MSP-MK1.x to grupa modułów komunikacyjnych w skład której wchodzą:
moduł metrologiczno-komunikacyjny MSP-MK1.0 (basic), czteroportowy Hub Fast Ethernet
MSP-MK1.1 oraz trzyportowy hub Fast Ethernet z portem światłowodowym MSP-MK1.2 (opto).
MSP-MK1.0 zawiera: modem GPRS, port Fast Ethernet, port RS-485, trzy porty RS-232/422/485
(tryb konfigurowalny programowo), sześć wejść napięciowo-stanowych,
dwa wejścia analogowe 0/4..20mA, jedno wyjście stykowe i port magistrali,
do którego można dołączyć jedno z pozostałych urządzeń: MSP-MK1.1 lub MSP MK1.2.
MSP-MK1.0 oferuje konwersję nośnika z GPRS i Ethernet na RS-232/422/485 z wielodostępem
– ten sam port komunikacyjny można odczytywać jednocześnie i niezależnie z dwóch sieci.
Urządzenie wyposażone zostało w system komend SMS, informujących o stanie wejść napięciowostanowych.
Urządzenie jest dostarczane wraz z programem do monitorowania i konfiguracji.
Niniejsza instrukcja zawiera opis urządzenia oraz programu konfiguracyjnego.
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1 Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór urządzeń z rodziny MSP firmy Integrotech. W jego projekt oraz funkcjonalność
zaangażowaliśmy nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów, komunikacji i automatyzacji
procesów na wymagającym rynku gazowniczym. Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi
świadczące o zadowoleniu z dokonanego wyboru oraz te wskazujące dalsze kierunki rozwoju zakupionego urządzenia.

1.1 MSP – Modułowy System Pomiarowy
Modułowy System Pomiarowy to nazwa rodziny produktów, których pierwotnym przeznaczeniem są
pomiary paliw gazowych, które mogą pracować jako niezależne urządzenia lub w zestawach
pomiarowych o różnym stopniu złożoności architektury. W skład rodziny MSP wchodzą między innymi:
▪
▪
▪
▪
▪

przelicznik objętości gazu MSP-02-FC,
separatory analogowe i impulsowe (MSP-01WW.2A, MSP-01WW.6D
separatory analogowe, impulsowe i mieszane analogowo-impulsowe w wykonaniu iskrobezpiecznym (MSP-SEP01.AA, MSP-SEP01.DD, MSP-SEP01.AD),
moduły wyjść analogowych (MSP-01WY.2A, MSP-01WY.4A),
moduły komunikacyjne MSP-nCOM i MSP-MK1.x.

1.2 MSP-MK – moduły komunikacyjne w rodzinie MSP
Moduły komunikacyjne serii MSP-MK1.x to grupa zaawansowanych urządzeń komunikacyjno-pomiarowych, z których każde może pracować oddzielnie, ale można je również łatwo łączyć ze sobą, za
pomocą złącza w dolnej części obudowy. Najbardziej zaawansowanym i rozbudowanym przedstawicielem tej grupy jest moduł MSP-MK1.0, którego opcje komunikacyjne można dodatkowo rozszerzyć,
przez dołączenie jednego z pozostałych urządzeń – MSP-MK1.1 (hub) lub MSP-MK1.2 (opto).
Nazwa katalogowa

MSP-MK1.0

Alias

BASIC

Cechy
Modem GPRS
1 Port Fast Ethernet (RJ45)
1 Port RS-485
3 porty RS-232/422/485
4 wejścia napięciowo-stanowe
2 bierne wejścia 0/4…20mA
1 wyjście stykowe
(przekaźnikowe)

Możliwe tryby pracy
▪
▪

▪
MSP-MK1.1

MSP-MK1.2

HUB

4 porty Fast Ethernet (RJ45)

OPTO

3 porty Fast Ethernet (RJ45)
1 port światłowodowy
(SC lub ST)

▪
▪
▪

jako samodzielne
urządzenie
z dołączonym modułem
o MSP-MK1.1
o MSP-MK1.2
jako samodzielne
urządzenie
dołączony do urządzenia
o MSP-MK1.0
jako samodzielne
urządzenie
dołączony do urządzenia
o MSP-MK1.0

Tabela 1: Przegląd modułów komunikacyjnych MSP-MK

1.2.1 MSP-MK1.0 – wielofunkcyjny moduł komunikacyjno-pomiarowy
Moduł komunikacyjny MSP-MK1.0 jest inteligentnym urządzeniem komunikacyjno-pomiarowym.
Urządzenie posiada:
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czterozakresowy modem GSM (GPRS),
1 port Fast Ethernet w postaci gniazda RJ-45,
3 porty RS-232/422/485 (tryb pracy portów konfigurowany programowo),
1 port RS-485,
6 wejść napięciowo-stanowe (każde wejście stanowe ma możliwość przełączenia w tryb pracy
wejścia napięciowego 0-30V),
2 bierne wejścia 0/4-20mA,
1 wyjście stykowe (przekaźnikowe) małej mocy.

Urządzenie można traktować jako:
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

konwerter nośnika (serwer portów szeregowych):
o GPRS -> RS-232/422/485
o Ethernet -> RS-232/422/485
multiplekser:
o GPRS+Ethernet -> RS-232/422/485 – do jednego portu komunikacyjnego można jednocześnie
uzyskiwać dostęp z wielu różnych sieci
czteroportowy moduł wejść telemetrycznych, dostępny przez sieć LAN lub WAN (GPRS),
wyposażony w:
o cztery wejścia sygnalizacyjne, lub
o cztery wejścia napięciowe, lub
o dowolną kombinację wejść sygnalizacyjnych i napięciowych, dającą ogółem cztery wejścia;
dwa bierne wejścia analogowe 0/4..20mA
moduł sterujący (wyjście przekaźnikowe), dostępny przez sieć LAN lub WAN (GPRS)
system komend SMS reagujących na zmiany wejść napięciowo stanowych, zawierających dowolne
wiadomości o długości do 64 znaków.
lub jako dowolną kombinację powyższych, w ramach dostępnych wejść, wyjść i portów komunikacyjnych.

Do urządzenia można dołączyć 4-portowy hub Ethernetowy MSP-MK1.1 lub hub MSP-MK1.2 z trzema
portami RJ-45 i jednym portem światłowodowym, dodatkowo zwiększając liczbę i poszerzając gamę
dostępnych rodzajów połączeń i konwersji nośników o następujące:
▪
▪

konwerter nośnika (serwer portów szeregowych):
o Ethernet (światłowód) -> RS-232/422/485
multiplekser:
o GPRS+Ethernet+światłowód -> RS-232/422/485 – do jednego portu komunikacyjnego można
jednocześnie uzyskiwać dostęp z wielu różnych sieci za pomocą trzech różnych nośników.

Uwaga 1. Łączenie i rozłączanie urządzeń MSP-MK1.x musi odbywać się przy odłączonym zasilaniu.
Uwaga 2. Przy dołączonym module MSP-MK1.1 (hub) lub MSP-MK1.2 (opto), port Ethernetowy
urządzenia MSP-MK1.0 jest nieaktywny.
1.2.2 MSP-MK1.1 – hub Fast Ethernet
Moduł MSP-MK1.1 jest 4-portowym hubem Ethernetowym, mogącym pracować jako niezależne
urządzenie, lub dołączonym za pomocą dedykowanych złącz w obudowie do modułu MSP-MK1.0.
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1.2.3 MSP-MK1.2 (opto) – hub Fast Ethernet z portem światłowodowym
Moduł MSP-MK1.1 jest 3-portowym hubem ethernetowym, wyposażonym dodatkowo w jeden port
światłowodowy (SC lub ST), mogącym pracować jako niezależne urządzenie, lub dołączonym za
pomocą dedykowanych złącz w obudowie do modułu MSP-MK1.0.

2 Podstawowe dane techniczne
2.1 Warunki użytkowania
Urządzenia mogą być instalowane w pomieszczeniach wolnych od zagrożenia wybuchem par i gazów
oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieprzeszkolonych w zakresie eksploatacji urządzenia.

2.2 Cechy wspólne urządzeń grupy MSP-MK
2.2.1 Właściwości fizyczne
Wymiary
45 × 114,5 × 100 mm
Montaż
Szyna DIN 35 mm
2.2.2 Warunki pracy
Temperatura otoczenia
Stopień ochrony
Zasilanie

-30 ÷ +60 °C
IP20
6 ÷ 35 VDC

2.3 MSP-MK1.0 (basic) i MSP-MK1.0i
Pobór mocy
Zasilanie

Masa

3,6 W
Maksymalny pobór prądu
600 mA
300 mA
150 mA
120 mA
105 mA
< 275 g
< 205 g (bez anteny)

przy napięciu zasilania
6V
12 V
24 V
30 V
35 V

2.3.1 Wejścia napięciowo-stanowe
Liczba wejść
6
Zakres napięć wejściowych
0-30 V
2.3.2 Wyjście stykowe (przekaźnikowe)
Prąd maksymalny
2A
Napięcie maksymalne
30 V

2019-06-01
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2.3.3

Wejścia analogowe 0/4..20mA
Moduł MSP-MK1.0 posiada 2 pasywne wejścia analogowe wykonane w standardzie 0/4..20mA.
Wejścia analogowe wyprowadzone są na tych samych pinach co wejścia napięciowo stanowe Syg5 i
Syg6 (piny 17, 18, 19, 20). Tryb pracy wejść przełącza się poprzez zmianę ustawienia zworek w obszarze
pinów 5 i 6 wewnątrz urządzenia pokazanych poniżej:

Rysunek 1 Piny do przełączania wejść napięciowo-stanowych i analogowych

Piny należy zewrzeć poprzez zastosowanie 4 zworek :

Rysunek 2 Zworka

Ogólne ustawienia zworek:
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Wejścia napięciowostanowe

Rysunek 3: Ustawienia zworek na pinach

Tryb pracy poszczególnych wejść można konfigurować niezależnie od siebie np. wejście 5 tryb
analogowy, wejście 6 tryb napięciowo-stanowy.
Przykład podłączenia przetwornika ciśnienia z wykorzystaniem bariery Ex:

Rysunek 4: Podłączanie przetwornika 0/4..20mA z wykorzystaniem bariery Ex

2.3.4 Porty komunikacyjne
Prędkości transmisji [bit/s]
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
RS-232/422/485
3 szt., tryb pracy ustawiany programowo
RS-485
1 szt.
2.3.5 Modem GPRS
Zakres częstotliwości
Klasa energetyczna
Obsługiwane standardy GSM
Charakterystyka GPRS
2.3.6 Ethernet
Ethernet
2019-06-01

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
4 (2W @850/900 MHz), 1 (1W @1800/1900 MHz)
Faza 2/2+
GPRS multi-slot class 10/8
GPRS mobile station class B
1 port Fast Ethernet 10/100 Mbps
Wersja dokumentu: IO/MSP-MK/PL/r8

Integrotech sp. z o.o.

- 11 / 36 -

Autonegocjacja
Auto-MDI/X

IO/MSP-MK/PL/r8

tak
tak

2.3.7 Opis wyprowadzeń
Obwody zasilania, komunikacji i sygnalizacji nie są separowane galwanicznie (mają wspólną masę).
Tryb pracy portów komunikacyjnych COM1-COM3 może być wybierany programowo – sposób podłączania komunikacji podano dla poszczególnych wariantów, oznaczonych RS-232/RS-422/RS-485 (port
COM4 zawsze działa w trybie RS-485).

Zasilanie

Wejścia
Wejścia
analogowe / Wyjście
napięciowonapięciowo- stykowe
stanowe
stanowe

Porty komunikacyjne
COM1

COM2

COM3

COM4

RS232
—
RSR- R+ T- T+ R- R+ T- T+ R- R+ T- T+
422
RS— — B A — — B A — — B A B A
485
— Rx Tx — — Rx Tx — — Rx Tx —

+VCC

23

GND

S1 S2 S3 S4

1,2,18,20,24
25 27 29 31
26,28,30,32

Awe1 Awe2
S5
S6

17

19

RL

21−22 13 14 15 16 5

6

7

8

9 10 11 12 3

4

Tabela 2. Rozkład wyprowadzeń modułu MSP-MK1.0.

Rysunek 5: Rozkład wyprowadzeń MSP-MK1.0
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Rysunek 7: Widok elewacji MSP-MK1.0

2.4 MSP-MK1.1 (Hub)
Ethernet
Złącza
Autonegocjacja
Auto-MDI/X
Masa
Pobór mocy
Zasilanie

4 porty Fast Ethernet 10/100 Mbps
4 gniazda RJ45 na ścianie frontowej
TAK
TAK
< 240 g
2,4 W
Maksymalny pobór prądu przy napięciu
400 mA 6 V
200 mA 12 V
100 mA 24 V
80 mA 30 V
70 mA 35 V

2.4.1 Opis wyprowadzeń
Rozkład wyprowadzeń hub’a MSP-MK1.1 przedstawia Tabela 3
Zasilanie
+VCC
GND
31
32

NC
—
29, 30

Tabela 3. Rozkład wyprowadzeń modułu MSP-MK1.1.
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2.5 MSP-MK1.2 (opto)
Ethernet
Złącza
Autonegocjacja
Auto-MDI/X
Masa
Pobór mocy
Zasilanie

4 porty Fast Ethernet 10/100 Mbps
3 gniazda RJ45 na ścianie frontowej
1 złącze światłowodowe (typu SC lub ST) na ścianie frontowej
TAK
TAK
< 250 g
4W
Maksymalny pobór prądu przy napięciu
670 mA 6 V
340 mA 12 V
170 mA 24 V
135 mA 30 V
120 mA 35 V

2.5.1 Opis wyprowadzeń
Rozkład wyprowadzeń huba MSP-MK1.1 przedstawia Tabela 4.
Zasilanie
+VCC
GND
31
32

NC
—
29, 30

Tabela 4. Rozkład wyprowadzeń modułu MSP-MK1.2.

Wersja dokumentu: IO/MSP-MK/PL/r8

2019-06-01

IO/MSP-MK/PL/r8

- 14 / 36 -

Integrotech sp. z o.o.

3 Przygotowanie do pracy
3.1 Montaż
Przed montażem modemu, należy zainstalować w nim kartę SIM. W tym celu należy otworzyć obudowę
i zainstalować kartę w slocie przeznaczonym dla kary.
Moduły MSP-MK należy zamontować na szynie DIN 35 mm i połączyć ze sobą przed podłączeniem zasilania. Dopuszczalne warianty połączeń opisane zostały w rozdziale 1.2. Wzajemna orientacja
urządzeń (kolejność na szynie DIN) nie ma znaczenia.
Uwaga: w przypadku łączenia dwóch urządzeń w jeden zespół, zasilanie należy doprowadzić tylko do
modułu MSP-MK1.0 lub MSP-MK1.0i.

3.2 Procedura startowa
Każdorazowo po załączeniu zasilania lub zresetowaniu, urządzenie przechodzi opisaną poniżej procedurę startową.
3.2.1 Tryb serwisowy
Bezpośrednio po włączeniu zasilania lub zresetowaniu, przez 15 sekund urządzenie pozostaje w trybie
serwisowym. W tym czasie – jeżeli zachodzi taka potrzeba – można się z nim połączyć programem
Konfigurator lub dowolnym programem obsługującym protokół GazModem poprzez port COM4 (tylko
i wyłącznie). Należy pamiętać, że COM4 jest portem RS-485. Parametry połączenia w trybie
serwisowym przedstawia Tabela 5 (w programie Konfigurator nie trzeba ich wprowadzać – program
fabrycznie dostarczany jest z takimi ustawieniami). W tym czasie nie można skomunikować się z urządzeniem za pomocą żadnego innego kanału komunikacyjnego
Parametr
Prędkość transmisji
Liczba bitów danych
Liczba bitów stopu
Parzystość

Wartość w trybie serwisowym
57600
8
1
brak (none)

Tabela 5. Ustawienia portu COM4 w trybie serwisowym

Gotowość do komunikacji w trybie serwisowym sygnalizuje mruganie diod S1-S6, SYS i LAN, z częstotliwością ok. 1 Hz. Po nawiązaniu połączenia i np. odczytaniu konfiguracji, częstotliwość mrugania diod
wzrasta do 10 Hz. Urządzenie pozostanie w tym trybie do momentu gdy:
▪ użytkownik zresetuje urządzenie odpowiednim przyciskiem w programie Konfigurator, lub
▪ komunikacja na porcie COM4 zaniknie na 20 minut.
Po upływie 20 minut od ostatniego polecenia odczytu lub zapisu konfiguracji, urządzenie zresetuje się.
Oznacza to, że w trybie serwisowym, każde polecenie odczytania lub zapisania konfiguracji w urządzeniu, oddala czas automatycznego resetu na 20 minut. Aby nowe ustawienia zaczęły obowiązywać,
należy zresetować urządzenie za pomocą programu Konfigurator (patrz Rozdział 4) lub poprzez
odcięcie zasilania.
Poza trybem serwisowym, tj. w czasie normalnej pracy urządzenia, konfigurowanie urządzenia możliwe
jest jedynie przy łączeniu się przez sieć LAN lub GPRS. Jedynie w trybie serwisowym z urządzeniem
MSP-MK1.0 można skomunikować się poprzez port szeregowy – i tylko przez COM4.
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3.2.2 Inicjalizacja komunikacji
Po wyjściu z trybu serwisowego urządzenie dokonuje diagnostyki łącza LAN i GPRS, stwierdzone problemy komunikuje akustycznie. Każdy sygnał dźwiękowy powtarzany jest trzykrotnie, co pozwala
jednoznacznie go zidentyfikować.
W razie stwierdzenia problemów z komunikacją, cała procedura powtarzana jest trzykrotnie. Dlatego
błędne wprowadzenie kodu PIN spowoduje blokadę karty SIM po zakończeniu procedury startowej
(gdy nastąpią trzy kolejne próby odblokowania karty SIM za pomocą błędnego kodu). W takim wypadku należy odblokować kartę SIM np. w zgodnym telefonie komórkowym.
3.2.2.1 Inicjalizacja LAN
W tym kroku procedury startowej urządzenie sprawdza, czy do wewnętrznej magistrali został dołączony któryś z modułów pomocniczych (MSP-MK1.1 hub, lub MSP-MK1.2 opto). Jeżeli moduł pomocniczy
zostanie wykryty, następuje odłączenie portu LAN (RJ-45) na frontowej ścianie urządzenia MSP-MK1.0
(połączenie ze hubem realizowane jest za pomocą łącza Fast Ethernet, zestawionego w magistrali
wewnętrznej).
3.2.2.2 Inicjalizacja GPRS
Następnie urządzenie łączy się z siecią GSM, ewentualne błędy sygnalizując komunikatami dźwiękowymi, oraz optycznymi. W razie niepowodzenia, procedura powtarzana jest trzykrotnie, dlatego podanie
błędnego kodu PIN spowoduje trzykrotną próbę odblokowania karty SIM za pomocą błędnego kodu,
co doprowadzi do jej zablokowania. Odblokowania karty SIM można dokonać np. w kompatybilnym
telefonie za pomocą kodu PUK. Procedura odblokowania zablokowanej karty SIM wykracza poza zakres
tego dokumentu.

3.3 Diagnostyka wizualna podczas procedury startowej
Tabela 6 zawiera spis wszystkich komunikatów optyczno-, jakie mogą wystąpić, wraz z podstawową
procedurą rozwiązywania problemów. Komunikaty optyczne wizualizowane są na zestawie sześciu
diod, widocznych na frontowej części obudowy. Numer komunikatu odczytywany jest na podstawie
sumy wartości wag załączonych diod. Wagi poszczególnych diod przedstawia rysunek 8. Przed
podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z tym spisem. Należy pamiętać, że każdy z sygnałów
powtarzany jest trzykrotnie, celem uniknięcia pomyłki.

Rysunek 8: Widok kontrolek przedniego panelu
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Liczba
sygnałów
Sposób rozwiązania problemu
optycznych
Brak komunikacji na obu kanałach komunikacyjnych
Problem ten występuje zawsze, gdy przez czas określony
przez użytkownika (maksymalnie 255 minut) nie wystąpi
komunikacja na obu kanałach (LAN i GPRS). Rozwiązaniem
jest jedno z poniższych:
Brak komunikacji przez
▪ zwiększyć dopuszczalny czas braku komunikacji
określony czas –
6
(maksymalnie 255 minut)
nastąpi reset
▪ wymusić okresową komunikację przez LAN lub GPRS
urządzenia
o okresie krótszym niż dopuszczalny czas bez
komunikacji
▪ jeżeli urządzenie ma być odpytywane okazjonalnie –
można bezpiecznie zignorować
Problemy z łączem LAN
Rozwiązaniem jest jedno z poniższych:
Kabel Ethernet
▪ podłączyć kabel sieciowy do portu LAN
14
odłączony
▪ podłączyć moduł MSP-MK1.1 lub MSP-MK1.2
▪ zignorować, jeżeli port LAN ma nie być używany
Problemy z modemem GPRS
Modem nie odpowiada
4
Skontaktuj się z serwisem
Podanie nieprawidłowego kodu PIN zablokuje kartę SIM!
Należy odłączyć zasilanie urządzenia, wyjąć kartę SIM i odNieprawidłowy PIN
8
blokować ją za pomocą kodu PUK w innym urządzeniu (np.
w telefonie). Następnie należy ustawić kod PIN i wprowadzić go do urządzenia za pomocą programu Konfigurator.
1. Sprawdź połączenie z anteną.
Problem z łącznością
2. Sprawdź zasięg sieci GPRS w miejscu instalacji.
10
GPRS
3. Zastosuj antenę o większym zysku energetycznym
(np. zewnętrzną lub kierunkową)
1. Włóż kartę SIM.
Brak karty SIM
12
2. Przeczyść styki karty SIM.
3. Zmień kartę SIM.
Brak połączenia PPP
13
1. Odczekaj kilkanaście sekund i spróbuj ponownie
2. Jeżeli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem
Problem negocjacji PPP
19
Problem

Tabela 6. Diagnostyka wizualna urządzenia MSP-MK1.0
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4 Opis programu konfiguracyjnego
Program Konfigurator MSP-MK1.0 służy do ustawienia wszystkich parametrów pracy urządzenia.
Wszystkie możliwe konfiguracje zostały zebrane w grupy konfiguracyjne, które zostaną omówione
poniżej.
Przykładowe możliwości konfiguracji parametrów urządzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

maksymalny czas bez komunikacji,
numer portu TCP/IP lub UDP do połączenia z modemem,
parametry sieci GPRS (APN, login, hasło, PIN),
parametry sieci LAN (adres IPv4, maska podsieci, brama, adres MAC urządzenia),
tryby pracy portów COM1-COM3 (RS-232/422/485),
parametry komunikacji portów COM1-COM4 (prędkość, parzystość, liczba bitów danych
i stopu),
7. portów TCP/UDP na których nasłuchują interfejsy LAN i GPRS i przekierowań na kanały
komunikacyjne (COM1-COM4).

4.1

Pasek funkcyjny

4.1.1 Łączenie się z urządzeniem
Przy pierwszym uruchomieniu programu należy wgrać konfigurację sprzętową modemu do programu
konfigurator. W tym celu po uruchomieniu programu konfigurator należy przyciskiem
wskazać
plik z rozszerzeniem „pksc” (np. gprs_IT_HW3_SW1_2.pksc) znajdujący się w katalogu cfg programu.

Rysunek 9 Okno wyboru konfiguracji sprzętowej modemu

Aby połączyć się z urządzeniem w celu jego konfiguracji, należy wybrać medium komunikacyjne,
a następnie kliknąć przycisk „Połącz”. Podczas standardowej pracy do urządzenia można uzyskać
dostęp wyłącznie poprzez łącze LAN (standardowo 192.168.14.100: 55555) lub WAN (GPRS). W trybie
serwisowym dostęp można uzyskać jedynie poprzez port komunikacyjny COM4 (RS-485).
Aby wybrać medium komunikacyjne, należy zamknąć połączenie przyciskiem
następnie kliknąć przycisk

(jeśli jest otwarte) a

żeby otworzyć okno wyboru medium komunikacyjnego.

W oknie tym mamy do wyboru połączenie:
1. poprzez port szeregowy – po wybraniu tej opcji z listy obok należy wybrać, do którego portu
komputera podłączony jest port COM4 urządzenia – ta opcja działa tylko w trybie serwisowym.
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2. poprzez połączenie TCP klient lub UDP klient na odpowiedni port (standardowo 55555). W
polu Adres IP należy wpisać jeden z dwóch adresów IP, które zostały przypisane do interfejsów
urządzenia – albo adres ustawiony jako adres sieci LAN (standardowo 192.168.14.100: 55555),
albo adres przydzielony przez sieć GPRS, zgodnie z umową z operatorem sieci. Wygląd okna
wyboru medium komunikacyjnego przedstawia Rysunek 10Błąd! Nie można odnaleźć źródła o
dwołania..
3. TCP serwer – funkcja fabryczna producenta.

Rysunek 10 Okno wyboru medium komunikacyjnego

Należy pamiętać, aby wszelkie działania konfiguracyjne rozpoczynać od odczytania ustawień urządzenia, za pomocą przycisku Odczytaj na pasku narzędzi. Po dokonaniu zmian, należy je do urządzenia
wprowadzić, za pomocą przycisku Zapisz. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy zresetować urządzenie (za pomocą przycisku Reset lub poprzez odcięcie zasilania.
4.1.2 Dodatkowe ikony funkcyjne
W środkowej części górnej belki programu widnieją 3 dodatkowe ikony funkcyjne:
▪

Aktualizacja oprogramowania

▪

Odczyt ID urządzenia; serial number, wersja oprogramowania, wersja hardware

▪

Ustaw czas

▪

Wczytanie konfiguracji konfiguratora – należy wskazać plik z rozszerzeniem „pksc” (np.
gprs_IT_HW3_SW1_2.pksc) znajdujący się w katalogu cfg programu.

▪

2019-06-01
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Pierwsza z nich pozwala użytkownikowi samodzielnie zaktualizować oprogramowanie urządzenia.
Druga wyzwala okienko z podstawowymi danymi identyfikacyjnymi urządzenia, natomiast trzecia
pozwala ustawić datę i godzinę w urządzeniu poprzez protokół GazModem.

Rysunek 11 Okno „ Odczyt ID”

4.2 Poszczególne grupy konfiguracyjne
Każda grupa konfiguracyjna posiada własną zakładkę w programie Konfigurator. Poniższy rozdział
opisuje każdą z nich oraz przyporządkowane im parametry.
4.2.1

Zakładka: Modem

Rysunek 12 Okno „ Modem ”
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W sekcji Ustawienia dostępu karty modem ( patrz Rysunek 12 Okno „ Modem ”) należy podać
parametry GPRS w sieci GSM: APN (nazwę punktu dostępu – ang. Access Point Name), login i hasło do
usługi dostępu do sieci. Wartości te są określone dla danej sieci GSM i podawane przez usługodawcę
(operatora sieci). W ostatnim polu w tej sekcji należy podać kod PIN karty SIM.
Uwaga: podanie błędnego kodu PIN i podłączenie zasilania spowoduje zablokowanie karty SIM!
Po nawiązaniu połączenia z Internetem, urządzeniu zostanie przydzielony przez operatora adres IP. Dla
zapewnienia nieprzerwanej komunikacji, adres ten powinien być stały, tj. nie powinien się zmieniać po
zresetowaniu urządzenia. Zapewnienie stałości adresu IP jest przedmiotem umowy z operatorem sieci
GSM.
4.2.2 Zakładka: Lan
W tej sekcji (patrz Rysunek 13 Okno „ LAN ”)należy podać parametry protokołu IPv4 dla interfejsu LAN
– adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy domyślnej. Opcjonalnie można również zmienić adres
warstwy drugiej (MAC).

Rysunek 13 Okno „ LAN ”
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4.2.3 Zakładka: Inne
W sekcji „Inne” należy określić czas (w minutach) po jakim urządzenie zostanie zresetowane, jeżeli na
żadnym z portów (GPRS ani LAN) nie wystąpi jakakolwiek komunikacja. Do pola tekstowego można
wpisać dowolną wartość całkowitą z przedziału 1-1440, co odpowiada czasom od 1 minuty do
24 godzin. Program pozwala ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem, które z jakiejkolwiek
przyczyny przestałoby się komunikować. Po odliczeniu zadanej liczby minut, w wypadku braku
komunikacji, urządzenie trzykrotnie wyemituje sygnał dźwiękowy oraz odpowiedni sygnał optyczny
(patrz Tabela 6. Diagnostyka wizualna urządzenia MSP-MK1.0) i zresetuje się. Czas ten dotyczy
normalnych warunków pracy urządzenia; należy pamiętać, że w trybie serwisowym urządzenie
zresetuje się zawsze po 20 minutach braku komunikacji.
Ponadto w tym polu ustawiany jest adres GasModem2, a także tryb pracy przekaźnika RL0:
•
•
•
•

1 - załączenie na 1s po przekroczeniu czasu "Watchdog"
2 - sterowanie z wejścia WE1 (wejście w stanie niskim – przekaźnik wysterowany)
4 - sterowanie z wejścia WE1 (wejście w stanie wysokim – przekaźnik wysterowany )
8 - sterowanie manualne zmienną "RL0_ctrl"

W sekcji tej można skonfigurować numer portu TCP oraz UDP (standardowa wartość: 55555) w zakresie
1 - 65534 dla połączenia z urządzeniem poprzez program Konfigurator lub dowolny program
obsługujący protokół GazModem2.

Rysunek 14 Zakładka Inne
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4.2.4 Zakładka: COM
W grupach oznaczonych COM A-COM D można ustawić parametry pracy danego portu komunikacyjnego, takie jak:
▪
▪
▪
▪

prędkość transmisji (600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 lub 115200 bitów na
sekundę),
liczbę bitów danych (5, 6, 7 lub 8),
sposób kontroli parzystości (even, odd, none, mark lub space),
liczbę bitów stopu (1, 1,5 lub 2).

Dodatkowo dla portów COMA-COMC można wybrać tryb pracy portu (RS-232/422/485).
Port COM4 zawsze pracuje w trybie RS-485.

Rysunek 15 Zakładka COM
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Zakładki: Router GPRS i Router LAN

Rysunek 16 Zakładka Router GPRS
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Rysunek 17 Zakładka Router LAN

4.2.5.1 Przekierowanie portów TCP lub UDP na porty komunikacyjne COM
W tej sekcji konfiguruje się przypisanie konkretnego portu TCP lub UDP danego interfejsu do
określonego portu komunikacyjnego. Do dowolnego portu komunikacyjnego (COMA-COMD) można
przypisać dowolną liczbę portów TCP lub UDP z każdej sieci.
Oznacza to, że urządzenia podłączone do konkretnego portu komunikacyjnego, mogą być dostępne
jednocześnie dla maksymalnie do ośmiu klientów – sterowników, systemów, operatorów etc. W skrajnym przypadku jedno urządzenie może być odpytywane w tym samym czasie przez ośmiu niezależnych
klientów (dotyczy wersji MSP-MK1.0, z zastrzeżeniami omówionymi w Rozdziale 7).

2019-06-01

Wersja dokumentu: IO/MSP-MK/PL/r8

Integrotech sp. z o.o.
4.2.6

- 25 / 36 -

IO/MSP-MK/PL/r8

Zakładka: Sygnalizacja

Rysunek 18 Zakładka Sygnalizacja

W polu Pull up/down można dokonywać wyboru domyślnego stanu logicznego na każdym z wejść
stanowych. Gdy checkbox jest załączony, odpowiednie wejście pracuje w trybie wejścia stanowego,
gdy jest wyłączony pracuje jako wejście napięciowe w zakresie napięć 0-30 V.
Obszar Centrala alarmowa przechowuje informacje o numerach i adresach kontaktowych na które
mają zostać wysyłane informacje w przypadku zmiany stanu na wybranym wejściu sygnalizacyjnym.
Obszary o nazwach Wejście SX gdzie „X” to kolejny numer od 1 do 6, pozwalają na konfigurację
alarmów wysyłanych przez wybrane medium. Zmiana stanu każdego wejścia stanowego może być
podstawą do wysłania zdarzenia do użytkownika o treści nie przekraczającej 64 znaków.
4.2.7 Zakładka: We 4-20
Dostępne są dwa typy wejść analogowych: 0-20 mA oraz 4-20 mA. Zmiany dokonać można poprzez
przełączenie checkbox’a w obszarze „Skalowanie”.
▪
▪

We 4-20 mA
We 0-20 mA

Poniżej przełączników widnieją aktualne pomiary po przeskalowaniu (Awe1 i Awe2) oraz wartości
początkowe i końcowe do skalowania przy prądach 0/4 mA oraz 20 mA dla obu wejść.
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Rysunek 19 Zakładka Sygnalizacja We 4-20

Checkbox „Ogranicz” powoduje ograniczenie zakresu od 4 do 20 mA. Jeśli podczas pomiarów prąd
przekroczy wartość 20 mA – a checkbox „Ogranicz” będzie zaznaczone – wskazanie po przeskalowaniu
będzie wskazywało wartości graniczną, a jeśli będzie odznaczone – wartości przekraczające wartość
graniczną ustawioną przez użytkownika.
Pola o przedrostkach wk w grupie Skalowanie, odpowiadają za zakres odpowiedzi cyfrowej na wartości
prądów dla wcześniej wybranych zakresów pomiarowych.
Pole Skalowanie przechowuje dane kalibracyjne przetworników ADC zamontowanych w urządzeniu.

2019-06-01
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5 Obsługa protokołu GazModem2
Urządzenie obsługuje protokół GazModem2 w wersji drugiej zarówno w trybie serwisowym (patrz rozdział 3.2.1 Tryb serwisowy) jak i podczas normalnej pracy. W trybie serwisowym (czyli w połączeniu po
porcie COM4 urządzenia wg parametrów podanych w patrz Tabela 5. Ustawienia portu COM4 w trybie
serwisowym )obsługa protokołu GazModem jest ograniczona do konfiguracji parametrów
komunikacyjnych (nie działa odczyt wartości wejściowych).
W standardowym trybie pracy należy połączyć się z urządzeniem przez jedną z sieci (GPRS lub LAN)
na serwisowy port TCP (domyślnie: 55555) i wywoływać urządzenie o skonfigurowanym adresie
GazModem (domyślnie: 8000). Tabela 7: Tablica DP protokołu GazModem 2 zawiera tablicę DP
protokołu GazModem 2.

Nr

Nazwa parametru

Domyślna
wartość
parametru

0

Numer fabryczny

-

1

HW ver

3

2

Adres GM2

8000

1 do 65534

3

Nazwa APN

m2m.plusgsm.pl

15 znaków

4

Nazwa użytkownika

internet

15 znaków

5

Hasło

internet

15 znaków

6

PIN

7

LAN - Adres IP

192.168.14.100

8

LAN - Maska

255.255.255.0

9

LAN - Brama

192.168.14.3

10

MAC

11

Port TCP GM2/konfig

12

Jednostka Zakres wartości param.
16 znaków

Opis
Numer seryjny urządzenia
Wersja sprzętu
Adres własny

4 znaki

6 bajtów rozdzielonych
dwukropkiem

Adres sprzętowy MAC

55555

1 do 65534

Numer portu TCP dla
połączenia z urządzeniem
poprzez LAN lub GPRS

Port UDP GM2/konfig

55555

1 do 65534

Numer portu UDP dla
połączenia z urządzeniem
poprzez LAN lub GPRS

13

Zasilanie modemu

1

0- Modem wyłączony
1- Modem włączony

Włączenie i wyłączenie
modemu. Oszczędzanie
energii.

14

Komunikacja przez GPRS 1
/ CSD

1- GPRS
2 – CSD
4-GPRS+CSD

Tryb pracy modemu

15

Port komunikacyjny
COM CSD

1

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane z
4-COM3 / zarezerwowane połączenia CSD
8-COM4

16

Prot. kom. GPRS-A

0

0 – Komunikacja w
protokole TCP
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1 - Komunikacja w
protokole UDP

17

Port TCP/UDP GPRS-A

3000

1-65535

18

Port komunikacyjny
COM serwera A

1

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane
4-COM3 / zarezerwowane serwera GPRS-A
8-COM4

19

Prot. kom. GPRS-B

0

0 – Komunikacja w
protokole TCP
1 - Komunikacja w
protokole UDP

20

Port TCP/UDP GPRS--B

3001

1-65535

21

Port komunikacyjny
COM serwera B

2

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane
4-COM3 / zarezerwowane serwera GPRS-B
8-COM4

22

Prot. kom. GPRS-C

0

0 – Komunikacja w
protokole TCP
1 - Komunikacja w
protokole UDP

23

Port TCP/UDP GPRS--C

3002

1-65535

24

Port komunikacyjny
COM serwera C

4

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane
4-COM3 / zarezerwowane serwera GPRS-B
8-COM4

25

Prot. kom. GPRS-D

0

0 – Komunikacja w
protokole TCP
1 - Komunikacja w
protokole UDP

26

Port TCP/UDP GPRS--D

3003

1-65535

27

Port komunikacyjny
COM serwera D

8

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane
4-COM3 / zarezerwowane serwera GPRS-D
8-COM4

28

Zasilanie LAN

1

0- LAN wyłączony
1- LAN włączony

29

Prot. kom. LAN-A

0

0 – Komunikacja w
protokole TCP
1 - Komunikacja w
protokole UDP

30

Port TCP LAN-A

4000

1-65535

31

Port komunikacyjny
COM serwera A

1

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane
4-COM3 / zarezerwowane serwera LAN-A

2019-06-01

Port TCP na jakim
nasłuchuje serwer GPRS

Port TCP na jakim
nasłuchuje serwer GPRS

Port TCP na jakim
nasłuchuje serwer GPRS

Port TCP na jakim
nasłuchuje serwer GPRS

Włączenie i wyłączenie
LAN. Oszczędzanie energii.

Port TCP na jakim
nasłuchuje serwer LAN

Wersja dokumentu: IO/MSP-MK/PL/r8

Integrotech sp. z o.o.

- 29 / 36 -

IO/MSP-MK/PL/r8
8-COM4

32

Prot. kom. LAN-B

0

0 – Komunikacja w
protokole TCP
1 - Komunikacja w
protokole UDP

33

Port TCP LAN-B

4001

1-65535

34

Port komunikacyjny
COM serwera B

2

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane
4-COM3 / zarezerwowane serwera LAN-B
8-COM4

35

Prot. kom. LAN-C

0

0 – Komunikacja w
protokole TCP
1 - Komunikacja w
protokole UDP

36

Port TCP LAN-C

4002

1-65535

37

Port komunikacyjny
COM serwera C

4

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane
4-COM3 / zarezerwowane serwera LAN-B
8-COM4

38

Prot. kom. LAN-D

0

0 – Komunikacja w
protokole TCP
1 - Komunikacja w
protokole UDP

39

Port TCP LAN-D

4003

1-65535

40

Port komunikacyjny
COM serwera D

8

1-COM1
Port COM do jakiego
2-COM2
zostaną skierowane dane
4-COM3 / zarezerwowane serwera LAN-D
8-COM4

41

COM1 - prędkość

38400

42

COM1 – bity danych

8

5 do 8

43

COM1 - parzystość

N

N – None
O-Odd
E-Even
M-Mark
S-Space

44

COM1-bity stopu

0

0 - 1bit stopu
1 - 1,5 bit stopu
2 – 2 bity stopu

45

COM1-tryb pracy

4

1 - RS485
2 - RS422
4 – RS232
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46

COM2 - prędkość

38400

47

COM2 – bity danych

8

5 do 8

48

COM2 - parzystość

N

N – None
O-Odd
E-Even
M-Mark
S-Space

49

COM2-bity stopu

0

0 - 1bit stopu
1 - 1,5 bit stopu
2 – 2 bity stopu

50

COM2-tryb pracy

4

1 - RS485
2 - RS422
4 – RS232

51

COM3 - prędkość

38400

52

COM3 – bity danych

8

5 do 8

53

COM3- parzystość

N

N – None
O-Odd
E-Even
M-Mark
S-Space

54

COM3-bity stopu

0

0 - 1bit stopu
1 - 1,5 bit stopu
2 – 2 bity stopu

55

COM3-tryb pracy

1

1 - RS485
2 - RS422
4 – RS232

56

COM4 - prędkość

38400

57

COM4 – bity danych

8

5 do 8

58

COM4 - parzystość

N

N – None
O-Odd
E-Even
M-Mark
S-Space

59

COM4-bity stopu

0

0 - 1bit stopu
1 - 1,5 bit stopu
2 – 2 bity stopu

60

Watchdog

60

61

PULL UP S1-S6

63

2019-06-01
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bod

bod

min

4800, 9600, 19200,
38400. 57600, 115200

4800, 9600, 19200,
38400. 57600, 115200

4800, 9600, 19200,
38400. 57600, 115200

0 do 1440 minut (24h)

wartość 0 wymusza
natychmiastowy restart
modułu. Wartość ta nie
zostanie zapisana.

0 do 63

Bity odpowiedzialne za
włączenie PULL-UP dla
wejść s1-s6.
np. wartość 3 uruchamia
PULL-UP dla wejść S1 i S2
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62

Sygn. - adr IP

192.168.14.30

Adres IP sygnalizacji,
protokoły TCP i UDP

63

Sygn. port TCP / UDP

9000

Port sygnalizacji, protokoły
TCP i UDP

64

Tel 1

Nr telefonu sygnalizacji

65

Tel 2

Nr telefonu sygnalizacji

66

Zmiana L > H

0

0 do 63

Bity odpowiedzialne za
włączenie sygnalizacji od
danego wejścia.
np. 2 – włączona
sygnalizacja przy zmiani
L>H na wejściu S2

67

Zmiana H > L

0

0 do 63

Bity odpowiedzialne za
włączenie sygnalizacji od
danego wejścia.
np. 4 – włączona
sygnalizacja przy zmiani
H>L na wejściu S3

68

S1 typ sygn.

4

1 – TCP
2- UDP
4 - TEL1
8 - TEL2

Bity odpowiedzialne za
sposób sygnalizacji .

69

S1 L > H tekst

Max 63 znaki

Tekst wysyłany przy
zmianie L > H

70

S1 H > L tekst

Max 63 znaki

Tekst wysyłany przy
zmianie H > L

71

S2 typ sygn.

1 – TCP
2- UDP
4 - TEL1
8 - TEL2

Bity odpowiedzialne za
sposób sygnalizacji .

72

S2 L > H tekst

Max 63 znaki

Tekst wysyłany przy
zmianie L > H

73

S2 H > L tekst

Max 63 znaki

74

S3 typ sygn.

Tekst wysyłany przy
zmianie H > L
Bity odpowiedzialne za
sposób sygnalizacji .
Tekst wysyłany przy
zmianie L > H

4

4

1 – TCP
2- UDP
4 - TEL1
8 - TEL2

75

S3 L > H tekst

Max 63 znaki

76

S3 H > L tekst

Max 63 znaki

77

S4 typ sygn.

4

1 – TCP
2- UDP
4 - TEL1
8 - TEL2

78

S4 L > H tekst

Max 63 znaki

79

S4 H > L tekst

Max 63 znaki
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1 – TCP
2- UDP
4 - TEL1
8 - TEL2

81

S5 L > H tekst

Max 63 znaki

82

S5 H > L tekst

Max 63 znaki

83

S6 typ sygn.

4

1 – TCP
2- UDP
4 - TEL1
8 - TEL2

84

S6 L > H tekst

Max 63 znaki

85

S6 H > L tekst

Max 63 znaki

86

TypWe

1 do 2

87

Ogranicz

0 do 1

88

Pomiar I1

89

Pomiar S1

90

wk1@0/4mA

mA

zmianie H > L
Bity odpowiedzialne za
sposób sygnalizacji .
Tekst wysyłany przy
zmianie L > H
Tekst wysyłany przy
zmianie H > L
Bity odpowiedzialne za
sposób sygnalizacji .
Tekst wysyłany przy
zmianie L > H

Tekst wysyłany przy
zmianie H > L
1 – wejście 4 – 20
2 – wejście 0 – 20
0 – zwracana wartość może
przekroczyć maksimum
zakresu
1 – zwracana wartość jest
ograniczona do zakresu od
dołu i od góry

0

Prąd (dane źródłowe)
Wartość przeskalowana
Żądane wskazanie przy
prądzie 0 lub 4 mA.
(patrz TypWe)
91

wk1@20mA

92

Pomiar I2

93

Pomiar S2

94

wk2@0/4mA

0

Żądane wskazanie przy
prądzie 0 lub 4 mA.
(patrz TypWe)

95

wk2@20mA

100

Żądane wskazanie przy
prądzie 20mA

96

Błędy

2019-06-01

100

Żądane wskazanie przy
prądzie 20mA
mA

Prąd (dane źródłowe)
Wartość przeskalowana

Binarnie
00000000
do
00001111

Kolejne bity oznaczają :
0- wszystkie pomiary w
zakresie
1bit (waga 1) – kanał 1
zakres przekroczony od
dołu.
2bit (waga 2) – kanał 1
zakres przekroczony od
góry.
3bit (waga 4) – kanał 2
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zakres przekroczony od
dołu.
4bit (waga 8) – kanał 2
zakres przekroczony od
góry.
Błędy (przekroczenia
zakresu) są sygnalizowane
zawsze, niezależnie czy jest
włączone / wyłączone
ograniczenie zakresu.
Jako błąd dla wejścia 4 – 20
mA jest rozumiany prąd od
wartości mniejszej od
3,8mA lub większej od
20,5mA
Jako błąd dla wejścia 0 – 20
mA jest rozumiany prąd od
wartości mniejszej od 0,2mA lub większej od
20,5mA

97

Stan WE S1

-

0 do 1

0 – wejście zwarte do GND
1 – wejście w stanie
wysokim (aktywne
podciąganie do Vin)

98

Stan WE S2

-

0 do 1

99

Stan WE S3

-

0 do 1

100

Stan WE S4

-

0 do 1

101

Stan WE S5

-

0 do 1

102

Stan WE S6

-

0 do 1

103

Pomiar RAW WE S1

-

ADC

0 do 1024

104

Pomiar RAW WE S2

-

ADC

0 do 1024

105

Pomiar RAW WE S3

-

ADC

0 do 1024

106

Pomiar RAW WE S4

-

ADC

0 do 1024

107

Pomiar RAW WE S5

-

ADC

0 do 1024

108

Pomiar RAW WE S6

-

ADC

0 do 1024
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0 do 35V

Wartość napięcia
względem GND.
Uwaga wszystkie wejścia na
wspólnej masie.

110

Pomiar napięcia WE S2

-

V

0 do 35V

111

Pomiar napięcia WE S3

-

V

0 do 35V

112

Pomiar napięcia WE S4

-

V

0 do 35V

113

Pomiar napięcia WE S5

-

V

0 do 35V

114

Pomiar napięcia WE S6

-

V

0 do 35V

115

RL0_mode

1

1, 2, 4, 8

1- załączenie na 1s po
przekroczeniu czasu
"Watchdog"
2 – sterowanie z wejścia
WE1
( wejście w stanie niskim –
przekaźnik wysterowany )
4 – sterowanie z wejścia
WE1
( wejście w stanie
wyskokim – przekaźnik
wysterowany )
8- sterowanie manualne
zmienną "RL0_ctrl"

116

RL0_ctrl

0

0-1

Stan przekaźnika

Tabela 7: Tablica DP protokołu GazModem 2
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6 Przekierowanie między portami komunikacyjnymi
(tylko MSP-MK1.0i)
W urządzeniu w wersji MSP-MK1.0i port COM3 nie może być wykorzystany przez serwer portów; niedostępne są również porty TCP LAN-C i GPRS-C. Cały ruch z portu COM3 kierowany jest na COM4.
Przekierowanie pomiędzy portami COM3 i COM4 jest trwałe i nie może zostać w żaden sposób zmodyfikowane przez użytkownika. Poza powyższym, obsługa portu COM4 jest identyczna jak w wersji
podstawowej (MSP-MK1.0) – jest on dostępny jako cel przekierowania dla portów TCP zarówno LAN
jak i GPRS; identyczne są również jego funkcje w trybie serwisowym.
Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż z urządzenia MSP-MK1.0i może jednocześnie korzystać
do siedmiu klientów (trzech klientów na portach LAN, trzech na portach GPRS i jeden na porcie COM3).

7 Optymalizacja wielodostępu
Dzięki zastosowaniu inteligentnych algorytmów przetwarzania zapytań, urządzenia MSP-MK1.0 i MSPMK1.0i dają dobre przybliżenie prawdziwej jednoczesności operacji. Należy jednak pamiętać, że
komunikacja wielu klientów z urządzeniem docelowym za pomocą jednego łącza szeregowego nie jest
i nie może być realizowana w tym samym czasie. Wynika to z natury tych połączeń, dedykowanych do
realizacji układów w topologii punkt-punkt (jak RS-232) lub w topologii magistrali z jednym
urządzeniem nadrzędnym (master) i wieloma podrzędnymi (slave) – jak RS-485.
Emulacja jednoczesności możliwa jest m. in. dzięki buforowaniu i kolejkowaniu zapytań i odpowiedzi.
Zarówno buforowanie jak i kolejkowanie dodają pewien niewielki, (acz niezerowy) narzut czasowy na
wszystkie operacje. Dlatego też projektując rozwiązanie, w których wielu klientów miałoby łączyć się
przez jeden kanał komunikacji szeregowej z jednym urządzeniem, należy wziąć pod uwagę opóźnienia
w komunikacji, jakie będą występować w związku z oczekiwaniem na zakończenie przetwarzania
zapytań, pochodzących od innych klientów.
Przy planowaniu układu typu: wielu klientów-MSP-MK1.0-urządzenie docelowe, należy zabiegać
o skrócenie do minimum czasu oczekiwania na odpowiedź, poprzez wyeliminowanie wszelkich źródeł
potencjalnych narzutów czasowych na proces komunikacji tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnego
przez urządzenie nadrzędne czasu oczekiwania na odpowiedź. W poniższych punktach omówiono
zalecane strategie postępowania w tym celu.

7.1 Zwielokrotnienie połączeń do urządzenia docelowego
W pierwszej kolejności należy zadbać o wykorzystanie maksymalnej liczby dostępnych kanałów komunikacji pomiędzy urządzeniem docelowym, a MSP-MK1.0. Użycie wielu kanałów skraca kolejkę
zapytań, a co za tym idzie, czasy oczekiwania na odpowiedź na danym kanale. Umożliwia też priorytetyzację klientów – na przykład rezerwację dedykowanego kanału dla krytycznego klienta. Dodatkowym
atutem zwielokrotnienia kanałów komunikacyjnych jest oczywiście zwiększenie pewności ruchowej i
minimalizacja skutków potencjalnej awarii. Zawsze gdy tylko jest to możliwe, należy wykorzystać
maksymalną dostępną liczbę portów.

7.2 Maksymalizacja prędkości komunikacji
Drugim istotnym czynnikiem jest dobranie maksymalnej możliwej prędkości komunikacji urządzenia
docelowego z MSP-MK1.0. Dzięki temu, czas przeznaczony na transmisję zapytań i odpowiedzi zostanie
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skrócony do niezbędnego minimum. Każdorazowo prędkość komunikacji należy dostosować do długości linii, łączącej urządzenie docelowe z MSP-MK1.0 oraz uwzględnić występowanie innych czynników, mogących negatywnie wpływać na jakość połączenia. Producent zaleca potwierdzanie poprawności komunikacji symulacją pracy w warunkach polowych przed oddaniem instalacji.

7.3 Dopasowanie dopuszczalnych czasów oczekiwania na odpowiedź
Zadbawszy o powyższe, można dodatkowo zwiększyć czasy oczekiwania na odpowiedź przez urządzenia nadrzędne. Czasy oczekiwania należy dobrać eksperymentalnie, poprawność doboru potwierdzając
odpowiednio wyczerpującymi testami.
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