
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MX2 Inverter İle NX1P2 

Modbus Haberleşmesi 

 

• NX1P2 Kontrolcülerde Modbus 

• Fiziksel Bağlantılar 

• NX1W-CIF11’in Tanıtılması ve Haberleşme 

Parametreleri 

• NX_ModbusRtuRead & NX_ModbusRtuWrite 
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NX1P2 Kontrolcülerde Modbus 

Bu dökümanda NX1P2 model kontrolör ile MX2 model inverterlerin Modbus-Rtu protokolü ile 

haberleşmesi anlatılmıştır. Yapılan uygulamada Start/Stop ve frekans yazma işlevleri yapılmıştır. 

Bu kontrolcülerde modbus haberleşme için NX-CIF105 modülü veya NX1W-CIF11 opsiyon 

kartları tercih edilebilir. Opsiyon kartı, kontrolör üzerindeki slota takılır. NX-CIF105 kartı ise 

kontrolcünün yanına takılabildiği gibi, uzak IO modülü olarak da (NX-ECCxx yanına takılarak) 

kullanılabilmektedir. Haberleşme parametreleri, modüllerle alakalı menülerden ayarlanır, 

program içerisinde ise modbus ile alakalı okuma yazma blokları hazır bulunmaktadır. 

 

                                                                

 

  Fiziksel Bağlantılar 

Modbus haberleşmesi için RS485 standardı üzerinden iki yollu bağlantı yapılır. İki yollu 

bağlantılarda haberleşme kartı üzerindeki RDA-/RD+ veya SDA-/SDB+ çiftleri kullanılabilir. 

Inverter terminalleri üzerindeki SN ve SP pinleri veri alışverişi için kullanılmaktadır. 

Bağlantılar için aşağıdaki şema örnek alınabilir. 

 

            

Şekil 1: Fiziksel Bağlantılar 



   [Omron Teknik Destek]                                      MX2 Inverter ile NX1P2 Modbus Haberleşmesi 

“To improve lives and contribute to a better society” 
2 

  

NX1W-CIF11’in arkasında 6 adet DIP switch bulunmaktadır.  Modbus uygulaması için 4. 

Switch dışında tüm switchler On olmalıdır. 1. Switch, içerisindeki rezistansı aktif eder. 2. ve 3. 

Switchler iki/dört yollu bağlantı ayarlarıdır. 5. ve 6. Switchler RS kontrolün aktif edildiği 

ayarları içerir. 

Haberleşmede birden fazla inverter var ise en sondaki cihazın 1.DIP switch ON konumuna 

getirilir. 

            

 

 

NX1W-CIF11’in Tanıtılması ve Haberleşme Parametreleri 

Sysmac Studio’da oluşturulan NX1P’ projesinde, sol taraftaki menüde Controller Setup>> 

Option Board Setting seçeneğinden haberleşme kartının takılı olduğu kısım aktifleştirilir. 

Haberleşme protokolü seçilir ve haberleşme parametrelerinin ayarları değiştirilebilir. 
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MX2 Inverter için gerekli parametreler aşağıdaki gibidir. Harekete başlama bilgisinin ve frekans 

bilgisinin Modbus üzerinden alınacağı ayarlandıktan sonra gerekli ise, Modbus haberleşme 

parametreleri kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir. 

 

NX_ModbusRtuRead & NX_ModbusRtuWrite 

Modbus üzerinden değişken okuma veya yazma blokları aşağıdaki gibidir. 

 

                

       Şekil 4: NX_ModbusRtuRead Bloğu 

Şekil 2: NX1W-CIF11 Haberleşme Parametreleri 

Şekil 3: MX2 Modbus Parametreleri 
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Şekil 5: NX_ModbusRtuWrite Bloğu 

 

Bloklarda yer alan değişkenlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:  

Execute; fonksiyon bloğunun çalışması için yükselen kenar olarak tetiklenen bittir. 

DevicePort; kullanılan haberleşme portunun tanımlandığı bir değişkendir.  

SlaveAdr; haberleşmenin yapıldığı slave cihazın istasyon numarasıdır. 

 

DevicePort struct yapısındaki değişkenleri aşağıdaki gibidir; 

             

Şekil 6: DevicePort struct yapısı 

DeviceType; kullanılan haberleşme kartının tanımlanması için kullanılır. Kullanım şekline göre 

3 farklı şekilde tanımlanabilir. Bu konfigürasyonda opsiyon kartı olarak kullanıldığı için 

_DeviceOptionBoard olarak tanımlanır. 

 OptBoard; tanımlanan opsiyon kartıdır. 

 PortNo; opsiyon kartının takılı olduğu slottur. 

 

DevicePort değişkenini oluşturmak için, Sysmac Studio’da IO Map kısmına gelinir. NX1W-

CIF11’in üzerine gelinerek sağ tuş ile tıklanır ve ‘Display Node Location Information’ seçilir, 

kullanıcı variable kısmına değişken ismini belirler. 
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 Program kısmında DeviceType’a bağlı değişkenlerin tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır.  

 

 NX_ModbusRead bloğunda kullanılan ReadCmd komutu struct yapıda bir değişkendir. 

Fun; kullanılacak okuma fonksyionu tanımlanır. Coil bilgisi okumak için 

_MDB_READ_COILS; registerları okumak için _MDB_READ_HOLDING_REGISTERS 

kullanılır. 

ReadAdr; veri okunacak adres yazılır. 

ReadSize; okunan verinin büyüklüğüdür. Word veya word türünde dizi tanımlanabilir. 

Şekil 7: NX1W-CIF11 Node Information 

Şekil 8: DeviceType Değişkenleri 
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Şekil 9: ReadCmd struct değişkenleri 

 

ReadCmd değişkenleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir. İlk önce fonksyion sonrasında okunacak 

adres ve verinin büyüklüğü tanımlanmıştır. 

 

Şekil 10: ReadCmd değişkenlerinin tanımlanması 

Değişkenler tanımlandıktan sonra ModbusRead komutları aşağıdaki gibi kullanılabilir. Motor 

frekansı okumak için ReadRegister komutu verilen myReadCmd kullanılmış; ReadDat 

değişkeni word olarak tanımlanmıştır. Run/stop bilgisinin okunduğu bit için ReadCoil 

komutunun tanımlandığı mystate objesi kullanılır, ayrıca ReadDat kısmındaki state değişkeni 

Bool olarak tanımlanır.  

 

   

  

 

 

 

                                   

NX_ModbusWrite bloğunda kullanılan WriteCmd komutu, struct yapıda bir değişkendir. 

Şekil 11: NX_ModbusRtuRead bloğunun kullanılması 
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Şekil 12: WriteCmd değişkenleri 

 

Fun; yazma fonksiyonu tanımlanır. Coil veya registerların okunması için 

_Mdb_WriteSingleCoil/ _Mdb_writeSingleRegister şeklinde tanımlanabilir. 

WriteAdr; verinin yazılacağı adres girilir. 

WriteSize; yazılacak verinin büyüklüğü belirtilir. Kullanılan fonksyiona göre değişir, bir 

word veya word türünde bir dizi olarak tanımlanabilir. 

  

 

Şekil 13 : NX-ModbusWrite Bloğu 
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ModbusWrite bloğunun kullanım örneği yukarıdaki gibidir. Run komutu coil üzerinden aktif 

edildiği için WriteDat olarak tanımlanan ‘run’ değişkeni Bool türünde tanımlanmıştır. Frekans 

bilgisinin girildiği ‘frekansgiris’ değişkeni Word olarak tanımlanmıştır. 

 

Okuma ve yazma blokları yükselen kenar olarak çalışmaktadır. Sistemde birden fazla slave 

varsa, fonksiyon bloklarında SlaveAdr kısmına slave’in istasyon numarası belirtilerek 

programlanabilir. 

 

Bu haberleşme NX-CIF105 haberleşme modülü ile yapılırsa, DevicePort tanımlamaları 

aşağıdaki gibi yapılabilir. 

 

Şekil 14: NX-CIF105 Tanımlanması 

 


