


บอรด์แสดงผล 7-Segment LED ทีรบัคาํสงัควบคมุผ่านทาง RS485 หรือ 3B-Port  ใชต้่อกับคอมหรือบอรด์ไมโครต่าง ๆ
เพือการแสดงผลไดอ้ยา่งสะดวก สามารถตอ่พว่งกนัไดห้ลายชดุในแบบ RS485 Network ไดโ้ดยการตงัหมายเลข Address
ใหแ้ตกต่างกัน  แต่ละชุดตัวเลข ยังสามารถเลือกต่อตัวเลขไดต้ังแต่  ถึง  หลัก โดยให้บอรด์หลักร่วมกับบอรด์ขยาย
ตวัสนิคา้มีใหเ้ลือกดงันี

EM-D40AM บอรด์หลกั (Main) ตวัเลขสงู  นวิ มีชดุ MCU ควบคมุการทาํงาน
EM-D40AD บอรด์ขยาย (Digit) ตวัเลขสงู  นวิ สาํหรบัตอ่พว่งตามตอ้งการ
EM-D40AC บอรก์ขยาย (Colon) แสดง Colon หรอืจดุ หรอืองศา

ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์82FG5B16 ความถีภายใน .  MHz
ม ีLED สีแดงแสดง Power และสีเหลืองแสดงสถานะตา่ง ๆ
มพีอรท์ RS485 เพือรบัคาํสงัแบบ Sac (Smart Ascii Command) เพือการแสดงตวัเลขตา่ง ๆ
คณุสมบตักิารสือสาร RS485 คอื Baud-Rate=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
มขีวั  Pin คอื 3B-Port ทีขนานกนั  ขวั ใชเ้พือเป็น I/O Digital ควบคมุผา่น RS485 ได ้หรอืใชเ้ป็น Input เพือการแสดงตวัเลข
โดยใชส้ญัญาณแบบ  Low Speed (DIN,CLK,STR)
มขีวั  Pin คอื IO-Port ใชเ้พอืเป็น I/O Digital ควบคมุผา่น RS485 ได้
ม ีDip-Switch เพือการตงั Address ของ RS485 Network
มจีดุตอ่ Input-Key 1-4 แบบ Active Low สาํหรบัการตอ่กบัปุ่ มกด หรอืกาํหนดโหมดควบคมุตวัเลขผา่น 3B-Port แบบ 
Low Speed
มขีวั  Pin สาํหรบัตอ่ตวัเลข (Digit) เพมิดว้ยบอรด์ขยาย โดยใชส้ายแพ  เสน้ ซงึจะพว่งไปครบถว้น ทงัดา้นไฟเลียง
และสญัญาณตา่ง ๆ
ตวัเลขแตล่ะหลกั ทงัในบอรด์หลกัและบอรด์ขยาย ม ีJumper 3 ตวัเพอืเลือกตาํแหนง่ Digit ไดอิ้สระ
ไฟเลียง 12VDC พรอ้มกบั RS485 ผา่นทางขวัเขียวไขน๊อต
และม ีDB9 ตวัเมีย รองรบัไฟเลียง 12VDC , RS485 และ Input-Key 1-3 (เหมอืนจดุตอ่ Input-Key 1-3) เป็นทางเลือก

เพือความสะดวก โดยตอ่ผา่นเพยีงขวัเดียว
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บอรด์หลักจะสามารถตงั Address ประจาํบอรด์ได ้  โดยตงัผ่าน Dip-Switch 1-4 เพือให้เป็น Address 1-15 วิธีการตงั

ใหท้าํความเขา้ใจจากตวัอยา่งดงันี

Dip-1,+8 Dip-2,+4 Dip-3,+2 Dip-4,+1

ตวัอยา่ง On Off Off On คือ +  = 

ตวัอยา่ง Off On On Off คือ +  = 

ตวัอยา่ง On On Off On คือ + +  = 

นอกจากการตงั Address ดว้ย Dip-Switch แลว้ ยงัสามารถตงัไดจ้ากคาํสงั :X ผา่นทาง RS485 ดว้ย ทงันีจะตอ้งกาํหนดให้

Dip1-4 เป็น Off ทงัหมด  จงึจะทาํใหค้าํสงั :X มีผลตอ่การใชง้าน


บอรด์หลกั  บอรด์ จะสามารถพว่งตวัเลข Digit ไดต้ามตอ้งการ ซงึพว่งดว้ยสายแพผา่นขวั  Pin โดยจะเพมิตวัเลขไดส้งูสดุ

 หลกั ทงันีตวัเลข Digit จะเรมิจาก  ทีหลกัขวาสดุ และไลไ่ปเรอืย ๆ ทางดา้นซา้ยจนถงึ  ตวั Jumper ทงั  คอื A2,A1,A0

จะเลือกไปได ้  ดา้นคอื GND และ +5V วธีิการตงัใหท้าํความเขา้ใจจากตวัอยา่งดงันี

A2,+4 A1,+2 A0,+1

ตวัอยา่ง GND GND GND คือ Digit-0

ตวัอยา่ง GND +5V GND คือ  = Digit-2

ตวัอยา่ง +5V GND +5V คือ +  = Digit-5

ตวัอยา่ง +5V +5V +5V คือ + +  = Digit-7

ตวัเลขแตล่ะชดุ

สามารถตอ่รว่มกนั

ผา่น RS485 Network

RS485 และ

12VDC

แตล่ะชดุสามารถพว่งจาํนวนหลกั

ไดส้งูสดุ  หลกั

D40MD40D x 2

D40MD40D x 7
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เมือจา่ยไฟเขา้บอรด์ LED สีเหลืองจะกระพรบิ  ครงัอยา่งเรว็ และพรอ้มรบัคาํสงัทาง RS485 ทนัท ีคณุสมบตัพืินฐาน RS485 คือ
Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1  สาํหรบัชุดคาํสังแบบ Sac Protocal คือ Smart Ascii Command
สามารถใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทาํงานบนเครอืงคอมพวิเตอร ์ เพือการทดสอบคาํสงัไดท้นัที  เพราะมเีป็นตวัอกัษร Ascii
ทงัหมด  ชดุคาํสงัจะมรูีปแบบดงันี ...

:c\r สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงบอรด์เดียว

:@aac\rสาํหรบัใชง้านแบบม ีNode Address คือใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  บอรด์

: คือรหสันาํหนา้ (0x3A)
c คือรหสัคาํสงัเป็นตวัเลข หรอืตวัอกัษรตวัเดยีว
\r คอืรหสัลงทา้ย (0x0D)
@ คือรหสัเพมิเตมิ (0x40) กรณีใชง้านแบบม ีNode Address
aa คือหมายเลข Node Address ซงึเป็น Ascii แบบ bcd 01-99
ตวัอยา่งเชน่ถา้หมายเลข aa=37 รหสั Ascii กคื็อ 0x33 และ 0x37

Sac เป็น Protocal ทีทาํใหใ้ชง้านแบบตวัเดียวก็ได ้หรอืพว่งกนัเป็น Network ก็ได ้ โดยทาํการตงั Node Address ไดจ้ากชดุคาํสงั
โดยถา้เป็นการใชง้านบอรด์เดียว  ก็สามารถใชรู้ปแบบ :c\r ใชง้านไดเ้ลย  เมือส่งคาํสงัไปแลว้ บอรด์จะตอบสนองกลบัมา
ดว้ยขอ้มลูหรือขอ้ความใด ๆ เสมอ  และถา้ใชพ้่วงกนัหลาย ๆ บอรด์  ก็ใหต้งั Node Address แต่ละบอรด์แตกต่างกนัไป
และก็ใชค้าํสงัรูปแบบ :@aac\r  ซงึเฉพาะบอรด์ทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบสนองกลบั

ชดุคาํสงัจะสรุปไดต้ามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไมมี่ Node Address และไมใ่สร่หสัลงทา้ย \r เพือใหด้สูบายตา
สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถงึ Option คือเลือกใสห่รอืไมใ่สก่ไ็ด ้ ซงึความหมายสว่นใหญ่ก็คอื  การใส ่Option คือการ “เขียนคา่”
(write)  และการไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)  ในวงเล็บ (R) หมายถงึรบัขอ้มลูจากตวัแม ่และ (T) หมายถงึขอ้มลูทีสง่กลบัไปยงัตวัแม่
——————————————————————————————————————————————————
(R) :1xx...x
(T) OK

Set Display (Number,Character)
xx...x คือตวัเลขหรือตวัอักษรทีจะใหแ้สดงบน Display ซึงเป็นไดท้ังเลข -  และอักษร A-Z ดว้ย ทังนีกรณีอักษร A-Z
จะเป็นไปเทา่ทีเหมาะสม เนืองจากขีดจาํกดัของ 7-Segment เอง  นอกจากนียงัรบัอกัขระพเิศษเหลา่นีดว้ย คือ

Blank คอืดบัหมดทกุ Segment
‘-’ ขีดกลาง
‘_’ ขีดลา่ง
‘[‘ ปีกกาเปิด
‘]’ ปิกกาปิด
‘.’ จดุทศนยิม

คาํสงั  นีจะแสดงผลแบบชดิขวา  เชน่ถา้สงัเป็น : .   จะปรากฏตวัเลข .  ที Digit 2,1,0 จาํนวน  หลกั  และทกุครงัทีรบัคาํสงันี
จะมกีาร Clear Display ทงัหมดกอ่นเสมอ  นนัหมายถึงวา่ ถา้เราสงัเป็น :  โดยไมมี่ขอ้มลูเพมิเตมิ  ก็จะหมายถงึ การ Clear
Display ทงัหมดนนัเอง
———————————————————————————————————————————————————
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(R) :2nhh...hh

(T) OK

Set Display (Segment)

n คือหมายเลข Digit เริมตน้ -  , hh...hh คือค่า Hex แต่ละ Byte ทีตอ้งการกาํหนดให้ Segment ดับหรือติดสว่าง

โดยสามารถใสต่อ่เนืองไปหลาย ๆ  Byte ได ้ คาํสงันีทาํใหผู้ใ้ชก้าํหนดการแสดงผลแตล่ะขีด (Segment) ไดอ้ยา่งอิสระ  การจดัวาง

Segment กบัเลข Hex ขอใหท้าํความเขา้ใจในหวัขอ้ “รบัขอ้มลูทาง 3B Port” อีกที

ตวัอยา่งเชน่ ถา้สง่คาํสงัเป็น :251C3F5B  ก็จะแสดงผลเป็น u02 ที Digit 5,4,3  ขอ้มลู Hex จะใสเ่ป็นกีหลกัก็ได ้และจะเรยีงจาก

Digit มากไปนอ้ยเสมอ   คาํสงั  นีจะไม ่Clear Display กอ่น  นนัหมายความวา่  ถา้เราสง่คาํสงัไปแสดงผลที Digit 5,4,3 แลว้

จากนนัสง่คาํสงัไปที Digit 2,1,0 อีกท ี สงิทีแสดงบน Digit 5,4,3 ก็ยงัอยูเ่หมอืนเดมิ

———————————————————————————————————————————————————

(R) :3[xxx]

(T) xxx[OK]

Read/Write I/O ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่ใหก้บั I/O ทีขวั  Pin โดย xxx คอืสถานะของ ขาสญัญาณ P6.1 P6.0 P4.4

ตามลาํดบั ซงึเป็นสถานะ Logic 0 หรอื  โดยตรงเลย

———————————————————————————————————————————————————

(R) :X[aa]

(T) aa[OK]

Read/Write Node Address ... โดย aa คือคา่ Address 01-99

———————————————————————————————————————————————————

(R) :Y[aaaa]

(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Checksum or Dump Flash ... สาํหรบัแสดงคา่ Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถกูตอ้ง  และถา้ใส่

aaaa คือเลข hex ของ address  คือจะแสดงขอ้มลูในหนว่ยความจาํ Flash ภายในตวั MCU นนัเอง (จะแสดงเฉพาะสว่น IAP)

โดยแสดงเป็นจาํนวน  Byte

———————————————————————————————————————————————————

(R) :Z[!]

(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Show Model / Version & Self-Test ... สาํหรบัแสดงชือสินคา้ และรุน่ของ Firmware เป็น vX.X และถา้ใส ่! จะหมายถงึเขา้ระบบ

Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซอ่ม (ถา้ม)ี

———————————————————————————————————————————————————

หมายเหต ุ... สนิคา้ของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คาํสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทาํนองเดียวกนัเสมอ



Sac Protocal ยงัรองรบัการทาํงานทีซบัซอ้นขนึ  เพอืใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มทีแตกตา่งกนัไป  โดยถา้ใสอ่กัษร & (0x26)
ตอ่ทา้ยคาํสงั  คืออยูท่า้ยสดุของคาํสงั Ascii แตอ่ยูก่อ่นรหสัลงทา้ย \r (0x0D)  จะหมายถึงไมต่อ้งการใหมี้การตอบกลบัใด ๆ
โดยทีเครอืงยงัคงทาํงานตามคาํสงัทกุประการ  ซงึมกัจะใชก้บัคาํสงัเพอืการตงัคา่หรือแสดงขอ้มลู และไมต่อ้งการใหต้อบกลบั
เพือความรวดเร็วในการทาํงาน ...  และในกรณีใช้งานในทีทีมีสัญญาณรบกวนสูง  อาจจะต้องการตรวจสอบคาํสัง
ใหมี้ความแนน่อนมากขนึ  ก็สามารถใสค่า่ Checksum เพมิเตมิไดต้ามตวัอยา่งนี

:Z@5A\r
EM-D40A v2.2 (AB-603,AB-604)@00\r

คา่ Checksum คอืผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนถงึ @ ตวัอยา่ง @5A คอืคา่ Checksum ของอกัษร Z และ @
คือคา่ Checksum ของ EM-D40A v2.2 (AB-603,AB-604) ทงันีถา้คา่ Checksum ไม่ถกูตอ้ง  เครืองก็จะไม่ทาํงานใด ๆ
สาํหรบัขอ้มลูทีตอบกลบัก็เช่นกนั  ถา้ตรวจสอบคา่ Checksum แลว้ไมถ่กูตอ้ง  ก็ใหถื้อวา่เป็นขอ้มลูทีไม่มีความหมายใด ๆ
เพราะนา่จะมคีวามผิดพลาดระหวา่งการสือสารนนัเอง
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บอรด์หลักยังสามารถรบัขอ้มูลทาง 3B Port ไดด้ว้ย  การใช้งานในโหมดนี จะตอ้งใส่ต่อสาย Input-Key4 กับ Gnd ไว้
(หรอือาจจะเอาชพิ PC817 ออก แลว้ใชล้วด Jump ขา ,  ก็ได)้ ทงันีเมอืจา่ยไฟเลียง บอรด์ก็จะเขา้สูโ่หมด 3B-Port ทนัที
รูปแบบสญัญาณสือสาร จะเป็นทาํนองเดียวกับชิพ TPIC6B595 แต่เป็น Low Speed คือตอ้งมีการ Delay มากเพียงพอ
(ดรูายละเอียดจากภาพ)  ขาสญัญาณทาง 3B-Port คือดงันี P6.1 = CLK , P6.0 = STR และ P4.4 = DIN  ลกัษณะของขอ้มลู
จะแยกเป็นแตล่ะ Byte (8 Bit) ผา่นขาสญัญาณ DIN ( =มืด =สวา่ง) และ CLK (กระทาํทีขอบขาขนึ)  และเมอืสง่จนครบทกุ
Byte ตามตอ้งการแลว้ ก็จงึสง่สญัญาณ STR (กระทาํทีขอบขาขนึ) เพอืใหท้าํการแสดงผล  ขอ้มลูแตล่ะ Byte ทีสง่กคื็อขอ้มลู
Segment ของแตล่ะหลกัโดยจะเรยีงจาก Digit มากไปนอ้ย (ขวาไปซา้ย)  ทงันี Byte กอ่นสดุทา้ยก็คือ Digit-0 นนัเอง  สว่น Byte
สดุทา้ย สาํหรบัสนิคา้รุน่เดมิ มนัรหสัควบคมุความสวา่ง แตส่าํหรบัรุน่ใหมนี่ ไมจ่าํเป็นตอ้งกาํหนดความสวา่งใด ๆ  จงึใหส้ง่เป็น 0x00
ไวแ้ทน  รูปแบบสญัญาณขอใหท้าํความเขา้ใจจากภาพตอ่ไปนี



e

a

b

c

d

f
g

p

Digit

ขอ้มลู Digit -0
ขอ้มลูความสวา่งของบอรด์รุน่เดมิ
สาํหรบัรุน่นีใหใ้สเ่ป็น 0X00 ไว้

p   g  f   e   d  c   b   a       p   g  f   e   d   c  b   a

byte - 1

แตล่ะ Clock ตอ้ง
delay อยา่งนอ้ย  mS

เมือสง่ STR Clock แลว้
ตอ้ง delay
อยา่งนอ้ย  mSbyte - 3byte - 2

DIN

STR

CLK

7 6 5 4 3 2 1 0

< < < < < < < <

7 6 5 4 3 2 1 0

< < < < < < < <

7 6 5 4 3 2 1 0

< < < < < < < <
<

ขอ้มลู Digit -1
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การรับข้อมูลทาง 3B-Port นี  จะรองรับจาํนวน Byte ได้สูงสุด  หลัก (แตกต่างจากทาง RS485 ที เป็น  หลัก)

นนัหมายถึงจะใชช้ดุตวัเลขแบบ  หลกั  ชดุโดยรบัขอ้มลูทาง 3B-Port เดียวกนัได ้  นนัจงึเป็นเหตใุหข้วั  Pin มีไว ้  ขวั

เพื อให้ต่อพ่วงได้สะดวกนั นเอง  และใช้ Dip-Switch กาํหนดหมายเลขของหลักขวาสุด  ที จะแสดงผลนันเอง

ขอทาํความเขา้ใจจากตวัอยา่งดงันี

ตวัอยา่งการสง่ขอ้มลู สง่  byte คอื 0x1c 0x3f 0x5b 0x00

ตงั Dip-Switch ไวที้  ... จะแสดงเป็น u02

ตงั Dip-Switch ไวที้  ... จะแสดงเป็น u

ตวัอยา่งการสง่ขอ้มลู สง่  byte คอื 0x06 0x5b 0x4f 0x66 0x6D 0x7D 0x00

ตงั Dip-Switch ไวที้  ... จะแสดงเป็น 

ตงั Dip-Switch ไวที้  ... จะแสดงเป็น 

ตงั Dip-Switch ไวที้  ... จะแสดงเป็น 



Key      1        2       3    +12V    GND

9 6

A+     B-

RS485

15
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Jumper ตงัเลข Digit
(ในภาพตงัเป็นหลกัที )

ภาพดา้นหลงัของบอรด์ EM-40AD

บรเิวณขวัตอ่ไขน๊อต
จดุตอ่สาํหรบัปุ่ มกด และ Dip-Switch

การพว่ง Digit ดว้ยสาย  Pin  ดา้นหลงั

DB9S เพอืการตอ่ใชง้านอยา่งสะดวกขวั 3B-Port


