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บอร์ดแสดงผล 7-Segment LED ทีรับคําสังควบคุมผ่านทาง RS485 หรือ 3B-Port ใช้ตอ่ กับคอมหรือ บอร์ดไมโครต่าง ๆ
เพือการแสดงผลได้อย่างสะดวก สามารถต่อพ่วงกันได้หลายชุดในแบบ RS485 Network ได้โดยการตังหมายเลข Address
ให้แตกต่างกัน แต่ละชุดตัวเลข ยังสามารถเลื อกต่อตัวเลขได้ต ังแต่ ถึง หลัก โดยให้บอร์ดหลักร่วมกับบอร์ดขยาย
ตัวสินค้ามีให้เลือกดังนี
EM-D23A2
EM-D23A2X
EM-D23A3
EM-D23A3X

บอร์ดหลัก ตัวเลขสูง . นิว จํานวน
บอร์ดขยาย ตัวเลขสูง . นิว จํานวน
บอร์ดหลัก ตัวเลขสูง . นิว จํานวน
บอร์ดขยาย ตัวเลขสูง . นิว จํานวน

EM-D40A2
EM-D40A2X
EM-D40A3
EM-D40A3X

บอร์ดหลัก ตัวเลขสูง
บอร์ดขยาย ตัวเลขสูง
บอร์ดหลัก ตัวเลขสูง
บอร์ดขยาย ตัวเลขสูง

นิว จํานวน
นิว จํานวน
นิว จํานวน
นิว จํานวน

หลัก
หลัก
หลัก
หลัก

หลัก
หลัก
หลัก
หลัก

 















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82FG5B16 ความถีภายใน .
MHz
มี LED สีแดงแสดง Power และสีเหลืองแสดงสถานะต่าง ๆ พร้อมปุ่ มกด ตัวเสริมการใช้งาน
มีพอร์ท RS485 เพือรับคําสังแบบ Sac (Smart Ascii Command) เพือการแสดงตัวเลขต่าง ๆ
คุณสมบัตกิ ารสือสาร RS485 คือ Baud-Rate=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
มีขวั Pin คือ 3B-Port ทีขนานกัน ขัว ใช้เพือเป็ น I/O Digital ควบคุมผ่าน RS485 ได้ หรือใช้เป็ น Input เพือการแสดงตัวเลข
โดยใช้สญ
ั ญาณแบบ Low Speed (DIN,CLK,STR)
มีขวั Pin คือ IO-Port ใช้เพือเป็ น I/O Digital ควบคุมผ่าน RS485 ได้
มี Dip-Switch เพือการตัง Address ของ RS485 Network
มี Jumper (4P5,GND) เพือการเลือกใช้ควบคุมตัวเลขผ่าน 3B-Port แบบ Low Speed
มีขวั
Pin สําหรับต่อตัวเลข (Digit) เพิมด้วยบอร์ดขยาย โดยใช้สายแพ เส้น ซึงจะพ่วงไปครบถ้วน ทังด้านไฟเลียง
และสัญญาณต่าง ๆ
ตัวเลขแต่ละหลัก ทังในบอร์ดหลักและบอร์ดขยาย มี Jumper 3 ตัวเพือเลือกตําแหน่ง Digit ได้อสิ ระ
ไฟเลียง 12VDC พร้อมกับ RS485 ผ่านทางขัวเขียวไขน๊อต
และมี DB9 ตัวเมีย รองรับไฟเลียง 12VDC , RS485 และเป็น Input ทีต่อขนานกับปุ่ มกดทัง ตัว เป็นทางเลือกเพือความสะดวก
โดยต่อผ่านเพียงขัวเดียว
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A2X

แต่ละชุดสามารถ
พ่วงจํานวนหลักได้
สูงสุด หลัก

A2X

A3X

A2

A3

A3

RS485 และ
12VDC

ตัวเลขแต่ละชุด
สามารถต่อร่วมกันผ่าน RS485 Network
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บอร์ดหลักจะสามารถตัง Address ประจําบอร์ดได้ โดยตังผ่าน Dip-Switch 1-4 เพือให้เป็ น Address
- วิธีการตังให้ทาํ ความเข้าใจจากตัวอย่างดังนี
Dip-1,+8 Dip-2,+4 Dip-3,+2 Dip-4,+1
On
Off
Off
On คือ + =
Off
On
On
Off คือ + =
On
On
Off
On คือ + + =

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

นอกจากการตัง Address ด้วย Dip-Switch แล้ว ยังสามารถตังได้จากคําสัง :X ผ่านทาง RS485 ด้วย ทังนีจะต้องกําหนดให้
Dip1-4 เป็ น Off ทังหมด จึงจะทําให้คาํ สัง :X มีผลต่อการใช้งาน



บอร์ดหลัก บอร์ด จะสามารถพ่วงตัวเลข Digit ได้ตามต้องการ ซึงพ่วงด้วยสายแพผ่านขัว Pin โดยจะเพิมตัวเลขได้สงู สุด
หลัก ทังนีตัวเลข Digit จะเริมจาก ทีหลักขวาสุด และไล่ไปเรือย ๆ ทางด้านซ้ายจนถึง ตัว Jumper ทัง คือ A2,A1,A0 จะเลือกไปได้
ด้านคือ GND และ +5V วิธีการตังให้ทาํ ความเข้าใจจากตัวอย่างดังนี
A2,+4
GND
GND
+5V
+5V

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

A1,+2
GND
+5V
GND
+5V

A0,+1
GND
GND
+5V
+5V

คือ Digit-0
คือ = Digit-2
คือ + = Digit-5
คือ + + = Digit-7



เมื อจ่ายไฟเข้าบอร์ด LED สีเหลืองจะกระพริบ ครังอย่างเร็ว และพร้อมรับคําสังทาง RS485 ทันที สํา หรับปุ่ มทัง
จะมีไว้เพือทดสอบตัวเลขต่าง ๆ ดังนี
ปุ่ ม IN1 กดค้างไว้ จะทําให้ Display ดับทังหมด
ปุ่ ม IN2 กดค้างไว้ จะทําให้ Display สว่างทุก Segment รวมทัง Dot ด้วย
ปุ่ ม IN3 กดค้างไว้ จะทําให้แสดงตัวเลขตามหมายเลข Digit ทีตังไว้ดว้ ย Jumper
คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ Sac Protocal คือ Smart
Ascii Command สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์ เพือการทดสอบคําสังได้ทนั ที
เพราะมีเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

:@aac\rสําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด
: คือรหัสนําหน้า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็ นตัวเลข หรือตัวอักษรตัวเดียว
\r คือรหัสลงท้าย (0x0D)
@ คือรหัสเพิมเติม (0x40) กรณีใช้งานแบบมี Node Address
aa คือหมายเลข Node Address ซึงเป็ น Ascii แบบ bcd 01-99
ตัวอย่างเช่นถ้าหมายเลข aa=37 รหัส Ascii ก็คอื 0x33 และ 0x37
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Sac เป็ น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็ น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสัง
โดยถ้าเป็นการใช้งานบอร์ดเดียว ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย เมือส่งคําสังไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลับมาด้วยข้อมูล
หรือข้อความใด ๆ เสมอ และถ้าใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด ก็ให้ตงั Node Address แต่ละบอร์ดแตกต่างกันไป และก็ใช้คาํ สังรูปแบบ
:@aac\r ซึงเฉพาะบอร์ดทีมี Node Address ตรงกับ aa เท่านันทีจะตอบสนองกลับ
ชุดคําสังจะสรุปได้ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ซึงความหมายส่วนใหญ่กค็ อื การใส่ Option คือการ “เขียนค่า”
(write) และการไม่ใส่คอื การ “อ่านค่า” (read) ในวงเล็บ (R) หมายถึงรับข้อมูลจากตัวแม่ และ (T) หมายถึงข้อมูลทีส่งกลับไปยังตัวแม่
——————————————————————————————————————————————————
(R) :1xx...x
(T) OK
Set Display (Number,Character)
xx...x คื อตัวเลขหรือตัวอักษรที จะให้แสดงบน Display ซึ งเป็ นได้ทังเลข - และอักษร A-Z ด้วย ทังนี กรณีอักษร A-Z
จะเป็นไปเท่าทีเหมาะสม เนืองจากขีดจํากัดของ 7-Segment เอง นอกจากนียังรับอักขระพิเศษเหล่านีด้วย คือ
Blank คือดับหมดทุก Segment
‘-’ ขีดกลาง
‘_’ ขีดล่าง
‘[‘ ปีกกาเปิด
‘]’ ปิ กกาปิด
‘.’ จุดทศนิยม
คําสัง นีจะแสดงผลแบบชิดขวา เช่นถ้าสังเป็น : . จะปรากฏตัวเลข . ที Digit 2,1,0 จํานวน หลัก และทุกครังทีรับคําสังนี
จะมีการ Clear Display ทังหมดก่อนเสมอ นันหมายถึงว่า ถ้าเราสังเป็น : โดยไม่มขี อ้ มูลเพิมเติม ก็จะหมายถึงการ Clear Display
ทังหมดนันเอง
——————————————————————————————————————————————————
(R) :2nhh...hh
(T) OK
Set Display (Segment)
n คือหมายเลข Digit เริ มต้น - , hh...hh คือค่า Hex แต่ละ Byte ที ต้องการกําหนดให้ Segment ดับหรือติดสว่าง
โดยสามารถใส่ตอ่ เนืองไปหลาย ๆ Byte ได้ คําสังนีทําให้ผใู้ ช้กาํ หนดการแสดงผลแต่ละขีด (Segment) ได้อย่างอิสระ การจัดวาง
Segment กับเลข Hex ขอให้ทาํ ความเข้าใจในหัวข้อ “รับข้อมูลทาง 3B Port” อีกที
ตัวอย่างเช่น ถ้าส่งคําสังเป็ น :251C3F5B ก็จะแสดงผลเป็ น u02 ที Digit 5,4,3 ข้อมูล Hex จะใส่เป็ นกีหลักก็ได้ และจะเรียงจาก
Digit มากไปน้อยเสมอ คําสัง นีจะไม่ Clear Display ก่อน นันหมายความว่า ถ้าเราส่งคําสังไปแสดงผลที Digit 5,4,3 แล้ว
จากนันส่งคําสังไปที Digit 2,1,0 อีกที สิงทีแสดงบน Digit 5,4,3 ก็ยงั อยูเ่ หมือนเดิม
——————————————————————————————————————————————————
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(R) :3[xxxx]
(T) xxxx[OK]
Read/Write I/O ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าให้กบั I/O ทีขัว Pin และ Pin โดย xxxx คือสถานะของขาสัญญาณ
6P1 6P0 4P4 และ 4P5 ตามลําดับ ซึงเป็นสถานะ Logic 0 หรือ โดยตรงเลย
——————————————————————————————————————————————————
(R) :X[aa]
(T) aa[OK]
Read/Write Node Address ... โดย aa คือค่า Address 01-99
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Checksum or Dump Flash ... สําหรับแสดงค่า Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถูกต้อง และถ้าใส่
aaaa คือเลข hex ของ address คือจะแสดงข้อมูลในหน่วยความจํา Flash ภายในตัว MCU นันเอง (จะแสดงเฉพาะส่วน IAP)
โดยแสดงเป็ นจํานวน Byte
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Show Model / Version & Self-Test ... สําหรับแสดงชือสินค้า และรุน่ ของ Firmware เป็ น vX.X และถ้าใส่ ! จะหมายถึงเข้าระบบ
Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซ่อม (ถ้ามี)
——————————————————————————————————————————————————
หมายเหตุ ... สินค้าของเอสไมโครทีมี Sac Protocal คําสัง X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทํานองเดียวกันเสมอ
Sac Protocal ยังรองรับการทํางานทีซับซ้อนขึน เพือให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันไป โดยถ้าใส่อกั ษร & (0x26)
ต่อท้ายคําสัง คืออยูท่ า้ ยสุดของคําสัง Ascii แต่อยูก่ อ่ นรหัสลงท้าย \r (0x0D) จะหมายถึงไม่ตอ้ งการให้มีการตอบกลับใด ๆ
โดยทีเครืองยังคงทํางานตามคําสังทุกประการ ซึงมักจะใช้กบั คําสังเพือการตังค่าหรือแสดงข้อมูล และไม่ตอ้ งการให้ตอบกลับ
เพื อความรวดเร็ ว ในการทํา งาน ... และในกรณี ใ ช้ง านในที ที มี สัญญาณรบกวนสู ง อาจจะต้องการตรวจสอบคํา สั ง
ให้มคี วามแน่นอนมากขึน ก็สามารถใส่คา่ Checksum เพิมเติมได้ตามตัวอย่างนี
:Z@5A\r
EM-D23A,D40A v2.0 (2020)@19\r
ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนถึง @ ตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z และ @
คื อค่า Checksum ของ EM-D23A,D20A v2.0 (2020) ทังนี ถ้าค่า Checksum ไม่ถูกต้อง เครื องก็ จะไม่ทาํ งานใด ๆ
สําหรับข้อมูลทีตอบกลับก็เช่นกัน ถ้าตรวจสอบค่า Checksum แล้วไม่ถกู ต้อง ก็ให้ถือว่าเป็ นข้อมูลทีไม่มีความหมายใด ๆ
เพราะน่าจะมีความผิดพลาดระหว่างการสือสารนันเอง
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บอร์ดหลักยังสามารถรับข้อมูลทาง 3B Port ได้ดว้ ย การใช้งานในโหมดนี จะต้องใส่ Jumper 1 ตัวทีขัว Pin คือ Gnd,4P5 ซึงอยู่
ข้าง ๆ กับขัว IO-Port (3 Pin) ทังนีเมือจ่ายไฟเลียง บอร์ดก็จะเข้าสูโ่ หมด 3B-Port ทันที รูปแบบสัญญาณสือสาร จะเป็นทํานองเดียวกับ
ชิพ TPIC6B595 แต่เป็ น Low Speed คือต้องมีการ Delay มากเพียงพอ (ดูรายละเอียดจากภาพ) ขาสัญญาณทาง 3B-Port
คือดังนี 6P1 = CLK , 6P0 = STR และ 4P4 = DIN ลักษณะของข้อมูลจะแยกเป็ นแต่ละ Byte (8 Bit) ผ่านขาสัญญาณ DIN
( =มืด =สว่าง) และ CLK (กระทําที ขอบขาขึน) และเมื อส่งจนครบทุก Byte ตามต้องการแล้ว ก็ จึงส่งสัญญาณ STR
(กระทําทีขอบขาขึน) เพือให้ทาํ การแสดงผล ข้อมูลแต่ละ Byte ทีส่งก็คอื ข้อมูล Segment ของแต่ละหลักโดยจะเรียงจาก Digit
มากไปน้อย (ขวาไปซ้าย) ทังนี Byte ก่อนสุดท้ายก็คอื Digit-0 นันเอง ส่วน Byte สุดท้าย สําหรับสินค้ารุน่ เดิม มีรหัสควบคุมความสว่าง
แต่สาํ หรับรุน่ ใหม่นี ไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดความสว่างใด ๆ จึงให้สง่ เป็ น 0x00 ไว้แทน รูปแบบสัญญาณขอให้ทาํ ความเข้าใจ
จากภาพต่อไปนี



Digit
a

f

g

b
c

e

p
d

ข้อมูล Digit -1

DIN

p gf e dc b a

p gf e d cb a

ข้อมูลความสว่างของบอร์ดรุน่ เดิม
สําหรับรุน่ นีให้ใส่เป็ น 0X00 ไว้
7 6 5 4 3 2 1 0

<
<
<
<
<
<
<
<

7 6 5 4 3 2 1 0

<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<

7 6 5 4 3 2 1 0

ข้อมูล Digit -0

<

CLK
STR
byte - 1

byte - 2

byte - 3

แต่ละ Clock ต้อง
delay อย่างน้อย mS
เมือส่ง STR Clock แล้ว
ต้อง delay
อย่างน้อย mS

การรับข้อมูลทาง 3B-Port นี จะรองรับจํานวน Byte ได้สงู สุด หลัก (แตกต่างจากทาง RS485 ทีเป็ น หลัก) นันหมายถึง
จะใช้ชดุ ตัวเลขแบบ หลัก ชุดโดยรับข้อมูลทาง 3B-Port เดียวกันได้ นันจึงเป็นเหตุให้ขวั Pin มีไว้ ขัว เพือให้ตอ่ พ่วงได้สะดวก
นันเอง และใช้ Dip-Switch กําหนดหมายเลขของหลักขวาสุด ทีจะแสดงผลนันเอง ขอทําความเข้าใจจากตัวอย่างดังนี
ตัวอย่างการส่งข้อมูล ส่ง byte คือ 0x1c 0x3f 0x5b 0x00
ตัง Dip-Switch ไว้ที ... จะแสดงเป็น u02
ตัง Dip-Switch ไว้ที ... จะแสดงเป็ น u
ตัวอย่างการส่งข้อมูล ส่ง byte คือ 0x06 0x5b 0x4f 0x66 0x6D 0x7D 0x00
ตัง Dip-Switch ไว้ที ... จะแสดงเป็ น
ตัง Dip-Switch ไว้ที ... จะแสดงเป็ น
ตัง Dip-Switch ไว้ที ... จะแสดงเป็ น
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Key

1

2

3 +12V GND
1

5
9

6
A+ BRS485



การพ่วง Digit ด้วยสาย

Pin ด้านหลัง

บริเวณขัวไขน๊อต Supply,
RS485 และ Dip-Switch

บริเวณขัว IO-Port และ 3B-Port

ขัว DB9S และปุ่ มกด ตัว

Jumper ตังเลข Digit
(ในภาพตังเป็ นหลักที )

ใส่ Jumper ทีขัว Pin
เพือใช้งานโหมด 3B-Port
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