


EM-485NET คอืบอร์ดแปลงจาก Network แบบสาย Lan (RJ45) มาเป็น RS485 หรือ RS232-TTL พร้อมทงัมีขวั I/O ตา่ง ๆ

ให้ใช้งานได้ด้วย ม ีLED แสดงสถานะการทํางาน และมปีุ่มกด  ตวับนบอร์ด เพอืการตงัคา่พเิศษ   ด้าน Lan จะสือสารด้วย TCP

ทงัแบบ Full คือมกีารเชอืมตอ่ระหวา่ง Client ไปยงั Server กอ่น แล้วจงึสง่ข้อความไปให้ Server และรอ Server ตอบกลบัมายงั

Client อีกท ี จงึจะถือวา่จบการสือสาร  หรือแบบ Half คือมกีารเชอืมตอ่ระหวา่ง Client ไปยงั Server จากนนัก็สง่ข้อความไปให้

Server แล้วถือวา่จบการสือสารเลย  EM-485NET มโีหมดรองรับหลากหลายดงันี

โหมด SAC (Smart Ascii Command) ... ใช้เพอืการตงัคา่ Config ตา่ง ๆ ผา่นทาง RS485 ร่วมกบัโปรแกรม Terminal

ขณะเดียวกนัก็ใช้เป็น Client เพือการเชือมตอ่กบั Cloud แบบ Http (Web-Page) ได้ด้วย

โหมด Client/Server หรือ Client หรือ Server คอืเป็นตวัแปลง Lan เป็น RS485 นนัเอง เสมือนเชือมตอ่อปุกรณ์  RS485

เข้าด้วยกนัโดยไมต้่องเดนิสายจริง แตผ่า่น Lan แทน ทงันีจะต้องสือสารในรูปแบบ Ascii ทีลงท้ายด้วย \r เทา่นนั

โหมด Server-I/O คอืเป็นเหมือน I/O Node ในระบบ Lan ทีม ีDigital I/O 8 Port ให้ใช้งานได้ และยงัม ีAnalog-Input

(A/D 10 Bit) อีก  Port พร้อมทงัมองปุ่ มกด  ตวัเป็น Input ได้ อกีทงัยงัสง่ข้อมลูออกทาง RS485 ได้ด้วย

MCU แบบโมดลู Arduino-Nano (ATmega328 Clock 16 MHz)

มขีวั RS485 (A,B,Gnd) และขวั RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใช้งานด้วยปุ่มกด (สีฟา้)

คณุสมบตักิารสือสารคอื Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1

ม ีLED แสดงการสือสาร (สีเหลือง) คือ LAN และ R/W สําหรบัด้าน RS485

มขีวั Digital I/O 3B-Port (5 Pin) = 2 และ I/O-Port (3 Pin) = 1 และ I/O-Port อยูก่บัขวั Tcom (232-TTL)

มขีวั Analog Input แบบ A/D 10 Bit (3 Pin) = 1

มชีดุคําสงั  คําสงั ในโหมด SAC สําหรับการตงัคา่และดสูถานะตา่ง ๆ  ใช้งานผา่นโปรแกรม Terminal

มชีดุคําสงั  คําสงั ในโหมด SIO สําหรับการสงังานผา่น Computer

การเชือมตอ่ Lan รองรับการรับคา่ IP แบบ DHCP หรือจะตงัคา่แบบ Fix IP ก็ได้

ใช้ไฟเลียง 9-24VDC/AC กินกระแส  mA

ขนาดบอร์ด  x 60 mm (ไมร่วมสว่นยืนของขวัไขน๊อต)
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1> เมือจา่ยไฟเลียงเข้าบอร์ด LED สีเหลืองทงั  ดวง (LAN,R/W) จะกระพริบ  ครัง จากนนัจะทําการตงัคณุสมบตัทิางด้าน LAN

และเชือมตอ่ ถ้าทกุอยา่งเรียบร้อย LED-LAN ก็จะสวา่ง และจะไปทํางานตามโหมดทตีงัไว้ทนัที

2> กรณีทีตงั Fix IP ตวั LED-LAN จะสวา่ง และพร้อมทํางาน ถงึแม้จะยงัไมไ่ด้เสียบสาย Lan ก็ตาม

3> ในชว่งเปิดเครือง ถ้ากดปุ่ม Key1 หรือ Key2 ค้างไว้กอ่น  จะเป็นการเลือกเข้าสูโ่หมด SAC โดยตรง ไมว่า่จะตงัโหมดใด ๆ

ไว้ก็ตาม  เพอืให้เข้าถงึการตงัคา่ได้อยา่งสะดวก ดงันี

Key1 ... เข้าสูโ่หมด SAC

Key2 ... ทําการล้างคา่ตวัแปรตา่ง ๆ เป็นคา่ Default และเข้าสูโ่หมด SAC

4> ในการทํางานปกต ิLED-R/W จะกระพริบตามจงัหวะทีมกีารสือสาร ทงัทางด้าน RS485 หรือ Lan

5> ปุ่มกดสีฟา้ ... กดลง = ใช้งาน RS485 ทางขวัเขียว ... กดขนึ = ใช้งาน RS232-TTL ทางขวั  Pin

6> ปุ่มเล็ก ๆ สีดําบนโมดลู ... กดเพอื Reset ระบบ และเริมทํางานใหม่

7> VR100K ตอ่กบั A7 (Analog A/D) จะเป็น Option กรณีต้องการใช้ก็สามารถใสเ่พมิเตมิได้


TCP คือรูปแบบการสือสารทีนยิมมากในโลกของ Network ทงัหลาย ไมว่า่จะเป็นแบบภายใน Local หรือแบบ Cloud (Internet)

ทีเชือมกนัทวัโลก  หลกัการเชอืมตอ่ของ TCP ระหวา่ง Client กบั Server จะเป็นดงันี

1> Client เชือมตอ่ไปยงั Server ตามหมายเลข IP และ Port

2> Client สง่ข้อมลูไปให้ Server

3> Server สง่ข้อมลูตอบกลบัมายงั Client

4> Client จบการสือสาร
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EM-485NET จะใช้หลกัการ TCP นีทงัแบบ Full และแบบ Half คือตดัขนัตอนท ี( ) ออกไป คอืการท ีServer ตอบกลบัมายงั Client

เพอืไมใ่ห้เกิดจงัหวะการรอนนัเอง  ผสมผสานกบัโหมดการใช้งานตา่ง ๆ  ซงึทําให้เกิดการประยกุต์ใช้งานได้หลากหลาย  สรุปได้จากทงั

 ตารางตอ่ไปนี

TCP-Full

โหมด คาํสงั สือสาร สถานะ ตวัอย่างประยุกต์ใช้งาน

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

SAC :T :S Http Client # ใช้เป็นตวัลกูสง่ข้อมลูเข้าสู ่Web-Server

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

CLI Ascii Client # ใช้แปลง Lan-RS485 เชือมกบัอีกตวัทตีงัเป็น SER

# ใช้แปลง Lan-RS485 จากหลายตวั ไปยงัอกีตวัทีตงัเป็น

SER หรือเข้า Computer

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

SER Ascii Server # ใช้แปลง Lan-RS485 เชือมกบัอีกตวัทตีงัเป็น CLI

# ใช้ Computer เชือมตอ่กบัอปุกรณ์ RS485 ได้หลายตวั

โดยสง่ข้อมลูแบบไปกลบั

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

SIO Ascii Server # ใช้ Computer เชือมตอ่กบั I/O ของบอร์ดได้หลายตวั

TCP-Half

โหมด คาํสงั สอืสาร สถานะ ตวัอย่างประยุกต์ใช้งาน

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

SAC :A Ascii Client # ใช้ทดสอบการสือสารผา่น Lan

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

SAC =xxx Ascii Server # ใช้ทดสอบการสือสารผา่น Lan

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

C/S Ascii Client # ใช้แปลง Lan-RS485 เชือมกบัอีกตวัทตีงัเป็น C/S

Server # ใช้แปลง Lan-RS485 จากหลายตวั สง่ข้อมลูเข้า Computer

# ใช้ Computer สง่ข้อมลูไปยงัอปุกรณ์ RS485 ได้หลายตวั
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ในโหมดนี EM-485NET รับคําสงัทาง RS485 (ขวัเขียว) หรือ RS232-TTL (ขวั  Pin) โดยจะเชอืมตอ่กบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใดๆ
คณุสมบตัคืิอ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชดุคําสงัทีใช้จะเป็นแบบ Ascii Command โดยเมอืสง่คําสงัไปอยา่ง
ถกูต้อง เครืองก็จะตอบกลบัมาเสมอ  สามารถทดลองคําสงัได้โดยใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพวิเตอร์
เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  คําสงัจะมรูีปแบบดงันี ...

:c\r

: คือรหสันําหน้า (0x3A)
c คือคําสงัเป็นตวัเลข หรือตวัอกัษรตวัเดียว และอาจมหีรือไมมี่ข้อมลูตดิตามมาก็ได้

\r คอืรหสัลงท้าย (0x0D)

ชดุคําสงัจะสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี  ในวงเล็บ (R) หมายถึงคําสงัทีส่งไป และ (T) คือข้อมลูทีตอบกลบั  โดยจะแสดงเป็น

ตวัอยา่งสมมตุเิพอืให้เข้าใจ  ตวัคําสงัจะแสดงแบบไมใ่สร่หสัลงท้าย \r เพือให้ดสูบายตา  สว่นคา่ภายใน [  ] ตอ่ท้ายคําสงั หมายถึง

Option คือใสห่รือไมใ่สก็่ได้   ซงึถ้าใสจ่ะให้ความหมายทํานอง “เขียนคา่” (write)  และการไมใ่สค่อื “อา่นคา่” (read)  สว่นการตอบกลบั

ก็จะแยกเป็น  กรณีด้วย คอืแบบปกต ิกบัภายใน [ ] อกีที



 

(R) :Z Check (Show Model)
(T) EM-485NET vX.X แสดงรุ่นของสนิค้าและหมายเลข Version ของ Firmware

——————————————————————————————————————————————————
(R) :W Work Status

คือแสดงสถานะของ Lan คือ IP,Gateway และ Subnet Mask

(T) 192.168.4.2|192.168.4.1|255.255.255.0|
——————————————————————————————————————————————————

(R) :T Test Cloud
(T) ข้อความมากมาย ... สําหรับทดสอบการเชือมตอ่กบัโลกของ Cloud (Internet)

โดยจะเชอืมไปยงั www.smicrothai.com และมคํีาวา่ OK-Check ตอบกลบัมา
ข้อความตา่ง ๆ  ทีแสดง จะเป็นการสือสารทีเกิดขนึจริงในรูปแบบ Http Protocal
โดยเพมิอกัษรนํา # สําหรับข้อความทีสง่ไปยงั Server และ = สําหรับข้อความที
Server ตอบกลบัมา เพอืแยกแยะให้ดงูา่ยขนึ

——————————————————————————————————————————————————
(R) :Sxxx Send (Http) to Cloud ... xxx คือข้อความใด ๆ
(T) ข้อความมากมาย ... สําหรับสง่ข้อมลูไปยงั Cloud (Internet) ทํานองเดยีวกบัคําสงั :T
     หรือ ER,NH,NP,CE โดยสามารถกําหนดข้อความได้ตามต้องการ และทงันีจะต้องตงัตวัแปรในคําสงั :C

ด้วย คือตวัแปร Host และ Port ... ทําความเข้าใจกบัตวัอยา่งนี
ตงัคา่ตวัแปร Host=www.smicrothai.com และ Port=80
และใช้คําสงัคือ :s/_link/test.php?a=4
ซงึสดุท้ายจะได้ข้อความว่า Data From Server = 20
(คือ Server รับตวัเลข  นําไปคณูกบั  และสง่คา่  กลบัมาให้)



 

(R) :Axxx Send Ascii ... xxx คือข้อความใด ๆ
(T) ข้อความตอบกลบั ... สําหรบัสง่ข้อมลูไปเปา้หมาย โดยอาจจะเป็น Cloud (Internet) หรือ Network ภายใน

          หรือ ER,NH,NP,CE ก็ได้ เป็นข้อความ Ascii ลงท้ายด้วย \r (เป็น Protocal อสิระ) และทงันีจะต้องตงัตวัแปร
ในคําสงั :C ด้วย คือตวัแปร Host และ Port ด้วย

คําสงั :A จะคล้าย ๆ กบัการทํางานในโหมด C/S (Client/Server) นนัเอง  คือถ้าทดสอบ
ด้วยคําสงั :A แล้วทํางานได้ปกต ิก็จะใช้งานในโหมด C/S ได้ด้วย  ในโหมด SAC นีเมือ
มข้ีอความสง่เข้ามา ก็จะรบัข้อความเหลา่นนั และสง่ออกมาทาง RS485 ด้วยเชน่กนั โดย
จะนําหน้าด้วย = เพอืให้ทราบวา่มาจากภายนอก ทําความเข้าใจจากตวัอยา่งนี

ใช้ EM-485NET จํานวน  ตวักําหนด Fix IP เป็น . . .  และ . . .
และตงัตวัแปร Host ของแตล่ะตวัให้สลบักนั (เชน่ ตวัทีม ีIP 192.168.1.1 ให้ตงั Host
เป็น . . . ) สว่นตวัแปร Port ให้ตงัเป็น  ไว้ ... เข้าใช้งานในโหมด SAC
แล้วใช้คําสงั :Atest-hello จากตวัหนงึ  ข้อความ =test-hello ก็จะไปปรากฏทีอีกตวัหนงึ
นนัแสดงวา่ทงั  ตวัสามารถสือสารกนัได้แล้ว

ความหมายการตอบกลบัของคําสงั :S และ :A
ER = Error (ไมไ่ด้ใสข้่อความตอ่ท้าย)
NH = No-Host (ไมไ่ด้กําหนดตวัแปร Host ไว้)
NP = No-Port (ไมไ่ด้กําหนดตวัแปร Port ไว้)
CE = Connection Error (ไมส่ามารถเชือมตอ่กบั Host ได้)

——————————————————————————————————————————————————
(R) :Cn[xx...x] Config สําหรับดแูละตงัคา่ตวัแปรตา่ง ๆ
(T) <xx...x>[OK] หมายเลข n คือคา่ -  ถ้าใส ่[xx...x] จะหมายถงึตงัคา่ตามหมายเลขนนั ๆ

แตถ้่าไมไ่ส ่ก็จะหมายถงึขอดคูา่นนั ๆ   ผู้ใช้สามารถใช้เพยีงแค ่:C เพือดคูา่
ทกุหมายเลขได้ในคราวเดยีวเลย รายละเอียดของแตล่ะหมายเลขเป็นดงันี

0<222.173.190.239.254.201> ... Mac Address (6 Byte)
1<192.168.1.2> ... IP Address
2<192.168.1.1> ... Gateway
3<255.255.255.0> ... Subnet Mask
4<www.smicrothai.com> ... Host
5<80> ... Port
6<sac> ... Mode (SAC,C/S,SIO,CLI,SER)

คา่ใน < > คอืตวัแปรทีตงั สว่นข้อความหลกัจาก ... คอืความหมายของมนั กรณีต้องการ
ลบคา่ใด ๆ  สามารถใสเ่ครืองหมาย - ได้ เชน่ :C4- หมายถงึลบคา่ Host ออกไป ... ตวัแปร
IP,Gateway และ Subnet ทงั  ตวัน ีถ้าไมใ่สเ่ลย จะหมายถงึให้ดงึ IP จากระบบโดย
อตัโนมตั ิ(DHCP) ... ตวัแปร Mac Address ถ้าใช้งาน EM-485NET หลาย ๆ ตวั จะ
ต้องตงัไมใ่ห้ซํากนัเลย แนะนําให้เปลียนตวัท้ายสดุจาก , ,  ไปเรือย ๆ ถงึ 
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โหมด C/S นีจะทําหน้าทีเหมอืนเป็นตวัแปลง Lan เป็น RS485  โดยเป็นแบบ TCP-Half  และทํางานผสมผสานกนัระหวา่งเป็น

Client และ Server ไปพร้อมกนั  วิธีการนีทําให้ไมต้่องเกิดจงัหวะรอคําตอบจาก Server  ลองทําความเข้าใจกบัตวัอยา่งตอ่ไปนี

ซงึเป็นการใช้งาน แบบ Point-to-Point

กําหนดให้ A คอื EM-485NET ทีม ีFix IP=192.168.1.1 และตงั Host=192.168.1.2 และ Port=1470

กําหนดให้ B คือ EM-485NET ทีม ีFix IP=192.168.1.2 และตงั Host=192.168.1.1 และ Port=1470

เมือมข้ีอมลู Ascii ลงท้ายด้วย \r มายงั RS485 ของ A

A (Client) จะทําการเชอืมตอ่ไปยงั B (Server) แล้วสง่ข้อมลูให้ (โดยไมร่อตอบกลบั)

B ได้รบัข้อมลูแล้วก็จะสง่ตอ่ออกไปยงั RS485

กรณีที B ตอ่ RS485 กบัอปุกรณ์ใด ๆ  ทีมกีารตอบกลบั

อปุกรณ์เหลา่นนัก็จะตอบกลบัมาเป็น Ascii ลงท้ายด้วย \r มายงั B

B (Client) จะทําการเชอืมตอ่ไปยงั A (Server) แล้วสง่ข้อมลูให้ (โดยไมร่อตอบกลบั)

A ได้รบัข้อมลูแล้วก็จะสง่ตอ่ออกไปยงั RS485 ตอ่ไป

สําหรับการใช้งานแบบ Computer-to-MultiPoint หรือ MultiPoint-to-Computer ก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกนั โดยที EM-485NET

ทกุตวัจะตงั Host ไปยงัหมายเลข IP ของ Computer สว่นทางด้าน Computer ก็สามารถเลือกสือสารกบัแตล่ะตวัตาม Fix IP

ได้อยูแ่ล้ว  วิธีนีสามารถประยกุต์ใช้ทงัการสือสารแบบไปกลบั หรือแบบด้านเดียวจะเป็นขาไป หรือขากลบักไ็ด้

อยา่งไรก็ตาม บางครงัลกัษณะการเขียนโปรแกรมบน Computer หรือเกียวกบัลกัษณะของการสือสารทาง RS485 ทีแตกตา่งกนัไป

อาจจําเป็นต้องใช้งานแบบ TCP-Full ไปเลย ซงึก็สามารถเลือกใช้เป็นโหมด CLI หรือ SER ไปได้ตามความเหมาะสม  ทงันีตวั

EM-485NET ก็จะทําหน้าทีเป็น Client หรือ Server เพียงแบบเดยีว  ลองทําความเข้าใจกบัตวัอยา่งตอ่ไปนี ซงึเป็นการใช้งาน แบบ

Point-to-Point  (ข้อกําหนดเหมือนตวัอยา่งทีแล้ว)

เมือมีข้อมลู Ascii ลงท้ายด้วย \r มายงั RS485 ของ A ซงึตงัโหมดเป็น CLI (Client)

A จะทําการเชอืมตอ่ไปยงั B ซงึตงัโหมดเป็น SER (Server) แล้วสง่ข้อมลูให้

B ได้รบัข้อมลูแล้วก็จะสง่ตอ่ออกไปยงั RS485

กรณีที B ตอ่ RS485 กบัอปุกรณ์ใด ๆ  ทีมกีารตอบกลบั (B จะรอไมเ่กิน  วนิาที)

อปุกรณ์เหลา่นนัก็จะตอบกลบัมาเป็น Ascii ลงท้ายด้วย \r มายงั B

B จะสง่ข้อมลูกลบัไปให้ A

A ได้รบัข้อมลูแล้วก็จะสง่กลบัออกไปยงั RS485 ตอ่ไป (A จะรอไมเ่กนิ  วนิาทีเชน่กนั)
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โหมด SIO นีจะเป็นเหมอืน I/O Node ในระบบ Lan ทีม ีDigital Port ตา่ง ๆ  ให้เลือกใช้งานได้  โดยเขียนสงัการมาจาก Computer
อีกที  หรืออาจจะมาจาก EM-485NET อีกตวัทีหน้าทีเป็น Client ก็ได้ และเขียนสงัการด้วย Controller ผา่นทาง RS485 อีกที
ชุดคําสังทีมาทาง Lan จะเป็นแบบ Ascii Command โดยเมือส่งคําสังไปอย่างถูกต้อง เครืองก็จะตอบกลับมาเสมอ
มรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  คําสงัจะมรูีปแบบดงันี ...

cc[xxx]\r

cc คือคําสงัอกัษร  หลกั
[xxx] คือ Option ข้อมลูตดิตาม ซงึอาจจะมหีรือไมมี่ตามมาก็ได้
\r คอืรหสัลงท้าย (0x0D)

ชดุคําสงัจะสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี  ในวงเล็บ (R) หมายถึงคําสงัทีส่งไป และ (T) คือข้อมลูทีตอบกลบั  โดยจะแสดงเป็น
ตวัอยา่งสมมตุเิพอืให้เข้าใจ  ตวัคําสงัจะแสดงแบบไมใ่สร่หสัลงท้าย \r เพือให้ดสูบายตา  สว่นคา่ภายใน [  ] ตอ่ท้ายคําสงั หมายถึง
Option คือใส่หรือไม่ใส่ก็ได้   ซึงถ้าใส่จะให้ความหมายทํานอง “เขียนค่า” (write)  และการไม่ใส่คือ “อ่านค่า” (read)

สว่นการตอบกลบัก็จะแยกเป็น  กรณีด้วย คอืแบบปกต ิกบัภายใน [ ] อีกที

 

(R) ZZ Check (Show Model)

(T) EM-485NET vX.X แสดงรุ่นของสนิค้าและหมายเลข Version ของ Firmware

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

(R) RW[xxxyyyzz] Read/Write I/O

(T) xxxyyyzz[OK,ER] อา่นหรือเขียนคา่ให้กบั I/O Port คือคา่  หรือ 

xxx คือ 3B-Port A5 A4 A3

yyy คือ 3B-Port D2 D3 D4

zz คอื I/O-Port D5 และทีขวั Tcom คอื D6

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

(R) RA Read A/D

(T) nnnn อา่นคา่จาก Analog to Digital (A/D) จากขวั A7

nnnn ตวัเลขทอีา่นได้ตงัแต ่ -

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

(R) WSxxx Write Serial

(T) OK สง่ข้อมลูออกทาง RS485 หรือ Tcom (TX)

xxx คือข้อความเป็น Ascii ทีลงท้ายด้วย \r

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

(R) RK Read Key

(T) kk อา่นคา่จาก Key1 และ Key2 บนบอร์ด

โดยเป็น  ถ้าไมไ่ด้กด และเป็น  เมือกด


