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Modul sPoint/RS232

•  komunikácia v sieťach LonWorks

•  LonMark kompatibilný výrobok
•  RS232 interface
•  kompaktné prevedenie s montážou na lištu

•  napájacie napätie 24 V DC
•  možnosť konfigurácie pomocou Plug-Ins

pre LonMaker for Windows

Modul pre ovládanie a monitorovanie siete
LonWorks cez sériový interface LW232 patrí
do série LonMark kompatibilných modulov
sPoint, ktoré umožňujú na báze technológie
LonWorks konštruovať distribuované
operačné siete pre riadenie technológií.
Pomocou dodávaného Plug-In software pre
LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je
možné modul ľahko nakonfigurovať na
požadované parametre. Modul obsahuje
objekt "DATALOG", ktorý po nakonfigurovaní
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pomocou dodávaného Plug-In umožňuje čítať
a zapisovať sieťové premenné cez sériový
protokol napr. z PC. Štandardne je
implementovaný protokol net0 vizualizačného
software PROMOTIC. Procesorový modul
obsahuje neuron typu 143120. Ako
transceiver je použitý typ FTT-10A pre
galvanicky oddelenú komunikáciu do
vzdialenosti až 2600 m, rýchlosť 78Kb/s.
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Zapojenie modulu

Popis modulu

Modul LW232 slúži ako interface pre
prístup k sieťovým premenným siete
LonWorks. Pomocou Plug-Ins dodávaných na
inštalačnom CD je možné nastaviť prístup
k jednotlivým sieťovým premenným cez tzv.
TAGY. Nakonfigurovaný TAG je ukazovateľ na
konkrétnu vstupnú alebo výstupnú premennú
siete a je prístupný cez sériový protokol zo
strany RS232C.

Štandardne je v module naprogramovaný
protokol net0 vizualizačného software
PROMOTIC. Po dohode je možné modul
vybaviť aj iným dohodnutým protokolom.

Modul zodpovedá definícii aplikačnej úrovne
podľa doporučení LonMark ver. 3.0.
LW232 obsahuje 1 LonMark objekt:

1x "DATALOG Object"
objekt pre zber údajov cez sériový
interface

CD dodávané s modulom obsahuje Plug-In
software, pomocou ktorého je možné
konfigurovať LonMark objekty modulu LW232
v prostredí inštalačného programu LonMaker
for Windows.

Technické údaje

parameter LW232 jednotky
výstup RS232 -
štandardný protokol net0 (PROMOTIC) -
štandardné komunikačné parametre 8 bitov, bez parity, 1 stopbit -
štandardné komunikačná rýchlosť 2 400 Bd
napájanie 24 ± 20% V DC
odber < 50 mA
izolačné napätie 1 kV
galvanické oddelenie optické -
Neuron Toshiba 143120 -
frekvencia Neuronu 10 MHz
komunikačný modul Echelon FTT-10A -
komunikačná rýchlosť 78 Kb/s
aplikačná úroveň Version 3.0 -
počet LonMark objektov 1 -
počet domén 2 -
veľkosť tabuľky adries 15 -
prevádzková teplota 0 ÷ 60 °C
skladovacia teplota -20 ÷ 80 °C
hmotnosť 125 g
rozmery 75 x 50 x 52 mm

1 sieť LonWorks 10 nepoužitý
2 sieť LonWorks 11 nepoužitý
3 Service Led 12 nepoužitý
4 Service Pin 13 TxD
5 Power Led 14 RxD
6 napájanie +24V DC 15 CTS
7 spojené so 6 16 RTS
8 napájanie –24V DC 17 GND
9 spojené s 8 18 GND
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Popis LonMark objektov

DATALOG Object

Pre prístup k reálnym sieťovým premenným používa objekt
DATALOG tagy. Definovaný tag je smerníkom na zvolenú
sieťovú premennú. Tagy je možné zadefinovať pomocou
Plug-In pre LM4W. Maximálny počet tagov pre jeden objekt
DATALOG je 200. Objekty je možné reťaziť pomocou
premenných messOUT[4] a messIN[4] až do max. 1000 tagov.

nvi_subnet premenná určená pre definíciu tagu
nvi_node premenná určená pre definíciu tagu
nvi_select premenná určená pre definíciu tagu
nvi_OK premenná určená pre definíciu tagu

messIN[4] premenná určená pre reťazenie tagov
messOUT[4] premenná určená pre reťazenie tagov

Popis protokolu net0 pre LW232

V základnej verzii modulu LW232 je implementovaný protokol net0 systému PROMOTIC
v nesieťovej verzii. Podrobný popis tohto protokolu môžete nájsť v dokumentácii vizualizačného
systému PROMOTIC.

Štruktúra správy:
STX [0x02] začiatok správy
CMD [0x00]
NCO [0x20]
DATA prenášané byty
ETX [0x03] koniec správy
SUM kontrolná suma

DATA a SUM môžu byť akékoľvek hodnoty okrem:
STX [0x02]
ETX [0x03]
ACK [0x06]
DLE [0x10]
NAK [0x15]

Ak by prenášané dáta alebo suma nadobudli niektorú z týchto hodnôt, potom sa zakóduje
nasledujúcim spôsobom: [X] --> [DLE] + [X+0x80]
Napríklad byte 0x02 sa prenesie ako dvojica 0x10, 0x82. Protokol má premenlivú celkovú dĺžku
správy.
Prenášané údaje v poli DATA majú nasledujúci formát pre čítanie a zápis sieťových premenných
(NV-network variable):

Čítanie tagu:
PC: <STX><0x00><0x20><tagLow><tagHigh><ETX><SUM>
node: <STX><0x00><0x20><0x00><valLow><valHigh><ETX><SUM>
alebo pri chybe: <STX><0x00><0x20><0x01><errLow><errHigh><ETX><SUM>

Zápis tagu:
PC: <STX><0x00><0x22><tagLow><tagHigh><valLow><valHigh><ETX><SUM>
node: <STX><0x00><0x20><0x00><0x00><0x00><ETX><SUM>
alebo pri chybe: <STX><0x00><0x20><0x01><errLow><errHigh><ETX><SUM>

Kontrolná suma sa vypočítava  ako matematické XOR všetkých bytov správy okrem <STX> a <ETX>
nad hodnotami, ktoré ešte nie sú zakódované pomocou znaku DLE.
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Vysvetlenie kódov:

STX - 0x02
ETX - 0x03
tagLow - číslo tagu dolný byte
tagHigh - číslo tagu horný byte
valLow - hodnota dolný byte
valHigh - hodnota horný byte
errLow, errHigh - kód chyby
SUM - kontrolná suma

Chybové kódy:

0x0080 - prvý znak nie je STX
0x0081 - zlá kontrolná suma
0x0083 - chyba pri čítaní NV
0x0084 - chyba pri zápise NV
0x0085 - Slave neodpovedá
0x0086 - nedefinovaný tag
0x0087 - dĺžka NV je nesprávna
0x0088 - chyba kódu

Inicializáciu alebo zmenu tagov je možné vykonať pomocou Plug-Ins pre LM4W. Kliknutím na
ikonu objektu DATALOG sa na monitore objaví okno, pomocou ktorého je možné:

1, nalistovať TAG, ktorý chceme definovať alebo zmeniť
2, v nalistovanom TAGU zapísať riadok COMMENT pre ľahšiu identifikáciu TAGU v budúcnosti
3, v nalistovanom TAGU zadefinovať priradenú sieťovú premennú postupným kliknutím na

Devices (ľavý listbox), LonMark Objects (stredný listbox) a Network Variables (pravý listbox).
Po kliknutí na Network Variables sa nalistovaný TAG automaticky inkrementuje.

4, Vytvorený zoznam TAGOV je možné uložiť na disk, prečítať z disku alebo vytlačiť.
5, Zoznam TAGOV je možné preniesť do nodu LW232 pomocou tlačidla DOWNLOAD.

(Sieť musí byť pripojená a ONLINE)

Zoznam TAGOV nie je implementovaný pomocou konfiguračných parametrov LonMark a preto sa
musí po prípadnej operácii REPLACE preniesť do nodu znovu operáciou DOWNLOAD.

Echelon, LonTalk, LonWorks, Neuron, LonBuilder, LonManager are registered trademarks of Echelon Corporation

 2001   SAMO Automation s.r.o. Prešov
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