


EM-D23 คือโมดลูตวัแสดงผลแบบ 7-Segment LED สีแดง  รับคําสงัควบคมุได้ทงัจาก RS485 และ 3B Port  ใช้ตอ่กบั

เครืองคอมพวิเตอร์เพอืการแสดงผลได้อยา่งสะดวก  หรือจะตอ่กบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้เชน่กนั  ตวัโมดลูออกแบบให้ตอ่พว่ง

Digit กนัได้อยา่งสะดวก  และแยกยอ่ยเป็นสว่น ๆ  เพอืเลือกใช้งานดงันี

    EM-D23M บอร์ดหลกั (Main) ทีม ีMCU ในตวัและมตีวัเลข  หลกั

    EM-D23D บอร์ดตวัเลขแตล่ะหลกั ทีตอ่พว่งขยายไปได้ตามต้องการ

    EM-D23C บอร์ดแสดงเครืองหมาย Colon จดุหรือองศา โดยใช้ LED มาจดัวาง

เลือกตอ่พว่งได้สงูสดุถึง  หลกั (รวม  ตวัเลขในบอร์ดหลกัด้วย) โดยจะจดัวางเฉพาะตวัเลข (Digit) หรือจะแทรก Colon

ไว้ตรงไหนก็ได้ตามต้องการ  สญัญาณควบคุมและไฟเลียงจะพ่วงไปพร้อมกันด้วยชุดสายแพ  เส้นด้านหลัง  สามารถ

ปรับความสว่างของ LED ได้  ระดับ  (ใช้ภายในอาคาร In-Door) ช่วยประหยัดพลังงาน กรณีสังงานผ่าน RS485

ยงัสามารถตอ่พว่งทางด้าน RS485 ได้  โดยตงั Node Address ได้  หลกั ทําให้ควบคมุการแสดงผลได้เป็นจํานวนมากผา่นพอร์ท

RS485 เดียว  ประยกุต์ใช้งานได้หลากหลายสดุยอด

ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ความถีภายใน .  MHz

ตวัเลข 7-Segment LED ความสงู .  นวิ  ปรับความสวา่งได้  ระดบั ( - ) ใช้ภายในอาคาร (In-Door)

ตอ่พว่งตวัเลข (Digit) หรือ Colon ได้สงูสดุ  หลกั (รวม  ตวัเลขในบอร์ดหลกัด้วย)

การตอ่พว่งทําด้วยชดุสายแพ  เส้นด้านหลงั ซงึจะมสีญัญาณควบคมุและไฟเลียงไปพร้อมกนั

ม ีRS485 เพือการรับคําสงัควบคมุ และม ีJumper เลือกใช้ R-Terminate สําหรับปลายสายได้

คณุสมบตักิารสือสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1

สามารถตงั Node Address ได้  หลกั ทําให้ใช้งานตอ่พว่งกนัเป็น RS485 Network ได้อีกด้วย

ขวั  Pin สําหรับรับข้อมลูแบบ  Bit คือ Data-In Clock และ Strobe โดยมลีกัษณะสญัญาณเหมอืนกบัชพิยอดนยิม TPIC6B595

แตจ่ะเป็นแบบ Low Speed (สง่ข้อมลู  หลกัใช้เวลา .  วินาที)

ใช้ไฟเลียง  VDC และม ีLED สีแดงแสดงสถานะไฟเลียงในบอร์ดหลกั

ขวัตอ่ RS485 และไฟเลียงแบบไขน๊อต เสียบและดงึออกจากบอร์ดได้สะดวกมาก

บอร์ด EM-D23M ขนาดกว้าง  สงู  และหนา  mm  และกนิกระแสสงูสดุ  mA

บอร์ด EM-D23D ขนาดกว้าง  สงู  และหนา  mm  และกนิกระแสสงูสดุ  mA

บอร์ด EM-D23C ขนาดกว้าง  สงู  และหนา  mm  และกนิกระแสสงูสดุ  mA
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2.3 Inch 7-Segment Module

EM-D23
v1.2 (2017)

สว่นประกอบสนิค้า เฉพาะตวัโมดลู ไมมี่ภาคจา่ยไฟ
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พว่งตอ่ไปได้
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เมือจา่ยไฟเข้าบอร์ด  EM-D23 จะพร้อมใช้งานภายใน /  วนิาที  โดยพร้อมจะรับข้อมลูทงัทาง RS485 และทาง 3B Port ด้วย

Node Address ของบอร์ดจะมคีา่ Default เป็น  (คอืไมใ่ช้งาน)  และคา่ความสวา่งเป็น  (คอืสวา่งสดุ) ... สําหรบัการสือสารผา่น

RS485 เพอืสง่คําสงัมาควบคมุนนั  ให้ตงัคณุสมบตัเิป็น Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 ... ชดุคําสงัทีใช้จะเป็นแบบ

Sac Protocal คือ Smart Ascii Command  สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์

เพือการทดสอบคําสังได้ทันที  เพราะมีรูปแบบเป็นตัวอักษร Ascii ทังหมด  ชุดคําสังจะมาจากส่วนกลาง (Master)

ซงึอาจเป็นคอมพวิเตอร์ หรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้  โดยมรูีปแบบดงันี ...

:c\r สําหรับใช้งานแบบไมมี่ Node Address คอืใช้งานเพยีงบอร์ดเดียว

:@aac\r สําหรับใช้งานแบบม ีNode Address คอืใช้พว่งกนัหลาย ๆ  บอร์ด

: คอืรหสัน◌ําหน้า (0x3A)

c คือรหสัคําสงัเป็นตวัเลข หรือตวัอกัษรตวัเดียว สําหรบั EM-D23 คือ 1,2,3,X,Y,Z

\r คือรหสัลงท้าย (0x0D)

@ คอืรหสัเพมิเตมิ (0x40) กรณีใช้งานแบบม ีNode Address

aa คือหมายเลข Node Address ซงึเป็น Ascii แบบ bcd 01-99

ตวัอยา่งเชน่ถ้าหมายเลข aa=37 รหสั Ascii ก็คอื 0x33 และ 0x37

(ความจริง aa รองรับเลข Hex ฐานสบิหก แตแ่นะนําให้ใช้เป็น bcd เพือให้ดเูข้าใจได้งา่ย)

Sac เป็น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตวัเดียวก็ได้ หรือพว่งกนัเป็น Network ก็ได้  โดยทําการตงั Node Address ได้จากชดุคําสงั

ไมจํ่าเป็นต้องตงัผา่น Dip-Switch หรือด้วยปุ่มกดใด ๆ    โดยถ้าเป็นการใช้งานบอร์ดเดียว  ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย

เมือสง่คําสงัไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลบัมาด้วยข้อมลูหรือข้อความใด ๆ  เสมอ  และถ้าใช้พว่งกนัหลาย ๆ  บอร์ด  ก็ให้ตงั Node

Address แต่ละบอร์ดแตกต่างกันไป  และก็ใช้คําสังรูปแบบ :@aac\r  ซึงเฉพาะบอร์ดทีมี Node Address ตรงกับ aa

เทา่นนัทจีะตอบสนองกลบั

ชดุคําสงัของ EM-D23 จะสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไมใ่สร่หสัลงท้าย \r

เพือให้ดสูบายตา  สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถงึ Option คือเลือกใสห่รือไมใ่สก็่ได้  ซงึความหมายสว่นใหญ่ก็คือ  การใส ่Option

คือการ “เขียนคา่” (write)  และการไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)  ถ้าใน Option มทีางเลือกหลายแบบ  ก็จะขนัด้วยอกัษร | อกีที

ในวงเลบ็ (RX) หมายถงึ EM-D23 เป็นฝ่ายรบัข้อมลู และ (TX) หมายถงึ EM-D23 เป็นฝ่ายสง่ข้อมลู
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รูปแบบคาํสัง การใช้งาน
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หมายเหต ุ... สําหรับสนิค้าของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คําสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทํานองเดียวกนัเสมอ
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Sac Protocal ยงัรองรับการทํางานทีซบัซ้อนขนึ  เพอืให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมทีแตกตา่งกนัไป  โดยถ้าใสอ่กัษร & (0x26)
ตอ่ท้ายคําสงั  คอือยูท้่ายสดุของคําสงั Ascii แตอ่ยูก่อ่นรหสัลงท้าย \r (0x0D)  จะหมายถงึไมต้่องการให้มกีารตอบกลบัใด ๆ
โดยทีเครืองยังคงทํางานตามคําสังทุกประการ  ซึงมักจะใช้กับคําสังเพือการตังค่าหรือแสดงข้อมูล  และไม่ต้องการให้
ตอบกลบัเพอืความรวดเร็วในการทํางาน ... และสําหรับสภาพการสือสารทีมสีญัญาณรบกวนสงู อาจจะต้องการตรวจสอบคําสงั
ให้มคีวามแนน่อนมากขนึ  ก็สามารถใสค่า่ Checksum เพมิเตมิได้ตามตวัอยา่งนี

:Z@5A\r
EM-D23,40 v1.2 (2017)@5A\r

คา่ Checksum คือผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนจบคําสงั  จากตวัอยา่ง @5A คือคา่ Checksum ของอกัษร Z และ
@5A คือค่า Checksum ของ EM-D23,40 v1.2 (2017)  ทังนีถ้าค่า Checksum ไม่ถูกต้อง เครืองก็จะไม่ทํางานใด ๆ
สําหรับข้อมูลทีตอบกลบัก็เช่นกนั  ถ้าทางด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบคา่ Checksum แล้วไม่ถกูต้อง  ก็ให้ถือว่าเป็นข้อมลู
ทีไมมี่ความหมายใด ๆ   เพราะนา่จะมคีวามผิดพลาดระหวา่งการสือสารนนัเอง

Page 5/6


EM-D23 สามารถรบัข้อมลูทาง 3B Port ได้ด้วย  โดยรูปแบบสญัญาณเป็นไปในทํานองเดยีวกบัชพิ TPIC6B595 แตจ่ะต้องมกีาร
Delay มากเพยีงพอ  (ดรูายละเอียดจากภาพ) ลกัษณะของข้อมลูจะแยกเป็นแตล่ะ Byte (8 Bit) ผา่นขาสญัญาณ DIN ( =มดื
=สวา่ง) และ CLK (กระทําทีขอบขาขนึ)  และเมือสง่จนครบทกุ Byte ตามต้องการแล้ว ก็จงึสง่สญัญาณ STR (กระทําทีขอบขาขนึ)

เพือให้ทําการแสดงผล  ข้อมลูแตล่ะ Byte ทีสง่ก็คือข้อมลู Segment ของแตล่ะหลกั โดยจะเรียงจาก Digit มากไปน้อย (ขวาไปซ้าย)
ทงันี Byte กอ่นสดุท้ายก็คอื Digit-0 นนัเอง  สว่น Byte สดุท้ายจะเป็นรหสัควบคมุความสวา่ง  ซงึจะต้องมคีา่เป็น 0xB0 ถงึ 0xB4
เทา่นนั  จงึจะเป็นการตงัความสวา่ง  ถ้าสง่เป็นคา่อืน ๆ ก็จะไมมี่ผลอะไร  การตงัความสวา่งจาก 3B Port จะมผีลในขณะนนั
แต่จะไม่มีการจําค่าแต่อย่างใด  ซึ งแตกต่างจากคําสัง :  ที สังจาก Sac Protocal ซึ งจะจําค่าความสว่างไว้ ด้วย
รูปแบบสญัญาณขอให้ทําความเข้าใจจากภาพตอ่ไปนี
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ตวัอยา่งการสง่ข้อมลู ( ) สง่  byte คือ 0x1c 0x3f 0x5b 0x00
     จะแสดงเป็น u02 และไมมี่การตงัความสวา่ง

( ) สง่  byte คือ 0x66 0x6d 0xb4
     จะแสดงเป็น  และตงัความสวา่งเป็นระดบั  (สวา่งสดุ)

( ) สง่  byte คือ 0xb2
     จะไมมี่การเปลียนแปลงใด ๆ  ยกเว้นปรับความสวา่งเป็นระดบั 



บอร์ดหลกัแสดงการตอ่ใช้งาน

ด้านหลงัของบอร์ดหลกั บริเวณขวัตอ่

ขวัตอ่ 3B Port การตอ่พว่งมองจากด้านหลงั




