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Firma ICP DAS je známá jako
v˘robce celé fiady prostfiedkÛ
pro mûfiení, fiízení a komuni-
kaci v prÛmyslu. Pro své tech-
nické novátorství, spolehlivost
a dobrou softwarovou podporu
se její produkty rychle staly
velmi oblíbené.
V tomto ãlánku
se zamûfiíme na
nové produkty
vyuÏívající ke ko-
munikaci proto-
kol Modbus, te-
dy na jednotky
distribuovan˘ch
vstupÛ a v˘stu-
pÛ s protokolem
Modbus/TCP a Modbus/RTU
a konvertor tûchto dvou pro-
tokolÛ.

Komunikaãní protokol Mod-
bus byl vyvinut firmou Modi-
con v roce 1979. Díky své otev-
fienosti se postupnû stal nejroz-
‰ífienûj‰ím protokolem pouÏí-
van˘m v oblasti prÛmyslové
automatizace a je pfiímo pod-
porován vût‰inou prÛmyslo-
v˘ch vizualizaãních programÛ
a fiídicích systémÛ. Jako fy-
zická vrstva pro komunikaci
byla zprvu vyuÏívána sériová
linka RS232 a RS485, která 
se stala základem protokolÛ
Modbus/RTU a Modbus/ASCII.
Jakmile byla síÈ Ethernet pro
svou roz‰ifienost a ‰irokou hard-
warovou podporu pfiijata jako
komunikaãní prostfiedek i v˘-
robci prÛmyslov˘ch zafiízení,
roz‰ífiila se v roce 1999 skupi-
na protokolÛ Modbus o proto-
kol Modbus/TCP. Díky tomuto
protokolu mohou prÛmyslová
zafiízení a programy k pfiedává-
ní dat snadno vyuÏívat síÈ
Ethernet.

Moduly fiady M-7000 jsou
distribuované mûfiicí a fiídicí
moduly komunikující po sbûr-

nici  RS485 s podporou proto-
kolu Modbus/RTU. Prostfied-
nictvím tohoto protokolu mo-
hou s tûmito moduly jednodu-
‰e komunikovat  oblíbené pro-
gramy SCADA a HMI. Moduly
mohou slouÏit i jako roz‰ífiení

vstupÛ a v˘stupÛ programova-
teln˘ch logick˘ch automatÛ
PLC. Parametry modulÛ fiady
M-7000 jsou s v˘jimkou komu-
nikaãního protokolu shodné se
znám˘mi moduly fiady I-7000.
V souãasné dobû fiadu M-7000
tvofií 23 modulÛ.

Oznaãené typy I-8431-MTCP
a I-8831-MTCP nesou modu-
lární programovatelné fiídicí
jednotky s podporou komuni-
kace  protokolem Modbus/TCP.
Jednotku je moÏné osazovat
roz‰ifiujícími kartami se sério-
vou sbûrnicí fiady I-87xxx a pa-

ralelní sbûrnicí I-8xxx. Jednot-
ka I-8431-MTCP má ãtyfii vol-
né sloty pro roz‰ifiující karty,
jednotka I-8831-MTCP (obr. 1)
má osm voln˘ch slotÛ. V sou-
ãasné dobû je k dispozici asi 
60 rÛzn˘ch roz‰ifiujících karet

s rÛzn˘mi typy
a kombinacemi
analogov˘ch, di-
gitálních a ãíta-
ãov˘ch vstupÛ
a v˘stupÛ. Pro-
toÏe vût‰ina po-
uÏívan˘ch pro-
gramÛ SCADA
je vybavena uÏi-
vatelsky jedno-

duchou podporou protokolu
Modbus/TCP, mohou b˘t mo-
dulárními jednotkami vzdálené
vstupy a v˘stupy snadno inte-
grovány do tûchto programÛ.

Souãástí jednotek je hotov˘
firmware s tûmito vlastnostmi:
– jednotka se chová jako zafií-

zení Modbus/TCP Slave, ke
kterému je moÏné pfiipojit
aÏ 8 zafiízení Modbus/TCP
Master,

– podpora protokolu Mod-
bus/TCP pro pfiístup ke
vstupÛm a v˘stupÛm roz‰i-
fiujících karet zasunut˘ch do
slotÛ,

– moÏnost instalace sériov˘ch
portÛ na fiídicí jednotce jako
virtuálních sériov˘ch portÛ
do OS MS Windows,

– automatická detekce roz‰i-
fiujících karet a jejich mapo-
vání do I/O registrÛ.
V pfiípadû, Ïe standardní

firmware není vyhovující, je
k jednotkám dodáváno i v˘vo-
jové prostfiedí Modbus SDK,
pomocí kterého si uÏivatel mÛ-
Ïe standardní firmware modifi-
kovat podle sv˘ch potfieb.

MoÏnosti Modbus SDK jsou
následující:

– podpora programovacího ja-
zyka C a pfiekladaãÛ pro OS
MS-DOS,

– integrace zafiízení pfiipoje-
n˘ch k sériov˘m portÛm jed-
notky do I/O registrÛ, v tom-
to pfiípadû mÛÏe mít jednotka
zároveÀ funkci Modbus/TCP
Slave a Modbus/RTU Master,

– pfiipojení zafiízení Mod-
bus/RTU Slave,

– pfiipojení zafiízení bez vlast-
ního protokolu Modbus,

– uÏivatelem definovateln˘
komunikaãní protokol,

– vytvofiení fiídicího ãi archi-
vaãního algoritmu.
Tfietí novinkou je programo-

vateln˘ pfievodník I-7188EX-
MTCP (obr. 2), kter˘ je dodá-
ván s firmwarem provádûjícím
konverzi mezi protokoly Mod-
bus/TCP a Modbus/RTU. S po-
uÏitím pfievodníku je pak moÏ-
né jednodu‰e pfiipojit jakékoli
zafiízení komunikující protoko-
lem Modbus/RTU do sítû Ether-
net. I u tohoto pfievodníku lze
dodávan˘ firmware modifiko-
vat pomocí v˘‰e popsaného
prostfiedí Modbus SDK.

Stejnû jako ostatní produkty
firmy ICP DAS jsou i zde popsa-
ná zafiízení urãena pro nepfietr-
Ïit˘ provoz v prÛmyslovém pro-
stfiedí. Jsou pfiizpÛsobena pro
montáÏ na li‰tu DIN nebo panel,
neobsahují Ïádné pohybující se
souãásti a jejich pracovní teplo-
ta je –25 °C aÏ +75 °C. Napájecí
napûtí je 10 aÏ 30 Vss. 

V‰echny v˘‰e zmínûné i dal-
‰í produkty firmy ICP DAS je
moÏné zakoupit u spoleãnosti
Elcom IPC s.r.o. Podrobnûj‰í in-
formace je také moÏno získat
na internetov˘ch stránkách
www.elcomgroup.cz. 

Prostředky pro měření a řízení s protokolem Modbus

Obr. 2  Programovatelný převodník
I-7188EX-MTCP

Obr. 1  Jednotka I-8831-MTCP
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