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Instrukcja użytkownika iMod

Wersja
Wersja
dokumentu Data utworzenia Zmiany

2.1.1 23.08.2013
Wersja druga rozszerzona (opis ReadOnly, WriteOnly oraz FullAccess, wykonanie
SNMP Source-channel za pomocą SDK/API, force w access channel, przesunięcie
w adresowaniu modbusowym)

2.1.0 21.08.2012 Wersja druga rozszerzona (drzewo XML - możliwe elementy konfiguracji,
uzupełniony rozdział F.A.Q.)

2.0.0 01.05.2012 Wersja druga

1.1.0 01.06.2011 Wersja bazowa rozszerzona (1wire, Mbus, Rozdział WWW, Podstawowe Komendy,
Tutorial XML, Dodane rozdział 8., Dodatek A, Dodatek B, Dodatek C)

1.0.0 21.04.2010 Wersja bazowa

Do pracy z urządzeniem warto zapoznać się również z dokumentami:

Instrukcja NPE1.
Instrukcja NxDynamics2.

W przypadku potrzeby dodatkowych informacji, bądź znalezienia nieścisłości w dokumentacji, należy skorzystać z portalu do
wsparcia technicznego TechBase Support w celu dokonania zgłoszenia.

Z powodu licznych prośb o wcześniejsze opublikowanie nowej dokumentacji, została
udostęniona wersja pre-release. Oznacza to, iż poniższa zawartość nie jest oficjalną
dokuemntacją techniczną,  a może być rozpatrywana jedynie jako źródło informacji
pomocniczych. TechBase SA zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości poniższego
dokumentu bez powiadomienia.

http://www.a2s.pl/products/npe/pdf/NPE-instrukcja_PZA2S.pdf
http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://support.techbase.eu
http://www.techbase.eu
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http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:toc
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:quickstart
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:wprowadzenie
http://morena.homeip.net/doku.php?id=npeimod:opis_zlacz_i_connectorow
http://morena.homeip.net/doku.php?id=npeimod:konfiguracja_urzadzenia_npe
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:start_z_platforma_imod
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:budowa_pliku_konfiguracyjnego
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:imod_-_modbus_gateway_router_proxy
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:one-wire
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:mbus
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:skrypt_jako_zrodlo_danych
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:komunikacja_zdarzeniowa
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:wizualizacja_www
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:rejestracja_danych
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:snmp
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:imod_sdk
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:plc_jezyk_drabinkowy
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:f.a.q
http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:dodatki
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:tutoriale_xml
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:scale_values_from_analog_inputs_imod:xml
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:mozliwe_elementy_konfiguracji_xml
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:przydatne_narzedzia_i_komendy
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:akcesoria
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:instrukcja_trm
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QuickStart
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Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Zasilacz1.
Do podłączenia urządzenia należy przygotować zasilacz zgodny ze specyfikacją, tj. o parametrach min.: 12VDC 1000 mA.
Zalecany jest zasilacz DN-20-24.
Kabel sieciowy ze złączem RJ452.
Kabel sieciowy zostanie wykorzystany do podłączenia urządzenia do lokalnej sieci LAN z dostępem do Internetu bądź
bezpośredniego połączenia z komputerem.
Aplikacja SearchNPE3.
Na komputerze powinna zostać zainstalowana aplikacja SearchNPE, która umożliwia wykrywanie urządzeń iMod\NPE w
sieci.

http://www.a2s.pl/dn-20-24-p-6170.html
http://www.a2s.pl/products/npe/SearchNPE_PZA2S.zip
http://www.a2s.pl/products/npe/SearchNPE_PZA2S.zip
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Podłączenie urządzenia
 Pierwszym krokiem jest podłączenie źródła zasilania do urządzenia.

Następnie podłącz urządzenie za pomocą przewodu sieciowego do komputera lub lokalnej sieci LAN.

Sposób 1. Podłączenie bezpośrednie

Bezpośrednie połączenie pomiędzy komputerem a urządzeniem wymaga dodatkowej konfiguracji interfejsu sieciowego.
Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do komputera za pomocą kabla sieciowego Ethernet.

Urządzenie automatycznie wykrywa typ kabla połączeniowego, dzięki czemu można
stosować zarówno kable krosowane oraz standardowe.
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Konfiguracja IP komputera
Aby nawiązać połączenie należy odpowiednio skonfigurować IP komputera. Powinien znajdować się on w tej samej podsieci
co urządzenie. Podsieć, do której podłączony jest komputer (oraz urządzenie), definiują dwa parametry:

adres IP komputera●

maska podsieci●

Interfejs Ethernetowy w urządzeniu posiada następującą domyślną konfiguracje:

Adres IP: 192.168.0.101●

Maska podsieci: 255.255.255.0●

Tę informację wykorzystasz w następnym kroku.

Domyślne wartości tych parametrów dla urządzenia podano powyżej zakładając, że nie zostały one zmienione. Konfigurację
IP na komputerze należy ustawić w następujący sposób:

Adres IP: 192.168.0.105●

Maska podsieci: 255.255.255.0●

Po powyższych modyfikacjach ustawień sieciowych komputera będziesz miał możliwość nawiązania komunikacji z
urządzeniem iMod/NPE.
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Sposób 2. Podłączenie w lokalnej sieci LAN

Inną możliwością jest podłączenie urządzenia do lokalnej sieci LAN. Jeżeli router w sieci ma aktywną usługę DHCP,
urządzenie po uruchomieniu zostanie przypisane do losowego adresu IP. W celu ułatwienia wyszukiwania przydzielonych
adresów do urządzeń w sieci lokalnej stworzona została aplikacja SearchNPE.

Po uruchomieniu uprzednio zainstalowanej aplikacji pojawi się okno wyszukiwania:

http://www.a2s.pl/products/npe/SearchNPE_PZA2S.zip
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Przed wyszukiwaniem należy dostosować zakres adresów na domyślny w sieci lokalnej. Przykładowo dla adresów sieci
192.168.5.x należy wpisać 192.168.5.*

Proces przeszukiwania sieci uruchamia się za pomocą przycisku Search
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Połączenie telnetowe
 W przypadku gdy znamy już adres IP urządzenia, można nawiązać połączenie telnetowe w celu rozpoczęcia konfiguracji i
pracy z urządzeniem.

W systemie Windows 7 należy tę usługę doinstalować ręcznie

Wpisz w wierszu poleceń telnet adresIP●

Pojawi się następujący ekran●

Aby się zalogować należy podać login i hasło. Domyślne wartości to

Login: user●

Hasło: user●

Wpisywane hasło nie jest w żaden sposób widoczne na ekranie monitora.

Aby uzyskać uprawnienia administratora, należy użyć komendy su●

Domyślne hasło to: techbase
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Sprawdzenie wersji firmware
 Wsparcie techniczne obejmuje wyłącznie najnowsze wersje oprogramowania. Dlatego po pierwszym uruchomieniu zalecane
jest sprawdzenie aktualnej wersji firmware oraz zainstalowanych pakietów.

W tym celu należy wykonać komendę softmgr update firmware●

Polecenie sprawdzi czy jest dostępna nowsza wersja firmware oraz w razie potrzeby dokona jej aktualizacji wraz z
aktualizacją podstawowych pakietów.

Po aktualizacji firmware wymagany jest restart urządzenia za pomoca komendy reboot

Aktualizacja pakietów

Aby sprawdzić czy urządzenie posiada aktywne pakiety oprogramowania należy zalogować się na interfejs NXDynamics●

(pre-instalowana wersja trial 30-o dniowa) wpisując w adres URL przeglądarki: IPUrządzenia/nx

http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
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Po zalogowaniu, należy przejść do zakładki Services a następnie sprawdzić dostępne aktualizacje za pomocą przycisku●

Check Updates

Jeśli któreś pakiety posiadają możliwość aktualizacji, należy jej dokonać za pomocą opcji update●
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Wprowadzenie

O dokumencie
 Niniejsza dokumentacja dotyczy konfiguracji urządzenia iMod.

Wersje urządzeń

Funkcjonalność iMod w całości zależy od konfiguracji urządzenia. Przykłady bardzo prostych konfiguracji, które mogą być
dostosowane przez użytkownika opisane są w rozdziale Start z platformą iMod. W dalszej części dokumentacji kiedy
używamy słowa urządzenie mamy na myśli urządzenie oparte o platformę iMod. Niektóre zasoby sprzętowe urządzenia jak
np. wbudowany modem GSM/GPRS występują tylko w niektórych wersjach urządzenia – dlatego w tych miejscach użyto
gwiazdki*. Oznacza to, że opisywana funkcjonalność ma zastosowanie tylko w niektórych wersjach urządzania.

Najnowsza wersja dokumentacji

iMod jest produktem dynamicznie rozwijanym. Dzięki temu mogą Państwo otrzymać nowe funkcjonalności w urządzeniu,
poprzez aktualizację oprogramowania. Wraz z każdą aktualizacją oprogramowania pojawia się nowa wersja dokumentacji.

Najnowsza wersja dokumentu znajduje się na stronie www.a2s.pl lub na serwerze ftp:

Host: ftp.a2s.pl
Login: npe_imod@ftp.a2s.pl
Pass: npe_1m0d

O urządzeniu

iMod to moduł telemetryczny w którym zastosowano innowacyjne podejście oparte na ideologii trzech kanałów:

kanał źródła danych (source-channel)●

kanał dostępu do danych (access-channel)●

kanał informacji (message-channel)●

Cała logika działania urządzenia opisana jest w jednym pliku opisowym – MainConfig.xml

Strukturę systemową urządzenia przedstawia następujący schemat:

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:start_z_platforma_imod
http://www.a2s.pl
ftp://ftp.a2s.pl
http://ftp.a2s.pl
http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:mainconfig.xml
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O systemie NPE
 Jak wspomniano wcześniej platforma działa w oparciu o urządzenie NPE. Oznacza to, że za pomocą dostępu terminalowego
możliwa jest administracja urządzeniem w sposób zgodny z innymi urządzeniami, czy komputerami opartymi o system Linux.
Z poziomu systemu NPE możliwy jest bezpośredni dostęp do zasobów sprzętowych urządzenia.

Szczegółowy opis systemu NPE oraz systemu Linux wykracza poza zakres bieżącego
dokumentu. Dodatkowe informacje:
- Instrukcja NPE
- Instrukcja NxDynamics

http://www.a2s.pl/products/npe/pdf/NPE-instrukcja_PZA2S.pdf
http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
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Opis Złącz
 Platforma iMod powstała w oparciu o urządzenie NPE.

NPE posiada dwa złącza śrubowe (C1, C2) oraz panel przedni. Na panelu przednim są umieszczone dwa przyciski
monostabilne obok diod sygnalizujących pracę urządzenia. Dodatkowo dostępny jest szereg interfejsów przedstawionych na
poniższym schemacie.

Opis wyprowadzeń

Nazwa elementu Opis
Connector 1 Złącze numer 1 (14 pin)
Connector 2 Złącze numer 2 (16 pin)
Sim card slot Slot na kartę SIM
SD Card Slot Slot na kartę SD/MMC
Ethernet port Gniazdo RJ45
Antenna Wejście antenowe GPRS
Power LED (PWR) Dioda sygnalizująca zasilanie
User LED (USR) Dioda do dyspozycji użytkownika
Status LED (RDY) Dioda statusu pracy urządzenia
GPRS LED Dioda statusu połączenia GPRS
Modem LED (GSM) Dioda stanu komunikacji z wewnętrznym modemem
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Opis złącza śrubowego 1. (C1)

Numer pinu Oznaczenie Opis
1 VCC (+) Plus zasilania [12-30VDC, min. 1000mA]
2 GND (-) Minus zasilania
3 CWD Zacisk diod zabezpieczających wyjścia tranzystorowe

4 PO4 Wyjście cyfrowe Open Collector (24V DC 500mA)
Przekaźnik w modelach z literą 'R' w nazwie (230VAC, 1000mA)

5 PO3 Wyjście cyfrowe Open Collector (24V DC 500mA)
Przekaźnik w modelach z literą 'R' w nazwie (230VAC, 1000mA)

6 PO2 Wyjście cyfrowe Open Collector (24V DC 500mA)
Przekaźnik w modelach z literą 'R' w nazwie (230VAC, 1000mA)

7 PO1 Wyjście cyfrowe Open Collector (24V DC 500mA)
Przekaźnik w modelach z literą 'R' w nazwie (230VAC, 1000mA)

8 DO2 Wyjście cyfrowe Open Collector (24V DC 500mA)
9 DO1 Wyjście cyfrowe Open Collector (24V DC 500mA)

10 TX1 1. Port Szeregowy RS-232 - Transmit data (com0)
11 RX1 1. Port Szeregowy RS-232 - Receive data (com0)
12 GND Wspólna masa portu szeregowego
13 TX3 3. Port Szeregowy RS-232 - Transmit data (com2)
14 RX3 3. Port Szeregowy RS-232 - Receive data (com2)

W konfiguracji iMod'a porty szeregowe definiuje się odpowiednio 'com0'(RX1/TX1) oraz
'com2'(RX3/TX3).
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Opis złącza śrubowego 2. (C2)

Numer pinu Oznaczenie Opis
1 B (+) Port szeregowy RS-485 (com3)
2 A (-) Port szeregowy RS-485 (com3)
3 GND Masa
4 DI1 Wejście cyfrowe
5 DI2 Wejście cyfrowe
6 DI3 Wejście cyfrowe
7 DI4 Wejście cyfrowe
8 DI5 Wejście cyfrowe z funkcją przerwaniową
9 DI6 Wejście cyfrowe z funkcją przerwaniową

10 DI7 Wejście cyfrowe z funkcją przerwaniową
11 DIW Wejście cyfrowe z funkcją przerwaniową lub interfejs 1Wire
12 GND Masa
13 AI1 Wejście analogowe 0-10VDC
14 AI2 Wejście analogowe 0-10VDC
15 AI3 Wejście analogowe 0-10VDC
16 AIV Wejście analogowe 0-10VDC

Zobacz F.A.Q.  jeśli  chcesz  się  dowiedzieć  więcej  na temat  podłączeń do zasobów
sprzętowych.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:f.a.q
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Konfiguracja urządzenia (NPE)
 Urządzenie oparte o platformę iMod konfiguruje się za pomocą dwóch plików konfiguracyjnych.

Plik (/mnt/mtd) syscfg odpowiada za opcje startowe urządzenia systemu NPE. Ta konfiguracja zwana jest dalej1.
Konfiguracją Startową.
Plik (/mnt/mtd/iMod/config)MainConfig.xml odpowiada za konfigurację aplikacji iMod. W dalszej części zwanej Konfiguracją2.
Aplikacji.

Aby nowa konfiguracja została wczytana, wymagany jest restart platformy iMod. Można
to zrealizować stosując  polecenie   imod start   z  konsoli  lub z  poziomu interfejsu
NxDynamics.

Konfiguracja bazowa (syscfg)
 Plik konfiguracji startowej ma postać pliku tekstowego o formacie typu:

Parametr=Wartość●

Niedozwolone jest umieszczanie spacji pomiędzy znakiem '=' a tekstem. Nie należy
również stosować cudzysłowów np. „Wartość”.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=npeimod:syscfg
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:mainconfig.xml
http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
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Nazwa parametru Opis Domyślna wartość

HOST_NAME Parametr określający między innymi nazwę zachęty podczas powitania do
logowania. Nie dopuszcza się stosowania białych znaków. techbase

HOST_IP IP urządzenia jeśli nie uzyska adresu z usługi DHCP 192.168.0.101
GW_IP Brama sieciowa urządzenia 192.168.0.1
NET_MASK Maska podsieci 255.255.255.0
HOST_MAC Mac adres urządzenia 18:83:C4:04:XX:XX
ETH_DNS_1 Adres DNS jeśli urządzenie nie otrzyma z routera. 8.8.8.8
ETH_DNS_2 Drugi adres DNS jeśli urządzenie nie otrzyma go z routera <brak>

RTC_RESTORE Zmienna definiująca czy czas po starcie urządzenia ma być zsynchrozniowany
z układem RTC Y

OUT_RESTORE Zmienna definiująca czy stan wyjść cyfrowych po starcie urządzenia ma zostać
przywrócony. Y

DEFAULT_ROUTE Zmienna określająca domyślny routing ETH
START_CONSOLE Uruchomienie konsoli systemowej na porcie szeregowym COM0 (/dev/ttyS0) N
START_BLINK Sygnalizacja pracy systemu NPE na diodzie RDY N
START_DHCP Pobranie adresu IP z routera Y
START_FTP Zmienna definiująca czy wraz z urządzeniem ma startować serwer FTP Y
START_TELNET Zmienn definiująca start serwera telnetowego Y
START_SNMP Zmienna definiująca czy wraz z urządzeniem czy ma startować serwer SNMP N
START_SMS Zmienna definiująca czy serwer SMS ma startować wraz z urządzeniem. Y

START_NPESRV Usługa pomagająca odnaleźć urządzenie w sieci za pomocą aplikacji
SearchNPE Y

START_INITSRV Zmienna definiująca ładowanie skryptów startowych z katalogu
/mnt/mtd/init.srv Y

START_APACHE Zmienna definiująca automatyczny start serwera WWW Y
START_POSTGRESQL Zmienna definiująca automatyczny start serwera PSQL Y
START_SSH Zmienna definiująca automatyczny start serwera SSH Y
VPN_SERVER Zmienna definiująca adres serwera VPN 10.8.0.1

Niektóre komponenty takie jak VPN, SSH czy obsługa PostgreSQL nie są domyślnie
instalowane  na  urządzeniu.  Wymagają  one  doisntalowania  za  pomocą  menadżera
pakietów (softmgr).

http://www.a2s.pl/products/npe/SearchNPE_PZA2S.zip
http://www.a2s.pl/pl/imod-function:-psql-event-a-2272.html
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Konfiguracja usług startowych (initsrv)
 Uruchamianie pakietów dedykowanych dla systemu NPE wykorzystuje mechanizm initsrv, który umożliwia uruchamianie
pakietów w odpowiedniej kolejności.

Zarządzanie uruchamianymi pakietami
Podczas uruchamiania systemu wykonywane są wszystkie skrypty z katalogu  /mnt/mtd/initsrv , których nazwy zgodne są z
przyjętą konwencją. Jeżeli zależy nam na wyłączeniu poszczególnych skryptów z autostartu, należy jedynie zmienić ich
nazwę - najlepiej dodać dowolny przedrostek '_'.

Przykładowo można wykorzystać polecenie mv

mv S600apache.sh _S600apache.sh

Po wykonaniu tego polecenia i zrestartowaniu urządzenia pakiet Apache nie zostanie uruchomiony.

Kolejność uruchamiania
Podczas instalacji poszczególnych aplikacji w katalogu  /mnt/mtd/initsrv  tworzone są skrypty o ściśle określonej nazwie,
które wykorzystuje się podczas startu urządzenia. Nazwa skryptów tworzona jest w konwencji S[1-9999]pakiet, której numer
1-9999 oznacza kolejność uruchomienia skryptów.

Nie zalecane jest modyfikowanie kolejności domyślnie przydzielonej do pakietów.

Jak dodać własną aplikacje do autostartu
Dodawanie własnych aplikacji, które będą uruchamiane przy starcie systemu polega na utworzeniu skryptów w katalogu
/mnt/mtd/initsrv/ o określonej nazwie (zgodnej z konwencją kolejności uruchamiania). Następnie należy nadać prawa do
uruchomienia (komendą chmod +x).

Po restarcie urządzenia skrypt zostanie uruchomiony po skryptach zawierających mniejsze indeksy oraz przed skryptami o
indeksach większych.

Należy unikać dublowania indeksów SXX w nazwach skryptów. W przypadku istnienia
dwóch skryptów o jednakowych numerach – zostaną one uruchomione w kolejności
alfabetycznej.
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Konfiguracja połączenia GPRS
 Konfigurację podstawowych parametrów połączenia GPRS można wykonać z poziomu interfejsu WWW urządzenia -
NxDynamics. Aby uzyskać pełen dostęp do wszystkich opcji, modyfikacji należy dokonać w pliku syscfg, sekcji poświęconej
dla połączenia GPRS.

Nazwa parametru Opis Format Wartość
domyślna

GSM_BAUD
Prędkość komunikacji z modemem GSM. Dla
modemów EDGE jest to wartość 230400, dla
modemów GPRS, jest to wartość 115200. Typ
modemu można sprawdzić komendą modem info

Y/N
Autouzupełnione w
zależności od
modelu

GPRS_AUTOSTART
Zmienna definiująca czy połączenie GPRS ma być
nawiązywane automatycznie po starcie
urządzenia(Y), czy też nie ma być włączane
automatycznie.

Y/N/B N

GPRS_APN_NAME Nazwa APN dla połączenia GPRS. String puste pole

GPRS_RECONNECT

Uruchomienie procesu wznawiającego połączenie
GPRS po jego przerwaniu. W przypadku wybrania
opcji B, GPRS załączane w chwili awarii łącza
Ethernetu. W przypadku użycia liczby, jest to
określenie w sekundach z jaką częstotliwością
będą pingowane adresy GPRS_PING w celu
weryfikacji istnienia aktywnego połączenia.

Y/liczba całkowia N

GPRS_PING_IP_1 Adres IP serwera służącego do sprawdzania
połączenia GPRS powiązany z GPRS_RECONNECT. 1-255.1-255.1-255.1-255 208.67.222.222

GPRS_PING_IP_2 Adres IP serwera służącego do sprawdzania
połączenia GPRS powiązany z GPRS_RECONNECT 1-255.1-255.1-255.1-255 208.67.220.220

GPRS_AUTO_DNS Definicja użycia Usepeerdns podczas próby
połączenia.

AUTO /
1-255.1-255.1-255.1-255 Y

GRPS_DNS_1
W przypadku gdy opcja GPRS_AUTO_DNS
ustawiona jest na N, wpisane DNS'y są
ustawionymi DNS'ami dla sieci GSM.

1-255.1-255.1-255.1-255 211.138.151.161

GPRS_DNS_2
W przypadku gdy opcja GPRS_AUTO_DNS
ustawiona jest na N, wpisane DNS'y są
ustawionymi DNS'ami dla sieci GSM.

1-255.1-255.1-255.1-255 202.101.103.55

GPRS_DNS_3
W przypadku gdy opcja GPRS_AUTO_DNS
ustawiona jest na N, wpisane DNS'y są
ustawionymi DNS'ami dla sieci GSM.

1-255.1-255.1-255.1-255 8.8.8.8

GPRS_LOGIN Login do punktu APN połączenia GPRS String puste pole
GPRS_PASSWORD Hasło do punktu APN połączenia GPRS String puste pole

GPRS_PIN Kod PIN dla karty SIM. W przypadku braku kodu
PIN na karcie to ustawienie będzie ignorowane. liczba puste pole

GPRS_DYNDNS
Uruchomienie usługi DynDNS przy każdym
połączeniu GPRS z opcjami zawartymi w pliku
/etc/inadyn.conf

Y/N N

GPRS_MUX

Tryb multipleksacji modemu GSM. Umożliwia
jednoczesne korzystanie z sesji GPRS (/dev/ttyS5)
oraz wysyłanie SMS(/dev/ttyS6) , zostawiając
jeden kanał do dowolnego
wykorzystania(/dev/ttyS7).

Y/N Y

http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.dyndns.com
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Konfiguracja DynDNS
 iMod posiada mechanizm używania usługi DynDNS do protokołu PPP (połączeń GPRS). Skrypt ten wykorzystuje bibliotekę
inaDynConf.

Więcej  informacji  na  temat  tego  pakietu  można  znaleźć  pod  adresem:
http://www.inatech.eu/inadyn/

Konfiguracja usługi DynDNS ogranicza się do założenia własnego konta w serwisie www.DynDNS.com oraz edycji pliku 
/mnt/mtd/iMod/config/inadyn.conf.

Oto przykładowa konfiguracja pliku:

# DynDNS configuration
 
--username test
--password test
 
alias test.homeip.net
 
iterations 1

http://www.dyndns.com
http://www.inatech.eu/inadyn/
http://www.dyndns.com
http://www.DynDNS.com
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Start z platformą iMod

Informacje wstępne
 Aby wystartować z plaformą iMod należy przygotować następujące oprogramowanie usprawniające budowanie konfiguracji
oraz weryfikację działania iMod engine. Oto lista potrzebnego oprogramowania:

Klient FTP (np. FreeCommander)●

Edytor plików XML (np. Notepad++)●

Parser konfiguracji iMod'a (do pobrania tutaj)●

Przeglądarka internetowa (od wersji: IE9, FireFox6, Opera 10, Chrome 8)●

Oprogramowanie typu modbus master (np. modbus poll)●

Oprogramowanie typu modbus slave (np. Modbus simulator)●

Klient telnetowy (np. Putty)●

SearchNPE●

Podane niżej przykłady mają na celu przedstawienie optymalnej konfiguracji środowiska pracy z platformą iMod. Wszystkie
przykłady przedstawione poniżej oraz video-tutoriale przedstawiające sposób ich użycia dostępne są na serwerze FTP.

  Host: ftp.a2s.pl
  Login: npe_imod@ftp.a2s.pl
  Pass: npe_1m0d

Przykładowe konfiguracje uzyskania dostępu do zasobów sprzętowych
 Platforma iMod umożliwia wielodostęp zarówno do własnych zasobów sprzętowych jak i zewnętrznych parametrów. W
przypadku zbudowania odpowiedniej konfiguracji dane przechowywane są w bazie danych, dostępne poprzez szablon WWW,
protokół Modbus oraz SNMP.

Jako przykład wprowadzający zostanie opisane na kilka sposóbów uzyskanie dostępu do zasobów sprzętowych, co będzie
przydatne w dalszej części zapoznawania się z pracą platformy iMod.

http://www.freecommander.com
http://notepad-plus-plus.org/
http://www.a2s.pl/products/imod/imod_parser_PZA2S.zip
http://www.modbustools.com/download.asp
http://sourceforge.net/projects/modrssim/?source=directory
http://www.putty.org/
http://www.gprs-controllers.com/products/npe//SearchNPE_PZA2S.zip
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Dostęp do I/O z poziomu NxDynamics

Każde urządzenie iMod dostarczane jest z pre-instalowaną wersją trial (po 30-u dniach kończy się możliwość dokonywania
darmowej aktualizacji interfejsu) interfejsu NNxDynamics. Umożliwia ono swobodny podgląd do stanu zasobów sprzętowych
oraz kontrolę wyjść cyfrowych z poziomu interfejsu 'WWW'.

Wpisz w adres URL przeglądarki: <adres IP urządzenie>/nx1.
Zaloguj się na stronę i przejdź do zakładki  I/O2.
Na ekranie przeglądarki zobaczysz planszę zasobów sprzętowych którymi będziesz mógł sterować za pomocą myszy.3.

Interfejs NxDynamics wykorzystuje dedykowany kanał komunikacyjny z aplikacją do
przerwaniowej  obsługi  zasobów sprzętowych.  Zapewnia  to  niemal  natychmiastowe
odświeżanie parametrów na WWW bez obciążania łącza.

Dostępne zasoby sprzętowe oraz szczegółowy wygląd planszy może się się różnić w
zależności od posiadanej wersji oraz modelu urządzenia.

Videotutorial: www.youtube.com/watch?v=psAXI8W3nTw

http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.youtube.com/watch?v=psAXI8W3nTw
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Dostęp do I/O za pomocą protokołu Modbus TCP

Po wgraniu do iMod'a odpowiedniej konfiguracji możesz uzyskać dostęp do wszystkich zasobów wejść/wyjść w jakie jest
wyposażona platforma za pomocą protokołu Modbus.

Aby uzyskać do nich dostęp, należy wgrać plik MainConfig.xml zawierający definicję wszystkich zasobów sprzętowych do
lokalizacji konfiguracji:  /mnt/mtd/iMod/config a następnie przeładować iMod'a.

Kompletna przykładowa konfiguracja znajduje się na serwerze FTP.

Budowa pliku konfiguracyjnego

Konfiguracja iMod'a zapisana jest w pliku MainConfig.xml znajdującym się w katalogu na urządzeniu  /mnt/mtd/iMod/config/ .

Wgraj konfigurację umozliwiającą dostęp do zasobów sprzętowych za pomocą protokołu Modbus TCP.

Uruchom Notepad++1.
Włącz plugin NPP FTP2.
Skonfiguruj połączenie FTP z urządzeniem3.
Pobierz aktualną konfigurację urządzenia /mnt/mtd/iMod/config/MainConfig.xml4.
Pobierz przykładową konfigurację z urządzenia /mnt/mtd/iMod/config/example1-hardware_access.xml5.
Skopiuj zawartość z pliku example1-hardware_access.xml do pliku MainConfig.xml6.
Zapisz konfigurację na urządzeniu (Wskazane jest wcześniej wgraną konfigurację skopiować do parsera konfiguracji by7.
sprawdzić czy zbudowana konfigurcja jest poprawna. Tym razem nie musisz tego robić gdyż masz gwarancję że
przygotowane pliki przykładowe są poprawne)
Zaloguj się konsolą na urządzenie lub na interfejs NxDynamics8.
Przeładuj iMod'a poleceniem imod start9.

Video tutorial - punkty 1. - 7.: www.youtube.com/watch?v=1ouYOkJQvBU?medium

http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/pl/modbus-module-with-built-gsm_gprs-modem-a-2356.html
http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/products/imod/imod_parser_PZA2S.zip
http://www.a2s.pl/en/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.youtube.com/watch?v=1ouYOkJQvBU?medium
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Start platformy

Platforma iMod startuje automatycznie po uruchomieniu się firmwaru NPE. Jeśli dokonałeś modyfikacji konfiguracji, należy
przeładować iMod'a. Można tego dokonać poprzez wpisanie z wiersza poleceń komendy  imod start

Istnieją  dodatkowe  tryby  uruchamiania  iMod'a  -  debug  oraz  trace  przydatne  w
przypadku rozwijania własnych konfiguracji.

Działanie platformy iMod na żywo można podglądać poprzez tzw. live-logs. Aby mieć podgląd do live-log'a wykonaj polecenie: 
tail -f /mnt/data/logs/iMod.log  W przypadku uruchomienia platformy w trybie trace, będziesz widział każdą zmianę
parametru oraz każde obsłużone zapytanie i wysłaną odpowiedź.

Weryfikacja działania

Zweryfikuj teraz czy możesz się połączyć za pomocą protokołu modbus z urządzeniem.

Uruchom aplikację typu modbus master (np. modbus poll)1.
Dokonaj konfiguracji ustawień odpytywania (2. parametry od adresu 100)2.
Dokonaj konfiguracji ustawień połączenia z urządzeniem (Device id:1, Domyślny adres ip: 192.168.0.101, domyślny port3.
TCP: 502)
Rozpocznij odpytywanie4.
Sprawdź równolegle na planszy NxDynamics czy stany zasobów sprzętowych ulegają zmianie zgodnie ze zmianami5.
przeprowadzonymi akcjami przez protokół modbus TCP

Video-tutorial przedstawiający punkty od 1-5
www.youtube.com/watch?v=6tKCJUZSQMo

Rozbudowany plik zasobów sprzętowych

W zależności od posiadanej wersji urządzenia przykładową konfigurację można rozszerzyć o dodatkowe parametry. Na
serwerze FTP znajdziesz konfigurację example1-hardware_access-extended_version.xml dla serii NPE 9000

http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.youtube.com/watch?v=6tKCJUZSQMo
http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:example1-hardware_access-extended_version.xml
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Dostęp do I/O za pomocą konsoli telnetowej

Platforma NPE dostarcza dwa poziomy dostępu do zasobów sprzętowych.

Za pomocą aplikacji 'npe' wgranej w firmware urządzenia wykorzystującej bibliotekę zasobów sprzętowych urządzenia1.
NPE
Poprzez aplikację npe-service zapewniającą przerwaniowy odczyt zasobów sprzętowych2.

Odczyt za pomocą aplikacji 'npe'

Aby wykorzystać wbudowaną aplikację 'npe' musisz być zalogowany na urządzeniu jako super-user (root). Polecenie npe
widoczne jest z dowolnego miejsca na urządzeniu.

Odczyt odbywa się poprzez przypisanie do zmiennej '?' wartości jednego z wejść/wyjść, a następnie wywołanie tej zmiennej
za pomocą polecenia  echo $? .

npe ?DO1; echo $?;

Więcej przykładów użycia aplikacji NPE znajdziesz w manaualu aplikacji na urządzeniu.
Wystarczy wpisać samo polecenie: npe  [ Aplikaja npe - manual ]

Odczyt za pomocą npe_service

Platforma NPE posiada wbudowaną aplikację wspierającą zdarzeniową obsługę zasobów sprzętowych. Aby móc podejrzeć
bądź zarządzać I/O w NPE należy sie zapoznać z aplikacją npe-srv-client.

Przykładowy odczyt wyjścia cyfrowego:
[root@techbase /]# npe_srv_client -i DO1

Przykładowy zapis wyjścia cyfrowego:
[root@techbase /]# npe_srv_client -i DO1,”0”

Videotutorial  przedstawiający  dostęp  do  zasobów  sprzętowych  z  poziomu  konsoli:
www.youtube.com/watch?v=OyLaq0gEHGk

http://morena.homeip.net/doku.php?id=help_aplikacja_npe:npe
http://www.youtube.com/watch?v=OyLaq0gEHGk
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Budowa pliku konfiguracyjnego
 Plik konfiguracyjny zapisany jest w formacie XML. iMod engine wczytuje konfigurację z pliku MainConfig.xml w katalogu
/mnt/mtd/iMod/config/

Wgranie konfiguracji
 Konfigurację należy wgrywać poprzez protokół FTP do katalogu /mnt/mtd/iMod/config.

Podczas korzystania z innych programów, należy pamiętać iż kopiowanie na platformę
NPE należy wykonywać w trybie binarnym.

Weryfikacja konfiguracji
 Każda konfiguracja i wprowadzone zmiany powinny zostać poddane trzystopniowej weryfikacji.

Weryfikacja na komputerze PC użytkownika za pomocą parsera konfiguracji.1.
Weryfikacji na platformie NPE przez wbudowany parser iMod'a - dzieje się to automatycznie po wykonaniu polecenia imod2.
start.
Przeprowadzeniu walidacji działania konfiguracji (czy wprowadzone zmiany są zgodne z Twoimi oczekiwaniami) za3.
pomocą dedykowanych przypadków użycia.

Ważne jest aby konfiguracja była poprawna i optymalna. Tylko wówczas iMod'a będzie
mógł w pełni wykorzystać zasoby sprzętowe platformy NPE. Aby sprawdzić poprawność
działania, w normalnym trybie plik iMod.log nie powinien zawierać żadnych inforamacji
typu WARN oraz ERROR.

Zasady budowy

Ogólne zasady

Konfiguracja składa się z elementów. Każdy element musi zostać domknięty. Domykanie elementów może odbywać się na
dwa sposoby. Np.:

1. Otwarcie i domknięcie elementu w jednej linii:
<element />
 
2. Otwarcie i domknięcie elementu w dwóch liniach:
<element>
...
</element>

Element może posiadać właściwość (ang. property). Możliwe wartości property zależą ściśle od tego w jakim elemencie się
znajdują. Dokładnie rozpisane ich użycie znajduje się w rozdziałach szczegółowo opisujące poszczególne funkcjonalknośći
Np.:

<property name="device-id" value="3" />

http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/products/imod/imod_parser_PZA2S.zip
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W elemencie można zagnieżdżać inne elementy. Np.:

<element>
  <element1 />
</element>

Wszystkie elementy muszą się zawierać w elemencie  imod Np.:

<imod version="1.0.0" >
...
</imod>

Elementy można grupować poprzez zamykanie ich w element group posiadający nazwę. Np.:

 <group name="Channel definitions">
  ...
 </group>

Konfiguracja jest niewrażliwa na wielkość znaków
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Definicja kanałów

Logika iMod'a opiera się na zasadzie trzech kanałów:

Source-channel - kanał źródła danych●

Access-channel - kanał udostępnienia danych●

Message-channel - kanał komunikacji zdarzeniowej●

Nazwa

Każdy kanał musi posiadać indywidualną nazwę, która będzie wykorzystywana w parametrach do identyfikacji kanału. Np.:

<access-channel name="Modbus_S1">

Protocol

Każdy kanał musi posiadać również element  protocol  który definiuje protokół. Np.:

<protocol name="MODBUS"/>

Dostęp do kanału

Każdy kanał, zarówno źródła jak i udostępniania danych, może mieć zdefiniowany typ dostępu jako read only, write only lub
full access. Np.:

<source-channel channel-name="Example_Name" parameter-id="Example_ID" access="ReadOnly"/>
<source-channel channel-name="Example_Name" parameter-id="Example_ID" access="WriteOnly"/>
<source-channel channel-name="Example_Name" parameter-id="Example_ID" access="FullAccess"/>

Typ read only pozwala jedynie na odczyt informacji z danego kanału, bez możliwości zapisu●

Typ write only pozwala jedynie na zapis informacji do danego kanału, bez możliwości odczytu●

Typ full access pozwala zarówno na odczyt jak i zapis informacji w obrębie tego kanału (domyślne ustawienie)●

Pozostałe elementy

Definicja pozostałych elementów w kanale, zależy od typu kanału, oraz protokołu. Np.:

        <access-channel name="Modbus_Master">
                 <protocol name="MODBUS"/>
                <port>"ET-502-TCP"</port>
        </access-channel>
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         <source-channel name="Modbus_Slave">
                 <protocol name="Modbus"/>
                <port>"com3-1200-8N1"</port>
                <gap>0</gap>
                <cycle>5s</cycle>
        </source-channel>
 
         <message-channel name="DiffrenceCounter">
                 <protocol name="SCRIPT"/>
                 <port>"/mnt/mtd/iMod/config/"</port>
                 <recipient>"difference"</recipient>
          </message-channel>
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Definicja parametrów

Element - parameter

Każdy parametr posiada w sobie szereg elementów definiujących skąd są pobierane dane, oraz sposobu dostępu do nich.

Istnieje  możliwość  zdefiniowania  parametru  który  nie  posiada  powiązania  z
Source-channel.  Taki  parametr  nazywany jest  parametrem dummy.  Pozwala to  na
stworzenie pustych rejestrów w platformie do dowolnego wykorzystania.

W definicji elementu parameter można zadeklarować również jego typ.

Wyróżnia się następujące typy parametrów:

int16 - Integer. Liczba całkowita z zakresu od −32 768 do +32 767●

int32 - Double Integer. Liczba całkowita z zakresu od −2 147 483 648 do +2 147 483 647●

word16 - Liczba całkowita z zakresu od 0 do 65 535●

word32 - Liczba całkowita od 0 do +4 294 967 295●

real32 - Liczba zmienno-przecinkowa z zakresem od 3.4e-038 do 3.4e+03●

Przykładowa definicja typu parametru:

<parameter type="real32" >

Element - id

Wartość elementu ID musi być unikalna w obrębie całej konfiguracji. Jest ona typem alfanumerycznym. Np.

<id>"ExampleID1"</id>

Element - source-channel

Przypisanie do parametru kanału źródła danych. Identyfikacja przypisanego kanału odbywa się poprzez podanie jego nazwy.

Wraz z nazwą należy podać też właściwość parameter-id. Format parameter-id zależy ściśle od protokołu komunikacyjnego
przypisanego w definicji kanału. Do każdego parametru może być przypisany maksymalnie 1 element source-channel. Jest to
element opcjonalny więc można też pominąć jego definicję.

Np.: Źródło danych jako wejście Analogowe I

        <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="AI1" />

Źródło danych z zewnętrznego urządzenia modbusowgo z rejestru 101:

        <source-channel channel-name="ModbusSlave" parameter-id="101" />

Źródło danych z czujnika 1-wire:

        <source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature9"/>
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Element - access-channel

Przypisanie do parametru kanału dostępu. Identyfikacja przypisanego kanału odbywa się poprzez podanie jego nazwy. Do
jednego parametru można przypisać wiele elementów access-channel.

Wraz z nazwą należy podać też właściwość parameter-id.

Format parameter-id zależy ściśle od protokołu komunikacyjnego przypisanego w definicji kanału. Np. dla parametru
modbusowego parameter-id oznacza on adres początkowy parametru.

        <access-channel channel-name="ModbusSlave" parameter-id="101" />

Element - event

W każdym parametrze można zawrzeć element event. Więcej na temat tego elementu znajduje się w rozdziale komunikacja
zdarzeniowa. Element ten jest odpowiedzialny za wykonywanie dodatkowych akcji podczas odczytu wartości

Opcjonalne elementy

Do każdego parametru można przypisać szereg elementów usprawniających czytelność konfiguracji. Dodatkowo zawrtość
tych elementów zostanie zapisana wraz z wartością parametrów w domyślnej bazie danych SQLite3 - modbus.db.

Pozwala to na poźniejsze pobranie tych wartości i prezentację ich na stronie WWW w
prosty sposób

Offset - przesunięcie●

Scale - skala●

Description - element pozwalający na dodanie opisu do parametru●

Label - element pozwalający na etykiety do parametru●

minVal - element definiujący minimalną dopuszczalną wartość●

maxVal - element definiujący maksymalną dopuszczalną wartość●

Definicja treści wiadomości

Więcej na temat definicji treśći komunikatów i wiadomości znajduje się w rozdziale Definicja Zdarzeniowa (
definicja_komunikatow)

Walidacja konfiguracji

Przed wgraniem konfiguracji na urządzenie możesz dokonać walidacji konfiguracji na swoim komputerze. Aby tego dokonać
musisz pobrać parser z serwera FTP dla klientów iMod bądź z karty produktu iMod na stronie www.a2s.pl.

Parser konfiguracji iMod

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:komunikacja_zdarzeniowa#definicja_komunikatow
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl/products/imod/imod_parser_PZA2S.zip
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Modbus Gateway/Router/Proxy
 iMod może pełnić funkcję urządzenia modbus gateway, router oraz proxy jednocześnie. W poniższym rozdziale znajdziesz
definicję wymienionych funkcjonalności oraz przykłady ich konfiguracji.

Modbus Gateway

Informacja z urządzeń Modbus slave (Modbus RTU, Modbus ASCII) otrzymana przez port szeregowy jest przekazywana przez
sieć Ethernet (Modbus TCP). Obsługa wielu urządzeń typu Modbus Master jednocześnie (Multimaster)

Modbus Router

Wartość elementu pobierana jest za pomocą Modbus TCP (Ethernet/GPRS) i udostępniana po Modbusie RTU(bądź ASCII).

Urządzenia Modbus slave mogą pracować w sieci Ethernet.●

Urządzenie Modbus master może się komunikować przez port szeregowy.●

Obsługa wielu masterów (multimaster)●
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Modbus Proxy

Odczyt danych z urządzeń typu slave●

Zapis w buforze●

Przekazywanie danych do urządzenia typu master●
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Połączenie punkt-punkt

Budowa przykładowej konfiguracji

Niniejszy przykład demonstruje sposób komunikacji urządzenia iMod z innym urządzeniem obsługującym protokół Modbus
RTU. Dostępna przykładowa konfiguracja example2-modbus_proxy.xml, znajduje się w katalogu urządzenia:
/mnt/mtd/iMod/config/examples/

Dodaj source-channel

Na początku należy zdefiniować z którego portu szeregowego będzie następował odczyt. Struktura konfiguracyjna kanału
obsługującego protokół Modbus RTU na porcie COM3 ma następującą postać:

   <source-channel name="Modbus_M1">
     <protocol name="MODBUS"/>
     <port>"com3-19200-8E1"</port>
     <gap>0</gap>
     <cycle>6</cycle>
   </source-channel>

Parametry portu szeregowego są następujące:

COM port: 3 (RS-482)●

baudrate: 19200 baud/s●

datatbits: 8●

parity: Even●

stop bits: 1●

protocol type(domyślnie): Modbus RTU●

Powyższa konfiguracja zawiera jedynie wymagane elementy. Pozostałe takie jak ID
modbusowe urządzenia czy czas czekania na odpowiedź przyjmują wartości domyślne.
Więcej na temat możliwych elementów w zdefiniowaniu source-channela typu Modbus
znajduje się w rozdziale XML.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:example2-modbus_proxy.xml
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Dodaj access-channel

Po zdefiniowaniu źródła danych, dodaj definicję sposobu dostępu do nich. W tym przykładzie, będzie to dostęp za pomocą
protokołu Modbus TCP.

    <access-channel name="Modbus_S1">
        <protocol name="MODBUS" />
        <port>"ET-502-TCP"</port>
    </access-channel>

Dodaj parametr (rejestry modbusowe)

Następnie należy zdefiniować odczyt z wybranych adresów modbusowych oraz przypisać do nich adresy modbusowe pod
jakimi będą one dostępne w iModzie.

Kolejna część pliku to struktura <parameter> związana z wyżej zdefiniowanym kanałem komunikacyjnym:

   <parameter>
      <id>1</id>
      <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1"/>
      <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="1"/>
   </parameter>

Rejestr Modbus RTU o adresie 1 urządzenia podłączonego do portu COM3 zostanie prze-konwertowany na rejestr Modbus
TCP o tym samym adresie. Niniejszy przykład umożliwia buforowanie wartości i sterowanie parametrem w urządzeniu
zewnętrznym obsługującym protokół modbus.

Tutaj również powyższa konfiguracja zawiera jedynie wymagane elementy. W iModzie
swobodnie możesz dobrać kod funkcji jaki zostanie użyty do odpytania zewnętrznego
urządzenia,  ustawić  odwrócenie  kolejności  bajtów  w  parametrach  32  bitowych,
wymuszenie  każdorazowego  zapisu  tej  samej  wartości,  etc.  Więcej  na  ten  temat
znajdziesz w rozdziale XML.

Weryfikacja konfiguracji

Podłącz iMod'a z komputerem za pomocą portu szeregowego RS-485 (np. za pomocą konwertera ATC-820)1.
Pobierz aplikację typu modbus slave (np. mod_RSsim_eth)2.
Uruchom oprogramowanie typu modbus master (np. modbus poll)3.
Uruchom modbus slave z symulacją rejestru 1 typu output (kod funkcji 0x03)4.
Wykonaj kilka zapisów i odczytów wartości5.

Video-tutorial przedstawiający punkty 4-5: www.youtube.com/watch?v=YsHrvpR_RS8

http://www.a2s.pl/atc-820-p-3704.html
http://www.youtube.com/watch?v=YsHrvpR_RS8
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Połączenie punkt-wielopunkt
 W sieciach rozproszonych często występuje wiele urządzeń typu slave. Poniższy rozdział przedstawi jak zbudować
konfigurację umożliwiającą budowę sieci punkt-wielopunkt.

Modbus TCP - Wiele urządzeń typu slave

W poprzedniej konfiguracji został przedstawiony przykład jak odczytać wartości parametrów z urządzenia Modbus Slave.
Konfiguracja ta zawierała minimalną konfigurację, która jest wymagana. Część nie skonfigurowanych ustawień przyjęła
wartości domyślne. Do tych ustawień nalażał m.in. element device-id.

Jak zmienić modbusowe ID iMod'a

ID urządzenia pozwala na jego rozpoznanie spośród innych urządzeń. iMod domyślnie posiada ID = 1. Można to jednak
zmienić dodając do access-channel-u property.

Przykładowa zmiana ID iMod'a na ID = 2.

   <access-channel name="Modbus_S1">
            <protocol name="MODBUS" />
            <port>"ET-502-TCP"</port>
            <property name="device-id" value="2" />
    </access-channel>
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Jak ustawić ID dla urządzenia modbus slave (adres modbusowy)

Istnieją dwa sposoby zmiany ID dla modbus slave.

Zmiana domyślnego ID dla urządzenia modbus slave

Domyślnie adres modbusowy dla source-channel (urządzeń typu slave) wynosi 1. Jednak można zmienić ustawienie
domyślne, dopisując ID w definicji source-channel:

<property name="device-id" value="NEW_ID"/>

Przykładowy source-channel ze zmienionym domyślnym adresem modbusowym na adres równy dwa:

        <source-channel name="Modbus_M1">
                 <protocol name="MODBUS"/>
                <port>"com0-19200-8E1"</port>
                 <property name="device-id" value="2"/>
                <gap>0</gap>
                <cycle>1</cycle>
                <delay>100ms</delay>
        </source-channel>

Zmiana ID urządzenia w parametrze

Jeśli mamy kilka urządzeń, to przy parametrach o adresie modbusowym innym niż domyślny, należy podać ID do którego
odwołuje się parametr (rejestr modbusowy). Definicję adresu modbusowego należy zawrzeć w elemencie <source-channel>.
Poniżej przedstawiona została definicja parametru z urządzenia modbusowego o adresie 2 i rejestrze 3.

<parameter>
                <id>"2-3"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="3" >
                                <property name="device-id" value="2"/>
                </source-channel>
</parameter>

Należy zwrócić uwagę na adresację modbusową. Często zdarza się, że adres ulega
przesunięciu o 1 w górę lub w dół.
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Połączenie TCP/RTU/ASCII

iMod obsługuje protokół modbus w jego trzech odmianach ASCII, TCP oraz RTU.

Aby zdefiniować typ protokołu modbus, należy zawrzeć w elemencie <protocol> property type.

                 <protocol name="MODBUS">
                        <property name="type" value="RTU" />
                </protocol>

Przykładowa deklaracja protokołu Modbus ASCII:

        <source-channel name="Modbus_M1">
                 <protocol name="MODBUS">
                        <property name="type" value="ASCII" />
                </protocol>
                <port>"com0-19200-8E1"</port>
                <gap>0</gap>
                <cycle>1</cycle>
                <delay>100ms</delay>
        </source-channel>

Zmianę typu protokołu dokunuje się w identyczny sposób zarówno dla kanału źródła danych oraz dostępu danych.

Jak dopasować konfigurację do zapytania?

Modbus RTU / Modbus ASCII

Dla Modbusa RTU ramka składa się z następujących pól:

1 bajt 2 bajt 3-4 bajt 5-6 bajt 7-8 bajt
Device-id (adres modbusowy) Kod funkcji Rejestr początkowy Ilość rejestrów do odczytania Suma Kontrolna

Przykładowa ramka:

0A 03 00 00 00 0A C4 B6
Device-id=10 Kod funkcji= 0x03 Rejestr początkowy=0 10 rejestrów Suma Kontrolna

Dopasowanie 1-go bajtu

Adres modbusowy ustawia się poprzez dodanie elementu: <property name=„device-id” value=„XX” />

Więcej na ten temat w sekcji Połączenie punkt-wielopunkt
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Dopasowanie 2-go bajtu - kody funkcji

W modbusie występują cztery typowe kody funkcji odczytu:

Kod funkcji Nazwa Opis funkcji
0x01 Coil Rejestr modbusowy dla parametrów binarnych (0/1) do odczytu i zapisu
0x02 Discrete Rejestr modbusowy dla parametrów binarnych (0/1) tylko do odczytu
0x03 Output Rejestr modbusowy do odczytu i zapisu
0x04 Input Rejestr modbusowy tylko do odczytu.

W iModzie dokonuję się zmiany wysyłanego kodu funkcji w zapytaniu, porzez dodanie elmentu property o nazwie „varspace”.
Np.

<property name="varspace" value="coil" />

Nazwa 'varspace' wziąła się stąd, iż w starszych urządzeniach, kod funkcji oznaczał
jednocześnie przestrzeń z której brany jest parametr.

Przykładowa definicja rejestru modbusowego typu coil.

<parameter>
                <id>"1"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1">
                   <property name="varspace" value="coil" />
                </source-channel>
</parameter>

Dopasowanie 3-go i 4-go bajtu - rejestr początkowy

W urządzeniach modbusowych zdarza się występować przesunięcie. Jeśli w dokumentacji urządzenia modbus slave opisane
jest iż parametr X występuje w rejestrze na numerze N, może to oznaczać iż w iModzie należy go zdefiniować jako N+1, N-1,
lub po prostu N.

Wartość początkowa brana jest pod uwagę z elementu 'parameter-id' zdefiniowanego w source-channel. Tzn.:

<parameter>
                <id>"1"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="100"/>
</parameter>

będzie oznaczało wysłanie zapytania z adresem początkowym:

 00 64

Dopasowanie 5-go i 6-go bajtu - ilości rejestrów do odpytania

iMod wewnętrzne łączy odczytywane parametry w grupy. Odnajduje rejestr początkowy i dopasowuje zapytanie wraz z
ilością rejestrów do odczytania tak, by w jak najmniejszej ilości zapytań pobrać jak najwięcej danych.

Dopasowanie sumy kontrolnej

iMod automatycznie wylicza poprawną sumę kontrolną dla każego zapytania.
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Parametry 32-bitowe

Część urządzeń modbusowych posiada w swojej tablicy rejestrów parametry 32-bitowe. iMod umożliwia definicję takich
rejestrów, poprzez zmianę typu parametru.

<parameter type="real32">
...

Podczas  definiowania  parametru  32-bitowego,  należy  pamiętać  by  ID  następnego
parametru zostało inkrementowane o dwa.

W iModzie istnieje pięć typów parametrów.

Typ parametru Opis Zakres
int16 Parametr 16-bitowy od –32768 do 32767
int32 parametr 32-bitowy od –2147483648 do 2147453647

word16 Parametr 16-bitowy bez znaku (tzw. unsign integer) od 0 do 65535
word32 parametr 32-bitowy bez znaku (tzw. unsign integer) od 0 do 42849567295
real32 parametr 32-bitowy o wartości zmiennoprzecinkowej od 3.4e-038 do 3.4e+03

Przykładowa definicja parametrów.

        <parameter type="int16">
                <id>"1"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1" />
                <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="1" />
        </parameter>
 
        <parameter type="int32">
                <id>"2"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="2" />
                <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="2" />
        </parameter>
 
        <parameter type="word16">
                <id>"3"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="4" />
                <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="4" />
        </parameter>
 
        <parameter type="word32">
                <id>"4"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="5" />
                <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="5" />
        </parameter>
 
        <parameter type="real32">
                <id>"5"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="7" />
                <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="7" />
        </parameter>

W przypadku przekroczenia zakresu typu zwykle dochodzi do utraty najstarszych bitów
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wyniku, co powoduje wyświetlanie zupełnie innej wartości niż oczekiwana.
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Property 'inverse'

Z parametrami 32-bitowymi często występuje kłopot z interpretacją wartości. Jeśli parametry 32 bitowe, posiadają
niewłaściwą wartość, spróbuj dodać odwrócenie zestawiania bitów przed obliczeniem wartości w taki sposób by drugie 16
bitów, było na początku.

Dokonać tego możesz za pomocą elementu <property> o nazwie inverse.

        <property name="inverse" value="true" />

Informacja o odwróceniu parametrów, może się znajdować zarówno w elemencie source-channel jak i access-channel.
Przykładowa definicja:

        <parameter type="real32">
                <id>"5"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="7">
                        <property name="inverse" value="true" />
                </source-channel>
                <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="7" />
        </parameter>

Gap / Cycle / Delay / Read timeout

Z protokołem modbus związane są nierozłącznie parametry częstości odpytywania. Poniższa sekcja pokrótce opisze możliwe
do modyfikacji parametry odpytywania. Przykładowy source-channel zawierający definicję wszystkich elementów związanych
z odpytywaniem na kanale.

        <source-channel name="Modbus_M1">
                 <protocol name="MODBUS"/>
                <port>"com3-19200-8E1"</port>
                <gap>0</gap>
                <cycle>1</cycle>
                <delay>100ms</delay>
                <read-timeout>100ms</read-timeout>
        </source-channel>

Cycle

Parametr <cycle> definiuje jak często powinna być uaktualniona seria adresów modbusowych. Jest to element wymagany.
Domyślną jednostką wartości są sekundy. Element ten nie jest brany pod uwagę przy definicji kanału źródłowego typu
HARDWARE.

Gap
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Parametr <gap> określa jak długie powinny być przerwy między kolejnymi cyklami odczytów. Jest to element wymagany.
Domyślną jednostką wartości są sekundy.
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Delay

Parametr <delay> oznacza odstęp czasowy pomiędzy jednym zapytaniem modbusowym a kolejnym. Podawane wartości
całkowite, oznaczają sekundy. Parametr delay jest opcjonalny, a jego brak powoduje przypisanie domyślnej wartości 0ms.

Read-timeout

Element <read-timeout> to czas jaki platforma iMod będzie czekać na odpowiedź z urządzenia. Jest to element opcjonalny.
Domyślnie wynosi on 1000 ms.
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Wymuszenie każdorazowego zapisu - property force
 Są urządzenia modbusowe, które na wykonanie zapisu dokonują określonych czynności. iMod posiada wewnętrzną logikę
która domyślnie - jeśli wartość parametru się nie zmieniła - nie przekaże komendy zapisu dalej. Jednak można wymusić takie
przekazywanie poprzez dodanie elementu 'property'.

<property name="force" value="true" />

Przykładowa definicja parametru z implementacją property 'force':

<parameter type="int32">
                <id>"1"</id>
                <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1" />
                <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="1" >
                   <property name="force" value="true" />
                </access-channel>
</parameter>
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Integracja magistrali 1-Wire z platformą iMod

Poniższy rozdział ma na celu przedstawienie sposobu wykorzystania systemu iMod do zbierania informacji z rozproszonego
systemu czujników, przekaźników, kontaktronów, etc. podłączonych do magistrali 1-Wire.

Wykrycie czujników

Na początku sprawdź czy czujniki zostały wykryte poprzez serwer one-wire poleceniem:

[root@techbase /]# owlist info
id: 28E616CA020000 chip: DS18B20 desc: THERMOMETER value: 24.125

W urządzeniu NPE zamontowany jest chip 1-Wire producenta Dallas - chip ten nie jest
kompatybilny  w  100%  z  czujnikami  działającymi  na  szynie  1-Wire,  które  są
produkowane przez innych producentów np. MaxDetect.

Jeśli czujnik został wykyrty, dokonaj skanowania magistrali one-wire za pomocą polecenia imod scan onewire.

W przypadku gdy czujnik został wykryty natomiast wartość którą wskazuje wynosi 85
oznacza to iż  wystąpił  błąd przy fizycznym połączeniu czujnika -  należy sprawdzić
poprawność podłączenia przewodów.

Polecenie imod scan onewire to zakończy się wygenerowaniem konfiguracji w pliku ONEWIREScan.xml zawierającą
parametry połączone z odczytem czujników i udostępnieniem ich po protokole modbus TCP.

[root@techbase /]# imod scan onewire
iMod Tiger Engine [Version 1202171418]
Stopping iMod daemon. Please wait...
Killing iMod daemon: Succeeded
12:01:17,963 [main] INFO   - Starting iMod Tiger Engine Version 1203271136, Xml Config
Version 1.1.53
12:01:18,511 [main] INFO   - Parsing the file: /mnt/mtd/iMod/config/MainConfig.xml
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12:01:20,295 [main] INFO   - Parsed the configuration file in: 1766 ms
12:01:21,155 [main] INFO   - Interpretation took: 849ms
12:01:29,679 [main] INFO   - Running Scanner...
12:01:29,750 [main] INFO   - OneWire scanner initialization...
12:01:30,252 [main] INFO   - Running owserver client thread on ip: 0.0.0.0 port: 4304
12:01:30,260 [main] INFO   - Waiting for bus reset...
12:01:30,280 [main] INFO   - Trying to run OneWire scanner...
12:01:30,392 [main] INFO   - Scanning in progress. Please wait...
12:01:30,401 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Starting the scan on port: 4304 ip: 0.0.0.0
12:01:32,820 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Found 1-Wire slave:  (id: 28E616CA020000 type:
THERMOMETER_DS18B20)
12:01:32,861 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Add OneWire parameter 28E616CA020000:temperature
definition.
12:01:32,875 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Add OneWire parameter 28E616CA020000:temperature9
definition.
12:01:32,917 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Add OneWire parameter 28E616CA020000:temperature12
definition.
12:01:32,928 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Close sensor detecting.
12:01:32,947 [main] INFO   - Trying to write to XML file...
12:01:33,881 [main] INFO   - XML file:/mnt/mtd/iMod/config/ONEWIREScan.xml successfully
generated
12:01:33,890 [main] INFO   - Exit scanner...
12:01:33,929 [main] INFO   - Exiting
12:01:34,262 [ShutdownHook] INFO   - Shutdown complete

Sposób podłączenia czujników:

Integracja konfiguracji

Po przeskanowaniu magistrali one-wire należy przekopiować część konfiguracji do konfiguracji głównej - pliku
MainConfig.xml z katalogu /mnt/mtd/iMod/config

Kiedy dokonasz scalenia konfiguracji należy zrestartować platformę iMod poleceniem  imod start .

http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
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Przeniesienie source-channel

Element source-channel możesz w całości przenieść do konfiguracji głównej.

                <source-channel name="OneWire">
                        <protocol name="ONEWIRE"/>
                        <port>"ET-0.0.0.0"</port>
                        <gap>0</gap>
                        <cycle>10</cycle>
                </source-channel>

nazwa kanału

<source-channel name="OneWire">

Nazwę kanału możesz swobodnie zmodyfikować. Jednak musisz pamiętać iż odwołania do niej znajdują się również w
parametrach, gdzie też będziesz musiał wprowadzić zmianę nazwy.

port

  <port>"ET-0.0.0.0"</port>

iMod może odycztywać wartości czujników one-wire z innego urzązenia. Domyślnie port wskazuje na urządzenie, z którego
uruchamiany jest iMod, wystarczy jednak podmienić adres IP, by pobrane wartości pochodziły z innej jednostki.

gap & cycle

                        <gap>0</gap>
                        <cycle>10</cycle>

Czas domyślnie wyrażony w sekundach przeznaczony na odświeżanie parametrów.

Gap - czas jaki 'musi' być wolny od odczytu●

Cycle - okres czasu jaki przeznaczamy na odświeżenie wszystkich wartości z kanału●
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Przeniesienie access-channel

                <access-channel name="Modbus">
                        <protocol name="MODBUS"/>
                        <port>"ET-1502-TCP"</port>
                </access-channel>

Element access-channel możesz w całości przenieść do konfiguracji głównej. Domyślnie sposób dostępu do danych jest
skonfigurowany na porcie 1502. Jeśli posiadasz już w głównej konfiguracji dostęp do danych po Modbusie TCP na porcie 502,
nie musisz przenosić elementu  access-channel . Wystarczy iż podmienisz w parametrach czujników one-wire nazwę kanału
access.
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przeniesienie parametrów

Skanowanie one-wire dla czujników DS1820 tworzy zestaw parametrów.

Do każdego jednego czujnika, wygenerowane zostaje kilka parametrów. Aby posiadać
poprawne odczyty one-wire należy przenieść tylko jeden z nich.

Wygenerowane parametry różnią się między sobą rozdzielczością pomiaru, która zapisana jest w parameter-id elementu
source-channel. np.

        <source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature"/>
        ...
        <source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature9"/>
        ...

Przykładowy parametr one-wire wygenerowany automatycznie poprzez skanowanie:

<parameter type="real32">
        <id>"THERM1_1"</id>
        <description>"THERMOMETER_DS18B20"</description>
        <source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature"/>
        <access-channel channel-name="Modbus" parameter-id="11000"/>
</parameter>

id parametru

        <id>"THERM1_1"</id>

ID  generowanie jest automatycznie i swobodnie konfigurowalne. Możesz je dowolnie zmodyfikować na wartość
alfa-numeryczną. Musi być unikalne w obrębie konfiguracji.

description

        <description>"THERMOMETER_DS18B20"</description>

description  generowanie jest automatycznie i swobodnie konfigurowalne. Możesz je dowolnie zmodyfikować na wartość
alfa-numeryczną.

source-channel parametru

        <source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature9"/>

Wygenerowany element source-channel  w parametrze odwołuje się do domyślnej nazwy kanału - oneWire. paramter-id
składa się z unikalnego ID czujnika, oraz po znaku ':' informacji o rozdzielczości z jaką chcesz odczytywać temperaturę.

access-channel parametru

        <access-channel channel-name="Modbus" parameter-id="11000"/>

Wygenerowany element access-channel  w parametrze odwołuje się do domyślnej nazwy kanału - Modbus. paramter-id jest
automatycznie inkrementowany od wartości 11000 i oznacza on rejestr modbusowy pod którym będzie dostępny parametr.
Zarówno nazwa kanału jak i paramter-id są swobodnie konfigurowalne.
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Protokół Mbus

Podłączenie liczników Mbus
Liczniki komunikujące się za pomocą protokołu Mbus należy podłaczyć za pośrednictwem urządzenia Mbus10. Sposób
podłączenia liczników do konwertera Mbus10 zależy od rodzaju licznika. Należy zapoznać się z dokumentacją licznika w celu
poprawnego podłączenia interfejsu MBus z urządzeniem zewnętrznym.

Konwerter Mbus10 posiada z drugiej strony interfejs RS-232. Poniżej znajduje się przykładowy schemat podłączenia za
pomocą portu szeregowego konwertera do iMod'a.

Przygotowanie środowiska pracy

Działający iMod posiadający w konfiguracji odwołanie do portów szergowych, blokuje je przed odczytem przez zewnętrzne
aplikacje. Dlatego też należy przed rozpoczęciem odpytywania liczników poprzez port szeregowy wyłączyć aplikację iMod.

Zestaw poleceń wyłaczających platformę:

[root@techbase /]# imod stop

Po wyłączeniu platformy, powinieneś pobrać heatmet umożliwiającą odpytywanie liczników z poziomu konsoli.

Aplikację heatmet możesz pobrać z serwera ftp przeznaczonego dla klientów iMod. O
hasło zapytaj przez portal wsparcia technicznego: http://suppport.techbase.eu

Sprawdzenie połączenia i czasu odpowiedzi liniczka (heatmet)

Po podpięciu licznika MBUS do konwertera MBus10, a następnie MBus10 do iMod'a, należy sprawdzić czy połączenie jest
poprawne. Dokonuje się tego za pomocą aplikacji:  heatmet  Należy skopiować ją na urządzenie i wykonać następujące
polecenia:

$ chmod 754 heatmet
$ ./heatmet 1,2400,2400,<ID_LICZNIKA>

Heatmet_arm <com_number>,<check_baudrate>,<set_baudrate>,<scan mode/ID> Jako pierwszy parametr należy podać
portu COM do którego został podpięty licznik. Druga wartość, to baudrate na którym obecnie pracuje licznik. Trzecia to
prędkość komunikacyjna jaka zostanie ustawiona na liczniku. Czwarty parametr, może przyjąć wartość z zakresu: -1 do 255.
-1 oznacza przeskanowanie wszystkich adresów w poszukiwaniu licznika. Zamiast wartości -1 poleca się wpisanie ID
podpiętego licznika.

W przypadku braku odpowiedzi  po wysłaniu  komendy odczytu,  warto  obserwować
konwerter  Mbus10.  Jeśli  widzisz  że  zielona  dioda  RX  sygnalizuje  przyjście  danych

http://www.a2s.pl/mbus-10-p-3150.html
http://www.a2s.pl/mbus-10-p-3150.html
http://suppport.techbase.eu
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zwrotnych,  oznacza  to  iż  licznik  odpowiada  wolniej  niż  1000ms.  Wówczas  użyj
polecenia heatmet z paramrtem '-t XXXX' gdzie XXXX to czas w ms oczekiwania na
odpowiedź.



TECHBASE (C) iMod Manual PL 58/110

© 2013 TechBase Group Technical contact - support.techbase.eu 58/110

Jeśli w odpowiedzi otrzymasz komunikat CHECK sum (OK):

Oznacza to że możesz przejść do kolejnego kroku.

Sprawdzenie obsługi licznika przez bibliotekę (Mubs.jar)

Następnym krokiem jest sprawdzenie czy biblioteka Mbus'owa wykrywa licznik. Przykładowe zapytanie:

$ java -jar /mnt/mtd/iMod/jar/protocols/mbus.jar com0 2400-8E1 p94

Budowa zapytania: java -jar <ścieżka do katalogu instalacyjnego iMod'a>/jar/protocols/mbus.jar <port-szeregowy>
<parametry komunikacyjne> <id licznika>

<ścieżka katalogu instalacyjnego iMod'a> - możesz ją sprawdzić za pomocą polecenia:

getenv | grep IMOD

Dostępne porty:

com0 (RS-232 #1)●

com1 (RS-232 #2)●

com3 (RS-485)●

Dostępne parametry komunikacyjne:

2400 – baudrate połączenia.●

8E1 – właściwości połączenia●

ID licznika:

p – typ adresu (primery – p / secondary – s)●

ID – Liczba całkowita z zakresu 0 do 255●

Gdy wykryjesz rejestry Mbus-owe w liczniku, możesz przejść do etapu skanowania za pomocą iMod engine.
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Tworzenie konfiguracji MBus

Wygenerowanie konfiguracji - imod scan mbus

iMod obsługuje proces skanowania po protokole MBUS na wszystkich portach szeregowych jednocześnie. W celu
uruchomienia mechanizmu, wykonaj polecenie:

$ imod scan mbus

W tym momencie urządzenie rozpocznie skanowanie z domyślnym time-out'em odpowiedzi dla liczników: 2000ms. Po
zakończeniu skanowania, powstanie plik wynikowy MBusScan.xml. W pliku tym zawarta jest konfiguracja zawierająca
wszystkie dostępne parametry wykryte podczas skanowania.

Jeśli podczas skanowania zostanie wykryty licznik, zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim wpisem. Np.:

12:05:25,223 [/dev/ttyS0(com0)] INFO   - Found MBUS slave: com0-2400-8E1:p2 (id: 09847273
type: CF55)

Scalenie konfiguracji z głównym plikiem

Po przeskanowaniu magistrali Mbus należy przekopiować część konfiguracji do konfiguracji głównej - pliku MainConfig.xml z
katalogu /mnt/mtd/iMod/config

Kiedy dokonasz scalenia konfiguracji należy zrestartować platformę iMod poleceniem imod start.

Source-channel

Element source-channel możesz w całości przenieść do konfiguracji głównej. Nie jest zalecane dokonywanie jakichkolwiek
zmian w tym elemencie.

        <source-channel name="MBUS_com0">
                <protocol name="MBUS"/>
                <port>"com0-2400-8E1"</port>
                <property name="device-id" value="2-MODEL_CF55"/>
                <gap>"0"</gap>
                <cycle>"60"</cycle>
        </source-channel>

Element name

        <protocol name="MBUS"/>

Nazwę kanału możesz swobodnie zmodyfikować. Jednak musisz pamiętać iż odwołania do niej znajdują się również w
parametrach, gdzie też będziesz musiał wprowadzić zmianę nazwy.

Element port

        <port>"com0-2400-8E1"</port>

Na element port składa się definicja portu szeregowego z którego dokonywany jest odczyt, oraz parametry połączenia.

http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
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Elementy property "device-id"

        <property name="device-id" value="2-MODEL_CF55"/>

W zależności od iloścy wykrytych liczników, tyle zostanie stworzonych elementów property. Wartość tego elementu,
zbudowana jest w następujący sposób: <id licznika>-MODEL_<nazwa_licznika>

Jeśli licznik został dodany pod nazwą Unknown oznacza to iż podczas generowania konfiguracji zostały użyte domyślne
parametry (cycle, read-timeout, etc.)

Elementy GAP, CYCLE, DELAY i READ-TIMEOUT

Na końcu należy zdefiniować parametry częstotliwości odpytywania. W przypadku wolniejszych liczników należy dodać
również opcjonalny element read-timeout.

Przykład rozbudowanej definicji kanału:

<source-channel name="MBUS_com0">
  <protocol name="MBUS"/>
  <port>"com0-2400-8E1"</port>
  <property name="device-id" value="2-MODEL_UNKNOWN"/>
  <gap>"0"</gap>
  <cycle>"60"</cycle>
  <delay>"1000ms"</delay>
  <read-timeout>"5000ms"</read-timeout>
</source-channel>

Access-channel

Element access-channel możesz w całości przenieść do konfiguracji głównej. Domyślnie sposób dostępu do danych jest
skonfigurowany na porcie 1502. Jeśli posiadasz już w głównej konfiguracji dostęp do danych po Modbusie TCP na porcie 502,
nie musisz przenosić elementu access-channel. Wystarczy iż podmienisz w parametrach Mbus nazwę kanału access.

Dwukrotne  zdefiniowanie  access-channelu  na  tym  samym  porcie  TCP  będzie
powodowało nieprawidłowe działanie platformy.

Parametry

Skanowanie MBus tworzy zestaw parametrów odczytanych z licznika. Należy przenieść do głównej konfiguracji tylko te
parametry, które są Ci potrzebne do realizacji projektu. Przykładowy parametr:

<parameter type="int32">
                        <id>MBUS_09847273_2:2_4</id><!--Actual value: 0 (Integer)-->
                        <scale>10e3</scale>
                        <unit>"W"</unit>
                        <description>"POWER"</description>
                        <comment>"MAX_VAL"</comment>
                        <source-channel channel-name="MBUS_com0" parameter-id="2:2-4"/>
                        <access-channel channel-name="Modbus_SMBUS" parameter-id="157"/>
</parameter>
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Element parameter

Element 'parameter' posiada wykrty typ wartości parametru. Np.

<parameter type="int32">

W przypadku braku 'type' w elemencie paramter, przyjmowana jest wartość domyślna
int16.

ID

ID generowanie jest automatycznie i swobodnie konfigurowalne. Składa się z:

NAZWY-KANAŁU_NUMERU-SERYJNEGO-LICZNIKA_ID-LICZNIKA_NUMER-RAMKI

Przykładowe ID parametru:

<id>MBUS_09847273_2_10</id>

Scale (mnożnik)

Scale generowanie jest automatycznie i swobodnie konfigurowalne.

 <scale>10e7</scale>

Parametr skala, domyślnie pobrany jest z urządzenia i zapisany dla jednostek podstawowych ([J][W] [m^3], etc.).

Skalowanie wartości odbywa się w następujący sposób:

 <scale>10e7</scale>

oznacza: WARTOŚĆ * 1*10^7 Możesz jednak przeskalować wynik, zmieniając parametr:

   <scale>10e-2</scale>

Wówczas jeśli wcześniej wartość była w jednostce [J], po przeskalowaniu będzie prezentowana w [GJ]. Zmieniając mnożnik,
warto też zmienić następujący po nim element - Unit.

Unit

Unit generowanie jest automatycznie i swobodnie konfigurowalne. Element precyzujący jednostkę odczytywanych wartości.

<unit>"m^3"</unit>

Description

Pole description generowanie jest automatycznie i swobodnie konfigurowalne. Jest to krótki opis pola Mbusowego. Oznacza
opis wartości jaki został odczytany z licznika.

        <description>"POWER"</description>

Może się zdarzyć że licznik będzie posiadał kilka parametrów o takim samym opisie.
Należy wówczas porównać odczytane wartości  w chwili  skanowania.  Porównaj  je z
wartościami na wyświetlaczu licznika.  Na tej  podstawie,  będziesz mógł  wytypować
która wartość jest wartością poszukiwaną.
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Comment

Pole comment generowanie jest automatycznie i swobodnie konfigurowalne. Oznacza często dodatkową informację
pozwalającą na określenie właściwości odczytywanej wartości.

        <comment>"MAX_VAL"</comment>

Source-channel parametru

Przykładowy source-channel:

        <source-channel channel-name="MBUS_com0" parameter-id="2:2-10"/>

Element source-channel odwołuje się do ID licznika, ramki w liczniku oraz pola w ramce. Składnia: <id
licznika>:<numer-ramki>-<pole w ramce>

Access-channel parametru

Przykładowy access-channel

        <access-channel channel-name="Modbus_SMBUS" parameter-id="100"/>

Wygenerowany element access-channel w parametrze odwołuje się do domyślnej nazwy kanału - Modbus. Paramter-id jest
automatycznie inkrementowany od wartości 100 i oznacza on rejestr modbusowy pod którym będzie dostępny parametr.
Zarówno nazwa kanału jaki paramter-id są swobodnie konfigurowalne.

Zdefiniowanie  dwukrotnie  tego  samego  rejestru  modbusowego  będzie  skutkowało
niepoprawnym działaniem platformy iMod. Dlatego też upewnij się że po włączeniu
konfiguracji  Mbus  do  konfiguracji  głównej,  wszystkie  elementy  access-channel  -
parameter-id są unikalne.
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Skrypty jako źródło danych

iMod posiada możliwość zdefiniowania skryptu bash jako źródła danych. Wartością parametru zostaje wówczas wartość jaką
zwraca skrypt.

Przykład - odczytanie stanu User_LED

Budowa konfiguracji zawierającą kanał source-channel jako źródła danych zostanie przedstawiona na przykładzie
odczytywania stanu diody użytkownika USER_LED.

Skrypt będzie uruchamiany cyklicznie co 2s.●

Wartość parametru będzie równa wartości zwracaną przez skrypt za pomocą wyrażenia●

return $USER_LED_VALUE

Definicja source-channel

<source-channel name="SCRIPT_CHANNEL">
    <protocol name="SCRIPT"/>
    <port>"/mnt/nand-user"</port>
    <cycle>2</cycle>
</source-channel>

Na definicję kanału skryptowego źródła danych składa się:

Nazwa kanału - nazwę kanału możesz swobodnie zmodyfikować. Jednak musisz pamiętać iż odwołania do niej znajdują się●

również w parametrach.
Port - na element port składa się ścieżka do katalogu zawierająca skrypt(y).●

Cycle - częstotliwość wykonywania skryptów.●
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Definicja parametru

<parameter>
    <id>"100"</id>
    <source-channel channel-name="SCRIPT_CHANNEL" parameter-id="UserLed.sh"/>
    <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100"/>
</parameter>

Przypisując do parametru _source-channel_ z kanałem skryptowym, właściwość parameter-id definiuje nazwę pliku skryptu.
Skrypt ten będzie uruchamiany cyklicznie zgodnie z podaną wartością przy definicji kanału. Uruchamiany skrypt jest z
argumentem read.

W powyższym przypadku, wywołanie będzie równoznaczne z uruchomieniem skryptu za pomocą polecenia:

/mnt/nand-user/UserLed.sh read

iMod udostępnia opcję zapisu do parametru. Oznacza to iż zapisując wartość do parametru - gdzie jako kanał źródłowy
ustawiono kanał skryptowy - uruchomiony zostanie skrypt z argumentami write <wpisana wartość>. Np.:

/mnt/nand-user/UserLed.sh write <value>

Budowa skryptu

Skrypt bashowy to plik tekstowy zaczynający się od linii:

#!/bin/sh

Dla zapoznania się z budową skryptu stwórz plik o nazwie userLed.sh

Argumenty uruchomienia skryptu

Uruchomienie skryptu z argumentem, powoduje iż jest on dostępny w postaci zmiennych wewnątrz skryptu. Np.

./UserLed.sh read

sprawi iż pod zmienną  $1  znajdować się będzie napis o wartości read.

Sprawdzenie pierwszego argumentu - read czy write

Na początek w skrypcie, powinieneś wykrywać wartość pierwszego parametru - czyli czy skrypt ma wykonać akcję odczytu (
read) czy zapisu (write).

if [ " class="code bash"" == "read" ]; then
...
elif [ " class="code bash"" == "write" ]; then
...
fi

Akcja dla argumentu read

Następnie dla odpowiednich warunków wpisz odpowiednie akcje. Dla akcji 'read' zwróć za pomocą funkcji echo stan diody
użytkownika.

npe ?USER_LED;
echo $?;
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Akcja dla argumentu write

Dla akcji zapisu (write), sprawdź wartość drugiego argumentu. Jeśli jest on równy 0, ustaw stan USER_LED na 0 (wyłącz diodę
użytkownika). Jeśli wartość drugiego argumentu jest różna od 0, ustaw na stan wysoki. Na końcu zwróć aktualną wartość
diody USER_LED.

if [ if [ $2 -eq 0 ]; then npe -USER_LED; npe ?USER_LED; echo $?; else npe +USER_LED; npe
?USER_LED; echo $?; fi -eq 0 ]; then
 npe -USER_LED;
 npe ?USER_LED;
 echo $?;
else
 npe +USER_LED;
 npe ?USER_LED;
 echo $?;
fi

Więcej na temat budowy skryptów Bash znajdziesz w ogólnodostępnych materiałach w
Internecie.

Po skopiowaniu pliku skryptu na urządzenie NPE należy wykonać następujace polecenia
- dos2unix <nazwa pliku> [poprawia znaki końca linii]
- chmod 754 <nazwa pliku> [nadaje szersze uprawnienia do uruchomieniowe pliku].
Inaczej platforma iMod nie będzie miała uprawnień do wykonania skryptu.

Weryfikacja działania

Odczytaj wartość parametru 100 za pomocą protokołu mbus i zweryfikuj czy zgadza się ona ze stanem USER_LED1.
Dokonaj zapisu wartości parametru 100 i sprawdź czy wartość zmienia się zgodnie z warunkami zapisanymi w skrypcie2.
Zamień w skrypcie wpisy 'USER_LED' na 'DO1'3.
Sprawdź czy po zmianie wpisów, możesz sterować wyjściem cyfrowym (DO1)4.

V i d e o t u t o r i a l  p r e z e n t u j ą c y  p u n k t y  o d  1  d o  3
www.youtube.com/watch?v=W6wBm_GtWX8

http://www.youtube.com/watch?v=W6wBm_GtWX8
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Komunikacja zdarzeniowa

Platforma iMod posiada wbudowany mechanizm wykonywania akcji na zdarzenie. Wyróżnia się kilka typów akcji, np. wysyłka
e-mail, wykonanie skryptu bash. Istnieje również kilka warunków wywołania zdarzenia, np. po przekroczeniu wartości o
zadany próg. Dodatkowo, posiada mechanizm wymuszonego odczytu (force-read) oraz zapisu (force-write).

Poniższy rozdział przedstawi sposób konfiguracji eventów.

Każdy event musi zawierać się w elemencie  parameter  i posiadać w sobie elementy message-channel (typu akcji).

Warunki wywołania
Wraz z definicją elementu  <event>  definiuje się warunek wywołania. Przykładowy event:

<event type="OnChange">
        <message-channel channel-name="Email_sender"/>
        <message-id>"Mess_1"</message-id>
</event>
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OnUpdate

Pierwszym typem wywołania jest typ eventu który wykona się przy każdym odświeżeniu wartości parametru. Bez względu na
jego wartość i fakt czy uległa ona zmianie - event zostanie wyzwolony.

Jest to przydatne dla komunikacji typowo zdarzeniowej jak np. obsługa czytnika RFID.
Ten sam użytkownik może wejść i wyjść. Wówczas ID karty się nie zmienia, a mimo to,
event wysyła wartość z czasem zdarzenia do bazy danych.

Przykładowa definicja:

<event type="OnUpdate">
   <message-channel channel-name="BashScript"/>
</event>
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OnChange

OnChange to typ eventu który zostanie wywołany każdorazowo gdy parametr zmieni swoją wartość.

<event type="OnChange">
        <message-channel channel-name="BashScript"/>
</event>
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NoChange

NoChange to typ eventu który zostanie wywołany każdorazowo gdy parametr nie zmieni swojej wartości.

<event type="NoChange">
        <message-channel channel-name="BashScript"/>
</event>
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OnChangeStatus

OnChangeStatus to typ eventu który zostanie wywołany każdorazowo gdy parametr przestał być możliwy do odczytu, bądź
ponownie możliwy jest jego odczyt.

<event type="OnChangeStatus">
        <message-channel channel-name="BashScript"/>
</event>
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HiAlarm

HiAlarm to typ eventu który zostanie wywołany każdorazowo gdy parametr przekroczy zadaną wartość w trigger value. Jest
to warunek równoznaczny z 'większy niż'. Trigger jest to atrybut umożliwiający przypisanie pewnej wartości, po
przekroczeniu którego event jest aktywny.

<event type="HiAlarm">
        <message-channel channel-name="BashScript"/>
        <property name="trigger" value="1"/>
</event>
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LoAlarm

LoAlarm to typ eventu który zostanie wywołany każdorazowo gdy parametr przekroczy zadaną wartość w trigger value. Jest
to warunek równoznaczny z 'mniejszy niż'.

<event type="LoAlarm">
        <message-channel channel-name="BashScript"/>
        <property name="trigger" value="1"/>
</event>
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Histereza

Eventy typu HiAlarm/LoAlarm mogą posiadać element histerezy. Gdy wartość parametru przekroczy/spadnie poniżej wartości
'trigger' event zostanie wykonany. Do momentu aż nie przekroczy/spadanie poniżej wartości histerezy event nie będzie
triggerowany.

Np. Event wykona się jeśli parametr przekroczy(HiAlarm) wartość 27(trigger value=27). Jeśli histereza będzie ustawiona na
wartość '2', to oznacza że aby ponownie trigger został wykonany wartość musi spaść najpierw do wartości 25.

Jeśli event zdefiniowany jest by wykonał się na spadek(LoAlarm) wartości 27(trigger value=27) i histereza ustawiona będzie
na '2', to oznacza że aby ponownie trigger został wykonany po spadku poniżej 27 stopni, wartość musi najpierw wzrosnąć do
29.

W przypadku definicji zdarzeń bez histerezy, posiada ona swoją wartość domyślną która wynosi 0.

 <parameter>
        <id>"110"</id>
        <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="110"/>
                <event type="LoAlarm">
                        <message-channel channel-name="Script"/>
                        <property name="trigger" value="27"/>
                        <hysteresis>2</hysteresis>
                </event>
  </parameter>
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Typy akcji
Do każdego zdarzenia może zostać przypisana akcja. Często z akcją związana jest wiadomość. Akcje definiuje się poprzez
tzw. (message-channel). Treści natomiast poprzez zadeklarowanie wiadomości (message).

Skrypt

Najprostszym typem akcji jest wykonanie skryptu. Jeśli nastąpi zdarzenie wówczas zostanie uruchomiony skrypt bashowy.

Definicja message-channel

Jeśli chcesz przypisać skrypt do zdarzenia najpierw musisz zdefiniować kanał message-channel.

Przykładowa definicja:

        <message-channel name="ScriptChangeLED">
                        <protocol name="script" />
                        <port>"/mnt/mtd/iMod/config/examples"</port>
                        <recipient>"changeLED"</recipient>
        </message-channel>

W definicji kanału (message-channel) należy podać ścieżkę do pliku (element port) oraz plik (element recipient).

Ważne  jest  aby  plik  skryptowy  posiadał  poprawne  uprawnienia  uruchomieniowe.
Inaczej skrypt nie zostanie wywołany

Plikom skryptowym należy nadać uprawnienia poprzez komendę chmod 754 <nazwa
pliku>

Przypisanie skryptu do zdarzenia

Przypisanie wywołania skryptu do zdarzenia odbywa się poprzez dodanie lini w elemencie event:

 <message-channel channel-name="Script"/>

Przykładowa definicja parametru z wywołaniem skryptu:

  <parameter>
        <id>"110"</id>
        <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="110"/>
                <event type="OnChange">
                        <message-channel channel-name="ScriptChangeLED"/>
                </event>
  </parameter>

Weryfikacja działania

Możesz podejrzeć działanie skryptu w logach iMod'a. W tym celu wykonaj polecenie  tail -f /mnt/data/logs/iMod.log | grep
<nazwa kanału> . Przykładowy wpis z uruchomienia skryptu o nazwie kanału 'Script':

13:24:29,783 | INFO  | Script | The channel Script received the event [eid: ff36-a633] (pos:
3/200)  parameter id: none message: 23
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Email

iMod może wysyłać wiadomości za pośrednictwem podanego konta pocztowego. Nie posiada on ograniczeń co do ilości
odbiorców, grup odbiorców czy też budowy treści wiadomości.

Obecna wersja iMod nie obsługuje kont pocztowych wymagających szyfrowania TLS.

Definicja kanału

Przykładowa definicja kanału:

<message-channel name="Email_sender">
   <protocol name="EMAIL">
     <property name="user" value="testnpe"/>
     <property name="password" value="123npe"/>
     <property name="port" value="678" />
     <property name="tls" value="true" />
   </protocol>
   <port>"poczta.a2s.pl"</port>
 
   <recipient>"techbase@a2s.pl"</recipient>
</message-channel>

Aby zdefiniować w konfiguracji kanał wysyłki wiadomości wymagane jest podanie:

swobodnie konfigurowalnego elementu channel-name●

elementu protocol (musi być równe EMAIL)●

w elemencie protocol musi być zawarta definicja konta użytkownika (user oraz password do zalogowania się na❍

serwerze)
opcjonalnie można zdefiniować port na którym następować ma komunikacja z serwerem pocztowym❍

opcjonalnie również można zdefiniować czy używać szyfrowania TLS❍

elementu port definiującego adres serwera pocztowego (SMTP)●

listy obiorców (każdy odbiorca musi znajdować się pomiędzy elementem recipient ). Nie ma ograniczeń co do ilości●

odbiorców

Definicja wiadomości

Wiadomość należy zdefiniować zgodnie z formatem przedstawionym w rozdziale Definicja komunikatów.

Przypisanie email do zdarzenia

W elmencie <event> należy dodać odowłanie się do elementu kanału Email oraz ID wiadomości, która ma zostać wysłana.
Przykładowa definicja:

        <event type="LoAlarm">
                <message-channel channel-name="Email_sender"/>



TECHBASE (C) iMod Manual PL 76/110

© 2013 TechBase Group Technical contact - support.techbase.eu 76/110

                <message-id>"EmailMessage1"</message-id>
                <property name="trigger" value="1"/>
        </event>
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SMS

iMod posiada możliwość wysyłki SMS z dynamicznie generowaną treścią.

Przykładowa konfiguracja wysyłająca wiadomość na numer 48123456789 na zmianę wartości parametru 102:

   <message-channel name="SMS_sender">
                <protocol name="SMS"/>
                <recipient>"48123456789"</recipient>
    </message-channel>
 
   <message id="SMSMessage1">
              <![CDATA[
            "REG_NAME[THIS] changed to Value: REG_VALUE[THIS] REG_UNIT[THIS]"
            ]]>
    </message>
 
    <parameter>
        <id>102</id>
        <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="102"  />
        <event type="OnChange">
                <message-channel channel-name="SMS_sender"/>
                <message-id>"SMSMessage1"</message-id>
                <property name="trigger" value="1"/>
        </event>
</parameter>

Definicja kanału

Definicja kanału składa się z:

swobodnie konfigurowalnego elementu channel-name●

elementu protocol (musi być równe SMS)●

listy obiorców (każdy odbiorca musi znajdować się pomiędzy elementem  recipient). Nie ma ograniczeń co do ilości●

odbiorców.

   <message-channel channel-name="SMS_sender">
                <protocol name="SMS"/>
                <recipient>"48123456789"</recipient>
    </message-channel>
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Numer odbiorcy musi zawierać numer kierunkowy do kraju.

Aby zdefiniować kilka grup odbiorców możesz zdefiniować kilka kanałów SMS

Definicja wiadomości

Wiadomość należy zdefiniować zgodnie z formatem przedstawionym w rozdziale Definicja komunikatów.

Przypisanie sms do zdarzenia

W elmencie <event> należy dodać odowłanie się do elementu kanału sms oraz ID wiadomości, która ma zostać wyłana.
Przykładowa definicja:

        <event type="LoAlarm">
                <message-channel channel-name="SMS_sender"/>
                <message-id>"SMSMessage1"</message-id>
                <property name="trigger" value="1"/>
        </event>

Istnieje możliwość zdefiniowania odbiorcy również w samym evencie. Należy wówczas
do  elementu  message-channel  channel-name=„SMS_sender”  dodać  następujący
element  parameter-id=„numer-telefonu”.

Definicja odbiorcy w odwołaniu się do kanału:

        <message-channel channel-name="SMS_sender" parameter-id="48987654321"/>

Przykład przypisania wysyłki sms do zdarzenia z definicją obiorcy:

        <event type="LoAlarm">
                <message-channel channel-name="SMS_sender" parameter-id="48987654321"/>
                <message-id>"SMSMessage1"</message-id>
                <property name="trigger" value="1"/>
        </event>

Weryfikacja działania

W celu zweryfikowania działania wysyłki SMS możesz zdefiniować prostą konfigurację która na zamianę parametru wyśle
wiadomość. Wówczas w pliku iMod.log zobaczysz następujący wpis:

11:15:05,502 | INFO  | SMS_CHANNE_NAME | The channel SMS_CHANNE_NAME received the event [eid:
73f9-d98a] (pos:1/200)  parameter id: none message: YOUR_MESSAGE_CONTENT
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Zapis do bazy danych

iMod posiada wbudowany mechanizm zapisu do bazy danych. Domyślnie współpracuje on z bazą danych SQLite3, jednak
istnieje możliwość zdefiniowania w iModzie komunikacji z bazą danych postgreSQL.

Zapis do domyślnej bazy danych SQLite

iMod przetrzymuje aktualną wartość swoich parametrów w tabeli DANE w bazie danych modbus.db. Plik modbus.db znajduje
się w katalogu  /mnt/ramdisk . Jej podglądu można dokonać za pomocą dowolnego programu do obsługi baz danych np.
SQLite2009Pro.

Domyślna baza danych zawiera kolumny odpowiadające elementom jakie użytkownik jest w stanie zdefiniować w
konfiguracji iMod`a:

Nazwa elementu konfiguracji Nazwa elementu w bazie SQLite
ID TIGER_ID
Description Name
Offset Offset
Scale Scale
Comment Comment
Unit Unit
minval minval
maxval maxval
data-logging data-logging

Jeśli nie wykorzystujesz bazy danych, możesz wyłączyć jej tworzenie poprzez dodanie
do elementu imod właściwości parameter_db=false.

<imod version="1.0.25" paramter_db="false">
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Jeśli w kolumnie  SQLiteFlag  przypiszesz wartość 1, wówczas iMod engine spróbuje
zapisać wartość z kolumny VALUE i automatycznie zmieni flagę na wartość 0.

Zapis do bazy danych PostgreSQL

Baza PSQL nie jest domyślnie instalowana i aby mieć do niej dostęp musisz wykonać
polecenie instalacyjne a następnie zrestartować urządzenie:

 softmgr update postgresql; reboot;

Definicja message-channel

Przykładowa definicja kanału:

 <message-channel name="PSQL_Alarms">
                <protocol name="SQL"/>
                <port>"0.0.0.0:5432/databaseName"</port>
                <property name="mode" value="direct"/>
                <property name="driver" value="POSTGRESQL"/>
                <property name="user" value="postgres"/>
                <property name="password" value=""/>
 </message-channel>

Element message-channel typu PSQL, zawiera w sobie elementy:

protocol - definicja protokołu. Musi być równa SQL●

port - definicja adresu IP na którym znajduje się serwer PSQL. Wartości /0.0.0.0/ wskazuje na urządzenie iMod z którego jest●

uruchamiane. Po podaniu adresu IP należy wpisać

PORT TCP na którym zostało uruchomione nasłuchiwanie bazy danych. Domyślna wartość to 5432. Ostatnią wartością w polu
port jest nazwa bazy danych z którą chcemy sie połaczyć.

mode - tryb połączenia z bazą danych. Musi być równe 'direct'●

driver - driver do bazy danych. Musi być równe POSTGRESQL●

user - login użytkownika do bazy danych●

password - hasło użytkownika do bazy danych●

Jeśli nie podasz trybu pracy jako direct iMod stworzy własną tabelę ALARMY do której
będzie dokonywał wpisów w przypadku wystąpienia zdarzenia.

http://www.a2s.pl/pl/details-making-visualizations-a-2312.html
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Definicja wyrażenia SQL

Wyrażenie SQL jakie ma zostać wykonane należy wpisać w treści elementu messages. Może ono zawierać dowolne zapytanie
SQL'owe a w miejsce treści parametrów wykorzystać MAKRA. Więcej na temat budowy komunikatów znajdziesz w sekcji
definicja_komunikatow

Przykładowe wyrażenie zapisane w treści komunikatu:

<message id="Alarm1">
 <![CDATA[
   INSERT INTO TABLE (value, name, description, Date) VALUES ('REG_VALUE[100]',
'REG_NAME[100]', 'Some text message', 'NOW()')
 ]]>
</message>

Przypisanie do parametru

Aby przypisać do parametru wysłanie na zmianę wartości zapytania SQL, należy w elemencie event zawrzeć element
message-channel oraz message-id.

Przykładowa definicja parametru:

<parameter>
        <id>100</id>
        <description>"USR_LED"</description>
        <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="USER_LED"/>
        <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100"/>
        <event type="OnChange">
                <message-channel channel-name="PSQLAlarms"/>
                <message-id>"Alarm1"</message-id>
                <property name="trigger" value="0"/>
        </event>
</parameter>

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:komunikacja_zdarzeniowa#definicja_komunikatow


TECHBASE (C) iMod Manual PL 82/110

© 2013 TechBase Group Technical contact - support.techbase.eu 82/110

Modbus

iMod engine obsługuje wyjątkowy mechanizm zdarzeniowych wiadomości modbus'owych. Pozwala to na maksymalne
obniżenie transmisji pomiędzy dwoma urządzeniami iMod. Istnieje również możliwość wymuszenia zapisu bądź odczytu
wybranych parametrów na podstawie: – przekroczenia zadanej wartości – spadku poniżej zadanej wartości – zmiany wartości
parametru o zadaną histerezę Istnieje również możliwość przesłania odczytanej wartości, lub zapisanie jej na innym
urządzeniu modbusowym. Np.

Przedstawiony przykład pozwala na przedstawienie działania kanału na podstawie eventu 'onChange' i konfiguracji w której
wystarczy jedno urządzenie. Zmiana na wyjściu cyfrowym PO1 spowoduje również zmianę na USER_LED.

Deklaracja zdarzeniowego kanału modbusowego:

<message-channel name="ModbusEvent">
    <protocol name="modbus"/>
    <port>"ET-localhost-502-TCP"</port>
</message-channel>

Po zmianie wartości parametru 104, jego stan zostanie rozpropagowany na adres 105, pod którym kryje się USER_LED.

<parameter>
   <id>"104"</id>
   <description>"PO1"</description>
   <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="PO1"/>
   <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="104"/>
     <event type="OnChange">
        <message-channel channel-name="ModbusEvent" parameter-id="105"/>
     </event>
</parameter>
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Poniżej przykładowe działanie kanału modbus:

1. Wejście PO1 oraz USER LED są w stanie niskim.

2. PO1 zostało zmienione. Wartość z PO1 została wysłana na adres modbus'owy 105 portu 502 urządzenia o IP: Localhost.

3. iMod odczytał zgłoszenie zapisu na adresie modbus'owym 105 (USER_LED) i dokonuje zmiany parametru.
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Zaawansowane typy akcji

Force-read

Message modbus'owy służący do odczytywania wartości jest najrzadziej wykorzystywanym typem, jednakże w pewnych
rozwiązaniach okazuje się niezastąpiony. Ten typ wiadomości, pozwala na odświeżenie (odczyt) na zdarzenie innych
parametrów zdefiniowanych w platformie iMod.

Deklaracja kanału odbywa się analogicznie do pozostałych wiadomości. Istnieje możliwość zdefiniowania odbiorcy przy
definicji kanału, jak i przy wykonaniu już zdarzenia w parametrze. W tym przypadku deklaracja odbywa się przy parametrze,
dlatego definicja samego kanału zajmuje zaledwie trzy linijki.

<message-channel name="ForceRead">
   <protocol name="forceread"/>
</message-channel>

Ustawienie eventu typu 'noChange' Powoduje iż przy każdym odczycie w którym USER_LED nie zmieni swojej wartości,
zostanie wymuszone odświeżenie wartości parametru 102 w wewnętrznej tablicy parametrów iMod'a.

<parameter>
   <id>"105"</id>
   <comment>"USR LED"</comment>
   <description>"USR LED"</description>
   <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="USER_LED"/>
   <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="105"/>
   <event type="NoChange">
      <message-channel channel-name="ForceRead" parameter-id="102"/>
   </event>
</parameter>
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Force-write

Message typu Force-Write jest wiadomością modbus'ową która pozwala zapisywać na zdarzenie wartość innego parametru.
W przykładzie został opisany sposób, w którym zmiana wartości DO1 pociągnie za sobą zmianę DO2.

Deklaracja kanału odbywa się poprzez nadanie mu unikalnej nazwy. Jako protocol, należy podać 'forcewrite'. Istnieje również
możliwość zdefiniowania kilku odbiorców. Jako odbiorcę, wpisujemy ID parametru, na który ma zostać zapisana wartość
parametru. Domyślnie wysyłana jest wartość parametru z którego 'wychodzi' zdarzenie. Jednak istnieje możliwość
nadpisania tego, poprzez umieszczenie w deklaracji wiadomości, wartości która ma być zapisywana.

   <message-channel name="ForceWrite">
      <protocol name="forcewrite"/>
      <recipient>"103"</recipient>
   </message-channel>

Każdorazowo gdy wartość parametru się zmieni to przepisze dalej tę wartość na parametr 103.

<parameter>
   <id>"102"</id>
   <comment>"DO1"</comment>
   <init-value>"0"</init-value>
   <description>"DO1"</description>
   <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="DO1"/>
   <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="102"/>
   <event type="OnChange">
      <message-channel channel-name="ForceWrite"/>
   </event>
</parameter>

Nadpisanie wartości rejestru wcześniej zdefiniowaną wiadomością:

Przy zmianie wartości rejestru 100 do rejestru 101 wpisywana jest wartość 10.

Aby użyć tej funkcji w definicji access channel należy dopisać:

<property name="force" value="true" />

Następnie stworzyć kanał wiadomości:

W polu recipient należy wpisać adres rejestru, do którego będzie zapisywana wartość:

<message-channel name="ForceWrite">
                <protocol name="forcewrite"/>
                <recipient>"101"</recipient>
</message-channel>

Należy zdefiniować treść wiadomości, która będzie zapisywana do docelowego rejestru. W tym przypadku jest to wartość 10:

 <message id="TestMsg">
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        <![CDATA[
      "10"
      ]]>
  </message>

Następnie należy stworzyć parametr, który po zmianie wartości rejestru 100 spowoduje przeniesienie wcześniej
zdefiniowanej wartości:

 <parameter>
        <id>"100"</id>
        <comment>"ForceWriteToOtherParam"</comment>
        <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100" />
 
        <event type="OnChange">
                <message-channel channel-name="ForceWrite" />
                <message-id>"TestMsg"</message-id>
        </event>
 </parameter>

Ostatnim krokiem jest stworzenie parametru, do którego przenoszona będzie zdefiniowana wartość:

 <parameter>
        <id>"101"</id>
        <comment>"Contador1"</comment>
        <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="101" />
        <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="101" />
</parameter>
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Definicja komunikatów
Zdarzenie może wysyłać komunikat o statycznej treści, bądź dynamicznie uzupełnianej.

Definicja statycznych treści
Przykładowa definicja statycznej treści wiadomości:

<message id="Mess_1">
 <![CDATA[
   "Connected to ground"
  ]]>
</message>

Każda definicja komunikatu musi posiadać unikalne ID, które zostanie następnie przypisane w zdarzeniu.

Treść wiadomości wpisuje się pomiędzy elementami

<![CDATA[
 
]]>

Dla zdarzeń typu force-write warto jest wpisać jako treść wiadomość, wartość liczbową
na jaką chcemy zaktualizować wybrany parametr.

Wiadomości SMS nie obsługują znaków narodowych jak np. ą, ć.

Definicja dynamicznie uzupełnianych treści
W komunikatach można się posłużyć makrem, by treść została zaktualizowana o wartości parametru prezentowane podczas
wysyłki.

Dostępne makra to:

REG_NAME[id] – nazwa parametru o danym id●

REG_VALUE[id] – aktualna wartość parametru o danym id●

REG_UNIT[id] – symbol jednostki parametru o danym id●

REG_LABEL[id] – etykieta parametru o danym id●

REG_PROCESSED[THIS] – przeskalowana wartość po offsecie●

Istnieje możliwość wpisania w makro zamiast ID parametru, słowa THIS. Będzie to
oznaczać  iż  zostanie  wpisana  wartość  parametru  który  wykonał  zdarzenie  z
komunikatem. Pozwala to na zmniejszenie konfiguracji i zwiększenie wydajności. Np.
REG_VALUE[THIS]

Skalowanie wartości po offsecie przesyłane za pośrednictwem kanału message iMod'a.

Deklaracja przedstawienia wartości po przeskalowaniu ustawić możemy w dwóch miejscach naszej konfiguracji:

W message-channel1.
W parametrze2.

Odbywa się to poprzez dodanie
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<property name="message-id" value="processed"/>

AD 1. Przykład użycia za pomocą message-channel

<message-channel name="csv">
  <protocol name="CSV"/>
  <port>"/mnt/data/dane.csv"</port>
  <cycle>1s</cycle>
  <property name="separator" value="; "/>
    <property name="message-id" value="processed"/>
</message-channel>

AD 2. Przykład użycia za pomocą parametru

<parameter type="word32">
  <id>"100"</id>
  <description>"AI1"</description>
  <scale>10</scale>
  <offset>7.5</offset>
  <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="AI1" />
  <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100" />
  <message-channel channel-name="csv">
    <property name="message-id" value="processed"/> -->
  </message-channel>
</parameter>

W przypadku parametrów, wypisanie przeskalowanej wartości zostanie przedstawone
tylko dla tych parametrów dla których zdefiniowaliśmy

 <property name="message-id" value="processed"/>
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Wizualizacja WWW
 Platforma iMod posiada wbudowany serwer WWW - Apache2. Na jego podstawie zostały stworzone dwa interfejsy które
system integrator może wykorzystać do zbudowania swojej wizualizacji.

NXDynamics

NXDynamics to nowoczesna webowa platforma wizualizacyjna (typu web SCADA) dedykowana do współpracy z urządzeniami
serii NPE/iMod przez przeglądarkę internetową.

Jej głównymi zaletami są:

szybkie odświeżanie parametrów●

wydajny przesył danych (bez obciążania łącza)●

Więcej na temat interfejsu NXDynamics oraz przykładów jego użycia możesz znaleźć na karcie produktu NXDynamics

Szablon TRM
Na urządzeniu domyślnie wgrany jest szablon interfejsu TRM. Pliki źródłowe znajdują się w katalogu 
/mnt/nand-user/htdocs_src. Podczas startu urządzenia, kopiowane są do ramdisku  /mnt/ramdisk/htdocs .

Szablon zawiera przykładowy kod PHP który pozwala na pobieranie danych z bazy oraz ich prezentację.

Obszerny opis wykorzystanych funkcji znajduje się w pliku synoptyka.php

Własna strona WWW
Dane zbierane przez iMod engine mogą być udostępniane i sterowane na różne sposoby, jednym z najbardziej uniwersalnych
sposobów jest dostęp do danych z dowolnego miejsca z poziomu przeglądarki WWW.

Moduł telemetryczny iMod w celu udostępniania danych wykorzystuje wbudowany serwer www – Apache2 – z obsługą PHP i
baz danych (SQLite oraz PSQL). Aby zbudować prosty interfejs WWW wystarczy znać podstawy języka HTML, PHP oraz
obsługę baz danych.

http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
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Konfiguracja urządzenia iMod

Aby odczytywać dane za pomocą przeglądarki internetowej należy w pierwszej kolejności odpowiednio skonfigurować
urządzenie iMod. W tym celu zostanie wykorzystany plik example1-hardware_access.xml znajdujący się w katalogu 
/mnt/mtd/iMod/config/examples. Konfiguracja ta jest również domyślną konfiguracją znajdującą się na urządzeniu iMod i
zapewnia dostęp do zasobów sprzętowych urządzenia:

User Led●

wejście cyfrowe DI1●

Rejestracja danych do bazy w urządzeniu iMod jest domyślnie włączona dla bazy SQLite. Istnieje jednak również możliwość
wysyłania wartości wprost z iMod engine do lokalnej bądź zewnętrznej bazy postgreSQL.

Baza danych

Drugim krokiem jest stworzenie przykładowego pliku php, który będzie sczytywał wcześniej zadeklarowane parametry i
sterował nimi. Wszystkie parametry zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym rejestrowane są do bazy danych SQLite
znajdującej się w katalogu: /mnt/ramdisk/modbus.db

Aby odczytać wartość wybranego parametru, należy odwołać się do zmiennej wartości kolumny VALUE.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:example1-hardware_access.xml
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Konfiguracja PHP

Zdefiniowanie bazy danych

W pierwszej kolejności należy zdefiniować ścieżkę dostepu do bazy danych co wiąże się z podaniem jej lokalizacji. Baza
danych SQLite na urządzeniu iMod wykorzystuje uniwersalny interfejs połączenia z bazą danych PDO, dlatego w definicji
bazy danych znajduje się odwołanie do tego interfejsu. Bazie danych modbus.db przypisujemy zmienną $db.

define(‘DB_SQLLITE’,‘/mnt/ramdisk/modbus.db’);
$db = new PDO(‘sqlite:’.DB_SQLLITE);

Odczytanie wartości z bazy danych

Kolejnym krokiem jest odwołanie się do bazy danych i odczytanie z niej odpowiednich wartości dla wybranych parametrów –
w tym przypadku dla parametrów których Description w pliku MainConfig.xml został zdefiniowany jako USER_LED oraz DI1.

$sqlite = „SELECT TIGER_ID, Name, Value, SQLiteFlag FROM dane WHERE name=’USR_LED’ or name=
’DI1'”;

Zmienna SQLiteFlag pozwala na zapis wybranych wartości bezpośrednio na urządzeniu NPE/iMod. Następnie należy
wyświetlić interesujące użytkownika parametry.

W tym celu należy stworzyć tabelę, wraz z fragmentem formularza, dzięki któremu użytkownik będzie w stanie dokonać
zmiany wartości wybranego parametru. Dla przykładu z artykułu, zostanie stworzona tabela 4×3:

echo „<table>”;
echo „<tr><td><b>ID</b></td><td><b>Name</b></td><td><b>Value</b></td></tr>”;
foreach($dbh->query($sqlite) as $row)
{
   print „<tr><td>”.$row['TIGER_ID'].„</td>”;
   print „<td>”.$row['Name'].„</td>”;
   print ‘<td><form action=”test.php?a=update” method=”post”>
             <input type=”hidden” name=”id” value=”‘.$row['TIGER_ID'].‘”/>
             <input type=”text” name=”value_new” value=”‘.$row['Value'].‘”/></td>’;
   print ‘<td><input type=”submit” value=”upgrade”/>
             </form></td></tr>’;
}
echo „</table>”;

Zapisanie wartości do bazy danych

Wartość atrybutu action z formularza zdefiniowana jest jako adres test.php?a=update. Zostaje tutaj wprowadzona zmienna
$a. W momencie wciśnięcia przycisku upgrade przy wybranym parametrze, zmienna $a przyjmuje wartość update. Zapis
wartości parametru odbywa się przy wykorzystaniu funkcji logicznej – w momencie kiedy zmienna $a przyjmuje wartość

http://www.php.net/define
http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:mainconfig.xml
http://www.a2s.pl/pl/details-making-visualizations-a-2312.html
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update.

W takim wypadku zostaje z formularza sczytane id oraz wartość wybranego parametru, oraz zostaje ona zapisana do bazy
danych.

Ważnym elementem jest przypisanie zmiennej SQLiteFlag wartości ‘1'. Ustawienie SQLiteFlag na ‘1‘ sprawia iż iMod engine
pobierze wartość z tabeli i zapisze ją do parametru. Następnie, wyzeruje ponownie flagę zmiany. Takie rozwiązanie zwieksza
wydajne monitorowanie wprowadzonych zmian przez WWW. Na samym końcu strona zostaje przeładowana w celu wczytania
aktualnych wartości z bazy danych.

if($_GET['a']==„update”)
{
   $id2=$_POST['id'];
   $value2=$_POST['value_new'];
   $sth = $dbh->exec(„UPDATE dane SET SQLiteFlag = 1, Value = ‘$value2‘ WHERE TIGER_ID = ‘
$id2‘”);
   header(„location: „ . $_SERVER['REQUEST_URI']);
}

Zakończenie pracy z bazą danych

Ważnym elementem jest rozłączenie się z bazą danych. W tym celu wykorzystywana jest funkcja:

$dbh = null;

Na sam koniec znajduje się funkcja wyświetlająca komunikaty o błędach. Przy prawidłowej pracy urządzenia, funkcja ta nie
jest wywoływana w żaden sposób.

catch (PDOException $e)
{
   print „Error!: „ . $e->getMessage() . „<br/>”;
   die();
}

W  celach  testowych  istnieje  możliwość  wgrywania  plików  PHP  do  katalogu
mnt/ramdisk/htdocs, jednak jest to część pamięci ulotnej, co powoduje że po restarcie
platformy iMod wszelkie zapisane pliki znikną. Dlatego wskazane jest umieszczenie
przetestowanych plików w katalogu /mnt/nand-user/htdocs_src. Dzięki temu wszelkie
zmiany zostaną zapisane na stałe, i widoczne będą po restarcie urządzenia.

Konfiguracja serwera Apache
Konfigurację apache dokonuje się poprzez konfigurację pliku httpd.conf w katalogu  /<miesjce instalacji pakietu>/conf

Zmiana ustawień serwera Apache wymaga jego restartu.

http://www.a2s.pl/pl/details-making-visualizations-a-2312.html
http://www.a2s.pl/pl/details-making-visualizations-a-2312.html
http://www.php.net/header
http://www.php.net/die
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Rejestracja danych

iMod engine zapewnia zapis buforowanych wartości do pliku bądź bazy danych.

Do plików CSV

iMod umożliwia dwa sposoby rejestracji danych.

Pierwszy sposób - Rejestracja prosta pozwala na rejestrację wybranych parametrów w jednym pliku, z wybraną●

częstotliwością od momentu startu iMod engine.
Drugi sposób - Rejestracja za pomocą kanału Message-channel pozwala na rejestrację wybranych parametrów do●

wskazanych plików z częstotliwością niezależną od startu iMod'a.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:rejestracja_danych#rejestracja_prosta
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:rejestracja_danych#rejestracja_za_pomoca_kanalu_message-channel
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Rejestracja prosta

Aby rozpocząć rejestrację parametrów do jednego pliku należy wykonać dwa kroki.

Dodać do elementu imod właściwość acuqisition_period gdzie podając wartości w sekundach zdefiniujesz jak często chcesz●

dokonywać rejestrowania wybranych parametrów

 <imod version="1.0.0" acquisition_period="10">

Dodać do wybranego parametru element data-logging.●

 <data-logging>true</data-logging>

Parametry zostaną zarejestrowane w pliku data.csv w katalogu /mnt/data/SQL.

Wartości zapisane do pliku csv są wcześniej przeskalowane przez elementy scale oraz
offset.

Przykładowa konfiguracja rejestrująca wartość stanu diody USER_LED co 10 sekund.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imod version="1.0.0" acquisition_period="10">
 <group name="Definicje kanalow">
    <access-channel name="Modbus_S1">
            <protocol name="MODBUS" />
            <port>"ET-502-TCP"</port>
    </access-channel>
 
        <source-channel name="NPE_io">
         <protocol name="HARDWARE"/>
         <gap>0</gap>
    </source-channel>
 
    <parameter>
        <id>100</id>
        <data-logging>true</data-logging>
        <description>"USR_LED"</description>
        <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="USER_LED"/>
        <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100"/>
    </parameter>
 </group>
</imod>

Pliki data.csv rotowane są każdorazowo po starcie iMod'a, bądź po uzyskaniu skonfigurowanej wielkości pliku. Ilość plików,
oraz ich wielkość po której są rotowane, konfiguruje się w pliki log4j.xml w katalogu /mnt/mtd/iMod/config/log4j.xml
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Rejestracja za pomocą kanału Message-channel

iMod posiada możliwość zapisu wartości wybranych parametrów do plików CSV lub baz danych (SQLite lub PSQL) o
określonych godzinach, porach dnia, tygodnia a nawet czasu względem całego roku.

Harmonogram zadań zaimplementowany w urządzenia iMod może być wykorzystywany na wiele sposobów między innymi
do zapisu wybranych parametrów do plików CSV.

Format Cron'a

Funkcjonalność harmonogramu zadań odbywa się przy pomocy message-channel'a połaczonego z funkcjonalnoscią CRON`a
– linuksowego programu pozwalającego na okresowe wywoływanie innych programów i zdarzeń. Pozwala on na
zdefiniowanie czasu i daty z dokładnością co do 1 minuty. Czas i data definiowana jest przy użyciu pięciu oddzielnych
kombinacji znaków, który każdy odpowiada za inną zmienną.

Poza wartościami przedstawionymi powyżej, istnieje możliwość użycia znaku gwiazdki *, która oznacza wykonywanie
polecenia dla każdej dostępnej wartości odstępów czasowych. Dla przykładu zapis ” * * * * * ” będzie oznaczało
wykonywanie polecenia co minutę.

Odpowiednio skonfigurowany czas oraz datę należy umieścić w pliku konfiguracyjnym iMod`a w elemencie typu cycle.
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Przykładowy message-channel typu CSV

Przykład użycia harmonogramu zdarzeń został przedstawiony poniżej. W tym przykładzie, zapis do pliku data1.csv będzie
wykonywany o godzine 16:15 każdego dnia.

<message-channel name="RegisterAt1615">
    <protocol name="CSV"/>
    <port>"/mnt/nand-user/exampleCSV.csv"</port>
    <cycle>"15 16 * * *"</cycle>
    <property name="separator" value=";"/>
</message-channel>

Miejsce i nazwa rejestrowanego pliku

W elemencie port powinieneś podać ścieżkę oraz nazwę pliku do którego chcesz rejestrować dane.

    <port>"/mnt/nand-user/exampleCSV.csv"</port>

Separator

W definicji kanału możesz podać również znak odstępu między kolumnami.

    <property name="separator" value=";"/>

Przypisanie message-channel w parametrze

W elemencie parameter należy zawrzeć odowołanie do elementu message-channel. Przykładowa definicja:

<parameter>
        <id>"100"</id>
        <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100"/>
        <message-channel channel-name="CSV"/>
</parameter>
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SNMP

Silnik iMod zawiera plugin służący do konwersji parametrów na wartości SNMP. Plik MIB jest generowany automatycznie,
umożliwia on konwersję zasobów sprzętowych NPE oraz parametrów modbusowych na protokół SNMP. Dodatkowo
rozszerzenie zawiera mechanizm reakcji na zdarzenie nazywane TRAP w SNMP.

Przykładowa konfiguracja - Modbus na SNMP
 Poniższa konfiguracja pokazuje w jaki sposób wybrać miejsce zapisu pliku SNMP oraz źródło parametru (definicja
access-channel).

Access-channel
W access-channel należy zdefiniować miejsce utworzenia pliku MIB (konfiguracja) oraz numeru OID w drzewie parametrów.

<access-channel name="SNMP_Slave_1">
                <protocol name="SNMP" />
                <port>"ET-161-UDP"</port>
                <property name="device-id" value="1" />
                <property name="mib-file" value="/etc/snmp/NPE2-MIB.txt" />
                <property name="ip-address" value="0.0.0.0" />
                        <property name="parametersRootName" value="techbaseObjects" />
                        <property name="groupRootName" value="techbaseGroups" />
            </access-channel>

Access-channel
W obecnej wersji modułu telemetrycznego iMod kanał typu Source-channel jest możliwy do zrealizowania za pomocą iMod
SDK. Aby umożliwić działanie iMod jako SNMP manager należy stworzyć odpowiedni plugin.

Więcej informacji na temat tworzenia plugin'ów za pomocą iMod SDK znajduje się w
instrukcji „SDK-iMod-Manual”

http://morena.homeip.net/lib/exe/fetch.php?media=imod:imod_manual_snmp.gif
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TRAP SNMP
iMod umożliwia wysyłanie trapów SNMP, w momencie gdy warunki zdarzenia zostajaną zrealizowane.

Po pierwsze należy zdeklarować message-channel, następnie umieścić odniesienie do tego kanału w _event_ element.

Przykład message-channel SNMP:

  <message-channel name="SNMP_Msg_1">
                        <protocol name="SNMP" />
                        <port>"ET-162-UDP"</port>
                        <property name="device-id" value="1" />
                        <property name="mib-file" value="/etc/snmp/NPE2-MIB2.txt" />
                        <property name="ip-address" value="0.0.0.0" />
                        <property name="parametersRootName" value="techbaseObjects" />
                        <property name="groupRootName" value="techbaseGroups" />
                        <recipient>"192.168.1.11/162"</recipient>
                </message-channel>

Przykład ustawienia odniesienia do access-channel:

 <parameter type="int32">
                        <id>"1120"</id>
                        <description>"ParamInt2"</description>
                        <access-channel channel-name="SNMP_Slave_1" parameter-id="1120" />
                        <event type="HiAlarm">
                                <message-channel channel-name="SNMP_Msg_1" />
                                <message-id>"trap_1"</message-id>
                                <property name="SnmpDescr" value="Trap description" />
                                <property name="SnmpTrapType" value="inform" />
                                <property name="trigger" value="12"/>
                        </event>
                </parameter>

Parametry / OIDy
Ostatnią rzeczą jaką musisz wykonać aby prawidłowo zbudować konfigurację SNMP w iMod jest dodanie parametrów.

Poniżej znajduje się cała konfiguracja:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imod version="1.0.25">
        <group name="Channels definition">
 
            <access-channel name="SNMP_Slave_1">
                <protocol name="SNMP" />
                <port>"ET-161-UDP"</port>
                <property name="device-id" value="1" />
                <property name="mib-file" value="/etc/snmp/NPE2-MIB.txt" />
                <property name="ip-address" value="0.0.0.0" />
                        <property name="parametersRootName" value="techbaseObjects" />
                        <property name="groupRootName" value="techbaseGroups" />
            </access-channel>
 
                <message-channel name="SNMP_Msg_1">
                        <protocol name="SNMP" />
                        <port>"ET-162-UDP"</port>
                        <property name="device-id" value="1" />
                        <property name="mib-file" value="/etc/snmp/NPE2-MIB2.txt" />
                <property name="ip-address" value="0.0.0.0" />
                        <property name="parametersRootName" value="techbaseObjects" />
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                        <property name="groupRootName" value="techbaseGroups" />
                        <recipient>"192.168.1.11/162"</recipient>
                </message-channel>
 
                <source-channel name="Modbus_M1">
                        <protocol name="MODBUS"/>
                        <port>"com3-19200-8E1"</port>
                        <gap>0</gap>
                        <cycle>60</cycle>
                        <delay>1000ms</delay>
                        <read-timeout>250ms</read-timeout>
                </source-channel>
 
 
        <message id="trap_1">
                        <![CDATA[
                        "Exceed edge value"
                        ]]>
        </message>
 
</group>
 
 
        <group name="Parameters">
 
                <parameter type="int32">
                        <id>"1100"</id>
                        <description>"ParamInt1"</description>
                        <access-channel channel-name="SNMP_Slave_1"     parameter-id="1100"
/>
                </parameter>
 
                <parameter>
                        <id>"1102"</id>
                        <description>"ParamInt1"</description>
                        <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1102" />
                        <access-channel channel-name="SNMP_Slave_1"     parameter-id="1102"
/>
                </parameter>
 
                <parameter type="int32">
                        <id>"1120"</id>
                        <description>"ParamInt2"</description>
                        <access-channel channel-name="SNMP_Slave_1" parameter-id="1120" />
                        <event type="HiAlarm">
                                <message-channel channel-name="SNMP_Msg_1" />
                                <message-id>"trap_1"</message-id>
                                <property name="SnmpDescr" value="Trap description" />
                                <property name="SnmpTrapType" value="inform" />
                                <property name="trigger" value="12"/>
                        </event>
                </parameter>
        </group>
 
</imod>
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iMod SDK

iMod engine umożliwia dołączanie protokołów użytkownika za pomocą prostego API w języku JAVA.

Dokładny opis API znajduje się w odrębnym dokumencie zawierającym przykładowe dodanie pluginu do iMod engine.

Dokument jest do pobrania spod adresu: http://www.a2s.pl/products/imod/SDK-iMod-Manual-PLv3.pdf

http://www.a2s.pl/products/imod/SDK-iMod-Manual-PLv3.pdf
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iMod PLC

Istnieje możliwość użycia platformy iMod jako sterownika PLC. Możliwe jest zaprogramowanie jego funkcjonalności w języku
drabinkowym.

Dokładny opis jak wykorzystać platformę iMod jako sterownik PLC znajduje się w odrębnym dokumencie dostępnym pod
adresem:
http://www.a2s.pl/products/imod/iMod_PLC_PL.pdf

Aby  móc  wykorzystać  iMod  PLC  engine,  należy  wcześniej  poprawnie  przygotować
konfigurację iMod'a w pliku XML, która umożliwiłaby wykorzystanie parametrów iMod'a
z poziomu języka drabinkowego (LD).

http://www.a2s.pl/products/imod/iMod_PLC_PL.pdf
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Drzewo XML - możliwe elementy konfiguracji

imod-element:

group-element:

channel-element:
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source-channel-element:

protocol-element:

port-element:

property-element:

device-id-element:

gap-element:

cycle-element:
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delay-element:

write-delay-element:

read-timeout-element:

access-channel-element:

message-channel-element:

persistent-element:

recipient-element:
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command-channel-element:

message-element:

parameter-element:

init-value-element:

data-logging-element:

description-element:

label-element:

comment-element:

unit-element:
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scale-element:

offset-element:

min-val-element:

max-val-element:

source-channel-ref-element:

access-channel-ref-element:

message-channel-ref-element:
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event-element:
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F.A.Q.
 Q. Jak podłączyć przekaźnik do wyjścia cyfrowego?
A. Schemat podłączenia przekaźników znajduje się w instrukcji NPE

Q. Jakie parametry posiada wyjście cyfrowe?
A. Jeśli wyjście cyfrowe zostanie wysterowane na stan niski ('0') wówczas po zastosowaniu na zewnątrz rezystora
podciągającego można osiągnąć maksymalnie 24VDC. Obciążalność wyjścia cyfrowego to 500 mA.

Q. Jakie parametry posiada wyjście przekaźnikowe?
A. 230VAC, 1000mA

Q. Jak mogę w prosty sposób sprawdzić czy moje wyjście cyfrowe jest sprawne?
A. wystarczy połączyć ze sobą wyjście cyfrowe z wejściem cyfrowym

Q. Jak mogę sprawdzić stan wyjścia z poziomu oprogramowania?
A. Sprawdzenie stanu wyjścia cyfrowego można dokonać z poziomu interfejsu www NxDynamics, bądź z konsoli poleceniem:
# npe ?DO1; echo $?;

Q. Jaki jest zakres napięć na wejściu analogowym?
A. Dla wersji 9×00 są to 4x 0-10VDC. Dla wersji 9×01 są to 3x 0-10VDC oraz 1x 0-70VAC

Q. Jaka jest impedancja dla wejść analogowych
A. Impedancja wynosi 220kOhm

Q. Jaka jest rozdzielczość wejśc analogowych i wejść cyfrowych w serii 9000?
A. Wejścia analogowe: 12 bit, Wejścia cyfrowe: 45Hz

Q. Jak podłączyć napięcie do wejścia analogowego?
A. Plus(+) podłącza się do wejścia AI, natomiast minu(-) do wejścia GND

Q. Czy wejścia analogowe w NPE 9000 posiadają separację galwaniczną?
A. nie

Q. W jaki sposób mogę odczytać napięcie?
A.

Za pomocą konfiguracji iMod'a HardwareResources.xml●

Z konsoli telnetowej poleceniem:  # npe ?AIU1; echo $?;●

Za pomocą interfejsu NXDynamics i zakładki I/O●

Q. Czy port RS-485 posiada rezystory polaryzujące?
A. We wszystkich NPE produkowanych od dnia 01.02.2012 wbudowane są rezystory biasuące.

Q. Czy iMod pracuje w trybie ciągłym jako TCP master, oraz TCP slave, czy należy go przekonfigurowywać?
A. iMod działa jak router. Dla jednych urządzeń może być masterem, jednocześnie będąc slave'm dla innych.

Q. Czy można zresetować licznik wejść cyfrowych za pomocą modbus'a TCP?
A. Tak.

Q. Jaka jest maksymalna częstotliwość odczytu z wejść cyfrowych?
A. 50Hz (szerokość sygnału musi wynosić min. 20ms). Domyślna konfiguracja domyślnie próbkuje I/O z czętotliwością 1s.
Należy dodać odpowiedni wpis „refresh-interval” aby otrzymać max. częstotliwość próbkowania.

http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://support.techbase.eu
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