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CIO1   MODUŁ WEJ
� �

-WYJ � �  DWUSTANOWYCH
STEROWANYCH SIECI �  MODBUS

Opis działania:

Moduł CIO1 posiada w zale� no� ci od zamówienia
do 4 wej� 	  i do 3 wyj
 �  dwustanowych.

Wszystkie wej� cia i wyj cia s�  w pełni
odseparowane galwanicznie od zasilania i sieci
MODBUS. Wyj� cia dwustanowe modułu wymagaj�
osobnego zasilania. W zale� no� ci od jego napi� cia (Uz),
które mo� e si�  zawiera�  w granicach 5÷80VDC
otrzymujemy wyj� cia dwustanowe 0-Uz. Takie
rozwi� zanie sprawia, � e moduł jest bardzo uniwersalny
i ko� cowy u� ytkownik mo� e sam dostosowa�  wyj � cia do
swoich potrzeb. Moduł posiada wspóln�  mas  dla wej! "
i wyj # $ .

Dodatkowo moduł mo% na zaprogramowa&  jako
sterownik silnika krokowego lub czytnik enkodera
impulsowego.

Moduł jest przeznaczony do zdalnej kontroli
i sterowania prostych urz' dze(  wykonawczych
(kontrolki, styczniki itp.) lub mo) e zosta*  wykorzystany
do sterowania silnikiem krokowym i do wyznaczania
poło+ enia z enkodera impulsowego.

Dzi, ki hermetycznej obudowie moduł mo- e
pracowa.  na zewn/ trz pomieszcze0 . Jest on
przystosowany do zasilania z zewn1 trznego 2 ródła
napi3 cia stałego, którego warto4 5  powinna zawiera6  si7
w granicach od 10V do 30V.

Moduł posiada wbudowane zabezpieczenie przed
odwrotn8  polaryzacj9  zasilania oraz wbudowany zestaw

elementów przeciw przepi: ciowych chroni; cych go od
przepi< =  powstałych na magistrali RS485/RS422.

Sygnalizacja:

Moduł posiada zielon>  diod?  LED
sygnalizuj@ cA  podanie napiB cia zasilania i poprawnoC D
pracy układu mikroprocesorowego oraz po jednej
zielonej diodzie na kaE de wejF cie i wyjG cie dwustanowe.

Dane techniczne:

Ilo H I  wejJ K  dwustanowych: do 3
Ilo L M  wyj N O  dwustanowych: do 4
Zasilanie: 10÷30VDC
Pobór prP du: 80mA
Sterowanie:    MODBUS
Interfejs cyfrowy : RS232 lub RS485
Protokół: MODBUS RTU
Adres urzQ dzenia: ustawiany 1÷255
PrR dkoS T  transmisji: 2400, 4800, 9600,

19200, 28800,
57600 kbit/s

Maksymalny zasiU g: 1200m. (RS485)
15m. (RS232).

StopieV  ochrony obudowy: IP65
Temperatura pracy: 0÷80°C

Parametry wejW X  dwustanowych:
Zakres napiY Z  wej[ ciowych*: 0÷35V
Punkt przeł\ czenia*: 12V
Pr] d weĵ ciowy: 28mA
Zabezpieczenie przepi_ ciowe: tak
Parametry wyj ` a  dwustanowych:
Zasilanie wyjb c : 5÷80VDC
Zakres napid e  wyj f ciowych: od 0 do napig cia

zasilajh cego
Pri d wyjj ciowy: do 0.5A
Zabezpieczenie przecik l eniowe: tak
Zabezpieczenie przepim ciowe: tak

* na n yczenie wykonujemy wejo cia o innych zakresach
pomiarowych oraz na napip cie zmienne.

Wymiary obudowy:

Moduł zamontowano w obudowie z szarego
poliestru.

Wymiary obudowy:
Głq bokor s  (A): 57mm
Szerokot u  (B): 82mm
Wysokov w : (C): 80mm
W x ciankach obudowy zamontowane sy  dwie dławnice
do wyprowadzenia przewodów.
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 Rozmieszczenie wyprowadze{ :

Wyprowadzenia na listwach wewn| trznych:

0V     – ujemny zacisk zasilania;
24V   – dodatni zacisk zasilania;
A   – dodatnia linia danych (RS485) lub nadajnik

(RS323);
B   – ujemna linia danych (RS485) lub odbiornik

(RS232);
Uz+    – zasilanie wyj} ~  cyfrowych;
Uz-     – masa wej� �  i wyj � �  cyfrowych;
I0 ÷÷÷÷ I2 – wej� cia cyfrowe;
O0 ÷÷÷÷ O3 – wyj� cia cyfrowe;
NC-     – rezerwa;

Zamawianie:

CIO1-3-4-1

   1 – interfejs RS232
  2 – interfejs RS485

              4 – ilo� �  wyj � �  cyfrowych:
           3 – ilo� �  wej� �  cyfrowych:

Dla powy� szego przykładu kod oznacza moduł
3 wej� �  i 4 wyj� �  dwustanowych z interfejsem RS232.

Komunikacja:

W module zaimplementowany jest protokół
MODBUS RTU. Moduł działa wył� cznie jako urz� dzenie
typu slave, tj. mo� e tylko odpowiada�  na odbierane
komendy i nie jest w stanie sam zainicjowa�  transakcji.
 Akceptowane s�  trzy komendy:
− odczyt rejestrów (funkcja 3);
− zapis pojedynczego rejestru (funkcja 6);
− identyfikacja urz� dzenia (funkcja 17).

Funkcja identyfikacji.
Funkcja zwraca w odpowiedzi unikalny kod

urz� dzenia. Przykładow�  transakcj�  zapytania dla
urz� dzenia o adresie 05 przedstawiono poni� ej (wszystkie
warto� ci w hex):
Master: 05 11 C2 EC
CIO1: 05 11 04 34 FF FA 7D
W tym przykładzie jednostka master wysyła zapytanie:

Opis pola Przykład
Adres urz� dzenia 05
Funkcja 11 – zapytanie o typ urz.
CRC (2 bajty) C2 EC

Moduł odpowiada:

Opis pola Przykład
Adres urz  dzenia 05
Funkcja 11 – zapytanie o typ urz.
Kod specyfikacji nr 1 04 – moduł CIO1
Kod specyfikacji nr 2 34 – górna cz¡ ¢ £  bajtu =

ilo ¤ ¥  wej¦ § , dolna cz̈ © ª
bajtu = ilo« ¬  wyj  ®  modułu

Kod specyfikacji nr 3 FF – rezerwa
CRC (2 bajty) FA 7D

Odczyt rejestrów.
Funkcja zwraca w odpowiedzi warto¯ °

odczytanych rejestrów, a w szczególno± ci warto² ³
rejestru wyj́ µ  i wej¶ ·  cyfrowych.

Przykładow̧ transakcj¹  odczytu rejestrów dla
urzº dzenia o adresie 05 przedstawiono poni» ej (wszystkie
warto¼ ci w hex):
Master: 05 03 00 3E 00 02 A4 43
CIO1: 05 03 04 02 01 03 FF AF 3B
W tym przykładzie jednostka master wysyła zapytanie:

Opis pola Przykład
Adres urz½ dzenia 05
Funkcja 03 – odczyt rejestrów
Adres pierwszego rejestru
(2bajty)

00 3E – adres rejestrów
wej¾ ¿  i wyj À Á
00 3F – adres rejestru
pamiÂ ciowego

Ilo Ã Ä  rejestrów do odczytu
(2 bajty)

00 02 – dwa rejestry

CRC (2 bajty) A4 43

Moduł odpowiada:
Opis pola Przykład

Adres urzÅ dzenia 05

Funkcja 03 - odczyt rejestrów
Ilo Æ Ç  odczytanych bajtów 04 – czyli cztery bajty
ZawartoÈ É  rejestru 003E 02 01 –

górny bajt = stan wejÊ Ë
02(hex)=00000010(bin)
czyli stan wysoki na
wejÌ ciu I1
dolny bajt = stan wyjÍ Î
01(hex)=00000001(bin)
czyli stan wysoki na
wejÏ ciu O0
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ZawartoÑ Ò  rejestru 003F 03 FF –
górny bajt = rejestr
pamiÓ ciowy – jeÔ li wystÕ pi
zmiana wartoÖ ci wej× Ø
pomiÙ dzy kolejnymi
odczytami w odpowiednich
bitach rejestru
pamiÚ ciowego
zatrzaskiwane sÛ  „jedynki”.
03(hex)=00000011(bin)
czyli od ostatniego odczytu
wystÜ piła zmiana na
wejÝ ciach I1 i I0

CRC (2 bajty) AF 3B

Zapis rejestrów.
Funkcja powoduje zmianÞ  wyj ß à  cyfrowych.
Przykładowá  transakcjâ  zapisu rejestrów dla

urzã dzenia o adresie 05 przedstawiono poniä ej (wszystkie
wartoå ci w hex):
Master: 05 06 00 3E 00 05 29 81
CIO1: 05 06 00 3E 00 05 29 81
W tym przykładzie jednostka master wysyła komendæ :

Opis pola Przykład
Adres urzç dzenia 05
Funkcja 06 – zapis rejestrów
Adres rejestru (2bajty) 00 3E – adres rejestru

wejè é  i wyj ê ë
Wartoì í  do zapisu (2 bajty) 00 05 – zapisaî  moï na

tylko dolny bajt
odpowiadajð cy rejestrowi
wyj ñ ò

CRC (2 bajty) 29 81

Moduł odpowiada:
Opis pola Przykład

Adres urzó dzenia 05

Funkcja 06 – zapis rejestrów
Adres rejestru (2bajty) 00 3E – adres rejestru

wejô õ  i wyj ö ÷
Wartoø ù  zapisana (2 bajty) 00 05 – zapisaú  moû na

tylko dolny bajt
odpowiadajü cy rejestrowi
wyj ý þ .
05(hex)=00001001(bin)
czyli stan wysoki na
wyj ÿ ciach O0 i O3

CRC (2 bajty) 29 81

Na � yczenie udost� pniamy opisy rejestrów
konfiguracyjnych urz� dzenia.

Uwaga: Na stronie internetowej firmy Elbit
dost� pne s�  programy, za pomoc�  których mo� na
skontrolowa�  działanie modułu i dokona�  zmiany
parametrów (adresu, cz	 stotliwo
 ci transmisji, rodzaju
wyj � �  i wej �  itd.).  Program MBUS.EXE.

Okno konfiguracyjne dla tego modułu wygl� da
nast� puj� co:

Sterownik silnika krokowego:

W module zaimplementowany jest driver
(sterownik) umo� liwiaj � cy sterowanie silnikiem
krokowym dwufazowym w dowolnym układzie poł� cze� .
Po uaktywnieniu go nie ma mo� liwo � ci sterowania
bezpo� redniego wyj� ciami cyfrowymi. Sterowanie polega
na podaniu okresu mi� dzy kolejnymi zmianami stanów
(co odpowiada szybko� ci silnika) oraz ilo� ci kroków do
wykonania (co odpowiada długo� ci ruchu), a driver sam
wylicza odpowiednie nastawy zgodnie
z zadeklarowanym algorytmem ruchu.

W module mo� na zadeklarowa�  nast puj! ce
algorytmy sterowania:
− "1/2" A1B1 A2B1 A2B2 A1B2 ...
− "3/4" A1A2B1 A2B1B2 A1A2B2 A1B1B2 ...
− "3/8" A1B1 B1 A2B1 A2 A2B2 B2 A1B2 A1  ...
Mo" na tak# e wybra$  opcj%  wył& czania sterowania po
zako' czeniu ruchu (np. dla układów samohamownych).
Powy( sze parametry oraz okres zmian s)  zapami* tywane
w wewn+ trznej nieulotnej pami, ci modułu i nie
wymagaj-  ponownego ustawienia po wł. czeniu zasilania.

Okres czasu pomi/ dzy zmianami stanów mo0 na
zmienia1  poprzez zapis do rejestru 0022hex. Okres zmian
podaje si2  w milisekundach i mo3 e si4  zawiera5
w przedziale od 1 do 255ms. Przykładowa transakcja
zapisu okresu 1ms do urz6 dzenia o adresie 2 wygl7 da
nast8 puj9 co:
T-> 02 06 00 22 00 01 E8 33  R<- 02 06 00 22 00 01 E8
33
Aby silnik wykonał okre: lony ruch wystarczy
zadeklarowa;  ilo < =  kroków do wykonania. Dokonuje si>
tego poprzez zapis do rejestru 0020hex. liczby kroków
(liczba ze znakiem). Ilo? @  kroków moA na podaB
w granicach –32768..32767.
Przykładowa transakcja zadeklarowania ruchu złoC onego
ze 100 kroków do urzD dzenia o adresie 2 wyglE da
nastF pujG co:
T-> 02 06 00 20 00 64 89 D8  R<- 02 06 00 20 00 64 89
D8
Przykładowa transakcja zadeklarowania ruchu złoH onego
ze 100 kroków w odwrotnym kierunku do tego samego
urzI dzenia wyglJ da nastK pujL co:
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T-> 02 06 00 20 FF 9C C9 AA  R<- 02 06 00 20 FF 9C
C9 AA

Sam moduł jest w stanie wysterowaN  tylko
niewielkie silniczki o prO dzie fazowym do 0.5A, ale
istnieje moP liwo Q R  prostego zwiS kszenia prT du
obciU V enia przy wykorzystaniu przekaW ników
półprzewodnikowych (opis w schematach
aplikacyjnych).

Przy włX czonym interfejsie silnika krokowego
poszczególnym wyjY ciom odpowiadajZ  nast[ puj\ ce
uzwojenia silnika:
− O0 – A1;
− O1 – A2;
− O2 – B1;
− O3 – B2.
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Schematy aplikacyjne układu:

Sposób podł^ czenia modułu do pracy na magistrali RS232:

Sposób podł_ czenia modułów do pracy na magistrali dwuprzewodowej w układzie RS485:

Sposób podł` czenia układu dla jednego a ródła zasilania (bez wykorzystania separacji galwanicznej wejb c -wyj d e  i zasilania):

Sposób podłf czenia układu dla dwóch g ródeł zasilania, oddzielnie dla zasilania układu i oddzielnie dla zasilania elementów
wykonawczych i wejh i  cyfrowych (z wykorzystaniem pełnej separacji galwanicznej):
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Sposób zwik kszenia prl du wyjm ciowego z wyjn cia modułu:

Sposób podło czenie małego silnika krokowego w układzie 5-cio przewodowym, bez rozdzielania zasilania:


