
 

  

 

 

  

Separatory impulsowe MSP są konfigurowalnymi urządzeniami mikroprocesorowymi, 

przeznaczonymi do zdalnego monitorowania i separacji sygnałów impulsowych i stanowych. 

W wykonaniu przeciwwybuchowym mogą przyjmować sygnały od urządzeń pracujących 

w strefie zagrożenia wybuchem 

(grupa wybuchowości IIC). 

Posiadają jeden lub dwa porty komunikacyjne RS-485. 

Obsługują protokoły GazModem (1 i 2) oraz Modbus 

(tablica DP i lista rejestrów zawarte są w tym dokumencie). 

Wersja Ex (MSP-SEP01.DD) może pracować jako 

4-kanałowy separator lub niezależnie monitorować 4 sygnały WE i sterować 4 sygnałami WY. 

Natomiast 6-kanałowa wersja nEx (model MSP-WW01.6D) 

może analogicznie obsłużyć po 6 sygnałów WE i WY. 
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1 Cechy urządzenia 
Separatory MSP-SEP01.DD są konfigurowalnymi urządzeniami mikroprocesorowymi, przeznaczonymi 

do monitorowania i separacji do czterech sygnałów impulsowych, pochodzących od urządzeń pracu-

jących w strefie zagrożenia wybuchem (grupa wybuchowości IIC). Zostały zaprojektowane do stoso-

wania w instalacjach rozliczeniowych i technologicznych gazu ziemnego, jak również w pozostałych 

instalacjach przemysłowych ze strefami zagrożenia wybuchem. 

Do pracy w instalacjach, w których zagrożenie wybuchem nie występuje, oferujemy sześciokanałowe 

separatory impulsowo-stanowe MSP-WW01.6D. 

W stosunku do dostępnych na rynku urządzeń, nowa generacja separatorów z rodziny MSP dysponuje 

cechami funkcjonalnymi, które czynią je szczególnie przydatnymi do stosowania w torach 

pomiarowych i sterujących. 

1.1 Elastyczna konfiguracja obsługi sygnałów WE/WY 
Urządzenie dysponuje zestawem wejść i wyjść impulsowo-stanowych oraz jednym lub dwoma portami 

komunikacji szeregowej RS-485. Należy podkreślić, że MSP-SEP pozwala użytkownikowi na elastyczne 

skonfigurowanie wejść i wyjść. 

Każda para sygnałów WE/WY może zostać niezależnie skonfigurowana do pracy w trybie standardo-

wym (indywidualnym) albo trybie  separatora. W trybie separatora stan kanału WE jest przenoszony 

do odpowiedniego WY, przy czym może zostać zanegowany (zarówno na wejściu jak i na wyjściu). 

W trybie standardowym stan sygnału WY jest ustawiany przez system zewnętrzny (np. sterownik). 

W obu trybach pracy informacja o stanie sygnałów WE i WY może być monitorowana przez systemy 

zewnętrzne (cecha szczególnie korzystna w przypadku urządzenia dwuportowego, podłączonego do 

dwóch takich systemów). Jeżeli wszystkie kanały pracują w trybie separatora, całe urządzenie może 

pracować jako klasyczny separator, bez potrzeby komunikacji z systemami zewnętrznymi. 

Należy podkreślić, że dzięki możliwości wyłączenia separacji, urządzenia te mogą realizować zadania 

dotąd zarezerwowane dla kosztownych sterowników PLC. Mogą też pełnić w różnych instalacjach 

AKPiA rolę interfejsu pomiędzy urządzeniami obiektowymi a systemem nadrzędnym typu SCADA lub 

pozostać standardowym separatorem, z możliwością monitorowania stanu przez łącza szeregowe (np. 

z poziomu PC). 

1.2 Komparator częstotliwości dowolnych sygnałów 
Urządzenie umożliwia porównywanie liczby oraz częstotliwości sygnałów wybranego wejścia z sygna-

łami z pozostałych wejść. Okres porównywania jest konfigurowalny i uzależniony od liczby impulsów 

na porównywanych wejściach. Jeżeli odczytana liczba impulsów odbiega od zakładanej, system nad-

rzędny może wygenerować stosowny alarm. 

1.3 Dwa porty RS-485 
Wszystkie separatory rodziny MSP dostępne są w wersji z jednym lub dwoma równoprawnymi, nieza-

leżnymi portami RS-485, co daje możliwość podłączania do systemów nadrzędnych np. dwóch kon-

trahentów. Każdy port może być niezależnie skonfigurowany, również w zakresie obsługiwanego 

protokołu. 
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1.4 Komunikacja w standardzie przemysłowym i gazowniczym 
Pełna informacja o wielkościach mierzonych na wejściach pomiarowych i możliwość ustawiania wyjść 

dostępna jest, poprzez porty RS-485, w protokole Modbus (ASCII lub RTU) oraz w protokole GazModem 

(lub w dowolnym innym – na specjalne zamówienie). 

Obsługa protokołu GazModem wyróżnia rodzinę urządzeń MSP na tle innych separatorów, dostępnych 

na rynku i predestynuje je zwłaszcza do instalacji na styku typowej automatyki przemysłowej 

i gazownictwa. 

1.5 Aplikacja do konfiguracji i monitorowania 
Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą dostarczanej przez producenta aplikacji monitorującej 

„Monitor MDO”, wspólnej dla całej rodziny separatorów MSP. 

1.6 Konfigurowalny adres Modbus/GazModem 
Każdy separator posiada indywidualny, konfigurowalny adres, dzięki czemu w jednej gałęzi może 

pracować do 254 urządzeń logicznych – dla standardu Modbus; w przypadku komunikacji poprzez 

GazModem takie ograniczenie nie występuje. 

2 Przeznaczenie i funkcje 
Urządzenie oferuje elastyczną, niezależną konfigurację wszystkich wejść i wyjść, dzięki czemu możliwe 

jest jego optymalne dopasowanie do potrzeb konkretnej aplikacji. Wersja dwuportowa może być 

dostępna jednocześnie dla dwóch różnych systemów nadrzędnych (np. dla dwóch kontrahentów). 

2.1 Separacja sygnałów 
Separatory z rodziny MSP-SEP mogą być stosowane do galwanicznej separacji sygnałów. Dodatkowo, 

urządzenia w wykonaniu iskrobezpiecznym (modele MSP-SEP01.DD) mogą odbierać sygnały pocho-

dzące ze strefy zagrożenia wybuchem (grupa wybuchowości IIC) w: 

 instalacjach rozliczeniowych i technologicznych gazu ziemnego, 

 pozostałych instalacjach przemysłowych ze strefami zagrożenia wybuchem. 

2.2 Przesyłanie informacji do systemów nadrzędnych 
Urządzenie może przesyłać informacje do systemów nadrzędnych o aktualnych wartościach sygnałów 

zarówno na swoich zaciskach wejść jak i wyjść za pomocą łącza cyfrowego w protokołach: 

 Modbus ASCII lub RTU, 

 GazModem, 

 Innych protokołach przemysłowych (na specjalne zamówienie, wg dostarczonej specyfikacji). 

2.3 Sterowane wyjścia stanowe 
Wartość na wyjściu urządzenia może być ustawiona według informacji z systemu nadrzędnego, prze-

kazanego łączem cyfrowym z wykorzystaniem protokołów omówionych powyżej. 

2.4 Monitorowanie spójności sygnałów 
Algorytmy porównywania sygnałów umożliwiają porównywanie sygnałów. Wynik porównania dostę-

pny jest w postaci cyfrowej. Funkcje te mogą być wykorzystane np. do ciągłego sprawdzania spójności 
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i wzajemnych zależności między częstotliwościami sygnałów. Dzięki zlokalizowaniu algorytmu kom-

paratorów w urządzeniu, uzyskanie aktualnej informacji o proporcjach w liczbie dowolnej pary sy-

gnałów, sprowadza się do odczytu jednego z dwunastu rejestrów Modbus lub GazModem. 

3 Podstawowe dane techniczne 

 
Rysunek 1. Separator impulsowo-stanowy Ex 

MSP-SEP01.DD 

 
Rysunek 2. Separator impulsowo-stanowy nEx 

MSP-WW01.6D 

 
Rysunek 3. Tabliczka znamionowa separatora Ex 

MSP-SEP01.DD 

 
Rysunek 4. Tabliczka znamionowa separatora nEx 

MSP-WW01.6D 
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3.1 Właściwości fizyczne 
Wymiary 45 × 114,5 × 100 mm 
Montaż szyna DIN 35 mm 
Masa MSP-SEP01.DD MSP-01WW.6D 

 ≤ 220 g ≤ 200 g 

3.2 Warunki pracy 
Temperatura otoczenia -20 ÷ +50 °C 
Stopień ochrony IP20 
Zasilanie MSP-SEP01.DD MSP-01WW.6D 

 20,5 ÷ 27,5 VDC 20 ÷ 30 VDC 
 Imax = 150 mA Imax = 150 mA 

3.3 Sygnały We/Wy 
 MSP-SEP01.DD MSP-01WW.6D 

Sygnały impulsowe 4 wejścia impulsowo-stanowe (NAMUR, styk) 
4 wyjścia impulsowo-stanowe typu OC lub NAMUR† 

Sygnały stanowe – 
– 

2 wejścia stanowe (NAMUR, styk) 
2 wyjścia stanowe typu OC lub NAMUR† 

† Konfigurację wyjść (OC, NAMUR) należy wyspecyfikować na etapie zamówienia. Dowolne wyjście może zostać wykonane w jednym bądź 

drugim standardzie. 

3.4 Komunikacja 
RS-485 1 lub 2 kanały 
Prędkość transmisji 600 – 115200 bit/s 
Protokół Modbus Slave RTU, ASCII 
Protokół GazModem wersja 1 i 2 (wersja 1 w ograniczonym zakresie, patrz rozdział 8.3) 

4 Warunki użytkowania 
Urządzenie może być instalowane w pomieszczeniach wolnych od zagrożenia wybuchem par i gazów 

oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieprzeszkolonych w zakresie eksploatacji urządzenia. 

4.1 Iskrobezpieczeństwo 
Konstrukcja i oprogramowanie urządzenia zapewniają spełnienie wymagań norm 

PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2006) i PN-EN 60079-11:2007 (EN 60079-11:2007). 

Urządzenie posiada certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX032 i oznaczenie   II (2) G [Ex ia] 

IIC. 

4.1.1 Parametry obwodów iskrobezpiecznych 

Zaciski Grupa wybuchowości Lo [mH] Co [µF] Uo [V] Io [mA] Po [mW] 

9-10 
11-12 
13-14 
15-16 

IIA 30 43 

11,55 14 40 IIB 30 10 

IIC 30 1,00 

Tabela 1. Parametry obwodów iskrobezpiecznych 

 
 

Dotyczy 

urządzeń 

w wykonaniu Ex: 

MSP-SEP01.DD 
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5 Wejścia oraz wyjścia impulsowe 
Wszystkie wejścia impulsowo-stanowe posiadają symetryczną budowę pozwalającą na podłączenie 

sygnału o charakterze stanowym, sygnału niskiej częstotliwości (max. 2Hz) oraz sygnału wysokiej 

częstotliwości HF (max. 5,5 kHz). Do wszystkich wejść mogą być również podłączane sygnały średniej 

częstotliwości MF (np. z gazomierzy rotorowych). Do wejść separatora mogą być dołączane sygnały 

typu NAMUR lub styk. Dołączane obwody są zasilane przez separator napięciem ok. 8,2V – zgodnie ze 

specyfikacją NAMUR. 

5.1 Parametry elektryczne urządzeń 

 Numery zacisków 
Umin 
[V] 

Umax  
[V] 

Imax  
[mA] 

Rwe  
[Ω] 

Fmax  
[Hz] 

Zasilanie 23-24 20,5 27,5 150 – – 

Wejścia impulsowo-
stanowe 

9-10, 11-12, 13-14, 15-16 7,38 9,02 10 1000 5500 

Wyjścia impulsowo-
stanowe 

17-18, 19-20, 
25-26, 27-28 

OC 12 30‡ 50 500 5 

NAMUR 7,38 9,02 – – 5500 
‡ Uimax  – napięcie maksymalne, jakie może zostać podane na wyjście typu OC 
 

Tabela 2. Parametry elektryczne separatora MSP-SEP01.DD (Ex) 
 

 Numery zacisków 
Umin 
[V] 

Umax  
[V] 

Imax  
[mA] 

Rwe  
[Ω] 

Fmax  
[Hz] 

Zasilanie 23-24 20 30 150 – – 

Wejścia impulsowo-
stanowe 

1-2, 3-4, 5-6, 
7-8, 9-10, 11-12 

7,38 9,02 10 1000 5500† 

Wyjścia impulsowo-
stanowe 

13-14, 15-16, 17-18, 
19-20, 25-26, 27-28 

OC 12 30‡ 50 500 5 

NAMUR 7,38 9,02 – – 5500 
† Fmax – dotyczy wejść impulsowych (zaciski 1-2, 3-4, 5-6, 7-8). 
‡ Uimax  – napięcie maksymalne, jakie może zostać podane na wyjście typu OC 
 

Tabela 3. Parametry elektryczne separatora MSP-01WW.6D (nEx)  
 

Uwaga. Każde z wejść separatora MSP-SEP01.DD ma charakter uniwersalny i może być wykorzystane 

do zliczania oraz wyznaczania częstotliwości impulsów oraz stanu logicznego sygnału wejściowego. 

W modelu MSP-WW01.6D powyższe zdanie dotyczy wejść 1-4; wejścia 5-6 są typowymi wejściami 

stanowymi – nie mogą służyć do wyznaczania ani porównywania częstotliwości sygnału; nie zliczają 

również liczby impulsów. 

Funkcjonalność i parametry dynamiczne poszczególnych wejść są prekonfigurowane fabrycznie i mo-

dyfikowane na drodze programowej. Dla każdego wejścia można, odpowiednio do zastosowania, 

dobrać następujące parametry częstotliwościowe i czasowe: 

 minimalny i maksymalny czas trwania impulsu, 

 liczba impulsów do uśredniania częstotliwości, 

 okno czasowe do uśredniania częstotliwości, 

 aktywne zbocze sygnału. 

Konfiguracji dokonuje się przy pomocy programu Monitor MDO, dostarczanego wraz z urządzeniem. 

Każde urządzenie jest fabrycznie wstępnie konfigurowane, zgodnie z ustalonymi potrzebami Klienta.  
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Separator może dokonywać porównań liczb impulsów z poszczególnych wejść wg parametrów 

ustawionych w konfiguracji. Jeśli odczytana różnica np. przez system SCADA, w stosunku do oczeki-

wanej (wynikającej np. z konstrukcji gazomierza) liczby impulsów przekracza ustawioną wartość 

progową, system nadrzędny może wygenerować odpowiedni alarm. 

5.2 Podłączanie sygnałów wejściowych 
Sygnały wejściowe (NAMUR lub styk) należy podłączyć do odpowiednich zacisków wybranego wejścia 

zachowując zgodną polaryzację – jeżeli wyjścia podłączanego urządzenia posiadają oznaczenia „plus” 

i „minus”, należy połączyć je, odpowiednio z zaciskiem dodatnim i ujemnym danego wejścia urządze-

nia. 

plus (+) 8.2V 

minus (-) 

Dwe 

+ 

Dwe 

– 

Rysunek 5. Schemat podłączenia sygnału 
wejściowego 
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6 Opis wyprowadzeń 
Tabela 4 zawiera zestawienie wyprowadzeń z separatorów impulsowych rodziny MSP. Oznaczenia 

przyjęte w tabeli: 

 Ex = MSP-SEP01.DD 

 Ex 2COM = MSP-SEP01.DD wersja 2xCOM 

 nEx = MSP-WW01.6D 

 nEx 2COM = MSP-WW01.6D wersja 2xCOM 

Należy zwrócić uwagę, że obwód komunikacji jest separowany galwanicznie od obwodu zasilania, tj. 

masa obwodu komunikacji nie jest połączona z masą obwodu zasilania. 

M
o

d
el

 Wejścia impulsowo- 
-stanowe 

Wejścia 
stanowe 

Wyjścia impulsowo- 
-stanowe 

Wyjścia 
stanowe 

Zasilanie 
Komunikacja 

RS-485 
We1 We2 We3 We4 We5 We6 Wy1 Wy2 Wy3 Wy4 Wy5 Wy6 

+24V GND 
COM1 GND 

COM 

COM2 

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - A B A B 

Ex 
9 10 11 12 13 14 15 16 – – – – 17 18 19 20 25 26 27 28 – – – – 

23 24 31 32 29,30 

– – 
Ex 

2COM 
21 22 

nEx 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 13 14 15 16 17 18 19 20 

– – 

nEx 
2COM 

21 22 

Tabela 4. Rozkład wyprowadzeń separatorów impulsowo-stanowych MSP 

Rozkład wyprowadzeń poszczególnych typów urządzeń przedstawiono na kolejnych rysunkach. 

 

Rysunek 6. Rozkład wyprowadzeń separatora MSP-SEP01.DD 
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Rysunek 8. Rozkład wyprowadzeń separatora MSP-WW01.6D 

Rysunek 9. Rozkład wyprowadzeń separatora MSP-WW01.6D w wersji 2COM 

Rysunek 7. Rozkład wyprowadzeń separatora MSP-SEP01.DD w wersji 2xCOM 
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7 Komunikacja 
Separator komunikuje się z otoczeniem poprzez łącza szeregowe, wykonane w standardzie RS-485, za 

pomocą protokołów: 

 Modbus (Slave) 

o ASCII 

o RTU 

 ModbusTCP (Slave) 

o ASCII 

o RTU 

 GazModem (1 i 2) 

 MSPBUS (wewnętrzny, zamknięty protokół urządzeń rodziny MSP, do obsługi programu Monitor 

i komunikacji z przelicznikiem MSP-02-FC) 

 Inne protokoły przemysłowe, zgodnie z dostarczoną specyfikacją (na specjalne zamówienie). 

7.1 Prędkość transmisji 
Prędkość transmisji jest ustawiana programowo w zakresie 600 – 115200 bit/s i może wynosić: 

 115200 bit/s 

 57600 bit/s 

 38400 bit/s 

 19200 bit/s 

 9600 bit/s 

 4800 bit/s 

 2400 bit/s 

 1200 bit/s 

 600 bit/s 

7.2 Ustawienia fabryczne komunikacji 
Ustawienia fabryczne komunikacji są następujące: 

 prędkość transmisji – 9600 bit/s, 

 bity stopu – 1, 

 parzystość – brak, 

 COM1: 

o protokół – GazModem 

o adres – 1 

 COM2: 

o protokół – MSPBUS 

o adres – 1 
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8 Protokoły transmisji danych 

8.1 Obsługa protokołu Modbus 
Separatory impulsowe MSP obsługują protokół Modbus w trybie ASCII oraz RTU w dialekcie STANDARD 

(liczba rejestrów w zapytaniu dotyczy rejestrów 16-bitowych) lub DANIEL (liczba rejestrów 32-bitowych 

w pytaniach o dane FLOAT). Rejestry separatora są dostępne poprzez następujące funkcje protokołu 

Modbus: 

Nr Działanie funkcji 

03 odczyt grupy rejestrów (INT16, WORD16), FLOAT32 

16 zapis grupy rejestrów (INT16, WORD16), FLOAT32 

08 funkcja diagnostyczna (Poll Message) 
Tabela 5. Obsługiwane funkcje protokołu Modbus 

Adresy rejestrów są liczone standardowo od 1. Dla wielkości FLOAT32: 

 możliwa jest konfiguracja sekwencji bajtów 1-2-3-4 lub 3-4-1-2, 

 każda wielkość obejmuje 2 rejestry na granicy rejestru o numerze parzystym, 

 odczyt rejestru nieparzystego powoduje wysłanie odpowiedzi-wyjątku „Błędny adres rejestru” 

(0x02). 

8.1.1 Tabela rejestrów Modbus 

W poniższej tabeli zestawiono numery rejestrów Modbus, w dwóch pierwszych kolumnach podając 

numery, odpowiednio, dla czterokanałowej wersji Ex (MSP-SEP01.DD – kolumna Ex) i sześciokanałowej 

wersji nEx (MSP-WW01.6D – kolumna nEx). 

Rejestr 
(Ex) 

Rejestr 
(nEx) 

Funkcja Typ Symbol Opis Jedn 

Dane diagnostyczne 

2008 2008 F03 UINT16 NWDog liczba WDog – 

Konfiguracja COM2 

3000 3000 F03/16 INT16 UartCfg.2.BitRate szybkość transmisji – 

3001 3001 F03/16 INT16 UartCfg.2.SBits liczba bitów stop – 

3002 3002 F03/16 INT16 UartCfg.2.Parity parzystość – 

3003 3003 F03/16 INT16 ComPrtcl.2 Id protokołu – 

3004 3004 F03/16 INT16 MdbCfg.2.UnitAddr adres Modbus – 

3005 3005 F03/16 INT16 MdbCfg.2.Mode Tryb Modbus, patrz Tabela 10 – 

3006 3006 F03/16 INT16 MdbCfg.2.TDly zwłoka odpowiedzi Modbus [ms] 

3007 3007 F03/16 INT16 MdbCfg.2.TmOut 
czas oczekiwania na koniec 
zapytania Modbus 

[ms] 

3008 3008 F03/16 INT16 GmdCfg.2.Addr adres GazModem – 

3009 3009 F03/16 INT16 GmdCfg.2.TDly zwłoka odpowiedzi GazModem [ms] 

3010 3010 F03/16 INT16 GmdCfg.2.TmOut 
czas oczekiwania na koniec 
zapytania GazModem 

[ms] 

Konfiguracja COM1 

3011 3011 F03/16 INT16 UartCfg.1.BitRate szybkość transmisji – 

3012 3012 F03/16 INT16 UartCfg.1.SBits liczba bitów stop – 

3013 3013 F03/16 INT16 UartCfg.1.Parity parzystość – 

3014 3014 F03/16 INT16 ComPrtcl.1 Id protokołu – 

3015 3015 F03/16 INT16 MdbCfg.1.UnitAddr adres Modbus – 
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Rejestr 
(Ex) 

Rejestr 
(nEx) 

Funkcja Typ Symbol Opis Jedn 

3016 3016 F03/16 INT16 MdbCfg.1.Mode Tryb Modbus, patrz Tabela 10 – 

3017 3017 F03/16 INT16 MdbCfg.1.TDly zwłoka wysyłania odpowiedzi [ms] 

3018 3018 F03/16 INT16 MdbCfg.1.TmOut 
czas oczekiwania na koniec 
zapytania Modbus 

[ms] 

3019 3019 F03/16 INT16 GmdCfg.1.Addr adres GazModem – 

3020 3020 F03/16 INT16 GmdCfg.1.TDly zwłoka wysyłania odpowiedzi [ms] 

3021 3021 F03/16 INT16 GmdCfg.1.TmOut 
czas oczekiwania na koniec 
zapytania GazModem 

[ms] 

Statystyka COM2 

3022 3022 F03 UINT16 Com.2.nBlkSnd liczba otrzymanych zapytań – 

3023 3023 F03 UINT16 Com.2.nBlkRcv liczba wysłanych odpowiedzi – 

3024 3024 F03 UINT16 Com.2.nBlkUC liczba  zapytań niekompletnych – 

3025 3025 F03 UINT16 Com.2.nBlkER liczba  zapytań błędnych – 

Statystyka COM1 

3026 3026 F03 UINT16 Com.1.nBlkSnd liczba otrzymanych zapytań – 

3027 3027 F03 UINT16 Com.1.nBlkRcv liczba wysłanych odpowiedzi – 

3028 3028 F03 UINT16 Com.1.nBlkUC liczba  zapytań niekompletnych – 

3029 3029 F03 UINT16 Com.1.nBlkER liczba  zapytań błędnych – 

Konfiguracja sygnałów 

3030 3030 F03 UINT16 DOutCfg.0.RstTm 
czas automatycznego resetu do 
wartości yDft przy braku 
komunikacji (0 - nieaktywny) 

[ds] 
3031 3031 F03 UINT16 DOutCfg.1.RstTm 

3032 3032 F03 UINT16 DOutCfg.2.RstTm 

3033 3033 F03 UINT16 DOutCfg.3.RstTm 

– 3034 F03 UINT16 DOutCfg.4.RstTm czas automatycznego resetu do 
wartości yDft przy braku 
komunikacji (0 - nieaktywny) 

[ds] 
– 3035 F03 UINT16 DOutCfg.5.RstTm 

3034 3036 F03 UINT16 DOutCfg.0.yDft wartość domyślna WY#0 – 

3035 3037 F03 UINT16 DOutCfg.1.yDft wartość domyślna WY#1 – 

3036 3038 F03 UINT16 DOutCfg.2.yDft wartość domyślna WY#2 – 

3037 3039 F03 UINT16 DOutCfg.3.yDft wartość domyślna WY#3 – 

– 3040 F03 UINT16 DOutCfg.4.yDft wartość domyślna WY#4 – 

– 3041 F03 UINT16 DOutCfg.5.yDft wartość domyślna WY#5 – 

3038 3042 F03 UINT16 DInCfg.0.Neg negacja sygnału WE#0 – 

3039 3043 F03 UINT16 DInCfg.1.Neg negacja sygnału WE#1 – 

3040 3044 F03 UINT16 DInCfg.2.Neg negacja sygnału WE#2 – 

3041 3045 F03 UINT16 DInCfg.3.Neg negacja sygnału WE#3 – 

– 3046 F03 UINT16 DInCfg.4.Neg negacja sygnału WE#4 – 

– 3047 F03 UINT16 DInCfg.5.Neg negacja sygnału WE#5 – 

3042 3048 F03 UINT16 DOutCfg.0.Neg negacja sygnału WY#0 – 

3043 3049 F03 UINT16 DOutCfg.1.Neg negacja sygnału WY#1 – 

3044 3050 F03 UINT16 DOutCfg.2.Neg negacja sygnału WY#2 – 

3045 3051 F03 UINT16 DOutCfg.3.Neg negacja sygnału WY#3 – 

– 3052 F03 UINT16 DOutCfg.4.Neg negacja sygnału WY#4 – 

– 3053 F03 UINT16 DOutCfg.5.Neg negacja sygnału WY#5 – 

3046 3054 F03 UINT16 DIOCfg.0.Sep tryb pracy separatora DIn/DOut #0 – 

3047 3055 F03 UINT16 DIOCfg.1.Sep tryb pracy separatora DIn/DOut #1 – 

3048 3056 F03 UINT16 DIOCfg.2.Sep tryb pracy separatora DIn/DOut #2 – 
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Rejestr 
(Ex) 

Rejestr 
(nEx) 

Funkcja Typ Symbol Opis Jedn 

3049 3057 F03 UINT16 DIOCfg.3.Sep tryb pracy separatora DIn/DOut #3 – 

– 3058 F03 UINT16 DIOCfg.4.Sep tryb pracy separatora DIn/DOut #4 – 

– 3059 F03 UINT16 DIOCfg.5.Sep tryb pracy separatora DIn/DOut #5 – 

Stany sygnałów 

3050 3060 F03 UINT16 DIn.0.V 

aktualny stan logiczny 
odpowiedniego sygnału WE 

– 

3051 3061 F03 UINT16 DIn.1.V – 

3052 3062 F03 UINT16 DIn.2.V – 

3053 3063 F03 UINT16 DIn.3.V – 

– 3064 F03 UINT16 DIn.4.V aktualny stan logiczny 
odpowiedniego sygnału WE 

– 

– 3065 F03 UINT16 DIn.5.V – 

3054 3066 F03 UINT16 DOut.0.V 

aktualny stan logiczny 
odpowiedniego sygnału WY 

– 

3055 3067 F03 UINT16 DOut.1.V – 

3056 3068 F03 UINT16 DOut.2.V – 

3057 3069 F03 UINT16 DOut.3.V – 

– 3070 F03 UINT16 DOut.4.V aktualny stan logiczny 
odpowiedniego sygnału WY 

– 

– 3071 F03 UINT16 DOut.5.V – 

Inne 

5000 5000 F03 DWORD32 Clock licznik zegarowy [ms] 

Parametry sygnałów impulsowych wejściowych 

5002 5002 F03 DWORD32 PIn.0.N licznik impulsów #0 – 

5004 5004 F03 DWORD32 PIn.1.N licznik impulsów #1 – 

5006 5006 F03 DWORD32 PIn.2.N licznik impulsów #2 – 

5008 5008 F03 DWORD32 PIn.3.N licznik impulsów #3 – 

5010 5010 F03 DWORD32 PIn.0.dN.0 ostatni wyznaczony przyrost 
licznika współpracującego #0 
w zadanym oknie licznika 
własnego (-1 - nie wyznaczono) 

– 

5012 5012 F03 DWORD32 PIn.1.dN.0 – 

5014 5014 F03 DWORD32 PIn.2.dN.0 – 

5016 5016 F03 DWORD32 PIn.3.dN.0 – 

5018 5018 F03 DWORD32 PIn.0.dN.1 ostatni wyznaczony przyrost 
licznika współpracującego #1 
w zadanym oknie licznika 
własnego (-1 - nie wyznaczono) 

– 

5020 5020 F03 DWORD32 PIn.1.dN.1 – 

5022 5022 F03 DWORD32 PIn.2.dN.1 – 

5024 5024 F03 DWORD32 PIn.3.dN.1 – 

5026 5026 F03 DWORD32 PIn.0.dN.2 ostatni wyznaczony przyrost 
licznika współpracującego #2 
w zadanym oknie licznika 
własnego (-1 - nie wyznaczono) 

– 

5028 5028 F03 DWORD32 PIn.1.dN.2 – 

5030 5030 F03 DWORD32 PIn.2.dN.2 – 

5032 5032 F03 DWORD32 PIn.3.dN.2 – 

8000 8000 F03 FLOAT32 PIn.0.F częstotliwość sygnału WE#0 [Hz] 

8002 8002 F03 FLOAT32 PIn.1.F częstotliwość sygnału WE#1 [Hz] 

8004 8004 F03 FLOAT32 PIn.2.F częstotliwość sygnału WE#2 [Hz] 

8006 8006 F03 FLOAT32 PIn.3.F częstotliwość sygnału WE#3 [Hz] 
Tabela 6. Rejestry protokołu Modbus urządzeń MSP-SEP01.DD (Ex) oraz MSP-01WW.6D (nEx) 
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Prędkość transmisji może przyjmować jedną z dziewięciu wartości. Informacja o prędkości transmisji 

przekazywana jest jako indeks wg tabeli poniżej. 

Kod Prędkość [bit/s] Kod Prędkość [bit/s] Kod Prędkość [bit/s] 

0 115200 3 19200 6 2400 

1 57600 4 9600 7 1200 

2 38400 5 4800 8 600 

Tabela 7. Kody prędkości transmisji 

Kod Kontrola parzystości 

0 Brak 

1 Nieparzystość (parity odd) 

2 Parzystość (parity even) 

Tabela 8. Kody kontroli parzystości 

Kod Protokół Kod Protokół 

0 MspBus 2 Modbus TCP 

1 Modbus 3 GazModem 

Tabela 9. Kody protokołów transmisji 

Opcje konfiguracji protokołu Modbus: tryb, wariant, porządek bajtów w wartościach FLOAT32, przed-

stawia Tabela 10. 

Bit Wartość Interpretacja 

b0 
0 ASCII 

1 RTU 

b1 
0 Standard 

1 Daniel 

b2 
0 3-4-1-2 

1 1-2-3-4 

b3-b7 (zarezerwowane) 

b8-b15 
(zarezerwowane – dotyczy 
zapytań poprzez protokół 

Modbus) 
Tabela 10. Tryby protokołu Modbus 

8.2 Zestawienie danych tablicy DP protokołu GazModem 2 
Tabela 11 zawiera zestawienie dostępnych parametrów protokołu GazModem 2. Kolumna „Nr Ex” za-

wiera numery parametrów czterokanałowego separatora MSP-SEP01.DD w wykonaniu Ex, podczas gdy 

kolumna „Nr nEx” zawiera numery dostępnych parametrów sześciokanałowego separatora 

impulsowo-stanowego nEx typ MSP-01WW.6D. 
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Nr 
Ex 

Nr 
nEx 

Nazwa  parametru 
Jed-

nost-
ka 

Wy-
kład-
nik 

Informacje 
dodatkowe 

Opis Typ 
danej 
(b0-3) 

Dos-
tęp 

(b4-7) 

Wartości mierzone sygnałów impulsowych WE 

0 0 PI0_N – 0 dword O--- licznik impulsów WE PIn #0 

1 1 PI0_F Hz 0 
short 
real 

O--- częstotliwość sygnału WE#0 

2 2 PI0_dNEx0 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #0 

3 3 PI0_dNEx1 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #1 

4 4 PI0_dNEx2 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #2 

5 5 PI1_N – 0 dword O--- licznik impulsów WE PIn #1 

6 6 PI1_F Hz 0 
short 
real 

O--- częstotliwość sygnału WE#1 

7 7 PI1_dNEx0 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #0 

8 8 PI1_dNEx1 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #1 

9 9 PI1_dNEx2 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #2 

10 10 PI2_N – 0 dword O--- licznik impulsów WE PIn #1 

11 11 PI2_F Hz 0 
short 
real 

O--- częstotliwość sygnału WE#2 

12 12 PI2_dNEx0 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #0 

13 13 PI2_dNEx1 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #1 

14 14 PI2_dNEx2 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #2 

15 15 PI3_N – 0 dword O--- licznik impulsów WE PIn #3 

16 16 PI3_F Hz 0 
short 
real 

O--- częstotliwość sygnału WE#3 

17 17 PI3_dNEx0 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #0 

18 18 PI3_dNEx1 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #1 

19 19 PI3_dNEx2 – 0 dword O--- przyrost impulsów wejścia wsp. #2 

Wartości mierzone sygnałów stanowych WE 

20 20 DI0 – 0 byte O--- 

stan WE DIn odpowiedniego kanału 

21 21 DI1 – 0 byte O--- 

22 22 DI2 – 0 byte O--- 

23 23 DI3 – 0 byte O--- 

– 24 DI4 – 0 byte O--- 

– 25 DI5 – 0 byte O--- 

Wartości sygnałów stanowych WY 

24 26 DO0 – 0 byte OM-- 

stan WY DOut odpowiedniego kanału 

25 27 DO1 – 0 byte OM-- 

26 28 DO2 – 0 byte OM-- 

27 29 DO3 – 0 byte OM-- 

– 30 DO4 – 0 byte OM-- 

– 31 DO5 – 0 byte OM-- 

Konfiguracje sygnałów impulsowych WE 

28 32 PI0_dTmin µs 0 dword OM-- min czas pomiędzy impulsami - filtracja 

29 33 PI0_dTmax µs 0 dword OM-- 
max czas pomiędzy impulsami - zerowanie 
częstotliwości (PI0_dTmax > PI0_dTq) 
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Nr 
Ex 

Nr 
nEx 

Nazwa  parametru 
Jed-

nost-
ka 

Wy-
kład-
nik 

Informacje 
dodatkowe 

Opis Typ 
danej 
(b0-3) 

Dos-
tęp 

(b4-7) 

30 34 PI0_dNq – 0 dword OM-- 
liczba impulsów do uśredniania 
częstotliwości 

31 35 PI0_dTq µs 0 dword OM-- czas uśredniania częstotliwości 

32 36 PI0_zdN0 – 0 dword OM-- zadana liczba (okno) impulsów własnych do 
wyznaczania przyrostu liczników 
współpracujących 

33 37 PI0_zdN1 – 0 dword OM-- 

34 38 PI0_zdN2 – 0 dword OM-- 

35 39 PI0_Slope – 0 word OM-- zbocze generujące impuls: 0 - LH, 1 - HL 

36 40 PI1_dTmin µs 0 dword OM-- min czas pomiędzy impulsami - filtracja 

37 41 PI1_dTmax µs 0 dword OM-- 
max czas pomiędzy impulsami - zerowanie 
częstotliwości (PI1_dTmax > PI1_dTq) 

38 42 PI1_dNq – 0 dword OM-- 
liczba impulsów do uśredniania 
częstotliwości 

39 43 PI1_dTq µs 0 dword OM-- czas uśredniania częstotliwości 

40 44 PI1_zdN0 – 0 dword OM-- zadana liczba (okno) impulsów własnych do 
wyznaczania przyrostu liczników 
współpracujących 

41 45 PI1_zdN1 – 0 dword OM-- 

42 46 PI1_zdN2 – 0 dword OM-- 

43 47 PI1_Slope – 0 word OM-- zbocze generujące impuls: 0 - LH, 1 - HL 

44 48 PI2_dTmin µs 0 dword OM-- min czas pomiędzy impulsami - filtracja 

45 49 PI2_dTmax µs 0 dword OM-- 
max czas pomiędzy impulsami - zerowanie 
częstotliwości (PI2_dTmax > PI2_dTq) 

46 50 PI2_dNq – 0 dword OM-- 
liczba impulsów do uśredniania 
częstotliwości 

47 51 PI2_dTq µs 0 dword OM-- czas uśredniania częstotliwości 

48 52 PI2_zdN0 – 0 dword OM-- zadana liczba (okno) impulsów własnych do 
wyznaczania przyrostu liczników 
współpracujących 

49 53 PI2_zdN1 – 0 dword OM-- 

50 54 PI2_zdN2 – 0 dword OM-- 

51 55 PI2_Slope – 0 word OM-- zbocze generujące impuls: 0 - LH, 1 - HL 

52 56 PI3_dTmin µs 0 dword OM-- min czas pomiędzy impulsami - filtracja 

53 57 PI3_dTmax µs 0 dword OM-- 
max czas pomiędzy impulsami - zerowanie 
częstotliwości (PI3_dTmax > PI3_dTq) 

54 58 PI3_dNq – 0 dword OM-- 
liczba impulsów do uśredniania 
częstotliwości 

55 59 PI3_dTq µs 0 dword OM-- czas uśredniania częstotliwości 

56 60 PI3_zdN0 – 0 dword OM-- zadana liczba (okno) impulsów własnych do 
wyznaczania przyrostu liczników 
współpracujących 

57 61 PI3_zdN1 – 0 dword OM-- 

58 62 PI3_zdN2 – 0 dword OM-- 

59 63 PI3_Slope – 0 word OM-- zbocze generujące impuls: 0 - LH, 1 - HL 

Konfiguracje sygnałów stanowych WY 

60 64 DO0_Dft – 0 byte OM-- domyślna wartość logiczna WY 

61 65 DO0_RstTm01 0.1s 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości 
yDft przy braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

62 66 DO1_Dft – 0 byte OM-- domyślna wartość logiczna WY 

63 67 DO1_RstTm01 0.1s 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości 
yDft przy braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

64 68 DO2_Dft – 0 byte OM-- domyślna wartość logiczna WY 
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Nr 
Ex 

Nr 
nEx 

Nazwa  parametru 
Jed-

nost-
ka 

Wy-
kład-
nik 

Informacje 
dodatkowe 

Opis Typ 
danej 
(b0-3) 

Dos-
tęp 

(b4-7) 

65 69 DO2_RstTm01 0.1s 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości 
yDft przy braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

66 70 DO3_Dft – 0 byte OM-- domyślna wartość logiczna WY 

67 71 DO3_RstTm01 0.1s 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości 
yDft przy braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

– 72 DO4_Dft – 0 byte OM-- domyślna wartość logiczna WY 

– 73 DO4_RstTm01 0.1s 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości 
yDft przy braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

– 74 DO5_Dft – 0 byte OM-- domyślna wartość logiczna WY 

– 75 DO5_RstTm01 0.1s 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości 
yDft przy braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

Negacja sygnałów stanowych WE 

68 76 DI0_Neg – 0 byte OM-- 

negacja sygnału DIn 
odpowiedniego kanału 

69 77 DI1_Neg – 0 byte OM-- 

70 78 DI2_Neg – 0 byte OM-- 

71 79 DI3_Neg – 0 byte OM-- 

– 80 DI4_Neg – 0 byte OM-- 

– 81 DI5_Neg – 0 byte OM-- 

Negacja sygnałów stanowych WY 

72 82 DO0_Neg – 0 byte OM-- 

negacja sygnału DOut 
odpowiedniego kanału 

73 83 DO1_Neg – 0 byte OM-- 

74 84 DO2_Neg – 0 byte OM-- 

75 85 DO3_Neg – 0 byte OM-- 

– 86 DO4_Neg – 0 byte OM-- 

– 87 DO5_Neg – 0 byte OM-- 

Konfiguracja trybu separacji 

76 88 DIO0_Sep – 0 byte OM-- 

tryb pracy separatora 
odpowiedniego kanału 

77 89 DIO1_Sep – 0 byte OM-- 

78 90 DIO2_Sep – 0 byte OM-- 

79 91 DIO3_Sep – 0 byte OM-- 

– 92 DIO4_Sep – 0 byte OM-- 

– 93 DIO5_Sep – 0 byte OM-- 

Informacje o produkcie 

80 94 NrFabr – 0 string O--- numer fabryczny 

81 95 PrgVer – 0 string O--- wersja programu 

Konfiguracja kanału COM2 

82 96 Com2BitRate bit/s 0 dword OM-- prędkość transmisji 

83 97 Com2SBits – 0 byte OM-- liczba bitów stopu 

84 98 Com2Parity – 0 byte OM-- parzystość (0 - None, 1 - Odd, 2 - Even) 

85 99 Com2Protocol – 0 byte OM-- protokół komunikacji (patrz Tabela 9) 

86 100 Com2MdbAdr – 0 byte OM-- adres Modbus 

87 101 Com2MdbMode – 0 byte OM-- tryb pracy Modbus, patrz Tabela 10 

88 102 Com2MdbTdly ms 0 word OM-- zwloka odpowiedzi Modbus 
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Nr 
Ex 

Nr 
nEx 
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Jed-

nost-
ka 

Wy-
kład-
nik 

Informacje 
dodatkowe 

Opis Typ 
danej 
(b0-3) 

Dos-
tęp 

(b4-7) 

89 103 Com2MdbTmOut ms 0 word OM-- czas TimeOut Modbus 

90 104 Com2GmdAdr – 0 word OM-- adres GazModem 

91 105 Com2GmdTdly ms 0 word OM-- zwłoka wysłania odpowiedzi GazModem 

92 106 Com2GmdTmOut ms 0 word OM-- 
timeout między bajtami bloku GazModem 
(koniec bloku) 

Konfiguracja kanału COM1 

93 107 Com1BitRate bit/s 0 dword OM-- prędkość transmisji 

94 108 Com1SBits – 0 byte OM-- liczba bitów stopu 

95 109 Com1Parity – 0 byte OM-- parzystość (0 - None, 1 - Odd, 2 - Even) 

96 110 Com1Protocol – 0 byte OM-- protokół komunikacji (patrz Tabela 9) 

97 111 Com1MdbAdr – 0 byte OM-- adres Modbus 

98 112 Com1MdbMode – 0 byte OM-- tryb pracy Modbus, patrz Tabela 10 

99 113 Com1MdbTdly ms 0 word OM-- zwloka odpowiedzi Modbus 

100 114 Com1MdbTmOut ms 0 word OM-- czas TimeOut Modbus 

101 115 Com1GmdAdr – 0 word OM-- adres GazModem 

102 116 Com1GmdTdly ms 0 word OM-- zwłoka wysłania odpowiedzi GazModem 

103 117 Com1GmdTmOut ms 0 word OM-- 
timeout między bajtami bloku GazModem 
(koniec bloku) 

Statystyka komunikacji w kanału COM2 

104 118 Com2NBlkSnd – 0 word O--- liczba bloków wysłanych 

105 119 Com2NBlkRcvOK – 0 word O--- liczba odebranych bloków poprawnych  

106 120 Com2NBlkRcvUC – 0 word O--- liczba odebranych bloków niezgodnych  

107 121 Com2NBlkRcvER – 0 word O--- liczba odebranych bloków błędnych 

Statystyka komunikacji w kanału COM1 

108 122 Com1NBlkSnd – 0 word O--- liczba bloków wysłanych 

109 123 Com1NBlkRcvOK – 0 word O--- liczba odebranych bloków poprawnych  

110 124 Com1NBlkRcvUC – 0 word O--- liczba odebranych bloków niezgodnych  

111 125 Com1NBlkRcvER – 0 word O--- liczba odebranych bloków błędnych 

Informacje diagnostyczne 

112 126 NWDog – 0 byte O--- liczba zdarzeń WatchDog 

Tabela 11. Zestawienie dostępnych parametrów protokołu GazModem 2 separatora MSP-SEP01.DD (Ex) i MSP-01WW.6D 
(nEx) 

 

Oznaczenia dostępu do danych w kolumnie Dostęp, przedstawia Tabela 12: 

Kod Znaczenie 

O możliwość odczytu parametru jako danej bieżącej 

M możliwość modyfikacji parametru poleceniem protokołu GazModem 

R parametr rejestrowany; możliwość odczytu jako parametru rekordu danych rejestrowanych lub 

zdarzeń (nieużywany w tym urządzeniu) 
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A modyfikacja wymaga autoryzacji (nieużywany w tym urządzeniu) 

Tabela 12. Oznaczenia dostępu do danych w tabeli powyżej. 

 

Zgodnie z wymaganiami protokołów GazModem i GazModem 2 dane bieżące i rejestrowane są prze-

syłane z bajtem statusu „b0”, zawierającym na poszczególnych pozycjach bitowych następujące 

informacje: 

Kod Wartość Znaczenie 

b0.0 1 parametr pochodzący z pomiarów 

b0.1 1 parametr pochodzący z pomiarów, przekroczenie zakresu – alarm procesowy 

b0.2 1 parametr pochodzący z pomiarów, przekroczenie zakresu – alarm systemowy 

b0.3 1 wartość uzyskana w wyniku obliczeń 

b0.4 1 wartość stała (stała algorytmu) 

b0.5 1 w okresie rejestracji wystąpiła korekta zegara (nieużywany w tym urządzeniu) 

b0.6  (niezdefiniowany) 

b0.7 1 wystąpiła nieciągłość rejestracji (nieużywany w tym urządzeniu) 

Tabela 13. Znaczenia bitów bajtu statusu b0. 

 

8.3 Obsługa protokołu GazModem 1 
Separatory impulsowe MSP są kompatybilne z protokołem GazModem 1, jednak ze względu na spe-

cyfikę tego protokołu, nie ma w nim miejsca na jakiekolwiek dane dostępne w urządzeniach. Dlatego 

w odpowiedzi na wszystkie zapytania w protokole GazModem 1, zwracane są wartości zerowe, 

o różnej długości odpowiedzi. 
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9 Program konfiguracyjno-monitorujący „Monitor MDO” 
Do konfiguracji i monitorowania pracy separatorów i innych produktów MDO z rodziny MSP, służy 

uniwersalny program „Monitor MDO”, dostarczany wraz z urządzeniem. 

Przy pierwszym uruchomieniu programu, początkowo wyświetla się jedynie jego okno główne, 

(Rysunek 10). Obsługa poszczególnych urządzeń zaimplementowana jest w dedykowanych oknach 

modułów. Podczas kolejnych uruchomień programu, wraz z oknem głównym wyświetlane są okna 

modułów, które były otwarte w chwili zakończenia poprzedniej sesji programu. 

9.1 Łączenie się z urządzeniem 
Aby przystąpić do konfiguracji urządzenia, należy je podłączyć do komputera. Można to zrobić 

w dwojaki sposób: 

 podłączając urządzenie do portu RS-485 komputera, 

 podłączając urządzenie do zdalnego serwera portów RS (wspierane protokoły TCP i UDP). 

Połączenie otwiera się w oknie  Konfiguracja komunikacji  (Rysunek 11), które otwiera się poleceniem  

Komunikacja   z menu   Plik  (patrz Rysunek 10). 

Jeżeli urządzenie podłączone jest do lokalnego portu RS-485, należy wybrać jego nazwę z listy ComId, 

ustawić parametry transmisji (Bit Rate, StopBits i Parity). Rysunek 11 powyżej przedstawia ustawienia 

konfigurowane fabrycznie (a zarazem domyślne ustawienia programu). 

Rysunek 12. Konfiguracja komunikacji - opcje 
TCP/IP 

Rysunek 11. Konfiguracja komunikacji - opcje 
portów COM 

Rysunek 10. Okno główne programu Monitor 
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Program automatycznie wykrywa wszystkie dostępne w komputerze porty sze-

regowe, zarówno sprzętowe, jak i emulowane. Wszystkie są wyświetlane na 

liście ComId, przy czym najpierw wymienione są porty fizycznie występujące 

w komputerze (na ogół nazywają się COM<N> – gdzie „<N>” jest kolejną liczbą 

naturalną), a potem wszystkie pozostałe porty szeregowe (wirtualne –  emulo-

wane programowo). Pierwsza grupa (COM<N>) sortowana jest numerycznie wg 

<N>, pozostałe są posortowane alfabetycznie. Przykładową listę portów wykry-

tych przez program przedstawia Rysunek 13. 

Zakładki TCP (Rysunek 12) i UDP pozwalają skomunikować się z urządzeniem 

podłączonym np. do zdalnego serwera portów. Konfigurując takie połączenie, 

należy podać adres serwera i numer portu TCP (pola Addr i Port). 

Po wybraniu odpowiednich opcji, należy kliknąć przycisk 

Otwórz. Jeżeli port zostanie otwarty, napis na przycisku zmieni 

się na Zamknij, a z paska stanu okna głównego zniknie napis na 

żółtym tle „Łącze zamknięte”. Ponadto, na pasku tytułowym 

okna głównego programu, pojawi się nazwa otwartego portu 

(patrz np. Rysunek 22). 

Po udanym otwarciu portu, okno Konfiguracja komunikacji należy zamknąć, używając przycisku 

systemowego lub przycisku Zrezygnuj. 

W przypadku korzystania z portu COM komputera, istnieje możliwość zmiany parametrów połączenia 

(w tym zmiany samego portu), poprzez wybranie nowych parametrów i użycie przycisku „Ustaw”. Nie 

ma konieczności zamykania i ponownego otwierania portu (ta możliwość dotyczy wyłącznie portów 

lokalnych). 

9.2 Automatyczne odnajdowanie urządzenia 
Uwaga: wyszukiwanie i łączenie z konkretnym urządzeniem odbywa się w oknie modułu tego 

urządzenia. Moduły dostępne w programie „Monitor” wymienione są w menu MDO – i stamtąd należy 

wywołać okno modułu wybranego separatora (patrz Rysunek 22). 

Aby połączyć się z urządzeniem, wystarczy kliknąć 

przycisk Znajdź, u dołu okna konkretnego modułu 

(Rysunek 15). Program automatycznie odnajdzie 

podłączone urządzenie, pobierze i wyświetli informację 

o aktualnych parametrach komunikacji. 

Konfiguracja urządzenia odbywa się w oparciu 

o zamknięty protokół MspBus. Dlatego jeżeli w bloku 

„Parametry COM” pozycja Protokół ustawiona jest na 

inną wartość niż MspBusSlv, aktywny jest przycisk Reset. 

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przestawienie 

protokołu komunikacji na MspBusSlv, co jest niezbędne 

dla dokonania jakichkolwiek modyfikacji w konfiguracji urządzenia. Schemat postępowania jest 

następujący: 

Rysunek 14. Wygląd przycisków okna „Konfigu-
racja komunikacji” po otwarciu portu 

Rysunek 15. Automatyczne odnajdowanie urządzeń 
w oknie modułu 

Rysunek 13. Autodetekcja 
portów szeregowych 
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1. Zresetowanie protokołu komunikacji do MspBusSlv, 

2. Wprowadzenie pożądanych modyfikacji, 

3. Przywrócenie ustawień komunikacyjnych, właściwych dla instalacji. 

Rozwiązanie takie gwarantuje ciągłość komunikacji z urządzeniem podczas konfiguracji. Przyciski 

Znajdź i Reset umożliwiają sprawne nawiązanie połączenia z urządzeniem, nawet o zupełnie 

nieznanych parametrach komunikacji. Resetowanie jest możliwe tylko dla określonego portu - 

użytkownik musi wybrać odpowiedni port z listy. Może również zmienić tryb pracy programu Monitor 

MDO na jednoportowy, (co jest równoznaczne z wybraniem portu COM1). Obowiązkiem użytkownika 

urządzenia i programu jest upewnienie się, że zresetowanie portu COM1 w trybie jednoportowym, nie 

spowoduje zakłóceń w pracy instalacji. 

9.3 Komunikacja 
Uwaga: konfiguracja komunikacji jest identyczna dla wszystkich modułów urządzeń, obsługiwanych 

przez program „Monitor MDO”, jednak kontrolki opisane w tym rozdziale występują w oknach 

modułów poszczególnych urządzeń. Moduły dostępne w programie „Monitor” wymienione są w menu 

MDO – w tym przypadku stamtąd należy wywołać okno modułu odpowiednich separatorów 

impulsowych (patrz Rysunek 22). 

9.3.1 Wybór portu COM 

Dla urządzeń dwuportowych, zaznaczenie pola 2xCOM udostępnia listę wyboru 

konfigurowanego portu COM (COM1, COM2 lub COM bieżący – tj. ten, przez 

który użytkownik jest z urządzeniem aktualnie połączony). Wybór ten ma zna-

czenie dla wszystkich grup parametrów opisanych poniżej. 

9.3.2 Grupa „Statystyka COM” 

Ta grupa zawiera statystykę komunikacji na wybranym porcie COM: 

 nBlkSnd – liczba wysłanych bloków odpowiedzi, 

 nBlkRcv – liczba odebranych bloków zapytań, 

 nBlkUC – liczba odebranych bloków, adresowanych do innych urządzeń, 

 nBlkER – liczba bloków uszkodzonych (z błędami CRC etc). 

Przycisk Czytaj aktualizuje statystykę, pole wyboru obok niego włącza ciągły odczyt statystyki (lub do-

daje aktualizację statystyk do trwającego ciągłego odczytu innych parametrów). Pole Adres pozwala 

zmienić adres MspBus, na który są wysyłane zapytania. 

Rysunek 16. Wybór portu COM urządzenia dwuportowego 

Rysunek 17. Statystyka ko-
munikacji urządzenia 
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9.3.3 Grupa „Parametry COM” 

W tej grupie ustawia się prędkość, liczbę bitów stopu i kontrolę parzystości wy-

branego portu COM urządzenia oraz protokół, którym urządzenie komunikuje 

się. Jeżeli protokół jest inny, należy go ustawić na „MspBusSlv” za pomocą przy-

cisku „Reset” – napis „Reset” w takim przypadku jest czerwony. Dokładną 

procedurę i filozofię komunikacji i konfiguracji połączenia omówiono powyżej w 

rozdziale 9.2 Automatyczne odnajdowanie urządzenia. 

9.3.3.1 Protokoły komunikacyjne 

Standardowo urządzenie obsługuje następujące protokoły komunikacyjne, 

możliwe do ustawienia w tej grupie: 

 MSPBUS (Slave), 

 Modbus (Slave), 

 Modbus TCP (Slave), 

 GazModem. 

Jak omówiono to w rozdziale 9.2, pamiętać należy, by zmiana protokołu 

komunikacyjnego była ostatnią zmianą dokonywaną w urządzeniu. 

9.3.4 Parametry protokołów 

Uwaga: spośród trzech grup wymienionych poniżej, widoczna jest zawsze tylko 

jedna. Przełączenia między grupami dokonuje się za pomocą strzałek w prawym 

górnym rogu aktualnie widocznej grupy (obok nazwy protokołu). 

9.3.4.1 Grupa „Parametry GazModem” 

Konfiguracja protokołu GazModem obejmuje trzy parametry: 

 adres urządzenia w protokole GazModem, 

 TDly – czas przerwy między odebraniem zapytania a początkiem wysyłania odpowiedzi (należy go 

zwiększyć w przypadku powtarzających się błędów transmisji). 

 TmOut – maksymalny czas oczekiwania urządzenia na zakończenie ramki zapytania. 

9.3.4.2 Grupa „Parametry Modbus” 

Konfiguracja protokołu Modbus obejmuje ponadto następujące parametry: 

 adres protokołu Modbus, 

 tryb (RTU lub ASCII), 

 dialekt (standard lub daniel) 

 sekwencję bajtów dla wartości FLOAT32 

 TDly, TmOut – analogicznie jak w konfiguracji GazModem. 

9.3.4.3 Grupa „Parametry MspBus” 

Analogicznie jak w konfiguracji protokołu GazModem. 

Rysunek 18. Parametry 
portu COM urządzenia 

Rysunek 19. Opcje proto-
kołu GazModem 

Rysunek 20. Opcje proto-
kołu Modbus 
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9.4 Odczyt / zapis grupy parametrów 
Pod grupami pól tekstowych umieszczono przyciski, służące do odczytu i zapisu grupy parametrów, 

opatrzone etykietami odpowiednio Czytaj i Ustaw. Obok niektórych przycisków 

Czytaj odnaleźć można pole wyboru, którego zaznaczenie automatycznie uru-

chamia ciągły odczyt danej grupy wartości z urządzenia. Przerwanie odczytu 

następuje z chwilą wyczyszczenia tego pola. W momencie zaznaczenia którego-

kolwiek z w/w pól, wszystkie przyciski Czytaj i Ustaw  stają się nieaktywne. 

Można jednak zaznaczać inne tego typu pola, by włączać odpowiadające im grupy wartości do cyklu 

ciągłego odczytu. Przyciski Czytaj i Ustaw stają się dostępne po przerwaniu odczytu ciągłego, tj. po 

odznaczeniu wszystkich pól wyboru przy przyciskach Czytaj. 

9.4.1 Ustawienie wartości domyślnych 

Przycisk Domyślne, widoczny obok przycisków Czytaj / Ustaw w niektórych grupach parametrów, po-

woduje wpisanie do pól tekstowych wartości domyślnych dla danej grupy (lub zakładki) – jednak nie 

powoduje ich automatycznego zapisania w urządzeniu. 

Zapisanie wartości domyślnych (oraz jakichkolwiek innych) następuje zawsze i wyłącznie po naciśnięciu 

przycisku Ustaw w danej grupie. 

9.5 Moduły separatorów impulsowych 
Aby otworzyć moduł konfiguracji se-

paratorów impulsowych Ex, należy 

z menu MDO | Separatory impulsowe  

wybrać polecenie  MSP-SEP01.DD (Ex) 

(patrz Rysunek 22). 

Okna modułów separatorów 

impulsowych podzielone są na kilka obszarów, w których prezentowane i konfigurowane są rozmaite 

aspekty pracy urządzenia. 

Rysunek 22. Otwieranie okna modułu separatorów impulsowych Ex 

Rysunek 21. Odczyt i zapis 
grupy parametrów 
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W stosunku do okna modułu separatorów impulsowych Ex (Rysunek 23), 

okno modułu separatora impulsowych nEx (Rysunek 25) różni się obsługą 

dwóch dodatkowych kanałów stanowych, K4-K5. Kanały stanowe nie 

obsługują funkcji związanych z pomiarem i porównaniami częstotliwości 

sygnałów wejściowych, obsługują natomiast wszystkie funkcje związane ze 

stanami logicznymi sygnałów. 

Rysunki 23 i 25 przedstawiają uproszczone wersje okien modułów separatorów impulsowych. W wer-

sji uproszczonej dostępne są jedynie opcje dotyczące: 

 komunikacji z urządzeniem (omówione w rozdziałach 9.2–9.3), 

 zmiany trybu pracy (rozdział 9.5.1) 

 oraz funkcji związanych z obsługą stanów wejściowych i wyjściowych (rozdziały 9.5.2–9.5.4). 

Aby włączyć widok pełny, należy przycisnąć przycisk  >> , znajdujący się w środkowej części okna. W 

widoku pełnym przycisk ten zmienia wygląd na widoczny na rysunku 24 B. Dodatkowe opcje 

dostępne w widoku pełnym, to: 

 zliczanie impulsów – omówione w rozdziale 9.5.5, 

 pomiar częstotliwości impulsów – rozdział 9.5.6 

 oraz porównywanie częstotliwości sygnałów wejściowych – rozdział 9.5.7. 

9.5.1 Tryby pracy urządzenia 

Każdy kanał urządzenia może pracować w tzw. trybie standardowym lub w trybie separatora. 

W trybie standardowym wejście i wyjście danego kanału są od siebie niezależne. Informacje o stanach 

i częstotliwości sygnałów wejściowych są źródłami danych dla systemów nadrzędnych (SCADA). 

Informacja może być odczytywana poprzez porty komunikacyjne RS-485, w  protokole GazModem, 

  
A B 

Rysunek 24. Przycisk 
przełączający pomię-
dzy widokiem pełnym 
(B) a uproszczonym (A) 
 

Rysunek 23. Okno modułu separatorów impulsowych Ex, widok uproszczony 
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Modbus (lub w dowolnym innym – wg dostarczonej specyfikacji – na specjalne zamówienie). W ten 

sam sposób można ustalać stan sygnałów wyjściowych. 

W trybie separatora stan sygnału wyjściowego zależy od stanu sygnału wejściowego, przy czym może 

on zostać uprzednio zanegowany – zarówno na wejściu (tj. przed udostępnieniem do systemów nad-

rzędnych), jak i na wyjściu. Negowanie sygnałów omówiono szerzej w rozdziale 9.5.3. 

Aby włączyć tryb separatora w danym kanale (K0-K3 lub K0-K5), należy zaznaczyć odpowiednie pole 

wyboru, oznaczone etykietą Tryb sep i nacisnąć przycisk Ustaw w prawej dolnej części okna. 

9.5.2 Odczytywanie stanów wejściowych i wyjściowych 

Informacja o aktualnym stanie wejść i wyjść przedstawiona jest w wierszach DIn i DOut w grupie 

Sygnały. Poziomowi wysokiemu odpowiada litera H na jasnozielonym tle, poziomowi niskiemu litera 

L na tle ciemnozielonym.  

Aby w sposób ciągły śledzić poziom sygnałów należy zaznaczyć kwadratowe pole wyboru (checkbox) w 

dolnej części grupy Sygnały, na lewo od przycisku Czytaj i nacisnąć ten przycisk. Aby śledzić także inne 

parametry w trybie ciągłym, należy zaznaczyć analogiczne pola wyboru w innych grupach. Włączanie i 

wyłączanie oraz zmianę zakresu danych w trakcie ciągłego odczytu szerzej omówiono w rozdziale 9.4.  

9.5.3 Negowanie wartości sygnałów 

Zarówno w trybie standardowym, jak i w trybie separatora, wartość logiczna sygnałów może być za-

negowana – zarówno na wejściu jak i na wyjściu. 

9.5.3.1 Negowanie wartości sygnałów na wejściu 

Aby zanegować wartość sygnału wejściowego, należy zaznaczyć pole wyboru Neg w grupie DIn dla 

danego kanału (K0-K3 lub K0-K5) i nacisnąć przycisk Ustaw. 

Przy zanegowanym sygnale wejściowym, do systemu nadrzędnego raportowana jest zanegowana 

wartość logiczna sygnału, występująca na wejściu urządzenia. Na przykład jeżeli na wejściu występuje 

sygnał wysoki, po zanegowaniu na wejściu system nadrzędny będzie ‘widział’ stan niski – i odwrotnie. 

Rysunek 25. Okno modułu separatorów impulsowo-stanowych nEx, widok uproszczony 
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9.5.3.2 Negowanie wartości sygnałów na wyjściu 

Aby zanegować wartość sygnału wyjściowego, należy zaznaczyć pole wyboru Neg w grupie DOut dla 

danego kanału (K0-K3 lub K0-K5) i nacisnąć przycisk Ustaw. 

Przy zanegowanym sygnale wyjściowym, na wyjściu urządzenia ustawiana jest zanegowana wartość 

logiczna sygnału w stosunku do ustawianej z systemu nadrzędnego. Na przykład jeżeli system 

nadrzędny ustawił sygnał niski, na wyjściu urządzenia pojawi się sygnał wysoki – i odwrotnie. 

9.5.4 Wartości domyślne wyjściowe 

Przyciski Dft w grupie DOut pozwalają ustawić wartość domyślną sygnałów stanowych dla poszcze-

gólnych kanałów, tj. wartość, jaka będzie ustawiona na wyjściu urządzenia, skonfigurowanego w trybie 

standardowym bezpośrednio po podjęciu pracy.  

Wartości domyślne są ustawiane również na tych wyjściach, dla których określono wartość parametru 

RTm w przypadku zaniku sygnału sterującego, tj. za każdym razem, gdy system nadrzędny nie ustawi 

innej wartości wyjściowej, a od ostatniego ustawienia upłynie czas większy od RTm. 

9.5.5 Zliczanie impulsów 

Uwaga: funkcje omówione w tym rozdziale dotyczą separatora Ex MSP-SEP01.DD oraz pierwszych 

czterech kanałów (K0-K3) separatora nEx MSP-01WW.6D. Kanały K4-K5 urządzenia nEx są kanałami 

stanowymi i nie obsługują żadnych funkcji związanych ze zliczaniem impulsów. 

Aktualna liczba impulsów wejściowych od momentu zresetowania urządzenia, podawana jest w po-

lach NImp w grupie Sygnały | PIn. Liczby te dostępne są również dla systemów nadrzędnych w po-

staci cyfrowej, poprzez odczyt odpowiednich rejestrów (danych) w protokole Modbus (GazModem). 

Wartości te są tylko do odczytu. Przechowywane są w rejestrach 32-bitowych bez znaku. Największa 

możliwa wartość NImp dla danego kanału wynosi zatem 4.294.967.295, co przy maksymalnej częstotli-

wości sygnału wejściowego, wynoszącej 5,5 kHz będzie powodować przepełnienie licznika (ponowne 

liczenie od zera) co około 9 dni. 

Urządzenie zlicza impulsy o czasie trwania stanu wysokiego i niskiego większym niż minimalny (para-

metr dTmin w grupie Konfiguracja | PIn). Minimalna wartość parametru dTmin wynosi 60 µs. Wyge-

nerowanie impulsu następuje na zboczu narastającym (LH) lub opadającym (HL) sygnału; parametr ten 

konfiguruje się w tej samej grupie (przy pomocy dwubarwnych przycisków HL/LH w odcieniach koloru 

zielonego). Pozostałe parametry konfiguracyjne urządzenia nie mają wpływu na zliczane impulsy (patrz 

Tabela 14 w rozdziale 9.5.6).  

9.5.6 Częstotliwość sygnałów 

Uwaga: funkcje omówione w tym rozdziale dotyczą separatora Ex MSP-SEP01.DD oraz pierwszych 

czterech kanałów (K0-K3) separatora MSP-01WW.6D. Kanały K4-K5 w/w urządzenia są kanałami sta-

nowymi i nie obsługują żadnych funkcji związanych z pomiarem ani porównywaniem częstotliwości 

sygnałów. 

Aktualną częstotliwość sygnałów wejściowych odpowiedniego kanału, można odczytać z pól F w grupie 

Sygnały | PIn. Wartość ta wyliczana jest z uwzględnieniem następujących parametrów, konfigu-

rowalnych w grupie Konfiguracja | PIn: 

 
 

Funkcje dostępne 

w widoku pełnym. 

Aby uzyskać dostęp, 

naciśnij przycisk. 

 
 

Funkcje dostępne 

w widoku pełnym. 

Aby uzyskać dostęp, 

naciśnij przycisk. 
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Symbol Nazwa parametru Uwagi 

dTmin 
Minimalny czas między impulsami – filtracja impulsów 
dla których dT < dTmin (impulsy nie są zliczane) 

Musi być spełniona zależność: 
dTmin < dTmax 

dTmax 
Maksymalny czas między impulsami – jeżeli dT > dTmax 
wykazywana jest zerowa częstotliwość (impulsy są 
zliczane) 

dNq Liczba impulsów do uśredniania częstotliwości Częstotliwość F jest obliczana po dNq 
impulsach lub upływie czasu dTq – 
w zależności od tego, co nastąpi 
pierwsze 

dTq Czas do uśredniania częstotliwości 

Zbocze Zbocze sygnału generujące impuls opadające – HL lub narastające – LH 

Tabela 14. Zestawienie parametrów algorytmu pomiaru częstotliwości 

9.5.7 Porównywanie sygnałów wejściowych 

Parametry zdN<X> w kolumnach K0-K3 odpowiadają liczbie impulsów w cyklu obliczeniowym danego 

licznika komparatora. 

Aby porównać sygnały wejścia X z sygnałami na wejściu Y, należy w polu (zdN[Y],K[X]) wprowadzić 

liczbę x, a w polu (zdN[X],K[Y]) wprowadzić liczbę y. Liczby x i y powinny być: 

 liczbami całkowitymi, 

 proporcjonalnymi do częstotliwości sygnałów na odpowiednich wejściach, 

 dobranymi w taki sposób, aby okres zliczania sygnałów na danym wejściu K, równy czasowi 

potrzebnemu do odliczenia k impulsów na tym wejściu, był adekwatny do potrzeb układu 

nadrzędnego. 

Porównanie sygnałów wejściowych odbywa się dla tych par wejść, dla których w polach zdN0 – zdN3 

podano wartość większą od zera. 

Sygnały porównywane są parami, przy czym jeden z liczników jest traktowany jako główny, a drugi jako 

współpracujący. Przy ustawieniu wszystkich wartości zdNx na większe od zera (porównywanie 

wszystkich sygnałów ze wszystkimi), urządzenie zwraca dwanaście wartości jako wynik tego po-

równania. 

Im wyższe wartości zostaną wprowadzone, tym dłużej będzie trwał cykl porównywania, ale też tym 

mniejszym błędem będzie obarczony wynik. Nie ma praktycznego sensu dobieranie czasu cyklu porów-

nywania tak, aby był znacznie krótszy od ok. pół sekundy – tyle bowiem może trwać cykl zapytanie-

odpowiedź w komunikacji z systemem nadrzędnym. Z drugiej strony należy pamiętać, że przy 

sygnałach niższej częstotliwości zliczenie kilkuset lub kilku tysięcy impulsów może nadmiernie wydłużyć 

cykl pomiarowy. 
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Dlatego obliczając wartości do wpisania w pola (zdN[x],K[y]) należy uwzględnić minimalną spodzie-

waną częstotliwość sygnału na wejściach x i y oraz maksymalny dopuszczalny czas cyklu pomiaro-

wego, zgodnie z zależnościami:  

 (zdN[x],K[y]) ≤ min(fy) / T (1) 

 (zdN[y],K[x]) ≤ min(fx) / T (2) 

 

9.5.7.1 Przykład 1 

Na wejściu 0 spodziewany jest sygnał o częstotliwości 7 Hz, na wejściu 1 – 13 Hz. System nadrzędny 

pobiera informację z urządzenia co 1 sekundę. 

Zatem na podstawie wzorów (1) i (2): 

 (zdN[0],K[1]) = 13 / 1 = 13 

oraz ([zdN[1],K[0]) = 7 / 1 = 7 

 K0 K1 

zdN0  13 

zdN1 7  

Rysunek 26. Okno modułu separatorów impulsowych Ex w widoku pełnym 
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Obliczone wartości należy zapisać w oknie programu jak w tabeli powyżej – w polu (zdN[1],K[0]) 

wprowadzamy wartość 7, a w polu (zdN[0],K[1]) wartość 13. Oznacza to, że co każde 7 impulsów na 

wejściu 0 (czyli co około 1 sekundę) zostanie zliczona liczba impulsów na wejściu 1 – wartość licznika 

współpracującego 1 dla wejścia 0 powinna wynieść 13. W zbliżonym czasie zliczona zostanie również 

wartość licznika współpracującego 1 dla wejścia 2, która powinna wynieść 7.  

9.5.7.2 Przykład 2 

Na wejściu 2 spodziewany jest sygnał o częstotliwości 50-200 Hz, na wejściu 3 – 3-5 kHz. Sygnały 

pochodzą z różnych źródeł a ich częstotliwości są od siebie niezależne. System nadrzędny pobiera 

informację z urządzenia co 60 sekund. Należy tak dobrać wartości zdN i K, by uzyskać jak najbardziej 

dokładny pomiar, aby system nadrzędny nigdy nie otrzymał dwa razy wyników z tego samego okresu 

pomiarowego. 

Im wyższe wartości mieć będą parametry zdN i K, tym dłużej będzie trwał okres wyznaczania liczby 

impulsów, ale też tym większa będzie precyzja wyznaczonych wartości. Zgodnie z wzorami (1) i (2): 

 (zdN[2],K[3]) = min(f3) / T = 3000 s-1 / (1/60s) = 3000 * 60 = 180000 

oraz ([zdN[3],K[2]) = min(f2) / T = 50 s-1 / (1/60s) = 50 * 60 = 3000. 

 K2 K3 

zdN2  180000 

zdN3 3000  

 

Przykładowe rozwiązanie podano w tabeli powyżej. 

Rysunek 27. Okno modułu separatorów impulsowych nEx w widoku pełnym 
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Minimalna częstotliwość sygnału na wejściu 2 wynosi 50 Hz. Przy tej częstotliwości, czas zliczania liczby 

impulsów na wejściu 3 wyniesie 3000 / 50 s-1 = 60 s. Analogicznie dla minimalnej spodziewanej 

częstotliwości na wejściu 3, wynoszącej 2 kHz, minimalny okres zliczania impulsów z wejścia 2 wyniesie 

również 180000 / 3000 s-1 = 60 s. 

Przy tak dobranym czasie cyklu obliczeniowego, system nigdy nie pobierze dwukrotnie wartości 

wyliczonych w tym samym cyklu; jednocześnie liczba zliczonych impulsów będzie na tyle duża, by 

wyeliminować chwilowe zmiany częstotliwości sygnałów. 
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