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ตัวอยางการเชื่อมตอ ET-MINI MP3 V2 ดวย AVR (ET-BASE AVR ATMEGA64) จาก อีทีที 
 

 สําหรับตัวอยางนี้จะแสดงใหเห็นการใชพอรต SPI ของ AVR เบอร ATMEGA64 ในการเชื่อมตอส่ังงานไอซี 
VS1003B ซึ่งเปน MP3 Decoder โดยตัวอยางโปรแกรมจะมุงเนนใหผูใชเขากับวิธีการติดตอและส่ังงานไอซี 
VS1003B เพื่อเลนเพลงหรือเสียงเทานั้น สวนในเร่ืองของการจัดการกับระบบไฟลแบบตางๆ นั้นจะไมไดกลาวถึงใน
ที่นี้ดวย ซึ่งผูใชจําเปนตองไปคนควาหากรรมวิธีในการที่จะอานไฟลขอมูล มาสงใหกับ MP3 Decoder เพื่อแปลง
กลับเปนเสียงเอง เชน การเลือกใชหนวยความจําแบบ SD/MMC Memory หรือหนวยความจําแบบอ่ืน  ๆ
 โดยในตัวอยางนี้จะเลือกใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR รุน ET-BASE AVR ATMEGA64 เปน
ตัวควบคุมการทํางานของ MP3 Decoder ซึ่งจะใชบอรด ET-MINI MP3 V2 แตเนื่องจากวา บอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร รุน ET-BASE AVR ATMEGA64 นั้นทํางานดวยแรงดันขนาด +5V สวน ET-MINI MP3 นั้น
ทํางานดวยแรงดัน +3.3V และไอซี VS1003B ที่ใชเปนตัว MP3 Decoder ในบอรด ET-MINI MP3 V2 นั้นไม
สามารถเชื่อมตอกับสัญญาณโลจิก TTL ที่มีระดับสัญญาณเปน +5V ได ดังนั้นจึงไมสามารถนําสัญญาณจากบอรด
ทั้ง 2 เชื่อมตอเขาดวยกันไดโดยตรง จําเปนตองหาอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงระดับสัญญาณจาก โลจิก +5V ไปเปน
สัญญาณโลจิก +3.3V มาเปนตัวกลางในการเชื่อมตอสัญญาณ โดยจะเลือกใชบอรด ET-MINI LOGIC LEVEL 
SHIFTER เปนตัวกลางในการเชื่อมตอสัญญาณ  ซึ่งในตัวอยางนี้จําเปนตองใชอุปกรณดังตอไปนี้ 

1. บอรดไมโครคอนโทรลเลอร AVR รุน ET-BASE AVR ATMEGA64 (ใช CPU เบอร ATMEGA64) 
2. บอรดแปลงระดับสัญญาณโลจิก 5V เปน 3.3V รุน ET-MINI LOGIC LEVEL SHIFTER 
3. บอรด MP3 Decoder รุน ET-MINI MP3 V2 (ใช MP3 Decoder เบอร VS1003B) 
4. Adapter จายไฟ  สําหรับจายใหกับบอรด ET-BASE AVR ATMEGA64 

 โดยในตัวอยางนี้จะใชวิธีการนําไฟลแบบ Wave ขนาดเล็กๆ จํานวน 3 ไฟล ซึ่งตองมีขนาดรวมกันไมเกิน 
48KByte โดยในตัวอยางจะเลือกใชไฟลแบบ WAVE Format ซึ่งเปนเสียงประโยคการนับเลข “0” ถึง “2” 
(ภาษาอังกฤษ) มาเก็บไวในหนวยความจํา Flash ของ ATMEGA64 ในรูปแบบของตาราง Table จากนั้นก็จะทํา
การอางตําแหนงของหนวยความจําที่ใชเก็บไฟลไวแลวสงให MP3 Decoder ทําการแปลงเปนเสียงให ทีละไบท
ตามลําดับตั้งแตตนจนจบ โดยในตัวอยางจะทําการแปลงไฟล ใหเปนคาขอมูลแบบ Byte แลวนํามาจัดเรียงเปน
ตารางเก็บไวในหนวยความจํา Flash โดยในกรณีที่ใชภาษาซี จะใชการประกาศเปนตัวแปรแบบ Array เก็บไวใน
หนวยความจํา Flash ของ CPU เพื่อความสะดวกในการเรียกใชงาน โดยในตัวอยางนี้จะเขียนดวยภาษาซี โดย
เลือกใช WinAVR+AVR Studio 4 เปนตัวแปลคําส่ัง และทางอีทีที ไดจัดเตรียม HEX File ที่ทําการแปลเรียบรอย
แลว เตรียมไวใหผูใชนําไป Download ทดลองใหกับ CPU ไดทันที (MEGA64_MP3_PLAY_WAVE.HEX) โดยผูใช
สามารถนํา Hex File ดังกลาว ซึ่งเก็บอยูใน Folder ชื่อ FINAL_HEX_TEST ไปทําการ Download ใหกับ CPU ของ
บอรด ET-BASE AVR ATMEGA64 เพื่อทดลองไดทันที โดยถาทุกอยางถูกตองหลังจาก Download เสร็จแลว เม่ือ
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กดรีเซ็ตและตอชุดหูฟงหรือชุดขยายเสียงของ คอมพิวเตอร PC ใหกับบอรด ET-MINI MP3 V2 เปนที่เรียบรอยแลว 
จะมีเสียงนับเลขเปนภาษาอังกฤษ จาก ศูนย ถึง สอง วนรอบไมรูจบใหไดยินอยูตลอดเวลา 
 

การเชื่อมตอสัญญาณระหวางบอรด 
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 ET-BASE AVR  
(ATMEGA64) 

 ET-MINI LOGIC LEVEL 
(DIR = A-TO-B) 

 ET-MINI MP3 V2 
(VS1003B) 

 
 [+5V]  [+5V]  [+3V3]  [+3V3]  
 [PB5(Out)]  [A0]     [B0]  [RES#]  
 [PB4(In)]  [B1]     [A1]  [DREQ]  
 [PB3(MISO)]  [B2]     [A2]  [SO]  
 [PB1(SCK)]  [A3]     [B3]  [SCLK]  
 [PB2(MOSI)]  [A4]     [B4]  [SI]  
 [PB0(SS#)]  [A5]     [B5]  [XCS#]  
 [PB6(Out)]  [A6]     [B6]  [BSYNC]  
 [GND]  [GND]   [GND]  [GND]  

 

ตาราง แสดงทิศทางและสัญญาณการเช่ือมตอระหวาง ATMEGA64 กับ MP3 Decoder 


