
Ç§¨Ã¹Ñº¨Ó¹Ç¹ªØ´¹Õé ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานวงจร การทำงานจะดีกว่าวงจรนับจำนวนแบบทั่วๆ 
ไป นอกจากนั้น วงจรยังสามารถบันทึกค่าการนับล่าสุดและสามารถต่อตัวเลขขนาดใหญ่ได้อีกด้วย วงจรนี้สามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น การนับจำนวนต่างๆ, ป้ายแสดงราคาน้ำมัน, ป้ายแสดงราคาสินค้า, ป้ายเปลี่ยนตัวนัก 
กีฬา เป็นต้น

¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- ãªˆáËÅ‡§ ‡̈ÒÂä¿¢¹Ò´ 12 âÇÅ·ì Ṍ«Õ ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 40 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì
- ÊÒÁÒÃ¶¹Ñºข้ึน-ลงä´éµÑé§áµè 0-9,999 áÅÐÊÒÁÒÃ¶µèÍà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹¡ÒÃ¹Ñºä´é
- ÁÕÃÐºººÑ¹·Ö¡¤èÒ¹Ñºà ỐÁáººÍÑµâ¹ÁÑµÔ ¶Ö§áÁéÇèÒไฟดับหรือ¶Í´áËÅè§¨èÒÂä¿¡çµÒÁ
- ÊÒÁÒÃ¶µèÍµÑÇàÅ¢¢¹Ò´ãËญ่ä é́
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 2.73 x 4.13 ¹ÔéÇ 
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
ËÑÇã¨¢Í§Ç§¨Ã¹ÕéÍÂÙè·ÕèäÍ«ÕäÁâ¤Ã¤Í¹â·ÃÅàÅÍÃì เบอร์ MB95F564 โดยตัวไอซีจะถูกโปรแกรมการทำงานไว้ภายใน 

โดยการทำงานจะแยกเป็นส่วนๆ ดังน้ี
การทำงานในส่วนการนับและแสดงผล
สัญญาณที่จุด IN ผ่าน R1, TR10 เข้าที่ขา 10 ของไอซี เพื่อทำการนับ, ประมวลผล และจะส่งสัญญาณออกที่ขา 9 ผ่าน 

D2, R5 ไปท่ีจุด OUT เพื่อไปต่อวงจรนับตัวถัดไป ค่าของการนับที่ประมวลผลแล้ว จะส่งออกเพื่อการแสดงผลต่อไป
สำหรับการแสดงผล ใช้ LED DISPLAY จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน คือ
1.ด้าน Anode เป็นจุดร่วม มีด้วยกัน 4 ขา แต่ละขาจะถูกขับ ดังนี้
      ขา 11 ถูกขยาย โดย TR1,TR5 เพ่ือขับตัวเลขหลักที่ 1
      ขา 1 ถูกขยาย โดย TR2,TR6 เพ่ือขับตัวเลขหลักที่ 2
      ขา 2 ถูกขยาย โดย TR3,TR7 เพ่ือขับตัวเลขหลักที่ 3
      ขา 8 ถูกขยาย โดย TR4,TR8 เพ่ือขับตัวเลขหลักที่ 4
2.ด้าน Cathode ขาเซ็กเมนต์ a,b,c,d,e,f,g และ dt ของตัวเลข แต่ละขาจะถูกขับ ดังนี้
      ขา 17 ถูกขยาย โดย TR11 เพื่อขับเซ็กเมนต์ a
      ขา 15 ถูกขยาย โดย TR12 เพื่อขับเซ็กเมนต์ b
      ขา 18 ถูกขยาย โดย TR13 เพื่อขับเซ็กเมนต์ c
      ขา 12 ถูกขยาย โดย TR14 เพื่อขับเซ็กเมนต์ d
      ขา 19 ถูกขยาย โดย TR15 เพื่อขับเซ็กเมนต์ e
      ขา 16 ถูกขยาย โดย TR16 เพื่อขับเซ็กเมนต์ f
      ขา 13 ถูกขยาย โดย TR17 เพื่อขับเซ็กเมนต์ g
      ขา 14 ถูกขยาย โดย TR18 เพื่อขับเซ็กเมนต์ dt
ในส่วนของ S6 จะทำหน้าท่ีเป็นตัวทดสอบ ลักษณะเดียวกับการรับค่าการนับที่จุด IN
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÅÐ¡ÒÃµèÍÍØ»¡Ã³ìÀÒÂ¹Í¡áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ 

¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´¡èÍ¹ â´ÂãËéàÃÔèÁ¨Ò¡ä´âÍ´µÒÁ´éÇÂµÑÇµéÒ¹·Ò¹áÅÐäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ 
àªè¹ ä´âÍ´, ¤Ò»Ò«ÔÊàµÍÃìáººÍÔàÅç¡·ÃÍäÅµìáÅÐ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÃì à»ç¹µé¹ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã 
¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 
ÇÑµµì áÅÐãªéµÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ 
´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä é́ãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´ 
µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ìä´é 

การตั้งค่าและË¹éÒ·Õè¢Í§ÊÇÔµ«ìต่างๆ
- S1 ตั้งค่าหลักหน่วย
- S2 ตั้งค่าหลักสิบ
- S3 ตั้งค่าหลักร้อย
- S4 ตั้งค่าหลักพัน
- S5 สวิตซ์ทดสอบการนับขึ้น
- S6 สวิตซ์ทดสอบการนับลง
หมายเหตุ: JP1 ถ้าใส่จ๊ัม จะกลับการทำงานของสวิตซ์ S5 และ S6
- S1+S2 ตั้งค่าเป็น 0000
- S1+S3 ตั้งค่าเป็น 9999
- S1+S4 ตั้งค่าหลักหน้า ติดหรือดับ
      1.ค่าเป็น 0 หลักหน้าติด
      2.ค่าเป็น 2 หลักหน้าดับ
- S1+S5 ตั้งค่าให้จุด ติดที่หลักที่ต้องการ
      1.ค่าเป็น 0 จุดไม่ติดเลย
      2.ค่าเป็น 1 จุดติดที่หลักหน่วย
      3.ค่าเป็น 2 จุดติดที่หลักสิบ
      4.ค่าเป็น 3 จุดที่หลักร้อย
      5.ค่าเป็น 4 จุดที่หลักพัน
การทดสอบ
จ่ายไฟเข้าวงจร ตัวเลขจะแสดง 0000
1.กดสวิตซ์ S1, S2, S3, S4 เพ่ือทดสอบการตั้งค่า ในแต่ละหลัก
2.กดสวิตซ์ S5,S6 เพ่ือทดสอบการนับข้ึน-นับลง
3.กดสวิตซ์ S1+Sx เพื่อทดสอบการต้ังค่าต่างๆ ในการตั้งค่า ให้กดสวิตซ์ S1 ค้างไว้ แล้วกดสวิตซ์ตัวที่สอง เพื่อตั้งค่าที่ 

ต้องการ
การนำไปใช้งาน มีอยู่ 2 แบบ
แบบที่ 1 ใช้เพื่อแสดงค่าตัวเลขเท่านั้น การใช้งาน ให้กดสวิตซ์ S1,S2,S3 และ S4
แบบที่ 2 ใช้งานเป็นวงจรนับ แบบนี้จะมีการรับจากสัญญาณทั้งจากภายในและภายนอก
      - กรณีรับสัญญาณจากภายใน ให้กดสวิตซ์ S5, S6 โดยสามารถต่อสายมากดนับภายนอกได้
      - กรณีที่รับสัญญาณจากภายนอก หรือจากเซ็นเซอร์ที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าออกมา ให้ต่อสัญญาณเข้าที่จุด IN กับจุด G 

แรงดันจะต้องอยู่ระหว่าง 5-30 โวลท์
      - กรณีที่รับสัญญาณจากภายนอก หรือจากเซ็นเซอร์ที่เป็นรีเลย์ ให้ต่อจุด COM กับจุด NO ขนานกับสวิตซ์ S6
หมายเหตุ: การใช้งานทั้งสองแบบ เมื่อมีการตั้งค่าหรือเมื่อมีการนับ ค่าที่แสดงจะถูกบันทึกไว้ในไอซี ดังนั้นเมื่อไฟดับ 

หรือกลับมาใช้ใหม่ ค่าที่แสดงล่าสุดก็จะยังคงอยู่
การต่อใช้งานจุดต่อต่างๆ
1.จุด OUT ใช้สำหรับการต่อขยายเป็น 8 หลัก โดยต่อจุด OUT ของตัวแรก ไปต่อที่จุด IN ของวงจรนับตัวที่ 2
2.จุด a, b, c, d, e, f, g, dt, 1, 2, 3 และ 4 เป็นจุดต่อกับตัวเลขขนาด 3-9 น้ิว คอมมอน Anode
3.จุด BGM ใช้สำหรับต่อเครื่องโปรแกรมไอซี

FK956 circuit is the latest count microcontroller control. You can count the last stop on 
usage or when a power outage. And can be connected to a large number. Can be applied to 
various applications; i.e, counting the number of people, production control, signs of oil price tag, 
substitution board, etc.

Technical data
- Power supply : 12VDC.                     
- Power consumption : 40mA (max.)
- Count maximum : 0-9,999 (an increasing number counted by the boards)
- Count functions : Up, Down, Preset count.

- PCB dimension : 2.73 in x 4.13 in.
How to work 
The major important of this circuit is the IC microcontroller No.MB95F564. A signal at 

point “IN” be pass R1 and TR10, to the base 10 of the IC. To make counting, processing and 
output base 9 through D2 and R5 to point out to go to the next cycle. The value of the processed 
will be sent out to further display.

The display on the LED display has two aspect:
(a) The Anode is associated with 4 bases.
      Base 11 be extended by TR1 and TR5 for driving the 1st digit.
      Base 1 be extended by TR2 and TR6 for driving the 2nd digit.
      Base 2 be extended by TR3 and TR7 for driving the 3rd digit.
      Base 8 be extended by TR4 and TR8 for driving the 4th digit.
(b) The Cathode is associated with 8 bases.
      Base 17 be extended by TR11 for driving the segment a.
      Base 15 be extended by TR12 for driving the segment b.
      Base 18 be extended by TR13 for driving the segment c.
      Base 12 be extended by TR14 for driving the segment d.
      Base 19 be extended by TR15 for driving the segment e.
      Base 16 be extended by TR16 for driving the segment f.
      Base 13 be extended by TR17 for driving the segment g.
      Base 14 be extended by TR18 for driving the segment dt.
PCB assembly
Shown in Figure 2 is the assembled PCB. Starting with the lowest height components first, 

taking care not to short any tracks or touch the edge connector with solder. Some tracks run 
under components, and care should be taken not to short out these tracks. If the pins will not 
enter the holes with ease, use a small drill to slightly enlarge the opening. All components with 
axial leads should be carefully bent to fit the position on the PCB and then soldered into place. 
Make sure that the electrolytic capacitors are inserted the correct way around. Some components 
are particularly sensitive to heat ( ie: Transistors, IC's, diodes etc.) extra care must be taken to 
only apply the iron for as little time as possible, using a pair of pliers to grip the leads will help 
conduct heat away. Trim components leads with wire cutters to prevent excess lengths causing a 
short circuit. Now check that you really did mount them all the right way round!

Switches
- S1 used to set the first digit.
- S2 used to set the ten digit.
- S3 used to set the hundred digit.
- S4 used to set the thousand digit.
- S5 used to test count up.
- S6 used to test count down.
Notes: If connect JP1, will return to work of S5 and S6.
- S1+S2 is to set to 0000.
- S1+S3 is to set to 9999.
- S1+S4 is to set to front digit.
      1.Set to 0 to keep the light on.
      2.Set to 2 to extinguish the light.
- S1+S5 is to set the decimal point.
      1.Set to 0 to extinguish the light.
      2.Set to 1 to brighten the decimal point at first digit.
      3.Set to 2 to brighten the decimal point at ten digit.
      4.Set to 3 to brighten the decimal point at hundred digit.
      5.Set to 4 to brighten the decimal point at thousand digit.
Testing
The 12VDC power supply to the circuit, the “0000” numbers will show.
1.Press S1, S2, S3 and S4 to test the value of each digit.
2.Press S5 and S6 to test count up and down.
3.Press S1+Sx to test other settings.
Using
1.To show the numbers by pressing Switches S1, S2, S3, S4.
2.Use a cycle count by receiving signals from internal or external.
      - The signal from the system, press switch S5 and S6.
      - The signal from an external sensor (5-30 volts), connect to point “IN” and “OUT”.
      

Connection
1.“OUT” point is used for the eight-digit extension number. By following the “out” with the 

“IN” point of the second counter.
2.The a, b, c, d, e, f, g, dt, 1, 2, 3 and 4 points are used to connect the big seven segment 

(common A).
3.”BGM” point is used to connect the programmer device.
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Figure 2. Circuit Assembling

4 DIGIT UP-DOWN COUNTER WITH MEMORY
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Figure 1. The 4 Digit Up-Down Counter with Memory Circuit

NOTE: FUTURE BOX FB04 is suitable for this kit.

JP1 is used for setting count up or count down at IN point.
JP1 ÁÕäÇéÊÓËÃÑºµÑé§¡ÒÃ¹Ñº¢Öé¹ËÃ×Í¹ÑºÅ§ÊÓËÃÑº¨Ø´ IN
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