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AB-505 คือเครืองนับจํานวนแบบง่าย แสดงผลด้วย LED สีแดง ตัวเลขสูง นิว จํานวน หลัก รองรับจํานวนนับได้
ชิน
มองเห็นได้ชดั เจน ใช้งานได้ทงแบบ
ั
In-Door หรือ Out-Door (ภายใต้รม่ เงา) นับจํานวนได้เร็วสูงสุด ชิน / วินาที ราคาประหยัด
เหมาะอย่างยิงสําหรับการนับจํานวนในไลน์การผลิตต่าง ๆ















ตัวเลข 7-Segment สีแดง ประกอบจาก LED ความสว่างสูงขนาด mm จํานวน ตัวต่อ หลัก
ตัวเลขมีความสูง นิว จํานวน หลัก ปรับความสว่างได้ ระดับ รองรับการแสดงผลทังแบบ In-Door และ Out-Door
ทังนีต้องอยูภ่ ายในร่มเงา ซึงไม่โดนแดดและฝนโดยตรง
มีปมุ่ บนหน้าปัด ตัว (Set , Adj) เพือการนับ + และ Reset รวมทังเพือการตังค่าต่าง ๆ
มี DC-Input สําหรับการนับ + โดยต่อกับปุ่ มกดภายนอก หรือต่อกับ Sensor แบบ NPN ก็ได้
รองรับการนับได้ถงึ
หน่วย และนับได้เร็วถึง ชิน / วินาที
มี Port สือสาร RS485 สําหรับการอ่านหรือตังค่าผ่าน Computer ภายนอกได้ และมี LED สีฟา้ บนหน้าปัดแสดงสถานะการสือสาร
RS485 ด้วย
เก็บค่าจํานวนนับด้วย Ram ภายในพร้อม Battery Backup (CR2032) ข้อมูลยังจําได้แม้ไฟฟ้าดับ
ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82E54AS2 ความถี Clock 11.0592 MHz
ใช้ไฟบ้าน VAC กําลังไฟสูงสุดเพียง 3W เท่านัน
ขนาดสินค้า x 120 mm และความหนา mm

 

ขัวต่อ RS485 เพือสือสารกับคอม

แผง DC-Input สําหรับต่อกับ
ปุ่ มภายนอก หรือ Sensor NPN
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เมือเปิ ดเครือง จะมีเสียง Beep พร้อมแสดงหมายเลข Version X.X และ LED สีฟา้ กระพริบ ครัง
จากนันจะแสดงค่าจํานวนนับล่าสุดทีจําไว้ และพร้อมใช้งานได้ทนั ที
ปุ่ มกดบนหน้าปัด
ปุ่ มบน Set = นับจํานวน + (เหมือน DC-Input) แต่คา่ De-Bounce ทีตังไว้จะมีไม่มผี ล
ปุ่ มล่าง Adj = Reset เป็ น โดยต้องกดค้างนาน วินาที





การตังค่าต่าง ๆ ให้กดปุ่ ม Set ค้างไว้แล้วจึงเปิ ดเครือง รอ วินาทีแล้วจึงปล่อยมือ
เครืองจะให้ตงค่
ั าต่าง ๆ ดังนี
(X คือตัวเลขทีตังค่าได้แบบทีละหลัก , Set = เลือนต่อไป , Adj = เปลียนแปลงค่า)
b _ X ตังความสว่าง LED 0 - 9 (Default = 2)
d _ X ตังค่า De-Bounce ของ DC-Input (Default = 0)
เช่น ถ้าตังเป็ น จะหมายถึง . วินาที
นันคือถ้ามีการนับ + แล้ว จะต้องรออีก . จึงจะนับตัวต่อไปได้
เพือป้องกันการเบิลของการกด Switch
กรณีใช้กบั Sensor หรือต้องการความเร็วสูงสุด ให้ตงเป็
ั น ไว้
0 _ X ตังการแสดงหมายเลขนําหน้า (Default = 1)
= แสดงเลขศูนย์นาํ หน้า
= ไม่แสดงเลขศูนย์นาํ หน้า



คุณสมบัติพืนฐานคือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 โดยชุดคําสังแบบ Sac Protocal (Smart Ascii
Command) สามารถใช้โปรแกรมสื อสารแบบ Terminal ที ทํางานบนเครื องคอมพิวเตอร์ เพื อการทดสอบคําสังได้ทันที
เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด มีรูปแบบดังนี ...
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

:@aac\rสําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด
: คือรหัสนําหน้า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็นตัวเลข 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
(ทีจริง 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
และใช้คาํ 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 รับข้อมูลจากคอม และ (T) หมายถึงข้อมูลทีส่งกลับไปยังคอม





——————————————————————————————————————————————————
(R) :1[xxxxx]
Read/Write Counter ... สําหรับอ่านหรือเขียนค่าจํานวนนับ หลัก
(T) xxxxx[OK]
——————————————————————————————————————————————————
(R) :2[abc]
Read/Write Config ... คือตังค่าต่าง ๆ เหมือนกับการตังทีหน้าปัด
(T) abc[OK]
a = Bright 0-9 ... b = De-Bounce 0-9 ... c = Show Zero 0-1
——————————————————————————————————————————————————
(R) :3
Reset Counter ... ล้างค่าจํานวนนับให้เป็ น
(T) OK
——————————————————————————————————————————————————
(R) :4[xyz]
Read/Write I/O ... อ่านหรือเขียนค่าให้กบั I/O Port บนบอร์ดภายใน
(T) xyz[OK]
เผือขยายการใช้งาน โดย x = P24 y = P25 z = P26 โดยใส่คา่ เป็ น
, แบบดิจติ อลได้โดยตรง
——————————————————————————————————————————————————
(R) :X[aa]
Read/Write Node Address ... โดย aa คือค่า Address 01-99 (bcd)
(T) aa[OK]
สําหรับการใช้งานแบบ RS485 Network ทีต่อพ่วงหลายตัว
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa]
Checksum or Dump Flash ... แสดงค่า Size และ Checksum ของ
(T) ข้อความต่าง ๆ Firmware เพือตรวจสอบความถูกต้อง และถ้าใส่ aaaa คือเลข hex
ของ address คือจะแสดงข้อมูลในหน่วยความจํา Flash ภายในตัว
MCU (IAP) โดยแสดงเป็ นจํานวน Byte
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
Show Model / Version Or Self-Test ... แสดงชือสินค้า และรุน่ ของ
(T) ข้อความต่าง ๆ Firmware เป็ น vX.X และถ้าใส่ ! จะหมายถึงเข้าระบบ Self-Test เพือ
การตรวจสอบและเพือการซ่อม (ถ้ามี)
หมายเหตุ ... สินค้าของเอสไมโครทีมี Sac Protocal คําสัง X,Y,Z จะทํานองเดียวกันเสมอ
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Sac Protocal ยังรองรับการทํางานทีซับซ้อนขึน เพือให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันไป โดยถ้าใส่อกั ษร & (0x26)
ต่อท้ายคําสัง คืออยู่ทา้ ยสุดของคําสัง Ascii แต่อยูก่ ่อนรหัสลงท้าย \r (0x0D) หมายถึงไม่ตอ้ งการให้มีการตอบกลับใด ๆ
โดยทีเครืองยังคงทํางานตามคําสังทุกประการ ซึงมักจะใช้กบั คําสังเพือการตังค่าหรือแสดงข้อมูล และไม่ตอ้ งการให้ตอบกลับ
เพื อความรวดเร็ ว ในการทํา งาน ... และสํา หรั บ สภาพการสื อสารที มี สั ญญาณรบกวนสู ง อาจจะต้องการตรวจสอบ
คําสังให้มคี วามแน่นอนมากขึน ก็สามารถใส่คา่ Checksum เพิมเติมได้ตามตัวอย่างนี
:Z@5A\r
AB-505 v1.0 (2019)@AC\r
ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนถึง @ ตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z และ @AC
คือค่า Checksum ของ AB-505 v1.0 (2019) ทังนีถ้าค่า Checksum ไม่ถกู ต้อง เครืองก็จะไม่ทาํ งานใด ๆ ส่วนข้อมูลทีตอบกลับ
ก็เช่นกัน ถ้าตรวจสอบค่า Checksum แล้วไม่ถกู ต้อง ก็ให้ถือว่าเป็ นข้อมูลทีไม่มคี วามหมายใด ๆ เพราะน่าจะมีความผิดพลาด
ระหว่างการสือสารนันเอง
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