
                      MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARÝTASI 
1.1  Holding Registerlar için bellek haritasý

Holding Register 
adresleri  

Desimal   (Hex)      
Veri Tipi Verinin Ýçeriði Parametre Adý Okuma /yazma izini

D.PNT.

U.o.SC.

D.o.SC.

D.CA.S.

P.oN.C.

o.e.ty.

R.ti.

D.ti.

P.idt.

L.SCL.

Lo.Li.

Hi.Li.

H.SCL.

D.adr.

Baud.

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Okunabilir / Yazýlabilir

Desimal nokta.

User option menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez,
1= Menü Programlanabilir 2 yada 3 = Menü sadece izlenebilir).
Device option  menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez,
1= Menü Programlanabilir 2 yada 3 = Menü sadece izlenebilir).
Kalibrasyon menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez,
1= Menü Programlanabilir 2 yada 3 = Menü sadece izlenebilir).

Ýlk açýlýþ kontrol parametresi 
0= off, 1= on , 2 = S.Str (Ayrýntý için kullanma kýlavuzuna bakýnýz).

Çýkýþýn yukarý ok tuþu ile preset deðerine getirilme seçimi.
0= dsab.,1= enb. , 2 = S.on. (Ayrýntý için kullanma kýlavuzuna bakýnýz).
Çýkýþýn aþaðý ok tuþu ile alt limit deðerine getirilme seçimi.
0= dsab.,1= enb., 2 = S.off. (Ayrýntý için kullanma kýlavuzuna bakýnýz).
Çýkýþ gerilimi arttýrma zamaný
(Ayrýntý için kullanma kýlavuzuna bakýnýz).

Çýkýþ gerilimi azaltma zamaný
(Ayrýntý için kullanma kýlavuzuna bakýnýz).

Preset deðeri arttýrma ve eksiltme hýzý ayarý.
(Ayrýntý için kullanma kýlavuzuna bakýnýz).

Skala alt deðeri

Skala üst deðeri

Preset  deðeri alt limiti.

Preset  deðeri üst limiti.

RS485 network baðlantýsý için cihazýn adresi (0-247 arasý ayarlanabilir.)
0 seçilirse kontrol potansiyometresi moduna geçilir
Baud rate seçimi ( 0= None;1=1200bps ; 2=2400bps ; 3=4800bps ;
 4=9600bps; 5=19200bps)

Preset deðeri

Aktif preset deðeri

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Word

Word

Word

Word

Word

Word

0016d    (0010h)

0015d    (000Fh)

0014d    (000Eh)

0013d    (000Dh)

0012d    (000Ch)

0011d    (000Bh)

0010d    (000Ah)

0009d    (0009h)

0008d    (0008h)

0007d    (0007h)

0006d    (0006h)

0005d    (0005h)

0004d    (0004h)

0003d    (0003h)

0002d    (0002h)

0001d    (0001h)

0000d    (0000h)

0017d    (0011h)
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o.d.ty.

1.2  Discrete input için bellek haritasý
Discrete input

adresleris Veri Tipi Verinin Ýçeriði Parametre Adý Okuma /yazma izini

 --
  --
--

Sadece okunabilir 

Sadece okunabilir 

Sadece okunabilir 

Harici yukarý butonunun durumu (0 = OFF  ,1 = ON)

Bu adresler kullanýlmýyor

Harici aþaðý butonunun durumu (0 = OFF  ,1 = ON)

Bit

Bit

Bit

(0003)h

(0000)h...(0002)h

(0004)h

2. MODBUS HATA MESAJLARI
Modbus protokolünde iletiþim hatalarý ve iþletim hatalarý olmak üzere iki çeþit hata bulunmaktadýr. Ýletiþim hatalarý gönderilen verinin transmisyon 
hattý üzerinde bozulmasýndan kaynaklanmaktadýr. Ýletiþim hatalarýnýn önlenmesi için Parite ve CRC kontrolü kullanýlmaktadýr. Alýcý taraf gelen 
verinin parite(eðer varsa) ve CRC sini kontrol eder. Eðer parite yada CRC yanlýþ gelmiþse mesaj hiç gelmemiþ sayýlýr. Eðer gelen verinin formatý 
doðru olmasýna raðmen istenen fonksiyon herhangi bir nedenle gerçekleþtirilemiyor ise iþletim hatasý oluþmaktadýr. Yönetilen (Slave) bu þekilde 
hatanýn geldiðini tespit eder ise hata mesajý gönderir. Bu þekilde hatanýn gönderildiðinin anlaþýlmasý için, yönetilen (Slave), Fonksiyon kodunun en 
aðýrlýklý bitini '1' yaparak mesajý geri gönderir. Veri bölümünde ise hata kodunu gönderir. Bu þekilde yöneten (Master) hangi tip hatanýn geldiðini 
anlamýþ olur. ENDA cihazlarýnda kullanýlan hata kodlarý ve açýklamalarý aþaðýda verilmiþtir.

                                                      Modbus Hata Kodlarý

 

Mesaj Örneði :

 

Komut mesajýnda görüldüðü gibi (4A1)h = 1185  nolu Coilin bilgisi istenmiþ ancak 1185 adresli herhangi bir coil olmadýðý için 
(02) nolu hata kodu (Yanlýþ Veri  Adresi) gönderilmiþtir. 

Hata Kodu AçýklamaÝsim

Yanlýþ Fonksiyon

Yanlýþ Veri Adresi

Yanlýþ Veri Deðeri

{01} 

{02}

{03}

Slave in desteklemediði bir fonksiyon kodu gönderildiði zaman o 
fonksiyon kodunun desteklenmediðini belirtmek için bu hata kodu 
gönderilir. 

Slave in adres haritasý dýþýndaki bir bölgedeki veriye eriþilmek 
istendiði zaman o bölgede geçerli veri bulunmadýðýný belirtmek 
için bu hata  kodu gönderilir.

Belirtilen adrese gönderilen bilgi Modbus protokolü tarafýndan 
belirlenen sýnýrlarýn dýþýnda ise bu hata kodu gönderilir.

Cihaz Adres 

Fonksiyon Kodu 
Okunacak  Coillerin
Baþlangýç Adresi 

Okunacak Coil Sayýsý(N)  

MSB 

MSB 
LSB 

LSB 

Komut Mesajýnýn Yapýsý (Byte Formatýnda) 

(0A)h 

(01)h 

(04)h 
(A1)h 

(00)h 
(01)h 

Cevap Mesajýnýn Yapýsý (Byte Formatýnda) 

CRC DATA   
MSB 

LSB 

(AC)h 
(63)h 

Cihaz Adres 

Fonksiyon Kodu 

CRC DATA   
MSB 

LSB 

(0A)h 

(81)h 

(02)h 

(B0)h 
(53)h 

    Hata Kodu
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