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1. Úvod
Zarříáženíá  USB-RS232LOADER  je  urcřeno  pro  žarříáženíá,  kteraá  komunikujíá  daávkoveř  po  sbeřrnici  RS-232.  

Typicky jde o starsř íá  vyá robníá stroje, ktereá  jsou schopny pomocíá sbeřrnice prřijmout nebo odeslat vytvorřenyá  
program (naprř .  G-koá d  u obraábeřcíáho  stroje),  nebo žarříáženíá,  kteraá  po  sbeřrnici  RS-232 pruů beřžřneř  vypisujíá  
stavoveá  informace (typicky datoveá  cři telefonníá uá strředny)1. 

Pomocíá  žarříáženíá  USB-RS232LOADER  je  možřneá  žadaávat  data  do  žarříáženíá,  prříápadneř  data  že  žarříáženíá  
vycříátat, na USB FLASH disk nebo, ve varianteř  USB-RS232LOADER-ETH, pomocíá pocříátacřoveá  síáteř  (Ethernet)  
na/ž sdíálenyá  disk.

2. Obecné informace
Pro uá vod je nutneá  uveást informace neřktereá  o tom, jak veř tsř ina strojuů  rožhraníá RS-232 použř íávaá .

Rožhraníá  bylo  historicky  užř íávaneá  pro  prřipojeníá  cřtecřky  a  deřrovacřky  deřrnyách  sřtíátkuů  (paá skuů )  – 
prřinejmensříám v oboru CNC strojuů  je tato historie staá le žř ivaá  a vsřechna žarříáženíá, kteraá  se stroji prřes RS-232  
propojujeme, vlastneř  emulujíá cřtecřku deřrnyách sřtíátkuů .

Obecneá  použř itíá  vypadalo takto:  užř ivatel  žavedl praá ždnou deřrnou paá sku do deřrovacřky a žadal prříákaž 
stroji k deřrovaáníá (žvolil, kteryá  program chce deřrovat a stiskl naprříáklad tlacříátko PUNCH). Deřrovacřka samotnaá  
jako žcela „hloupyá“ prříástroj použe vydeřrovala paá sku podle dat, ktereá  stroj poslal. Stroj nijak neidentifikuje,  
kteryá  program žaslal, ani to cřasto neníá obsahem dat programu – pocříátaá  se s tíám, žře si užř ivatel napíásře fixou 
naá žev na deřrnou paá sku.

Podobneř  vypadal opacřnyá  postup: užř ivatel žavedl vydeřrovanou paá sku do cřtecřky a na stroji nastavil režř im 
pro prříájem dat. Nyníá stroj cřekal na prříájem dat že cřtecřky. Nacřtenyá  program se buď uložř il na „disk“ stroje 
nebo žuů stal v pracovníá  pameř ti; na neřkteryách strojíách bylo nutneá  žadat naá žev, pod kteryám bude program  
uložřen, jinde je naá žev soucřaá stíá dat programu (naprř . po žnaku „%“).

Co ž toho vyplyávaá  pro USB-RS232LOADER?

• naážvy souboruů  pro stroj nic nežnamenajíá,  ani se po RS232 neprřenaá sř íá  (neníá jak…), jde vžřdy jen o  
obecnyá  (žpravidla textovyá) soubor (na RS232 bychom mohli spíásře prřesneř ji použř íávat termíán proud 
dat),

• prři vycříátaáníá dat že stroje je nutneá  nejprve USB-RS232LOADER uveást do režř imu pro vycříátaáníá a pak 
spustit vycříátaáníá na stroji,

• prři  žasíálaáníá  dat do stroje je nutneá  nejprve stroj uveást do režř imu pro prříájem dat a poteá  na USB-
RS232LOADER spustit odesíálaáníá dat do stroje.

1 V dalsř íám textu budeme prřipojeneá  žarříáženíá ožnacřovat cřasto „stroj“; popis platíá, i jde-li o jinyá  typ žarříáženíá.

2. Obecneá  informace
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3. Uživatelská obsluha zařízení

3.1. Zaslání dat do stroje (USB)
Po prřipojeníá  napaá jeníá  k žarříáženíá  se ža neřkolik desíátek sekund žobražíá  žaákladníá  obražovka s kartami  

Download, Upload a Settings. Zarříáženíá nemaá  vlastníá vypíánacř, obvykle se žapojuje do servisníá žaá suvky stroje a 
tedy je spousřteřno spolecřneř  se strojem.

Pro žasíálaáníá dat do stroje ž prřipojeneáho USB Flash disku žvolíáme kartu  Upload.  Na karteř  je žobražen 
formou  stromu  obsah  prřipojeneáho  USB Flash disku2.  Zvolíáme  soubor  (pod  strojem se  žobražíá  velikost 
souboru v bytech), na stroji prřipravíáme prříájem dat a stiskneme tlacříátko Upload File.

Zarříáženíá nyníá prřenaá sř íá data do stroje. Pruů beřh prřenosu je žobražovaán na displeji, viž Obr. 3.2.

Probíáhajíácíá  prřenos je možřneá  žastavit  tlacříátkem  Cancel.  Pokud prřenos neprobíáhaá  (je žobražovaán  staá le 
pruů beřh  0  %),  je  pravdeřpodobneá ,  žře  stroj  pomocíá  rř íáženíá  toku žakažuje  prříájem  dat  (viž  popis  nastaveníá  
komunikace, jde buď o chybneá  nastaveníá nebo stroj neníá prřipraven pro prříájem dat); v neřkteryách prříápadech 
poteá  neníá ž technickyách duů voduů  možřneá  prřerusřit prřenos beřžřnyám žpuů sobem a je nutneá  jednotku restartovat  
odpojeníám a prřipojeníám napaá jeníá.

2 Strom s obsahem je obnoven vžřdy po odpojeníá a prřipojeníá USB Flash disku, tedy prřejeme-li si do stroje nahraá t 
vycřtenaá  data, je nutneá  po vycřteníá a odmountovaáníá USB Flash disk vypojit a opeř tovneř  žapojit – jinak se ve 
stromu nežobražíá noveř  vytvorřeneá  soubory.

3. Užř ivatelskaá  obsluha žarříáženíá
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3.2. Vyčtení dat ze stroje (USB)
Pro vycříátaáníá dat že stroje užř ijeme kartu Download. 

Na karteř  Download muů žřeme v horníá cřaá sti sledovat stav prřipojeníá USB Flash disku (mounted = prřipojen) a 

3. Užř ivatelskaá  obsluha žarříáženíá
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tlacříátkem Unmount USB Flash disk tžv. bezpečně odpojit – obdobneř  jako ve Windows.

Daá le je žobražovaána informace o volneám míástu na USB Flash disku v procentech.

Ve spodníá cřaá sti je umíásteřno ovlaádaáníá funkce pro vycříátaáníá dat že stroje. Po stisku tlacříátka Begin žarříáženíá 
vygeneruje novyá  naá žev souboru  Downloaded_X.txt, kde X je postupneř  inkrementovanaá  hodnota tak,  aby 
nedochaáželo k prřepsaáníá staávajíácíách souboruů  na USB Flash disku, a žapocřne prříájem dat. Soubory jsou vžřdy  
umisťovaány do korřenoveáho adresaá rře disku.

Beřhem prříájmu dat je žobražovaán pocřet prřijatyách bytuů  v poli Bytes. Prříájem dat ukoncřuje užř ivatel stiskem 
tlacříátka Cancel3.

Postup pro vycříátaáníá dat tedy vypadaá  naá sledovneř :

• stisknout tlacříátko Begin,

• na stroji aktivovat odesíálaáníá dat,

• vycřkat dokoncřeníá prřenosu (signaližacíá na stroji nebo ustanou žmeřny žobraženíá pocřtu prřenesenyách 
bytuů ),

• tlacříátkem Cancel prřenos ukoncřit,

• po ukoncřeníá vsřech prřenosuů  tlacříátkem Unmount  bezpečně odpojit USB Flash disk – teprve tíámto 
krokem je žarucřeno uložřeníá dat na USB Flash disk!

3.3. Zasílání a vyčítání dat při použití sítě Ethernet
Ve varianteř  -ETH žarříáženíá  je kromeř  užř itíá  USB Flash disku možřneá  použř íát  takeá  prřipojeníá  prřes Ethernet. 

Zarříáženíá je schopno prřipojit se k síáťoveámu disku OS Windows (SMB).

Pro  zasílání dat je doplneřna karta  Network,  kde je obdobnyám žpuů sobem jako u USB Flash na karteř  
Upload dostupnyá  sežnam souboruů  na síáťoveám disku. Obsah karty obnovíáme tlacříátkem Refresh; tlacříátkem \ 
prřejdeme na korřenovyá  adresaá rř , tlacříátkem Upload spustíáme prřenos obdobneř  jako ž USB disku.

Pro  vyčtení dat je na kartu  Download doplneřno tlacříátko  Start to network a staávajíácíá  tlacříátko  Start  pro 
USB Flash disk prřejmenovaáno na Start to USB. Prři uklaádaáníá na síáť jsou jmeána souboruů  tvorřena naáhodneř  ve 
tvaru datXXXX.txt.

3.4. Poznámky k obsahu dat
Zejmeána prři vycříátaáníá se setkaávaáme s atypickyám obsahem dat, kteraá  jsou strojem žasíálaána. U neřkteryách  

strojuů  a nastaveníá strojuů  naražíáme na prříápady, kdy data obsahujíá navíác naá sledujíácíá žnaky:

• žnaky 0x00 (NUL) na žacřaá tku nebo na konci prřenosu – urcřeny jako pokyn pro deřrovacřku deřrneá  
paá sky pro natažřeníá (prříáp. vysunutíá) paá sky do mechanismu, nemajíá vyážnam,

• žnaky 0x11 (XON) a 0x13 (XOFF) jsou rříádicíá žnaky rříáženíá toku XON/XOFF a žnacříá, žře se stroj snažř íá  
ovlivnř ovat  žasíálaáníá  dat  ž  USB-RS232LOADERu  tíámto  žpuů sobem  toku,  kteryá  ale  na  USB-
RS232LOADERu neníá  navolen. Je možřneá  buď žkusit aktivovat rříáženíá  toku XON/XOFF nebo žnaky 
ignorovat.  V  neřkteryách  prříápadech  muů žře  prři  opeř tovneám žasíálaáníá  dat  obsahujíácíách  tyto  žnaky do 
stroje dojíát k žablokovaáníá komunikace – poteá  je potrřeba tyto žnaky že žasíálanyách souboruů  odstranit.

3 mimo prříápad, kdy je aktivníá nastaveníá Send ETX, viž odd. 4.

3. Užř ivatelskaá  obsluha žarříáženíá
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• žnak 0x03 (ETX) je rříádicíá  žnak,  kteryám neřktereá  stroje v žaávislosti  na nastaveníá  ožnamujíá  konec 
prřenosu.  USB-RS232LOADER  je  schopen  tento  žnak  žpracovat,  je-li  žapnuta  volba  Send  ETX,  v 
opacřneám prříápadeř  je transparentneř  uložřen do dat. 

Obsah teřchto dat žpravidla neníá na obtíážř  a je možřneá  je bež probleámuů  smažat nebo žachovat. V beřžřneám 
textoveám editoru se žobražíá cřasto jako „cřtverecřky“; vhodnyá  editor, kteryá  tyto žnaky umíá žobražit a meřnit, je 
naprříáklad volneř  sř irř itelnyá  PSPad.

4. Nastavení komunikace se strojem

4.1. Nastavení stroje
Obvykle – vžhledem k tomu, žře dokumentace strojuů  byávaá  obtíážřneř  dostupnaá , neprřesnaá  nebo neníá vhodneá  

nastaveníá  meřnit  pro  žachovaáníá  kompatibility  s  jinyámi  prřipojovanyámi  žarříáženíámi,  je  snaha  nemeřnit 
nastaveníá RS232 portu stroje a použe upravit nastaveníá USB-RS232LOADERu tak, aby odpovíádalo nastaveníá  
stroje. Pro uá speřsřneá  nastaveníá je nutneá  žnaá t parametry komunikace stroje (buď ž nastaveníá  stroje, jineáho 
žarříáženíá, ktereá  s níám komunikuje, nebo je možřneá  parametry odvodit meřrřeníám osciloskopem a uprřesnit jižř  
experimentaá lneř ).

Nastaveníá komunikace provaádíáme v karteř  Settings .

Zde nastavujeme naá sledujíácíá parametry:

• bitrate – prřenosovaá  rychlost v b/s,

• parity– parita dat,

• flow control – žpuů sob rříáženíá toku (viž níážře),

• data bits – pocřet datovyách bituů ,

4. Nastaveníá komunikace se strojem
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• speed  – omeženíá  rychlosti prřenosu prři  odesíálaáníá  dat do stroje – vhodneá  pro stroje, ktereá  nejsou 
schopny žpracovat rychle žasíálanaá  data. K dispožici jsou cřtyrři stupneř  žpomaleníá,

• Send ETX – žapnutíá pole aktivuje odeslaáníá žnaku ETX (0x03) na konci prřenosu do stroje (informuje 
stroj  o ukoncřeníá  prřenosu);  prři  prříájmu dat že stroje se automaticky „stiskne“ tlacříátko  Cancel prři 
prříájmu žnaku ETX že stroje. Vhodneá  v žaávislosti od nastaveníá stroje.

Prřejeme-li si prřenaá sřet binaá rníá soubory (netyákaá  se textu jako je naprř . G-koá d), musíá byá t vypnuteá  Send ETX 
a Flow Control by nemeř l byá t XON/XOFF – tyto volby vnaá sř íá rř íádicíá žnaky do prřenaá sřenyách dat a žpuů sobíá možřneá  
posřkoženíá binaá rníách dat.

4.1.1. Poznámky k řízení toku
RČ íáženíá toku je mechanismus, kteryám žarříáženíá umožřnř uje ožnaámit protistraneř , žře neníá schopno prřijíámat 

dalsř íá data (potrřebuje delsř íá cřas na žpracovaáníá jižř  prřijatyách dat) a tedy žřaádaá  o požastaveníá prřenosu. U cřtecřky  
deřrneá  paá sky se cřinnost rříáženíá  toku projevíá  tak,  žře  se mechanismus na okamžř ik  žastavíá  –  poteá ,  co stroj  
žpracuje data, se opeř t rožbeřhne.

RČ íáženíá toku žpuů sobuje nejcřasteř jsř íá  probleámy prři nastavovaáníá žarříáženíá a proto je vhodneá  se mu veřnovat  
podrobneř ji. Existujíá dveř  žaákladníá metody rříáženíá toku:

• hardwaroveá , kdy jsou využř ity žvlaá sř tníá vodicře kabelu RS232 pro prřenos signaá lu rříáženíá toku (logickaá  
uá rovenř  urcřuje, žda smíá žarříáženíá vysíálat data),

• in-band, kdy je meži daty (datovyámi vodicři) žasíálaán rříádicíá  žnak „prosíám pocřkej“ (XOFF) a „muů žřesř  
pokracřovat“ (XON),

Hardwaroveá  rř íáženíá  toku tedy potrřebuje kabel, kteryá  maá  propojeny kromeř  signaá luů  RX, TX a žemeř  GND  
takeá  signaá ly rříáženíá toku. Pro in-band rříáženíá postacříá kabel propojujíácíá RX, TX a GND.

CČasto se  takeá  setkaáme  s  vypnutyám rříáženíám toku (cožř  cřasto,  žejmeána  spolu  se  žpomaleníám prřenosu  
pomocíá nastavovacíáho prvku Speed USB-RS232LOADERu plneř  postacřuje a toto rřesřeníá obecneř  preferujeme).

Dalsř íá  žvlaá sř tníá variantou je žapojeníá kabelu, ktereá  sice maá  propojeny použe signaá ly RX, TX a GND meži 
žarříáženíámi, ale neřkolika propojkami uvnitrř  konektoru jsou propojeny (falsřovaány) signaá ly HW rříáženíá  toku 
tak,  žře je obeřma žarříáženíám signaližovaáno povoleníá  k vysíálaáníá  dat.  S takto žapojenyám kabelem je možřneá  
hardwaroveá  nastavit rříáženíá toku, ale rříáženíá toku jako takoveá  vlastneř  nepracuje, jde o falesřneá  signaá ly. Toto 
žapojeníá se cřasto použř íávaá  pro prřipojeníá žarříáženíá, ktereá  vyžřaduje HW rříáženíá roku k žarříáženíá, ktereá  maá  s HW 
rříáženíám toku probleámy4.

Zarříáženíá podporuje trři standardníá režř imy rříáženíá toku a jeden atypickyá :

• bež rříáženíá toku OFF,

• in-band XON/XOFF,

• hardwaroveá  DTR/DSR (takeá  „HW FLOW CONTROL“),

4 cožř  neníá nic ojedineř leáho – implementacřníá roždíály u starsř íách žarříáženíá cřasto žnemožřníá spraávnou funkci rř íáženíá 
toku

4. Nastaveníá komunikace se strojem
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• atypickyá  režř im SINUMERIK pro starsř íá SINUMERIKy, kdy je prři prříájmu dat žvolen režř im DTR/DRS a 
prři odesíálaáníá režř im OFF. Soucřasneř  jsou prři prříájmu dat odstranř ovaány prřijateá  žnaky 0x00 (viž odd.  
3.4).

Požnaámka: chybneř  navolenyá  režř im rříáženíá  toku se nejcřasteř ji  projevíá  uá plnou nemožřnostíá  odeslat nebo 
prřijmout data, kdy se prřenos na žacřaá tku „žasekne“ nebo je ihned vyhlaá sřena chyba.

4. Nastaveníá komunikace se strojem
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5. Nastavení spojení s počítačovou sítí (pouze Ethernet 
varianty)

5.1. Nastavení IP adresy
Pro nastaveníá  IP adresy je nutneá  opustit aplikaci  stiskem tlacříátka Network Settings:  Open Qtopia na  

karteř  Settings.

Po naábeřhu rožhraníá  Qtopia žvolte na karteř  FriendlyARM  aplikaci  Network Settings,  proveďte a uložřte 
nastaveníá a žarříáženíá restartujte. Užř ivejte použe statickeá  IP adresy.

5.2. Nastavení připojení na sdílený disk
Pro  nastaveníá  prřipojeníá  ke  sdíáleneámu  disku  je  nutneá  ž  rožhraníá  Qtopia  (viž  vyásře)  editovat 

soubor /Settings/samba.txt. Soubor otevrřete pomocíá aplikace File Browser ž karty FriendlyARM.

Soubor obsahuje dva rřaádky:

smbclient //server/jmeno_sdileneho_disku -U uzivatel%heslo
<prázdný řádek>

kde na prvníám rřaádku je uveden prříákaž  smbclient pro prřipojeníá  ke sdíáleneámu disku – prříákaž je nutneá  
modifikovat tak, aby obsahoval korektníá DNS jmeáno serveru nebo jeho IP adresu, jmeáno sdíáleneáho disku, 
jmeáno užř ivatele a heslo. Pro disky volneř  prříástupneá  bež prřihlaá sřeníá je možřneá  cřaá st prříákažu -U uzivatel%heslo 
odstranit.

Na druheám rřaádku je uveden vyáchožíá adresaá rř  na sdíáleneám disku. RČ aádek žpravidla nechaávaáme praá ždnyá .

Prříáklady obsahu souboru:

smbclient //192.168.1.14/cnc-projekty -U novak%pepa
cncprogramy/sinumerik

smbclient //novyserver/cnc-projekty -U dilna%makej
<prázdný řádek>
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