USB-RS232LOADER (-ETH)
Uživatelská dokumentace

EGMedical, s.r.o. Krř enovaá 19, 602 00 Brno CZ
www.strasil.net
2018

Křenová 19, 602 00 Brno
IČ: 26216043
tel 537 014 211

www.strasil.net
DIČ: CZ26216043
fax 537 014 202

e-mail: ivo@strasil.net
č.ú. 1031034005/2700

Obsah
1. UÚ vod.................................................................................................................................................................................................................. 3
2. Obecneá informace........................................................................................................................................................................................ 3
3. Užř ivatelskaá obsluha žarř íáženíá................................................................................................................................................................... 4
3.1. Zaslaá níá dat do stroje (USB)............................................................................................................................................................ 4
3.2. Vycř teníá dat že stroje (USB)............................................................................................................................................................ 5
3.3. Zasíálaá níá a vycř íátaá níá dat prř i použř itíá síáteř Ethernet..................................................................................................................... 6
3.4. Požnaá mky k obsahu dat.................................................................................................................................................................. 6
4. Nastaveníá komunikace se strojem........................................................................................................................................................ 7
4.1. Nastaveníá stroje................................................................................................................................................................................. 7
4.1.1. Požnaá mky k rř íáženíá toku.........................................................................................................................................................................................8

5. Nastaveníá spojeníá s pocř íátacř ovou síátíá (použe Ethernet varianty)............................................................................................ 10
5.1. Nastaveníá IP adresy....................................................................................................................................................................... 10
5.2. Nastaveníá prř ipojeníá na sdíálenyá disk........................................................................................................................................ 10

Seznam obrázků
Obr. 3.1: CČ ekaá níá na vyá beř r souboru............................................................................................................................................................ 4
Obr. 3.2: Pruů beř h prř enosu.............................................................................................................................................................................. 5
Obr. 3.3: Karta Download.............................................................................................................................................................................. 5
Obr. 4.1: Nastaveníá komunikace................................................................................................................................................................. 7

Verže prř íárucř ky že dne 19. 8. 2018, 10 stran.
Zpracoval Ing. Ivo Strasř il

2

Křenová 19, 602 00 Brno
IČ: 26216043
tel 537 014 211

www.strasil.net
DIČ: CZ26216043
fax 537 014 202

e-mail: ivo@strasil.net
č.ú. 1031034005/2700

1. Úvod
Zarř íáženíá USB-RS232LOADER je urcř eno pro žarř íáženíá, kteraá komunikujíá daá vkoveř po sbeř rnici RS-232.
Typicky jde o starsř íá vyá robníá stroje, ktereá jsou schopny pomocíá sbeř rnice prř ijmout nebo odeslat vytvorř enyá
program (naprř . G-koá d u obraá beř cíáho stroje), nebo žarř íáženíá, kteraá po sbeř rnici RS-232 pruů beř žřneř vypisujíá
stavoveá informace (typicky datoveá cř i telefonníá uá strř edny) 1.
Pomocíá žarř íáženíá USB-RS232LOADER je možř neá žadaá vat data do žarř íáženíá, prř íápadneř data že žarř íáženíá
vycř íátat, na USB FLASH disk nebo, ve varianteř USB-RS232LOADER-ETH, pomocíá pocř íátacř oveá síáteř (Ethernet)
na/ž sdíálenyá disk.

2. Obecné informace
Pro uá vod je nutneá uveá st informace neř ktereá o tom, jak veř tsř ina strojuů rožhraníá RS-232 použř íávaá .
Rožhraníá bylo historicky užř íávaneá pro prř ipojeníá cř tecř ky a deř rovacř ky deř rnyá ch sř tíátkuů (paá skuů ) –
prř inejmensř íám v oboru CNC strojuů je tato historie staá le žř ivaá a vsř echna žarř íáženíá, kteraá se stroji prř es RS-232
propojujeme, vlastneř emulujíá cř tecř ku deř rnyá ch sř tíátkuů .
Obecneá použř itíá vypadalo takto: užř ivatel žavedl praá ždnou deř rnou paá sku do deř rovacř ky a žadal prř íákaž
stroji k deř rovaá níá (žvolil, kteryá program chce deř rovat a stiskl naprř íáklad tlacř íátko PUNCH). Deř rovacř ka samotnaá
jako žcela „hloupyá “ prř íástroj použe vydeř rovala paá sku podle dat, ktereá stroj poslal. Stroj nijak neidentifikuje,
kteryá program žaslal, ani to cř asto neníá obsahem dat programu – pocř íátaá se s tíám, žř e si užř ivatel napíásře fixou
naá žev na deř rnou paá sku.
Podobneř vypadal opacř nyá postup: užř ivatel žavedl vydeř rovanou paá sku do cř tecř ky a na stroji nastavil režř im
pro prř íájem dat. Nyníá stroj cř ekal na prř íájem dat že cř tecř ky. Nacř tenyá program se buď uložř il na „disk“ stroje
nebo žuů stal v pracovníá pameř ti; na neř kteryá ch strojíách bylo nutneá žadat naá žev, pod kteryá m bude program
uložř en, jinde je naá žev soucř aástíá dat programu (naprř . po žnaku „%“).
Co ž toho vyplyá vaá pro USB-RS232LOADER?
•

naá žvy souboruů pro stroj nic nežnamenajíá, ani se po RS232 neprř enaá sř íá (neníá jak…), jde vžř dy jen o
obecnyá (žpravidla textovyá ) soubor (na RS232 bychom mohli spíásře prř esneř ji použř íávat termíán proud
dat),

•

prř i vycř íátaá níá dat že stroje je nutneá nejprve USB-RS232LOADER uveá st do režř imu pro vycř íátaá níá a pak
spustit vycř íátaá níá na stroji,

•

prř i žasíálaá níá dat do stroje je nutneá nejprve stroj uveá st do režř imu pro prř íájem dat a poteá na USBRS232LOADER spustit odesíálaá níá dat do stroje.

1 V dalsř íám textu budeme prř ipojeneá žarř íáženíá ožnacř ovat cř asto „stroj“; popis platíá, i jde-li o jinyá typ žarř íáženíá.
2. Obecneá informace
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3. Uživatelská obsluha zařízení
3.1. Zaslání dat do stroje (USB)
Po prř ipojeníá napaá jeníá k žarř íáženíá se ža neř kolik desíátek sekund žobražíá žaá kladníá obražovka s kartami
Download, Upload a Settings. Zarř íáženíá nemaá vlastníá vypíánacř , obvykle se žapojuje do servisníá žaá suvky stroje a
tedy je spousř teř no spolecř neř se strojem.
Pro žasíálaá níá dat do stroje ž prř ipojeneá ho USB Flash disku žvolíáme kartu Upload. Na karteř je žobražen
formou stromu obsah prř ipojeneá ho USB Flash disku 2. Zvolíáme soubor (pod strojem se žobražíá velikost
souboru v bytech), na stroji prř ipravíáme prř íájem dat a stiskneme tlacř íátko Upload File.

Obr. 3.1: Čekání na výběr souboru

Zarř íáženíá nyníá prř enaá sř íá data do stroje. Pruů beř h prř enosu je žobražovaá n na displeji, viž Obr. 3.2.
Probíáhajíácíá prř enos je možř neá žastavit tlacř íátkem Cancel. Pokud prř enos neprobíáhaá (je žobražovaá n staá le
pruů beř h 0 %), je pravdeř podobneá , žř e stroj pomocíá rř íáženíá toku žakažuje prř íájem dat (viž popis nastaveníá
komunikace, jde buď o chybneá nastaveníá nebo stroj neníá prř ipraven pro prř íájem dat); v neř kteryá ch prř íápadech
poteá neníá ž technickyá ch duů voduů možř neá prř erusř it prř enos beř žřnyá m žpuů sobem a je nutneá jednotku restartovat
odpojeníám a prř ipojeníám napaá jeníá.

2 Strom s obsahem je obnoven vžř dy po odpojeníá a prř ipojeníá USB Flash disku, tedy prř ejeme-li si do stroje nahraá t
vycř tenaá data, je nutneá po vycř teníá a odmountovaá níá USB Flash disk vypojit a opeř tovneř žapojit – jinak se ve
stromu nežobražíá noveř vytvorř eneá soubory.
3. Užř ivatelskaá obsluha žarř íáženíá
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Obr. 3.2: Průběh přenosu

3.2. Vyčtení dat ze stroje (USB)
Pro vycř íátaá níá dat že stroje užř ijeme kartu Download.

Obr. 3.3: Karta Download
Na karteř Download muů žř eme v horníá cř aásti sledovat stav prř ipojeníá USB Flash disku (mounted = prř ipojen) a
3. Užř ivatelskaá obsluha žarř íáženíá

5

Křenová 19, 602 00 Brno
IČ: 26216043
tel 537 014 211

www.strasil.net
DIČ: CZ26216043
fax 537 014 202

e-mail: ivo@strasil.net
č.ú. 1031034005/2700

tlacř íátkem Unmount USB Flash disk tžv. bezpečně odpojit – obdobneř jako ve Windows.
Daá le je žobražovaá na informace o volneá m míástu na USB Flash disku v procentech.
Ve spodníá cř aásti je umíásteř no ovlaá daá níá funkce pro vycř íátaá níá dat že stroje. Po stisku tlacř íátka Begin žarř íáženíá
vygeneruje novyá naá žev souboru Downloaded_X.txt, kde X je postupneř inkrementovanaá hodnota tak, aby
nedochaá želo k prř epsaá níá staá vajíácíách souboruů na USB Flash disku, a žapocř ne prř íájem dat. Soubory jsou vžř dy
umisťovaá ny do korř enoveá ho adresaá rř e disku.
Beř hem prř íájmu dat je žobražovaá n pocř et prř ijatyá ch bytuů v poli Bytes. Prř íájem dat ukoncř uje užř ivatel stiskem
tlacř íátka Cancel3.
Postup pro vycř íátaá níá dat tedy vypadaá naá sledovneř :
•

stisknout tlacř íátko Begin,

•

na stroji aktivovat odesíálaá níá dat,

•

vycř kat dokoncř eníá prř enosu (signaližacíá na stroji nebo ustanou žmeř ny žobraženíá pocř tu prř enesenyá ch
bytuů ),

•

tlacř íátkem Cancel prř enos ukoncř it,

•

po ukoncř eníá vsř ech prř enosuů tlacř íátkem Unmount bezpečně odpojit USB Flash disk – teprve tíámto
krokem je žarucř eno uložř eníá dat na USB Flash disk!

3.3. Zasílání a vyčítání dat při použití sítě Ethernet
Ve varianteř -ETH žarř íáženíá je kromeř užř itíá USB Flash disku možř neá použř íát takeá prř ipojeníá prř es Ethernet.
Zarř íáženíá je schopno prř ipojit se k síáťoveá mu disku OS Windows (SMB).
Pro zasílání dat je doplneř na karta Network, kde je obdobnyá m žpuů sobem jako u USB Flash na karteř
Upload dostupnyá sežnam souboruů na síáťoveá m disku. Obsah karty obnovíáme tlacř íátkem Refresh; tlacř íátkem \
prř ejdeme na korř enovyá adresaá rř , tlacř íátkem Upload spustíáme prř enos obdobneř jako ž USB disku.
Pro vyčtení dat je na kartu Download doplneř no tlacř íátko Start to network a staá vajíácíá tlacř íátko Start pro
USB Flash disk prř ejmenovaá no na Start to USB. Prř i uklaá daá níá na síáť jsou jmeá na souboruů tvorř ena naá hodneř ve
tvaru datXXXX.txt.

3.4. Poznámky k obsahu dat
Zejmeá na prř i vycř íátaá níá se setkaá vaá me s atypickyá m obsahem dat, kteraá jsou strojem žasíálaá na. U neř kteryá ch
strojuů a nastaveníá strojuů naražíáme na prř íápady, kdy data obsahujíá navíác naá sledujíácíá žnaky:
•

žnaky 0x00 (NUL) na žacř aátku nebo na konci prř enosu – urcř eny jako pokyn pro deř rovacř ku deř rneá
paá sky pro natažř eníá (prř íáp. vysunutíá) paá sky do mechanismu, nemajíá vyá žnam,

•

žnaky 0x11 (XON) a 0x13 (XOFF) jsou rř íádicíá žnaky rř íáženíá toku XON/XOFF a žnacř íá, žř e se stroj snažř íá
ovlivnř ovat žasíálaá níá dat ž USB-RS232LOADERu tíámto žpuů sobem toku, kteryá ale na USBRS232LOADERu neníá navolen. Je možř neá buď žkusit aktivovat rř íáženíá toku XON/XOFF nebo žnaky
ignorovat. V neř kteryá ch prř íápadech muů žř e prř i opeř tovneá m žasíálaá níá dat obsahujíácíách tyto žnaky do
stroje dojíát k žablokovaá níá komunikace – poteá je potrř eba tyto žnaky že žasíálanyá ch souboruů odstranit.

3 mimo prř íápad, kdy je aktivníá nastaveníá Send ETX, viž odd. 4.
3. Užř ivatelskaá obsluha žarř íáženíá
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žnak 0x03 (ETX) je rř íádicíá žnak, kteryá m neř ktereá stroje v žaá vislosti na nastaveníá ožnamujíá konec
prř enosu. USB-RS232LOADER je schopen tento žnak žpracovat, je-li žapnuta volba Send ETX, v
opacř neá m prř íápadeř je transparentneř uložř en do dat.

Obsah teř chto dat žpravidla neníá na obtíážř a je možř neá je bež probleá muů smažat nebo žachovat. V beř žřneá m
textoveá m editoru se žobražíá cř asto jako „cř tverecř ky“; vhodnyá editor, kteryá tyto žnaky umíá žobražit a meř nit, je
naprř íáklad volneř sř irř itelnyá PSPad.

4. Nastavení komunikace se strojem
4.1. Nastavení stroje
Obvykle – vžhledem k tomu, žř e dokumentace strojuů byá vaá obtíážřneř dostupnaá , neprř esnaá nebo neníá vhodneá
nastaveníá meř nit pro žachovaá níá kompatibility s jinyá mi prř ipojovanyá mi žarř íáženíámi, je snaha nemeř nit
nastaveníá RS232 portu stroje a použe upravit nastaveníá USB-RS232LOADERu tak, aby odpovíádalo nastaveníá
stroje. Pro uá speř sřneá nastaveníá je nutneá žnaá t parametry komunikace stroje (buď ž nastaveníá stroje, jineá ho
žarř íáženíá, ktereá s níám komunikuje, nebo je možř neá parametry odvodit meř rřeníám osciloskopem a uprř esnit jižř
experimentaá lneř ).
Nastaveníá komunikace provaá díáme v karteř Settings .

Obr. 4.1: Nastavení komunikace

Zde nastavujeme naá sledujíácíá parametry:
•

bitrate – prř enosovaá rychlost v b/s,

•

parity– parita dat,

•

flow control – žpuů sob rř íáženíá toku (viž níážře),

•

data bits – pocř et datovyá ch bituů ,
4. Nastaveníá komunikace se strojem
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•

speed – omeženíá rychlosti prř enosu prř i odesíálaá níá dat do stroje – vhodneá pro stroje, ktereá nejsou
schopny žpracovat rychle žasíálanaá data. K dispožici jsou cř tyrř i stupneř žpomaleníá,

•

Send ETX – žapnutíá pole aktivuje odeslaá níá žnaku ETX (0x03) na konci prř enosu do stroje (informuje
stroj o ukoncř eníá prř enosu); prř i prř íájmu dat že stroje se automaticky „stiskne“ tlacř íátko Cancel prř i
prř íájmu žnaku ETX že stroje. Vhodneá v žaá vislosti od nastaveníá stroje.

Prř ejeme-li si prř enaá sř et binaá rníá soubory (netyá kaá 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 prř enaá sř enyá ch dat a žpuů sobíá možř neá
posř koženíá binaá rníách dat.

4.1.1.

Poznámky k řízení toku

RČ íáženíá toku je mechanismus, kteryá m žarř íáženíá umožř nřuje ožnaá mit protistraneř , žř e neníá schopno prř ijíámat
dalsř íá data (potrř ebuje delsř íá cř as na žpracovaá níá jižř prř ijatyá ch dat) a tedy žř aádaá o požastaveníá prř enosu. U cř tecř ky
deř rneá paá sky se cř innost rř íáženíá toku projevíá tak, žř e se mechanismus na okamžř ik žastavíá – poteá , co stroj
žpracuje data, se opeř t rožbeř hne.
RČ íáženíá toku žpuů sobuje nejcř asteř jsř íá probleá my prř i nastavovaá níá žarř íáženíá a proto je vhodneá se mu veř novat
podrobneř ji. Existujíá dveř žaá kladníá metody rř íáženíá toku:
•

hardwaroveá , kdy jsou využř ity žvlaá sř tníá vodicř e kabelu RS232 pro prř enos signaá lu rř íáženíá toku (logickaá
uá rovenř urcř uje, žda smíá žarř íáženíá vysíálat data),

•

in-band, kdy je meži daty (datovyá mi vodicř i) žasíálaá n rř íádicíá žnak „prosíám pocř kej“ (XOFF) a „muů žř esř
pokracř ovat“ (XON),

Hardwaroveá rř íáženíá toku tedy potrř ebuje kabel, kteryá maá propojeny kromeř signaá luů RX, TX a žemeř GND
takeá signaá ly rř íáženíá toku. Pro in-band rř íáženíá postacř íá kabel propojujíácíá RX, TX a GND.
CČ asto se takeá setkaá me s vypnutyá m rř íáženíám toku (cožř cř asto, žejmeá na spolu se žpomaleníám prř enosu
pomocíá nastavovacíáho prvku Speed USB-RS232LOADERu plneř postacř uje a toto rř esř eníá obecneř preferujeme).
Dalsř íá žvlaá sř tníá variantou je žapojeníá kabelu, ktereá sice maá propojeny použe signaá ly RX, TX a GND meži
žarř íáženíámi, ale neř kolika propojkami uvnitrř konektoru jsou propojeny (falsř ovaá ny) signaá ly HW rř íáženíá toku
tak, žř e je obeř ma žarř íáženíám signaližovaá no povoleníá k vysíálaá níá dat. S takto žapojenyá m kabelem je možř neá
hardwaroveá nastavit rř íáženíá toku, ale rř íáženíá toku jako takoveá vlastneř nepracuje, jde o falesř neá signaá ly. Toto
žapojeníá se cř asto použř íávaá pro prř ipojeníá žarř íáženíá, ktereá vyžř aduje HW rř íáženíá roku k žarř íáženíá, ktereá maá s HW
rř íáženíám toku probleá my4.
Zarř íáženíá podporuje trř i standardníá režř imy rř íáženíá toku a jeden atypickyá :
•

bež rř íáženíá toku OFF,

•

in-band XON/XOFF,

•

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

4 cožř neníá nic ojedineř leá ho – implementacř níá roždíály u starsř íách žarř íáženíá cř asto žnemožř níá spraá vnou funkci rř íáženíá
toku
4. Nastaveníá komunikace se strojem
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atypickyá režř im SINUMERIK pro starsř íá SINUMERIKy, kdy je prř i prř íájmu dat žvolen režř im DTR/DRS a
prř i odesíálaá níá režř im OFF. Soucř asneř jsou prř i prř íájmu dat odstranř ovaá ny prř ijateá žnaky 0x00 (viž odd.
3.4).

Požnaá mka: chybneř navolenyá režř im rř íáženíá toku se nejcř asteř ji projevíá uá plnou nemožř nostíá odeslat nebo
prř ijmout data, kdy se prř enos na žacř aátku „žasekne“ nebo je ihned vyhlaá sř ena 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 tlacř íátka Network Settings: Open Qtopia na
karteř Settings.
Po naá beř hu rožhraníá Qtopia žvolte na karteř FriendlyARM aplikaci Network Settings, proveďte a uložř te
nastaveníá a žarř íáženíá restartujte. Užř ivejte použe statickeá IP adresy.

5.2. Nastavení připojení na sdílený disk
Pro nastaveníá prř ipojeníá ke sdíáleneá mu disku je nutneá ž rožhraníá Qtopia (viž vyá sře) editovat
soubor /Settings/samba.txt. Soubor otevrř ete pomocíá aplikace File Browser ž karty FriendlyARM.
Soubor obsahuje dva rř aádky:
smbclient //server/jmeno_sdileneho_disku -U uzivatel%heslo
<prázdný řádek>

kde na prvníám rř aádku je uveden prř íákaž smbclient pro prř ipojeníá ke sdíáleneá mu disku – prř íákaž je nutneá
modifikovat tak, aby obsahoval korektníá DNS jmeá no serveru nebo jeho IP adresu, jmeá no sdíáleneá ho disku,
jmeá no užř ivatele a heslo. Pro disky volneř prř íástupneá bež prř ihlaá sř eníá je možř neá cř aást prř íákažu -U uzivatel%heslo
odstranit.
Na druheá m rř aádku je uveden vyá chožíá adresaá rř na sdíáleneá m disku. RČ aá dek žpravidla nechaá vaá me praá ždnyá .
Prř íáklady obsahu souboru:
smbclient //192.168.1.14/cnc-projekty -U novak%pepa
cncprogramy/sinumerik

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

5. Nastaveníá spojeníá s pocř íátacř ovou síátíá (použe Ethernet varianty)
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