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EM-DXC03 คือแผงแสดงตัวอักษรความสูง นิว ประกอบด้วยแผง LED WS2812B จํานวน ตัว ( x 8) พร้อมกับแผงควบคุม
ที รั บ คํา สั งควบคุ ม ทาง RS485 ได้ ใช้ ต่ อกั บ คอมพิ ว เตอร์ หรื อ บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ใ ด ๆ ก็ ไ ด้ สามารถ
แสดงตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ หรือ หลัก โดยเลือก Font ได้ ขนาดคือ 7x8 หรือ 5x8 และยังมี Font ขนาด 6x8
พิเศษเฉพาะตัวเลขสําหรับแสดงเวลา HH:MM ได้ดว้ ย สามารถแสดงเป็ นสี ต่าง ๆ ได้ สี และกําหนดสี ได้เองอี ก สี
คําสังใช้งานแบบ Ascii Command ทดลองได้สะดวกมาก ตังคุณสมบัตไิ ด้งา่ ยด้วย Dip-Switch สามารถตัง Address ของบอร์ดได้
เพือการส่งคําสังควบคุมหลาย ๆ ตัวได้โดยผ่าน RS485 Network คือใช้สายเพียงคูเ่ ดียว เหมาะอย่างยิงสําหรับทําป้ายแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ



















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega328P ความถี Xtal 16 MHz
แผงแสดงผลเป็ น LED สําเร็จรูป เบอร์ WS2812B จํานวน ตัว วางเรียงแบบ x 8 Dots
ลักษณะ Font แบบตัวหนา (7x8) และตัวบาง (5x8) ความสูง นิว เห็นได้ชดั เจนในระยะ เมตร
แสดงตัวเลขและอักษรภาษาอังกฤษได้ หรือ หลัก และโหมดพิเศษแสดงตัวเลขนาฬกิ า HH:MM ได้
ตัวเลข,ตัวอักษร สามารถกําหนดสีได้ถงึ สี และตังความสว่างเป็ น High หรือ Low ได้
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 Node Address ได้เป็ น - ทําให้ใช้งานต่อพ่วงกันเป็ น RS485 Network ได้
ชุดคําสังแบบ Ascii Command สามารถทดลองได้สะดวกด้วยโปรแกรม Terminal
บนบอร์ดฃวบฃุมมี LED สีเหลือง แสดงสถานะการสือสาร และ LED สีแดงแสดงสถานะไฟเลียง
ใช้ไฟเลียง VDC กินกระแสสูงสุด 3A (กรณีกาํ หนดสีเองแบบสว่างมาก อาจกินกระแสเพิมขึน)
ขัวต่อ RS485 และไฟเลียงแบบไขน๊อต เสียบและดึงออกจากบอร์ดได้สะดวกมาก
แผงแสดงผล ขนาดกว้าง สูง และหนาเพียง mm ติดเข้ากับชินงานได้ดว้ ยกาว หน้า
บอร์ดควบคุมขนาดเล็กเพียง x 45 mm (รวมขัวไขน๊อต) และหนา mm
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Font 7x8 แสดง อักษร (สีขาว)

Font 7x8 แสดง ตัวเลข (หลากสี)

Font 5x8 แสดง อักษร

Font 6x8 แสดงเฉพาะตัวเลข
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สําหรับกําหนดฃุณสมบัติในการใช้งานต่าง ๆ ทังนีการปรับ Dip-Switch จะให้ผล รูปแบบ คือ (P) Power-Up คือมีผล
เมือจ่ายไฟให้บอร์ด และแบบ (I) Instant คือมีผลเสมอ ไม่วา่ จะปรับเปลียนเมือไร โดยรายละเอียดแต่ละตัวจะเป็ นดังนี
Dip-1 (P)

Off กําหนดโหมดเริมต้นเป็น Font 7x8 (แสดงได้ อักษร)
On กําหนดโหมดเริมต้นเป็ น Font 5x8 (แสดงได้ อักษร)
สําหรับโหมด Font 6x8 (แสดง HH:MM) จะต้องสังทาง RS485 เท่านัน

Dip-2 (P)

Off กําหนดความสว่างเริมต้นเป็ น Low (เหมาะกับ In-Door)
On กําหนดความสว่างเริมต้นเป็ น High (เหมาะกับ Out-Door)

Dip-3 (I)

Off ไม่มีการตอบกลับใด ๆ ทาง RS485
เพือความสะดวกในการเขียนโปรแกรมตัวสังงาน คือเป็นแบบ One-Way
ทังนีจะยกเว้นคําสัง :Z ทียังคงมีการตอบกลับเสมอ เพือการทดสอบ
On มีการตอบกลับทาง RS485 ตามปกติ

Dip-4 (P)

Off ใช้งานปกติ
On เข้าสูโ่ หมดพิเศษ Demo-1 (แสดงตัวอย่างอักษรต่าง ๆ วนไปเรือย ๆ)
กรณี Dip-4 = On และตัง Dip-5 = On ไปด้วย ก็จะเข้าโหมดพิเศษ
Demo-2 โดยจะแสดงอักษร ABCD ไว้ ขณะเดียวกันก็สามารถตัง
Dip-6 กําหนดความสว่าง Low,High และ Dip-7,8 แสดงสีตา่ ง ๆ เพือการ
เปรียบเทียบดังนี
Dip-7,8 = Off,Off
Dip-7,8 = Off,On
Dip-7,8 = On,Off
Dip-7,8 = On,On

แสดงสี ขาว แดง ชมพู ม่วง
แสดงสี ขาว เขียว เหลือง ส้ม
แสดงสี ขาว นําเงิน ฟ้า ม่วง
แสดงสีทกํี าหนดโดย User 9,a,b,c (ไม่มี Low,High)


การกําหนด Address ของบอร์ด มีไว้สาํ หรับการสือสาร RS485 กรณีทต่ี อพ่วงหลาย ๆ บอร์ดโดยผ่านสายสัญญาณเส้นเดียวกัน
ทังนีเพือให้ตวั ส่งคําสังสามารถควบคุมได้ทกุ บอร์ดอย่างอิสระจากกัน การตัง Address จะเป็นได้ตงแต่
ั - โดยเป็ นแบบ Instant
คือมีผลเสมอเมือมีการเปลียนแปลง วิธีการตังให้ทาํ ความเข้าใจจากตัวอย่างดังนี
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

Dip5 (+8)
On
Off
On

Dip6 (+4)
Off
On
On

Dip7 (+2)
Off
On
Off

Dip8 (+1)
On
คือ + =
Off
คือ + =
On
คือ + + =
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เมือจ่ายไฟเข้าบอร์ดควบคุม LED สีเหลืองจะกระพริบ ครังอย่างเร็ว และพร้อมรับคําสังทาง RS485 ทันที คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485
คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ Sac Protocal ก็คอื Smart Ascii Command
สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์ เพือทดสอบคําสังได้ทนั ที เพราะมีเป็ นตัวอักษร Ascii
ทังหมด ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

:@aac\rสําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด
: คือรหัสนําหน้า (0x3A)
c คือรหัสฃําสังเป็ 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
Sac เป็ น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็ น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสัง
โดยถ้าเป็ นการใช้งานบอร์ดเดียว ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย เมือส่งคําสังไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลับมา
ด้วยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ เสมอ และถ้าใช้พ่วงกันหลาย 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) และการไม่ใส่คือการ “อ่านค่า” (read) ในวงเล็บ (R) หมายถึง รับข้อมูลจากตัวแม่ และ (T) หมายถึงส่งข้อมูล
ตอบกลับไปยังตัวแม่
——————————————————————————————————————————————————
(R) :1xx...x
(T) OK
Set Character
xx...x คือตัวเลขหรือตัวอักษรทีจะให้แสดงบน Display ซึงเป็ นได้ทงเลข
ั
- และอักษร A-Z พร้อมทังเครืองหมายต่าง ๆ ตามรหัส
Ascii ด้วย คําสัง นีจะแสดงผลแบบชิดขวา เช่นถ้าสังเป็ น :
จะปรากฏตัวเลข ชิดไปทางด้านขวาของบอร์ดแสดงผล
และทุกครังทีรับคําสังนีจะมีการ Clear Display ทังหมดก่อนเสมอ นันหมายถึงว่า ถ้าเราสังเป็ น : โดยไม่มีขอ้ มูลเพิมเติม
ก็จะหมายถึงการ Clear Display ทังหมดนันเอง จํานวนตัวอักษรทีแสดงได้ จะขึนอยูก่ บั โหมดทีใช้งานด้วย สรุปเป็ นดังนี
Font 7x8 แสดงได้ อักษร
Font 5x8 แสดงได้ อักษร
Font 6x8 แสดงเป็ น HH:MM โดยเป็ นตัวเลขเท่านัน เช่น :
(การส่งคําสัง ตัว Colon จะใช้เป็ น ; แทน เช่น : ; )
——————————————————————————————————————————————————
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(R) :2xx...x
(T) OK
Set Color
xx...x คือรหัสสีของแต่ละตัวอักษร ซึงจะมี หรือ อักษรก็ขนอยู
ึ ก่ บั โหมด Font ทีใช้งานด้วย รหัสสีจะเป็ นดังนี
=ขาว
=แดง =เขียว =นําเงิน =เหลือง
=ชมพู =ฟ้า
=ส้ม
=ม่วง
9=User A=User B=User C=User
รหัส - คือสีมาตรฐานทีมีให้ และยังกําหนดความสว่างเป็ น Low,High ได้ (ด้วยคําสัง : ) ส่วน 9-C เป็ นสีทีผูใ้ ช้สามารถ
กํา หนดได้เอง (ด้วยคํา สั ง : ) โดยจะกํา หนดความสว่ างได้ไปในตัว ตามต้องการ ตั วอย่ า งเช่ น ถ้ าส่ งคํา สั ง :
และจากนันส่งคําสังตามไปเป็ น :1ABCD ทีตัว Display จะแสดงตัวอักษร ABCD โดยมีสีแต่ละตัวเป็ นแดง,เขียว,นําเงิน,เหลือง
——————————————————————————————————————————————————
(R) :3xx...x
(T) OK
Set Low,High (ฃวามสว่างของ LED)
xx...x คือรหัส Low,High ของแต่ละตัวอักษร ซึงจะมี หรือ อักษรก็ขนอยู
ึ ก่ บั โหมด Font ทีใช้งานด้วย โดยถ้าเป็ น คือ Low
และถ้ า เป็ น คื อ High ทั งนี จะมี ผ ลกั บ รหั ส สี - เท่ า นั น ส่ ว นรหั ส สี 9-C จะไม่ มี ก ารกํา หนดความสว่ า ง
เพราะผูใ้ ช้สามารถกําหนดความสว่างได้เองตามต้องการอยูแ่ ล้ว
——————————————————————————————————————————————————
(R) :4x
(T) OK
Set Font Mode
x คือโหมดทีจะกําหนดดังนี
0 = Font 7x8 (แสดงได้ อักษร) ... Default ด้วย Dip1=Off
1 = Font 5x8 (แสดงได้ อักษร) ... Default ด้วย Dip1=On
2 = Font 6x8 เฉพาะตัวเลข (แสดงตัวเลข HH:MM โดยตัวกลางเป็ น Colon เท่านัน)
——————————————————————————————————————————————————
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(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 เพือเป็นสีใด ๆ ก็ได้ ตัวเลขค่าน้อยคือสว่างน้อย ตัวเลขค่ามากก็จะสว่างมาก กรณีใช้คาํ สัง
: โดยไม่มีขอ้ มูลต่อท้าย ก็จะเป็ นการแสดงรหัสสี 9-C ทังหมดให้ทราบ ลองทําความเข้าใจกับตัวอย่างคําสังดังนี
:59-000-100-100
:29999
:1ABCD

กําหนดตัวเลขให้รหัสสี
กําหนดรหัสสีเป็ น ให้กบั ทัง อักษร
กําหนดให้แสดงอักษร ABCD บน Display

ทังนีจะแสดงอักษร ABCD เป็ นสีฟา้ (เขียว+นําเงิน) บน Display ทันที
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Show Model / Version & Self-Test
ถ้ าสั งเป็ น :Z ก็ จะแสดงข้ อความ EM-DXC03 vX.X ให้ ท ราบ และถ้า สั งเป็ น :Z! ก็ จะเข้ าสู่ โ หมดทดสอบตั วเอง
โดยให้เลือกตามข้อความทีปรากฏตามมาอีกที ทังนีจะมี รายการให้เลือกได้ เพือทดสอบความสมบูรณ์ของบอร์ดทังหมด ...
คําสังนีจะมีขอ้ ความตอบกลับเสมอ ถึงแม้จะตัง Dip3=Off (ไม่ตอบกลับ) ก็ตาม
——————————————————————————————————————————————————
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