คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

ET-I2C IN8/OUT8

ET-I2C IN8/OUT8 เป็ นบอร์ ดขยาย I/O ผ่าน I2C Bus โดยภายในบอร์ ดจะมีทงั . Input แบบ
OPTO สําหรับเชื8อมต่อกับ Sensor ต่างๆซึง8 รองรับทังการใช้
.
งานกับ Sensor แบบ NPN และ PNP และ
Relay Output แบบ NO/COMMON/NC สําหรับใช้ ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอีก Mช่อง
โดยในการเชื8อมต่อ I2C Bus เพื8อควบคุมการทํางานของบอร์ ดนันสามารถเชื
.
8อมต่อผ่าน I2C Bus แบบ TTL
5V หรื อ I2C Bus Long Length สําหรับการสื8อสารระยะไกลถึง 20เมตร ได้ อีกด้ วย

คุณสมบัต ขิ องบอร์ ด
 มี 8 Port Output Relay 1 Contact : NO/COMMON/NC (3A Contact Rating) ควบคุมอิสระ
ผ่านชิพ PCF8574 สามารถเลือกกําหนด Address ได้ อิสระ 8 ตําแหน่ง
 มี 8 Port OPTO Input สามารถเลือก Input Type ได้ ทงแบบ
ั.
NPN(Sink) และ PNP(Source)
ตรวจสอบสถานะผ่าน PCF8574A สามารถเลือกกําหนด Address ได้ อิสระ 8 ตําแหน่ง
 มี 1 Channel I2C Long Length Bus Driver รองรับการสื8อสาร I2C ระยะไกลถึง 20เมตร
 มี 1 Port 5V I2C Bus แบบ RJ11 6Pin Male
 มี Switching Regulate 5V/1A ใช้ ได้ กบั แรงดัน Input สูงสุด 35V พร้ อม LDO Regulate 3.3V/1A
 ขนาด PCB Size 10.5cm x 19cm รองรับการติดตัง. ADAPTER RAIL DIN35 และกล่อง DIN
บริ ษัท อีทีที จํากัด

หน้ า 1

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

การใช้ งานระบบสื&อ สาร I2C Bus
บอร์ ด ET-I2C IN8/OUT8 จะออกแบบให้ มีขวสั
ั . ญญาณสําหรับเชื8อมต่อกับ I2C Bus ไว้ n แบบ
โดยแต่ละแบบจะมีระดับสัญญาณทางไฟฟ้าต่างกัน อุปกรณ์ที8จะนํามาเชื8อมต่อด้ วยต้ องมีระดับสัญญาณ
ทางไฟฟ้าระดับเดียวกันด้ วย เช่น I2C Bus 5V ก็ต้องเชื8อมต่อกับอุปกรณ์ที8มี I2C Bus 5V เหมือนกันด้ วย
หรื อ I2C Bus Long Length ก็ต้องเชื8อมต่อกับบอร์ ดที8มี I2C Bus Long Length เหมือนกันด้ วย ส่วนการ
เขียนโปรแกรมสําหรับติดต่อสื8อสารกับอุปกรณ์ I2C ไม่วา่ จะเป็ น I2C Bus 5V หรื อ I2C Bus Long Length
ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี8ยนแปลง
 PCF8574 เป็ นชิพ I2C Output ใช้ ควบคุมการทํางานของ Relay Output ขนาด M ช่อง เชื8อมต่อกับ
บอร์ ดผ่านทางระบบบัส I2C Bus 3.3V
 PCF8574A เป็ นชิพ I2C Input ใช้ อา่ นค่าสถานะของ OPTO Input ขนาด Mช่อง เชื8อมต่อกับบอร์ ด
ผ่านทางระบบบัส I2C Bus 3.3V
 I2C Bus Long Length ใช้ สําหรับในกรณีที8ต้องเชื8อมต่อกับ I2C Bus แบบ Long Length เพื8อให้
ได้ ระยะทางในการสื8อสารที8มีระยะทางไกลถึง noเมตร ได้ โดยใช้ สาย Twisted pair CAT5E มี
ขัวต่
. อเป็ นแบบ RJ45 8Pin
 I2C Bus 5V ใช้ สําหรับเชื8อมต่อกับอุปกรณ์ I2C Bus ที8ทํางานด้ วยระดับแหล่งจ่าย +5V มีขวต่
ั. อ
เป็ นแบบ RJ11 6Pin

I2C Bus Long Length

I2C Bus 5V

ตารางแสดง การจัด สัญญาณขัว6 I2C Bus แบบต่ างๆ
บริ ษัท อีทีที จํากัด

หน้ า 2

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

รู ป แสดง ตัวอย่ างสาย I2C แบบต่ างๆ

บริ ษัท อีทีที จํากัด

หน้ า 3

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8
การใช้ งาน OPTO-Input
วงจรภาค OPTO-Input ของบอร์ ด ET-I2C IN8/OUT8 จะมีจํานวน Mชุด โดยแต่ละชุดทํางานอิสระ
แยกจากกัน และมี Jumper สําหรับเลือกรู ปแบบของ Input ได้ ทงแบบ
ั.
NPN(Sink) และ PNP(Source)
รองรับแรงดัน Input ขนาด 12V สามารถใช้ ได้ กบั Input Sensor ทังแบบ
.
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

หน้ า 4

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

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

หน้ า 5

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

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

หน้ า 6

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

การใช้ งาน Relay Output
บอร์ ด ET-I2C IN8/OUT8 มีวงจร Relay Output แบบ q หน้ าสัมผัส ชนิด NC/COMMON/NO ให้
เลือกใช้ งานจํานวน Mช่อง โดยการควบคุมการทํางานของ Relay จะกระทําผ่าน PCF8574 ซึง8 เมื8อกําหนด
สัญญาณ Output Pin ของ PCF8574 เป็ น LOW จะเป็ นการสัง8 ON Relay และเมื8อ Output Pin ของ
PCF8574 เป็ น HIGH จะเป็ นการสัง8 OFF Relay โดยค่า Default เมื8อเริ8 มต้ นจ่ายไฟให้ บอร์ ด Relay ทุกช่อง
จะเป็ น OFF ทังหมดเสมอ
.
ตัดปั ญหา Output ทํางานเองตอนเริ8 มต้ นจ่ายไฟให้ เครื8 องเริ8 มต้ นทํางานครัง. แรก
โดยบอร์ ด ET-I2C IN8/OUT8 qชุด จะมี Output Relay จํานวน Mช่อง แต่ละช่องทํางานอิสระต่อกัน โดย
Output แต่ละชุดจะมีขวต่
ั . อแบบ Terminal 5mm ขนาด vPin เป็ นจุดเชื8อมต่อใช้ งาน โดยจะเป็ นจุดต่อ
หน้ าสัมผัส Relay NO/COMMON/NC โดยหน้ าสัมผัสแต่ละชุดสามารถรับกระแสได้ สงู สุด 3แอมป์ โดย
หน้ าสัมผัสจะมีคณ
ุ สมบัตเิ หมือน สวิตช์เปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง8 ในสภาวะปรกติตอนที8 Relay ยังไม่ทํางาน
หน้ าสัมผัสนี .จะยังไม่ตอ่ ถึงกันเหมือนการปิ ดสวิตช์ แต่เมื8อสัง8 ให้ Relay ทํางาน หน้ าสัมผัสนี .จึงจะต่อเข้ าหา
กันเหมือนการเปิ ดสวิตช์ ดังนันเราจึ
.
งสามารถนําหน้ าสัมผัสของ Relay นี .ไปใช้ เปิ ด ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
แทนสวิตช์ได้ เพียงแต่หน้ าสัมผัส Relay นี .จะมีความพิเศษกว่าหน้ าสัมผัสสวิตช์ทวั8 ๆตรงที8 ไม่ต้องใช้ มือกด
เพื8อสัง8 เปิ ด ปิ ด เอง แต่เราสามารถสัง8 เปิ ด ปิ ด สวิตช์นี .ได้ จากโปรแกรมโดยกําหนดเงื8อนไขต่างๆได้ เอง โดย
สามารถสัง8 ON Relay ได้ โดยกําหนด Logic Output ของ PCF8574 ให้ เป็ น LOW และสัง8 OFF Relay ได้
โดยการกําหนด Logic Output ของ PCF8574 ให้ เป็ น HIGH
ในกรณีที8นําหน้ าสัมผัสรี เลย์ไปใช้ เปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าที8มีขนาดพิกดั กระแสสูงๆ

โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ไฟฟ้าที8เป็ นขดลวด เช่น วาล์วไฟฟ้า และ มอเตอร์ ซึง8 อุปกรณ์เหล่านี .จะดึงกระแสผ่านตัวเองในพิกดั
ที8สงู กว่าปรกติ n-vเท่าตัว เพื8อใช้ ในการสตาร์ ทและเริ8 มต้ นทํางาน ซึง8 ในขณะที8 ON และ OFF มักจะเกิดการ
กระชากอย่างรุนแรงผ่านหน้ าสัมผัส ซึง8 จะทําให้ เกิดการอาร์ คและเกิดสัญญาณรบกวนให้ กบั อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆที8ตอ่ ใช้ งานร่ วมกันอยูใ่ นระบบไฟฟ้าเดียวกันได้

ซึง8 เราสามารถลดการกระชากป้องกันการอาร์ คที8

หน้ าสัมผัสนี .ได้ โดยการติดตัง. MOV(Varistor) คร่อมเข้ าไปที8หน้ าสัมผัสได้ โดยที8ไกล้ ๆขัวต่
. อของหน้ าสัมผัส
NO และ COMMON

แต่ละชุดของบอร์ ด ET-I2C IN8/OUT8 ผู้ใช้ สามารถติดตัง. MOV สําหรับป้องกัน

การอาร์ คที8หน้ าสัมผัสเมื8อสัง8 เปิ ด ปิ ด หน้ าสัมผัสได้ ซึง8 สามารถเลือกใช้ MOV ขนาดต่างๆให้ เหมาะสมกับ
ขนาดและประเภทแรงดันไฟฟ้าทํานําไปใช้ งานงานเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าทัง. กระแสตรง และ กระแสสลับ

บริ ษัท อีทีที จํากัด

หน้ า 7

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

รู ป แสดง ตําแหน่ งและวงจรการติด ตัง6 MOV เพื&อ ป้ อ งกัน การอาร์ ค ที&ห น้ าหน้ าสัม ผัส Relay

รู ป แสดง วงจรควบคุม Relay ของบอร์ ด

บริ ษัท อีทีที จํากัด

หน้ า 8

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8
การกําหนด Address I2C ของ PCF8574/A
บอร์ ด ET-I2C IN8/OUT8 สามารถเลือกติดตังชิ
. พ PCF8574 หรื อ PCF8574A สําหรับควบคุมการ
ทํางานของ Relay Output และอ่านสถานะของ OPTO Input ได้ แต่ตามปรกติแล้ วบอร์ ดมาตรฐานจาก อีที
ที จะติดตังชิ
. พเบอร์ PCF8574 สําหรับควบคุม Relay Output และติดตัง. PCF8574A สําหรับอ่านค่า
OPTO Input มาให้ ซึง8 ผู้ใช้ สามารถเลือกกําหนดตําแหน่ง Address การเชื8อมต่อของชิพ ได้ จาก Jumper
A0, A1 และ A2 ภายในบอร์ ด เพื8อให้ มีตําแหน่งการติดต่อสัง8 งานที8ไม่ซํ .ากันได้ M 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

หน้ า 9

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

การใช้ งาน Long Length I2C Bus
ปรกติแล้ วการสื8อสารแบบ I2C Bus ที8ใช้ สญ
ั ญาณทางไฟฟ้าเป็ นแบบ TTL Logic นันจะสามารถ
.
สื8อสารกันได้ ในแผงวงจรเดียวกันหรื อเชื8อมต่อผ่านสายระหว่างบอร์ ดในระยะทางไกล้ ๆเพียงประมาณไม่
เกิน qฟุต หรื อ อย่างไกลสุดไม่ควรเกิน qเมตรเท่านัน. ในงานหลายๆลักษณะมีความจําเป็ นต้ องเชื8อมต่อ
อุปกรณ์ I2C Bus ในระยะทางที8ไกลมากขึ .น เช่นการต่อ Sensor แบบ I2C Bus เพื8อเป็ นการตอบสนองการ
ใช้ งานในหลายๆรูปแบบบอร์ ด ET-I2C IN8/OUT8 จึงออกแบบให้ ภาย I2C Bus มีวงจรภาค Driver แบบ
Long Length เพิ8มขึ .นมาเพื8อให้ สามารถทําการสื8อสารกันโดยผ่านทางสายสัญญาณได้ ไกลมากขึ .นถึง no
เมตรได้ ด้วย โดยเลือกใช้ ชิพ P82B715 ในการแปลงสัญญาณจาก TTL ให้ สามารถส่งได้ ไกลมากขึ .น โดย
อุปกรณ์ปลายทางก็ต้องใช้ ชิพ P82B715 เป็ น Line Driver ด้ วยเช่นเดียวกันจึงจะสามารถติดต่อสื8อสารกัน
ได้ ในระยะทางไกลๆโดยใช้ สายสัญญาณ Twisted pair CAT5E เป็ นสายสัญญาณในการสื8อสาร

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

รูปแสดง การจัดสัญญาณ I2C Long Length กับขัว. RJ45
บริ ษัท อีทีที จํากัด

หน้ า 10

คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8
การเชื8อมต่อบัสแบบ I2C Long Length หลายๆบอร์ ดเข้ าด้ วยกันเป็ นเหมือนระบบเน็ตเวิร์ค
สามารถทําได้ โดยใช้ สาย Twisted Pair (CAT5E) โดยต่อสายมาตรฐานเดียวกันกันมาตรฐานที8ใช้ กบั
เครื อข่ายระบบ LAN แบบ Direct ตามมาตรฐาน EIA/TIA T-568B มาใช้ เป็ นสายสื8อสารและแหล่งจ่ายไฟ
Power Supply ให้ กบั อุปกรณ์ในบอร์ ดไปพร้ อมๆกันในสายสัญญาณเส้ นเดียวกันได้ แต่อย่างไรก็ตามใน
กรณีที8จดุ ใช้ งานมีอปุ กรณ์อื8นๆที8ต้องต่อใช้ งานเพิ8มเติมมากกว่าอุปกรณ์ในบอร์ ด และ อุปกรณ์นนมี
ั . ความ
ต้ องการใช้ กระแสมาก ขนาดสายและหน้ าสัมผัสของขัวต่อ RJ45 อาจไม่สามารถรองรับการใช้ การใน
ลักษณะอย่างนี .ได้ ผู้ใช้ จําเป็ นต้ องแยกสายสําหรับใช้ เป็ นคูส่ ายของ Power Supply ในขนาดสายที8รองรับ
พิกดั กระแสไฟฟ้าได้ สงู เพียงพอกับความต้ องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าที8จะใช้ งานเองด้ วย

รูปแสดงผังการเชื8อมต่อ I2C Long Length หลายๆบอร์ ดร่วมกัน โดยใช้ สาย Twisted Pair (CAT5E)

รูปแสดง สายที8ใช้ กบั I2C Long Length (20เมตร)

รูปแสดง ผังการเชื8อมต่อ I2C Long Length หลายๆบอร์ ดร่วมกันเป็ นแบบเครื อข่าย
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คู่ม ือ การใช้ งาน ET-I2C IN8/OUT8

แหล่ งจ่ ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟของบอร์ ด ET-ESP32 RS485 ต้ องการแหล่งจ่ายไฟภายในบอร์ ด 3ขนาด คือ +12V, +5V
และ +3.3V โดยรับแรงดัน DC Input 12V จากภายนอกเข้ ามาผ่านวงจร Regulate เป็ น +5V และ +3.3V
เพื8อจ่ายให้ วงจรต่างๆภายในบอร์ ด โดยแรงดัน DC Input จะรับผ่านเข้ ามาทางขัวต่
. อได้ vจุด คือ
 ขัวต่
. อ Terminal 2 Pin เป็ นขัวต่
. อรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ ามายังบอร์ ด
 ขัว. Connector Wafer 2 Pin เป็ นขัวต่
. อรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ ามายังบอร์ ด
 ขัวต่
. อ RJ45 ของ I2C Long Length เป็ นขัวต่
. อรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ ามายังบอร์ ดและ
จ่ายไฟเลี .ยงผ่านจากบอร์ ดไปยังบอร์ ดอื8นๆที8ตอ่ พ่วงกันผ่านทางขัว. RJ45 ของ I2C Long Length
Terminal 2Pin

Connector 2Pin

RJ45 I2C Long Length

ตารางแสดง ตําแหน่ ง ไฟเลีย6 งวงจรในขัว6 แบบต่ างๆ
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