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พื้นฐานการอานและเขียนขอมูลระหวางโปรแกรม visual basic กับ pic16f877 

microcontroller 
      กอนที่เราจะใช โปรแกรม Visual Basic  ติดตอกับ Plc  ผูเขียนขอเริ่มตนแนวคิดพื้นในเรื่องของการควบคุม
และการจัดการขอมูลระหวาง computer  กับ ชุดควบคุมที่ใช ไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวหลักในการควบคุม
ระบบอัตโนมัติ   และคาดหวังวาจะกอใหเกิดแรงจูงใจสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมมือใหมทั้งหลายหันมาใหความ
สนใจกับระบบควบคุมในโลปจจุบันและตอเนื่องไปในอนาคต   
                     เหตุผลที่ผูเขียนเลือกที่จะใช pic16f877 microcontroller เนือ่จากวาการเขียนโปรแกรม
โดยใช  pic c compiler มีคําสั่งที่ใชในการติดตอส่ือสารผานทาง Port RS232 ที่ใชงานไดงาย
เนื่องจาก ตัว compiler ไดสรางฟงชัน่ทางดานการติดตอส่ือสารผานทาง port rs232 ไวเปนที่
เรียบรอยแลว 
 
           6.1  รูปรางหนาตาของ  pic c compiler 
  
 

รูป 6.1  editor  of pic c compiler 

6.2  การใช Visual Basic รับขอความจาก  microcontroller ผานทาง port rs232 
   
           - วงจร Rs232  

รูป6.2  วงจรการเชื่อมตอระหวาง computer กับ microcontroller  ทาง port RS232 
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ตัวอยาง 6.1  การสงขอความจาก Microcontoller ใหกับ Computer ขนาด 1 บรรทัด 
 
        -  เขียนโปรแกรมใน pic c compiler เพื่อกําหนดการทํางานใกับ microcontroller ตามรูป 6.1 
        -   add  Mscomm  จาก  library  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชงานทางดานการติดตอส่ือสารทาง 

serial port 
                 
 
        -  เขียนโปรแกรมใน visual basic เพื่อรับขอความที่สงมาจาก microcontroller 

รูป 6.3  ขั้นตอนการ เพิ่มเครื่องมือในกลอง tool box 
รูป6.4  check box Microsoft Comm Control6.0 
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รูป 6.5  แสดงหนาตาของ Mscomm control 

Click  ขวา 

-  กําหนดคุณสมบัติของ Mscomm control 
รูป6.6  กําหนดคุณสมบัติทั่วไป 
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รูป6.7  กําหนดคุณสมบัติของ Buffers 

รูป 6.7 เขียนโปรแกรมที่ sub form_load เพื่อเริ่มการทํางานของ com port 

 
รูป 6.8  เขียนโปรแกรมที่ sub Mscomm_oncomm() 

รูป 6.9 ผลจากคําส่ัง   printf("temram. samraeng:\r\n"); จาก pic c compiler 
6.3   การอานคา สัญญาน Analog  จาก microcontroller 
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รูป 6.10  การแสดงคาสัญญาน analog โดยใช textbox และ TechMeter 
 

-    ตัวโปรแกรมใน Microcontroller  ตามรูป 6.11 
รูป6.11  โปรแกรมอานสัญญาน analog แลวสงออก port rs232 

-  วงจร 
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รูป6.12  วงจรสําหรับอานสัญญาน analog 
 

-  เครื่องมือใน Visual Basic   
tool property defind 

Label1 abel1 caption caption Analog chanel1 Analog chanel1 
Text1 Fore color สีเขียว 

 font Bold/14 
TechMeter maxvalue 255 

 minvalue 0 
 caption Analog ch1 

Timer1 Time interval 1 
 enable true 
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รูป 6.13  add tool  TechMeter 
                          รูป 6.14  แสดงเครื่องมือตาง ๆ บน form1 

- การเขียนโปรแกรมใน  visual  Basic 
                * ประกาศตัวแปร 
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รูป 6.15  แสดงขั้นตอนการทํางาน 
 
 

6.4  การอานคาสัญาน Analog ที่มากกวา  1 ชองสัญาน  
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- ตัวโปรแกรมใน Microcontroller 

 
รูป 6.16   โปรแกรมอานสัญญาน analog  2 Chanel  แลวสงออก port rs232 

* ขั้นตอนใน Visual  Basic 
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รูป 6.17  ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรมรับสัญญาน Analog 2 Chanel 
 

6.5  การแสดงสัญญาน Analog บนระนาบ  x,y โดยใช picture box 

PICTURE BOX 

 
รูป6.18  picture box  แสดงสัญาญ analog บนระนาบ X,Y 

SAMRAENG  TEMRAM   02-04-05 56



 
 

*  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
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รูป 6.19  แสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

 
6.6  การใช เครื่องมือ  Micro help gauge control  แสดงผลสัญญาน Analog 
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รูป6.20  การเพิ่ม Microhelp  gauge control ใน tool box 
 

รูป 6.21  การแสดงสัญญาน Analog ดวย  Microhelp  gauge  control 
 

tool property defind 
Label1 caption Analog  chanel1 

 Fore color น้ําตาล 
Label2 caption Analog  chanel1 

 Fore color น้ําตาล 
Gauge1 forecolor สีสม 

 Min 0 
 max 255 
 style vertical 

Gauge2 forecolor น้ําเงิน 
 Min 0 
 max 255 
 style vertical 
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*  เปล่ียนโปรแกรมใน Sub timer 
 

รูป6.22 โปรแกรมเพื่อแสดงสัญญาน Analog ที่ Microhelp  gauge 
 
 

6.7  การเขียนขอมูลเพื่อควบคุมการทํางานของ Microcontroller 

     
รูป 6.23 แสดงการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ Microcontroller 
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รูป 6.24 Hardware ที่รองรับการทํางานของโปรแกรมตามรูป 6.23 
 
* ขั้นตอนการทํางาน 

รูป 6.25 เครื่องมือใน Visual Basic  ที่ใชในการสนับสนุนการทํางาน  
Mscom Command  

buttom 

Shape1, 
Shape2 
Shape3 
Shape4 

Text box 
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tool property define 
Shape1 backstyle opaque 

 name Shape1 
 shape circle 

Shape2 backstyle opaque 
 name Shape2 
 shape circle 

Shape3 backstyle opaque 
 name Shape3 
 shape circle 

Shape4 backstyle opaque 
 name Shape4 
 shape circle 

Command1 caption Led1_ON 
 backcolor &H0080FF80& 
 style graphic 
 name Command1 

Command2 caption Led1_OFF 
 backcolor &H0080FF80& 
 style graphic 
 name Command2 

Command3 caption Led2_ON 
 backcolor &H0080FF80& 
 style graphic 
 name Command3 

Command4 caption Led2_OFF 
 backcolor &H0080FF80& 
 style graphic 
 name Command4 
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tool property Define 
Command5 caption Led3_ON 

 backcolor &H0080FF80& 
 style Graphic 
 name Command5 

Command6 caption Led1_OFF 
 backcolor &H0080FF80& 
 style Graphic 
 name Command6 

Command7 caption Led4_ON 
 backcolor &H0080FF80& 
 style Graphic 
 name Command7 

Command8 caption Led4_OFF 
 backcolor &H0080FF80& 
 style Graphic 
 name Command8 

TEXT1 FORLORE &H00C00000& 
 FONT BOLD/14 
 NAME TEXT1 
 TEXT “” 

TEXT2 FORLORE &H00C00000& 
 FONT BOLD/14 
 NAME TEXT2 
 TEXT “” 

TEXT3 FORLORE &H00C00000& 
 FONT BOLD/14 
 NAME TEXT3 
 TEXT “” 

TEXT4 FORLORE &H00C00000& 
 FONT BOLD/14 
 NAME TEXT4 
 TEXT “” 
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-  ประกาศตัวแปร 

 
            - โปรแกรมที่ Sub Form_load 

 
     -  โปรแกรมที่ sub command_click 
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#include <16F877.h> 
#use delay(clock=4000000) 
#fuses HS,NOWDT 
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) 
#define LED1 pin_c0 
#define LED2 pin_c1 
#define LED3 pin_c2 
#define LED4 pin_c3 
boolean flg_int; 
char str; 
#int_RDA 
RDA_isr() { 
 str=getc(); 
 flg_int=true; 
} 
void main() { 
         output_low(LED1); 
         output_low(LED2); 
         output_low(LED3); 
         output_low(LED4); 
         printf("samraeng:"); 
         flg_int=true; 
         enable_interrupts(INT_RDA); 
          enable_interrupts(global); 
   while(true) 
   { 
     if(flg_int) 
     { 
       if(str==1)       {         output_high(LED1);         printf("led1_ON");       } 
       else if(str==2)       {         output_low(LED1);         printf("led1_OFF");       } 
       else if(str==3)       {         output_high(LED2);         printf("led2_ON");       } 
       else if(str==4)       {         output_low(LED2);         printf("led2_OFF");       } 
       else if(str==5)       {         output_high(LED3);         printf("led3_ON");       } 
       else if(str==6)       {         output_low(LED3);         printf("led3_OFF");       } 
       else if(str==7)       {         output_high(LED4);         printf("led4_ON");       } 
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       else if(str==8)       {         output_low(LED4);         printf("led4_OFF");       } 
       else       {       } 
        flg_int=false; 
       } 
 
   } 
 
} 
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