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จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องรายวชิา 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร ์1

3

1)  เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ
ออกแบบและพฒันาฮารด์แวร์
ทีม่ไีมโครคอนโทรลเลอร ์หรอื
ชปิตระกลู MCS-51
เป็นหนว่ยประมวลผล

2) เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาซอฟตแ์วรภ์าษาซี

ในการควบคมุการท างาน
ของฮารด์แวรท์ีต่อ่วงจรรว่ม 
กบัชปิตระกลู MCS-51

3) เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาเจตคตแิละมจีรรยาบรรณ
ในการคดิคน้และพฒันา
สิง่ประดษิฐ ์โดยใชช้ปิตระกลู
MCS-51 เป็นหนว่ยประมวลผล
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หวัขอ้ส าคญัของรายวชิา 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร ์1  บทที ่ 1-6

4

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน      

บทที ่2 โครงสรา้งภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที ่3 ชุดค าส ัง่แยกตามประเภทการใชง้าน 

บทที ่4 ตวัอยา่งการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้และโปรแกรมใชง้าน

บทที ่5 การออกแบบวงจรหนว่ยความจ าและอปุกรณ์ตอ่รว่ม

บทที ่6 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร ์
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บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

6

รายวชิา 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร ์1

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน      

โดยผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์รีะ  กาญจนสนิธุ

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
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บทน า

ในบทนี ้มเีนือ้หาเกีย่วกบัความแตกตา่ง
ระหวา่ง CPU กบั MCU MCU นับเป็น
คอมพวิเตอรใ์นรปูชปิไอซ ีทีถ่กูสรา้งขึน้มา
เพือ่ใชใ้นงานควบคมุทีเ่ฉพาะเจาะจง จงึมี
ชือ่เรยีกวา่ computer in a single chip  

ปัจจบุนัม ีMCU จากบรษัิทผูผ้ลติทีห่ลากหลาย
ซึง่ตา่งมสีมรรถนะทีร่องรับความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน ในดา้นความเร็ว-ประหยดัพลงังาน-
ชอ่งทางสือ่สาร-รองรับอปุกรณ์รายรอบ

เทคโนโลยทีีก่า้วไปสูร่ะบบสมองกลฝังตวั
นับวา่มรีากฐานทีพั่ฒนามาจาก MCU

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 
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หวัขอ้ส าคญัในบทที ่1

1.2
ไมโครโพรเซสเซอร์

VS
ไมโครคอนโทรลเลอร์

1.3 ตระกลูของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
และความแตกตา่ง

1.5 การพัฒนาฮารด์แวร์
และซอฟตแ์วรบ์น MCU

1.6 สถาปัตยกรรมของ
MCU ตระกลู MCS-51

1.4 ภาษาทีใ่ช ้

ในการพัฒนา
โปรแกรมควบคมุ

1.1 ทบทวน
บติ-นบิเบิล้-
ไบต-์เวริด์/ 
MSB-LSB/ 
BIN2HEX

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 
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1.1 ทบทวน บติ - นบิเบิล้ – ไบต ์– เวริด์ - ดบัเบิล้เวริด์

1เชน่...บติ (bit) คอื...ขอ้มลูฐานสองขนาด 1 หลกั 0หรอื

1001เชน่...นบิเบิล้ (nibble) คอื...ขอ้มลูฐานสองขนาด 4 หลกั 0110หรอื

เชน่...

ไบต ์(byte) คอื...ขอ้มลูฐานสองขนาด 8 หลกั

หรอื1001 1110 1011 0110

เชน่...

เวริด์ (word) คอื...ขอ้มลูฐานสองขนาด 16 หลกั

หรอื1001 1110 1011 0110 1101 1010 1111 0010

เชน่...

ดบัเบิล้เวริด์ (double word) คอื...ขอ้มลูฐานสองขนาด 32 หลกั

1001 1110 1011 0110 1101 1010 1111 0010

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 
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พฒันาการของ ชปิไมโครคอนโทรลเลอร ์(MCU)

ความเขา้ใจในนยิามของ บติ-นบิเบิล้-ไบต-์ดบัเบิล้เวริด์
น าไปสูค่วามเขา้ใจถงึ...พฒันาการของ ชปิไมโครคอนโทรลเลอร์
เพือ่รองรบังานนวตักรรมทีอ่ านวยความสะดวกมากขึน้

ประหยัดพลงังาน

รองรับการใชเ้ครอืขา่ย

รองรับการเชือ่มตอ่

รองรับความนริภัย

เนน้คมุอปุกรณ์ก าลงั

รองรับระบบสมัผัส

ความเร็วประมวลผล

ชอ่งทางสือ่สาร

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.1 ทบทวน บติ - นบิเบิล้ – ไบต ์– เวริด์ - ดบัเบิล้เวริด์
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ทบทวน บตินยัส าคญัสงูสดุ (MSB: Most Significant Bit)
บตินยัส าคญัต า่สดุ (LSB: Least Significant Bit)

ตวัอยา่งขอ้มลูฐานสองขนาด 20 บติ 1001 1101 1010 0111 1110

บติสดุทา้ยซา้ยมอืสดุ เรยีกวา่ MSB บติสดุทา้ยขวามอืสดุ เรยีกวา่ LSB

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.1 ทบทวน บติ - นบิเบิล้ – ไบต ์– เวริด์ - ดบัเบิล้เวริด์
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ทบทวน การอา่นในรปูเลขฐานสบิหก
โดยอา่นเลขฐานสอง...จากขวามอืไปซา้ยมอื ทลีะ 4 บติ
ชว่ยใหค้นเราสือ่สารกนังา่ยกวา่ การอา่นในรปูเลขฐานสอง

ตวัอยา่งขอ้มลูฐานสองขนาด 20 บติ

1001 1101 1010 0111 1110

อา่นเป็นฐานสบิหก จากขวาไปซา้ย

E7AD9

100111011010011111102 =   9 D A 7 E 16

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.1 ทบทวน บติ - นบิเบิล้ – ไบต ์– เวริด์ - ดบัเบิล้เวริด์
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นยิามของไมโครโพรเซสเซอร ์(CPU)

Microprocessor (CPU)

คอื...หนว่ยประมวลผลกลาง หรอื 
CPU (Central Processing Unit) 

เป็น...หนว่ยหลกัในคอมพวิเตอร ์ 
ท าหนา้ทีค่วบคมุการท างานของอปุกรณ์/
และประมวลผลเลขคณติและตรรกะ/

มโีครงสรา้งภายในทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเรจสิเตอร/์บสั/
หนว่ยความจ า/ วงจรนบั/วงจรจบัเวลา/ชอ่งสือ่สาร

สามารถประมวลผลค าส ัง่และค านวณขอ้มลูดว้ยความเร็วสงู

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.2 ไมโครโพรเซสเซอร์ VS ไมโครคอนโทรลเลอร์
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Microcontroller (MCU)

คอื...คอมพวิเตอรข์นาดเล็กเทา่ชปิไอซี

นยิมใชใ้นงานควบคมุเครือ่งจกัรกล

ภายในชปิไมโครคอนโทรลเลอร์
มโีครงสรา้งเหมอืนคอมพวิเตอร์

โดยประกอบดว้ย 
1 ) หนว่ยประมวลผล 
2) หนว่ยความจ า 
3) หนว่ยรบั/สง่ขอ้มลู

ตวัอยา่งเชน่ ระบบขบัเคลือ่นของรถยนต์
ทีค่วบคมุโดยกลอ่ง MCU (microcontroller)

นยิามของไมโครคอนโทรลเลอร ์(MCU)

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.2 ไมโครโพรเซสเซอร์ VS ไมโครคอนโทรลเลอร์



6562213  ไมโครโพรเซสเซอร ์1 17

คอื...คอมพวิเตอรข์นาดเล็กเทา่ชปิไอซีคอื...หนว่ยประมวลผลกลาง

คอื...CPU คอื...CPU + memory + I/O = computer

รปูซา้ยมอื คอื CPU
...CPU : Z-80

รปูขวามอื คอื MCU
...microcontroller : AT89C51

Microcontroller (MCU)Microprocessor (CPU)

ความแตกตา่ง

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโคร คอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.2 ไมโครโพรเซสเซอร์ VS ไมโครคอนโทรลเลอร์
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Microcontroller (MCU)

ม ีROM/ RAM ภายในชปิ

Microprocessor (CPU)

ไมม่ ีROM/ RAM ภายในชปิ
มเีพยีง CPU มี CPU+ memory+ I/O อยูใ่นชปิเดยีวกนั

Pentium (Intel) 8051 (Intel)
PowerPC (Motorolla) 68HC08 (Motorolla)
Spark (SUN) AVR (Atmel)
Z80 (Zilog) Z8 (Zilog)

PIC (Microchip)
ARM (Advance RISC Machine)

ตวัอยา่ง

การใชง้าน Desktop/ laptop/

workstations/ Server/
TV remote control/ video games/
Robot/

General Purpose Specific Purpose

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.2 ไมโครโพรเซสเซอร์ VS ไมโครคอนโทรลเลอร์
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1.3 ตระกลูของไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละความแตกตา่ง

Microcontroller Families

คอื...ไมโครคอนโทรลเลอร ์ทีผ่ลติจากหลากหลาย

บรษิทัผูผ้ลติชปิช ัน้น าในยโุรป เอเชยี และอเมรกิา

ความแตกตา่ง

ประหยัดพลงังาน

รองรับการใชเ้ครอืขา่ย

รองรับการเชือ่มตอ่

รองรับความนริภยั

เนน้คมุอปุกรณ์ก าลงั

รองรับระบบสมัผัส

ชอ่งทางสือ่สาร

ความแตกตา่งขึน้กบั market strategy plan ของบรษิทัผูผ้ลติ

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 
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Microcontroller Families

คอื...ตระกลูไมโครคอนโทรลเลอร ์(MCU) ทีบ่รษิทัผูผ้ลติท ัว่โลก
ตา่งอา้งองิและใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ ม ี4 ตระกลูหลกั
ไดแ้ก.่..1) MCS-51     

ความแตกตา่ง

MCS-51: 
MiCrocontrollerS-51

89S52
89S51
89C52
89C51
89V51
……..

PIC: 
Peripheral Interface 
Controller

PIC10Fxx
PIC12Fxx
PIC16Fxx
…………

AVR: 
Alf and Vegard's
RISC processor

ATmega8
ATmega16
ATmega32
(ATtiny/ 
ATmega/ 
Atxmega)

ARM: 
Advanced RISC 
Machine 

ประหยัดพลงังาน

รองรับการใชเ้ครอืขา่ย

รองรับการเชือ่มตอ่

รองรับความนริภยั

เนน้คมุอปุกรณ์ก าลงั

รองรับระบบสมัผัส

เนน้ความปลอดภยั

ชอ่งทางสือ่สาร

21

4) ARM3) AVR2) PIC

LPC2148 
ARM Cortex-M0 
ARM Cortex-M1
ARM Cortex-M2
……….
ARM Cortex-M6
ARM Cortex-M7

MCS-51: 
MiCrocontrollerS-51

89S52
89S51
89C52
89C51
89V51
……..

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.3 ตระกลูของไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละความแตกตา่ง



6562213  ไมโครโพรเซสเซอร ์1 22

ความแตกตา่ง

ประหยัดพลงังาน

รองรับการใชเ้ครอืขา่ย

รองรับการเชือ่มตอ่

รองรับความนริภัย

เนน้คมุอปุกรณ์ก าลงั

รองรับระบบสมัผัส

เนน้ความปลอดภัย

RISC

ทีม่า: https://www.technobyte.org/difference-between-risc-and-cisc/

CISC
Reduced Instruction Set Computing Complex  Instruction Set Computing

ชดุค าสัง่ขนาดเล็กกวา่และจ านวนนอ้ยกวา่ ชดุค าสัง่มากกวา่และซบัซอ้นกวา่

มคี าสัง่เกีย่วกบั addressing mode นอ้ยกวา่ มคี าสัง่เกีย่วกบั addressing mode มากกวา่

ขนาดค าสัง่คงที ่(32 บติ) ใช ้1 m/c cycle ขนาดค าสัง่ใช ้2-10 m/c cycle

สมรรถนะการท างานเนน้ที.่.ซอฟตแ์วร์ สมรรถนะการท างานเนน้ที.่.ฮารด์แวร์

ฮารด์แวรไ์มซ่บัซอ้น ตน้ทนุการผลติไมส่งู ฮารด์แวรซ์บัซอ้น ตน้ทนุการผลติสงูกวา่

ใชพ้ลงังานไฟฟ้าไมส่งู ใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงู
การท างานตอ่เนือ่งอาจใชก้ระบวน pipelining การท างานตอ่เนือ่งใช ้pipeliningไมไ่ด ้

การปรับความเร็วใหส้งูขึน้ใชช้ปิจ านวนมาก       การปรับความเร็วใหส้งูขึน้ใชช้ปินอ้ยกวา่      

ตวัอยา่งชปิ: PIC & ARM ตวัอยา่งชปิ: x86 & 8051

ตวัอยา่งการใชง้าน: Smartphones, PDAs ตวัอยา่งการใชง้าน: Security systems, 
Home automation.

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.3 ตระกลูของไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละความแตกตา่ง
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Microcontroller Families

8051 Microcontroller:
Bus width: 8-bit for standard core
Communication Protocols: UART, USART,SPI,I2C
Speed: 12 Clock/instruction cycle
Memory: ROM, SRAM, FLASH
ISA: CLSC
Memory Architecture: Von Neumann architecture
Power Consumption: Average
Families: 8051 variants
Popular Microcontrollers: AT89C51, P89v51, etc.

ความแตกตา่ง

ประหยัดพลงังาน

รองรับการใชเ้ครอืขา่ย

รองรับการเชือ่มตอ่

รองรับความนริภัย

เนน้คมุอปุกรณ์ก าลงั

รองรับระบบสมัผัส

เนน้ความปลอดภัย

............ขนาดบสั : 8 บติ

..ชอ่งสือ่สาร: UART/ USART/ SPI/ I2C

............ความเร็ว: 1 ค าส ัง่/12 clk.
..ชนดิหนว่ยจ า : ROM, SRAM/Flash

..ตระกลู: 8051

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.3 ตระกลูของไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละความแตกตา่ง
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ความแตกตา่ง

ประหยัดพลงังาน

รองรับการใชเ้ครอืขา่ย

รองรับการเชือ่มตอ่

รองรับความนริภัย

เนน้คมุอปุกรณ์ก าลงั

รองรับระบบสมัผัส

เนน้ความปลอดภัย

PIC Microcontroller:
Bus width: 8/16/32-bit
Communication Protocols: PIC, UART, USART, LIN, CAN, Ethernet, SPI, I2S

Speed: 4 Clock/instruction cycle
Memory: SRAM, FLASH
ISA: Some feature of RISC
Memory Architecture: Harvard architecture
Power Consumption: Low
Families: PIC16,PIC17, PIC18, PIC24, PIC32
Popular Microcontrollers: PIC18fXX8, PIC16f88X, PIC32MXX

............ขนาดบสั : 8/ 16/ 32 บติ

..ชอ่งสือ่สาร: PIC/UART/LIN/Ethernet/SPI

............ความเร็ว: 1 ค าส ัง่/4 clk.
......ชนดิหนว่ยจ า : SRAM/Flash

..ตระกลู: PIC

Microcontroller Families

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.3 ตระกลูของไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละความแตกตา่ง
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ความแตกตา่ง

ประหยัดพลงังาน

รองรับการใชเ้ครอืขา่ย

รองรับการเชือ่มตอ่

รองรับความนริภัย

เนน้คมุอปุกรณ์ก าลงั

รองรับระบบสมัผัส

เนน้ความปลอดภัย

AVR Microcontroller:
Bus width: 8/32-bit
Communication Protocols: UART, USART, SPI, I2C, (special purpose 
AVR support CAN, USB, Ethernet)
Speed: 1 clock/ instruction cycle
Memory: Flash, SRAM, EEPROM
ISA: RISC
Memory Architecture: Modified
Power Consumption: Low
Families: Tiny, Atmega, Xmega, special purpose AVR
Popular Microcontrollers: Atmega8, 16, 32, Arduino Community

............ขนาดบสั : 8/ 32 บติ

..ชอ่งสือ่สาร: UART/ SPI/ I2C/ USB/ Ethernet

............ความเร็ว: 1 ค าส ัง่/1 clk.

หนว่ยจ า : Flash/SRAM E2PROM

..ตระกลู: AVR

Microcontroller Families

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.3 ตระกลูของไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละความแตกตา่ง
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Microcontroller Families

ความแตกตา่ง

ประหยัดพลงังาน

รองรับการใชเ้ครอืขา่ย

รองรับการเชือ่มตอ่

รองรับความนริภัย

เนน้คมุอปุกรณ์ก าลงั

รองรับระบบสมัผัส

เนน้ความปลอดภัย

ARM Microcontroller:
Bus width: 32-bit mostly also available in 64-bit
Communication Protocols: UART, USART, LIN, I2C, SPI, CAN, USB, 
Ethernet, I2S, DSP, SAI (serial audio interface), IrDA
Speed: 1 clock/ instruction cycle
Memory: Flash, SDRAM, EEPROM
ISA: RISC
Memory Architecture: Modified Harvard architecture
Power Consumption: Low
Families: ARMv4,5,6,7 and seri2es
Popular Microcontrollers: LPC2148, ARM Cortex-M0 to ARM Cortex-
M7, etc.

...ชอ่งสือ่สาร: UART/ SPI/ I2C/ USB/ IrDA

...ขนาดบสั : 32 บติ

............ความเร็ว: 1 ค าส ัง่/1 clk.
หนว่ยจ า : Flash/SDRAM E2PROM

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.3 ตระกลูของไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละความแตกตา่ง
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1.4 ภาษาทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรมควบคมุ

คอื...สือ่ภาษาทีม่นษุยเ์รา ใชเ้พือ่สือ่สารรบั-สง่ ขอ้มลู-ค าส ัง่ 
...ระหวา่งชปิ MCU กบัอปุกรณ์รายรอบในงานเฉพาะเจาะจง 
...เชน่ การควบคมุการตดิ-ดบัของไฟ แสงสวา่ง/
......การควบคมุการหมนุ-หยดุหมนุของมอเตอร ์          

......การท างานของอปุกรณ์แบบวฎัจกัร เชน่ ไฟจราจร/ ไฟประดบั 

......การท างานของอปุกรณ์แบบมเีงือ่นไข เชน่ ลฟิต ์(elevator)

......สายพานล าเลยีง (conveyor) 

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

28
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ภาษาทีใ่ชใ้นการพัฒนาโปรแกรมควบคมุอปุกรณ์
(ภาษาระดบัสงู-ภาษาแอสแซมบลี-้ภาษาเครือ่ง) 
บนชปิไมโครคอนโทรลเลอร ์

ภาษาระดบัสงู

ภาษาแอสแซมบลี้

ภาษาเครือ่ง

ตวัอยา่งภาษาเครือ่ง

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.4 ภาษาทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรมควบคมุ
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ภาษาระดบัสงู

ภาษาแอสแซมบลี้

ภาษาเครือ่ง

ตวัอยา่งภาษาแอสแซมบลี้

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

1.4 ภาษาทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรมควบคมุ

ภาษาทีใ่ชใ้นการพัฒนาโปรแกรมควบคมุอปุกรณ์
(ภาษาระดบัสงู-ภาษาแอสแซมบลี-้ภาษาเครือ่ง) 
บนชปิไมโครคอนโทรลเลอร ์
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ภาษาระดบัสงู

ภาษาแอสแซมบลี้

ภาษาเครือ่ง

ตวัอยา่งภาษาซี

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 

ภาษาทีใ่ชใ้นการพัฒนาโปรแกรมควบคมุอปุกรณ์
(ภาษาระดบัสงู-ภาษาแอสแซมบลี-้ภาษาเครือ่ง) 
บนชปิไมโครคอนโทรลเลอร ์

1.4 ภาษาทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรมควบคมุ
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ข ัน้ที ่5
recheck 

redo

ข ัน้ที ่4
uploadHex. File
C2Hex.complier

ข ัน้ที ่3
พฒันาซอฟตแ์วร์

C-editor

ข ัน้ที ่2
ประกอบวงจร

circuit asseembly

33

1.5 การพฒันาฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรบ์น MCU

ข ัน้ที ่1
ออกแบบวงจร
circuit design

Upload 
Hex.file

พัฒนา
ซอฟตแ์วร์
C-editor

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 
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1.6 สถาปตัยกรรมของ MCU  ตระกลู MCS-51

MCU กบัหนว่ยส าคญัตา่งๆทีอ่ยูภ่ายในชปิ (ตวัอยา่งชปิ: AT89C51)  

ROM: ทีเ่ก็บโคด้
ทีพ่ฒันาใชง้าน

RAM:ทีเ่ก็บขอ้มลู 
register/

ชอ่งทางตดิตอ่กบัอปุกรณ์
ภายนอก: P0, P1, P2, P3

จดุเชือ่มตอ่การสือ่สารอนกุรม
กบัอปุกรณภ์ายนอก (serial port)

สว่นสรา้งฐานเวลาเพือ่การนบั
และการจบัเวลา

สว่นควบคมุบสัขอ้มลู บสัต าแหนง่ 
และบสัควบคมุ

สว่นควบคมุการขดัจงัหวะ

สว่นก าเนดิความถีใ่นการท างาน

ALU + CU

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 
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เมือ่จบบทเรยีนนีแ้ลว้... นกัศกึษาควรมสีมรรถนะดงันี้

1.2 บอกความ
แตกตา่งระหวา่ง
CPU vs MCU

1.3 อธบืายความ
แตกตา่ง

RISC  vs CISC
และสามารถระบ ุ

MCU 4 ตระกลูหลกั

1.5 ระบขุัน้ตอน
การพัฒนาฮารด์แวร์
-ซอฟตแ์วร ์บน MCU

1.6 บอกองคป์ระกอบหลัก
ในสถาปัตยกรรมของ
MCU ตระกลู MCS-51

1.4 อธบืายความ
แตกตา่งของภาษาที่
ใชใ้นการพัฒนา
โปรแกรมควบคมุ

1.1 มคีวามเขา้ใจ
..บติ-นบิเบิล้-
ไบต-์เวริด์/ 
MSB-LSB/ 
BIN2HEX

บทที ่1 สถาปตัยกรรมไมโครโพรเซสเซอรแ์ละไมโครคอนโทรลเลอรพ์ืน้ฐาน 
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