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Moduł Magistrali Modbus

Moduª Magistrali Modbus zapewnia obsªug¦ magistrali modbus, do której
podª¡czone s¡ urz¡dzenia. Jest elementem po±rednicz¡cym w transmisji danych
i jego obecno±¢ jest konieczna, jezeli w Systemie maj¡ pracowa¢ urz¡dzenia
Modbus ASCII/RTU. Te z kolei wymuszaj¡ dodatkowo obecno±¢ Moduªu Modbus
RTU/ASCII. Poprawna praca elementów wykonawczych wymaga równoczesnej
kon guracji wszystkich wspomnianych tutaj podzespoªów.

1.1

Konfigurowanie Modułu Magistrali Modbus

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem Magistrali
Modbus oraz jego kon guracji.

1.1.1

Lista elementów Modułu Magistrali Modbus

Lista elementów Moduªu Magistrali Modbus zawiera zde niowane w Systemie
podzespoªy. Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu Kon guracja ->
Moduªy -> Moduª Magistrali Modbus. Rysunek przedstawia okno zawieraj¡ce przykªadow¡ list¦ skon gurowanych podzespoªów. W nowo otwartym oknie
w lewym górnym rogu obok nazwy podzespoªu znajduje si¦ wska¹nik liczby
wykorzystanych elementów oraz ich maksymalna liczba. Istnieje mozliwo±¢
ltrowania elementów z listy za pomoc¡ drzewa stref, a takze istnieje mozliwo±¢
znalezienia odpowiedniego moduªu za pomoc¡ wyszukiwarki.

Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji nowego
moduªu. Przedstawiono je na rysunku 2. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje
usuni¦cie z listy zaznaczonego moduªu. Klikni¦cie przycisku Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonego elementu. Klikni¦cie przycisku
Zamknij powoduje zamkni¦cie biez¡cego okna. Klikni¦cie przycisku Kopiuj
spowoduje utworzenie kopii zaznaczonego elementu wraz z jego kon guracj¡.
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Rysunek 1: Lista elementów Modułu Konwertera Modbus
1.1.2

Konfiguracja Modułu Magistrali Modbus

Rysunek 2 przedstawia okno kon guracji pojedynczego elementu moduªu.

Rysunek 2: Konfiguracja Modułu Magistrali Modbus

Tabela ponizej opisuje poszczególne, dost¦pne parametry kon guracyjne.
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Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze moduª
jest aktywny w Systemie.

Nazwa

Dodatkowy
identy kator
nadawany przez uzytkownika.

Strefa

W tym polu wybiera si¦ wcze±niej zde niowan¡ w Systemie stref¦, do której ma
naleze¢ moduª.

Port

Identy kator portu szeregowego, do
którego podª¡czona jest magistrala
modbus.

Pr¦dko±¢ transmisji

Pr¦dko±¢ transmisji poprzez port szeregowy.

Bity danych

Liczba bitów danych transmisji szeregowej.

Parzysto±¢

Okre±lenie, czy ma by¢ obsªugiwany dodatkowy bit parzysto±ci.

Opó¹nienie odczytu

Parametr
okre±la
minimalny
czas
pomi¦dzy kolejnymi pakietami wysyªanymi
do podzespoªu.

Bity STOP

Liczba bitów STOP.

Typ komunikacji

Okre±la typ komunikacji RTU lub ASCII.

Obsªugiwane
urz¡dzenia

Klikni¦cie tego przycisku otwiera okno
wyboru obsªugiwanych przez konwerter Neuronów. Wi¦cej informacji mozna
znale¹¢ w dalszej cz¦±ci instrukcji.

Tryb Konwertera

Nalezy zaznaczy¢, je±li magistrala obsªugiwana jest przez konwerter USB-RS485.

Opis

Dowolny ci¡g znaków opisuj¡cy moduª,
jego poªozenie lub przeznaczenie.
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moduªu

OK

Przycisk ten pozwala na zaakceptowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.

Anuluj

Przycisk ten pozwala na anulowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.

Okno kon guracji obsªugiwanych urz¡dze« dost¦pne jest po naci±ni¦ciu
przycisku Obsªugiwane urz¡dzenia. Nalezy w nim okre±li¢, które ze zde niowanych w Systemie Moduªów Modbus ASCII/RTU maj¡ by¢ obsªugiwane
przez dany Moduª Magistrali Modbus. Musz¡ one jednocze±nie by¢ zycznie
podª¡czone do tego wªa±nie urz¡dzenia.

Rysunek 3: Okno wyboru obsługiwanych Modułów Modbus

1.2

Współpraca Modułu Magistrali Modbus z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª Moduªu Magistrali Modbus pozwala na powi¡zanie warunków tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª Magistrali Modbus udost¦pnia dwa warunki:
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• Liczba bª¦dów transmisji,
• Liczba poprawnych pakietów.
1.2.1

Warunek: Liczba poprawnych pakietów

Warunek ten jest speªniony, je±li liczba poprawnie wysªanych do urz¡dzenia
pakietów odpowiada warto±ci ustalonej w ramach kon guracji tego warunku.
1.2.2

Warunek: Liczba błedów
˛
transmisji

Warunek ten jest speªniony, je±li liczba bª¦dów transmisji odpowiada warto±ci
ustalonej w ramach kon guracji tego warunku.

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Magistrali Modbus

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ moduª. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport Bª¦dów Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz
zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.3.1

Błedy
˛
warstwy komunikacji

W oknie bª¦dów mog¡ takze pojawi¢ si¦ informacje otrzymane bezpo±rednio
z warstwy komunikacji. Komunikaty te s¡ najcz¦±ciej w j¦zyku angielskim.
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