คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
ET-ESP8266-RS485

บอร์ ด ET-ESP8266-RS485 เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ESP8266 ของ Espressif
Espressif System โดย

เลือกใช้ โมดูล ESP8266 ทีประกอบวงจรเป็ นโมดูลสําเร็จรูปจาก Espressif System ซึง เป็ นผู้ผลิตชิพ ESP8266 เอง โดย
ใช้ โมดูลรุ่น
ควบคุม

ESP-WROOM-02 WiFi Module

Input/Output

ซึง สามารถพัฒนาโปรแกรมใช้ งานเป็ น ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาํ หรับ

และสือ สารรับส่งข้ อมูลผ่านคลืน ความถีมาตรฐานแบบ

WiFi

เพือเชือมต่อกับ

TCP/IP

หรื อ

ประยุกต์ใช้ งานเป็ นอุปกรณ์จําพวก IoT แบบต่างๆ โดยบอร์ ด ET-ESP8266-RS485 ถูกออกแบบให้ เป็ นบอร์ ดคอนโทรล
ขนาดเล็กทีม ีองค์ประกอบพื 2นฐานครบถ้ วนในบอร์ ดเดียว เหมาะสมสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ งานในการควบคุมทังแบบที
2

ทํางานเดีย วๆอิสระ

Standalone

หรื อทํางานร่วมกันกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อืนๆโดยการเชือมโยงเป็ นเครื อข่าย

ผ่านระบบสัญญาณสือ สารแบบ RS485 Bus หรื อ WiFi
จุดเด่นของ
ผ่านทางระบบ

ET-ESP8266-RS485

GPIO

และ

นอกจากจะเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ทีสามารถเชือมต่อสัง งานอุปกรณ์ตา่ งๆ

Peripheral I/O

ต่างๆแล้ ว ยังมีระบบสือ สารไร้ สายแบบ

WiFi

สําหรับติดต่อสือ สารกับ

อุปกรณ์ตา่ งๆ ทําให้ สามารถประยุกต์ดดั แปลงใช้ งานในรูปแบบต่างๆได้ มากยิงขึ 2น
• Support Wifi Protocol 802.11 b/g/n
• Support TCP/IP protocol stack(IPV4,TCPO,UDP,HTTP,FTP)
• Support WiFi Sucerity WPA/WPA2
• Support WiFi Mode STA/AP/STA+AP
• Support Encryption WEP/TKIP/AES
• Support Smart Link Function for both Android and iOS devices
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
คุณสมบัต ิ
ESP8266-WROOM-02(2MB Flash : WiFi SoC Module From Espressif System)
•
•
•
•
•
•
•

IEEE 802.11b/g/n at 2.4 GHz(2400MHz-2483.5MHz)
Integrated low power 32-bit MCU
Integrated 10-bit ADC
Integrated TCP/IP protocol stack
Peripheral Interface UART/HSPI/I2C/I2S/IR
Operating temperature range -40C ~ 125C
FCC/CE/TELEC/KCC/SRRC/IC/NCC certified

ET-ESP8266-RS485
•

มีบสั สือ สาร RS485 2-Wire แบบ Half Duplex พร้ อมขัวต่
2 อแบบ Terminal Barrier 7.62mm และ RJ45
ขนานกันอย่างละ 1 ชุด เพิมความสะดวกในการต่อใช้ งานเป็ นเครือข่ายให้ สามารถต่อพ่วงกันได้ โดยสะดวก และ
สามารถต่อได้ ไกลเป็ นระยะทางรวมกันได้ ถึง 4566เมตร

•

มีแหล่งจ่ายไฟแบบ

Switching Regulate

ขนาด

5V/1A

รองรับแรงดัน

Input

ตังแต่
2

7-30V

พร้ อมแผ่น

ระบายความร้ อนทําให้ สามารถใช้ งานต่อเนืองกันเป็ นเวลานานๆได้ อย่างไม่มีปัญหา
•

มี

Output RELAY

หน้ าสัมผัสแบบ

ขนาด

10A

NO/COMMON

จํานวน 4ชุด สําหรับใช้ ทําหน้ าทีเป็ นสวิตช์ เปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผ่าน
คือหน้ าสัมผัสเชือมต่อถึงกันเมือสัง

ON RELAY

พร้ อมวงจรลดสัญญาณ

รบกวนทีเกิดจากการกระชากในขณะหน้ าสัมผัสรี เลย์ตดั และต่อในกรณีนําหน้ าสัมผัสไปใช้ สงั งานเปิ ดปิ ดอุปกรณ์
จําพวกขดลวดเช่น มอเตอร์ โซลินนอยด์วาล์ว แมกเนติกซ์ ฯลฯ
•

มี RTC(Real Time Clock) เบอร์ DS3231 พร้ อมแบตเตอร์ รี Backup

•

มีบสั สือ สาร I2C Bus ทังแบบใช้
2
งานกับอุปกรณ์ทีเป็ น 3V และ 5V สําหรับขยายอุปกรณ์ Input / Output แบบ
ต่างๆผ่าน I2C Bus หรื อ เชือมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ตา่ งๆทีเป็ น I2C Bus

•

มีขวต่
ั 2 อสัญญาณ Analog (ADC) โดยใช้ งานเป็ น ADC จํานวน 4ช่อง โดยใช้ ขวั 2 Wafer 2.5มม. ขนาด:Pin

•

มีขวต่
ั 2 อ RS232 TTL แบบ 6PIN IDC สําหรับใช้ Upload โปรแกรมผ่าน ET-USB USART/TTL

•

รองรับการติดตังใช้
2 งานบนราง DIN ขนาด :;มม.
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
การพัฒนาโปรแกรม ET-ESP8266 RS485 ด้ วย Arduino
ในการพัฒนาโปรแกรมของบอร์ ด ET-ESP8266-RS485 ด้ วยแพลตฟอร์ ม Arduino สามารถทําได้ โดยกําหนด
Hardware ในการพัฒนาบนแพล๊ ตฟอร์ ม Arduino เป็ น ESP8266 ทัว ไปหรื อ NodeMCU ซึง จะทําให้ อปุ กรณ์ตา่ งๆบน
บอร์ ดมีสญ
ั ญาณการควบคุมและสัง งานเป็ นดังนี 2

• RELAY#0 ใช้ Pin IO15(D8) เป็ น Digital Output (LOW = OFF RELAY, HIGH = ON RELAY)
• LED WiFi Status ใช้ Pin IO12(D6) เป็ น Digital Output (LOW = OFF LED, HIGH = ON LED)
• LED Run Status ใช้ Pin IO13(D7) เป็ น Digital Output (LOW = OFF LED, HIGH = ON LED)
• RS485 ใช้ Serial
o RXD ใช้ Pin IO3(D9 : Serial RXD)
o TXD ใช้ Pin IO1(D10 : Serial TXD)
o DIR ใช้ Pin IO16(D0) เป็ น Digital Output (LOW = Receive RS485, HIGH = Send RS485)
• I2C#1 Bus
o SDA ใช้ Pin IO4(D2) เป็ นสัญญาณในการเชือมต่อ
o SCL ใช้ Pin IO5(D1) เป็ นสัญญาณในการเชือมต่อ
• I2C#2 Bus
o SDA ใช้ Pin IO14(D5) เป็ นสัญญาณในการเชือมต่อ
o SCL ใช้ Pin IO2(D4) เป็ นสัญญาณในการเชือมต่อ
• Analog ใช้ Pin ADC ในการเชือมต่อรองรับสัญญาณ Analog 0-3.3V

ET-ESP8266-RS485

หน้ า 3

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
การใช้ งาน I2C Bus
ภายในบอร์ ด ET-ESP8266-RS485 จะออกแบบให้ มีระบบสือ สารแบบ I2C Bus ไว้ ด้วยภายในบอร์ ด จํานวน 5ชุด
โดย โดย I2C#1 Bus จะมีขวต่
ั 2 อสัญญาณให้ เลือกเชือมต่อ :แบบ มีทงบั
ั 2 สทีเป็ น :.:V และ 5V ส่วน I2C#2 จะมีขวต่
ั 2 อเพียง
4ชุด และเป็ นบัสแบบ :.:V เพียงบัสเดียว
• I2C#1 Bus(3.3V/5V) กําหนดให้ Pin IO4(Arduino : D2) เป็ น SDA1 และให้ IO5(Arduino : D1) เป็ น SCL1 มี
ให้ เลือกใช้ ทงบั
ั 2 สสัญญาณแบบ Logic 3.3V และ 5V
• I2C#2 Bus(3.3V) กําหนดให้ Pin IO14(Arduino : D5) เป็ น SDA2 และให้ IO2(Arduino : D4) เป็ น SCL2 เป็ น
บัสสัญญาณแบบ Logic 3.3V

RTC DS3231

เป็ น Real Time Clock นาฬิกา สําหรับประยุกต์ใช้ กบั งานควบคุมต่างๆ เช่น ตังเวลา
2
เปิ ด ปิ ด

อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเชือมต่อกับ MCU ผ่านทาง I2C#1 Bus(5V)
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
I2C#1 Bus (3.3V)

เป็ นขัว2 I2C Bus แบบ Wafer 5PIN 2.5มม. ใช้ สาํ หรับเชือมต่อกับอุปกรณ์ทีเชือมต่อผ่าน I2C#1 Bus แบบที
รองรับการใช้ งานกับแหล่งจ่ายไฟและระดับสัญญาณ Logic ในการเชือมต่อเป็ น 3.3V เช่น ชุด Sensor ตรวจอากาศ รุ่น
ET-SENSOR BME280 หรื อ ET-SENSOR SHT31 หรื อ ET-SENSOR AM2302 เป็ นต้ น

รูปตัวอย่างการเชือมต่อกับ I2C#1 Bus 3.3V กับ ET-SENSOR BME280
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
I2C#1 Bus(5V) แบบ Wafer 4Pin

เป็ นขัว2

I2C Bus

แบบ

Wafer 4PIN 2.5มม.

ใช้ สาํ หรับเชือมต่อกับอุปกรณ์ทีเชือมต่อผ่าน

I2C Bus

แบบที

รองรับการใช้ งานกับแหล่งจ่ายไฟและระดับสัญญาณ Logic ในการเชือมต่อเป็ น 5V เช่น เซ็นเซอร์ สาํ หรับตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชื 2นในอากาศและในดิน รุ่น

ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR

หรื อบอร์ ดขยาย

Input/Output

ต่างๆ

เช่น ET-I2C REL8 หรื อ ET-I2C DCIN8 เป็ นต้ น

รูปตัวอย่างการเชือมต่อ I2C#1 Bus 5V กับบอร์ ดขยาย Output/Input รุ่น ET-I2C REL8 และ ET-I2C DCIN8
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
I2C#1 Bus(5V) แบบ RJ11 6Pin

เป็ นขัว2 I2C Bus แบบ RJ11 6PIN ใช้ สาํ หรับเชือมต่อกับอุปกรณ์ทีเชือมต่อผ่าน I2C Bus แบบทีรองรับการใช้
งานกับแหล่งจ่ายไฟและระดับสัญญาณ Logic ในการเชือมต่อเป็ น 5V เช่น บอร์ ดขยาย Input/Output ต่างๆ เช่น ETI2C REL8 หรื อ ET-I2C DCIN8 เป็ นต้ น

ตัวอย่างการเชือมต่อ I2C#1 Bus(5V) ผ่านขัว2 RJ11 6PIN กับบอร์ ด ET-I2C REL8

ตัวอย่างการเชือมต่อ I2C#1 Bus(5V) ผ่านขัว2 RJ11 6PIN กับบอร์ ด ET-I2C DCIN8
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485

ตัวอย่างการเชือมต่อ I2C Bus โดยใช้ ขวั 2 RJ11 เพือต่อกับจอแสดงผล I2C LCD แบบ OLED
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
I2C#2 Bus
Bus

เป็ นขัว2

I2C Bus 3.3V

แบบ

Wafer 4PIN

ใช้ สาํ หรับเชือมต่อกับอุปกรณ์ทีเชือมต่อผ่าน

I2C#2

แบบทีรองรับการใช้ งานกับแหล่งจ่ายไฟและระดับสัญญาณ Logic ในการเชือมต่อเป็ น 3.3V เช่น Sensor ตรวจวัด

ค่าอุณหภูมิและความชื 2นรุ่น ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR เป็ นต้ น

รูปแสดง การเชือมต่อ I2C#2 Bus(3.3V) กับเซ็นเซอร์ รุ่น ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
Input Analog ADC

บอร์ ด ET-ESP8266-RS485 จะมีสญ
ั ญาณ Analog Input แบบ ADC ขนาดความละเอียด 10บิต เตรี ยมไว้ ให้
ใช้ งานจํานวน 4ช่องสัญญาณ สามารถรับสัญญาณ Analog Input ได้ ในย่าน 6-:.:V โดยใช้ ขวต่
ั 2 อแบบ Wafer 3 Pin

แหล่ งจ่ ายไฟเลีย< ง Power Supply
บอร์ ด

ET-ESP8266-RS485

มีจดุ รับไฟเลี 2ยงวงจรเพือใช้ เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้ อปุ กรณ์ในบอร์ ด

ซึง รองรับ

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกได้ ในย่าน x-:6VDC โดยมีจดุ เชือมต่อแหล่งจ่ายไฟเลี 2ยงวงจร :ช่องทาง คือ ขัว2
Terminal Barrier 7.62mm ขนาด 5Pin และ Wafer 2.54มม. ขนาด 5Pin และ Connector RJ45 8Pin

รูปแสดง จุดรับแหล่งจ่ายไฟเลี 2ยงวงจรของบอร์ ด ET-ESP8266-RS485
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485

การใช้ งาน Output Relay
บอร์ ด

ET-ESP8266-RS485

Barrier 7.62mm

จะมี

Output Relay

จํานวน 1ช่อง โดย

Output

จะมีขวต่
ั 2 อแบบ

ขนาด 5Pin เป็ นจุดเชือมต่อใช้ งาน โดยจะเป็ นจุดต่อหน้ าสัมผัส Relay ชนิด

Terminal

NO(Normal Open)

โดยหน้ าสัมผัสสามารถรับกระแสได้ สงู สุด 46แอมป์ ซึง หน้ าสัมผัสจะมีคณ
ุ สมบัติเหมือน สวิตช์ เปิ ด ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้า โดย
ในสภาวะปรกติตอนที

Relay

ยังไม่ทํางาน หน้ าสัมผัสนี 2จะยังไม่ตอ่ เชือมถึงกันเหมือนการปิ ดสวิตช์ แต่เมือสัง ให้

Relay

ทํางาน หน้ าสัมผัสนี 2จึงจะเชือมต่อเข้ าถึงกันเหมือนการเปิ ดสวิตช์ ดังนันเราจึ
2
งสามารถนําหน้ าสัมผัสของ Relay นี 2ไปใช้ สงั
เปิ ด ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแทนสวิตช์ได้ เพียงแต่หน้ าสัมผัส Relay นี 2จะมีความพิเศษกว่าหน้ าสัมผัสสวิตช์ทวั ๆไปตรงที
ไม่ต้องใช้ มือกดเพือสัง เปิ ด ปิ ด เอง แต่เราสามารถสัง เปิ ด ปิ ด สวิตช์นี 2ได้ จากโปรแกรมโดยกําหนดเงือนไขต่างๆได้ เอง โดย
สามารถสัง ON Relay ได้ โดยกําหนด Logic Output ของ IO15 (Arduino : D8) ให้ เป็ น HIGH และสัง OFF Relay ได้
โดยการกําหนด Logic Output ของ IO15 (Arduino:D8) ให้ เป็ น Low
ในกรณีทีนําหน้ าสัมผัสรี เลย์ไปใช้ เปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม ีขนาดพิกดั กระแสสูงๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเป็ น
ขดลวด เช่น วาล์วไฟฟ้า และ มอเตอร์ ซึง อุปกรณ์เหล่านี 2จะดึงกระแสผ่านตัวเองในพิกดั ทีสงู กว่าปรกติ 5-:เท่าตัว เพือใช้
ในการสตาร์ ทและเริ มต้ นทํางาน ซึง ในขณะที ON และ OFF มักจะเกิดการกระชากอย่างรุนแรงผ่านหน้ าสัมผัส ซึง จะทําให้
เกิดการอาร์ คและเกิดสัญญาณรบกวนให้ กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทีตอ่ ใช้ งานร่วมกันอยูใ่ นระบบไฟฟ้าเดียวกันได้

ซึง เรา

สามารถลดการกระชากป้องกันการอาร์ คทีหน้ าสัมผัสนี 2ได้ โดยการติดตัง2 MOV(Varistor) คร่อมเข้ าไปทีหน้ าสัมผัสได้ โดยที
ไกล้ ๆขัวต่
2 อของหน้ าสัมผัสแต่ละชุดของบอร์ ด ET-ESP8266 RS485 ผู้ใช้ สามารถติดตัง2 MOV สําหรับป้องกันการอาร์ คที
หน้ าสัมผัสเมือสัง เปิ ด ปิ ด หน้ าสัมผัสได้ ซึง สามารถเลือกใช้ MOV ขนาดต่างๆให้ เหมาะสมกับขนาดและประเภท
แรงดันไฟฟ้าทํานําไปใช้ งานงานเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าทัง2 กระแสตรง และ กระแสสลับ

รูปแสดง ตําแหน่งและวงจรการติดตัง2 MOV (Varistor) กับหน้ าสัมผัส Relay ในบอร์ ด ET-ESP8266-RS485
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
External LED Relay Status
LED Relay Status

เป็ นขัวต่
2 อ

Wafer 5Pin

สําหรับใช้ แสดงสถานะของการทํางานของ

Relay

ในกรณีที

ต้ องการต่อสัญญาณการแสดงผลไปแสดงผลนอกบอร์ ด เช่น ในกรณีทีต้องการติดตังแผงวงจรในกล่
2
องแล้ วต้ องการติดตัง2
เป็ น LED Status แสดงการทํางานติดไว้ ภายนอกกล่องโดยการต่อผ่าน Connector มาเชือมกับบอร์ ดได้
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
การใช้ งาน USART RS232
ESP8266

รุ่น ESP-WROOM-02 จะมี USART เพียง 4ช่อง ซึง บนบอร์ ด ET-ESP8266-RS485 จะออกแบบ

วงจรให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเลือกใช้ USART เป็ น RS485 หรื อ RS232 ได้ โดยทางด้ าน RS232 จะเป็ นสัญญาณแบบ TTL Logic
ต่อออกไว้ ทีขวั 2 6PIN IDC สํารับใช้ สงั Upload โปรแกรมให้ บอร์ ด ซึง สามารถใช้ กบั ET-USB USART TTL ได้ ทนั ที

ตัวอย่างการเชือมต่อ RS232 กับ ET-USB USART TTL (ต้ องเลือกสวิตช์ RS485/RS232 = RS232)
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
การใช้ งาน USART RS485

RS485 Bus เป็ นบัสการสือ สาร USART แบบ Half Duplex สามารถประยุกต์ใช้ สอื สารรับส่งข้ อมูลเป็ นระบบ
เครื อข่ายในระยะทางทีหา่ งไกลกันได้ เป็ นอย่างดี โดยจะใช้ IO3(D9) เป็ น RXD ใช้ IO1(D10) เป็ น TXD และใช้ IO16(D0)
เป็ น DIR Direction สําหรับเลือกทิศทางการรับส่งข้ อมูลใน RS485 Bus โดยต้ องกําหนดให้ D0(DIR) ทําหน้ าทีเป็ น Digital
Output Pin ถ้ ากําหนดให้ เป็ น Logic LOW(“0”) จะเป็ นการกําหนดทิศทางเป็ นฝ่ ายรับข้ อมูลจาก RS485 Bus ถ้ ากําหนด
เป็ น Logic HIGH(“1”) จะเป็ นการกําหนดทิศทางเป็ นฝ่ ายส่งข้ อมูลออกไปใน RS485 Bus จุดเชือมต่อ สัญญาณ RS485
Bus จะมี 5แบบ คือ Terminal Berrier ขนาด x.5มม. และขัวต่
2 อ Connector แบบ RJ45 อย่างละ 4ชุด ให้ ผ้ ใู ช้ เลือกใช้ ได้
ตามความสะดวกและเหมาะสม

1

2

3

4

5

6

7

8

RS485(+)

RS485(-)

NC

+V(7-30V)

+V(7-30V)

NC

GND

GND

รูปแสดง การจัดตําแหน่งสัญญาณของ RS485 ในขัว2 RJ45
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-ESP8266-RS485
โดยในกรณีทใี ช้ การเชือมต่อแบบ RJ45 นัน2 สามารถใช้ สาย UTP ทีใช้ กบั เครื อข่ายระบบ LAN แบบ Direct ตาม
มาตรฐาน EIA/TIA T568A หรื อ EIA/TIA T568B มาใช้ เป็ นสายสือ สารและแหล่งจ่ายไฟ Power Supply ให้ กบั อุปกรณ์ใน
บอร์ ดไปพร้ อมๆกันในสายสัญญาณเส้ นเดียวกันได้

แต่อย่างไรก็ตามในกรณีทีจดุ ใช้ งานมีอปุ กรณ์อืนๆทีต้องต่อใช้ งาน

เพิมเติมมากกว่าอุปกรณ์ในบอร์ ดและอุปกรณ์นนมี
ั 2 ความต้ องการใช้ กระแสมาก ขนาดสายและหน้ าสัมผัสของขัวต่อ RJ45
อาจไม่สามารถรองรับการใช้ การในลักษณะอย่างนี 2ได้ ผู้ใช้ จําเป็ นต้ องแยกสายสําหรับใช้ เป็ นคูส่ ายของ Power Supply ใน
ขนาดสายทีรองรับพิกดั กระแสไฟฟ้าได้ สงู เพียงพอกับความต้ องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าทีจะใช้ งานเองด้ วย

ตัวอย่างการต่อ RS485(Data + Power) ผ่านขัวต่
2 อ RJ45 โดยใช้ สายแลนด์มาตรฐาน EIA/TIA แบบ T568A/T568B

ตัวอย่างการต่อ RS485(Data + Power) ผ่านขัวต่
2 อ Terminal 7.62มม.
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