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3 Inch Smart Clock

AB-305
v2.0 (2019)



AB-305 คือนาฬิกาดิจิตอลที มีความเที ยงตรงสูง  แสดงเวลาเป็นชั วโมง,นาที หรือแสดงวัน,เดือน รวมทั งแสดง

คา่อณุหภมูเิป็นองศาเซลเซียส สามารถตงัใหแ้สดงคา่ใด ๆ  สลบัไปมาได ้ สง่เสียงเตือนทกุ ๆ  ชวัโมงได ้ ปรบัความสวา่งของตวัเลข

(7-Segment LED) ได ้  ระดบัโดยใชไ้ดท้งัภายในและภายนอกอาคาร  รองรบัระบบการตงัเวลาไดจ้ากเครอืงคอมพิวเตอร์

ผา่นสายสญัญาณ RS485  เพือใหน้าฬกิาทกุตวัในบรเิวณเดนิตรงกนัอยา่งแมน่ยาํ  เหมาะสาํหรบัการใชง้านตามบา้น, โรงงาน,

หอ้งประชมุ

แสดงผลดว้ยตวัเลข 7-Segment LED สีแดง ความสงู  นวิ จาํนวน  หลกั และม ีColon ตรงกลาง
แสดงเวลาเป็น ชวัโมง,นาที โดยม ีColon ตรงกลางกระพรบิตามจงัหวะวนิาท ีและกดดคูา่วินาทีไดด้ว้ย
สามารถตงัใหแ้สดง วนั,เดือน และอณุหภมู ิสลบัไปมา โดยตงั Delay ไดเ้ป็นระดบัวนิาที
การตงัคา่ตา่ง ๆ  ทาํไดส้ะดวกดว้ยปุ่มเพียง  ปุ่มคอื Set และ Adj
ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์89E54 ใชค้วามถี .  MHz
ชพินาฬกิาเบอร ์DS3232 ความผิดพลาดไมเ่กิน  นาที/ปี พรอ้ม Battery Backup (CR2032) ทาํใหร้ะบบเวลายงัคงเดนิอยู่
แมใ้นขณะไฟฟา้ดบั (ไมแ่สดงผล)  โดยทาํงานไดน้านถงึ  ปี
ตงัคา่ความสวา่งของตวัเลขได ้  ระดบั
ตงัใหส้ง่เสียง Beep ทกุ ๆ ชวัโมงได ้ และตงั Alarm แบบทกุวนัได ้  ครงั
รองรบัระบบการตงัเวลาจากเครืองคอมพิวเตอร ์ โดยต่อสือสารผ่าน RS485 (สาย  เสน้) ซึงจะปรบัเวลาใหว้นัละครงั
โดยถา้ใชห้ลาย ๆ  ตวัในบรเิวณเดียวกนั  นาฬกิาทกุตวัจะเดนิตรงกนัอยา่งแมน่ยาํเสมอ  ไมต่อ้งวุน่วายกบัการตงัเวลาอีกเลย ...
และกรณีสญัญาณขาดหายไป  เครอืงจะแสดงผลใหร้บัทราบไดด้ว้ย (Colon กระพรบิ  ครงั)
สามารถใชง้านเป็นตวั Display ขอ้มลูตา่ง ๆ  จากคอม หรอืจากสนิคา้อืน ๆ  ของ Smicro ไดด้ว้ย
ใชไ้ฟบา้น  VAC กาํลงัไฟสงูสดุเพยีง 3W
เคสสินคา้แบบพลาสตกิสีดาํ หนา้ปัดฟิลเตอรสี์แดง ขนาดกวา้ง  มม. สงู  มม. หนา  มม.
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เมอืเปิดไฟเขา้ เครอืงจะสง่เสียง Beep และแสดงหมายเลข Version ครูห่นงึ จะแสดงเวลานาฬกิาปกตเิป็นชวัโมง,นาที โดยม ีColon
ตรงกลางกระพริบตามจังหวะวินาที  และถ้าตงัแสดงวัน,เดือน หรือแสดงอุณหภูมิไว ้  ก็จะสลับแสดงไปตามเวลาทีตังไว้
โดยขณะแสดงวัน,เดือน จะไม่มี Colon กระพริบ ส่วนการแสดงอุณหภูมิ จะแสดงสัญญลักษณ์องศาเซลเซียสได้ด้วย
การใชง้านปุ่มกดเป็นดงันี

ปุ่มบน Set สาํหรบัการตงั Alarm ON/OFF (คือ  ครงัในแตล่ะวนั)
โดยถา้ LED สีฟา้สวา่งคือ ON และดบัคือ OFF
และปุ่มนีถา้กดคา้ง  วินาที กจ็ะเขา้สูโ่หมดตงัคา่ตา่ง ๆ และเวลา

ปุ่มลา่ง Adj สาํหรบักดดคูา่วนิาที

เมือกดปุ่ม Adj คา้งไว ้  ก็จะแสดงคา่วนิาที  หลกั (ชดิไปทางขวา) ใหท้ราบไดด้ว้ย  และเมือปลอ่ยมอื  ก็จะกลบัไปแสดงคา่
เวลาตามปกติ  เมือกดปุ่ ม Set คา้งนาน  วินาที ก็จะเขา้สู่การตังค่า โดยใชห้ลกัการตงัทีละหลกั  คือตวัเลขทีกระพริบ
จะเปลียนแปลงไดด้ว้ยปุ่ ม Adj  และเมือกด Set ก็จะเลือนไปยังหลักต่อไป ... ลาํดบัของการตังจะเป็นดงันี  (อักษร X
แทนคา่ตวัเลขทีจะตงั)

bt _ X คือตงัคา่ความสวา่งของตวัเลข -  (  คอืสวา่งสดุ , Default=2)

Hb _ X คือตงัเสียง Beep ทกุชวัโมง =ไมใ่ช ้ =สง่เสียง Beep ทกุชวัโมง

Sd XXX ตังระยะเวลาการแสดง (Show Delay) โดย X แรกคือจาํนวนวินาที สาํหรับการแสดงชัวโมง,นาที
สว่น X ตอ่มาคือจาํนวนวนิาที สาํหรบัการแสดงวนั,เดือน  และ X สดุทา้ยคือจาํนวนวินาที สาํหรบัการแสดง
คา่อณุหภมู ิ... กรณีถา้ตงัเป็น  ซงึไมค่วรจะเป็น เครอืงจะเปลียนคา่ใหเ้ป็น  โดยอตัโนมตัเิอง

AL1
XX : XX ตงัเวลา Alarm-1 เป็น ชวัโมง,นาที

AL1
XX : XX ตงัเวลา Alarm-2 เป็น ชวัโมง,นาที

กรณีไมต่อ้งการใชง้าน Alarm สามารถตงัเป็นคา่ — : — ได้

d _ XX ตงัวนัที

M _ XX ตงัเดือน

Y _ XX ตงัปี  หลกั  ถงึแมว้า่จะไมมี่การแสดงปีก็ตาม แตก็่ใหต้งัปีแบบ ค.ศ ไวเ้พอืรองรบัปีอธิกสรุทนิ (Leap Year)
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ก็คอืทกุ ๆ  ปีจะเพมิวนัที  ในเดอืนกมุภาพนัธ ์ เชน่ ปี    ทงันีเครอืงจะปรบัวนัที
ไดถ้กูตอ้งไปจนถงึปี 

XX : XX ตงัเวลาเป็นชวัโมง,นาที ตามลาํดบั

เมือตงัเวลาเรียบรอ้ยแลว้  เครืองจะส่งเสียง Beep และกลับเขา้สู่การทาํงานปกติต่อไป  ทังนีค่าวินาทีจะเริมที  เสมอ
เพือใหผู้ใ้ชส้ามารถตงัเวลาใหล้ะเอียดระดบัวนิาทีได ้ การเขา้สูโ่หมดการตงัคา่  ถา้ไมมี่การกดปุ่มนาน  นาที  เครอืงจะยอ้นกลบัไป
สูโ่หมดแสดงเวลาใหท้นัที
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คือการกาํหนดใหน้าฬกิาทกุตวัเป็น Slave เพอืรบัการตงัคา่ไดผ้า่นสายสญัญาณ RS485  ซงึสามารถใชส้าย Lan ทวัไปได ้โดยเดนิสาย
 เสน้ คือ A+ , B- และ Gnd  ทงันีสามารถตอ่ไดย้าวถึง .  Km โดยควรจะหลีกเลียงการเขา้ใกล ้สายไฟแรงสงู คอมเพรสเซอรแ์อร ์

หรอืเครอืงจกัรทีมกีารใชไ้ฟฟา้วตัตส์งู ๆ  สว่นตวัตงัเวลาทีจะเป็น Master ม ี  ทางเลือกคือ

> ใช ้AB-305 ทีตงัโหมดเป็น Master (ไมมี่การใชฐ้านเวลามาตรฐานภายนอก)
      ทีตวั Master การกดปุ่ม Adj เพือดคูา่วินาที จะถือเป็นการสง่คา่เวลาไปตงัใหก้บั Slave ไปดว้ย
> ใชโ้ปรแกรม STIME บนเครอืงคอม โดยเพมิตวัแปลงสญัญาณจาก USB เป็น RS485 อกีที
> ใช ้AB-TIMEW ทีเชือมตอ่กบั Wifi เขา้สูโ่ลก Internet ได ้ใชฐ้านเวลาจาก Server บน Internet อีกที

หลกัการของ Master Clock คอืทกุ ๆ  วนัตวั Master จะทาํการตงัเวลาใหก้บัตวั Slave 1 ครงัเสมอ  ซงึจะกาํหนดเวลาตงัที : :
ในกรณีทีไมส่ามารถตงัได ้ซงึอาจเพราะสายขาดหรอืตวั Master มีปัญหา  ตวั AB-305 ทีเป็น Slave จะแสดงใหร้บัทราบดว้ย
การกระพรบิ Colon เป็นจงัหวะ  ครงั (ปกตกิระพรบิ  ครงัตอ่วนิาที)  การตงัเวลาจะกระทาํเฉพาะเวลา (HH:MM:SS) เทา่นนั
จะไมมี่ผลตอ่วนั,เดือน,ปี (DD/MM/YY) แตอ่ยา่งใด  อยา่งไรก็ตาม กรณีใชโ้ปรแกรม STIME บนคอม จะมปีุ่มแยกตา่งหากเพอืการตงั
DD/MM/YY ไดด้ว้ย


นอกจากการใชง้านเป็นนาฬกิาตามปกตแิลว้ AB-305  ยงัสามารถใชง้านเป็น Master Clock ไดด้ว้ย คือระบบททีาํใหน้าฬกิาทกุตวั
ภายในอาคารหรอืโรงงานเดินตรงกนัเสมอ เพอืการอา้งอิงไดอ้ยา่งแมน่ยาํ (อาจจะเห็นความแตกตา่งบา้งในระดบัเสียววินาที)
และยงัใชฐ้านเวลามาตรฐานจากโลก Internet ไดด้ว้ย ในกรณีทีเลือก Master เป็นคอมพวิเตอร ์หรอื AB-TIMEW ทีตอ่ผา่น Wifi
อีกที ใหท้าํความเขา้ใจจากภาพตอ่ไปนี

คือการกาํหนดโหมดสาํหรบั AB-305 ใหเ้ป็นนาฬกิาแบบ Master หรอืแบบ Slave รวมทงัยงัมโีหมดพเิศษอนื ๆ   ทีประยกุตใ์ชง้าน
ไดห้ลากหลายอีกดว้ย  การกาํหนดทาํไดด้ว้ยการกดปุ่ม Set คา้งไว ้แลว้จงึคอ่ยเปิดเครอืง รอจนแสดง Version เสรจ็แลว้เงยีบไป
จงึคอ่ยปลอ่ยมอื  เครอืงจะใหต้งัคา่ดงันี

M d _ X คือหมายเลขโหมดทีจะใชง้าน -  หรอื A-D (Default=0)
A __ X คือหมายเลข Address สาํหรบัการสือสาร RS485 (0-9)

เมอืตงัไดต้ามตอ้งการแลว้  เครอืงกจ็ะเขา้สูโ่หมดนนั ๆ  ทนัที  การตงัโหมดนจีะมผีลตลอดไป  จนกวา่จะมกีารตงัเปลียนแปลงใหมอี่ก
รายละเอียดของแตล่ะโหมดมดีงันี



Master
 ทางเลือก

IBM Compatible

USB

Slave
(Mode=1)
AB-305

AB-TIMEW

สาย RS485 (+,-,GND)
ยาวไดถ้งึ .  km

ตงัโดยโปรแกรม STIME
บนเครอืงคอมพวิเตอร์

WIFI

Slave
(Mode=1)
AB-305

Slave
(Mode=0)
AB-305

EM-U485



Mode-0 ... Clock Master (RS485 Send) ... (โหมด Default)
สาํหรบัใชง้านเป็นนาฬิกาทวัไป และเป็น Master สาํหรบัตงัค่าใหก้บั Slave ไดด้ว้ย กรณีทีนาํไปใชต้อ่พว่งกันผ่าน RS485
โดยการตงัเวลาจะสง่ออกทาง RS485 ในเวลา : :  ของทกุวนั หรอืถา้ตอ้งการตงัทนัที ก็กดปุ่ม Adj (ดวูนิาท)ี ทีตวั Master ได้

Mode-1 ... Clock Slave (RS485 Receive - Command)
สาํหรบัใชง้านเป็นนาฬกิา Slave โดยจะตอ้งรบัคาํสงัตงัเวลาทกุ ๆ วนัทาง RS485  ถา้ไมมี่การตงัเวลาเขา้มา เครอืงจะแสดง
ให้รับทราบดว้ยการกระพริบ Colon เป็นจังหวะ  ครัง (ปกติกระพริบ  ครังต่อวินาที) ในโหมดนี  คาํสังทาง RS485
สามารถประยุกตใ์ชง้านเพิมเติมไดอี้กดว้ย  เช่น ใชเ้ป็นตวัแสดงผลขอ้มูลต่าง ๆ จากเครืองคอม โดยสามารถแยกแสดง
แต่ละตัวแตกต่างกันได้  ตาม Node Address ที ตั งไว้   โดยจะต้องทาํโปรแกรมบนคอมเฉพาะกิจขึ นมาอีกที
หรอือาจจะใชแ้บบพนืฐานผา่นโปรแกรม Hyper Terminal ก็ได้

Mode-2 ... Timer (Count-Down)
สาํหรบัใชเ้ป็นตวันบัเวลาถอยหลงั MM:SS (นาที:วินาที)  โดยสามารถตงัเวลาทีตอ้งการนบัได ้และเมอืนบัลงจนถงึ :  ก็จะทาํให้
ขวั P20 (สามารถนาํโมดลู Relay มาตอ่ใชง้านได)้ มีสถานะเป็น  พรอ้มเสียง Beep โดยสามารถตงั Delay ไดด้ว้ย  ปุ่ มบนคือ
Reset  และปุ่มลา่งคือ Start/Stop ... และปุ่มบน เมอืกดคา้ง  วนิาที
จะเขา้สูก่ารตงัคา่ ดงันี

bt _ X  คือตงัคา่ความสวา่งของตวัเลข
MM : SS ตงัคา่เวลา นาทแีละวินาที
dL _ X  ตงัคา่ Delay ของเสียง Beep 1-9 วินาที

 ถา้ตงัเป็น  หมายถึงเสียง Beep คา้งไว ้จนกวา่จะกดปุ่มบน (Reset)

Mode-3 ... Stop-Watch (Count-Up)
สาํหรบัใชเ้ป็นตวัจบัเวลาเดนิหนา้ MM:SS (นาที:วินาที)  โดยสามารถตงัเวลาเปา้หมายไดด้ว้ย และเมือนบัขนึ จนถึงคา่เวลานนั
ก็จะทาํใหข้วั P20 (สามารถนาํโมดลู Relay มาตอ่ใชง้านได)้ มสีถานะเป็น  พรอ้มเสียง Beep โดยสามารถตงั Delay ไดด้ว้ย
ปุ่มบนคือ Reset  และปุ่มลา่งคือ Start/Stop ... และปุ่มบน เมือกดคา้ง  วินาที จะเขา้สูก่ารตงัคา่ ดงันี

bt _ X  คือตงัคา่ความสวา่งของตวัเลข
MM : SS ตงัคา่เวลา นาทแีละวินาที
dL _ X  ตงัคา่ Delay ของเสียง Beep 1-9 วินาที

 ถา้ตงัเป็น  หมายถึงเสียง Beep คา้งไว ้จนกวา่จะกดปุ่มบน (Reset)

Mode-4 ... Temp Alarm
สาํหรบัแสดงค่าอุณหภูมิ โดยสามารถตงัค่า High และ Low Temp ได ้ รวมทังตงัค่า Calibrate +,- ใหก้ับหัววัดไดด้ว้ย
ทงันีเมอือณุหภมูมีิคา่มากกวา่หรอืเทา่กบั High ขวั P20 (สามารถนาํโมดลู Relay มาตอ่ใชง้านได)้ จะเปลียนสถานะจาก  เป็น 
คือเป็นการ Alarm นนัเอง  หรอืเมอือณุหภมูมีิคา่นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั Low  ขวั P21 จะเปลียนสถานะจาก  เป็น  ดว้ย ... ทงันีจะมี
Gap ในการ Alarm ที  องศา  ตวัอยา่งเชน่ ถา้ตงัคา่ High เป็น .  องศา เมอืคา่ทีวดัไดเ้ป็น .  ขนึไป ขวั P20 จะเป็น 
และจะกลบัเป็น  อีกทีเมอืเป็น .  ลงมา ... ปุ่ มลา่ง ไมมี่ผลใด ๆ สว่นปุ่ มบน จะเขา้สูก่ารตงัคา่ ดงันี

bt _ X  คือตงัคา่ความสวา่งของตวัเลข
XX.X H  ตงัคา่ High Temp
XX.X L  ตงัคา่ Low Temp
XX.X C  ตงัคา่ Calibrate โดยเป็น + หรอื - ก็ได ้(ปกตคิวรจะตงัเป็น .  ไว)้
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AB-305 สามารถสือสารขอ้มลูผา่นทาง RS485 โดยเชือมตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอื์น ๆ ได ้ทงันีเพือทาํการตงัคา่เวลา
หรอืตงัคา่ตวัแปรตา่ง ๆ   รวมทงัสามารถใชเ้ป็นตวัแสดงขอ้มลูตวัเลขตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งอสิระ  คณุสมบตัพืินฐาน RS485 คือ Speed=9600
Data=8 Stop=1 Parity=No ชดุคาํสงัทีใชจ้ะเป็นแบบ Sac Protocal คอื Smart Ascii Command  สามารถใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ
Terminal ทีทาํงานบนเครอืงคอมพวิเตอร ์ เพอืทดสอบคาํสงัไดท้นัที  เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii  ชดุคาํสงัจะมรูีปแบบดงันี

:c\r  สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงบอรด์เดียว สือสารกบัคอมพวิเตอร์

:@aac\r สาํหรบัใชง้านแบบม ีNode Address คือใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  บอรด์ สือสารกบัคอมพวิเตอร์
 โดยแตล่ะครงัคอมพวิเตอรที์สง่คาํสงัมี Address ออกไป  บอรด์ทีม ีAddress ตรงกบัคาํสงั ก็จะโตต้อบกลบัมา

: 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 ไดจ้ากชดุคาํสงัเลย
โดยถา้เป็นการใชง้านบอรด์เดียว  ก็สามารถใชรู้ปแบบ :c\r ใชง้านไดเ้ลย  เมือส่งคาํสงัไปแลว้ บอรด์จะตอบสนองกลบัมา
ดว้ยขอ้มลูหรือขอ้ความใด ๆ เสมอ  และถา้ใชพ้่วงกนัหลาย ๆ บอรด์  ก็ใหต้งั Node Address แต่ละบอรด์แตกต่างกนัไป
และก็ใชค้าํสงัรูปแบบ :@aac\r  ซงึเฉพาะบอรด์ทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบสนองกลบั

ชดุคาํสงัจะสรุปไดต้ามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไมมี่ Node Address และไมใ่สร่หสัลงทา้ย \r เพือใหด้สูบายตา
สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถงึ Option คือเลือกใสห่รอืไมใ่สก่ไ็ด ้ ซงึความหมายสว่นใหญ่ก็คอื  การใส ่Option คือการ “เขียนคา่”
(write)  และการไมใ่สค่อืการ “อา่นคา่” (read)  ถา้ใน Option มทีางเลือกหลายแบบ  ก็จะขนัดว้ยอกัษร | อีกที  ในวงเลบ็ (R)
หมายถงึรบัขอ้มลูทีมาจากคอมพวิเตอร ์และ (T) หมายถงึสง่ขอ้มลูกลบัไปยงัคอมพวิเตอร์

Mode-A ... Display & Clock Slave (RS485 Receive - Command)
สาํหรบัใชง้านเป็นตวัแสดงผลโดยรบัขอ้มลูทาง RS485  โหมดนจีะเหมือนกบั Mode-1 ทกุประการ เพยีงแตจ่ะเรมิตน้ดว้ยการเป็น
Display  ถา้ผูใ้ชส้่งคาํสงั :  มา ก็จะกลายเป็น Clock Slave เหมือน Mode-1 ดว้ย แต่ถา้ไม่ไดต้อ้งการแสดงคา่นาฬิกา
ก็สามารถใชง้านเป็น Display อยา่งเดยีวก็ได้

Mode-B ... Display xx.x องศาเซลเซียส
ทาํนองเดียวกบั Mode-A แตจ่ะปรบัคาํสงั :  ใหส้อดคลอ้งกบัสนิคา้  EM-104T/TH  EM-RTH  AB-104 ทีสามารถตงัโหมด RS485
เป็น  Steam ได ้ ทงันีเพือเป็นตวัแสดงผลในระยะไกล หรอืตวัใหญ่ขนึ  โดยจะแสดงคา่อณุหภมูเิป็น xx.x ‘c

Mode-C ... Display xx.x Percent RH
ทาํนองเดียวกบั Mode-A แตจ่ะปรบัคาํสงั :  ใหส้อดคลอ้งกบัสนิคา้  EM-104T/TH  EM-RTH  AB-104 ทีสามารถตงัโหมด RS485
เป็น  Steam ได ้ ทงันีเพือเป็นตวัแสดงผลในระยะไกล หรอืตวัใหญ่ขนึ  โดยจะแสดงคา่ความชืนเป็น xx.x P

Mode-C ... Display xxx องศาเซลเซยีส
ทาํนองเดียวกบั Mode-A แตจ่ะปรบัคาํสงั :  ใหส้อดคลอ้งกบัสนิคา้  EM-TNET ทีสามารถตงัโหมด RS485 เป็น  Steam ได้
ทงันีเพือเป็นตวัแสดงผลในระยะไกล หรอืตวัใหญ่ขนึ  โดยจะแสดงคา่อณุหภมิูเป็น xxx ‘c
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(R) :1xx...x Set Display (Number,Character)
(T) OK xx...x คือตวัเลขหรอืตวัอกัษรทีจะใหแ้สดงบน Display ซงึเป็นไดท้งัเลข -  และ

อกัษร A-Z ดว้ย ทงันีกรณีอกัษร A-Z จะเป็นไปเทา่ทีเหมาะสม เนืองจากขีดจาํกดัของ
7-Segment เอง  นอกจากนียงัรบัอกัขระพเิศษเหลา่นดีว้ย ฃือ

Blank คอืดบัหมดทกุ Segment
‘.’ จดุตรงกลาง
‘’’ เครอืงหมายองศา
‘-’ ขีดกลาง
‘_’ ขีดลา่ง
‘[‘ ปีกกาเปิด
‘]’ ปิกกาปิด
‘;’ แสดง Colon บน AB-305 (ทีตอ้งใช ้Semi-Colon แทน
    เนืองจากเครอืงหมาย : เป็นรหสันาํหนา้คาํสงั จงึตอ้งใชเ้ป็น ; แทน)

คาํสงั  นีจะแสดงผลแบบชดิขวา  เชน่ถา้สงัเป็น :   ก็จะปรากฏตวัเลข  ที
Digit ทางขวาสดุ  หลกั  และทกุครงัทีรบัคาํสงันี  จะมกีาร Clear Display ทงัหมด
กอ่นเสมอ  นนัหมายถงึวา่ ถา้เราสงัเป็น :  โดยไมมี่ขอ้มลูเพมิเตมิ  ก็จะหมายถงึการ
Clear Display ทงัหมดนนัเอง

——————————————————————————————————————————————————
(R) :2nhh...hh Set Display (Segment)
(T) OK n คอืหมายเลข Digit เรมิตน้ -  (  คือตวัเลขซา้ยสดุ)

hh...hh คือคา่ Hex แตล่ะ Byte ทีตอ้งการกาํหนดให ้Segment ดบัหรอืตดิสวา่ง
โดยสามารถใสต่อ่เนืองไปหลาย ๆ  Byte ได ้ คาํสงันีทาํใหผู้ใ้ชก้าํหนดการแสดงผลแตล่ะขีด
(Segment) ไดอ้ยา่งอิสระ  การจดัวาง Segment กบัเลข Hex จะเป็นดงันี ...
B6=g  B5=f  B4=e  B3=d  B2=c  B1=b  B0=a

ตวัอยา่งเชน่ ถา้สง่คาํสงัเป็น :201C3F ก็จะแสดงผลเป็น u0 ทีตวัเลขซา้ยสดุ  ขอ้มลู
Hex สามารถใสต่อ่เนืองได ้ และจะเรยีงจาก Digit นอ้ยไปมากเสมอ   คาํสงั  นีจะไม่
Clear Display กอ่น

——————————————————————————————————————————————————
(R) :3[b] Read/Write Bright
(T) b[OK] b คอืคา่ความสวา่งของ Display เป็น -  โดย  คอืสวา่งนอ้ยสดุ และ  คือสวา่งมากสดุ

เมือตงัคา่จากคาํสงันีแลว้  คา่ความสวา่งจะจาํไวใ้นบอรด์เลย เมอืปิดเปิดใหม ่ ก็จะยงัคงเป็น
คา่ลา่สดุทีไดต้งัไว้

——————————————————————————————————————————————————
(T) OK ปกตเิมอืมกีารสง่คาํสงั :  หรอื :   เครอืงจะเขา้สูโ่หมดแสดงผลทนัที  และจะหยดุการแสดง

เวลาในโหมดนาฬกิา  คาํสงั :  นีจะทาํใหเ้ครอืงกลบัมาแสดงคา่เวลาตามปกต ิ กรณีถา้มเีสียง
Alarm ตามทีตงัไว ้คาํสงันีจะหมายถงึหยดุเสียง Alarm ไปดว้ย

——————————————————————————————————————————————————
(R) :5 Beep
(T) OK สาํหรบัสง่เสียง Beep 1 ครงั ความยาวประมาณ /  วินาที
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(R) :6[xxxyyy] Read/Write I/O
(T) xxxyyy[OK] สาํหรบัอา่นหรอืเขียนคา่ใหก้บั Port คอื I/O-Port = 3 และ 3B-Port ของบอรด์ภายใน

ซงึจะมีขาสญัญาณทงัหมด  ขา  xxx คือ P20,P21,P22 เรยีงตามลาํดบั และ yyy คือ
P24,P25,P26 เรยีงตามลาํดบั  การ Read/Write จะไดส้ถานะเป็น ,  เทา่นนั

——————————————————————————————————————————————————
(R) :7[habc] Read/Write Config
(T) habc[OK] สาํหรบัการตงัคา่ตา่ง ๆ  เหมอืนกบัทีตงัไดจ้ากปุ่ม Set,Adj (ดหูวัขอ้การใชง้านทวัไป)

h คือ Hour Beep เสียง Beep ทกุชวัโมง ... =ไมใ่ช ้ =ใช้
a คือเวลาแสดงชวัโมง,นาที -
b คือเวลาแสดงวนั,เดือน -
c คือเวลาแสดงอณุหภมู ิ -
กรณี abc ถา้ตงัเป็น  ซงึไมค่วรจะเป็น เครอืงจะเปลียนใหเ้ป็น  แทน

——————————————————————————————————————————————————
(R) :8[hhmmhhmm] Read/Write Alarm-1,2
(T) hhmmhhmm[OK] สาํหรบัการตงัคา่ Alarm-1,2 เหมอืนกบัทีตงัไดจ้ากปุ่ม Set,Adj (ดหูวัขอ้การใชง้านทวัไป)

โดย hhmm แรกคือ Alarm-1 และ hhmm ตอ่มาคอื Alarm-2  ซงึก็คือคา่เวลา ชวัโมง
และนาที นนัเอง กรณีไมต่อ้งการใช ้Alarm ใหใ้สเ่ป็นอกัษร ffff แทนได ้ (เหมอืนกบัทตีงั
ดว้ยปุ่ มเป็น —:— นนัเอง)

——————————————————————————————————————————————————
(R) :D[ddmmyyww] Read/Write Date วนั,เดือน,ปี และวนัในสปัดาห์
(T) ddmmyyww[OK] สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่วนัทีกบัระบบนาฬกิา

ddmmyy คือ วนั,เดอืน,ปี และ ww คอืวนัในสปัดาห์
-  (  คือวนัอาทติย)์

——————————————————————————————————————————————————
(R) :T[hhmmss] Read/Write Time ชวัโมง,นาที,วินาที
(T) hhmmss[OK]  สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่เวลากบัระบบนาฬกิา

hhmmss คือ ชวัโมง,นาท,ีวนิาที
——————————————————————————————————————————————————

R) :X[aa] Read/Write Node Address
(T) aa[OK] aa คอืคา่ Address 01-99 (bcd)

——————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa] Checksum or Dump Flash
(T) ขอ้ความตา่ง ๆ สาํหรบัแสดงคา่ Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถกุตอ้ง

และถา้ใส ่aaaa คอืเลข hex ของ address ภายใน จะเป็นการแสดงคา่ขอ้มลูใหด้ดูว้ย
คือขอ้มลูใน Flash ของตวั MCU นนัเอง  โดยจะแสดงเป็นจาํนวน  Byte

——————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!] Show Model / Version & Self-Test
(T) ขอ้ฃวามตา่ง ๆ ถา้ใส ่! จะหมายถงึเขา้ระบบ Self-Test

หมายเหต ุ... สาํหรบัสินคา้ของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คาํสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทาํนองเดียวกนัเสมอ
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AB-305 ยงัมโีหมดทดสอบ  ทีใชใ้นการผลิตหรอืตรวจซอ่มดว้ย  โดยการปิดเครอืง จากนนักดปุ่ม Adj คา้งไว ้แลว้จงึเปิดเครอืง

รอจนแสดงหมายเลข Version เสรจ็แลว้จงึปล่อย เครอืงจะเขา้สูโ่หมดทดสอบทนัที  ดว้ยการแสดงแตล่ะขีดของตวัเลขวนไป

เรอืย ๆ  จนครบ  รอบ  จากนนัก็จะแสดงตวัเลข -  บนหนา้ปัดและปรบัความสวา่งจากระดบั -  ดว้ย  ในระหวา่งการแสดงขีดวนนนั

ถ้ากดปุ่ ม Set ก็จะทาํงานเร็วขึน  แต่ถ้ากด Adj ก็จะทาํงานช้าลง การทดสอบนีจะเป็นการทดสอบพืนฐานหลักเท่านัน

กรณีตอ้งการทดสอบแบบครบสมบรูณ ์ จะตอ้งเขา้ผา่น RS485 ดว้ยคาํสงั :Z! อกีที

Sac Protocal ยงัรองรบัการทาํงานทีซบัซอ้นขนึ  เพอืใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มทีแตกตา่งกนัไป  โดยถา้ใสอ่กัษร & (0x26)
ตอ่ทา้ยคาํสงั  คืออยูท่า้ยสดุของคาํสงั Ascii แตอ่ยูก่อ่นรหสัลงทา้ย \r (0x0D)  จะหมายถึงไมต่อ้งการใหมี้การตอบกลบัใด ๆ
โดยทีเครอืงยงัคงทาํงานตามคาํสงัทกุประการ  ซงึมกัจะใชก้บัคาํสงัเพอืการตงัคา่หรือแสดงขอ้มลู  และไมต่อ้งการใหต้อบกลบั
เพือความรวดเร็วในการทาํงาน ... และสาํหรับสภาพการสือสารทีมีสัญญาณรบกวนสูง อาจจะตอ้งการตรวจสอบคาํสัง
ใหมี้ความแนน่อนมากขนึ  ก็สามารถใสค่า่ Checksum เพมิเตมิไดต้ามตวัอยา่งนี

:Z@5A\r
AB-305 v2.0 (2019)@AB\r

คา่ Checksum คอืผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนจบคาํสงั  จากตวัอยา่ง @5A คอืคา่ Checksum ของอกัษร Z และ
@AB คือค่า Checksum ของ AB-305 v2.0 (2019) ทังนีถ้าค่า Checksum ไม่ถูกต้อง เครืองก็จะไม่ทาํงานใด ๆ
สาํหรบัขอ้มลูทีตอบกลบัก็เชน่กนั  ถา้ทางดา้นคอมพิวเตอรต์รวจสอบคา่ Checksum แลว้ไม่ถกูตอ้ง   ก็ใหถื้อว่าเป็นขอ้มูล
ทีไมมี่ความหมายใด ๆ   เพราะนา่จะมีความผดิพลาดของขอ้มลูในขบวนการสือสารนนัเอง



สวิทชเ์ปิดปิดดา้นขา้งและชอ่งสายวดัอณุหภมูิ ปุ่มกดและ LED บนหนา้ปัด

บอรด์วงจรภายใน ขวัสาํหรบัประยกุตใ์ชง้านเพมิเตมิ




