
BOOKS 201462
เรียนรู้และเข้าใจไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ด้วยภาษาเบสกิ

เน้ือหาจะอธิบายการเขยีนโปรแกรมควบคมุการทำ
งานของ CPU MCS-51 ดว้ยโปรแกรมภาษาเบสกิ
BASCOM-8051 พร้อมแผ่น CD-ROM DEMO
BASCOM ให้พร้อมในชดุ   จำนวน 248 หน้า

ราคา   240.-  (A-BK-P-00117)

คู่มือภาษาซี Micro-C51

คูมื่อภาษาซสีำหรบัไมโครคอนโทรลเลอร ์MCS-51
พร้อมโปรแกรมภาษาซี Micro-C51พร้อมบทเสริม
พิเศษการควบคมุหุ่นยนตด์ว้ย CPU MCS-51 ET-
ROBOT RD2  จำนวน 412 หน้า

ราคา  199.-  (A-BK-P-00053)

ปฏิบัติการทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 ด้วยภาษาเบสิก BASCOM-8051
คู่มือการทดลอง CPU MCS-51 ด้วยภาษาเบสิก
ในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ INPUT/OUTPUT ต่างๆ
ใช้กบับอร์ด CP-jr51AC2 V1 EXP
จำนวน 360 หน้า

ราคา   240.-  (A-BK-P-00124)

ใบงานการทดลองไมโครคอนโทรลเอร ์MCS-
51สำหรบั ET-BOARD V6.0
ใบงานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51ทด
ลองกับ ET-BOARD V6.0 และ ET-8032 V2.0 มีจำนวน
14 ใบงาน เหมาะสำหรบัผู้เร่ิมตน้
จำนวน 77 หน้า

ราคา   70.-  (A-BK-P-00109)

คู่มือการทดลองชุด ET-LAB3A MCS51

ใบงานทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ของบอร์ด ET-LAB3A แบ่งเป็น 16 การทดลอง
โดยเป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ INPUT/OUTPUT
ในแบบต่างๆ จำนวน 437 หน้า

ราคา   210.-  (A-BK-P-00069)

คู่มือการทดลองชุด EXP4 กับ MCS51

คู่มือการทดลองบอร์ด ET-EXP4 CPU MCS-51

เน้ือหาภายในจะเป็นตัวอย่างโปรแกรมในการใช้งานเพ่ือ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ INPUT/OUTPUT ต่างๆ

จำนวน 219 หน้า
ราคา   90.-  (A-BK-P-00048)

คู่มือการทดลอง ET-BOARD V6.0 กับชุด ET-
LAB3A MCS-51
ใบงานการทดลอง ET-BOARD V6.0 กับ ET-LAB3A
ที่นำเอา CPU MCS-51 ไปประยุกต์ใช้งาน
เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์  INPUT / OUTPUT แบบ
ต่างๆ จำนวน 172 หน้า

ราคา   80.-  (A-BK-P-00075)

คู่มือการทดลอง ET-SINGLE BOARD MCS-51

ใบงานการทดลองสำหรับชุด ET-EXP4 I/O 1 PLUS
กับชุด ET-BOARD V6.0/8032 เน้ือหาภายในจะเป็น
การนำเอา CPU MCS-51ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
INPUT OUTPUT ตา่งๆ  จำนวน 188 หน้า

ราคา   80.-  (A-BK-P-00066)

MCS-51 Microcontrollers DATA BOOK
คูมื่อ CPU MCS-51 อธิบายรายละเอียดชุดคำส่ังและ
ฮาร์ดแวร์ DATA SHEET ของ CPU 8051, 8031,
8751, 8752, 80C31, 80C51 เป็นภาษาองักฤษ

จำนวน 300 หน้า

ราคา   90.-  (A-BK-P-00019)

  (A-BK-P-00130) ราคา   260.-

หนังสือ “ การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
MSP430 และใบงานการทดลอง ”
เป็นหนังสอืภาษาไทย     อธิบายถงึโครงสรา้งและ
สถาปัตยกรรม, ชุดคำส่ัง, การใช้งาน PERIPHERAL
MODULE ของ MSP430,การใช้งานในส่วนต่างๆ กับ
ชุด MINI I/O BOARD โดยใช ้“ ภาษา ซี ”
จำนวน 280 หน้า

เรียนรู้และเข้าใจ PSoC Microcontroller

หนังสืออธิบายโครงสรา้งสถาปตัยกรรมของ PSoC,

ชุดคำส่ัง,การเขียนแอสเซมเบลอร์,การติดต้ังโปรแกรม

จำนวน 338 หน้า

ราคา   290.-  (A-BK-P-00128)

คู่มือการทดลอง AVR AT90S8535 และ
ATMEGA163 ด้วยภาษา ASSEMBLY และ BASIC

สำหรบัเรยีนรูแ้ละทดลองใชง้าน CPU AVR รว่ม

กบัอปุกรณอิ์เลค็ทรอนคิส ์เชน่ LED, SW,

STEPPING MOTOR,LCD ฯลฯ ใชก้บับอรด์

CP-AVR V3 EXP  จำนวน 130 หน้า
ราคา   130.-  (A-BK-P-00096)

เรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรล
เลอร์ PIC16F877

เน้ือหาภายในจะอธิบายถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม
และชุดคำสั่งของ CPU PIC16F877 ของ Micro-
chip และการใชง้าน MPLAB
จำนวน 233 หน้า

ราคา   220.-  (A-BK-P-00098)

คู่มือการทดลอง PIC16F877 และ PIC18F458

ด้วยภาษา ASSEMBLY และ BASIC
สำหรับเรียนรู้และทดลองใช้งาน CPU PIC ร่วมกับ
อุปกรณอิ์เล็คทรอนคิส ์เช่น LED, SW,STEPPING
MOTOR ,LCD ฯลฯ ใช้กบับอรด์ CP-PIC V3 EXP
จำนวน 135 หน้า

ราคา  140.-  (A-BK-P-00094)

เรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรล

เลอร์ PIC ด้วยภาษา BASIC
เน้ือหาภายในจะกล่าวถึงโครงสร้างรายละเอียดชุดคำส่ัง
ต่างๆ  ของภาษาเบสกิ (Pic Basic Pro) พร้อมตวั
อย่างโปรแกรมและโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ET-
ROBOT 877   จำนวน 224 หน้า

ราคา   220.-  (A-BK-P-00119)

การใช้งานและใบงานไมโครคอนโทรลเลอร์
Z8Encore! ด้วย “ ภาษา C ”
หนังสืออธิบายการทำงานของ CPU Z8Encore!
ชุดคำส่ังต่างๆ รวมถึงใบงานการทดลองกบัอุปกรณ์
ต่างๆ จำนวน 208 หน้า

ราคา   220.-  (A-BK-P-00118)

ใบงานการทดลองไมโครโปรเซสเซอร ์Z80
สำหรับ ET-BOARD V6.0
ใบงานทดลองไมโครโปรเซสเซอร ์Z80 ใช้ทดลอง
กบั ET-BOARD V6.0  มีจำนวน15 ใบงาน เหมาะ
สำหรบัผูเ้ร่ิมตน้  จำนวน 91 หน้า

ราคา   70.-  (A-BK-P-00110)

คู่มือการทดลอง ET-BOARD V6.0 กับชุด
ET-LAB3A Z80
จะเป็นใบงานการทดลอง ET-BOARD V6.0 กับ ET-
LAB3A ทีน่ำเอา CPU Z80 ไปประยกุตใ์ชง้าน
เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ INPUT/OUTPUT แบบ
ต่างๆ จำนวน 172 หน้า

ราคา   110.-  (A-BK-P-00076)

ใบงานวิชาไมโครโปรเซสเซอรเ์บ้ืองต้นสำหรับ
ET-BOARD V3.5,4.0
ใบงานทดลองไมโครโปรเซสเซอร ์Z80 ใช้ทดลอง
กบั ET-BOARD V6.0 และ ET-BOARD V4.0 มี
จำนวน 15 ใบงาน เหมาะสำหรบัผู้เร่ิมต้น
จำนวน 82 หน้า

ราคา   70.-  (A-BK-P-00081)

เฉลยใบงานวชิาไมโครโปรเซสเซอรเ์บ้ืองต้น
สำหรับ ET-BOARD V3.5,4.0

เป็นหนังสือเฉลยใบงานทดลองไมโครโปรเซสเซอร์
เบ้ืองต้น
จำนวน 67 หน้า

ราคา   70.-  (A-BK-P-00084)

คู่มือ CPU Z80180

เป็นหนังสือคู่มือ CPU Z80180 อธิบายรายละเอยีด
ของชุดคำสั่งต่างๆ ในแบบภาษาไทย
จำนวน 31 หน้า

ราคา   40.-  (A-BK-P-00004)

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์
MC68HC908
อธิบายระบบการทำงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆ
ของ CPU MOTOROLA ตระกลู 68HC08
อ้างอิง
เบอร์ 68HC908 เช่น JL3, JK3, JK1
จำนวน 138 หน้า

ราคา   140.-  (A-BK-P-00087)

สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์
MC68HC908
MC68HC908 หนังสือที่ต่อจากเล่ม สถาปัตยกรรม
MC68HC908 อธิบายในส่วนของการใช้งานโปรแกรม
คำสั ่งต่างๆ ของ CPU MOTOROLA ตระกูล
MC68HC908 จำนวน 140 หน้า

ราคา   90.-  (A-BK-P-00078)

คู ่มือใบงานการทดลองบอร์ด ET-EXP4 CPU
ในสว่นของ CPU 68HC11 ไปเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์
INPUT/OUTPUT แบบต่างๆ
จำนวน 268 หน้า

ราคา   100.-

คู่มือการทดลอง ชุด EXP4 กับ 68HC11

  (A-BK-P-00047)

เนือ้หาจะอธบิายการเขยีนโปรแกรมดว้ย ภาษา C
ของ Arduino กบั MCU ของ AVR รูปแบบคำสัง่
ต่างๆ ของภาษา, การต่อวงจรทดลอง, การต่อบอร์ด
ET-BASE AVR EASY88 รวมกับ ET-MINI I/O
ตา่งๆ พิมพด์ว้ยกระดาษปอนด ์หนา 544 หนา้

หนังสือ “ เรียนรู้เข้าใจใช้งานไมโครคอนโทรล
เลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino ”

ราคา * 240.-(A-BK-P-00145)

คู่มือเรียนรู้และใช้งาน ET-ROBOT STAMP P40
และชดุคำสัง่ ภาษา เบสกิ

คู่มือการใช้งานหุ่นยนต์ ET-ROBOT STAMP P40
โ ด ย ก ล ่ า ว ถ ึ ง ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ต ่ า ง ๆ
ของหุ่นยนต์ตัวอย่าง
โปรแกรมการทดลองต่างๆ  จำนวน 110 หน้า

ราคา   120.-  (A-BK-P-00107)

คู่มอืการใชง้าน BASIC STAMP P40

คู่มือการใช้งานบอร์ด CP-BS2P40 และ CP-
JRBS2P40 อธิบายชดุคำสัง่ภาษาเบสกิ ของ Bsic
Stamp 2P40 และตัวอย่างโปรแกรมการใชง้านกับ
อุปกรณ์บนบอร์ด CP-BS2P40
จำนวน 87 หน้า

ราคา   90.-  (A-BK-P-00083)

คู่มือการทดลอง ชุด EXP4 กับ STAMP 2SX
คูมื่อการทดลองบอรด์ ET-EXP4 CPU ในรปูแบบ
ภาษา BASIC STAMP 2SX เน้ือหาภายในจะเปน็
ตัวอย่างโปรแกรมในการใช้งานเพ่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์
INPUT/OUTPUT ตา่งๆ จำนวน 125 หนา้

ราคา   60.-  (A-BK-P-00045)

เรียนรู้และเข้าใจ CPLD XC95108

หนังสืออธิบายถึงคุณสมบัติของไอซี CPLD
XC95108 โครงสร้างการทำงาน และการใช้งาน
รวมถึงใบงานการทดลอง 25 ใบงานตั้งแต่วงจร
GATE พ้ืนฐานไปจนถึงการประยกุต์ใช้งานต่างๆ
จำนวน 240 หน้า

ราคา   240.-  (A-BK-P-00105)

เรียนรู้และเข้าใจ Chips Support I2C BUS

หนังสืออธิบายการติดต่อกับอุปกรณ์แบบ I2C BUS
เช่น ไอซีเบอร์ PCF8583, PCF8591, PCF8574
เหมาะสำหรับผู้ท่ีจะนำอุปกรณ์ I2C BUS ไปใช้งาน
จำนวน 67 หน้า

ราคา   70.-  (A-BK-P-00091)

คู่มือการใชง้าน SERVO MOTOR
หนังสอือธิบาย การทำงาน, การควบคมุ SERVO
MOTOR รวมถึงการทำให้ตัว SERVO MOTOR
หมุนได ้360O พร้อมตัวอย่างโปรแกรมการใช้งาน
กับ CPU บอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที
จำนวน 36 หน้า

ราคา   40.-  (A-BK-P-00097)

เป็นหนังสือภาษาไทยอีกเล่มหนึ่งของ อ.จารุต บุศราทิจ ที่เขียนขึ้น
โดย

อธิบายการใช้งานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเบสิกของ MCU ใน
ตระกูล PIC ด้วยโปรแกรม ภาษา BASIC ของ PIC "MIKRO BASIC"
โดยเขียนอธิบาย การลงโปรแกรม, การใช้งานในคำสั่งต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้งานต่างๆ หนังสือพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี ปกส่ีสีสวย
งาม มี 17 บท หนากวา่ 688 หน้า ในราคาเพยีง 320 บาท พร้อม CD-
ROM เป็นตัวอย่างโปรแกรม และ โปรแกรมทดสอบการใชง้านในคำสัง่
ต่าง เช่น RS232, LCD , LED , 7 Segment LED ๆลๆ
เนื้อหาภายในเล่ม
1. แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์       2. การใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมชิพ
3. การใช้ mikroBasic          4. หลักภาษาเบสกิ
5. การควบคมุโปรแกรมและโปรแกรมยอ่ย
6. ชุดคำสัง่ภาษาเบสกิ
7. พอร์ตและเรจิสเตอร์ควบคุมอุปกรณ์รอบข้าง
8. การขัดจังหวะและไทเมอร์
9. การเชื่อมประสานแอลอีดี
10. การเชื่อมประสาน 7 เซกเมนต์
11. การเชื่อมประสานแอลซีดีตัวอักษร
12. การเชือ่มประสานสวติช์
13. การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
14. การเชือ่มประสาน RS232
15. การเชื่อมประสานมอเตอร์และลำโพง
16. โมดูลซีซีพี
17. หน่วยความจำขอ้มูลและโปรแกรม

หนังสือ เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย

mikroBasic

(A-BK-P-00146) ราคา    320 .-

BOOKS
            * ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO., LTD.www.etteam.com

e-mail : sale@etteam.com
Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
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