


AB-208 คือนาฬกิาจบัเวลา (Stop-Watch)  เลือกโหมดการทาํงานได ้  แบบ คอืแบบมาตรฐาน Start/Stop หรอืแบบกดจบัปลอ่ยหยดุ

Push-Pull หรอื Skip คือมปีุ่ม Start/Stop คนละจดุกนั  โดยเลือกให ้Reset ทีจดุ Start หรอื Stop ก็ได ้... จบัเวลาไดถ้งึ  ชวัโมง

 นาที  วินาที และแสดงความละเอียดที /  วินาที สามารถตงัคา่ Target Time เพือให ้Relay ทาํงานไดเ้มอืถึงคา่

ตงัใหแ้สดงผลแบบ Auto หรอืแบบตายตวัเป็น hh-mm-ss ได ้  มชีดุคาํสงัเพอืการสือสารทาง RS485 รองรบัการดหูรอืตงัคา่ได้

รวมทงัขยายตวัเลขขนาดใหญ่ผา่นทาง RS485 ไดด้ว้ย

ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์82E54AS2 ความถี Clock 11.0592 MHz
ตวัเลข 7-Segment LED ความสงู .  นวิ  จาํนวน  หลกั  สามารถตงัปรบัความสวา่งได ้  ระดบั ( - ) ใชภ้ายในอาคาร
(In-Door)
ปุ่ มกด  ตวัเพือการตงัค่า และมี DC Input แบบ Opto-Isolate จาํนวน  จุดอยู่ภายใน เพือการต่อปุ่ มกดภายนอก
โดยเดนิสายระยะไกลได้
ม ีRelay ให ้  ตวั Contact แบบ NO,NC ใชก้บั  VAC 5A ได้
มเีสียง Beep จาก Buzzer เพอืตอบสนองการทาํงานตา่ง ๆ
ม ีDip-Switch (Option) เพือการตงัคา่ Address ได ้(สามารถตงัผา่นชดุคาํสงั RS485 ไดด้ว้ย)
มพีอรท์ RS485 เพือการสือสาร รองรบัชดุคาํสงัแบบ Smart Ascii-Command เพือการดหูรอืตงัคา่ได้
ใชไ้ฟเลียง  VAC กาํลงัไฟเพียง 3W

ขนาดเคส  x 130 mm และความหนา  mm
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1/100  Sec Stop-Watch

AB-208
v2.0 (2020)



ภาพแผงวงจรภายใน

บรเิวณขวั Input เพอืตอ่กบัปุ่มกดภายนอก
และขวัขยาย IO ภายใน

บรเิวณขวั Relay และ RS485 พอรท์สือสาร




สาํหรบัการตงัโหมด จะตอ้งกดปุ่ม S(Set) คา้งไว ้จากนนัใหเ้ปิดเครอืง รอประมาณ  วนิาทีแลว้จงึปลอ่ยมอื เครอืงจะเขา้สูก่ารตงัคา่ให้

ซงึการตงัคา่จะใชปุ้่มคอื  (S)Set = เลือนตอ่ไป  (A)Adjust = เปลียนตวัเลขแบบทีละหลกั (B)Back = ถอยกลบั  ที Display

จะแสดงดงันี

bt _ 888 _ X Bright คือใหต้งัคา่ความสวา่งของตวัเลข (คา่เรมิตน้ = )

SM _____ X Set Mode คือโหมดการทาํงาน -  (คา่เรมิตน้ = )

0 = Start / Stop

1 = Push / Pull

2 = Skip-1

3 = Skip-2

รายละเอยีดอา่นไดจ้ากหวัขอ้ตอ่ไป

AF _____ X Auto/Fix คือตงั 0=Auto 1=Fix คือวธีิการแสดงเวลา (คา่เรมิตน้ = )

Auto คือถา้เวลา <  นาที จะแสดงเป็น MM-SS-XX

(XX คือ /  วนิาที) แตถ่า้มากกวา่นนัก็จะเป็น HH-MM-SS

แตถ่า้ตงั Fix จะแสดงเป็น HH-MM-SS เทา่นนั

dE _____ X Display Extention คือตงัคา่ -  เพอืการตอ่ตวัเลขใหญท่าง RS485

(คา่เรมิตน้ = )

 = ไมใ่ชก้ารขยายตวัเลข

 = แสดงเป็น HHMMSS

 = แสดงเป็น HH.MM.SS (มีจดุขนั)

 = แสดงเป็น HH:MM:SS (มี Colon ขนั)

 = แสดงเป็น HH-MM-SS (มขีีดขนั เหมือนบนหนา้ปัดหลกั)

ตวัเลขทีแสดงจะเหมือนกบับนหนา้ปัด คอืถา้ตงั Auto ไว ้ชว่ง <  นาที

ก็จะแสดงเป็น MM-SS-XX ไปดว้ย การขยายตวัเลขใหญ่นี อาจจะใสต่วัเลข

นอ้ยกวา่ได ้เชน่ ถา้ตงัแสดงเป็น HHMMSS แตถ่า้ใสต่วัเลขเพยีง  หลกั

ก็จะเหน็เพยีง HHMM เทา่นนั  ซงึทาํใหย้ดึหยุน่และปรบักบังานไดห้ลากหลาย

XX - XX - XX ตงัคา่ Target Time เป็น HH-MM-SS (คา่เรมิตน้ = - - )

เมือการจบัเวลามาถงึคา่ทีตงัไว ้ Relay จะเป็น On

สว่นการจบัเวลาก็ยงัคงดาํเนนิตอ่ไป  Relay จะกลบั

เป็น Off เมือทาํการ Reset เวลาเทา่นนั

เมือตงัคา่ตามตอ้งการแลว้  เครอืงจะสง่เสียง Beep พรอ้มเกบ็ขอ้มลูลงในตวัชพิ  และเขา้สูก่ารจบัเวลาตอ่ไป ในระหวา่งการตงัคา่

ถา้ไมมี่การกดปุ่มใด ๆ  เกนิ  นาที เครอืงกจ็ะถือวา่ยกเลิก และกลบัเขา้สูก่ารจบัเวลาตอ่ไปดว้ย
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ปกตแิลว้ เมอืเปิดเครอืงใชง้าน เครอืงจะแสดงขอ้ความเรมิตน้ชวัขณะดงันี

208  x.x-M โดย x.x คอื Version ของ Firmware สว่น M คือหมายเลขโหมดทีตงัไว้

00 - 00 - 00 จากนนัก็จะเขา้สูก่ารจบัเวลาและพรอ้มใชง้านทนัที

สาํหรบัโหมดการทาํงานจบัเวลา ทตีงัไดเ้ป็น -  นนั จะมตีารางการทาํงานดงันี

         โหมด การใชง้าน Input-1 หรอื Input-2 หรอื

ปุ่ม (S)Set ปุ่ม (A)Adjust

0 Start/Stop Reset / Hold Start / Stop (Toggle)

1 Push-Pull Reset Push (Start) / Pull (Stop)

2 Skip-1 Stop Reset / Start

3 Skip-2 Stop / Reset Start

นอกจากการกดปุ่ ม (S)Set และ (A)Adjust  แลว้ ยงัสามารถต่อกับปุ่ มภายนอกไดด้ว้ย คือต่อกับ Input-1 และ Input-2

ดว้ยขวัไขน๊อตทีอยูภ่ายในเครอืง โดยตอ่กบัขา IN และ GND ซงึตอ่สายระยะไกลไดถ้งึ  เมตร และยงัตอ่กบั Sensor แบบ NPN

ทีใชไ้ฟเลียง 12VDC ไดด้ว้ย  ทงันีการตอ่ผ่าน Input-1 และ Input-2 นีจะไม่มีเสียง Beep เหมือนกับการกดปุ่ มทีหนา้ปัด

รายละเอียดการทาํงานแตล่ะโหมดเป็นดงันี

โหมด  จะเหมอืนนาฬกิาจบัเวลาทวัไป ฃือกด (A) ก็จะ Start การจบัเวลา กดอีกครงัคือ Stop และถา้กด (S) ก็เป็นการ Reset เวลา

และในขณะทีกาํลงัจบัเวลาอยู ่ ถา้กด (S) จะหมายถงึ Hold คือแสดงคา่ขณะนนัคา้งไว ้ แตภ่ายในยงัคงจบัเวลาตอ่ไป  เมอืกด (S)

อีกครงัจะกลบัมาแสดงเวลาทีจบัอยู่

โหมด  เป็น Push-Pull คอืกด (A) ฃา้งก็ Start และเมือปลอ่ยก็ Stop  ถา้กดอีกทีก็จบัเวลาตอ่ได ้ สว่นการกด (S) คือ Reset เวลา

โหมด  คือตอ้งกด (A) เพือ Reset และ Start ในเวลาเดียวกนั (เรมิจบัใหมเ่สมอ)  และตอ้งไปกด (S) เพือ Stop

โหมด  คือตอ้งกด (A) เพอื Start เทา่นนั และไปกด (S) เพือ Stop และในระหวา่ง Stop ถา้กด (S) อีกครงัก็เป็นการ Reset

แตถ่า้ยอ้นกลบัไปกด (A) ก็สามารถจบัเวลาตอ่ได้

การแสดงเวลาบน Display ถา้ตงัเป็น Auto ก็จะแสดงค่า นาที-วินาที- / วินาที ก่อนเสมอ และเมือถึง  นาทีขึนไป

ก็จะเปลียนมาแสดงเป็น  ชวัโมง-นาที-วินาที  แตถ่า้ตงัเป็น Fix ก็จะแสดงเป็น  ชวัโมง-นาที-วนิาที เทา่นนั
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RS485 ใชค้ณุสมบตักิารสือสารเป็น Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1  โดยชดุคาํสงัทีใชจ้ะเป็นแบบ Sac Protocal

คือ Smart Ascii Command  สามารถใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทาํงานบนเครอืงคอมพวิเตอร ์ เพอืการทดสอบคาํสงัไดท้นัที

เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  ชดุคาํสงัจะมาจากคอมพวิเตอร ์หรอืบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอรก็์ได ้ โดยมรูีปแบบ

ดงันี ...

:c\r สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงชดุเดียว

:@aac สาํหรบัใชง้านแบบม ีNode Address คอืใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  ชดุแสดงผล

: คือรหสันาํหนา้ (0x3A)

c คือรหสัคาํสงัเป็นตวัเลข หรอืตวัอกัษรตวัเดยีว

\r คอืรหสัลงทา้ย (0x0D)

@ คือรหสัเพมิเตมิ (0x40) กรณีใชง้านแบบม ีNode Address

aa คือหมายเลข Node Address ซงึเป็น Ascii แบบ bcd 01-99

ตวัอยา่งเชน่ถา้หมายเลข aa=37 รหสั Ascii กคื็อ 0x33 และ 0x37

(ความจรงิ aa รองรบัเลข Hex ฐานสิบหก แตแ่นะนาํใหใ้ชเ้ป็น bcd เพือใหด้เูขา้ใจไดง่้าย)

Sac เป็น Protocal ทีทาํใหใ้ชง้านแบบตวัเดียวก็ได ้หรอืพว่งกนัเป็น Network ก็ได ้ โดยทาํการตงั Node Address ไดจ้ากชดุคาํสงั

:X  หรอื Dip-Switch ภายในเครอืง  โดยถา้เป็นการใชง้านบอรด์เดียว  ก็สามารถใชรู้ปแบบ :c\r ใชง้านไดเ้ลย  เมือสง่คาํสงัไปแลว้

บอรด์จะตอบสนองกลบัมาดว้ยขอ้มลูหรือขอ้ความใด ๆ เสมอ  และถา้ใชพ้่วงกันหลาย ๆ บอรด์  ก็ใหต้งั Node Address

แตล่ะบอรด์แตกตา่งกนัไป  และก็ใชค้าํสงัรูปแบบ :@aac\r  ซงึเฉพาะบอรด์ทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบสนองกลบั

ชดุคาํสงัของ AB-208 จะสรุปไดต้ามตารางต่อไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหสัลงทา้ย \r

เพือใหด้สูบายตา  สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถึง Option คือเลือกใสห่รอืไมใ่สก็่ได ้ ซงึความหมายสว่นใหญก็่คอื  การใส ่Option

คือการ “เขียนคา่” (write)  และการไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)  ถา้ใน Option มทีางเลือกหลายแบบ  ก็จะขนัดว้ยอกัษร | อีกที

ในวงเลบ็ (RX) หมายถงึเครอืงเป็นฝ่ายรบัขอ้มลู และ (TX)  หมายถงึเครอืงเป็นฝ่ายสง่ขอ้มลู

รูปแบบคาํสงั การใชง้าน
——————————————————————————————————————————————————

(RX) :1 Read Time

(TX) hh:mm:ss:xx อา่นคา่จบัเวลา ณ ขณะนนั xx คือ /  วนิาที

——————————————————————————————————————————————————

(RX) :2[rxxxx] Read/Write Input/Output (I/O)

(TX) rxxxxyy[OK] อา่นหรอืเขียนคา่ใหก้บั Input/Output บนบอรด์ภายใน

r คือ relay (0=off 1=on)

xxxx คือ I/O ผา่นขวั  Pin และ  Pin คือ P10 P11 P12 P27 (0=5V 1=0V)

yy คอืสถานะของ Input-1 และ Input2 ( =ไมก่ด =กด) โดยอา่นไดเ้ทา่นนั
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รูปแบบคาํสงั การใชง้าน
——————————————————————————————————————————————————

(RX) :3[bmad-hhmmss] Read/Write Config

(TX) bmad-hhmmss[OK] อา่นหรอืเขียนการตงัคา่ตา่ง ๆ  (เหมอืนกบัการตงัคา่ทางหนา้ปัด)

b คอืคา่ความสวา่งของ Display (0-9)

m คอื Mode (0-3)

a คือ Auto/Fix (0,1)

d คอื Display Extention (0-4)

hhmmss คือเวลาเปา้หมาย ชวัโมง,นาที,วินาที

ในกรณี Write เครอืงจะทาํการ Re-Boot เครอืงใหใ้หมด่ว้ย

——————————————————————————————————————————————————

(RX) :X[aa] Read/Write Node Address

(TX) aa[OK] aa คือคา่ Address 01-99 (bcd)

——————————————————————————————————————————————————

(RX) :Y[aaaa] Checksum or Dump Flash

(TX) ขอ้ความตา่ง ๆ สาํหรบัแสดงคา่ Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถกุตอ้ง

และถา้ใส ่aaaa คอืเลข hex ของ address ภายใน จะเป็นการแสดงคา่ขอ้มลูใหด้ดูว้ย

คือขอ้มลูใน Flash ของตวั MCU นนัเอง  โดยจะแสดงเป็นจาํนวน  Byte

——————————————————————————————————————————————————

(RX) :Z[!] Show Model / Version & Self-Test

(TX) ขอ้ความตา่ง ๆ ถา้ใส ่! จะหมายถงึเขา้ระบบ Self-Test

หมายเหต ุ... สาํหรบัสินคา้ของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คาํสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทาํนองเดียวกนัเสมอ


ถา้ไมส่ะดวกในการตงั Address ผา่นคาํสงัทาง RS485 (:X)  ก็เลือกตงั Address ดว้ย Dip-Switch ภายในเครอืงได ้ โดยใชห้ลกัการ

ดงันี ...

Dip1 ... ถา้ On คือ +

Dip2 ... ถา้ On คือ +

Dip3 ... ถา้ On คือ +

Dip4 ... ถา้ On คือ +

ตวัอยา่งเชน่ ... Dip1=On Dip4=On นอกนนั Off ... Address = 09

หรอืเชน่ ... Dip2=On Dip3=On Dip4=On นอกนนั Off ... Address = 07

หรอืเชน่ ... Dip1=On Dip2=On นอกนนั Off ... Address = 12

กรณีตงั Dip1-4 เป็น Off ทงัหมด  ความหมายคอืไมมี่การตงัจาก Dip-Switch นนัเอง  ซงึยงัคงใช ้Address จากการตงัผา่น

คาํสงั :X ไดต้ามปกติ




AB-208 มรีะบบทดสอบตวัเอง เพอืใชใ้นขบวนการผลติรวมถงึงานตรวจซอ่มดว้ย การเขา้โหมดทดสอบตวัเอง  ทาํไดด้ว้ยการกดปุ่ม

(A)Adjust คา้งไว้แล้วจึงเปิดเครือง  รอประมาณ  วินาทีแล้วจึงปล่อยมือ  เครืองจะเข้าโหมดทดสอบให้ทันที  โดยมี

ประเดน็การทดสอบดงัน ี...

1> ทีแผง Display จะแสดงแตล่ะขีดวนไปเรือย ๆ  เพอืดวูา่ตดิครบทกุขีดหรอืไม่

2> และทกุ ๆ รอบของการแสดงขีด จะมเีสียง Beep พรอ้มทงัเปิดปิดตวั Relay ชว่งสนั ๆ ดว้ย

3> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้ Input-1 มกีารกดปุ่ม (บนบอรด์หรอืภายนอก) จะแสดงเลข  คา้งไว้

4> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้ Input-2 มกีารกดปุ่ม (บนบอรด์หรอืภายนอก) จะแสดงเลข  คา้งไว้

5> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้กด (S)Set จะแสดงเลข  ฃา้งไว้

6> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้กด (A)Adjust จะแสดงเลข  ฃา้งไว้

7> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้กด (B)Back จะแสดงเลข  ฃา้งไว้

8> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้ Dip-1 เป็น On จะมผีลตอ่ P10 ใหมี้สญัญาณพลัซ์

9> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้ Dip-2 เป็น On จะมผีลตอ่ P11 ใหมี้สญัญาณพลัซ์

10> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้ Dip-3 เป็น On จะมผีลตอ่ P12 ใหมี้สญัญาณพลัซ์

11> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้ Dip-4 เป็น On จะมผีลตอ่ P27 ใหมี้สญัญาณพลัซ์

หมายเหต ุ... Dip1-4 จะมีผลโดยตรงกบั P14 P15 P16 P17 ดว้ย คือตอ่ถงึกนัโดยตรง
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