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เฉพาะตัวโมดูล ไม่มภี าคจ่ายไฟ

โมดูลตัวแสดงผลแบบ 7-Segment LED สีแดง รับคําสังควบคุมได้ทาง RS232-TTL โดยต่อกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ หลัก
หรื อเครืองคอมพิวเตอร์ เพือการแสดงผลได้ อย่างสะดวก ตัวเลขความสูง . นิว สามารถปรับความสว่างของ LED ได้ ระดับ
(ใช้ ภายในอาคาร In-Door) ไฟเลียง 5VDC ต่อควบคุมผ่านขัว 3Pin มีให้ เลือก รุ่นดังนี
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ตัวเลข หลัก บรรทัดเดียว
ตัวเลข หลัก จํานวน บรรทัด (รวม หลัก)
ตัวเลข หลัก จํานวน บรรทัด (รวม หลัก)

คุณสมบัติ






ทํางานด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ความถีภายใน .
MHz
ตัวเลข 7-Segment LED ความสูง . นิว ปรับความสว่างได้ ระดับ ( - ) ใช้ ภายในอาคาร (In-Door)
มี RS232-TTL เพือการรับคําสังควบคุม (คือสัญญาณเหมือน RS232 แต่มีระดับแรงไฟแบบ TTL 5V)
คุณสมบัตกิ ารสือสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
ใช้ ไฟเลียง 5VDC ต่อควบคุมผ่านขัว Pin (Gnd,+5V,RX-TTL)

ภาพแสดงบอร์ ด
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การใช้ งานทัวไป และคําสังควบคุมแบบ Sac
เมือจ่ายไฟเข้ าบอร์ ด โมดูลจะพร้ อมใช้ งานภายใน
mS โดยพร้ อมจะรับข้ อมูลทาง RS232-TTL ทันที ค่าความสว่าง
ทีตังมาจากโรงงานจะเป็น (คือสว่างสุด) ... สําหรับการสือสารผ่าน RS232-TTL เพือส่งคําสังมาควบคุมนัน ให้ ตงคุ
ั ณสมบัตเิ ป็ น
Speed=19200 Parity=None Data=8 Stop=1 ชุดคําสังที ใช้ จะเป็ นแบบ Sac Protocal คือ Smart Ascii Command
สามารถใช้ โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอม เพือการทดสอบคําสังได้ทนั ที เพราะมีรปู แบบเป็ นตัวอักษร Ascii
ทังหมด โดยเป็ นการสื อสารทิศทางเดียว คือจะรั บคํา สังเท่านัน ไม่มีการตอบกลับใด ๆ (คือใช้ ขารั บ RX-TTL เท่ านัน)
ชุดคําสังมีรูปแบบดังนี
:c\r
: คือรหัสนําหน้ า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็ นตัวเลข คือ , ,
\r คือรหัสลงท้ าย (0x0D)

รู ปแบบคําสังและการใช้ งาน

รูปแบบคําสัง
การใช้งาน
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :1xx...x
Set Display (Number,Character)
xx...x คือตัวเลขหรื อตัวอักษรทีจะให้ แสดงบน Display ซึงเป็ นได้ทงเลข
ั
- และ
อักษร A-Z ด้วย ทังนีกรณีอกั ษร A-Z จะเป็นไปเท่าทีเหมาะสม เนืองจากขีดจํากัดของ
7-Segment เอง นอกจากนียังรับอักขระพิเศษเหล่านีด้วย คือ
Blank คือดับหมดทุก Segment
‘-’ ขีดกลาง
‘_’ ขีดล่าง
‘[‘ ปีกกาเปิด
‘]’ ปิกกาปิด
‘.’ จุดทศนิม (บนตัวเลข)
คําสัง นีจะแสดงผลแบบชิดขวา เช่นถ้ าสังเป็ น : . ก็จะปรากฏตัวเลข . ที
Digit 2,1,0 จํานวน หลัก และทุกครังทีรับคําสังนี จะมีการ Clear Display
ทังหมดก่อนเสมอ นันหมายถึงว่า ถ้ าเราสังเป็ น : โดยไม่มขี ้ อมูลเพิมเติม ก็จะหมายถึง
การ Clear Display ทังหมดนันเอง
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :2nhh...hh
Set Display (Segment)
n คือหมายเลข Digit เริมต้น 0-B
hh...hh คือค่า Hex แต่ละ Byte ทีต้องการกําหนดให้ Segment ดับหรือติดสว่าง
โดยสามารถใส่ตอ่ เนืองไปหลาย ๆ Byte ได้ คําสังนีทําให้ ผ้ใู ช้ กําหนดการแสดงผลแต่ละขีด
(Segment) ได้ อย่างอิสระ การจัดวาง Segment กับเลข Hex ขอให้ ทําความเข้ าใจ
จากภาพในหัวข้อต่อไป
ตัวอย่างเช่น ถ้ าส่งคําสังเป็ น :271C3F5B ก็จะแสดงผลเป็ น u02 ที Digit 7,6,5
ข้ อมูล Hex จะใส่เป็ นกีหลักก็ได้ และจะเรียงจาก Digit มากไปน้ อยเสมอ คําสัง นีจะไม่
Clear Display ก่อน นันหมายความว่า ถ้ าเราส่งคําสังไปแสดงผลที Digit 7,6,5 แล้ ว
จากนันส่งคําสังไปที Digit 2,1,0 อีกที สิงทีแสดงบน Digit 7,6,5 ก็ยงั คงอยูเ่ หมือนเดิม
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รูปแบบคําสัง
การใช้งาน
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :3b
Set Bright
b คือค่าความสว่างของ Display เป็ น - โดย คือสว่างน้ อยสุด และ คือสว่างมากสุด
(Default เป็ น ) เมือตังค่าจากคําสังนีแล้ ว ค่าความสว่างจะจําไว้ ในบอร์ดเลย เมือปิ ดเปิ ด
ใหม่ ก็จะยังคงเป็ นค่าล่าสุดทีได้ ตงไว้
ั
(คําสังนีจะทําให้ ตวั เลขทังหมด เกิดจังหวะกระพริบสัน ๆ ด้วย)

ภาพแสดงตําแหน่ งของตัวเลข และการจัดวาง Segment
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