


EM-DEC11 คือแผงแสดงตวัเลข  หลกัสงู  นวิ (เกือบ  นวิ) ประกอบดว้ย LED WS2812B จาํนวน  ตวั (  x 7)

พรอ้มกบัแผงควบคมุ ทีรบัคาํสงัควบคมุทาง RS485 ได ้ ใชต้อ่กบัคอมพวิเตอร ์หรอืบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอรใ์ด ๆ  ก็ได ้แสดงตวัเลข

และกาํหนดสีได ้  สี และกาํหนดสีไดเ้องอีก  สี  คาํสงัใชง้านแบบ Ascii Command ทดลองไดส้ะดวก ตงัคณุสมบตัไิดง้า่ยดว้ย

Dip-Switch สามารถตงั Digit และ Address ของบอรด์ได ้ เพอืการสง่คาํสงัควบคมุหลาย ๆ ชดุไดโ้ดยผา่น RS485 Network

คือใชส้ายเพยีงคูเ่ดียว  เหมาะอยา่งยงิสาํหรบัทาํปา้ยแสดงขอ้มลูตา่ง ๆ

ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์ATmega328P ความถี Xtal 16 MHz
ดา้นหนา้มแีผน่ Segment จาํนวน  แผน่ แตล่ะแผน่ม ีLED WS2812B จาํนวน  ตวั (24x7=168)
มภีาคจา่ยไฟและบอรด์ควบคมุอยูด่า้นหลงั ตวัเคสออกแบบใหน้าํไปประกอบเป็นหลาย ๆ  หลกัไดง้า่ย
สามารถกาํหนดสีไดถ้งึ  สี และตงัความสวา่งเป็น High หรอื Low ไดด้ว้ย
สามารถกาํหนดสีไดเ้องอีก  สี (ตงัความสวา่งตามตอ้งการ) โดยจะจาํคา่ทีตงัไวไ้ดใ้น EEprom
ม ีRS485 เพือการรบัคาํสงัควบคมุ และม ีJumper เลือกใช ้R-Terminate สาํหรบัปลายสายได้
คณุสมบตักิารสือสารคอื Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
การตงัคณุสมบตัทิาํไดด้ว้ย Dip-Switch 1-8 งา่ยและสะดวกสดุสดุ
สามารถตงั Digit ได ้ -  คือการตอ่พว่งตวัเลขในบรรทดัเดียวกนัไดส้งูถงึ  หลกั (  คือหลกัขวาสดุ)
สามารถตงั Node Address ไดเ้ป็น -  ทาํใหใ้ชง้านตอ่พว่งกนัเป็น RS485 Network ได้
ชดุคาํสงัแบบ Ascii Command สามารถทดลองไดส้ะดวกดว้ยโปรแกรม Terminal
บนบอรด์ควบคมุม ีLED สีเหลือง แสดงสถานะการสือสาร และ LED สีแดงแสดงสถานะไฟเลียง
ใชไ้ฟเลียง 220VAC กินไฟไมเ่กิน 15W ตอ่เขา้กบัภาคจา่ยไฟ 5VDC (3A) แบบ Switching อกีที
ขวัตอ่ RS485 และไฟเลียงแบบไขน๊อต เสียบและดงึออกจากบอรด์ไดส้ะดวกมาก
แผงแสดงผล ขนาดกวา้ง  สงู  และหนา  mm  มรูีน๊อตเพอืยดึกบัโครงหลกัไดส้ะดวก

เฉพาะตวัเลข ขนาดกวา้ง  สงู  mm (สงู .  นิว)
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บอรด์ควบคมุ
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สาํหรบักาํหนดคณุสมบตัใินการใชง้านตา่ง ๆ   โดยมรีายละเอยีดดงันี

Dip-1 Bright Off กาํหนดความสวา่งเรมิตน้เป็น Low

On กาํหนดความสวา่งเรมิตน้เป็น High

ยงัคงใชค้าํสงัทาง RS485 เพือปรบัความสวา่งไดต้ามตอ้งการ

Dip-2 Echo Off ไมมี่การตอบกลบัใด ๆ  (ยกเวน้คาํสงั :Z เพือตรวจสอบหรอืทดสอบ)

On ทาํการตอบกลบั เพอืตอบสนองตอ่คาํสงัทาง RS485

การไมต่อบกลบั ทาํใหก้ารเขียนโปรแกรมทตีวัสง่คาํสงั ทาํไดง้า่ยขนึ

เหมาะสาํหรบัการพว่งหลาย ๆ  บอรด์ ทาํใหส้ง่คาํสงัไดร้วดเรว็ขนึดว้ย

Dip-345 Digit กาํหนดหมายเลข Digit คือหลกัหนว่ย,สิบ,รอ้ย,พนั ... ของบรรทดั

โดยกาํหนดไดต้งัแต ่ -  (สงูสดุ  หลกั) โดยหมายเลข  คือหลกัขวาสดุ (หลกัหนว่ย)

Off Off Off Digit-0

Off Off On Digit-1

Off On Off Digit-2

Off On On Digit-3

On Off Off Digit-4

On Off On Digit-5

On On Off Digit-6

On On On Digit-7

Dip-678 Address กาํหนด Node Address สาํหรบัแยกแตล่ะบรรทดั โดยใชส้าย RS485 รว่มกนั

โดยกาํหนดไดต้งัแต ่ -  (สงูสดุ  บรรทดั)

Off Off Off Address-00

Off Off On Address-01

Off On Off Address-02

Off On On Address-03

On Off Off Address-04

On Off On Address-05

On On Off Address-00

On On On เพือเขา้โหมดพเิศษ คือ Demo เพือดทูดสอบตวัเลขและสีตา่ง ๆ
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คณุสมบตั ิRS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1  สาํหรบัชดุคาํสงัแบบ Smart Ascii Command
สามารถใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ Terminal บนเครืองคอม เพือทดสอบคาํสังไดท้นัที  เพราะมีเป็นตวัอกัษร Ascii ทังหมด
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 01-99

ชดุคาํสงันีสามารถใชง้านแบบตวัเดียวก็ได ้หรอืพว่งกนัเป็น Network ก็ได ้ โดยทาํการตงั Node Address ถา้เป็นการใชง้านบอรด์เดียว
ก็สามารถใชรู้ปแบบ :c\r ใชง้านไดเ้ลย  เมอืสง่คาํสงัไปแลว้ บอรด์จะตอบสนองกลบัมาดว้ยขอ้มลูหรอืขอ้ความใด ๆ  เสมอ  (กรณีตงั
DIP2=On) และถา้ใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ บอรด์  ก็ใหต้งั Node Address แตล่ะบอรด์แตกตา่งกนัไป  และกใ็ชค้าํสงัรูปแบบ :@aac\r
ซงึเฉพาะบอรด์ทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบกลบัมา

คาํสงัจะสรุปไดต้ามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไมใ่ส่รหสัลงทา้ย \r เพือใหด้สูบายตา
สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถงึ Option คอืเลือกใสห่รอืไมใ่สก็่ได ้ ถา้ใสค่อืการ “เขียนคา่” (write)  แตถ่า้ไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)
สว่นวงเลบ็ (R) Receive หมายถงึรบัคาํสงัจากคอม และ (T) Transmit หมายถงึสง่ขอ้มลูกลบัไปยงัคอม (กรณีตงั DIP2=On)

——————————————————————————————————————————————————
(R) :1xx...x
(T) OK

Set Number (Character)
xx...x คือตวัเลขหรือตวัอักษรทีจะใหแ้สดงบน Display ซึงเป็นไดท้ังเลข -  และอักษร A-Z ดว้ย ทังนีกรณีอักษร A-Z
จะเป็นไปเทา่ทีเหมาะสม เนืองจากขีดจาํกดัของ 7-Segment นนัเอง และยงัสามารถรบัอกัขระพเิศษเหลา่นีดว้ยคือ

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

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

Set Segment
n คือหมายเลข Digit เริมตน้ -  , hh...hh คือค่า Hex แต่ละ Byte ทีตอ้งการกาํหนดให้ Segment ดับหรือติดสว่าง
โดยสามารถใสต่อ่เนอืงไปหลาย ๆ  Byte ได ้ ทาํใหผู้ใ้ชก้าํหนดการแสดงผลแตล่ะขีด (Segment) ไดอ้ยา่งอสิระ  การจดัวาง Segment
กบัเลข Hex ใหท้าํความเขา้ใจจากภาพนี

ตวัอยา่ง ... สง่คาํสงัเป็น :251C3F5B  ก็จะแสดงผลเป็น u02 ที Digit 5,4,3  ขอ้มลู Hex จะใสเ่ป็นกีหลกัก็ได ้และจะเรียงจาก
Digit มากไปนอ้ยเสมอ  คาํสัง  นีจะไม่ Clear Display ก่อน นันหมายความว่า ถ้าเราส่งคาํสังไปที Digit 5,4,3 แลว้
จากนนัสง่คาํสงัไปที Digit 2,1,0 อีกท ีสงิทีแสดงบน Digit 5,4,3 จะยงัอยูเ่หมือนเดมิ
——————————————————————————————————————————————————
(R) :3x
(T) OK

Set Bright
x คือรหสัความสวา่ง LED เป็น Low,High โดย  = Low และ  = High  ทงันียงัสามารถกาํหนดคา่ Low,High  เรมิตน้เมือ
จา่ยไฟเลียงไดด้ว้ยจาก DIP1 ดว้ย คือ Off = Low และ On = High ... การกาํหนด Low,High นีจะมผีลกบัรหสัสี -  เทา่นนั
สว่นรหสัสี 9-C จะไมมี่ เพราะผูใ้ชส้ามารถกาํหนดความสวา่งไดเ้องตามตอ้งการอยูแ่ลว้
——————————————————————————————————————————————————
(R) :4x
(T) OK

Set Color
x คือรหสัสีของ LED ดงันี

=ขาว
=แดง =เขียว =นาํเงนิ =เหลือง
=ชมพู =ฟา้ =สม้ =มว่ง

9=User A=User B=User C=User

รหสั -  คือสีมาตรฐานทมีใีห ้และยงักาํหนดความสวา่งเป็น Low,High ได ้(ดว้ยคาํสงั : )  สว่น 9-C เป็นสีทีผูใ้ชส้ามารถกาํหนดไดเ้อง
(ดว้ยคาํสงั : ) โดยจะกาํหนดความสวา่งไดไ้ปในตวัตามตอ้งการ

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

a=B0

b=B1
g=B6

d=B3

c=B2

f=B5

e=B4



(R) :5[n-rrr-ggg-bbb]

(T) [แสดงคา่สี User ทงัหมด]OK

Set User Color

n คือรหสัสี 9,a,b,c สว่น rrr ggg bbb คอืคา่ของสี red(แดง) green(เขียว) blue(นาํเงนิ) ซงึจะเป็นตวัเลขตงัแต ่ -  (  Bit)

คือสามารถผสมจากแมสี่ (ทางแสง) ทงั  เพอืเป็นสีใด ๆ ก็ได ้ตวัเลขคา่นอ้ยคอืสวา่งนอ้ย ตวัเลขคา่มากก็จะสวา่งมาก กรณีใช้

คาํสงั :  โดยไมมี่ขอ้มลูตอ่ทา้ย ก็จะเป็นการแสดงรหสัสี 9-C ทงัหมดใหท้ราบ (ตอ้งตงั DIP2=On ดว้ย และสง่คาํสงักบัตวัเลขทีละตวั

ไมส่ามารถตอ่พว่งกนัได)้

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

(R) :Z[!]

(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Show Model / Version & Self-Test

ถา้สงัเป็น :Z ก็จะแสดงขอ้ความ EM-DEC11 vX.X ใหท้ราบ  และถา้สงัเป็น :Z! ก็จะเขา้สูโ่หมดทดสอบตวัเอง โดยใหเ้ลือกตาม

ข้อความทีปรากฏตามมาอีกที ทังนีจะมี  รายการให้เลือกได้ เพือทดสอบความสมบูรณ์ของบอรด์ทังหมด ... คาํสังนี

จะมขีอ้ความตอบกลบัเสมอ ถงึแมจ้ะตงั DIP2=Off (ไมต่อบกลบั) ก็ตาม (ตอ้งกระทาํกบัตวัเลขทีละหลกั ไมส่ามารถตอ่พว่งกนัได)้

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