
 

 بسمه تعالی

 :Modbusمحصول دلتا از طریق  PLCشبکه دو یا چند 

 Slaveها ،  PLCو بقیه  Master، به عنوان station addressبا کمترین مقدار  PLCدر این صورت، یک 

 شوند.می

 :PLC Masterبرای  تنظیمات شبکه

 Communicationو  رفته Wizard >> Program Example Generatorاز طریق منو به آدرس 

Wizard  را انتخاب کنید. با توجه بهPLC  یکی از پورت هایی ککه برایRS485  تعریف شده را انتخاب و گزینهNext 

 را بزنید.

 

شود ل خود تغییر دهید، ولی چیزی که پیشنهاد میگزینه های باال، تنظیمات مربوط به شبکه است، که می توانید مطابق می

Modbus ASCII<7 E 1> باشد. قابل توجه است که تیک گزینه میHold Communication  .حتماً زده شود

 کمترین مقدار را داشته باشد. هم حتماً Stationآدرس 

 :PLC Slaveبرای  تنظیمات شبکه

تواند میمورد نظر  در رنج هر مقداری Slaveانجام دهید، با این تفاوت که آدرس  Slaveهای PLCروال باال را برای 

 باشد. داشته

 : PLC Masterبرنامه 

 را فعال کنیم. Y0و خروجی  Setرا  D256را بخوانیم، مقدار  PLC Slaveاز  D0، مقدار PLC Master باداریم قصد 



 

 

و  MODRD ،MODRWدستورات پارامترهای در مورد برنامه، بارها در مطالب قبل توضیح داده شده، لذا فقط به توضیح 

MODWR .می پردازیم 



 

MODRD می خواهیم مقدار :D0 ،PLC SLAVE  را بخوانیم. آدرس هگزD0 زیر  ولهایبا توجه به جدH1000  می

 باشد.

 

 



 

 

 

 به همین منظور دستور را این گونه می نویسیم:

MODRD K2 H1000 K1 

 بخوان.را  رجیستری باشد، رجوع کن و به اندازه یک م D0که همان  H1000، به آدرس 2شماره  Slaveیعنی از 

، در دیتا  ASCIIمقدار خوانده شده در حالت  شود،استفاده می ن: توجه داشته باشید که در مواردی که از دستور خواندنکته

 ذخیره می شود. D1070-D1085در رجیسترهای  RTUو در حالت  D1050-D1055رجیسترهای 

MODWR :رجیستر به می خواهیم D256  درSlave مقدار دلخواه را ، یکSet .کنیم 



 

 دستور را اینگونه می نویسیم:

MODWR K2 H1100 D10 

را هر چه که بود،  D10کن و مقدار باشد، رجوع می D256که همان  H1100به آدرس  ،2شماره  Slave به یعنی

 انتقال بده.

MODRW : می خواهیم خروجیY0  درSlave  راON .کنیم 

 دستور را این گونه می نویسیم:

MODRW K2 K5 H500 D5 K1 

 (K1)روشنآن را و  (K5)به صورت بیتی کردهمیباشد، رجوع  Y0که همان  H500، آدرس 2شماره  Slaveیعنی اینکه به 

رار دهید. نکته ای که باید به آن ق K0آخرین سلکتور را برابر دقت کنید در صورتی که بخواهید آن را خاموش کنید  کن.

 .است Reserved به صورت می تواند باشد و هیچ فعالیتی ندارد، فقط ری، هر رجیستر دیگD5توجه کنید این است که 
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