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Level, Distance Controller

AB-U300
v1.0 (2021)



AB-U300 คือชดุวดัระยะทางดว้ยการสะทอ้นคลืนอลัตราโซนิก  สามารถใชก้บัวตัถไุดท้กุชนิด รวมทงัของเหลวดว้ย ในระยะทาง

5-300 cm แสดงผลเป็นค่าเซนติเมตร และยงัตงัค่า Max,Min ตามทีตอ้งการเพือใหแ้สดงเป็น - % ไดด้ว้ย มี Relay

เพือการควบคุมโดยตังค่าเป็น High,Low ได ้ ประยุกตใ์ช้กับการควบคุมระดับนาํ ทังแบบคุมนาํเข้า หรือคุมนาํออกก็ได้

หรอืประยกุตเ์ขา้กบังานวดัระยะตา่ง ๆ  และมกีารแจง้เตือนระยะใกลเ้กิน หรอืหา่งเกินกไ็ด้



ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์ATmega328 ความถี Xtal 16 MHz
แสดงผลดว้ยตวัเลข  หลกั แสดงเป็นเซนตเิมตร (cm) 3 หลกั และเปอรเ์ซน็ต ์(%) อีก  หลกั
และสามารถตงัใหแ้สดงเป็นขีดระดบั (%) ไดด้ว้ย โดยแสดงไดถ้งึ  ระดบั
การตงัคา่ทาํดว้ย Dip-Switch ภายในตวัเครอืง ทาํเพยีงครงัเดยีวก็ใชง้านไดเ้ลย
วดัระยะหา่งวตัถ ุหรอืความสงูของเหลวในถงัได ้ -  cm
ตงัคา่ Max,Min ตามคา่ cm เพือกาํหนดใหเ้ป็น - % ได้
จากนนัตงัคา่ High,Low เป็นคา่ % เพือการควบคมุ Relay ได ้(ไมใ่ชง้านก็ได)้
ตรรกะการควบคมุจะเป็นไปอตัโนมตั ิทงัแบบคมุนาํเขา้ หรอืคมุนาํออก
มีพอรท์ RS485 เพือการอ่านและตงัค่าดว้ยคอมพิวเตอรไ์ด ้ดว้ยชุดคาํสงัแบบ Ascii Command หรือใชต้่อสายเพือไป
แสดงคา่กบัปา้ยตวัเลขขนาดใหญ่ และระยะไกลไดด้ว้ย
คณุสมบตักิารสือสาร RS485 คอื Baud-Rate=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
ไฟเลียง 220VAC กาํลงัไฟเพยีง 2W สายปลกัยาว .  เมตร
ขนาดเคสตวัควบคมุ กวา้ง  สงู  หนา  (mm) มปีีกรูน๊อต ยดึเขา้กบัผนงัไดส้ะดวก
ขนาดเคสตวัเซนเซอร ์กวา้ง  ยาว  หนา  (mm)  มปีีกรูน๊อต ยดึเขา้กบัผนงัไดส้ะดวก
สายระหวา่งตวัควบคมุ และเซนเซอรย์าว  เมตร
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ควบคมุระยะหา่งวตัถุ



ควบคมุระดบัของเหลว

วตัถุ

เซนเซอร์

เซนเซอร์

ระดบัของเหลว
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- คา่ cm ของ MAX  ตอ้ง
  นอ้ยกวา่ MIN เสมอ
- คา่ % แสดงไดที้
  - % นอกนนั
  จอแสดงเป็น ---

* กรณีตงั High = Low
  จะถือวา่ไมมี่การควบคมุ
* ในขณะ Relay ON ตวัเลข
  Percent จะกระพรบิ

ตงัคา่ MAX,MIN
เป็น cm

(ระยะทีใชง้าน)

20 cm

200 cm

MAX
100%

MIN
0%

ระยะทีวดัได้

5 cm
(ใกล)้

300 cm
(ไกล)

เตือนเมอืไกล
หรอืคมุนาํเขา้

High
90%

Low
40%

Relay
OFF

Relay
ON

ตงั High > Low

เตือนเมอืใกล้
หรอืคมุนาํออก

ตงั Low > High

Low
90%

High
20%

Relay
ON

Relay
OFF
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Dip1,2 ใชเ้ป็นเหมือนปุ่มกด สาํหรบัการตงัคา่ตา่ง ๆ  อีกที (หวัขอ้ตอ่ไป)

โดย Dip1 = Set และ Dip2 = Adjust

Dip3 Display Mode

ON แสดง % เป็นขีดระดบั  ขีด เชน่ ถา้วดัได ้ % กจ็ะมขีีดสวา่ง  ขีด

OFF แสดงขอ้มลูเป็นตวัเลขคือ CCC PPP โดย

CCC คือ -  cm

PPP คือ - % (ตามคา่ Max,Min ทีตงัไว)้

Dip4 RS485 Mode

ON สง่ขอ้มลูแบบ Steam ไปยงัตวัเลขระยะไกล  โดยมรีะบบตรวจสอบสายสญัญาณวา่งดว้ย ทาํใหต้อ่พว่ง AB-U300

หลายตวัไปยงัตวัเลขระยะไกลได ้โดยใชส้าย RS485 รว่มกนั ทงันีจะสง่เป็น Ascii Command ซงึมีรูปแบบดงันี

###:@AA1PPP\r โดย

AA คือหมายเลข Address ตาม Dip5-8

PPP คือคา่ Percent (%) ทีวดัได้

OFF ใชเ้พอืรบัคาํสงั SAC เทา่นนั

Dip5-8 Set RS485 Node Address

หลกัการ Dip5(+8) Dip6(+4) Dip7(+2) Dip8(+1)

เชน่ Dip5,7=ON Dip6,8=OFF คือ + =

หรอืเชน่ Dip6,7,8=ON Dip5=OFF คือ + + =

โดยใช ้Dip1,2 เป็นเหมือนปุ่มกด (คือดนัให ้ON และกลบัมา OFF ทนัท)ี  ความหมายปุ่มกดดงันี

Dip1 = Set กดตงัและเลือนตอ่ไป

Dip2 = Adjust เปลียนแปลงคา่ (ทีละหลกัของตวัเลข)

เมือกด Set เครอืงจะแสดงคา่ใหต้งัดงันี (อกัษร X คือคา่ทีสามารถตงัได ้โดยปุ่ม Adjust)

MA_C XXX ตงัคา่ Max (หนว่ยเป็น cm)

Mn_C XXX ตงัคา่ Min (หนว่ยเป็น cm)

HI_P XXX ตงัคา่ High (หนว่ยเป็น %)

Lo_P XXX ตงัคา่ Low (หนว่ยเป็น %)

เมอืเรยีบรอ้ยแลว้ เครอืงจะจาํคา่ไวแ้ละนาํไปใชท้นัที
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คณุสมบตั ิRS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1  สาํหรบัชดุคาํสงัแบบ Ascii Command  สามารถใช้

โปรแกรมสื อสารแบบ Terminal บนเครื องคอม เพื อทดสอบคาํสั งได้ทันที   เพราะมี เป็นตัวอักษร Ascii ทั งหมด

ชดุคาํสงัจะมรูีปแบบดงันี ...

:c\r สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงบอรด์เดียว

:@aac\r สาํหรบัใชง้านแบบม ีNode Address คือใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  บอรด์

: คือรหสันาํหนา้ (0x3A)

c คือรหสัคาํสงัเป็นตวัเลข หรอืตวัอกัษรตวัเดยีว

\r คอืรหสัลงทา้ย (0x0D)

@ คือรหสัเพมิเตมิ (0x40) กรณีใชง้านแบบม ีNode Address

aa คือหมายเลข Node Address 01-99

ชดุคาํสงันีสามารถใชง้านแบบตวัเดยีวก็ได ้หรอืพว่งกนัเป็น Network ก็ได ้ โดยทาํการตงั Node Address  ถา้เป็นการใชง้านบอรด์เดียว

ก็สามารถใชรู้ปแบบ :c\r ใชง้านไดเ้ลย  เมือส่งคาํสงัไปแลว้ บอรด์จะตอบสนองกลบัมาดว้ยขอ้มูลหรือขอ้ความใด ๆ เสมอ

และถา้ใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  บอรด์  กใ็หต้งั Node Address แตล่ะบอรด์แตกตา่งกนัไป  และก็ใชค้าํสงัรูปแบบ :@aac\r  ซงึเฉพาะบอรด์

ทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบกลบัมา

คาํสงัจะสรุปไดต้ามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไมใ่ส่รหสัลงทา้ย \r เพือใหด้สูบายตา

สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถงึ Option คอืเลือกใสห่รอืไมใ่สก็่ได ้ ถา้ใสค่อืการ “เขียนคา่” (write)  แตถ่า้ไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)

สว่นวงเล็บ (R) Receive หมายถงึรบัคาํสงัจากคอม และ (T) Transmit หมายถงึสง่ขอ้มลูกลบัไปยงัคอม

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

(R) :1

(T) ccc_ppp

Read Distance ... อา่นคา่ระยะทางขณะนนั  โดย ccc คือคา่เป็นเซนตเิมตร และ ppp คือคา่เปอรเ์ซน็ต ์(%) ทงั  คา่ถา้แสดง

เป็น — แสดงวา่อยูน่อกเหนือขอบเขตทีเป็นไปได้

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

(R) :2[xxx]

(T) xxx[OK]

Read/Write I/O ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่ใหก้บั I/O ทีขวั  Pin ของบอรด์ภายใน โดย xxx คือสถานะ Logic ของ IO1,IO2,IO3

ตามลาํดบั  ทงันี IO1 จะตอ่ไวก้บับอรด์ Relay ดว้ย  เมือเปิดเฃรอืง สถานะของ I/O  ทงัหมดจะเป็น  ซงึจะใชง้านกบัอปุกรณใ์นแบบ

Active Low

——————————————————————————————————————————————————
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(R) :3[aaa_bbb_ccc_ddd]

(T) aaa_bbb_ccc_ddd[OK]

Read/Write Variable ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่ตวัแปรทีตงัได ้โดยเป็นตวัเลข  หลกัดงันี

aaa คอืคา่ Max (หนว่ยเป็น cm)

bbb คือคา่ Min (หนว่ยเป็น cm)

ccc คือคา่ High (หนว่ยเป็น %)

ddd คือคา่ Low (หนว่ยเป็น %)

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

(R) :Z[!]

(T) AB-U300 v1.0

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

Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซอ่ม (ถา้ม)ี

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


