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Biblioteka Modbus Master 
dla sterowników SIMATIC 
S7–200, część 1

Aby zainstalować bibliotekę 
Modbus RTU Master należy zain-
stalować uaktualnienie SP5 lub do 
starszych wersji SP należy posia-
dając Bibliotekę Modbus RTU ma-
ster wybrać w STEP7–Micro/Win 
opcję ADD Library. Po wybraniu 
i zainstalowaniu w programie funk-
cji z biblioteki Modbus RTU master, 
do programu zostaną automatycznie 
dołączone podprogramy i programy 
przerwań odpowiedzialne za komu-
nikację Modbus RTU. 

Aby możliwa była obsługa portu 
Port 0 w trybie PPI, należy ustawić 
parametr Mode funkcji MBUS_CTRL 
na wartość 0. Druga możliwość to 
przestawienie przełącznika trybu 
pracy streownika SIMATIC S7–200 
w pozycje STOP. Powoduje to auto-
matyczne przełączenie trybu pracy 
portu Port0 na PPI i pozwala na 
programowanie i diagnostykę za po-
mocą oprogramowania Step7Micro-
Win.

STEP 7–Micro/WIN biblioteka 
Modbus RTU slave zawiera 

przygotowane przez firmę 
Siemens gotowe podprogramy 

oraz programy przerwań, 
dzięki którym możliwym jest 

wytworzenie komunikacji 
w protokole Modbus. Obecnie 
Siemens przygotował kolejną 

bibliotekę, która pozwala 
poprzez zintegrowane złącze 

komunikacyjne sterownika 
SIMATIC S7–200 komunikować 

się w protokole Modbus RTU 
master z jednym lub wieloma 

urządzeniami pracującymi jako 
Modbus RTU slave. Biblioteki 

Modbus RTU master są 
dostarczane bezpłatnie wraz 

z uaktualnieniem SP5 dla 
Step7MicroWin V4.0. 

Czasy wykonywania 
instrukcji w protokole 
Modbus Master

Protokół Modbus master wyma-
ga krótkich czasów wykonywania 
instrukcji. Czas wykonania instruk-
cji protokołu Modbus master wy-
nosi około 1,11 milisekund w przy-
padku gdy instrukcja MBUS_CTRL 
inicjalizuje komunikację (pierwszy 
cykl pracy) oraz 0,41 milisekundy 
w kolejnych cyklach pracy sterowni-
ka SIMATIC S7–200. Czas wydłuża 
się w przypadku gdy wykonywana 
jest instrukcja MBUS_MSG. Więk-
szość tego czasu jest użyta na ob-
sługę korekcji błędów CRC (Cyclic 
Redundancy Check) związaną z za-
pytaniem i odpowiedzią sterownika. 
Czas cyklu jest wydłużany do 1,85 
milisekund dla każdego słowa w za-
pytaniu i odpowiedzi. Maksymalny 
czas zapytania i odpowiedzi (od-
czyt/zapis 120 słów) wydłuża czas 
cyklu do 222 milisekund.

Adresowanie w protokole 
Modbus

Adresy w protokole Modbus są 
zapisywane jako 5–znakowe war-
tości zawierające typ danych oraz 
przesuniecie – offset. Pierwszy znak 
definiuje typ danych, zaś kolejne 
cztery wartość z uwzględnieniem 
typu danej. Instrukcje protokołu 
Modbus master w zależności od za-
kresu adresu odwołują się do od-
powiednich rejestrów sterownika 
pracującego w trybie slave. Protokół 
Modbus master obsługuje następują-
ce zakresy adresów:

– 00001 do 09999 wyjścia binarne 
(cewki),

– 10001 do 19999 wejścia binarne 
(styki),

– 30001 do 39999 wejściowe reje-
stry (generalnie wejścia analogo-
we),

– 40001 do 49999 rejestry pamięci.
Zakres dostępnych adresów jest 

uzależniony od typu konkretnego 

urządzenia slave. Różne urządzenia 
slave obsługują różne typy danych 
oraz różne zakresy adresów.

Instalacja biblioteki Modbus 
Master

Bibliotekę Modbus master można 
zainstalować, doinstalowując uaktual-
nienie SP5 do Step7MicroWin V4.0 
lub też zainstalować bibliotekę Mod-
bus master, która znajduje się w In-
ternecie na stronie: http://www.auto-
matyka.siemens.pl/2932.htm w opcji 
oprogramowanie narzędziowe. Poniżej 
podane jest postępowanie przy insta-
lacji biblioteki.

1. Należy skopiować bibliotekę Mod-
bus master (Modbus master.mwl) 
na komputer. Biblioteka może być 
umieszczona w dowolnym miejscu, 
ale zaleca się umieszczenie jej 
w katalogu Step7–Micro/Win libra-
ries.

2. Wybieramy opcję File >Add/Remo-
ve Libraries... Spowoduje to otwar-
cie okna dialogowego instalacji bi-
bliotek.

Rys. 2.

Rys. 1.
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3. Klikamy Add i decydujemy, gdzie 
umieścimy bibliotekę Modbus ma-
ster (Modbus master.mwl).

4. Klikamy Save aby zainstalować bi-
bliotekę. Zostanie założony nowy 
katalog.

5. Otwieramy katalog Modbus master 
(v1.x), gdzie będą widoczne in-
strukcje protokołu Modbus master.

Dołączanie pamięci „V” do 
biblioteki Modbus master

Biblioteka Modbus master wyma-
ga ustalenia obszaru pamięci danych 
„V”, z którego będzie korzystała przy 
komunikacji w protokole Modbus. 
Użytkownik musi ustalić adres starto-
wy obszaru pamięci „V” tak aby nie 
był on w konflikcie z innymi dany-
mi korzystającymi z pamięci „V”. Aby 
przydzielić obszar pamięci „V” należy 
podświetlić Program Block i prawym 
przyciskiem myszy wybrać library me-
mory (rys. 1), co spowoduje wyświe-
tlenie okna pokazanego na rys. 2.

Adres startowy dla pamięci biblio-
teki można wybrać ręcznie lub też 
przycisnąć przycisk Suggest address, 
co spowoduje że system sam spraw-
dzi zajętość pamięci i umieści adres 
startowy w miejscu gdzie nie będzie 
narażony na konflikt z innymi danymi 
w programie. Adres musi być typu 
VB.

Instrukcje protokołu Modbus 
Master

MBUS_CTRL

Instrukcja MBUS_CTRL służy do 
inicjalizacji, monitorowania lub wy-
łączenia komunikacji Modbus. Zanim 
instrukcja MBUS_MSG zostanie użyta, 
instrukcja MBUS_CTRL musi zostać 
wykonana bezbłędnie. Po zakończeniu 
wykonania instrukcji, w przypadku jej 
poprawnego wykonania ustawiany jest 
bit Done.

Instrukcja jest przetwarzana za 
każdym cyklem o ile jest aktywny 
bit EN. Protokół Modbus master nie 
będzie pracował poprawnie jeżeli in-
strukcja MBUS_CTRL nie będzie prze-
twarzana w każdym cyklu.

Wartość na wejściu Mode dokonu-
je wyboru protokołu komunikacyjne-
go. Wartość „1” przyporządkowuje dla 
portu 0 protokół Modbus. Wartość 0 
ustala na porcie 0 protokół PPI, tym 
samym wyłącza Modbus. Parametr 
Baud ustala prędkość komunikacji: 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200,38400, 
57600 lub 115200 b/s.

Parametr Parity ustala kontrolę pa-
rzystości dla urządzenia slave. Sztyw-
no jest ustalony jeden bit startu oraz 
jeden bit stopu. Dla parametru Parity 
dostępne są następujące wartości:

0 – bez kontroli parzystości
1 – parzystość
2 – nieparzystość
Parametr Timeout jest odpowie-

dzialny za ustawienie czasu odpowie-
dzi (milisekundy)od urządzenia typu 
slave. Parametr może być ustawiany 
w zakresie od 1 do 32767 milise-
kund. Wartość standardowa to 1000 
milisekund (1 sekunda). Parametr Ti-
meout należy ustalić tak aby urządze-
nie typu slave zdążyło odpowiedzieć 
na zapytanie, przy ustalonej prędko-
ści komunikacyjnej. Wyjście Error za-
wiera informację o wystąpieniu błędu 
w przetwarzaniu instrukcji MBUS_
CTRL. W tab. 1 podano dostępne 
wartości błędów.

MBUS_MSG

Instrukcja MBUS_MSG jest odpo-
wiedzialna za proces inicjacji zapy-
tania oraz odpowiedzi z urządzenia 
typu slave. Instrukcja MBUS_MSG 
wykonuje proces zapytania do urzą-
dzenia slave, jeżeli na obu wej-
ściach EN oraz First podana jest 
jedynka logiczna. Proces wysłania 
i oczekiwania na odpowiedź wyma-
ga wykonania kilku cykli programu. 
Wejście EN musi być aktywne aż 
do momentu gdy wyjście Done zo-
stanie ustawione.

W danym momencie może być ak-
tywna tylko jedna instrukcja MBUS_
MSG Jeżeli będą uruchomione inne 
instrukcje to tylko pierwsza z nich 

zostanie wykonana, pozostałe zwrócą 
błędy wykonania, kod błędu 6.

Parametr First powinien być ak-
tywny tylko przez jeden cykl pracy, 
najlepiej do tego celu wykorzystać 
instrukcje wykrywania zbocza nara-
stającego.

Parametr Slave określa adres 
urządzenia typu slave. Dostępne są 
adresy od 0 do 247. Adres 0 jest 
adresem rozgłoszeniowym i może 
być użyty do celów zapisu. Nie 
wszystkie urządzenia typu slave 
obsługują adresy rozgłoszeniowe. 
Biblioteka Modbus slave dla SIMA-
TIC S7–200 nie obsługuje adresów 
rozgłoszeniowych. 

Parametr RW ustala czy zapy-
tanie ma być do odczytu czy też 
do zapisu. Dostępne są następujące 
przypadki:

0 – odczyt
1 – zapis
Wyjścia binarne (cewki) oraz re-

jestry obsługują oba zapytania za-
równo zapis jak i odczyt. Wejścia 
binarne (styki) oraz wejściowe reje-
stry obsługują tylko odczyt. 

Parametr Adr jest adresem star-
towym. Dostępne są następujące za-
kresy adresów:

00001 do 09999 dla wyjść (cewki)
10001 do 19999 dla wejść (styki)
30001 do 39999 dla rejestrów 

wejściowych
40001 do 49999 dla rejestrów 

pamięci
Parametr Count określa licz-

bę danych do odczytu lub zapi-
su. Parametr Count będzie liczbą 
bitów dla danych typu bitowego 
oraz liczbą słów dla danych typu 
Word.

Adres 0xxxx – Count jest licz-
bą bitów do odczytu lub zapisu

Adres 1xxxx – Count jest licz-
bą bitów do odczytu

Adres 3xxxx – Count jest liczbą 
rejestrów wejściowych do odczytu

Adres 4xxxx – Count jest licz-
bą rejestrów pamięci do odczytu 
lub zapisu.

Instrukcja MBUS_MSG może 
odczytać lub zapisać max. 120 
słów lub 1920 bitów (240 bajtów 
danych).

Ograniczeniem na liczbę poda-
waną w parametrze Count są ogra-
niczenia wnoszone przez samo 
urządzenie typu slave.
Michał Bereza
Siemens

Tab. 1. Kody błędów w przetwarzaniu 
instrukcji MBUS_CTRL

Kod 
błędu Opis

0 Bez błędu
1 Błąd parzystości
2 Błąd wyboru prędkości komunikacji
3 Błąd czasu odpowiedzi Timeout
4 Błąd wyboru trybu pracy


