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1. Giriş 

 

Bu dökümanda E5DC sıcaklık kontrolcüsüne modbus haberleşmesi ile CP1L-E PLC’den 

sıcaklık set değeri yazma ve aynı zamanda sıcaklık kontrolcüsünün ölçtüğü sıcaklığı 

okuma işleminin genel parametre ayarları ve plc kodları anlatılmaktadır. 

 

2. E5DC Parametre Ayarları 

 

E5DC sıcaklık kontrolcüsü modbus haberleşmede slave -köle- cihaz olarak kullanılmıştır. 

Parametrelerin ayarlanması aşağıda gösterildiği gibidir ; 

 

Yukarda gösterilmiş olan ayarlara ulaşmak için menü tuşuna (içi boş yuvarlak işaretli) 

Cn-t parametresini görene kadar basılı tutulur ve ardından menü tuşuna 3’sn den daha 

kısa süre basıldığında PSEL parametresine ulaşılır. Yukarda gösterilmiş olan diğer 

parametrelere ise PSEL görüldükten sonra döngü tuşu’na (oklu yuvarlak tuş) basılarak 

ulaşılabilir.  

Bu uygulama kullanılan parametre değerleri ; 

PSEL: Modbus 

U-No: 1 

bPS: 9.6 

LEN: 8 

Sbct :1 

PRtY: Even  

Not: “LEN” ve  “Sbct” parametresi görülmediğinde  sırasıyla 8 ve 1 olarak 

alınabilir. 
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3. CP1L-E Parametre Ayarları 

 

CP1L-E PLC’de yapılacak olan parametre ayarları tamamen slave cihazda ayarlanmış 

olan parametrelere bakılarak yapılmaktadır. Aşağıdaki şekilde PLC’de ki ayarlamalar 

sırasıyla gösterilmektedir. CP1L-E PLC’lerde mode bölümünde seçilebilen “Serial 

Gateway” modbus haberleşmesini temsil etmektedir. 3 ve 4. adımlarda gösterilen bilgiler 

E5DC de ayarlanan  “LEN” ve “Sbct” ve “PRtY” parametrelerine bakılarak girilmektedir. 

 

 

 

4. CP1L-E Modbus Özellikleri 

 

CP1L-E PLC’lerin programlanmasında  Cx-Programmer yazılımı kullanılmaktadır. 

Yazılım oluşturulurken PLC’nin modbus adreslerine bakılması gerekmektedir. “CP1L-E 

Operation Manual” dökümanı incelendiğinde, CP1L-E  PLC’lerde modbus haberleşmesi 

için ayrılan alan aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Modbus haberleşmesi için kullanılan “CP1W-CIF11” kartı PLC üzerindeki seri 

portlardan 1.sine takılı ise modbus adresleri 322*** şeklinde olmaktadır ama 2.port 

kullanılıyor ise modbus adresileri 323*** şeklinde olmaktadır. Bu dökümanda paylaşılan 

örnekte CP1W-CIF11 kartı PLC üzerinde 1.porta takılmıştır. 

 

Yukarda Gösterilen adreslerin açıklanması ;  

1- D32200   ve   D32300: Slave cihaz üzerinde ayarlanmış olan slave cihaz numarasının 

yazılması gereken adres. 

2- D32201   ve  D32301:  Yapılacak işlemin ne olduğunun belirtilmesi gereken adres. 

Fonsiyon kodları aşağıdaki gibidir ; 

 

3- D32202  ve  D32302:  Haberleşme sırasında slave cihaza kaç bayt bilgi gideceğinin 

bilgisinin girildiği adres. 

4- D32203  ve D32303:  Slave  cihaz üzerinde bilginin yazılacağı yerin girildiği adrestir. 

5- D32204 ve D32304: Yazma işlemi yapılırken yazmak istenilen değerin girildiği 

okuma işlemi yaparken ise kaç bayt veri okunacağının yazıldığı adres. 
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5. E5DC’ye Sıcaklık Set Değeri Yazma 

 

Sıcaklık set değeri yazılırken  yukarda açıklanmış olan adreslerin içi aşağıda gösterildiği 

gibi doldurulmaktadır. CP1L-E PLC’nin 1.portu kullanıldığından adresler 32200’den 

başlamaktadır. E5DC sıcaklık kontrolcüsünün haberleşme manualinden alınan bilgilerle 

beraber  yazma işlemi tamamlanmıştır. 
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- Sıcaklık kontrolcüsünde ayarlanmış olan “ U-No ” parametresine göre D32200 adresi 

1 olması gerekmektedir. 

- Yazma işlemi yapılacak olması ve aynı zamanda word  boyutunda bilgi yazılacak 

olmasından dolayı D32201 adresinde fonksiyon kodu “Tekli Register Yazma” yani 

“ #6 ” olarak seçilmistir.  

- D32202 ‘de 4 baytlık bir veri gönderileceği belirtilmiştir. 

- D32203 ‘de E5DC sıcaklık kontrolcüsünün set değerinin yazıldığı modbus adresidir.       

E5DC manualinde bulunan haberleşmede kullanılan bazı adresler aşagıdaki gibidir. 

Set değeri yazacağımız için 2043 hex adresi kullanılmıştır. 

- D32204 adresine yazılmak istenen sıcaklık değeri girilmelidir. 

    

                                                   Tablo : 1 

6. E5DC Sıcaklık Değeri Okuma  

 

O anda E5DC tarafından ölçülen ortam sıcaklığının okunması için yukarıda verilmiş 

olan adres çubuğundan PV “ Present Value ” isimli değerin adresinin (#2000) girilmesi 

gerekmektedir.  
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Modbus’ta okuma işlemleri, yazma işlemlerine göre biraz farklı gerçekleşmektedir. 

Örneğin okuma işlemlerinde okuduğumuz değer belirlediğimiz adrese değil sabit bir 

adrese atanmaktadir. Aşağıda açıklanmış olan bu durum şu şekilde açıklanabilir: 

1.port için → CP1L plc lerde okuma adresi 32250 den başlamaktadır. 

2.port için → CP1L plc lerde okuma adresi 32350 den başlamaktadır. 

Aslında bu adresler PLC’nin modbus haberleşmesinde bilgi paketini gönderdikten sonra 

aldığı cevabı içeren kısımdır ve dolayısıyla okunan değer bu adresler içerisinde saklı 

bulunmaktadır. 

Okuma işlemi için gerekli kodlar aşağıdaki gibidir. 
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- D32200 ‘de  yazma işleminde ki gibi slave cihazın node adresi yazılmıştır. 

- D32201 ‘de  okuma işlemi yapılacağı için ve aynı zamanda word boyutunda bir değer 

okunacağı için fonksiyon kodu “ Coklu Register Okuma ” yani “ #3 ” secilmiştir. 

- D32202’de gönderilen bilginin toplam bayt sayısı girilmiştir. ( D32203 ve D32204 

toplamda 4 bayt yer kaplamaktadır. )  

- D32203’de okunacak bilginin slave cihazda saklandığı alan girilmiştir. Tablodan 

(tablo 1) faydalanarak yazılmıştır.  

- D32204 adresine yazma işleminden farklı olarak okunacak bilginin ne kadar yer 

kaplayacağı yazılmıştır. PLC’nin haberleşme sonunda cevap paketi içerisinde gelen 

bilgiyi ayırt edebilmesi için kaç byte veri geleceğinin belirtildiği adres olarak 

kullanılmıştır. Yazma işleminde sıcaklık kontrolcüsüne yazıalcak değer bu adrese 

girilmekteydi. 

 

Okuma işlemi gerçekleştiğinde CP1L-E PLC’nin manualine göre okunan cevap D32254 

ve D32255 adresinde saklanmaktadır. Cevap bilgisi aşağıdaki şekilde gösterilen adreslere 

gelmektedir. 
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Okuma işleminde değerin geldiği adreslerde bilgi karışık bir düzende bulunmaktadır ve 

PLC içerisinde yazılım ile bu düzeltilip doğru değer okunabilmektedir. Aşağıda gelen 

değerlerin nasıl okunacağı anlatılmaktadır. 

MOVD komutu kullanılarak iki farklı word içinde gelen değeri tek bir word adresinde 

birleştirilebilir.  

 

 

MOVD komutu için plc’nin instruction reference manualinden detaylı inceleme 

yapılabilir. MOVD komutu daha öncede söylendiği gibi iki farklı Word de ki değerleri 

bölerek tek bir wordde toplayabilmektedir.  

- MOVD Control Word de ki  “ #210 “ ifadesinin açıklanması :  
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Yukardaki şekilde görüldüğü üzere #210 daki ilk deger yani sıfır  (0)  kaynak wordünün 

kaçıncı bayt’ından alınmaya başlanacağını belirtmektedir yani D32254  word değerinin 

ilk dijit’inden alınmaya başlanacağı belirtilmiştir.(1 Word =2 bayt=4 Dijit) ikinci ifade 

olan “1” ise  başlanılan dijitten sonra kac bayt daha alınacağını belirtmektedir yani 

yapılan bu örnekte D32254. adresten sonra  1 bayt daha alınacaktır anlamına gelmektedir. 

Daha sonra gelen “2” değeri ise Source Word den alınan değerin Destination Wort’te 

kaçıncı bayttan sonra yazılmaya başlayacağını belirtmektedir yani alınan 2 dijitlik değer 

D300 adresinde son iki digit’ine (8-15. wordler) yazılacağı belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

MOVD komutu sayesinde mavi değerler D32254 ten gelmistir kırmızı değerler ise 

D32255’ten gelmiştir. 

- MOVD komutunun ikincisindeki “#12” nin açıklanması ;, 

2 ifadesi D32255 adresinin 3.digitinden almaya baslayacağını belirtmektedir. 1 ifadesi 

ise 3.dijitten sonra kac digit daha alınacağını belirtmiştir.  

Gelen sıcaklık bilgisinin high değeri  D32254 değerinin ilk 8 bitinde saklanmaktadır ve 

sıcaklık bilgisinin low degeri ise D32255’in son 8 bitinde saklanmaktadır. Bu nedenle 

D300 adresinde low değeri D32255’ten gelen değerleri içerir ve D300 un high değeri 

ise D32254 ten gelen değerlerden oluşmaktadır. 

NOT: CP1L-E 

modbus 

aktifleştirme 

hakkında          

               

    

D32254 D32255 

15.…………...8 7……………0 15…………..8 7……………….0 

D300 

15……..12 11………..8 7………....4 3………..0 


