
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB(Master) & CP1H(Slave) 

ModbusRTU Haberleşmesi 

 

• ModbusRTU Slave Fonksiyon Bloğu 

• Haberleşme Parametreleri 

• Adresleme Bilgisi ve Fonksiyonlar 
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Modbus-RTU Slave Fonksiyonu 

CP1E/L/H serisi PLC’lerde Modbus Easy Master fonksiyonu yer almaktadır. Bu şekilde bu 

PLC’ler sistemde Modbus haberleşmesi üzerindeki slave cihazlarda master konumunda 

kullanılabilmektedir. Her PLC için belirli DM bölgelerinde master komutlarına yer ayrılmıştır. 

Bazı harici durumlarda, PLC’lerin Modbus haberleşmede slave olarak konfigüre edilmesi 

gerekebilir. Bunun için hazırlanan ek bir fonksiyon bloğu mevcuttur. Bu sayde master cihaz, 

slave PLC’ye komut gönderebilir. 

 

                 

       

Şekil 1: ModbusRtu Slave Bloğu 

Slave bloğu, sonradan geliştirilmiş bir bloktur ve bazı PLC’lerde desteklenmez. Destekleyen 

modeller; CP1H, CP1L-L, CP1L-M, CJ2H, CJ2M serileridir. CP1E ve CP1L-E PLC’ler 

slave özelliğini desteklemez. Blok uygulamalarda kullanılmadan önce mutlaka test 

edilmelidir. Arızalardan Omron sorumlu tutulamaz.  

 

                         

Haberleşme Parametreleri 

Slave konfigürasyonu için CP1W-CIF11/12 opsiyonel kartlar kullanılır. İlgili port ayarları, 

‘Settings – Serial Port 1-2’ menüsünden yapılır; mod RS232-C; veri biti 8 olarak seçilmelidir. 

Diğer ayarların seçimi değişebilir. İlgili DIP switch ayarı, kullanıcı konfigürasyonu aktif 

olacak şekilde ayarlanmalıdır. Örneğin 1. Slota takılı ise 4. Switch OFF olmalıdır. Ayarlar 

PLC’ye gönderildikten sonra PLC’nin enerjisini kesip yeniden veriniz. 
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Şekil 2: CP1H ikinci opsiyonel kart için yapılan ayarlar 

 

Master olan NB ekran tarafında, RS485 ikinci seri portta desteklendiği için ikinci port 

ayarlanmıştır. Parametreler, slave PLC ile aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. 

 

            
Şekil 3: NB Haberleşme parametrelerinin ayarı 

 

    Haberleşmede kullanılan kablo bağlantıları aşağıdaki gibidir.  
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Adresleme Bilgisi ve Fonksiyonlar  

 Slave olan PLC’de aşağıdaki adresler Modbus üzerinden sorgulanabilir; 

 

CP1L-M/CP1H :  CIO0  - CIO6143  & D0 - D32767 

CP1L-L :               CIO0  - CIO6143  & D0 - D9999 

 

Kullanılan fonksiyon bloğu, sorgulanan adresin D32767 üzerinde olup olmadığını kontrol 

eder. CP1L-L’de D9999’dan yüksek bir değer girilirse, hata flagi sinyal vermez, ancak master 

cevap alamaz. Kullanılan veri aralığına dikkat edilmelidir. 

Modbus’ta aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilebilir; 

 

 

Şekil 4: Desteklenen fonksiyonlar 

 

Kontakların durumu izlenebilir, çıkışlar aktif edilebilir. Registerlar okunabilir, yazılabilir. 

Ayrıca birden fazla register okunabilir, yazılabilir. 

 

Fonksiyon bloğundaki giriş parametreleri aşağıdaki gibi oluşturulur. 

İsim Tür Aralık Açıklama 

Slave numarası UINT 1 - 247 Modbus slave istasyon numarası 

Port Numarası UINT 0,1 ,2 Seri Port;  

  

CJ1xx-V3, CJ2H   :  &0 

CJ2M-CPU1x : &0 

CP1L-L :&1 

CP1L-M/ Cp1H sol slot: &1 

CP1L-M/CP1H sağ slot : &2 
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Fonksiyon bloğundaki çıkışlar aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

Kontakların adreslemesi hesaplanırken kaçıncı bit ve hangi channelda olduğunun bilgisi 

kullanılır, değerler hexadecimal olarak yazılır.  

 

  
 

Cx-Programmer’da 0.05 olarak kullandığımız girişin adresi, 0x0006 olarak hesaplanır (1 

fazlası). 1.04 olarak kullandığımız 1.kanalın 4.biti , 0x15 olarak hesaplanır, decimal değeri 21 

olur. Aynı şekilde çıkış bitlerinde, 100.05 yani 6. Çıkış biti için , 0x646 kullanılır, [(100)10 =

(64)16]. 

 

Registerları okumak içinse, kullanılan adresler master tarafında da aynı şekilde kullanılır, 

başka bir PLC master ise hexadecimale çevrilir. 

 

Örneğin, DM1000 adresi için 1001 adresi kullanılır. 

 

 

 

 

İsim Tür Aralık Açıklama 

Error Bool OFF , ON Adres hatası denetleme flag 

ERR_Counter UINT 0 - FFFF Hatalı istek sayacı 

RCV_Counter UINT 0 - FFFF Doğru CRC16 ile alınan veri sayacı 


