


AB-17W คือเครอืงวดัอณุหภมู ิและความชืน ซงึเลือกหวัวดัแบบดจิติอลไดถ้งึ  รุน่ (วดัในบรรยากาศ) สามารถเก็บขอ้มลูแบบ

Data Logger ลงในแผน่ Micro-SD-Card ได ้ และยงัเชอืมตอ่ Wifi เพือสง่ขอ้มลูไปยงั Cloud-Internet ไดด้ว้ย ตงัเวลาไดท้กุ ๆ

, , , ,  นาที  ตงัคณุสมบตัไิดง้า่ยดว้ยไฟล ์CONFIG.TXT ทีอยูใ่น SD-Card  เหมาะสาํหรบัการวเิคราะหแ์ละเก็บขอ้มลู

ในราคาทีสดุแสนประหยดั

เลือกใชก้บัหวัวดัแบบดจิติอลได ้  รุน่ (วดัในบรรยากาศ ความละเอียด . ) ดงันี
   SHT15 ... Temp -40 ถงึ  องศาเซลเซยีส / Humi 0-99 %RH (แมน่ยาํที - )
   DHT22 ... Temp -40 ถงึ  องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH (แมน่ยาํที - )
   DS18B20 ... Temp -55 ถงึ  องศาเซลเซยีส (วดัความชืนไมไ่ด)้
มชีอ่งเสียบ Micro-SD-Card อยูภ่ายในเครอืง มแีผน่รุน่ 8G ใหพ้รอ้ม (Fat16,32 Format)
เก็บขอ้มลู Data Logger ในแบบ Text File โดยแตล่ะบรรทดัคือ  Record เก็บได ้  ลา้นขอ้มลู
เป็น Client เชือมตอ่ Wifi เขา้กบั Access Point ตามทีตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งสะดวก
มบีรกิาร Sweb ใหฟ้รบีนโลก Internet  สามารถเก็บขอ้มลูและดาวนโ์หลดเป็นไฟลไ์ด ้ซงึรองรบัการเกบ็ขอ้มลูไดถ้งึ  Record
และพเิศษ สามารถตงั Alarm เตอืนผา่นไลนไ์ด้
มรีะบบฐานเวลา โดยเชอืมเวลาจาก Cloud ทาํใหไ้ดเ้วลาทีเทียงตรงมาก
ม ี7-Segment LED แสดงตวัเลข  หลกั  บรรทดั แสดงคา่และสถานะตา่ง ๆ ไดค้รบถว้น
มปีุ่มบนหนา้ปัด  ตวัเพอืเลือกดคูา่และทดสอบการทาํงานตา่ง ๆ
มขีวั RS485 และขวั RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใชง้านไดด้ว้ยปุ่ มกด (สีฟ้า) อยูภ่ายในเครอืง
คณุสมบตักิารสือสารคอื Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
สาํหรบัดสูถานะการทาํงานตา่ง ๆ   และมคีาํสงัเพอือาํนวยความสะดวกในการใชง้านไดด้ว้ย
การตงัคณุสมบตัทิาํไดส้ะดวกดว้ยการใสเ่ป็นขอ้มลูในไฟล ์config.txt ในแผน่ SD-Card ไดเ้ลย

ใชไ้ฟเลียง 220VAC กาํลงัไฟเพยีง 2W
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# AB-17W จะตอ้งใส ่SD-Card ไวเ้สมอ และจะตอ้งมีไฟล ์CONFIG.TXT ไวเ้พอืกาํหนดคณุสมบตัติา่ง ๆ
# ขอ้ความในไฟล ์CONFIG.TXT จะเป็นไดด้งันี

name=smicro กาํหนดชือ Wifi ตามสถานทีทีจะใชง้าน หรอืทีเรียกวา่ SSID นนัเอง
pass=12345678 กาํหนด password สาํหรบัชอื SSID ทีใชง้าน
ipad=192.168.1.50 กาํหนด Fix-IP ของตวัเอง
gate=192.168.1.1 กาํหนด Gateway IP ของระบบทีเชือมตอ่
subn=255.255.255.0 กาํหนด Subnetmask ของระบบ
host=www.smicrothai.com กาํหนด Host ใน Cloud-Internet ทีจะเชอืมตอ่ดว้ย
line=/_ap-17w/sweb_link.php กาํหนดรายละเอียดเพมิเตมิของการเชือมตอ่ไปยงั Host
user=customer กาํหนดชือ user ของการเชือมตอ่ไปยงั Host

ซงึเป็นชือทีลกูคา้กาํหนดไดเ้อง (ดรูายละเอียดในหวัขอ้ตอ่ไป)
node=1 กาํหนดหมายเลข Node ใหก้บัเครอืง
intv=3 กาํหนดระยะเวลาการเก็บขอ้มลู ซงึทาํได ้  รูปแบบ

 = ทกุ ๆ  นาที
 = ทกุ ๆ  นาที
 = ทกุ ๆ  นาที
 = ทกุ ๆ  นาที
 = ทกุ ๆ  นาท ี(หรอืทกุชวัโมง)

sens=sht15 กาํหนดหวัวดั Temp,Humi ทีจะใชง้าน ซงึมีได ้  รุน่ระบเุป็นชอื
ดงันี sht15 , dht22 และ ds18b20

ทีเสียบ SD-Card อยูที่ภายในบอรด์ ขวัสาํหรบั Sensor

ขวั RS485 อยูใ่นเครอืง ภาพรวมภายในบอรด์
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# เครืองจะทาํการเก็บขอ้มูลลงใน SD-Card เสมอ ส่วนการส่งขอ้มูลขึน Cloud-Internet สามารถเลือกใชง้านหรือไม่ก็ได้
ถา้ไมต่อ้งการใชง้านก็ไมจ่าํเป็นตอ้งระบ ุ  บรรทดัแรกไฟล ์CONFIG.TXT เลย (name ถึง user)

# กรณีใช้งานเก็บข้อมูลลง SD-Card เท่านัน เครื องจะไม่สามารถเชื อมระบบนาฬิกากับ Cloud ได้ เพราะฉะนัน
จะมกีารเรมิตน้วนั,เวลาใหเ้ป็นดงันี  วนัที  เดอืน  ปี  และเวลา : :

# สาํหรบับรรทดั ipad,gate,subn อาจไม่ตอ้งระบุก็ได ้ ทงันีจะตอ้งเขือมตอ่กบั Wifi ทีมีการจ่าย ip ใหโ้ดยอตัโนมตัิ (Wifi
สว่นใหญ่จะกาํหนดไวแ้บบนอียูแ่ลว้)

# กรณีระบกุารเชือมตอ่กบั Wifi ไว ้  แตไ่มส่ามารถ Connect ได ้อาจดว้ยปัญหาเฉพาะของสถานที เชน่สญัญาน Wifi หรอืตวั
Access Point (หรอืตวั Router) หรอืแมก้ระทงัสญัญาณ Internet ภายนอกจากผูใ้หบ้รกิารมีปัญหา  เครอืงก็จะยงัคงทาํงาน
เก็บขอ้มลูลง SD-Card ไปตามปกติ

# การเก็บขอ้มลูจะอา้งองิตามเวลานาฬกิาดว้ย เชน่ ถา้ตงัระยะเก็บขอ้มลูทกุ ๆ  นาที  เครอืงก็จะเก็บเป็น :  :  :
อะไรทาํนองนี  จะไมใ่ชเ้วลาแบบ Relative ทาํนอง :  :  :  ทงันีเพือใหก้ารดขูอ้มลูเป็นไปในทศิทางเดียวกนัหมด
กรณีมหีลาย ๆ  Node ก็จะดขูอ้มลูเปรยีบเทียบกนัไดอ้ยา่งสะดวก

# ถา้ตอ่ RS485 เขา้กบัคอม แลว้ดผูา่นโปรแกรม Hyper Terminal ก็จะเห็นการทาํงานตา่ง ๆ ไปดว้ย รวมทงัจะใชค้าํสงัเพอืดู
สถานะและขอ้มลูตา่ง ๆ  ไดต้ามตอ้งการ

# เมือเปิดเครอืง จะมขีบวนการตา่ง ๆ  ตามลาํดบัดงันี ...

==== แสดงผา่น RS485 ==== ==== LED บรรทดั  ==== ==== LED บรรทดั  ====
AB-17W v2.0 17U 2.0
SD-Card and CONFIG.TXT ... OK
Power Delay XX d_XX

เครอืงจะหนว่งเวลา  วินาที (xx คอืวินาทีนบัถอยหลงั)
เผือกรณีไฟฟา้ดบั จะตอ้งรอเวลาให ้Wifi มคีวามพรอ้มก่อน
จงึจะเรมิทาํการเชือมตอ่ สามารถกดปุ่มทีบอรด์เพอืขา้มได ้(กดคา้งหนอ่ย)

#################### UIFI C_
STA-CONNECTED UIFI C_OK
Sync NTP-Time ... OK SYnC t_OK
11/07/2020 16:33:08

เขา้สูก่ารทาํงานปกติ
จะแสดงเวลาและคา่ Temp,Humi ทกุ ๆ  นาที  แสดงคา่ TTT.T (อณุหภมู)ิ แสดงคา่ HH.H (ความชืน)
11/07/2020 16:34 T=025.3 H=48.1
11/07/2020 16:35 T=025.4 H=47.9 ถา้กดปุ่ ม S (Show) ก็จะเปลียนเป็นแสดง เวลา,วนั,เดอืน ดงันี

แสดงคา่ HH.MM (ชวัโมง,นาที) แสดงคา่ DD.MM (วนั,เดือน)

ถา้กดปุ่ม S อีกทีก็จะเปลียนเป็นแสดง จาํนวน Record
ในไฟล ์datalog.txt ทีอยูใ่น SD-Card ดงันี
r_XX XXXX (ตวัเลข  หลกั)

และถา้กดปุ่ม S อีกที ก็จะวนกลบัไปแสดงอณุหภมิูและความชืน

เมอืถึงเวลาทีจะเก็บขอ้มลู
SAVE SD S_SD (Save SD) S_CD (Send Cloud)
SEND DATA S_OK (สง่ไดเ้รยีบรอ้ย)
#OK S_Er (ไมส่ามารถสง่ได)้
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# นอกจากการทาํงานปกตแิลว้ ยงัมีปุ่ ม A และ B เพือการดคูา่และทดสอบ Cloud ดงันี

# เมือกด A เครอืงจะแสดงคา่ IP ทีเชือมตอ่กบั Wifi และตวัแปรตา่ง ๆ ดงันี (แสดงไปทีละ Page)

XXX_ คา่ IP ตวัเลข  ชดุแรก

XXX_

_XXX คา่ IP ตวัเลข  ชดุทา้ย

_XXX

n_XX แสดงหมายเลข node (ทีตงัไวด้ว้ยไฟล ์config.txt)

t__X แสดงหมายเลข intv (ทีตงัไวด้ว้ยไฟล ์config.txt)

# เมือกด B เครอืงจะทาํการตรวจสอบการสือสารกบั Cloud ดงันี

CHCK แสดงใหท้ราบวา่กาํลงัทดสอบ

C_ รอการตอบกลบัจาก Cloud

และจะแสดงผลดงันี

C_OK สือสารไดเ้รยีบรอ้ย

C_Er ไมส่ามารถสือสารได้

# ทงัปุ่ ม A และ B จะใชเ้วลาการทาํงานพอควร กรณีทีกดแลว้ บงัเอญิผา่น ณ เวลาทีจะบนัทกึและสง่ขอ้มลูไปยงั Cloud พอดี

ก็จะถือวา่ขา้มเวลานนัไปเลย

# การสง่ขอ้มลูขนึ Cloud-Internet นนั  จะกระทาํในรูปแบบ http protocal แบบ GET ทงันีจะผสมผสานกบัคา่ทีตงัไวด้ว้ย เชน่ถา้ตงั

host=www.smicrothai.com line=/_ap-17w/sweb_link.php user=test และ node=1 เมือสง่ขอ้มลูจรงิ จะมรูีปแบบเป็นดงันี

GET /_ap-17w/sweb_link.php?user=test&node=1&date=YYMMDD&time=HHMM

&temp=xxx.x&humi=xx.x HTTP/1.1

Host: www.smicrothai.com

# กรณีผูใ้ชท้าํ Web ดว้ยตวัเอง ก็สามารถใชรู้ปแบบดงักลา่วเพอืนาํขอ้มลูไปเก็บที Server ไดต้ามตอ้งการ ทงันีผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํ

ส่วนเชือมต่อเรือง ฐานเวลาจาก Server และการทดสอบการเชือมต่อไว้ดว้ย โดยรายละเอียดเหล่านีให้ติดต่อกับเรา

เพือจะไดส้ง่ตวัอยา่งโปรแกรมบน Web ใหต้อ่ไป

# หรอืจะใชบ้รกิาร Sweb ของเอสไมโคร ก็สามารถเรยีกโปรแกรมที www.smicrothai.com/_ab-17w ได ้ ซงึตอ้งติดตอ่กบัเรา

เพือเปิดบรกิารกอ่น โดยระบ ุuser และ password เพือการเขา้ถงึ  บรกิาร Sweb ของ Smicro เป็นบรกิารฟร ีโดยใหเ้ก็บขอ้มลู

ไดไ้มเ่กิน  Records (ทกุ Node รวมกนั) ทงันีถา้ตอ้งการเพมิคณุสมบตัเิพมิขนึ ก็สามารถตดิตอ่กบัเราได้
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# AB-17W จะกาํหนดชอืไฟลส์าํหรบัเก็บขอ้มลูเป็น DATALOG.TXT เสมอ

# โดยแตล่ะบบรรทดัของไฟลคื์อ  Record ของขอ้มลู ซงึจะมรูีปแบบดงันี

Node|DD/MM/YY|HH:MM|TTT.T|HH.H

Node คือหมายเลข Node ทีกาํหนดจากไฟล ์CONFIG.TXT

DD/MM/YY คือวนั,เดือน,ปี ทีเก็บขอ้มลู (ปี ค.ศ.  หลกั)

HH:MM คือเวลาทีเก็บขอ้มลู

TTT.T และ HH.H คือขอ้มลู Temp,Humi

(ถา้มคีา่เป็น —.- และ —.- แสดงวา่ไมมี่ขอ้มลู หรือตวั Sensor มปัีญหา)

# กรณีไมไ่ดใ้ชง้าน Wifi ซงึจะทาํใหไ้มส่ามารถตงัเวลาผา่น Internet ไดน้นั  เครอืงจะกาํหนดวนัเวลาเรมิตน้เป็นวนัที / /

(ปี ) และเวลา : :  ทงันีเพือใหส้ะดวกในการอา้งองิขอ้มลู

# การดงึและเสียบ SD-Card เขา้กบั Socket ทีอยูภ่ายในเครอืงนนั ใหก้ระทาํเมอืปิดไฟเลียงเทา่นนั

# แผน่ Micro-SD-Card รองรบัไดส้งูสดุทีขนาด 32G

AB-17W นอกจากจะแสดงขอ้มลูตา่ง ๆ ทาง RS485 (ขวัเขียว) หรอื RS232-TTL (ขวั  Pin) ไดแ้ลว้ ยงัสามารถรบัคาํสงัไดด้ว้ย

คณุสมบตักิารสือสารคอื Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชดุคาํสงัทีใชจ้ะเป็นแบบ Ascii Command โดยสง่คาํสงัไป

แลว้ AB-17W จะตอบกลบัมาเสมอ  สามารถทดลองคาํสงัไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทาํงานบนเครอืงคอมพวิเตอร์

เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  คาํสงัจะมรูีปแบบดงันี ...

:c\r

: คือรหสันาํหนา้ (0x3A)

c คือคาํสงัเป็นตวัเลข หรอืตวัอกัษรตวัเดียว และอาจมหีรอืไมมี่ขอ้มลูตดิตามมาก็ได้

\r คอืรหสัลงทา้ย (0x0D)

ทังหมดมี  คาํสังซึงจะสรุปได้ตามตารางต่อไปนี  ในวงเล็บ (R) หมายถึงคาํสังทีส่งไป และ (T) คือข้อมูลทีตอบกลับ

โดยจะแสดงเป็นตวัอยา่งสมมตุเิพอืใหเ้ขา้ใจ  ตวัคาํสงัจะแสดงแบบไมใ่สร่หสัลงทา้ย \r เพือใหด้สูบายตา
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(R) :Z Check (Show Model)

(T) AB-17W vx.x แสดงรุน่ของสนิคา้และหมายเลข Version ของ Firmware

(R) :1 List File

(T) DATALOG.TXT|480| แสดงรายชอืไฟลพ์รอ้มนามสกลุ (เฉพาะโฟวเดอร ์/ Root) รวมทงัแสดง

(T) CONFIG.TXT|120| จาํนวน Byte ของไฟลด์ว้ย โดยแสดงบรรทดัละไฟล ์ และเมอืครบแลว้จะ

(T) OK ลงทา้ยดว้ย OK อีกที

(R) :2TEST.TXT Remove File

(T) OK,ER ลบไฟลอ์อกจาก SD-Card ถา้เรยีบรอ้ยก็จะสง่ OK กลบัมา แตถ่า้

ไมส่าํเรจ็ เชน่ไมมี่ไฟลนี์อยู ่ก็จะสง่ ER

(R) :7TEST.TXT Show File

(T) TEXT-LINE1,ER สาํหรบัแสดงขอ้ความในไฟลท์งัหมดในคราวเดียว และจะลงทา้ยดว้ย EN

(T) TEXT-LINE2,ER ถา้มีปัญหาใด ๆ  ในการแสดง ก็จะสง่ ER กลบัมาในแตล่ะบรรทดัดว้ย

(T) EN

(R) :W Wifi Status

แสดงสถานะของ Wifi ตามทีเป็นจรงิ (แสดงตวัอยา่งขอ้ความ  กรณี)

(T) STA-CONNECTED|smicro|12345678|192.168.4.2|192.168.4.1|255.255.255.0|

คือใชง้านปกตแิบบ Station ตามดว้ยขอ้มลู name,pass,ipad,gate และ subn

(T) OFF|

คือไมใ่ชง้าน Wifi (คือไมก่าํหนดอะไรในไฟล ์CONFIG.TXT หรอืกาํหนดแตไ่มส่ามารถ Connect ได)้

(R) :V Variable Status

แสดงขอ้มลูตวัแปรตา่ง ๆ  ทีมาจากไฟล ์CONFIG.TXT

(T) www.smicrothai.com|/_ab-17w/sweb_link.php|test|3|dht22|1|

คือแสดง host,line,user,node,sens และ intv


