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FUTURE KIT
วงจรควบคุมอุณหภูมิและความชื้นชุดนี้ ใช้เซ็นเซอร์เบอร์ DHT11 เป็นเซ็นเซอร์ที่อ่านค่าความชื้นและอุณหภูมิ
ในตัวเดียวกัน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
หลายอย่าง เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, โรงเพาะเห็ด, เครื่องฟักไข่ เป็นต้น
¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- ãªˆáËÅ‡§¨‡ÒÂä¿¢¹Ò´ 12 âÇÅ·ì´Õ«ðÕ ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ
§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 150 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì
- ÊÒÁÒÃ¶วัดÍØ³ËÀÙÁÔ ä´éµÑé§áµè 0-50 C +/-2ðC
- ÊÒÁÒÃ¶วัด¤ÇÒÁª×é¹ ä´éµÑé§áµè 20-90% RH +/- 10-15% RH
- แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ 4 รูปแบบ
- มีรีเลย์ตัดต่อได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น แต่ละตัวสามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์
- ตั้งจุดทำงานของอุณหภูมิและความชื้นได้ทั้งด้านสูงและต่ำ
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 2.37 x 4.37 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
ËÑÇã¨¢Í§Ç§¨Ã¹ÕéÍÂÙè·Õèไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ MB95F564 โดยตัวไอซีจะถูกโปรแกรมการทำงานไว้
ภายใน โดยการทำงานจะแยกเป็นส่วนๆ ดังนี้
การทำงานในส่วนอ่านค่า แสดงผล และควบคุมรีเลย์
ตัวเซ็นเซอร์ DHT11 จะส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นมาเข้าที่ขา 9 ของไอซี เพื่อนำค่าที่อ่านได้ มาเปรียบเทียบค่า,
ประมวลผลและส่งค่าแสดงผลต่อไป
สำหรับการแสดงผล ใช้ LED DISPLAY 4 หลัก มีอยู่ 2 ด้าน คือ
1.ด้าน Anode เป็นจุดร่วม มีด้วยกัน 4 หลัก แต่ละขาจะถูกขับดังนี้
ขา 20 ถูกขยายโดย TR1 เพื่อขับหลักที่ 1
ขา 8 ถูกขยายโดย TR2 เพื่อขับหลักที่ 2
ขา 2 ถูกขยายโดย TR3 เพื่อขับหลักที่ 3
ขา 1 ถูกขยายโดย TR4 เพื่อขับหลักที่ 4
2.ด้าน Cathode ขาเซ็กเมนต์ a,f,b,dt,e,d,c และ g ของตัวเลข 0 ถูกขับมาจากขา 12,13,14,15,16,17,18 และขา 19
โดยมี R12-R19 เป็นตัวกำหนดกระแสที่ไหลผ่านแต่ละเซ็กเมนต์
ส่วนควบคุมรีเลย์ของความชื้นจะส่งออกที่ขา 10 ผ่าน R7 ส่งเข้า TR10 เพื่อขยายให้ RELAY1 ทำงาน
ส่วนควบคุมรีเลย์ของอุณหภูมิจะส่งออกที่ขา 11 ผ่าน R5 ส่งเข้า TR11 เพื่อขยายให้ RELAY2 ทำงาน
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´ ¡èÍ¹
à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè§èÒÂ â´ÂãËéàÃÔèÁäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁ
ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé ¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹
à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä´é ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40
ÇÑµµì áÅÐãªéµÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹
µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´
ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ì
การตั้งรูปแบบการแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้น
ให้กดสวิตซ์ SW4 หน้าจอจะแสดง F-1 จนถึง F-4 โดยจะมีอยู่ทั้งหมด 4 รูปแบบ การแสดงผลจะเป็นดังนี้
1.แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสลับกัน (F-1)
2.แสดงค่าความชื้นอย่างเดียว (F-2)
3.แสดงค่าอุณหภูมิอย่างเดียว (F-3)
4.แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นพร้อมกัน (F-4)
ลักษณะการแสดงค่าบนจอแสดงผลแบบที่ 1-3 ให้สังเกตที่ขีดตัวหลัง ตามตัวอย่าง ดังนี้
30.0- ค่าอุณหภูมิ 30oC
35.0_ ค่าความชื้น 35%
ลักษณะการแสดงผลแบบที่ 4 ความชื้น จะแสดงที่หลักร้อยกับหลักพัน ส่วนค่าอุณหภูมิ จะแสดงที่หลักหน่วย
และหลักสิบ ตัวอย่างเช่น 30.35 ค่าความชื้น 35% และค่าอุณหภูมิ 35oC
การตั้งค่า เพื่อสั่งให้รีเลย์ทำงาน
1.กดสวิตซ์ SW1 หน้าจอจะแสดง h--H แล้วหน้าจอจะแสดงค่าความชื้นที่จะสั่งให้รีเลย์ 1 หยุดทำงาน การตั้งค่า
ให้กด
SW2 เพื่อตั้งค่าในหลักสิบ
SW3 เพื่อตั้งค่าในหลักหน่วย
2.กดสวิตซ์ SW1 หน้าจอจะแสดง h--L แล้วหน้าจอจะแสดงค่าความชื้นที่จะสั่งให้รีเลย์ 1 ทำงาน การตั้งค่า ให้
กด SW2 และ SW3
3.กดสวิตซ์ SW1 หน้าจอจะแสดง t--H แล้วหน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิที่จะสั่งให้รีเลย์ 2 หยุดทำงาน การตั้งค่า
ให้กด SW2 และ SW3
4.กดสวิตซ์ SW1 หน้าจอจะแสดง t--L แล้วหน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิที่จะสั่งให้รีเลย์ 2 ทำงาน การตั้งค่า ให้
กด SW2 และ SW3
5.กดสวิตซ์ SW1 หน้าจอจะแสดง ---- กระพริบ 3 ครั้ง โปรแกรมจะออกจากการตั้งค่าและจะกลับไปที่การ
แสดงค่าตามปกติ
การทดสอบ
เมื่อจ่ายไฟเข้าวงจร หน้าจอจะแสดง -SET เพื่อรอให้ตัวเซ็นเซอร์พร้อมที่จะทำงาน หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดง
ค่าอุณหภูมิและความชื้นตามปกติ
1.ทดลอง กดสวิตซ์ SW4 จนกระทั่งหน้าจอแสดง F-4 เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นพร้อมกัน
2.สังเกตค่าอุณหภูมิและความชื้น
3.ทดลองตั้งค่า เพื่อสั่งให้รีเลย์ทำงาน โดยตั้งค่าสั่งให้รีเลย์หยุดทำงาน มากกว่า 1 และสั่งให้รีเลย์ทำงานเท่ากับ
ค่าที่แสดงค่าอยู่ในขณะนั้น เช่น
- สมมติว่าหน้าจอแสดงค่า 40.26 แสดงว่า ขณะนี้ความชื้น 40% และอุณหภูมิ 26oC ให้ตั้งค่าดังนี้
รีเลย์ความชื้นหยุดทำงาน
h-H = 41.0_
รีเลย์ความชื้นทำงาน
h-L = 40.0__
รีเลย์อุณหภูมิหยุดทำงาน
t-H = 27.0_
รีเลย์อุณหภูมิทำงาน
t-L = 26.0
4.เมื่อตั้งเสร็จ รีเลย์ทั้งสองตัวจะทำงาน ให้ทดลองใช้ปากเป่าที่ตัวเซ็นเซอร์ จนค่าความชื้นและอุณหภูมิจะเพิ่ม
ขึ้น สังเกตรีเลย์ทั้งสองตัวจะหยุดทำงาน
การนำไปใช้งาน
เมื่อจ่ายไฟเข้าวงจร หน้าจอจะแสดง -SET เพื่อรอให้ตัวเซ็นเซอร์พร้อมที่จะทำงาน หลังจากนั้น หน้าจอจะ
แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นตามปกติ
จุดต่อ COM กับ NC ของรีเลย์ 1 ใช้สำหรับตัด-ต่ออุปกรณ์ความชื้น เช่น ตัวพ่นหมอกหรือละอองน้ำ
จุดต่อ COM กับ NC ของรีเลย์ 2 ใช้สำหรับตัด-ต่ออุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ฮีตเตอร์
JP1 ใส่จั๊มเปอร์ สำหรับเซ็นเซอร์เบอร์ DHT11
JP2 ไม่ต้องใส่จั๊มเปอร์
หมายเหตุ: ถ้าต้องการให้มีค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 2% ให้เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์เป็นเบอร์ DHT22 หรือ
AM2302 แทนที่ตำแหน่งเดิม โดยขั้นตอนนี้ จะต้องนำแหล่งจ่ายไฟและจั๊มเปอร์ JP1 ออก เมื่อนำไปใช้งาน จะ
สามารถกดสวิตซ์ SW4 เพื่อตั้งค่าหลังจุดทศนิยมได้

Figure 1. The Temperature and Humidity Controller Circuit

TEMPERATURE AND HUMIDITY CONTROLLER
WITH SENSOR
Ç§¨Ã¤Çº¤ØÁÍØ³ËÀÙÁÔ/¤ÇÒÁª×é¹ ¾ÃˆÍÁà«ç¹à«ÍÃ‹

CODE 957

This circuit uses a programmed microcontroller and a precise digital temperature and humidity sensor,
to control and display function. Applications for the FK957 include temperature and humidity control
inmeeting room, living room or bedroom, automatic fan control, over or under temperature and humidity
alarm in broiler sheds, and temperature and humidity control in hatching machined and mushroom houses.
Technical data
- Power supply : 12VDC. @ 150mA (max.)
- Indication and set point range : Temperatureð 0-50ðC ; Humidity 20-90% RH
- Measurement accuracy : Temperature +/-2 C, Humidity +/-10-15% RH
- Can display temperature and humidity 4 types.
- Can set the function of temperature and humidity both upper and lower side.
- Have a relay output controls both temperature and humidity.
- Maximum relay contact loading : 1A.
- PCB board dimension : 2.37 in x 4.37 in.
How to work
The major important of this circuit is the IC microcontroller No.MB95F564. The sensor DHT11 sends
the temperature and humidity measurements to Base 9 of the IC. To be processed and sent out for further
display.
The display on the LED display has two aspects:
(a) The anode is associated with 4 bases.
Base 20 be extended by TR1 for driving the 1st digit.
Base 8 be extended by TR2 for driving the 2nd digit.
Base 2 be extended by TR3 for driving the 3rd digit.
Base 1 be extended by TR4 for driving the 4th digit.
(b) The cathode is associated with 8 bases.
Base 12 be extended by TR12 for driving the segment a.
Base 13 be extended by TR13 for driving the segment f.
Base 14 be extended by TR14 for driving the segment b.
Base 15 be extended by TR15 for driving the segment dt.
Base 16 be extended by TR16 for driving the segment e.
Base 17 be extended by TR17 for driving the segment d.
Base 18 be extended by TR18 for driving the segment c.
Base 19 be extended by TR19 for driving the segment g.
For work in the detention relay is as follows:
- Humidity relay: The voltage at base 10 will be sent to TR10 via R7 to extend RELAY1 function.
- Temperature relay: The voltage at base 11 will be sent to TR11 via R5 to extend RELAY2 function.
PCB assembly
Shown in Figure 2 is the assembled PCB. Starting with the lowest height components first, taking care
not to short any tracks or touch the edge connector with solder. Some tracks run under components, and care
should be taken not to short out these tracks. If the pins will not enter the holes with ease, use a small drill to
slightly enlarge the opening. All components with axial leads should be carefully bent to fit the position on
the PCB and then soldered into place. Make sure that the electrolytic capacitors are inserted the correct way
around. Some components are particularly sensitive to heat ( ie: Transistors, IC's, diodes etc.) extra care
must be taken to only apply the iron for as little time as possible, using a pair of pliers to grip the leads will
help conduct heat away. Trim components leads with wire cutters to prevent excess lengths causing a short
circuit. Now check that you really did mount them all the right way round!
Setting For Display Formats
1.Press SW1, the display shows “h--H” and humidity value. To stop working of the RELAY1. The
settings are as following:
- Press SW2 to set the ten digit.
- Press SW3 to set the first digit.
2.Press SW1, the display shows “h--L” and humidity value. To start working of the RELAY1. Then
press SW2 and SW3 for setting.
3.Press SW1, the display shows “t--H” and temperature value. To stop working of the RELAY2. Then
press SW2 and SW3 for setting.
4.Press SW1, the display shows “t--L” and temperature value. To start working of the RELAY2. Then
press SW2 and SW3 for setting.
5.Press SW1, the display shows “----” and flashes 3 times. The program is set out.
Testing
1.Test the circuit working:
The 12VDC power supply to the circuit, the “-SET” will show. And the display shows the
temperature and normal humidity.
2.Test the setting for Display Formats:
Press SW4 trial until the display shows F--4. To display the temperature and humidity
simultaneously.
3.Test the setting of Relay Working:
(a) Set the figure of temperature and humidity to be higher than the current values slightly (as
shown in 2.) Presumably, the display now shows 26.40. The setting is as follows:
Temperature ralay stops working
t-H = 27.0
Temperature relay function
t-L = 26.0
Humidity relay stops working
h-H = 41.0_
Humidity relay function
h-L = 40.0_
(b) When finished the relay setting, mouthpiece of the sensor. The temperature and humidity values
are rising. Until presets, the two relays will stop working.
Connections
1.Points “COM” and “NC” of RELAY1 is used to control moistness devices such as fog or mist.
2.Points “COM” and “NC” of RELAY2 is used to control heating equipment.
3.Points “BGM” is used to connect the programmer device.
4.JP1 has to be connected, and disconnected JP2.
NOTE: If the FK957 is used for industrial purposes, it is recommended to change the sensor
No.DHT11 is No.DHT22 or No.AM2302 because of more performance (2% error).

NOTE: FUTURE BOX FB04 is suitable for this kit.

Figure 2. Circuit Assembling
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