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บอรด์ ET-RS485 HAT

 บอรด์ ET-RS485 HAT  เป็นบอรด์เช่ือมตอ่ RS485 ท่ีออกแบบมาใชง้านกบับอรด์ Raspberry Pi

คุณสมบัตขิองบอรด์ ET-RS485 HAT

 สามารถใชง้านรว่มกบับอรด์ Raspberry Pi
 มีสว่นเช่ือมตอ่ ID EEPROM (OPTION)
 ใชไ้อซี RS485 Transceivers เบอร ์SN65HVD11
 สามารถเลือกควบคมุทิศทางการรบัสง่ขอ้มลู RS485 เป็นแบบอตัโนมติัหรอืควบคมุเอง  โดยเลือกจากจั๊มเปอร์
 ใชค้อนเน็คเตอรเ์ช่ือมตอ่แบบขายาว ท ำาใหส้ามารถตอ่บอรด์ HAT อ่ืนๆ ซอ้นได้
 ขนาดของบอรด์ 6.5 cm x 5.6 cm

ส่วนประกอบของบอรด์  ET-RS485 HAT
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 หมายเลข 1 ไอซีส ำาหรบัใชค้วบคมุทิศทางการรบัสง่ของ RS485 แบบอตัโนมติั
 หมายเลข 2 จั๊มเปอรส์ ำาหรบัเลือกรูปแบบการควบคมุทิศทางการรบัสง่ของ RS485 โดยถา้เลือกไปท่ีต ำาแหน่ง A จะ

เป็นการควบทิศทางการรบัสง่แบบอตัโนมติั   แตถ่า้เลือกไปท่ีต ำาแหน่ง M การความคมุทิศทางการรบัสง่
จะถกูควบคมุผ่านขา GPIO18 ของบอรด์ Raspberry Pi โดยถา้สั่งเป็นลอจิก 1 จะเป็นการสง่ขอ้มลู
และลอจิก 0 จะเป็นการรบัขอ้มลู

 หมายเลข 3 LED แสดงสถานะเม่ือมีไฟเลีย้งจ่ายเขา้บอรด์
 หมายเลข 4 ไอซี RS485 Transceivers เบอร ์SN65HDV11
 หมายเลข 5 จั๊มเปอรส์ ำาหรบัเลือกใชต้วัตา้นทาน Fail Safe Bias ( RH , RL )  และ ตวัตา้นทาน Termination ( RT ) 

แนะนำาใหเ้ลือกใชเ้ฉพาะบอรด์ตน้ทางและปลายทาง
 หมายเลข 6 ขัว้ตอ่สญัญาณ RS485

ตัวอย่างการใช้งานบอรด์  ET-RS485 HAT ร่วมกับบอรด์ Raspberry Pi

1. ตวัอย่างการใช ้ET-RS485 HAT รว่มกบับอรด์  Raspberry Pi   แสดงดงัรูป

2. ใหท้ ำาการเช่ือมจ่ายไฟเขา้บอรด์ Raspberry Pi และเช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ตใหเ้รยีบรอ้ยจากนัน้ใหท้ ำาการอพัเดทเวอรช์ั่นของระบบ
ปฏิบติัการเป็นเวอรช์ั่นลา่สดุก่อนโดยใชค้ ำาสั่ง  sudo apt-get update และ sudo apt-get upgrade จากนัน้ใหท้ ำาการ reboot บอรด์ 
Raspberry Pi โดยใชค้ ำาสั่ง sudo reboot 
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3. จากนัน้ใหใ้ชค้ ำาสั่ง  sudo raspi-config เพ่ือเขา้เมนกูารตัง้คา่  ดงัรูป  

4. เลือกท่ีเมน ู5 Interfacing Options ดงัรูป

5. เลือกท่ีเมน ูP6 Serial ดงัรูป
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6. เลือก <No>  เพ่ือปิดการ login ผ่านทาง Serial ดงัรูป

7. เลือก <Yes> เพ่ือเปิดการใชง้าน serial port ดงัรูป

8. เลือก <Ok> เพ่ือยืนยนั  ดงัรูป
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9. เลือก <Finish> เม่ือสิน้สดุการตัง้คา่  ดงัรูป

10. เลือก <Yes> เพ่ือ reboot บอรด์ Raspberry Pi ดงัรูป

11. หลงัไดเ้ปิดการใชง้าน serial แลว้  ตอ่ไปจะเป็นการทดลองใชง้าน  RS485 โดยตวัอย่างนีจ้ะทดลองสง่ขอ้มลูจากบอรด์ 
Raspberry Pi เขา้คอมพิวเตอร ์ โดยการใชต้วัแปลง ET-USB/RS422/485 V2.0   ใหท้ำาการเลือกจั๊มเปอร ์ JP1 บนบอรด์ ET-
RS485 HAT ไปท่ีตำาแหน่ง  A เพ่ือใชก้ารควบคมุทิศทางการรบัสง่ของ RS485 แบบอตัโนมติั และตอ่ขัว้ RS485  ของบอรด์ ET-
RS485 HAT ไปท่ี  ET-USB/RS422/485 V2.0 ซึง่เลือกเป็นโหมด RS485  โดยท่ีขัว้ A ของ ET-RS485 HAT ตอ่กบัขัว้ 485+ ของ 
ET-USB/RS422/485 V2.0  และ ขัว้ B ของ ET-RS485 HAT ตอ่กบัขัว้ 485- ของ   ET-USB/RS422/485 V2.0
12. บนคอมพิวเตอรท์ ำาการเปิดโปรแกรม Terminal  เช่น โปรแกรม Tera Term เพ่ือเช่ือมตอ่กบั  ET-USB/RS422/485 V2.0 และ
เลือก Baud rate เป็น 9600
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13. สั่งรนัโปรแกรมตวัอย่าง  rs485_send_A.py  โดยใชค้ ำาสั่ง   sudo python rs485_send_A.py  ดงัรูป

โดยท่ี rs485_send_A.py นีจ้ะเป็นโปรแกรมท่ีสง่ขอ้ความ  Hello from Raspberry Pi  ไปท่ีพอรต์ RS485 ทกุๆ 1 วินาที  
ซึง่รูปแบบการเขียนโปรแกรมมีดงันี ้

# -*- coding:utf-8 -*-
import serial
import time

#rs485 = serial.Serial ("/dev/ttyAMA0",9600,timeout=1) # For Pi 2
rs485 = serial.Serial ("/dev/ttyS0",9600,timeout=1)

print("Test RS485 send(auto dir)")
print("Press CTRL-C to exit")

try:
while True:

rs485.write(b"Hello from Raspberry Pi\r\n")
time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:
rs485.write(b"End of program\r\n")
rs485.close ()

14. หลงัจากสั่งรนัโปรแกรมแลว้  ท่ีโปรแกรม Tera Term บนคอมพิวเตอร ์ จะเห็นขอ้ความท่ีสง่มาจากบอรด์ Raspberry Pi ดงัรูป

ETT CO.,LTD -6- www.etteam.com


