บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการ
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ได้จดั ให้มีส่วนประกอบภายใน เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผใู้ ช้ เช่น ไทเมอร์ /เคาเตอร์ พอร์ตอนุกรม (Serial Port) และสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ บาง
ตัว อาจมีส่วนอื่น เพิ่มเติ มเข้ามาอีก เช่ นเบอร์ AT80C515, AT80C535 มีวงจรแปลงสัญญาณ
อนาล็อกเป็ นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter)
2.1.1 คุณสมบัตทิ ั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51
ไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์น้ นั จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ในที่น้ ี จะขออ้าง
ถึงเบอร์ AT89S52 ของบริ ษทั Atmel ซึ่งเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต มีคุณสมบัติดงั นี้
- มีหน่วยความจาแบบแฟลช (Flash Memory) ขนาด 8 กิโลไบท์
- โปรแกรมผ่านพอร์ตอนุกรมมาตรฐาน SPI (SPI Serial Interface)
- สามารถเขียนโปรแกรมและลบซ้ าได้นบั 1000 ครั้ง
- มีหน่วยความจาแบบ EEPROM ขนาด 2 กิโลไบต์
- สามารถเขียนโปรแกรมและลบซ้ าได้นบั 100,000 ครั้ง
- ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 5 โวลต์ (ทางานในช่วง 4-6 โวลต์)
- ทางานด้วยสัญญาณนาฬิกาตั้งแต่ 0-24 MHz
- สามารถป้ องกันหน่วยความจาได้ 3 ระดับ
- มีหน่วยความจาข้อมูล (RAM) ขนาด 256 ไบต์
- มี 32 บิตอิสระสามารถเข้าถึงระดับบิตได้
- มีไทเมอร์ / เคาเตอร์ขนาด 16-bit ทั้งหมด 2 ตัว
- รองรับอินเตอร์รัปต์ได้ 8 แหล่ง
- สามารถสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมได้ดว้ ย UART Channel
- มีโหมดการทางานแบบ Low Power Idle และ Power Down สาหรับการประหยัดพลังงาน
- มี Watchdog Timer เพื่อให้การทางานของระบบสามารถ Reset ได้อตั โนมัติ
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(T2) P 1.0
(T2 EX) P 1.1
P 1.2
P 1.3
P 1.4
P 1.5
P 1.6
P 1.7
RST
( RXD ) P 3.0
( TXD ) P 3.1
( INT0 ) P 3.2
( INT1 ) P 3.3
( T0 )P 3.4
( T1 )P 3.5
( RD )P 3.6
( WR )P 3.7
XTAL2
XTAL1
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

VCC
P 0.0 (AD0)
P 0.1 (AD1)
P 0.2 (AD2)
P 0.3 (AD3)
P 0.4 (AD4)
P 0.5 (AD5)
P 0.6 (AD6)
P 0.7 (AD7)
EA/VPP
ALE / PROG
PSEN
P 2.7 (A15)
P 2.6 (A14)
P 2.5 (A13)
P 2.4 (A12)
P 2.3 (A11)
P 2.2 (A10)
P 2.1 (A9)
P 2.0 (A8)

P1.0-P1.7
C
R

P3.0-P3.7
XTAL
C

Microcontroller MCS-51

2.1.2 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 (เบอร์ AT89S52)
การจัดเรี ยงขาของ MCS-51 (เบอร์ AT89S52) เป็ นไปตามรู ปที่ 2.1
P0.0-P0.7
D0-D7
A0-A7

P2.0-P2.7
A8-A15

C

รูปที่ 2.1 การจัดขาของ MCS-51 (เบอร์ AT89S52)
- VCC ต่อไฟเลี้ยง (Supply Voltage 5 v)
- GND ต่อกราวด์ (Ground)
- Port 0 (P0.0-P0.7) เป็ นพอร์ต 2 ทิศทางขนาด 8 บิตสามารถทางานได้ 2 หน้าที่คือเป็ น
พอร์ตอินพุตเอาต์พุตทัว่ ไป และใช้เป็ นพอร์ตสาหรับติดต่อกับหน่วยความจาภายนอกคือ
รับส่งข้อมูล และกาหนดแอดเดรสไบต์ต่า (A0-A7)
- Port 1 (P1.0-P1.7) เป็ นพอร์ต 2 ทิศทางขนาด 8 บิต มีการต่อตัวต้านทานพูลอัพ (Pull-up
Resistor) ไว้ภายใน ทาหน้าที่เป็ นพอร์ตอินพุตเอาต์พุตทัว่ ไป นอกจากนี้ยงั ใช้งานเป็ นขา
อินพุตเอาต์พุตของไทเมอร์ 2
- Port 2 (P2.0-P2.7) เป็ นพอร์ต 2 ทิศทางขนาด 8 บิต มีการต่อตัวต้านทานพูลอัพ (Pull-up
Resistor) ไว้ภายใน สามารถทางานได้ 2 หน้าที่คือเป็ นพอร์ตอินพุตเอาต์พุตทัว่ ไป และใช้
เป็ นพอร์ตสาหรับติดต่อกับหน่วยความจาภายนอกคือรับส่งข้อมูล และกาหนด แอดเดรส
ไบต์สูง (A8-A15)
- Port 3 (P3.0-P3.7) เป็ นพอร์ต 2 ทิศทางขนาด 8 บิตและ มีการต่อตัวต้านทานพูลอัพ
(Pull-up Resistor) ไว้ภายใน ทาหน้าที่คือเป็ นพอร์ตอินพุตเอาต์พุตทัว่ ไป ยังใช้งานเป็ น
สัญญาณควบคุมการติดต่อกับหน่วยความจา การอินเตอร์รัปต์ และอื่นๆ
- RST เป็ นขาอินพุตที่ใช้รับสัญญาณสาหรับรี เซ็ตซีพีย ู ซีพียจู ะถูกรี เซ็ตเมื่อขานี้เป็ นลอจิก
“1” นาน 2 แมชินไซเคิล หรื อ 24 ไซเคิลของสัญญาณนาฬิกา
- ALE/PROG ทาหน้าที่เป็ นขาเอาต์พุตเมื่อซีพียตู อ้ งการติดต่อกับหน่วยความจาภายนอกจะ
ทาการส่งสัญญาณพัลส์ออกมาที่ขานี้เพื่อทาการแอดเดรสไบต์ต่าของหน่วยความจา
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ภายนอก และขานี้จะเป็ นอินพุตเมื่ออยูใ่ นระหว่างโปรแกรมแฟลช
- PSEN เป็ นขาเอาต์พุตใช้ในการติดต่อกับหน่วยความจาโปรแกรมภายนอกคือเมื่อซีพียทู า
การประมวลผลกับหน่วยความจาภายนอกขานี้จะแอคทีฟสองครั้ง
- EA/VPP เป็ นขาเอาต์พุตและต้องการลอจิก “0” เพื่อยอมให้ซีพียสู ามารถเข้าถึง
หน่วยความจาภายนอกได้ซ่ึงอยูท่ ี่ตาแหน่ง 0000H ถึง FFFFH นอกจากนี้แล้วขานี้ยงั ใช้
รับไฟ 12 โวลต์เพื่อใช้ในระหว่างที่ทาการโปรแกรมแฟลช
- XTAL1 เป็ นขาอินพุตของวงจรออสซิลเลเตอร์แอมปลิไฟเออร์ และยังเป็ นอินพุตของ
วงจรกาเนิดสัญญาณนาฬิกาภายใน
- XTAL2 เป็ นขาเอาต์พุตของวงจรออสซิลเลเตอร์ แอมปลิไฟเออร์
2.1.3 สัญลักษณ์และคาสั่งของ MCS-51 เป็ นไปตามตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์และคาสั่งของ MCS-51
สัญลักษณ์
Rn
@Ri
Direct

Bit
#Data
#Data16
Rel
Addr11

ความหมาย
หมายถึง รี จีสเตอร์ใช้งานทัว่ ไป R0-R7 ที่ถกู เลือกใช้ในขณะนั้น
หมายถึง รี จีสเตอร์ใช้งานทัว่ ไป R0 หรื อ R1 ที่เข้าถึงข้อมูลได้โดยอ้อม
หมายถึง ข้อมูลขนาด 8 บิต ที่ใช้กาหนดค่าตาแหน่งหน่วยความจา
สาหรับเก็บข้อมูลภายใน ประกอบด้วยหน่วยความจาเก็บข้อมูลทัว่ ไป
ตาแหน่ง 0 - 127 และ หน่วยความจา เก็บข้อมูลที่ใช้เป็ นรี จีสเตอร์ใช้งาน
เฉพาะ ตาแหน่ง 128 – 255
หมายถึง ค่าตาแหน่งของบิตข้อมูลในหน่วยความจาที่เข้าถึงในระดับบิต
หมายถึง ข้อมูลขนาด 8 บิตที่กาหนดในคาสัง่
หมายถึง ข้อมูลขนาด 16 บิตที่กาหนดในคาสัง่
หมายถึง ค่าตาแหน่งหน่วยความจาขนาด 8 บิต ที่คิดแบบมีเครื่ องหมาย
ในคาสัง่ SJMP และการกระโดดแบบมีเงื่อนไขทุกคาสัง่
หมายถึง ค่าตาแหน่งหน่วยความจาขนาด 11 บิต ใช้เป็ นค่าตาแหน่ง
หน่วยความจาปลายทาง (ภายในขอบเขต 2048 ตาแหน่ง) ในคาสัง่
AJMP และ ACALL
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ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์และคาสั่งของ MCS-51 (ต่อ)
สัญลักษณ์
Addr16

ความหมาย
หมายถึง ค่าตาแหน่งหน่วยความจาขนาด 16 บิต ใช้เป็ นค่าตาแหน่ง
หน่วยความจาปลายทาง (ภายในขอบเขต 65536 ตาแหน่ง) ในคาสัง่
LJMP และ LCALL
คาสัง่
ความหมาย
MOV A,Rn
ย้ายข้อมูลจาก Rn ไป A
MOV A,direct
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจา Direct ไป A
MOV A,@Ri
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ นตาแหน่ง Ri ไป A
MOV A,#Data
ย้ายค่าคงที่ 8 บิตไปเก็บที่ A
MOV Rn,A
ย้ายข้อมูลจาก A ไป Rn
MOV Rn,Direct
ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจา Direct ไป Rn
MOV Direct,A
ย้ายข้อมูลจาก A ไปยังหน่วยความจา Direct
MOV Direct,Rn
ย้ายข้อมูลจาก Rn ไปยังหน่วยความจา Direct
MOV Direct,Direct ย้ายข้อมูลระหว่างหน่วยความจาภายใน
MOV Direct,@Ri ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ นตาแหน่ง Ri ไปยังหน่วยความจา
Direct
MOV Direct,#Data ย้ายค่าคงที่ 8 บิต ไปยังหน่วยความจา Direct
MOV @Ri,A
ย้ายข้อมูลใน A ไปยังหน่วยความจา Ri
MOV @Ri,Direct ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจา Direct ไปยังหน่วยความจา Ri
MOV @Ri,#Data
ย้ายค่าคงที่ 8 บิต ไปยังหน่วยความจา Ri
MOV DPTR,#Data16 ย้ายค่าคงที่ 16 บิต ไปยัง DPTR
MOVC A,@A+DPTR ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาข้อมูลที่สมั พัทธ์กบั DPTR ไปยัง A
MOVC A,@A+PC ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาข้อมูลที่สมั พัทธ์กบั PC ไปยัง A
MOVX A,@Ri
ย้ายข้อมูลจากหน่วยอินพุตที่เก็บอยูใ่ นตาแหน่ง Ri ไปยัง A
MOVX A,@DPTR ย้ายข้อมูลจากหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ นตาแหน่ง DPTR ไปยัง A
MOVX @Ri,A
ย้ายข้อมูลที่เก็บอยูใ่ น A ไปยังหน่วยเอาต์พุตตาแหน่ง Ri
MOVX @DPTR,A ย้ายข้อมูลที่เก็บอยูใ่ น A ไปยังหน่วยความจาตาแหน่ง DPTR
MOV C,Bit
ย้ายค่า Bit ไปยัง Carry Flag

8

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์และคาสั่งของ MCS-51 (ต่อ)
คาสัง่
MOV Bit,C
JNC Rel
JC Rel
JB Bit,Rel
JNB Bit,Rel
JBC Bit,Rel

ความหมาย

ย้ายค่าแฟล็ก Carry ไปยัง Bit
กระโดด ถ้าค่าแฟล็ก Carry เป็ น 0
กระโดด ถ้าค่าแฟล็ก Carry เป็ น 1
กระโดด ถ้าค่า Bit เป็ น 1
กระโดด ถ้าค่า Bit เป็ น 0
กระโดด ถ้าค่า Bit เป็ น 1 และเปลี่ยนค่า Bit เป็ น 0
กระโดดไปยังตาแหน่งที่สมั พัทธ์กบั ตาแหน่งปัจจุบนั ถ้าหากค่า A เป็ น
JZ Rel
ค่า 00H
กระโดดไปยังตาแหน่งที่สมั พัทธ์กบั ตาแหน่งปัจจุบนั ถ้าหากค่า A ไม่
JNZ Rel
เป็ นค่า 00H
เปรี ยบเทียบค่า A กับหน่วยความจา Direct และกระโดดไปยังตาแหน่งที่
CJNE A,Direct,Rel
สัมพัทธ์กบั ตาแหน่งปัจจุบนั ถ้าค่าไม่เท่ากัน
เปรี ยบเทียบค่า A กับค่าคงที่ และกระโดดไปยังตาแหน่งที่สมั พัทธ์กบั
CJNE A,#Data,Rel
ตาแหน่งปัจจุบนั ถ้าค่าไม่เท่ากัน
เปรี ยบเทียบค่า Rn กับค่าคงที่ และกระโดดไปยังตาแหน่งที่สมั พัทธ์กบั
CJNE Rn,#Data,Rel
ตาแหน่งปัจจุบนั ถ้าค่าไม่เท่ากัน
เปรี ยบเทียบค่าใน Ri กับค่าคงที่ และกระโดดไปยังตาแหน่งที่สมั พัทธ์
CJNE @Ri,#Data,Rel
กับตาแหน่งปัจจุบนั ถ้าค่าไม่เท่ากัน
ลดค่าใน Rn และกระโดดไปยังตาแหน่งที่สมั พัทธ์กบั ตาแหน่งปัจจุบนั
DJNZ Rn,Rel
ถ้าค่าไม่เป็ น 0
ลดค่าในหน่วยความจา Direct และกระโดดไปยังตาแหน่งสัมพัทธ์กบั
DJNZ Direct,Rel
ตาแหน่งปัจจุบนั ถ้าค่าไม่เป็ น 0
SJMP Rel
กระโดดไปยังตาแหน่งสัมพัทธ์กบั ตาแหน่งปัจจุบนั
AJMP Addr11
กระโดดไปยังตาแหน่งจากค่าแอดเดรส 11 บิต
LJMP Addr16
กระโดดไปยังตาแหน่งจากค่าแอดเดรส 16 บิต
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ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์และคาสั่งของ MCS-51 (ต่อ)
คาสัง่
JMP @A+DPTR
ACALL Addr11
LCALL Addr16
RET
RETI
INC A
INC Rn
INC Direct
INC @Ri
INC DPTR
DEC A
DEC Rn
DEC Direct
DEC @Ri
DEC DPTR
MUL AB
DIV AB
DA A
ADD A,Rn
ADD A,Direct
ADD A,@Ri
ADD A,#Data
ADDC A,Rn
ADDC A,Direct
ADDC A,@Ri

ความหมาย
กระโดดไปยังตาแหน่งที่สมั พัทธ์กบั A+DPTR
ไปทาโปรแกรมย่อยจากค่าแอดเดรส 11 บิต
ไปทาโปรแกรมย่อยจากค่าแอดเดรส 16 บิต
สิ้นสุดการทาโปรแกรมย่อย แล้วกลับไปยังตาแหน่งถัดไปที่กระโดดมา
สิ้นสุดการทาโปรแกรมย่อย อินเตอร์รัปท์
เพิ่มค่าใน A
เพิ่มค่าใน Rn
เพิ่มค่าในหน่วยความจา Direct
เพิ่มค่าในหน่วยความจาที่ตาแหน่ง Ri
เพิ่มค่าใน DPTR
ลดค่าใน A
ลดค่าใน Rn
ลดค่าในหน่วยความจา Direct
ลดค่าในหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ น Ri
ลดค่าใน DPTR
คูณ A กับ B แล้วเก็บค่าใน BA
หาร A กับ B แล้วเก็บค่าใน A เก็บเศษใน B
ทา Decimal Adjust ค่าใน A
บวกค่า Rn กับ A
บวกค่าในหน่วยความจา Direct กับ A เก็บผลลัพธ์ใน A
บวกค่าในหน่วยความจาตาแหน่ง Ri กับ A เก็บผลลัพธ์ใน A
บวกค่าคงที่ 8 บิต กับ A เก็บผลลัพธ์ใน A
บวกค่า Rn กับ A พร้อมแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน A
บวกค่าในหน่วยความจา Direct กับ A พร้อมแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์
ใน A
บวกค่าในหน่วยความจาตาแหน่ง Ri กับ A พร้อมแฟล็ก Carry เก็บ
ผลลัพธ์ใน A
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ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์และคาสั่งของ MCS-51 (ต่อ)
คาสัง่
ADDC A,#Data
SUBB A,Rn
SUBB A,Direct
SUBB A,@Ri
SUBB A,#Data
CLR A
CPL A
RL A
RLC A
RR A
RRC A
SWAP A
PUSH Direct
POP Direct
CLR C
CLR Bit
SETB C
SETB bit
CPL C
CPL Bit
ORL C,Bit
ORL C,/Bit
ANL C,Bit
ANL C,/Bit

ความหมาย
บวกค่าคงที่ 8 บิต กับ A พร้อมแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน A
ลบค่า Rn กับ A พร้อมแฟล็ก Borrow เก็บผลลัพธ์ใน A
ลบค่าในหน่วยความจา Direct กับ A พร้อมแฟล็ก Borrow เก็บผลลัพธ์ใน A
ลบค่าในหน่วยความจาที่เก็บอยูใ่ น Ri กับ A พร้อมแฟล็ก Borrow เก็บ
ผลลัพธ์ใน A
ลบค่าคงที่ 8 บิต กับ A พร้อมแฟล็ก Borrow เก็บผลลัพธ์ใน A
ทาค่าใน A ให้เป็ นศูนย์
กลับค่าบิตใน A เป็ นตรงข้ามทุกบิต
หมุนบิตใน A ไปทางซ้าย 1 บิตและบิต 0 เป็ นค่าจากบิต 7
หมุนบิตใน A ไปทางซ้าย 1 บิตและค่าจากบิต 7 นาไปเก็บในแฟล็ก
Carry และบิตที่อยูใ่ นแฟล็ก Carry ไปเป็ นบิตที่ 0
หมุนบิตใน A ไปทางขวา 1 บิตและบิต 7 เป็ นค่าจากบิต 0
หมุนบิตใน A ไปทางขวา 1 บิตและค่าจากบิต 0 นาไปเก็บในแฟล็ก
Carry และบิตที่อยูใ่ นแฟล็ก Carry ไปเป็ นบิตที่ 7
สลับค่าสี่บิตซ้ายกับสี่บิตขวาภายใน A
ย้ายข้อมูลหน่วยความจา Direct ไปเก็บยัง Stack
ย้ายข้อมูลจาก Stack ไปยังหน่วยความจา Direct
ทาค่าแฟล็ก Carry ให้เป็ น 0
ทาค่า Bit ให้เป็ น 0
ทาค่าแฟล็ก Carry ให้เป็ น 1
ทาค่า Bit ให้เป็ น 1
กลับค่าแฟล็ก Carry ให้เป็ นตรงข้าม
กลับค่า Bit ให้เป็ นตรงข้าม
OR ค่า Bit กับแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน C
OR ค่า Not Bit กับแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน C
AND ค่า Bit กับแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน C
AND ค่า Not Bit กับแฟล็ก Carry เก็บผลลัพธ์ใน C
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2.2 ภาษา C
ภาษา C เป็ นภาษาระดับ กลาง (Middle Language) ที่ น ามาเขี ย นเป็ นโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์ หรื อใช้เป็ นภาษาในการโปรแกรมทางระบบ (System Programming) ภาษา
C มีความสามารถเหมือนภาษาแอสแซมบลี (Assembly) คือมีคาสัง่ ที่สามารถเข้าถึง บิต , ไบต์ และ
ตาแหน่งต่างๆ ของหน่วยความจาของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ได้ แต่ มีวิธีก ารเขี ยนโปรแกรมง่ ายเหมือนกับภาษาระดับสูงทัว่ ไป ซึ่ งในการเขี ย น
โปรแกรมภาษา C จะแบ่งเป็ นเมนูชุด ค าสั่งต่ างๆ ที่ใช้ในการเขี ย นโปรแกรม และมีก ารนิ ย าม
แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ สาหรับการเรี ยกใช้ ซึ่งแต่ละเมนูจะประกอบไปด้วย คาสัง่ เรี ยงกันเป็ นกลุ่ม และ
แต่ละเมนูจะมีชื่อกากับไว้เพื่อเรี ยกทางาน โดยเมนูหลักจะมีชื่อว่า “Main ( )” เป็ นส่ วนหัวที่ใช้ใน
การเริ่ มเขียนโปรแกรม และเมนูในส่วนทีเหลือจะเรี ยกเป็ นฟังก์ชนั โดยในแต่ละฟังก์ชนั ประกอบไป
ด้วยชุดคาสัง่ ต่างๆ
2.2.1 ประเภทของข้อมูลในภาษา C
ในภาษา C นั้นได้มีการแบ่งกลุ่มของชนิดข้อมูลออกเป็ น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ
2.2.1.1 ข้อมูลที่เป็ นเลขจานวนเต็ม (Integer Type) ชนิดข้อมูลแบบนี้ มักเป็ นตัวเลขที่
เป็ นจานวนเต็ม เช่น ค่าของ 10, 20, 15, -5, 0, -1 เป็ นต้น
2.2.1.2 ข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร (Character Type) ชนิ ดข้อมูลแบบนี้ มกั นิ ยมใช้ ในการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร เช่น A, B, C, a,b,c, ก, ข, ค, เป็ นต้น
2.2.1.3 ข้อมูลชนิ ดอื่นๆ (Other Type) เป็ นชนิ ด ข้อมูล ที่ นอกเหนื อไปจาก 3 ชนิ ด
ข้างต้นอันได้แก่ตวั แปรอาร์เรย์ (Array) และตัวแปรแบบพอยน์เตอร์ (Pointer)
2.2.1.4 ข้อมูลที่เป็ นตัวเลขนั้นจะมี่รูปแบบเฉพาะอีก 2 แบบ คือ ชนิดของข้อมูลที่มีค่าได้
ทั้งค่าลบ และค่าบวก หรื อที่เรี ยกว่า “Signed” กับชนิ ดของข้อมูลที่เก็บได้เฉพาะตัวเลขจานวนเต็ม
ศูนย์กบั ค่าที่เป็ นค่าบวกเท่านั้น หรื อที่เรี ยกว่า “Unsigned”
ตารางที่ 2.2 ขนาดของบิตทีใ่ ช้ และช่ วงค่าจานวนตัวเลขของแต่ละบิต
ชนิด
Int
Unsigned
Char

ขนาด(บิต)
16
16
8

Unsigned Char

8

ช่วงของค่าที่เก็บ
-32,768 ถึง 32,767
0 ถึง 65,535
-128 ถึง127และใช้เก็บตัวเก็บ
อักษร
ถึง 255 และใช้เก็บตัวเก็บอักษร
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ส่วนตัวแปรแบบอื่นๆ ที่มีใช้ในภาษานั้นได้แก่
1. ชนิดข้อมูบลแบบอาร์เรย์ (Array Type) ตัวแปรชนิ ดนี้ จะมีขนาดเท่ากับจานวนชุดของ
อาร์เรย์คูณกับขนาดของชนิดข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์น้ นั
2. ชนิดของข้อมุลแบบพอยน์เตอร์ (Pointer Type) ตัวแปรชนิดนี้จะเป็ นตัวแปรที่ทาหน้าที่
ชี้ หรื อเรี ยกได้ว่าตัวแปรชนิ ดนี้ จะเป็ นตัวเก็บค่าของแอดเดรสของตัวแปรอื่นๆ ปกติในโปรแกรม
ภาษา C จะมีตวั แปรแบบตัวชี้โดยมีขนาด 4 ไบต์ หรื อ 32 บิต
2.2.2 นิพจน์ในภาษา C
นิพจน์ (Expression) หรื อประโยคกระทาการในภาษา c นั้น เรี ยกได้ว่าเป็ นภาษาที่เต็มไป
ด้วยเครื่ องหมายพิเศษมากมาย ทั้งนี้เพราะเพื่อความยืดหยุ่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นนั่ เอง ดังนั้น
การที่สามารถเข้าใจเครื่ องหมายต่างๆ ที่สามารถจะนามาประยุกต์ใช้กบั ภาษา C ได้เหมาะสมมากขึ้น
และเนื่ องจากมีเครื่ องหมายดาเนิ นการมากมาย จึง ได้ทาการแบ่งกลุ่มเครื่ องหมายต่างๆ ออกเป็ น
กลุ่มๆ ดังต่อไปนี้
2.2.2.1เครื่ องหมายการดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์
เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้ในการคานวณทางภาษา C ซึ่งได้แก่ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 เครื่องหมายที่ใช้ ในการคานวณทางภาษา C
เครื่ องหมาย
+
*
/
%

ความหมาย
บวก (Add)
ลบ (Subtract)
คูณ (Multiply)
หารแบบไม่เอาเศษมาใช้ (Div)
หารแบบเอาเศษจากการหารมาใช้ (Mod)

2.2.2.2 เครื่ องหมายที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ
เครื่ องหมายในกลุ่มนี้ มักจะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข หรื อใช้ในการวนรอบเท่านั้น เวลา
ใช้ระวังจะสับสนกับเครื่ องหมายในกลุ่มอื่นๆ ด้วย
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ตารางที่ 2.4 เครื่องหมายที่ใช้ ในการเปรียบเทียบสาหรับภาษา C
เครื่ องหมาย
=
!=
!
&&
>=
<=
II
<
>

ความหมาย
เท่ากับ
ไม่เท่ากัน
ตรงกันข้าม (Not)
และ (And)
มากกว่า หรื อ เท่ากับ
น้อยกว่า หรื อ เท่ากับ
หรื อ (OR)
น้อยกว่า
มากกว่า

2.2.2.3 เครื่ องหมายดาเนินการทางบิต
เครื่ องหมายกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับการนาค่าตัวเลขฐานสอง มาทาการกระทาต่อกันแบบทีละ
บิตซึ่งเครื่ องหมายที่เกี่ยวข้องนั้นได้แก่ในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 เครื่องหมายที่ใช้ ดาเนินการทางบิตสาหรับภา C
เครื่ องหมาย
&,I
^
<<
>>
~

ความหมาย
การ AND บิต และ การ OR บิต
การ XOR บิต
เลื่อนบิตไปทางซ้าย (Left Shift)
เลื่อนบิตไปทางขวา (Right Shift)
ทา One ‘s Complement (Inverse)

2.2.2.4 เครื่ องหมายที่ใช้ในการแปลงค่า
เครื่ องหมายเหล่านี้ จะใช้ในการถ่ายคาไปมาของตัวแปร แต่จะไม่ใช้เครื่ องหมายเหล่านี้ กบั
การตรวจเงื่อนไขดังความหมายในตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 เครื่องหมายที่ใช้ ในการแปลงค่าสาหรับภาษา C
เครื่ องหมาย
=
++
+=
-=
*=
/=
%=
&=
I=

ความหมาย
นาค่าทางขวามาให้ทางซ้าย
เพิ่มค่าขึ้น 1
ลดค่าลง 1
เพิ่มค่าเท่ากับค่าทางขวา
ลดค่าเท่ากับค่าทางขวา
นาตัวเองคูณกับค่าทางขวา
นาตัวเองหารกับค่าทางขวา
นาตัวเองหารเอาค่าเศษกับค่าทางขวา
นาตัวเองมาทาการ AND กับค่าทางขวา
นาตัวเองมาทาการ OR กับค่าทางขวา

2.2.3 รู ปแบบในการเขียนโปรแกรมภาษา C
ในการเขียนซอร์ สโค้ด (Source Code) โปรแกรมภาษา C นั้น สามารถแบ่งลาดับการสั่ง
การ หรื อลาดับที่ตอ้ งทาได้คร่ าวๆ ดังนี้
ลาดับที่ 1. ทาการเรี ยกไฟล์ที่เก็บชื่อฟังก์ชนั ที่ตอ้ งใช้ในโปรแกรม โดยสั่งว่า #Include ชื่อ
ไฟล์ .h
ลาดับที่ 2. ทาการสร้างตัวแปรภายนอกที่ตอ้ งการใช้
ลาดับที่ 3. เขียนฟังก์ชนั ที่ทาหน้าที่เป็ น โปรแกรมหลัก ซึ่ งมีชื่อว่า “Main ( )” ที่ ตอ้ ง
กาหนดเป็ นชื่อนี้เพราะว่า ในภาษา C นั้นได้ถกู กาหนดว่า โปรแกรมจะเริ่ มทางานในฟังก์ชนั ที่ชื่อว่า
“Main” ก่อนเป็ นลาดับแรก ซึ่งรู ปแบบของฟังก์ชนั ในภาษา C เป็ นดังนี้
ชนิดค่าที่คืนกลับ ชื่อฟังก์ชนั (ค่าที่ส่งให้ฟังก์ชนั )
ดังนั้นฟังก์ชนั ที่ชื่อว่า “Main” สามารถเขียนออกมาได้ดงั นี้
“Main ( )”
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2.2.3.1 เงื่อนไขและการวนรอบ
สิ่งที่ทาให้ภาษา C สะดวกต่อการเขียนโปนแกรมมากกว่าภาษาแอสแซมบลี ก็คือเรื่ องของ
การสร้ า งเงื่ อ นไขในการทางานกับการวนรอบการทางาน ถ้า ต้อ งการทางานในส่ ว นที่ มี ก าร
ตรวจสอบเงื่อนไขและการวนรอบมากๆ จานวนของรี จิสเตอร์ ก็อาจจะไม่พอ ทาให้ตอ้ งอาศัยการ
ของหน่ วยความจ าเอาไว้เป็ นที่เก็บข้อมูลในการวนรอบการทางาน และคาสั่งที่มีไว้สาหรับการ
ตรวจสอบเงื่อนไขและการวนรอบนั้น ในภาษาแอสแซมบลีก็ตระเตรี ยมเอาไว้ให้แค่เพียงพอสาหรับ
การใช้งานแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผูเ้ ขี ยนโปรแกรมเท่าไรนัก เมื่อการเขียนโปรแกรมที่
ซับซ้อนมากๆ โอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่ องของการออกแบบการใช้รีจิสเตอร์ก็อาจจะเกิดขึ้น ปัญหา
เหล่านี้ จะลดลงเมื่อทาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C เนื่ องจากภาษา C มีโครงสร้างของการ
ตรวจสอบเงื่อนไขและการวนรอบ ที่เป็ นธรรมชาติมากกว่าภาษาแอสแซมบลี แต่ตอ้ งระวังในเรื่ อง
ของหน่วยความจาการที่ใช้หน่วยความจาเกินกว่าที่ออกแบบไว้อาจจะเกิดขึ้นในภาษา C ได้เพราะว่า
ภาษา C ก็คือโปรแกรมที่ถกู แปลงมาจากภาษาแอสแซมบลี โดยมีเงื่อนไขที่ใช้อยูใ่ นภาษา C ก็คือ
2.2.3.2 เงื่อนไข If
If เป็ นคาสัง่ แรกที่ตอ้ งทาความรู้จกั ทั้งนี้เทื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขการทางานคาสัง่ if จะ
เข้าถึงรู ปแบบการตรวจสอบเงื่อนไขและการวนรอบในรู ปแบบต่างๆ ได้ดว้ ยหลักการทางานของ
คาสัง่ If ก็คือ ทาการตรวจสอบเงื่อนไขในวงเล็บที่อยูต่ ่อจาก If ว่าเงื่อนไขนั้นเป็ นจริ ง (ผลลัพธ์ของ
เงื่ อนไขเป็ น “1”) หรื อไม่ ก็จ ะทางานตามค าสั่งที่ ต่ อจาก If โดยรู ปแบบการใช้ If นั้น มีอยู่
หลากหลายมาก ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ๆ ด้วยกัน 4 รู ปแบบดังต่อไปนี้
รู ปแบบที่ 1
If (เงื่อนไข) {คาสัง่ ที่ตอ้ งการให้ทาเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง}
ในรู ปแบบนี้จะเป็ นการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็ นจริ งตามที่กาหนดหรื อไม่ถา้ ใช้จึงจะกระทาคาสั่ง
ภายใต้ {…} ไป
Else
เงื่อนไข
True
คาสัง่

รูปที่ 2.2 ผังการทางานโดยใช้ คาสั่ง If
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การใช้ If ในรู ปแบบที่ 1 นี้จะเห็นว่าเน้นการตรวจสอบให้เงื่อนไขมีค่าเป็ นจริ งเท่านั้นแต่ถา้
เกิ ด ผลลัพ ธ์ที่อ อกมาแล้ว นั้น เป็ นเท็จ หรื อไม่เ ป็ นจริ ง ตามเงื่ อนไข ก็ จ ะถูก ข้ามไป แต่ ในบาง
โปรแกรมนั้น ผูเ้ ขียนอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มด้วยว่าเมื่อไม่เป็ นจริ งจะเป็ นอย่างไร ด้วยเหตุน้ ี ใน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงนั้น จะเตรี ยมความสามาถรองรับเงื่อนไขที่ซบั ซ้อนเอาไว้แล้ว
ซึ่งจะขอกล่าวรายละเอียดในแบบต่างๆ ต่อไป
รู ปแบบที่ 2
If (เงื่อนไข) {คาสั่งที่ ตอ้ งการให้ทาเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง } Else {คาสั่งที่ตอ้ งการให้ทาเมื่อ
เงื่อนไขเป็ นเท็จ} ในรู ปแบบที่ 2 นี้ แตกต่างกับรู ปแบบที่ 1 ตรงที่มีการใช้คาสั่ง Else มารองรับใน
กรณี ที่เงื่อนไขของ If ไม่เป็ นจริ ง นั้นคือ เมื่อโปรแกรมเริ่ มทางานก็จะตรวจสอบเงื่อนไขของ If ได้
ผลลัพธ์เป็ นจริ งก็จะทาในส่ วนของ “คาสั่งที่ตอ้ งการให้ทาเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง” พอเสร็ จก็จะออก
จากการตรวจสอบเงื่อนไข แต่ถา้ เงื่อนไขของ If เป็ นเท็จ โปรแกรมก็จะกระโดดมาทาในส่ วนของ
Else หรื อคาสั่งในส่ วนของ “คาสั่งที่ต ้องการให้ทาเมื่อเงื่อนไขเป็ นเท็จ ”ผังการทางานของคาสั่ง
แสดงในภาพที่ 2.3

เงื่อนไข

Else

True
คาสัง่ 1

คาสัง่ 2

รูปที่ 2.3 ผังการทางานโดยใช้ คาสั่ง If / Else
2.2.3.3 การใช้ Switch
การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย Switch นั้นจะแตกต่างจากการใช้ If ทั้งนี้ เพราะ Switch นั้นจะ
นาค่าจากตัวแปรที่ผเู้ ขียนโปรแกรมกาหนดไปทาการเปรี ยบเทียบกับค่าที่ตอ้ งการตรวจสอบ ถ้า
ตรงกัน ก็จะทางานภายใต้เงื่อนไขนั้น เมื่อตรวจสอบเสร็ จ ก็จะไปตรวจสอบเงื่ อนไขเลื่อยๆ จน
สุดท้ายถ้าไม่ตรงกับค่าใดเลยก็จะไปทาในส่ วนของ Default การใช้ Switch จะมีคาสั่งคู่การทางาน
อีก 2 คาสัง่ คือ Continue และ Break
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รู ปแบบของคาสัง่ “Switch” เป็ นดังนี้
Switch (ตัวแปรที่เราจะนามาทดสอบ)
Case ค่าคงที่ 1 : คาสัง่ ที่ทาเป็ นจริ ง 1
Case ค่าคงที่ 2 : คาสัง่ ที่ทาเป็ นจริ ง 2
Case ค่าคงที่ 3 : คาสัง่ ที่ทาเป็ นจริ ง n
Default : คาสัง่ เมื่อเป็ นกรณี อื่น
จากรู ปแบบด้านบนจะมีหลักการทางานคือ นาค่าของ “ตัวแปรที่จะนามาทดสอบ” มาทา
การตรวจสอบว่ามีค่าเท่ากับ “ค่าคงที่ 1 ” หรื อไม่ถา้ ใช่ก็จะทา “คาสัง่ ที่ทาเมื่อเป็ นจริ ง 1 ” เสร็ จแล้ว
ก็จะไปตรวจสอบ “ค่าคงที่ 2 ” ถ้าเท่ากันก็จะทา “คาสัง่ ที่ทาเมื่อเป็ นจริ ง 2 ” และจะตรวจสอบเช่นนี้
ไปเรื่ อยๆ และถ้าไม่เป็ นจริ ง หรื อไม่เท่ากันกับค่าใดๆ ตาม “Case” เลย ก็จะทาที่ส่วนของ “Default”
ส่วนคาสัง่ “Break” หมายความว่าเมื่อทามาจนถึงคาสัง่ นี้ให้ออกจากการตรวจสอบของ “Switch”
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ if กับ Switch จะเห็นได้ว่า การใช้ Switch จะลดจานวนจะลดบรรทัด
ในการเขียนได้มากกว่าการใช้ If แต่ไม่เสมอไป การใช้ Switch จะทางานได้รวดเร็ วกว่าการใช้ If ซึ่ง
จะจะใช้อะไรเมื่อไรนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ความนิยมและประสบการณ์ของผูเ้ ขียน
สิ่งหนึ่งที่คาสัง่ “Switch” ทาไม่ได้คือ ตรวจสอบค่าเป็ นช่วง เช่น อย่างตรวจว่า “Menu_Choice” เป็ น
ตัวอักษร “0-9” หรื อไม่ อย่างนี้จะทาไม่ได้ดว้ ยคาสัง่ “Switch” แต่จะสามารถทาได้โดยการใช้คาสัง่
ตรวจสอบเงื่อนไขเป็ นคาสัง่ ”If”
2.2.3.4 การใช้ While
เมื่อทาความรู้ จกั กับการตรวจสอบเงื่ อนไขโดยค าสั่ง “If” และ “Switch” ไปแล้วเรื่ อง
ต่อไปนี้ จะเป็ น เรื่ องของการวนรอบ หรื อที่ เรี ยกกัน ว่า ลูป (Loop) ประโยชน์ ข องการเขี ยน
โปรแกรมด้วยการใช้คาสัง่ วนรอบก็คือ ช่ว ยลดจานวนบรรทัดของคาสัง่ ที่เขี ยนคล้ายๆ กัน การ
เขียนโปรแกรมวนรอบก็มีขอ้ เสี ยในเรื่ องของการใช้หน่ วยความจาแบบสแต็ก สาหรับการเก็บค่า
การทดรอบ ซึ่งถ้าหน่วยความจาของบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ออกแบบไว้น้ นั มีไม่เพียงพอก็
จะเกิด ปั ญหาที่ เรี ยกว่า “หน่ ว ยความจาแบบสแต็กเต็ม (Stack Overflow)” ได้ดงั นี้ ในการเขีย น
โปรแกรมจะต้องคานึงถึงเรื่ องความจาเป็ นที่จะต้องวนรอบด้วย
หลักการทางานของคาสัง่ ”While” ก็คือ ถ้าเงื่อนไขของคาสัง่ เป็ นจริ งก็จะทา คาสัง่ ที่กาหนด
เอาไว้เมื่อทาคาสัง่ เสร็ จครบทุกคาสัง่ แล้วก็จะกลับมาตรวจสอบเงื่อนไขใหม่อีกรอบหนึ่ง ถ้าเงื่อนไข
เป็ นจริ งก็จะทาตามคาสั่งอีกรอบหนึ่ ง จะทาอย่างนี้ เรื่ อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็ นเท็จต่อไปนี้ เป็ น
รู ปแบบของคาสัง่ “While”
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While (เงื่อนไข) {คาสัง่ ที่ทา เมื่อเป็ นจริ ง}

Else
เงื่อนไข

True
คาสั่ง 2

คาสั่ง 1

รูปที่ 2.4 ผังงานการทางานในการใช้ คาสั่ง “While”
2.2.3.5 การใช้ “Do…While”
ความแตกต่างของคาสัง่ “ Do…While” ที่แตกต่างไปจากคาสัง่ “While” ก็คือคาสัง่ “While”
จะทาการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทาตามคาสั่งที่ตอ้ งการ แต่ในคาสั่ง “Do…While” นั้นจะทา
คาสัง่ ในเงื่อนไขก่อน 1 รอบ แล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็ นจริ งก็จะกลับไปทาคาสั่ง
ในช่ ว งของ “Do…While” อี ก รอบหนึ่ งและจะออกจากการวนรอบก็ ต่ อ เมื่ อ เงื่ อ นไขหลัง
“Do…While” เป็ นเท็จ รู ปแบบของคาสัง่ “Do…While” เป็ นดังนี้
Do{คาสัง่ ที่ทา} While (เงื่อนไข) ;

เงื่อนไข
True
คาสัง่ 1
Else
รูปที่ 2.5 ผังงานการทางานโดยใช้ คาสั่ง “Do…While”
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2.3 LCD (Liquid Crystal Display)
ในโมดูล LCD มีส่วนประกอบหลัก ๆ 3 ส่วน ดังนี้
- ตัวแสดงผล ภายในเป็ นผลึกเหลวที่สามารถแสดงผลให้เห็นโดยอาศัยแสงภายนอก
ดังนั้นจึงต้องมีมุมมองที่เหมาะสมในการมองข้อมูลที่แสดงผลบนจอ LCD
- ตัวควบคุม เป็ นตัวรับข้อมูลจากอุปกรณ์ ภายนอกมาควบคุมการทางานของโมดูล LCD เช่น ลบ
จอภาพ แสดงตัวอักษร เป็ นต้น โดยใช้ชิปควบคุมที่นิยมใช้ คือเบอร์ HD44780
- ตัวขับ เป็ นตัวรับสัญญาณจากตัวควบคุมมาขับให้ตวั แสดงผลแสดงข้อมูลตามที่กาหนด
2.3.1 การแสดงผลที่จอ LCD
สามารถแสดงผลได้ 2 แบบ คือ
1. ASCII แสดงผลได้แบบตัวเลข, ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์
เล็ก Space หรื ออักขระใด ๆ ตามรหัส ASCII
2. CGRAM แสดงผลได้ตามรู ปแบบที่สามารถกาหนดขึ้นเอง เช่นภาษาไทยหรื อ
รู ปภาพ ต่างๆ
2.4 สวิตช์ ปุ่มกด (Push Button Switch)
สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่ มเดิน (Start) เรี ยกว่าสวิตช์ปกติเปิ ด (Normally Open) หรื อที่
เรี ยกว่า เอ็น โอ (N.O.)
สวิตช์ปุ่มกดหยุดการทางาน (Stop) เรี ยกว่า สวิตช์ปกติปิด (Normally Close) หรื อที่
เรี ยกว่า เอ็น ซี (N.C.)

รูปที่ 2.6 โครงสร้ างภายนอกของสวิตช์ ปุ่มกด
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2.4.1 โครงสร้างภายนอกของสวิตช์ปุ่มกด
2.4.1.1 ปุ่ มกดทาด้วยพลาสติก อาจเป็ นสี เขียวแดงหรื อเหลือง ขึ้นอยูก่ บั การนาไปใช้งาน
2.4.1.2 แหวน ล็อค
2.4.1.3 ชุดกลไกลหน้าสัมผัส
2.4.1.4 ยางรอง

รูปที่ 2.7 ลักษณะโครงสร้ างของสวิตช์ ปุ่มกดโดยทั่วไป
การทางานของสวิตช์ ปุ่มกด

รูปที่ 2.8 การทางานของสวิตช์ ปุ่มกด
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สรุ ปการทางานของสวิตช์ปุ่มกด
ใช้นิ้วกดที่ปุ่มกดทาให้มีแรงดันหน้าสัมผัสให้เคลื่อนที่ หน้าสัมผัสที่ปิดจะเปิ ดส่วน
หน้าสัมผัส ที่เปิ ดจะปิ ด เมื่อปล่อยนิ้วออกหน้าสัมผัส จะกลับสภาพเดิม ด้วยแรงสปริ ง การนาไปใช้
งานใช้ในการ ควบคุมอุปกรณ์เริ่ มต้นการทางาน ควบคุมการเดินและหยุดหมุนมอเตอร์
2.4.2 ชนิดของสวิตช์ปุ่มกด
สวิตช์ปุ่มกดที่นิยมใช้มีอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิดเช่น

รูปที่ 2.9 สวิตช์ ปุ่มกดแบบธรรมดา
สวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดา ใช้ในงานเริ่ มเดิน ( Start) และหยุดหมุน (Stop) สวิตช์สีเขียวใช้
ในการสตาร์ท หน้าสัมผัส เป็ นชนิดปกติเปิ ด (Normally Open) หรื อที่เรี ยกว่า เอ็น โอ (N.O.)
สวิตช์สีแดงใช้ในการหยุดการทางาน (Stop) หน้าสัมผัสเป็ นชนิดปกติปิด (Normally Close) หรื อที่
เรี ยกว่าเอ็น ซี ( N.C.)

รูปที่ 2.10 สวิตช์ ปุ่มกดทีใ่ ช้ ในการเริ่มเดิม
สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่ มเดิม ( Start) และหยุดหมุนนี้อยูใ่ นกล่องเดียวกันปุ่ มสีเขียว
สาหรับกดเริ่ มเดินมอเตอร์ ( Start) ปุ่ มสีแดง สาหรับกดหยุดหมุน ( Stop) เหมาะกับการใช้งาน
มอเตอร์ขนาดเล็กใช้งานธรรมดาที่ใช้กระแสไม่สูงสามารถต่อได้โดยตรง ใช้กบั มอเตอร์ไฟฟ้ าขนาด
ใหญ่กว่า 1/2 แรงม้าต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นสวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic Contactor) และ
อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ทางาน เกินกาลัง (Over Load Protection) ดั้งนั้นจึงทาให้ระบบควบคุม
การเริ่ มเดินมอเตอร์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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รูปที่ 2.11 สวิตช์ ปุ่มกดฉุกเฉิน
สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency Push Button) สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินหรื อเรี ยกทัว่ ไปว่า
สวิตช์ดอกเห็ดเป็ นสวิตช์หวั ใหญ่กว่าสวิตช์แบบธรรมดาเป็ นสวิตช์ที่เหมาะกับงานที่ที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรื องานที่ตอ้ งการหยุดทันที

รูปที่ 2.12 สวิตช์ ปุ่มกดที่มหี ลอดสัญญาณติดอยู่
สวิตช์ปุ่มกดที่มีหลอดสัญญาณติดอยู่ (Illuminated Push Button) เมือ่ กดสวิตช์ปุ่มกดจะทา
ให้หลอดสัญญาณสว่างออกมา

รูปที่ 2.13 สวิตช์ ปุ่มกด ET-TEST10P/INP
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ET-TEST10/INP เป็ นบอร์ดสวิทช์ที่ใช้สาหรับงานทดสอบ Input ของ Port ต่างๆ ของ
บอร์ด จาก อีทีที ที่เป็ นขั้ว 10 PIN ET BUS I/O หรื อ 10 PIN 12 CIN/OUT เช่น บอร์ด CP-A VR
V4, CP-JR908 GP32 V2, CPPIC V4, CP-JR51AC2 V2, CP-BS2P40, CP-JRBS2P40 ….ฯลฯ โดย
เป็ น SW Input กดติดปล่อยดับ จานวน 8 ตัว
- Input ใช้ SW 8 ตัวแบบกดติดปล่อยดับ
- ต่อกับขั้ว 10 PIN ET BUS I/O
- PCB SIZE 8.3 x 2.5 CM
- พร้อมสายแพร์ 10 PIN 1 เส้น ต่อเข้าบอร์ดที่จะทดสอบ

