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EM-SHT31 คือบอร์ดวัดอุณหภูมหิ รือความชืน ใช้ Sensor แบบดิจติ อล สําหรับการวัดค่าในบรรยากาศ อ่านข้อมูลได้ผา่ นการสือสาร
RS485 และมี I/O Digital อีก Bit ทีควบคุมผ่านทาง RS485 ได้ดว้ ย เลือกรูปแบบคําสังได้ทงแบบ
ั
Smart Ascii Command หรือ
ModBus รวมทังมีโหมด Smart-Steam เพือส่งข้อมูลเข้าคอม หรือต่อกับ Display โดยตรง เลือกเพิมตัวแสดงผลแบบ 7-Segment
LED (สินค้า EM-D08A,B) เพือแสดงค่า Temp,Humi ณ จุดวัดได้ดว้ ย ตังคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ได้งา่ ยด้วย Dip-Switch 8 ตัว ประยุกต์ใช้
งานต่าง ๆ ได้หลากหลายและสะดวกสุดสุด


















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATMega328 ความถี Xtal 16 MHz
มี LED สีเหลืองแสดงสถานะต่าง ๆ และ LED แสดงไฟเลียง Power
มีขวั Pin เป็ น I/O Digital อีก Bit ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
มีขวั Pin สําหรับต่อกับ EM-D08A,B (ตัว LED 8 หลัก) เพือแสดงค่าอุณหภูมิ และความชืน
มีพอร์ท RS485 เพือการดูคา่ อุณหภูมหิ รือความชืน รวมทังควบคุม I/O Digital ผ่านการสือสารกับคอมพิวเตอร์ได้ รวมทัง
สามารถต่อพ่วงกันหลาย ๆ บอร์ดบนสาย RS485 เดียวกันได้ และเลือกสือสารกับแต่ละบอร์ดด้วยการตัง Address แตกต่างกันไป
คุณสมบัตกิ ารสือสาร RS485 คือ Baud-Rate=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
เลือกใช้ชดุ คําสังแบบ Sac (Smart Ascii Command) หรือ ModBus ก็ได้ หรือใช้โหมด Smart-Steam เพือส่งค่า Temp,Humi
ออกทุก ๆ วินาทีกไ็ ด้ (ใช้แสดงตัวเลขระยะไกล และขนาดใหญ่ได้)
หัววัดแบบดิจติ อลรุน่ SHT31 วัดค่าในบรรยากาศ ความละเอียด . ... วัดอุณหภูมทิ ี - ถึง + C ความคลาดเคลือน
+/- 0.3 C และวัดความชืนได้ในช่วง - %RH ความคลาดเคลือน +/- %RH
สามารถตังค่า Calibrate ได้ท ังอุณหภูมิและความชื น โดยเป็ นค่าลบหรือบวกก็ ได้ เพื อชดเชยหัววัดแต่ละตัวที อาจ
มีคา่ แตกต่างกันไปบ้าง
ใช้ไฟเลียง - 24V AC/DC กินกระแสเพียง mA หรือ mA กรณีมีตวั แสดงผล LED
ขนาดบอร์ด x 47 mm (ไม่รวมส่วนยืนของหัว Sensor)
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เมือจ่ายไฟเข้าบอร์ด LED สีเหลืองจะกระพริบ ครัง จากนันจะพร้อมทํางานตามโหมดทีตังไว้ทนั ที
กรณีเสียบแผงแสดง Display ไว้ ช่วงเปิดเครืองจะแสดงคําว่า SHt31 x.x (x.x คือ Firmware Version)
LED สีเหลืองจะแสดงสถานะการสือสาร โดยในโหมด Sac หรือ Modbus จะกระพริบตามจังหวะทีมีการสือสารคําสังเข้ามา
และตัวบอร์ดจะส่งข้อมูลกลับไป
ส่วนโหมด Smart Steam (Display) ก็จะกระพริบทุก ๆ วินาที ตามจังหวะทีมีการส่งข้อมูลออกไป
กรณีเสียบแผงแสดง Display ไว้ ก็จะแสดงข้อมูลเป็ นค่าอุณหภูมิ ttt.t และความชืน hh.h
การตัง Dip-Switch ทัง ตัวจะเป็ นดังนี
Dip1

Off=ไม่ใช้คา่ Calibrate , On=ใช้คา่ Calibrate
(ดูการตัง Calibrate ในหัวข้อ ชุดคําสังทาง RS485 แบบ SAC)

Dip2

Off=ไม่ตอ้ งมี Preamble , On=มี Preamble
สําหรับโหมด Smart Steam (Display)

Dip3 , Dip4
OFF , OFF
OFF , ON
ON , OFF
ON , ON

กําหนดโหมดใช้งานสําหรับ RS485
โหมด SAC (Smart Ascii Command)
โหมด Modbus (RTU-Binary)
โหมด Smart Steam
โหมด Smart Steam สําหรับ Display ขนาดใหญ่

Dip5 , Dip6 , Dip7 , Dip8
OFF , OFF , OFF ,OFF
OFF , OFF , OFF ,ON
OFF , OFF , ON , OFF
OFF , OFF , ON , ON
OFF , ON , OFF , OFF
OFF , ON , OFF , ON
OFF , ON , ON , OFF
OFF , ON , ON , ON

กําหนดหมายเลข Address ของบอร์ด (แบบ BCD)
Address 0x00
Address 0x01
Address 0x02
Address 0x03
Address 0x04
Address 0x05
Address 0x06
Address 0x07

ON , OFF , OFF ,OFF
ON , OFF , OFF ,ON
ON , OFF , ON , OFF
ON , OFF , ON , ON
ON , ON , OFF , OFF
ON , ON , OFF , ON
ON , ON , ON , OFF
ON , ON , ON , ON

Address 0x08
Address 0x09
Address 0x10
Address 0x11
Address 0x12
Address 0x13
Address 0x14
Address 0x15
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สําหรับ RS485 โหมด Smart Steam และ Smart Steam Display นัน เครืองจะส่งข้อมูลออกมาทุก ๆ วินาที โดยไม่ตอ้ งรอรับคําสัง
ใด ๆ ทังนี Smart Steam จะพิเศษกว่าการ Steam ทัวไป คือจะมีการตรวจสอบสัญญาณของ RS485 ก่อนทําการส่ง
คือถ้าสายสัญญาณมีขอ้ มูลวิงอยู่ เครืองจะรอจนกว่าจะว่าง แล้วจึงทําการส่งข้อมูลออก นันหมายความว่า จะไม่มกี ารชนกันของข้อมูล
ถึ งแม้จะต่อพ่วง EM-SHT31 กันหลาย ๆ บอร์ดบนสาย RS485 เดี ยวกัน และนี ถื อว่ าเป็ นจุดเด่นของ EM-SHT31 นี
สําหรับรูปแบบของข้อมูลจะเป็ นรหัส Ascii ทังหมดดังนี
:@xxSttt.thh.h\r

: รหัสนําหน้า
@ รหัสนําค่า Address
xx คือเลข Address ของบอร์ดตาม Dip5-8
S คือรหัสคําสัง
ttt.t ค่าอุณหภูมิ
hh.h ค่าความชืน
\r รหัสจบท้าย (คือ 0x0d)

กรณี Dip2=ON ก็จะทําให้มีอกั ษร ### ( ตัว) นําหน้ามาก่อนเครืองหมาย : ทังนีสําหรับการสือสารทีอาจจะมีสญ
ั ญาณรบกวนสูง
หรือแปลงเป็ นคลืน RF อีกที การมีอกั ษรใด ๆ นําหน้าไปก่อน จะทําให้ขอ้ มูลมีความเสถียรมากยิงขึน สําหรับโหมด Smart Steam
Display นัน ก็จะมีปรับเปลียนรูปแบบเล็กน้อยดังนี
:@xx1tt.thh.h\r

ต่างกันตรงอักษร S จะเปลียนเป็น
และ ttt.t จะเหลือเพียง tt.t (ลดไป หลัก)
ทังนีเพือให้สอดคล้องกับรหัสคําสังของสินค้า Smicro
ซึงจะสามารถนํามาต่อพ่วงได้อย่างสะดวกนันเอง


คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ Sac Protocal คือ Smart
Ascii Command สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์ เพือการทดสอบคําสังได้ทนั ที
เพราะมีเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

:@aac\rสําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด
: คือรหัสนําหน้า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็ นตัวเลข หรือตัวอักษรตัวเดียว
\r คือรหัสลงท้าย (0x0D)
@ คือรหัสเพิมเติม (0x40) กรณีใช้งานแบบมี Node Address
aa คือหมายเลข Node Address ซึงเป็ น Ascii แบบ bcd 01-99
ตัวอย่างเช่นถ้าหมายเลข aa=37 รหัส Ascii ก็คอื 0x33 และ 0x37
Sac เป็ น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็ น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสัง
โดยถ้าเป็ นการใช้งานบอร์ดเดียว ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย เมือส่งคําสังไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลับมา
ด้วยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ เสมอ และถ้าใช้พ่วงกันหลาย ๆ บอร์ด ก็ให้ตงั Node Address แต่ละบอร์ดแตกต่างกันไป
และก็ใช้คาํ สังรูปแบบ :@aac\r ซึงเฉพาะบอร์ดทีมี Node Address ตรงกับ aa เท่านันทีจะตอบสนองกลับ
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ชุดคําสังจะสรุปได้ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ซึงความหมายหลักการใส่ Option คือการ “เขียนค่า” (write)
หรือเป็นทางเลือกต่าง ๆ และการไม่ใส่คอื การ “อ่านค่า” (read) นันเอง รูปแบบคําสังในวงเล็บ (R) หมายถึง รับข้อมูลจากตัวแม่
และ (T) หมายถึงข้อมูลทีส่งกลับไปยังตัวแม่
——————————————————————————————————————————————————
(R) :1[R]
(T) [Txxx.x_Hxx.x]
(T) Txxx.x_Hxx.x
Read Temp & Humi ... สําหรับอ่านค่าอุณหภูมิ และความชืน ณ ขณะนัน โดย xxx.x คือค่าอุณหภูมิ ซึงแสดงค่าติดลบได้ดว้ ย
ส่วน xx.x คือค่าความชืน ทัง ค่าจะเป็ นค่าทีผ่านการบวก,ลบกับค่า Calibrate แล้ว (ทีกําหนดด้วยคําสัง : ) ถ้าใส่ตวั อักษร R
ก็จะแสดงเป็ น บรรทัด โดยบรรทัดแรกจะเป็ นค่าทีอ่านได้จากหัว Sensor โดยตรง ส่วนบรรทัดทีสองจะเป็นค่าทีผ่านการบวก,ลบ
Calibrate แล้ว
——————————————————————————————————————————————————
(R) :2[xxx]
(T) xxx[OK]
Read/Write I/O ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าให้กบั I/O ทีขัว Pin โดย xxx คือสถานะ Logic ของ IO1,IO2,IO3 ตามลําดับ
ทังนีเมือเปิ ดเครือง สถานะของ I/O ทังหมดจะเป็ น ซึงจะเหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ในแบบ Active Low
———————————————————————————————————————————————————
(R) :3[Txxx.x_Hxxx.x]
(T) Txxx.x_Hxxx.x[OK]
Read/Write Calibrate ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่า Calibrate ของอุณหภูมิและความชืน ซึงก็คือค่าทีนําไปบวกหรือลบ
โดยตรงกับค่าทีอ่านได้จาก Sensor เลย เพราะฉะนันคําสัง : นีจึงสามารถใส่คา่ ติดลบได้ดว้ ย ข้อสังเกตคือค่า Hxxx.x จะมี
หลักหน้าจุด ซึงแตกต่างจากค่าทีอ่านได้จากคําสัง : ทีมี หลักหน้าจุด
———————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
(T) EM-SHT31 vX.X
Show Model / Version & Self-Test ... สําหรับแสดงชือสินค้า และรุน่ ของ Firmware เป็ น vX.X และถ้าใส่ ! จะหมายถึงเข้าระบบ
Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซ่อม (ถ้ามี)
———————————————————————————————————————————————————
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คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ ModBus (RTU-Binary)
ซึ งเป็ นมาตรฐานที ใช้กันโดยทั วไปในแวดวงอุตสาหกรรม ทั งนี EM-SHT31 จะเป็ นตัว Slave คื อเมื อมี คาํ สั งเข้ามา
ก็จะตอบกลับไปให้พร้อมกับข้อมูล ทังนีจะรับคําสังแบบ Fix ตายตัว ไม่ได้ยดึ หยุน่ ให้ปรับตัวแปรต่าง ๆ ได้ตอ้ งการ ซึงจะมี Format
เป็ นตัวเลข Hex มาตรฐานดังนี
( ) คําสังอ่านค่า Temp,Humi
รับคําสัง (R)

XX 04 00 00 00 02 ZZ ZZ
XX คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Read Analog Input Register)
คือตําแหน่งตัวแปรทีจะอ่าน (
Coil/Register Numbers)
คือจํานวน Register ทีจะอ่าน
ZZ ZZ คือค่า CRC Checksum ตามมาตรฐานของ ModBus

ส่งข้อมูลกลับ (T)

XX 04 04 AA AA BB BB ZZ ZZ

XX คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Read Analog Input Register)
คือความยาวของข้อมูลทีจะตามมา
AA AA คือข้อมูล Temp (ค่า Integer 16 บิท)
BB BB คือข้อมูล Humi (ค่า Integer 16 บิท)
ค่า AA AA และ BB BB เป็ นตัวเลข Integer x 10 รองรับค่า Temp ติดลบด้วย
เช่น ถ้าได้คา่ Temp=275 จะหมายถึง . องศา
หรือถ้าได้คา่ Humi=642 จะหมายถึง . %RH
ZZ ZZ คือค่า CRC Checksum ตามมาตรฐานของ ModBus
( ) คําสังเขียนค่าให้ I/O
รับคําสัง (R)

XX 05 00 AA BB 00 ZZ ZZ
XX คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Force Single Coil)
AA คือ I/O ทีจะกําหนดค่า 00=IO1 01=IO2 02=IO3
BB คือ Logic ทีจะกําหนดให้เป็ น = FF=0
ZZ ZZ คือค่า CRC Checksum ตามมาตรฐานของ ModBus

ส่งข้อมูลกลับ (T)

เหมือนข้อมูลรับทุกประการ
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