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AB-305 คื อนาฬิ ก าดิ จิ ต อลที มี ค วามเที ยงตรงสู ง แสดงเวลาเป็ นชั วโมง,นาที หรื อ แสดงวั น ,เดื อ น รวมทั งแสดง
ค่าอุณหภูมเิ ป็ นองศาเซลเซียส สามารถตังให้แสดงค่าใด ๆ สลับไปมาได้ ส่งเสียงเตือนทุก ๆ ชัวโมงได้ ปรับความสว่างของตัวเลข
(7-Segment LED) ได้ ระดับโดยใช้ได้ทงภายในและภายนอกอาคาร
ั
รองรับระบบการตังเวลาได้จากเครืองคอมพิวเตอร์
ผ่านสายสัญญาณ RS485 เพือให้นาฬกิ าทุกตัวในบริเวณเดินตรงกันอย่างแม่นยํา เหมาะสําหรับการใช้งานตามบ้าน, โรงงาน,
ห้องประชุม

















แสดงผลด้วยตัวเลข 7-Segment LED สีแดง ความสูง นิว จํานวน หลัก และมี Colon ตรงกลาง
แสดงเวลาเป็น ชัวโมง,นาที โดยมี Colon ตรงกลางกระพริบตามจังหวะวินาที และกดดูคา่ วินาทีได้ดว้ ย
สามารถตังให้แสดง วัน,เดือน และอุณหภูมิ สลับไปมา โดยตัง Delay ได้เป็ นระดับวินาที
การตังค่าต่าง ๆ ทําได้สะดวกด้วยปุ่ มเพียง ปุ่ มคือ Set และ Adj
ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 89E54 ใช้ความถี .
MHz
ชิพนาฬกิ าเบอร์ DS3232 ความผิดพลาดไม่เกิน นาที/ปี พร้อม Battery Backup (CR2032) ทําให้ระบบเวลายังคงเดินอยู่
แม้ในขณะไฟฟ้าดับ (ไม่แสดงผล) โดยทํางานได้นานถึง ปี
ตังค่าความสว่างของตัวเลขได้ ระดับ
ตังให้สง่ เสียง Beep ทุก ๆ ชัวโมงได้ และตัง Alarm แบบทุกวันได้ ครัง
รองรับระบบการตังเวลาจากเครืองคอมพิวเตอร์ โดยต่อสือสารผ่าน RS485 (สาย เส้น) ซึงจะปรับเวลาให้วนั ละครัง
โดยถ้าใช้หลาย ๆ ตัวในบริเวณเดียวกัน นาฬกิ าทุกตัวจะเดินตรงกันอย่างแม่นยําเสมอ ไม่ตอ้ งวุน่ วายกับการตังเวลาอีกเลย ...
และกรณีสญ
ั ญาณขาดหายไป เครืองจะแสดงผลให้รบั ทราบได้ดว้ ย (Colon กระพริบ ครัง)
สามารถใช้งานเป็ นตัว Display ข้อมูลต่าง ๆ จากคอม หรือจากสินค้าอืน ๆ ของ Smicro ได้ดว้ ย
ใช้ไฟบ้าน VAC กําลังไฟสูงสุดเพียง 3W
เคสสินค้าแบบพลาสติกสีดาํ หน้าปัดฟิ ลเตอร์สแี ดง ขนาดกว้าง มม. สูง มม. หนา มม.
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เมือเปิดไฟเข้า เครืองจะส่งเสียง Beep และแสดงหมายเลข Version ครูห่ นึง จะแสดงเวลานาฬกิ าปกติเป็ นชัวโมง,นาที โดยมี Colon
ตรงกลางกระพริบตามจังหวะวินาที และถ้าตังแสดงวัน,เดือน หรือแสดงอุณหภูมิไว้ ก็ จะสลับแสดงไปตามเวลาที ตังไว้
โดยขณะแสดงวัน,เดื อน จะไม่มี Colon กระพริบ ส่ วนการแสดงอุณ หภูมิ จะแสดงสัญญลักษณ์องศาเซลเซี ยสได้ด ้วย
การใช้งานปุ่ มกดเป็ นดังนี
ปุ่ มบน Set

สําหรับการตัง Alarm ON/OFF (คือ ครังในแต่ละวัน)
โดยถ้า LED สีฟา้ สว่างคือ ON และดับคือ OFF
และปุ่ มนีถ้ากดค้าง วินาที ก็จะเข้าสูโ่ หมดตังค่าต่าง ๆ และเวลา

ปุ่ มล่าง Adj

สําหรับกดดูคา่ วินาที

เมือกดปุ่ ม Adj ค้างไว้ ก็จะแสดงค่าวินาที หลัก (ชิดไปทางขวา) ให้ทราบได้ดว้ ย และเมือปล่อยมือ ก็จะกลับไปแสดงค่า
เวลาตามปกติ เมื อกดปุ่ ม Set ค้างนาน วินาที ก็จะเข้าสู่การตังค่า โดยใช้หลักการตังทีละหลัก คื อตัวเลขทีกระพริบ
จะเปลี ยนแปลงได้ดว้ ยปุ่ ม Adj และเมื อกด Set ก็จะเลื อนไปยังหลักต่อไป ... ลํา ดับของการตังจะเป็ นดังนี (อักษร X
แทนค่าตัวเลขทีจะตัง)
bt _ X คือตังค่าความสว่างของตัวเลข - ( คือสว่างสุด , Default=2)
Hb _ X คือตังเสียง Beep ทุกชัวโมง =ไม่ใช้ =ส่งเสียง Beep ทุกชัวโมง
Sd XXX ตั งระยะเวลาการแสดง (Show Delay) โดย X แรกคื อจํา นวนวิ น าที สํา หรั บ การแสดงชั วโมง,นาที
ส่วน X ต่อมาคือจํานวนวินาที สําหรับการแสดงวัน,เดือน และ X สุดท้ายคือจํานวนวินาที สําหรับการแสดง
ค่าอุณหภูมิ ... กรณีถา้ ตังเป็ น ซึงไม่ควรจะเป็ น เครืองจะเปลียนค่าให้เป็ น โดยอัตโนมัตเิ อง
AL1
XX : XX ตังเวลา Alarm-1 เป็ น ชัวโมง,นาที
AL1
XX : XX ตังเวลา Alarm-2 เป็ น ชัวโมง,นาที
กรณีไม่ตอ้ งการใช้งาน Alarm สามารถตังเป็ นค่า — : — ได้
d _ XX ตังวันที
M _ XX ตังเดือน
Y _ XX ตังปี หลัก ถึงแม้วา่ จะไม่มกี ารแสดงปี กต็ าม แต่กใ็ ห้ตงปี
ั แบบ ค.ศ ไว้เพือรองรับปี อธิกสุรทิน (Leap Year)
ได้อย่างถูกต้อง ก็คอื ทุก ๆ ปี จะเพิมวันที ในเดือนกุมภาพันธ์ เช่น ปี
ทังนีเครืองจะปรับวันที
ได้ถกู ต้องไปจนถึงปี
XX : XX ตังเวลาเป็นชัวโมง,นาที ตามลําดับ
เมือตังเวลาเรียบร้อยแล้ว เครืองจะส่งเสียง Beep และกลับเข้าสู่การทํางานปกติต่อไป ทังนี ค่าวินาทีจะเริมที เสมอ
เพือให้ผใู้ ช้สามารถตังเวลาให้ละเอียดระดับวินาทีได้ การเข้าสูโ่ หมดการตังค่า ถ้าไม่มกี ารกดปุ่ มนาน นาที เครืองจะย้อนกลับไป
สูโ่ หมดแสดงเวลาให้ทนั ที
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นอกจากการใช้งานเป็ นนาฬกิ าตามปกติแล้ว AB-305 ยังสามารถใช้งานเป็ น Master Clock ได้ดว้ ย คือระบบทีทําให้นาฬกิ าทุกตัว
ภายในอาคารหรือโรงงานเดินตรงกันเสมอ เพือการอ้างอิงได้อย่างแม่นยํา (อาจจะเห็นความแตกต่างบ้างในระดับเสียววินาที)
และยังใช้ฐานเวลามาตรฐานจากโลก Internet ได้ดว้ ย ในกรณีทเลื
ี อก Master เป็นคอมพิวเตอร์ หรือ AB-TIMEW ทีต่อผ่าน Wifi
Slave
อีกที ให้ทาํ ความเข้าใจจากภาพต่อไปนี
(Mode=0)
AB-305
Slave
Slave
(Mode=1)
(Mode=1)
AB-305
AB-305
ตังโดยโปรแกรม STIME
บนเครืองคอมพิวเตอร์
Master
EM-U485
ทางเลือก
สาย RS485 (+,-,GND)
ยาวได้ถงึ . km

USB
IBM Compatible

AB-TIMEW

WIFI

คือการกําหนดให้นาฬกิ าทุกตัวเป็น Slave เพือรับการตังค่าได้ผา่ นสายสัญญาณ RS485 ซึงสามารถใช้สาย Lan ทัวไปได้ โดยเดินสาย
เส้น คือ A+ , B- และ Gnd ทังนีสามารถต่อได้ยาวถึง . Km โดยควรจะหลีกเลียงการเข้าใกล้ สายไฟแรงสูง คอมเพรสเซอร์แอร์
หรือเครืองจักรทีมีการใช้ไฟฟ้าวัตต์สงู ๆ ส่วนตัวตังเวลาทีจะเป็ น Master มี ทางเลือกคือ
> ใช้ AB-305 ทีตังโหมดเป็น Master (ไม่มกี ารใช้ฐานเวลามาตรฐานภายนอก)
ทีตัว Master การกดปุ่ ม Adj เพือดูคา่ วินาที
จะถือเป็ นการส่งค่าเวลาไปตังให้กบั Slave ไปด้วย
> ใช้โปรแกรม STIME บนเครืองคอม โดยเพิมตัวแปลงสัญญาณจาก USB เป็ น RS485 อีกที
> ใช้ AB-TIMEW ทีเชือมต่อกับ Wifi เข้าสูโ่ ลก Internet ได้ ใช้ฐานเวลาจาก Server บน Internet อีกที
หลักการของ Master Clock คือทุก ๆ วันตัว Master จะทําการตังเวลาให้กบั ตัว Slave 1 ครังเสมอ ซึงจะกําหนดเวลาตังที : :
ในกรณีทไม่
ี สามารถตังได้ ซึงอาจเพราะสายขาดหรือตัว Master มีปัญหา ตัว AB-305 ทีเป็ น Slave จะแสดงให้รบั ทราบด้วย
การกระพริบ Colon เป็ นจังหวะ ครัง (ปกติกระพริบ ครังต่อวินาที) การตังเวลาจะกระทําเฉพาะเวลา (HH:MM:SS) เท่านัน
จะไม่มผี ลต่อวัน,เดือน,ปี (DD/MM/YY) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีใช้โปรแกรม STIME บนคอม จะมีปมุ่ แยกต่างหากเพือการตัง
DD/MM/YY ได้ดว้ ย



คือการกําหนดโหมดสําหรับ AB-305 ให้เป็ นนาฬกิ าแบบ Master หรือแบบ Slave รวมทังยังมีโหมดพิเศษอืน ๆ ทีประยุกต์ใช้งาน
ได้หลากหลายอีกด้วย การกําหนดทําได้ดว้ ยการกดปุ่ ม Set ค้างไว้ แล้วจึงค่อยเปิ ดเครือง รอจนแสดง Version เสร็จแล้วเงียบไป
จึงค่อยปล่อยมือ เครืองจะให้ตงค่
ั าดังนี
M d _ X คือหมายเลขโหมดทีจะใช้งาน - หรือ A-D (Default=0)
A __ X คือหมายเลข Address สําหรับการสือสาร RS485 (0-9)
เมือตังได้ตามต้องการแล้ว เครืองก็จะเข้าสูโ่ หมดนัน ๆ ทันที การตังโหมดนีจะมีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการตังเปลียนแปลงใหม่อกี
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Mode-0 ... Clock Master (RS485 Send) ... (โหมด Default)
สําหรับใช้งานเป็ นนาฬิกาทัวไป และเป็ น Master สําหรับตังค่าให้กบั Slave ได้ดว้ ย กรณีทีนําไปใช้ตอ่ พ่วงกันผ่าน RS485
โดยการตังเวลาจะส่งออกทาง RS485 ในเวลา : : ของทุกวัน หรือถ้าต้องการตังทันที ก็กดปุ่ ม Adj (ดูวนิ าที) ทีตัว Master ได้
Mode-1 ... Clock Slave (RS485 Receive - Command)
สําหรับใช้งานเป็ นนาฬกิ า Slave โดยจะต้องรับคําสังตังเวลาทุก ๆ วันทาง RS485 ถ้าไม่มีการตังเวลาเข้ามา เครืองจะแสดง
ให้รับทราบด้วยการกระพริบ Colon เป็ นจังหวะ ครัง (ปกติกระพริบ ครังต่อวินาที ) ในโหมดนี คําสังทาง RS485
สามารถประยุกต์ใช้งานเพิ มเติมได้อีกด้วย เช่น ใช้เป็ นตัวแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ จากเครื องคอม โดยสามารถแยกแสดง
แต่ ล ะตั ว แตกต่ า งกั น ได้ ตาม Node Address ที ตั งไว้ โดยจะต้ อ งทํา โปรแกรมบนคอมเฉพาะกิ จ ขึ นมาอี ก ที
หรืออาจจะใช้แบบพืนฐานผ่านโปรแกรม Hyper Terminal ก็ได้
Mode-2 ... Timer (Count-Down)
สําหรับใช้เป็ นตัวนับเวลาถอยหลัง MM:SS (นาที:วินาที) โดยสามารถตังเวลาทีต้องการนับได้ และเมือนับลงจนถึง : ก็จะทําให้
ขัว P20 (สามารถนําโมดูล Relay มาต่อใช้งานได้) มีสถานะเป็ น พร้อมเสียง Beep โดยสามารถตัง Delay ได้ดว้ ย ปุ่ มบนคือ
Reset และปุ่ มล่างคือ Start/Stop ... และปุ่ มบน เมือกดค้าง วินาที
จะเข้าสูก่ ารตังค่า ดังนี
bt _ X คือตังค่าความสว่างของตัวเลข
MM : SS ตังค่าเวลา นาทีและวินาที
dL _ X ตังค่า Delay ของเสียง Beep 1-9 วินาที
ถ้าตังเป็น หมายถึงเสียง Beep ค้างไว้ จนกว่าจะกดปุ่ มบน (Reset)
Mode-3 ... Stop-Watch (Count-Up)
สําหรับใช้เป็ นตัวจับเวลาเดินหน้า MM:SS (นาที:วินาที) โดยสามารถตังเวลาเป้าหมายได้ดว้ ย และเมือนับขึน จนถึงค่าเวลานัน
ก็จะทําให้ขวั P20 (สามารถนําโมดูล Relay มาต่อใช้งานได้) มีสถานะเป็ น พร้อมเสียง Beep โดยสามารถตัง Delay ได้ดว้ ย
ปุ่ มบนคือ Reset และปุ่ มล่างคือ Start/Stop ... และปุ่ มบน เมือกดค้าง วินาที จะเข้าสูก่ ารตังค่า ดังนี
bt _ X คือตังค่าความสว่างของตัวเลข
MM : SS ตังค่าเวลา นาทีและวินาที
dL _ X ตังค่า Delay ของเสียง Beep 1-9 วินาที
ถ้าตังเป็น หมายถึงเสียง Beep ค้างไว้ จนกว่าจะกดปุ่ มบน (Reset)
Mode-4 ... Temp Alarm
สําหรับแสดงค่าอุณหภูมิ โดยสามารถตังค่า High และ Low Temp ได้ รวมทังตังค่า Calibrate +,- ให้กับหัววัดได้ดว้ ย
ทังนีเมืออุณหภูมมิ คี า่ มากกว่าหรือเท่ากับ High ขัว P20 (สามารถนําโมดูล Relay มาต่อใช้งานได้) จะเปลียนสถานะจาก เป็ น
คือเป็ นการ Alarm นันเอง หรือเมืออุณหภูมมิ คี า่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ Low ขัว P21 จะเปลียนสถานะจาก เป็ น ด้วย ... ทังนีจะมี
Gap ในการ Alarm ที องศา ตัวอย่างเช่น ถ้าตังค่า High เป็ น . องศา เมือค่าทีวัดได้เป็ น . ขึนไป ขัว P20 จะเป็ น
และจะกลับเป็ น อีกทีเมือเป็ น . ลงมา ... ปุ่ มล่าง ไม่มีผลใด ๆ ส่วนปุ่ มบน จะเข้าสูก่ ารตังค่า ดังนี
bt _ X
XX.X H
XX.X L
XX.X C

คือตังค่าความสว่างของตัวเลข
ตังค่า High Temp
ตังค่า Low Temp
ตังค่า Calibrate โดยเป็น + หรือ - ก็ได้ (ปกติควรจะตังเป็ น . ไว้)
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Mode-A ... Display & Clock Slave (RS485 Receive - Command)
สําหรับใช้งานเป็ นตัวแสดงผลโดยรับข้อมูลทาง RS485 โหมดนีจะเหมือนกับ Mode-1 ทุกประการ เพียงแต่จะเริมต้นด้วยการเป็ น
Display ถ้าผูใ้ ช้ส่งคําสัง : มา ก็จะกลายเป็ น Clock Slave เหมือน Mode-1 ด้วย แต่ถา้ ไม่ได้ตอ้ งการแสดงค่านาฬิกา
ก็สามารถใช้งานเป็ น Display อย่างเดียวก็ได้
Mode-B ... Display xx.x องศาเซลเซียส
ทํานองเดียวกับ Mode-A แต่จะปรับคําสัง : ให้สอดคล้องกับสินค้า EM-104T/TH EM-RTH AB-104 ทีสามารถตังโหมด RS485
เป็ น Steam ได้ ทังนีเพือเป็ นตัวแสดงผลในระยะไกล หรือตัวใหญ่ขนึ โดยจะแสดงค่าอุณหภูมเิ ป็ น xx.x ‘c
Mode-C ... Display xx.x Percent RH
ทํานองเดียวกับ Mode-A แต่จะปรับคําสัง : ให้สอดคล้องกับสินค้า EM-104T/TH EM-RTH AB-104 ทีสามารถตังโหมด RS485
เป็ น Steam ได้ ทังนีเพือเป็ นตัวแสดงผลในระยะไกล หรือตัวใหญ่ขนึ โดยจะแสดงค่าความชืนเป็ น xx.x P
Mode-C ... Display xxx องศาเซลเซียส
ทํานองเดียวกับ Mode-A แต่จะปรับคําสัง : ให้สอดคล้องกับสินค้า EM-TNET ทีสามารถตังโหมด RS485 เป็ น Steam ได้
ทังนีเพือเป็ นตัวแสดงผลในระยะไกล หรือตัวใหญ่ขนึ โดยจะแสดงค่าอุณหภูมเิ ป็ น xxx ‘c


AB-305 สามารถสือสารข้อมูลผ่านทาง RS485 โดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อนื ๆ ได้ ทังนีเพือทําการตังค่าเวลา
หรือตังค่าตัวแปรต่าง ๆ รวมทังสามารถใช้เป็นตัวแสดงข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Speed=9600
Data=8 Stop=1 Parity=No ชุดคําสังทีใช้จะเป็ นแบบ Sac Protocal คือ Smart Ascii Command สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ
Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์ เพือทดสอบคําสังได้ทนั ที เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว สือสารกับคอมพิวเตอร์

:@aac\r สําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด สือสารกับคอมพิวเตอร์
โดยแต่ละครังคอมพิวเตอร์ทส่ี งคําสังมี Address ออกไป บอร์ดทีมี Address ตรงกับคําสัง ก็จะโต้ตอบกลับมา
: 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
(ความจริง aa รองรับเลข Hex ฐานสิบหก แต่แนะนําให้ใช้เป็ น bcd เพือให้ดเู ข้าใจได้งา่ ย)
Sac เป็น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสังเลย
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
ชุดคําสังจะสรุปได้ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ซึงความหมายส่วนใหญ่กค็ อื การใส่ Option คือการ “เขียนค่า”
(write) และการไม่ใส่คอื การ “อ่านค่า” (read) ถ้าใน Option มีทางเลือกหลายแบบ ก็จะขันด้วยอักษร | อีกที ในวงเล็บ (R)
หมายถึงรับข้อมูลทีมาจากคอมพิวเตอร์ และ (T) หมายถึงส่งข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์
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(R) :1xx...x
(T) OK


Set Display (Number,Character)
xx...x คือตัวเลขหรือตัวอักษรทีจะให้แสดงบน Display ซึงเป็ นได้ทงเลข
ั
- และ
อักษร A-Z ด้วย ทังนีกรณีอกั ษร A-Z จะเป็นไปเท่าทีเหมาะสม เนืองจากขีดจํากัดของ
7-Segment เอง นอกจากนียังรับอักขระพิเศษเหล่านีด้วย ฃือ
Blank คือดับหมดทุก Segment
‘.’ จุดตรงกลาง
‘’’ เครืองหมายองศา
‘-’ ขีดกลาง
‘_’ ขีดล่าง
‘[‘ ปีกกาเปิด
‘]’ ปิกกาปิด
‘;’ แสดง Colon บน AB-305 (ทีต้องใช้ Semi-Colon แทน
เนืองจากเครืองหมาย : เป็ นรหัสนําหน้าคําสัง จึงต้องใช้เป็ น ; แทน)

คําสัง นีจะแสดงผลแบบชิดขวา เช่นถ้าสังเป็ น : ก็จะปรากฏตัวเลข ที
Digit ทางขวาสุด หลัก และทุกครังทีรับคําสังนี จะมีการ Clear Display ทังหมด
ก่อนเสมอ นันหมายถึงว่า ถ้าเราสังเป็ น : โดยไม่มขี อ้ มูลเพิมเติม ก็จะหมายถึงการ
Clear Display ทังหมดนันเอง
——————————————————————————————————————————————————
(R) :2nhh...hh Set Display (Segment)
(T) OK
n คือหมายเลข Digit เริมต้น - ( คือตัวเลขซ้ายสุด)
hh...hh คือค่า Hex แต่ละ Byte ทีต้องการกําหนดให้ Segment ดับหรือติดสว่าง
โดยสามารถใส่ตอ่ เนืองไปหลาย ๆ Byte ได้ คําสังนีทําให้ผใู้ ช้กาํ หนดการแสดงผลแต่ละขีด
(Segment) ได้อย่างอิสระ การจัดวาง Segment กับเลข Hex จะเป็ นดังนี ...
B6=g B5=f B4=e B3=d B2=c B1=b B0=a
ตัวอย่างเช่น ถ้าส่งคําสังเป็ น :201C3F ก็จะแสดงผลเป็ น u0 ทีตัวเลขซ้ายสุด ข้อมูล
Hex สามารถใส่ตอ่ เนืองได้ และจะเรียงจาก Digit น้อยไปมากเสมอ คําสัง นีจะไม่
Clear Display ก่อน
——————————————————————————————————————————————————
(R) :3[b]
Read/Write Bright
(T) b[OK]
b คือค่าความสว่างของ Display เป็ น - โดย คือสว่างน้อยสุด และ คือสว่างมากสุด
เมือตังค่าจากคําสังนีแล้ว ค่าความสว่างจะจําไว้ในบอร์ดเลย เมือปิ ดเปิดใหม่ ก็จะยังคงเป็ น
ค่าล่าสุดทีได้ตงไว้
ั
——————————————————————————————————————————————————
(T) OK
ปกติเมือมีการส่งคําสัง : หรือ : เครืองจะเข้าสูโ่ หมดแสดงผลทันที และจะหยุดการแสดง
เวลาในโหมดนาฬกิ า คําสัง : นีจะทําให้เครืองกลับมาแสดงค่าเวลาตามปกติ กรณีถา้ มีเสียง
Alarm ตามทีตังไว้ คําสังนีจะหมายถึงหยุดเสียง Alarm ไปด้วย
——————————————————————————————————————————————————
(R) :5
Beep
(T) OK
สําหรับส่งเสียง Beep 1 ครัง ความยาวประมาณ / วินาที
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(R) :6[xxxyyy]
(T) xxxyyy[OK]

Read/Write I/O
สําหรับอ่านหรือเขียนค่าให้กบั Port คือ I/O-Port = 3 และ 3B-Port ของบอร์ดภายใน
ซึงจะมีขาสัญญาณทังหมด ขา xxx คือ P20,P21,P22 เรียงตามลําดับ และ yyy คือ
P24,P25,P26 เรียงตามลําดับ การ Read/Write จะได้สถานะเป็ น , เท่านัน
——————————————————————————————————————————————————
(R) :7[habc]
Read/Write Config
(T) habc[OK]
สําหรับการตังค่าต่าง ๆ เหมือนกับทีตังได้จากปุ่ ม Set,Adj (ดูหวั ข้อการใช้งานทัวไป)
h คือ Hour Beep เสียง Beep ทุกชัวโมง ... =ไม่ใช้ =ใช้
a คือเวลาแสดงชัวโมง,นาที b คือเวลาแสดงวัน,เดือน c คือเวลาแสดงอุณหภูมิ กรณี abc ถ้าตังเป็ น ซึงไม่ควรจะเป็ น เครืองจะเปลียนให้เป็ น แทน
——————————————————————————————————————————————————
(R) :8[hhmmhhmm] Read/Write Alarm-1,2
(T) hhmmhhmm[OK] สําหรับการตังค่า Alarm-1,2 เหมือนกับทีตังได้จากปุ่ ม Set,Adj (ดูหวั ข้อการใช้งานทัวไป)
โดย hhmm แรกคือ Alarm-1 และ hhmm ต่อมาคือ Alarm-2 ซึงก็คอื ค่าเวลา ชัวโมง
และนาที นันเอง กรณีไม่ตอ้ งการใช้ Alarm ให้ใส่เป็ นอักษร ffff แทนได้ (เหมือนกับทีตัง
ด้วยปุ่ มเป็ น —:— นันเอง)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :D[ddmmyyww]
Read/Write Date วัน,เดือน,ปี และวันในสัปดาห์
(T) ddmmyyww[OK] สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าวันทีกับระบบนาฬกิ า
ddmmyy คือ วัน,เดือน,ปี และ ww คือวันในสัปดาห์
- ( คือวันอาทิตย์)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :T[hhmmss]
Read/Write Time ชัวโมง,นาที,วินาที
(T) hhmmss[OK]
สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าเวลากับระบบนาฬกิ า
hhmmss คือ ชัวโมง,นาที,วินาที
——————————————————————————————————————————————————
R) :X[aa]
Read/Write Node Address
(T) aa[OK]
aa คือค่า Address 01-99 (bcd)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa]
Checksum or Dump Flash
(T) ข้อความต่าง ๆ
สําหรับแสดงค่า Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถุกต้อง
และถ้าใส่ aaaa คือเลข hex ของ address ภายใน จะเป็ นการแสดงค่าข้อมูลให้ดดู ว้ ย
คือข้อมูลใน Flash ของตัว MCU นันเอง โดยจะแสดงเป็ นจํานวน Byte
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
Show Model / Version & Self-Test
(T) ข้อฃวามต่าง ๆ
ถ้าใส่ ! จะหมายถึงเข้าระบบ Self-Test
หมายเหตุ ... สําหรับสินค้าของเอสไมโครทีมี Sac Protocal คําสัง X,Y,Z จะเป็ นรูปแบบทํานองเดียวกันเสมอ
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Sac Protocal ยังรองรับการทํางานทีซับซ้อนขึน เพือให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันไป โดยถ้าใส่อกั ษร & (0x26)
ต่อท้ายคําสัง คืออยูท่ า้ ยสุดของคําสัง Ascii แต่อยูก่ อ่ นรหัสลงท้าย \r (0x0D) จะหมายถึงไม่ตอ้ งการให้มีการตอบกลับใด ๆ
โดยทีเครืองยังคงทํางานตามคําสังทุกประการ ซึงมักจะใช้กบั คําสังเพือการตังค่าหรือแสดงข้อมูล และไม่ตอ้ งการให้ตอบกลับ
เพื อความรวดเร็ วในการทํางาน ... และสํา หรับสภาพการสื อสารที มีสัญญาณรบกวนสูง อาจจะต้องการตรวจสอบคํา สัง
ให้มคี วามแน่นอนมากขึน ก็สามารถใส่คา่ Checksum เพิมเติมได้ตามตัวอย่างนี
:Z@5A\r
AB-305 v2.0 (2019)@AB\r
ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนจบคําสัง จากตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z และ
@AB คื อค่ า Checksum ของ AB-305 v2.0 (2019) ทั งนี ถ้าค่ า Checksum ไม่ ถู กต้อง เครื องก็ จะไม่ ทาํ งานใด ๆ
สําหรับข้อมูลทีตอบกลับก็เช่นกัน ถ้าทางด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบค่า Checksum แล้วไม่ถกู ต้อง ก็ให้ถือว่าเป็ นข้อมูล
ทีไม่มคี วามหมายใด ๆ เพราะน่าจะมีความผิดพลาดของข้อมูลในขบวนการสือสารนันเอง


AB-305 ยังมีโหมดทดสอบ ทีใช้ในการผลิตหรือตรวจซ่อมด้วย โดยการปิ ดเครือง จากนันกดปุ่ ม Adj ค้างไว้ แล้วจึงเปิ ดเครือง
รอจนแสดงหมายเลข Version เสร็จแล้วจึงปล่อย เครืองจะเข้าสูโ่ หมดทดสอบทันที ด้วยการแสดงแต่ละขีดของตัวเลขวนไป
เรือย ๆ จนครบ รอบ จากนันก็จะแสดงตัวเลข - บนหน้าปัดและปรับความสว่างจากระดับ - ด้วย ในระหว่างการแสดงขีดวนนัน
ถ้ากดปุ่ ม Set ก็ จะทํา งานเร็วขึ น แต่ถ้ากด Adj ก็ จะทํางานช้าลง การทดสอบนี จะเป็ นการทดสอบพื นฐานหลักเท่านัน
กรณีตอ้ งการทดสอบแบบครบสมบูรณ์ จะต้องเข้าผ่าน RS485 ด้วยคําสัง :Z! อีกที



สวิทช์เปิ ดปิดด้านข้างและช่องสายวัดอุณหภูมิ

ปุ่ มกดและ LED บนหน้าปัด

บอร์ดวงจรภายใน

ขัวสําหรับประยุกต์ใช้งานเพิมเติม
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