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คุณสมบัติทางด้าน Hardware

TMX-28 คือนาฬิกาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยตั้งเปิด,ปิดตามเวลาที่ต้องการตามเวลานาฬิกา  มีรอบการทำงาน
แบบสัปดาห์  คือจะตั้งให้เปิด,ปิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ได้อย่างอิสระ  และทุก ๆ สัปดาห์ก็จะทำงานเหมือนกัน
นำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่น  ใช้เปิด,ปิดออดบอกคาบเวลาในโรงเรียน   ใช้เปิด,ปิดไฟป้ายโฆษณา,ไฟรั้ว,ไฟถนน
ใช้เปิด,ปิดป้ัมน้ำสำหรับการเล้ียงปลา หรือการรดน้ำต้นไม้  รายละเอียดคุณสมบัติดังน้ี

ส่วนประกอบสินค้า ... ตัวเคร่ือง, ชุดน็อต และหลอดไฟเล็ก, ชีทคู่มือ
Option บนบอร์ด ... ไม่มี
อาจต้องซ้ือเพ่ิม ... MP3 Module (TDS055), สาย L/232DB

ทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมระบบนาฬิกา (ผิดพลาดไม่เกิน +,- 2 นาที/เดือน) พร้อมระบบ Backup
(เก็บข้อมูลในขณะไฟฟ้าดับ) ได้นานถึง 10 ปี
แสดงเวลาด้วยตัวเลข 7-Segment LED สีแดง ความสูง 0.56 น้ิว  จำนวน 4 หลัก  โดยแสดงเป็น ช่ัวโมง,นาที  สามารถ
กดดูวินาที,วัน,เดือน และปีได้
มี LED สีแดง 7 ดวง แสดงวันในสัปดาห์ (อาทิตย์ ถึง เสาร์)  และอีก 8 ดวง แสดงสถานะของ Output R1-R8
ใช้งานและต้ังค่าต่าง ๆ ได้ด้วยคีย์บนหน้าปัด 9 คีย์  พร้อมเสียง Beep ขณะกดคีย์
มีระบบ Lock คีย์ด้วยกุญแจเพ่ือป้องกันการกดเล่น
Output R1-R4 เป็นแบบ Solid-State-Relay (SSR) หน้าสัมผัส NO (Normal Open)
ใช้กับไฟ 220 VAC 3 A ต่อใช้งานด้วยข้ัวต่อแบบไขน๊อต (ต้องเปิดฝาล่างออก)
Output R5-R8 เป็นแบบ Relay หน้าสัมผัส NO (Normal Open) หรือ NC (Normal Close) ใช้ก ับไฟ
250 VAC 10 A ต่อใช้งานด้วยข้ัวต่อแบบไขน๊อต (ต้องเปิดฝาล่างออก)
มี Output เป็นระบบเสียง S1-S8 โดยต้องซ้ือบอร์ด TDS055 เพ่ิมเติมด้วย คือโมดูลสำหรับเล่นไฟล์เสียง MP3 ซ่ึงไฟล์จะบรรจุ
อยู่ในแผ่น SD-Card ท่ีเสียบเข้ากับโมดูลอีกที
ระบบเสียงมีข้ัวต่อแบบ Jack เล็ก คือ Line Out อยู่ทางด้านข้าง
มีพอร์ท RS232 ข้ัว DB9 ตัวผู้ สำหรับการต้ังโปรแกรมผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC
ใช้ไฟเล้ียง 220 VAC ผ่านหม้อแปลง  กินกระแสไม่เกิน 2 A

คุณสมบัติทางด้าน Software
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ต้ังโปรแกรมได้ถึง 200 โปรแกรม  แต่ละโปรแกรมยังกำหนดรูปแบบวันในสัปดาห์ถึง 45 แบบ
ต้ังการเปิด,ปิดตามค่า ช่ัวโมง,นาที โดยต้ังให้เปิด (On) ปิด (Off) หรือต้ังหน่วงเวลาเป็น 1-59 วินาทีได้  แล้วให้ปิดเองอัตโนมัติ
โปรแกรมจะถูกจัดเรียงตามหมายเลข Output R1-R8 และ S1-S8 เพ่ือให้ง่ายต่อการดู
สามารถกดเปิด,ปิด Output R1-R8 หรือกดฟังเสียง S1-S8 ได้โดยตรงจากคีย์
กำหนดให้ Output ทั ้งหมด On หรือ Off ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม สำหรับหยุดใช้งานชั ่วคราว
ตามโอกาส เช่น ช่วงปิดเทอม
มีระบบ Recover ที ่สามารถทำงานย้อนหลังได้  หลังจากที ่ไฟฟ้าดับและมาอีกครั ้ง  เพื ่อคืนสถานะ
Output ได้อย่างถูกต้องตามโปรแกรม  โดยย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 ช่ัวโมง
สามารถต้ังวันหยุดได้ 16 วัน โดยต้ังวันท่ี,เดือน เพ่ือหยุดการทำงานของโปรแกรมในวันน้ัน
มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกคร้ังท่ีเปิดเคร่ือง



การติดต้ังและการต่อ OUTPUT

สถานท่ีท่ีควรหลีกเล่ียงในการติดต้ัง
1. สถานท่ีท่ีแดดส่องถึงโดยตรง บริเวณท่ีมีความร้อนสูงหรือความช้ืนสูง
2. สถานท่ีท่ีมีการส่ันสะเทือนเป็นประจำ
3. สถานท่ีท่ีมีฝุ่น น้ำ หรือน้ำมันท่ีมีโอกาสเข้ามาในเคร่ืองได้
4. สถานท่ีท่ีใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงหรือบริเวณท่ีมีความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

ภาพแสดงหน้าปัดและส่วนประกอบ
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การต่อ OUTPUT ใช้งาน

การต่อ OUTPUT ใช้งานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้กระแสสูงการต่อ OUTPUT ใช้งาน

และสำหรับการต่อควบคุมอุปกรณ์ที ่ เป ็นกระดิ ่งไฟฟ้า ให้ต่อหลอดไฟ 220 VAC ขนาดเล็กขนานกับ
กระด่ิงไฟฟ้าด้วย จึงจะทำให้กระด่ิงทำงานได้ ดังรูป (สำหรับหลอดไฟได้ให้มาพร้อมกับเคร่ือง TMX-28 แล้ว)

ในการต่อใช้งานเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้านั ้น ส่วนของเอาท์พุทจะทำหน้าที ่ เหมือนเป็นสวิทช์ เปิด-ปิดเท่านั ้น
จะไม่มีกระแสไฟฟ้ามาท่ีเอาท์พุท การต่อใช้งานให้ต่อสายไฟเข้ากับข้ัวของเอาท์พุทของเคร่ืองได้ดังรูป

R5-R8
(ใช้กับไฟ AC หรือ DC ก็ได้)

และมีหน้า CONTACT ให้เลือกท้ังแบบ
NO (Normal Open)
NC (Normal Close)

R1-R4
(ใช้กับไฟ 220 VAC เท่าน้ัน)
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LAMP 220V AC
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INPUTBELL

R5-R8

ในการต่อใช้งานเพื ่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที ่ใช้กระแสสูงๆ เช่น แอร์ มอตอร์ เครื ่องทำความเย็น ฯ ที ่ใช้กระแส
เกินกว่าที่เอาท์พุทของเครื่อง TMX-28 จะรับได้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้รีเลย์แบบหน้าคอนแทค (Magnetic Relay)
ท่ีใช้กับไฟกระแสสลับ 220 VAC โดยจะต้องเลือกใช้รีเลย์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสไฟฟ้าท่ีโหลดใช้งานอยู่ประมาณ 2
เท่า การต่อใช้งานจะเป็นไปดังรูป
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NI
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R1-R4
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การใช้งานทั่วไป
เม่ือเปิดเคร่ือง TMX-28 จะแสดงบนหน้าปัดเป็น -28- และตามด้วย -7.0- (หมายถึงรุ่น v7.0) และจะตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในหน่วยความจำ  ซึ่งหมายถึงโปรแกรมเวลาเปิด,ปิดและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ใส่เอาไว้  ถ้าข้อมูลมีปัญหา
เคร่ืองก็จะนำข้อมูลสำรอง (Backup) ท่ีเก็บเอาไว้มาใช้งาน  ท้ังน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดพลาดและไม่ได้ต้ังใจ  จากน้ัน
ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไข  ก็จะทำระบบ Recover ต่อไป (รายละเอียดให้อ่านจากหัวข้อ Recover) แล้วจึงเข้าสู่การแสดงเวลาตามปกติ

ปกติเคร่ืองจะแสดงเวลาเป็น ช่ัวโมงและนาที  เรียกว่าโหมดแสดงเวลา  โดยมีจุดกระพริบค่ันกลาง   รวมท้ังแสดงวันในสัปดาห์ด้วย
LED แถวบน 7 ดวง  ส่วน LED แถวล่างจะแสดงสถานะของ Output R1-R8  โดยถ้าติดสว่าง ก็หมายถึง ON และถ้าดับก็หมายถึง
OFF  พ้ืนฐานการใช้งานท่ัวไปจะสรุปได้ดังน้ี

คีย์ Prog (ต้ังโปรแกรม)

คีย์บนหน้าปัดจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Function ได้แก่คีย์ Prog Dirt Time List Recv และ Set  ส่วนอีกกลุ่มคือ
Operator ได้แก่คีย์ Clr Off (-) และ On (+)
คีย์กลุ ่ม Function จะกดได้ทันทีเมื ่อต้องการ  ไม่ว ่าจะค้างการทำงานอยู ่ท ี ่ใด และจะเปลี ่ยนไปทำงาน
ตามคีย์ท ี ่กดทันที  ทั ้งนี ้การตั ้งค่าต่าง ๆ ที ่ค ้างเอาไว้  อาจจะถือว่าเร ียบร้อยหรือไม่ก ็ได้ ขึ ้นอยู ่ก ับ
การทำงานของงานน้ัน ๆ
ทุก ๆ  คีย์บนหน้าปัดสามารถกดค้างไว้ และจะทำเสมือนกดคีย์ซ้ำ ๆ  ต่อเน่ืองไป (Auto Repeat)
ถ้าเคร่ืองไม่มีการโปรแกรมเวลาเปิด,ปิดอยู่เลย (อาจมาจากการล้างอัตโนมัติเม่ือเปิดเคร่ือง) เคร่ืองจะแสดงเวลาแบบกระพริบ
ทุก ๆ วินาที  เพื ่อให้ร ับทราบว่าไม่มีโปรแกรมใด ๆ อยู ่ กรณีนี ้ ผู ้ใช้จะต้องทำการคีย์โปรแกรมเข้าไปใหม่
จึงจะทำงานได้ตามต้องการ
เครื่องจะต้องอยู่ในโหมดการแสดงเวลาเท่านั้น จึงจะมีการทำงานเปิด,ปิดตามเวลาที่ได้โปรแกรมไว้ได้  ซึ่งจะแสดงเป็น
ช่ัวโมง,นาที หรือวินาที หรือวัน,เดือน หรือปีก็ได้  แต่ถ้าเคร่ืองอยู่ในโหมดการต้ังค่าต่าง ๆ  ณ ขณะน้ันจะไม่มีการทำงาน
ตามโปรแกรมเปิด,ปิดท่ีต้ังไว้
การกดคีย์ต ั ้งค่าใด ๆ ค้างเอาไว้  และไม่มีการกดคีย์ภายใน 2 นาที  เครื ่องจะกลับเข้าสู ่โหมดแสดงเวลา
โดยอัตโนมัติ  ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการกดเล่น  และทำให้โปรแกรมเปิด,ปิดไม่ทำงาน

กดคีย์ PROG เพ่ือเข้าสู่โหมดการต้ังโปรแกรม จะแสดงท่ีหน้าปัดเป็น
การตั ้งให้เอาท์พุททำงานสามารถเลือกได้ 2 ลักษณะคือ เอาท์พุทที ่ เป ็น RELAY กับเอาท์พุทที ่ เป ็น
SOUND เลือกช่องเอาท์พุทท่ีต้องการโดยกดคีย์ "+" หรือ "-" เอาท์พุทท่ีเป็น RELAY และ SOUND จะมีอย่างละ 8 ช่อง
   oPrx ( x คือหมายเลขช่องของ RELAY ต้ังแต่ 1-8 )
   oPsx ( x คือหมายเลขช่องของ SOUND ต้ังแต่ 1-8)
เมื ่อเลือกเอาท์พุทที ่ต ้องการได้แล้วกดคีย์ PROG ที ่หน้าปัดจะแสดงคำว่า            และที ่หลอดไฟ
แสดงวันในสัปดาห์ก็จะกระพริบด้วย เราเลือกรูปแบบของวันที ่จะให้โปรแกรมทำงานตามความต้องการ
โดยกดคีย์ "+" หรือ "-" โดยสามารถเลือกรูปแบบของวันในสัปดาห์ได้ถึง 45 รูปแบบ
เม่ือเลือกรูปแบบของวันได้แล้ว กดคีย์ PROG ท่ีหน้าปัดจะแสดงเวลาท่ีจะให้เราโปรแกรม โดยจะแสดงเป็นช่ัวโมงและนาที
โดยหลักชั ่วโมงจะกระพริบ เราสามารถตั ้งเวลาในหลักชั ่วโมงโดยกดคีย์ "+" หรือ "-" เลขในหลักชั ่วโมง
ก็จะเปล่ียนตามท่ีเราต้องการต้ังแต่ 0-23
เมื ่อเลือกหลักชั ่วโมงได้แล้ว กดคีย ์ PROG ตัวเลขในหลักชั ่วโมงจะหยุดกระพริบพร้อมทั ้งแสดงหลักชั ่วโมงที ่
เลือกไว้ และตัวเลขในหลักนาทีจะกระพริบแทน เราสามารถต้ังเวลาในหลักนาทีโดยกดคีย์ "+" หรือ "-" โดยสามารถต้ังได้ต้ังแต่
0-59

44444



คีย์ List (ดูโปรแกรม)
กดคีย์ LIST เพ่ือเข้าสู่โหมดการเรียกดูโปรแกรม โดยจะแสดง ช่ัวโมง นาที วันในสัปดาห์ และเอาท์พุทท่ีเลือก
โปรแกรมที่ List ดูนี้ จะถูกจัดเรียงตามลำดับคือ Output R1-R8 และ S1-S8 เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งอาจจะ
ไม่ตรงกับลำดับในการป้อนโปรแกรมด้วยคีย์ Prog
ดูลักษณะว่าเป็น ON OFF หรือ DELAY โดยดูจุดตรงกลางระหว่างช่ัวโมงและนาที

ถ้ามีจุดตรงกลางระหว่างช่ัวโมงและนาทีหมายถึงต้ังโปรแกรมเป็น ON
ถ้าไม่มีจุดตรงกลางระหว่างช่ัวโมงและนาทีหมายถึงโปรแกรมเป็น OFF
ถ้ามีจุดท่ีหลักนาทีแสดงว่ามีการต้ังหน่วงเวลา 1-59 วินาที
หากต้องการดูอย่างละเอียดให้กดคีย์ ON(+)
หากต้องการดูลำดับที ่ของโปรแกรมให้กดคีย์ OFF(-) โดยจะแสดงลำดับที ่ของโปรแกรม ที ่กำลังแสดงอยู ่
และตามด้วยจำนวนโปรแกรมท้ังหมดท่ีมีอยู่ในเคร่ือง

ดูลักษณะของเอาท์พุทท่ีเลือกว่าเป็น RELAY หรือ SOUND
หากเอาท์พุทท่ีเลือกเป็น RELAY หลอดไฟท่ีแสดงช่องเอาท์พุทท่ีเลือกไว้จะติดกระพริบ ส่วนเอาท์พุทอ่ืนจะดับหมด
หากเอาท์พุทท่ีเลือกเป็น SOUND หลอดไฟท่ีแสดงช่องเอาท์พุทท่ีเลือกไว้จะดับ ส่วนเอาท์พุทท่ีไม่ได้เลือกจะติดกระพริบ
หากต้องการดูโปรแกรมถัดไปให้กดคีย์ LIST อีกคร้ังเพ่ือแสดงโปรแกรมถัดไป ถ้าแสดงโปรแกรมจนครบแล้วจะมีเสียงบ๊ีป
ความถ่ีสูงและจะกลับไปแสดงเวลาตามเดิม

หากต้องการที่จะลบโปรแกรมออกจากหน่วยความจำ ให้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมา เพื่อแสดงโปรแกรมที่ต้องการจะลบ
จากน้ันให้กดคีย์ CLR 1 คร้ัง จะมีเสียงบ๊ีปความถ่ีสูงพร้อมกับหน้าจอจะแสดงคำว่า
เพื ่อถามให้แน่ใจว่าจะลบโปรแกรมนี ้หรือไม่  ถ้าต้องการลบให้กดคีย์ CLR อีกครั ้ง จะมีเสียงบี ๊ปความถี ่ส ูง
เพ่ือบอกให้ทราบว่าเคร่ืองได้ลบโปรแกรมน้ันออกไปแล้ว ถ้าโปรแกรมท่ีลบไม่ใช่โปรแกรมสุดท้ายเคร่ืองจะแสดงโปรแกรมถัดไป
ถ้าโปรแกรมที่ลบเป็นโปรแกรมสุดท้าย จะมีเสียงความถี่สูงก่อนแล้วตามด้วยความถี่ต่ำ พร้อมกับที่หน้าจอจะแสดงขีด
หลังจากน้ันเคร่ืองก็จะกลับไปแสดงเวลาตามเดิม

เมื ่อเลือกเวลาในหลักนาทีได้แล้วกดคีย์ PROG ที ่หน้าจอจะแสดง              โดยที ่ต ัวอักษร
2 หลักสุดท้ายจะกระพริบเม่ือมาถึงข้ันตอนน้ีจะเป็นการเลือกลักษณะการควบคุมเอาท์พุท (Type) เลือกได้โดยการกดคีย์ "+"
หรือ "-" โดยเลือกลักษณะการควบคุมเอาท์พุทได้ 3 รูปแบบด้วยกันคือ
  tYon จะเป็นการเลือกให้เอาท์พุททำงาน
  tYoF จะเป็นการเลือกให้เอาท์พุทหยุดทำงาน
  tYxx จะเป็นการหน่วงเวลาให้เอาท์พุททำงานโดยสามารถเลือกได้ต้ังแต่ 1-59 วินาที ( xx คือค่า 01-59)

หมายเหตุ.... ถ้ามีการเลือกเอาท์พุทเป็น Sound แล้ว
                   tYon จะเป็นการเลือกให้ sound ทำงานเล่นวนใน page เสียงน้ัน (เล่นวนจนกว่าจะส่ัง off)

tYoF จะเป็นการส่ังให้หยุดเล่นเสียง
tYxx จะเป็นการส่ังให้เล่น sound ว่าจะให้เล่นก่ีรอบ (ต้ังได้ต้ังแต่ 1 - 59 รอบ)

เมื่อเลือกลักษณะการควบคุมเอาท์พุทได้แล้วกดคีย์ PROG จะมีเสียงบี๊ปสูง 1 ครั้ง แสดงว่าโปรแกรมที่ตั้งไว้ถูกบันทึก
ลงในหน่วยความจำของเคร่ืองแล้วพร้อมกับแสดงลำดับท่ีของโปรแกรม หลังจากน้ันจะกลับไปยังหน้าปัดการเลือกเอาท์พุท
                    เพ่ือให้เราโปรแกรม ในลำดับต่อไป
หมายเหตุ 1. ในขั้นตอนนี้หากกดคีย์ PROG แล้วมีเสียงบี๊ปความถี่ต่ำแสดงว่าโปรแกรมที่เราโปรแกรมลงไปนี้ซ้ำกับ

โปรแกรมท่ีมีอยู่ในหน่วยความจำ โดยเคร่ืองจะทำการแก้ไขให้เป็นไปตามโปรแกรมใหม่ล่าสุด
2. กรณีท่ีใส่โปรแกรมเป็นจำนวนมากๆ แล้ว การบันทึกโปรแกรมลงในหน่วยความจำ อาจจะกินเวลาประมาณ

1-3 วินาทีได้
สำหรับไฟล์เสียง MP3 ท่ีอยู่ SD-Card (Format เป็น FAT32) น้ัน ให้ต้ังช่ือโฟลเดอร์ ADVERT01 เสมอ และบรรจุไฟล์
001.MP3 ถึง 008.MP3 ลงในโฟลเดอร์น้ัน ตามหมายเลข Sound 1-8 ตามลำดับ ส่วนกรณีถ้ามีไฟล์เพลงท่ัวไป
ให้ต้ังช่ือใดๆ ก็ได้ และใส่ลงท่ี SD-Card (\) ได้เลย ซ่ึงไฟล์เพลงน้ีสามารถควบคุมการเล่นได้ด้วยปุ่ม CLR, OFF,
ON (ดูภาพหน้าปัด)
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คีย์ Dirt (ควบคุมโดยตรง)

คีย์ Recv (ต้ังค่าท่ัวไป)

กดคีย์ DIRT ท่ีหน้าจอจะแสดง r1xx (xx=on หรือ off) ตามสถานะของเอาท์พุทขณะน้ัน หากต้องการเปล่ียนสถานะให้กดคีย์
ON หรือ OFF สถานะของเอาท์พุทก็จะเป็นไปตามคีย์ท่ีกด
หากต้องการเปลี ่ยนเป็นเอาท์พุทอื ่นให้กดคีย ์ DIRT ไปเร ื ่อยๆ โดยจะวนจาก r1 ถึง r8 และ s1 ถึง s8
ถ้าต้องการออกจากคีย์ DIRT ให้กดคีย์ในโหมดอ่ืนท่ีต้องการหรือกดคีย์ TIME เคร่ืองจะกลับไปแสดงเวลาปกติ

คีย์ Time (การดูเวลา)
ปกติท่ีหน้าจอจะแสดงเวลาในหน่วยช่ัวโมงและนาทีหากต้องดูรายละเอียดมากกว่าน้ีทำได้โดย
กดคีย์ TIME ท่ีหน้าปัดแสดง S_xx (xx = 0-59 วินาที)
กดคีย์ TIME อีกคร้ังท่ีหน้าปัดแสดงวันท่ีและเดือน
กดคีย์ TIME อีกคร้ังท่ีหน้าปัดจะแสดงปี Y_xx (xx = ปีคศ.โดยจะแสดง 2 หลักหลัง)
กดคีย์ TIME อีกคร้ังท่ีหน้าปัดจะกลับไปแสดงเวลาตามปกติ

กดคีย์ RECV ท่ีหน้าปัดจะแสดง oPxx (xx=ON หรือ OFF) หากต้องการให้เอาท์พุทท้ังหมด ON หรือ OFF กดคีย์ ON
หากต้องการให้เอาท์พุทท้ังหมดทำงาน หรือกดคีย์ OFF ถ้าต้องการให้เอาท์พุทท้ังหมดหยุดทำงาน
กดคีย์ RECV อีกคร้ังท่ีหน้าปัดจะแสดง r1xx (xx=ON หรือ OFF) ข้ันตอนน้ีจะเป็นการต้ังค่า RECOVER หากต้องการให้
RECOVER ทำงานให้กดคีย์ ON แล้วกดคีย์ RECV อีกคร้ังค่า RECOVER ท่ีเลือกจะถูกบันทึกลงหน่วยความจำของเคร่ือง
ท่ีหน้าปัดจะกลับไปแสดง r2xx เพ่ือกำหนดค่า RECOVER ของเอาท์พุทต่อไป
กดคีย์ RECV ไปเร ื ่อยๆ เพื ่อตั ้ง Ouput R1-R8 จากนั ้นก็กดคีย ์ RECV อีกครั ้งที ่หน้าจอจะแสดง
             ประมาณ 1 วินาที (หมายถึงการตั้งวันหยุด Holiday) หลังจากนั้นจะแสดงเลขศูนย์ 3 ตัวบนหน้าจอ
โดยเลขศูนย์ตัวแรกจะกระพริบ เลขศูนย์ตัวแรกจะหมายถึงวันที่ต้องการให้เครื่องหยุดทำงาน  ใช้คือ "+" หรือ "-" เพื่อ
เปล่ียนค่าวันตามท่ีต้องการ (วันท่ี 1-31)
เมื่อเลือกวันที่ที่ต้องการได้แล้วกดคีย์ RECV ตัวเลขวันที่ที่เลือกก็จะหยุดกระพริบ เลขศูนย์ 2 ตัวหลังจะกระพริบแทน
หมายถึงเดือนท่ีต้องการให้เคร่ืองหยุดทำงาน  เราสามารถใช้คือ "+" หรือ "-" เพ่ือเปล่ียนค่าเดือนตามท่ีต้องการ (เดือน 1-12)
เมื ่อเลือกเดือนที ่ต้องการได้แล้วกดคีย์ RECV ค่าวันที ่และเดือนที ่เลือกจะถูกบันทึกไว้ในเครื ่อง เมื ่อเวลาเดิน
ถึงวันที่และเดือนที่เลือกเอาท์พุทก็จะไม่ทำงานแต่เวลายังเดินตามปกติ หลังกดคีย์ RECV ที่หน้าจอแสดงผลจะแสดง
               เพ่ือต้ังวันท่ีและเดือนท่ีให้เคร่ืองหยุดทำงานเป็นวันท่ี 2 โดยการต้ังค่าจะเหมือนดังกล่าวข้างต้น จนถึง
หากต้องการยกเลิกวันหยุดล่วงหน้าทำได้โดยเปล่ียนค่าวันท่ีและเดือนท่ีเลือกเป็นศูนย์ท้ังหมด

คีย์ Set (การต้ังเวลา)
กดคีย์ SET เพื ่อเข้าสู ่โหมดการตั ้งเวลาเมื ่อกดคีย์ที ่ปัดจะแสดงคำว่า                 และที ่หลอดไฟแสดง
วันในสัปดาห์จะกระพริบ เราสามารถต้ังวันในสัปดาห์ได้โดยกดคีย์ + หรือ- เพ่ือเลือกวันท่ีต้องการ
เมื ่อเลือกวันที ่ต ้องการได้แล้วกดคีย์ SET ที ่หน้าปัดจะปรากฎตัวเลขแสดงวันที ่และเดือนโดยตัวเลข
แสดงวันท่ีจะกระพริบ เราสามารถใช้คีย์ "+" หรือ "-" เพ่ือเปล่ียนค่าวันท่ีตามต้องการ (วันท่ี 1-31)
เมื ่อเลือกวันที ่ท ี ่ต ้องการได้แล้วกดคีย์ SET ตัวเลขแสดงวันที ่จะหยุดกระพริบ และตัวเลข
แสดงเดือนจะกระพริบแทน เราสามารถใช้ค ีย ์ "+" หรือ "-" เพื ่อเปลี ่ยนค่าเดือนตามที ่ต ้องการ (เดือน
1-12)
เมื ่อเลือกเดือนที ่ต ้องการได้แล้วกดคีย์ SET ที ่ต ัวเลขแสดงผลจะปรากฏปี ค.ศ. โดยตัวเลข
แสดงค่าปีสองหลักสุดท้ายจะกระพริบ  เราสามารถใช้คือ "+" หรือ "-" เพื่อเปลี่ยนค่าปีตามที่ต้องการ (ปีจะเป็นปี
ค.ศ.เท่าน้ันโดยจะแสดงสองหลักท้าย)
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คีย์ Power-CLR (การเร่ิมต้นข้อมูลใหม่)

เมื ่อเลือกชั ่วโมงที ่ต ้องการได้แล้วกดคีย์ SET ที ่ต ัวเลขแสดงชั ่วโมงจะหยุดกระพริบและตัวเลขแสดงนาที
จะกระพริบแทน ใช้คีย์ "+" หรือ "-" เพ่ือเปล่ียนค่านาทีตามท่ีต้องการ (นาที 0-59)
เมื ่อเลือกค่านาทีได้แล้วกดคีย์ SET จะมีเสียงบี ๊ปความถี่สูง นาฬิกาจะเริ ่มเดินตามเวลาที่ตั ้งไว้ (โดยค่าวินาที
จะถูกกำหนดให้มีค่าเป็นศูนย์) ที ่หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาชั ่วโมงและนาทีตามลำดับ เป็นการเสร็จสิ ้น
การต้ังเวลา

ล้างโปรแกรมการเปิด,ปิด ท้ังหมด (ท่ีต้ังจากคีย์ Prog)
กำหนดให้ Output ท้ังหมดเป็น On (ท่ีต้ังจากคีย์ Recv)
กำหนดสถานะ Recover ของแต่ละ Output R1-R8 เป็น Off (ท่ีต้ังจากคีย์ Recv)
ล้างค่าวันหยุดจำนวน 16 วัน ให้เป็น 0 (ท่ีต้ังจากคีย์ Recv)

คีย์ Power-Off (ระบบทดสอบตัวเอง)
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สำหรับการทดสอบตัวเองของเครื ่อง  โดยใช้ในการผลิตและการตรวจซ่อมเท่านั ้น การใช้งาน Function นี้จะต้อง
ปิดเคร่ืองก่อน  จากน้ันให้กดปุ่ม Off ค้างไว้แล้วจึงเปิดเคร่ือง  รอประมาณ 3 วินาทีจึงปล่อยคีย์ท่ีกด  เคร่ืองจะแสดงท่ี Display
เป็น               ซ่ึงแสดงถึงความพร้อมในการใช้งาน  แต่ละคีย์บนหน้าปัดจะใช้ทดสอบส่ิงต่าง ๆ ดังน้ี

คีย์ DISP ... ใช้ทดสอบแผง Display ท้ังส่วน 7-Segment LED และ Dot LED
คีย์ OUT ... ใช้ทดสอบ Output R1-R8 (ต้องระวังอย่าให้มีการต่อกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใด ๆ  อยู่)
คีย์ RTC ... ใช้ทดสอบระบบนาฬิกา  โดยเคร่ืองจะกำหนดเวลาเป็น 23:59:55 (วันท่ี 28/02/2004)
คีย์ RAM ... ใช้ทดสอบหน่วยความจำ Ram ในเคร่ือง (จะล้างข้อมูลท้ังหมดในเคร่ืองไปด้วย)
คีย์ WD ... ใช้ทดสอบระบบ Watch-Dog (ระบบป้องกันการ Hang ของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์)
คีย์ CHK CODE ... ใช้ดูค่า Checksum ของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์
คีย์ DIP LOCK ... ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของตัวล็อคคีย์ I/O และเสียง Beep
คีย์ CHK RAM .... ใช้สำหรับดูค่า Checksum ของข้อมูลใน RAM
คีย์ CHK DATA ... ใช้สำหรับดูค่า Checksum ของข้อมูลใน Flash DATA

สำหรับการล้างและเริ ่มต้นข้อมูลใหม่ทั ้งหมด  การใช้งาน Function นี้จะต้องปิดเครื ่องก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม Clr
ค้างไว้แล้วจึงเปิดเคร่ือง  รอประมาณ 3 วินาทีจึงปล่อยคีย์ท่ีกด  เคร่ืองจะแสดงคำว่า                       บนจอ  หมายถึงให้กด
Confirm อีกคร้ังด้วยคีย์ Clr   ถ้าไม่ต้องการทำให้กดคีย์อ่ืน ๆ  แทน

เมื ่อกด Clr อีกครั ้ง  เครื ่องจะส่งเสียง Beep ยาว แสดงว่าได้ทำการล้างและเร ิ ่มต้นข้อมูลใหม่ทั ้งหมดแล้ว
และจะกลับสู่โหมดแสดงเวลาตามปกติ  (ตัวเลขจะกระพริบ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมใด ๆ อยู่เลย)  การใช้งาน Function
นี้จะมีไว้สำหรับการผลิต และสำหรับผู ้ใช้ด้วย  กรณีที ่จะเริ ่มต้นข้อมูลทั ้งหมด  โดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าในแต่ละคีย์
การล้างและเร่ิมต้นข้อมูลใหม่น้ี จะครอบคลุมรายละเอียดดังน้ี

DISP OUT RTC

RAM WD CHK
CODE

LKey
I/O

Beep
CHK
RAM

CHK
FDATA
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คีย์ Power-SET (ระบบปรับแต่งชิพนาฬิกา)

ภายในเครื ่อง TMX-28 จะมีตัวชิพนาฬิกา  ซึ ่งเป็นฐานเวลาทั ้งหมดให้กับการทำงานต่าง ๆ  ปกติชิพนาฬิกา
จะเดินผิดพลาดไม่เกิน +,- 2 นาทีต่อเดือน  ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของชิพนาฬิกาทั่วไปที่ใช้กันอยู่   อย่างไรก็ตาม
ถ้าผู้ใช้ต้องการเวลาท่ีเท่ียงตรงมากข้ึน  ก็สามารถปรับแต่งค่าเวลาได้  โดยเข้าสู่ระบบ Power-SET  ด้วยการปิดเคร่ืองก่อน
จากน้ันให้กดปุ่ม SET ค้างไว้แล้วจึงเปิดเคร่ือง  รอประมาณ 3 วินาทีจึงปล่อยคีย์ท่ีกด  เคร่ืองจะแสดงท่ี Display ดังน้ี

tC xx

ค่า xx คือค่าปรับแต่งที ่ เป็นได้ตั ้งแต่ 0-63  โดยค่า 0-31 เป็นการปรับแต่งให้นาฬิกาเดินช้าลง ส่วน 32-63
เป็นการปรับแต่งให้นาฬิกาเดินเร็วขึ้น เมื่อตั้งค่าใด ๆ ไว้แล้ว  เครื่องจะจำค่านั้นไว้ และทำการปรับแต่งตามค่านั้นทันที ...
การปรับแต่งน้ัน  ผู้ใช้จะต้องหาระบบเวลาท่ีเท่ียงตรงมาก เป็นจุดเทียบ (สามารถใช้โทร 181 ได้)   แล้วต้ังค่าให้เป็น 0 หรือ 32
ก่อน (คือยังไม่ปรับแต่ง) แล้วต้องประเมินให้ได้ก่อนว่า  เครื ่อง TMX-28 เดินเร็วหรือช้าเป็นเวลากี่วินาทีต่อเดือน
ซึ ่งต้องใช้ช่วงเวลาเปรียบเทียบนานพอสมควร    จากนั้นให้เทียบค่าที ่ใกล้เคียงกับตารางปรับแต่งนี ้ แล้วจึงป้อน
ค่าปรับแต่งตามต้องการ

ตารางค่าปรับแต่งชิพนาฬิกา

ค่า

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
11
21
32
42
53
63
74
84
95
105
116
127
137
148
158

ทำให้ช้าลง
(วินาที / เดือน) ค่า

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

169
179
190
200
211
221
232
243
253
264
274
285
295
306
316
327

ค่า

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

0
5
11
16
21
26
32
37
42
47
53
58
63
69
74
79

ค่า

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

84
90
95
100
105
111
116
121
127
132
137
142
148
153
158
163

ทำให้ช้าลง
(วินาที / เดือน)

ทำให้เร็วข้ึน
(วินาที / เดือน)

ทำให้เร็วข้ึน
(วินาที / เดือน)
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ระบบ Recover

ระบบ Recover คือความสามารถในการคืนสถานะของ Output  หลังจากที่ไฟ้ฟ้าดับ และมาใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ Output
กลับมามีสถานะที่ถูกต้องได้อย่างที่ควร  เช่น ถ้าผู้ใช้ตั้งโปรแกรมให้เปิดไฟรั้วที่เวลา 18.00 ถึง 6.00 น. และช่วง 2.00 น.
เกิดไฟฟ้าดับ และมาอีกทีเมื่อ 3.00 น. ระบบ Recover จะทำการเปิดหลอดไฟรั้วให้เป็น On ได้อย่างถูกต้อง  ทั้งนี้การทำ
Recover จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขต่าง ๆ ดังน้ี

ระบบจะทำงานต่อเมื่อมีการตั้ง Recover เป็น On อย่างน้อย 1 Output (R1-R8) และการตั้ง Output ทั้งหมดเป็น On
รวมท้ังไม่ตรงกับวันหยุดท่ีต้ังไว้ด้วย
ระบบจะสนใจเฉพาะโปรแกรมเปิด,ปิด R1-R8 เท่าน้ัน ไม่มีผลต่อระบบ Sound S1-S8
ระบบจะสนใจเฉพาะโปรแกรมท่ีเป็น On , Off เท่าน้ัน ไม่สนใจการ On แบบ Delay 1-59
ระบบจะทำงานย้อนหลังภายใน 6 ช่ัวโมงเท่าน้ัน

การทำงานของระบบ Recover จะเป็นไปตามลำดับดังน้ี
เมื ่อไฟฟ้ามาใหม่อีกครั ้ง  เครื ่องจะแสดงที่หน้าปัดเป็น                       แสดงว่าเข้าสู ่ Recover  และจะ
หน่วงเวลาประมาณ 1-2 นาที (ขึ้นอยู่กับจังหวะที่ไฟฟ้ามา)  ในระหว่างนี้ ถ้าผู้ใช้กดคีย์ใด ๆ บนหน้าปัดจะหมายถึง
การยกเลิกการทำงานของ Recover ทันที  การหน่วงเวลามีไว้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภท ท่ีไม่ควรจะปิด,เปิดแบบทันที
ซ่ึงจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
เม่ือครบการหน่วงเวลาแล้ว  ระบบจะทำการ Recover ไปทีละ Output เร่ิมจาก R1 ถึง R8 (เฉพาะท่ีต้ังค่า Recover เป็น
On) โดยแต่ละ Output จะมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 1 วินาที  เมื่อทำครบจำนวนแล้วเครื่องก็จะแสดงเวลา
และทำงานตามปกติ

การส่ือสารแบบ Ascii Command

สำหรับการอ่านหรือตั ้งค่าต่างๆผ่านทางการสื ่อสาร RS232/485 ซึ ่งจะช่วยให้การตั ้งค่าทำได้ง่ายและสะดวกขึ ้น
โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที ่ช ื ่อว่า TMX28.EXE ซึ ่งสามารถ Download ได้ฟรีที ่
Http://www.silaresearch.com (ในหัวข้อ PC Tool) ซ่ึงจะต้องมีสายในการเช่ือมต่อระหว่าง TMX-28 กับ คอมพิวเตอร์ คือสาย
RS232DB ซ่ึงจะมีรูปแบบการต่อสายภายในดังรูป

การเลือก
RS232 หรือ RS485

ด้วย Switch

RS232

RS485
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สำหรับผู ้ใช้ที ่ต ้องการพัฒนาโปรแกรมการสั ่งงานจากคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง หรืออาจจะต้องการสั ่งงาน
จากอุปกรณ์อย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่คอมพิวเตอร์  ก็สามารถใช้ชุดคำส่ังท่ีให้มานำไปพัฒนาต่อไปได้ โดย ลักษณะของชุดคำส่ังจะเร่ิมต้นมาจาก
คอมพิวเตอร์ส่งมายัง TMX-28 และจากน้ัน TMX-28 ก็จะตอบสนองต่อคำส่ังน้ันๆ ซ่ึงในการส่ือสารจะกำหนดคุณสมบัติคือ Baud
Rate = 9600 bps, Data = 8, Parity=None, Stop = 1  ส่วนรูปแบบของชุดคำส่ังจะเป็นรหัส Ascii ดังน้ี

:Cxx..x<cr>    แบบไม่มี Address

: คือรหัสนำหน้าของชุดคำส่ัง (0x3A)
C คือคำส่ัง 0-9(0x30-0x39)
xx..x คือข้อมูลติดตาม ซ่ึงจะมีหรือไม่มีน้ันจะข้ึนอยู่กับแต่ละคำส่ัง
<cr> คือรหัสลงท้าย (0x0D)

เมื่อ TMX-28 ได้รับคำสั่งแล้ว  จะตอบสนองด้วยการส่งข้อมูลต่าง ๆ กลับมาให้ตามต้องการ  และลงท้ายด้วย OK<cr>
เกือบทุกคำส่ัง  ยกเว้นบางคำส่ังอาจจะตอบเป็น ER<cr> ก็ได้  และบางคำส่ังอาจจะมีการตอบข้อมูลมากกว่า 1 บรรทัดด้วย
ในระหว่างที่มีการสื่อสารไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งที่มีการแสดงข้อมูลยาว ๆ เช่น คำสั่ง :1 List Program
ระบบการควบคุม Output ตามโปรแกรมอาจจะไม่ทำงานได้  ถ้าบังเอิญตรงกับช่วงการรับส่งข้อมูลยาว ๆ
ดังนั้นในระหว่างตั้งค่าต่าง ๆ ผ่านการสื่อสารนี้  จะต้องไม่หวังผลการควบคุม Output ตามโปรแกรมเหมือนขณะปกติ
รายละเอียดของคำส่ังท้ังหมดดูได้จากตารางดังน้ี
สรุปตารางคำส่ังของ TMX-28

คำส่ัง RX (PC-> TX (PC<-TMX-28)             รายละเอียด
TMX-28)

Check :0<cr> TMX-28 v7.0 ใช้ตรวจสอบการสื่อสาร
List :1<cr> NNN-OOWWWWWWWHHMMTT แสดงโปรแกรมทั้งหมดในเครื่อง

Program - - - NNN = ลำดับ
- - - OO = Output R1-R8, S1-S8
OK WWWWWWW = วันในสัปดาห์ 0,1

HH = ช่ัวโมง
MM = นาที
TT = Type ON, OF หรือค่า XX วินาที

List :2<cr> T_HHMMSSDDMMYYWW แสดงค่าต่างๆ ท้ังหมดของเคร่ือง
Setup O_X T_ คือ วันเวลาของระบบนาฬิกา

R_XXXXXXXX O_ คือค่า Output ท้ังหมด (0, 1)
H_DDMM... R_ คือค่า Recover ของ Output R1-R8 (0,1)
S_FFFF... H_ คือค่าวันหยุดท้ัง 16 วัน
OK S_ ไม่มีความหมายใดๆ

(มีไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับ v6.0)
Program :3OOWWWWWWWHHMMTT<cr> สำหรับการโปรแกรมเข้าเครื่องทีละโปรแกรม

OK หรือ ER รายละเอียดเหมือนกับคำส่ัง 1
ถ้าเคร่ืองตอบ ER กลับมาแสดงว่า Error
คืออาจจะมีค่าใดไม่ถูกต้อง
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คำส่ัง   RX (PC->         TX (PC<-TMX-28)     Comment
TMX-28)

Set :4HHMMSSDDMMYYWW<cr> สำหรับตั้งวันเวลาของระบบนาฬิกา
Time OK WW = 01-07 (อาทิตย์ - จันทร์)
Set :5X<cr> OK สำหรับต้ังค่า Output (ท้ังหมด)

Output X = 0 (OFF)  X = 1 (ON)
(เหมือนกับการต้ังด้วยคีย์ RECV)

Set :6XXXXXXXX<cr> OK สำหรับต้ังค่า Recover
Recover X = 0 (OFF)  X = 1 (ON)

Set :7XXDDMM<cr> OK หรือ ER สำหรับตั้งค่าวันหยุด
Holiday XX = 01-16
Erase :8<cr> OK สำหรับการล้างโปรแกรมทั้งหมดในเครื่อง

Program
(ALL)
Test :9X<cr> OK สำหรับเล่นเสียง Sound S1-S8

Sound X = 1-8
Set :THHMMSSXX!<cr> OK สำหรับการต้ังเวลา (ช่ัวโมง, นาที, วินาที)

Time ตามมาตรฐาน M30 Protocal
HHMMSS คือค่าเวลา
XX คือค่า checksum hex
     (คือผลรวมของ HH MM SS)
! คือ รหัสลงท้าย ถ้าไม่ต้องการให้ตอบ
     OK กลับมา สำหรับการต้ังเวลาให้
    หลายๆ ตัวพ่วงกัน

Set :DDDMMYY<cr> OK สำหรับการต้ังวันท่ี (วัน, เดือน, ปี)
Date
Set :Axxxxxxxx<cr> OK สำหรับใช้ในการส่ังให้ Relay เปิดปิด

Relay โดยตรง
x = 0 (OFF),  x = 1 (ON)

การ Link เวลามาตรฐานแบบ M30 Protocal
การ Link เวลามาตรฐานแบบ M30 Protocal  คือการต้ังเวลาจากแหล่งเวลาท่ีเท่ียงตรง  เพ่ือการต้ังเวลาให้กับนาฬิกาเพ่ือให้ทุกตัว
มีค่าเวลาท่ีตรงกันเสมอ  ซ่ึงถือว่ามีความจำเป็นมากข้ึนในปัจจุบัน  ทำให้การอ้างอิงต่าง ๆ  เป็นไปอย่างถูกต้องแน่นอน ... โดยปกติแล้ว
ชิพนาฬิกาในระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีความผิดพลาดไม่เกิน 2 นาทีต่อเดือน  หรือถ้าเป็นรุ่นท่ีเท่ียงตรงมาก ๆ ก็ยังคงมี
ความผิดพลาดไม่เกิน 2 นาทีต่อปี  เพราะฉะน้ันการทำให้เวลาเท่ียงตรงเสมอ  ก็คือการต้ังเวลาจากแหล่งท่ีเท่ียงตรงแน่นอน
ให้กับตัวนาฬิกาใหม่อยู่เสมอน่ันเอง  ศิลาจึงได้พัฒนา M30 Protocal เพ่ือการต้ังเวลารูปแบบน้ี   ระบบท้ังหมดจะแยกเป็นส่วน ๆ
ได้ดังน้ี

1. แหล่งเวลาท่ีเท่ียงตรง
ปัจจุบันจะมี 2 แหล่ง  คือใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC  หรือใช้โมดูลท่ีรับสัญญานจากดาวเทียม GPS  ซ่ึงกรณีเคร่ือง PC ก็จำเป็น
จะต้องต้ังอ้างอิงไปกับเวลามาตรฐานผ่านทาง Internet อีกที  (ภายใต้ระบบ Windows ก็ทำได้  หรือจะใช้โปรแกรมอ้างอิงอ่ืน ๆ
ก็ได้เช่นกัน)  และต้องมีโปรแกรม PC-Set  เพ่ือการนำค่าเวลาออกไปทางพอร์ทส่ือสารด้วย  ส่วนกรณี GPS ก็ถือว่าเท่ียงตรง
เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป  และใช้ตัว GPS-SET ท่ีออกแบบมาเฉพาะเพ่ือการน้ี
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2. ระบบการส่ือสาร
ซ่ึงเลือกได้หลายทาง  โดยท่ัวไปก็ผ่าน RS232 ถ้าเป็นการต้ังเพียงตัวด้วย  หรือเป็น RS485 เพ่ือการต้ังหลาย ๆ ตัวโดยผ่านคู่สาย
เพียงคู่เดียว  และลากได้ยาวถึง 1.2 Km  หรือจะผ่านระบบไร้สายก็ได้  ระยะทาง 100-200 m ข้ึนอยู่กับตัวโมดูลท่ีเลือกใช้
และสามารถต้ังได้หลาย ๆ  ตัวพร้อมกันด้วย

3. มาตรฐาน M30 Protocal
คือชุดคำส่ังในการต้ังเวลา  โดยจะทำการต้ังใหม่ทุก ๆ  ช่ัวโมงในนาทีท่ี 30  ค่าท่ีต้ังคือ ช่ัวโมง,นาที,วินาที   เหตุท่ีต้องต้ังในนาทีท่ี 30
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบถึง วัน,เดือน,ปี  เพราะเรื่องวัน,เดือน,ปี จะเป็นเรื่องของนาฬิกาแต่ละตัวเอง รายละเอียดของ
ชุดคำส่ังจะมีดังน้ี

########:Thhmmssxx!<cr>

######## คือข้อมูลนำหน้า 8 อักษร (Preamble) เพ่ือให้การส่ือสารผ่านระบบไร้สายมีความเสถียร
     (กรณีใช้กับการส่ือสารผ่านสาย ก็จะไม่มีผลอะไร)

:T คือรหัสนำหน้าและตัวคำส่ัง
hhmmss คือช่ัวโมง,นาที,วินาที ท่ีเป็นจริงขณะน้ัน
xx คือค่า Checksum มาจากผลรวมของ hh mm ss (เป็นตัวเลข Hex) ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
! คือรหัสลงท้ายเพ่ือให้ตัวนาฬิการับคำส่ัง โดยไม่ต้องตอบอะไรกลับมา สำหรับการต้ังพร้อม ๆ  กันหลายตัว
<cr> คือรหัสจบท้าย คือ 0x0d น่ันเอง

4. ตัวนาฬิกาท่ีใช้
นาฬิกาท่ีใช้ในระบบท้ังหมดจะต้องรองรับคำส่ังตามมาตรฐาน M30 Protocal ด้วย  สำหรับ TMX-28 จะมีหลักการดังน้ี

- เม่ือเปิดเคร่ืองใหม่  เคร่ืองจะไม่ถือว่าอยู่ในระบบ M30 Protocal
- เม่ือได้รับคำส่ัง :T คร้ังแรก เคร่ืองจะ Reset ฃ่า Count Down = 75 นาที
- ตราบใดท่ียังได้รับคำส่ัง :T ทุก ๆ  ช่ัวโมง เคร่ืองก็จะทำงานได้อย่างเท่ียงตรงท่ีสุด
- แต่ถ้าครบ 75 นาทีโดยท่ีไม่ได้รับคำส่ัง :T ใด ๆ เคร่ืองจะกระพริบท่ี Display (ทุก ๆ 10 วินาที)
   เพ่ือเตือนให้ทราบว่าขณะน้ีไม่ได้รับคำส่ังจากแหล่งเวลามาตรฐาน
- เม่ือใดท่ีมีคำส่ัง :T เข้ามาอีก เคร่ืองก็จะ Reset ค่าดังกล่าว และทำงานตามปกติต่อไป

ข้ัวต่อ DB9


