โดยการชารจแบตเตอรรี่จะใชเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง และจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อชารจเสร็จ

วิธีการเริ่มตนการชารจแบตเตอรรี่
กดปุม
และปุม
บน Remote Control พรอมกัน

หรือ กดปุม PF1 และปุม PF2 คางไวพรอมกันเปนเวลามากกวา 3 วินาที

เมื่อการชารจเริ่มตน การทํางานของ LED สีเขียวจะเริ่มกระพริบ และจะหยุดกระพริบเมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
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เคล็ดลับ
• หากวาคุณเลือกที่จะกดปุม PF1 และปุม PF2 บน control box ตองมั่นใจวาปุมทั้งสองถูกกดพรอมๆ กัน
ไมเชนนั้นหุนยนตอาจจะทํางานในฟงกชั่นการทํางานอื่นๆ ได
• Battery pack ที่มาจากโรงงานจะยังไมถูกชารจไฟ ดังนั้น กรุณาใช power adapter เพื่อ ให หุนยนต ทํางานในครั้งแรก
• power supply ที่ใหมาดวยนั้นไมไดถูกนําไปใชงานสําหรับการชารจแบตเตอรรี่เพียงอยางเดียวเทานั้น แตสามารถปอนพลังงานเขา
ไปยังหุนยนตไดโดยตรงอีกดวย ดังนั้นจึงสามารถที่จะนําไปใชเปนตัวเลือกสําหรับแบตเตอรรี่ และนําไปใชในการทํางานของ
หุนยนตอยางตอเนื่องได (ขณะที่มีการชารจแบตเตอรรี่หุนยนตจะไมสามารถทํางานได)
คำเตือน
• หากวาแบตเตอรรี่ถูกชารจไฟจนเต็ม หุนยนตสามารถที่จะทํางานไดอยางตอเนื่องประมาณ 10 นาที ถึง 30 นาที เวลาในการทํางาน
ผันแปรไป โดยขึ้นอยูกับลักษณะตางๆ ของ robot file เชน ประเภทตางๆ ของการเคลื่อนไหวที่ถูกสรางขึ้น
• หากคุณ เปดการทํางานของ Control Box ไวเปนเวลานานๆ อาจจะทําใหแบตเตอรรี่ไดรับความเสียหายได
• เมื่อคุณชารจแบตเตอรรี่ใหมมากกวาสองครั้งอยางตอเนื่องกัน อาจทําใหแบตเตอรรี่ไดรับความเสียหายได

การเปลี่ยนแบตเตอรรี่
ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรรี่มีดังตอไปนี้ :
01. ถอดสลักทั้ง 4 ตัวออกจากฝาครอบของ control box

02. เปลี่ยนแบตเตอรรี่ตางๆ หลังจากที่ปลดการเชื่อมตอตางๆ ออกไป (ประเภทของแบตเตอรรี่: 8.4V Ni-MH)
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03. ปดฝาครอบของ control box และหมุนเกลียวสลักทั้ง 4 ตัว

การเซ็ตคา Home Posture
ในกรณีของ HUNO หากวาการเคลื่อนไหวของ RoboBuilder ไมมั่นคง หรือผิดปกติ คุณสามารถเลือก ที่จะ ปรับ
เปลี่ยนตําแหนง Home ได เชน หากการเคลื่อนไหวของหุนยนตแตกตางออกไปจากสิ่งที่ควรจะเปน และไมเคลื่อนที่ ไป
ในทิศทางที่ robot file ไดระบุเอาไว คุณสามารถที่จะแกไขปัญหาดังกลาวไดโดยการปรับเปลี่ยนตําแหนง Homeได ตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ :
การใชงาน Package Tray
คุณสามารถปรับเปลี่ยน home posture โดยการใชงานถาดพลาสติกที่ใหมากับ Product package ไดดังนี้
01. เตรียม HUNO ที่ประกอบเสร็จ และ ถาด

02. Run MotionBuilder software และเชื่อมตอ RoboBuilder เขากับ PC จากนั้น เซ็ตคา Com port และ BaudRate
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แลวคลิ๊ก OpenPort (
กลายเปน ClosePort (

) หากวาการเชื่อมตอระหวาง PC และ RoboBuilder เปนปกติ ปุมดังกลาว จะ
) เมื่อการเชื่อมตอพรอม จากนั้นใหเลือกที่แท็ป [ZERO Setting]

03. วาง HUNO นอนลงในถาดดังที่แสดงในภาพ เปดการทํางานของ Control box และ Set ใหอยูใ น PC Control Mode

04. คลิ๊ก [Open] ที่ menu bar เพื่อเปด HUNO project ที่ผูใชจะใชงาน
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05. คลิ๊ก [ZeroCaptureReady] และใชมือเพื่อที่จะแนใจวา HUNO ถูกวางสอดเขาไปยังถาดดังกลาวไดอยางถูกตอง
โดยดานหนาของ HUNO ควรที่จะสัมผัสกับพื้นผิวทีเ่ ปนหลุมของถาดอยางกระชับแนน

เคล็ดลับ
ตองมั่นใจวา HUNO ถูกวางนอนลงไปอยางแนนกระชับกับถาด โดยการกดบางจุดที่ดานหลังของหุนยนต โดยกดตามลําดับที่
แสดงไวดังรูปดานลาง

1. กดตําแหนงที่ 1 ( ) พรอมกันตามแนวตั้งโดยใชนิ้วโปงและนิ้วชี้ของมือทั้งสองขางกดลงไป
2. ใชมือขางหนึ่งกดตําแหนง 4 ( ) ตามแนวตั้ง และใชมืออีกขางหนึ่งกดตําแหนง 2 ( )
3. กดตําแหนง 3( ) ตามแนวตั้งดวยมือทั้งสองขาง
4. ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ําอีกครั้ง โดยการกดตําแหนง 4 ( ) และตําแหนง 2( ) พรอมกัน
คำเตือน
ทา Home ที่ถูกตองและปลอดภัยก็คือใหดานหนาของหุนยนตแนบเขากับพื้นผิวที่เปนหลุมของถาดอยางกระชับแนนเทานั้น
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06. หากวาหุน ยนตวางไวถกู ตองแลว คลิก๊ [ZeroCapture] ทาทางในปจจุบันจะถูกคัดลอกไวเปนทาทางหนึ่งของทาทาง
ตัวอยางทั้ง 5 ทา และจะมีหนาตาง pop-up ปรากฏขึ้นมา วา “ Try 4 time repeatly ” แลวคลิ๊ก [OK]

07. ถอด HUNO ออกจากถาด และปลด wCK module ตางๆ แลวปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อทําใหการวางทา ทาง
ตางๆ ที่กําหนดไวทั้ง 5 ทาเสร็จสมบูรณ เมื่อการปรับเปลี่ยนทาทางเสร็จสมบูรณแลว หนาตาง pop-up จะปรากฏขึ้นมา
และบอกวา “เสร็จสมบูรณ!” แลวคลิ๊ก [OK]

08. คลิ๊ก [Save Zero & Set to RBC] เพื่อบันทึกทา home และใชคาดังกลาวกับ Control box แลวคลิ๊ก [OK]
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09. เอา HUNO ออกจากถาด และคลิ๊ก [ZeroPose] เพื่อตรวจสอบวาทา home ทาใหมถูกกําหนดคาอยางถูกตองตามที่ตอง
การ หรือ ไม

การปรับเปลี่ยนทา Home ดวยมือ
หากวาไมใชถาด คุณสามารถปรับเปลี่ยนทา home ของหุนยนตไดดวยมือดังนี้
01. Run โปรแกรม MotionBuilder ขึ้นมา และเชื่อมตอ RoboBuilder เขากับ PC ดวยสาย RS232 จากนั้นเซ็ตคา Com
port และ BaudRate แลว คลิ๊ก OpenPort (
) หากวาการเชือ่ มตอระหวาง PC และ RoboBuilder เปนปกติ
ปุมดังกลาวจะเปลี่ยนเปน ClosePort (
) เมื่อการเชื่อมตอพรอมใชงาน เลือก [ZERO Setting]
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02. คลิ๊ก [Open] ใน menu bar เพื่อเปด HUNO project ที่จะใชงาน

03. เมื่อคุณคลิ๊ก [ZeroControlReady] หนาจอจะถูกเปลีย่ นแปลงไปเปนโหมดการทํางานหนึ่งซึ่ง คุณสามารถที่จะ ปรับ
เปลี่ยนทา home ไดดว ยมือ
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04. ปรับเปลี่ยนทา home โดยการใชปุมที่อยูในหนาตาง [Robot Configuration] หมุนปรับตําแหนงของ wCK module
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05. เมื่อสิ้นสุดการปรับเปลี่ยนคาให คลิ๊กปุม [StopZeroControl]

06. คลิ๊ก [Save Zero & Set to RBC] เพื่อบันทึกคาของทา home แลวนําไปใชงานกับ control box
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การเปลี่ยนแปลง Home Posture File ใหเหมาะสม
ปุมนี้จะใชสําหรับเปลี่ยนคาของทา Home ที่
อยใน Control box

ปมนี้จะใชอานคาไฟลในลําดับ 0 ที่เก็บอยใน control box

ปุมนี้ใชสําหรับ
บันทึกสําเนา(copy)
คาของทา home ไป
เปน file ชื่ออื่น

ปุมนี้ใชสําหรับใหหนุ ยนต
ทําทา home

ปุมนี้จะใชสําหรับโหลดทา home ใดๆ ที่ได
บันทึกเอาไวยงั ตําแหนงอืน่

การอัพเกรด Firmware
ขั้นตอนในการอัพเกรด control box ดวย firmware ที่ทันสมัยมีดังตอไปนี้
01. Run โปรแกรม “ RBC Upgrade Too l ” ขึ้นมา และเปดการทํางานของ Control box
02. เชื่อมตอ Control box เขากับ PC โดยสายใช RS-232 แลว เซ็ตคา Com Port และ Baud Rate
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03. เลือก firmware file ที่จะใชอัพเกรด โดยการคลิกที่ไอคอน Folder จากนั้นก็คลิกเลือกไปยังตําแหนงที่เก็บ
firmware file แลวคลิก [Open] ตัว firmware hex file ก็จะถูกเลือกเขามายังโปรแกรม

04. คลิกที่ปุม [Click here and Push Button] เพื่อเขาสูสถานะความพรอมในการ Upgrade

05. กดปุม Reset โดยการใชปากกา หรือเข็มปลายแหลมกดเขาไปดังรูป หรือจะใชการปดและเปดที่ SW. Power ของ
Control Box ก็ได
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06. firmware file ที่ถูกเลือกจะถูกถายโอนไปยัง Control box

07. เมื่อสิ้นสุดการอัพเกรด control box จะรีเซ็ตคาโดยอัตโนมัติ แลวจะมีขอความทีแ่ จงวาเสร็จสมบูรณปรากฏขึ้นมาให
คลิก [OK]

เมื่อขั้นตอนการอัพเกรด firmware ทั้งหมดสิ้นสุดลง ใหคลิ๊ก [Exit] เพื่อจบการทํางานของโปรแกรม
เคล็ดลับ
หลังจากการอัพเกรด firmware ตองแนใจวาไดกระทําตามขั้นตอนทั้ง 3 ขอดังตอไปนี้
1. ลงทะเบียน remote control อีกครั้ง(จูน Remote ใหตรงกับ Control Box ใหม)
2. เซ็ตคาประเภท platform ของหุนยนตใหมอีกครั้ง (ใชปุม PF1 หรือปุม PF2)
3. รีเซ็ตให Robot อยูในทา home
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บทที่ 4. การแกไขปญหา (Troubleshooting)
บทนี้จะอธิบายถึงวิธีการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งคุณอาจจะพบในขั้นตอนการสรางหุนยนต , การโปรแกรม robot
file, หรือการทํางานของ robot platform
เมื่อแกนการหมุนของ wCK module เคลื่อนไหวไมราบลืน่
[สาเหตุ]
ในบางกรณี แกนหมุนของ wCK module อาจจะแข็ง และไมหมุนอยางราบลื่น เมื่อคุณพยายามทีจ่ ะเคลื่อนที่มนั
ดวยมือของคุณเอง สิ่งนีไ้ มใชความผิดพลาดของสินคา แตเปนเหตุการณหนึ่งที่เกิดจากการจัดเรียง gear ตางๆ จากภายใน
ไวแนนมาก ซึ่งการจัดเรียง gear ที่แนนนีถ้ ูกออกแบบมาเพื่อการควบคุมการเคลื่อนไหวทีแ่ มนยํา ดังนั้นคุณจะเห็นวา หุน
ยนตสามารถเคลื่อนไหวไดอยางราบเรียบโดยไมมีปญหา เมื่อประกอบเสร็จ และจายไฟไปยัง wCK module แตละตัว
[การแกไขปญหา]
วิธีที่ 1
สิ่งแรกคือหมุนจุดเชื่อมตอดังกลาวอยางเบามือไปยังดานตรงกันขามและ พยายามลองทําดู อีกครั้งในการหมุน ไป
ยังทิศทางที่คณ
ุ ตองการ
วิธีที่ 2
หากวาคุณไมมีแรงพอ ใหใช J5 (Joint 5) ชวยในการหมุน wCK module ซึ่งจะชวยเพิ่ม torque ในการหมุนให
มากขึ้น ก็จะสามารถหมุนแกนดังกลาวไดงายขึ้น
วิธีที่ 3
เชื่อมตอ wCK module และ sensor module ไปยัง control box และเปดการทํางานของ control box แลวใหหุน
แสดงทา Basic โดยการกดปุม สีแดงบน Remote control
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาอางอิงไปยัง homepage หรือ product CD

เมื่อหุนยนตไมแสดงทา Basicที่ถูกตอง
[สาเหตุ]
ทา Basic ตางๆ ของ Robot platform แบบมาตรฐานตางๆ ทั้ง 3 ประเภทไดถูกแสดงเอาไวในภาพดานลาง หากวา
หุนยนตไมแสดงทา Basic ที่ถูกตอง เมื่อกดปุมสีแดง (
) ที่ Remote control แลว จะทําใหการเคลือ่ นไหวของ
หุนยนตไมถูกตองตามไปดวย หรือไฟ Error สีแดงจะติดสวาง นั่นแสดงวาหุน ยนตอาจจะถูกสรางขึ้นมาอยางไมถูกตอง
หรืออาจจะมีปญ
 หาอื่นๆ
ในกรณีนี้ กรุณาอางอิงกับบทที่ 4 [Troubleshooting] เพือ่ แกไขปญหาดังกลาว ซึ่งตองแนใจเสมอวาคุณไดเริ่มตน
การทํางานของหุนยนตจากทา Basic ที่ถูกตอง การพยายามเลนหุน ยนตอยางตอเนื่องในขณะที่มีไฟ Error เตือนอยูอาจจะ
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เปนสาเหตุทําใหผลิตภัณฑไดรับความเสียหายได (เมื่อไฟ Error ติดสวาง หุน ยนตจะไมปฏิบัติตามคําสั่งใดๆ ที่มาจาก
Remote control เปนเวลา 30 วินาที ซึ่งสิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ กับสินคาได)

ขั้นตอนที่ 01 ชารจประจุแบตเตอรรี่เพียงพอหรือไม ?
สินคาที่ถูกจัดสงมาจากโรงงาน battery pack ที่ใหมากับ Control box จะยังไมไดชารจไฟ ดังนั้นกรุณาใช power
adapter เพื่อใหหุนยนตทํางานเปนครั้งแรก สําหรับ power supply ที่ใหมานัน้ ไมไดนําไปใชงานสําหรับการอัดประจุ
แบตเตอรรี่ใหมเทานั้น แตยังสามารถปอนไฟเขาไปยังหุนยนตไดโดยตรงดวย ดังนั้นมันสามารถนําไปใชเปนตัวเลือก
สําหรับแบตเตอรรี่ และสามารถเลนหุนยนตไดอยางตอเนื่อง (ฟงกชั่นการทํางานนี้ไมรองรับการทํางาน ขณะทําการชารจ
แบตเตอรรี่)
[การแกไขปญหา]
อันดับแรกเชื่อมตอ power adapter กอนที่คณ
ุ จะเลนหุน ยนต หรือ อาจจะชารจแบตเตอรรี่ใหมก็ได โดยการกดปุม
PF1 และปุม PF2 พรอมกันเปนเวลา 3 วินาที จะใชเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งในการอัดประจุแบตเตอรรี่ใหเต็ม
ขั้นตอนที่ 02 ที่ Control box ได Set คา Platform ถูกตองตรงกับหุนที่ประกอบหรือไม ?
หากใน Control box มีการ Set คา Platform ของหุนยนตไมถูกตองกับที่ประกอบจะทําใหหุนทํางานผิดปกติ ใหใช
ปุม PF เพื่อเปลี่ยนแปลง platform ตามที่ตองการ
[การแกไขปญหา]
หากประเภท platform ของหุนยนตถูกเซ็ตคาไมถูกตองใหกดปุม PF1 เปนเวลา 3วินาที เพื่อเปลี่ยนแปลงคา
(HUNO-สีฟา, DINO-สีชมพู, DOGY-สีแดง)
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ขั้นตอนที่ 03 หมายเลข ID ตางๆ ของ wCK module ตางๆ ถูกใชงานในตําแหนงที่ถกู ตองหรือไม ?
ตองแนใจวาคา wCK module ตางๆ ทั้ง 16 ตัวพรอมกับคา ID ตางๆ นั้นถูกนําไปใชงานสําหรับสวนตางๆ ของหุน
ยนตถูกตองตรงกันกับ ID map หากคา ID ตางๆ ถูกนําไปใชไมถูกตําแหนงแลว หุนยนตอาจจะทํางานไมถูกตอง
[การแกไขปญหา]
อางอิงไปยังบทที่ 2 [การประกอบ RoboBuilder] (หนา 25 สําหรับ HUNO, หนา 41 สําหรับ DINO, หนา 55 สําหรับ
DOGY) ตรวจสอบซ้ําอีกครั้งวาคา wCK module ตางๆ มีคาหมายเลข ID ที่ถูกตองทั้งหมดหรือไม หากวาไมใช ใหแยก ชิ้น
สวนตางๆ ที่ตอ งการออกมา และแกไขใหถูกตอง
ขั้นตอนที่ 04 การเชื่อมตอของขอตอตางๆ กับ wCK module ตางๆ ถูกประกอบเขากับมุมตางๆ ที่ถูกตองหรือไม?
หากวา wCK module ถูกเชื่อมตอเขากับขอตอในมุมที่ไมถูกตอง หุนยนตอาจจะทํางานไมถูกตอง ตอไปนี้คือ
ขั้นตอนในการสรางที่ผูใชมักจะทําผิดพลาดบอยครัง้
HUNO Æ สวนไหล (STEP 1,2,15,16), สวนลาง (STEP 3,4,14) , สวนขอเทา (STEP 11,12)
DINO Æ สวนไหล(STEP 1,2), สวนลาง(STEP 3,4,14), สวนขอเทา (STEP 10,11)
DOGY Æ สวนไหล(STEP 1,2,9,10), สวนลาง(STEP 3,4,11,12), สวนหาง(STEP 8), สวน Sensor module(STEP 16)
[การแกไขปญหา]
หากจําเปนใหแยกชิน้ สวนตางๆ ที่ตองการ และแกไขการเชื่อมตอมุมที่มีปญหาใหถูกตอง โดยอางอิงไปยัง วิดีโอ
เกี่ยวกับการสราง หรืออางอิงกับขอมูลที่ upload อยูใน homepage เพื่อชวยเหลือในการแกไขปญหา
ขั้นตอนที่ 05 ใสขอตอ joints ตางๆในทิศทางที่ถูกตองหรือไม ?
ในบางสวนของการเชื่อมตอหุนยนตไมไดถูกสอดเขาไปในทิศทางทีถ่ ูกตอง หุนยนตอาจจะทํางานไมถูกตอง
ตอไปนี้คือขั้นตอนในการสรางที่ผูใชมักจะทําผิดอยูบอยครั้ง
HUNO Æ สวนขา (STEP 7,8)
DINO Æ สวนขา(STEP 6,7)
DOGY Æ สวนขา(STEP 5,6)
[การแกไขปญหา]
หากจําเปน จะตองถอดชิ้นสวนที่ตองการออกมาเสียกอน จากนัน้ ทํา การแกไขทิศทางของ ขอตอ ที่มีปญหาใหถกู
ตองโดยอางอิงในบทที่ 2 และวิดีโอการสราง
ขั้นตอนที่ 06 สาย cable ตางๆ ถูกเชื่อมตอทั้งหมดหรือไม ?
หากสาย wCK module cable สายใดสายหนึ่งที่มีทั้งหมด 16 เสนไมถูกเชื่อมตอ หุนยนตจะทํางานไมถูกตอง
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[การแกไขปญหา]
ตรวจสอบการเชื่อมตอสาย wCK module แตละตัว เพื่อแนใจวาสาย cable ตางๆ ถูกเชื่อมตอเขากับ control box
หากวาหุนยนตดังกลาวยังคงทํางานไมถูกตอง หลังจากที่ตรวจสอบทั้ง 6 ขั้นตอนดานบนแลว กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคา (Customer
Center) ในประเทศของคุณเพื่อใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค

เมื่อการเคลื่อนไหวของหุนยนตผดิ ปกติ แตทําทา Basic ไดถูกตอง
[สาเหตุที่ 1] ในกรณีของ HUNO หาก HUNO เดินไปขางหนา และถอยหลังโดยไมมีปญหา แตมปี ญหาเกี่ยว กับการ เดิน
ไปดานขาง
[การแกไขปญหา] ตรวจสอบคา ID ตางๆ ของ wCK module ตางๆ วาถูกตองหรือไม (โดยเฉพาะคา wCK module ตางๆ
พรอมกับคา ID 00 และ ID 05)
[สาเหตุที่ 2] เมื่อใชความยาวของสลักที่ไมถูกตอง
[การแกไขปญหา] ในบางกรณี ผูใชหลายๆ คนอาจจะทําผิดพลาด โดยการหมุนเกลียว B8 แทนทีจ่ ะเปน B12 หรือหมุน
เกลียว B12 แทนที่จะเปน B8 ในกรณีนหี้ นุ ยนตอาจจะแสดงการเคลื่อนไหวตางๆ ทีผ่ ิดปกติ ดังนัน้ จะ ตองติดตัง้ ขนาดของ
สลักใหถูกตอง
เมื่อหุนยนตแสดงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอยางกะทันหัน หรือไมอยูในการควบคุม
[สาเหตุ 1] ปญหานี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อแบตเตอรรี่ไมมีประจุไฟฟาเพียงพอ
[การแกไขปญหา] กรุณาเชื่อมตอ power adapter ที่ใหมากับ product package หรือชารจแบตเตอรรี่ใหม กอนที่ คุณจะ เริ่ม
ตนเลนหุนยนต
[สาเหตุ 2] เมื่อสาย cable ไมถูกเชื่อมตอ
[การแกไขปญหา] ปญหานีอ้ าจจะเกิดขึ้น เมื่อสาย wCK module cable เสนใดเสนหนึ่ง หรือมากกวาไมมกี ารเชือ่ มตอใน
ขณะทีห่ ุนยนตดังกลาวกําลังแสดงการเคลือ่ นไหว ตองตรวจสอบใหแนใจวาสาย cable ตางๆ ทั้ง 16 เสนถูกเชื่อมตอไปยัง
control box อยางแนนกระชับโดยเฉพาะอยางยิ่ง สาย cable ตางๆ จากภายในของสวนไหล(ID10,ID13) ของ HUNO มักจะ
มีแนวโนมที่จะหลุดออกมาเปนบางครั้ง
• กดปุมสีแดงบน remote control เสมอ เพื่อที่จะใหหนุ ยนตแสดงทาทาง Basic
กอนที่จะเลนการเคลื่อนไหวอืน่ ๆ ไมเชนนัน้ ปุมตางๆ อาจจะไมทํางาน
ติดตอศูนยบริการลูกคา(Customer Center) ในประเทศของคุณสําหรับความชวยเหลือทางดานเทคนิค
สามารถติดตอขอมูลของศูนยบริการลูกคาของเราไดที่ www.RoboBuilder.net
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