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AB-U300 คือชุดวัดระยะทางด้วยการสะท้อนคลืนอัลตราโซนิก สามารถใช้กบั วัตถุได้ทกุ ชนิด รวมทังของเหลวด้วย ในระยะทาง
5-300 cm แสดงผลเป็ นค่าเซนติเมตร และยังตังค่า Max,Min ตามทีต้องการเพือให้แสดงเป็ น - % ได้ดว้ ย มี Relay
เพื อการควบคุมโดยตังค่าเป็ น High,Low ได้ ประยุกต์ใช้กับการควบคุมระดับนํา ทังแบบคุมนําเข้า หรือคุมนําออกก็ ได้
หรือประยุกต์เข้ากับงานวัดระยะต่าง ๆ และมีการแจ้งเตือนระยะใกล้เกิน หรือห่างเกินก็ได้


















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATmega328 ความถี Xtal 16 MHz
แสดงผลด้วยตัวเลข หลัก แสดงเป็ นเซนติเมตร (cm) 3 หลัก และเปอร์เซ็นต์ (%) อีก หลัก
และสามารถตังให้แสดงเป็ นขีดระดับ (%) ได้ดว้ ย โดยแสดงได้ถงึ ระดับ
การตังค่าทําด้วย Dip-Switch ภายในตัวเครือง ทําเพียงครังเดียวก็ใช้งานได้เลย
วัดระยะห่างวัตถุ หรือความสูงของเหลวในถังได้ - cm
ตังค่า Max,Min ตามค่า cm เพือกําหนดให้เป็ น - % ได้
จากนันตังค่า High,Low เป็ นค่า % เพือการควบคุม Relay ได้ (ไม่ใช้งานก็ได้)
ตรรกะการควบคุมจะเป็นไปอัตโนมัติ ทังแบบคุมนําเข้า หรือคุมนําออก
มีพอร์ท RS485 เพือการอ่านและตังค่าด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยชุดคําสังแบบ Ascii Command หรือใช้ต่อสายเพือไป
แสดงค่ากับป้ายตัวเลขขนาดใหญ่ และระยะไกลได้ดว้ ย
คุณสมบัตกิ ารสือสาร RS485 คือ Baud-Rate=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
ไฟเลียง 220VAC กําลังไฟเพียง 2W สายปลักยาว . เมตร
ขนาดเคสตัวควบคุม กว้าง สูง หนา (mm) มีปีกรูนอ๊ ต ยึดเข้ากับผนังได้สะดวก
ขนาดเคสตัวเซนเซอร์ กว้าง ยาว หนา (mm) มีปีกรูนอ๊ ต ยึดเข้ากับผนังได้สะดวก
สายระหว่างตัวควบคุม และเซนเซอร์ยาว เมตร
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ควบคุมระยะห่างวัตถุ

ควบคุมระดับของเหลว

วัตถุ

เซนเซอร์
เซนเซอร์

ระดับของเหลว

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


ระยะทีวัดได้
5 cm
(ใกล้)

300 cm
(ไกล)

ตังค่า MAX,MIN
เป็น cm
(ระยะทีใช้งาน)
20 cm

200 cm

MAX
100%

MIN
0%

- ค่า cm ของ MAX ต้อง
น้อยกว่า MIN เสมอ
- ค่า % แสดงได้ที
- % นอกนัน
จอแสดงเป็ น ---

เตือนเมือไกล
หรือคุมนําเข้า

เตือนเมือใกล้
หรือคุมนําออก

High
90%

Relay
OFF

Low
90%

Relay
ON

Low
40%

Relay
ON

High
20%

Relay
OFF

ตัง High > Low

ตัง Low > High

* กรณีตงั High = Low
จะถือว่าไม่มกี ารควบคุม
* ในขณะ Relay ON ตัวเลข
Percent จะกระพริบ
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Dip1,2 ใช้เป็ นเหมือนปุ่ มกด สําหรับการตังค่าต่าง ๆ อีกที (หัวข้อต่อไป)
โดย Dip1 = Set และ Dip2 = Adjust
Dip3 Display Mode
ON แสดง % เป็ นขีดระดับ ขีด เช่น ถ้าวัดได้ % ก็จะมีขีดสว่าง ขีด
OFF แสดงข้อมูลเป็ นตัวเลขคือ CCC PPP โดย
CCC คือ - cm
PPP คือ - % (ตามค่า Max,Min ทีตังไว้)
Dip4 RS485 Mode
ON ส่งข้อมูลแบบ Steam ไปยังตัวเลขระยะไกล โดยมีระบบตรวจสอบสายสัญญาณว่างด้วย ทําให้ตอ่ พ่วง AB-U300
หลายตัวไปยังตัวเลขระยะไกลได้ โดยใช้สาย RS485 ร่วมกัน ทังนีจะส่งเป็น Ascii Command ซึงมีรูปแบบดังนี
###:@AA1PPP\r โดย
AA คือหมายเลข Address ตาม Dip5-8
PPP คือค่า Percent (%) ทีวัดได้
OFF ใช้เพือรับคําสัง SAC เท่านัน
Dip5-8 Set RS485 Node Address
หลักการ Dip5(+8) Dip6(+4) Dip7(+2) Dip8(+1)
เช่น Dip5,7=ON Dip6,8=OFF คือ + =
หรือเช่น Dip6,7,8=ON Dip5=OFF คือ + + =


โดยใช้ Dip1,2 เป็ นเหมือนปุ่ มกด (คือดันให้ ON และกลับมา OFF ทันที) ความหมายปุ่ มกดดังนี
Dip1 = Set กดตังและเลือนต่อไป
Dip2 = Adjust เปลียนแปลงค่า (ทีละหลักของตัวเลข)
เมือกด Set เครืองจะแสดงค่าให้ตงดั
ั งนี (อักษร X คือค่าทีสามารถตังได้ โดยปุ่ ม Adjust)
MA_C
Mn_C
HI_P
Lo_P

XXX
XXX
XXX
XXX

ตังค่า Max (หน่วยเป็ น cm)
ตังค่า Min (หน่วยเป็ น cm)
ตังค่า High (หน่วยเป็ น %)
ตังค่า Low (หน่วยเป็ น %)

เมือเรียบร้อยแล้ว เครืองจะจําค่าไว้และนําไปใช้ทนั ที
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คุณสมบัติ RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ Ascii Command สามารถใช้
โปรแกรมสื อสารแบบ Terminal บนเครื องคอม เพื อทดสอบคํา สั งได้ ทั น ที เพราะมี เ ป็ นตัว อั ก ษร Ascii ทั งหมด
ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

:@aac\r

สําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด

: คือรหัสนําหน้า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรตัวเดียว
\r คือรหัสลงท้าย (0x0D)
@ คือรหัสเพิมเติม (0x40) กรณีใช้งานแบบมี Node Address
aa คือหมายเลข Node Address 01-99
ชุดคําสังนีสามารถใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ถ้าเป็นการใช้งานบอร์ดเดียว
ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย เมือส่งคําสังไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลับมาด้วยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ เสมอ
และถ้าใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด ก็ให้ตงั Node Address แต่ละบอร์ดแตกต่างกันไป และก็ใช้คาํ สังรูปแบบ :@aac\r ซึงเฉพาะบอร์ด
ทีมี Node Address ตรงกับ aa เท่านันทีจะตอบกลับมา
คําสังจะสรุ ปได้ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ถ้าใส่คอื การ “เขียนค่า” (write) แต่ถา้ ไม่ใส่คอื การ “อ่านค่า” (read)
ส่วนวงเล็บ (R) Receive หมายถึงรับคําสังจากคอม และ (T) Transmit หมายถึงส่งข้อมูลกลับไปยังคอม
———————————————————————————————————————————————————
(R) :1
(T) ccc_ppp
Read Distance ... อ่านค่าระยะทางขณะนัน โดย ccc คือค่าเป็ นเซนติเมตร และ ppp คือค่าเปอร์เซ็นต์ (%) ทัง ค่าถ้าแสดง
เป็น — แสดงว่าอยูน่ อกเหนือขอบเขตทีเป็นไปได้
———————————————————————————————————————————————————
(R) :2[xxx]
(T) xxx[OK]
Read/Write I/O ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าให้กบั I/O ทีขัว Pin ของบอร์ดภายใน โดย xxx คือสถานะ Logic ของ IO1,IO2,IO3
ตามลําดับ ทังนี IO1 จะต่อไว้กบั บอร์ด Relay ด้วย เมือเปิดเฃรือง สถานะของ I/O ทังหมดจะเป็น ซึงจะใช้งานกับอุปกรณ์ในแบบ
Active Low
——————————————————————————————————————————————————
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(R) :3[aaa_bbb_ccc_ddd]
(T) aaa_bbb_ccc_ddd[OK]
Read/Write Variable ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าตัวแปรทีตังได้ โดยเป็ นตัวเลข หลักดังนี
aaa คือค่า Max (หน่วยเป็ น cm)
bbb คือค่า Min (หน่วยเป็ น cm)
ccc คือค่า High (หน่วยเป็ น %)
ddd คือค่า Low (หน่วยเป็ น %)
———————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
(T) AB-U300 v1.0
Show Model / Version & Self-Test ... สําหรับแสดงชือสินค้า และรุน่ ของ Firmware เป็ น vX.X และถ้าใส่ ! จะหมายถึงเข้าระบบ
Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซ่อม (ถ้ามี)
———————————————————————————————————————————————————
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