
1

อปุกรณ์เช่ือมต่อ
การจดัการกบั 1



2หลอด LED เอาตพ์ตุดิจิตอลอย่างง่าย



3ค าสัง่ส่งค่าออกเอาตพ์ตุดิจิตอล

out(ch,state);

ส่งค่าสถานะ(state)  0 หรือ 1

ออกไปยังต าแหน่งขา (ch)ทีร่ะบุ

เช่น  out(17,1);



4ตวัอย่าง : ไฟกะพริบ

#include <ipst.h>

void setup(){ }

void loop(){

out(17,1);

delay(100);

out(17,0);

delay(100);

}



5ก าหนดเสียง : ล าโพงเปียโซ

C1
10/16V

SP1
Piezo
speaker

S
+

K1
SOUND

• ใช้ล าโพงเปียโซ มีอิมพีแดนซ์ 32W

• มีค่าความถ่ีย่าน 300Hz ถึง 3000 Hz

ZX-SPEAKER



6การต่อล าโพงเปียโซ

ต่อช่อง 16

ZX-SPEAKER



7ค าสัง่สร้างเสียง

beep : ก าเนิดเสียงความถ่ี 500 Hz นาน 100 มิลลิวินาที

beep(ch);

sound : ก าเนิดเสียงตามความถ่ีและช่วงเวลาท่ีก าหนด
sound(ch,freq,time);

freq ก ำหนดค่ำควำมถีเ่สยีง

time ก ำหนดชว่งเวลำก ำเนิดเสยีง มลิลวินิำที



8ตวัอย่าง : สร้างเสียง 1

#include <ipst.h>

void setup(){

}
void loop(){

beep(19);

delay(1000);

}

สร้างสญัญาณเสียงต๊ิดทุกๆ 1 วินาที
(ความถ่ีเสียง 500 Hz ดงันาน 0.1 วินาที)



9ตวัอย่าง : สร้างเสียง 2
#include <ipst.h>

void setup(){

}
void loop(){

sound(19,1200,500);

delay(1000);

}

สร้างสญัญาณเสียงความถ่ี 1200 Hz ดงันาน 0.5 วินาที
เว้นทุกๆ 1 วินาที



10สวิตช ์OK

กดเป็น True

ไม่กดเป็น False



11ค าสัง่ sw_OK()

sw_OK() ตรวจสอบสวิตช ์OK บน IPST-SE 
1 (True) เม่ือกดสวิตช์
0 (False) เม่ือไม่กดสวิตช์

หมายเหต ุการกดสวติชท์ าใหค้า่ทีอ่่านไดจ้าก Knob มคีา่เป็น 0
ตวัอย่าง

if(sw_OK())

{

beep(19);

}

ผลลพัธ์ เมือ่กดสวติชม์เีสยีงออกล ำโพง



12ค าสัง่ sw_OK_press()

วนรอกดสวิตช ์OK เม่ือปล่อยสวิตช ์จะกระโดดไปท าค าสัง่บรรทดัถดัไป

ตวัอย่าง

sw_OK_press();  

beep(19);

ผลลพัธ์ : รอกดสวติช์ เมือ่กดสง่เสยีงออกล ำโพง



13ฟังกช์ัน่ OK()

1. แสดงข้อความท่ีหน้าจอ
2. รอจนกระทัง่กดสวิตช ์OK
3. ท างานค าสัง่ถดัไป

#include <ipst.h>

void setup(){

OK();

}

void loop(){

}

ตวัอย่าง



14สวิตช ์SW1



15ค าสัง่ sw1()

sw1() ตรวจสอบสวิตช์ SW1 บน IPST-SE 
1 (True) เม่ือกดสวิตช์
0 (False) เม่ือไม่กดสวิตช์

ตัวอย่าง
if(sw1())

{

out(17,1);

}



16ค าสัง่ sw1_press()

วนรอกดสวิตช ์SW1 เม่ือปล่อยสวิตช ์จะกระโดดไปท าค าสัง่บรรทดัถดัไป

ตวัอย่าง

sw1_press();  

beep(19);

ผลลพัธ์ : รอกดสวติช์ SW1 เมือ่กดสง่เสยีงออกล ำโพง



17แบบทดสอบ 4

สวิตช์
OK และ SW1

เขียนโปรแกรม ใช้สวิตช ์OK เปิด ใช้สวิตช ์SW1 ปิด



18แผงวงจรสวิตช์ : ZX-SWITCH01

กดสวิตช์ = ลอจิก “0”
ไม่กด = ลอจิก “1”



19ฟังกช์ัน่ : in()
อ่านค่าขาดิจิตอลจากพอรต์ใดๆ ของบอรด์ IPST-SE

in(ch);

ch คือขาพอรต์ท่ีต้องการอ่านค่าอินพตุ
การคืนค่า คืนค่าสญัญาณดิจิตอลของต าแหน่งขาพอรต์ท่ี
อ่าน มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านัน้



20ทดสอบเขียนโปรแกรมกบั ZX-Switch01



21โมดลู LED8



22วงจรของโมดลู LED8



23การเช่ือมต่อโมดลู LED8 กบั IPST-SE



24ฟังกช์ัน่ LED8()

ส่งข้อมูล 1 ไบต์ไปยังบอร์ด LED8 

LED8(pin,dat);

pin ขาพอร์ตที่ต้องการตดิต่อ
dat ข้อมูล 1 ไบต์ที่จะส่ง 

ค่า 0 LED ดบัหมด 
ค่า 255 LED ติดทัง้หมด

128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1255
0



25

#include <ipst.h>

byte x=1;

void setup(){}

void loop(){

x=1;

while(x<128){

LED8(20,x); x=x*2; 

delay(200);

}
while(x>1){

LED8(20,x); x=x/2; 

delay(200);

}
}

ตวัอย่าง ไฟว่ิงด้วยโมดลู LED8



26ปุ่ มปรบัค่าอะนาลอก knob()

หมนุเพ่ือปรบัค่า
80-1023



27

glcd แสดงข้อความท่ีจอ GLCD ได้ 21 ตวั 16 บรรทดั (size 1) 
รปูแบบ

glcd(x,y,*p,...)

พารามิเตอร์
x คือต าแหน่งบรรทดัมีค่าตัง้แต่ 0-15
y คือต าแหน่งตวัอกัษรมีค่าตัง้แต่ 0-24
*p คือข้อความท่ีต้องการน ามาแสดง

ค่าพิเศษ
%d แสดงตวัเลขจ านวนเตม็ในช่วง -32,768 ถึง 32,767
%h แสดงตวัเลขฐานสิบหก
%b แสดงตวัเลขฐานสอง
%l แสดงตวัเลขจ านวนเตม็ในช่วง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
%f แสดงผลตวัเลขจ านวนจริง (แสดงทศนิยม 3 หลกั)

ค าสัง่ GLCD



28การแสดงผลค่าตวัเลขด้วย glcd

glcd(0,0,"%d",100);

ค่าพิเศษ
%d แสดงตวัเลขจ านวนเตม็ในช่วง -32,768 ถึง 32,767
%h แสดงตวัเลขฐานสิบหก
%b แสดงตวัเลขฐานสอง
%l แสดงตวัเลขจ านวนเตม็ในช่วง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
%f แสดงผลตวัเลขจ านวนจริง (แสดงทศนิยม 3 หลกั)



29ค าสัง่ knob()
knob ใช้อ่านค่าตวัต้านทานปรบัค่าได้บน IPST-SE 
ท างานเหมือน ค าสัง่ analog(7) ค่าอยู่ในช่วง 80-1023

ตวัอย่าง

int val=0;

val=knob();

glcd("%d",val);



30ค าสัง่ knob(x)

รปูแบบ
knob(x);  โดย x คือค่า Scale

การคืนค่า
ค่าท่ีอ่านได้จาก knob มีค่าระหว่าง 0 ไปจนถึงค่า x

ตวัอย่าง

int val=0;

val=knob(180);

glcd("%d ",val);

หน้าจอ glcd แสดงค่าตวัเลข 0-180



31ค าสัง่ knob(x,y)

รปูแบบ
knob(x,y); 

x คือค่า Scale ช่วงเร่ิมต้น
y คือค่า Scale ช่วงท้าย

ตวัอย่าง
glcd(1,1,"%d ",knob(10,90));

หน้าจอจะแสดงค่า 10-90 ตามการหมุน knob()



32ตวัอย่าง bar graph เมื่อปรบั knob
#include <ipst.h> // include file for IPST-SE

int x;

void setup(){

setTextSize(3);

}
void loop(){

glcd(1,0,"%d  ",knob(128));

glcdFillRect(0,80,knob(128),10,GLCD_RED);

glcdFillRect(knob(128),80,128-knob(128),10,GLCD_BLACK);

}



33แผงวงจร ตวัต้านทานปรบัค่าได้

ตวัต้านทานปรบัค่าได้แบบตวันอน

ตวัต้านทานปรบัค่าได้แบบเล่ือน สญัลกัษณ์



34แผงวงจร ตวัต้านทานปรบัค่าได้



35ฟังกช์ัน่ analog()

อ่านค่าอะนาลอกจากต าแหน่งพอรต์ท่ีระบ ุ(A0-A6)

analog(ch);

ch คือขาพอรต์อะนาลอก (A0-A6) : ระบเุฉพาะตวัเลข

ผลลพัธ์ : คำ่ 0-1023 (10 บติ) จำกต ำแหน่งขำพอรต์ทีต่อ้งกำร



36แผงวงจรตรวจจบัแสง ZX-LDR

GND

+V

OUT

LDR

R2
4k7

ใช้ตรวจจบัแสงสว่าง เลือกเอาตพ์ตุได้ 2 แบบคือ

แรงดนัเอาตพ์ตุเพ่ิม  เม่ือแสงตกกระทบมากขึน้

แรงดนัเอาตพ์ตุลดลง เม่ือแสงตกกระทบมากขึน้



37สวิตชเ์ปิดไฟกลางคืน



38ตวัอย่าง : ไฟฉายสัง่เปิด/ปิดไฟ
#include <ipst.h>

int x,y=0;

void setup(){}

void loop(){

x=analog(6);

glcd(0,0,"LDR=%d  ",x);

if(x<200){

while(analog(6)<200);delay(300);

if(y==0){

out(16,1); y=1;

}
else{

out(16,0);y=0;

} } }



39ตวัอย่าง : โปรแกรมนับคนเข้าห้องสมดุ

#include <ipst.h>

int x,y=0;

void setup(){setTextSize(3);}

void loop(){

x=analog(6);

glcd(0,0,"LDR=%d  ",x);

if(x<200){

while(analog(6)<200);delay(300);

y++;

glcd(2,0,"%d ",y);

} }



40ไอซีวดัอณุหภมิู MCP9701

แรงดนัเอาต์พุตเปล่ียนแปลง 19.5mV/องศา
ค านวณจากค่าอะนาลอกทีอ่่านได้ จากสูตร
Temp = (val x 0.25) - 20.51

val ค่าอะนาลอกทีอ่่านได้จาก IPST-SE



41ค าสัง่ sw_ok_press()



42ไอซีวดัอณุหภมิู MCP9701



43การส่ือสารอนุกรม UART

UART1



44ค าสัง่ส าหรบัส่ือสารอนุกรม

uart_available() ถ้ามีข้อมูลถูกป้อนเข้ามาเงื่อนไขเป็นจริง

uart_getkey() รับค่าข้อมูล 1 ไบต์

uart ส่งข้อมูลหลายๆ ไบต์ออกไป

uart_putc ส่งข้อมูลออกไปตัวเดียว

uart1_available() ถ้ามีข้อมูลถูกป้อนเข้ามาเงื่อนไขเป็นจริง

uart1_getkey() รับค่าข้อมูล 1 ไบต์

uart1 ส่งข้อมูลหลายๆ ไบต์ออกไป

uart1_putc ส่งข้อมูลออกไปตัวเดียว



45ตวัอย่าง : รบัค่าจากคอมพิวเตอร ์ LED

#include <ipst.h>

byte x;

void setup(){ setTextSize(4); }
void loop(){

if(uart_available()){

x=uart_getkey();

glcd(1,1,"%h  ",x);

if(x=='a'){out(17,1);}

else if(x=='b'){out(17,0);}

}
}



46

บอดเรตต้องเท่ากบั 9600

การเปิดหน้าต่าง Serial monitor



47ส่ือสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร ์2 บอรด์



48

#include <ipst.h>

int x;

void setup(){

}
void loop(){

if(uart1_available()){

x=uart1_getkey();

glcd(1,1,"%d ",x);

}
}

ตวัอย่างการรบั และ ส่งข้อมลู

ภาครบั
#include <ipst.h>

int x=0;

void setup(){}

void loop(){

uart1_putc(x);

x++;  

delay(300);

}

ภาคส่ง



49


