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เฉพาะตัวโมดูล ไม่มภี าคจ่ายไฟ

EM-D23 คือโมดูลตัวแสดงผลแบบ 7-Segment LED สีแดง รับคําสังควบคุมได้ ทงจาก
ั
RS485 และ 3B Port ใช้ ตอ่ กับ
เครืองคอมพิวเตอร์เพือการแสดงผลได้อย่างสะดวก หรือจะต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กไ็ ด้เช่นกัน ตัวโมดูลออกแบบให้ตอ่ พ่วง
Digit กันได้ อย่างสะดวก และแยกย่อยเป็ นส่วน ๆ เพือเลือกใช้ งานดังนี
EM-D23M
EM-D23D
EM-D23C

บอร์ ดหลัก (Main) ทีมี MCU ในตัวและมีตวั เลข หลัก
บอร์ดตัวเลขแต่ละหลัก ทีต่อพ่วงขยายไปได้ ตามต้ องการ
บอร์ ดแสดงเครืองหมาย Colon จุดหรือองศา โดยใช้ LED มาจัดวาง

เลือกต่อพ่วงได้ สงู สุดถึง หลัก (รวม ตัวเลขในบอร์ดหลักด้ วย) โดยจะจัดวางเฉพาะตัวเลข (Digit) หรื อจะแทรก Colon
ไว้ ตรงไหนก็ ได้ ตามต้ องการ สัญญาณควบคุมและไฟเลี ยงจะพ่วงไปพร้ อมกันด้ วยชุดสายแพ เส้ นด้ านหลัง สามารถ
ปรั บความสว่ างของ LED ได้ ระดับ (ใช้ ภ ายในอาคาร In-Door) ช่ วยประหยัดพลังงาน กรณี สั งงานผ่ าน RS485
ยังสามารถต่อพ่วงทางด้ าน RS485 ได้ โดยตัง Node Address ได้ หลัก ทําให้ ควบคุมการแสดงผลได้เป็ นจํานวนมากผ่านพอร์ท
RS485 เดียว ประยุกต์ใช้ งานได้ หลากหลายสุดยอด

















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ความถีภายใน .
MHz
ตัวเลข 7-Segment LED ความสูง . นิว ปรับความสว่างได้ ระดับ ( - ) ใช้ ภายในอาคาร (In-Door)
ต่อพ่วงตัวเลข (Digit) หรื อ Colon ได้สงู สุด หลัก (รวม ตัวเลขในบอร์ดหลักด้ วย)
การต่อพ่วงทําด้ วยชุดสายแพ เส้ นด้ านหลัง ซึงจะมีสญ
ั ญาณควบคุมและไฟเลียงไปพร้ อมกัน
มี RS485 เพือการรับคําสังควบคุม และมี Jumper เลือกใช้ R-Terminate สําหรับปลายสายได้
คุณสมบัตกิ ารสือสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
สามารถตัง Node Address ได้ หลัก ทําให้ ใช้ งานต่อพ่วงกันเป็ น RS485 Network ได้ อีกด้ วย
ขัว Pin สําหรับรับข้อมูลแบบ Bit คือ Data-In Clock และ Strobe โดยมีลกั ษณะสัญญาณเหมือนกับชิพยอดนิยม TPIC6B595
แต่จะเป็ นแบบ Low Speed (ส่งข้อมูล หลักใช้ เวลา . วินาที)
ใช้ ไฟเลียง VDC และมี LED สีแดงแสดงสถานะไฟเลียงในบอร์ดหลัก
ขัวต่อ RS485 และไฟเลียงแบบไขน๊อต เสียบและดึงออกจากบอร์ดได้ สะดวกมาก
บอร์ ด EM-D23M ขนาดกว้ าง สูง และหนา mm และกินกระแสสูงสุด mA
บอร์ ด EM-D23D ขนาดกว้ าง สูง และหนา mm และกินกระแสสูงสุด mA
บอร์ ด EM-D23C ขนาดกว้ าง สูง และหนา mm และกินกระแสสูงสุด mA
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เมือจ่ายไฟเข้ าบอร์ ด EM-D23 จะพร้ อมใช้ งานภายใน / วินาที โดยพร้ อมจะรับข้ อมูลทังทาง RS485 และทาง 3B Port ด้ วย
Node Address ของบอร์ดจะมีคา่ Default เป็น (คือไม่ใช้ งาน) และค่าความสว่างเป็ น (คือสว่างสุด) ... สําหรับการสือสารผ่าน
RS485 เพือส่งคําสังมาควบคุมนัน ให้ตงคุ
ั ณสมบัตเิ ป็ น Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 ... ชุดคําสังทีใช้ จะเป็ นแบบ
Sac Protocal คือ Smart Ascii Command สามารถใช้ โปรแกรมสื อสารแบบ Terminal ที ทํางานบนเครื องคอมพิวเตอร์
เพื อการทดสอบคํา สั งได้ ท ันที เพราะมี รู ปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทั งหมด ชุ ดคํา สั งจะมาจากส่ วนกลาง (Master)
ซึงอาจเป็ นคอมพิวเตอร์ หรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กไ็ ด้ โดยมีรูปแบบดังนี ...
:c\r
:@aac\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว
สําหรับใช้ งานแบบมี Node Address คือใช้ พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด

: คือรหัสน◌ํหน้
า า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็ นตัวเลข หรือตัวอักษรตัวเดียว สําหรับ EM-D23 คือ 1,2,3,X,Y,Z
\r คือรหัสลงท้ าย (0x0D)
@ คือรหัสเพิมเติม (0x40) กรณีใช้ งานแบบมี Node Address
aa คือหมายเลข Node Address ซึงเป็ น Ascii แบบ bcd 01-99
ตัวอย่างเช่นถ้ าหมายเลข aa=37 รหัส Ascii ก็คอื 0x33 และ 0x37
(ความจริง aa รองรับเลข Hex ฐานสิบหก แต่แนะนําให้ ใช้ เป็น bcd เพือให้ ดเู ข้ าใจได้ งา่ ย)
Sac เป็ น Protocal ทีทําให้ใช้ งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็ น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสัง
ไม่จําเป็ นต้ องตังผ่าน Dip-Switch หรื อด้ วยปุ่ มกดใด ๆ โดยถ้ าเป็ นการใช้ งานบอร์ดเดียว ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้ งานได้ เลย
เมือส่งคําสังไปแล้ ว บอร์ดจะตอบสนองกลับมาด้ วยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ เสมอ และถ้ าใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด ก็ให้ ตงั Node
Address แต่ละบอร์ ดแตกต่างกันไป และก็ ใช้ คําสังรู ปแบบ :@aac\r ซึ งเฉพาะบอร์ ดที มี Node Address ตรงกับ aa
เท่านันทีจะตอบสนองกลับ
ชุดคําสังของ EM-D23 จะสรุปได้ ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้ าย \r
เพือให้ ดสู บายตา ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ซึงความหมายส่วนใหญ่ก็คอื การใส่ Option
คือการ “เขียนค่า” (write) และการไม่ใส่คอื การ “อ่านค่า” (read) ถ้ าใน Option มีทางเลือกหลายแบบ ก็จะขันด้ วยอักษร | อีกที
ในวงเล็บ (RX) หมายถึง EM-D23 เป็ นฝ่ ายรับข้ อมูล และ (TX) หมายถึง EM-D23 เป็นฝ่ ายส่งข้ อมูล
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รูปแบบคําสัง
การใช้งาน
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หมายเหตุ ... สําหรับสินค้าของเอสไมโครทีมี Sac Protocal คําสัง X,Y,Z จะเป็ นรูปแบบทํานองเดียวกันเสมอ
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Sac Protocal ยังรองรับการทํางานทีซับซ้ อนขึน เพือให้ เหมาะกับสภาพแวดล้ อมทีแตกต่างกันไป โดยถ้ าใส่อกั ษร & (0x26)
ต่อท้ ายคําสัง คืออยูท่ ้ ายสุดของคําสัง Ascii แต่อยูก่ อ่ นรหัสลงท้ าย \r (0x0D) จะหมายถึงไม่ต้องการให้ มกี ารตอบกลับใด ๆ
โดยที เครื องยังคงทํา งานตามคํา สังทุกประการ ซึ งมักจะใช้ กับคํา สังเพื อการตังค่าหรื อแสดงข้ อมูล และไม่ต้ องการให้
ตอบกลับเพือความรวดเร็วในการทํางาน ... และสําหรับสภาพการสือสารทีมีสญ
ั ญาณรบกวนสูง อาจจะต้ องการตรวจสอบคําสัง
ให้ มคี วามแน่นอนมากขึน ก็สามารถใส่คา่ Checksum เพิมเติมได้ตามตัวอย่างนี
:Z@5A\r
EM-D23,40 v1.2 (2017)@5A\r
ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนจบคําสัง จากตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z และ
@5A คือค่า Checksum ของ EM-D23,40 v1.2 (2017) ทังนี ถ้ าค่า Checksum ไม่ถูกต้ อง เครื องก็ จะไม่ทํางานใด ๆ
สําหรับข้ อมูลทีตอบกลับก็เช่นกัน ถ้ าทางด้ านคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบค่า Checksum แล้ วไม่ถกู ต้ อง ก็ให้ ถือว่าเป็ นข้ อมูล
ทีไม่มคี วามหมายใด ๆ เพราะน่าจะมีความผิดพลาดระหว่างการสือสารนันเอง



EM-D23 สามารถรับข้ อมูลทาง 3B Port ได้ ด้วย โดยรูปแบบสัญญาณเป็ นไปในทํานองเดียวกับชิพ TPIC6B595 แต่จะต้ องมีการ
Delay มากเพียงพอ (ดูรายละเอียดจากภาพ) ลักษณะของข้ อมูลจะแยกเป็ นแต่ละ Byte (8 Bit) ผ่านขาสัญญาณ DIN ( =มืด
=สว่าง) และ CLK (กระทําทีขอบขาขึน) และเมือส่งจนครบทุก Byte ตามต้องการแล้ ว ก็จงึ ส่งสัญญาณ STR (กระทําทีขอบขาขึน)
เพือให้ ทําการแสดงผล ข้ อมูลแต่ละ Byte ทีส่งก็คอื ข้ อมูล Segment ของแต่ละหลัก โดยจะเรียงจาก Digit มากไปน้อย (ขวาไปซ้าย)
ทังนี Byte ก่อนสุดท้ ายก็คอื Digit-0 นันเอง ส่วน Byte สุดท้ ายจะเป็ นรหัสควบคุมความสว่าง ซึงจะต้ องมีคา่ เป็ น 0xB0 ถึง 0xB4
เท่านัน จึงจะเป็นการตังความสว่าง ถ้ าส่งเป็ นค่าอืน ๆ ก็จะไม่มีผลอะไร การตังความสว่างจาก 3B Port จะมีผลในขณะนัน
แต่ จ ะไม่ มี ก ารจํา ค่ า แต่ อย่ างใด ซึ งแตกต่ า งจากคํา สั ง : ที สั งจาก Sac Protocal ซึ งจะจํา ค่ าความสว่ างไว้ ด้ ว ย
รูปแบบสัญญาณขอให้ทําความเข้ าใจจากภาพต่อไปนี
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byte - 3

แต่ละ Clock ต้ อง
delay อย่างน้อย mS
เมือส่ง STR Clock แล้ ว
ต้ อง delay
อย่างน้ อย mS
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ตัวอย่างการส่งข้ อมูล

( ) ส่ง byte คือ 0x1c 0x3f 0x5b 0x00
จะแสดงเป็ น u02 และไม่มกี ารตังความสว่าง
( ) ส่ง byte คือ 0x66 0x6d 0xb4
จะแสดงเป็ น และตังความสว่างเป็ นระดับ (สว่างสุด)
( ) ส่ง byte คือ 0xb2
จะไม่มกี ารเปลียนแปลงใด ๆ ยกเว้ นปรับความสว่างเป็ นระดับ



แสดงการต่อใช้ งาน

ด้านหลังของบอร์ดหลัก

ขัวต่อ 3B Port

บอร์ดหลัก

บริเวณขัวต่อ

การต่อพ่วงมองจากด้านหลัง
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