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คู่มือการใช้งาน Graphic User Interface board CC-GUI-001 

         บอร์ดนี �ถกูออกแบบให้สามารถติดตอ่สื�อสารข้อมลูกบัอปุกรณ์

ตา่งๆ โดยผา่นพอร์ตอนุกรม(RS232) และนําเสนอข้อมลูออกทาง

หน้าจอ กราฟฟิส(สองส)ี  ซึ�งผู้ใช้สามารถออกแบบการแสดงผลได้

เองโดยการเขียนโปรแกรมลงไปที�ตวัชิบ Atmega128 ผา่น พอร์ต

อบัโหลดโปรแกรม มีสวิตช์ กดติดปลอ่ยดบั สี�ปุ่ มสาํหรับตดิตอ่กบั

ผู้ใช้งาน เพื�อกําหนดหน้าที�การทํางานหรือตั �งคา่โปรแกรม ม ีTimer 

สาํหรับตั �งวนัที� และเวลา มีบสัเซอร์สาํหรับสง่เสยีงเตือน  มีช่องเสยีบ 

SD Card สาํหรับจดัเก็บข้อมลู ถึงแม้ไฟดบัหรือปิดแล้วเปิด

ไฟเลี �ยงวงจร ข้อมลูเหลา่นี �จะยงัคงอยู ่

คุณสมบัต ิ

• บอร์ดนี �ใช้ MCU เบอร์ ATMEGA128  

• ความถี�สญัญาณนาฬิการ (X-TAL) 16.00MHz 

• 4 อินพตุสวิตซ์ สาํหรับตดิตอ่กบัผู้ใช้ 

• พอร์ตอนกุรม(RS232) สาํหรับเชื�อมตอ่กบัอปุกรณ์เช่น 

คอมพิวเตอร์, PLC , MCU ฯลฯ 

• จอ LCD 128x60 dot. 

• LED แสดงสถานะแหลง่จ่ายไฟ 

• ไอซีฐานเวลา Real time clock เบอร์ DS1307 

• ช่องเสยีบ SD Card 

• ช่องเสยีบ AVRISP แบบ 6 PIN สาํหรับเชื�อมตอ่เพื�อ 

Download Hex file ลง MCU 

• ฐานยดึอปุกรณ์ 

• ใช้กบัแหลง่จา่ยไฟ 12-24 Vdc 

การประยุคต์ใช้งาน 

• ใช้ร่วมกบัComputer, PLC , หรือ MCU ที�สามารถ

ติดตอ่สื�อสารผา่นพอร์ตอนกุรม (RS232) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างของ Graphic User Inter face Box 
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โครงสร้างของ Graphic User Inter face Box 

• หมายเลข  1 คือจอ LCD แสดงผล 

• หมายเลข  2-5 คือสวิทต์กดตดิปลอ่ย

ดบั 

• หมายเลข 6 คือ ช่องเชื�อมตอ่พอร์ต

อนกุรม RS232 

• หมายเลข 7 คือ ช่องเชื�อมตอ่เพื�อ 

Download Hex file ลง MCU 

• หมายเลข 8 คือ สวิทต์จา่ยไฟเข้า 

• หมายเลข 9 คือ ช่องเสยีบสายไฟ  

24 Vdc  

• หมายเลข 10 คือ LED แสดงสถานะ

มีไฟเลี �ยงวงจร 

• หมายเลข 11 คือ ช่องเสยีบ SD Card 

• หมายเลข 12 คือ ฐานยดึกลอ่ง 

 

การใช้งาน สวิทต์ หมายเลข 2-5 และ 8 

• สวิทต์กดติดปลอ่ยดบัหมายเลข 2 (ปุ่ มสวิทต์สดีาํ) ใช้ดรูายละเอียดเครื�องและ ตั �งคา่วนัและเวลาเพื�อให้ตรงกบัวนัเวลาปัจจบุนั 

• สวิทต์กดติดปลอ่ยดบัหมายเลข 3 (ปุ่ มสวิทต์สเีหลอืง)  

o ในกรณี ตั �งวนัที� สวิทต์นี �จะใช้เลื�อน เคอเซอร์ในการตั �งวนัและเวลา 

o ในสถาวะปกต ิ(หน้าดาํเนินการตรวจสอบ) กดเพื�อดตูําแหนง่ที�เกิดปัญหา 

• สวิทต์กดติดปลอ่ยดบัหมายเลข 4 (ปุ่ มสวิทต์สเีขยีว) 

o ในกรณี ตั �งวนัที� สวิทต์นี �จะใช้ปรับลดคา่ตวัเลขในชว่ง 0 ถึง 99 

o ในสถาวะปกติ  กดปุ่ มนี �เพื�อเลื�อนเดินหน้าเพื�อดปัูญหาที�เกิดขึ �น 

• สวิทต์กดติดปลอ่ยดบัหมายเลข 5 (ปุ่ มสวิทต์สแีดง) 

o ในกรณี ตั �งวนัที� สวิทต์นี �จะใช้ปรับเพิ�มคา่ตวัเลขในช่วง 0 ถึง 99 

o ในสถาวะปกติ  กดปุ่ มนี �เพื�อเลื�อนถ่อยหลงัเพื�อดปัูญหาที�เกิดขึ �น 

• สวิทต์เพาเวอร์ หมายเลข 8 ใช้ตดัตอ่ไฟ 24V dc เพื�อจา่ยให้วงจร 
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การเชื!อมต่อ RS232 

RS-232C Cable สามารถหาซื �อได้ตามร้านขายชิ �นสว่นคอมพิวเตอร์ และเครื�องใช้ไฟฟ้า ในตวัอยา่งเป็นการเชื�อมตอ่ระหวา่ง PLC และ GUI Box 

 

 

 

 

 

 

การใช้งาน Graphic user interface (GUI box) 

เมื�อกดสวิทต์เพาเวอร์ เพื�อจ่ายไฟให้วงจร หน้าจอ LCD จะปรากฏดงัรูปที� 1. เป็นเวลา  2  วินาที และเข้าสูห่น้าดําเนินการตรวจสอบ ดงัรูปที� 2. 

 

 

 

 

                 

            

    รูปที� 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงชื�อรุ่นหรือโมเดล 

แสดงหมายเลขเครื�องจกัร 

แสดงรายละเอียดของเครื�องจกัร 
แสดงรายละเอียดของเครื�องจกัร 
แสดงวนัที�มกีารปรับปรุงโปรแกรม 

แสดงปรับปรุงโดย xxxxx 

แสดงเบอร์โทรติดตอ่ในกรณี ที�ต้องการโทรแจ้งชา่ง

ช่อม หรือผู้ดแูลเครื�องจกัร 

แสดงวนัและเวลาปัจจบุนั 

แสดงวนัและเวลา Initial System 

แสดงรายละเอียด 

CK:1 คือตําแหนง่หนว่ยความจํา SD Card 

AR:1 คือ ตําแหนง่หนว่ยความจํา MCU 

CD:01 คือรหสัของการ Initial System 

GUI  Box PLC 

รูปที� 2. 
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ในกรณีที�เครื�องจกัร พบความผิดพลาดในระหวา่งการดําเนินงานจะสง่รหสัมายงั GUI box ดงัรูปที� 3. 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3. 

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ มสวิทต์หมายเลข 3 (ปุ่ มสวิทต์สเีขียว) เพื�อดตูําแหนง่ที�พบปัญหา  โปรแกรมจะแสดงภาพด้านหน้าเครื�องจกัร พร้อมกบัทํา

เครื�องหมายติดกะพิบบริเวณตําแหนง่ที�พบปัญหาดงัรูปที� 4. และ เปลี�ยนเป็นตําแหนง่ด้านบนดงัรูปที� 5. และกลบัสูห่น้าดําเนินการตรวจสอบ 

รูปที� 4. 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 5. 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ มสวิทต์หมายเลข 4 (ปุ่ มสเีขียว) และ 5 (ปุ่ มสแีดง) เพื�อเลื�อนเดินหน้าหรือย้อนกลบัไปดขู้อมลูการเกิดปัญหาก่อนหน้านี �ได้ 

แสดงวนัและเวลาปัจจบุนั 
แสดงวนัและเวลาที�พบปัญหา 

แสดงรายละเอียดอาการเสยี 

แสดงตาํแหนง่การตรวจสอบ 

CK:2 คือตําแหนง่หนว่ยความจํา SD Card 

AR:2 คือ ตําแหนง่หนว่ยความจํา MCU 

CD:03 คือรหสัของLoad in fail 

บริเวณที�พบปัญหา 

ทําเครื�องหมายตดิกะพิบบริเวณที�พบปัญหา 

บริเวณที�พบปัญหา 

ทําเครื�องหมายตดิกะพิบบริเวณที�พบปัญหา 
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การตั #งค่า วันและเวลา 

• กดปุ่ มสดีาํ หน้าจอ LCD จะแสดงรายละเอียดอปุกรณ์ที�ติดตั �งหรือใช้งานอยู ่ตวัอยา่งรูปที� 1. 

• กดปุ่ มสเีหลอืง เพื�อเข้าสูเ่มนกูารตั �งคา่วนัและเวลา รูปที� 6. 

• กดปุ่ มสเีขยีวเพื�อเพิ�มคา่และกดปุ่ มสแีดงเพื�อลดคา่ตวัเลข 

• กดปุ่ มสเีหลอืเพื�อเลื�อนเคอเซอร์  

• เมื�อตั �งวนัที�และเวลาเสร็จแล้วเลื�อนเคอเซอร์ไปยงั SAVE แล้วกดปุ่ มสดีํา (โปรแกรมจะทําการบนัทกึคา่ลงใน MCU) รูปที� 7. 

• เลื�อนเคอเซอร์ไปยงั Exit  แล้วกดปุ่ มสดีําเพื�อออกจากเมน ู รูปที� 8. 

• หน้าจอจะแสดงรายละเอยีดอปุกรณ์ ให้กดปุ่ มสดีาํอีกครั �งก็จะกลบัสูห่น้าดําเนินการตรวจสอบ 

 

     รูปที� 6.       รูปที� 7. 

 

 

 

 

 

     รูปที� 8. 

การติดตั #งและนําข้อมูลใน SD Card ไปใช้ 

ใส ่SD Card ในช่องหมายเลข 11 และ  โปรแกรมจะทําการจดัเก็บข้อมลูในแตล่ะวนั ในรูป text file เช่น 03-01-15 (รูปที� 9)  หมายถงึ 

วนัที� 3 เดือน 1 ปี 2015 บนัทกึลงใน SD Card แบง่แยกข้อมลูในแตล่ะบนัทดัด้วย “,” ดงัรูปที� 10.  ซึ�งผู้ใช้ สามารถดงึข้อมลูนําไปวเิคาะห์ในรูป

ของ Excel ได้ ดงัตวัอยา่งรูปที� 11. 

รูปที� 9. 
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รูปแบบการบนัทกึข้อมลูภายใน SD Card 

รูปที� 10.    

 

 

 

รูปที� 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


