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Moduł Modbus ASCII/RTU

Moduª Modbus ASCII/RTU daje uzytkownikowi Systemu Vision mozliwo±¢ komunikacji z urz¡dzeniami za pomoc¡ protokoªu Modbus. Moduª jest kon gurowalny w taki sposób, aby umozliwiaª ªatw¡ implementacj¦ wi¦kszo±ci dost¦pnych na
rynku systemów, a takze rozwi¡za« opracowanych zgodnie z indywidualnymi
potrzebami klienta.

1.1

Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªami Modbus
ASCII/RTU oraz ich kon guracji.
1.1.1

Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU

Rysunek przedstawia okno listy elementów moduªu, które jest dost¦pne
po wybraniu pozycji menu Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Modbus
ASCII/RTU. 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.

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

1.1.2

Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU

Rysunek 2 przedstawia okno kon guracji Moduªu Modbus ASCII/RTU.

Rysunek 2: Okno konfiguracji Modułu Modbus ASCII/RTU

Ponizsza tabela zawiera opis poszczególnych elementów okna kon guracyjnego.

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze Moduª
Modbus jest aktywny w Systemie.

Nazwa elementu

Identy kator Moduªu Modbus nadawany
przez uzytkownika.
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Adres

Adres zyczny Moduªu Modbus.

Strefa

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

Typ komunikacji

Typ komunikacji z podzespoªem.

Opis

Dowolny ci¡g znaków zawieraj¡cy dodatkowy opis Moduªu Modbus.

Kon guracja rejestrów

Po klikni¦ciu tego przycisku nast¡pi otwarcie nowego okna kon guracji rejestrów
Modbus, opisanego w dalszej cz¦±ci rozdziaªu.

Adres rejestrów od 0

Je±li zaznaczone, jako adres rejestru mozna wprowadzi¢ warto±¢ z zakresu 0 65535, je±li odznaczone, jako adres rejestru mozna wprowadzi¢ warto±¢ z zakresu 1 - 65536.

Typ caªkowity

Okre±la
rodzaj
caªkowitego.

Typ zmiennoprzecinkowy

Okre±la rodzaj konwersji typu zmiennoprzecinkowego.

OK

Zapisanie kon guracji Moduªu Modbus i
zamkni¦cie biez¡cego okna.

Anuluj

Zamkni¦cie biez¡cego okna bez zachowania zmian.

1.1.3

konwersji

Konfiguracja rejestrów Modbus ASCII/RTU

Rysunek 3 przedstawia okno kon guracji rejestrów Modbus.

4/12

typu

Rysunek 3: Okno konfiguracji rejestrów Modbus

1.1.3.1

Kon guracja rejestrów - 1xxx 1-bit: odczyt stanu wej±¢ (DI)

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na odczyt warto±ci binarnych
z rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci 1:00000 zgodnie ze
standardem Modicon.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536. Pole Cz¦sto±¢
Odczytu de niuje okres, z jakim odczytywane s¡ warto±ci z rejestrów. Je±li
warto±¢ ta zostanie ustawiona na Ci¡gle, warto±ci rejestrów b¦d¡ odczytywane
z najwi¦ksz¡ mozliw¡ cz¦sto±ci¡. Z powodów optymalizacji pracy magistrali
Modbus zaleca si¦, aby odczyt rejestrów nast¦powaª z mozliwie najmniejsz¡
akceptowaln¡ cz¦sto±ci¡.
1.1.3.2

Kon guracja rejestrów - 0xxx 1-bit: odczyt stanu wyj±¢ (DO)

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na odczyt warto±ci binarnych
z rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci 0:00000 zgodnie ze
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standardem Modicon.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536. Pole Cz¦sto±¢
Odczytu de niuje okres, z jakim odczytywane s¡ warto±ci z rejestrów. Je±li
warto±¢ ta zostanie ustawiona na Ci¡gle, warto±ci rejestrów b¦d¡ odczytywane
z najwi¦ksz¡ mozliw¡ cz¦sto±ci¡. Z powodów optymalizacji pracy magistrali
Modbus zaleca si¦, aby odczyt rejestrów nast¦powaª z mozliwie najmniejsz¡
akceptowaln¡ cz¦sto±ci¡.
1.1.3.3

Kon guracja rejestrów - 0xxx 1-bit: zapis wyj±¢ (DO)

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na zapis warto±ci binarnych
do rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci 0:00000 zgodnie ze
standardem Modicon.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres
rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536.
1.1.3.4

Kon guracja rejestrów - 3xxx 16-bit: odczyt rejestrów

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na odczyt warto±ci
16-bitowych z rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci 3:00000
zgodnie ze standardem Modicon.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
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rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536. Pole Cz¦sto±¢
Odczytu de niuje okres, z jakim odczytywane s¡ warto±ci z rejestrów. Je±li
warto±¢ ta zostanie ustawiona na Ci¡gle, warto±ci rejestrów b¦d¡ odczytywane
z najwi¦ksz¡ mozliw¡ cz¦sto±ci¡. Z powodów optymalizacji pracy magistrali
Modbus zaleca si¦, aby odczyt rejestrów nast¦powaª z mozliwie najmniejsz¡
akceptowaln¡ cz¦sto±ci¡.
Po klikni¦ciu na przycisku Skalowanie... mozna skon gurowa¢ warto±ci
skalowania, co zostaªo przedstawione w rozdziale 1.2.
1.1.3.5

Kon guracja rejestrów - 4xxx 16-bit: odczyt rejestrów

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na odczyt warto±ci
16-bitowych z rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci 4:00000
zgodnie ze standardem Modicon.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536. Pole Cz¦sto±¢
Odczytu de niuje okres, z jakim odczytywane s¡ warto±ci z rejestrów. Je±li
warto±¢ ta zostanie ustawiona na Ci¡gle, warto±ci rejestrów b¦d¡ odczytywane
z najwi¦ksz¡ mozliw¡ cz¦sto±ci¡. Z powodów optymalizacji pracy magistrali
Modbus zaleca si¦, aby odczyt rejestrów nast¦powaª z mozliwie najmniejsz¡
akceptowaln¡ cz¦sto±ci¡.
Po klikni¦ciu na przycisku Skalowanie... mozna skon gurowa¢ warto±ci
skalowania, co zostaªo przedstawione w rozdziale 1.2.
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1.1.3.6

Kon guracja rejestrów - 4xxx 16-bit: zapis rejestrów

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na zapis warto±ci
16-bitowych do rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci
4:00000 zgodnie ze standardem Modicon.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres
rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536.
Po klikni¦ciu na przycisku Skalowanie... mozna skon gurowa¢ warto±ci
skalowania, co zostaªo przedstawione w rozdziale 1.2.
1.1.3.7

Kon guracja rejestrów - 3xxx 32-bit: odczyt rejestrów

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na odczyt warto±ci
32-bitowych z rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci 3:00000
zgodnie ze standardem Modicon. Rejestry te s¡ odczytywane jako dwie kolejne
warto±ci 16-bitowe oraz konwertowane do jednej warto±ci 32-bitowej.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536. Pole Cz¦sto±¢
Odczytu de niuje okres, z jakim odczytywane s¡ warto±ci z rejestrów. Je±li
warto±¢ ta zostanie ustawiona na Ci¡gle, warto±ci rejestrów b¦d¡ odczytywane
z najwi¦ksz¡ mozliw¡ cz¦sto±ci¡. Z powodów optymalizacji pracy magistrali
Modbus zaleca si¦, aby odczyt rejestrów nast¦powaª z mozliwie najmniejsz¡
akceptowaln¡ cz¦sto±ci¡. Pole Typ rejestru okre±la sposób reprezentacji
warto±ci 32-bitowej b¦d¡cej zªozeniem dwóch warto±ci 32-bitowych.
Po klikni¦ciu na przycisku Skalowanie... mozna skon gurowa¢ warto±ci
skalowania, co zostaªo przedstawione w rozdziale 1.2.
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1.1.3.8

Kon guracja rejestrów - 4xxx 32-bit: odczyt rejestrów

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na odczyt warto±ci
32-bitowych z rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci 4:00000
zgodnie ze standardem Modicon.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536. Pole Cz¦sto±¢
Odczytu de niuje okres, z jakim odczytywane s¡ warto±ci z rejestrów. Je±li
warto±¢ ta zostanie ustawiona na Ci¡gle, warto±ci rejestrów b¦d¡ odczytywane
z najwi¦ksz¡ mozliw¡ cz¦sto±ci¡. Z powodów optymalizacji pracy magistrali
Modbus zaleca si¦, aby odczyt rejestrów nast¦powaª z mozliwie najmniejsz¡
akceptowaln¡ cz¦sto±ci¡. Pole Typ rejestru okre±la sposób reprezentacji
warto±ci 32-bitowej b¦d¡cej zªozeniem dwóch warto±ci 32-bitowych.
Po klikni¦ciu na przycisku Skalowanie... mozna skon gurowa¢ warto±ci
skalowania, co zostaªo przedstawione w rozdziale 1.2.
1.1.3.9

Kon guracja rejestrów - 4xxx 32-bit: zapis rejestrów

Rejestry zde niowane w tej zakªadce pozwalaj¡ na zapis warto±ci
32-bitowych do rejestrów Modbus znajduj¡cych si¦ w obszarze pami¦ci
4:00000 zgodnie ze standardem Modicon. Rejestry te s¡ zapisywane jako dwie
kolejne warto±ci 16-bitowe oraz konwertowane do jednej warto±ci 32-bitowej.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje dodanie nowej de nicji rejestru.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie aktualnie zaznaczonej de nicji
rejestru. Klikni¦cie przycisku Zapisz powoduje zapisanie aktualnie wprowadzonych zmian w de nicji rejestru.
Pole Nazwa zawiera nazw¦ de niowanego rejestru, która pojawi si¦
takze w jednostce decyzyjnej jako nazwa sygnaªu. Pole Adres zawiera adres
rejestru Modbus. Warto±¢ ta moze przyjmowa¢ warto±ci 1 - 65536. Pole Typ
rejestru okre±la sposób reprezentacji warto±ci 32-bitowej b¦d¡cej zªozeniem
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dwóch warto±ci 32-bitowych.
Po klikni¦ciu na przycisku Skalowanie... mozna skon gurowa¢ warto±ci
skalowania, co zostaªo przedstawione w rozdziale. 1.2

1.2

Skalowanie wartości

Dowolna warto±¢ 16 lub 32 bitowego wej±cia lub wyj±cia moze zosta¢
przeskalowana wzgl¦dem dwóch zakresów warto±ci - systemowych oraz
rzeczywistych. Te pierwsze obowi¡zuj¡ w obr¦bie samego Systemu, te drugie
odpowiadaj¡ bezpo±rednio wielko±ciom zawartym w rejestrach urz¡dzenia.
Dla przykªadu zaªózmy, ze rejestr urz¡dzenia wskazuje warto±¢ temperatury
pomnozon¡ przez 10. Warto±¢ temperatury moze zawiera¢ si¦ w zakresie -20
do 80 stopni. Po wprowadzeniu tych danych do kon guracji wej±cia, System
Vision b¦dzie dysponowaª poprawn¡ warto±ci¡ temperatury bezpo±rednio w
stopniach. Dla tego przykªadu w pola min i max warto±ci systemowych nalezy
wprowadzi¢ odpowiednio warto±¢ -20 oraz 80, a w pola min i max warto±ci
rzeczywistych -200 oraz 800. Rysunek 4 przedstawia okno kon gurowania
skalowania warto±ci.

Rysunek 4: Okno skalowania wartości

1.3

Współpraca Modułu Modbus ASCII/RTU z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem pozwala na powi¡zanie akcji oraz
warunków tego moduªu z pozostaªymi elementami Systemu. Udost¦pnia on akcje i warunki zalezne od kon guracji rejestrów. Kazdy z rejestrów wyj±ciowych
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odpowiada sygnaªowi wyj±ciowemu o takiej samej nazwie, a kazdy z rejestrów
wej±ciowych odpowiada sygnaªowi wej±ciowemu o takiej samej nazwie. Moduª
udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
• Odczyt rejestru: <Nazwa bitowego rejestru wej±ciowego>,
• Odczyt rejestru: <Nazwa 16-bitowego rejestru wej±ciowego>,
• Odczyt rejestru: <Nazwa 32-bitowego rejestru wej±ciowego>
oraz nast¦puj¡ce akcje:
• Zapis do rejestru: <Nazwa bitowego rejestru wyj±ciowego>,
• Zapis do rejestru: <Nazwa 16-bitowego rejestru wyj±ciowego>,
1.3.1

Warunek: Odczyt rejestru: <Nazwa bitowego rejestru wejściowego>

Warunek ten jest speªniony, je±li zawarto±¢ rejestru Modbus odpowiada
warto±ci ustalonej w ramach kon guracji tego warunku.
1.3.2

Warunek: Odczyt rejestru: <Nazwa 16-bitowego rejestru wejściowego>

Warunek ten jest speªniony, je±li aktualna warto±¢ odczytana z rejestru Modbus speªnia warunki okre±lone w kon guracji sygnaªu.
1.3.3

Warunek: Odczyt rejestru: <Nazwa 32-bitowego rejestru wejściowego>

Warunek ten jest speªniony, je±li aktualna warto±¢ odczytana z rejestru Modbus speªnia warunki okre±lone w kon guracji sygnaªu.
1.3.4

Akcja: Zapis do rejestru: <Nazwa bitowego rejestru wyjściowego>

Uruchomienie tej akcji powoduje zapis warto±ci bitowej do rejestru MODBUS.
1.3.5

Akcja: Zapis do rejestru: <Nazwa 16-bitowego rejestru wyjściowego>

Uruchomienie tej akcji powoduje zapis warto±ci 16-bitowej do rejestru MODBUS.
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1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł Modbus ASCII/RTU

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.
1.4.1

”Urzadzenie
˛
nie jest obsługiwane przez żaden Moduł Magistrali Modbus”

Ten bª¡d jest generowany, kiedy Moduª nie jest obsªugiwany przez zaden
Moduª Magistrali Modbus. Powoduje to, ze taki moduª nie moze funkcjonowa¢
poprawnie.
1.4.2

”Przekroczono zakres wartości wyjściowej.”

Ten bª¡d jest generowany, kiedy nast¡pi próba wprowadzenia do rejestru
Modbus warto±ci z poza zakresu.
1.4.3

”Kolejka rozkazów pełna.”

Liczba rozkazów oczekuj¡cych na wysªanie do urz¡dzenia jest wi¦ksza niz 10.
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