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รหสัโครงงาน 56EE210 
 

ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 32 บิต 
NUVOTON MICROCONTROLLER 32 BIT LAB 

 

บทคดัย่อ 
 
 โครงงานน้ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัชุดทดลอง NUVOTON NUC140 เป็นชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 32 บิต เพื่อท่ีจะศึกษาการท าการงานและเขียนคู่มือการใช้งานใน
บางส่วนของชุดลอง เพื่อท่ีจะเป็นตวัอย่างในการศึกษาชุดทดลอง NUVOTON NUC140 และ
สถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ ARM Cortex ™ - M0 คือ ARM ท่ีมีหน่วยประมวลผลท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีสุดท่ีมีพื้นท่ีซิลิคอนขนาดเล็กพิเศษใชพ้ลงังานต ่าและใชก้ารประมวลผลนอ้ยท่ีสุดช่วย
ให้นักพฒันาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การศึกษาชุดทดลองน้ีก็จะมีด้วยกัน 8 การ
ทดลองซ่ึงจะศึกษาการใชง้านของการทดลองการแสดงผลออกทาง LED  ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร
แสดงผลออกทาง 7-Segment การทดลองการแสดงผลออกทาง Graphic LCD การทดลองการรับค่า
จาก Matrix Switch การทดลองการแสดงผลออกทาง Buzzer การทดลองการรับค่าจาก Variable 
Resistance การทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT ควบคุม DC Motor การทดลองร่วมกบัชุดทดลอง 
ETT ควบคุม Stepper Motor จากการศึกษาชุดทดลองเบ้ืองตน้ทั้งหมด จึงไดจ้ดัท าคู่มือการใชง้าน
ข้ึนมาและตวัอยา่งโปรแกรมการใชง้านเบ้ืองตน้เพื่อท่ีจะใหส้ะดวกแก่ผูท่ี้จะน าไปใชง้านและน าไป
พฒันาต่อยอดจากเดิมและเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูใ่หง่้ายข้ึนเหมาะแก่การน าไปใชง้านในภายภาคหนา้ 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงงานน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์เพชร    นนัทิวฒันา อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ และคอย
ให้ค  าแนะน าในโครงงานเม่ือเกิดปัญหาต่างๆมาโดยตลอดตั้งแต่เร่ิมตน้ท าโครงงานจนกระทัง่
โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจึ้งขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
ทุกท่านและอาจารยท่ี์เป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ตอ้งขอขอบคุณมหาวิทยาลยั
ศรีปทุมท่ีให้สถานท่ีและห้องปฏิบัติการในการจัดท าโครงงานรวมถึงสนับสนุนทดลอง 
NUVOTON NUC140ในการท าโครงงานจนส าฤทธ์ิผล 
 ขอขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อนๆนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ประยกุต์
ทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจและช่วยเหลือมาโดยตลอด 
 สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของขา้พเจา้รวมทั้งผูมี้พระคุณทุก
ท่านท่ีคอยใหก้ าลงัใจท่ีดีเสมอมา คอยห่วงใย และใหก้ารสนบัสนุนทางการศึกษามาโดยตลอด คุณ
ความดีอนัใดท่ีเกิดจากโครงงานฉบบัน้ี ขา้พเจา้ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทที ่1 
บทน า 

 
สถาปัตยกรรมของ ARM ไมโครโพรเซสเซอร์ ARM Cortex ™ - M0 คือ ARM หน่วย

ประมวลผล ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมีพื้นท่ีซิลิคอนขนาดเล็กพิเศษใชพ้ลงังานต ่าและใชก้ารประมวลผลน้อย
ท่ีสุดช่วยใหน้กัพฒันาท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หน่วยประมวลผล Cortex - M0 ยงั
ช่วยให้การใชง้านในการผสมสัญญาณอนาลอ็กเขา้กบัอุปกรณ์สัญญาณดิจิตอล Cortex - M0เป็น
อุปกรณ์ท่ีพฒันามาจากARM926EJ-Sและสามารถแยกประเภทออกไป แบบ Cortex – R Series และ 
Cortex – A Series เป็นรุ่นท่ีนิยมใชก้นัในจ าพวกอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต ท่ีใชใ้นดา้นการ
ประมวลผลแอปพลิเคชัน่ซ่ึงมีหลากหลายรุ่นในปัจจุบนั 

 

1.1  ความส าคญัของปัญหา 
 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยดีา้นระบบสมองกลฝังตวั (Embedded System) เขา้มามีบทบาทอยา่ง

มากในชีวิตประจ าวนั และมีการพฒันาเทคโนโลยีดา้นตวัประมวลผลขนาดเล็กท่ีใชพ้ื้นท่ีในการ
ประมวลผลนอ้ย ปัจจุบนัตวัประมวลผลท่ีนิยมใชก้นัมากในในโทรศพัทมื์อถือ Tablet และระบบท่ีมี
การค านวณหันก็หันมาใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM ท่ีมีอยา่ง
แพร่หลายเน่ืองจากมีหลายบริษทัซ้ือลิขสิทธ์ิสถาปัตยกรรมภายในไปพฒันาต่อยอดใชง้านในดา้น
ต่างๆ ท่ีบริษทันั้นไดอ้อกแบบอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตวัไว ้จากท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ 
อิเลก็ประยกุต ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนชุดทดลอง 
NUVOTON รุ่น Nu-LB-NUC140 ชิปตระกูล ARM Cortex™-M0 จากประเทศไตห้วนั จ านวน12
ชุด เพื่อไวใ้ชใ้นการเรียนการสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบ
สมองกลฝังตวั 
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ดงันั้นเพื่อให้สามารถน าชุดการทดลองท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมาใชป้ระโยชน์สูงสุดในการ
ประกอบการเ รียนการสอน ทางผู ้จัดท าโครงงานน้ีจึงได้เสนอการออกแบบชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 32 บิต NUVOTON พร้อมคู่มือการใชง้าน ใบงานการทดลอง และ
เฉลยใบงานการทดลอง เพื่อง่ายท่ีจะศึกษาและน าไปพฒันาต่อยอดจากท่ีผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้ไวใ้นภาย
ภาคหนา้ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ 
 
1  เพื่อท่ีจะศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู ARM ของบริษทั NUVOTON NUC 140 
2  เพื่อท่ีจะน าผลการทดลองของบอร์ด NUVOTON ไปใชร่้วมกบับอร์ด ETT LAB3A ในการ
เรียนการสอน 
 

1.3  ประโยชน์ของโครงงาน 
 
1  มีความรู้เก่ียวกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด32บิต 
2  ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการสอนไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3  ใชเ้ป็นการทดลองปฏิบติัไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อยอดจากหอ้งปฏิบติัการท่ีเรียน 
4  สามารถน าขอ้มูลท่ีมีไปควบคุมระบบต่างๆได ้   
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1.4  โครงสร้างโครงงาน 

1.  

 

 ขอบเขตของโครงงาน 
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 32 บิต ของ NuMicro ARM Cor ประอไปน้ี 

 - การก าหนดค่าการใชง้าน NuMicro ARM Cortex™-M0 NUC 140 
 - การทดลองการแสดงผลออกทาง LED 
 - การทดลองการแสดงผลออกทาง 7-Segment  
 - การทดลองการแสดงผลออกทาง Graphic LCD 
 - การทดลองการแสดงผลออกทาง Buzzer 
 - การทดลองการรับค่าจาก Variable Resistance 
 - การทดลองการรับค่าจาก Matrix Switch 
 - การทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT  
  - DC Motor 
  - Stepper  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 โครงสร้างของโครงงาน 
 
  

 

 

 

 

 

ชุดทดลอง ETT LAB 3 A 
 

ชุดควบคุม DC Motor 
ชุดควบคุม Stepper Motor 

NUVOTON  

ARM Cortex™-M0 CPU 

NUC140VE3CN Microcontroller 32 Bit 

 

การแสดงผลออก LED 

การแสดงผลออกBuzzer 

การรับค่าจาก Matrix Switch 

การรับคา่จาก Variable Resistance 

การแสดงผลออก7-Segment 

การแสดงผลออก Graphic LCD 
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1.5  ขอบเขตของโครงงาน 
 
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 32 บิต ของ NuMicro ARM Cortex™-M0 NUC 

140 ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
– การก าหนดค่าการใชง้าน NuMicro ARM Cortex™-M0 NUC 140 
– การทดลองการแสดงผลออกทาง LED 
– การทดลองการแสดงผลออกทาง 7-Segment  
– การทดลองการแสดงผลออกทาง Graphic LCD 
– การทดลองการแสดงผลออกทาง Buzzer 
– การทดลองการรับค่าจาก Variable Resistance 
– การทดลองการรับค่าจาก Matrix Switch 
– การทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT  

o DC Motor 
o Stepper Motor 

 

1.6  แผนการด าเนินงาน 
 
ตารางท่ี 1.1 แผนการด าเนินงาน 

 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินงาน 
EEG491 EEG492 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. 

ศึกษาและหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
- ศึกษารายละเอียดบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 
- เรียบเรียงรูปเล่มคู่มือการใชง้านบอร์ด 

        

2. 
ท าตวัอยา่งปฏิบติัการเก่ียวกบับอร์ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ 

        

3. 
พัฒนาต่อยอดจากการท าปฏิบัติการทดลองบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

        

4. 
รวบรวมรายละเอียดการปฏิบัติและพัฒนาเพิ่มเติม
พร้อมท ารูปเล่มปฏิบติัการของการทดลอง 

        



 

บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1  แนะน า ARM Cortex-M0[1] 

 
ARM Cortex-M0 เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด32บิตท่ีพฒันาภายใตส้ถาปัตยกรรม 

ARM926EJ-S หรือ ARMv6 M ท่ีใชห้น่วยประมวลผล Cortex M0® ARMv6 M โดยพฒันาเพิ่ม
ประสิทธิภาพข้ึนและได ้ARM Cortex-M โดยสามารถแบ่งออกเป็น ARM Cortex-M0, ARM 
Cortex-M1, ARM Cortex-M3 และ SC300 โดยสถาปัตยกรรมภายในมีคุณสมบติัท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

– เป็นโปรเซสเซอร์แบบไฮเออราชิคอล(Hierarchical)ท่ีรวมเอาซีพียคูอร์เขา้กบั
ระบบเพอริเฟอรัลขั้นสูง 

– ซีพียคูอร์เป็นสถาปัตยกรรมแบบฮาวาร์ด (Harvard Architecture) ไปป์ไลน์  3 
ระดับพร้อมรองรับการกระโดดไปท างานแบบทันทีทันใดรองรับค าสั่ง 
Thumb และ Thumb-2 

– หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และลอจิก (ALU) มีโมดูลหารแบบ
ฮาร์ดแวร์ 

– สามารถคูณเลขขนาด 16 และ 32 บิตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
– มีตวัควบคุมเวกเตอร์อินเตอร์รัปตซ์บัซอ้น (NVIC : Nested Vector Interrupt 

Controller) 
– ใชร้ะบบบสัแบบเมตริกซ์ 
– ประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผล 1.21 DMIPS / MHz 

 
สถาปัตยกรรม ARMv6 M ท่ีใชห้น่วยประมวลผล Cortex M0® ARMv6 M มีชุดค าสั่งท่ีใช้

ง่าย รวมถึงเทคโนโลยกีารใชง้านท่ีง่ายในระดบั 2 คาดการว่าสถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ 32 
บิตรุ่นใหม่แบบทนัสมยั มีการเขา้ท่ีรหสัท่ีสูงและประสิทธิภาพยอดเยีย่ม มีความจุของขอ้มูลมากกวา่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต และ 16 บิต ARM Cortex-M มีการประมวลผลท่ีมีขนาดขอ้มูลท่ี
มากกวา่ขนาด 8 บิตและ 16 บิตมีขอ้ดีส าคญัในแง่ของการลดความตอ้งการการใชห้น่วยความจ าและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านของชิปหน่วยความจ าแบบแฟลช 

 

http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/index.php
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2.1  สถาปัตยกรรมของ ARM Cortex-M0 [3] 
 
ไมโครโพรเซสเซอร์ ARM Cortex-M0 คือ ARM หน่วยประมวลผล ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมีพื้นท่ี

ซิลิคอนขนาดเล็กพิเศษใชพ้ลงังานต ่าและใชก้ารประมวลผลน้อยท่ีสุดช่วยให้นกัพฒันาท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หน่วยประมวลผล Cortex-M0 ยงัช่วยให้การใช้งานในการผสม
สัญญาณอนาล็อกเข้ากับอุปกรณ์สัญญาณดิจิตอล Cortex-M0 การประมวลผลประมาณ 
16μW/MHz พื้นท่ีหน่วยประมวลผลต ่ากว่า 12 กิโลไบต ์โดยท่ีไม่มีใครเทียบ ARM ในฐานะท่ีเป็น
ผูน้ าในดา้นเทคโนโลยพีลงังานต ่าและยงัเป็นอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานต ่าเป็นพิเศษ  ยงัสามารถท่ีจะแยก
ประเภทของ ARM Cortex ไดอี้ก 3 ประเภทคือ 

 
2.1.1  ARM Cortex A Series เป็นซีพียท่ีูเนน้ใหน้ าไปใชก้บัการประมวลผลแอปพลิเคชัน่

ส าหรับงานท่ีมีความซับซ้อนสูงมากเช่น ระบบปฏิบติัการ(OS : Operrating System)เช่น 
Symbian,Linux หรือ Window Embedded โดยซีพียสู าหรับงานลกัษณะน้ีตอ้งมีความสามารถในการ
ประมวลผลขอ้มูลสูงสุด ระบบหน่วยความจ าเสมือนหรือ Virtual Memory System ตอ้งสามารถ
รองรับหน่วยบริหารหน่วยความจ าหรือ MMU (Memory Management Unit) ไดเ้ป็นอยา่งดีรองรับ
การท างานกบัภาษาจาวาตวัอยา่งของผลิตภณัฑท่ี์ใชซี้พียรูะดบัน้ีคือ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สมาร์ทโฟน
และพอ็กเกต็พีซีเป็นตน้ 

 
2.1.2  ARM Cortex R Series ใชก้บัการประมวลผลแบบ Real-Time ความเร็วสูง ซีพียตูอ้ง

มีความเสถียรภาพและความน่าเช่ือถือในการท างานระดบัสูง ตวัอยา่งการพฒันาชิปไปสู่การใชง้าน
จริงของซีพียูในรุ่นน้ีคือชิปควบคุมฮาร์ดดิส เน่ืองจากฮาร์ดดิสในปัจจุบนัมีความจุสูงดงันั้นการ
ควบคุมระบบหยดุและเคล่ือนท่ีของหัวอ่านตอ้งมีความเร็วและแม่นย  าสูง เพื่อใหส้ามารถเขา้ขอ้มูล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
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2.1.3  ARM Cortex M Series เป็นซีพียท่ีูออกแบบมาเพื่อตอ้งการน าไปพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
ตอ้งการความสามารถในการประผลสูง งบประมาณต ่า กินพลงังานต ่า มีวตัถุในแต่ละแอปพลิเคชัน่
เจาะจงอยา่งชดัเจนซ่ึงนั้นก็คือวตัถุประสงคใ์นการท างานของไมโครคอลโทรลเลอร์นัน่เองดงันั้น
จากช่ือรุ่นของซีพียู ARMv6 M ตวัอกัษร M จึงอาจตีความไดว้่าซีพียูน้ีเหมาะส าหรับการไป
พฒันาเป็ฯชิปไมโครคอลโทรลเลอร์ความสามารถสูงต่อไป 

 

2.2  ชุดค าส่ัง Thumb-2 กบัการพฒันาไมโครโปรเซสเซอร์ ARM Cortex-M0[4] 
 
ARM ไดพ้ฒันาชุดค าสั่ง Thumb-2 ข้ึนมาตั้งแต่ปี 2003 ซ่ึงเป็นชุดค าสั่งท่ีสามารถรองรับการ

ท างานกบัค าสัง่ Thumb ทั้งแบบ 16 และ 32 บิต เน่ืองจากปกติแลว้ค าสัง่ของ Thumb จะเป็นค าสั่ง16 
บิตท่ีเป็นส่วนหลกัในการท างาน 

ส าคญัของการพฒันาชุดค าสั่งน้ีคือเป็นค าสั่งท่ีใชง้านง่ายมีความตอ้งการหน่วยความจ านอ้ย
และเป็นค าสัง่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

เหตุผลหลกัประการหน่ึงของการพฒันาชุดค าสั่ง Thumb-2 คือตอ้งการใหซี้พียู ARMv6 M 
สามารถท างานกบัค าสั่ง 32บิตได ้โดยใชห้น่วยความจ าท่ีนอ้ยและคล่องตวักว่า หากไม่มีการพฒันา
ชุดค าสั่ง Thumb-2 การท่ีโปรเซสเซอร์ ARMv6 M จะท างานกบัค าสั่ง 32 บิตก็ตอ้งพฒันาไปใช้
ค  าสัง่ ARM ซ่ึงท าใหต้อ้งการหน่วยความจ าในการประมวลผลมาก ตน้ทุนในการพฒันาชิปสูง 

Cortex-M0 เป็นโปรเซสเซอร์ท่ีมีความพร้อมในการรองรับชุดค าสั่ง Thumb-2 ไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ นัน่จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให ้Cortex-M0 โปรเซสเซอร์มีความแตกต่างจาก ARM โปรเซสเซอร์
ดั้งเดิมเน่ืองจากชุดค าสั่ง Thumb-2 รองรับการท างานทั้งค  าสั่ง 16 และ 32 บิต ท าให ้ Cortex-M0 ไม่
ตอ้งสลบัการประมวลผลค าสั่งไปมาระหว่างชุดค าสั่ง Thumb มาตรฐาน (16บิต) กบั ARM (32บิต) 
ดงัรุ่น ARMv4T (ซ่ึงก็คือARM926EJ-S) ส่งผลใหก้ารท างานเร็วข้ึนมีค่าการหน่วงเวลาประมวลผล
ลดลงสามารถสร้างโปรแกรมท่ีซบัซอ้นดว้ยขนาดของหน่วยความจ าท่ีนอ้ย 
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2.3  ไปป์ไลน์ของ Cortex-M0 
 
Cortex-M0 คือโปรเซสเซอร์ท่ีมีไปป์ไลน์ 3 ช่วง ประกอบดว้ยช่วงอ่านหรือเฟตช์ (Fetch) 

ค าสั่ง, ช่วงถอดรหสัค าสั่ง (Decode) และช่วงเอก็ซิคิวต ์(Execute) หรือการท าค าสั่งอยา่งไรก็ตาม 
หาก Cortex-M0 โปรเซสเซอร์ท างานกบัค าสัง่ 16 บิต ซีพียไูม่มีความจ าเป็นตอ้งเฟตชห์รืออ่านค าสัง่
ทุกๆไซเกิล เน่ืองจากซีพียสูามารถรองรับค าสั่งขนาด 32 บิตได ้ดงันั้นจึงสามารถอ่านค าสั่ง 16 บิต
ได ้2 ค าสั่งในคราวเดียวโดยค าสั่ง 16 บิตอีกค าสั่งหน่ึงจะถูกพกัไดใ้นบฟัเฟอร์เพื่อรอการ
ประมวลผลต่อไปท าใหซี้พียกูระท าตามค าสัง่ไดเ้ร็วข้ึน 

 

2.4  ส่วนประกอบในระบบโปรเซสเซอร์ของ Cortex-M0 
 
ส่วนประกอบต่างๆในระบบโปรเซสเซอร์ มีดงัน้ี 
2.4.1  Cortex-M0 : ประกอบดว้ยรีจีสเตอร์ หน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก

บสัขอ้มูลบสัค าสัง่และส่วนเช่ือมต่อระบบบสั 
 
2.4.2  ส่วนควบคุมการอนิเตอร์รัปต์ : (NVIC : Nested Vectored Interrupt Controller) : 

เป็นส่วนท่ีจดัการอินเตอร์รัปตท์ั้งหมด สามารถเปล่ียนแปลงไปตามผูผ้ลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
2.4.3  SYSTICK ไทเมอร์ของระบบ : เป็นไทเมอร์นบัถอยหลงัใชใ้นการสร้างสัญญาณการ

อินเตอร์รัปตต์ามช่วงเวลาท่ีก าหนด มีลกัษณะการท างานคลา้ยกบัการท างานของวอทชด์็อกไทเมอร์
ในไมโครคอลโทรเลอร์ 8 บิต โดยไทเมอร์ SYSTICK เป็นส่วนหน่ึงของ NVIC 

 
2.4.4  ส่วนป้องกนัหน่วยความจ า(MPU : Memory Protection Unit) : ใชใ้นการป้องส่วน

ขอ งข้อ มู ล ในห น่ ว ยคว ามจ า ภ า ย ใน ท่ี ส า คัญขอ ง ซีพี ยู เ ป็ น ส่ วน เ ส ริ ม ท่ี มี ม า ให้ ใ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Cortex-M0 

2.4.5  บัสเมตริกซ์(Bus Matrix) : เป็นหวัใจของระบบบสัภายในของ Cortex-M0 เน่ืองจาก
เป็นส่วนจดัการเช่ือมต่อทั้งหมดของบสัซีพีย ู(AHB : Advanced High-Performance Bus) ในการ
ถ่ายทอดขอ้มูลจากส่วนต่างๆของโปรเซสเซอร์ 
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2.4.6  ส่วนเช่ือต่อบัสซีพียูกับบัสเพอริเฟอรัล (AHB-to-APB Bus Bridge) : ในการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์เพอริเฟอรัลเขา้กบับสัซีพีย ู

 

2.5  NUC140VE3CN ไมโครคอนโทรลเลอร์ Cortex-M0 ของ NUVOTON[6] 
 

2.5.1  ซีพยูีคอร์ : ARM Cortex-M0 สามารถอพัความไวการประมวลผลไดถึ้ง 50 MHz 
ประสิทธิภาพของความเร็วในการท างาน1.21DMIPS/MHz หรือเท่ากบั Dhyston 2.1 เม่ือไม่มี
สภาวะการรอคอยเพื่อเขา้ถึงหน่วยความจ า มีตวัหารเลขแบบฮาร์ดแวร์และหน่วยประมวลผลทาง
คณิตศาสตร์สามารถคูนเลข 32 บิตไดใ้นเวลา 1 ไซเกิลสญัญาณนาฬิกา 

 
2.5.2  หน่วยความจ า : โปรแกรมหน่วยความจ าภายในขนาด 32/64/128 กิโลไบต ์

 – โหลดหน่วยความจ าแบบ SRAM ฝังตวั (LDROM) ขนาด 4 กิโลไบต ์
 – การตั้งค่าการใชง้านขอ้มูล แฟรช มีท่ีอยูแ่ละขนาด 128 กิโลไบต ์ระบบ แฟรช 
ขอ้มูล แบบฝังตวัขนาด 4 กิโลไบต ์ 32 กิโลไบต ์และ 64 กิโลไบตข์อง
หน่วยความจ าภายในระบบ  
– เลือกรูปแบบการใชง้านขนาด 4 กิโลไบต ์8 กิโลไบตแ์ละ 16 กิโลไบต ์ 
– มีโหมดการใชง้าน PDMA โหมด 

 
2.5.3  ระบบสัญญาณนาฬิกา : สามารถเลือกใชง้านนาฬิกาแบบยดืหยุน่ได ้

- มีออสซิลเลเตอร์ภายในขนาด 22.1184 MHz (ตดั 1% ท่ีใชส้ าหรับระบบการ
ด าเนินงาน) และ 10 KHz ของการใชง้านในโหมดประหยดัพลงังาน 
– PLL 1 ถึง 50 MHz การด าเนินการของระบบประสิทธิภาพสูงสุดท่ีอุปกรณ์จะรับ
ได ้
–การเขา้ใชง้านจากคริสตลัภายนอกส าหรับด าเนินการท่ีตอ้งการเวลาท่ีแม่นย  าโดย
ใชท่ี้ความถ่ี 4 ~24 เมกะเฮิร์ต 
–การเขา้ใชง้านคริสตลัภายนอกส าหรับฟังกช์นั RTC และการเขา้โหมดประหยดั
พลงังานท่ีความถ่ี32.768 กิโลเฮิร์ต 
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2.5.4  ไทม์เมอร์ : มี 4 ชุด รองรับการท างานตั้งแต่ขนาด 4,8,16 และ 32 บิตมีนาฬิกาแยก
การท างานอย่างอิสระส าหรับจบัเวลาแต่ละชุดค าสั่งการท างาน โดยเลือกการท างานแบบ
คร้ังเดียว แบบประจ า แบบสลบัโหมดการท างานอยา่งต่อเน่ืองนบัการด าเนินงานโหมด 
 
2.5.5  PWM : การก าหนดจงัหวะนาฬิกา 

– เป็นตวัก าเนิดจงัหวะนาฬิกา PWM 16 บิต และมีสัญญาณ PWM เอาทพ์ุตท่ี 4 กบั 8 
บิต 

– แสดงผลแบบเด่ียวหรือเสริมคู่การแสดงผลของ PWM 
– เป็นตวัก าเนิดจงัหวะนาฬิกา PWM แต่ละตวัพร้อมกบัตวัเลือกนาฬิกาการท างาน  
– สามารถเลือกการท างานตั้งแต่ 8 บิต จนถึง 16 บิต ไดแ้ละสามารถแยกการท างาน

กนัระหวา่ง 8 บิต กบั 16 บิต ท่ีท างานในค าสัง่เดียวกนัได ้
– มีการจบัสญัญาณการขดัจงัหวะโดยท่ีไม่มีการเสียเวลาการท างานของระบบ 

 
2.5.6  ADC : การแปลงสญัญาณจากอนาลอ็กเป็นดิจิตอล 

– ป้อนขอ้มูลต่างกนั 4 ช่องทางรวมถึงสามารถป้อนอินพตุเดียวส้ินสุดท่ี 8 ช่องทาง 
– มีการสแกนขอ้มูลทั้งแบบต่อเน่ืองและสแกนรอบเดียว 
– มีรีจิสเตอร์แสดงผลแต่ละช่องทาง 
– ใชแ้รงดนัไฟฟ้าในการตรวจขีดจ ากดัของความไวการประมวลผล 
– การเรียกใชซ้อฟตแ์วร์โปรแกรมจากภายในหรือภายนอก 
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2.5.7  การเช่ือมต่ออนิเตอร์เฟส 
– สามารถเลือกการท างานในโหมดหลกัหรือโหมดรองได ้
– สารถถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งโหมดไดแ้บบ 2 ทิศทาง 
– ใชส้ญัญาณนาฬิกาในการควบคุมการส่งขอ้มูล 
– สามารถส่งขอ้มูลผา่นพอร์ต RS485 

 
2.5.8   I2S 

– การอินเตอร์เฟสกบัตวัแปลงสญัญาณเสียงจากภายนอก 
– ท างานเป็นโหมดหลกัหรือโหมดรอง 
– สามารถเลือกขนาดของขอ้มูล 8, 16, 24 และ 32 บิต ใชใ้นการค านวน 
– ใชใ้นการฟังเสียงทั้งแบบโมโนและสเตอริโอ 

 
2.5.9  USB 2.0  

– ชุดของอุปกรณ์ USB 2.0 FS ความไวในการประมวลผล 12 Mbps 
– มีตวัรับส่งสญัญาณ USB ภายในชิป 
– การอินเตอร์รัปต ์1 ช่องทางสามารถใชไ้ดพ้ร้อมกนั 4 อินเตอร์รัปต ์
– ควบคุมการส่งขอ้มูลเสียงผา่นอินเตอร์รัปต ์
– สามารถส่งโปรแกรมได ้6 โปรแกรม 
– ภายใน SRAM เป็นบฟัเฟอร์ USB ขนาด 512 ไบต ์
– สามารถควบคุมการท างานดว้ยระยะไกลโดยการท า Remote ควบคุม 
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2.5.10  การคอมพาราเตอร์แบบอนาลอ็ก 
– พาราเตอร์แบบอนาลอ็กอพัไดถึ้งขั้น2 
– อินพตุภายนอกหรือภายในมีแถบช่องวา่งของแรงดนัท่ีแรงดนัลบ 
– อินเตอร์รัปตเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัผลการเปล่ียนแปลง 
– เลือกการปลุกการท างานได ้

 
2.5.11  RTC การควบคุมการสร้างฐานเวลาจริง 

– การใชซ้อฟแวร์เลือกค่าในการตั้งความถ่ีหรือ FCR 
– การนบัเวลา (วินาที นาที ชัว่โมง) และสามารถตั้งปฏิทิน (วนั เดือน ปี) 
– สามารถตั้งเวลาการปลุก (วินาที นาที ชัว่โมง วนั เดือน ปี) 

 
2.5.12  บัส EBI เฉพาะ100 ขาและ 64 ขา เท่าน้ัน 

– สามารถเขา้ถึงขอ้มูลขาด 64 กิโลไบตใ์นโหมด 8 บิตหรือ 128 กิโลไบตใ์น
โหมด 16 บิต 

– ความกวา้งของการรับขอ้มูล 8-16 บิต 
– ในโหมด 16 บิตสามารถเขียนขอ้มูลลงไดถึ้งระดบัไบต ์

 
2.5.13  Brown-out Detector ; ตัวจับแรงดันลดลง 

– มี 4 ระดบัเลือกใช:้ 4.5V / 3.8V / 2.7V / 2.2V 
– สามารถเลือกการใชง้านและรีเซ็ตค่าใหม่ได ้
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2.5.14  GPIOs พอร์ตต่ออนิเตอร์เฟชใช้งานภายนอก 
– ขาใชง้านทัว่ไปของ I/O (GPIO) 80 ขา 
– โหมดการใชง้าน I/O มี4โหมด 

o  Quasi Bi-Direction 
o  Push-Pull Output 
o  Open-Drain Output 
o  Input Only With High Impendence 

– เลือกป้อนทริกเกอร์ TTL/Schmitt 
– ขา GPIO ทั้งหมดสามารถถูกก าหนดให้เกิดการอินเตอร์รัปตก์ารใชง้านใน

ขอบเขตท่ีก าหนดไวไ้ด ้
2.5.15  แรงดันไฟฟ้าทีใ่ช้ 

– 2.5V ถึง 5.5V 
 
2.5.16  อุณหภูมิการใช้งาน 

– ท่ี -40° C ~ 85° C  
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2.6  ขาการใช้งาน [1] 

 
ภาพท่ี 2.1 ขาการใชง้าน NUC140VE3CN [1] 
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2.7  เร่ิมต้นสร้างโปรเจค[7] 
 

2.7.1  การลงโปรแกรม Keil uVision 4 
 

เปิดโปรแกรมจากแผ่นซีดีขอ้มูลท่ีทางบริษทั NUVOTON ท่ีให้มาในกล่อง
ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือท าการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของบริษทั Keil โดยตรงท่ี 
www.keil.com ใหพ้ิจารณาในส่วน Software Download ทางดา้นซา้ยมือคลิกเลือกหวัขอ้ 
Evaluation Software เลือกหัวขอ้ย่อย ARM ในท่ีน้ีจะใชโ้ปรแกรมทางท่ีบริษทั 
NUVOTON ใหม้า ท าการเปิดโปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างดงัภาพท่ี 2.2 

 

 
ภาพท่ี 2.2 หนา้ต่างโปรแกรมในแผน่ซีดีขอ้มูลของบริษทั NUVOTON 

 
  

http://www.keil.com/
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คลิกเลือกโปรแกรม Keil จะปรากฏหนา้ต่างดงัภาพท่ี 2.3 
 

 
ภาพท่ี 2.3 หนา้ต่างเลือกโปรแกรม Keil 

 
ใหเ้ลือก Install Keil RVMDK EV Version และ Install Nu-Link Keil Driver 
 

 
ภาพท่ี 2.4 โปรแกรม Keil MDK-ARM V4.50 
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จะปรากฏหนา้ต่างหนา้น้ีข้ึนมา 
 

 
ภาพท่ี 2.5 หนา้ต่างหนา้ต่างใหเ้ลือกยอมรับ License 

 
คลิกปุ่ม Next ก็จะเขา้สู่หนา้ต่าง License Agreement ใหค้ลิกเคร่ืองหมายถูกท่ีหนา้

ช่องขอ้ความ I Agree to All Terms Of The Proceeding License Agreement จากนั้นคลิก
ปุ่ม Next 

 

 
ภาพท่ี 2.6 เร่ิมตน้การติดตั้งโปรแกรม Keil  
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หลงัจากนั้นจะมีหนา้ต่าง Folder Selection เพื่อเลือกโฟลเดอร์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม ใน
ท่ีน้ีใหเ้ลือกเป็น C:\Keil ตามท่ีเคร่ืองก าหนดให ้เม่ือคลิก Next หนา้ต่าง Customer Information จะ
ปรากฏข้ึน ใหก้รอกขอ้มูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะช่อง e-mail ถา้ไม่ป้อนขอ้มูล จะไม่สามรถ
คลิกปุ่ม Next ต่อไปเร่ือยๆจนติดตั้งโปรแกรมส าเร็จ 

 

 
ภาพท่ี 2.7 ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ 

 
หลงัจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ จะแสดงหนา้ต่าง Setup Complete ดงัภาพท่ี 2.7 ให้

คลิกปุ่ม Finish เป็นอนัเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง 
 
และหลงัจากท่ีกดปุ่ม Finish จะมีหนา้ต่างข้ึนมาถาม Install ULINK Driver ใหติ้ดตั้งลงไป

ดว้ยเพื่อสะดวกในการคอมไพเลอร์กบัชุดลอง NUVOTON NUC140 
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ภาพท่ี 2.8 การติดตั้ง Install ULINK Driver 

 
หลงัจากการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ กเ็ร่ิมตน้การใชง้านโปรแกรม Keil Uvision4 ได้

เลย 
 

2.7.2  การใช้งานโปรแกรม Keil Uvision4 

เปิดโปรแกรม Keil Uvision4 จะปรากฏหนา้ต่างดงัภาพท่ี 2.9 
 

 
ภาพท่ี 2.9 หนา้ต่างโปรแกรม Keil Uvision4  
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ใหค้ลิกเลือก Project จากนั้นเลือก Open Project… 

 
ภาพท่ี2.10 การเลือกใชง้าน Open Project…จากตวัอยา่ง 

 
ใหเ้ลือกโฟลเดอร์ Nuvoton_Lab project จากนั้นเลือก Nuvoton >> NUC140BSP >> 

Nuvoton_Keil >> Sample Project>> Test Lab Project และเลือก Smpl_GPIO_LED1 ดงั
ภาพ 

 

 
ภาพท่ี 2.11 เลือกโฟลเดอร์ Smpl_GPIO_LED1 
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เม่ือเลือกไฟล ์Smpl_GPIO_LED1 แลว้เปิดไฟล ์Keil Uvision4 ดงัภาพท่ี 2.12 
 

 
ภาพท่ี 2.12 คลิกเปิดโปรแกรม Keil Uvision4 Smpl_GPIO_LED1 

 
ปรากฏหนา้ต่างดงัภาพท่ี 2.13 
 

 
ภาพท่ี 2.13 หนา้ต่างตวัอยา่งโปรแกรมโปรแกรม 



 

บทที ่3 
ใบงานการทดลอง 

 

ใบงานที ่1 
การทดลองการแสดงผลออกทาง LED 

 

วตัถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อท่ีจะใหน้กัศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการแสดงผลดว้ย LED  
2.  เพื่อท่ีจะให ้LED แสดงผลตามท่ีตอ้งการได ้ 
3.  สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั LED รูปแบบอ่ืนๆได ้
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ชุดทดลอง NOVOTON NUC140 
3.  สาย micro USB 
 

การท างานของหลอดแสดงผล LED (Light Emitting Diodes)[8] 
 
แอลอีดี (LED) ซ่ึงยอ่มาจากค าว่า LIGHT EMITTING DIODE เป็นไดโอดชนิดพิเศษท่ีท า

มาจากสารก่ึงตวัน าหวัต่อ พี-เอน็ (P-N Junction) เม่ือมีการป้อนไบแอสเป็นแบบฟอร์เวิร์ดไบแอส
จะท าใหไ้ดโอดส่องแสงสว่างออกมาแสงท่ีส่องสว่างออกมามีหลายช่วงคล่ืน  แลว้แต่ชนิดของสาร
ท่ีท า  เช่น  แสงสีแดง  แสงสีเขียว  แสงสีเหลือง  หรือ  แสงท่ีตาเรามองไม่เห็น  เช่น  แสงอินฟาเรด 
(Infrared) 

โครงสร้างของแอลอีดีนั้น ประกอบดว้ยชั้นซบัสเตรท (Substrate Layer) ท าดว้ย GaP Of 
GaAs ชั้นถดัมาจะท าดว้ยสาร GaAsP ทั้งสองชั้น แลว้จะท าการโด๊ป (Doped) ใหเ้ป็นสารเอน็ ชั้นท่ี
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สามจะเป็นชั้นของ ซิลิคอนไพไตต ์(Si3A4) แลว้ท าการแพร่สารพีลงไปใหติ้ดกบัสารเอน็ เกิดเป็น
รอยต่อพี-เอน็ (P-N Junction) 

   

ภาพท่ี3.1 แสดงรูปร่าง ของไดโอดเปล่งแสง [8] 
 

เม่ือแอลอีดีไดรั้บฟอร์เวิร์ดไบแอสอิเลก็ตรอนในสารก่ึงตวัน าชนิดเอน็ มีพลงังานสูงข้ึนจน
สามารถวิ่งขา้มรอยต่อไปรวมกับโฮลในสารพี ท าให้เกิดแสงท่ีเรียกว่าพลังงานโฟตอน 
(Photon)เปล่งแสงออกมา ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัไดโอดเปล่งแสงนั้น เกิดจากกระบวนการผลิตท่ี 
เรียกว่า“อิเลก็โตรลูมิเนสเซนส์” (Electro Luminescence) คือ การสร้างใหห้นา้สัมผสัของสารพีมี
ขนาดเล็กกว่าสารเอ็น เติมสารเจือบางชนิดลงไปเช่น แกลเล่ียมอาร์เซไนด์ฟอสไฟด์ (Gallium 
Arsenird Phosphide : GaAsP) หรือ แกลเล่ียม ฟอสไฟด ์(Gallium Phosphide : GaP) เพื่อให้
พลงังานโฟตอนมีจ านวนมากท่ีสุด และเรืองแสงสว่างสุกใสข้ึน ในปัจจุบนัการพฒันาทางดา้น
แสดงของอุปกรณ์ อิเลก็ทรอนิกส์ไดก้า้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว จนมีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทางแสง
ข้ึนมากเช่นไฟเบอร์ออปติค ไอซีประเภทออปติคอล รวมไปถึงวงจรท่ีมีการเช่ือมโยงทางแสง หรือ 
ออปโตไ้อโซเลต (Opto Isolate) 

ไดโอดเปล่งแสงมีขอ้ดีกคื็อการใชง้านจะใชแ้รงดนัไฟฟ้านอ้ยกระแสไฟฟ้าต ่า โดยทัว่ไปจะ
ใชแ้รงดนัไฟฟ้าตั้งแต่ 1.5 ถึง 3.5V ใชก้ระแสอยู่ในช่วง 5 – 20 mA ซ่ึงจะท างานไดดี้ท่ีสุด 
ไดโอดเปล่งแสงทัว่ ๆ ไปจะมีสีเดียว แต่ปัจจุบนัถูกสร้างใหมี้สองสีอยูใ่นตวัเดียวกนั ซ่ึงเรียกว่า ทู
ลีด (Two LED) มีทั้งแบบท่ีเป็น 3 ขา เม่ือป้อนไบแอสแต่ละคร้ังกจ็ะมีสีแตกต่างกนัออกไป 
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ภาพท่ี 3.2 การ Forward Bias [8] 
 

แสงจากแอลอีดีท่ีเป็นพลงังานโฟตอนนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คือ พลงังานแสงท่ีสามารถ
มองเห็นดว้ยตาเปล่า และ พลงังานแสงท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า ซ่ึงแอลอีดีท่ีให้พลงังาน
แสงท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าไดแ้ก่ อินฟราเรดแอลอีดี (Infrared LED) ซ่ึงจะมีรูปร่างและ
ลกัษณะงานเช่นเดียวกนัแอลอีดีธรรมดา เพียงแต่ไม่มีแสงใหเ้ห็นดว้ยตาเปล่าในเวลาท างาน 

 

     
 
ภาพท่ี 3.3 ก.การต่อวงจรแบบ Active Low  ข.การต่อวงจร Active High 
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การเช่ือมต่อ LED ในไมโครคอนโทรลเลอร์ของ NUVOTON 
 
 คุณสมบติัของไมโครคอนโทรลเลอร์ในกรณีท่ีส่งขอ้มูลออกพอร์ท แอคทีปท่ีลอจิก“1”จะ
จ่ายกระแสซอร์สประมาณ  10 mA. ดงันั้นเม่ือน า LED มาต่อ อาจท าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
เสียหายได ้เพราะ LED สว่างเตม็ท่ีจะกินกระแสถึง 15 mA หรือต่อ LED ในลกัษณะเป็นการซิงก์
กระแส คือใหไ้ฟท่ีพอร์ต แอคทีปท่ีลอจิก 0 แลว้ท าให ้LED ติดดงัภาพท่ี 3.4 
 

 
ภาพท่ี 3.4 วงจร LED ในชุดทดลอง NUVOTON [1] 

 

ขั้นตอนการทดลอง 
 

1  เปิดโปรแกรม Keil Uvision4  
2.  เปิดไฟลต์ามหวัขอ้ 2.7.2  การใชง้านโปรแกรม 
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ตัวอย่างโปรแกรมการติด - ดับของ LED 1  หลอด 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
 
void Init_LED(); 
 
int main (void) 
{ 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 Init_LED(); 
 while (1) 
 { 
  DrvGPIO_ClrBit(E_GPC, 12); // output Low to turn on LED 
  DrvSYS_Delay(300000);    // delay  
  DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 12); // output Hi to turn off LED 
  DrvSYS_Delay(300000);    // delay 
 } 
} 
void Init_LED() 
{ 
 DrvGPIO_Open(E_GPC, 12, E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 12); 
} 
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3.  ท าการ Compile โปรแกรม 
4.  Download Program ลงชุดทดลอง 
สังเกตผลการทดลองและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาอธิบายโปรแกรม 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาเขียน Flow Chart ของโปรแกรม 
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ใหน้กัศึกษาท าการแกไ้ขโปรแกรม โดยให ้LED ติด-ดบั 4หลอด จากซา้ยไปขวา 
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ใบงานที ่2 
การแสดงผลออกทาง 7 Segments 

 

วตัถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจ โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุม 7 Segments 
2.  สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั 7 Segments ในรูปแบบอ่ืนๆได ้
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ชุดทดลอง NOVOTON NUC140 
3.  สาย micro USB 
 

7 Segments [8] 
 
 7 Segments หรือ LED แสดงผลตวัเลขชนิด 7 ส่วน นั้นถือเป็นส่วนแสดงผลชนิดหน่ึงท่ีถูก
น า มาใช้งานอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากคุณสมบัติเด่นทางด้านความเด่นชัดในการแสดงผล มี
โครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อนใช้งานไดง่้าย และสามารถประยุกต์ใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบตามความ
ตอ้งการ สาเหตุท่ีหน่วยแสดงผล ชนิดน้ีถูกเรียกว่า LED 7 ส่วนนั้น เน่ืองมาจากโครงสร้างท่ีมี
ลกัษณะเป็นการต่อ LED 7 ตวัร่วมกนัใน ต าแหน่งต่างๆ 7 Segment ประกอบดว้ย  LED 7 ดวง รวม
จุดอีก 1 ดวง รวมเป็น 8 ดวง  7 Segment  มี 2 แบบ คือ Common Cathode  และ  Common Anode  
ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะ  Common Cathode 
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ภาพท่ี 3.5 การต่อ 7 Segment แบบ Common Cathode และ Common Anode 

 

การเช่ือมต่อ 7 Segment ในไมโครคอนโทรลเลอร์ของ NUVOTON 

 
ภาพท่ี 3.6 วงจร 7 Segment ในชุดทดลอง NUVOTON [1] 
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จากวงจร 7 Segment ในชุดทดลอง NUVOTON ดา้นบน แสดงการต่อ 7 Segment ท่ีอยูภ่ายในชุด
ทดลองของ NUVOTON โดยจะต่อแบบ Common Cathode จะท าการแสดงผลโดยใชพ้อร์ต GPIO 
E0-7และใชพ้อร์ต GPIO C4-7เป็นตวัเลือกในการแสดงหลกัของ 7 Segment 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 

1.  เปิดโปรแกรม Keil Uvision4  
2.  เปิดไฟลต์ามหวัขอ้ 2.7.2  การใชง้านโปรแกรม 

 
ตัวอย่างโปรแกรม LED แสดงผลตัวเลขชนิด 7 ส่วน 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "Seven_Segment.h" 
 
void seg_display(int16_t value); 
 
int32_t main (void) 
{ 
 char num[16]; 
 int number=0,count=0; 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 close_seven_segment(); 
 while(1)  
 { 
  if(number>9) number=0; 
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  while(count<10) 
  { 
   seg_display(number); 
   count++; 
  } 
   
  count=0; 
  number++; 
 } 
} 
void seg_display(int16_t value) 
{ 
int8_t digit; 
 digit = value / 1000; 
 close_seven_segment(); 
 show_seven_segment(3,digit); 
 DrvSYS_Delay(5000); 
 close_seven_segment(); 
 
 value = value - digit * 1000; 
 digit = value / 100; 
 close_seven_segment(); 
 show_seven_segment(2,digit); 
 DrvSYS_Delay(5000); 
 
 value = value - digit * 100; 
 digit = value / 10; 
 close_seven_segment(); 



33 

 show_seven_segment(1,digit); 
 DrvSYS_Delay(5000); 
 
 value = value - digit * 10; 
 digit = value; 
 close_seven_segment(); 
 show_seven_segment(0,digit); 
 DrvSYS_Delay(5000); 
} 
3.  ท าการ Compile โปรแกรม 
4.  Download Program ลงชุดทดลอง 
สังเกตผลการทดลองและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาอธิบายโปรแกรม 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาเขียน Flow Chart ของโปรแกรม 
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ใหน้กัศึกษาท าการแกไ้ขโปรแกรม โดยให ้7 Segments นบัข้ึนจนถึงรหสันกัศึกษา 2 หลกัสุดทา้ย 
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ใบงานที ่3 
การใช้งาน LCD (Graphic LCD) 

วตัถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อท่ีจะใหศึ้กษาการเขียนโปรแกรมการแสดงผลบนจอ LCD 
2.  เพื่อท่ีจะสามารถน าโปรแกรมท่ีมีอยูม่าแกไ้ขใหแ้สดงผลตามท่ีตอ้งการ 
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ชุดทดลอง NOVOTON NUC140 
3.  สาย micro USB 
 

LCD (Liquid Crystal Display) [9] 
 
 หรือท่ีเราเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า จอ LCD นั้น เป็นจอแสดงผลชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม
อย่างมาก สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น เคร่ืองคิดเลข นาฬิกา จอโทรศัพท์สาธารณะ 
โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองเล่นเพลง MP3 หรือแมแ้ต่บนเคร่ืองมือวดัต่างๆ โดยทัว่ไปจอ LCD จะถูก 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ คือ ประเภทท่ีใชใ้นการแสดงตวัอกัษร (Character Type LCD) และ 
ประเภทท่ีใชใ้นการแสดงภาพ (Graphic Type LCD) และจอ LCD ท่ีแสดงผลในรูปแบบอ่ืนๆ 
เฉพาะทางโดยมกัมีลกัษณะการแสดงผลเป็นส่วนๆ (Segment Display Type LCD) เช่นจอ LCD 
แสดงตวัเลขแบบ 7 ส่วนของเคร่ืองมือวดั หรือจอ LCD ของเคร่ืองเล่นเกมในอดีต จอ LCD เป็น
อุปกรณ์แสดงผลแบบผลึกเหลว หรือ “จอแสดงผลแบบ LCD” (LCD: Liquid Crystal Display) นั้น
เป็นจอแสดงผลแบบ Dot-Matrix ขนาด 4x16 ตวัอกัษร 4 บรรทดั บรรทดัละ 16 ตวัอกัษร ความ
ละเอียดในตวัอกัษรเท่ากบั 128x64 Pixels จอแสดงผลแบบ LCD ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 
ส่วนแสดงผล (หนา้จอ) และส่วนควบคุม ในการเขียนโปรแกรมแสดงผลทาง LCD จะเป็นการ
เขา้ถึง IC LCD Controller โดยตวัไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นตวัควบคุมจงัหวะการท างานทั้งหมด 
โครงสร้างทัว่ไปของ LCD Module  
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ตารางท่ี 3.1 การท างานของแต่ละขาท่ีอยูภ่ายในจอ LDC [1] 
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รีจิสเตอร์และหน่วยความจ าของ LCD Controller  
 
 - รีจิสเตอร์ IR (Instructor Register) : ท าหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นรหสัค าสัง่ เช่น การเคลียร์
การแสดงผลการควบคุมการเคล่ือนท่ีของ Cursor นอกจากน้ีแลว้ยงัท าหนา้ท่ีเป็นตวัเกบ็รายละเอียด
ต่างๆของการแสดงผล ณ ขณะนั้นดว้ย 
 - รีจิสเตอร์ DR (Data Register) : ท าหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูลชัว่คราวส าหรับการท างานภายใน
ลกัษณะต่างๆ 

ตารางท่ี3.2 บิตตั้งค่าจอ LCD [1] 

การเช่ือมต่อ LCD ในไมโครคอนโทรลเลอร์ของ NUVOTON 

 
ภาพท่ี 3.7 การต่อใชง้าน LCD [1] 
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 จากวงจรการเช่ือมต่อจอแสดงผล LCD ในไมโครคอนโทรลเลอร์ของ NUVOTON จะถูก
ฟิกพอร์ตการใชง้านเน่ืองจากจะถูกติดตั้งไวบ้นชุดทดลอง ผา่นทางพอร์ต GPIO D 9-11 โดยท่ี
พอร์ต GPD 9-11 เป็นพอร์ตการต่อแบบอินเตอร์เฟสภายในวงจรชุดทดลอง 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 

1.  เปิดโปรแกรม Keil Uvision4  
 2.  เปิดไฟลต์ามหวัขอ้ 2.7.2  การใชง้านโปรแกรม 
 
ตัวอย่างโปรแกรม LCD (Graphic LCD) 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "NUC1xx-LB_002\LCD_Driver.h" 
 
int main(void) 
{ 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000); // set to 48MHz 
 LOCKREG();  
 Initial_panel();  
 clr_all_panel(); 
  
 print_lcd(0, "Hello Welcom to "); 
 print_lcd(1, "Microtroller lab"); 
} 
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3.  ท าการ Compile โปรแกรม 
4.  Download Program ลงชุดทดลอง 
สังเกตผลการทดลองและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาอธิบายโปรแกรม 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาเขียน Flow Chart ของโปรแกรม 
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ใหน้กัศึกษาท าการแกไ้ขโปรแกรม ใหแ้สดงช่ือ รหสันกัศึกษา สาขาท่ีเรียน
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ใบงานที ่4 
การใช้งาน Key Pad Switch 

 

วตัถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อท่ีศึกษาการเขียนโปรแกรมการใชง้าน Key Pad Switch 
2.  เพื่อท่ีจะสามารถน าโปรแกรมท่ีมีอยูม่าแกไ้ขรับค าสัง่จาก Key Pad Switch แสดงผล

ตามท่ีตอ้งการได ้
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ชุดทดลอง NOVOTON NUC140 
3.  สาย micro USB 
 

การต่อวงจรสวติซ์แบบเมตริก [10] 
 
 โดยวิธีการน้ีเหมาะกบัระบบท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชง้านสวิตซ์มากๆ เช่น วงจรแป้นพิมพ ์
คียบ์อร์ด ท่ีใชส้ าหรับป้อนค่าตวัเลข ตวัอกัษร และขอ้ความต่างๆ ซ่ึง จะเกิดความไม่สะดวกส าหรับ
ผูใ้ช้งานเป็นอย่างมาก ถา้ออกแบบให้มีจ านวนสวิตซ์คียบ์อร์ดน้อยๆ เพราะจะยากแก่การคน้หา
ต าแหน่งของตวัเลข ตวัอกัษรท่ีอยูซ่อ้นกนัอยูใ่นคียเ์ดียวหลายๆ ชั้น โดยวิธีการ น้ีจะตอ้งใชพ้อร์ต 2 
ส่วน คือ พอร์ตส าหรับอ่านค่าสถานะของ คียส์วิตซ์ จากทางแถว (Row) และ พอร์ตส าหรับท า
หนา้ท่ีส่งค่าออกไป สแกนคีย ์ในแต่ละหลกั (Column) ของวงจรโดยจ านวนของสวิตซ์จะข้ึนอยูก่บั
ขนาดของแถวและหลกัท่ีใช ้เช่น ถา้เป็นขนาด 4x4 ก็จะไดท้ั้งหมด 16 ต าแหน่ง เป็นตน้ซ่ึงวิธีการ 
สแกนคียแ์บบเมตริกน้ีจะท าทีละหลกั (Column) โดยเร่ิมจากหลกัแรกไปหาหลกั สุดทา้ยตามล าดบั 
ส าหรับลกัษณะของการต่อวงจรโดยทัว่ไปของวิธีการน้ีจะนิยมคงสถานะของ สัญญาณดา้นท่ีเป็น 
Input ใหมี้ค่าเป็น “1” รอไวก่้อนเสมอโดยการต่อตวัตา้นทาน Pull-Up เขา้กบั Port- Input รอไวก่้อน 
โดยในการสแกนคียจ์ะท าทางดา้นหลกั (Column) โดยส่งค่าออกไปทางดา้น Port- Input ใหมี้ค่าเป็น 
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“0” คร้ังละ 1 บิต แลว้กอ่็านค่าจาก Port-Input เขา้มาตรวจสอบวา่ทุกบิตยงัคงเป็น “1” อยูห่รือไม่ ซ่ึง
ถา้พบว่ามีบิตใดเป็น “0” (Column Active = “0”) ก็สามารถทราบไดท้นัทีว่ามีการกดคีย ์ข้ึนท่ี
ต าแหน่ง Row และ Column นั้นๆ แต่ถา้ทุกบิตยงัคงมีค่าเป็น “1” ก็ให้เปล่ียนการ Scan ไปยงั 
Column ถดัไปอีกโดยท าเหมือนกนักบั Column แรกจนครบทุก Column 
 

การเช่ือมต่อ Key Pad Switch ในไมโครคอนโทรลเลอร์ของ NUVOTON 

ภาพท่ี 3.8 ขาใชง้านของ Key Pad Switch [1] 
 

 จากบล็อกไดอะแกรมดา้นบนเป็น Key Pad Switch แบบ 3x3 ท่ีอยู่ในชุดทดลอง 
NUVOTON NUC140 โดยจะมีพอร์ต GPIO A 3-5 เป็น ROW เพื่อสแกนในการจ่ายลอจิกอินพุต
และพอร์ต GPIO A 0-3 เป็น Column เพื่อท่ีจะจ่ายเอาตพ์ุตไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าการ
ประมวลผลและแสดงค่าออกไปยงัพอร์ตท่ีตอ้งการ 
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ขั้นตอนการทดลอง 
 

1.  เปิดโปรแกรม Keil Uvision4  
2.  เปิดไฟลต์ามหวัขอ้ 2.7.2  การใชง้านโปรแกรม 
 

ตัวอย่างโปรแกรม Key Pad Switch 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "DrvSYS.h" 
#include "Seven_Segment.h" 
#include "scankey.h" 
 
void seg_display(int16_t value); 
 
int32_t main (void) 
{ 
 int8_t number,get_number,click=0,set=0; 
 UNLOCKREG(); 

DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 OpenKeyPad(); 
 while(1) 
 { 
  get_number = Scankey(); 
  if(get_number == 0) set=1; 
  else if(get_number != 0&&set==1); 
  seg_display(number); 
  close_seven_segment(); 



44 

 } 
} 
void seg_display(int16_t value) 
{ 

int8_t digit; 
  digit = value / 1000; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(3,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
  close_seven_segment(); 
  value = value - digit * 1000; 
  digit = value / 100; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(2,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
  value = value - digit * 100; 
  digit = value / 10; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(1,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
  value = value - digit * 10; 
  digit = value; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(0,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
} 
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3.  ท าการ Compile โปรแกรม 
4.  Download Program ลงชุดทดลอง 
สังเกตผลการทดลองและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาอธิบายโปรแกรม 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาเขียน Flow Chart ของโปรแกรม 
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ใหน้กัศึกษาท าการแกไ้ขโปรแกรม โดยใหก้ด Key Pad Switch แสดงตวัเลขบน 7-Segments 2-3 
หลกั
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ใบงานที ่5 
การแสดงผลออกทาง Buzzer 

 

วตัถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อท่ีจะศึกษาการเขียนโปรแกรมการแสดงผลออกทาง Buzzer 
2.  เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขโปรแกรมการหน่วงเวลาส่งเสียงออกทาง Buzzer 
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ชุดทดลอง NOVOTON NUC140 
3.  สาย micro USB 

 

BUZZER 
 
 เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีน าผลของแม่เหล็กไฟฟ้ามาดึงดูดให้แกนอามาเจอร์(Armature) 
เคล่ือนท่ีมาเคาะกบักระด่ิง (Bell) ท าใหเ้กิดเสียงดงัได ้โครงสร้างภายในประกอบดว้ยแท่งเหลก็รูป
ตวัยู (U-Shaped) พนัขดลวดรอบๆ แท่งเหล็กน้ีต่ออนุกรมกบัหน้าสัมผสัซ่ึงเปิดปิดไดโ้ดยการ
เคล่ือนท่ีของกา้นอามาเจอร์การใชง้านตอ้งต่อกระด่ิงไฟฟ้าอนุกรมกบัสวิทช์กดปุ่ม (Push Button) 
และแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่น แบตเตอร่ี เม่ือกดสวิตชก์ระแสไฟฟ้าจะผา่นหนา้สัมผสัและขดลวด ท าให้
เกิดการดึงดูดอามาเจอร์ให้เคล่ือนท่ีมาเคาะกระด่ิงท าให้เกิดเสียงดงั ในขณะท่ีอามาเจอร์เคล่ือนท่ีก็
จะตดัวงจรไฟฟ้าออกไปดว้ย ดงันั้นเม่ือกา้นอามาเจอร์เคาะกระด่ิง แลว้ก็จะดีดไปต าแหน่งเดิมทนัท่ี 
และต่อวงจรไฟฟ้าอีกคร้ัง เม่ือใดท่ีปล่อยมือจากสวิตชก์ระบวนการท่ีเกิดข้ึนกจ็ะหยดุลง 
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การเช่ือมต่อ Buzzer ในไมโครคอนโทรลเลอร์ของ NUVOTON  

 
ภาพท่ี 3.9 ขาการต่อใชข้อง Buzzer [1] 
 
 จากบลอ็กไดอะแกรมดา้นบน แสดงการต่อใชง้านของ Buzzer ในชุดทดลอง NUVOTON 
NUC140 โดยต่อการใชง้านจากพอร์ต GPIO B 11 เป็นขารับค าสัง่จากไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น
ลอจิก 0 เพื่อใหส้ามารถใชง้านได ้
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 

1.  เปิดโปรแกรม Keil Uvision4  
2.  เปิดไฟลต์ามหวัขอ้ 2.7.2  การใชง้านโปรแกรม 

 
ตัวอย่างโปรแกรม การแสดงผลออกทาง Buzzer 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "Driver\DrvADC.h" 
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int main (void) 
{ 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 DrvGPIO_Open(E_GPB, 11, E_IO_OUTPUT);  
 
 while(1)  
 { 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,11); 
 DrvSYS_Delay(100000);  
 DrvGPIO_SetBit(E_GPB,11); 
 DrvSYS_Delay(100000);  
 } 
} 
3.  ท าการ Compile โปรแกรม 
4.  Download Program ลงชุดทดลอง 
สงัเกตผลการทดลองและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาอธิบายโปรแกรม 
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ใหน้กัศึกษาเขียน Flow Chart ของโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาท าการแกไ้ขโปรแกรม โดยท าการหน่วงเวลาเพื่อให ้BUZZER ส่งเสียงเตือนชา้ลง
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ใบงานที ่6 
การใช้งาน Variable Resistance 

 
วตัถุประสงค์ 

 
1.  เพื่อท่ีจะศึกษาการเขียนโปรแกรมการแสดงค่าจาก Variable Resistance 
2.  เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขโปรแกรมใชง้านการรับค่าจาก Variable Resistanceได ้

 
อุปกรณ์การทดลอง 

 
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ชุดทดลอง NOVOTON NUC140 
3.  สาย micro USB 
 

ADC (Analog-To-Digital Converters) [11] 
 ADC แต่ละชนิดจะมีจุดเด่นจุดดอ้ยแตกต่างกนัไปผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งเลือกใช ้ADC ให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
 แปลอยา่งตรงตวัคือ ตวัแปลงสญัญาณอนาลอกใหเ้ป็นสญัญาณดิจิตอล การแปลงสญัญาณ
อนาลอกใหเ้ป็นสญัญาณดิจิตอลมีดว้ยกนัหลายวิธี ดงัต่อไปน้ี 
 

1.  Delta-Sigma 
 Delta-Sigma เป็นการแปลงสญัญาณท่ีมีความละเอียดสูง เป็นการแปลงท่ีถือว่าเป็น
อุดมคติ (Ideal) และท างานไดห้ลายยา่นความถ่ี ตั้งแต่สญัญาณ DC ไปจนถึงหลกั MHz การ
ท างานของ Delta-Sigma ADC สัญญาณอินพุตจะถูก Oversample โดยตวั Modulator 
หลงัจากนั้นจะน าสัญญาณมากรองอีกทีเพื่อใหไ้ดค่้าท่ีถูกตอ้งมากข้ึนโดย Digital Filter จึง
ท าให้ไดค่้า ADC ท่ีมีความละเอียดสูง ท่ีเรทแซมปล้ิงต ่าเพราะว่า Delta-Sigma ท าการ 
Oversample สัญญาณอินพุตจึงท าใหไ้ดส้ัญญาณเรียบข้ึน(Anti-Aliasing) และในวงจรส่วน 
Digital Filter จะมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่า Analog Filter โดยปกติแลว้ความละเอียดสูงๆจากการ
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แปลงแบบ Delta-Sigma จะใชใ้นงานดา้นเสียง (Audio), งานควบคุมในอุตสาหกรรม และ 
งานเคร่ืองมือวดัโดยปกติแลว้ Delta-sigma จะรับสัญญาณความแตกต่างระหว่าง 2 อินพุต 
แทนท่ีจะเป็นการวดัโวลตเ์ทียบกราวด์ การวดัสัญญาณความแตกต่าง (Differential) ของ
อินพุตสามารถน าไปวดัเซ็นเซอร์แบบบริดจ ์เช่นเทอร์โมคปัเป้ิลได ้Delta-Sigma เป็นการ
แปลงสัญญาณท่ีแตกต่างกบั SAR การแปลงสัญญาณแบบ SAR จะเหมือนกบัการวดั
สัญญาณ ณ ตอนนั้น ส่วน Delta-Sigma จะเหมือนกบัค่าเฉล่ียของสัญญาณไฟฟ้าใน 1 
ช่วงเวลาโดยส่วนมาก Delta-Sigma จะมีบฟัเฟอร์และตวัขยาย (Programmable Gain 
Amplifiers = PGA) อยูใ่นตวั บฟัเฟอร์จะมีอิมพิแดนส์สูงเพื่อใหต่้อตรงกบัขาสัญญาณได้
โดยไม่มีท าใหว้งจรมีค่าอิมพิแดนส์มีค่าผดิไปจากเดิม ดงันั้น Delta-Sigma จึงสามารถใชว้ดั
สญัญาณท่ีมีขนาดเลก็ไดดี้ เช่นสญัญาณจากเทอร์โมคปัเป้ิล เพราะมี PGA อยูใ่นตวัสามารถ
ปรับค่า Gain ไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
 

ภาพท่ี 3.10 โครงสร้างภายในของ Delta-Sigma ADC [1] 
 

2.  SAR ADCs 
 Successive-Approximation-Register (SAR) Analog-To-Digital Converters 
(ADCs) เป็น ADC ท่ีมีขายในตลาดมากท่ีสุด ความละเอียดจะอยูใ่นระดบักลางถึงถึงความ
ละเอียดสูง SAR ADCs ให้อตัราการ Sampling ถึง 5 Msps ท่ีความละเอียด 8-16 บิต 
โครงสร้างแบบ SAR จะใหป้ระสิทธิภาพสูง กินไฟนอ้ย และมีขนาดเลก็หลกัการของ SAR 
จะเหมือนตาชัง่แบบ Balance คือจะมีน ้าหนกัท่ีไม่ทราบค่าอยูด่า้นหน่ึง และน ้ าหนกัท่ีทราบ
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ค่าอยูอี่กดา้นหน่ึง เราจะเปล่ียนน ้ าหนกัท่ีทราบค่าไปเร่ือยๆจนกระทัง่ตาชัง่ Balance เม่ือมี
สัญญาณอินพุตเขา้มาสัญญาณจะถูก Sample เขา้มาและถูก Hold ไวเ้พื่อเปรียบเทียบกบั
แรงดนัท่ีทราบค่า และจะส่งผลลพัธ์ไปท่ีเอาตพ์ตุ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.11 โครงสร้างภายในของ SAR ADC [1] 
 

3.  Flash ADC 
 Flash ADCs เป็นท่ีรู้กนัในอีกช่ือว่า Parallel ADCs หรือแปลเป็นไทยไดว้่า การ
แปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลแบบขนาน ADC ชนิดน้ีเป็น ADC ท่ีเร็วท่ีสุด Flash 
ADCs จะใชใ้นงานท่ีมีแบนวิธกวา้ง อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปแลว้จะกินกระแสมากกว่า 
ADC ชนิดอ่ืน มีราคาแพง และโดยทัว่ไปจะจ ากดัความละเอียดไวท่ี้ความละเอียด 8 บิต 
Flash ADCs สร้างมาจากวงจร Comparator มาต่อเรียงกนั โดย Comparator แต่ละตวัจะมี
ค่าเท่ากบั 1 บิต ซ่ึงเป็นผลลพัธ์มาจากการเปรียบเทียบค่าของวงจร Comparator ตวัอยา่งการ
ใชง้านไดแ้ก่การส่ือสารผา่นดาวเทียม, ออสซิสโลสโคป, ระบบประมวลผลเรดาร์ 
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การเช่ือมต่อ ADCในไมโครคอนโทรลเลอร์ของ NUVOTON 
 

 
ภาพท่ี 3.12 ขาการใชง้าน ADC [1] 
 
 จากวงจรดา้นบนรับค่าจาก VR ในชุดทดลองของ NUVOTON NUC140 โดย VR จะปรับ
ค่าตั้งแต่ 0-5V โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลได ้4095 ระดบั 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 

1.  เปิดโปรแกรม Keil Uvision4  
2.  เปิดไฟลต์ามหวัขอ้ 2.7.2  การใชง้านโปรแกรม 

 
ตัวอย่างโปรแกรม Variable Resistance 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "Seven_Segment.h" 
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void InitADC(void); 
void seg_display(int16_t value); 
 
int32_t main (void) 
{ 
 int32_t adc_value; 
 UNLOCKREG(); 
 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 
 SYSCLK->CLKSEL0.HCLK_S = 0; 
 LOCKREG(); 
 
 InitADC(); 
 while(1) 
 { 
  while(ADC->ADSR.ADF==0); 
  ADC->ADSR.ADF=1; 
  adc_value=ADC->ADDR[7].RSLT; 
  seg_display(adc_value); 
  ADC->ADCR.ADST=1; 
 } 
} 
void InitADC(void) 
{ 
 GPIOA->OFFD|=0x00800000; 
 SYS->GPAMFP.ADC7_SS21_AD6=1; 
 SYSCLK->CLKSEL1.ADC_S = 2; 
 SYSCLK->CLKDIV.ADC_N = 1; 
 SYSCLK->APBCLK.ADC_EN = 1; 
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 ADC->ADCR.ADEN = 1; 
 ADC->ADCR.DIFFEN = 0; 
 ADC->ADCR.ADMD   = 0; 
 ADC->ADCHER.CHEN = 0x80; 
 ADC->ADSR.ADF =1; 
 ADC->ADCR.ADIE = 1; 
 ADC->ADCR.ADST=1; 
} 
 
void seg_display(int16_t value) 
{ 
 int8_t digit; 
 digit = value / 1000; 
 close_seven_segment(); 
 show_seven_segment(3,digit); 
 DrvSYS_Delay(5000); 
 value = value - digit * 1000; 
 digit = value / 100; 
 close_seven_segment(); 
 show_seven_segment(2,digit); 
 DrvSYS_Delay(5000); 
 value = value - digit * 100; 
 digit = value / 10; 
 close_seven_segment(); 
 show_seven_segment(1,digit); 
 DrvSYS_Delay(5000); 
 value = value - digit * 10; 
 digit = value; 
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 close_seven_segment(); 
 show_seven_segment(0,digit); 
 DrvSYS_Delay(5000); 
} 
 
3.  ท าการ Compile โปรแกรม 
4.  Download Program ลงชุดทดลอง 
สังเกตผลการทดลองและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาอธิบายโปรแกรม 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาเขียน Flow Chart ของโปรแกรม 
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ใหน้กัศึกษาท าการแกไ้ขโปรแกรม โดยใหแ้สดงค่าออกทางจอกราฟฟิก LCD
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ใบงานที ่7 
การต่อใช้งานร่วมกบัชุดทดลอง ETT LAB3A โดยการควบคุม DC Motor 

 
วตัถุประสงค์ 

 
1.  เพื่อท่ีจะศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุม DC Motor 
2.  เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขโปรแกรมใชง้านควบคุม DC Motor รูปแบบต่างๆได ้

 
อุปกรณ์การทดลอง 

 
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ชุดทดลอง NOVOTON NUC140 
3.  สาย micro USB 
4.  สายจัม๊เปอร์เมีย เมีย 

คุณสมบัตขิอง Digital To Analog Converter [12] 
 
 อุปกรณ์ทางไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์ โดยทัว่ไปท่ีเป็นอนาลอ็ก สามารถควบคุมการท างานโดย
การให้อินพุตเป็นระดบั แรงดนัท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น มอเตอร์กระแสตรง ซ่ึงควบคุมความเร็ว
โดย เป ล่ียนระดับแรงดัน  (ห รือกระแส)  ของขดลวดสนาม เ ม่ือน าระบบดิ จิตอลหรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาใชค้วบคุมอุปกรณ์ทางอนาล็อกเหล่าน้ี จึงตอ้งมีวงจรซ่ึง สามารถแปลง
สัญญาณทางดิจิตอลเป็นระดบัแรงดนัต่อเน่ือง แบบอนาล็อก ตั้งแต่ศูนยโ์วลตจ์นถึงระดบัสูงสุดท่ี 
ก าหนดไว ้เรียกวา่วงจร Digital To Analog Converter (DAC) 
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ภาพท่ี 3.13 ระบบการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอ็ก 

จากภาพแสดงถึงส่วนประกอบหลกัของระบบ DAC โดยทัว่ไป ไมโครคอมพิวเตอร์จะมีเอาตพ์ุต
เป็นค่าไบนารีวงจรแลทช์รับค่าไบนารีเขา้มาเพื่อส่งไปยงั DAC ในวงจรจะใชแ้หล่งก าเนิดแรงดนั
หรือกระแสคงท่ีเพื่ออา้งอิงในการแปลงขอ้มูล ไบนารีเป็นระดบักระแส ต่อมาจะมีวงจรแปลงจาก
กระแสเป็นระดบัแรงดนั (Current-To-Voltage Converter) ซ่ึงปกติจะใชอ้อปแอมป์ ทา้ยสุด
สัญญาณอนาล็อกท่ีไดจ้ะผ่านวงจร Low-Pass Filter เพื่อก าจดัสัญญาณความถ่ีสูงท่ีแฝงอยู่ใน
สญัญาณท่ีถูกสร้างข้ึนมา 

 
ภาพท่ี 3.14 Transfer Curve ในอุดมคติของ DAC 3 บิต 
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จากภาพเป็นกราฟแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเอาต์พุตท่ีเป็นอนาล็อกกบัอินพุตท่ีเป็นดิจิตอล
ขนาด 3 บิตเรียกว่า Transfer Curve สังเกตว่าเม่ืออินพุตไบนารีเพิ่มข้ึน เอาตพ์ุตอนาลอ็กจะเพิ่มใน
ลกัษณะขั้นบนัได ขนาดของแต่ละขั้นจะหาไดจ้าก 

stepsize = VFS/2
n 

เม่ือให ้   VFS    คือระดบัแรงดนัเอาตพ์ตุสูงสุด 

 
n คือจ านวนบิตของอินพตุ 

เน่ืองจากเอาตพ์ุตของ DAC จะเพิ่มเป็นขั้นๆ รูปคล่ืนสัญญาณ ท่ีไดจ้าก DAC จึงมีลกัษณะไม่เรียบ 
ดงัตวัอยา่งในภาพแสดงถึงสัญญาณไซน์ ท่ีสร้างจาก DAC 

 
 

ภาพท่ี 3.15 คล่ืนไซน์ท่ีสร้างจาก DAC 
 

ถา้เพิ่มจ านวนบิต ความละเอียดของ DAC จะเพิ่มข้ึน เช่น เม่ือ ใช ้DAC 12 บิต และ VFS = 5.0 V 
ความละเอียดคือ 5.0 V / 4096 = 1.22 mV ซ่ึงจะ ละเอียดกว่า DAC 8 บิตถึง 16 เท่าความถูกตอ้งของ 
DAC ข้ึนอยูก่บัหลายส่วน 
 

 
1.  Quantization Error 

http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/conversion/dac/#รูปที่ 3
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 DAC บิต VFS = 5.0 V เอาตพ์ุตจะมีความละเอียด 19.53 mV ถา้ตอ้งการเอาตพ์ุต 4.00 V 
DAC จะใหเ้อาตพ์ุตไดใ้กลเ้คียง ท่ีสุดคือ 4.04 V (19.53 mV x 205) ผดิพลาด 4 mV โดยทัว่ไป
ค่าผดิ พลาดจะเท่ากบั +/- 0.5 LSB (Least sSignificant Bit) ตวัอยา่งเช่น DAC 8 บิต ความ
ผดิพลาดจะเป็น 1 ใน 512 หรือ +/- 0.195 % 
 
2.  Offset And Gain Errors 
 
 เม่ืออินพุตไบนารีเท่ากบั 0 แต่เอาตพ์ุตของ DAC ไม่เป็น 0 เรียก ว่า Offset Error และอาจ
เกิดร่วมกบั Gain Error ความผดิพลาดเหล่า น้ีจะท าให ้Transfer Curve โคง้ข้ึนหรือลง ข้ึนอยูก่บั
ความไม่สมดุลภายใน DAC อยา่งไรก็ตาม Offset Error และ Gain Error จะแกไ้ดโ้ดยใชค้วาม
ตา้นทานปรับค่าไดต่้อไวภ้ายนอก 
 
3.  Nonlinearity 
 
 คือค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดของ Transfer Curve เทียบกบัเส้นตรงจากจุดศูนยแ์ละ
จุดสูงสุด ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความผดิพลาดของส่วนประกอบภาย ใน DAC ใน Data Sheet ของ 
DAC จะระบุเป็นเปอร์เซ็นตเ์ทียบกบัค่าสูงสุด หรือระบุเป็นเศษส่วนของ LSB (โดยทัว่ไปคือ 
+/- 0.5 LSB) 
 
4.  Settling time 
 
 คือช่วงเวลานบัแต่ใหอิ้นพุตจนกระทัง่ DAC ให้เอาตพ์ุต วดัเม่ือเอาตพ์ุตท่ีไดผ้ิดพลาดจาก
ค่าจริงนอ้ยกว่า 0.5 LSB ค่าเวลาน้ีอาจนอ้ยกว่า 100 ns ส าหรับ DAC ความเร็วสูง และอาจ
มากกวา่ 100 us ส าหรับ DAC ราคาถูก 
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บลอ็กไดอะแกรมชุดทดลองของ ETT-LAB3A 
 

 
ภาพท่ี3.16 บลอ็กไดอะแกรมชุดทดลองของ ETT-LAB3A 

 
 จากบล็อกไดอะแกรมด้านบนเป็นการต่อวงจรชุดขบัมอเตอร์ในชุดทดลองของ ETT-
LAB3A สามารถต่อผา่นพอร์ตท่ีมีอยูใ่นชุดทดลองและต่อกบัพอร์ต GPIO A 0-3 ของชุดทดลอง 
NUVOTON NUC140 โดยท าการต่อกบัพอร์ต P0-3 ในวงจรขบัมอเตอร์ของชุดทดลอง ETT-
LAB3A และต่อไฟพอร์ต P10 และต่อกราวดพ์อร์ต P9 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 

1.  เปิดโปรแกรม Keil Uvision4  
2.  เปิดไฟลต์ามหวัขอ้ 2.7.2  การใชง้านโปรแกรม 
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ตัวอย่างโปรแกรมการควบคุม DC Motor 
 
#include <stdio.h> 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
 
void InitGPIO(); 
void Forward(); 
void Backward(); 
void Stop(); 
 
int main (void) 
{ 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 Initial_panel(); 
 clr_all_panel(); 
 InitGPIO(); 
 Forward();  
 DrvSYS_Delay(45000000); 
 Backward(); 
 DrvSYS_Delay(45000000); 
 Stop(); 
 while(1) 
 { 
  Forward(); 
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  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Stop(); 
  Backward(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
 } 
} 
void InitGPIO() 
{ 
 DrvGPIO_Open(E_GPA,0,E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_Open(E_GPA,1,E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1); 
} 
void Forward() 
{ 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPA,0);  
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1); 
} 
void Backward() 
{ 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0);  
 DrvGPIO_SetBit(E_GPA,1); 
} 
void Stop() 
{ 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0);  
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1); 
} 
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3.  ท าการ Compile โปรแกรม 
4.  Download Program ลงชุดทดลอง 
สังเกตผลการทดลองและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาอธิบายโปรแกรม 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาเขียน Flow Chart ของโปรแกรม 
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ใหน้กัศึกษาท าการแกไ้ขโปรแกรมโดยให ้DC Motor หมุนไปทางดา้นซา้ย 3 คร้ังและทางดา้นขวา 
2 คร้ัง
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ใบงานที ่8 
การต่อใช้งานร่วมกบัชุดทดลอง ETT LAB3A โดยการควบคุม Stepping Motor 

 
วตัถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อท่ีจะศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุม Stepping Motor 
2.  เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขโปรแกรมใชง้านควบคุม Stepping Motor รูปแบบต่างๆได ้

 
อุปกรณ์การทดลอง 
 

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.  ชุดทดลอง NOVOTON NUC140 
3.  สาย micro USB 
4.  สายจัม๊เปอร์เมีย เมีย 
 

สเตปป้ิงมอเตอร์ (Stepping Motor) [13] 
 
 สเต็ปป้ิงมอเตอร์เป็นอุปกรณ์เอาตพ์ุตอย่างหน่ึง ซ่ึงสามารถน าไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
มาท าการควบคุมได้สะดวก และเป็นมอเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในงานควบคุมการหมุน ท่ี
ตอ้งการต าแหน่ง และทิศทางท่ีแน่นอน การท างานของ สเตป็ป้ิงมอเตอร์จะขบัเคล่ือนทีละขั้นๆ ละ 
( Step) 0.9, 1.8, 5, 7.5, 15 หรือ 50 องศา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัแต่ละชนิดของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ตวั
นั้นๆ สเตป็ป้ิงมอเตอร์จะแตกต่างจากมอเตอร์กระแสตรงทัว่ไป ( DC MOTOR ) โดยการท างาน
ของมอเตอร์กระแสตรงจะหมุนไปแบบต่อเน่ือง ไม่สามารถหมุนเป็นแบบสเตป็ๆ ไดด้งันั้นในการ
น าไปก าหนดต าแหน่งจึงควบคุมไดย้ากกว่า แต่ในส่วนใหญ่เราจะใชส้เตป็ป้ิงมอเตอร์มาท าการการ
ควบคุมโดยใชว้ิธีในระบบดิจิตอล เช่น พรินเตอร์ ( Printer ) พลอ็ตเตอร์ ( X-Y Plotter ) ดิสกไ์ดร์ฟ 
( Disk drive ) ฯลฯ 
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ข้อดีของสเต็ปป้ิงมอเตอร์เม่ือเปรียบกบัมอเตอร์กระแสตรง ( DC MOTOR) 
 

1.  การควบคุมไม่ตอ้งอาศยัตวัตรวจจบัการหมุน 
2.  ไม่ตอ้งใช้แปรงถ่าน ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีส่วนท่ีจะตอ้งสึกหรอ และปัญหาของ
การสปาร์ค ( ท่ีเกิดจากหน้าสัมผสัของแปรงถ่านแหวนตวัน าในโรเตอร์ ) ท่ีท าให้เกิด
สัญญาณรบกวน 
3.  การควบคุมโดยทางวงจรดิจิตอลหรือไมโครโพรเซสเซอร์ ท าไดง่้าย และสะดวก 
 

 
ภาพท่ี 3.17 สเตป็ป้ิงมอเตอร์ในชุดทดลอง ETT-LAB3A 

 
สเตป็ป้ิงมอเตอร์ท่ีจะน ามาใชใ้นการทดลองน้ี จะใชส้เต็ปป้ิงแบบยูนิโพล่าร์ ( Uni.-Polar Stepper 
Motor) ซ่ึงโครงสร้างของสเตป็ป้ิงมอเตอร์แบบน้ีจะมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วนดว้ยกนัคือ 
 1.  ส่วนท่ีท าการหมุน (Rotor) จะเป็นแม่เหลก็ถาวรหรืออ่ืนๆ 
 2.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี (Stator) เป็นขดลวดท่ีพนัไวจ้  านวนหลายๆขด 
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ภาพท่ี 3.18 สเตป็ป้ิงมอเตอร์ 4 เฟส แบบยนิูโพล่าร์ (Uni-Polar Stepper Motor) 

 
วธีิการขับสเตป็ป้ิงมอเตอร์ให้หมุนโดยการกระตุ้นเฟส 
 
 ในการควบคุมสเต็ปป้ิงมอเตอร์เพื่อท่ีจะให้ท าการหมุน มีวิธีการควบคุมกระแสไฟท่ีจ่าย
ใหก้บัขดลวดสเตเตอร์ (Stator) ในแต่ละเฟสของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ อยา่งเป็นล าดบัท่ีแน่นอน โดยถา้
หากเราตอ้งการให้กระแสไหลในเฟสใดๆ ก็จะท าให้สถานะของเฟสนั้นๆเป็นสถานะลอจิก "1" 
และในการกระตุน้เฟสของของสเตป็ป้ิงมีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบคือ 
 
 1.  การกระตุ้นเฟส แบบฟูลสเต็ปมอเตอร์ (Full Step Motor) 
ยงัสามารถแบ่งการกระตุน้เฟสออกไดเ้ป็นอีก 2 วิธีดว้ยกนัคือ 

 
1.1  การกระตุ้นเฟสแบบฟูลสเต็ป 1 เฟส (Single-Phase Driver) 

 หรือแบบเวฟ แสดงดงัตารางท่ี 1 จะเป็นการป้อนกระแสไฟให้กบัขดลวด ของส
เต็ปป้ิงมอเตอร์ทีละขด โดยจะป้อนกระแสเรียงตามล าดบักนัไป ดงันั้นกระแส ท่ีไหลใน
ขดลวด จะท าการไหลในทิศทางเดียวกนัทุกขด ลกัษณะเช่นน้ีจึงท าใหแ้รงขบัของสเตป็ป้ิง
มอเตอร์มีนอ้ย 
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1.2  การกระตุ้นเฟสแบบฟูลสเต็ป 2 เฟส (Two-Phase Driver) 
 ตารางท่ี 2 เป็นการป้อนกระแสให้กบัขดลวด 2 ขด ของสเต็ปป้ิงมอเตอร์พร้อมๆ
กนัไป และจะกระตุน้เรียงถดักบัไปเช่นเดียวกบัแบบหน่ึงเฟส ดงันั้นการกระตุน้แบบน้ีจึง
ตอ้งใชก้ าลงัไฟมากข้ึน และจะท าใหมี้แรงบิดของมอเตอร์มากกวา่การกระตุน้แบบ 1 เฟส 
 

2.การกระตุ้นเฟส แบบฮาล์ฟสเต็ป (Half Step Motor)  
 หรือ One-Two Phase Driver คือการกระตุน้เฟสแบบฟลูสเตป็ 1 เฟส และ 2 เฟส เรียงล าดบั
กนัไป แสดงดงัตารางท่ี 3 แรงบิดท่ีไดจ้ากการกระตุน้เฟสแบบน้ีจะมีเพิ่มมากข้ึน เพราะช่วงของ
สเตป็มีระยะสั้นลง ในการกระตุน้แบบน้ี เราจะตอ้งมีการกระตุน้ท่ีเฟสถึง 2 คร้ัง จึงจะไดร้ะยะ
ของ สเตป็เท่ากบัการกระตุน้เพียงคร้ังเดียว ของแบบฟูลสเตป็ 2 แบบแรก ความละเอียดของการ
หมุนต าแหน่งองศาต่อสเตป็ ก็เป็นสองเท่าของแบบแรก ความถูกตอ้งของต าแหน่งท่ีก าหนดจึง
มีมากข้ึน 
 

ตางรางที ่3.3  แบบฟูลสเต็ป 1 เฟส 
 

สเตป็ท่ี เฟสท่ี 1 เฟสท่ี 2 เฟสท่ี 3 เฟสท่ี 4 
1 1 0 0 0 
2 0 1 0 0 
3 0 0 1 0 
4 0 0 0 1 

 
ตารางที่ 3.4  แบบฟูลสเต็ป 2 เฟส 
 

สเตป็ท่ี เฟสท่ี 1 เฟสท่ี 2 เฟสท่ี 3 เฟสท่ี 4 
1 1 1 0 0 
2 0 1 1 0 
3 0 0 1 1 
4 1 0 0 1 
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ตารางที่ 3.5  แบบฮาล์ฟสเตป็ 2 เฟส 
 

สเตป็ท่ี เฟสท่ี 1 เฟสท่ี 2 เฟสท่ี 3 เฟสท่ี 4 
1 1 0 0 0 
2 1 1 0 0 
3 0 1 0 0 
4 0 1 1 0 
5 0 0 1 0 
6 0 0 1 1 
7 0 0 0 1 
8 1 0 0 1 

 

 วงจรท่ีใชใ้นการขบัสเตป็ป้ิงมอเตอร์โดยใชไ้อซีส าเร็จรูป และวงจรจากทรานซิสเตอร์ โดย
ใชไ้อซีส าเร็จรูปเบอร์ ULN2003 จะมีคุณสมบติัเป็นไอซีไดเวอร์กระแสสูงแบบคอลเล็คเตอร์เปิด 
สามารถเลือกแรงดนัไดก้วา้ง 5-30 V จ่ายกระแสไดสู้งถึง 500 mA ต่อขา และมีไดโอดท่ีป้องกนั
กระแสยอ้นกลบัอยูภ่ายในไอซี ส่วนแอลอีดีท่ีต่อในวงจรเราจะต่อไวเ้พื่อแสดงการกระตุน้แต่ละเฟส 
ของแต่ละแบบ 
 

 
ภาพท่ี 3.19 แสดงการต่อวงจรขบัสเตป็ป้ิงมอเตอร์โดยใชไ้อซีส าเร็จรูป และวงจรทรานซิสเตอร์ 
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วธีิการตรวจสอบหาเฟสของขดลวด สเตป็ป้ิงมอเตอร์ 
 
ในขั้นตอนที ่1 
 ให้สังเกตว่า สเต็ปป้ิงมอเตอร์ท่ีน ามาทดลองท่ีเป็นแบบยูนิโพล่าร์ ( Uni-Polar Stepper 
Motor) จะมีจ านวนสาย 5 เส้นหรือ 6 เสน้ (ถอดจากดิสกไ์ดร์ฟเก่าขนาด 5 น้ิวน ามาใชง้านได)้ 
ในขั้นตอนที ่2 
 ใชมิ้เตอร์วดัค่าความตา้นทานของเส้นลวดในแต่ละขดขั้นตอนการวดั ให้หาสายท่ีต่อเป็น
จุดร่วมเสียก่อน(Common) โดยใหใ้ช ้มลัติมิเตอร์ตั้งค่าไวส้ าหรับการวดัค่าความตา้นทาน แต่ละเส้น 
สังเกตท่ีค่าความตา้นทาน ถา้หากเราไม่ไดว้ดัระหว่าง จุดต่อร่วม(Common) กบัสายแต่ละเส้น ค่า
ความตา้นทานจะมีค่าเป็น 2 เท่าของการวดัระหว่างจุดต่อร่วมกบัสายท่ีใชง้าน ตวัอยา่งเช่น ถา้ใหจุ้ด 
B เป็นจุดร่วม หากวดัระหว่างท่ีจุด A กบัจุด B จะมีค่าเท่ากบั 60 Ohm แต่ถา้วดัระหว่างท่ีจุด A และ
จุด C ซ่ึงไม่ใช่จุดร่วมก็จะไดค่้าเท่ากบั 120 Ohm หากเป็นแบบท่ีมีสาย 6 เส้นก็จะมีจุดร่วมสองจุด 
เพราะมีขดลวดคนละชุดกนั และสายท่ีเป็นจุดร่วมส่วนใหญ่จะมีสีเหมือนกนั ท านองเดียวกนัหาก
เป็นแบบท่ีมีสาย 5 เสน้กจ็ะมีจุดร่วมเพียงจุดเดียวเท่านั้น 
ในขั้นตอนที ่3 
 หากเป็นแบบท่ีมีสาย 6 เส้นก็ใหท้  าการต่อจุดร่วมเขา้ดว้ยกนัจะไดเ้ป็น 5 เส้น แลว้ต่อวงจร
ตาม รูปหลงัจากนั้นใหท้ดลองกดสวิตซ์ ท่ีต่อเขา้กบัแต่ละจุดโดยเร่ิมท่ี จุด A จุด B จุด C และจุด D 
แลว้ใหส้งัเกตการหมุนของสเตป็ป้ิงมอเตอร์วา่หมุนไดต่้อเน่ืองหรือไม่ หากมีการกระโดดขา้มสเตป็
ก็ให้ทดลองโดยเรียงล าดบัการกดสวิตซ์ใหม่ จนหาล าดบัของสายไดถู้กตอ้งคือมอเตอร์เดินตามท่ี
ละสเตป็ อยา่งเป็นล าดบั 

 
ภาพท่ี 3.20 การใชมิ้เตอร์วดัค่าความตา้นทาน 
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ภาพท่ี 3.21 แสดงการต่อวงจรเพื่อทดสอบโดยการสวิตซ์เพื่อหาล าดบั 

บลอ็กไดอะแกรมที่ใช้ขับ สเต็ปป้ิงมอเตอร์ 
 

 
ภาพท่ี 3.22 วงจรขบัสเตป็ป้ิงมอเตอร์ ETT-LAB3A 

 
 จากภาพดา้นบนแสดงวงจรควบคุมสเตป็ป้ิงมอเตอร์ของบอร์ดทดลอง ETT-LAB3A ซ่ึงใช้
มอเตอร์สเต็ปป้ิง ชนิดยูนิโพล่าร์ 48 สเต็ป นั่นคือมีการเคล่ือนท่ีไปสเต็ปละ 7.5 องศาเม่ือควบคุม
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แบบฟลูสเต็ป โดย สัญญาณลอจิกท่ีเขา้มาควบคุมจะถูกส่งผ่าน IC 74HC245 ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น
บฟัเฟอร์ใหก้บัไมโคร คอนโทรลเลอร์ และใช ้IC ULN2803 ในการขบักระแสเพื่อควบคุมมอเตอร์ 
โดยสายสัญญาณของเฟสท่ี 1-4 จะถูกต่อกบัสายพอร์ตขาท่ี P0, 1, 2 และ 3 โดยต่อไปยงัพอร์ต 
GPIO A 0-3 และจ่ายไฟเล้ียงจากชุดทดลอง NUVOTON NUC140 ไปยงัพอร์ต P10 และต่อกราวด์
ไปยงัพอร์ต P9 เพื่อจ่ายไฟไปยงัชุดทดลอง ETT-LAB3A 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 

1  เปิดโปรแกรม Keil Uvision4  
2.  เปิดไฟลต์ามหวัขอ้ 2.7.2  การใชง้านโปรแกรม 

 
ตัวอย่างโปรแกรมการควบคุม Stepping Motor 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
 
#define d360 12 
#define d180 12/2 
#define d90  12/4 
#define d45  12/8 
 
unsigned char CW[8] ={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08}; 
unsigned char CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09}; 
void CW_MOTOR(uint16_t deg); 
void CCW_MOTOR(uint16_t deg); 
 
int main (void) 
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{  
 CW_MOTOR(d360); 
 CCW_MOTOR(d180); 
} 
void CW_MOTOR(uint16_t deg) 
{ 
 int i=0,j=0; 
 for(j=0;j<(deg);j++) 
 { 
  for(i=0;i<8;i++) 
  { 
   GPIOA->DOUT=CW[i]; 
   DrvSYS_Delay(50000);//delay 2000us = 2ms 
  } 
 } 
} 
void CCW_MOTOR(uint16_t deg) 
{ 
 int i=0,j=0; 
 for(j=0;j<(deg);j++) 
 { 
  for(i=0;i<8;i++) 
  { 
   GPIOA->DOUT=CCW[i]; 
   DrvSYS_Delay(50000); 
  } 
 } 
} 
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3.  ท าการ Compile โปรแกรม 
4.  Download Program ลงชุดทดลอง 
สังเกตผลการทดลองและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาอธิบายโปรแกรม 

 
 
 
 

ใหน้กัศึกษาเขียน Flow Chart ของโปรแกรม 
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ใหน้กัศึกษาท าการแกไ้ขโปรแกรม โดยให ้Stepping Motor หมุนเดินหนา้ 90 องศาถอยหลงั 180 
องศาและเดินหนา้ 360 องศา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่ 4   
เฉลยใบงานการทดลอง 

 
เฉลยใบงานที่ 1 การทดลองการแสดงผลออกทาง LED 
 
สังเกตผลการทดลองและบันทกึผลที่เกดิขึน้ 
 จากการทดลองการแสดงผลออกทาง LED ในชุดทดลองของ NUVOTON NUC140 จาก
โปรแกรมตวัอยา่งท่ีให้มา ท าให้เห็นว่า LED ติดและดบัเป็นจงัหวะตามการสั่งงานของโปรแกรม
โดย LED จะติดดวงแรกทางซา้ยมือจาก LED ทั้งหมด 4ดวง 
 
ให้นักศึกษาอธิบายโปรแกรม 
 โปรแกรมการติดดบัของ LED เร่ิมตน้การ #include "NUC1xx.h" เป็นการดึงไดเวอร์ของ
ชิป NUVOTON มาใชง้านเป็นค่าเร่ิมตม้จากนั้น #include "Driver\DrvSYS.h" ดึงค่าการใชง้านของ
ซิสเทม็ไดเวอร์ออกมาเพื่อตั้งค่าส่วนต่างๆภายในไอซี #include "Driver\DrvGPIO.h"เป็นเซ็ตค่าขา
การใชง้านท่ีอยูบ่นชุดทดลอง NUVOTON 
 ในชุดค าสั่ง main เร่ิมตน้ UNLOCKREG(); เป็นการปลดล็อกรีจิสเตอร์เพื่อเขา้ไปเซ็ตค่า 
ความเร็วของ CPU โดยเซ็ตค่าความเร็วในการท างานไวท่ี้ 48 MHz จากนั้นก็ท าการปิดรีจิสเตอร์ 
LOCKREG(); เร่ิมค าสั่ง LED ท างานโดยการเขียนโปรแกรมสั่งงานก าหนดอินพุตให้กับ 
DrvGPIO_Open(E_GPC, 12, E_IO_OUTPUT);เปิดการท างานโดยใชพ้อร์ตขา E 12 เป็นขา
เอาตพ์ุต DrvGPIO_ClrBit(E_GPC, 12); เป็นการเซ็ตค่าให้บิตเป็น 0 เพื่อให้หลอด LED ท างาน
จากนั้นหน่วงเวลาให้ LED แสดงผล และท าการเซ็ตบิตอีกคร้ัง DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 12);
เพื่อให ้LED ดบั และท างานต่อไปในโหมด while จนครบตามท่ีเขียนโปรแกรมไว ้
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เฉลย Flow chart ของโปรแกรม 
 

 

 

  

Start 

#include "NUC1xx.h" 

Init_LED(); 

while (1) 

#include "Driver\DrvSYS.h" 

#include "Driver\DrvGPIO.h" 

DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 12); 

DrvSYS_Delay(300000); 

DrvGPIO_ClrBit(E_GPC, 12); 

LOCKREG(); 

UNLOCKREG(); 

DrvSYS_Open(48000000); 

1 

1 

DrvSYS_Delay(300000); 

End 

No 

Yes 
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เฉลยใบงานแก้ไขโปรแกรม โดยให้ LED ติดดับ 4 ดวง 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "Driver\DrvUART.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
 
void Init_LED(); 
int main (void) 
{ 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 
Init_LED(); 
 
 while (1) 
 { 
  DrvGPIO_ClrBit(E_GPC, 12); 
  DrvSYS_Delay(300000); 
  DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 12); 
  DrvSYS_Delay(300000); 
  DrvGPIO_ClrBit(E_GPC, 13); 
  DrvSYS_Delay(300000); 
  DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 13); 
  DrvSYS_Delay(300000); 
  DrvGPIO_ClrBit(E_GPC, 14); 
  DrvSYS_Delay(300000);  
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  DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 14); 
  DrvSYS_Delay(300000); 
  DrvGPIO_ClrBit(E_GPC, 15); 
  DrvSYS_Delay(300000);  
  DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 15); 
  DrvSYS_Delay(300000); 
 } 
} 
void Init_LED() 
{ 
 DrvGPIO_Open(E_GPC, 12, E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_Open(E_GPC, 13, E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_Open(E_GPC, 14, E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_Open(E_GPC, 15, E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 12); 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 13); 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 14); 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPC, 15); 
} 
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เฉลยใบงานที่ 2 การทดลองการแสดงผลออกทาง 7-Segment  
สังเกตผลการทดลองและบันทกึผลที่เกดิขึน้ 
 
 จากการทดลองการแสดงผลออกทาง 7-Segment ในชุดลอง NUVOTON NUC140 จาก
โปรแกรมท่ีให้มาแสดงถึง 7-Segment ท่ีมีการท างาน โดยการการนับข้ึนจาก 0 ถึง 9 และเม่ือ
ครบรอบแลว้ก็จะมีการรีเซ็ตค่ากลบัมาเร่ิมนบั 0 ใหม่และนบัข้ึนไปแบบน้ีเร่ือยๆจบครบค าสั่งของ
โปรแกรมท่ีใหม้าในตวัอยา่งชุดการทดลอง 
 
ให้นักศึกษาอธิบายโปรแกรม 
 โปรแกรมการแสดงผลออกทาง 7-Segment เร่ิมตน้การ #include "NUC1xx.h" เป็นการดึง
ไดเวอร์ของชิป NUVOTON มาใชง้านเป็นค่าเร่ิมตม้จากนั้น #include "Driver\DrvSYS.h" ดึงค่าการ
ใชง้านของซิสเทม็ไดเวอร์ออกมาเพื่อตั้งค่าส่วนต่างๆภายในไอซี #include "Seven_Segment.h" เป็น
การเซ็ตค่าขา 7-Segment ท่ีอยูบ่นชุดทดลอง NUVOTON 
 ในชุดค าสั่ง main เร่ิมตน้ UNLOCKREG(); เป็นการปลดล็อกรีจิสเตอร์เพื่อเขา้ไปเซ็ตค่า 
ความเร็วของ CPU โดยเซ็ตค่าความเร็วในการท างานไวท่ี้ 48 MHz จากนั้นก็ท าการปิดรีจิสเตอร์ 
LOCKREG(); จากนั้นประกาศให ้7-Segment บิตสุดทา้ยท างานโดยใชค้  าสั่ง digit = value เพื่อเลือก
แสดงหลกั 7-Segment จากนั้นท าการเคลีย 7-Segment โดยใช้ค  าสั่ง close_seven_segment();เพื่อ
เป็นการเซ็ตค่าเร่ิมตน้ คือ 0 จากนั้นใชค้  าสัง่ show_seven_segment เพื่อแสดงตวัเลขตามท่ีโปรแกรม
ไว ้และท าการหน่วงเวลาการแสดงผลของ 7-Segment โดยใชค้  าสั่ง if(number>9) number=0; เป็น
ค าสัง่นบัข้ึนจาก 0 ถึง 9 และวนกลบัมาท่ี 0 ดงัเดิม 
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เฉลยใบงานที ่2 Flow chart ของโปรแกรม 

 

 

 

 

  

int32_t main (void) 

#include "NUC1xx.h" 

Start 

1 

close_seven_segment(); #include "Seven_Segment.h" 

LOCKREG(); #include "Driver\DrvSYS.h" 

#include "NUC1xx-
LB_002\LCD_Driver.h" 

DrvSYS_Open(48000000); 

UNLOCKREG(); 

int number=0,count=0; 

char num[16]; 

1 

while (1) 
No 

Yes 

if(number>9) number=0; 

while(count<50) 

End 
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void seg_display(int16_t 
value) 

digit = value; 

digit = value / 10; 

digit = value / 100; 

digit = value / 1000; 

int8_t digit; 

Start 

End 



86 

เฉลยใบงานที ่ 2  โปรแกรม 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "Seven_Segment.h" 
#include "NUC1xx-LB_002\LCD_Driver.h" 
 
void seg_display(int16_t value); 
int32_t main (void) 
{ 
 char num[16]; 
 int number=0,count=0; 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 

close_seven_segment(); 
 while(1)  
 { 
   
  { 
   seg_display(number); 
   count++; 
  } 
   count=0; 
   number++; 
   if(number>99) number=0; 
   while(count<50) 
  { 



87 

   seg_display(number); 
   count++; 
  } 
  count=0; 
  number++; 
 } 
} 
void seg_display(int16_t value) 
{ 

int8_t digit; 
  digit = value / 1000; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(3,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
  close_seven_segment(); 
  value = value - digit * 1000; 
  digit = value / 100; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(2,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
  value = value - digit * 100; 
  digit = value / 10; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(1,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
  value = value - digit * 10; 
  digit = value; 
  close_seven_segment(); 
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  show_seven_segment(0,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
}  
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เฉลยใบงานที่ 3 การทดลองการแสดงผลออกทาง Graphic LCD  
สังเกตผลการทดลองและบันทกึผลที่เกดิขึน้ 
 
 จากการทดลองการแสดงผลออกทาง Graphic LCD บนชุดทดลอง NUVOTON NUC140 
ท่ีมีจอแสดงผล Graphic LCD ท่ีขนาด 128x64 pixel ซ่ึงแสดงตวัอกัษรได ้16 ตวัอกัษรต่อหน่ึง
บรรทัดและมีบรรทัดทั้ งหมด 4 บรรทัด ให้แสดงค่าด้วยกันจากโปรแกรมท่ีให้มาเม่ือท าการ 
compile เสร็จแลว้ก็จะแสดงค าว่า Hello Welcom to ท่ีอยูบ่นบรรทดัแรกและบรรทดัท่ีสองจะแสดง
ค าว่า Microtroller lab จากการสังเกตท าให้เห็นว่าจะมีบรรทดัว่างอยู่อีกสองบรรทดัเพื่อท่ีจะใส่
โปรแกรมลงไปแสดงผลไดอี้ก 
 
ให้นักศึกษาอธิบายโปรแกรม 
 โปรแกรมการแสดงผลออกทาง Graphic LCD เร่ิมตน้การ #include "NUC1xx.h" เป็นการ
ดึงไดเวอร์ของชิป NUVOTON มาใชง้านเป็นค่าเร่ิมตม้จากนั้น #include "Driver\DrvSYS.h" ดึงค่า
ก า ร ใ ช้ ง า น ขอ ง ซิ ส เ ท็ ม ไ ด เ ว อ ร์ อ อ กม า เ พื่ อ ตั้ ง ค่ า ส่ ว น ต่ า ง ๆภ า ย ใน ไ อ ซี  #include 
"Driver\DrvGPIO.h"เป็นเซ็ตค่าขาการใชง้านท่ีอยูบ่นชุดทดลอง NUVOTON จากนั้นเลือกเซ็ตค่า
การใชง้านจอ LCD #include "NUC1xx-LB_002\LCD_Driver.h" เพื่อดึงไลบราล่ีของการแกไ้ขจอ 
LCD  
 ในชุดค าสั่ง main เร่ิมตน้ UNLOCKREG(); เป็นการปลดล็อกรีจิสเตอร์เพื่อเขา้ไปเซ็ตค่า 
ความเร็วของ CPU โดยเซ็ตค่าความเร็วในการท างานไวท่ี้ 48 MHz จากนั้นก็ท าการปิดรีจิสเตอร์ 
LOCKREG(); จากใหท้ าการแสดงผลจอ LCD โดยใชชุ้ดค าสั่ง print_lcd(0, "Hello Welcom to "); 
เป็นค าสั่งโดยให้แสดงค่าท่ีบรรทดัแรก จากนั้น print_lcd(1, "Microtroller lab");เพื่อให้แสดงค่า
บรรทดัท่ีสอง 
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เฉลยใบงานที ่3 Flow chart ของโปรแกรม 
 

 

 

 

  

Start 

int32_t main (void) 

#include "NUC1xx.h" 

1 

Initial_panel(); 

#include "Driver\DrvGPIO.h" 

LOCKREG(); 

#include "Driver\DrvSYS.h" 

#include "NUC1xx-
LB_002\LCD_Driver.h" 

DrvSYS_Open(48000000); 

UNLOCKREG(); 

clr_all_panel(); 

print_lcd 
(0, "Hello Welcom to "); 

End 

1 

print_lcd 
(1, "Microtroller lab"); 
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เฉลยใบงานที ่ 3  โปรแกรม 
 
#include <stdio.h> 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "NUC1xx-LB_002\LCD_Driver.h" 
 
int main(void) 
{ 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000);  
 LOCKREG();  
 
 Initial_panel();  
 clr_all_panel(); 
  
 print_lcd(0, "Hello Welcom to ");    
 print_lcd(1, "Microtroller lab"); 
 print_lcd(2, "SRIPATUM UNI.   "); 
 print_lcd(3, "BY SARGMET GROUP"); 
} 
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เฉลยใบงานที่ 4 การทดลองการรับค่าจาก Matrix Switch  
สังเกตผลการทดลองและบันทกึผลที่เกดิขึน้ 
 
 การทดลองการรับค่าจาก Matrix Switch ท่ีอยู่บนชุดทดลองนั้น จะมีขนาด 3x3 และมี
ปุ่มกดอยู่ 9 ปุ่มดว้ยกนัจากท่ีเขียนโปรแกรมจากตวัอย่างเสร็จแลว้ก็เห็น 7-segment สว่างข้ึนมา
จากนั้นลองกดปุ่มดูก็เห็นตวัเลขไปแสดงบน 7-Segment ท่ีอยูบ่นชุดลอง ตามค่าค่าตวัเลขท่ีกดไป
เช่นถา้กดปุ่มตรงกลางของปุ่มทั้งหมดก็จะแสดงตวัเลข 5 และเม่ือลองกดปุ่มสุดทา้ยก็จะแสดง
ตวัเลข 9 แทนตวัเลข 5 ท่ีเห็นอยูก่่อนหนา้น้ี 
 
ให้นักศึกษาอธิบายโปรแกรม 
 โปรแกรมการรับค่าจาก Matrix Switch เร่ิมตน้การ #include "NUC1xx.h" เป็นการดึงได
เวอร์ของชิป NUVOTON มาใชง้านเป็นค่าเร่ิมตม้จากนั้น #include "Driver\DrvSYS.h" ดึงค่าการใช้
งานของซิสเทม็ไดเวอร์ออกมาเพื่อตั้งค่าส่วนต่างๆภายในไอซี ไอซี #include "Seven_Segment.h" 
เป็นการเซ็ตค่าขา 7-Segment ท่ีอยูบ่นชุดทดลอง NUVOTON #include "scankey.h"เลือกรับค่าจาก 
Key Pad Switch ขนาด 3x3 
 ในชุดค าสั่ง main เร่ิมตน้ UNLOCKREG(); เป็นการปลดล็อกรีจิสเตอร์เพื่อเขา้ไปเซ็ตค่า 
ความเร็วของ CPU โดยเซ็ตค่าความเร็วในการท างานไวท่ี้ 48 MHz จากนั้นก็ท าการปิดรีจิสเตอร์ 
LOCKREG();เร่ิมตน้ get_number = Scankey(); เป็นการรอรับค่ามาจาก Key pad ถา้กดปุ่ม Key pad 
ปุ่มใดปุ่มนึง seg_display(number); โปรแกรมจะดูว่าเรากดปุ่มไหนตัวเลขอะไรและจะท าการ
แสดงผลไปยงั 7-Segment ท่ีอยูบ่นชุดทดลองโดยจะติดอยูต่รงท่ี 7-Segment บิตท่ี 0 หรือบิตสุดทา้ย 
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เฉลยใบงานที ่4 Flow chart ของโปรแกรม 
 

 

 

 

 

  

int32_t main (void) 

#include "NUC1xx.h" 

1 

get_number = Scankey(); 

#include "Seven_Segment.h" 

LOCKREG(); 

#include "Driver\DrvSYS.h" 

#include "scankey.h" 

DrvSYS_Open(48000000); 

UNLOCKREG(); 

OpenKeyPad(); 

int8_t 
number,get_number,click=0,s

et=0; 

while 

(1) 

No 

Yes 

if(get_number == 0) set=1; 

else if(get_number != 
0&&set==1) 

End 

Start 1 

seg_display(number); 

close_seven_segment(); 



94 

 

 

 

 

 

  

void seg_display(int16_t 
value) 

digit = value; 

digit = value / 10; 

digit = value / 100; 

digit = value / 1000; 

int8_t digit; 

End 

Start 
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เฉลยใบงานที ่ 4  โปรแกรม 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "DrvSYS.h" 
#include "Seven_Segment.h" 
#include "scankey.h" 
 
void seg_display(int16_t value); 
int32_t main (void) 
{ 
 int8_t number,get_number,click=0,set=0; 
 UNLOCKREG(); 

DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 OpenKeyPad(); 
 while(1) 
 { 
  get_number = Scankey(); 
  if(get_number == 0) set=1; 
  else if(get_number != 0&&set==1) 
   { 
    set=0; 
    if(click==0) 
     { 
      number = 0; 
      number = get_number; 
      click++; 
     } 
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    else if(click==1) 
     { 
      number = (number*10)+get_number; 
      click=0; 
     } 
   } 
  seg_display(number); 
  close_seven_segment(); 

} 
} 
void seg_display(int16_t value) 
{ 

int8_t digit; 
  digit = value / 1000; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(3,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
  close_seven_segment(); 
  value = value - digit * 1000; 
  digit = value / 100; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(2,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
  value = value - digit * 100; 
  digit = value / 10; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(1,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
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  value = value - digit * 10; 
  digit = value; 
  close_seven_segment(); 
  show_seven_segment(0,digit); 
  DrvSYS_Delay(5000); 
} 
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เฉลยใบงานที่ 5 การทดลองการแสดงผลออกทาง Buzzer  
สังเกตผลการทดลองและบันทกึผลที่เกดิขึน้ 
 
 จากการทดลองการแสดงผลออกทาง Buzzer ในชุดลองจะมีตวั Buzzer ขนาดเลก็อยูบ่นชุด
ทดลองดว้ยเพื่อท่ีง่ายและสะดวกในการส่งเสียงเตือน นากโปรแกรมท่ีใหม้านั้นแสดงใหเ้ห็นการส่ง
เสียงของ Buzzer ท่ีอยู่บนชุดทดลอง จะมีการส่งเสียงบ๊ีบเป็นจงัหวะตามท่ีโปรแกรมไวแ้ละก็ส่ง
เสียงไปแบบนั้นไม่มีหยดุจนกวา่จะปิดแหล่งจ่ายไฟใหก้บัชุดลอง 
 
ให้นักศึกษาอธิบายโปรแกรม 
 โปรแกรมการแสดงผลออกทาง Buzzer เร่ิมตน้การ #include "NUC1xx.h" เป็นการดึงได
เวอร์ของชิป NUVOTON มาใชง้านเป็นค่าเร่ิมตม้จากนั้น #include "Driver\DrvSYS.h" ดึงค่าการใช้
งานของซิสเทม็ไดเวอร์ออกมาเพื่อตั้งค่าส่วนต่างๆภายในไอซี #include "Driver\DrvGPIO.h"เป็น
เซ็ตค่าขาการใช้งานท่ีอยู่บนชุดทดลอง NUVOTON จากนั้นเลือกเซ็ตค่าการใช้งาน #include 
"Driver\DrvADC.h" เพื่อดึงไลบราล่ีของการแปลงอนาลอ็กเป็นดิจิตอล 
 ในชุดค าสัง่ main เร่ิมตน้ UNLOCKREG(); เป็นการปลดลอ็กรีจิสเตอร์เพื่อเขา้ไปเซ็ตค่า 
ความเร็วของ CPU โดยเซ็ตค่าความเร็วในการท างานไวท่ี้ 48 MHz จากนั้นกท็  าการปิดรีจิสเตอร์ 
LOCKREG();เซ็ตลอจิก DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,11); เลือกขาใชง้าน GPB 11 เป็นบิต 0 เพื่อให ้
BUZZER ท างานและหน่วงเวลาการส่งเสียงไว ้1 วนิาที จากนั้นกเ็ลือกเคลียบิตขานั้น 
DrvGPIO_SetBit(E_GPB,11); เพื่อเลือกปิดการท างานส่งเสียงของ BUZZER และหน่วงเวลา 1
วินาทีจากนั้นกจ็ะท างานวนต่อไปในลูป while 

  



99 

เฉลยใบงานที ่5 Flow chart ของโปรแกรม 
 

 

 

 

 

  

Start 1 

int32_t main (void) 

#include "NUC1xx.h" 

1 

DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,11); 

#include "Driver\DrvGPIO.h" 

LOCKREG(); 

#include "Driver\DrvSYS.h" 

#include "Driver\DrvADC.h" 

DrvSYS_Open(48000000); 

UNLOCKREG(); 

DrvGPIO_Open(E_GPB, 11, 
E_IO_OUTPUT); 

while (1) 
No 

Yes 

DrvSYS_Delay(100000); 

DrvGPIO_SetBit(E_GPB,11); 

End 

DrvSYS_Delay(100000);  
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เฉลยใบงานที ่ 5  โปรแกรม 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "Driver\DrvADC.h" 
 
int main (void) 
{ 
 UNLOCKREG(); 

DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 DrvGPIO_Open(E_GPB, 11, E_IO_OUTPUT); 
 while(1)  
 { 

DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,11); 
 DrvSYS_Delay(42000000); 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPB,11); 
 DrvSYS_Delay(42000000); 
 } 
}  



101 

เฉลยใบงานที่ 6 การทดลองการรับค่าจาก Variable Resistance  
สังเกตผลการทดลองและบันทกึผลที่เกดิขึน้ 
 
 จากการทดลองการรับค่าจาก Variable Resistance ท่ีมีอยู่บนชุดทดลองนั้น ก็จะเป็นตวั
ตา้นทานแบบปรับค่าได ้ท่ีจะแปลงค่าอนาลอ็กเป็นดิจิตอลและจากโปรแกรมท่ีให้มาแสดงให้เห็น
การปรับค่าเพื่อไปแสดงผลบน 7-Segment จากท่ีลองหมุนปรับค่าเร่ิมตน้จาก 0 และปรับข้ึนไป
เร่ือยๆจนสุดจะแสดงค่า 4095 จะเห็นวา่เป็นค่าสุดทา้ยท่ีแสดงผล 
 
ให้นักศึกษาอธิบายโปรแกรม 
 โปรแกรมการรับค่าจาก Variable Resistance เร่ิมตน้การ #include "NUC1xx.h" เป็นการดึง
ไดเวอร์ของชิป NUVOTON มาใชง้านเป็นค่าเร่ิมตม้จากนั้น #include "Driver\DrvSYS.h" ดึงค่าการ
ใชง้านของซิสเทม็ไดเวอร์ออกมาเพื่อตั้งค่าส่วนต่างๆภายในไอซี #include "Seven_Segment.h" เป็น
การเซ็ตค่าขา 7-Segment ท่ีอยูบ่นชุดทดลอง NUVOTON 
 ในชุดค าสั่ง main เร่ิมตน้ UNLOCKREG(); เป็นการปลดล็อกรีจิสเตอร์เพื่อเขา้ไปเซ็ตค่า 
ความเร็วของ CPU โดยเซ็ตค่าความเร็วในการท างานไวท่ี้ 48 MHz จากนั้นก็ท าการปิดรีจิสเตอร์ 
LOCKREG(); รับค่า ADC จากขา GPA 7 มาเก็บไวท่ี้ adc_value แลว้น ามาแสดงผลท่ี 7-Segment 
ซ่ึงค่า ADC จะมีขนาด 10 บิตจะแสดงค่าไดจ้าก 0 ถึง 4095  
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เฉลยใบงานที ่6 Flow chart ของโปรแกรม 
 

 

 

 

 

  

int32_t main (void) 

#include "NUC1xx.h" 

1 

Init ADC(); 

#include "Seven_Segment.h" 

LOCKREG(); 

#include "Driver\DrvSYS.h" 

SYSCLK-
>PWRCON.XTL12M_EN = 1; 

UNLOCKREG(); adc_value=ADC-
>ADDR[7].RSLT; 

while (1) 
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while(ADC-
>ADSR.ADF==0); 

ADC->ADSR.ADF=1; 

End 

SYSCLK-
>CLKSEL0.HCLK_S = 0; 

1 Start 

int32_t adc_value; 

seg_display(adc_value); 

ADC->ADCR.ADST=1; 
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void InitADC(void) 

GPIO initial 

Select Operation mode 

Enable and Select ADC clock source, 
and then enable ADC module 

Enable ADC interrupt 1; 

Select ADC channel 

Enable WDT module 

Start 

void seg_display 
(int16_t value) 

End 
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เฉลยใบงานที ่ 6  โปรแกรม 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "DrvSYS.h" 
#include "NUC1xx-LB_002\LCD_Driver.h" 
 
void InitADC(void); 
 
int32_t main (void) 
{ 
 char TEXT1[16]="ADC Value:      "; 
 UNLOCKREG(); 
 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 
 SYSCLK->CLKSEL0.HCLK_S = 0; 
 LOCKREG(); 
 InitADC(); 
 Initial_panel(); 
 clr_all_panel(); 
 print_lcd(0, "Smpl_ADC_VR1"); 
 
 while(1) 
 { 
  while(ADC->ADSR.ADF==0); 
  ADC->ADSR.ADF=1; 
  sprintf(TEXT1+10,"%4d",ADC->ADDR[7].RSLT); 
  print_lcd(1, TEXT1); 
  DrvSYS_Delay(20000); 
  ADC->ADCR.ADST=1; 



105 

 } 
} 
 
void InitADC(void) 
{ 
 GPIOA->OFFD|=0x00800000; 
 SYS->GPAMFP.ADC7_SS21_AD6=1; 
 SYSCLK->CLKSEL1.ADC_S = 2; 
 SYSCLK->CLKDIV.ADC_N = 1; 
 SYSCLK->APBCLK.ADC_EN = 1; 
 ADC->ADCR.ADEN = 1; 
 ADC->ADCR.DIFFEN = 0; 
 ADC->ADCR.ADMD   = 0; 
 ADC->ADCHER.CHEN = 0x80; 
 ADC->ADSR.ADF =1; 
 ADC->ADCR.ADIE = 1; 
 ADC->ADCR.ADST=1; 
} 
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เฉลยใบงานที่ 7 การทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT ควบคุม DC Motor  
สังเกตผลการทดลองและบันทกึผลที่เกดิขึน้ 
 
 จากการทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT ควบคุม DC Motor โดยสั่งโปรแกรมจากชุดทดลอง 
NUVOTON NUC140 ไปยงัชุดลอง ETT เพื่อควบคุมมอเตอร์ จากโปรแกรมตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็น
ถึงการหมุนของมอเตอร์ท่ีหมุนไปทางขวาและทางซา้ยสลบักนัไปเร็วมากจนตาเปล่ามองไม่ทนัแต่
ยงัมีเซ็นเซอร์ท่ีอยูบ่นชุดทดลองช่วยใหเ้ห็นทิศทางของการหมุนในตอนเร่ิมตน้อยู ่
 
ให้นักศึกษาอธิบายโปรแกรม 
 โปรแกรมการทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT ควบคุม DC Motor เร่ิมตน้การ #include 
"NUC1xx.h" เป็นการดึงไดเวอร์ของชิป NUVOTON มาใชง้านเป็นค่าเร่ิมตม้จากนั้น #include 
"Driver\DrvSYS.h" ดึงค่าการใช้งานของซิสเท็มไดเวอร์ออกมาเพื่อตั้ งค่าส่วนต่างๆภายในไอซี 
#include "Driver\DrvGPIO.h"เป็นเซ็ตค่าขาการใชง้านท่ีอยูบ่นชุดทดลอง NUVOTON 
 ในชุดค าสั่ง main เร่ิมตน้ UNLOCKREG(); เป็นการปลดล็อกรีจิสเตอร์เพื่อเขา้ไปเซ็ตค่า 
ความเร็วของ CPU โดยเซ็ตค่าความเร็วในการท างานไวท่ี้ 48 MHz จากนั้นก็ท าการปิดรีจิสเตอร์ 
LOCKREG(); จากนั้นสั่งให้มอเตอร์เดินหน้า DrvGPIO_SetBit(E_GPA,0); เป็นการเคลียบิต โดย
ให ้GPA 0 ท างานโดยใหม้อเตอร์หมุนไปทางดา้นหนา้ DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1);เป็นการเซ็ตค่า
ใหม้อเตอร์หยดุการท างาน DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0); เป็นการสั่งใหม้อเตอร์ท างานในหารหมุน
ถ อ ย ห ลั ง  DrvGPIO_SetBit(E_GPA,1); สั่ ง ใ ห้ เ ค ลี ย บิ ต ก า ร ท า ง า น ใ ห้ ม อ เ ต อ ร์ ห ยุ ด 
DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0); DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1); เป็นค าสัง่ใหม้อเตอร์หยดุการท างานทั้ง
โปรแกรม  
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เฉลยใบงานที ่7 Flow chart 
 
 
 
 
 

  

int32_t main (void) 

#include "NUC1xx.h" 

1 

clr_all_panel(); 

#include " Driver\DrvGPIO.h" 

LOCKREG(); 

#include "Driver\DrvSYS.h" 

DrvSYS_Open(48000000); 

UNLOCKREG(); 

DrvSYS_Delay(45000000); 

InitGPIO(); 

Forward(); 

Initial_panel(); 

Backward(); 

DrvSYS_Delay(45000000); 

1 Start 

Stop(); 

2 
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  while (1) 

No 

Yes 

End 

1 

Forward(); 

DrvSYS_Delay(45000000); 

Stop(); 

Backward(); 

DrvSYS_Delay(45000000); 

Start 

void InitGPIO() 

DrvGPIO_Open(E_GPA,0-3, 
E_IO_OUTPUT); 

DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0-3); 

void Forward() 
void Backward() 

void Stop() 

DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0); 

DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3); 

DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2); 

DrvGPIO_SetBit(E_GPA,1); 

End 
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เฉลยใบงานที ่ 7  โปรแกรม 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
#include "NUC1xx-LB_002\LCD_Driver.h" 
 
void InitGPIO(); 
void Forward(); 
void Backward(); 
void Stop(); 
 
int main (void) 
{ 
 UNLOCKREG(); 
 DrvSYS_Open(48000000); 
 LOCKREG(); 
 Initial_panel(); 
 clr_all_panel(); 
 InitGPIO(); 
 Forward();  
 DrvSYS_Delay(45000000); 
 Backward(); 
 DrvSYS_Delay(45000000); 
 Stop(); 
 while(1) 
 { 
  Forward(); 
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  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Forward(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Forward(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Stop(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Stop(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Backward(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Backward(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Stop(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
  Stop(); 
  DrvSYS_Delay(45000000); 
 } 
} 
void InitGPIO() 
{ 
 DrvGPIO_Open(E_GPA,0,E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_Open(E_GPA,1,E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_Open(E_GPA,2,E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_Open(E_GPA,3,E_IO_OUTPUT); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2); 
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 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3); 
} 
void Forward() 
{ 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPA,0);  
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1); 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3); 
} 
void Backward() 
{ 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0);  
 DrvGPIO_SetBit(E_GPA,1); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2); 
 DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3); 
} 
void Stop() 
{ 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,0);  
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2); 
 DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3); 
} 
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เฉลยใบงานที่ 8 การทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT ควบคุม Stepper Motor  
สังเกตผลการทดลองและบันทกึผลที่เกดิขึน้ 
 
 จากการทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT ควบคุม Stepper Motor โดยการสัง่โปรแกรมผา่น
ทางชุดทดลอง NUVOTON NUC140 เพื่อไปควบคุมการท างานของ Stepper Motor โดยให ้Stepper 
Motor ท างานตามโปรแกรมท่ีสัง่ไวจ้ากตวัอยา่งโปรแกรมท่ีใหม้านั้นจะสงัเกตไดว้า่ Stepper Motor
จะหมุนตามเขม็นาฬิกาไปทีละสเตป็จนครบรอบ 360 องศาตามท่ีตั้งโปรแกรมไวจ้ากนั้น Stepper 
Motor จะหมุนกลบัทางเป็นการทวนเขม็นาฬิกาไปทีละสเตป็ดงัเดิมจนครบ 180 องศาตามท่ีตั้งไว้
ในโปรแกรมและจะหยดุการท างานลง 
 
ให้นักศึกษาอธิบายโปรแกรม 
 
 โปรแกรมการทดลองร่วมกบัชุดทดลอง ETT ควบคุม Stepper Motor เร่ิมตน้การ #include 
"NUC1xx.h" เป็นการดึงไดเวอร์ของชิป NUVOTON มาใชง้านเป็นค่าเร่ิมตม้จากนั้น #include 
"Driver\DrvSYS.h" ดึงค่าการใช้งานของซิสเท็มไดเวอร์ออกมาเพื่อตั้ งค่าส่วนต่างๆภายในไอซี 
#include "Driver\DrvGPIO.h"เป็นเซ็ตค่าขาการใชง้านท่ีอยูบ่นชุดทดลอง NUVOTON 
 ในชุดค าสั่ง main เร่ิมตน้ UNLOCKREG(); เป็นการปลดล็อกรีจิสเตอร์เพื่อเขา้ไปเซ็ตค่า 
ความเร็วของ CPU โดยเซ็ตค่าความเร็วในการท างานไวท่ี้ 48 MHz จากนั้นก็ท าการปิดรีจิสเตอร์ 
LOCKREG(); CW_MOTOR(d360); เป็นการสั่งให้ Step Motor เดินหนา้ตามเขม็นาฬิกาหน่ึงรอบ 
360 องศา CCW_MOTOR(d180); เป็นค าสั่งให ้Step Motor ถอยหลงัทวนเขม็นาฬิกามา 180 องศา 
โดยท่ี Step Motor เ ดินหน้ามีความละเอียดในการหมุนทีละ Step ดัง น้ี  CW[8] =
{0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08}; และ Step การเดินถอยหลัง CCW[8]=
{0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09}; เม่ือเร่ิมท างานโปรแกรมจะสัง่ใหห้มุนไปทีละ Step 
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เฉลยใบงานที ่8 Flow chart 
 
 
 
 
 

  
int main (void) 

#include "NUC1xx.h" 

1 

unsigned char CCW[8] 

#include " Driver\DrvGPIO.h" 

#define d45  12/8 

#include "Driver\DrvSYS.h" 

#define d90  12/4 

#define d180 12/2 

CCW_MOTOR(d180); 

CW_MOTOR(d360); 

unsigned char CW[8] 

#define d360 12 

1 Start 

End 
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for(i=0;i<8;i++) 

void CW_MOTOR 
(uint16_t deg) 

for(j=0;j<(deg);j++) 

GPIOA->DOUT=CW[i]; 

int i=0,j=0; 

Start 

DrvSYS_Delay(50000); 

End 
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for(i=0;i<8;i++) 

void CCW_MOTOR 
(uint16_t deg) 

for(j=0;j<(deg);j++) 

GPIOA->DOUT=CCW[i]; 

int i=0,j=0; 

DrvSYS_Delay(50000); 

End 

Start 
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เฉลยใบงานที ่ 8  โปรแกรม 
 
#include "NUC1xx.h" 
#include "Driver\DrvGPIO.h" 
#include "Driver\DrvSYS.h" 
 
#define d360 12 
#define d180 12/2 
#define d90  12/4 
#define d45  12/8 
 
unsigned char CW[8] ={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08}; 
unsigned char CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09}; 
 
void CW_MOTOR(uint16_t deg); 
void CCW_MOTOR(uint16_t deg); 
 
int main (void) 
{  
 CW_MOTOR(d90); 
 CCW_MOTOR(d180); 
 CW_MOTOR(d360); 
} 
 
void CW_MOTOR(uint16_t deg) 
{ 
 int i=0,j=0; 
 for(j=0;j<(deg);j++) 
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 { 
 for(i=0;i<8;i++) 
  { 
  GPIOA->DOUT=CW[i]; 
  DrvSYS_Delay(50000); 
  } 
 } 
} 
void CCW_MOTOR(uint16_t deg) 
{ 
 int i=0,j=0; 
 for(j=0;j<(deg);j++) 
 { 
  for(i=0;i<8;i++) 
   { 
   GPIOA->DOUT=CCW[i]; 
   DrvSYS_Delay(50000); 
   } 
 } 
} 



 

บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาการทดลองท่ี 1 ท าใหท้ราบถึงการแสดงผลบนหลอด LED ในชุดทดลองและ
ขาการใชง้าน LED ท่ีอยูบ่นชุดลอง ว่าจะสั่งงานแบบไหนไดบ้า้ง และอยากให้น าไปพฒันาต่อยอด
ไปใชก้บัชุดขบั LED ท่ีอยูบ่นชุดทดลอง ETT LAB3A และตวัอยา่ง LED รูปแบบประเภทอ่ืนๆและ
ควรน าขอ้มูลท่ีไดม้าเผยแพร่ต่อไป 
 การทดลองท่ี 2 การศึกษา 7 Segment หรือ LED แสดงผลตวัเลขแบบ 7 ส่วน ท าใหท้ราบถึง
การท่ีจะน าไปใชง้านประยุกตเ์ขา้อุปกรณ์แสดงผลแบบดิจิตอลไดท่ี้แสดงผลในรูปแบบตวัเลข ท า
ใหง่้ายท่ีจะน าไปพฒันาต่อยอดการใชง้านในการแสดงผลแบบหลายหลกัพร้อมๆกนัได ้
 การทดลองท่ี 3 การใชง้าน LCD (Graphic LCD) ท าใหท้ราบถึงขอ้มูลของจอ LCD ท่ีอยูบ่น
ชุดทดลอง ว่ามีขนาดก่ีตวัอกัษร ก่ีบรรทดัและสามารถแสดงผลเป็นแอนิเมชั่นไดเ้พียงแค่น าไป
พฒันาต่อยอดว่าจอแสดงผลการท างานอย่างไรก่ีดอท และแสดงผลแบบไหนจากขอ้มูลท่ีอยู่แลว้
เพื่อท่ีจะไดมี้ตวัอยา่งท่ีหลากหลายข้ึนจากคู่มือเล่มน้ี 
 การทดลองท่ี 4 การใชง้าน Key Pad Switch เป็นศึกษาการรับค่าจาก Key Pad Switch ท่ีอยู่
บนชุดทดลองท่ีมีขนาด 3x3 โดยในการทดลองใหท้ าการแสดงตวัเลข 1-9  เม่ือรับค่าจาก Key Pad 
Switch และไปแสดงผลบนชุดทดลอง 7 Segment และอยากให้น าไปศึกษาต่อเพื่อแสดงผลบนจอ 
LCD หรือการท าฟังกช์ัน่อ่ืนท่ีรับค่าจาก Key Pad Switch  
 การทดลองท่ี 5 การแสดงผลออกทาง BUZZER ในตวัอยา่งการทดลองจะแสดงใหเ้ป็นถึง
การท างานของ BUZZER แบบเบ้ืองต้นเพียงแค่ส่งเสียงเตือนเม่ือโปรแกรมท างาน เน่ืองจาก
การศึกษาในโปรแกรมชุดน้ีมีเวลาท่ีจ ากดัจากหลายๆอยา่งจึงอยากใหผู้ท่ี้สนในน าไปพฒันาต่อยอด
เพื่อเป็นอุปกรณ์เพื่อนภยัหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีใช ้BUZZER เขา้มาแสดงผล 
 การทดลองท่ี 6 การใชง้าน Variable Resistance เป็นการทดลองรับค่าอนาล็อกเขา้มา
แสดงผลยงัชุดทลองโดยท่ีชุดทดลองจะรับค่าจาก 0 Vถึง 5 Vและแปลงค่าแสดงไดล้ะเอียดถึง 10 
บิต 4095 ค่า เหมาะท่ีจะน าไปท าการเก็บค่าขอ้มูลรูปแบบต่างๆเพื่อเปรียบเทียบตารางแสดงผลการ
ทดสอบในชุดโปรแกรมท่ีจะพฒันาในภายภาคหนา้ 
 การทดลองท่ี 7 การต่อใชง้านร่วมกบัชุดทดลอง ETT LAB3A ในการทดลองน้ีเป็นการ
ทดลองควบคุม DC motor ท่ีอยูใ่นชุดทดลองของ ETT ท่ีมีอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการไมโครคอลโทรล
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เลอร์เพื่อทดสอบโปรแกรมคุม DC motor สั่งการไดห้รือไม่โดยใหท้ าการเดินหนา้และถอยหลงัจาก
โปรแกรมเบ้ืองตน้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรถเดินตามเส้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมไดอี้กดว้ย 
 การทดลองท่ี 8 การต่อใชง้านร่วมกบัชุดทดลอง ETT LAB3A เพื่อใชใ้นการควบคุม 
Stepping Motor จากการทดลองควบคุม Stepping Motor ท าไดท้ราบว่าเม่ือสั่งให้เร่ิมท างานตาม
จงัหวะเดินหนา้ 360 องศาและถอยหลงั 180 องศานั้น Stepping Motor จะท างานขาดไปจงัหวะนึง 
ซ่ึงอาจจะมีปัญหาหากน าไปใชก้บังานท่ีตอ้งการความละเอียดอยา่งมาก แต่เพื่อการศึกษาโปรแกรม
การควบคุมกจ็ะไม่เป็นปัญหาในหารใชง้าน Stepping Motor 
 จากการศึกษาชุดทดลอง NUVOTON NUC140 ไดท้ราบขอ้มูลต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุดทดลองท่ี
นอกเหนือจากท่ีเคยทราบมาจากการศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ท่ีมีอยู่ในแลปการ
ทดลอง ไดศึ้กษาโปรแกรม Keil Uvision4 ท่ีใชก้บัชุดทดลอง NUVOTON ตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึง
การแอดไลบราร่ีเขา้ไปในโปรแกรมซ่ึงการแอดไลบราร่ีน้ีมีความยุง่ยากและซปัซอ้น ท าใหมี้ปัญหา
บา้งในการท าแลปการทดลองข้ึนมา เน่ืองจากไลบราร่ีบางส่วนติดดีบคั ในการเขียนโปรแกรมก็จะ
ไม่ค่อยมีปัญหาสามารถน าโปรแกรมมาประยกุตใ์ชง้านกนัได ้
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