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รหสัโครงงาน 54EE118 

ระบบควบคุมกจิการห้องเช่าด้วยคอมพวิเตอร์ 

Computer Control System for Rental Business 

 

บทคดัย่อ (Abstract) 

โค ร งง าน น้ี  น าห ลั ก ก ารด้ าน ระบ บ ก าร ส่ื อส ารก ารค วบ คุ ม ระบ บ ไฟ ฟ้ า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ควบคุมธุรกิจห้องเช่า 
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างานบนระบบปฏิบติัการวินโดวเ์อ็กซ์พี  ท าหน้าท่ีบนัทึก ประมวลผล
ขอ้มูลการเช่า และส่งขอ้มูลเก็บไวใ้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อใชป้ระมวลผลทางอินเตอร์เน็ต และส่ือสารกบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีอยู่ในห้องพกั ผ่านสายคู่ตีเกลียว  1 คู่ ด้วยมาตรฐานการส่ือสาร RS-485 
เพื่อควบคุมการจ่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บัระบบแสงสวา่งและเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกั 

การสร้างโครงงาน แยกออกแบบเป็น 3 ส่วนคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการเช่า
ห้อง วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ และเว็ปแอปปลิเคชัน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พฒันาด้วยภาษา
ปาสคาลโดยใช้โปรแกรมเดลไฟล์เป็นตวัแปลภาษา  เว็บแอปปลิเคชัน่พฒันาดว้ยภาษา PHP เป็น
หลกั และใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL จดัการขอ้มูลท่ีไดจ้ากโปรแกรมควบคุมการเช่าห้อง 
ส่วนวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ชนิด 8 บิท เบอร์ ATmega16-16 
โปรแกรมควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์พัฒนาด้วยภาษาซี  ในโครงงานได้สร้างวงจร
ไมโครคอนโทรลเลอร์จ านวน 3 ชุด เม่ือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วจึงท าการทดลองและ
ป รับ ป รุ งโป รแก รมทั้ ง ใน ส่ วน โป รแก รม ค วบ คุ มห้ อ ง เช่ าแ ล ะโป รแก รม ค วบ คุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคู่กบัการพฒันาเวบ็แอปปลิเคชัน่ส าหรับระบบรายงานผา่นอินเตอร์เน็ต  
และสรุปผล 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความช่วยเหลือและค าแนะน าอยา่งดียิง่
จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ปรีชา กอเจริญ และ อาจารย ์ เอกชยั ดีศิริ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ผูท่ี้เป่ียมดว้ยความเอ้ือเฟ้ือสละเวลาอนัมีค่า นบัตั้งแต่วนัเร่ิมงานจนถึงขั้นตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อใหป้ริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์จึงนบัเป็นพระคุณอนัยิง่ใหญ่
ต่อผูจ้ดัท า และใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยส์าขาวศิวกรรมไฟฟ้า ทุกท่านท่ีถ่ายทอดวทิยาการ ความรู้ 
ตลอดจนเพื่อน ๆ นกัศึกษาสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าทุกท่านท่ีคอยใหก้ าลงัใจ และใหค้วามเอ้ือเฟ้ือใน
การใชเ้คร่ืองมือท่ีช่วยในการอ านวยความสะดวกในการท าโครงงานดว้ยดีตลอดเวลาท่ีท าการศึกษา
 หากเกิดความผดิพลาดประการใดในโครงงานน้ี ผูจ้ดัท าขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ส่วน
ความดีความชอบทั้งหลาย ผูจ้ดัท าขอมอบใหก้บัผูใ้หค้วามสนบัสนุนโครงงานน้ีทุก ๆ ท่าน  ขอ
อ านาจพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาท่านทั้งหลายใหมี้ความสุขความเจริญกา้วหนา้ทั้งหนา้ท่ีการ
งานและชีวติครอบครัวทุกท่าน 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1  ความส าคญัของโครงงาน 
 
 อาคารพาณิชยท่ี์ถูกปิดร้างไวใ้นพื้นท่ีทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัหลายแห่งไดถู้กซ้ือหรือเช่า 
เพื่อท าการปรับปรุงอาคารและด าเนินธุรกิจให้บริการโรงแรมขนาดเล็ก หรือห้องเช่ารายวนั โดยใน
แต่ละท่ีอาจมีจ านวนห้องพกัจ านวนไม่มากนัก ผูล้งทุนทางธุรกิจด้านน้ีจะมีการลงทุนในลกัษณะ
การกระจายตวัของพื้นท่ีตามแต่ท าเลท่ีตั้ งของอาคารพานิชยท่ี์ได้ซ้ือหรือเช่าไว ้ดังนั้ นการดูแล
ผลประโยชน์ใหรั้ดกุมไม่ใหเ้กิดรายไดจ้ากการด าเนินกิจการร่ัวไหล ดว้ยการควบคุมการใชง้านหอ้ง
เช่าผา่นการเปิดและปิดระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งบนัทึกการใช้งาน และสามารถติดตามตรวจสอบได้
จากระยะไกลผา่นทางเครือข่ายโทรคมนาคม จึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ 
 ด้วยเหตุผลท่ีตอ้งการสร้างระบบควบคุมการใช้งานห้องเช่าผ่านการเปิดและปิดระบบ
ไฟฟ้าพร้อมทั้งบนัทึกการใชง้านและสามารถตรวจสอบการทุจริตของผูดู้แลจากระยะทางไกลไดจึ้ง
มีความจ าเป็นจะตอ้งออกแบบใหมี้ความสามารถในการควบคุมเปิดหรือปิดระบบไฟฟ้าห้องพกัโดย
สามารถป้องกนัการท าการลดัวงจร หรือลดัสายควบคุมเพื่อเปิดระบบไฟฟ้าภายในห้องโดยง่ายเพื่อ
ลดจ านวนการทุจริตในการใชง้านในลกัษณะท าการลดัวงจรเพื่อใชง้านกระแสไฟฟ้าในห้องโดยไม่
ท าการบนัทึกการใชง้านเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบ รวมถึงวงจรควบคุมท่ีติดตั้งตามห้องพกัแต่ละ
ห้องตอ้งออกแบบให้มีความสะดวกและลดค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสายควบคุม มีระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อควบคุมการใช้งานห้องเช่าผ่านการเปิดและปิดระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งบนัทึกการใช้งาน และมี
ระบบการส่ือสารผ่านทางเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้ผูล้งทุนสามารถติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการของทุกอาคารได้จากระยะไกล และจะสามารถท าการบริหารการใช้พลงังานไฟฟ้าได้
อยา่งเหมาะสม 
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1.2  ความส าคญัของปัญหา 
 

1.  การให้บริการห้องเช่าขนาดเล็กโดยทัว่ไปไม่สามารถตรวจสอบการใชง้านห้องพกัได้
อยา่งชดัเจนและการป้องกนัการทุจริตท าไดย้าก 

2.  ก่อใหเ้กิดความประหยดั และมุ่งเนน้การใชง้านพลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  สามารถตรวจสอบการด าเนินธุรกิจไดภ้ายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วจากขอ้มูลท่ีถูกบนัทึก

ไว ้ 
4.  ผูล้งทุนธุรกิจสามารถติดตามตรวจสอบการด าเนินการของทุกอาคารไดจ้ากระยะไกล 

โดยไม่เสียเวลาในการเดินทาง และสามารถด าเนินธุรกิจอ่ืนควบคู่ไปพร้อมกนัได ้
5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการหอ้งพกัไดม้ากข้ึน  

 

1.3  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 

1.  เพื่อศึกษาการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู AVR mega [1] 
2.  เพื่อศึกษาระบบการส่ือสารแบบ  RS-232/RS-485 ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3.  เพื่อศึกษาการท าเวบ็เซิร์ฟเวอร์เบ้ืองตน้ 
4.  เพื่อศึกษาการสร้างเวบ็แอปปลิเคชัน่เบ้ืองตน้ 
5.  เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมสร้างแอปปลิเคชัน่ท่ีใช้งานบนระบบปฏิบติัการวินโดว์

เอก็ซ์พี(Windows XP) 
6.  เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาโครงงาน ระบบควบคุมกิจการหอ้งเช่าดว้ยคอมพิวเตอร์   
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1.4  โครงสร้างของโครงงาน 
 

ระบบ ป้ องกัน ก ารทุ จ ริตส าห รับห้ อ ง เช่ ารายว ัน และ รีสอ ร์ท ขน าด เล็ ก น้ี ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม ท าการแสดงผลพร้อมทั้ งบันทึกข้อมูลการใช้ห้องด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยสามารถควบคุมการจ่ายและงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในห้องพกัด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากส่วนควบคุมกลาง นอกจากระบบท าหน้าท่ีดา้นการควบคุมแลว้ในการออกแบบน้ี
ได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการท างานการเปิดปิดระบบไฟฟ้า และท าหน้าท่ีเป็นเวบ็
เซิร์ฟเวอร์เช่ือมต่อกบัระบบอินเตอร์เน็ท ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 
 

 
ภาพท่ี 1.1  โครงสร้างของโครงงาน 
 

1.5  ส่วนประกอบของโครงงาน 
 

1.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการจ่าย และหยดุจ่ายกระแสไฟฟ้าใหห้อ้งพกั 
พร้อมระบบบนัทึกขอ้มูลและเรียกดูขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

2.  วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับหอ้งพกัควบคุมดว้ย
คอมพิวเตอร์ 

3.  วงจรอินเตอร์เฟสระหวา่งมาตรฐานการส่ือสาร RS-232  กบัมาตรฐานการส่ือสาร  
RS-485 
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1.6  โครงสร้างผงังานของโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
 
 การสร้างระบบบริหารการควบคุมกิจการส าหรับห้องเช่ารายวนัน้ี เร่ิมจากการศึกษาและ
เลือกอุปกรณืในส่วนต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสม โดยมีการออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบ
ควบคุมดงัแสดงในภาพท่ี 1.2 
 
 

          

        ?        ?

          ?          ?

    

      

                        

   

                                            

                        

   

                  
                

                  
                

                 ?                 ?

      

                 
                

                 
                

                            
      

   

 

ภาพท่ี 1.2  แผนผงัของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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1.7  ขอบเขตของโครงงาน 
 

1.  ออกแบบและสร้างวงจรควบคุมการจ่าย  และหยดุจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับหอ้งพกั
ขนาด 25 แอมแปร์ จ านวน 2 ช่อง ซ่ึงใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ท างานเป็นตวัควบคุมหลกั พร้อมทั้ง
มีภาคการติดต่อส่ือสารแบบมาตรฐานการส่ือสาร RS-485 

2.  ออกแบบและสร้างวงจรอินเตอร์เฟสระหวา่งมาตรฐานการส่ือสาร RS-232 [2]   กบั
มาตรฐานการส่ือสาร  RS-485 

3.  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการแบบวนิโดวเ์อก็ซ์พี เพื่อใช้
เก็บบนัทึกขอ้มูลการใชห้้อง ควบคุมการจ่ายและหยดุจ่ายกระแสไฟฟ้าใหห้อ้งพกั 

4.  สร้างเวบ็เซิร์ฟเวอร์อยา่งง่าย เพื่อเช่ือมต่อกบัระบบอินเตอร์เน็ตใหส้ามารถติดตาม ดู
ขอ้มูลการใชห้อ้งผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้
 

1.8  ประโยชน์ของโครงงาน 
 

1.  น าไปพฒันาระบบควบคุมกิจการหอ้งเช่าดว้ยคอมพิวเตอร์ 
2.  สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับระบบควบคุมไฟฟ้าร่วมกับ

ระบบส่ือสารแบบมลัติพอยน์ 
3.  สามารถสร้างแอปปลิเคชัน่บนอินเตอร์เน็ต 
4.  สามารถสร้างแอปปลิเคชัน่ท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการวนิโดวเ์อก็ซ์พี



 
 

บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1  หลกัการทีน่ ามาใช้ 
 

โครงงานน้ีได้มีการน าเอาระบบการส่ือสารดิจิตอล รวมทั้ งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบฐานขอ้มูล ไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยกุตพ์ฒันาให้เป็นระบบ
ควบคุมห้องเช่าท่ีสามารถติดตามตรวจสอบรายไดผ้า่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  พร้อมทั้งควบคุม
ก าร จ่ ายก ระแส ไฟ ฟ้ าภ าย ในห้ อ งพัก ผ่ าน โป รแกรมคอมพิ ว เตอ ร์ ท่ี ท าง าน ร่วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัเจา้ของกิจการห้องเช่าหรือโรงแรมขนาด
เล็กในการดูแลกิจการหลายๆท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แทบทุกพื้นท่ี  ดงันั้นการใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดตามดูแลกิจการหลายๆ กิจการเป็นส่ิงท่ีท าไดไ้ม่ยากไม่ตอ้งลงทุนมาก  ทั้งยงั
ช่วยอ านวยความสะดวกไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสาร
แบบดิจิตอล   และไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุม  ท าให้ระบบมี
ประสิทธิภาพสูง   ลดค่าใชจ่้ายในการติดตั้งและค่าบ ารุงรักษา 
 

2.2  ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1  การส่ือสารตามมาตรฐาน RS-232 ( EIA Standard  Recommended  Standard – 
232 ) 

 
มาตรฐานการเช่ือมต่อข้อมูลแบบอนุกรม Recommended Standard-232 (RS-232) [2] 

ก าหนดโดย EIA (Electronics Industry Association) สามารถใชค้วามยาวสายในการรับส่งประมาณ 
50 ฟุต ถึง130 ฟุต  ระดบัลอจิกต ่า(สภาวะ Low) แทนด้วยแรงดนั +3โวลต์ ถึง +15โวลต์  ระดับ
ลอจิกสูง(สภาวะ High) แทนดว้ยแรงดนั -3โวลต์ ถึง -15โวลต์   ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(PC) ไดติ้ดตั้งพอร์ทส าหรับการเช่ือมต่อการส่ือสารตามมาตรฐาน RS-232 เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 
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รูปแบบเฟรมข้อมูลของการส่ือสารตามมาตรฐาน RS-232 [2]  ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

ประกอบด้วย  บิทเร่ิมต้น (Start Bit) 1 บิท มีระดับลอจิกต ่า (สภาวะ Low)    ตามด้วยบิทข้อมูล
ขนาด 5 บิทถึง 8 บิทบิทตรวจสอบ (Parity Bit) 1 บิท  ซ่ึงบิทตรวจสอบน้ีอาจมีหรือไม่มี และบิท
สุดทา้ยเป็นบิทส้ินสุด (Stop Bit) 1บิท ถึง 2บิท  มีระดบัลอจิกสูง (สภาวะ High) 

 
Sta

rt 
bit

Data 5 to 8 bit

Pa
rit

y
Sto

p b
it

 

ภาพท่ี 2.1  เฟรมขอ้มูลท่ีส่ือสารผา่นมาตรฐานแบบ RS-232 
 

2.2.2  การส่ือสารตามมาตรฐาน RS-485  ( EIA Standard Recommended Standard  – 
485 ) 

 
มาตรฐานการเช่ือมต่อข้อมูลแบบอนุกรม Recommended Standard-485 (RS-485) เป็น

การส่ือสารแบบมลัติดรอป (Multi-drop) สามารถรับส่งได้ไกล 1.2 กิโลเมตร ด้วยสายคู่ตีเกลียว 
(Twisted Pair) มีอิมพีแดนซ์ 120 โอห์ม  ต่อตวัตา้นทานไวท่ี้ปลายสาย เรียกว่าบสัเทอร์มิเนเตอร์
(BUS Terminator)  ช่วยดูดกลืนสัญญาณไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ  เพื่อเป็นการ
ป้องกนัของสัญญาณอ่ืนท่ีอยูบ่นบสั 

รูปแบบสัญญาณของการส่ือสารตามมาตรฐาน RS-485 เป็นการส่งขอ้มูลในระบบสมดุลย ์
(Balanced  Line)  สายสัญญาณ 1 คู่สายสามารถติดต่ออุปกรณ์ไดถึ้ง 32 ตวั มีอินพุทแบบขยายความ
แตกต่าง ประกอบด้วย ขั้วสัญญาณ A และ B ท่ีฝ่ังตวัรับ  หากท่ีขั้ว A มีแรงดันมากกว่าท่ีขั้ว  B  
ตั้งแต่ 200 มิลลิโวลตข้ึ์นไป  หมายถึงมีระดบัลอจิกสูง หากท่ีขั้ว B  มีแรงดนัมากกวา่ท่ีขั้ว A  ตั้งแต่  
200  มิลลิโวลตข้ึ์นไป  หมายถึงมีระดบัลอจิกต ่า  
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2.2.3  ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 
 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นวงจรรวมท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  ได้แก่ หน่วย

ประมวลผล (CPU) , หน่วยความจ า (Memory) , ระบบสัญญาณนาฬิกา (Oscillator)   และส่วน
ติดต่อภายนอก (Peripherals)   

ในปัจจุบนัไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกผลิตให้มีหน่วยความจ าโปรแกรมท่ีสามารถเขียน
และลบไดด้ว้ยสัญญาณไฟฟ้าอยูภ่ายในชิป  ท าให้สะดวกรวดเร็วในการพฒันางานต่างๆ  พร้อมทั้ง
มีบริษทัผูผ้ลิตไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นจ านวนมาก   จึงสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตามความเหมาะสมของงาน 

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega16-16  [1]  เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิท  
ตระกูล AVR ของบริษทั Atmel (Atmel Corporate)  มีประสิทธิภาพสูง ใชส้ัญญาณนาฬิกา 1 ลูกใน
การท าค าสั่งทัว่ไป 
 

2.2.4  เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม 
 

-  การพฒันาโปรแกรมส าหรับระบบปฏิบัติการวนิโดวส์เอกซ์พ ี(Windows  XP) 
โปรแกรม  Delphi  เป็นเคร่ืองมือหรือโปรแกรมหน่ึงท่ีมีความสามารถในการพฒันา

โปรแกรมส าหรับใช้งานบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เอกซ์พี โปรแกรม Delphi มีเคร่ืองมือเขียน
โปรแกรม (Text Editor)  และเคร่ืองมือแปลโปรแกรม (Compiler)   ซ่ึงการพฒันาโปรแกรมด้วย
โปรแกรม Delphi ใชว้ิธีแบบท่ีสามารถเห็นส่ิงท่ีออกแบบในระหวา่งการพฒันาโปรแกรม   ภาษาท่ี
ใชใ้นการพฒันาโปรแกรมมีโครงสร้างมาจากภาษาปาสคาล (Pascal  Programming Language)  

-  การพฒันาโปรแกรมส าหรับอนิเตอร์เน็ต 
ภาษาท่ีใชพ้ฒันาโปรแกรมส าหรับใชง้านบนอินเตอร์เน็ต   ไดแ้ก่ ภาษา PHP   การพฒันา

ด้วยภาษา PHP นั้ นต้องติดตั้ งตัวแปลภาษาPHP (PHP Interpreter)  ไวใ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์   (Web 
Server)  

โปรแกรม Dreamweaver  เป็นเคร่ืองมือช่วยอ านวยความสะดวกในการพฒันาสร้างเวบ็
ไซท ์และเขียนโปรแกรมภาษา PHP หรือภาษาอ่ืนๆ 

โปรแกรม Apache  เป็นโปรแกรมท่ีสามารถน าไปใช้งานและปรับแต่งได้ฟรีภายใต้
เง่ือนไข (Open source) ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์  
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-  ฐานข้อมูล(Database) และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database  Management System) 
ฐานขอ้มูล (Database)  หมายถึง  กลุ่มของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึง

กนัและกนั  มีการก าจดัความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลออก และเก็บแฟ้มขอ้มูลไวท่ี้ศูนยก์ลางเพื่อท่ีจะน า
ขอ้มูลมาใช้ร่วมกนั การควบคุมดูแลการใช้การใช้ขอ้มูลนั้นจะจดัการผ่านระบบจดัการฐานขอ้มูล 
(Database Management System – DBMS) ระบบจดัการฐานขอ้มูลช่วยอ านวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูล ในการออกแบบโครงงานน้ีเลือกใช้ระบบฐานข้อมูล  
Microsoft Access  ส าหรับระบบเช็คอินห้องพัก  และเลือกใช้ระบบฐานข้อมูล   MySQL  [6]  
ส าหรับระบบรายงานบนอินเตอร์เน็ต  โดยใช้โปรแกรม PHPMyAdmin  ช่วยในการออกแบบ
ฐานขอ้มูล MySQL 



 
 

บทที ่3 
การออกแบบโครงงาน 

 

3.1  หลกัการท างานเบือ้งต้นของระบบควบคุมกจิการห้องเช่าด้วยคอมพวิเตอร์ 
 

โครงงานน้ีไดจ้  าแนกออกเป็น 3 ส่วนคือ   ฮาร์ดแวร์   ซอฟท์แวร์ และเวบ็แอปปลิเคชัน่   
ฮาร์ดแวร์ประกอบดว้ยวงจรสองส่วนคือ วงจรอินเตอร์เฟสระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบัเครือข่าย
ไมโครคอนโทรลเลอร์   อีกส่วนคือวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในห้องพกั   ซอฟท์แวร์
แบ่ งเป็นโปรแกรมส าห รับ เช็ค อิน  - เช็ค เอาท์ห้ องพัก    พ ร้อมระบบบัน ทึกข้อมูลและ
โปรแกรมควบคุมส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ของวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน
หอ้งพกั    เวบ็แอปปลิเคชัน่นั้นท าหนา้ท่ีแสดงรายงานเก่ียวกบัการเช่าหอ้ง เช่นแสดงรายงานรายได้
จากการให้เช่าห้องพกัผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวซ์เซอร์ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 และภาพท่ี 3.2 
แสดงแผนผงัการท างานของชุดควบคุมภายในหอ้งพกั   

 

               
           
            

                 
              

RS-232 RS-485

                       
                               

RS-232/RS-485 
Converter

 

ภาพท่ี 3.1  แผนผงัองคป์ระกอบรวมของระบบรวม 
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ภาพท่ี 3.2  แผนผงัการท างานชุดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในหอ้งพกั 
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3.2  การออกแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
 
การออกแบบฮาร์ดแวร์แบ่งเป็นสองส่วน  คือการออกแบบวงจรอินเตอร์เฟสระหว่าง

มาตรฐานการเช่ือมต่อข้อมูลแบบอนุกรมซ่ึงก าหนดโดย EIA (Electronics Industry Association) 
คื อ  Recommended Standard-232 (RS-232)  กับ ม าตรฐานการ เช่ื อม ต่อข้อมู ล แบบอนุ กรม 
Recommended Standard-485 (RS-485)   และการออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ
ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในหอ้งพกั ดงัแสดงในถาพท่ี 3.3 และ 3.4 

 
3.2.1  ออกแบบวงจรอนิเตอร์เฟสระหว่างมาตรฐาน RS-232 กบั มาตรฐาน RS-485 

 
วงจรประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.3  บล็อคไดอะแกรมรวมของวงจร RS-232/RS-485 
 

 

 

Half duplex RS-485 
Transceiver
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ภาพท่ี 3.4  วงจรแปลงสัญญานระหวา่ง RS-232 และ RS-485 
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ภาพท่ี 3.5  วงจรรักษาแรงดนัไฟกระแสตรง 

 
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลตามมาตรฐาน RS-232 (RS-232  Transceiver) เลือกใช้ไอซีเบอร์ 

MAX232  [3]  ซ่ึงภายในมีวงจรสร้างแรงดนัไฟฟ้า 10 โวลท์  จากแรงดนัไฟเล้ียง + 5 โวลท์ แสดง
จากวงจรในภาพท่ี 3.5 โดยอาศัยการต่อคาปาซิเตอร์ภายนอก C3 , C4 , C5 , C6 ในการสร้าง
สัญญาณกระแสสลบัเพื่อแปลงเป็นแรงดนัไฟบวกและไฟลบส าหรับสร้างสัญญาณตามมาตรฐาน 
RS-232 

ในส่วนการสร้างวงจรรับส่งข้อมูลตามมาตรฐานRS-485 (RS-485 Transceiver) เลือก
ออกแบบให้มีการรับส่งในลกัษณะฮาร์ฟดูเพล็กซ์ (Half duplex) โดยเลือกใช้ไอซีเบอร์ MAX487  
[4] ซ่ึงไอซีเบอร์ MAX487  น้ีสามารถน ามาใช้เป็นโหนดในการเช่ือมต่อในบสั RS-485 ไดม้ากถึง 
128 จุด   และใช้  Z1 (Transient Voltage Suppressor : TVS) , Z2 , Z3 , Z4 (Varistor)  ท าหน้ า ท่ี
ป้องกนัแรงดนั Transient  จากสายสัญญาณ RS-485 

 
ในการออกแบบวงจรมีความประสงคใ์ห้วงจรมีการเปล่ียนโหมดระหวา่งการรับและการ

ส่งเองโดยอตัโนมติั  ให้เหมาะสมกับการรับส่งข้อมูลท่ีมีอตัราเร็ว (Baud Rate) ท่ี 19,200  บอด  
ขนาดของเฟรมขอ้มูลท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบัวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
ประกอบ ดว้ย บิทเร่ิมตน้ 1 บิท   ตามดว้ยบิทของขอ้มูล 8 บิท ไม่มีบิทตรวจสอบ  และตามดว้ยบิท
หยดุหรือบิทส้ินสุด 1 บิท  รวมกนั 10 บิทในต่อละเฟรมขอ้มูลใชเ้วลา 0.52 มิลลิวินาที (0.52 ×10-3s)  
ค  านวณจากสมการท่ี 3.1 ดงัน้ี 

             (จ  านวนบิทขอ้มูลใน 1 เฟรม) / (อตัราเร็วในการรับส่งขอ้มูล)                            
หรือ 

10 / 19,200                                                                  (3.1) 
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ในการออกแบบวงจร ก าหนดให้วงจรสร้างสัญญาณพลัส์ความถ่ีท่ีมีลกัษณะความกวา้ง
พลัส์คงท่ี (Monostable Multivibrator)  ให้มีความกวา้งพลัส์ประมาณ 5.6 มิลลิวินาที ซ่ึงเพียงพอต่อ
การส่งขอ้มูลท่ีอตัราบอด 19,200  บอดโดยเลือกใช้ไอซีเบอร์HEF4538 [5]   ในการสร้างสัญญาณ
พลัส์ความถ่ีจะใช้การเก็บประจุและคายประจุด้วยตวัตา้นทานและตวัเก็บประจุ R1 และ C7 โดย
คาบเวลาท่ีเอาทพ์ุท Q (ขา6) ของไอซีเบอร์HEF4538  สามารถค านวณไดต้าม สมการท่ี 3.2 
 

T  =   R1  ×  C7                                                          (3.2) 
 

ในสภาวะปกติ (ไม่มีการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เข้ามาทาง RS-232) ขา6 ของไอซี  
เบอร์HEF4538 จะมีระดบัลอจิกต ่า  ดงันั้นขา 2 และขา 3 ของไอซีเบอร์ MAX487  จะมีระดบัลอจิก
ต ่าเช่นกนั  ท าให้ไอซีเบอร์MAX487  อยูใ่นโหมดของการรับสัญญาณจากบสัRS-485 ท่ีเขา้มายงัขา 
6 และขา 7 ของไอซีเบอร์MAX487  แลว้ส่งออกทางขา 1 ไปใหไ้อซีเบอร์MAX232 

เม่ือมีขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ผ่าน RS-232 เขา้ท่ีขา 13 ของไอซีเบอร์MAX 232 สัญญาณ
จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณ TTL  ออกทางขา 12  ของไอซีเบอร์MAX232   และส่งไปยงัขา 4  ของ
ไอซีเบอร์MAX487  และสัญญาณอีกส่วนหน่ึงส่งไปทริกไอซีเบอร์HEF4538  ท่ีขา 5 โดยอาศยัขอบ
ขาลงของสัญญาณ TTL สร้างระดบัลอจิกสูง ส่งออกทางขา 6 ไปท่ีขา 2  และขา 3 ของไอซีเบอร์
MAX487   ท าให้ไอซีเบอร์MAX487 อยู่ในโหมดของการส่งสัญญาณไปยงับสั RS-485 และการ
ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์รวมถึงการประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.6
และภาพท่ี 3.7 

 
 

 

ภาพท่ี 3.6 แผน่วงจรพิมพข์องวงจร RS-232/RS-485 
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ภาพท่ี 3.7  แผน่วงจรพิมพท่ี์ประกอบอุปกรณ์ต่างๆของวงจร RS-232/RS-485 
 

3.2.2  การออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 
 
การออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.8 

 
ภาพท่ี 3.8  บล็อกไดอะแกรมวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Microcontroller

Addressing

Power Relay & DriverHalf duplex RS-485 
interface

AD/DC
Power supply
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ภาพท่ี 3.9  วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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อุปกรณ์ส าหรับควบคุมการท างาน  เลือกใชไ้อซีไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิท เบอร์
ATmega16-16  เป็นตวัควบคุมการท างานของวงจร  ซ่ึงมีจ านวนพอร์ทอินพุท-เอาท์พุท และขนาด
ความจ าโปรแกรมพอเหมาะกับการท างานของระบบ  และให้ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ATmega16-16  ท างานท่ีความถ่ีสัญญาณนาฬิกา 16  เมกกะเฮิรตซ์ ซ่ึงเป็นความถ่ีสูงสุดของไอซี 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega16-16  

การออกแบบวงจรได้ท าการก าหนดหน้ า ท่ี การท างาน ให้ ข าต่ างๆ  ของไอซี
ไมโครคอนโทรลเลอร์  ATmega16-16  ดงัแสดงในภาพท่ี 3.9  และมีรายละเอียดดงัน้ี 

-  PD 0 (ขา 9)     ท  าหนา้ท่ีรับขอ้มูลเขา้แบบอนุกรม (RXD) 
-  PD1 (ขา 10)    ท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลออกแบบอนุกรม (TXD) 
-  PB0 (ขา 40)    ท  าหนา้ท่ีควบคุมรีเลยจ่์ายกระแสไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหอ้งพกั 
-  PB1 (ขา 41)    ท าหนา้ท่ีควบคุมรีเลยจ่์ายกระแสไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องพกั 
-  PA0 ถึง PA7 ต่อกับสวิตซ์แบบดิพสวิตซ์ (DIP Switch)  ส าหรับก าหนดต ่ าแหน่ง

แอดเดรส (Address) ของแต่ละโหนดท่ีต่ออยูก่บับสั RS-485 การก าหนดต ่าแหน่งแอดเดรส ของแต่
ละโหนดใช้ดิพสวิตซ์  ขนาด  8 บิท 1 ตวัเป็นตวัก าหนดรหัสประจ าตวั (Device Address)    ท าให้
สามารถก าหนดต าแหน่งแอดเดรส ไดสู้งสุด 28   ต  าแหน่ง หรือเท่ากบั 256 โหนด 

ในวงจรอินเตอร์เฟสกบัระบบส่ือสารแบบมาตรฐาน RS-485 เลือกใชไ้อซีเบอร์ MAX487
ก าหนดให้มีการรับส่งในลกัษณะฮาร์ฟดูเพล็ก  ไอซี MAX487 ท าหน้าท่ีรับขอ้มูลจากภายนอกเม่ือ
ขา 2 และขา 3 มีระดบัลอจิกต ่า  และท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลออกเม่ือขา 2  และขา 3 มีระดบัลอจิกสูง ใน
ส่วนหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบับสั RS-485   มี Transient Voltage Suppressor (TVS)  เป็นตวัป้องกนัแรงดนั
สูงชัว่ขณะ (Transient)  จากสายสัญญาณ RS-485  

ใชรี้เลยก์  าลงั (Power relay)    ชนิด  SPST   ขนาดพิกดักระแส 20 แอมแปร์   เบอร์   FTR-
K3AB012W  จ านวน 2  ตวั ส าหรับควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแสงสวา่ง 1 ตวั    และควบคุมการ
จ่ายกระแสเคร่ืองปรับอากาศ 1 ตวั   ใชท้รานซิสเตอร์ไบโพลาร์ชนิด  NPN  เบอร์ 2SC1815  จ านวน 
2 ตวั เป็นตวัขบัรีเลย ์ 
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3.2.3  การออกแบบวงจรจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ในวงจรจ่ายไฟหรือแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC)  เลือกใช้
หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีแรงดันไฟฟ้าขาออก  9 โวลต์     ใช้ฟิวส์และวาริสเตอร์เบอร์ S10K275  ท า
หนา้ท่ีป้องกนัแรงดนักระชากหรือไฟเกิน (Surge)  และแรงดนัสูงชัว่ขณะ จากระบบไฟฟ้า โดยเรียง
ไฟฟ้ากระแสสลบั  เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ดว้ยไดโอดชนิดซิลิกอนเบอร์1N4001  D3 , D4 , D5 , D6   
และกรองแรงดนัไฟกระแสตรงด้วยตวัเก็บประจุ  C8  เพื่อให้ได้ไฟฟ้ากระแสตรง   ประมาณ 12 
โวลต ์ จ่ายใหก้บัรีเลย ์  แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  ขนาด 12 โวลทต ์ท่ีไดน้ าไปผา่นวงจรรักษาระดบั
แรงดัน  โดยใช้ไอซีรักษาระดับแรงดัน (Voltage Regulator) เบอร์  NCP1117DT50RKG  เพื่ อ
ควบคุมใหไ้ดแ้รงดนั 5 โวลตค์งท่ี เพื่อจ่ายใหก้บัวงจรแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  

 
-  การก าหนดขนาดพกิดัของหม้อแปลงไฟฟ้า 
หมอ้แปลงไฟฟ้าท าหนา้ท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ต่างๆ ในวงจร  ซ่ึงมีพิกดัการใช้

กระแสไฟฟ้าดงัน้ี  
- รีเลย ์2 ตวั คือ  RY1 , RY2 ขนาดพิกดักระแสตวัละ 65 มิลลิแอมแปร์ รวม 130 มิลลิ-
แอมแปร์ 

- หลอด LED ขนาดพิกดักระแสตวัละ 7 มิลลิแอมแปร์ จ านวน 3 ตวั  
- ไอซี MAX487 ขนาดพิกดักระแส 60 มิลลิแอมแปร์ 
- ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega16-16   ขนาดพิกดัการกระแส 30 มิลลิแอมแปร์ 

 รวมความตอ้งการกระแสไฟฟ้า  241  มิลลิแอมแปร์  ดงันั้นจึงก าหนดขนาดของหมอ้-
แปลงไฟฟ้าท่ีสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าค่าดังกล่าว ซ่ึงเลือกใช้ขนาด 300 มิลลิ-
แอมแปร์ วงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีออกแบบแสดงดงัภาพท่ี 3.10 

จากการออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรประกอบร่วมส่วนต่างๆตามภาพ
ท่ี 3.11 สามารถน ามาออกแบบแผน่วงจรพิมพไ์ด ้ดงัแสดงในภาพท่ี 3.11 
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ภาพท่ี 3.10  วงจรจ่ายไฟกระแสตรง 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.11  แผน่วงจรพิมพข์องชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

  



21 
 

3.3  ซอฟท์แวร์ (Software) 
  

3.3.1  โปรแกรมควบคุมส าหรับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหน้าท่ีเป็นตวัลูก  (Slave)  ในระบบบสั RS-485   ในส่วน

ส าคัญของวงจรถูกควบคุมด้วยโปรแกรม  ในตัวไอซี  ATmega16-16 ซ่ึ งคอยรับค าสั่ งจาก
คอมพิวเตอร์ควบคุมจากส่วนกลาง (Master)  ทางพอร์ตส่ือสารอนุกรมท่ีอินเตอร์เฟสกบับสั  RS-
485   ผ่านวงจรอินเตอร์เฟสมาตรฐาน  RS-485  เบอร์ MAX487  เพื่อท าการเปิด-ปิดรีเลย์ท่ีจ่าย
กระแสไฟฟ้าใหก้บัวงจรแสงสวา่งและเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกั 

โปรโตคอลในการส่ือสารกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองควบคุมจาก
ส่วนกลาง ใช้การส่ือสารขอ้มูลในโหมดตวัอกัษร (Text  Mode) โดยก าหนดให้มีอตัราการรับส่ง
ขอ้มูล (Baud Rate)  19,200 บอด  ขอ้มูลขนาด 8 บิท ไม่มีบิทตรวจสอบ  ใชบิ้ทหยุดหรือบิทส้ินสุด 
ขนาด 1 บิท   มีการควบคุมการรับส่งดว้ยรหสัควบคุม STX , ETX , ACK , NAK และ SUM Check 
ตามมาตรฐานรหสัแอสกี (ASCII) 

เฟรมขอ้มูลจากเคร่ืองควบคุมจากส่วนกลาง (Host)  ประกอบด้วยรหัสควบคุม STX , 
แอดเดรส , ชุดค าสั่ง , ขอ้มูล , รหสัควบคุม ETX และ Checksum  ดงัแสดงในภาพท่ี 3.12  

 

STX ETXDATADATADATADATA SUM

02H high 03H high lowlowlow high

ADDRESS CMD

4 BYTE
1 

BYTE

SUM

 

ภาพท่ี 3.12  เฟรมขอ้มูล 
 
ค าสั่ง 
CMD   เป็น “ 0 ”  คือ เคร่ืองแม่อ่านหรือขอขอ้มูลจากเคร่ืองลูกตวัท่ีถูกระบุใน ADDRESS 
CMD   เป็น “ 1 ”  คือ เคร่ืองแม่เขียนขอ้มูลหรือส่งขอ้มูลใหเ้คร่ืองลูกตวัท่ีถูกระบุใน ADDRESS 
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-  การท างานของโปรแกรม 
เม่ือมีข้อมูลเข้ามาท่ีพอร์ทอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเกิดการอินเตอร์รัพท ์

(Interrupt)   ไปท างานในฟังก์ชั่นบริการอินเตอร์รัพท์ของพอร์ตอนุกรมและเก็บข้อมูลไวใ้น
บฟัเฟอร์ (Buffer)   จนกระทัง่แพ็คเกจของขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์    ไมโครคอนโทรลเลอร์จะท า
การตรวจสอบแอดเดรส  หากตรงกบัรหัสประจ าตวั  ก็จะแจง้ให้โปรแกรมหลกั (Main Program) 
รับรู้ว่ามีค าสั่งเขา้มาใหม่ หากแอดเดรสไม่ถูกตอ้งจะท าการลบขอ้มูลออกจากบฟัเฟอร์  ส่วนใน
โปรแกรมหลกั เม่ือตรวจพบวา่มีแพ็คเกจขอ้มูลเขา้มา จะท าการแปลค าสั่ง หากเขา้ใจค าสั่งนั้นๆจะ
ปฏิบติัค าสั่งจนเสร็จส้ินแลว้ส่งรหัสแอสก้ีควบคุม ACK  กลบัไปยงัเคร่ืองควบคุมจากส่วนกลาง
หากไม่เข้าใจค าสั่งหรือปฏิบัติค  าสั่งไม่ส าเร็จจะส่งรหัสแอสก้ีควบคุม  NAK กลับไปยงัเคร่ือง
ควบคุมจากส่วนกลาง  เม่ือการท างานเสร็จส้ินจะท าการลบแพ็คเกจข้อมูลออกจากบัฟเฟอร์   
จากนั้นจะมีการรอแพ็คเกจท่ีจะเขา้มาใหม่ ซ่ึงในการท างานของโปรแกรมจะมีการท างานเป็นลูป 
(Loop) ซ ้ าๆดงักล่าวไปเร่ือยๆ  
 

 3.3.2  โปรแกรมควบคุมการเช่าห้องพกั 
 
โปรแกรมควบคุมการเช่าห้องพกัได้ออกแบบให้โปรแกรมท างานบนระบบปฏิบติัการ

วนิโดวเ์อก็ซ์พี (Microsoft Windows XP) โดยแยกการออกแบบเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 
 
- หน้าจอติดต่อกบัผู้ใช้ (user interface) 
- การท างานภายในโปรแกรม  
หน้าจอติดต่อกบัผูใ้ช้  (user interface) ออกแบบเป็นหน้าจอท่ีประกอบดว้ยแผงควบคุม

ห้องพกัและเมนูส าหรับท ารายการต่างๆ โดยในหน้าจอมีแผงควบคุมห้องพกัจ านวน 32 ชุดซ่ึง
สามารถท าการควบคุมห้องพกัไดสู้งสุดจ านวน 32 ห้อง ดงันั้น 1 แผงควบคุมจึงแทนดว้ยห้องพกั
จ านวน 1 ห้อง มีความสะดวกในการเลือกท ารายการกบัห้องพกัใดๆ ท่ีตอ้งการ โดยมีหมายเลขห้อง
ก ากบัไวท่ี้แผงควบคุม นอกจากนั้น ท่ีแผงควบคุมห้องพกัแต่ละห้องมีการแสดงสัญลกัษณ์คล้าย
หลอดไฟแอลอีดี (LED) แทนสถานะของห้องพกัในขณะนั้น โดยแยกสถานะของห้องพกัด้วยสี
ต่างๆ กนั   สัญลกัษณ์สีเขียวใช้แทนห้องว่าง  สีแดง สีม่วงและสีน ้ าเงินแทนห้องพกัท่ีมีผูเ้ช่าพกั
อาศยัประเภทต่างๆ หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ชไ้ดแ้สดงไวใ้นภาพท่ี 3.13 และภาพท่ี 3.14 
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ภาพท่ี 3.13  หนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้
 

 

ภาพท่ี 3.14  หนา้จอเมนูควบคุมหอ้งพกั 
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- ฟังก์ช่ันการท างานภายในโปรแกรม 
โปรแกรมควบคุมการเช่าห้องพกั มีหน้าท่ีเช็คอิน-เช็คเอาทห์้องพกัและเก็บบนัทึกขอ้มูล

การเช่าลงในฐานข้อมูล เช่น วนั เวลาเข้าพกั และรายได้ พร้อมส่งค าสั่งออกทางพอร์ตส่ือสาร
อนุกรม  RS-232 ไปยัง เค ร่ือง ลูก  เพื่ อสั่ ง ให้ จ่ ายกระแสไฟ ฟ้ าให้ กับ ไฟแสงสว่างและ
เคร่ืองปรับอากาศเม่ือท าการลงทะเบียนเข้าพัก ในขณะเดียวกันเม่ือท าการลงทะเบียนเข้าพัก 
โปรแกรมจะส่งขอ้มูลไปให้กบัเวบ็เซิฟร์เวอร์ (Web server) เพื่อจดัเก็บลงฐานขอ้มูลส าหรับเรียกดู
รายงานการเช่าห้องพกัผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ในการท าความสะอาดห้องพกั โปรแกรมจะ
ส่งค าสั่งไปใหเ้คร่ืองลูกจ่ายกระแสไฟฟ้าเฉพาะแสงสวา่งภายในหอ้งพกัเท่านั้น 

ระบบการถ่ายโอนขอ้มูลไปยงัเซิร์ฟเวอร์ และบนัทึกขอ้มูลส าคญัไวใ้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อ
ประมวลผลรายงานแบบออนไลน์ ไดอ้อกแบบใหโ้ปรแกรมส่งขอ้มูลไปยงัเซิร์ฟเวอร์ทุกคร้ังท่ีมีการ
เช็คอิน เช็คเอาท ์และหากการส่งขอ้มูลคร้ังนั้นไม่ส าเร็จโปรแกรมจะบนัทึกไวภ้ายในเคร่ืองเพื่อรอ
ส่งคร้ังต่อไปดงัแสดงในภาพท่ี 3.15-3.16 และ3.17 
 การพฒันาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Delphi เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ในส่วนของ

โปรแกรมส าหรับเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ทพฒันาดว้ยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม Apache ท าหน้าท่ี

สร้างเวบ็เซิฟร์เวอร์ และในส่วนระบบฐานขอ้มูลส าหรับบริหารห้องพกัเลือกใช้ระบบฐานขอ้มูล 

MySQL [6] 
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การท างานของโปรแกรมหลกั 
 

       

                        

                    

            

       ?

                          

  

      

   

                      

 

ภาพท่ี 3.15  แผนผงัระบบควบคุมการเช็คอิน 
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ภาพท่ี 3.16  แผนผงัระบบควบคุมการเช็คเอาท์ 
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          ?

                        

  

      

   

 

ภาพท่ี 3.17  แผนผงัการส่งขอ้มูลไปเซิร์ฟเวอร์ 
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3.4  เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  และเวบ็แอปปลเิคช่ัน (Web Application) 
 

เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บแอปปลิเคชั่นท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลการเช่าและรายได้จากการเช่า
หอ้งพกัเพื่อน าไปประมวลผลรายงาน โดยรับขอ้มูลท่ีส่งมาจากโปรแกรมควบคุมการเช่าหอ้งพกั ใน
การออกแบบเวบ็เซิร์ฟเวอร์ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 ส่วนส าหรับติดต่อกบัผูใ้ช้ (user interface)  เป็นหน้าต่างส าหรับผูใ้ช้ ใช้ติดต่อกบัระบบ
เซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลรายงานท่ีตอ้งการออกแสดงทางหนา้ต่าง ประกอบดว้ยหนา้ต่างต่อไปน้ี 

-  หนา้ต่างส าหรับเขา้ระบบ 
-  หนา้ต่างเมนูหลกั 
-  หนา้ต่างแสดงรายงานการเช่าหอ้งพกั แบบมาสเตอร์-ดีเทล (Master-Detail) 
-  หนา้ต่างแสดงรายงานรายไดจ้ากการเช่าหอ้งพกั แบบมาสเตอร์-ดีเทล (Master-Detail) 
-  หนา้ต่างแสดงรายละเอียดการเช่าหอ้งพกั 
-  หนา้ต่างแสดงรายละเอียดรายได ้
-  หนา้ต่างแสดง เพิ่มและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
-  หนา้ต่างแสดง เพิ่มและแกไ้ขสาขา 
ส่วนของฐานขอ้มูล ออกแบบโดยใชฐ้านขอ้มูลช่ือ MySQL ซ่ึงประกอบดว้ยตารางขอ้มูล

ส าคัญ  คือ  ตาราง  branch , ตาราง  employee , ตาราง  rentmaster , ตาราง  rentdetail , ตาราง 
invoicemaster , ตาราง invoicedetail , ตาราง renttype , และตาราง user  ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 ถึง 
ตารางท่ี 3.8 ตามล าดบั 

-  ตาราง branch    ใชเ้ก็บขอ้มูลของสาขาต่างๆ  
ตารางท่ี 3.1  การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัขอ้มูลตาราง branch 

ช่ือฟีลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว (ไบท์) หน้าที่ 

RecID bigint 20 เก็บล าดบัเรคคอร์ด 
brID Varchar 20 เก็บรหสัสาขา 
brName Varchar 50 เก็บช่ือสาขา 
brAddr Varchar 255 เก็บท่ีอยูส่าขา 
brPhone1 Varchar 20 เก็บหมายเลขโทรศพัท ์
brPhone2 Varchar 20 เก็บหมายเลขโทรศพัท ์
BrFax Varchar 20 เก็บหมายเลขโทรสาร 
brRemarks Varchar 255 หมายเหตุ 
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-  ตาราง employee  ใชเ้ก็บขอ้มูลของพนกังานของแต่ละสาขาท่ีใหบ้ริการ 
ตารางท่ี 3.2  การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัขอ้มูลตาราง employee 

ช่ือฟีลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว (ไบท์) หน้าที่ 

recID Bigint 20 เก็บล าดบัเรคคอร์ด 
empBID Varchar 10 เก็บรหสัสาขา 
empID Varchar 15 เก็บรหสัพนกังาน 
empName Varchar 30 เก็บช่ือพนกังาน 
empLastName Varchar 30 เก็บนามสกุลพนกังาน 
empPhone Varchar 30 เก็บหมายเลขโทรศพัท ์
empEmail Varchar 50 เก็บท่ีอยูท่างอีเมล 
empPresent Tinyint 4 เก็บสถานะพนกังาน 
empNote Varchar 255 บนัทึกยอ่ 

 
 

- ตาราง  rentmaster     ใชเ้ก็บขอ้มูลหลกั (Master) จากการเช่าห้อง  
ตารางท่ี 3.3  การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัขอ้มูลตาราง rentmaster 

ช่ือฟีลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว (ไบท์) หน้าที่ 

recID Bigint 20 เก็บล าดบัเรคคอร์ด 
rntmBID varchar 10 เก็บรหสัสาขา 
rntmRentNo Varchar 15 เก็บเลขล าดบัการเช่า 
rntmCiTime datetime 0 เก็บวนั เวลา เช็คอิน 
rntmCoTime datetime 0 เก็บวนั เวลา เช็คเอาท ์
rntmNoofPerson smallint 6 เก็บจ านวนผูพ้กั 
rntmCiUserID Varchar 15 เก็บรหสัพนกังานเช็คอิน 
rntmCoUserID Tinyint 15 เก็บรหสัพนกังานเช็คเอาท ์
rntmIsCheckout Tinyint 1 เก็บสถานการณ์เช็คเอาท ์
rntmRemarks char 255 หมายเหตุ 
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- ตาราง rentdetail   ใชเ้ก็บขอ้มูลรายการรองหรือรายละเอียด (Detail) จากการเช่าห้อง  
ตารางท่ี 3.4  การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัขอ้มูลตาราง rentdetail 

ช่ือฟีลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว (ไบท์) หน้าที่ 

recID Bigint 20 เก็บล าดบัเรคคอร์ด 
rntdBID varchar 10 เก็บรหสัสาขา 
rntdRentNO Varchar 15 เก็บเลขล าดบัการเช่า 
rntdRoomNo Varchar 10 เก็บหมายเลขหอ้ง 
rntdRentStart datetime 0 เก็บวนั เวลา เร่ิมตน้ 
rntdRentEnd datetime 0 เก็บวนั เวลา ส้ินสุด 
rntdRentType smallint 6 เก็บประเภทการเช่า 
rntdUserID varchar 15 เก็บรหสัพนกังาน 
rntdInvNo varchar 1 เก็บเลขท่ีอินวอยซ์ 

 
 

- ตาราง invoicemaster  ใชเ้ก็บขอ้มูลรายรายไดห้ลกั (Master) จากหอ้งเช่า  
ตารางท่ี 3.5  การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัตาราง invoicemaster 

ช่ือฟีลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว (ไบท์) หน้าที่ 

recID Bigint 20 เก็บล าดบัเรคคอร์ด 
invmBID Varchar 10 เก็บรหสัสาขา 
invmInvNo Varchar 15 เก็บเลขท่ีอินวอยซ์ 
invmDate Datetime 0 เก็บวนั เวลา 
invmRoomNo Varchar 10 เก็บหมายเลขหอ้ง 
invmReceipted Tinyint 1 เก็บสถานะการรับเงิน 
invmReceiptNo Varchar 15 เก็บเลขท่ีรับเงิน 
invmUserID Varchar 15 เก็บรหสัพนกังาน 
rntmRemarks char 255 หมายเหตุ 
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- ตาราง invoicedetail  ใชเ้ก็บขอ้มูลรองหรือรายละเอียด (Detail) ของรายไดค้่าเช่าห้อง   
ตารางท่ี 3.6  การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัขอ้มูลตาราง invoicedetail 

ช่ือฟีลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว (ไบท์) หน้าที่ 
recID Bigint 20 เก็บล าดบัเรคคอร์ด 
invdBID Varchar 10 เก็บรหสัสาขา 
invdInvNo Varchar 15 เก็บเลขท่ีอินวอยซ์ 
invdItemNo smallint 0 เก็บล าดบัรายการ 
invdItemID Varchar  10 เก็บรหสัรายการ 
invdItemTypeID Tinyint 1 เก็บเก็บประเภท 
invdItemQty float 15 เก็บจ านวน 
invdItemPrice double 15 เก็บราคาต่อหน่วย 
invdItemDiscount Double 255 เก็บส่วนลด 

 
 

- ตาราง  renttype     ใชเ้ก็บขอ้มูลประเภทการเช่า 
ตารางท่ี 3.7  การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัขอ้มูลตาราง renttype 

ช่ือฟีลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว (ไบท์) หน้าที่ 
recID Bigint 20 เก็บล าดบัเรคคอร์ด 
rentTypeID Tinyint 4 เก็บรหสัสาขา 
rentTypeDesc Varchar 50 เก็บเลขท่ีอินวอยซ์ 
rentTypeRemarks Varchar 255 เก็บล าดบัรายการ 
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- ตาราง user   ใชเ้ก็บช่ือและรหสัผา่นของผูใ้ชร้ะบบรายงานออนไลน์ 

ตารางท่ี 3.8  การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ใหก้บัขอ้มูลตาราง user 

ช่ือฟีลด์ ชนิดข้อมูล ความยาว (ไบท์) หน้าที่ 
recID Bigint 20 เก็บล าดบัเรคคอร์ด 
usrID Varchar 15 เก็บรหสัผูใ้ช ้
usrUserName Varchar 30 เก็บช่ือผูใ้ช ้
usrPassword varchar 64 เก็บรหสัผา่น 
usrEmail varchar 50 เก็บท่ีอยูอี่เมล 
usrIsActive Tinyint 1 เก็บสถานะ 
usrRemarks char 255 หมายเหตุ 

 

  



 
 

บทที ่4 
การทดลอง และผลการทดลอง 

 
จากท่ีไดท้  าการศึกษาองคป์ระกอบต่างๆของโครงงานไดท้ าการออกแบบและสร้างวงจร 

พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมรวมทั้งเวบ็เซิร์ฟเวอร์ตามท่ีไดท้  าการออกแบบไวน้ ามาประกอบเช่ือมต่อ
เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบตามหนา้ท่ีของแต่ละส่วนแลว้ท าการทดสอบฟังก์ชัน่การท างานของระบบซ่ึง
ในการทดลองนั้นประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัส่วนต่างๆดงัน้ี 

1.  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
2.  ซอร์ฟแวร์ (Software) 
3.  เวป็เซิร์ฟเวอร์ (Web server) 

 

4.1  การต่ออปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
 

อุ ป ก ร ณ์ ฮ า ร์ ด แ ว ร์  (Hardware) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  เค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เต อ ร์ , ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิต , ชุดส่ือสารขอ้มูลมาตรฐาน RS-232/RS-485 , ชุดเพาร์เวอ์ซัพพลาย 
220VAC/9VDC  วธีิการโดยต่อวงจรดา้น   RS-232   เขา้กบัพอร์ต RS-232  ของคอมพิวเตอร์และต่อ
ดา้น RS-485 เขา้กบัแผงวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับหอ้งพกั ดงัภาพท่ี 4.1  

 

 

ภาพท่ี 4.1  การเช่ือมต่อวงจรระหวา่งพอร์ต RS-232 ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบัวงจรไมโคร- 
คอนโทรลเลอร์ 



34 
 

4.2 การทดลองโปรแกรมควบคุมการเช่าห้องและชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

1.  จดัเตรียมขอ้มูลพื้นฐานส าหรับระบบ เช่น ราคาหอ้ง หมายเลขหอ้ง  
2.  เช็คอินห้องพกัผ่านหน้าจอของโปรแกรมระบบควบคุมการเช่าห้องพกั  ผลท่ีได ้คือ 

ระบบตอบสนองการสั่งงานตามตอ้งการโดย รีเลยก์  าลงัของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกสั่งให้เปิด
ทั้งสองตวั ซ่ึงหมายถึงระบบสั่งใหด้ าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบปรับอากาศภายในหอ้งพกั 

3.  ปรับเปล่ียนแอดเดรสประจ าโหนดให้ตรงหมายเลขห้องอ่ืนๆ เพื่อดูผลการตอบสนอง
วา่โปรแกรมและระบบสามารถสั่งงานไดถู้กตอ้งตรงตามหมายเลขหอ้งท่ีก าหนดหรือไม่ 

4.  ไดท้  าการเช็คอิน เช็คเอาท ์ซ ้ าๆเพื่อดูผลการท างานและเพื่อใหร้ะบบส่งขอ้มูลไปยงัเวป็
เซิร์ฟเวอร์ท่ีจ  าลองไวภ้ายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
ทุกคร้ังท่ีมีการเช็คอิน โปรแกรมจะส่งค าสั่ งไปให้ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จ่าย

กระแสไฟฟ้าโดยควบคุมให้รีเลยก์  าลงัท างานทั้งคู่ หรือ เลือกควบคุมให้รีเลยท์  างานทีละตวัเป็นการ
เปิดเฉพาะแสงสวา่ง หรือระบบปรับอากาศเพียงอยา่งเดียว สังเกตจากหลอดไฟแอลอีดีแสดงสถานะ
ของรีเลยบ์นแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ติดสว่าง และเม่ือท าการเช็คเอาท์ โปรแกรมส่งค าสั่ง
ไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยควบคุมให้รีเลยก์  าลงัหยุดท างาน  ซ่ึงแสดงถึง
การส่ือสารกนัระหว่างชุดไมโครคอนโทรลเลอร์กบัโปรแกรมควบคุม โดยผ่านสายส่ือสารตาม
มาตรฐาน RS-485 เป็นผลส าเร็จ และสามารถก าหนดรหสัโหนดของไมโครคอนโทรลเลอร์ไดต้าม
ตอ้งการ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.2  แสดงให้เห็นวา่ระบบสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ห้องพกัโดยผา่น
การสั่งงานผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไปตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้

กรณีท่ีไม่ท าการเช็คเอาท์ ก่อนหมดเวลา   ระบบจะท าการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเองโดย
อตัโนมติัเม่ือหมดระยะเวลาการเช่าของหอ้งนั้นๆ 

ในขณะท่ีด าเนินการเช็คอิน-เช็คเอาท์นั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะส่งขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการท ารายการเช็คอิน,เช็คเอาท์ห้องพัก ไปเก็บไว้ในเว็บเซิ ร์ฟเวอร์   เพื่อน าไปใช้
ประมวลผลรายงานส าหรับการการดูแลกิจการ  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ทั้งน้ีในโปรแกรมระบบ
ควบคุมไฟห้องพกันั้นสามารถก าหนดรหัสของสาขา (ในกรณีท่ีมีหลายสาขา) เพื่อแยกแยะขอ้มูล
ของแต่ละสาขาท่ีจะส่งไปรวมกนัในฐานขอ้มูลเดียวกนัได ้
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ภาพท่ี 4.2  ผลการท างานท่ีหนา้จอเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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4.3 การทดลองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  และเวบ็แอปปลเิคช่ัน (Web Application) 
 

เวป็เซิร์ฟเวอร์และเวป็แอปปลิเคชัน่ท างานร่วมกนัเป็นระบบรายงานออนไลน์ ในการท า
โครงงานน้ีไดจ้  าลองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ไวใ้นคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั 

การทดลองน าเว็บแอปปลิเคชั่นท่ีออกแบบและสร้างไวม้าติดตั้งลงในเซิร์ฟเวอร์ สร้าง
ฐานข้อมูลของระบบเพื่อเก็บข้อมูลท่ีส่งจากโปรแกรมควบคุมการเช่าห้อง  จากการทดลอง
โปรแกรมควบคุมการเช่าหอ้งและไมโครคอนโทรลเลอร์ซ ้ าๆ กนัระยะหน่ึง  เพื่อตอ้งการใหมี้ขอ้มูล
จ านวนหน่ึงถูกเก็บในฐานขอ้มูลของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

เปิดโปรแกรมบราวซ์เซอร์ แลว้ป้อนท่ีอยู่ในบราวซ์เซอร์เป็น http://localhost/rentroom/ 
ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของระบบรายงานท่ีไดติ้ดตั้งไวใ้นเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นหน้าต่างเขา้ระบบปรากฏข้ึน ดงั
แสดงในภาพท่ี 4.3 

ท าการใส่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นเขา้ระบบ เพื่อให้ระบบเปิดหนา้เมนูส าหรับระบบรายงาน 
ซ่ึงประกอบดว้ยรายการเมนูต่อไปน้ี 

 
- เมนูรายการหลักการเช่าห้อง  ระบบจะแสดงรายงานข้อมูลการเช่าห้องโดยรวมใน

ลกัษณะของมาสเตอร์-ดีเทล ดงัแสดงในภาพท่ี 4.4 และภาพท่ี 4.5  เม่ือน าเมา้ส์ไปช้ีท่ีล้ิงคข์อ้ความ 
“รายละเอียดการเช่าห้อง” จะปรากฏหนา้ต่างลอยข้ึนมาแสดงรายละเอียดต่างๆของรายการเช่าห้อง
นั้นๆ 

- เมนูรายการหลักรายได้  ระบบจะแสดงรายการขอ้มูลรายได้โดยรวมในลกัษณะของ
มาสเตอร์-ดีเทล เม่ือน าเมา้ส์ไปช้ีท่ีล้ิงคข์อ้ความ “ รายละเอียดรายได ้“ แต่ละห้องจะปรากฏหนา้ต่าง
ลอยข้ึนมาแสดงรายละเอียดต่างๆของรายการรายไดห้อ้งนั้นพร้อมทั้งปรากฏจ านวนเงิน 

- เมนูรายละเอียดการเช่าห้อง   ในภาพท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.7  ระบบจะแสดงรายละเอียด
ขอ้มูลการเช่าทั้งหมด  

- เมนูรายละเอียดรายได้   ระบบจะแสดงรายละเอียดรายได้ทั้งหมดพร้อมทั้งระบุยอด
รายไดแ้ต่ละรายการ และยอดเงินรวมทั้งหมด  

 
บริเวณใตแ้ถบเมนูจะมีกลุ่มเคร่ืองมือคน้หาเพื่อใชส้ าหรับท ารายการ การคดักรองขอ้มูลท่ี

ตอ้งการ เช่น การเลือกดูขอ้มูลเฉพาะสาขาใดๆ หรือการเลือกดูขอ้มูลในช่วงวนั  เวลา ท่ีตอ้งการ 
 

http://localhost/rentroom/%20ซึ่ง
http://localhost/rentroom/%20ซึ่ง
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ภาพท่ี 4.3  หนา้จอล็อคอินเขา้สู่ระบบ 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.4  หนา้จอเมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.5  หนา้จอรายการหลกัการเช่าหอ้ง แบบมาสเตอร์-ดีเทล 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6  หนา้ต่างลอยเม่ือช้ีเมา้ส์ท่ีรายละเอียดการเช่า 
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ภาพท่ี 4.7  หนา้จอรายงานของแต่ละรายการดว้ยการคลิกล้ิงคข์องรายละเอียด 
 
 
 
 

  



 
 

บทที ่5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุป 
 

ในโครงงานน้ีโปรแกรมรองรับการท างานบนระบบปฏิบติัการวินโดวเ์อ็กซ์พี(Microsoft 
Windows XP) มีความสามารถในการควบคุมห้องพักได้จ  านวน 32 ห้อง    ตามขอบเขตของ
โครงงาน สามารถส่ือสารกับชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งการควบคุมการจ่ายหรืองดจ่าย
กระแสไฟฟ้าภายในห้องพกั  ค  านวณค่าเช่า รายไดต่้างๆ จดัเก็บขอ้มูล จบัเวลาการเช่าห้องพกัแต่ละ
ประเภท ระบบจะท าการส่งค าสั่งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในห้องพกัไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
เม่ือหมดเวลาการเช่า ตลอดทั้งการส่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นไปเก็บไวใ้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ตามระบบการส่ือสารมาตรฐาน 
RS-485 เพื่อการจ่ายหรืองดจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยสามารถปรับเปล่ียนรหัสประจ าโนดให้ตรงกบั
รหสัของห้องพกัในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยสามารถแยกควบคุมอิสระระหวา่งระบบแสงสวา่ง 
และระบบปรับอากาศ 

ส่วนของข้อมูลส าคัญต่างๆ  สามารถเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ทเพื่อให้เจ้าของกิจการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน รายงานการเช่าและรายงานรายได ้จากขอ้มูลในระยะไกลได ้และระบบ
สามารถดูรายงานทั้งหมดหรือคดักรองขอ้มูล  ในช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งการ  และสามารถคดักรอง
แยกดูแต่ละสาขาได้โดยการก าหนดรหัสสาขาไว้ในระบบทั้ งทางด้านเซิ ร์ฟเวอร์และด้าน
โปรแกรมควบคุมการเช่าห้องพกั ซ่ึงผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสามารถด าเนินงานได้ตาม
แนวทางท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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5.2  ปัญหาทีพ่บ 
 

ในการทดลองชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงเป็นโหนดของ มาตรฐานการส่ือสาร RS-232  
ไม่พบปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคของระบบ  แต่การใชร้ะบบรายงานของเวบ็เซิร์ฟเวอร์(Web Server) พบ
ปัญหาเล็กน้อยกล่าวคือปฏิทินส าหรับระบบคน้หาขอ้มูล แสดงปีในรูปแบบปีคริสศกัราช   และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้จ  าเป็นต้องมีการติดตั้ งโปรแกรม Java  และตั้ งค่าความปลอดภัยของ
โปรแกรมส าหรับเปิดอินเตอร์เน็ต (Internet browser) ให้ยอมรับ Java script   ระบบรายงานจึงจะ
สามารถท างานไดส้มบูรณ์ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัโครงงาน 
 

โครงงานน้ีเป็นการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ท างานบนระบบปฏิบติัการแบบ
วินโดวส์เอ็กซ์พี แต่ขณะน้ีทางบริษทัไมโครซอฟท์ ไดห้ยุดการปรับปรุงระบบปฏิบติัการวินโดวส์
เอก็ซ์พีแลว้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีผลิตข้ึนใหม่จะไดรั้บการติดตั้งระบบปฏิบติัการรุ่นท่ีใหม่กวา่  เช่น 
วนิโดวเ์ซเวน่ (Windows 7)  ดงันั้นจึงควรปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถท างานบนระบบปฏิบติัการ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากระบบปฏิบติัการวนิโดวเ์อก็ซ์พี ต่อไป 
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โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

Convert.c 

 
#include <stdio.h> 

#include <convert.h> 

/* แปลงขอ้มูล binary 1 byte เป็น สตริงฐานสิบหก */ 

unsigned char ByteToHex(unsigned char byte, char* hex) 

{ 

  unsigned char NoOfByte; 

  unsigned char b; 

      NoOfByte  = 0; 

      b = (byte>>4); 

      if (b < 10) 

          hex[0] = b+0x30; 

      else 

          hex[0] = b+0x37; 

      NoOfByte++; 

      b = (byte&0xF); 

      if (b < 10) 

          hex[1] = b+0x30; 

      else 

          hex[1] = b+0x37; 

      NoOfByte++; 

      hex[2] = '\0'; 
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  return(NoOfByte) ; 

} 

/************************************************/ 

/* แปลงขอ้มูล binary 2 byte เป็นสตริงฐานสิบหก */ 

unsigned char WordToHex(unsigned int word, char* hex) 

{ 

  unsigned char NoOfByte; 

  unsigned char b; 

  int i,n; 

      NoOfByte = 0; 

      for(i=0,n=12;i<4;i++,n-=4) 

      { 

          b = ((word >> n)&0xF); 

          if (b < 10) 

              hex[i] = b+0x30; 

          else 

              hex[i] = b+0x37; 

          NoOfByte++; 

      } 

  return NoOfByte; 

} 

/************************************************/ 

/* เปล่ียนอกัษรตวัเล็กเป็นอกัษรตวัใหญ่ 

หากค่าท่ีส่งมาผดิพลาด จะส่งค่า -1 กลบั (0xFF) */ 

char ToUpper(char c) 

{ 
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    if((c >= 'a') && (c <= 'z')) 

        c += ('A' - 'a'); 

    if((c < 'A') || (c > 'Z')) 

      if((c < '0') || (c > '9')) 

        c = 0xff; 

    return (c); 

} 

/************************************************/ 

/*  เปล่ียนสตริงฐานสิบหกเป็น   binary ขนาด 1 byte    */ 

unsigned char ToByte(char* ptr) 

{ 

    unsigned char i,result; 

    for(i=0;i<2;i++) 

    { 

        result <<= 4; 

        if((*ptr >= '0') && (*ptr <= '9')) 

            result += (*ptr - '0'); 

        else if((*ptr >= 'a') && (*ptr <= 'f')) 

            result += ToUpper(*ptr) - ('A' - 10); 

        else if((*ptr >= 'A') && (*ptr <= 'F')) 

            result += (*ptr - ('A'-10)); 

        ++ptr; 

    } 

    return(result); 

} 

/************************************************/ 
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/*  เปล่ียนสตริงฐานสิบหกเป็น binary ขนาด 2  by te   */ 

/*  Return unsigned int                        */ 

unsigned int ToInt(char* ptr) 

{ 

    unsigned char i; 

    unsigned int result; 

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

    { 

        result <<= 4; 

        if((*ptr >= '0') && (*ptr <= '9')) 

            result += (*ptr - '0'); 

        else 

        if((*ptr >= 'a') && (*ptr <= 'f')) 

            result += ToUpper(*ptr) - ('A' - 10); 

        else 

        if((*ptr >= 'A') && (*ptr <= 'F')) 

            result += (*ptr - ('A'-10)); 

        ++ptr; 

    } 

    return(result); 

} 

/************************************************/ 
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uart.h 
         
     #if !defined(__UART_H) 
     #define N                   0 
     #define n                   0 
     #define even                2 
     #define EVEN                2 
     #define odd                 3 
     #define ODD                 3 
      
     #define STX                 (unsigned char)(0x02) 
     #define ETX                 (unsigned char)(0x03) 
     #define ENQ                 (unsigned char)(0x05) 
     #define ACK                 (unsigned char)(0x06) 
      
           // UART_FLAG 
     #define UART_RECEIVED       0 
     #define UART_STX            1 
     #define UART_ETX            2 
     #define UART_TX_INPROGRESS  3 
     #define UART_HANDLER        4 
      
           // UART_RX_STATUS 
     #define UART_RX_WAIT_STX        0x00 
     #define UART_RX_RECEIVE_ID      0x01 
     #define UART_RX_RECEIVE         0x02 
     #define UART_RX_WAIT_SUM        0x03 
     #define UART_RX_COMPLETED       0x04 
 
      //*************************************************************************  
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     #define disable_interrupt_uart_RX()       UCSRB &= ~(1 << RXCIE) 
     #define enable_interrupt_uart_TX()        UCSRB |= (1 << TXCIE) 
     #define disable_interrupt_uart_TX()       UCSRB &= ~(1 << TXCIE) 
     #define enable_interrupt_uart_UDRE()        UCSRB |= (1 << UDRIE) 
     #define disable_interrupt_uart_UDRE()       UCSRB &= ~(1 << UDRIE) 
      
      /* Prototypes */ 

      //void InitUART( unsigned long baudrate, unsigned char parity, unsigned char bit 
     ,unsigned char stopbit ); 

     void InitUART( unsigned long , unsigned char , unsigned char ,unsigned char ); 
      
     void uartFlushRxBuffer(void); 
      
      //unsigned char UART_ReceiveByte( void ); 
     unsigned char uartReadByteRxBuf( void ); 
      
      //void UART_TransmitByte( unsigned char data ); 
     void uartTransmitByte( unsigned char ); 
      
      //void uartTransmitByteWithID( unsigned char Abyte) 
     void uartTransmitByteWithID( unsigned char ); 
      
     void uartTransmitStream(unsigned char * , unsigned char ); 
      
      //unsigned int UART_InbufCount(void); 
     unsigned int uartInbufCount(void); 
      #endif      // uart.h  
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main.c 
 

/*  main.c  */ 

#include <global.h> 

#include <ioavr.h> 

#include <uart.h> 

#include <timer.h> 

#include <convert.h> 

#include <avr_macros.h> 

#include <intrinsics.h> 

#include <id.h> 

 

extern unsigned char UART_RX_STATUS; 

char GetCommandSuart(void); 

unsigned char DoCommand(char ); 

void UpdateOutput(unsigned char ); 

unsigned char DoSysCmd( char ); 

unsigned char TakeCommand(void); 

unsigned char DeviceGroup; 

unsigned char DeviceID; 

unsigned char BroadcaseID; 

unsigned char CalledID; 

unsigned char ASum; 

unsigned char SystemData[255]; 

__eeprom unsigned char EE_Init; 

__eeprom unsigned char EE_Status; 
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__eeprom unsigned char EE_Output; 

__eeprom unsigned char EE_Old_Status; 

__eeprom unsigned char EE_DeviceID; 

 

unsigned char TakeCommand(void) 

{ 

    unsigned char result; 

    unsigned char i; 

    char cmd; 

    char tmp; 

    result  = 0;     

    tmp = uartReadByteRxBuf(); 

    if(tmp != STX) 

    { 

        uartFlushRxBuffer(); 

    } 

    else 

    { 

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

            tmp = uartReadByteRxBuf(); 

        cmd = uartReadByteRxBuf(); 

        result = DoCommand(cmd); 

    } 

    return result; 

} 

/****************************************************************************/ 
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unsigned char DoCommand(char command) 

{ 

    unsigned char buf[64]; 

    char str[5]; 

    unsigned char data; 

    unsigned char count; 

    unsigned int GroupAddress; 

    unsigned i,j; 

    unsigned char result = 0; 

    DelayMs(10); 

    switch(command) 

    { 

    case CMD_ENQ: 

      uartTransmitByteWithID(CMD_ACK); 

      result   =  0x01; 

      break; 

    case CMD_READ: 

      str[0] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[1] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[2] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[3] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[4] = '\0'; 

      GroupAddress = ToInt(str); 

      // get number of byte 

      str[0] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[1] = uartReadByteRxBuf(); 
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      str[2] = '\0'; 

      count = ToByte(str); 

      switch(GroupAddress) 

      { 

      case OUTPUT_IDX: 

          if(count > N_OUTPUT) 

              count = N_OUTPUT; 

          for(i=0;i<count;i++) 

          { 

              buf[i]  = SystemData[OUTPUT_IDX + i]; 

              i++; 

          } 

          uartTransmitStream(buf,count); 

          result   =  0x01; 

        break; 

      case STATUS_IDX: 

          if(count > N_STATUS) 

              count = N_STATUS; 

          for(i=0;i<count;i++) 

          { 

              buf[i]  = SystemData[STATUS_IDX + i]; 

              i++; 

          } 

          uartTransmitStream(buf,count); 

          result   =  0x01; 

        break; 
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      } 

    break;   

    case CMD_WRITE: 

      str[0] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[1] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[2] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[3] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[4] = '\0'; 

      GroupAddress = ToInt(str); 

      // get number of byte 

      str[0] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[1] = uartReadByteRxBuf(); 

      str[2] = '\0'; 

      count = ToByte(str); 

      switch(GroupAddress) 

      { 

      case OUTPUT_IDX: 

          if(count > N_OUTPUT) 

              count = N_OUTPUT; 

          for(i=0,j=count;(i<N_OUTPUT)&&(j>0);i++,j--) 

          { 

              str[0] = uartReadByteRxBuf(); 

              str[1] = uartReadByteRxBuf(); 

              str[2] = '\0'; 

              data = ToByte(str); 

              SystemData[OUTPUT_IDX+i] = data; 
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          } 

          data = SystemData[OUTPUT_IDX]; 

          EE_Output = data; 

          UpdateOutput(data); 

          if(CalledID != BroadcaseID) 

               uartTransmitByteWithID(CMD_ACK); 

          result   =  0x01; 

        break; 

      case STATUS_IDX: 

          // Save Old Status 

          EE_Old_Status = SystemData[STATUS_IDX]; 

          for(i=0,j=count;(i<N_STATUS)&&(j>0);i++,j--) 

          { 

            // get status and data 

              str[0] = uartReadByteRxBuf(); 

              str[1] = uartReadByteRxBuf(); 

              str[2] = '\0'; 

              data = ToByte(str); 

              SystemData[STATUS_IDX+i] = data; 

          } 

          EE_Status   =   SystemData[STATUS_IDX]; 

          // update and save new output status 

          data = SystemData[OUTPUT_IDX]; 

          EE_Output   = data; 

          UpdateOutput(data); 

          if(CalledID != BroadcaseID) 
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               uartTransmitByteWithID(CMD_ACK); 

          result   =  0x01; 

        break; 

      } 

    break; 

    } 

    return result; 

} 

/***************************************************************************/ 

void UpdateOutput(unsigned char rly) 

{ 

    PORT_RELAY = rly; 

} 

 

void InitIO(void) 

{ 

    PORTA = 0xFF;   // pullup 

    DDRA = 0x00;    // input 

    PORTB = 0x00;   // clear output pin         

    DDRB  = (1 << RELAY_LT) | (1 << RELAY_AC);//output 

    PORTC = 0xFF; 

    DDRC  = 0x00;    // input 

    DDRD  = (1<<RS485_TX_EN)|(1<<INDC);    // output  

} 

/****************************************************************************/ 

void enable_watchdog(void) 
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{ 

  unsigned char OldState; 

  OldState = __save_interrupt(); 

  __disable_interrupt(); 

  __watchdog_reset(); 

  WDTCR = (1 << WDTOE) | (1 << WDE); 

  WDTCR |= (1 << WDE) | (WDT_PRES); 

  __restore_interrupt(OldState); 

} 

/****************************************************************************/ 

void main( void ) 

{ 

    unsigned char tmp; 

    InitIO(); 

    InitTimer0(); 

    __enable_interrupt(); 

    DelayMs(50); 

    if(EE_Init != 0x55) 

    { 

        EE_DeviceID   = 0x00; 

        EE_Output     = 0x00; 

        EE_Init       = 0x55; 

    } 

    DeviceID = get_id(); 

    DeviceGroup = 0; 

    BroadcaseID = 0; 
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    InitUART(19200 , n , 8, 1); 

    tmp   =   EE_Output; 

    UpdateOutput(tmp); 

    SystemData[OUTPUT_IDX]  = tmp; 

    SystemData[STATUS_IDX]  = EE_Status; 

    __watchdog_reset(); 

    enable_watchdog(); 

    while(1) 

    { 

        __watchdog_reset(); 

        DeviceID = get_id(); 

        DeviceGroup = 0; 

        if(UART_RX_STATUS == UART_RX_COMPLETED) 

        { 

            TakeCommand(); 

            uartFlushRxBuffer(); 

        } 

    } 

} 
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uart.c 

 

/*   uart.c */ 

/***************************************************************************** 

using uart library must define following in global.h first 

-CPU_CLOCK                (CPU frequency osc) 

-UART_INTERRUPT_MODE      (0=polling mode,1=interrupt mode) 

-UART_RX_BUFFER_SIZE      (must odd number 2,4,8,16,32,64,128 or 256 bytes) 

-UART_TX_BUFFER_SIZE           

*****************************************************************************/ 

#include <inavr.h> 

#include <ioavr.h> 

#include <avr_macros.h> 

#include <global.h> 

#include <uart.h> 

#include <convert.h> 

#include <timer.h> 

#include <id.h> 

 

#ifndef CPU_CLOCK 

#error  CPU_CLOCK not define 

#endif 

 

#ifndef UART_INTERRUPT_MODE 

#error UART_INTERRUPT_MODE not define 

#endif 
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/* UART Buffer Defines */ 

#ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE 

#error  UART_RX_BUFFER_SIZE not define 

#endif 

 

#ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE 

#error  UART_TX_BUFFER_SIZE not define 

#endif 

 

#define UART_RX_BUFFER_MASK ( UART_RX_BUFFER_SIZE - 1 ) 

#if     ( UART_RX_BUFFER_SIZE & UART_RX_BUFFER_MASK ) 

 #error RX buffer size is not a power of 2 

#endif 

 

#define UART_TX_BUFFER_MASK ( UART_TX_BUFFER_SIZE - 1 ) 

#if ( UART_TX_BUFFER_SIZE & UART_TX_BUFFER_MASK ) 

 #error TX buffer size is not a power of 2 

#endif 

 

#define UART_DATA_SIZE_MASK               0x03 

/* Static Variables */ 

// RX uart variable 

#if (UART_RX_BUFFER_SIZE > 256) 

static unsigned int UART_RxBuf[UART_RX_BUFFER_SIZE]; 

static volatile unsigned int UART_RxHead; 

static volatile unsigned int UART_RxTail; 
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static volatile unsigned int UART_RxBufCount; 

#else 

static unsigned char UART_RxBuf[UART_RX_BUFFER_SIZE]; 

static volatile unsigned char UART_RxHead; 

static volatile unsigned char UART_RxTail; 

static volatile unsigned char UART_RxBufCount; 

#endif 

 

// TX uart variable 

#if (UART_TX_BUFFER_SIZE > 256) 

static unsigned int UART_TxBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE]; 

static volatile unsigned int UART_TxHead; 

static volatile unsigned int UART_TxTail; 

#else 

static unsigned char UART_TxBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE]; 

static volatile unsigned char UART_TxHead; 

static volatile unsigned char UART_TxTail; 

#endif 

static unsigned char UART_RxSum; 

unsigned char UART_RX_STATUS; 

unsigned char UART_FLAG; 

 

extern unsigned char DeviceGroup; 

extern unsigned char DeviceID; 

extern unsigned char BroadcaseID; 

extern unsigned char CalledID; 
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extern unsigned char ASum; 

 

#if(UART_INTERRUPT_MODE == 1)// using uart in interrupt mode 

/* Initialize UART */ 

void InitUART( unsigned long baudrate, unsigned char parity,  

              unsigned char size ,unsigned char stp ) 

{ 

    unsigned int _UBRR_; 

    unsigned char data_size; 

    unsigned char stop_bit; 

        stop_bit  = stp-1; 

 _UBRR_    = ((CPU_CLOCK/(16*baudrate))-1); 

        /* Set the baud rate  */ 

        UBRRH     = (unsigned char)(_UBRR_ >> 8); 

        UBRRL     = (unsigned char)(_UBRR_ ); 

/* Enable UART receiver and transmitter, and receive interrupt */ 

 UCSRB = ( (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN) ); 

        CLEARBIT(PORTD,RS485_TX_EN);//RX Mode 

        PORTD |= (1<<TXD485)|(1<<RXD485);// hight level 

        DDRD  |= (1<<TXD485); //  output pin 

        CLEARBIT(DDRD,RXD485);// Input pin 

/* Set data package format  */ 

        if (size < 9) 

        { 

            data_size = (size - 5) & UART_DATA_SIZE_MASK; 

            UCSRB = (1<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|\ 
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            (1<<TXEN)|(0<<UCSZ2)|(0<<RXB8)|(0<<TXB8); 

            UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(parity<<UPM0)|\ 

            (stop_bit<<USBS)|(data_size<<UCSZ0)|(0<<UCPOL); 

        } 

        else 

        { 

            data_size = 0x03; 

            UCSRB = (1<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|\ 

            (1<<TXEN)|(1<<UCSZ2)|(0<<RXB8)|(0<<TXB8); 

            UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(parity<<UPM0)|\ 

            (stop_bit<<USBS)|(data_size<<UCSZ0)|(0<<UCPOL); 

        } 

        uartFlushRxBuffer(); 

} 

/*****************************************************************************/ 

 

/* Interrupt handlers */ 

//#pragma vector=UART_RX_vect 

#pragma vector=USART_RXC_vect               // for mega AVR 

__interrupt void uartRxInterrupt( void ) 

{ 

        unsigned char data; 

        unsigned char sum; 

 unsigned char tmpHead; 

        static unsigned char uart_sum_count; 

        static unsigned char id_index; 
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        static char id_buff[6]; 

        static char packet_sum[3]; 

        unsigned char uart_rx_devicegroup; 

        unsigned char uart_rx_device_id; 

        __watchdog_reset(); 

        if(UART_RX_STATUS != UART_RX_COMPLETED) 

        { 

   data = UDR;                 /* Read the received data */ 

          if(data == STX) 

          { 

              uartFlushRxBuffer(); 

              id_index = 0; 

          } 

/* Calculate buffer index */ 

   tmpHead = ( UART_RxHead + 1 ) & UART_RX_BUFFER_MASK; 

   UART_RxHead = tmpHead;      /* Store new index */ 

   UART_RxBuf[tmpHead] = data; /* Store received data in buffer */ 

          UART_RxBufCount++; 

          switch(UART_RX_STATUS) 

          { 

          case UART_RX_WAIT_STX: 

              if(data == STX) 

                  UART_RX_STATUS = UART_RX_RECEIVE_ID; 

              else 

                  uartFlushRxBuffer(); 

              UART_RxSum = 0x00; 
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            break; 

          case UART_RX_RECEIVE_ID: 

              id_buff[id_index] = data; 

              UART_RxSum += data; 

              if(++id_index == 4) 

                  UART_RX_STATUS = UART_RX_RECEIVE; 

            break; 

          case UART_RX_RECEIVE: 

              UART_RxSum += data; 

              if(data == ETX) 

              { 

                  uart_sum_count = 0; 

                  UART_RX_STATUS = UART_RX_WAIT_SUM; 

              } 

            break; 

          case UART_RX_WAIT_SUM: 

              packet_sum[uart_sum_count] = data; 

              if(++uart_sum_count == 2) 

              { 

                  packet_sum[uart_sum_count] = '\0'; 

                  sum = ToByte(packet_sum); 

                  if(UART_RxSum == sum) 

                  { 

                      uart_rx_devicegroup = ToByte(id_buff); 

                      if(uart_rx_devicegroup == DeviceGroup) 

                      { 
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                          uart_rx_device_id = ToByte(id_buff+2); 

                          if((uart_rx_device_id == DeviceID)||\ 

                            (uart_rx_device_id == BroadcaseID)) 

                          { 

                              CalledID = uart_rx_device_id; 

                              UART_RX_STATUS = UART_RX_COMPLETED; 

                          } 

                      } 

                  } 

                  if(UART_RX_STATUS != UART_RX_COMPLETED) 

                      uartFlushRxBuffer(); 

              } 

            break; 

           } 

      } 

} 

/*****************************************************************************/ 

//#pragma vector=UART_UDRE_vect 

#pragma vector=USART_UDRE_vect // for mega AVR 

__interrupt void uartTxInterrupt( void ) 

{ 

 unsigned char tmptail; 

        unsigned char tmp_TxHead; 

        unsigned char tmp_TxTail; 

        tmp_TxHead = UART_TxHead; 

        tmp_TxTail  = UART_TxTail; 



67 
 

 /* Check if all data is transmitted */ 

 if ( tmp_TxHead != tmp_TxTail ) 

 { 

  /* Calculate buffer index */ 

  tmptail = ( UART_TxTail + 1 ) & UART_TX_BUFFER_MASK; 

  UART_TxTail = tmptail;      /* Store new index */ 

  

  UDR = UART_TxBuf[tmptail];  /* Start transmition */ 

 } 

 else 

 { 

  UCSRB &= ~(1<<UDRIE);         /* Disable UDRE interrupt */ 

                CLEARBIT(UART_FLAG,UART_TX_INPROGRESS); 

                disable_interrupt_uart_UDRE(); 

                enable_interrupt_uart_TX(); 

 } 

} 

/***************************************************************************/ 

#pragma vector = USART_TXC_vect 

__interrupt void uartTxIntServ(void) 

{ 

    CLEARBIT(PORTD,RS485_TX_EN);     // change to RX Mode 

    PORTD |= (1<<TXD485) | (1<<RXD485); 

    DDRD  |= (1<<TXD485); 

    CLEARBIT(DDRD,RXD485); 

    disable_interrupt_uart_TX(); 
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    enable_interrupt_uart_UDRE(); 

} 

/*****************************************************************************/ 

void uartFlushRxBuffer(void) 

{ 

    UART_RxBufCount   = 0; 

    UART_RxTail       = 0; 

    UART_RxHead       = 0; 

    UART_RxSum        = 0; 

    UART_RX_STATUS    = UART_RX_WAIT_STX; 

} 

/*****************************************************************************/ 

/* Read and write functions */ 

unsigned char uartReadByteRxBuf( void ) 

{ 

 unsigned char tmptail; 

        unsigned char tmp_RxHead; 

        unsigned char tmp_RxTail; 

        tmp_RxHead = UART_RxHead; 

        tmp_RxTail  = UART_RxTail; 

 while ( tmp_RxHead == tmp_RxTail ) 

          /* Wait for incomming data */ 

        { 

            tmp_RxHead = UART_RxHead; 

            tmp_RxTail  = UART_RxTail; 

        } 
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 tmptail = ( UART_RxTail + 1 ) & UART_RX_BUFFER_MASK; 

        /* Calculate buffer index */ 

  

 UART_RxTail = tmptail;                /* Store new index */ 

        UART_RxBufCount--; 

  

 return UART_RxBuf[tmptail];           /* Return data */ 

} 

/*****************************************************************************/ 

void uartTransmitByte( unsigned char data ) 

{ 

 unsigned char tmphead; 

        if(!(TESTBIT(PORTD,RS485_TX_EN))) 

            SETBIT(PORTD,RS485_TX_EN);              /* TX Mode      */ 

 /* Calculate buffer index */ 

 tmphead = ( UART_TxHead + 1 ) & UART_TX_BUFFER_MASK;  

        /* Wait for free space in buffer */ 

 while ( tmphead == UART_TxTail ); 

 UART_TxBuf[tmphead] = data;           /* Store data in buffer */ 

 UART_TxHead = tmphead;                /* Store new index */ 

 UCSRB |= (1<<UDRIE);                    /* Enable UDRE interrupt */ 

        SETBIT(UART_FLAG,UART_TX_INPROGRESS);   // indicate transmiting 

} 

/*****************************************************************************/ 

void uartTransmitByteWithID( unsigned char Abyte) 

{ 
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      unsigned char sum; 

      unsigned char buf[3]; 

      sum = 0; 

      uartTransmitByte(STX); 

      ByteToHex(DeviceGroup,buf); 

      uartTransmitByte(buf[0]); 

      uartTransmitByte(buf[1]); 

      sum += buf[0]; 

      sum += buf[1]; 

      ByteToHex(DeviceID,buf); 

      uartTransmitByte(buf[0]); 

      uartTransmitByte(buf[1]); 

      sum += buf[0]; 

      sum += buf[1]; 

      uartTransmitByte(Abyte); 

      sum += Abyte; 

      uartTransmitByte(ETX); 

      sum += ETX; 

      ByteToHex(sum,buf); 

      uartTransmitByte(buf[0]); 

      uartTransmitByte(buf[1]); 

} 

/*****************************************************************************/ 

void uartTransmitStream(unsigned char * stream, unsigned char length) 

{ 

    unsigned char i; 
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    unsigned char sum; 

    char buf[3]; 

      sum = 0x00; 

      i = 0x00; 

      if(length == 0x00) 

          return; 

      uartTransmitByte(STX); 

      ByteToHex(DeviceGroup,buf); 

      uartTransmitByte(buf[0]); 

      uartTransmitByte(buf[1]); 

      sum += buf[0]; 

      sum += buf[1]; 

      ByteToHex(DeviceID,buf); 

      uartTransmitByte(buf[0]); 

      uartTransmitByte(buf[1]); 

      sum += buf[0]; 

      sum += buf[1]; 

      ByteToHex(length,buf); 

      uartTransmitByte(buf[0]); 

      uartTransmitByte(buf[1]); 

      sum += buf[0]; 

      sum += buf[1]; 

      while(length) 

      { 

          ByteToHex(stream[i],buf); 

          i++; 
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          length--; 

          uartTransmitByte(buf[0]); 

          uartTransmitByte(buf[1]); 

          sum += buf[0]; 

          sum += buf[1]; 

      } 

      uartTransmitByte(ETX); 

      sum += ETX; 

      ByteToHex(sum,buf); 

      uartTransmitByte(buf[0]); 

      uartTransmitByte(buf[1]); 

} 

/*****************************************************************************/ 

unsigned int DataInReceiveBuffer( void ) 

{ 

        unsigned char tmp_RxHead; 

        unsigned char tmp_RxTail; 

        tmp_RxHead = UART_RxHead; 

        tmp_RxTail  = UART_RxTail; 

 return ( tmp_RxHead != tmp_RxTail ); 

/* Return 0 (FALSE) if the receive buffer is empty */ 

} 

/*****************************************************************************/ 

unsigned int uartInbufCount(void) 

{ 

        return (UART_RxBufCount); 
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} 

/*****************************************************************************/ 

#endif 

 

id.c 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdbool.h> 

#include <global.h> 

/*   get_id   : read unit ID from Code Switch   */ 

unsigned char get_id(void) 

{ 

  return(~(PIN_DEVICE_ADDR)); 

} 

unsigned char get_devicegroup(void) 

{ 

  unsigned char temp; 

      temp = ~PIN_DEVICE_GROUP; 

      temp >>= 4; 

  return (temp); 

} 
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timer.c 

 

/* timer.c    */ 

#include <stdio.h> 

#include <stdbool.h> 

#include <ioavr.h> 

#include <inavr.h> 

#include <avr_macros.h> 

#include <intrinsics.h> 

#include <timer.h> 

#include <global.h> 

#include <uart.h> 

#define TIMEOUT_ENABLE          0 

#define TIMEOUT                 1 

#define DELAY_MS_ENABLE         2 

#define DELAY_MS_UP             3 

#define LED_ERR_DELAY_EN        4 

#define MSEC                    5 

#define SECOND                  6 

unsigned int TIME_FLAG; 

extern unsigned char UART_FLAG; 

void UpdateTimeout(void); 

void UpdateDelay(void); 

static int timeout_value; 

static int delay_ms_value; 

void InitTimer0(void) 
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{ 

  /* initialize timer0 for 1 miliSECOND interrupt  */ 

  /* enable TIMER0 interrupt    */ 

    TIMSK |= (1 << TOIE0);    /* set bit TOIE0  */ 

    TCNT0 = T0_RELOAD; 

    TCCR0 |= TIMER_PRESCALER;/* start TIMER0 with 64 prescaling    */ 

} 

/*****************************************************************************/ 

#pragma vector = TIMER0_OVF_vect 

__interrupt void timer0IntServ(void) 

{ 

    static int msec; 

    static unsigned char timer_tik; 

#ifdef __SCAN_DISPLAY 

    static  unsigned char scnd; 

#endif 

    TCNT0 = T0_RELOAD; 

    if(++timer_tik == TIK_LOOP) 

    { 

        timer_tik = 0; 

        if(TESTBIT(TIME_FLAG,TIMEOUT_ENABLE)) 

            UpdateTimeout(); 

        if(TESTBIT(TIME_FLAG,DELAY_MS_ENABLE)) 

            UpdateDelay(); 

        if(++msec == 1000) 

        { 
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            msec = 0; 

            SETBIT(TIME_FLAG,SECOND); 

        } 

        SETBIT(TIME_FLAG,MSEC); 

  } 

} 

/*****************************************************************************/ 

void UpdateTimeout(void) 

{ 

    if(--timeout_value == 0) 

    { 

        CLEARBIT(TIME_FLAG,TIMEOUT_ENABLE); 

        SETBIT(TIME_FLAG,TIMEOUT); 

    } 

} 

/*****************************************************************************/ 

void SetTimeOut(int t) /* t is time in millisecond      */ 

{ 

    if(t) 

    { 

        CLEARBIT(TIME_FLAG,TIMEOUT); 

        timeout_value = t; 

        SETBIT(TIME_FLAG,TIMEOUT_ENABLE); 

    } 

} 

/*****************************************************************************/ 
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void DelayMs(int ms) 

{ 

    __watchdog_reset(); 

    delay_ms_value = ms; 

    CLEARBIT(TIME_FLAG,DELAY_MS_UP); 

    SETBIT(TIME_FLAG,DELAY_MS_ENABLE); 

    while(!(TESTBIT(TIME_FLAG,DELAY_MS_UP))) 

        __watchdog_reset(); 

} 

/*****************************************************************************/ 

void UpdateDelay(void) 

{ 

  if(--delay_ms_value == 0) 

  { 

    CLEARBIT(TIME_FLAG,DELAY_MS_ENABLE); 

    SETBIT(TIME_FLAG,DELAY_MS_UP); 

  } 

} 

 
global.h 

      
      /* global.h */ 
     #if !defined(__GLOBAL_H) 
     #include <ioavr.h> 
     #define CPU_CLOCK                   16000000UL 
      
     #define WDT_PRES                    0x03      // TIMEOUT 0.13 SECOND 



78 
 

     #define UART_INTERRUPT_MODE         0x01 
     #define UART_RX_BUFFER_SIZE         64 
     #define UART_TX_BUFFER_SIZE         64 
      
     #define u_char                      unsigned char 
     #define u_int                       unsigned int 
     #define u_long                      unsigned long 
     #define CONST                       const 
      
      // define port pin 
     #define RELAY_LT                    PB0 
     #define RELAY_AC                    PB1 
      
     #define RXD485                      PD0 
     #define TXD485                      PD1 
     #define RS485_TX_EN                 PD2 
     #define KEYTAG                      PIND3 
     #define INDC                        PD4 
     #define RMIN                        PIND6 
     #define TXD                         PIND1     /* UART TXD */ 
     #define RXD                         PIND0     /* UART RXD */ 

      
     #define PORT_RELAY                  PORTB 
      
     #define PIN_DEVICE_ADDR             PINA 
     #define PIN_DEVICE_GROUP            PINC 
      /****************************************************************************/  
     #define TIME_TIK                    1000 // 1 millisecond 
     #define TIMER_PRESCALER             DIV_BY_64 
     #define LIGHTING                    0 
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     #define AIRCON                      1 
     #define N_INPUT                     16 
     #define INPUT_IDX                   0x00// 16 Byte buffer for input ,0x00..0x0f 
     #define N_STATUS                    17  // 17 byte with output 
     #define STATUS_IDX                  0x10// 2 Byte Buffer for Status ,0xf0-0xf1 
     #define N_OUTPUT                    16 
     #define OUTPUT_IDX                  0x11// 16 Byte bufferfor output ,0x10..0x1f 
      // COMMAND 
     #define CMD_ENQ                     0x05 
     #define CMD_ACK                     0x06 
      
     #define CMD_READ                    '0' 
     #define CMD_WRITE                   '1' 
      /* Command */ 
      /*   '0'   : READ     */ 
      /*   '1'   : WRITE    */ 
     #define FALSE                     false 
     #define TRUE                      true 
     #endif    //GLOBAL.H 
 

 
convert.h 

      
      /* convert.h  */ 
     #if !defined (__CONVERT_H) 
     unsigned char ByteToHex(unsigned char,char *); 
     unsigned char WordToHex(unsigned int,char *); 
     char ToUpper(char); 
     unsigned char ToByte(char*); 
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     unsigned int ToInt(char*); 
     #endif    // convert.h 
 

 
id.h 

      
      /* filename: id.h */ 
      /* function prototype */ 
     unsigned char get_id(void); 
     unsigned char get_devicegroup(void); 
      
      

timer.h 
      
      /* file name timer.h 
     description : header for time.c 
      */ 
     #if !defined(__TIMERM32_H) 
      
     #include <global.h> 
      //Timer Prescaler 
     #define DIV_BY_1                0x01 
     #define DIV_BY_8                0x02 
     #define DIV_BY_64               0x03 
     #define DIV_BY_256              0x04 
     #define DIV_BY_1024             0x05 
      //#define TIKLOOP                 2 
     #ifndef TIMER_PRESCALER 
         #error TIMER_PRESCALER NOT DEFINED 
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     #endif 
      
     #ifndef TIME_TIK 
         #error TIME_TIK not defined 
     #endif 
      
     #ifndef CPU_CLOCK 
 
         #error CPU_CLOCK not defined 
     #endif 
      
     #if (TIMER_PRESCALER == DIV_BY_1) 
     #define TIMER_SCALE             1 
     #elif(TIMER_PRESCALER == DIV_BY_8) 
     #define TIMER_SCALE             8UL 
     #elif (TIMER_PRESCALER == DIV_BY_64) 
     #define TIMER_SCALE             64UL 
     #elif (TIMER_PRESCALER == DIV_BY_256) 
     #define TIMER_SCALE             256UL 
     #elif (TIMER_PRESCALER == DIV_BY_1024) 
     #define TIMER_SCALE             1024UL 
     #endif 
      
     #define TIK_LOOP                1 
     #define TIMER_PRELOAD           (CPU_CLOCK/(TIMER_SCALE*TIME_TIK)) 
     #if ((TIMER_PRELOAD) > 256) 
     #undef TIMER_PRELOAD 
     #undef TIK_LOOP 
     #define TIK_LOOP                2 

     #define TIMER_PRELOAD                       
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     (CPU_OSC_FREQ/(TIMER_SCALE*TIME_TIK*TIK_LOOP)) 
     #endif 
      
     #define T0_RELOAD               (unsigned char)(256UL-TIMER_PRELOAD)+1 
     void InitTimer0(void); 
     void DelayMs(int); 
     #endif // timer.h 
 
 

convert.h 
 
/* convert.h  */ 
#if !defined (__CONVERT_H) 
unsigned char ByteToHex(unsigned char,char *); 
unsigned char WordToHex(unsigned int,char *); 
char ToUpper(char); 
unsigned char ToByte(char*); 
unsigned int ToInt(char*); 
#endif    // convert.h 
 
 

id.h 
/* filename: id.h */ 
/* function prototype */ 
unsigned char get_id(void); 
unsigned char get_devicegroup(void); 
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