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เม'(อต+นเด'อนบร�ษ�ท ETT ได+ส1งบอร2ด ET-EASY MEGA1280 มาให+ผมทดลองใช+เพ'(อเข
ยนบทความ หล�งจากท
(
ดองเร'(องราวเอาไว+กว1า 1 เด'อน ก>ได+เวลาท
(จะสะสางบทความตอนแรกก�นเส
ยท


ในบทความน
@ก>มาทAาความรB+จ�กหน+าตาของบอร2ดในม�มต1างๆ ด�งน
@เลยคร�บ รBปท
( 1 เปDนด+านบนของบอร2ด รBปท
( 
2 เปDนด+านหล�งของบอร2ด รBปท
( 3-6 เปDนรBปด+านข+างของบอร2ด (ถ+าต+องการรายละเอ
ยดท
(มากกว1าน
@อ1านได+จากคB1ม'อ
บอร2ด ET-EASY MEGA1280 [http://www.etteam.com/product2009/ET-AVR/man-ET-EASY-MEGA1280.pdf])

รBปท
( 1 รBปท
( 2

รBปท
( 3 รBปท
( 4
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รBปท
( 5 รBปท
( 6

เม'(อได+ชมรBปร1างหน+าตาของบอร2ดก�นแล+ว มาต�@งเป]าก�นก1อนว1าจะทAาอะไรก�นด
 และแน1นอนคร�บ เพ'(อความง1าย
และเร>ว เราจะมาลองเข
ยนโปรแกรมกระพร�บหลอด LED ว1าแล+วก>มาเร�(มก�นเลยด
กว1า

ข#$นตอนท&' 0 เตร&ยมการ
1. ต+องดาวน2โหลดโปรแกรม Arduino จากเว>บ http://www.arduino.cc (ท
(ผมใช+เปDนร�1น Arduino 0017)
2. จากโปรแกรมท
(ดาวน2โหลดมาจะต+องคลายแล+วเก>บเอาไว+ท
(ใดท
(หนb(งในฮาร2ดด�สก2 ซb(งอ�นน
@ผมคลายแฟ]มเอา

ไว+ท
( C:\Arduino-0017
3. เคร'(องคอมพ�วเตอร2สAาหร�บเข
ยนโปรแกรม เคร'(องของผมเปDน Acer Aspire 5051 (AMD Turion MK36, 

RAM 2GB, HD 80GB, ATI Radeon Xpress 1100) ท
(แบตเตอร
(เส
ย (ชาร2จไม1ได+) แต1ช1างม�น เพราะถ+าซ'@อแบตใหม1ก>
เก>บเง�นเอาไว+ถอยเคร'(องใหม1ด
กว1า (บ1นอ
กแล+ว)

4. JRE (Java Runtime Environment) เปDนต�วร�นโปรแกรม arduino ดาวน2โหลดได+จาก http://java.sun.com 
5. สาย USB สAาหร�บเช'(อมต1อระหว1างบอร2ด ET-EASY MEGA1280 ก�บเคร'(องคอมพ�วเตอร2

6. แหล1งจ1ายไฟกระแสตรง 12 โวลต2 (12 VDC) ร�1น ET-SWITCHING ADAPTER 12V 0.5A TYPE J (A-AP-A-

00057) 
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ข#$นตอนท&' 1 ต+อวงจร
ผมใช+บอร2ด ET-TEST 10P/OUT ประกอบเข+าก�บต�วเช'(อมต1อ ET-10PIN ซb(งต1อพ1วงเข+าก�บขา D22 ถbง D29 

ของบอร2ด ET-EASY MEGA1280

ข#$นตอนท&' 2 ต!ดต#$งบอร�ดเข�าก#บเคร.'องคอมพ!วเตอร�
เน'(องจากข�@วต1อของบอร2ด ET-EASY MEGA1280 เปDนต�วเช'(อมต1อ USB แบบข�@วเล>ก ผมเลยใช+ร1วมก�บข�@วต1อ

ของฮาร2ดด�สก2ภายนอก หร'อถ+าจะเล'อกใช+สาย CABLE USB TO 5P MINI (A-CB-A-00044)  ของทาง ETT ก>ได+ 
เพราะสายส�ญญาณด
กว1าท
(ผมใช+อยB1เยอะเลย (ดBจากความยาวของสาย ผมเคยลองต1อพ1วงยาวๆ จากสายเส+นน
@
ส�ญญาณหายหมดเลย .. )

ข#$นตอนท&' 3 ต!ดต#$งไดรเวอร�ของ ET-EASY MEGA1280
เม'(อต1อเสร>จก>ถbงคราวต�ดต�@งไดรเวอร2ให+ว�นโดวส2รB+จ�กก�บบอร2ดก�นแล+วคร�บ เราเร�(มด+วยการเส
ยบปลายสาย USB 

อ
กด+านเข+าก�บพอร2ต USB ของเคร'(องคอมพ�วเตอร2
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ว�นโดวส2จะถามถbงการต�ดต�@งไดรเวอร2ของบอร2ดด�งรBปด+านล1าง

ให+เล'อก Install from a list or specific location (Advanced) แล+วคล�ก Next >
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ในข�@นตอนน
@ให+เล'อก Include this location the search แล+วคล�กท
(ป�zม Browse

ไดรเวอร2ของบอร2ดอยB1ท
( c:\arduino-0017\drivers\FTDI USB Drivers (ถ+าต�ดต�@งท
(อ'(นก>ต+องหาเอาเองนะคร�บ
ผม) ด�งรBป แล+วคล�ก OK

เม'(อกAาหนดเสร>จก>ให+คล�กท
(ป�zม Next เพ'(อดAาเน�นการต�ดต�@ง
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ให+รอ (เม'(อเห>นหน+าจอด�งรBปด+านล1าง) จนกว1าจะผ1านหน+าจอน
@ไปคร�บ

คล�กท
( Finish เพ'(อเสร>จส�@นการต�ดต�@งไดรเวอร2

ข#$นตอนท&' 4 เร&ยกโปรแกรม Arduino 
ด�บเบ�ลคล�กท
(ไอคอนด�งรBป

โปรแกรมจะเร�(มทAางานโดยแสดงรBปหน+าจอด�งน
@
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เม'(อโปรแกรมโหลดต�วเองเสร>จจะแสดงหน+าจอด�งรBปด+านล1าง

เรามาดBรBปทBลบาร2แต1ละรBปก�นคร�บว1าทAาหน+าท
(อะไรบ+าง
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ข#$นตอนท&' 5 เข&ยนโค�ดโปรแกรมด�งน
@ (ผมบ�นทbกโปรแกรมช'(อว1า blink_led_c)

int ledPin =  22;

void setup()   {                
pinMode(ledPin, OUTPUT);     

}

void loop()                     
{

digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(1000);

}

ข#$นตอนท&' 6 คอนฟ>กการเช.'อมต+อก#บบอร�ด

คล�กเมนB Tools เล'อก Arduino Mega จากเมนBย1อย Board เพ'(อกAาหนดว1าเรากAาล�งจะเช'(อมต1อก�บบอร2ด ET-
EASY MEGA1280

เล'อก COM4 (เคร'(องอ'(นๆ อาจจะเปDนค1าอ'(นนะคร�บ) จากเมนBย1อย Serial Port เพ'(อกAาหนดว1าจะเช'(อมต1อก�บ
บอร2ดทางพอร2ตอะไร
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ข#$นตอนท&' 7 อ#พโหลดเข�าบอร�ด

เม'(อโปรแกรมเสร>จเร
ยบร+อย เล'อกบอร2ดเร
ยบร+อย ก>คล�กท
(ป�zม Upload (ตามรBปท
(แสดงเอาไว+ก1อนหน+าน
@) เพ'(อ
อ�พโหลดโปรแกรมเข+าสB1บอร2ด ถ+าดAาเน�นการสAาเร>จจะแสดงผลล�พธ2ด�งน
@

ข#$นตอนท&' 8 ทดสอบร#นระบบ

ต1อบอร2ด ET-TEST 10P/OUT เข+าก�บบอร2ดแล+วจ1ายกระแสไฟเข+าบอร2ด

จากต�วอย1างการใช+งานบอร2ดในบทความน
@คงพอเปDนแนวทางเร�(มต+นเล>กๆ ให+ก�บผB+อ1านได+นะคร�บ (ใครโปรหร'อ
เทพอยB1แล+วก>ต+องทAาใจล1ะคร�บผม) ส1วนรายละเอ
ยดของโปรแกรม Arduino แบบเต>มๆ ผมแนะนAาให+อ1านจากหน�งส'อ
ท
(ทาง ETT เข
ยนเอาไว+จะด
ท
(ส�ดคร�บ เพราะครอบคล�มเน'@อหาได+ท�@งหมด ส1วนบทความท
(ผมเข
ยนก>เปDนเร'(องแนะนAา
น�ดๆ หน1อยๆ ลองโน1นน
(น�ดหน1อยๆ เท1าน�@นแหละคร�บ

ส�ดท+ายขอขอบค�ณทาง ETT ท
(ได+มอบบอร2ดมาให+ทดลองใช+งาน และซ1อมแซมบอร2ดแล+วส1งกล�บมาด+วยความ
รวดเร>ว ท�@งน
@เพราะผมใช+อแดปเตอร2ท
(เส
ยเส
ยบเข+าก�บบอร2ดทAาให+บอร2ดไหม+ท
(ภาคแปลงไฟ 
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