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RS485 NetworK Through wifi

www.smicrothai.com

E485-NET คือ App สําหรับสินค้ า ABOX-E485 ช่วยเสริมการประยุกต์ใช้ งานเกียวกับ RS485 Network ผ่านการสือสาร Wifi
ได้อย่างสะดวกสุดสุด รับส่งคําสังผ่าน RS485 หรือ RS232-TTL มีคําสังเพือการตังค่าต่าง ๆ และคําสังเพือการสือสารในรูปแบบ
Smart Ascii Command (SAC) ซึงเป็ นมาตรฐานสําหรับสินค้ าของ Smicro หลายรุ่น ส่วนทางด้ าน Wifi จะใช้ UDP Protocal
เป็ นหลัก และยังคงรองรับ Http Protocal ในแบบ Client ด้ วยเช่นกัน ช่วยเชื อมโลก RS485 ผ่านทาง Wifi (Internet)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราคาประหยัด
















MCU ยอดนิยม ESP8266 Clock 80 MHz
ภายใต้โมดูล WeMos D1 mini และมี LED (สีฟา้ ) บนโมดูลเพือแสดงสถานะต่าง ๆ
มีขวั RS485 (A,B,Gnd) และขัว RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใช้ งานด้ วยปุ่ มกด (สีฟา้ )
คุณสมบัตกิ ารสือสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
มี LED แสดงการสือสาร คือสีเหลืองสําหรับ RX และสีเขียวสําหรับ TX
มีชดุ คําสัง คําสัง สําหรับการตังค่าและดูสถานะต่าง ๆ ใช้ งานผ่านโปรแกรม Terminal
มีชดุ คําสัง คําสัง สําหรับสือสารแบบ SAC หรื อแบบอิสระ รวมทังแบบ Http Client ด้วย
มีปมุ่ กดบนบอร์ ด เพือการรับส่งข้ อมูลกับ Cloud ได้ทนั ทีอย่างสะดวก (Http Client)
มีโหมด UDP-Direct เสมือนเชือม RS485 เข้ าด้ วยกันผ่าน Wifi
ในด้ านสัญญาณ Wifi สามารถตังเป็ น Station หรือเป็ น Access Point ก็ได้
การใช้ UDP Protocal จะกําหนด Port เป็ นหมายเลข
เสมอ
ใช้ ไฟเลียง VDC ผ่านทางขัว USB ตัวผู้ (Type-A)
ขนาดบอร์ ด x 26 mm (รวมส่วนยืนของขัวไขน๊ อต)
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เป็ น Client (Http) เพือรับส่งข้ อมูลกับ Web Server (Cloud) ด้วยคําสัง :S
เลือกใช้ ปมุ่ กดบนบอร์ดเพือส่งทันทีได้ด้วย โดยระบุข้อความไว้ กอ่ นใน Text-Line
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ใช้ เพือการสือสารแบบ Master / Slave แบบ Ascii โดยผ่านเครื อข่าย Wifi แทน (UDP)
เลือกใช้ คําสัง :N เพือส่งข้ อมูลอิสระ หรื อใช้ คําสัง :R สําหรับรูปแบบมาตรฐาน SAC ของ Smicro ก็ได้
สามารถกําหนดให้ ABOX-E485-NET 1 ตัวทําหน้ าทีเป็ น Access-Point แทนได้ ทําให้ ไม่ต้องใช้ เครื อข่าย Wifi ของสถานที
โดยใช้ กบั ระยะใกล้ ไม่เกิน เมตร
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Controller

One-Way Steam (UDP) เน้ นการส่งข้ อมูล Ascii ทังแบบ Point-to-Point , Point-to-Multi-Point และ Multi-Point-to-Point
ด้ วยคําสัง :N
 สามารถกําหนดให้ ABOX-E485-NET 1 ตัวทําหน้ าทีเป็ น Access-Point แทนได้ ทําให้ ไม่ต้องใช้ เครื อข่าย Wifi ของสถานที
โดยใช้ กบั ระยะใกล้ ไม่เกิน เมตร
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UDP-Direct เสมือนเชือมต่อ RS485 เข้ าด้ วยกันผ่าน Wifi ทังแบบ Point-to-Point หรื อ Multi-Point โดยเป็ นข้ อมูลแบบ Ascii
ทีลงท้ ายด้วย \r (0x0d)
สามารถกําหนดให้ ABOX-E485-NET 1 ตัวทําหน้ าทีเป็ น Access-Point แทนได้ ทําให้ ไม่ต้องใช้ เครื อข่าย Wifi ของสถานที
โดยใช้ กบั ระยะใกล้ ไม่เกิน เมตร
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1> จ่ายไฟ 5VDC เข้าบอร์ด ซึงมาทางขัว USB ตัวผู้ (Type-A) หรือจะมาทาง Pin ก็ได้ LED สีฟา้ จะกระพริบ ครังให้ รบั ทราบ
และจะส่งข้ อความออกทาง RS485 คือ E485-NET vX.X
2> ถ้ ายังไม่ได้ตงค่
ั าต่าง ๆ เกียวกับการเชือมต่อ Wifi ตัว LED สีฟา้ จะสว่างค้ าง และจะแสดงข้ อความคือ New Module ... Please
Format & Config & Reboot to Connect Wifi โดยให้ทําการตังค่าต่าง ๆ ได้ ตอ่ ไป
3> กรณีตงั Mode เป็น AP (Access-Point) ก็จะเริมทันที โดย LED สีฟา้ กระพริบ ครัง
4> สําหรับโหมด STA (Station) ก็จะเข้ าสู่ช่วง Power Delay 90 วินาที (LED สีฟ้ากระพริ บ ครั งสัน ๆ เป็ นจังหวะ)
ทังนีสําหรับการใช้ งานจริง ทีอาจพบปัญหาไฟฟ้าดับและเมือไฟมาอีกครัง จําเป็ นทีต้ องรอให้ อปุ กรณ์ ตา่ ง ๆ ด้ าน Wifi
พร้ อมทํางานก่อน ขันตอนนีสามารถกดปุ่ มสีดําบนบอร์ดเพือข้ามได้ (ต้องกดค้างประมาณ วินาที)
5> จากนันจะพยายามเชื อมต่อกับ Wifi โดย LED สี ฟ้ากระพริ บถี ๆ ซึ งถ้ าเชื อมต่อได้ จะกระพริ บ ครั งให้ รั บทราบ
และพร้ อมทํางานต่าง ๆ ต่อไป และถ้ าไม่ได้ LED จะติดสว่างค้ างไว้ เพือให้ รบั ทราบและตังค่าต่าง ๆ ให้ ถกู ต้ องต่อไป
6> การรับคําสังใด ๆ จาก RS485 (RS232-TTL) ตัว LED สีฟา้ จะกระพริบให้ รบั ทราบด้ วยเสมอ


E485-NET รับคําสังทาง RS485 (ขัวเขียว) หรือ RS232-TTL (ขัว Pin) โดยจะเชือมต่อกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ใด ๆ
คุ ณ สมบั ติ คื อ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชุ ด คํา สั งที ใช้ จะเป็ นแบบ Ascii Command
โดยเมือส่งคําสังไปอย่างถูกต้ อง เครื องก็จะตอบกลับมาเสมอ สามารถทดลองคําสังได้ โดยใช้ โปรแกรมสือสารแบบ Terminal
ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์ เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด คําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r
: คือรหัสนําหน้ า (0x3A)
c คือคําสังเป็ นตัวเลข หรื อตัวอักษรตัวเดียว และอาจมีหรือไม่มขี ้ อมูลติดตามมาก็ได้
\r คือรหัสลงท้ าย (0x0D)
ชุดคําสังจะสรุ ปได้ ตามตารางต่อไปนี ในวงเล็บ (R) หมายถึงคําสังที ส่งไป และ (T) คือข้ อมูลที ตอบกลับ โดยจะแสดง
เป็ นตัวอย่างสมมุตเิ พือให้ เข้ าใจ ตัวคําสังจะแสดงแบบไม่ใส่รหัสลงท้ าย \r เพือให้ ดสู บายตา ส่วนค่าภายใน [ ] ต่อท้ ายคําสัง
หมายถึง Option คือใส่หรื อไม่ใส่กไ็ ด้ ซึงถ้ าใส่จะให้ ความหมายทํานอง “เขียนค่า” (write) และการไม่ใส่คอื “อ่านค่า” (read)
ส่วนการตอบกลับก็จะแยกเป็ น กรณีด้วย คือแบบปกติ กับภายใน [ ] อีกที
คําสัง :Z :W :F :C :M สําหรับการดูสถานะและตังค่าตัวแปรต่าง ๆ ใช้ งานผ่านโปรแกรม Terminal
คําสัง :S :N :R สําหรับการสือสารระหว่าง Node มักใช้ งานผ่านตัว Controller ทีนํามาต่ออีกที หรื อจะใช้ ทดลองด้ วยโปรแกรม
Terminal ก็ทําได้


(R) :Z
(T) E485-NET vX.X


Check (Show Model)
แสดงรุ่นของสินค้ าและหมายเลข Version ของ Firmware
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(R) :W

Wifi Status
แสดงสถานะของ Wifi ตามทีเป็ นจริง (แสดงตัวอย่างข้ อความ กรณี)
(T) STA|smicro|12345678|192.168.4.2|192.168.4.1|255.255.255.0|
คือใช้ งานโหมด STA ตามด้ วยข้ อมูล ssid,password,ip-address,gateway และ subnet-mask
(T) AP|smicro|12345678|192.168.4.1|
คือใช้ งานโหมด AP ตามด้ วยข้ อมูล ssid,password และ ip-address (ไม่แสดง gateway,subnet-mask)
(T) Wifi Off ...
คือยังไม่ได้ เชือมต่อ Wifi (คือยังไม่ตงค่
ั า หรือตังแล้วแต่ไม่สามารถ Connect ได้)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :F
Format Flash
(T) Format Flash (Y)
สําหรับล้ างข้ อมูลทังหมดใน Flash-Data โดยเครืองจะถามความแน่ใจ
อีกครัง ถ้ าไม่ได้กด Y เครืองก็จะยกเลิกและแสดงคําว่า Cancel ...
แต่ถ้ากด Y เครืองก็จะทําการ Format ให้ ทนั ที โดยจะใช้ เวลาสักครู่และ
แสดงคําว่า Formatting ... OK ในทีสุด หลังจาก Format แล้ ว จะ
ต้องตังค่าต่าง ๆ ใหม่ด้วย จึงจะใช้ งานได้ ตอ่ ไป
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Cn[xx...x]
Config สําหรับดูและตังค่าตัวแปรต่าง ๆ
(T) <xx...x>[OK]
หมายเลข n คือค่า - ถ้ าใส่ [xx...x] จะหมายถึงตังค่าตามหมายเลขนัน ๆ
แต่ถ้าไม่ไส่ ก็จะหมายถึงขอดูคา่ นัน ๆ ผู้ใช้ สามารถใช้ เพียงแค่ :C เพือดูคา่
ทุกหมายเลขได้ในคราวเดียวเลย รายละเอียดของแต่ละหมายเลขเป็ นดังนี
0<STA> ... Mode (STA,AP)
1<smicro> ... SSID
2<12345678> ... Password
3<192.168.1.2> ... IP Address
4<192.168.1.1> ... Gateway
5<255.255.255.0> ... Subnet Mask
6<www.smicrothai.com> ... Host
7</_link/link.php?link=check> ... Text-Line
8<192.168.1.1> ... IP Direct
ค่าใน < > คือตัวแปรทีตัง ส่วนข้ อความหลักจาก ... คือความหมายของมัน
รายละเอียดการตังดูหวั ข้อต่อไปอีกที กรณีต้องการลบค่าใด ๆ สามารถใส่
เครืองหมาย - ได้ เช่น :C8- หมายถึงลบค่า IP Direct ออกไป
——————————————————————————————————————————————————
(R) :M[0,1]
Monitor ON/OFF
(T) :0,1[OK]
สําหรับกําหนดให้ แสดงข้ อมูลทังหมดทีรับมาทาง Http Protocal หรือไม่
ซึงโดยปกติจะมีคา่ เป็ น คือไม่แสดง แต่ถ้ากําหนดเป็ น คือให้ แสดงข้ อมูล
ทังหมด คําสังนีจะเป็ นประโยชน์กบั คําสัง :S อีกที เพือให้ เห็นข้ อความทังหมด
ทีมีการสือสารจริง ๆ ของ Http Protocal
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(R) :Sxx...x
(T) #yy...y
(T) OK

Send to Host (Http-Cloud)
คือการส่งข้ อมูล xx...x ไปยัง Host (Server) ในรูปแบบ http protocal
และรอทาง Host ตอบกลับมาภายใน วินาที ข้อมูล yy...y คือทีตอบมาจาก
Host (เครืองหมาย # แสดงให้ ทราบว่าเป็ นข้ อมูลจากภายนอก) และลงท้ ายด้ วย
OK ถ้ ากรณีเชือมต่อกับ Host ไม่ได้ก็จะแสดง ER ให้ ทราบ หรือถ้ าไม่ได้
กําหนดตัวแปร Host ไว้ กจ็ ะแสดง NH (No-Host) ให้ ทราบด้ วย ค่า Host
อาจเป็นหมายเลข IP ภายใน หรือเป็นชือ www ภายนอกก็ได้
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Naaaxx...x
Send (UDP-Intranet)
(T) OK,ER
คือการส่งข้ อมูลแบบ UDP ไปยังจุดต่าง ๆ ผ่าน Wifi
aaa คือหมายเลข IP ตัวท้ ายในระบบ (เช่น 192.168.1.aaa)
xx...x คือข้ อมูลทีต้องการส่ง
กรณี aaa เป็ น จะหมายถึงการ boardcast ไปยังทุกตัว
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Raaaxx...x
Send & Receive SAC (UDP-Intranet)
(T) #<bbb>yy...y,ER
คือการส่งข้ อมูลแบบ UDP ไปยังจุดต่าง ๆ ผ่าน Wifi ในรูปแบบ SAC
มาตรฐานของ Smicro รวมทังรอการตอบกลับจาก Node เป้าหมายด้ วย
aaa คือหมายเลข IP ตัวท้ ายในระบบ (เช่น 192.168.1.aaa)
xx...x คือข้ อมูลทีต้องการส่ง
<bbb> คือหมายเลข IP ตัวท้ าย ของ Node ทีตอบกลับ
ซึงปกติจะเป็ นหมายเลขเดียวกับ aaa
yy...y คือข้อมูลทีตอบกลับมา
กรณี aaa เป็ น จะหมายถึงการ boardcast ไปยังทุกตัว ทังนีอาจจะ
ใช้ เพือการทดลองได้ แต่ไม่ควรใช้ ในงานจริง เพราะเมือมีหลายตัวต่ออยู่
และการตอบกลับมาทังหมด อาจทําให้ สบั สนได้

 







การกําหนด Mode SSID และ Password จะต้ องทําควบคู่กนั เสมอ ถ้ าเป็ น STA ชือ SSID,password ก็ต้องตรงกับ
ทีแต่ละสถานทีกําหนดไว้ จริง ส่วนกรณีเป็ น AP ชือ SSID,Password ก็คอื ชือทีต้องการให้ อปุ กรณ์มาเชือมต่อนันเอง ทังนี
Password จะต้ องมีอย่างน้ อย ตัวเสมอ ถ้ าตํากว่าน้ั น เครืองจะถือว่าไม่กําหนดไว้ คือสามารถเข้ าถึงได้ แบบไม่มี Password
นันเอง
การกําหนด IP-Address Gateway Subnet-Mask จะต้องทําให้ครบทัง ตัวแปรเสมอ จึงจะมีผลจริง ถ้ าไม่ครบ หรือไม่กําหนดเลย
ก็จะเป็ นการใช้ ระบบ Auto (หรือทีเรียกว่า DHCP) คือถ้ าเป็ น STA ก็จะรับค่าทัง จากระบบทีเชือมต่อ แต่ถ้าเป็ น AP ก็จะใช้ คา่
Default คือ IP-Address=192.168.4.1 Gateway=192.168.4.1 Subnet-Mask=255.255.255.0 และตัวอุปกรณ์ทมาเชื
ี อมต่อ
ถ้ าไม่กําหนด Fix-IP ไว้ ตัว AP ก็จะจ่าย IP ให้ตงแต่
ั
. . . เป็ นต้นไป
ตัวแปร Host และ Text-Line สําหรับคําสัง :S และการกดปุ่ มบนบอร์ด
ตัวแปร IP Direct สําหรับการใช้ งานในโหมด UDP-Direct
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(R) :S/_link/test.php?a=2
(T) #Data From Server = 10
(T) OK

คือส่งข้ อมูลจาก Client ไปยัง Host ในแบบ Http ทังนีตัวแปร Host ให้
กําหนดเป็ น www.smicrothai.com ข้ อความ /_link/test.php?a=2
คือข้ อความทีจะส่งต่อท้ายไปยัง Host ถ้ ามองจากด้านคอมพิวเตอร์ ก็คอื การส่ง
ด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ดงั นี
http://www.smicrothai.com/_link/test.php?a=2
และข้ อความ Data From Server = 10 คือสิงที Host ตอบกลับมา
ก็คอื การเอาตัวเลข คูณกับ ได้เป็ น นันเอง เครืองหมาย # แสดงไว้ เพือ
ให้ร้ วู า่ เป็นข้ อความจากภายนอก และลงท้ ายด้ วยคําว่า OK อีกที ... ตัวอย่างนี
สามารถทดสอบกับโลก Internet ได้ จริง

ส่วนการกดปุ่ มบนสีดําบนบอร์ด ก็ทํางานทํานองเดียวกับกับคําสัง :S โดยจะใช้ ตวั แปร Text-Line แทนข้ อความต่อท้ าย เช่น ถ้ าตัง
Host=www.smicrothai.com และ Text-Line=/_link/test.php?a=2 เมื อกดปุ่ ม ก็จะให้ ผลเหมือนตัวอย่างดังกล่าวเลย
ทังนี อาจจะประยุกต์โดยต่อสายกับตัวปุ่ มไปยังอุปกรณ์อืน ๆ ทีมีหน้ าคอนแทค Relay เพือส่งข้ อมูลสถานะต่าง ๆ ได้ ทนั ที
ในกรณีทไม่
ี สามารถส่งหรื อรับข้ อมูลได้ เครื องจะไม่ตอบ OK กลับมา แต่จะเป็ นอืน ๆ คือ NH=No-Host (ไม่ได้ ตงตั
ั วแปร
Host ไว้ ) , NL=No-Text-Line (ไม่ได้ ตงตั
ั วแปร Text-Line ไว้ ) เฉพาะการกดปุ่ ม , ER=Error ซึงอาจเพราะเชือมต่อ Wifi ไม่ได้
หรือไม่มี Host หรือมี Host แต่ไม่ตอบกลับ หรือตอบกลับช้ ากว่า วินาที


(R) :N001smicro
(T) OK

สมมุตวิ า่ IP-Address คือ . . . ตัวอย่างนีคือการส่งข้ อมูล
คําว่า smicro ไปยัง IP 192.168.1.1 ในแบบ UDP ทันที โดยตัว
รับจะได้ข้อความดังนี
#<002>smicro

(R) :N255thailand
(T) OK

สมมุตวิ า่ IP-Address คือ . . . ตัวอย่างนีคือการส่งข้ อมูล
คําว่า thailand ไปยัง IP 192.168.1.xxx ทุกตัวในเครือข่าย ในแบบ
UDP ทันที ยกเว้ นหมายเลข ของตัวเอง และทุกตัวจะได้ รบั ข้ อความดังนี
#<002>thailand

คํา สัง :N นําไปประยุกต์กับงานได้ หลายแบบ ที เน้ นการส่งข้ อมูล One-Way เช่น การมอนิเตอร์ ข้ อมูลจากหลาย ๆ จุด
หรือการกระจายข้ อมูลไปแสดงผลหลาย ๆ จุด คือได้ ทงแบบ
ั
Point-to-Point , Point-to-Multi-Point และ Multi-Point-to-Point
คําสังนีถ้ าไม่ตอบ OK กลับมา แต่เป็ น ER แทน แสดงว่ายังไม่ได้ เชือมต่อ Wifi
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(R) :R001z
(T) #<001>AB-104 v2.0
(T) OK

สมมุตวิ า่ IP-Address คือ . . . ตัวอย่างนีคือการส่งข้ อมูล
คําว่า z ไปยัง IP 192.168.1.1 ในแบบ UDP ทันที โดยจะปรับรูปแบบ
เป็นมาตรฐาน SAC ของ Smicro ซึงตัวรับทีต่อ RS485 เข้ากับสินค้าอืนๆ อีกที
จะได้ข้อความดังนี
(R) :z
(T) AB-104 v2.0

ส่งคําสัง :z ไปยัง Node RS485 อีกที
สมมุตวิ า่ ต่อกับสินค้ า AB-104 ก็จะมีการ
ตอบกลับเป็นข้ อความ

เครืองจะนําข้ อความทีตอบกลับจาก Node RS485 มายังตัวส่งอีกทีด้วย
คําสังนีจะรอเวลาประมาณ วินาที ถ้ าไม่มกี ารตอบกลับก็จะแสดง ER แทน
คําสัง :R เน้นประยุกต์ใช้เหมือนกับ RS485 Network กับสินค้าของ Smicro แต่แทนทีจะต้องเดินสาย RS485 กลับสามารถใช้เครือข่าย
Intranet และ Wifi ทีมีอยูแ่ ทนได้ เพิมความสะดวกต่อการทํางานเป็ นอย่างดี


โหมดนีจะทําเสมือนมีสาย RS485 ต่อถึงกันเลย เพียงแต่จริง ๆ แล้ วจะผ่าน Wifi แทน โดยรองรับคําสังและข้ อมูลต่าง ๆ ในแบบ
Ascii เช่นกัน ซึงจะต้ องลงท้ ายด้ วย \r (0x0d) เสมอ คือจะทําการส่งข้ อมูลเป็ นชุด ๆ หรื อทุก ๆ บรรทัดทีลงท้ ายด้ วย \r
(ไม่ใช่การส่งทีละอักษร) โหมดนีจะต้องกําหนดตัวแปร IP Direct ด้วยเสมอ คือหมายเลข IP-Address ของเป้าหมายทีจะเชือมต่อกัน
การเชือมต่อจะทําได้หลายแบบตามตัวอย่างนี
แบบ Point-to-Point
ตัวแปร IP Address
ตัวแปร IP Direct

Node-1
Node-2
192.168.1.1 192.168.1.2
192.168.1.2 192.168.1.1

แบบ Multi-Point
ตัวแปร IP Address
ตัวแปร IP Direct

Node-1
Node-2
Node-3
192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3
192.168.1.255 192.168.1.255 192.168.1.255

ในโหมดนีจะไม่ได้ ใช้ คําสังใด ๆ ของ E485-NET แต่ทกุ ๆ ข้ อมูลทีเข้ าออกทาง RS485 จะถูกส่งไปมาเหมือนเดิมทุกประการ
การเข้ าสูโ่ หมดนีจะทําได้ ด้วยการต่อสายทีขัว Pin คือให้ขา D1 และ Gnd ต่อถึงกัน โดยเครืองจะส่งคําว่า Direct-Mode OK ทาง
RS485 และพร้ อมทํางานทันที รวมทัง LED สีฟา้ จะกระพริบช้า ๆ ให้รบั ทราบด้วย แต่ถ้าไม่ได้ตงตั
ั วแปร IP Direct ไว้ เครืองจะส่งคําว่า
Direct-Mode ER แทน และไม่สามารถเข้ าสู่โหมดนี ได้ ระหว่างทํา งานในโหมดนี คําสังต่าง ๆ จะไม่สามารถใช้ งานได้
และถ้ าตั ดการต่ อ D1 และ Gnd ออก เครื องก็ จะออกจากโหมดนี โดยส่ งคํา ว่ า Direct-Mode EXIT ทาง RS485
และพร้ อมใช้ งานตามคําสังตามปกติได้ ตอ่ ไป
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