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EM-DEC11 คือแผงแสดงตัวเลข หลักสูง นิว (เกือบ นิว) ประกอบด้วย LED WS2812B จํานวน
ตัว ( x 7)
พร้อมกับแผงควบคุม ทีรับคําสังควบคุมทาง RS485 ได้ ใช้ตอ่ กับคอมพิวเตอร์ หรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใด ๆ ก็ได้ แสดงตัวเลข
และกําหนดสีได้ สี และกําหนดสีได้เองอีก สี คําสังใช้งานแบบ Ascii Command ทดลองได้สะดวก ตังคุณสมบัตไิ ด้งา่ ยด้วย
Dip-Switch สามารถตัง Digit และ Address ของบอร์ดได้ เพือการส่งคําสังควบคุมหลาย ๆ ชุดได้โดยผ่าน RS485 Network
คือใช้สายเพียงคูเ่ ดียว เหมาะอย่างยิงสําหรับทําป้ายแสดงข้อมูลต่าง ๆ



















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega328P ความถี Xtal 16 MHz
ด้านหน้ามีแผ่น Segment จํานวน แผ่น แต่ละแผ่นมี LED WS2812B จํานวน ตัว (24x7=168)
มีภาคจ่ายไฟและบอร์ดควบคุมอยูด่ า้ นหลัง ตัวเคสออกแบบให้นาํ ไปประกอบเป็ นหลาย ๆ หลักได้งา่ ย
สามารถกําหนดสีได้ถงึ สี และตังความสว่างเป็ น High หรือ Low ได้ดว้ ย
สามารถกําหนดสีได้เองอีก สี (ตังความสว่างตามต้องการ) โดยจะจําค่าทีตังไว้ได้ใน EEprom
มี RS485 เพือการรับคําสังควบคุม และมี Jumper เลือกใช้ R-Terminate สําหรับปลายสายได้
คุณสมบัตกิ ารสือสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
การตังคุณสมบัตทิ าํ ได้ดว้ ย Dip-Switch 1-8 ง่ายและสะดวกสุดสุด
สามารถตัง Digit ได้ - คือการต่อพ่วงตัวเลขในบรรทัดเดียวกันได้สงู ถึง หลัก ( คือหลักขวาสุด)
สามารถตัง Node Address ได้เป็ น - ทําให้ใช้งานต่อพ่วงกันเป็ น RS485 Network ได้
ชุดคําสังแบบ Ascii Command สามารถทดลองได้สะดวกด้วยโปรแกรม Terminal
บนบอร์ดควบคุมมี LED สีเหลือง แสดงสถานะการสือสาร และ LED สีแดงแสดงสถานะไฟเลียง
ใช้ไฟเลียง 220VAC กินไฟไม่เกิน 15W ต่อเข้ากับภาคจ่ายไฟ 5VDC (3A) แบบ Switching อีกที
ขัวต่อ RS485 และไฟเลียงแบบไขน๊อต เสียบและดึงออกจากบอร์ดได้สะดวกมาก
แผงแสดงผล ขนาดกว้าง สูง และหนา mm มีรูนอ๊ ตเพือยึดกับโครงหลักได้สะดวก
เฉพาะตัวเลข ขนาดกว้าง สูง mm (สูง . นิว)
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สําหรับกําหนดคุณสมบัตใิ นการใช้งานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี
Dip-1 Bright Off กําหนดความสว่างเริมต้นเป็ น Low
On กําหนดความสว่างเริมต้นเป็ น High
ยังคงใช้คาํ สังทาง RS485 เพือปรับความสว่างได้ตามต้องการ
Dip-2 Echo Off ไม่มกี ารตอบกลับใด ๆ (ยกเว้นคําสัง :Z เพือตรวจสอบหรือทดสอบ)
On ทําการตอบกลับ เพือตอบสนองต่อคําสังทาง RS485
การไม่ตอบกลับ ทําให้การเขียนโปรแกรมทีตัวส่งคําสัง ทําได้งา่ ยขึน
เหมาะสําหรับการพ่วงหลาย ๆ บอร์ด ทําให้สง่ คําสังได้รวดเร็วขึนด้วย
Dip-345

Digit กําหนดหมายเลข Digit คือหลักหน่วย,สิบ,ร้อย,พัน ... ของบรรทัด
โดยกําหนดได้ตงแต่
ั
- (สูงสุด หลัก) โดยหมายเลข คือหลักขวาสุด (หลักหน่วย)
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
กําหนด Node Address สําหรับแยกแต่ละบรรทัด โดยใช้สาย RS485 ร่วมกัน
โดยกําหนดได้ตงแต่
ั
- (สูงสุด บรรทัด)
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
เพือเข้าโหมดพิเศษ คือ Demo เพือดูทดสอบตัวเลขและสีตา่ ง ๆ
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คุณสมบัติ RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ Smart Ascii Command
สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal บนเครืองคอม เพือทดสอบคําสังได้ทนั 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 01-99
ชุดคําสังนีสามารถใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ถ้าเป็นการใช้งานบอร์ดเดียว
ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย เมือส่งคําสังไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลับมาด้วยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ เสมอ (กรณีตงั
DIP2=On) และถ้าใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด ก็ให้ตงั Node Address แต่ละบอร์ดแตกต่างกันไป และก็ใช้คาํ สังรูปแบบ :@aac\r
ซึงเฉพาะบอร์ดทีมี Node Address ตรงกับ aa เท่านันทีจะตอบกลับมา
คําสังจะสรุ ปได้ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ถ้าใส่คอื การ “เขียนค่า” (write) แต่ถา้ ไม่ใส่คอื การ “อ่านค่า” (read)
ส่วนวงเล็บ (R) Receive หมายถึงรับคําสังจากคอม และ (T) Transmit หมายถึงส่งข้อมูลกลับไปยังคอม (กรณีตงั DIP2=On)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :1xx...x
(T) OK
Set Number (Character)
xx...x คื อตัวเลขหรือตัวอักษรที จะให้แสดงบน Display ซึ งเป็ นได้ทังเลข - และอักษร A-Z ด้วย ทังนี กรณีอักษร A-Z
จะเป็ นไปเท่าทีเหมาะสม เนืองจากขีดจํากัดของ 7-Segment นันเอง และยังสามารถรับอักขระพิเศษเหล่านีด้วยคือ
Blank คือดับหมดทุก Segment
‘-’ ขีดกลาง
‘_’ ขีดล่าง
‘[‘ ปีกกาเปิด
‘]’ ปิ กกาปิด
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
———————————————————————————————————————————————————
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(R) :2nhh...hh
(T) OK
Set Segment
n คือหมายเลข Digit เริ มต้น - , hh...hh คือค่า Hex แต่ละ Byte ที ต้องการกําหนดให้ Segment ดับหรือติดสว่าง
โดยสามารถใส่ตอ่ เนืองไปหลาย ๆ Byte ได้ ทําให้ผใู้ ช้กาํ หนดการแสดงผลแต่ละขีด (Segment) ได้อย่างอิสระ การจัดวาง Segment
กับเลข Hex ให้ทาํ ความเข้าใจจากภาพนี
a=B0
f=B5

g=B6

b=B1
c=B2

e=B4
d=B3

ตัวอย่าง ... ส่งคําสังเป็น :251C3F5B ก็จะแสดงผลเป็ น u02 ที Digit 5,4,3 ข้อมูล Hex จะใส่เป็ นกีหลักก็ได้ และจะเรียงจาก
Digit มากไปน้อยเสมอ คําสัง นี จะไม่ Clear Display ก่อน นันหมายความว่า ถ้าเราส่งคําสังไปที Digit 5,4,3 แล้ว
จากนันส่งคําสังไปที Digit 2,1,0 อีกที สิงทีแสดงบน Digit 5,4,3 จะยังอยูเ่ หมือนเดิม
——————————————————————————————————————————————————
(R) :3x
(T) OK
Set Bright
x คือรหัสความสว่าง LED เป็ น Low,High โดย = Low และ = High ทังนียังสามารถกําหนดค่า Low,High เริมต้นเมือ
จ่ายไฟเลียงได้ดว้ ยจาก DIP1 ด้วย คือ Off = Low และ On = High ... การกําหนด Low,High นีจะมีผลกับรหัสสี - เท่านัน
ส่วนรหัสสี 9-C จะไม่มี เพราะผูใ้ ช้สามารถกําหนดความสว่างได้เองตามต้องการอยูแ่ ล้ว
——————————————————————————————————————————————————
(R) :4x
(T) OK
Set Color
x คือรหัสสีของ LED ดังนี
=ขาว
=แดง
=ชมพู
9=User

=เขียว
=ฟ้า
A=User

=นําเงิน
=ส้ม
B=User

=เหลือง
=ม่วง
C=User

รหัส - คือสีมาตรฐานทีมีให้ และยังกําหนดความสว่างเป็ น Low,High ได้ (ด้วยคําสัง : ) ส่วน 9-C เป็นสีทผูี ใ้ ช้สามารถกําหนดได้เอง
(ด้วยคําสัง : ) โดยจะกําหนดความสว่างได้ไปในตัวตามต้องการ
——————————————————————————————————————————————————

Page 5/6

(R) :5[n-rrr-ggg-bbb]
(T) [แสดงค่าสี User ทังหมด]OK
Set User Color
n คือรหัสสี 9,a,b,c ส่วน rrr ggg bbb คือค่าของสี red(แดง) green(เขียว) blue(นําเงิน) ซึงจะเป็ นตัวเลขตังแต่ - ( Bit)
คือสามารถผสมจากแม่สี (ทางแสง) ทัง เพือเป็ นสีใด ๆ ก็ได้ ตัวเลขค่าน้อยคือสว่างน้อย ตัวเลขค่ามากก็จะสว่างมาก กรณีใช้
คําสัง : โดยไม่มขี อ้ มูลต่อท้าย ก็จะเป็นการแสดงรหัสสี 9-C ทังหมดให้ทราบ (ต้องตัง DIP2=On ด้วย และส่งคําสังกับตัวเลขทีละตัว
ไม่สามารถต่อพ่วงกันได้)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Show Model / Version & Self-Test
ถ้าสังเป็น :Z ก็จะแสดงข้อความ EM-DEC11 vX.X ให้ทราบ และถ้าสังเป็ น :Z! ก็จะเข้าสูโ่ หมดทดสอบตัวเอง โดยให้เลือกตาม
ข้อความที ปรากฏตามมาอี กที ทังนี จะมี รายการให้เลื อกได้ เพื อทดสอบความสมบูรณ์ของบอร์ดทังหมด ... คํา สั งนี
จะมีขอ้ ความตอบกลับเสมอ ถึงแม้จะตัง DIP2=Off (ไม่ตอบกลับ) ก็ตาม (ต้องกระทํากับตัวเลขทีละหลัก ไม่สามารถต่อพ่วงกันได้)
——————————————————————————————————————————————————
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