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EM-485NET คือบอร์ดแปลงจาก Network แบบสาย Lan (RJ45) มาเป็ น RS485 หรื อ RS232-TTL พร้ อมทังมีขวั I/O ต่าง ๆ
ให้ใช้ งานได้ ด้วย มี LED แสดงสถานะการทํางาน และมีปมุ่ กด ตัวบนบอร์ด เพือการตังค่าพิเศษ ด้ าน Lan จะสือสารด้ วย TCP
ทังแบบ Full คือมีการเชือมต่อระหว่าง Client ไปยัง Server ก่อน แล้ วจึงส่งข้ อความไปให้ Server และรอ Server ตอบกลับมายัง
Client อีกที จึงจะถือว่าจบการสือสาร หรือแบบ Half คือมีการเชือมต่อระหว่าง Client ไปยัง Server จากนันก็สง่ ข้ อความไปให้
Server แล้ วถือว่าจบการสือสารเลย EM-485NET มีโหมดรองรับหลากหลายดังนี
โหมด SAC (Smart Ascii Command) ... ใช้ เพือการตังค่า Config ต่าง ๆ ผ่านทาง RS485 ร่วมกับโปรแกรม Terminal
ขณะเดียวกันก็ใช้ เป็ น Client เพือการเชือมต่อกับ Cloud แบบ Http (Web-Page) ได้ด้วย
โหมด Client/Server หรื อ Client หรือ Server คือเป็ นตัวแปลง Lan เป็ น RS485 นันเอง เสมือนเชือมต่ออุปกรณ์ RS485
เข้าด้ วยกันโดยไม่ต้องเดินสายจริง แต่ผา่ น Lan แทน ทังนีจะต้องสือสารในรูปแบบ Ascii ทีลงท้ ายด้ วย \r เท่านัน
โหมด Server-I/O คือเป็ นเหมือน I/O Node ในระบบ Lan ทีมี Digital I/O 8 Port ให้ ใช้ งานได้ และยังมี Analog-Input
(A/D 10 Bit) อีก Port พร้ อมทังมองปุ่ มกด ตัวเป็ น Input ได้ อีกทังยังส่งข้ อมูลออกทาง RS485 ได้ด้วย














MCU แบบโมดูล Arduino-Nano (ATmega328 Clock 16 MHz)
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 (สีเหลือง) คือ LAN และ R/W สําหรับด้ าน RS485
มีขวั Digital I/O 3B-Port (5 Pin) = 2 และ I/O-Port (3 Pin) = 1 และ I/O-Port อยูก่ บั ขัว Tcom (232-TTL)
มีขวั Analog Input แบบ A/D 10 Bit (3 Pin) = 1
มีชดุ คําสัง คําสัง ในโหมด SAC สําหรับการตังค่าและดูสถานะต่าง ๆ ใช้ งานผ่านโปรแกรม Terminal
มีชดุ คําสัง คําสัง ในโหมด SIO สําหรับการสังงานผ่าน Computer
การเชือมต่อ Lan รองรับการรับค่า IP แบบ DHCP หรือจะตังค่าแบบ Fix IP ก็ได้
ใช้ ไฟเลียง 9-24VDC/AC กินกระแส mA
ขนาดบอร์ด x 60 mm (ไม่รวมส่วนยืนของขัวไขน๊ อต)
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1> เมือจ่ายไฟเลียงเข้ าบอร์ด LED สีเหลืองทัง ดวง (LAN,R/W) จะกระพริบ ครัง จากนันจะทําการตังคุณสมบัตทิ างด้าน LAN
และเชือมต่อ ถ้ าทุกอย่างเรียบร้ อย LED-LAN ก็จะสว่าง และจะไปทํางานตามโหมดทีตังไว้ทนั ที
2> กรณีทตัี ง Fix IP ตัว LED-LAN จะสว่าง และพร้ อมทํางาน ถึงแม้ จะยังไม่ได้ เสียบสาย Lan ก็ตาม
3> ในช่วงเปิ ดเครือง ถ้ ากดปุ่ ม Key1 หรือ Key2 ค้ างไว้ กอ่ น จะเป็ นการเลือกเข้ าสูโ่ หมด SAC โดยตรง ไม่วา่ จะตังโหมดใด ๆ
ไว้ กต็ าม เพือให้ เข้าถึงการตังค่าได้อย่างสะดวก ดังนี
Key1 ... เข้ าสูโ่ หมด SAC
Key2 ... ทําการล้ างค่าตัวแปรต่าง ๆ เป็ นค่า Default และเข้ าสูโ่ หมด SAC
4>
5>
6>
7>

ในการทํางานปกติ LED-R/W จะกระพริบตามจังหวะทีมีการสือสาร ทังทางด้าน RS485 หรือ Lan
ปุ่ มกดสีฟา้ ... กดลง = ใช้ งาน RS485 ทางขัวเขียว ... กดขึน = ใช้ งาน RS232-TTL ทางขัว Pin
ปุ่ มเล็ก ๆ สีดําบนโมดูล ... กดเพือ Reset ระบบ และเริมทํางานใหม่
VR100K ต่อกับ A7 (Analog A/D) จะเป็ น Option กรณีต้องการใช้ กส็ ามารถใส่เพิมเติมได้


TCP คือรูปแบบการสือสารทีนิยมมากในโลกของ Network ทังหลาย ไม่วา่ จะเป็ นแบบภายใน Local หรือแบบ Cloud (Internet)
ทีเชือมกันทัวโลก หลักการเชือมต่อของ TCP ระหว่าง Client กับ Server จะเป็ นดังนี
1> Client เชือมต่อไปยัง Server ตามหมายเลข IP และ Port
2> Client ส่งข้ อมูลไปให้ Server
3> Server ส่งข้ อมูลตอบกลับมายัง Client
4> Client จบการสือสาร
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EM-485NET จะใช้ หลักการ TCP นีทังแบบ Full และแบบ Half คือตัดขันตอนที ( ) ออกไป คือการที Server ตอบกลับมายัง Client
เพือไม่ให้เกิดจังหวะการรอนันเอง ผสมผสานกับโหมดการใช้งานต่าง ๆ ซึงทําให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย สรุปได้จากทัง
ตารางต่อไปนี
TCP-Full
โหมด
คําสัง
สือสาร สถานะ
ตัวอย่ างประยุกต์ใช้ งาน
——————————————————————————————————————————————————
SAC
:T :S
Http
Client
# ใช้ เป็ นตัวลูกส่งข้ อมูลเข้ าสู่ Web-Server
——————————————————————————————————————————————————
CLI
Ascii
Client
# ใช้ แปลง Lan-RS485 เชือมกับอีกตัวทีตังเป็ น SER
# ใช้ แปลง Lan-RS485 จากหลายตัว ไปยังอีกตัวทีตังเป็ น
SER หรือเข้า Computer
——————————————————————————————————————————————————
SER
Ascii
Server
# ใช้ แปลง Lan-RS485 เชือมกับอีกตัวทีตังเป็ น CLI
# ใช้ Computer เชือมต่อกับอุปกรณ์ RS485 ได้หลายตัว
โดยส่งข้อมูลแบบไปกลับ
——————————————————————————————————————————————————
SIO
Ascii
Server
# ใช้ Computer เชือมต่อกับ I/O ของบอร์ดได้ หลายตัว

TCP-Half
โหมด
คําสัง
สือสาร สถานะ
ตัวอย่ างประยุกต์ใช้ งาน
——————————————————————————————————————————————————
SAC
:A
Ascii
Client
# ใช้ ทดสอบการสือสารผ่าน Lan
——————————————————————————————————————————————————
SAC
=xxx
Ascii
Server
# ใช้ ทดสอบการสือสารผ่าน Lan
——————————————————————————————————————————————————
C/S
Ascii
Client
# ใช้ แปลง Lan-RS485 เชือมกับอีกตัวทีตังเป็ น C/S
Server
# ใช้ แปลง Lan-RS485 จากหลายตัว ส่งข้ อมูลเข้ า Computer
# ใช้ Computer ส่งข้ อมูลไปยังอุปกรณ์ RS485 ได้ หลายตัว
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ในโหมดนี EM-485NET รับคําสังทาง RS485 (ขัวเขียว) หรือ RS232-TTL (ขัว Pin) โดยจะเชือมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใดๆ
คุณสมบัตคิ อื Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชุดคําสังทีใช้ จะเป็ นแบบ Ascii Command โดยเมือส่งคําสังไปอย่าง
ถูกต้อง เครืองก็จะตอบกลับมาเสมอ สามารถทดลองคําสังได้โดยใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์
เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด คําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r
: คือรหัสนําหน้ า (0x3A)
c คือคําสังเป็ นตัวเลข หรื อตัวอักษรตัวเดียว และอาจมีหรือไม่มขี ้ อมูลติดตามมาก็ได้
\r คือรหัสลงท้ าย (0x0D)
ชุดคําสังจะสรุปได้ ตามตารางต่อไปนี ในวงเล็บ (R) หมายถึงคําสังทีส่งไป และ (T) คือข้ อมูลทีตอบกลับ โดยจะแสดงเป็ น
ตัวอย่างสมมุตเิ พือให้ เข้าใจ ตัวคําสังจะแสดงแบบไม่ใส่รหัสลงท้ าย \r เพือให้ดสู บายตา ส่วนค่าภายใน [ ] ต่อท้ ายคําสัง หมายถึง
Option คือใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ซึงถ้าใส่จะให้ความหมายทํานอง “เขียนค่า” (write) และการไม่ใส่คอื “อ่านค่า” (read) ส่วนการตอบกลับ
ก็จะแยกเป็ น กรณีด้วย คือแบบปกติ กับภายใน [ ] อีกที





(R) :Z
Check (Show Model)
(T) EM-485NET vX.X
แสดงรุ่นของสินค้ าและหมายเลข 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) ข้ อความมากมาย ...
สําหรับทดสอบการเชือมต่อกับโลกของ Cloud (Internet)
โดยจะเชือมไปยัง www.smicrothai.com และมีคําว่า OK-Check ตอบกลับมา
ข้ อความต่าง ๆ ทีแสดง จะเป็ นการสือสารทีเกิดขึนจริงในรูปแบบ Http Protocal
โดยเพิมอักษรนํา # สําหรับข้ อความทีส่งไปยัง Server และ = สําหรับข้ อความที
Server ตอบกลับมา เพือแยกแยะให้ ดงู า่ ยขึน
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Sxxx
Send (Http) to Cloud ... xxx คือข้ อความใด ๆ
(T) ข้ อความมากมาย ...
สําหรับส่งข้ อมูลไปยัง Cloud (Internet) ทํานองเดียวกับคําสัง :T
หรือ ER,NH,NP,CE
โดยสามารถกําหนดข้อความได้ตามต้องการ และทังนีจะต้องตังตัวแปรในคําสัง :C
ด้ วย คือตัวแปร Host และ Port ... ทําความเข้ าใจกับตัวอย่างนี
ตังค่าตัวแปร Host=www.smicrothai.com และ Port=80
และใช้ คําสังคือ :s/_link/test.php?a=4
ซึงสุดท้ ายจะได้ ข้อความว่า Data From Server = 20
(คือ Server รับตัวเลข นําไปคูณกับ และส่งค่า กลับมาให้ )
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(R) :Axxx
Send Ascii ... xxx คือข้ อความใด ๆ
(T) ข้ อความตอบกลับ ...
สําหรับส่งข้ อมูลไปเป้าหมาย โดยอาจจะเป็ น Cloud (Internet) หรือ Network ภายใน
หรือ ER,NH,NP,CE ก็ได้ เป็ นข้ อความ Ascii ลงท้ ายด้ วย \r (เป็ น Protocal อิสระ) และทังนีจะต้องตังตัวแปร
ในคําสัง :C ด้วย คือตัวแปร Host และ Port ด้ วย
คําสัง :A จะคล้ าย ๆ กับการทํางานในโหมด C/S (Client/Server) นันเอง คือถ้ าทดสอบ
ด้วยคําสัง :A แล้ วทํางานได้ ปกติ ก็จะใช้ งานในโหมด C/S ได้ ด้วย ในโหมด SAC นีเมือ
มีข้อความส่งเข้ ามา ก็จะรับข้ อความเหล่านัน และส่งออกมาทาง RS485 ด้ วยเช่นกัน โดย
จะนําหน้าด้วย = เพือให้ ทราบว่ามาจากภายนอก ทําความเข้ าใจจากตัวอย่างนี
ใช้ EM-485NET จํานวน ตัวกําหนด Fix IP เป็ น . . . และ . . .
และตังตัวแปร Host ของแต่ละตัวให้ สลับกัน (เช่น ตัวทีมี IP 192.168.1.1 ให้ตงั Host
เป็ น . . . ) ส่วนตัวแปร Port ให้ตงเป็
ั น
ไว้ ... เข้ าใช้งานในโหมด SAC
แล้ วใช้ คําสัง :Atest-hello จากตัวหนึง ข้ อความ =test-hello ก็จะไปปรากฏทีอีกตัวหนึง
นันแสดงว่าทัง ตัวสามารถสือสารกันได้แล้ ว
ความหมายการตอบกลับของคําสัง :S และ :A
ER = Error (ไม่ได้ ใส่ข้อความต่อท้ าย)
NH = No-Host (ไม่ได้ กําหนดตัวแปร Host ไว้ )
NP = No-Port (ไม่ได้ กําหนดตัวแปร Port ไว้ )
CE = Connection Error (ไม่สามารถเชือมต่อกับ Host ได้)
——————————————————————————————————————————————————
(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<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)
ค่าใน < > คือตัวแปรทีตัง ส่วนข้ อความหลักจาก ... คือความหมายของมัน กรณีต้องการ
ลบค่าใด ๆ สามารถใส่เครืองหมาย - ได้ เช่น :C4- หมายถึงลบค่า Host ออกไป ... ตัวแปร
IP,Gateway และ Subnet ทัง ตัวนี ถ้ าไม่ใส่เลย จะหมายถึงให้ ดงึ IP จากระบบโดย
อัตโนมัติ (DHCP) ... ตัวแปร Mac Address ถ้ าใช้ งาน EM-485NET หลาย ๆ ตัว จะ
ต้องตังไม่ให้ ซํากันเลย แนะนําให้ เปลียนตัวท้ ายสุดจาก , , ไปเรือย ๆ ถึง
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โหมด C/S นีจะทําหน้ าทีเหมือนเป็ นตัวแปลง Lan เป็ น RS485 โดยเป็ นแบบ TCP-Half และทํางานผสมผสานกันระหว่างเป็ น
Client และ Server ไปพร้ อมกัน วิธีการนีทําให้ไม่ต้องเกิดจังหวะรอคําตอบจาก Server ลองทําความเข้ าใจกับตัวอย่างต่อไปนี
ซึงเป็ นการใช้ งาน แบบ Point-to-Point
กําหนดให้ A คือ EM-485NET ทีมี Fix IP=192.168.1.1 และตัง Host=192.168.1.2 และ Port=1470
กําหนดให้ B คือ EM-485NET ทีมี Fix IP=192.168.1.2 และตัง Host=192.168.1.1 และ Port=1470
เมือมีข้อมูล Ascii ลงท้ ายด้ วย \r มายัง RS485 ของ A
A (Client) จะทําการเชือมต่อไปยัง B (Server) แล้ วส่งข้ อมูลให้ (โดยไม่รอตอบกลับ)
B ได้รบั ข้ อมูลแล้ วก็จะส่งต่อออกไปยัง RS485
กรณีที B ต่อ RS485 กับอุปกรณ์ใด ๆ ทีมีการตอบกลับ
อุปกรณ์เหล่านันก็จะตอบกลับมาเป็ น Ascii ลงท้ ายด้ วย \r มายัง B
B (Client) จะทําการเชือมต่อไปยัง A (Server) แล้ วส่งข้ อมูลให้ (โดยไม่รอตอบกลับ)
A ได้ รบั ข้ อมูลแล้ วก็จะส่งต่อออกไปยัง RS485 ต่อไป
สําหรับการใช้ งานแบบ Computer-to-MultiPoint หรือ MultiPoint-to-Computer ก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกัน โดยที EM-485NET
ทุกตัวจะตัง Host ไปยังหมายเลข IP ของ Computer ส่วนทางด้ าน Computer ก็สามารถเลือกสือสารกับแต่ละตัวตาม Fix IP
ได้อยูแ่ ล้ ว วิธนี สามารถประยุ
ี
กต์ใช้ ทงการสื
ั
อสารแบบไปกลับ หรือแบบด้ านเดียวจะเป็ นขาไป หรือขากลับก็ได้
อย่างไรก็ตาม บางครังลักษณะการเขียนโปรแกรมบน Computer หรือเกียวกับลักษณะของการสือสารทาง RS485 ทีแตกต่างกันไป
อาจจําเป็ นต้ องใช้ งานแบบ TCP-Full ไปเลย ซึงก็สามารถเลือกใช้ เป็ นโหมด CLI หรือ SER ไปได้ตามความเหมาะสม ทังนีตัว
EM-485NET ก็จะทําหน้าทีเป็ น Client หรือ Server เพียงแบบเดียว ลองทําความเข้ าใจกับตัวอย่างต่อไปนี ซึงเป็ นการใช้ งาน แบบ
Point-to-Point (ข้ อกําหนดเหมือนตัวอย่างทีแล้ ว)
เมือมีข้อมูล Ascii ลงท้ ายด้ วย \r มายัง RS485 ของ A ซึงตังโหมดเป็ น CLI (Client)
A จะทําการเชือมต่อไปยัง B ซึงตังโหมดเป็ น SER (Server) แล้ วส่งข้ อมูลให้
B ได้รบั ข้ อมูลแล้ วก็จะส่งต่อออกไปยัง RS485
กรณีที B ต่อ RS485 กับอุปกรณ์ใด ๆ ทีมีการตอบกลับ (B จะรอไม่เกิน วินาที)
อุปกรณ์เหล่านันก็จะตอบกลับมาเป็ น Ascii ลงท้ ายด้ วย \r มายัง B
B จะส่งข้ อมูลกลับไปให้ A
A ได้ รบั ข้ อมูลแล้ วก็จะส่งกลับออกไปยัง RS485 ต่อไป (A จะรอไม่เกิน วินาทีเช่นกัน)

Page 6/7


โหมด SIO นีจะเป็ นเหมือน I/O Node ในระบบ Lan ทีมี Digital Port ต่าง ๆ ให้ เลือกใช้ งานได้ โดยเขียนสังการมาจาก Computer
อีกที หรื ออาจจะมาจาก EM-485NET อีกตัวทีหน้าทีเป็ น Client ก็ได้ และเขียนสังการด้วย Controller ผ่านทาง RS485 อีกที
ชุดคํา สั งที มาทาง Lan จะเป็ นแบบ Ascii Command โดยเมื อส่งคํา สั งไปอย่างถูกต้ อง เครื องก็ จะตอบกลับมาเสมอ
มีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด คําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
cc[xxx]\r
cc คือคําสังอักษร หลัก
[xxx] คือ Option ข้ อมูลติดตาม ซึงอาจจะมีหรือไม่มตี ามมาก็ได้
\r คือรหัสลงท้ าย (0x0D)
ชุดคําสังจะสรุปได้ ตามตารางต่อไปนี ในวงเล็บ (R) หมายถึงคําสังทีส่งไป และ (T) คือข้ อมูลทีตอบกลับ โดยจะแสดงเป็ น
ตัวอย่างสมมุตเิ พือให้ เข้าใจ ตัวคําสังจะแสดงแบบไม่ใส่รหัสลงท้ าย \r เพือให้ดสู บายตา ส่วนค่าภายใน [ ] ต่อท้ ายคําสัง หมายถึง
Option คือใส่หรื อไม่ใส่ก็ได้ ซึงถ้ าใส่จะให้ ความหมายทํานอง “เขียนค่า” (write) และการไม่ใส่คือ “อ่านค่า” (read)
ส่วนการตอบกลับก็จะแยกเป็ น กรณีด้วย คือแบบปกติ กับภายใน [ ] อีกที





(R) ZZ
Check (Show Model)
(T) EM-485NET vX.X
แสดงรุ่นของสินค้ าและหมายเลข Version ของ Firmware
——————————————————————————————————————————————————
(R) RW[xxxyyyzz]
Read/Write I/O
(T) xxxyyyzz[OK,ER]
อ่านหรือเขียนค่าให้ กบั I/O Port คือค่า หรือ
xxx คือ 3B-Port A5 A4 A3
yyy คือ 3B-Port D2 D3 D4
zz คือ I/O-Port D5 และทีขัว Tcom คือ D6
——————————————————————————————————————————————————
(R) RA
Read A/D
(T) nnnn
อ่านค่าจาก Analog to Digital (A/D) จากขัว A7
nnnn ตัวเลขทีอ่านได้ ตงแต่
ั
——————————————————————————————————————————————————
(R) WSxxx
Write Serial
(T) OK
ส่งข้ อมูลออกทาง RS485 หรือ Tcom (TX)
xxx คือข้ อความเป็ น Ascii ทีลงท้ ายด้วย \r
——————————————————————————————————————————————————
(R) RK
Read Key
(T) kk
อ่านค่าจาก Key1 และ Key2 บนบอร์ด
โดยเป็ น ถ้ าไม่ได้กด และเป็ น เมือกด
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