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 การเรียนรูที่ 1.  
การใชงาน WinAVR ดวย AVR Studio 

(Using WinAVR with AVR Studio) 

 1.1  ทฤษฎีพื้นฐาน 

1. การพัฒนาซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัว 

ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟตแวรจะสามารถแบงออกเปนกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 1.1 ข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 

 ซึ่งแตละขั้นจําเปนที่จะตองมีเครื่องมือ (Tools) ในการที่จะชวยพฒันา  สําหรับเครื่องมือท่ีจะใชในการ

พัฒนาซอฟตแวรบน AVR นั้นมีมากมาย ในที่นี้จะเลือกใช WinAVR และ AVR Studio ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชงานไดฟรี 

 

 1.2  การใชงาน WinAVR ดวย AVR Studio 

1. การเรยีกใชงานโปรแกรม AVR Studio 4 

เรียกใชงานโปรแกรม AVR Studio จาก Start->All Programs->Atmel AVR Tools->AVR Studio 4 
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รูปที่ 1.2 การเรียกใชงาน AVR Studio 

เมื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาจะเกิดหนาจอ Welcome ดังภาพ 

 
รูปที่ 1.3 หนาจอ Welcome 

 ในกรณีที่ไมเกิดหนาจอ Welcome สามารถที่จะเรียกขึ้นมาไดโดยเรียกคําส่ังจากเมนู Project->Project 

Wizard ดังรูป 

 
รูปที่ 1.4 การเรียก Project Wizard 

2. การสรางโปรเจคใหม 

 กดปุม New Project   ในหนาจอ Welcome หรือเรียกคําส่ังจากเมนู Project-

>New Project  ตามรูปที่ 1.4 จะเกิดหนาจอดังรูป 
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รูปที่ 1.5 Project Wizard 

 ในชอง Project type เลือกเปน AVR GCC เพื่อท่ีจะเขียนโปรแกรมเปนภาษา C จากนั้นปอนชือ่โปรเจคลง

ในชอง Project name เปน lab1_first_project เลือก Create initial file เพื่อ สรางไฟลภาษาซีใหกบัโปรเจค เลือก 

Create folder เพื่อสรางโฟลเดอรในการเก็บขอมูลโปรเจค เลือก Location ที่ตองการเก็บโปรเจคไวโดยการกดปุม 

 ในที่นี้เลือกเปน C:\lab\ เมื่อทาํตามขั้นตอนทั้งหมดแลวจะไดผลดังรูป 

 
รูปที่ 1.6 Project Wizard (ตอ) 

 เมื่อตั้งคาเบื้องตนของโปรเจคเสร็จแลวใหกดปุม Next>>  เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปซึ่งจะเปน

การเลือก Debug Platform และ Device ที่ตองการ ใหเลือก AVR Simulator สําหรับ Debug Platform และเลือก 

ATmega1281 สําหรับ Device ดังรูป 



 

 

 

เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา พัฒนาสมองกลฝงตัวเบื้องตนดวยไมโครคอรโทรลเลอร AVR 

  ประยุกตใชงานในการแสดงผลผานแอลอีดีแบบเมตริกซ 

LT-ZHQ00M-D003-20071008(C) 2550 บจก. เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา, กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูการพัฒนาซอฟตแวรสมองกลฝงตัว หนาที ่
ราง 1 - 8 ตุลาคม 2550 4 / 10 

 
รูปที่ 1.7 Project Wizard (ตอ) 

เมื่อตั้งคาทุกอยางเรียบรอยแลวใหกดปุม Finish  เพื่อเสร็จส้ินการสรางโปรเจค จากนัน้โปรแกรมจะ

แสดงหนาตางดังรูป 

 
รูปที่ 1.8 หนาตาง AVR Studio เมื่อเปดหรอืสรางโปรเจคเสร็จ 
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3. การแกไขรหสัตนทาง (Source Code) 

 โดยปกติทางดานซายมอืของโปรแกรม AVR Studio จะมีหนาตาง AVR GCC แตถาไมมีกส็ามารถเรียกได

โดยคําส่ังจากเมนู  Viev->Toolbars->AVR GCC ดังรูป 

 
รูปที่ 1.9 แสดงคําสั่งเรียกหนาตาง AVR GCC 

 หลังจากเรียกหนาตาง AVR GCC ขึ้นมาแลวใหกดที่เครื่องหมาย + หนา Source Files ใหกลายเปน

เครื่องหมาย - เพื่อที่จะแสดงไฟลทั้งหมดในโปรเจค ดังรูป 

 
รูปที่ 1.10 แสดงหนาตาง AVR GCC 

 เลือกเปดไฟล lab1_first_project.c ไดโดยการดับเบิ้ลคลิกเมาสปุมซายที่ชื่อไฟล จากนั้นทําการพิมพ

โปรแกรม 
#include <avr/io.h> 
int main (void) 
{ 
 return 0; 
} 

 เมื่อพิมพโปรแกรมเสร็จแลวจะไดผลลัทธ ตามรูปดานลาง 
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รูปที่ 1.11 แสดงหนาตางการแกไขโปรแกรม 

4. การบันทึกโปรเจคและรหสัตนทาง (Save Project and Source Code) 

 เมื่อตองการบันทึกงานเก็บไวสามารถทําไดโดยการเรียกเมนู File->Save หรือ Save as … หรือ Save all 

ดังรูป 

 
รูปที่ 1.12 แสดงคําสั่งการบนัทึกไฟล 

 เมื่อตองการบันทึกขอมูลโปรเจค สามารถทําไดโดยการเรียกเมนู Project->Save Project ดังรูป 

 
รูปที่ 1.13 แสดงคําสั่งการบนัทึกโปรเจค 
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 เมื่อบันทึกขอมลูเสร็จเรียบรอยแลว ภายในโฟลเดอรของโปรเจคจะมีไฟลทัง้หมด 2 ไฟลดังรูป 

 
รูปที่ 1.14 แสดงรายชื่อไฟลภายในโฟลเดอรโปรเจค 

5. การคอมไพลโปรแกรมดวย WinAVR ผาน AVR Studio 

 เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว สามารถที่จะใหโปรแกรม WinAVR ทําการคอมไพล (Compile) 

เพื่อที่จะตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมและ แปลงโปรแกรมที่ไดใหอยูในรูปแบบของไฟลออปเจค  (Object 

File) โดยปกติแลวการใชงาน WinAVR จะตองสราง Makefile ซึ่งเปนไฟลเก็บรายละเอียดของการคอมไพลไว แตถา

เรียกผาน AVR Studio จะไมจําเปนตองสราง Makefile  ขึ้นมาเองเพราะโปรแกรม AVR Studio จะสรางใหโดย

อัตโนมัติ โดยเอาขอมูลตางๆ จากการกําหนดคาในโปรเจคมาสรางเปน Makefile ให ซึ่งขั้นตอนการคอมไพล

สามารถทําไดโดยเรียกสําส่ัง Build->Compile ดังรูป 

 
รูปที่ 1.15 แสดงคําสั่งคอมไพล 

 เมื่อเรียกใชงานคําส่ังคอมไพลแลว โปรแกรมจะทํางานแสดงผลลัพธจากการคอมไพลผานทางหนาตาง 

Build ดานลางดังรูป 

 
รูปที่ 1.16 แสดงผลลัพทธจากการคอมไพล 

 ในหนาตาง Build จะแสดงคําส่ังที่เรียกใชงาน WinAVR  และ ผลลัพธจากคําส่ังนั้นๆ  ถาคําส่ังสามารถ

ทํางานไดอยางถูกตอง จะมีรูปวงกลมสีเขียวหนาคําส่ังนั้นๆ แตถาไมถูกตอง ก็จะมีรูปวงกลมสีเหลืองและ สีแดง 

หนาคําส่ังนั้นๆ ซึ่งสามารถดับเบิ้ลคลิกเมาสปุมซายที่บรรทัดที่รูปวงกลมเพื่อกระโดดไปดูความผิดพลาดตางๆ และ 

แกไขได  

 เมื่อคอมไพลผานเรียบรอยแลวจะไดผลลัพธจากการคอมไพลเปนไฟล Object ซึ่งจะถูกเก็บอยูในโฟลเดอร 

default ภายในโฟลเดอรของโปรเจค ดังรูป 
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รูปที่ 1.17 แสดงโฟลเดอร default ที่เพิ่มข้ึนมาหลังการคอมไพล 

 
รูปที่ 1.18 แสดงขอมูลในโฟลเดอร default 

6. การรวมไฟล Object ดวย WinAVR ผาน AVR Studio 

 เมื่อไดไฟล Object จากการคอมไพลแลว WinAVR สามารถที่จะนําไฟลมารวมกับชุดคําส่ังมาตรฐานตางๆ 

ที่ไดมีการเรียกใชงาน (Link) คําส่ังในการ Link สามารถเรียกไดจากเมนู Build->Build หรือ Rebuild All ซึ่งโดยปกติ

แลวคําส่ังนี้จะทําการตรวจสอบ Source File กอนเสมอวาทําการคอมไพลแลวหรือไม ถายังไมไดทําการคอมไพล 

โปรแกรมจะทํางานคอมไพลใหโดยอัตโนมัติ  

 
รูปที่ 1.19 แสดงคําสั่ง Build 

 เมื่อเรียกคําส่ัง Build แลว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธที่หนาตาง Build เหมือนกับการคอมไพลและ จะ

แสดงขนาดของหนวยความจาํที่ใชสําหรับโปรแกรมดวย 

 
รูปที่ 1.20 แสดงผลลัพธของคําสั่ง Build 
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 ผลลัพธที่ไดจากการ Build จะมี ELF, HEX,  LSS และ MAP ไฟล ดังรูป 

 
รูปที่ 1.21 แสดงไฟลที่ไดจากคําสั่ง Build 

 ไฟล HEX, LSS และ MAP อาจจะมีหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับการกาํหนด Option ของโปรเจคซึ่งสามารถกําหนด

ไดที่ Project->Configuration Options ตามรปูที่ 1.13 เมื่อเรียกคําส่ังแลวจะเกิดหนาตาง ดังรูป 

 
รูปที่ 1.22 แสดงหนาตาง Configuration Options 

7. การโหลดโปรแกรมลงหนวยความจําชปิ (Program) 

 เมื่อได Hex file จากการ Build เรียบรอยแลว ก็สามารถที่จะนําไปโหลดลงในหนวยความจาํของชปิได ซึ่ง

ขั้นตอนในการโหลดโปรแกรมลงหนวยความจําชปิมีดังนี้ 

- เชื่อมตอบอรดทดลองเขากับคอมพิวเตอรผานสายเชื่อมตออนุกรม 

- ใหกดปุม PROG (SW1) บนบอรดทดลองคางไว แลวกดปุม RESET (SW2)  หรือถอดปล๊ักไฟออก เมื่อ

ปลอยปุม RESET (SW2) หรือ เสียบปล๊ักไฟใหรอจนกวา LED (D2) สีเขียวจะติด 1 ดวง จงึคอยปลอยปุม 

PROG (SW1) เมื่อทําถึงขั้นนี้แลวบอรดทดลองจะอยูในสภาวะโปรแกรมโหมด สามารถที่จะโปรแกรม

ขอมูลใหมได 

- กลับมาที่โปรแกรม AVR Studio เรียกคําส่ัง Tools->Program AVR->Auto Connect 
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รูปที่ 1.23 แสดงคําสั่ง Auto Connect 

- รอจนกระทั่งเกิดหนาตางดังรูป ถาไมเกิดหนาตางดังรูป อาจจะเกิดจากการตอสายสัญญาณไมถูกตอง

หรือบอรดทดลองยังไมเขาโปรแกรมโหมด ใหลองทําซ้ําตั้งแตขั้นแรกใหม 

 
รูปที่ 1.24 แสดงหนาตาง AVRISP 

- เลือก Input HEX File ที่ไดจากการ Build จากนั้นกดปุม Program รอจนกระทั่งโปรแกรมเสร็จตามรูป

ดานบน หลังจากนั้นกดปุม RESET (SW2) บนบอรดทดลองเพื่อใหโปรแกรมเริ่มทํางาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 
การเรียนรูท่ี 2. 

การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนอุปกรณแอลอีดี  
(Programming output on LED device) 
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 การเรียนรูที่ 2.  
การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนอุปกรณแอลอีดี 

(Programming output on LED device) 

 2.1  ทฤษฎีพื้นฐาน 

1. การเอาทพุตออกอุปกรณแอลอีดี 

การเอาทพุตออกอุปกรณแอลอีดี (LED) ใหพิจารณาการตอของวงจรแอลอีดี โดยทั่วไปจะตอได 2 แบบ 

คือ แบบ Inverting Output (รูปที่ 2.1 A) และแบบ Non-Inverting Output (รูปท่ี 2.1 B) การตอวงจรตามรปูท่ี 2.1 B 

เมื่อปอนออกตรรกะ 0 ใหหลอดแอลอีดีจะดับ และเมื่อปอนออกตรรกะ 1 ใหหลอดแอลอีดีจะติดสวาง เรียกไดวา 

การปอนออกแบบตรง (Non-Inverting Output)  แตในทางกลับกันเมื่อตอวงจรตามรปูที่ 2.1 A การทํางานจะ

เปล่ียนแปลงกลับจากรูปที ่2.1 B นั้นคือ เมื่อปอนออกตรรกะ 1 หลอดแอลอีดีจะสลับเปนดับและเมื่อปอนตรรกะ 0 

หลอดแอลอีดีจากดับสลับเปนติดสวางขึ้นมา เรียกไดวา การปอนออกแบบพลิกกลับ (Inverting Output) ซึ่งวิธีการ

ปอนออกแบบนี้เปนที่นิยมมากกวาการปอนออกแบบตรง เนื่องวงจรไอซีทั่วไปสามารถขับกระแสขาเขา (Sink 

Current)ไดดีกวาการขับกระแสขาออก (Source) อยางไรก็ตามเมื่อตองการที่จะขบักระแสหลอดแอลอีดีนั้น

จําเปนตองสังเกตวงจรกอนวามีการตอในลักษณะใด 

 
รูปที่ 2.1 ตัวอยางวงจรแอลอีดีแบบ Inverting Output (A) และ Non-Inverting Output (B) 

 2.2  การควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

1. การเขียนโปรแกรมติดตออินพุตเอาทพุตของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

ในการเขียนโปรแกรมติดตอไมโครคอนโทรลเลอร จะตองมกีาร Include แฟม Header ที่เกี่ยวของมาใช

งาน กรณีนี้ถาตองการควบคุมการใชงานพอรทขาตาง ๆ ของไมโครคอลโทรลเลอร  AVR จะตอง include ไฟล 

Header “avr/io.h” ซึ่งมีการนิยามตัวแปร ฟงกชั่น และแมโครเกี่ยวกับไมโครคอลโทรลเลอร  AVR รุนตางๆไว 

รูปแบบคําส่ังสามารถเขียนไดดังนี้คือ 

#include <avr/io.h> 
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กําหนดหนาที่และคาการทํางานเริ่มตนของไมโครคอลโทรลเลอร  AVR เพื่อใชงานขาตางๆ ทําไดโดยการ

ตั้งคากลุมรีจิสเตอร (Registers) ของแตละพอรตขนาด 8 บิต ตามรายการดังนี้ 

1. รีจีสเตอร DDRx (Port Data Direction Register) ทําหนาที่กําหนดทิศทางของสัญญาณของขา

ไมโครคอนโทรลเลอรใหเปนการสงออก (output) หรือรับเขา (input) หากกําหนดเปนลอจิก 0 จะเปนอินพตุ 

และหากกําหนดเปนลอจิก 1 จะเปนเอาทพุต 

ตัวอยาง กําหนดพอรต B ขาที่ 0-3 เปนอินพุต และ ขาที่ 4-7 เปนเอาทพุต 

DDRB = 0xF0; // 1111 0000 

2. รีจิสเตอร PORTx (Port x Data Register) ทําหนาที่เก็บคาที่จะสงออก (output) แลวสงออกไปยังขา

ไมโครคอนโทรลเลอร หรือกําหนดการดึงขึ้น (pull up) ภายในดวยการตั้งคาบิตเปน 1 เมื่อขามีทิศทางการ

รับเขา (input) 

ตัวอยาง การสงคาลอจิก 1 ออกที่พอรต B ขาที่ 6 

DDRB = 0xF0; // 1111 0000 
PORTB = 0x40; // 0100 0000 

3. รีจีสเตอร PINx (Port x Input Pins Address) ทําหนาที่รับคา (input) สัญญาณที่เปล่ียนแปลงบนขานั้น ซึ่ง

สามารถรับไดแมมีทิศทางสงออก 

ตัวอยาง การรบัคาที่พอรต B ขาที่ 3 

DDRB = 0xF0;  // 1111 0000 
if ((PINB & 0x08) == 0) // 0000 1000 
{ 
} 

 

2. การเขียนโปรแกรมบนบอรดทดลอง 

 ในการเขียนโปรแกรมบนบอรดทดลองตางๆ จะตองพจิารณาตามวงจรของบอรดทดลองนั้นๆรวมดวย เชน

รายละเอียดการโหลดโปรแกรมลงบนบอรด, ตําแหนงอินพุตเอาทพุตตางๆ และการใชงานอุปกรณตางๆที่มีอยูบน

บอรด สําหรับบอรดที่ใชในการทดลองนี้จะใสไอซีวอตซด็อก (watchdog) มาดวย ซึ่งจะทําหนาที่รีเซต CPU ให

กลับมาเริ่มตนทํางานใหม เมือ่ผานไประยะเวลาหนึ่ง โดยการใชงาน ไอซีวอตซด็อกนั้นเพื่อรีเซตระบบดวยฮารดแวร 

เมื่อระบบเกิดการทํางานที่ผิดพลาดทําใหระบบไมสามารถทํางานไดตอไป 

 การใชงานไอซวีอตซด็อก ทําไดโดยการสงสัญญาณออกไปรีเซตไอซีวอตซด็อกที่พอรต D ขาที่ 5 (ตามที่

ตอในบอรดทดลอง) โดยกําหนดใหเปนขาเอาทพุตดังนี้ 
DDRD |= _BV(PD5);  // PD5 is output 

การสงสัญญาณ 1 และ 0 ออกไปรีเซตวอตซด็อก 
PORTD |= _BV(PD5); // PD5 out '1' 
PORTD &= ~_BV(PD5); // PD5 out '0' 

 การใชงานวอตซด็อกทําไดโดย เขียนโปรแกรมสงสัญญาณออกไปรีเซตไอซีวอตซด็อกอยูเร่ือยๆ แตเมื่อ

โปรแกรมอยูในสภาวะที่โปรแกรมทํางานผิดพลาดจนเขาไปสงสัญญาณใหไอซีวอตซด็อกไมได ไอซีวอตซด็อกจะ
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เขาไปทําการรีเซตระบบทันทีเพื่อใหระบบเริ่มทํางานใหม ซึ่งประโยชนคือจะทําใหระบบไมอยูในสภาวะหยุดทํางาน 

(สําหรับชุดทดลองหรือวงจรที่ไมมีไอซีวอตซด็อก ในซีพีย ูAVR บางรุนจะมวีอตซด็อกซอฟทแวรมาให ซึ่งสามารถหา

วิธีใชงานไดจาก Data sheet ของซีพียูนั้นๆ) 

รูปที่ 2.2 ตัวอยางการตอแอลอีดีกับไมโครคอนโทลเลอร AVR 

 2.3  โจทยการประยุกตใชงาน 

อุปกรณ 

1. บอรดทดลอง AVR 

2. คอมพิวเตอรและสายเชื่อมตอกับบอรดทดลอง 

การทดลอง 

1. ตออุปกรณดังรูปที่ 2.2 โดยแอลอีดีทั้งสองตอท่ีขา PB4 และ PB5 (สําหรับชุดทดลอง แอลอีดีทั้ง

สองจะถูกตออยูบนบอรดแลว) 

2. เปดโปรแกรม AVR studio สรางโปรเจคชื่อ “lab2_ledout” แลวกําหนดคา Debug platform และ 

Device เปน “AVR Simulator” และ “Atmega1281” (ตามบอรดทดลอง)  

3. กําหนดความถี่สัญญาณนาฬิกาของซีพียูเปน 14745600 Hz (ตามบอรดทดลอง) โดยเขาไปที ่

Project -> Configuration Options -> General โดยปอนคาที่ชอง Frequency แลวเลือก OK 

4. เขียนโปรแกรมใหไฟที่แอลอีดตีิด โดยสงคาลอจิกศูนย (logic '0') ออกที่พอรต B ดังตัวอยาง 
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#include <avr/io.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRB = 0xFF; 
 PORTB = 0x00; 
  
 for(;;) 
 { 
 } 
 return 0; 
} 

5. คอมไพลและโหลดโปรแกรมไฟล “default/lab2_ledout.hex” ลงบนบอรดทดลองแลวสังเกตผล 

สังเกต: ไฟแอลอีดีติดแตจะกระพริบดวย เพราะเนื่องจากไอซีวอตซดอ็กจะคอยรีเซตระบบ 

6. เพิ่มโคดวอตซด็อกตามตัวอยาง คอมไพลและโหลดโปรแกรมลงบอรดแลวสังเกตผล 
#include <avr/io.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB = 0xFF; 
 PORTB = 0x00; 
 
 for(;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 } 
 return 0; 
} 

7. แกโปรแกรมใหไฟแอลอีดีติดหนึ่งดวงและดับหนึ่งดวง โดยกําหนดคาใหพอรต B ขาที่ 4 (บิตที่ 4) 

เปนลอจิก '1' และพอรต B ขาที่ 5 (บิตที่ 5) เปนลอจิก '0' โดยแกโคดบรรทัดที่ 6 เปนดังนี้ 
#include <avr/io.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB = 0xFF; 
 PORTB = 0x10; 
  
 for(;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 } 
 return 0; 
} 

8. คอมไพลและโหลดโปรแกรมไฟล “default/lab2_ledout.hex” ลงบนบอรดทดลองแลวสังเกตผล 

9. แกโปรแกรมโดยใชฟงกชัน “_BV”  กําหนดคาใหพอรต B บิตที่ 4 และ 5 (ฟงกชัน “_BV” เปน

ฟงกชันแมโครที่อยูใน “avr/sfr_defs.h” ซึ่งถูกเรียกโดย “avr/io.h”) 
#include <avr/io.h> 
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int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB = 0xFF; 
 PORTB |= _BV(PB4); 
 PORTB &= ~_BV(PB5); 
  
 for(;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 } 
 return 0; 
} 

10. คอมไพลและโหลดโปรแกรมไฟล “default/lab2_ledout.hex” ลงบนบอรดทดลองแลวสังเกตผล 

11. แกโปรแกรมให PB4 ไฟติดและ PB5 ไฟดับสลับกับของเดิม คอมไพลและโปรแกรมลงบนบอรด

ทดลองแลวสังเกตผลที่ได 

12. เขียนโปรแกรมวนลูปใหไฟแอลอีดีติดดับสลับกันดังตัวอยางขางลาง แลวสังเกตผล 
#include <avr/io.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB = 0xFF; 
 PORTB |= _BV(PB4); 
 PORTB &= ~_BV(PB5); 
  
 for(;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  PORTB |= _BV(PB4); 
  PORTB &= ~_BV(PB4); 
 } 
 return 0; 
} 

13. เพิ่มฟงกชันหนวงเวลา (delay) โดยเพิ่มสวน include ไฟล “avr/delay.h” และใชฟงกชัน 

“_dalay_ms” ดังตัวอยางขางลาง แลวสังเกตผล 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB = 0xFF; 
 PORTB |= _BV(PB4); 
 PORTB &= ~_BV(PB5); 
  
 for(;;) 
 { 
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  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  PORTB |= _BV(PB4); 
  _delay_ms(200); 
  PORTB &= ~_BV(PB4); 
  _delay_ms(200); 
 } 
 return 0; 
} 

แบบฝกหัด 

1. จงแกโปรแกรมใหไฟแอลอีดีทัง้สองดวงกระพริบสลับกัน (ดวงหนึ่งติดดวงสองดับ ดวงหนึ่งดับ

ดวงสองติด) 

*เฉลย 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB = 0xFF; 
 PORTB |= _BV(PB4); 
 PORTB &= ~_BV(PB5); 
  
 for(;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  PORTB |= _BV(PB4); 
  PORTB &= ~_BV(PB5); 
  _delay_ms(200); 
  PORTB &= ~_BV(PB4); 
  PORTB |= _BV(PB5); 
  _delay_ms(200); 
 } 
 return 0; 
} 

 

คําถาม 

1. จากการทดลองขอที่ 4 ถาไมใสโคด watchdog จะเกิดผลอยางไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น 

2. จากการทดลองขอที่ 13 ในบรรทัดที่ 19 ถาเราไมใชเครื่องหมาย “&=” แตใชเครื่องหมาย “=” แทน 

ผลลัพทที่ไดจะตางกันหรือไม ทําไมถึงเปนเชนนั้น 
*เฉลย 
ผลที่ไดจะทําใหแอลอีดีที่ตอกับขา PB5 ดับ เนื่องจากคําส่ังดังกลาวคือ 

PORTB &= ~_BV(PB4); 

มีความหมายเดียวกับ 
PORTB &= ~(1<<4);  
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หรือ 
PORTB = PORTB & (0b11101111); 

ดังนั้นการเปลี่ยนเครื่องหมายจาก “&=” เปน “=” จะทําใหความหมายเปลี่ยนไปเปน 
PORTB = 0b11101111; 

ซึ่งจะเปนการกาํหนดคาใหขา PB5 เปน '1' และทําใหไฟแอลอีดีดับ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 
การเรียนรูท่ี 3. 

การเขียนโปรแกรมรับคาจากสวติซ 
(Programming input from switch device) 
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 การเรียนรูที่ 3.  
การเขียนโปรแกรมรับคาจากสวิตซ 

(Programming input from switch device) 

 3.1  ทฤษฎีพื้นฐาน 

1. การรับอินพตุจากสวิตซ 

การรับอินพุตจากสวิตซ (Switch) ใหพิจารณาการตอของวงจรสวิตซ ซึ่งโดยทั่วไปจะตอได 2 แบบ คือ แบบ 

Non-Inverting Input (รูปที่ 3.1 A) และแบบ Inverting Input (รูปที่ 3.1 B) การตอวงจรตามรูปท่ี 3.1 A เมื่อกดสวิตซ

จะใหคาลอจิก 1 และเมื่อปลอยสวิตซจะใหคาลอจิก 0 แตในทางกลับกันเมื่อตอวงจรตามรูปท่ี 3.1 B การทํางานจะ

เปนตรงกันขามคือ เมือ่กดสวิตซจะใหคาลอจิก 0 และเมื่อปลอยสวิตซจะใหคาลอจิก 1 ซึ่งอยางไรก็ตามเมื่อ

ตองการรับคาจากสวิตซนั้นจําเปนตองสังเกตวงจรกอนวามีการตอในลักษณะใด 

 
รูปที่ 3.1 ตัวอยางวงจรสวิตซแบบ Non-Inverting Input (A) และ Inverting Input (B) 

 3.2  การควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

1. การเขียนโปรแกรมควบคุมอินพุตเอาทพุตของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

การเขียนโปรแกรมรับคาจากขาของไมโครคอนโทรลเลอร ทําไดโดยกําหนดขานั้นเปนอินพุต ซึ่งกําหนด

ทิศทางของสัญญาณอินพุตหรือเอาทพุตไดจากรีจีสเตอร DDRx ในกรณีที่ตองการกําหนดเปนอินพุตใหกําหนดคา

เปนลอจิก 1 และสามารถอานคาที่รับเขามาไดจากรีจีสเตอร PINx 

ตัวอยาง การเขียนโปรแกรมรับคาจากขา PE4 ของไมโครคอนโทรลเลอร 

#include <avr/io.h> 
 
//... 
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DDRE &= ~_BV(PE4); // PE4 is input 
 
//... 
 
if ((PINE & _BV(PE4)) == 0) // if PE4 is '0' 
{ 
 //... 
} 

รูปที่ 3.2 ตัวอยางการตอสวิตซกับไมโครคอนโทลเลอร AVR 

 3.3  โจทยการประยุกตใชงาน 

อุปกรณ 

1. บอรดทดลอง AVR 

2. คอมพิวเตอรและสายเชื่อมตอกับบอรดทดลอง 

การทดลอง 

1. ตออุปกรณดังรูปที่ 3.2 โดยสวิตซทั้งสองตอท่ีขา PE4 และ PE5 และแอลอีดีตอท่ีขา PB4 และ 

PB5 (สําหรับชดุทดลองสวิตซและแอลอีดีทั้งสองจะถูกตออยูบนบอรดแลว) 
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2. เปดโปรแกรม AVR studio สรางโปรเจ็คชื่อ “lab3_sw_polling” เลือก Project type เปน “AVR 

GCC” แลวกําหนดคา Debug platform และ Device เปน “AVR Simulator” และ “Atmega1281” 

(ตามบอรดทดลอง)  

3. กําหนดความถี่สัญญาณนาฬิกาของซีพียูเปน 14745600 Hz (ตามบอรดทดลอง) โดยเขาไปที ่

Project -> Configuration Options -> General โดยปอนคาที่ชอง Frequency แลวเลือก OK 

4. เขียนโปรแกรมรับคาจากขา PE4 และ PE5 โดยกําหนดใหขาที่ 4 และ 5 เปนอินพุต (กําหนดใหรีจี

สเตอร DDRE เปน 0 ที่บิต 4 และบิต 5) ดังตัวอยาง 
#include <avr/io.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRE &= ~(_BV(PE4) & _BV(PE5)); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 } 
 return 0; 
} 

5. เขียนโปรแกรมรอรับคาจากขา PE4 โดยใชคําส่ัง if ขางในลูป for เพื่อวนเช็คคาที่ขา PE4 
#include <avr/io.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRE &= ~(_BV(PE4) & _BV(PE5)); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  if ((PINE & _BV(PE4)) == 0) 
  { 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

6. เพิ่มโปรแกรมควบคุมแอลอีดี โดยกําหนดขา PB4 และ PB5 เปนเอาทพุต และกําหนดคาเริ่มตน

เปนลอจิก '1' ซึ่งทําใหไฟแอลอดีีดับ 
DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); // กาํหนดขา PB4,PB5 เปนเอาทพตุ 
PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); // กาํหนดคาเริม่ตนทีข่า PB4,PB5 เปน 1 

7. แกโปรแกรมใหไฟแอลอีดีติดเมื่อกดสวิตซ โดยสงคาลอจิก '0' ไปที่ PB4 เมื่อกดสวิตซ 
#include <avr/io.h> 
 
int main() 
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{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRE &= ~(_BV(PE4) & _BV(PE5)); 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  if ((PINE & _BV(PE4)) == 0) 
  { 
   PORTB &= ~_BV(PB4); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

8. คอมไพลและโปรแกรมไฟล “default/lab3_sw_polling .hex” ลงบนบอรดทดลองแลวสังเกตผล 

9. เพิ่มคําส่ัง else ดังตัวอยางตอไปน้ี แลวสังเกตผล 
#include <avr/io.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRE &= ~(_BV(PE4) & _BV(PE5)); 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  if ((PINE & _BV(PE4)) == 0) 
  { 
   PORTB &= ~_BV(PB4); 
  } 
  else 
  { 
   PORTB |= _BV(PB4); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

10. ทดลองเขียนโปรแกรมรับคาจากสวิตซ PE5 แลวสังเกตผล 

แบบฝกหัด 

1. จงเขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดีทั้งสองดวง โดยสวิทซที่ PE4 ควบคุมแอลอีดีที่ PB4 และสวิทซที ่

PE5 ควบคุมแอลอีดีที่ PB5 

*เฉลย 
#include <avr/io.h> 
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int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRE &= ~(_BV(PE4) & _BV(PE5)); 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  if ((PINE & _BV(PE4)) == 0) 
  { 
   PORTB &= ~_BV(PB4); 
  } 
  else 
  { 
   PORTB |= _BV(PB4); 
  } 
 
  if ((PINE & _BV(PE5)) == 0) 
  { 
   PORTB &= ~_BV(PB5); 
  } 
  else 
  { 
   PORTB |= _BV(PB5); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

 

คําถาม 

1. จากวงจรในรูปที่ 3.2 การตอตัวตานทาน R3 และ R4 มีผลอยางไรกับวงจร และถาไมตอจะเกิด

อะไรขึ้น 
*เฉลย 
ตัวตานทาน R3 และ R4 มีหนาที่ในการทําใหขาที่ตอกับไมโครคอนโทลเลอรมีสภาวะทางไฟฟา

เปน High (ลอจิก ‘1’) เมื่อสวิตซไมถูกกด ดังนั้นการไมตอ R3 และ R4 ในขณะที่ไมไดกดสวิตซ จะ

ทําใหขาของไมโครคอนโทลเลอรลอยหรือไมสามารถระบุไดวามีสถานะเปนลอจิก ‘1’ หรือ ‘0’ ซึ่ง

มีผลใหถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกไดงาย 
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การเขียนโปรแกรมรับคาจากสวติซโดยใชอินเตอรรับภายนอก  
(Programming input from switch device with external interrupt) 
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 การเรียนรูที่ 4.  
การเขียนโปรแกรมรับคาจากสวิตซโดยใชอินเตอรรับภายนอก 
(Programming input from switch device with external interrupt) 

 4.1  ทฤษฎีพื้นฐาน 

1. การอินเตอรรับ (Interrupt) 

 การอินเตอรรับ (Interrupt) คือ กระบวนการขัดจังหวะการทํางานของโปรแกรมปกติหรือ

โปรแกรมหลักที่กําลังทํางานอยู เพื่อใหเปล่ียนมาทํางานในสวนของโปรแกรมที่ไดกําหนดไวในอินเตอรรับ 

กระบวนการนี้จะชวยใหลดความเสี่ยงการเกิดขอผิดพลาด จากการตรวจสอบเงื่อนไขในโปรแกรมหลัก 

โดยกําหนดหนาที่การตรวจสอบนี้ใหกับอินเตอรรับแทน ประเภทของอินเตอรรับในไมโครคอนโทรลเลอร 

จะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1. อินเตอรรับภายนอก (External Interrupt) เปนการตรวจสอบสัญญาณที่รับมาจากภายนอกตัว

ไมโครคอนโทรลเลอร 

2. อินเตอรรับภายใน (Internal Interrupt)  เปนการตรวจสอบสัญญาณที่แหลงกําเนิดสัญญาณ

เกิดจากวงจรภายในไมโครคอนโทรลเลอรเอง 

อินเตอรรับภายนอก (External Interrupt) 

 การอินเตอรรับภายนอกเปนการตรวจสอบสญัญาณที่รับจากภายนอกตัวไมโครคอนโทรลเลอร ที่

ขาของพอรตตางๆ ตามที่ไมโครคอนโทรลเลอรนั้นๆ อนุญาต (โดยดูไดจาก Data sheet ของ

ไมโครคอนโทรลเลอรนั้นๆ) เชน Atmega1281 จะมีขาที่เปนอินเตอรรับภายนอกไดคือ PD0 (INT0), PD1 

(INT1), PD2 (INT2), PD3 (INT3), PE4 (INT4), PE5 (INT5), PE6 (INT6) และ PE7 (INT7) โดยสามารถ

กําหนดรูปแบบของสัญญาณการเกิดอินเตอรรับภายนอกไดหลายรูปแบบดงันี้ 

1. ขณะที่ระดับสัญญาณเปนลอจิกต่ํา 

2. ขณะที่ระดับสัญญาณเปลี่ยนแปลง 

3. ขณะที่ขอบขาลงของสัญญาณ (Falling edge) 

4. ขณะที่ขอบขาขึน้ของสัญญาณ (Rising edge) 

 

 4.2  การควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

1. การเขียนโปรแกรมใชอินเตอรรับภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

ในการเขียนโปรแกรมใชงานอนิเตอรรับจะตอง include ไฟล “avr/interrupt.h” และการตั้งคารูปแบบ

ของอินเตอรรับภายนอกสําหรับ Atmega1281 สามารถกําหนดไดจากรีจีสเตอร EICRA, EICRB, EIMSK 

โดยหนาที่ของแตละรีจีสเตอรคือ 
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1. รีจีสเตอร EICRA จะกําหนดรูปแบบของสัญญาณการเกิดอินเตอรรับ INT0 – INT3  

2. รีจีสเตอร EICRB จะกําหนดรูปแบบของสัญญาณการเกิดอินเตอรรับ INT4 – INT7 

3. รีจีสเตอร EIMSK จะกําหนดเปด/ปดการใชอินเตอรรับ INT0 – INT7 

โดยกอนการเขาไปกําหนดคารีจีสเตอรของอินเตอรรับ จะตองเรียกคําส่ังหยุดการทํางานของอินเตอร

รับทั้งหมดกอน (รวมถึงอินเตอรรับภายในดวย) เพื่อไมใหเกิดการซอนกันของคําส่ัง โดยใชคําส่ัง cli เพื่อ

หยุดอินเตอรรับและ sei เพื่อเร่ิมทํางานอินเตอรรับ 

ตัวอยาง การกาํหนดคาอินเตอรรับ INT3 (PD3) และ INT4 (PE4) 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
cli(); 
EICRA = _BV(ISC30)|_BV(ISC31); // INT3 is rising edge 
EICRB = _BV(ISC40)|_BV(ISC41); // INT4 is rising edge 
EIMSK = _BV(INT3)|_BV(INT4);  // INT3, INT4 is enable 
sei(); 

 การกําหนดรูปแบบของสัญญาณการเกิดอินเตอรรับภายนอกสามารถกําหนดไดจากบิต ISCn0 

และ ISCn1 ในรีจีสเตอร EICRA และ EICRB โดยรายละเอียดดังนี้ 

 
 และเมื่อเกิดการทํางานของอินเตอรรับขึ้น โปรแกรมจะทําการกระโดดไปทํางานที่บรรทัดของ

อินเตอรรับเวกเตอรของอินเตอรรับนั้นๆ ซึ่งสําหรับอินเตอรรับภายนอกนั้นอินเตอรรับเวกเตอรคือ 

INTx_vect และสามารถเรียกใชงานไดดังตัวอยางตอไปน้ี 
ISR(INT4_vect) 
{ 
 //... 
} 
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รูปที่ 4.1 ตัวอยางการตอสวิตซกับไมโครคอนโทลเลอร AVR 

 4.3  โจทยการประยุกตใชงาน 

อุปกรณ 

1. บอรดทดลอง AVR 

2. คอมพิวเตอรและสายเชื่อมตอกับบอรดทดลอง 

การทดลอง 

1. ตออุปกรณดังรูปที่ 4.3 โดยสวิตซทั้งสองตอท่ีขา PE4 และ PE5 และแอลอีดีตอท่ีขา PB4 และ 

PB5 (สําหรับชดุทดลองสวิตซและแอลอีดีทั้งสองจะถูกตออยูบนบอรดแลว) 

2. เปดโปรแกรม AVR studio สรางโปรเจคชื่อ “lab4_sw_interrupt” เลือก Project type เปน “AVR 

GCC” แลวกําหนดคา Debug platform และ Device เปน “AVR Simulator” และ “Atmega1281” 

(ตามบอรดทดลอง)  

3. กําหนดความถี่สัญญาณนาฬิกาของซีพียูเปน 14745600 Hz (ตามบอรดทดลอง) โดยเขาไปที ่

Project -> Configuration Options -> General แลวปอนคาที่ชอง Frequency แลวเลือก OK 



 

 

 

เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา พัฒนาสมองกลฝงตัวเบื้องตนดวยไมโครคอรโทรลเลอร AVR 

  ประยุกตใชงานในการแสดงผลผานแอลอีดีแบบเมตริกซ 

LT-ZHQ00M-D003-20071008(C) 2550 บจก. เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา, กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูการพัฒนาซอฟตแวรสมองกลฝงตัว หนาที ่
ราง 1 - 8 ตุลาคม 2550 4 / 9 

4. เขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดี โดยกําหนดขา PB4 และ PB5 เปนเอาทพุต และกําหนดคาเริ่มตน

เปนลอจิก '1' ซึ่งทําใหไฟแอลอดีีดับ 
#include <avr/io.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 } 
 return 0; 
} 

5. เพิ่มโปรแกรมอนิเตอรรับที่ขา PE4 (INT4) โดยเพิ่มสวนการ include ไฟล “avr/interrupt.h” แลว

กําหนดคาเริ่มตนใหอินเตอรรับ INT4 เปนชนิด rising edge และ enable อนิเตอรรับ INT4 (PE4) 

แลวเขียนฟงกชัน ISR รับคาจากอินเตอรรับเวกเตอร INT4_vect ดังตัวอยางตอไปน้ี 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 
 cli(); 
 EICRA = 0x00; 
 EICRB = _BV(ISC40)|_BV(ISC41);// INT4: rising edge 
 EIMSK = _BV(INT4);   // enable INT4 
 sei(); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 } 
 return 0; 
} 
 
ISR(INT4_vect) 
{ 
} 

6. เพิ่มคําส่ังใหแอลอีดีไฟติดเมื่อเกิดอินเตอรรับ ดังตัวอยาง 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
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 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 
 cli(); 
 EICRA = 0x00; 
 EICRB = _BV(ISC40)|_BV(ISC41); 
 EIMSK = _BV(INT4); 
 sei(); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 } 
 return 0; 
} 
 
ISR(INT4_vect) 
{ 
 PORTB &= ~_BV(PB4); // LED ON 
} 

7. คอมไพลและโปรแกรมไฟล “default/lab4_sw_interrupt .hex” ลงบนบอรดทดลองแลวสังเกตผล 

8. สรางตัวแปล toggle เพื่อเก็บคาสถานะของแอลอีดี แกโปรแกรมตามตัวอยางขางลาง แลวสังเกต

ผล 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
int toggle = 0; 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 
 cli(); 
 EICRA = 0x00; 
 EICRB = _BV(ISC40)|_BV(ISC41); 
 EIMSK = _BV(INT4); 
 sei(); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  if (toggle == 0) 
  { 
   PORTB |= _BV(PB4); 
  } 
  else 
  { 
   PORTB &= ~_BV(PB4); 
  } 
 } 
 return 0; 
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} 
 
ISR(INT4_vect) 
{ 
 if (toggle == 0) 
 { 
  toggle = 1; 
 } 
 else 
 { 
  toggle = 0; 
 } 
} 

 

แบบฝกหัด 

1. จงเขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดีทั้งสองดวง โดยสวิทซที่ PE4 ควบคุมแอลอีดีที่ PB4 และสวิทซที ่

PE5 ควบคุมแอลอีดีที่ PB5 โดยใชหลักการอนิเตอรรับ 
*เฉลย 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
int toggle = 0; 
int toggle2 = 0; 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 
 cli(); 
 EICRA = 0x00; 
 EICRB = _BV(ISC40)|_BV(ISC41)|_BV(ISC50)|_BV(ISC51); 
 EIMSK = _BV(INT4)|_BV(INT5); 
 sei(); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  if (toggle == 0) 
  { 
   PORTB |= _BV(PB4); 
  } 
  else 
  { 
   PORTB &= ~_BV(PB4); 
  } 
 
  if (toggle2 == 0) 
  { 
   PORTB |= _BV(PB5); 
  } 
  else 
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  { 
   PORTB &= ~_BV(PB5); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 
 
ISR(INT4_vect) 
{ 
 if (toggle == 0) 
 { 
  toggle = 1; 
 } 
 else 
 { 
  toggle = 0; 
 } 
} 
 
ISR(INT5_vect) 
{ 
 if (toggle2 == 0) 
 { 
  toggle2 = 1; 
 } 
 else 
 { 
  toggle2 = 0; 
 } 
} 

2. จากโปรแกรมในการทดลองขอท่ี  8 จงแกโปรแกรมใหเปนโปรแกรมควบคมุไฟกระพริบ (กดหนึ่ง

ครั้งใหไฟกระพริบ กดอีกครั้งใหไฟดับและหยุดกระพริบ) 

*เฉลย  

*ในบางกรณีการหนวงเวลาที่มากเกินไป อาจจะทําใหวอตซด็อกเขาใจวาระบบอยูในสภาวะที่ไม

สามารถทํางานตอไดและเริ่มรีเซตระบบ ดังนั้นวิธีแกคือใหใสโคดรีเซตไอซีวอตซดอ็ก หลังจากใช

คําส่ังหนวงเวลาดวย 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
int toggle = 0; 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 
 cli(); 
 EICRA = 0x00; 
 EICRB = _BV(ISC40)|_BV(ISC41); 
 EIMSK = _BV(INT4); 
 sei(); 
  
 for (;;) 



 

 

 

เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา พัฒนาสมองกลฝงตัวเบื้องตนดวยไมโครคอรโทรลเลอร AVR 

  ประยุกตใชงานในการแสดงผลผานแอลอีดีแบบเมตริกซ 

LT-ZHQ00M-D003-20071008(C) 2550 บจก. เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา, กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูการพัฒนาซอฟตแวรสมองกลฝงตัว หนาที ่
ราง 1 - 8 ตุลาคม 2550 8 / 9 

 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  if (toggle == 0) 
  { 
   PORTB |= _BV(PB4); 
  } 
  else 
  { 
   PORTB &= ~_BV(PB4); 
   _delay_ms(200); 
 
   PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
   PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
   PORTB |= _BV(PB4); 
   _delay_ms(200); 
 
   PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
   PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
  } 
 } 
 return 0; 
} 
 
ISR(INT4_vect) 
{ 
 if (toggle == 0) 
 { 
  toggle = 1; 
 } 
 else 
 { 
  toggle = 0; 
 } 
} 

 

คําถาม 

1. จากตัวอยางโปรแกรมในการทดลองขอท่ี 5 ถาเราไมตอสวิตซที่ขา PE4 แตตอสวิตซเขาที่ขา PD0 

แทน เราจะตองแกสวนไหนของโปรแกรมบาง 
*เฉลย 
ขา PD0 จะตรงกับอินเตอรรับ INT0 (โดยดูไดจาก Data sheet ของไมโครคอนโทลเลอรตัวนั้นๆ ใน

การทดลองนี้ใชเปน ATmega1281) ดังนั้นสวนที่ตองแกในโปรแกรมเปนดังนี้ 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
int toggle = 0; 
 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 DDRB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
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 PORTB |= _BV(PB4) | _BV(PB5); 
 
 cli(); 
 EICRA = _BV(ISC00)|_BV(ISC01); 
 EICRB = 0x00; 
 EIMSK = _BV(INT0); 
 sei(); 
  
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  if (toggle == 0) 
  { 
   PORTB |= _BV(PB4); 
  } 
  else 
  { 
   PORTB &= ~_BV(PB4); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 
 
ISR(INT0_vect) 
{ 
 if (toggle == 0) 
 { 
  toggle = 1; 
 } 
 else 
 { 
  toggle = 0; 
 } 
} 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 
การเรียนรูท่ี 5. 

การเขียนโปรแกรมสื่อสารขอมูลอนุกรมผานทาง UART  
(Programming serial communication by UART) 
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 การเรียนรูที่ 5.  
การเขียนโปรแกรมสื่อสารขอมูลอนุกรมผานทาง UART 

(Programming serial communication by UART) 

5 .1  ทฤษฎีพื้นฐาน 

1. การสื่อสารขอมูลแบบอนกุรม (Serial Communication) 

จากการเรียนรูที่ผานมาการรับสงขอมูลผานทางพอรตจะเปนการสื่อสารแบบขนาน เพราะเวลาสงขอมูล

ขนาด 1 ไบตตองใชขาสัญญาณในการสงเทากับจํานวนบิตทั้งหมดคือ 8 ขา  

 
รูปที่ 5.1 ตัวอยางการสื่อสารขอมูลแบบขนาน 

เพื่อท่ีจะลดจํานวนขาในการสื่อสาร จึงตองมกีารสื่อสารแบบอนุกรมเขามาชวย ถึงแมวาการสื่อสารแบบ

อนุกรมจะใชขาสัญญาณที่นอยกวาและ สามารถสงไดไกลกวา การสื่อสารแบบอนุกรมก็ยงัมีขอดอยเรื่องความเร็ว

ในการสื่อสารที่นอยกวาแบบขนาน และการเพิ่มเติมวงจรเพือ่แปลงการสื่อสารแบบอนุกรมใหเปนแบบขนาน ดังรูป 

 
รูปที่ 5.2 ตัวอยางการสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม 
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 รูปแบบการสื่อสารแบบอนุกรมจะมีอยู 3 แบบคือ 

- การสื่อสารแบบทิศทางเดียว (simplex) ซึ่งสามารถรับหรือสงไดเพียงอยางเดียวเทานั้น 

- การสื่อสารแบบสองทางครึ่งอัตรา (half duplex) ซึ่งสามารถรับและสงไดแตไมพรอมกัน 

- การสื่อสารแบบสองทางเต็มอตัรา (full duplex) ซึ่งสามารถรบัและสงไดในเวลาเดียวกัน 

2. การสื่อสารขอมูลแบบ UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 

 การสื่อสารขอมูลแบบ UART เปนการสื่อสารอนุกรมในรูปแบบ full duplex  ซึ่งใชขา Rx ในการรับขอมูล

และ ใชขา Tx ในการสงขอมูล การสื่อสารจะเปนแบบ Asynchronous ดังนั้นจึงไมมีขาสัญญาณในการ Synchronize 

ขอมูล ทําใหฝายรับและฝายสงจําเปนที่จะตองรูรูปแบบของขอมูลและ ความเร็วในการสื่อสาร การใชงาน UART 

จะเอาไปประยกุตใชกับมาตรฐานการสื่อสารอนุกรมแบบ RS232 หรือ RS485  เปนตน 

 รูปแบบของขอมูล (Frame Format) ในการสื่อสารของ UART จะมีรูปแบบดังนี ้

 
รูปที่ 5.3 Frame Format 

- IDLE เปนสภาวะของระดับสัญญาณที่ไมมกีารรับหรือสงขอมูล ปกติมีคาเปน high 

- St  (Start bit) เปนบิตเริ่มตนของขอมูล ปกตมิีคาเปน low 

- N (1 – 8) เปนคาขอมูลของแตละบิต 

- P (Parity) เปนบิตในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยการนับจํานวนบิตที่มีคาเปน 1 วาเปน

จํานวนคูหรือค่ี 

- Sp (Stop bit) เปนบิตสิ้นสุดขอมูลซึ่งอาจจะมี 1 หรือ 2 บติขึ้นอยูกับการกําหนด คาปกติจะมีคาเปน 
high 

5 .2  การควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

1. การเขียนโปรแกรมควบคุม UART ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

โครงสรางการทํางานของ UART ภายใน Atmega1281 จะมลัีกษณะ ดังรูป 
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รูปที่ 5.4 โครงสรางการทํางานของ UART 

 จากรูปดานบนจะเห็นไดวา UART ของ ATmega1281 จะรองรับการทํางานแบบ Synchronous เพิ่มเติม

ดวยหรือเรียกวา USART โดยจะมีขา XCK เพื่อใชในการ Synchronize ขอมูล แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะการทํางาน

แบบ Asynchronous เทานั้น รีจิสเตอรที่เกี่ยวของกับการทํางานของ UART จะมอียู 5 รีจิสเตอรดวยกันคือ 

UCSRnA, UCSRnB, UCSRnC, UDRnและ UBRRn ซึ่งรีจิสเตอรแตละตัวมีหนาที่ตางๆ ดังนี ้

- UDRn (UART I/O Data Register)  เปนรีจิสเตอรที่ใชรับและสงขอมูล 

 
รูปที่ 5.5 UDRn Register 
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- UCSRnA (UART Control and Status Register A) เปนรีจิสเตอรที่ใชในการควบคุมการทํางานและ 

ตรวจสอบสถานะตางๆ ของ UART ซึ่งมีรายละเอียดของบติตางๆ ดังนี้ 

 
รูปที่ 5.6 UCSRnA Register 

o RXCn เปนบิตบอกสถานะของการรับขอมูล ซึ่งจะมีคาเปน 1 เมื่อไดรับขอมูลเรียบรอยแลว 

o TXCn เปนบิตบอกสถานะของการสงขอมูล จะมีคาเปน 1 เมื่อสงขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่ง

สามารถเคลียรคาใหเปนลอจกิ 0 ไดโดยการเขียน ลอจิก 1 ไปที่บิตนี้ 

o UDREn เปนบิตบอกสถานะของรีจิสเตอร UDRn วาพรอมท่ีจะรับขอมูลใหมเพื่อไปสงได

หรือไม คาบิตจะเปนลอจิก 1 เมื่อพรอมที่จะสงขอมูลได 

o FEn เปนบิตบอกสถานะของการรับขอมูลที่ผิดพลาดซึ่งเกิดจาก Stop bit มคีาเปนลอจิก 0 

o DORn เปนบิตบอกสถานะของการสงการไดรับขอมูลมาใหมโดยที่ยังไมไดอานขอมูลเกา

ออกไปจากรจีสิเตอร UDRn  

o UPEn เปนบิตบอกความผิดพลาดเมื่อตรวจสอบพาริตี้แลวไมถูกตอง 

o U2Xn เปนบิตที่ใชในการความคุมความเร็วในการสื่อสารใหเพิ่มขึ้น 2 เทาถามีการกําหนดคา

เปนลอจิก 1 

o MPCMn เปนบิตที่ใชในการกําหนดใหเปนโหมดการสื่อสารแบบหลายหนวยประมวลผล 

- UCSRnB (UART Control and Status Register B) เปนรีจิสเตอรที่ใชในการควบคุมการทํางานและ

ตรวจสอบสถานะตางๆ ของ UART ซึ่งมีรายละเอียดของบติตางๆ ดังนี้ 

 
รูปที่ 5.7 UCSRnB Register 

o RXCIEn เปนบิตที่กําหนดใหมีการเกิดอินเตอรรัพท เมื่อไดรับขอมูลเรียบรอยแลว 

o TXCIEn เปนบิตที่กําหนดใหมีการเกิดอินเตอรรัพท เมื่อสงขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 

o UDRIEn เปนบิตที่กําหนดใหมีการเกิดอินเตอรรัพท เมื่อรีจิสเตอร UDRn พรอมสงขอมูล 

o RXENn เปนบิตที่กําหนดให UART สามารถรับขอมูลได 

o TXENn เปนบิตที่กําหนดให UART สามารถสงขอมูลได 

o UCSZn2 เปนบติที่ใชกําหนดจาํนวนขอมูลที่จะสื่อสารใน 1 คร้ัง 

o RXB8n เปนบิตขอมูลที่ไดรับเพิ่มเติมในกรณทีี่ขนาดขอมูลเกิน 8 บิต 
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o TXB8n เปนบิตขอมูลที่ใชสงเพิม่เติมในกรณีที่ขนาดขอมูลเกิน 8 บิต 

- UCSRnC (UART Control and Status Register C) เปนรีจิสเตอรที่ใชในการควบคุมการทํางานและ

ตรวจสอบสถานะตางๆ ของ UART ซึ่งมีรายละเอียดของบติตางๆ ดังนี้ 

 
รูปที่ 5.8 UCSRnC Register 

o UMSELn1, UMSELn0 เปนบิตในการเลือกโหมดการสื่อสารของ UART ซึ่งมีทั้งหมด 4 โหมด

ตามคาตางๆ ดงันี ้

ตารางที ่ 5.1 การกําหนดโหมดในการสื่อสาร 

UMSELn1 UMSELn0 โหมด 

0 0 Asynchronous 

0 1 Synchronous 

1 0 Reserved 

1 1 Master SPI 

o UPMn1, UPMn0 เปนบิตในการเลือกรูปแบบพาริตี้เพื่อตรวจสอบขอมูล ซึ่งจะมีคาตางๆ ดังนี้ 

ตารางที ่ 5.2 การกําหนดพาริตี ้

UPMn1 UPMn0 โหมด 

0 0 Disable 

0 1 Reserved 

1 0 Even parity 

1 1 Odd parity 

o USBSn เปนบิตในการกําหนดจํานวน Stop bit  ถาเปนลอจิก 0 จะม ี 1 บิต ถาเปนลอจิก 1 

จะม ี2 บิต 

o UCSZn1, UCSZn0 รวมถึง UCSZn2 ที่อยูในรีจิสเตอร UCSRnB จะทําหนาที่ในการกําหนด

จํานวนบิตของขอมูลที่ส่ือสารแตละครั้งดังตาราง 
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ตารางที ่ 5.3การกําหนดขนาดขอมูล 

UCSZn2 UCSZn1 UCSZn0 ขนาดขอมูล 

0 0 0 5 บิต 

0 0 1 6 บิต 

0 1 0 7 บิต 

0 1 1 8 บิต 

1 0 0 Reserved 

1 0 1 Reserved 

1 1 0 Reserved 

1 1 1 9 บิต 

o UCPOLn เปนบิตที่ใชกําหนดความสัมพันธระหวางขอมูลและสัญญาณนาฬิกา ซึ่งใชใน

โหมด Synchronous เทานั้น 

- UBRRnL, UBRRnH (UART Baud Rate Register) เปนรีจิสเตอรที่ใชกําหนดความเร็วในการสื่อสารซึ่ง

คาที่กําหนดตองมีความสัมพันธกับสัญญาณนาฬิกาที่ปอนใหชิปทํางาน โดยสามารถดูไดจากตาราง

หนาที่ 232 ของเอกสารประกอบการใชงาน ATmega1281 หรือคํานวณไดจากสูตรตามตารางขางลาง 

ตารางที ่ 5.4การกําคํานวณคา UBRR จาก Baud Rate 

โหมด สูตรคํานวณ 

Asynchronous (U2Xn = 0) 
 

Asynchronous (U2Xn = 1) 
 

 

5 .3  โจทยการประยุกตใชงาน 

อุปกรณ 

1. บอรดทดลอง AVR 

2. คอมพิวเตอรและสายเชื่อมตอกับบอรดทดลอง 

การทดลอง 

1. เชื่อมตอบอรดทดลองผานสายสื่อสารแบบอนุกรมกับคอมพิวเตอรที่ COM1 
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2. เปดโปรแกรม AVR studioสรางโปรเจ็คชื่อ “lab5_uart_polling” เลือก Project type เปน “AVR 

GCC” แลวกําหนดคา Debug platform และ Device เปน “AVR Simulator” และ “Atmega1281” 

(ตามบอรดทดลอง)  

3. กําหนดความถี่สัญญาณนาฬิกาของซีพียูเปน 14745600 Hz (ตามบอรดทดลอง) โดยเขาไปที ่

Project -> Configuration Options -> General โดยปอนคาที่ชอง Frequency แลวเลือก OK 

4. เขียนฟงกชันกําหนดคาเริ่มตนสําหรับ UART0 โดยกําหนดโหมด Asynchronous ขนาดขอมูล 8 

บิต Stop bit  1 บิต ไมมีพาริตี้ โดยสามารถรับคา Baud Rate มาคํานวณได ดังตัวอยาง 
#include <avr/io.h> 
 
void uart0_init (uint32_t baud) 
{ 
 uint16_t ubrr; 
 UCSR0B = 0x00; // disable uart 
 //data 8, stop bit 1, none parity 
 UCSR0C = (0 << UMSEL01) | (0 << UMSEL00) |  

 (0 << UPM01) | (0 << UPM00) | (0 << USBS0) |  
 (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00) | (0 << UCPOL0); 

 ubrr = (F_CPU / (16 * baud)) - 1; 
 UBRR0L = ubrr; 
 UBRR0H = ubrr >> 8; 
 UCSR0B = (0 << RXCIE0) | (0 << TXCIE0) | (0 << UDRIE0) | 
  (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) |  
  (0 << UCSZ02) | (0 << TXB80); 
} 
 
int main (void) 
{ 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 for (;;) 
 { 
  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
 } 
 return 0; 
} 

5. เขียนฟงกชันสงและ รับขอมูลผานทาง UART0 
#include <avr/io.h> 
 
void uart0_init (uint32_t baud) 
{ 
 uint16_t ubrr; 
 UCSR0B = 0x00; // disable uart 
 //data 8, stop bit 1, none parity 
 UCSR0C = (0 << UMSEL01) | (0 << UMSEL00) |  
 (0 << UPM01) | (0 << UPM00) | (0 << USBS0) |  
 (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00) | (0 << UCPOL0); 
 ubrr = (F_CPU / (16 * baud)) - 1; 
 UBRR0L = ubrr; 
 UBRR0H = ubrr >> 8; 
 UCSR0B = (0 << RXCIE0) | (0 << TXCIE0) | (0 << UDRIE0) | 
  (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) |  
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  (0 << UCSZ02) | (0 << TXB80); 
} 
 
void uart0_putchar (char data) 
{ 
 loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0); 
 UDR0 = data; 
} 
 
char uart0_getchar (void) 
{ 
 loop_until_bit_is_set(UCSR0A, RXC0); 
 return UDR0; 
} 
 
int main (void) 
{ 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 for (;;) 
 { 
  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
 } 
 return 0; 
} 

6. เรียกใชงานฟงกชันกําหนดคาเริ่มตนของ UART0 โดยกําหนด Baud Rate เปน 9600 และทําการ

สงขอมูลตัวอักษร ‘0’ ออกทาง UART0 เมื่อเร่ิมตนโปรแกรม 
int main (void) 
{ 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 
 uart0_init(9600); 
 uart0_putchar(‘0’); 
 for (;;) 
 { 
  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
 } 
 return 0; 
} 

7. แกโปรแกรมใหรอรับขอมูลทาง UART0 เมื่อรับไดแลวใหทําการสงขอมูลออกทาง UART0 
int main (void) 
{ 
 char ch; 
 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 
 uart0_init(9600); 
 uart0_putchar(‘0’); 
 for (;;) 
 { 
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  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
 
  ch = uart0_getchar(); 
  uart0_putchar(ch);  
 } 
 return 0; 
} 

8. คอมไพลและโปรแกรมไฟล “default/lab5_uart_polling.hex” ลงบนบอรดทดลอง จากนั้นใหเปด

โปรแกรม HyperTerminal  ซึ่งอยูใน Start->All Programs->Accessories->Communication-

>HyperTerminal เมื่อเรียกโปรแกรมแลวจะเกิดหนาตาง ดังรูป จากนั้นใหปอนชือ่ COM1 9600 

แลวกด OK 

 
รูปที่ 5.9 หนาตางตั้งชื่อการเชื่อมตอ 

9. กําหนดคา Connect using เปน COM1 จากนั้นกดปุม Configure… 

 
รูปที่ 5.10 หนาตางตั้งคาการเชื่อมตอ(1) 
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10. กําหนดคาการสื่อสารตางๆ ดังรูป จากนั้นกดปุม OK 

 
รูปที่ 5.11 หนาตางตั้งคาการเชื่อมตอ(2) 

11. เร่ิมส่ังใหโปรแกรม HyperTerminal ทํางานไดโดยการกดปุม  ซึ่งโดยปกตเิมื่อตั้งคาไดถูกตอง

ปุมนี้จะถูกกดโดยอัตโนมัติ เมื่อเร่ิมการเชื่อมตอใหทําการกดปุม RESET บนบอรดทดลองและ

สังเกตการทํางานของโปรแกรม โดยการทดลองพิมพขอมูลตางๆ ผานทางโปรแกรม 
HyperTerminal  

 
รูปที่ 5.12 หนาตางโปรแกรม HyperTerminal 

12. จากการทํางานของโปรแกรมขางตนจะเห็นไดวาเมื่อพมิพขอมูลใดๆ ผาน HyperTerminal บอรด

ทดลองจะสงขอมูลนั้นกลับคืนมาให แตขอมูลตัวอักษร ‘0’ จะถูกแสดงออกมาเปนระยะถาไมมี
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การสงผานขอมูลใดๆ จากทาง HyperTerminal ภายในระยะเวลาหนึ่ง เนื่องมาจากระบบถูก 

Reset ดวยวงจร Watchdog เพราะโปรแกรมจะติดลูปการรอรับขอมูลจาก UART0 จึงไมสามารถ

ที่จะทําคําส่ังการสงขอมูลให Watchdog ได ซึ่งสามารถแกไขไดหลายวิธี แตในที่นี้จะใชวิธีการ

ตรวจสอบสถานะของ UART0 โดยอานคาขอมูลสถานะจากรีจิสเตอร UCSR0A วาบิต RXC0 มี

คาเปนลอจิก 1 หรือไม ใหทําการแกไขโปรแกรมตามดานลาง แลวโหลดโปรมลงบอรดทดลอง 

จากนั้นใหลองสังเกตความแตกตางของการทํางาน 
int main (void) 
{ 
 char ch; 
 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 
 uart0_init(9600); 
 uart0_putchar(‘0’); 
 for (;;) 
 { 
  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
 
  if (bit_is_set(UCSR0A, RXC0)) 

 { 
   ch = uart0_getchar(); 
   uart0_putchar(ch); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

แบบฝกหัด 

1. จงเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ UART1 โดยกําหนด Baud Rate 57600, Stop bit 1, Parity 

None, Data Frame 8 bit จากนั้นใหรับขอมูลจาก UART0 แลวสงออกทาง UART1 และ ใหรับขอมูล

จาก UART1 แลวสงออกทาง UART0 

*เฉลย 
#include <avr/io.h> 
 
void uart0_init (uint32_t baud) 
{ 
 uint16_t ubrr; 
 UCSR0B = 0x00; // disable uart 
 //data 8, stop bit 1, none parity 
 UCSR0C = (0 << UMSEL01) | (0 << UMSEL00) |  
 (0 << UPM01) | (0 << UPM00) | (0 << USBS0) |  
 (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00) | (0 << UCPOL0); 
 ubrr = (F_CPU / (16 * baud)) - 1; 
 UBRR0L = ubrr; 
 UBRR0H = ubrr >> 8; 
 UCSR0B = (0 << RXCIE0) | (0 << TXCIE0) | (0 << UDRIE0) | 
  (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) |  
  (0 << UCSZ02) | (0 << TXB80); 
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} 
 
void uart0_putchar (char data) 
{ 
 loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0); 
 UDR0 = data; 
} 
 
char uart0_getchar (void) 
{ 
 loop_until_bit_is_set(UCSR0A, RXC0); 
 return UDR0; 
} 
 
void uart1_init (uint32_t baud) 
{ 
 uint16_t ubrr; 
 UCSR1B = 0x00; // disable uart 
 //data 8, stop bit 1, none parity 
 UCSR1C = (0 << UMSEL11) | (0 << UMSEL10) |  
 (0 << UPM11) | (0 << UPM10) | (0 << USBS1) |  
 (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10) | (0 << UCPOL1); 
 ubrr = (F_CPU / (16 * baud)) - 1; 
 UBRR1L = ubrr; 
 UBRR1H = ubrr >> 8; 
 UCSR1B = (0 << RXCIE1) | (0 << TXCIE1) | (0 << UDRIE1) | 
  (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1) |  
  (0 << UCSZ12) | (0 << TXB81); 
} 
 
void uart1_putchar (char data) 
{ 
 loop_until_bit_is_set(UCSR1A, UDRE1); 
 UDR1 = data; 
} 
 
char uart1_getchar (void) 
{ 
 loop_until_bit_is_set(UCSR1A, RXC1); 
 return UDR1; 
} 
 
int main (void) 
{ 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 uart0_init(9600); 
 uart1_init(57600); 
 for (;;) 
 { 
  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
  if (bit_is_set(UCSR0A, RXC0)) 
   uart1_putchar(uart0_getchar()); 
  if (bit_is_set(UCSR1A, RXC1)) 
   uart0_putchar(uart1_getchar()); 
 } 
 return 0; 
} 
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 การเรียนรูที่ 6.  
การเขียนโปรแกรมควบคุมตัวสรางเวลา (Timer) 

(Programming Timer) 

6 .1  ทฤษฎีพื้นฐาน 

1. ตัวสรางเวลา (Timer) 

จากการเรียนรูที่ผานมาการถาตองการทํางานที่เกี่ยวของกับเวลาเชน การวนนับคา หรือการจบัเวลา จะ

สามารถทําได แตจะมีความเที่ยงตรงนอยเพราะในบางครั้งขณะที่มีการนับ หรือจบัเวลา อาจจะเกิดการขัดจังหวะ

เพื่อไปทํางานอยางอื่น ทําใหนับไดไมตอเนื่องหรือใชเวลาในการนับแตละครั้งไมเทากัน และในงานบางอยาง

อาจจะตองนับคาที่มีความถี่ไมแนนอน  ตัวสรางเวลา (Timer)  เปนตัวนับเวลาที่จะทํางานตลอดเวลาดวย

คาความถี่ในการนับที่แนนอน แมวาจะเกิดการขัดจังหวะไปทํางานอยางอื่นและ สามารถที่จะสรางการขัดจังหวะ

เมื่อนับถึงคาที่ตองการได นอกจากนี้ยังสามารถที่ใชตัวสรางความถี่ในการนับจากภายนอกไดดวย จาก

ความสามารถเหลานี้ทําให ตัวสรางเวลา (Timer) สามารถที่จะแกปญหาตางๆ และชวยใหทํางานไดงายละสะดวก

ขึ้น 

 

6 .2  การควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

1. การเขียนโปรแกรมควบคุม Timer ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

สําหรับ Timer ใน ATmega1281 จะมีอยูดวยกันทั้งหมด 6 Timer โดย Timer 0 และ 2 จะเปนแบบ 8 บิต 

สวน Timer 1, 3, 4 และ 5 จะเปนแบบ 16 บิต ซึ่งรูปแบบการใชงาน Timer ทั้งหมดจะมีความใกลเคียงกัน ในที่นี้จะ

ยกตัวอยาง Timer แบบ 16 บติ ซึ่งโครงสรางการทํางานของ Timer 16 บิต จะเปน ดังรูป 



 

 

 

เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา พัฒนาสมองกลฝงตัวเบื้องตนดวยไมโครคอรโทรลเลอร AVR 

  ประยุกตใชงานในการแสดงผลผานแอลอีดีแบบเมตริกซ 

LT-ZHQ00M-D003-20071008(C) 2550 บจก. เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา, กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูการพัฒนาซอฟตแวรสมองกลฝงตัว หนาที ่
ราง 1 - 8 ตุลาคม 2550 2 / 8 

 
รูปที่ 6.1 โครงสรางการทํางานของ Timer 16 บิต 

 จากรูปดานบนจะเห็นไดวา Timer 16 บิต ของ ATmega1281 จะมีรีจิสเตอรตางๆ ดังนี้ 

- TCNTn (Timer / Counter Register) เปนรีจิสเตอรที่ใชนับคาความถี่ซึ่งอาจจะไดมาจากสญัญาณนาฬิกาที่

เลือกไวหรือจากภายนอก 

- OCRnA, OCRnB, OCRnC (Output Compare Register A, B, C) เปนรีจิสเตอรที่ใชในการเปรียบเทียบกับ

คาใน TCNTn เมื่อมีคาตรงกันจะทําตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

- ICRn (Input Capture Register) เปนรีจิสเตอรที่ใชในจบัสัญญาณ หรืออาจจะชวยความคุมการนับใน

บางครั้ง 

- TCCRnA (Timer / Counter Control Register A) เปนรีจิสเตอรที่ใชในการควบคุมการทํางานตางๆ ของ 

Timer ซึ่งมีรายละเอียดของบติตางๆ ดังนี้ 
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รูปที่ 6.2 TCCRnA Register 

o COMnA1, COMnA0, COMnB1, COMnB0, COMnC1, COMnC0 (Compare Output Mode for Chanel 

A, B, C) เปนบิตในการเลือกโหมดการในการสงสัญญาณออกทางขา OCnA, OCnB และ OCnC จาก

ตัวอยางจะเปนการกําหนดคาในโหมดการทํางานแบบปกต ิ(Normal Mode) 

ตารางที ่ 6.1 การกําหนดโหมดในการสงสัญญาณ 

COMnA1 

COMnB1 

ComnC1 

COMnA0 

COMnB0 

COMnC0 

โหมด 

0 0 ไมมีการสงสัญญาณออก 

0 1 สลับสัญญาณ 

1 0 สัญญาณเปนลอจิก 0 

1 1 สัญญาณเปนลอจิก 1 

o WGMn1, WGMn0 เปนบิตในการเลือกรูปแบบการทํางานของ Timer ซึ่งจะกลาวถึงภายหลัง 

- TCCRnB (Timer / Counter Control Register ) เปนรีจิสเตอรที่ใชในการควบคุมการทํางานตางๆ ของ 

Timer ซึ่งมีรายละเอียดของบติตางๆ ดังนี้ 

 
รูปที่ 6.3 TCCRnB Register 

o ICNCn (Input Capture Noise Canceller) เปนบิตที่ใชในการกําหนดการจัดการสัญญาณรบกวน 

o ICESn (Input Capture Edge Select) เปนบิตที่ใชในการกําหนดขอบขาจากขาสัญญาณ ICPn 

o WGMn3, WGMn2 (Waveform Generation Mode) เปนบิตที่ใชในการเลือกโหมดการทํางานของ 

Timer ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่ 6.2 การกําหนดโหมดในการสงสัญญาณ 

WGMn3 WGMn2 WGMn1 WGMn0 โหมด คาการนับสูงสุด 

0 0 0 0 Normal 0xFFFF 

0 0 0 1 PWM, Phase Correct, 8-bit 0x00FF 
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0 0 1 0 PWM, Phase Correct, 9-bit 0x01FF 

0 0 1 1 PWM, Phase Correct, 10-bit 0x03FF 

0 1 0 0 CTC OCRnA 

0 1 0 1 Fast PWM, 8-bit 0x00FF 

0 1 1 0 Fast PWM, 9-bit 0x01FF 

0 1 1 1 Fast PWM, 10-bit 0x03FF 

1 0 0 0 PWM, Phase and Frequency Correct ICRn 

1 0 0 1 PWM, Phase and Frequency Correct OCRnA 

1 0 1 0 PWM, Phase Correct ICRn 

1 0 1 1 PWM, Phase Correct OCRnA 

1 1 0 0 CTC ICRn 

1 1 0 1 (Reserved) - 

1 1 1 0 Fast PWM ICRn 

1 1 1 1 Fast PWM OCRnA 

o CSn2, CSn1, CSn0 (Clock Select) เปนบิตที่ใชในการเลือกความเร็วในการนับซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ตารางที ่ 6.3 การกําหนดความเร็วในการนับ 

CSn2 CSn1 CSn0 รายละเอียด 

0 0 0 No clock source 

0 0 1 clkI/O/1 

0 1 0 clkI/O/8 

0 1 1 clkI/O/64 

1 0 0 clkI/O/256 

1 0 1 clkI/O/1024 

1 1 0 External clock source on Tn pin. Clock on falling edge 

1 1 1 External clock source on Tn pin. Clock on rising edge 
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- TIMSKn (Timer / Counter Interrupt Mask Register) เปนรีจิสเตอรที่ใชในการควบคุมการทํางานของการ

ขัดจังหวะตางๆ ของ Timer ซึ่งมีรายละเอียดของบิตตางๆ ดังนี ้

 
รูปที่ 6.4 TIMSKn Register 

o ICIEn (Input Capture Interrupt Enable) เปนบิตในการกาํหนดใหเกิดการขัดจังหวะของ Input 

Capture 

o OCIEnA, OCIEnB, OCIEnC (Output Compare Match Interrupt Enable) เปนบิตในการ

กําหนดใหเกิดการขัดจังหวะเมื่อคาใน TCNTn ตรงกับคาที่กําหนดไวในแตละชอง 

o TOIEn (Timer / Counter Overflow Interrupt Enable) เปนบติในการกําหนดใหเกิดการขัดจังหวะ

เมื่อมีการนับเกนิคาที่กําหนดไว 

- TIFRn (Timer / Counter Interrupt Flag Register)  เปนรีจิสเตอรที่ใชเก็บคาเพื่อใชในการตรวจสอบของ

การขัดจังหวะซึง่มีรายละเอียดของบิตตางๆ ดงันี ้

 
รูปที่ 6.5 TIFRn Register 

o ICFn (Input Capture Flag) เปนบิตแสดงการเกิดการขัดจังหวะของ Input Capture 

o OCFnA, OCFnB, OCFnC (Output Compare Match Flag) เปนบิตแสดงการเกิดการขัดจังหวะ

เมื่อคาใน TCNTn ตรงกับคาที่กําหนดไวในแตละชอง 

o TOFn (Timer / Counter Overflow Flag) เปนบิตแสดงการเกิดการขัดจังหวะเมื่อมีการนับเกนิคาที่

กําหนดไว 

6 .3  โจทยการประยุกตใชงาน 

อุปกรณ 

1. บอรดทดลอง AVR 

2. คอมพิวเตอรและสายเชื่อมตอกับบอรดทดลอง 

การทดลอง 

1. เชื่อมตอบอรดทดลองผานสายสื่อสารแบบอนุกรมกับคอมพิวเตอรที่ COM1 
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2. เปดโปรแกรม AVR studioสรางโปรเจคชื่อ “lab6_timer” เลือก Project type เปน “AVR GCC” แลว

กําหนดคา Debug platform และ Device เปน “AVR Simulator” และ “Atmega1281” (ตามบอรด

ทดลอง)  

3. กําหนดความถี่สัญญาณนาฬิกาของซีพียูเปน 14745600 Hz (ตามบอรดทดลอง) โดยเขาไปที ่

Project -> Configuration Options -> General โดยปอนคาที่ชอง Frequency แลวเลือก OK 

4. เขียนฟงกชันกําหนดคาเริ่มตนสําหรับ Timer1 โดยกําหนดโหมด CTC โดยใช OCR1A เปนตัว

เปรียบเทียบการนับ ความเร็วในการนับ clkI/O/1024 และกําหนดใหเกิดการขัดจังหวะเมื่อนับถึง

คาที่ตองการ ดังตัวอยาง 
#include <avr/io.h> 
 
void timer1_init (void) 
{ 
 TCCR1B = (0 << ICNC1) | (0 << ICES1) |  
  (0 << WGM13) | (1 << WGM12) | 
  (1 << CS12) | (0 << CS11) | (1 << CS10); 
 TCCR1A = (0 << COM1A1) | (0 << COM1A0) | 
  (0 << COM1B1) | (0 << COM1B0) |  
  (0 << COM1C1) | (0 << COM1C0) | 
  (0 << WGM11) | (0 << WGM10); 
 // count to 100ms 
 OCR1A = 1440; 
 TIMSK1 = (0 << ICIE1) | (0 << OCIE1C) | (0 << OCIE1B) | 
  (1 << OCIE1A)| (0 << TOIE1); 
} 
 
int main (void) 
{ 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 for (;;) 
 { 
  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
 } 
 return 0; 
} 

5. แกไขโปรแกรมใหทําการแสดงผล LED (D1) โดยใหติดและ ดับสลับกันทุกๆ 1 วินาที 
int main (void) 
{ 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 
 DDRB |= _BV(DDB4); 
 PORTB |= _BV(PB4); 
 
 for (;;) 
 { 
  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
  if (bit_is_set(TIFR1, OCF1A)) 
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 { 
  TIFR |= _BV(OCF1A); 
  PORTB ^= _BV(PB4); 

  } 
 } 
 return 0; 
} 

6. คอมไพลและโปรแกรมไฟล “default/lab6_timer.hex” ลงบนบอรดจากนั้นดูผลการทํางาน 

 

แบบฝกหัด 

1. จงเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ LED (D2) โดยใชงาน Timer3 ให LED ติดและดับสลับกัน

ทุกๆ 0.5 วินาที กําหนดใหใชการขัดจังหวะในการควบคุม 

*เฉลย 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
void timer3_init (void) 
{ 
 TCCR3B = (0 << ICNC3) | (0 << ICES3) |  
  (0 << WGM33) | (1 << WGM32) | 
  (1 << CS32) | (0 << CS31) | (1 << CS30); 
 TCCR3A = (0 << COM3A1) | (0 << COM3A0) | 
  (0 << COM3B1) | (0 << COM3B0) |  
  (0 << COM3C1) | (0 << COM3C0) | 
  (0 << WGM31) | (0 << WGM30); 
 // count to 100ms 
 OCR3A = 1440; 
 TIMSK3 = (0 << ICIE3) | (0 << OCIE3C) | (0 << OCIE3B) | 
  (1 << OCIE3A)| (0 << TOIE3); 
} 
 
uint8_t timer3_count; 
 
int main (void) 
{ 
 //กําหนดขาสัญญาณสงออกเพ่ือสงขอมูลใหวงจร watchdog 
 DDRD |= _BV(DDD5); 
 
 DDRB |= _BV(DDB5); 
 PORTB |= _BV(PB5); 
 
 for (;;) 
 { 
  //สงขอมูลใหวงจร watchdog 
  PORTD |= _BV(PD5); 
  PORTD &= ~_BV(PD5); 
 } 
 return 0; 
} 
 
ISR(TIMER3_COMPA_vect) 
{ 
 timer3_count++; 
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 if (time3_count == 5) 
 { 
  PORTB ^= _BV(PB5); 
  timer3_count = 0; 
 } 
 
} 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช 
การเรียนรูท่ี 7. 

การเขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดีเมตริกซดวยเอสพีไอ  
(LED matrix with SPI interface) 
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 การเรียนรูที่ 7.  
การเขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดีเมตริกซดวยเอสพีไอ 

(LED matrix with SPI interface) 

 7.1  ทฤษฎีพื้นฐาน 

1. แอลอีดีเมตริกซ (LED matrix) 

 แอลอีดีเมตริกซเปนอุปกรณทีน่ํากลุมของแอลอีดีมาตอกันเปนเมตริกซ โดยอาจจะตอกนัเปน 8 

แถว 8 คอลัมน (8x8) หรือ 8 แถว 5 คอลัมน (8x5) บางชนิดอาจเปนแอลอีดีชนิดสองสี รูปที่ 7.1 เปน

โครงสรางภายในแอลอีดีเมตริกซ 8x8 ชนิดสองสี จากรูปสังเกตที่ขั้วแอโนด Anode จะตอกับดานแถว 

(Row) และขั้วคาโทด (Cathode) จะตอกับดานคอลัมน (Column) ดังนั้นถาตองการใหไฟแอลอีดีติดจะตอง

ปอนลอจกิ 1 เขาที่ดานแถว (หรือขั้วแอโนด) และปอนลอจิก 0 เขาที่ดานคอลัมน (หรือขั้วคาโทด) 

 
 

 
รูปที่ 7.1. โครงสรางภายในแอลอีดเีมตรกิซชนิดสองส ี
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2. การสื่อสารขอมูลแบบอนกุรม (Serial Data Transmission) 

วิธีการสื่อสารขอมูล (Data Transmission) จําแนกได 2 รูปแบบ การสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม 

(Serial Data Transmission) การสื่อสารขอมูลแบบขนาน (Parallel Data Transmission) โดยการสื่อสาร

ขอมูลแบบขนานจะเปนการสงขอมูลผานสายสัญญาณมากกวาหนึ่งเสน ทําใหสามารถสงขอมูลไดทีละ

หลายๆบิต ซึ่งตางจากแบบอนุกรมซึ่งจะสงขอมูลไดทีละบิตโดยผานสายสัญญาณเพียงเสนเดียว ซึ่ง

โดยทั่วไปจะสงไดชากวาแบบขนาน แตขอดีของแบบอนุกรมคือใชสายสัญญาณที่นอยกวาแบบขนานมาก 

3. ไอซี 74595 

ไอซี 74595 เปนไอซีที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณขอมูลแบบอนุกรมเปนสัญญาณแบบขนาน รูปที ่

7. 3 แสดงโครงสรางภายในของไอซี 74595 ซึง่มีสัญญาณเปนอินพุตเขา 5 เสน โดยมีสัญญาณของขอมลู 

1 เสนคือ SER เปนขอมูลแบบอนุกรม (Serial) และมีสายสัญญาณเอาทพตุออก 9 เสนคือ QA – QH, QH’ 

เปนขอมูลแบบขนาน (Parallel) ซึ่งประโยชนของการแปลงสัญญาณขอมูลแบบอนุกรมเปนสัญญาณแบบ

ขนานนั้นสามารถนํามาใชชวยในการลดจํานวนสายสัญญาณที่ใชลง เชน ในกรณีของการเชื่อมตอแอลอดีี

เมตริกซกับไมโครคอนโทรลเลอร จากรูปที ่7.1 สังเกตแอลอีดีเมตริกซมีขาควบคุมมากถึง 24 ขา ซึ่งถาตอ

ทุกขากับขาของไมโครคอนโทรลเลอร อาจจะทําใหขาของไมโครคอนโทรลเลอรไมพอหรือทํางานอยางอืน่

ไมได แตถาตอผานไอซี 74595 เราจะใชขาของไมโครคอนโทรลเลอรเพียงสองขาคือ ขาขอมูลและ

ขาสัญญาณนาฬิกา (Clock) ในการควบคุมแอลอีดีเมตริกซซึ่งนอยกวามาก 

 

 
รูปที่7.2. โครงสรางของแตละเซลลในแอลอีดีเมตริกซ ชนิดสองส ี
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รูปที่ 7. 3 โครงสรางวงจรภายในไอซี 74595 

4. การแสดงผลแบบสแกนทีล่ะบรรทัด (Scan line) 

การแสดงผลในแอลอีดีเมตริกซปกติจะไมสามารถแสดงผลที่ซับซอนบางรปูได เชน จากรูปท่ี 7.4 ถา

ตองการใหแอลอีดีในตําแหนงแถว 2 คอลัมน 2 (2, 2) และตําแหนง (3, 3) ไฟติด นั้นสามารถทําได (โดยใหขาแถว 

2, 3 เปนลอจิก 1 และคอลัมน 2, 3 เปนลอจกิ 0) แตจะทําใหแอลอีดีในตําแหนง (2, 3) และ (3, 2) ไฟติดไปดวยดัง

รูปที ่ 7.4 (A) ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถใชหลักการแสดงผลแบบสแกนทีล่ะบรรทดั (Scan line) เขามาชวย โดย

หลักการคือ ควบคุมใหแอลอดีีแสดงผลทีละแถวดังรูปท่ี 7.4 (B) ในแถวที ่ 2 และ (C) ในแถวที่ 3 และถาแสดงผล

สลับกันดวยความเร็วที่มากพอ จะทําใหมองเห็นเสมือนวาแถวที่ 2 และแถวที่ 3 แสดงผลพรอมกันและไดรูปที่

ตองการได  

 
รูปที ่7.4 ตัวอยางการแสดงผลแบบปกต ิ(A) และแบบสแกนทีละบรรทัด (B) , (C) 
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 7.2  การควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร AVR 

1. การเขียนโปรแกรมการสงขอมูลผานเอสพีไอ (SPI) 

การเชื่อมตออปุกรณผานเอสพีไอ (SPI: Serial Peripheral Interface) เปนการเชื่อมตอกบัอุปกรณเพื่อรับสง

ขอมูลแบบอนุกรมโดยมีสัญญาณนาฬิกาเขามาเกี่ยวของ (ซิงโครนัส) ระหวางไมโครคอนโทรลเลอร AVR หรือจะ

เปนอุปกรณภายนอกที่มีการรับสงขอมูลแบบเอสพีไอ ซึ่งการสื่อสารแบบเอสพีไอจะเปนการสื่อสารระหวางอุปกรณ

ที่ทําหนาเปนมาสเตอรกับสเลฟ โดยอปุกรณมาสเตอรจะทําหนาที่ควบคุมการสื่อสารกับอปุกรณสเลฟ เชน 

มาสเตอรสงคําส่ังเพื่อรองขอสถานะของสเลฟแลวอุปกรณสเลฟจะตอบกับตามคําส่ังนั้นๆของมาสเตอร ซึ่งทั้ง

มาสเตอรและสเลฟอาจเปนไดทั้งไมโครคอนโทรลเลอรหรือไอซีที่ทํางานเฉพาะดานก็ได โดยการสื่อสารขอมูลแบบ

เอสพีไอจะประกอบดวยสายสญัญาณ 4 เสน ดังนี้ 

 1. MOSI (Master Out – Slave In) ใชในการสงขอมูลออกจากอุปกรณมาสเตอรไปยังอุปกรณสเลฟ 

 2. MISO (Master In – Slave Out) ใชในการสงขอมูลจากอุปกรณสเลฟไปยังมาสเตอร 

 3. SCK (Serial Clock) สายสัญญาณนาฬิกา ที่ใชงานรวมกันระหวางมาสเตอรกับสเลฟ 

 4. SS (Slave Select) สายสัญญาณสําหรับเลือกอุปกรณสเลฟ 

ในไมโครคอนโทรลเลอร AVR (ATmega1281) สามารถใชงานการสงขอมูลแบบเอสพีไอไดโดยควบคุมผาน

รีจีสเตอร SPCR, SPSR และ SPDR (SPI Control Register, SPI Status Register และ SPI Data Register) และใน

กรณีที่ไมโครคอนโทรลเลอรเปนมาสเตอร จะใชขาของไมโครคอนโทรลเลอร 2 ขาคือ MOSI และ SCK (ซึ่งเปนขา 

PB2 และ PB1 ใน ATmega1281) ดังนั้นสามารถเขียนโปรแกรมใชงานการสงขอมูลแบบเอสพีไอไดดังตัวอยาง

ดานลาง 

#include <avr/io.h> 
 
#define DDR_SPI  DDRB 
#define DD_MOSI  PB2 
#define DD_SCK  PB1 
 
void SPI_MasterInit(void) 
{ 
 /* Set MOSI and SCK output, all others input */ 
 DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK); 
 /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */ 
 SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); 
} 
void SPI_MasterTransmit(char cData) 
{ 
 /* Start transmission */ 
 SPDR = cData; 
 /* Wait for transmission complete */ 
 while(!(SPSR & (1<<SPIF))) 
 ; 
} 
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รูปที่ 7.5. วงจรการตอแอลอีดีเมตริกซผานไอซี 74595 กับบอรดทดลอง 

 
รูปที่ 7.6 การตออุปกรณแอลอีดีเมตริกซกับบอรดทดลอง 
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รูปที่ 7.7 การตอจัมเปอรของบอรด Driver Row (A) และ Column (B) 

 7.3  โจทยการประยุกตใชงาน 

อุปกรณ 

1. บอรดทดลอง AVR 

2. ชุดแอลอีดีเมตริกซ (ประกอบดวย บอรดแอลอีดี, บอรดไดรฟแอลอีดี 2 บอรด, สายแพเชื่อมตอ

แบบสองหัว 1 เสน และสายสําหรับจายไฟบอรดไดรฟ (เสนขาว – ดํา) 1 เสน) 

3. คอมพิวเตอรและสายเชื่อมตอกับบอรดทดลอง 

การทดลอง 

1. ตออุปกรณดังรูปที่ 7.6 โดยตอแอลอีดีเมตรกิซเขากับบอรดทดลองดังรูป และตอจัมปเปอรของ

บอรดไดรฟของชุดแอลอีดีเมตริกซดังรูปที่ 7.7 

2. เปดโปรแกรม AVR studio สรางโปรเจคชื่อ “lab8_led_matrix” เลือก Project type เปน “AVR 

GCC” แลวกําหนดคา Debug platform และ Device เปน “AVR Simulator” และ “Atmega1281” 

(ตามบอรดทดลอง)  

3. กําหนดความถี่สัญญาณนาฬิกาของซีพียูเปน 14745600 Hz (ตามบอรดทดลอง) โดยเขาไปที ่

Project -> Configuration Options -> General แลวปอนคาที่ชอง Frequency แลวเลือก OK 

4. เขียนฟงกชันเอสพีไอดังตัวอยางดานลาง (โคดตัวอยางสามารถดูไดจาก Data sheet ของ

ไมโครคอนโทลเลอรนั้นๆในหัวขอ SPI เชน Atmega1281 จะอยูในหนา 202; *หมายเหตุ Data 

sheet สามารถดาวนโหลดไดที่เวปไซตของ Atmel) จาก Data sheet ขา MOSI และ SCK จะตรง

กับ PB2 และ PB1 ตามลําดับ 
#include <avr/io.h> 
 
#define DDR_SPI  DDRB 
#define DD_MOSI  PB2 
#define DD_SCK  PB1 
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void SPI_MasterInit(void) 
{ 
 /* Set MOSI and SCK output, all others input */ 
 DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK); 
 /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */ 
 SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); 
} 
void SPI_MasterTransmit(char cData) 
{ 
 /* Start transmission */ 
 SPDR = cData; 
 /* Wait for transmission complete */ 
 while(!(SPSR & (1<<SPIF))) 
 ; 
} 
 
int main() 
{ 
 return 0; 
} 

5. ในฟงกชัน main() เพิ่มโคดตอไปน้ี เพื่อสงขอมูลออกเอสพีไอไปควบคุมแอลอีดีเมตริกซ และ

กําหนด PB6, PB7 เปนเอาทพุตเพื่อสงคาไปแลทซ (latch) ไอซ ี74595 ในแถว Row และ Column 

ตามลําดับ (จากวงจรในรูปท่ี 7.5 ของบอรดทดลอง ขา PB6 และ PB7 จะตออยูกับขาแลทซของ

ไอซี 74595) 
int main() 
{ 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 SPI_MasterInit(); 
 
 DDRB |= _BV(PB6)|_BV(PB7); 
 
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  SPI_MasterTransmit(0xAA);// Column data: Color 2 
  SPI_MasterTransmit(0xAA);// Column data: Color 1 
  PORTB |= _BV(PB7);  // latch column 
  PORTB &= ~_BV(PB7);  // latch column 
 
  SPI_MasterTransmit(0xff);// Row data 
  PORTB |= _BV(PB6);  // latch row 
  PORTB &= ~_BV(PB6);  // latch row 
 } 
 return 0; 
} 

6. คอมไพลและโปรแกรมไฟล “default/ lab8_led_matrix .hex” ลงบนบอรดทดลองแลวสังเกตผล 

*ขอสังเกต แอลอีดีจะติดแถว Column แถวเวนแถว 

7. ทดลองเปลี่ยนคาที่สงไปยังฟงกชัน  SPI_MasterTransmit( ) เปนคาตางๆ แลวสังเกตผล 
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8. ในฟงกชัน main() แกโปรแกรมใหแสดงผลแบบสแกนที่ละบรรทัด (Scan line) ดังตัวอยาง

ดานลาง แลวสังเกตผล 
int main() 
{ 
 int i; 
 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 SPI_MasterInit(); 
 
 DDRB |= _BV(PB6)|_BV(PB7); 
 
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  for (i=0;i<8;i++) 
  { 
   SPI_MasterTransmit(0xAA); 
   SPI_MasterTransmit(0xAA); 
   PORTB |= _BV(PB7); 
   PORTB &= ~_BV(PB7); 
 
   SPI_MasterTransmit(1<<(7-i)); 
   PORTB |= _BV(PB6); 
   PORTB &= ~_BV(PB6); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

9. เพิ่มโคดหนวงเวลา (delay) ตามตัวอยางดานลาง แลวสังเกตผล 

*ขอสังเกต แอลอีดีจะติดแถว Row ทีละแถวไลจนครบทุกแถว 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/delay.h> 
 
// ... 
// Code SPI function 
// ... 
 
int main() 
{ 
 int i; 
 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 SPI_MasterInit(); 
 
 DDRB |= _BV(PB6)|_BV(PB7); 
 
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  for (i=0;i<8;i++) 
  { 



 

 

 

เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา พัฒนาสมองกลฝงตัวเบื้องตนดวยไมโครคอรโทรลเลอร AVR 

  ประยุกตใชงานในการแสดงผลผานแอลอีดีแบบเมตริกซ 

LT-ZHQ00M-D003-20071008(C) 2550 บจก. เลขเทค นวตักรรม และ การพัฒนา, กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูการพัฒนาซอฟตแวรสมองกลฝงตัว หนาที ่
ราง 1 - 8 ตุลาคม 2550 9 / 12 

   SPI_MasterTransmit(0xAA); 
   SPI_MasterTransmit(0xAA); 
   PORTB |= _BV(PB7); 
   PORTB &= ~_BV(PB7); 
 
   SPI_MasterTransmit(1<<(7-i)); 
   PORTB |= _BV(PB6); 
   PORTB &= ~_BV(PB6); 
 
   _delay_ms(0xFF); 
   PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
   PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

10. ในฟงกชัน main( ) ลบโคดหนวงเวลา (delay) ออก แลวสรางตัวแปลชนิด array เพื่อเก็บรูปที่จะ

แสดงผลบนแอลอีดีและสงตัวแปลชนิด array ที่สรางออกในแถว Column ดังตัวอยางดานลาง 

แลวสังเกตผล 
int main() 
{ 
 int i; 
 
 int bmp[] = { 
    0x01, // 00000001 
    0x18, // 00011000 
    0x3C, // 00111100 
    0x7E, // 01111110 
    0xFF, // 11111111 
    0x3C, // 00111100 
    0x3C, // 00111100 
    0x80, // 10000000 
    }; 
 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 SPI_MasterInit(); 
 
 DDRB |= _BV(PB6)|_BV(PB7); 
 
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  for (i=0;i<8;i++) 
  { 
   SPI_MasterTransmit(bmp[i]); 
   SPI_MasterTransmit(bmp[i]); 
   PORTB |= _BV(PB7); 
   PORTB &= ~_BV(PB7); 
 
   SPI_MasterTransmit(1<<(7-i)); 
   PORTB |= _BV(PB6); 
   PORTB &= ~_BV(PB6); 
  } 
 } 
 return 0; 
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} 

11. เพิ่มโดดตอไปนี้ แลวสังเกตผล 
int main() 
{ 
 int i; 
 
 int bmp[] = { 
    0x01, // 00000001 
    0x18, // 00011000 
    0x3C, // 00111100 
    0x7E, // 01111110 
    0xFF, // 11111111 
    0x3C, // 00111100 
    0x3C, // 00111100 
    0x80, // 10000000 
    }; 
 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 SPI_MasterInit(); 
 
 DDRB |= _BV(PB6)|_BV(PB7); 
 
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  for (i=0;i<8;i++) 
  { 
   SPI_MasterTransmit(0x00);// Clear Row data 
   PORTB |= _BV(PB6);  // latch row 
   PORTB &= ~_BV(PB6);  // latch row 
 
   SPI_MasterTransmit(bmp[i]); 
   SPI_MasterTransmit(bmp[i]); 
   PORTB |= _BV(PB7); 
   PORTB &= ~_BV(PB7); 
 
   SPI_MasterTransmit(1<<(7-i)); 
   PORTB |= _BV(PB6); 
   PORTB &= ~_BV(PB6); 
  } 
 } 
 return 0; 

} 

12. ทดลองเปลี่ยนคาในตัวแปล bmp เปนคาตางๆ แลวสังเกตผล 

 

แบบฝกหัด 

1. จากโปรแกรมในการทดลองขอท่ี 11 จงแกโปรแกรมใหแสดงผลแบบสองสี โดยสรางตัวแปล

เหมือนตัวแปล bmp ขึ้นมาอีกชุดเพื่อเก็บคาสีที่สอง 
*เฉลย 
int main() 
{ 
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 int i; 
 int bmp[] = { 
    0x01, // 00000001 
    0x18, // 00011000 
    0x3C, // 00111100 
    0x7E, // 01111110 
    0xFF, // 11111111 
    0x3C, // 00111100 
    0x3C, // 00111100 
    0x80, // 10000000 
    }; 
 int bmp2[] = { 
    0xFF, // 11111111 
    0x81, // 10000001 
    0x81, // 10000001 
    0x81, // 10000001 
    0x81, // 10000001 
    0x81, // 10000001 
    0x81, // 10000001 
    0xFF, // 11111111 
    }; 
 
 DDRD |= _BV(PD5);  // watchdog init 
 
 SPI_MasterInit(); 
 
 DDRB |= _BV(PB6)|_BV(PB7); 
 
 for (;;) 
 { 
  PORTD |= _BV(PD5); // watchdog reset 
  PORTD &= ~_BV(PD5); // watchdog reset 
 
  for (i=0;i<8;i++) 
  { 
   SPI_MasterTransmit(0x00); 
   PORTB |= _BV(PB6); 
   PORTB &= ~_BV(PB6); 
 
   SPI_MasterTransmit(bmp[i]); 
   SPI_MasterTransmit(bmp2[i]); 
   PORTB |= _BV(PB7); 
   PORTB &= ~_BV(PB7); 
 
   SPI_MasterTransmit(1<<(7-i)); 
   PORTB |= _BV(PB6); 
   PORTB &= ~_BV(PB6); 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

 

คําถาม 

1. จากการทดลองขอที่ 10 เกิดปญหาอะไร และโคดที่เพิ่มขึ้นมาในขอท่ี 11 แกปญหานี้ไดอยางไร 

และทําไมถึงเปนเชนนั้น 
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*เฉลย ปญหาในขอที่ 10 คือ แอลอีดีแสดงผลไมถูกตองตามขอมูลในตัวแปล bmp และเกิดการ

ซอนกันของการแสดงผลในแตละแถว ซึ่งเกิดจากการแลตซคอลัมนของแถวถัดไปกอนการแลตซ

แถวนั้นๆ ทําใหเกิดสภาวะที่แถวหนึ่งแถวแสดงผลถึงสองคอลัมน และเปนผลทําใหเกิดการ

แสดงผลซอนกัน โดยวิธีแกในขอท่ี 11 คือ การเคลียรคาในแถวกอนหรือทําใหแถวกอนหนาดับไป

กอนการแลตซคอลัมน ซึ่งทาํใหเมื่อแลตซคอลัมนไปแลวจะไมทําใหแอลอีดีไฟติด จนกวาจะมี

การแลตซของแถวนั้นๆ 

 




