AB-17W

v2.0 (2020)

Temp & Humi Data Logger

www.smicrothai.com

AB-17W คือเครืองวัดอุณหภูมิ และความชืน ซึงเลือกหัววัดแบบดิจติ อลได้ถงึ รุน่ (วัดในบรรยากาศ) สามารถเก็บข้อมูลแบบ
Data Logger ลงในแผ่น Micro-SD-Card ได้ และยังเชือมต่อ Wifi เพือส่งข้อมูลไปยัง Cloud-Internet ได้ดว้ ย ตังเวลาได้ทกุ ๆ
, , , , นาที ตังคุณสมบัตไิ ด้งา่ ยด้วยไฟล์ CONFIG.TXT ทีอยูใ่ น SD-Card เหมาะสําหรับการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล
ในราคาทีสุดแสนประหยัด


















เลือกใช้กบั หัววัดแบบดิจติ อลได้ รุน่ (วัดในบรรยากาศ ความละเอียด . ) ดังนี
SHT15 ... Temp -40 ถึง องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH (แม่นยําที - )
DHT22 ... Temp -40 ถึง องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH (แม่นยําที - )
DS18B20 ... Temp -55 ถึง องศาเซลเซียส (วัดความชืนไม่ได้)
มีชอ่ งเสียบ Micro-SD-Card อยูภ่ ายในเครือง มีแผ่นรุน่ 8G ให้พร้อม (Fat16,32 Format)
เก็บข้อมูล Data Logger ในแบบ Text File โดยแต่ละบรรทัดคือ Record เก็บได้ ล้านข้อมูล
เป็ น Client เชือมต่อ Wifi เข้ากับ Access Point ตามทีต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
มีบริการ Sweb ให้ฟรีบนโลก Internet สามารถเก็บข้อมูลและดาวน์โหลดเป็ นไฟล์ได้ ซึงรองรับการเก็บข้อมูลได้ถงึ
และพิเศษ สามารถตัง Alarm เตือนผ่านไลน์ได้
มีระบบฐานเวลา โดยเชือมเวลาจาก Cloud ทําให้ได้เวลาทีเทียงตรงมาก
มี 7-Segment LED แสดงตัวเลข หลัก บรรทัด แสดงค่าและสถานะต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
มีปมุ่ บนหน้าปัด ตัวเพือเลือกดูคา่ และทดสอบการทํางานต่าง ๆ
มีขวั RS485 และขัว RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใช้งานได้ดว้ ยปุ่ มกด (สีฟา้ ) อยูภ่ ายในเครือง
คุณสมบัตกิ ารสือสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
สําหรับดูสถานะการทํางานต่าง ๆ และมีคาํ สังเพืออํานวยความสะดวกในการใช้งานได้ดว้ ย
การตังคุณสมบัตทิ าํ ได้สะดวกด้วยการใส่เป็ นข้อมูลในไฟล์ config.txt ในแผ่น SD-Card ได้เลย
ใช้ไฟเลียง 220VAC กําลังไฟเพียง 2W

Record
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ทีเสียบ SD-Card อยูท่ ภายในบอร์
ี
ด

ขัว RS485 อยูใ่ นเครือง

ขัวสําหรับ Sensor

ภาพรวมภายในบอร์ด


# AB-17W จะต้องใส่ SD-Card ไว้เสมอ และจะต้องมีไฟล์ CONFIG.TXT ไว้เพือกําหนดคุณสมบัตติ า่ ง ๆ
# ข้อความในไฟล์ CONFIG.TXT จะเป็ นได้ดงั นี
name=smicro
pass=12345678
ipad=192.168.1.50
gate=192.168.1.1
subn=255.255.255.0
host=www.smicrothai.com
line=/_ap-17w/sweb_link.php
user=customer
node=1
intv=3

sens=sht15

กําหนดชือ Wifi ตามสถานทีทีจะใช้งาน หรือทีเรียกว่า SSID นันเอง
กําหนด password สําหรับชือ SSID ทีใช้งาน
กําหนด Fix-IP ของตัวเอง
กําหนด Gateway IP ของระบบทีเชือมต่อ
กําหนด Subnetmask ของระบบ
กําหนด Host ใน Cloud-Internet ทีจะเชือมต่อด้วย
กําหนดรายละเอียดเพิมเติมของการเชือมต่อไปยัง Host
กําหนดชือ user ของการเชือมต่อไปยัง Host
ซึงเป็นชือทีลูกค้ากําหนดได้เอง (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)
กําหนดหมายเลข Node ให้กบั เครือง
กําหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล ซึงทําได้ รูปแบบ
= ทุก ๆ นาที
= ทุก ๆ นาที
= ทุก ๆ นาที
= ทุก ๆ นาที
= ทุก ๆ นาที (หรือทุกชัวโมง)
กําหนดหัววัด Temp,Humi ทีจะใช้งาน ซึงมีได้ รุน่ ระบุเป็ นชือ
ดังนี sht15 , dht22 และ ds18b20
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# เครืองจะทําการเก็บข้อมูลลงใน SD-Card เสมอ ส่วนการส่งข้อมูลขึน Cloud-Internet สามารถเลือกใช้งานหรือไม่ก็ได้
ถ้าไม่ตอ้ งการใช้งานก็ไม่จาํ เป็ นต้องระบุ บรรทัดแรกไฟล์ CONFIG.TXT เลย (name ถึง user)
# กรณี ใ ช้ ง านเก็ บข้อมู ลลง SD-Card เท่ า นั น เครื องจะไม่ สามารถเชื อมระบบนาฬิ ก ากั บ Cloud ได้ เพราะฉะนั น
จะมีการเริมต้นวัน,เวลาให้เป็ นดังนี วันที เดือน ปี
และเวลา : :
# สําหรับบรรทัด ipad,gate,subn อาจไม่ตอ้ งระบุก็ได้ ทังนีจะต้องเขือมต่อกับ Wifi ทีมีการจ่าย ip ให้โดยอัตโนมัติ (Wifi
ส่วนใหญ่จะกําหนดไว้แบบนีอยูแ่ ล้ว)
# กรณีระบุการเชือมต่อกับ Wifi ไว้ แต่ไม่สามารถ Connect ได้ อาจด้วยปัญหาเฉพาะของสถานที เช่นสัญญาน Wifi หรือตัว
Access Point (หรือตัว Router) หรือแม้กระทังสัญญาณ Internet ภายนอกจากผูใ้ ห้บริการมีปัญหา เครืองก็จะยังคงทํางาน
เก็บข้อมูลลง SD-Card ไปตามปกติ
# การเก็บข้อมูลจะอ้างอิงตามเวลานาฬกิ าด้วย เช่น ถ้าตังระยะเก็บข้อมูลทุก ๆ นาที เครืองก็จะเก็บเป็ น :
:
:
อะไรทํานองนี จะไม่ใช้เวลาแบบ Relative ทํานอง :
:
: ทังนีเพือให้การดูขอ้ มูลเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหมด
กรณีมหี ลาย ๆ Node ก็จะดูขอ้ มูลเปรียบเทียบกันได้อย่างสะดวก
# ถ้าต่อ RS485 เข้ากับคอม แล้วดูผา่ นโปรแกรม Hyper Terminal ก็จะเห็นการทํางานต่าง ๆ ไปด้วย รวมทังจะใช้คาํ สังเพือดู
สถานะและข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
# เมือเปิ ดเครือง จะมีขบวนการต่าง ๆ ตามลําดับดังนี ...
==== แสดงผ่าน RS485 ====
AB-17W v2.0
SD-Card and CONFIG.TXT ... OK
Power Delay XX

####################
STA-CONNECTED
Sync NTP-Time ... OK
11/07/2020 16:33:08

==== LED บรรทัด ====
17U

==== LED บรรทัด ====
2.0

d_XX
เครืองจะหน่วงเวลา วินาที (xx คือวินาทีนบั ถอยหลัง)
เผือกรณีไฟฟ้าดับ จะต้องรอเวลาให้ Wifi มีความพร้อมก่อน
จึงจะเริมทําการเชือมต่อ สามารถกดปุ่ มทีบอร์ดเพือข้ามได้ (กดค้างหน่อย)
UIFI
C_
UIFI
C_OK
SYnC
t_OK

เข้าสูก่ ารทํางานปกติ
จะแสดงเวลาและค่า Temp,Humi ทุก ๆ นาที แสดงค่า TTT.T (อุณหภูม)ิ แสดงค่า 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 ถ้ากดปุ่ ม S (Show) ก็จะเปลียนเป็นแสดง เวลา,วัน,เดือน ดังนี
แสดงค่า HH.MM (ชัวโมง,นาที) แสดงค่า DD.MM (วัน,เดือน)
ถ้ากดปุ่ ม S อีกทีกจ็ ะเปลียนเป็นแสดง จํานวน Record
ในไฟล์ datalog.txt ทีอยูใ่ น SD-Card ดังนี
r_XX
XXXX (ตัวเลข หลัก)
และถ้ากดปุ่ ม S อีกที ก็จะวนกลับไปแสดงอุณหภูมแิ ละความชืน
เมือถึงเวลาทีจะเก็บข้อมูล
SAVE SD
SEND DATA
#OK

S_SD (Save SD)
S_OK (ส่งได้เรียบร้อย)
S_Er (ไม่สามารถส่งได้)

S_CD (Send Cloud)
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# นอกจากการทํางานปกติแล้ว ยังมีปมุ่ A และ B เพือการดูคา่ และทดสอบ Cloud ดังนี
# เมือกด A เครืองจะแสดงค่า IP ทีเชือมต่อกับ Wifi และตัวแปรต่าง ๆ ดังนี (แสดงไปทีละ Page)
XXX_
XXX_

ค่า IP ตัวเลข ชุดแรก

_XXX
_XXX

ค่า IP ตัวเลข ชุดท้าย

n_XX
t__X

แสดงหมายเลข node (ทีตังไว้ดว้ ยไฟล์ config.txt)
แสดงหมายเลข intv (ทีตังไว้ดว้ ยไฟล์ config.txt)

# เมือกด B เครืองจะทําการตรวจสอบการสือสารกับ Cloud ดังนี
CHCK
C_
C_OK
C_Er

แสดงให้ทราบว่ากําลังทดสอบ
รอการตอบกลับจาก Cloud
และจะแสดงผลดังนี
สือสารได้เรียบร้อย
ไม่สามารถสือสารได้

# ทังปุ่ ม A และ B จะใช้เวลาการทํางานพอควร กรณีทกดแล้
ี
ว บังเอิญผ่าน ณ เวลาทีจะบันทึกและส่งข้อมูลไปยัง Cloud พอดี
ก็จะถือว่าข้ามเวลานันไปเลย


# การส่งข้อมูลขึน Cloud-Internet นัน จะกระทําในรูปแบบ http protocal แบบ GET ทังนีจะผสมผสานกับค่าทีตังไว้ดว้ ย เช่นถ้าตัง
host=www.smicrothai.com line=/_ap-17w/sweb_link.php user=test และ node=1 เมือส่งข้อมูลจริง จะมีรูปแบบเป็ นดังนี
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
# กรณีผใู้ ช้ทาํ Web ด้วยตัวเอง ก็สามารถใช้รูปแบบดังกล่าวเพือนําข้อมูลไปเก็บที Server ได้ตามต้องการ ทังนีผูใ้ ช้จะต้องทํา
ส่วนเชื อมต่อเรื อง ฐานเวลาจาก Server และการทดสอบการเชื อมต่อไว้ดว้ ย โดยรายละเอี ยดเหล่ านี ให้ติดต่อกับเรา
เพือจะได้สง่ ตัวอย่างโปรแกรมบน Web ให้ตอ่ ไป
# หรือจะใช้บริการ Sweb ของเอสไมโคร ก็สามารถเรียกโปรแกรมที www.smicrothai.com/_ab-17w ได้ ซึงต้องติดต่อกับเรา
เพือเปิ ดบริการก่อน โดยระบุ user และ password เพือการเข้าถึง บริการ Sweb ของ Smicro เป็ นบริการฟรี โดยให้เก็บข้อมูล
ได้ไม่เกิน
Records (ทุก Node รวมกัน) ทังนีถ้าต้องการเพิมคุณสมบัตเิ พิมขึน ก็สามารถติดต่อกับเราได้
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# AB-17W จะกําหนดชือไฟล์สาํ หรับเก็บข้อมูลเป็ น DATALOG.TXT เสมอ
# โดยแต่ละบบรรทัดของไฟล์คอื Record ของข้อมูล ซึงจะมีรูปแบบดังนี
Node|DD/MM/YY|HH:MM|TTT.T|HH.H
Node คือหมายเลข Node ทีกําหนดจากไฟล์ CONFIG.TXT
DD/MM/YY คือวัน,เดือน,ปี ทีเก็บข้อมูล (ปี ค.ศ. หลัก)
HH:MM คือเวลาทีเก็บข้อมูล
TTT.T และ HH.H คือข้อมูล Temp,Humi
(ถ้ามีคา่ เป็ น —.- และ —.- แสดงว่าไม่มขี อ้ มูล หรือตัว Sensor มีปัญหา)
# กรณีไม่ได้ใช้งาน Wifi ซึงจะทําให้ไม่สามารถตังเวลาผ่าน Internet ได้นนั เครืองจะกําหนดวันเวลาเริมต้นเป็ นวันที / /
(ปี
) และเวลา : : ทังนีเพือให้สะดวกในการอ้างอิงข้อมูล
# การดึงและเสียบ SD-Card เข้ากับ Socket ทีอยูภ่ ายในเครืองนัน ให้กระทําเมือปิ ดไฟเลียงเท่านัน
# แผ่น Micro-SD-Card รองรับได้สงู สุดทีขนาด 32G


AB-17W นอกจากจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ทาง RS485 (ขัวเขียว) หรือ RS232-TTL (ขัว Pin) ได้แล้ว ยังสามารถรับคําสังได้ดว้ ย
คุณสมบัตกิ ารสือสารคือ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชุดคําสังทีใช้จะเป็ นแบบ Ascii Command โดยส่งคําสังไป
แล้ว AB-17W จะตอบกลับมาเสมอ สามารถทดลองคําสังได้โดยใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์
เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด คําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r
: คือรหัสนําหน้า (0x3A)
c คือคําสังเป็ นตัวเลข หรือตัวอักษรตัวเดียว และอาจมีหรือไม่มขี อ้ มูลติดตามมาก็ได้
\r คือรหัสลงท้าย (0x0D)
ทังหมดมี คําสังซึ งจะสรุ ปได้ตามตารางต่อไปนี ในวงเล็ บ (R) หมายถึงคํา สังที ส่งไป และ (T) คือข้อมูลที ตอบกลับ
โดยจะแสดงเป็ นตัวอย่างสมมุตเิ พือให้เข้าใจ ตัวคําสังจะแสดงแบบไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
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(R) :Z
(T) AB-17W vx.x

Check (Show Model)
แสดงรุน่ ของสินค้าและหมายเลข Version ของ Firmware

(R) :1
(T) DATALOG.TXT|480|
(T) CONFIG.TXT|120|
(T) OK

List File
แสดงรายชือไฟล์พร้อมนามสกุล (เฉพาะโฟวเดอร์ / Root) รวมทังแสดง
จํานวน Byte ของไฟล์ดว้ ย โดยแสดงบรรทัดละไฟล์ และเมือครบแล้วจะ
ลงท้ายด้วย OK อีกที

(R) :2TEST.TXT
(T) OK,ER

Remove File
ลบไฟล์ออกจาก SD-Card ถ้าเรียบร้อยก็จะส่ง OK กลับมา แต่ถา้
ไม่สาํ เร็จ เช่นไม่มไี ฟล์นอยู
ี ่ ก็จะส่ง ER

(R) :7TEST.TXT
(T) TEXT-LINE1,ER
(T) TEXT-LINE2,ER
(T) EN

Show File
สําหรับแสดงข้อความในไฟล์ทงหมดในคราวเดี
ั
ยว และจะลงท้ายด้วย EN
ถ้ามีปัญหาใด ๆ ในการแสดง ก็จะส่ง ER กลับมาในแต่ละบรรทัดด้วย

(R) :W

Wifi Status
แสดงสถานะของ Wifi ตามทีเป็ นจริง (แสดงตัวอย่างข้อความ กรณี)

(T) STA-CONNECTED|smicro|12345678|192.168.4.2|192.168.4.1|255.255.255.0|
คือใช้งานปกติแบบ Station ตามด้วยข้อมูล name,pass,ipad,gate และ subn
(T) OFF|
คือไม่ใช้งาน Wifi (คือไม่กาํ หนดอะไรในไฟล์ CONFIG.TXT หรือกําหนดแต่ไม่สามารถ Connect ได้)
(R) :V

Variable Status
แสดงข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ทีมาจากไฟล์ CONFIG.TXT

(T) www.smicrothai.com|/_ab-17w/sweb_link.php|test|3|dht22|1|
คือแสดง host,line,user,node,sens และ intv
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