คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

ET-ESP32 RS485

ET-ESP32 RS485 เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึง) ถูกออกแบบให้ มี I/O พื 4นฐานต่างๆอย่าง
ครบถ้ วน และยังรองรับการต่อขยายระบบเพิ)มเติมได้ โดยง่าย โดยในส่วนของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประจํา
บอร์ ดเลือกใช้ โมดูล ESP32 ของ Espressif System ในรุ่น ESP32-WROVER-I เป็ น MCU หลักประจํา
บอร์ ด ซึง) ESP32 จะรองรับการสื)อสารผ่าน WiFi, Bluetooth, USART:RS232 RS422/485 รวมไปถึง SPI
Micro SD Card และ I2C Bus ได้ อีกด้ วย
ในส่วนของอุปกรณ์ I/O พื 4นฐานภายในบอร์ ดจะมีทงั 4 Input แบบ OPTO สําหรับเชื)อมต่อกับ
Sensor ต่างๆซึง) รองรับทังการใช้
4
งานกับ Sensor แบบ NPN และ PNP นอกจากนี 4แล้ วยังมี Relay Output
แบบ NO/COMMON/NC สําหรับใช้ ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้ อมกับชิพฐานเวลา
นาฬิกาสําหรับประยุกต์ใช้ ในการตังเวลาควบคุ
4
มการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้ อมทังยั
4 งมีระบบบัส
สําหรับขยาย I/O แบบ 1-Wire และบัสขยาย I/O แบบ I2C Bus ซึง) รองรับทังอุ
4 ปกรณ์ 3.3V และ 5V และ
ระบบบัสแบบ I2C Long Length ที)สามารถรองรับการสื)อสารแบบ I2C Bus ในระยะทางไกลถึง 20เมตร
ได้ อีกด้ วย
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

คุณสมบัต ขิ องบอร์ ด
 มี 8 Port Output Relay 1 Contact : NO/COMMON/NC (3A Contact Rating) ควบคุมอิสระ
ผ่านชิพ PCF8574 สามารถเลือกกําหนดตําแหน่ง Address ได้ อิสระ
 มี 8 Port OPTO Input สามารถเลือก Input Type ได้ ทงแบบ
ั4
NPN(Sink) และ PNP(Source)
ตรวจสอบสถานะผ่าน PCF8574A สามารถเลือกกําหนดตําแหน่ง Address ได้ อิสระ
 มี 1 Channel Line Driver สามารถเลือกใช้ แบบ RS422 / RS485 4-Wire / RS485 2-Wire ได้
 มี 1 Channel I2C Long Length Bus Driver รองรับการสื)อสาร I2C ระยะไกลถึง 20เมตร
 มี 2 Port 5V I2C Bus แบบ RJ11 6Pin Male
 มี 1 Port 5V I2C Bus แบบ 4Pin Wafer 2.5มม
 มี 1 Port 3.3V I2C Bus แบบ 5Pin Wafer 2.5มม.
 มี 1 Port 5V 1-Wire Bus ผ่าน DS2482 I2C to 1-Wire Bridge
 มี I2C RTC : Real Time Clock DS3231 พร้ อม Battery Backup
 มี I2C EEPROM : 24LC16B 16Kbit(2Kbyte) Data EEPROM
 มี Switching Regulate 5V/1A ใช้ ได้ กบั แรงดัน Input สูงสุด 35V
 มี LDO Regulate 3.3V/1A
 ขนาด PCB Size 10.5cm x 19cm รองรับการติดตัง4 ADAPTER RAIL DIN35 และกล่อง DIN
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การใช้ งาน RS422/485
บอร์ ด ET-ESP32 RS485 ได้ รับการออกแบบและจัดวงจร Line Driver สําหรับการสื)อสารอนุกรม
แบบรับส่งข้ อมูลได้ ในระยะทางไกลๆแบบ RS422/485 เตรี ยมไว้ ให้ ผ้ ใู ช้ นําไปประยุกต์ใช้ งานในการรับส่ง
สื)อสารข้ อมูล จํานวน sช่อง โดยใช้ สญ
ั ญาณการสื)อสารของ USART2 โดยเลือกใช้ ขาสัญญาณทาง
ฮาร์ ดแวร์ ของโมดูล ESP32 WROVER ดังนี 4คือ
 RX2 ใช้ ขาสัญญาณ IO26 เป็ นขาสําหรับเชื)อมต่อเพื)อทําการรับข้ อมูล
 TX2 ใช้ ขาสัญญาณ IO27 เป็ นขาสําหรับเชื)อมต่อเพื)อทําการส่งข้ อมูล
 DIR ใช้ ขาสัญญาณ IO25 โดยต้ องกําหนดให้ Pin นี 4ทําหน้ าที)เป็ น Output Logic ซึง) เมื)อเป็ น LOW
จะเป็ นการกําหนดทิศทางเป็ นฝ่ ายรับข้ อมูลสําหรับการสื)อสารแบบ RS485 Half Duplex หรื อ
Disable Transmitter เมื)อกําหนดการทํางานเป็ น RS485 แบบ Full Duplex แต่เมื)อเป็ น HIGH จะ
เป็ นการกําหนดทิศทางการสื)อสารเป็ นฝ่ ายส่งข้ อมูลสําหรับการสื)อสารแบบ RS485 Half Duplex
หรื อ Enable Transmitter เมื)อกําหนดการทํางานเป็ น RS485 แบบ Full Duplex
โดย USART2 สามารถเลือกกําหนดรูปแบบการทํางานของวงจร Line Driver ได้ หลายแบบทัง4 RS422
และ RS485 ซึง) ในกรณีของ RS485 ก็สามารถเลือกได้ อีกว่าจะใช้ แบบ Full Duplex หรื อ Half Duplex ใช้
สัญญาณแบบ 2Wire หรื อ 4Wire โดยเลือกกําหนดจาก Jumper ดังนี 4คือ
 การสื)อสารแบบ RS422 Full Duplex แบบ 4สาย เป็ นการสื)อสารแบบ Point-to-Point ที)มีลกั ษณะ
เหมือนกันกับแบบ RS232 แต่มีระยะทางในการสื)อสารที)ไกลกว่า โดย RS232 สามารถรับส่งข้ อมูล
ในระยะทางไม่เกิน 50ฟุต หรื อ 15เมตร แต่ RS422 สามารถสื)อสารได้ ไกลถึง 4000ฟุต หรื อ 1200
เมตร ผู้ใช้ สามารถเปลี)ยนสัญญาณการรับส่งข้ อมูลจาก RS232 มาเป็ น RS422 โดยไม่ต้อง
เปลี)ยนแปลงแก้ ไขใดๆทางซอร์ ฟแวร์
 การสื)อสารแบบ RS485 Full Duplex แบบ 4สาย เป็ นการสื)อสารอนุกรมที)มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
RS422 แต่ต้องมีการเพิ)มการทํางานของโปรแกรมเพิ)มเติมในส่วนของการควบคุมการส่งข้ อมูลของ
Line Driver และ Packet ของข้ อมูลในการสื)อสาร ซึง) ต้ องมีข้อกําหนดในการรับส่งข้ อมูลรวมทัง4
รหัส ID Code ของอุปกรณ์บรรจุลงไปด้ วยเพื)อให้ ทราบว่าอุปกรณ์ตวั ใดต้ องการสื)อสารกับอุปกรณ์
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485
ตัวใดในบัสด้ วย แต่มีข้อดีคือ สามารถเชื)อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันในบัสได้ หลายชุดในแบบเครื อข่าย
ได้
 การสื)อสารแบบ RS485 Half Duplex แบบ {สาย เป็ นการสื)อสารแบบผลัดกันรับผลัดกันส่ง โดยใช้
สายสัญญาณในการรับและส่งร่วมกัน
ข้ อมูล

โดยสายสัญญาณจะสลับหน้ าที)เป็ นทังรั4 บข้ อมูลและส่ง

โดยอุปกรณ์แต่ละตัวต้ องผลัดกันรับและส่งข้ อมูลเข้ าไปในสายสัญญาณตามลําดับและ

ข้ อตกลงที)กําหนดขึ 4น โดยต้ องมีการควบคุมทิศทางการทํางานของ Line Driver ให้ เป็ นฝ่ ายรับหรื อ
ส่งข้ อมูลด้ วย

การสื)อสารแบบนี 4เป็ นที)นิยมและใช้ กนั อย่างแพร่หลาย

เช่น

การสื)อสารแบบ

Modbus RS485 Protocol

รู ป แสดง สายสัญญาณสําหรั บ ใช้ ก ับ RS422 และ RS485 4-Wire(Master to Slave)

รู ป แสดง สายสัญญาณสําหรั บ ใช้ ก ับ RS485 2-Wire และ RS485 4-Wire(Slave to Slave)
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การเชื<อ มต่ อ แบบ RS422 Full Duplex แบบ 4 Wire
ในการเชื)อมต่อแบบนี 4จะใช้ ได้ กบั การสื)อสารแบบ point-to-point เหมือน RS232 เพียงแต่สามารถ
ทําการสื)อสารกันได้ ระยะทางที)ไกลกว่า รูปแบบการสื)อสารสามารถใช้ แบบ RS232 ได้ ทนั ที)เพียงแต่ทําการ
เปลี)ยนวงจร Line Driver ของการสื)อสารให้ เป็ นแบบ Balance Line มาตรฐานให้ กบั อุปกรณ์ทงั 4 {ฝั) งก็
สามารถสื)อสารกันได้ แล้ ว โดย Line Driver ของด้ านส่ง และ ด้ านรับ จะถูกเปิ ดการทํางานไว้ ตลอดเวลา จึง
สามารถรับส่งข้ อมูลกันได้ ตลอดเวลา

รูปแสดงการเลือก Jumper ของ Line Driver เพื)อใช้ รับส่งแบบ RS422

รูปแสดง ผังการเชื)อมต่อ RS422

รู ป แสดง สายสัญญาณของ RS422
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การเชื<อ มต่ อ แบบ RS485 Full Duplex แบบ 4 Wire
ในระบบการสื)อสารแบบนี 4จะคล้ ายกับการสื)อสารแบบ RS422 เพียงแต่สามารถต่ออุปกรณ์ร่วมกัน
มากกว่า {ชุด ภายในบัสเดียวกันได้ โดยต้ องมีอปุ กรณ์ทําหน้ าที)เป็ น Master sชุด ที)เหลือจะทําหน้ าที)เป็ น
Slave รูปแบบการสื)อสารจะเป็ นแบบ Full Duplex คือแยก สัญญาณส่ง และ สัญญาณรับ ออกจากกัน
การเชื)อมต่อระหว่าง Master และ Slave จะต้ องไขว้ สญ
ั ญาณรับและส่งสลับกัน คือ TX(+) จะต่อไปยัง
RX(+) และ TX(-)จะต่อไปยัง RX(-) ของฝ่ ายตรงข้ าม โดยสายสัญญาณของอุปกรณ์ที)ทําหน้ าที)เป็ น Slave
ทุกตัวจะต่อขนานกันไว้

รูปแสดงการเลือก Jumper ของ Line Driver เพื)อใช้ รับส่งแบบ RS}~ แบบ Full Duplex 4-Wire
จะเห็นว่าเมื)อทําการเลือก Jumper ของวงจร Line Driver ให้ เป็ นแบบ RS485 Full Duplex 4
Wire แล้ วนัน4 การทํางานของวงจร Line Driver ภาครับข้ อมูลจะเปิ ดการทํางานไว้ ตลอดเวลาทําให้ สามารถ
รับข้ อมูลในสายได้ ตลอดเวลา แต่ในส่วนของภาคส่ง จะถูกควบคุมด้ วยสัญญาณ TXEN โดยปรกติแล้ วต้ อง
ควบคุมให้ สญ
ั ญาณ TXEN นี 4เป็ นสภาวะเป็ น LOW เพื)อปิ ดการทํางานของภาคส่ง Line Driver ซึง) จะมี
สภาวะเหมือนกับการปลดสาย TX(+) และ TX(-) ออกจากสายสัญญาณ แต่เมื)อต้ องการส่งข้ อมูลออกไปใน
สายจึงทําการควบคุมเปลี)ยนสถานะของสัญญาณ TXEN ให้ เป็ น HIGH เพื)อเปิ ดการทํางานของภาคส่ง ซึง)
จะมีสภาวะเหมือนการเชื)อมสาย TX(+) และ TX(-) เข้ ากับสายสัญญาณ เมื)อทําการส่งข้ อมูลเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ วจึงเปลี)ยนสถานะของ TXEN กลับมาเป็ น LOW ตามเดิมเพื)อปลดสัญญาณส่งออกจากสายสัญญาณ
ด้ วยวิธีการนี 4จึงทําให้ สามารถต่ออุปกรณ์ร่วมกันได้ มากกว่า { ชุด เพราะมีการจัดคิวการใช้ สญ
ั ญาณด้ านส่ง
เป็ นลําดับไม่ให้ สง่ ข้ อมูลออกมาชนกันได้
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สัญญาณด้ านรับของอุปกรณ์ทกุ ตัวทัง4 Master และ Slave จะเปิ ดรอรับข้ อมูลตลอดเวลาแต่
สัญญาณด้ านส่งของ Slave ทุกตัวจะถูกควบคุมเปิ ดปิ ดการส่งไว้ ในสภาวะปรกติจะปิ ด (Disable :
TXEN=LOW) ไว้ เสมอ เมื)อถึงคิวส่งข้ อมูลในบัสจึงทําการ Enable(TXEN=HIGH) ภาคส่งแล้ วทําการส่ง
ข้ อมูลออกไปในบัสเมื)อส่งเสร็ จก็จะ Disable การส่งไว้ เพื)อปล่อยให้ บสั ว่าง

การเชื<อ มต่ อ RS485 4-Wire ระหว่ าง Master to Slave
ในการเชื)อมต่อสายสัญญาณ RS485 4-Wire ระหว่าง Master และ Slave จะต้ องทําการ ไขว้ สลับ
สัญญาณรับและส่งของแต่ละฝ่ ายเข้ าด้ วยกัน โดย TX(+) ของ Master จะเชื)อมเข้ ากับ RX(+)ของ Slave
และ TX(-) ของ Master จะเชื)อมเข้ ากับ RX(-) ของ Slave และในทํานองเดียวกัน TX(+) ของ Slave จะ
เชื)อมเข้ ากับ RX(+) ของ Master และ TX(-) ของ Slave ก็จะเชื)อมเข้ ากับ RX(-) ของ Master ตามลําดับ

รูปแสดง ผังการเชื)อมต่อ RS485 แบบ 4 Wire แบบใช้ แหล่งจ่ายไฟร่วมกัน ของ Master และ Slave

รูปแสดง ผังการเชื)อมต่อ RS485 แบบ 4 Wire ของ Master และ Slave
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การเชื<อ มต่ อ RS485 4-Wire ระหว่ าง Slave to Slave
ในการเชื)อมต่อ Slave to Slave จะใช้ การเชื)อมต่อ Slave ทุกตัวเข้ าด้ วยกันแบบขนานกัน โดย
สามารถใช้ สายสัญญาณตามมาตรฐานแบบ T-568B Direct ได้ ทนั ที

รูปแสดง ผังการเชื)อมต่อ RS485 แบบ 4 Wire ของ Slave และ Slave

รู ป แสดง สายที<ใ ช้ ก ับ RS485 4-Wire ของ Slave to Slave

บริ ษัท อีทีที จํากัด

หน้ า 8

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การเชื<อ มต่ อ แบบ RS485 Half Duplex แบบ 2 Wire
ในการสื)อสารแบบนี 4จะใช้ สายสัญญาณเพียงคูเ่ ดียว ผลัดกันทําหน้ าที)เป็ นทังด้
4 านรับข้ อมูลและส่ง
ข้ อมูล โดยอุปกรณ์ทกุ ตัวจะต้ องควบคุมทิศทางการรับส่งข้ อมูลในบัสได้ ในสภาวะปรกตจะกําหนดทิศทาง
เป็ นฝ่ ายรอรับไว้ เสมอ

เมื)อมีข้อมูลเข้ ามาและต้ องโต้ ตอบกลับต้ องรอจนฝ่ ายส่งส่งข้ อมูลมาจนครบจึงจะ

สลับทิศทางเป็ นฝ่ ายส่งโดยต้ องเผื)อเวลาให้ ฝ่ายส่งมีเวลาสลับทิศทางเป็ นฝ่ ายรอรับก่อนด้ วยจึงจะส่งข้ อมูล
กลับออกไปในบัสได้

รูปแสดงการเลือก Jumper ของ Line Driver เพื)อใช้ รับส่งแบบ RS}~ แบบ Half Duplex {-Wire

รูปแสดง ผังการเชื)อมต่อ RS485 แบบ 2 Wire

รู ป แสดง สายที<ใ ช้ ก ับ RS485 2-Wire
บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การใช้ งานระบบสื<อ สาร I2C Bus
บอร์ ด ET-ESP32 RS485 จะออกแบบให้ มีขวสั
ั 4 ญญาณสําหรับเชื)อมต่อกับ I2C Bus ไว้ } แบบ
โดยแต่ละแบบจะมีระดับสัญญาณทางไฟฟ้าต่างกัน อุปกรณ์ที)จะนํามาเชื)อมต่อด้ วยต้ องมีระดับสัญญาณ
ทางไฟฟ้าระดับเดียวกันด้ วย เช่น ถ้ าอุปกรณ์ทํางานที)ไฟเลี 4ยง V มีระดับสัญญาณ Logic เป็ น 5V ก็ต้อง
เชื)อมต่อกับบอร์ ดทางขัว4 I2C Bus 5V แต่ถ้าอุปกรณ์ทํางานที)แหล่งจ่ายไฟ 3.3V มีระดับ Logic เป็ น 3.3V
ก็ต้องเชื)อมต่อกับบอร์ ดผ่านทางขัว4 I2C Bus 3.3V ด้ วย ส่วนการเขียนโปรแกรมสําหรับติดต่อสื)อสารยังคง
เหมือนเดิมไม่เปลี)ยนแปลง
 RTC(Real Time Clock) เบอร์ DS3231 หรื อ DS3232 เป็ นชิพฐานเวลานาฬิกา เชื)อมต่อกับบอร์ ด
ผ่านทางระบบบัส I2C Bus 3.3V
 PCF8574 เป็ นชิพ I2C Output ใช้ ควบคุมการทํางานของ Relay Output ขนาด ~ ช่อง เชื)อมต่อกับ
บอร์ ดผ่านทางระบบบัส I2C Bus 3.3V
 PCF8574A เป็ นชิพ I2C Input ใช้ อา่ นค่าสถานะของ OPTO Input ขนาด ~ช่อง เชื)อมต่อกับบอร์ ด
ผ่านทางระบบบัส I2C Bus 3.3V
 EEPROM 24XX16 เป็ นชิพหน่วยความจํา EEPROM เชื)อมต่อกับบอร์ ดผ่านทางระบบบัส I2C
Bus 3.3V
 DS2482 เป็ นชิพทําหน้ าที)เป็ นสะพานเชื)อม(Bridge) จากระบบบัสแบบ I2C Bus กับ 1 Wire Bus
เชื)อมต่อผ่านระบบบัส I2C Bus 5V
 I2C Bus Long Length ใช้ สําหรับในกรณีที)ต้องเชื)อมต่อกับ I2C Bus แบบ Long Length เพื)อให้
ได้ ระยะทางในการสื)อสารที)มีระยะทางไกลถึง {เมตร ได้ โดยใช้ สาย Twisted pair CAT5E มี
ขัวต่
4 อเป็ นแบบ RJ45 8Pin
 I2C Bus 5V ใช้ สําหรับเชื)อมต่อกับอุปกรณ์ I2C Bus ที)ทํางานด้ วยระดับแหล่งจ่าย +5V มีขวั 4 {
แบบให้ เลือกใช้ คือ RJ11 6Pin และ Connector Wafer 4Pin
 I2C Bus 3.3V ใช้ สําหรับเชื)อมต่อกับอุปกรณ์ I2C Bus ที)ทํางานด้ วยระดับแหล่งจ่าย +3.3V มี
ขัวต่
4 อเป็ นแบบConnector Wafer 5Pin

บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485
I2C Bus Long Length

I2C Bus 5V

I2C Bus 5V

I2C Bus 3.3V

ตารางแสดง การจัด สัญญาณขัวQ I2C Bus แบบต่ างๆ

รู ป แสดงตัวอย่ างสาย I2C แบบต่ างๆ

บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485
การใช้ งาน OPTO-Input
วงจรภาค OPTO-Input ของบอร์ ด ET-ESP32 RS485 จะมีจํานวน ~ชุด โดยแต่ละชุดทํางานอิสระ
แยกจากกัน และมี Jumper สําหรับเลือกรู ปแบบของ Input ได้ ทงแบบ
ั4
NPN(Sink) และ PNP(Source)
รองรับแรงดัน Input ขนาด 12V สามารถใช้ ได้ กบั Input Sensor ทังแบบ
4
หน้ าสัมผัส(Contact
Switch/Relay) หรื อ NPN(Sink) หรื อ PNP(Source) พร้ อม LED แสดงการทํางานของ Input แต่ละช่อง

รูปแสดงวงจรของภาค OPTO Input

บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การประยุก ต์ ใ ช้ งาน OPTO Input แบบ NPN

ตัวอย่างการต่อ Input หน้ าสัมผัสสวิตช์กบั NPN Input

ตัวอย่างการต่อ Input กับ NPN Sensor

รูปแสดง การเลือก Jumper ขอ OPTO INPUT แบบ NPN
บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การประยุก ต์ ใ ช้ งาน OPTO Input แบบ PNP

ตัวอย่างการต่อ Input หน้ าสัมผัสสวิตช์กบั PNP Input

ตัวอย่างการต่อ OPTO Input กับ PNP Sensor

รูปแสดง การเลือก Jumper ขอ OPTO INPUT แบบ PNP
บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การใช้ งาน Relay Output
บอร์ ด ET-ESP32 RS485 มีวงจร Relay Output แบบ s หน้ าสัมผัส ชนิด NC/COMMON/NO ให้
เลือกใช้ งานจํานวน ~ช่อง โดยการควบคุมการทํางานของ Relay จะกระทําผ่าน PCF8574 ซึง) เมื)อกําหนด
สัญญาณ Output Pin ของ PCF8574 เป็ น LOW จะเป็ นการสัง) ON Relay และเมื)อ Output Pin ของ
PCF8574 เป็ น HIGH จะเป็ นการสัง) OFF Relay โดยค่า Default เมื)อเริ) มต้ นจ่ายไฟให้ บอร์ ด Relay ทุกช่อง
จะเป็ น OFF ทังหมดเสมอ
4
ตัดปั ญหา Output ทํางานเองตอนเริ) มต้ นจ่ายไฟให้ เครื) องเริ) มต้ นทํางานครัง4 แรก
โดยบอร์ ด ET-ESP32 RS485 sชุด จะมี Output Relay จํานวน ~ช่อง แต่ละช่องทํางานอิสระต่อกัน โดย
Output แต่ละชุดจะมีขวต่
ั 4 อแบบ Terminal 5mm ขนาด Pin เป็ นจุดเชื)อมต่อใช้ งาน โดยจะเป็ นจุดต่อ
หน้ าสัมผัส Relay NO/COMMON/NC โดยหน้ าสัมผัสแต่ละชุดสามารถรับกระแสได้ สงู สุด 3แอมป์ โดย
หน้ าสัมผัสจะมีคณ
ุ สมบัตเิ หมือน สวิตช์เปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง) ในสภาวะปรกติตอนที) Relay ยังไม่ทํางาน
หน้ าสัมผัสนี 4จะยังไม่ตอ่ ถึงกันเหมือนการปิ ดสวิตช์ แต่เมื)อสัง) ให้ Relay ทํางาน หน้ าสัมผัสนี 4จึงจะต่อเข้ าหา
กันเหมือนการเปิ ดสวิตช์ ดังนันเราจึ
4
งสามารถนําหน้ าสัมผัสของ Relay นี 4ไปใช้ เปิ ด ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
แทนสวิตช์ได้ เพียงแต่หน้ าสัมผัส Relay นี 4จะมีความพิเศษกว่าหน้ าสัมผัสสวิตช์ทวั) ๆตรงที) ไม่ต้องใช้ มือกด
เพื)อสัง) เปิ ด ปิ ด เอง แต่เราสามารถสัง) เปิ ด ปิ ด สวิตช์นี 4ได้ จากโปรแกรมโดยกําหนดเงื)อนไขต่างๆได้ เอง โดย
สามารถสัง) ON Relay ได้ โดยกําหนด Logic Output ของ PCF8574 ให้ เป็ น LOW และสัง) OFF Relay ได้
โดยการกําหนด Logic Output ของ PCF8574 ให้ เป็ น HIGH
ในกรณีที)นําหน้ าสัมผัสรี เลย์ไปใช้ เปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าที)มีขนาดพิกดั กระแสสูงๆ

โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ไฟฟ้าที)เป็ นขดลวด เช่น วาล์วไฟฟ้า และ มอเตอร์ ซึง) อุปกรณ์เหล่านี 4จะดึงกระแสผ่านตัวเองในพิกดั
ที)สงู กว่าปรกติ {-เท่าตัว เพื)อใช้ ในการสตาร์ ทและเริ) มต้ นทํางาน ซึง) ในขณะที) ON และ OFF มักจะเกิดการ
กระชากอย่างรุนแรงผ่านหน้ าสัมผัส ซึง) จะทําให้ เกิดการอาร์ คและเกิดสัญญาณรบกวนให้ กบั อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆที)ตอ่ ใช้ งานร่ วมกันอยูใ่ นระบบไฟฟ้าเดียวกันได้

ซึง) เราสามารถลดการกระชากป้องกันการอาร์ คที)

หน้ าสัมผัสนี 4ได้ โดยการติดตัง4 MOV(Varistor) คร่อมเข้ าไปที)หน้ าสัมผัสได้ โดยที)ไกล้ ๆขัวต่
4 อของหน้ าสัมผัส
NO และ COMMON

แต่ละชุดของบอร์ ด ET-ESP32 RS485 ผู้ใช้ สามารถติดตัง4 MOV สําหรับป้องกัน

การอาร์ คที)หน้ าสัมผัสเมื)อสัง) เปิ ด ปิ ด หน้ าสัมผัสได้ ซึง) สามารถเลือกใช้ MOV ขนาดต่างๆให้ เหมาะสมกับ
ขนาดและประเภทแรงดันไฟฟ้าทํานําไปใช้ งานงานเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าทัง4 กระแสตรง และ กระแสสลับ

บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

รู ป แสดง วงจรและตําแหน่ งการติด ตังQ MOV เพื<อ ป้ อ งกัน การอาร์ ค ที<ห น้ าหน้ าสัม ผัส Relay

บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485
การกําหนด Address I2C ของ PCF8574/A
บอร์ ด ET-ESP32 RS485 สามารถเลือกติดตังชิ
4 พ PCF8574 หรื อ PCF8574A สําหรับควบคุมการ
ทํางานของ Relay Output และอ่านสถานะของ OPTO Input ได้ แต่ตามปรกติแล้ วบอร์ ดมาตรฐานจาก อีที
ที จะติดตังชิ
4 พเบอร์ PCF8574 สําหรับควบคุม Relay Output และติดตัง4 PCF8574A สําหรับอ่านค่า
OPTO Input มาให้ ซึง) ผู้ใช้ สามารถเลือกกําหนดตําแหน่ง Address การเชื)อมต่อของชิพ ได้ จาก Jumper
A0, A1 และ A2 ภายในบอร์ ด เพื)อให้ มีตําแหน่งการติดต่อสัง) งานที)ไม่ซํ 4ากันได้ ~ ตําแหน่ง ดังตาราง

การกําหนด Jumper เลือ ก Address
A2
A1
A0

Address

ตําแหน่ งแอดเดรส
PCF8574

PCF8574A

LOW

LOW

LOW

0

0x20 : 0010 0000(0:W)

0x38 : 0011 1000(0:W)

LOW

LOW

HIGH

1

0x21 : 0010 0001(0:W)

0x39 : 0011 1001(0:W)

LOW

HIGH

LOW

2

0x22 : 0010 0010(0:W)

0x3A: 0011 1010(0:W)

LOW

HIGH

HIGH

3

0x23 : 0010 0011(0:W)

0x3B : 0011 1011(0:W)

HIGH

LOW

LOW

4

0x24 : 0010 0100(0:W)

0x3C : 0011 1100(0:W)

HIGH

LOW

HIGH

5

0x25 : 0010 0101(0:W)

0x3D : 0011 1101(0:W)

HIGH

HIGH

LOW

6

0x26 : 0010 0110(0:W)

0x3E : 0011 1110(0:W)

HIGH

HIGH

HIGH

7

0x27 : 0010 0111(0:W)

0x3F : 0011 1111(0:W)

ตารางแสดง ตําแหน่ งแอดเดรส I2C Bus ของบอร์ ด ในกรณีใ ช้ ก ับ Library ของ Arduino

บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การใช้ งาน Long Length I2C Bus
ปรกติแล้ วการสื)อสารแบบ I2C Bus ที)ใช้ สญ
ั ญาณทางไฟฟ้าเป็ นแบบ TTL Logic นันจะสามารถ
4
สื)อสารกันได้ ในแผงวงจรเดียวกันหรื อเชื)อมต่อผ่านสายระหว่างบอร์ ดในระยะทางไกล้ ๆเพียงประมาณไม่
เกิน sฟุต หรื ออย่างไกลสุดไม่ควรเกิน sเมตรเท่านัน4 ในงานหลายๆลักษณะมีความจําเป็ นต้ องเชื)อมต่อ
อุปกรณ์ I2C Bus ในระยะทางที)ไกลมากขึ 4น เช่นการต่อ Sensor แบบ I2C Bus เพื)อเป็ นการตอบสนองการ
ใช้ งานในหลายๆรูปแบบบอร์ ด ET-ESP32 RS485 จึงออกแบบให้ ภาย I2C Bus มีวงจรภาค Driver แบบ
Long Length เพิ)มขึ 4นมาเพื)อให้ สามารถทําการสื)อสารกันโดยผ่านทางสายสัญญาณได้ ไกลมากขึ 4นถึง {
เมตรได้ ด้วย โดยเลือกใช้ ชิพ P82B715 ในการแปลงสัญญาณจาก TTL ให้ สามารถส่งได้ ไกลมากขึ 4น โดย
อุปกรณ์ปลายทางก็ต้องใช้ ชิพ P82B715 เป็ น Line Driver ด้ วยเช่นเดียวกันจึงจะสามารถติดต่อสื)อสารกัน
ได้ ในระยะทางไกลๆโดยใช้ สายสัญญาณ Twisted pair CAT5E เป็ นสายสัญญาณในการสื)อสาร

+5V SDAX SCLX +VIN +VIN GND GND GND

รูปแสดง การจัดสัญญาณ I2C Long Length กับขัว4 RJ45
บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485
การเชื)อมต่อบัสแบบ I2C Long Length หลายๆบอร์ ดเข้ าด้ วยกันเป็ นเหมือนระบบเน็ตเวิร์ค
สามารถทําได้ โดยใช้ สาย Twisted Pair (CAT5E) โดยต่อสายมาตรฐานเดียวกันกันมาตรฐานที)ใช้ กบั
เครื อข่ายระบบ LAN แบบ Direct ตามมาตรฐาน EIA/TIA T568A หรื อ EIA/TIA T568B มาใช้ เป็ นสาย
สื)อสารและแหล่งจ่ายไฟ Power Supply ให้ กบั อุปกรณ์ในบอร์ ดไปพร้ อมๆกันในสายสัญญาณเส้ นเดียวกัน
ได้ แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที)จดุ ใช้ งานมีอปุ กรณ์อื)นๆที)ต้องต่อใช้ งานเพิ)มเติมมากกว่าอุปกรณ์ในบอร์ ดและ
อุปกรณ์นนมี
ั 4 ความต้ องการใช้ กระแสมาก ขนาดสายและหน้ าสัมผัสของขัวต่อ RJ45 อาจไม่สามารถรองรับ
การใช้ การในลักษณะอย่างนี 4ได้ ผู้ใช้ จําเป็ นต้ องแยกสายสําหรับใช้ เป็ นคูส่ ายของ Power Supply ในขนาด
สายที)รองรับพิกดั กระแสไฟฟ้าได้ สงู เพียงพอกับความต้ องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าที)จะใช้ งานเองด้ วย

รูปแสดงผังการเชื)อมต่อ I2C Long Length หลายๆบอร์ ดร่วมกัน โดยใช้ สาย Twisted Pair (CAT5E)

รูปแสดง สายที)ใช้ กบั I2C Long Length (20เมตร)

รูปแสดง ผังการเชื)อมต่อ I2C Long Length หลายๆบอร์ ดร่วมกันเป็ นแบบเครื อข่าย
บริ ษัท อีทีที จํากัด
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การใช้ งาน Real Time Clock : RTC DS3231/DS3232
บอร์ ด ET-ESP32 RS485 มีชิพฐานเวลา RTC : Real Time Clock เบอร์ DS3231 พร้ อม Battery
Backup ติดตังไว้
4 สําหรับให้ ผ้ ใู ช้ นําไปประยุกต์ใช้ งานสําหรับเป็ นค่าฐานเวลาแบบนาฬิกาจริ ง เช่น การตัง4
เวลา เปิ ด ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้าตามช่วงเวลาต่างๆ โดย DS3231 นอกจากจะเป็ นฐานเวลานาฬิกาแล้ ว ยังมี
ขีดความสามารถในการตังปลุ
4 ก หรื อ กําหนดการ Alarm แจ้ งเตือน โดยสามารถเลือกกําหนดรูปแบบการ
แจ้ งเตือนได้ หลายรู ปแบบ เช่น กําหนดให้ เกิด Alarm เมื)อ วันที) และเวลาของ ชัว) โมง นาที และ วินาที ตรง
ตามที)กําหนดไว้ เช่น วันที) s เวลา 07:30:00 หรื อ กําหนดให้ เกิดการแจ้ งเตือน ทุกวัน พุธ เวลา 00:00:00
หรื อให้ Alarm โดยกําหนดจากเวลา ชัว) โมง นาที วินาที ฯลฯ

Device Address ของ DS3231

การใช้ งาน EPROM : 24LC16B
บอร์ ด ET-ESP32 RS485 มีหน่วยความจําแบบ I2C EEPROM เบอร์ 24LC16B ขนาดความจุ
16Kbit(2Kbyte) ติดตังไว้
4 สําหรับให้ ผ้ ใู ช้ นําไปประยุกต์ใช้ งานสําหรับเก็บข้ อมูลต่างๆที)จําเป็ น เช่น ค่า
Configuration สําหรับกําหนดการทํางานของบอร์ ด

บริ ษัท อีทีที จํากัด

หน้ า 20

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

การใช้ งาน 1-Wire Bus
บนบอร์ ด ET-ESP32 RS485 ออกแบบให้ มีระบบบัสแบบ 1-Wire สําหรับเชื)อมต่อกับอุปกรณ์แบบ
1-Wire จํานวน sบัส โดยเชื)อมต่อผ่านระบบบัสของ I2C Bus ผ่านชิพซับพอร์ ทเบอร์ DS2482 โดย
DS2482 ทําหน้ าที)เป็ นตัวกลางในการสื)อสารจาก I2C Bus กับ 1-Wire Bus โดย จะใช้ ขวต่
ั 4 อ Wafer 3Pin
เป็ นจุดเชื)อมต่อกับ 1-Wire Bus
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

แหล่ งจ่ ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟของบอร์ ด ET-ESP32 RS485 ต้ องการแหล่งจ่ายไฟภายในบอร์ ด 3ขนาด คือ +12V, +5V
และ +3.3V โดยรับแรงดัน DC Input 12V(สูงสุดไม่เกิน 35V) จากภายนอกเข้ ามาผ่านวงจร Regulate เป็ น
+5V และ +3.3V เพื)อจ่ายให้ วงจรต่างๆภายในบอร์ ด โดยแรงดัน DC Input จะรับผ่านเข้ ามาทางขัวต่
4 อได้ }
ชุด คือ
 ขัวต่
4 อ Terminal 2 Pin เป็ นขัวต่
4 อรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ ามายังบอร์ ด
 ขัว4 Connector Wafer 2 Pin เป็ นขัวต่
4 อรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ ามายังบอร์ ด
 ขัวต่
4 อ RJ45 ของ I2C Long Length เป็ นขัวต่
4 อรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ ามายังบอร์ ดและ
จ่ายไฟเลี 4ยงผ่านจากบอร์ ดไปยังบอร์ ดอื)นๆที)ตอ่ พ่วงกันผ่านทางขัว4 RJ45 ของ I2C Long Length
 ขัวต่
4 อ RJ45 ของ RS422/485 เป็ นขัวต่
4 อรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ ามายังบอร์ ดและจ่าย
ไฟเลี 4ยงผ่านจากบอร์ ดไปยังบอร์ ดอื)นๆที)ตอ่ พ่วงกันผ่านทางขัว4 RJ45 ของ RS422/485
Terminal 2Pin

Connector 2Pin

RJ45 I2C Long Length

RJ45 RS422/485

ตารางแสดง ตําแหน่ ง ไฟเลียQ งวงจรในขัวQ แบบต่ างๆ
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

รู ป แสดงตําแหน่ งขัวQ สําหรั บ รั บ แรงดัน VIN สําหรั บ ใช้ เ ป็ นต้ น กําเนิด แหล่ งจ่ ายไฟให้ บ อร์ ด
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รู ป แสดง การเชื<อ มต่ อ ET-USB USART/TTL กับ บอร์ ด เพื<อ Upload Program

รู ป แสดง การติด ตังQ ใช้ งานเสาอากาศภายนอก
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

รู ป แสดงการติด ตังQ ใช้ งานกับ NB-IoT รุ่ น SIM7020E

รู ป แสดงการติด ตังQ ใช้ งานกับ NB-IoT รุ่ น SIM7000E
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP32 RS485

รู ป แสดงการติด ตังQ ใช้ งานกับ กล่ อ ง และ ราง DIN
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