
MSP432P401R  LaunchPad 



การจดัวางต าแหน่ง PIN 



Energia ซอฟต์แวร์พฒันาบอร์ด LaunchPad จาก TI  

ท ำหน้ำที่เป็น 

-Compiler 

-Editor 

-Downloader 



ขัน้ตอนการติดตัง้ซอฟต์แวร์ Energia  



1. ดบัเบิล้คลกิท่ีตวัตดิตัง้ซอฟต์แวร์ Energia  



2. คลิกท่ีปุ่ ม Next เพื่อเร่ิมต้นการติดตัง้ซอฟต์แวร์ Energia  



3. เลือกรายการ MSP432 SimpleLink แล้วคลกิท่ีปุ่ ม Next เพื่อขัน้ตอนนีไ้ป  



4. คลิกท่ีปุ่ ม Next เพื่อขัน้ตอนนีไ้ป  



5. คลิกท่ีปุ่ ม Install เพื่อเร่ิมต้นการติดตัง้ซอฟต์แวร์ 



6. หลงัจากนัน้จะเร่ิมต้นการติดตัง้ซอฟต์แวร์ให้รอจนกระทัง่เสร็จสมบรูณ์ 



7. หลงัจากการตดิตัง้ซอฟต์แวร์เสร็จสมบรูณ์จะปรากฏหน้าตา่งการติดตัง้ไดร์เวอร์ 
คลิกท่ีปุ่ ม Next เพื่อท าการติดตัง้ 



8. หลงัจากการตดิตัง้ไดร์เวอร์เสร็จสมบรูณ์ คลิกท่ีปุ่ ม Finish 



9. หลงัจากนัน้จะปรากฏพาธโฟลเดอร์ energia ท่ีไดร์ C: ให้ท าการดบัเบิลคลกิเข้าไปภายใน 



10. เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ Energia ได้จากไอคอน energia.exe ด้วยการดบัเบิลคลกิ 



11. จากนัน้ซอฟต์แวร์ Energia จะถกูเปิดขึน้มาใช้งานโดยมีหน้าตาตามรูด้านลา่ง 



ขัน้ตอนการตัง้คา่ซอฟต์แวร์ Energia  



1. ก าหนดเลือกใช้งานบอร์ด MSP432P401R LauchPad 



2. ก าหนดเลือกใช้งาน Port 

เลือก Port ให้ตรงกบัท่ีช่องใช้งาน 
(User UART) 



หน้าตาเร่ิมต้นของ Eenergia ส าหรับการพฒันาโปรแกรม 

void setup(){} 

 คือส่วนเร่ิมต้นท ำงำนของ
โปรแกรมซึ่งจะท ำงำนเพยีงครัง้แรกและครัง้
เดียวภำยในฟังก์ช่ันนี ้

void loop(){} 

 คือส่วนที่โปรแกรมท ำงำนต่อจำก 
setup หลังจำกนัน้จะท ำงำนเป็นวงรอบ
อย่ำงต่อเน่ืองภำยในฟังก์ช่ันนี ้



ตวัอยา่งล าดบัการประมวลผลของฟังก์ชัน่ setup และ loop  

void setup() 
{ 
   command1; 
   command2; 
   command3; 
} 
void loop() 
{ 
   command4; 
   command5; 
   command6; 
} 

ครัง้ที่ n ส าหรับ loop 

กำรประมวลผลโปรแกรมจะท ำงำนดังนี ้
 
 

รอบเดียวส าหรับ setup 
command1; 
command2; 
command3; 

รอบท่ี 1 ส าหรับ loop 
command4; 
command5; 
command6; 

รอบท่ี 2 ส าหรับ loop 
command4; 
command5; 
command6; 

รอบท่ี 3 ส าหรับ loop 
command4; 
command5; 
command6; 

รอบท่ี n ส าหรับ loop 
… 
… 
… 



ขัน้ตอนการเช่ือมตอ่บอร์ด LaunchPad เข้ากบัคอมพิวเตอร์ 

เช่ือมตอ่สาย USB ระหวา่งบอร์ด 
LaunchPad กบัคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการอพัโหลดโปรแกรม 
รวมถึงสื่อสารข้อมลูอนกุรมผา่น
พอร์ต UART0 



กดปุ่ ม Upload 

แจ้งเตือนเม่ือ Upload 
เสร็จ 

แจ้งการใช้พืน้ท่ี
หน่วยความจ า 



ทดลองใช้งานพอร์ตเอาท์พตุ ควบคมุ LED 

RED_LED(pin 75)  
GREEN_LED(pin 76) 
BLUE_LED(pin 77) 

LED1(pin 78)  



pinMode(number,mode) 
ชุดค ำส่ังที่ควรทรำบ 

-number คือ ต ำแหน่งหมำยเลขพอรต์ดิจิตอลท่ีก ำหนด  

-mode คือ โหมดท่ีก ำหนดใช้งำน  
 -ก ำหนดค่ำเป็น OUTPUT เมื่อต้องใช้งำนเป็นเอำตพ์ตุ 
 -ก ำหนดค่ำเป็น INPUT เม่ือต้องใช้งำนเป็นอินพตุ   
  -ก ำหนดค่ำเป็น INPUT_PULLUP เม่ือต้องใช้งำนเป็นอินพตุ
 แบบ pull up ในตวั  

 ท ำหน้ำท่ีก ำหนดใช้งำนพอรต์ดิจิตอลในโหมด INPUT , 
OUTPUT หรือ INPUT_PULLUP 



digitalWrite(value) 

value คือ ค่ำท่ีเขียนออกไปท่ีพอรต์ใช้งำน  
 -ก ำหนดค่ำเป็น HIGH(1) หรือ LOW(0) 

 ท ำหน้ำท่ีก ำหนดค่ำข้อมลูท่ีเขียนไปยงัพอรต์ดิจิตอลเม่ือใช้
งำนในโหมดเอำตพ์ตุ 



delay(value) 

value คือ ค่ำเวลำท่ีหน่วงในหน่วยมิลลิวินำที 
 เช่น delay(500); // หน่วงเวลำ 500 มิลลิวินำที(0.5 วินำที) 

 ท ำหน้ำท่ีหน่วงเวลำในหน่วยมิลลิวินำที 



การทดลองท่ี 1 ควบคมุการติด/ดบั LED1 ทกุๆ 0.5 วินาที 
(BlinkLED1.ino) 



โปรแกรมตวัอย่ำง BlinkLED1 

#define LED 78 
void setup()  
{ 
     pinMode(LED,OUTPUT);    
} 
 
void loop()  
{ 
     digitalWrite(LED,HIGH);   
     delay(500);     
     digitalWrite(LED,LOW);     
     delay(500);     
} 



การทดลองท่ี 2 ควบคมุการติด/ดบั LED สีเขียวทกุๆ 1 วินาที 
(BlinkLED_Green) 



โปรแกรมตวัอย่ำง R3B_LEDBlink02.ino 
#define LED GREEN_LED 
void setup()  
{ 
     pinMode(LED,OUTPUT);    
} 
 
void loop()  
{ 
     digitalWrite(LED,HIGH);   
     delay(1000);     
     digitalWrite(LED,LOW);     
     delay(1000);     
} 



ทดลองใช้งานพอร์ตอินพตุ ตรวจจบัการกดสวิตช์ 

PUSH2(pin 74)  PUSH1(pin 73)  



int digitalRead(number) 
ชุดค ำส่ังที่ควรทรำบ 

-number คือ ค่ำหมำยเลขพอรต์ดิจิตอลใช้งำน  
-กำรคืนค่ำ คืนค่ำข้อมลูสภำวะลอจิกคงท่ีเป็น HIGH หรือ LOW 

 ท ำหน้ำท่ีก ำหนดค่ำข้อมลูท่ีเขียนไปยงัพอรต์ดิจิตอลเม่ือใช้
งำนในโหมดเอำตพ์ตุ 



การทดลองท่ี 3 สวิตช์กดติดปลอ่ยดบั ควบคมุการติด/ดบั LED 
(Switch01) 



โปรแกรมตวัอย่ำง Switch01 
#define LED 78 
void setup()  
{                 
    pinMode(LED, OUTPUT); 
    pinMode(PUSH1,INPUT_PULLUP);      
} 
void loop()  
{ 
    if(digitalRead(PUSH1)==LOW) 
    { 
       digitalWrite(LED, HIGH);    
    } 
    else 
    { 
       digitalWrite(LED, LOW); 
    }               
} 



การทดลองที่ 4 สวิตช์กลบัสถานะการติด/ดบัของ LED 
(Switch02) 



โปรแกรมตวัอย่ำง Switch02 
#define LED 78 
bool st=false; 
void setup()  
{                 
    pinMode(LED, OUTPUT); 
    pinMode(PUSH1,INPUT_PULLUP);      
} 
void loop()  
{ 
     if(digitalRead(PUSH1)==LOW) 
     { 
       st = !st; 
       digitalWrite(LED, st); 
       delay(200);    
     } 
} 



การทดลองท่ี 5 สวิตช์กลบัสถานะการติด/ดบัของ LED 2 ชดุ 
(Switch03) 



โปรแกรมตวัอย่ำง R3B_Switch03.ino 
#define LED1 78 
#define LED2 GREEN_LED 
bool st1=false; 
bool st2=false; 
void setup()  
{                 
     pinMode(LED1, OUTPUT); 
     pinMode(LED2, OUTPUT); 
     pinMode(PUSH1,INPUT_PULLUP); 
     pinMode(PUSH2,INPUT_PULLUP);      

} 
void loop()  
{ 
     if(digitalRead(PUSH1)==LOW) 
     { 
       st1 = !st1; 
       digitalWrite(LED1, st1); 
       delay(200);    
     } 
     if(digitalRead(PUSH2)==LOW) 
     { 
       st2 = !st2; 
       digitalWrite(LED2, st2); 
       delay(200);    
     } 
} 



ทดลองขบัสญัญาณ PWM ส าหรับหร่ี LED 



รูปแบบสญัญาณ PWM 



analogWrite(value) 
ชุดค ำส่ังที่ควรทรำบ 

-value คือ ค่ำข้อมลูในช่วง 0-255 เพ่ือก ำหนดค่ำดิวต้ีไซเก้ิล 0-100%  

 ท ำหน้ำท่ีก ำหนดค่ำข้อมลู PWM ท่ีเขียนไปยงัพอรต์ดิจิตอล 



การทดลองที่ 6 ทดลองสร้างสวิตช์หร่ีไฟ 
(DIM_LED) 



โปรแกรมตวัอย่ำง DIM_LED 

int brightness = 0;     
int fadeAmount = 5;     
void setup()   
{  
     pinMode(GREEN_LED, OUTPUT); 
}  
void loop()  
 {  
     analogWrite(GREEN_LED, brightness);     
     brightness = brightness + fadeAmount; 
     if (brightness == 0 || brightness == 255)  
     { 
       fadeAmount = -fadeAmount ;  
     }      
     delay(50);                             
} 



ทดลองใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมลูอนกุรมหรือ UART 

เช่ือมตอ่สาย USB ระหวา่งบอร์ด 
LaunchPad กบัคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการทดสอบสื่อสาร
ข้อมลูอนกุรมผา่นพอร์ต UART0 



Serial.begin(baud) 
ชุดค ำส่ังที่ควรทรำบ 

-baud คือ อตัรำเรว็ในกำรส่ือสำรข้อมูลอนุกรม 

 ท ำหน้ำท่ีก ำหนดอตัรำเรว็ในกำรส่ือสำรข้อมูลอนุกรม 

Serial.begin(9600); // ก ำหนดอตัรำเรว็ในกำรส่ือสำรข้อมลูอนุกรม 
9600 bps (ส ำหรบัโมดลู UART0) 

ตวัอย่ำงเช่น 

Serial1.begin(9600); // ก ำหนดอตัรำเรว็ในกำรส่ือสำรข้อมูลอนุกรม 
9600 bps (ส ำหรบัโมดลู UART1) 



Serial.print(data) 

-data คือ ข้อมลูท่ีส่งออกทำงพอรต์อนุกรม 

 ท ำหน้ำท่ีส่งข้อมลูออกทำงพอรต์อนุกรม 

Serial.print(“Hello”); // ส่งข้อควำมออกทำงโมดลู UART0 

ตวัอย่ำงเช่น 

Serial1.print(“Hello”); // ส่งข้อควำมออกทำงโมดลู UART1 



int Serial.available() 

-กำรคืนค่ำ จ ำนวนไบตข้์อมลูท่ีรบัเข้ำมำเกบ็ในหน่วยควำมจ ำบฟัเฟอร์
ของโมดลู UART0 

 ท ำหน้ำท่ีก ำหนดอตัรำเรว็ในกำรส่ือสำรข้อมูลอนุกรม 

int Serial.read() 

กำรคืนค่ำ คืนค่ำข้อมลูท่ีรบัเข้ำมำทำงโมดลู UART0 

 ท ำหน้ำท่ีอ่ำนข้อมลูท่ีรบัเข้ำมำทำงโมดลู UART0 



การทดลองที่ 7 รับ/สง่ข้อมลูผ่านโมดลู UART0 อย่างง่าย 
(SerialTest01) 



โปรแกรมตวัอย่ำง SerialTest01 

void setup() 
{ 
    delay(500);  

    Serial.begin(115200); 
    Serial.println("Press Key and Send!"); 
} 
void loop() 
{ 
      if (Serial.available()>0) 
      { 
        char dat = Serial.read(); 
        Serial.print("You type key: "); 
        Serial.println(dat); 
      } 
} 



ทดลองใช้งานพอร์ตอะนาลอก 
Analog to Digital Converter  



int analog(number) 
ชุดค ำส่ังที่ควรทรำบ 

 ท ำหน้ำท่ีก ำหนดอตัรำเรว็ในกำรส่ือสำรข้อมูลอนุกรม 

-number คือ ต ำแหน่งหมำยเลขพอรต์อะนำลอกท่ีก ำหนด  
-กำรคืนค่ำ คืนค่ำข้อมลูในช่วงตัง้แต่ 0 ถึง 1023 



int analogReadResolution(resolution) 
 ท ำหน้ำท่ีก ำหนดควำมละเอียดของข้อมูลในกำรแปลงสญัญำณ 

-resolution คือ ค่ำควำมละเอียดของข้อมลูในกำรแปลงสญัญำณ 
 อำจก ำหนดเป็น 8,10,12 หรือ 14 บิตเป็นต้น(ค่ำดัง้เดิมอยู่ท่ีควำม
ละเอียด 10  บิต) 

-กำรคืนค่ำ คืนค่ำข้อมลูท่ีได้จำกกำรแปลงสญัญำณอะนำลอกเป็น
ดิจิตอล 



การทดลองที่ 8 อา่นคา่อะนาลอก A3 ออกมาแสดงผลที่ Serial Monitor 
(AnalogRead) 



โปรแกรมตวัอย่ำง AnalogRead 

void setup() 
{ 
  Serial.begin(115200); 
  analogReadResolution(14); 
} 
void loop() 
{ 
    int adc = analogRead(A3); 
    Serial.println(adc); 
    delay(50); 
} 



ทดลองใช้งาน Multitasking อย่างง่าย  



ผงักระบวนการท างาน Multitasking 

ฮำร์ดแวร์ 
HARDWARE 

TI-RTOS 

งำนที่ 1 
<Task 1> 

งำนที่ 2 
<Task 2> 

งำนที่ 3 
<Task 3> 

งำนที่ N 

<Task N> ...... 



การทดลองท่ี 9 ควบคมุการติด/ดบัของ LED 2 ดวงอิสระตอ่กนัด้วยการ
ท างาน 2 Task 

 

โดยเง่ือนไขการท างานของโปรแกรมนีคื้อ 
- Task ท่ี 1 ท าหน้าท่ีควบคมุการติด/ดบัของ LED1(พอร์ตหมายเลข 78)ทกุๆ 0.5 วินาที 
- Task ท่ี 2 ท าหน้าท่ีควบคมุการติด/ดบัของ GREEN_LED ทกุๆ 1 วินาที 



9.1 ท าการสร้าง Task ท่ี 1 ส าหรับ Energia  
-สร้าง Sketch ไฟล์ขึน้มาใหม่(Task ท่ี 1) 
-ก าหนดค าสัง่ควบคมุการติด/ดบัของ LED1(พอร์ตหมายเลข 78)ทกุๆ 0.5 วินาที 



9.2 ท าการสร้าง Task ท่ี 2 ส าหรับ Energia 

-คลิ๊กเลือกเมนมูมุขวาด้านบนแล้วเลือกรายการ New Tab เพ่ือสร้าง Task ท่ี 2 



9.3 ท าการตัง้ช่ือ Task ท่ี 2 

-ตัง้ช่ือ Tab ใหมท่ี่สร้างขึน้ส าหรับ Task ท่ี 2 โดยก าหนดช่ือเป็น “Task2” แล้วกดปุ่ ม OK 



9.4 ท าการก าหนดค าสัง่ภายใน Task ท่ี 2 

-ส าหรับใน Tab Task2 ก าหนดค าสัง่ควบคมุการติด/ดบัของ GREEN_LED ทกุๆ 1 วินาที 



9.5 ท าการบนัทกึและตัง้ช่ือไฟล์ Sketch 

-จากนัน้ Save ช่ือไฟล์ Sketch เป็น “basicTask”(จะเป็นช่ือของ Task ท่ี 1 แทน) 



9.6 ท าการอพัโหลดโปรแกรมไปยงับอร์ด 

-กดปุ่ ม Upload เพ่ือท าการน าโปรแกรมลงสูบ่อร์ด และสงัเกตผลลพัธ์การท างานตอ่ไป 


