
EM-DXC03 คือแผงแสดงตวัอกัษรความสงู  นวิ ประกอบดว้ยแผง LED WS2812B จาํนวน  ตวั (  x 8)  พรอ้มกบัแผงควบคมุ

ที รับคาํสั งควบคุมทาง RS485 ได้  ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใด ๆ ก็ ได้ สามารถ

แสดงตวัเลขและตวัอกัษรภาษาองักฤษได ้  หรอื  หลกั โดยเลือก Font ได ้  ขนาดคอื 7x8 หรอื 5x8 และยงัม ีFont ขนาด 6x8

พิเศษเฉพาะตวัเลขสาํหรบัแสดงเวลา HH:MM ไดด้ว้ย  สามารถแสดงเป็นสีต่าง ๆ ได ้  สี และกาํหนดสีไดเ้องอีก  สี

คาํสงัใชง้านแบบ Ascii Command ทดลองไดส้ะดวกมาก ตงัคณุสมบตัไิดง่้ายดว้ย Dip-Switch สามารถตงั Address ของบอรด์ได้

เพือการสง่คาํสงัควบคมุหลาย ๆ ตวัไดโ้ดยผา่น RS485 Network คือใชส้ายเพยีงคูเ่ดียว  เหมาะอยา่งยงิสาํหรบัทาํปา้ยแสดง

ขอ้มลูตา่ง ๆ

www.smicrothai.com
3 Inch (32x8 Dots) Character LED Display

EM-DXC03
v1.0 (2020)

ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์ATmega328P ความถี Xtal 16 MHz
แผงแสดงผลเป็น LED สาํเรจ็รูป เบอร ์WS2812B จาํนวน  ตวั วางเรยีงแบบ  x 8 Dots
ลกัษณะ Font แบบตวัหนา (7x8) และตวับาง (5x8) ความสงู  นวิ เหน็ไดช้ดัเจนในระยะ  เมตร
แสดงตวัเลขและอกัษรภาษาองักฤษได ้  หรอื  หลกั และโหมดพเิศษแสดงตวัเลขนาฬกิา HH:MM ได้
ตวัเลข,ตวัอกัษร สามารถกาํหนดสีไดถึ้ง  สี และตงัความสวา่งเป็น High หรอื Low ได้
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 Node Address ไดเ้ป็น -  ทาํใหใ้ชง้านตอ่พว่งกนัเป็น RS485 Network ได้
ชดุคาํสงัแบบ Ascii Command สามารถทดลองไดส้ะดวกดว้ยโปรแกรม Terminal
บนบอรด์ฃวบฃมุม ีLED สีเหลือง แสดงสถานะการสือสาร และ LED สีแดงแสดงสถานะไฟเลียง
ใชไ้ฟเลียง  VDC กินกระแสสงูสดุ 3A (กรณีกาํหนดสีเองแบบสวา่งมาก อาจกนิกระแสเพมิขนึ)
ขวัตอ่ RS485 และไฟเลียงแบบไขน๊อต เสียบและดงึออกจากบอรด์ไดส้ะดวกมาก
แผงแสดงผล ขนาดกวา้ง  สงู  และหนาเพยีง  mm ตดิเขา้กบัชนิงานไดด้ว้ยกาว  หนา้
บอรด์ควบคมุขนาดเล็กเพยีง  x 45 mm (รวมขวัไขน๊อต) และหนา  mm
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Font 7x8 แสดง  อกัษร (สีขาว)

Font 7x8 แสดง  ตวัเลข (หลากสี)

Font 5x8 แสดง  อกัษร

Font 6x8 แสดงเฉพาะตวัเลข
พรอ้ม Colon ตรงกลาง
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สาํหรบักาํหนดฃณุสมบตัิในการใชง้านตา่ง ๆ  ทงันีการปรบั Dip-Switch จะใหผ้ล  รูปแบบ คือ (P) Power-Up คือมีผล
เมือจา่ยไฟใหบ้อรด์ และแบบ (I) Instant คือมผีลเสมอ ไมว่า่จะปรบัเปลียนเมือไร  โดยรายละเอียดแตล่ะตวัจะเป็นดงันี

Dip-1 (P) Off กาํหนดโหมดเรมิตน้เป็น Font 7x8 (แสดงได ้  อกัษร)
On กาํหนดโหมดเรมิตน้เป็น Font 5x8 (แสดงได ้  อกัษร)
สาํหรบัโหมด Font 6x8 (แสดง HH:MM) จะตอ้งสงัทาง RS485 เทา่นนั

Dip-2 (P) Off กาํหนดความสวา่งเรมิตน้เป็น Low (เหมาะกบั In-Door)
On กาํหนดความสวา่งเรมิตน้เป็น High (เหมาะกบั Out-Door)

Dip-3 (I) Off ไมมี่การตอบกลบัใด ๆ  ทาง RS485
เพือความสะดวกในการเขียนโปรแกรมตวัสงังาน คือเป็นแบบ One-Way
ทงันีจะยกเวน้คาํสงั :Z ทียงัคงมีการตอบกลบัเสมอ เพอืการทดสอบ
On มกีารตอบกลบัทาง RS485 ตามปกติ

Dip-4 (P) Off ใชง้านปกติ
On เขา้สูโ่หมดพเิศษ Demo-1 (แสดงตวัอยา่งอกัษรตา่ง ๆ วนไปเรอืย ๆ)
กรณี Dip-4 = On และตงั Dip-5 = On ไปดว้ย กจ็ะเขา้โหมดพเิศษ
Demo-2 โดยจะแสดงอกัษร ABCD ไว ้ขณะเดยีวกนัก็สามารถตงั
Dip-6 กาํหนดความสวา่ง Low,High และ Dip-7,8 แสดงสีตา่ง ๆ เพอืการ
เปรยีบเทียบดงันี

Dip-7,8 = Off,Off แสดงสี ขาว แดง ชมพ ูมว่ง
Dip-7,8 = Off,On แสดงสี ขาว เขียว เหลือง สม้
Dip-7,8 = On,Off แสดงสี ขาว นาํเงนิ ฟา้ มว่ง
Dip-7,8 = On,On แสดงสีทีกาํหนดโดย User 9,a,b,c (ไมมี่ Low,High)


การกาํหนด Address ของบอรด์ มไีวส้าํหรบัการสือสาร RS485 กรณีทีตอ่พว่งหลาย ๆ บอรด์โดยผา่นสายสญัญาณเสน้เดียวกนั

ทงันีเพือใหต้วัสง่คาํสงัสามารถควบคมุไดท้กุบอรด์อยา่งอสิระจากกนั  การตงั Address จะเป็นไดต้งัแต ่ -  โดยเป็นแบบ Instant

คือมผีลเสมอเมอืมีการเปลียนแปลง วิธีการตงัใหท้าํความเขา้ใจจากตวัอยา่งดงันี

Dip5 (+8) Dip6 (+4) Dip7 (+2) Dip8 (+1)

ตวัอยา่ง On Off Off On คือ +  = 

ตวัอยา่ง Off On On Off คือ +  = 

ตวัอยา่ง On On Off On คือ + +  = 
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เมอืจา่ยไฟเขา้บอรด์ควบคมุ LED สีเหลืองจะกระพรบิ  ครงัอยา่งเรว็ และพรอ้มรบัคาํสงัทาง RS485 ทนัที คณุสมบตัพืินฐาน RS485
คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1  สาํหรบัชดุคาํสงัแบบ Sac Protocal ก็คือ Smart Ascii Command
สามารถใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทาํงานบนเครอืงคอมพวิเตอร ์ เพอืทดสอบคาํสงัไดท้นัที  เพราะมเีป็นตวัอกัษร Ascii
ทงัหมด  ชดุคาํสงัจะมรูีปแบบดงันี ...

:c\r สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงบอรด์เดียว

:@aac\rสาํหรบัใชง้านแบบม ีNode Address คือใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  บอรด์

: คือรหสันาํหนา้ (0x3A)
c คือรหสัฃาํสงัเป็นตวัเลข หรอืตวัอกัษรตวัเดียว
\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)  และการไม่ใส่คือการ “อ่านค่า” (read)  ในวงเล็บ (R) หมายถึง รบัขอ้มูลจากตวัแม่ และ (T) หมายถึงส่งขอ้มูล
ตอบกลบัไปยงัตวัแม่

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

Set Character
xx...x คือตวัเลขหรอืตวัอกัษรทีจะใหแ้สดงบน Display ซงึเป็นไดท้งัเลข -  และอกัษร A-Z พรอ้มทงัเครอืงหมายตา่ง ๆ  ตามรหสั
Ascii ดว้ย  คาํสงั  นีจะแสดงผลแบบชดิขวา  เชน่ถา้สงัเป็น :   จะปรากฏตวัเลข  ชดิไปทางดา้นขวาของบอรด์แสดงผล
และทกุครงัทีรบัคาํสงันีจะมีการ Clear Display ทงัหมดก่อนเสมอ  นนัหมายถึงว่า ถา้เราสงัเป็น :  โดยไม่มีขอ้มูลเพมิเตมิ
ก็จะหมายถงึการ Clear Display ทงัหมดนนัเอง จาํนวนตวัอกัษรทีแสดงได ้จะขนึอยูก่บัโหมดทใีชง้านดว้ย สรุปเป็นดงันี

Font 7x8 แสดงได ้  อกัษร
Font 5x8  แสดงได ้  อกัษร
Font 6x8  แสดงเป็น HH:MM โดยเป็นตวัเลขเทา่นนั เชน่ :

(การสง่คาํสงั ตวั Colon จะใชเ้ป็น ; แทน เชน่ : ; )
——————————————————————————————————————————————————
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(R) :2xx...x

(T) OK

Set Color

xx...x คือรหสัสีของแตล่ะตวัอกัษร ซงึจะม ี  หรอื  อกัษรกข็นึอยูก่บัโหมด Font ทีใชง้านดว้ย รหสัสีจะเป็นดงันี

=ขาว

=แดง =เขียว =นาํเงนิ  =เหลือง

=ชมพู =ฟา้ =สม้ =มว่ง

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

รหสั -  คือสีมาตรฐานทมีีให ้ และยงักาํหนดความสวา่งเป็น Low,High ได ้ (ดว้ยคาํสงั : )  ส่วน 9-C เป็นสีทีผูใ้ชส้ามารถ

กาํหนดได้เอง (ด้วยคาํสัง : ) โดยจะกาํหนดความสว่างได้ไปในตัวตามต้องการ  ตัวอย่างเช่น ถ้าส่งคาํสัง :

และจากนนัสง่คาํสงัตามไปเป็น :1ABCD  ทีตวั Display จะแสดงตวัอกัษร ABCD โดยมสีีแตล่ะตวัเป็นแดง,เขียว,นาํเงนิ,เหลือง

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

(R) :3xx...x

(T) OK

Set Low,High (ฃวามสวา่งของ LED)

xx...x คอืรหสั Low,High ของแตล่ะตวัอกัษร ซงึจะม ี  หรอื  อกัษรก็ขนึอยูก่บัโหมด Font ทีใชง้านดว้ย โดยถา้เป็น  คอื Low

และถ้าเป็น  คือ High  ทั งนี จะมีผลกับรหัสสี  -  เท่านัน ส่วนรหัสสี  9-C จะไม่มีการกาํหนดความสว่าง

เพราะผูใ้ชส้ามารถกาํหนดความสวา่งไดเ้องตามตอ้งการอยูแ่ลว้

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

(R) :4x

(T) OK

Set Font Mode

x คือโหมดทีจะกาํหนดดงันี

0 = Font 7x8 (แสดงได ้  อกัษร) ... Default ดว้ย Dip1=Off

1 = Font 5x8 (แสดงได ้  อกัษร) ... Default ดว้ย Dip1=On

2 = Font 6x8 เฉพาะตวัเลข (แสดงตวัเลข HH:MM โดยตวักลางเป็น Colon เทา่นนั)

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



(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  เพือเป็นสีใด ๆ  ก็ได ้ตวัเลขคา่นอ้ยคอืสวา่งนอ้ย ตวัเลขคา่มากก็จะสวา่งมาก กรณีใชค้าํสงั

:  โดยไมมี่ขอ้มลูตอ่ทา้ย ก็จะเป็นการแสดงรหสัสี 9-C ทงัหมดใหท้ราบ ลองทาํความเขา้ใจกบัตวัอยา่งคาํสงัดงันี

:59-000-100-100 กาํหนดตวัเลขใหร้หสัสี 

:29999 กาํหนดรหสัสีเป็น  ใหก้บัทงั  อกัษร

:1ABCD กาํหนดใหแ้สดงอกัษร ABCD บน Display

ทงันีจะแสดงอกัษร ABCD เป็นสีฟา้ (เขียว+นาํเงนิ) บน Display ทนัที

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

(R) :Z[!]

(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Show Model / Version & Self-Test

ถ้าสั งเป็น :Z ก็จะแสดงข้อความ EM-DXC03 vX.X ให้ทราบ  และถ้าสังเป็น :Z! ก็จะเข้าสู่ โหมดทดสอบตัวเอง

โดยใหเ้ลือกตามขอ้ความทีปรากฏตามมาอกีที ทงันีจะมี  รายการใหเ้ลือกได ้ เพือทดสอบความสมบรูณข์องบอรด์ทงัหมด ...

คาํสงันีจะมขีอ้ความตอบกลบัเสมอ ถงึแมจ้ะตงั Dip3=Off (ไมต่อบกลบั) ก็ตาม

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