
การทดลองท่ี 1 
การเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร PSoC กับแอลอดีีและสวิตช 

(Interfacing the PSoC microcontroller with LED displays and button switchs) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. รันโปรแกรม PSoC Designer   โดยใช  Start > Program > Cypress MicroSystem > PSoC Designer 
2. เม่ือปรากฏหนาตาง Start ใหเลือก Start new project 
 

 
 
3. ในหนาตาง New Project ใหกําหนดโฟดเดอรท่ีจะเก็บโปรเจคและต้ังช่ือโปรเจค  (จะมีการสราง

โฟดเดอรยอยในโฟดเดอรท่ีระบุ  โดยมีช่ือตามช่ือโปรเจค)  แลวคลิกท่ีปุม Next 
 

 

เลือกโฟดเดอรที่จะ
เก็บโปรเจค 

พิมพช่ือโปรเจค 
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4. ในหนาตาง Create New Project  ใหเลือก เบอรไมโครคอนโทรลเลอร ตามท่ีอยูในบอรดทดลอง  
โดยดูจากดานบนของตัวถัง IC แลวคลิกปุม View Catalog เพื่อเลือกเบอร ในท่ีนี้ใชเบอร 
CY8C29466-24PXI สวน Main file ใหเลือกเปนภาษา C ตามรูป  แลวคลิกท่ีปุม Finish 

 
 
 

 
 

 

เลือกไมโครคอนโทรเลอร 

ดูเบอรไมโครคอนโทรเลอรจากดานบนของตัวถัง 

 
5. เม่ือเขาสู PSoC designer ในหนาแรกจะเปน User Module Selection View ซ่ึงใชสําหรับการเลือก

อุปกรณตางๆภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร  แตสําหรับการทดลองนี้จะยังไมมีการใชอุปกรณ

อืนๆนอกจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร   ดังนั้นใหคลิก  (Interconnect View) หรือ 
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6. ในหนาตาง Interconnect View นี้  ผูใชสามารถกําหนดคาพารามิเตอรตางๆของระบบได  สําหรับ
การทดลองนี้จะกําหนดเพียงคา Pin Drive ในสวน User port 

 

 
 
7. การทดลองนี้ จะใชพอรท Port_1_0 ถึง Port_1_3  สําหรับตอกับ LED1 ถึง LED4 และ Port_2_0 จะ

ตอกับ Pushbutton switch S1  ท่ีตอขาขางหนึ่งใวกับ VCC  ดังนั้น Port_1_0 ถึง Port_1_3  ให

กําหนดคา Drive เปน Strong  สวน Port_2_0 กําหนดเปน Pull Down   เม่ือเสร็จแลวใหกด   
(Generate Application)  เพื่อสรางซอรไฟลตางๆ 
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8. ถาการกําหนดคาไมผิดพลาดควรปรากฏขอความดังนี้  ในแทป Results (ตอนลางของหนาตาง) 
Starting DRC... 
Processing top level rules... 
Processing base device rules... 
Base Device CY8C29000: 
Processing part rules... 
Processing user module rules... 
Done 
 

ไฟลตางๆไดถูกสรางข้ึนและพรอมท่ีจะใหปรับแก  ใหคลิกท่ีปุม   (Application Editor) เพื่อเปด
หนาตาง Application 
 

 
 

9. ใหเปด Source Files และดับเบิลคลิกท่ี main.c   เพื่อทําการเขียนโปรแกรม   โปรแกรม main.c ท่ี
สรางโดย PSoC Designer จะมีเพยีง โครงรางท่ีสําคัญดังนี้ 

//---------------------------------------------------------------------------- 
// C main line 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <m8c.h>            // part specific constants and macros 
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules 
 
void main() 
{ 
    // Insert your main routine code here. 
} 
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ใหแกไขโปรแกรมดังนี ้
โปรแกรมท่ี 1.1 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// This project echos the state of port 2 pin 0 to port1 pins 1 and 2 
// 
// When port _2_0  is high, 
//    port_1_0 is set low 
//    port_1_1 is set high 
// When port_2_0 is low, 
//    port_1-0 is set high 
//    port_1_1 is set low 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <m8c.h>            // part specific constants and macros 
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules 
 
 
void main() 
{ 
    while (1) { 
        if (PRT2DR & 0X01) {  //ตรวจสอบคาท่ี Port 2  
            PRT1DR &= 0XFE;  // นําคาท่ี Port 1 AND กับคา  FEH แลวสงออก Port 1 
            PRT1DR |=  0X02;  // นําคาท่ี Port 1 OR กับคา  02H แลวสงออก Port 1 
        } 
        else { 
            PRT1DR |=  0X01; 
            PRT1DR &= 0XFD; 
        } 
    } 
} 

 
แลวทําการบันทึกไฟล 
10. ใหทําการแปลโปรแกรมโดยคลิกท่ีปุม  (Build) เพื่อแปลโปรแกรม  หากไมมีขอผิดพลาดใน 

Output Window จะปรากฏขอความ 

lab1 - 0 error(s) 0 warning(s) 09:46:43 

  และไดไฟล Hex ท่ีมีช่ือเหมอืนกับช่ือของโปรเจค อยูในโฟดเดอร Output  สําหรับใชดาวนโหลดลง
ชิพไมโครคอนโทรลเลอร 

 
11. การติดต้ังบอรด ให Jumper JP1  JP2  และ JP3 

ท้ังหมด ไมตองลัดวงจรของขา Jumper เขาดวยกัน 
12. ใหตอวงจรรูป 
13. ใหตอสาย USB เขากับ PSoC MiniProg แลวเสียบลง

ในบอรดทดลอง    ขั้นตอนนีข้อใหทําดวยความ
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ถา PC เคร่ืองใดเพิ่งเร่ิมทําเปนคร้ังแรก  ก็จะถามหาการติดต้ังโปรแกรมสําหรับการเช่ือมตอแบบ 
USB ในข้ันตอนนี้ใหเลือกแบบมัติ   เม่ือติดต้ังแลวโปรแกรมก็พรอมดาวนโหลด เพือ่ทดสอบ 

14. การโปรแกรมลงชิพ ใหใชคําส่ัง  Program Part ในเมนูโปรแกรม  Program > Program Part  หรือ
คลิกท่ีปุม   

15. เม่ือปรากฏหนาตาง PSoC Programmer ให เลือก Port  กําหนดไฟลท่ีจะดาวนโหลดโดยคลิกท่ีปุม 
  กําหนด Device Family กําหนด Device  แลวคลิก   เคร่ืองโปรแกรมก็จะทํา

การดาวนโหลดโปรแกรมลงชิพ   ในข้ันตอนนี้จะใชเวลาพอสมควร 
 

 
 

16. เม่ือดาวนโหลดเสร็จ  ใหทําการทดสอบการทํางาน  โดยคลิกท่ีปุม  เพือ่จาย
ไฟเล้ียงเขาบอรดทดลอง   สังเกตดานลางของหนาตาง จะปรากฏแถบสีแดงและคําวา Powered แต
ถาไมมีไฟเล้ียงเขาบอรดทดลอง  ท่ีตําแหนงนี้จะเปนสีเขียวและปรากฏคําวา Not Powered  

17. ใหสังเกตุการทํางาน  ถาไมกดสวิตช S1   LED1 จะติดสวน LED2 จะดับ แตถากดสวิตช S1   LED1 
จะดับสวน LED2 จะติด  ถาเปนเชนนีแ้สดงวาการทํางานทุกอยางถูกตอง 

 
ใหแกไขโปรแกรม   ใหเปนไปตามโปรแกรมท่ี 1.2  แลวทําตามข้ันตอนท่ี 10 เปนตนไปใหม 
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โปรแกรมท่ี 1.2 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// C main line 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros 
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules 
 
//Port Name 
#define Port1 PRT1DR 
 
void main() 
{ 
 BYTE loop=1; 
 WORD i; 
 while(1) 
    { 
     Port1=loop; 
     loop<<=1; 
     if (loop==16) loop=1; 
  for (i=1;i<10000;i++) 
  { 
   asm("nop");      // 4 Cycle 
   asm("nop");      // 4 Cycle 
   asm("nop");      // 4 Cycle 
   asm("nop");      // 4 Cycle 
  } 
 } 
} 

 
คําถาม 

1. แตละการทดลองมีการทําผิดพลาดอะไรบาง 
2. ในการทดลองโปรแกรมท่ี 1.2 ไดผลลัพธเปนเชนไร 
3. ใหเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการใชพอรทอินพุทเอาทพุท มา 1 โปรแกรม 
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ตัวอยางไอคอน 
Icon Option Menu Path Shortcut     Feature

Compile/Assemble Build > 
Compile/Assemble [Ctrl] [F7] Compiles/assembles the most prominent open, 

active file (.c or .asm)

Build Build > Build  [F7] Builds entire project and links applicable files

Execute Program Switches into Debugging subsystem, connects, 
downloads file, runs... all from one click

New File File > New  [Ctrl] [N] Adds a new file to the project

Open File File > Open [Ctrl] [O] Opens an existing file in the project

Indent Indents specified text

Outdent Outdents specified text

Comment Comments selected text

Uncomment Uncomments selected text

Toggle Bookmark
Toggles the bookmark: Sets/removes user-defined 
bookmarks used to navigate source files

Clear Bookmark Clears all user-defined bookmarks

Next Bookmark Goes to next bookmark

Previous Bookmark Goes to previous bookmark

Find Text Edit > Find [Ctrl] [F]  Find specified text

Replace Text Edit > Replace [Ctrl] [H] Replace specified text

Find in Files  Edit > Find in Files Find specified text in specified file(s)

Repeat Find Repeats last find

Set Editor Options Set options for editor

Undo Edit > Undo [Ctrl] [Z] Undo last action

Redo  Edit > Redo [Ctrl] [Y] Redo last action  
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