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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  

การทดสอบความรู้ช้ันปริญญาตรี                              ประจ ากลางภาคที่   1  ปีการศึกษา 2556 
   วิชา วพ.350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์          Section 450001  750002 และ 900001 
   วันที่  11 ตุลาคม  พ.ศ. 2556    เวลา 9:00 น. - 12:00 น.        เวลาสอบ 3.00 ช่ัวโมง 

ค าสั่ง  1. ห้ามน าเอกสารและเครื่องค านวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 2. ข้อสอบมี 8 ข้อ รวม 75 คะแนน 18 หน้า (เอกสารแนะน า 9 หน้า) ให้ท าทุกข้อในกระดาษค าถาม 
 3.  ใหเ้ขียนค าตอบด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจนด้วยปากกาหรือดินสอสีเข้ม  ค าตอบท่ีอ่านไม่ได้ 
 หรืออ่านยาก จะ ไม่ตรวจและไม่ได้คะแนน 
 4. ห้ามน าข้อสอบออกนอกห้องสอบ 
 5. ข้อสอบทุกข้อไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 1 = ข้อ 2 = ข้อ 3 = ข้อ 4 = ข้อ 5 = ข้อ 6 =
 

1. ตามรูปที่ 1 ก าหนดให้ในระบบหนึ่งมีอุปกรณตางๆซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ [15 คะแนน] 

 
 

รูปที่ 1: อุปกรณในระบบ  
(ก) A7 - หนวยประมวลผล 8 บิต สถาปตยกรรมแบบฮาวารด (Harvard architecture) (ดูรูปที่ 1) 

 รองรับการเชื่อมตอกับหนวยความจ าโปรแกรมไดถึง 16 KiB 
 รองรับการเชื่อมตอกับหนวยความจ าขอมูลไดถึง 16 KiB 
 A คือ address bus ขนาด m บิต 
 D คือ data bus ขนาด n บิต 
 /PR active เม่ือ A7 จะอานขอมูลจากหนวยความจ าโปรแกรม 
 /R active เม่ือ A7 จะอานขอมูลจากหนวยความจ าขอมูล 
 /W active เม่ือ A7 จะเขียนขอมูลลงหนวยความจ าขอมูล 

(ข) P2K - หนวยความจ า ROM ขนาด 2Kx8 บิต (ดูรูปที่ 1) 
 /CE คือสัญญาณ chip enable 
 /OE คือสัญญาณ output enable 
 A คือ address bus ขนาด p บิต 
 D คือ data bus ขนาด q บิต 



ชื่อ............................................... ..................................... เลขทะเบียน......................................... เลขที่สอบ............. 

 2 

(ค)  D1K - หนวยความจ า RAM ขนาด 1Kx8 บิต (ดูรูปที่ 1) 
 /CE คือสัญญาณ chip enable 
 /OE คือสัญญาณ output enable 
 /WE คือสัญญาณ write enable, เม่ือ active ขอมูลจะถูกเขียนลงหนวยความจ า 
 A คือสัญญาณ address bus ขนาด r บิต 
 D คือสัญญาณ data bus ขนาด s บิต 

หากตองการสรางระบบที่ใช A7 โดยใหระบบสามารถใชงานกับหนวยความจ าโปรแกรมขนาด 2 กิโลไบต์(KByte 
หรือ KiB) และหนวยความจ าขอมูลขนาด 2 กิโลไบต์(KByte หรือ KiB)โดยใหใชเฉพาะอุปกรณหนวยความจ า 
ROM (P2K) และ RAM(D1K) ขางตน ซึ่งมี memory map ดังในตารางที่ 1 

Start address End address Start address End address

ROM #1 0x000 0x7FF RAM#1 0x000 0x3FF

RAM#2 0x400 0x7FF

ต ำแหน่ง ROM ต ำแหน่ง RAM

หนวยควำมจ ำโปรแกรม หนวยควำมจ ำขอมลู 

 
ตารางที่ 1: memory map ของระบบที่ตองการ  

ค าถามข้อ 1.1 ถึง 1.4 ข้อละ 1 คะแนน 
1.1. A7 มีขนาดของ memory address เปนก่ีบิต  (m = ?) .....14.... บิต   
1.2. ROM (P2K) มีขนาดของ memory address เปนก่ีบิต  (p = ?) .....11..... บิต  
1.3. RAM (D1K) มีขนาดของ memory address เปนก่ีบิต  (r = ?) .....10..... บิต 
1.4. คาของ q และ s ควรเปนเทาไหร่   ......8....... บิต 

1.5. จงวาดวงจรแสดงการเชื่อมตอของ A7 และอุปกรณหนวยความจ าอื่นๆ (ROM และRAM) ที่ใชในระบบน้ี ระบุ
สัญญาณตางๆท่ีใช และ หมายเลขของอุปกรณหนวยความจ าแตละตัวใหชัดเจน โดยอาจใชอุปกรณลอจิกเกต แยก
ส าหรับแตละอุปกรณหนวยความจ า หรืออาจใชอุปกรณถอดรหัส (decoder) เชน 74x138 ก็ได [6 คะแนน]   
หมายเหตุ ข้อน้ี  (uP + 1xROM + 2xRAM) อาจมีหลายค าตอบ 
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1.6. ถามีการปรับระบบนี้โดยน า A7 ไปเชื่อมตอกับหนวยความจ า RAM (D1K) 16 ตัวดังในรูปที่  2 
 

 

รูปที่ 2: memory map ส าหรับหนวยความจ าขอมูล 
 

ค าถามข้อ 1.6.1 ถึง 1.6.5  ข้อละ 1 คะแนน 
1.6.1   ต าแหนง A1 ควรมีคาเปนเทาไร ตอบเป็นเลขฐาน 16  ...... 0x0BFF 

1.6.2  ต าแหนง A2 ควรมีคาเปนเทาไร ตอบเป็นเลขฐาน 16 ......... 0x0C00 

1.6.3   ต าแหนง A3 ควรมีคาเปนเทาไร ตอบเป็นเลขฐาน 16 ........ 0x0BFF 

1.6.4  ต าแหนง A4 ควรมีคาเปนเทาไร ตอบเป็นเลขฐาน 16.......... 0x3C00 

1.6.5   ต าแหนง A5 ควรมีคาเปนเทาไร ตอบเป็นเลขฐาน 16......... 0x3FFF 

2. จงเขียนโปรแกรมภาษา C ส าหรับ AVR ATmega168 เพื่อใช้งาน Timer 0 หรือ Timer 2 ส าหรับสร้าง
สัญญาณ ตามวงจรในรูปที่ 3  ตามข้อก าหนดต่อไปนี้   [10 คะแนน] 

- ใช้โหมด Normal 
- ใช้ prescaler = 32 
- ใช้ overflow interrupt ของ Timer 0 หรือ Timer 2  เพื่อสร้างสัญญาณคาบสี่เหลี่ยมจาก PD7 ดัง

ในรูปที่ 3 
หมายเหตุ: ATmega168 ต่อใช้สัญญาณนาฬิกา 16 MHz 

รูปที่ 3 
Timer 2 frequency = 16 Mhz / 32 = 0.5 MHz ==>Timer 2 period = 1/0.5 = 2 uS 
จากรูป ระยะเวลาต่อการขัดจังหวะ 1 ครั้งท่ีต้องการ = 500 us 
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จ านวนคาบของสัญญาณนาฬิกา (Timer 2 clock frequency) ท่ีต้องการ = 500 us / 2 uS = 250 คาบ 
ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ Timer2 ขนาด 8-bit ได้ในการขัดจังหวะ 1 ครั้ง 
เพราะฉะนั้น ค่า reload ของ Timer 2 = 256 – 250 = 6 
 

#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
        int timer2_reload = 6; 

ISR (TIMER2_OVF_VECT) หรือ ISR (TIMER0_OVF_VECT) 
{ 

    PORTD = ~PORTD; // can ignore PD0-PD6 
} 
int main (void) 
{ 

   DDRD = 0xFF; // 0b1xxxxxxxx D0-D6 can be either input or output 
 
   // select normal mode, WGM22:0 = 000 
   TCCR2A &= ~( (1 << WGM21) | (1 << WGM20) ); 
   // TCCR2A &= ~( (1 << 1) | (1 << 0) ); or 
   // TCCR2A &= 0xFC; 
   TCCR2B &= ~(1 << WGM20); 
   // TCCR2B &= ~(1 << 3); or 
   // TCCR2B &= 0x08; 
 
   // reload for counter register 
   TCNT2 = timer2_reload; 
 
   // this is optional since it is the default value 
   // select system io clock 
   ASSR &= ~(1 << AS2);  
   // ASSR &= ~(1 << 5); or 
   // ASSR &= 0xDF; 
 
   // select prescaler = 32, CS22:0 011 
   TCCR2B |= ( (1 << CS21) | (1 << CS20) ); 
   TCCR2B &= ~(1 << CS22); 
   // TCCR2B |= ( (1 << 1) | (1 << 0) ); TCCR2B &= ~(1 << 2); or 
   // TCCR2B |= 0x03; TCCR2B &= 0xFB; 
 
   // enable Timer 2 overflow interrupt 
   TIMSK2 |= (1 << TOIE2); 
 
   // enable global interrupt 
   SREG |= (1 << 7); 
   // sei(); 
 
   while (1) { 
   }   
} 

3. จากข้อ 2 จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาของ Arduno  ก าหนดให้ใช้ ไลบรารี TimerOne.h  และ PD7 คือ
ขา Digital D7  [5 คะแนน] 
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#include "TimerOne.h" 
void setup() 

{ 

  pinMode(7, OUTPUT); 
  Timer1.initialize(500);         // initialize timer1, and set a 1/2 second period 

  Timer1.attachInterrupt(pulse_gen);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt 
} 

 
void pulse_gen() 

{ 

   digitalWrite(7, digitalRead(7) ^ 1); 
} 

void loop() 
{ 

    

} 

.............................................................................................................................................................................. 
4. จากวงจร D/A แบบ R2R Ladder network ในรูปที่  4   จงแปลงเป็นวงจร Thevenin  (Thevenin 

equivalent circuit)  [8 คะแนน]   

 
รูปที่ 4 

หา Rth โดยลัดวงจรแหล่งจ่าย  และค านวณหาค่าความต้านทานที่เอาท์พุท 

 
ความต้านทานจะต่อขนานแล้วอนุกรมกัน จากซ้ายไปขวา จนสุดท้ายเหลือ ความต้านทาน 2 K ขนานกับ 2 K w
ได้เป็น Rth = 1K 
เม่ือจะหา Vth จะแบ่งหาที่ละช่วง คือ เม่ือหา Vth1  วงจรด้านขวามือของเส้นแบ่ง จัดเป็นโหลด  

 
หา Vth1 และ Rth1 ได้ดังน้ี 
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เม่ือหา Vth2 และ Vth3 ก็ท าเช่นเดียวกัน ได้ผลลัพท์ดังน้ี 

        

.............................................................................................................................................................................. 
5. จงเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากพอร์ท Analog-0 ถึง Analog-3  ของ ATMega168 แล้วเก็บค่าสูงสุดใว้ที่ตัว

แปร Analog_max   ก าหนดให้ใช้ โปรแกรมภาษา C ส าหรับ AVR ATmega168  หรือ ภาษา C ของ 
Arduino ก็ได ้ [7 คะแนน] 
int Analog_max = 0; 

int i,a; 
void setup() { 

  

} 
void loop() { 

  Analog_max = 0; 
for(i=0;i<4;i++){      

    a = analogRead(i); 

    if(a>Analog_max) Analog_max=a; 
  } 

} 

6. จาก Timing diagram ในรูปที่ 5 เป็นสัญญาณที่ส่งออกทางพอร์ทอนุกรม UART (USART) ของ AVR 
แบบไม่มีบิตพาริตี้  จงตอบค าถามข้อ 6.1 – 6.3  

 
รูปที่ 5 

6.1 จงแสดงการค านวณหาความเร็วของการส่งข้อมูล (Bit Rate) เป็นบิตต่อวินาที [3 คะแนน] 
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จากรูป จ านวนบิตทั้งหมด = 20 บิต 
เวลา = 16.66 ms 
ความเร็ว = 20*1000/16.66  = 1200  บิตต่อวินาที   (หมายเหตุ ตอบมีเศษได้) 
 
6.2 ข้อมูลไบต์แรก คือ (ตอบเป็นเลขฐานสิบหก) .....0x96.......... [1 คะแนน] 
6.3 ข้อมูลไบต์ที่สอง คือ (ตอบเป็นเลขฐานสิบหก) ...0x41........  [1 คะแนน] 
 

7. จงเขียนโปรแกรมให้ส่งข้อความต่อไปนี้ออกทางพอร์ทอนุกรมของ Arduino (ต้องส่งออกเพียงเท่าที่
ก าหนดให้เท่านั้น) ด้วยความเร็ว 19200  บิตต่อวินาที [10 คะแนน] 
Line number = 1 
Line number = 2 

Line number = 3 

Line number = 4 
Line number = 5 

Line number = 6 
Line number = 7 

Line number = 8 

 

void setup()  
{  

  Serial.begin(19200); // set baudrate  
  for(int i=1;i<9;i++){      

    Serial.print("Line number = ");  // prints title with ending line break  
    Serial.println(i);  // prints title with ending line break  

  } 

}  
void loop() 

{ 
} 

 

8. จากรูปที่ 6  เป็นวงจรนับอัตราการเต้นของหัวใจ ด้วย Arduino  ก าหนดให้    คลื่นไฟฟ้าเป็นพัลส์ ‘1’ 
และถูกป้อนเข้าที่ขา D3/ INT1  และอัตราการเต้นมีค่าไม่เกิน 300 คร้ังต่อนาที จงเขียนโปรแกรม แสดง
อัตราการเต้นของหัวใจเป็นคร้ังต่อนาที   โดยเก็บอัตราการเต้นที่นับได้ใว้ที่ตัวแปร heart_rate   
[15 คะแนน] 

       ข้อแนะน า สามารถใช้ ฟังก์ชั่นของ TimerOne.h   และ ฟังก์ชั่น Interrupt ได้ 

 
รูปที่ 6 

#include "TimerOne.h" 

int heart_rate = 0; 
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int i = 0; 

void setup() 
{ 

  attachInterrupt(1, counter, RISING); 
  Timer1.initialize(5000000);          // initialize timer1, and set a 5 second period 

  Timer1.attachInterrupt(save_hr);     // attaches callback() as a timer overflow interrupt 

} 
 

void loop() 
{ 

 
} 

 

void counter() 
{ 

  ++i; 
      } 

 

void save_hr() 
{ 

  heart_rate = i; 
  i=0; 

  heart_rate = heart_rate*12;        //convert to minute 

}.............................................................................................................................................................................
. 

รศ.ณรงค์  บวบทอง  ผู้ออกข้อสอบ 


