


AB-408 คอืตวันบัจาํนวน (Counter) ทีม ีInput 2 ชอ่ง เพอืไปตอ่กบัปุ่มกด หรอืตวั Sensor แบบ NPN ไดโ้ดยเลือกโหมดการทาํงานได้

 แบบตามการใชง้าน มจีาํนวนนบั  หลกั รองรบัการนบัไดถ้งึ , ,  หนว่ย สามารถตงัคา่ Target ได ้และม ีRelay Output

ทาํงานเมือถึงเปา้ สามารถกาํหนดตวัหารได ้ เช่น ตอ้งการนบัเป็นโหล  ตงัใหน้บัขึน หรือนบัลงได ้และตงัคา่ De-Bounce

สาํหรบัปุ่ มกดเพอืปอ้งกนันบัผิดพลาดได ้ จาํคา่จาํนวนนบัไดแ้มช้ว่งปิดเครอืง มคีวามเรว็ในการนบัไดถ้งึ  ชนิตอ่วนิาที มพีอรท์

RS485 เพือการสือสารกบัคอม หรอืเพือการตอ่กบัตวัเลขขนาดใหญ่ หรอืระยะไกลได้

ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์82E54AS2 ความถี Clock 11.0592 MHz
ตวัเลข 7-Segment LED ความสงู .  นวิ  จาํนวน  หลกั  สามารถตงัปรบัความสวา่งได ้  ระดบั ( - ) ใชภ้ายในอาคาร
(In-Door)
ปุ่มกด  ตวัเพอืการตงัคา่ และม ีDC Input แบบ Opto-Isolate จาํนวน  จดุอยูภ่ายใน เพือการตอ่ปุ่มกดภายนอกโดยเดนิสาย
ระยะไกลได ้ หรอืตอ่กบั Sensor แบบ NPN ไดด้ว้ย
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 เพอืการดหูรอืตงัคา่ได ้และใชเ้พือสง่ขอ้มลู
ใหต้วัเลขขนาดใหญ่ และระยะไกลไดด้ว้ย
ใชไ้ฟเลียง  VAC กาํลงัไฟเพียง 3W

ขนาดเคส  x 130 mm และความหนา  mm
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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 = +1 / Reset

1 = +1 / +1

2 = +1 / -1

3 = +1 / Break

รายละเอยีดอา่นไดจ้ากหวัขอ้ตอ่ไป

XXXXXXXX ตงัคา่เปา้หมาย Target 8 หลกั

        XXXX ตงัคา่ตวัหาร Divider 4 หลกั

Ud _____ X ตงั =นบัขนึ (Up) =นบัลง (Down)

dL _____ X ตงัคา่ Delay ของ Relay Output

0 = Relay ทาํงานคา้งจนกวา่จะ Reset (ไมส่ามารถนบัตอ่ได)้

1 = Relay ทาํงานคา้งจนกวา่จะ Reset (สามารถนบัตอ่ได)้

2-9 Relay ทาํงานตามเวลา 0.x วินาที และ Reset ใหท้นัที

Cr _____ X ตงั =ใชจ้าํนวนนบัเดมิเมือเปิดเครอืง (Continue)

หรอื 1=Reset ใหเ้ป็น  เมอืเปิดเครอืง (Reset)

db _____ X ตงัคา่หนว่งเวลาการนบั De-Bounce เป็น 0.x วนิาที

เชน่ ถา้ตงัเป็น  จะหมายถงึ เมอืมกีารนบัไปแลว้ จะรอ .  วินาที

จงึจะนบัตวัตอ่ไปได้

tF _____ X ตงั Target Flash คือ =ไมใ่ชง้าน =ตวัเลขจะกระพรบิเมอืถงึเปา้

dE _____ X ตงั Display Extention =ไมใ่ชง้าน =ตอ่ขยายตวัเลขทาง RS485

เมือตงัค่าแลว้  เครืองจะส่งเสียง Beep พรอ้มเก็บขอ้มูลลงในตวัชิพ  และเขา้สู่การทาํงานปกติตอ่ไป ในระหว่างการตงัคา่

ถา้ไมมี่การกดปุ่มใด ๆ  เกนิ  นาที เครอืงจะถือวา่ยกเลกิ และกลบัเขา้สูก่ารทาํงานปกตติอ่ไปดว้ย
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ปกตแิลว้ เมอืเปิดเครอืงใชง้าน เครอืงจะแสดงขอ้ความเรมิตน้ชวัขณะดงันี

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

XXXXXXXX จากนนัก็จะเขา้สูก่ารนบัจาํนวนและพรอ้มใชง้านทนัที

ปุ่ มบนหนา้ปัดจะใชเ้พือการนบัไดด้ว้ยคือ  (S) นบั +    (A) Reset   (B) นบั -    ส่วน DC-Input ทงั  ช่อง จะขึนกบั
โหมดการทาํงานทีตงัไว ้ -   โดยมีการทาํงานดงันี

โหมด Input-1 Input-2
——— ———— ————
0 นบั + Reset
1 นบั + นบั +
2 นบั + นบั -
3 นบั + Break

สาํหรบัการตงัเป็นนบัขนึ  การนบั +  ก็หมายถงึนบั , , ,  ... ไปเรอืย ๆ  ตามปกต ิและการนบั -  ก็จะถอยหลงัเป็น , , ,  เชน่กนั
และการ Reset ก็คอืทาํใหค้า่เรมิตน้ท ี  นนัเอง ... แตถ่า้ตงัเป็นนบัลง ขบวนการทงัหมดก็จะสลบักนั และการ Reset ก็จะทาํให้
คา่เรมิตน้ที Target ดว้ย ... ในโหมด  การนบั +  จากทงั  Input ก็เปรยีบเสมอืนนบัเป็นผลรวมของการนบั  จดุนนัเอง ... สว่นโหมด
 คือจะทาํให ้Break การนบัไวก้อ่นได ้จนกวา่สญัญาณ Break จะหยดุไปจงึจะนบัตอ่ได ้และในขณะทีมกีาร Break เขา้มา จะทาํให้

Relay On/Off เป็นเวลา  วินาทีดว้ย




AB-408 สามารถสือสารขอ้มลูผา่นทาง RS485 โดยเชือมตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอื์น ๆ  ได ้ ทงันีเพอืทาํการดขูอ้มลู  หรอืควบคมุ
Relay ก็ไดเ้ชน่กนั  คณุสมบตัพืินฐาน RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 ... ชดุคาํสงัทีใชจ้ะเป็นแบบ
Sac Protocal คือ Smart Ascii Command  สามารถใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทาํงานบนเครืองคอมพิวเตอร์
เพือการทดสอบคาํสงัไดท้นัที  เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  ชดุคาํสงัจะมีรูปแบบดงันี ...

:c\r  สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงบอรด์เดียว

:@aac\r สาํหรบัใชง้านแบบมี Node Address คือใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  บอรด์

: 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)
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Sac เป็น Protocal ทีทาํใหใ้ชง้านแบบตวัเดียวก็ได ้หรอืพว่งกนัเป็น Network ก็ได ้ โดยทาํการตงั Node Address ไดจ้ากชดุคาํสงั

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)  และการไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)  ในวงเล็บ (R) หมายถงึ รบัขอ้มลูจากตวัแม ่และ (T) หมายถงึขอ้มลูทีสง่กลบัไปยงัตวัแม่

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

(R) :1

(T) xxxxxxxx

Read Counter ... สาํหรบัอา่นคา่จาํนวนนบัทงั  หลกั

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

(R) :2[rbbbb]

(T) rbbbbii[OK]

Read/Write Input/Output ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนพอรท์ Input/Output บนบอรด์ ดงันี

r = สถานะ Relay ... 0=Off 1=On

bbbb = สถานะของ Digital Port บนบอรด์ ตามลาํดบัคอื P10 P11 P12 และ P27 ... 0=5V 1=0V

ii = สถานะของ Input1 และ  ตามลาํดบั ...  ไมมี่การกด =มีการกดปุ่ม

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

(R) :3[tttttttt-dddd-abcdef]

(T) tttttttt-dddd-abcdef[OK]

Read/Write Config ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่ Config (ทาํนองเดียวกบัการตงัโหมดการทาํงาน) ดงันี

tttttttt = คา่ Target 8 หลกั

dddd = คา่ Divider 4 หลกั

abcdef = คา่ตามลาํดบัคือ Up/down , Delay , Con/Reset , De-Bounce , Target Flash

และ Display Extention (รายละเอียดใหด้จูากหวัขอ้ การตงัโหมดการทาํงาน)

คาํสงั :  นี จะไมส่ามารถตงัความสวา่ง LED กบัตงัโหมด -  ได ้ทงันีจะตอ้งตงัจากหนา้ปัดเครอืงเทา่นนั

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

(R) :4

(T) OK

Reset ... สาํหรบัการ Reset จาํนวนนบั

——————————————————————————————————————————————————
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(R) :X[aa]

(T) aa[OK]

Read/Write Node Address ... โดย aa คอืคา่ Address 01-99 (bcd)

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

(R) :Y[aaaa]

(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Checksum or Dump Flash ... สาํหรบัแสดงคา่ Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถกูตอ้ง  และถา้ใส่

aaaa คือเลข hex ของ address  คือจะแสดงขอ้มลูในหนว่ยความจาํ Flash ภายในตวั MCU นนัเอง (จะแสดงเฉพาะสว่น IAP)

โดยแสดงเป็นจาํนวน  Byte

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

(R) :Z[!]

(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Show Model / Version & Self-Test ... สาํหรบัแสดงชือสินคา้ และรุน่ของ Firmware เป็น vX.X

และถา้ใส ่! จะหมายถงึเขา้ระบบ Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซอ่ม (ถา้ม)ี

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

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

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-408 v2.0@72\r

คา่ Checksum คือผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนถงึ @ ตวัอยา่ง @5A คือคา่ Checksum ของอกัษร Z (ตวัใหญ่) และ

@  คอืคา่ Checksum ของ AB-408 v2  ทงันีถา้คา่ Checksum ไมถ่กูตอ้ง  เครอืงก็จะไมท่าํงานใด ๆ   สาํหรบัขอ้มลูทีตอบกลบัก็เชน่กนั

ถ้าตรวจสอบค่า Checksum แลว้ไม่ถูกตอ้ง  ก็ให้ถือว่าเป็นข้อมูลทีไม่มีความหมายใด ๆ  เพราะน่าจะมีความผิดพลาด

ระหวา่งการสือสารนนัเอง





AB-408 มรีะบบทดสอบตวัเอง เพอืใชใ้นขบวนการผลติรวมถงึงานตรวจซอ่มดว้ย การเขา้โหมดทดสอบตวัเอง  ทาํไดด้ว้ยการกดปุ่ม

(A)Adjust คา้งไวแ้ลว้จงึเปิดเครอืง  รอประมาณ  วนิาทีแลว้จงึปลอ่ยมือ  เครอืงจะเขา้โหมดทดสอบใหท้นัที  โดยมีประเดน็

การทดสอบดงันี ...

> ทีแผง Display จะแสดงแตล่ะขีดวนไปเรอืย ๆ  เพือดวูา่ตดิครบทกุขีดหรอืไม่

> และทกุ ๆ รอบของการแสดงขีด จะมเีสียง Beep พรอ้มทงัเปิดปิดตวั Relay ชว่งสนั ๆ ดว้ย

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

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

> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้กด (S)Set จะแสดงเลข  คา้งไว้

> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้กด (A)Adjust จะแสดงเลข  คา้งไว้

> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถา้กด (B)Back จะแสดงเลข  คา้งไว้

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

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

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

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

หมายเหต ุ... Dip1-4 จะมีผลโดยตรงกบั P14 P15 P16 P17 ดว้ย คือตอ่ถงึกนัโดยตรง
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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 จากการตงัผา่นคาํสงั
:X ไดต้ามปกติ




พอรท์ RS485 ยงัสามารถตอ่กบัโมดลูตวัเลขภายนอกได ้ซงึอาจจะเป็นตวัเลขขนาดใหญ่ และระยะไกลจากจดุนบัโดยตอ้งตงั
Display Extention ใหเ้ป็น  จงึจะตอ่แสดงผลผา่น RS485 ได ้ทงันีตวัเลขทนีาํมาตอ่ จะตอ้งรองรบัชดุคาํสงัมาตรฐานของ Smicro
ซงึก็มีใหเ้ลือกหลากหลายขนาด  ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดจาํนวนหลกัไดต้ามทีใชง้านจรงิ ไมจ่าํเป็นตอ้งตอ่ครบ  หลกัเหมอืน AB-408

แตอ่ยา่งใด


