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5 Digit Counter

AB-505
v1.0 (2019)



AB-505 คือเครอืงนบัจาํนวนแบบงา่ย แสดงผลดว้ย LED สีแดง ตวัเลขสงู  นวิ จาํนวน  หลกั รองรบัจาํนวนนบัได ้  ชนิ

มองเหน็ไดช้ดัเจน ใชง้านไดท้งัแบบ In-Door หรอื Out-Door (ภายใตร้ม่เงา) นบัจาํนวนไดเ้รว็สงูสดุ  ชนิ / วินาที ราคาประหยดั

เหมาะอยา่งยงิสาํหรบัการนบัจาํนวนในไลนก์ารผลติตา่ง ๆ



ตวัเลข 7-Segment สีแดง ประกอบจาก LED ความสวา่งสงูขนาด  mm จาํนวน  ตวัตอ่  หลกั
ตวัเลขมีความสงู  นวิ จาํนวน  หลกั ปรบัความสวา่งได ้  ระดบั รองรบัการแสดงผลทงัแบบ In-Door และ Out-Door
ทงันีตอ้งอยูภ่ายในรม่เงา ซงึไมโ่ดนแดดและฝนโดยตรง
มปีุ่มบนหนา้ปัด  ตวั (Set , Adj) เพือการนบั +  และ Reset รวมทงัเพอืการตงัคา่ตา่ง ๆ
ม ีDC-Input สาํหรบัการนบั +  โดยตอ่กบัปุ่มกดภายนอก หรอืตอ่กบั Sensor แบบ NPN กไ็ด้
รองรบัการนบัไดถ้งึ  หนว่ย และนบัไดเ้รว็ถึง  ชนิ / วนิาที
ม ีPort สือสาร RS485 สาํหรบัการอา่นหรอืตงัคา่ผา่น Computer ภายนอกได ้และม ีLED สีฟ้าบนหนา้ปัดแสดงสถานะการสือสาร
RS485 ดว้ย
เก็บคา่จาํนวนนบัดว้ย Ram ภายในพรอ้ม Battery Backup (CR2032) ขอ้มลูยงัจาํไดแ้มไ้ฟฟา้ดบั
ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์82E54AS2 ความถี Clock 11.0592 MHz
ใชไ้ฟบา้น  VAC กาํลงัไฟสงูสดุเพยีง 3W เทา่นนั
ขนาดสนิคา้  x 120 mm และความหนา  mm





















ขวัตอ่ RS485 เพือสือสารกบัคอม แผง DC-Input สาํหรบัตอ่กบั

ปุ่มภายนอก หรอื Sensor NPN
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เมือเปิดเครอืง จะมเีสียง Beep พรอ้มแสดงหมายเลข Version X.X และ LED สีฟา้กระพรบิ  ครงั
จากนนัจะแสดงคา่จาํนวนนบัลา่สดุทจีาํไว ้และพรอ้มใชง้านไดท้นัที
ปุ่มกดบนหนา้ปัด
   ปุ่ มบน Set = นบัจาํนวน +  (เหมอืน DC-Input) แตค่า่ De-Bounce ทีตงัไวจ้ะมีไมมี่ผล

   ปุ่ มลา่ง Adj = Reset เป็น  โดยตอ้งกดคา้งนาน  วินาที







การตงัคา่ตา่ง ๆ  ใหก้ดปุ่ ม Set คา้งไวแ้ลว้จงึเปิดเครอืง รอ  วนิาทีแลว้จงึปลอ่ยมอื
เครอืงจะใหต้งัคา่ตา่ง ๆ ดงันี
   (X คือตวัเลขทีตงัคา่ไดแ้บบทีละหลกั , Set = เลือนตอ่ไป , Adj = เปลียนแปลงคา่)

b _ X ตงัความสวา่ง LED 0 - 9 (Default = 2)

d _ X ตงัคา่ De-Bounce ของ DC-Input (Default = 0)
เชน่ ถา้ตงัเป็น  จะหมายถงึ .  วนิาที
นนัคือถา้มกีารนบั +  แลว้ จะตอ้งรออกี .  จงึจะนบัตวัตอ่ไปได้
เพอืปอ้งกนัการเบลิของการกด Switch
กรณีใชก้บั Sensor หรอืตอ้งการความเรว็สงูสดุ ใหต้งัเป็น  ไว้

0 _ X ตงัการแสดงหมายเลขนาํหนา้ (Default = 1)
 = แสดงเลขศนูยน์าํหนา้

 = ไมแ่สดงเลขศนูยน์าํหนา้








คณุสมบตัิพืนฐานคือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 โดยชดุคาํสงัแบบ Sac Protocal (Smart Ascii

Command) สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทาํงานบนเครืองคอมพิวเตอร ์  เพือการทดสอบคาํสังไดท้ันที

เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  มรูีปแบบดงันี ...

:c\r สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงบอรด์เดียว

:@aac\rสาํหรบัใชง้านแบบม ี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

(ทีจรงิ aa รองรบัเลข Hex ฐานสบิหก 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

และใชค้าํสงัรูปแบบ :@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)  ในวงเลบ็ (R) หมายถงึ รบัขอ้มลูจากคอม และ (T) หมายถงึขอ้มลูทีสง่กลบัไปยงัคอม

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

(R) :1[xxxxx] Read/Write Counter ... สาํหรบัอา่นหรอืเขียนคา่จาํนวนนบั  หลกั

(T) xxxxx[OK]

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

(R) :2[abc] Read/Write Config ... คือตงัคา่ตา่ง ๆ เหมอืนกบัการตงัทีหนา้ปัด

(T) abc[OK] a = Bright 0-9 ... b = De-Bounce 0-9 ... c = Show Zero 0-1

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

(R) :3 Reset Counter ... ลา้งคา่จาํนวนนบัใหเ้ป็น 

(T) OK

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

(R) :4[xyz] Read/Write I/O ... อา่นหรอืเขียนคา่ใหก้บั I/O Port บนบอรด์ภายใน

(T) xyz[OK] เผือขยายการใชง้าน โดย x = P24  y = P25  z = P26 โดยใสค่า่เป็น

,  แบบดจิิตอลไดโ้ดยตรง

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

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

(T) aa[OK] สาํหรบัการใชง้านแบบ RS485 Network ทีตอ่พว่งหลายตวั

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

(R) :Y[aaaa] Checksum or Dump Flash ... แสดงคา่ Size และ Checksum ของ

(T) ขอ้ความตา่ง ๆ Firmware เพือตรวจสอบความถกูตอ้ง  และถา้ใส ่aaaa คอืเลข hex

ของ address  คอืจะแสดงขอ้มลูในหนว่ยความจาํ Flash ภายในตวั

MCU (IAP) โดยแสดงเป็นจาํนวน  Byte

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

(R) :Z[!] Show Model / Version Or Self-Test ... แสดงชอืสนิคา้ และรุน่ของ

(T) ขอ้ความตา่ง ๆ Firmware เป็น vX.X และถา้ใส ่! จะหมายถงึเขา้ระบบ Self-Test เพือ

การตรวจสอบและเพอืการซอ่ม (ถา้ม)ี

หมายเหต ุ... สินคา้ของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คาํสงั X,Y,Z จะทาํนองเดียวกนัเสมอ



Page 4/4

Sac Protocal ยงัรองรบัการทาํงานทีซบัซอ้นขนึ  เพอืใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มทีแตกตา่งกนัไป  โดยถา้ใสอ่กัษร & (0x26)

ตอ่ทา้ยคาํสงั  คืออยู่ทา้ยสดุของคาํสงั Ascii แตอ่ยูก่่อนรหสัลงทา้ย \r (0x0D)  หมายถึงไม่ตอ้งการใหมี้การตอบกลบัใด ๆ

โดยทีเครอืงยงัคงทาํงานตามคาํสงัทกุประการ  ซงึมกัจะใชก้บัคาํสงัเพอืการตงัคา่หรือแสดงขอ้มลู และไมต่อ้งการใหต้อบกลบั

เพื อความรวดเร็วในการทาํงาน ... และสาํหรับสภาพการสื อสารที มีสัญญาณรบกวนสูง อาจจะต้องการตรวจสอบ

คาํสงัใหมี้ความแนน่อนมากขนึ  ก็สามารถใสค่า่ Checksum เพมิเตมิไดต้ามตวัอยา่งนี

:Z@5A\r

AB-505 v1.0 (2019)@AC\r

คา่ Checksum คือผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนถงึ @ ตวัอยา่ง @5A คอืคา่ Checksum ของอกัษร Z และ @AC

คือคา่ Checksum ของ AB-505 v1.0 (2019)  ทงันีถา้คา่ Checksum ไมถ่กูตอ้ง เครอืงก็จะไมท่าํงานใด ๆ  สว่นขอ้มลูทีตอบกลบั

ก็เชน่กนั  ถา้ตรวจสอบคา่ Checksum แลว้ไมถ่กูตอ้ง ก็ใหถื้อวา่เป็นขอ้มลูทีไมมี่ความหมายใด ๆ  เพราะนา่จะมคีวามผิดพลาด

ระหวา่งการสือสารนนัเอง


