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AB-408 คือตัวนับจํานวน (Counter) ทีมี Input 2 ช่อง เพือไปต่อกับปุ่ มกด หรือตัว Sensor แบบ NPN ได้โดยเลือกโหมดการทํางานได้
แบบตามการใช้งาน มีจาํ นวนนับ หลัก รองรับการนับได้ถงึ , , หน่วย สามารถตังค่า Target ได้ และมี Relay Output
ทํางานเมือถึงเป้า สามารถกําหนดตัวหารได้ เช่น ต้องการนับเป็ นโหล ตังให้นบั ขึน หรือนับลงได้ และตังค่า De-Bounce
สําหรับปุ่ มกดเพือป้องกันนับผิดพลาดได้ จําค่าจํานวนนับได้แม้ชว่ งปิ ดเครือง มีความเร็วในการนับได้ถงึ ชินต่อวินาที มีพอร์ท
RS485 เพือการสือสารกับคอม หรือเพือการต่อกับตัวเลขขนาดใหญ่ หรือระยะไกลได้















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82E54AS2 ความถี Clock 11.0592 MHz
ตัวเลข 7-Segment LED ความสูง . นิว จํานวน หลัก สามารถตังปรับความสว่างได้ ระดับ ( - ) ใช้ภายในอาคาร
(In-Door)
ปุ่ มกด ตัวเพือการตังค่า และมี DC Input แบบ Opto-Isolate จํานวน จุดอยูภ่ ายใน เพือการต่อปุ่ มกดภายนอกโดยเดินสาย
ระยะไกลได้ หรือต่อกับ Sensor แบบ NPN ได้ดว้ ย
มี Relay ให้ ตัว Contact แบบ NO,NC ใช้กบั
VAC 5A ได้
มีเสียง Beep จาก Buzzer เพือตอบสนองการทํางานต่าง ๆ
มี Dip-Switch (Option) เพือการตังค่า Address ได้ (สามารถตังผ่านชุดคําสัง RS485 ได้ดว้ ย)
มีพอร์ท RS485 เพือการสือสาร รองรับชุดคําสังแบบ Smart Ascii-Command เพือการดูหรือตังค่าได้ และใช้เพือส่งข้อมูล
ให้ตวั เลขขนาดใหญ่ และระยะไกลได้ดว้ ย
ใช้ไฟเลียง VAC กําลังไฟเพียง 3W
ขนาดเคส x 130 mm และความหนา mm



ภาพแผงวงจรภายใน

บริเวณขัว Input เพือต่อกับปุ่ มกดภายนอก
และขัวขยาย IO ภายใน

บริเวณขัว Relay และ RS485 พอร์ทสือสาร
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สําหรับการตังโหมด จะต้องกดปุ่ ม S(Set) ค้างไว้ จากนันให้เปิดเครือง รอประมาณ วินาทีแล้วจึงปล่อยมือ เครืองจะเข้าสูก่ ารตังค่าให้
ซึงการตังค่าจะใช้ปมุ่ คือ (S)Set = เลือนต่อไป (A)Adjust = เปลียนตัวเลขแบบทีละหลัก (B)Back = ถอยกลับ ที Display
จะแสดงดังนี
bt _ 888 _ X

Bright คือให้ตงค่
ั าความสว่างของตัวเลข (ค่าเริมต้น = )

SM _____ X

Set Mode คือโหมดการทํางาน - (ค่าเริมต้น = )
0 = +1 / Reset
1 = +1 / +1
2 = +1 / -1
3 = +1 / Break
รายละเอียดอ่านได้จากหัวข้อต่อไป

XXXXXXXX

ตังค่าเป้าหมาย Target 8 หลัก

XXXX

ตังค่าตัวหาร Divider 4 หลัก

Ud _____ X

ตัง =นับขึน (Up) =นับลง (Down)

dL _____ X

ตังค่า Delay ของ Relay Output
0 = Relay ทํางานค้างจนกว่าจะ Reset (ไม่สามารถนับต่อได้)
1 = Relay ทํางานค้างจนกว่าจะ Reset (สามารถนับต่อได้)
2-9 Relay ทํางานตามเวลา 0.x วินาที และ Reset ให้ทนั ที

Cr _____ X

ตัง =ใช้จาํ นวนนับเดิมเมือเปิ ดเครือง (Continue)
หรือ 1=Reset ให้เป็ น เมือเปิ ดเครือง (Reset)

db _____ X

ตังค่าหน่วงเวลาการนับ De-Bounce เป็ น 0.x วินาที
เช่น ถ้าตังเป็ น จะหมายถึง เมือมีการนับไปแล้ว จะรอ . วินาที
จึงจะนับตัวต่อไปได้

tF _____ X

ตัง Target Flash คือ =ไม่ใช้งาน =ตัวเลขจะกระพริบเมือถึงเป้า

dE _____ X

ตัง Display Extention =ไม่ใช้งาน =ต่อขยายตัวเลขทาง RS485

เมือตังค่าแล้ว เครืองจะส่งเสียง Beep พร้อมเก็บข้อมูลลงในตัวชิพ และเข้าสู่การทํางานปกติตอ่ ไป ในระหว่างการตังค่า
ถ้าไม่มกี ารกดปุ่ มใด ๆ เกิน นาที เครืองจะถือว่ายกเลิก และกลับเข้าสูก่ ารทํางานปกติตอ่ ไปด้วย
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ปกติแล้ว เมือเปิ ดเครืองใช้งาน เครืองจะแสดงข้อความเริมต้นชัวขณะดังนี
408 x.x-M

โดย x.x คือ Version ของ Firmware ส่วน M คือหมายเลขโหมดทีตังไว้

XXXXXXXX

จากนันก็จะเข้าสูก่ ารนับจํานวนและพร้อมใช้งานทันที

ปุ่ มบนหน้าปั ดจะใช้เพือการนับได้ดว้ ยคือ (S) นับ +
โหมดการทํางานทีตังไว้ - โดยมีการทํางานดังนี
โหมด
———
0
1
2
3

Input-1
————
นับ +
นับ +
นับ +
นับ +

(A) Reset (B) นับ -

ส่วน DC-Input ทัง ช่อง จะขึนกับ

Input-2
————
Reset
นับ +
นับ Break

สําหรับการตังเป็ นนับขึน การนับ + ก็หมายถึงนับ , , , ... ไปเรือย ๆ ตามปกติ และการนับ - ก็จะถอยหลังเป็ น , , , เช่นกัน
และการ Reset ก็คอื ทําให้คา่ เริมต้นที นันเอง ... แต่ถา้ ตังเป็ นนับลง ขบวนการทังหมดก็จะสลับกัน และการ Reset ก็จะทําให้
ค่าเริมต้นที Target ด้วย ... ในโหมด การนับ + จากทัง Input ก็เปรียบเสมือนนับเป็นผลรวมของการนับ จุดนันเอง ... ส่วนโหมด
คือจะทําให้ Break การนับไว้กอ่ นได้ จนกว่าสัญญาณ Break จะหยุดไปจึงจะนับต่อได้ และในขณะทีมีการ Break เข้ามา จะทําให้
Relay On/Off เป็ นเวลา วินาทีดว้ ย


AB-408 สามารถสือสารข้อมูลผ่านทาง RS485 โดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อนื ๆ ได้ ทังนีเพือทําการดูขอ้ มูล หรือควบคุม
Relay ก็ได้เช่นกัน คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 ... ชุดคําสังทีใช้จะเป็ นแบบ
Sac Protocal คือ Smart Ascii Command สามารถใช้โปรแกรมสื อสารแบบ Terminal ที ทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์
เพือการทดสอบคําสังได้ทนั ที เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

:@aac\r สําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด
: 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)
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Sac เป็ น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็ น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสัง
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) ในวงเล็บ (R) หมายถึง รับข้อมูลจากตัวแม่ และ (T) หมายถึงข้อมูลทีส่งกลับไปยังตัวแม่
———————————————————————————————————————————————————
(R) :1
(T) xxxxxxxx
Read Counter ... สําหรับอ่านค่าจํานวนนับทัง หลัก
———————————————————————————————————————————————————
(R) :2[rbbbb]
(T) rbbbbii[OK]
Read/Write Input/Output ... สําหรับการอ่านหรือเขียนพอร์ท Input/Output บนบอร์ด ดังนี
r = สถานะ Relay ... 0=Off 1=On
bbbb = สถานะของ Digital Port บนบอร์ด ตามลําดับคือ P10 P11 P12 และ P27 ... 0=5V 1=0V
ii = สถานะของ Input1 และ ตามลําดับ ... ไม่มกี ารกด =มีการกดปุ่ ม
———————————————————————————————————————————————————
(R) :3[tttttttt-dddd-abcdef]
(T) tttttttt-dddd-abcdef[OK]
Read/Write Config ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่า Config (ทํานองเดียวกับการตังโหมดการทํางาน) ดังนี
tttttttt = ค่า Target 8 หลัก
dddd = ค่า Divider 4 หลัก
abcdef = ค่าตามลําดับคือ Up/down , Delay , Con/Reset , De-Bounce , Target Flash
และ Display Extention (รายละเอียดให้ดจู ากหัวข้อ การตังโหมดการทํางาน)
คําสัง : นี จะไม่สามารถตังความสว่าง LED กับตังโหมด - ได้ ทังนีจะต้องตังจากหน้าปัดเครืองเท่านัน
———————————————————————————————————————————————————
(R) :4
(T) OK
Reset ... สําหรับการ Reset จํานวนนับ
——————————————————————————————————————————————————
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(R) :X[aa]
(T) aa[OK]
Read/Write Node Address ... โดย aa คือค่า Address 01-99 (bcd)
———————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Checksum or Dump Flash ... สําหรับแสดงค่า Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถูกต้อง และถ้าใส่
aaaa คือเลข hex ของ address คือจะแสดงข้อมูลในหน่วยความจํา Flash ภายในตัว MCU นันเอง (จะแสดงเฉพาะส่วน IAP)
โดยแสดงเป็ นจํานวน Byte
———————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Show Model / Version & Self-Test ... สําหรับแสดงชือสินค้า และรุน่ ของ Firmware เป็ น vX.X
และถ้าใส่ ! จะหมายถึงเข้าระบบ Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซ่อม (ถ้ามี)
———————————————————————————————————————————————————
หมายเหตุ ... สินค้าของเอสไมโครทีมี Sac Protocal คําสัง X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทํานองเดียวกันเสมอ
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-408 v2.0@72\r
ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนถึง @ ตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z (ตัวใหญ่) และ
@ คือค่า Checksum ของ AB-408 v2 ทังนีถ้าค่า Checksum ไม่ถกู ต้อง เครืองก็จะไม่ทาํ งานใด ๆ สําหรับข้อมูลทีตอบกลับก็เช่นกัน
ถ้าตรวจสอบค่า Checksum แล้วไม่ถูกต้อง ก็ ให้ถือว่าเป็ นข้อมูลที ไม่มีความหมายใด ๆ เพราะน่าจะมีความผิดพลาด
ระหว่างการสือสารนันเอง
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ถ้าไม่สะดวกในการตัง Address ผ่านคําสังทาง RS485 (:X) ก็เลือกตัง Address ด้วย Dip-Switch ภายในเครืองได้ โดยใช้หลักการ
ดังนี ...
Dip1 ... ถ้า On คือ +
Dip2 ... ถ้า On คือ +
Dip3 ... ถ้า On คือ +
Dip4 ... ถ้า On คือ +
ตัวอย่างเช่น ... Dip1=On Dip4=On นอกนัน Off ... Address = 09
หรือเช่น ... Dip2=On Dip3=On Dip4=On นอกนัน Off ... Address = 07
หรือเช่น ... Dip1=On Dip2=On นอกนัน Off ... Address = 12
กรณีตงั Dip1-4 เป็ น Off ทังหมด ความหมายคือไม่มีการตังจาก Dip-Switch นันเอง ซึงยังคงใช้ Address จากการตังผ่านคําสัง
:X ได้ตามปกติ


พอร์ท RS485 ยังสามารถต่อกับโมดูลตัวเลขภายนอกได้ ซึงอาจจะเป็ นตัวเลขขนาดใหญ่ และระยะไกลจากจุดนับโดยต้องตัง
Display Extention ให้เป็น จึงจะต่อแสดงผลผ่าน RS485 ได้ ทังนีตัวเลขทีนํามาต่อ จะต้องรองรับชุดคําสังมาตรฐานของ Smicro
ซึงก็มใี ห้เลือกหลากหลายขนาด ผูใ้ ช้สามารถกําหนดจํานวนหลักได้ตามทีใช้งานจริง ไม่จาํ เป็ นต้องต่อครบ หลักเหมือน AB-408
แต่อย่างใด


AB-408 มีระบบทดสอบตัวเอง เพือใช้ในขบวนการผลิตรวมถึงงานตรวจซ่อมด้วย การเข้าโหมดทดสอบตัวเอง ทําได้ดว้ ยการกดปุ่ ม
(A)Adjust ค้างไว้แล้วจึงเปิ ดเครือง รอประมาณ วินาทีแล้วจึงปล่อยมือ เครืองจะเข้าโหมดทดสอบให้ทนั ที โดยมีประเด็น
การทดสอบดังนี ...
> ทีแผง Display จะแสดงแต่ละขีดวนไปเรือย ๆ เพือดูวา่ ติดครบทุกขีดหรือไม่
> และทุก ๆ รอบของการแสดงขีด จะมีเสียง Beep พร้อมทังเปิ ดปิดตัว Relay ช่วงสัน ๆ ด้วย
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้า Input-1 มีการกดปุ่ ม (บนบอร์ดหรือภายนอก) จะแสดงเลข ค้างไว้
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้า Input-2 มีการกดปุ่ ม (บนบอร์ดหรือภายนอก) จะแสดงเลข ค้างไว้
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้ากด (S)Set จะแสดงเลข ค้างไว้
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้ากด (A)Adjust จะแสดงเลข ค้างไว้
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้ากด (B)Back จะแสดงเลข ค้างไว้
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้า Dip-1 เป็น On จะมีผลต่อ P10 ให้มสี ญ
ั ญาณพัลซ์
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้า Dip-2 เป็น On จะมีผลต่อ P11 ให้มสี ญ
ั ญาณพัลซ์
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้า Dip-3 เป็ น On จะมีผลต่อ P12 ให้มสี ญ
ั ญาณพัลซ์
> ในระหว่างทีแสดงขีดวน ... ถ้า Dip-4 เป็ น On จะมีผลต่อ P27 ให้มสี ญ
ั ญาณพัลซ์
หมายเหตุ ... Dip1-4 จะมีผลโดยตรงกับ P14 P15 P16 P17 ด้วย คือต่อถึงกันโดยตรง
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