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Chƣơng 7 

Truyền thông điểm – điểm 
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CPU hỗ trợ giao thức điểm – điểm (PtP) dành cho truyền thông nối tiếp dựa 

trên ký tự, trong đó chương trình người dùng xác định và thực thi một cách hoàn chỉnh 

giao thức lựa chọn. PtP cung cấp một sự tự do và tính linh hoạt tối đa, nhưng yêu cầu 

một sự thực thi bao quát trong chương trình người dùng. 

 

PtP cho phép một số lượng lớn các khả 

năng: 

 Khả năng gửi thông tin một cách 

trực tiếp đến một thiết bị ngoại 

vi, ví dụ như một máy in. 

 Khả năng nhận thông tin từ các 

thiết bị khác như các bộ đọc mã 

vạch, bộ đọc RFID, camera của 

bên thứ ba hay hệ thống nhìn, và 

nhiều kiểu thiết bị khác. 

 Khả năng trao đổi thông tin, gửi và nhận dữ liệu, với các thiết bị khác như các 

thiết bị GPS, camera bên thứ ba hay các hệ thống nhìn, các modem radio, v.v… 

Truyền thông PtP là kiểu truyền thông nối tiếp sử dụng các UART tiêu chuẩn 

để hỗ trợ nhiều tốc độ baud và các tùy chọn khác nhau. Các module truyền thông 

(Communication module – CM) RS232 hay RS485 cung cấp giao diện điện cho việc 

thực hiện truyền thông PtP. 

STEP 7 Basic cung cấp các thư viện tập lệnh mà ta có thể sử dụng trong việc 

lập trình ứng dụng. Các thư viện này cung cấp các chức năng truyền thông PtP cho các 

giao thức sau: 

 Giao thức điều khiển USS 

 Giao thức Modbus RTU Master 

 Giao thức Modbus RTU Slave 
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7.1. Sử dụng các module truyền thông RS232 và RS485. 

Hai module truyền thông (CM) cung cấp giao diện cho truyền thông PtP gồm 

có: CM 1241 RS485 và CM 1241 RS232. Ta có thể kết nối tối đa 3 module truyền 

thông (bất kỳ loại nào). Một CM được lắp vào bên trái CPU hay bên trái một CM 

khác. 

Các module truyền thông RS232 và RS485 có các đặc tính sau: 

 Cổng được cách ly 

 Hỗ trợ các giao thức PtP 

 Được cấu hình và được lập trình thông qua tập lệnh mở rộng và các hàm thư 

viện 

 Hiển thị các hoạt động phát và thu bằng các LED 

 Hiển thị một LED chẩn đoán 

 Được cấp nguồn bởi CPU. Không cần có kết nối nguồn bên ngoài. 
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7.2. Cấu hình các cổng truyền thông. 

Các module truyền thông có thể được cấu hình theo hai phương pháp: 

 Sử dụng mục Device configuration trong STEP 7 Basic để cấu hình các thông 

số cổng (tốc độ baud và tính chẵn lẻ), các thông số gửi và các thông số nhận. 

Các thiết lập cấu hình thiết bị được lưu trữ lâu dài trong CPU. Các thiết lập này 

được áp dụng sau một chu trình cấp nguồn và sau một sự chuyển đổi từ RUN 

sang STOP. 

 Sử dụng các lệnh PORT_CFG, SEND_CFG và RCV_CFG để thiết lập các 

thông số. Các cài đặt cổng được thiết lập bởi các lệnh là hợp lệ khi CPU đang ở 

chế độ RUN. Các thiết lập cổng phục hồi các thiết lập cấu hình thiết bị sau một 

sự chuyển đổi về STOP hay sau một chu trình cấp nguồn. 

Sau khi cấu hình các thiết bị phần cứng, ta cấu hình các thông số cho các giao 

diện truyền thông bằng cách lựa chọn một trong số các CM trong thanh đỡ (rack). 

Thẻ “Properties” của cửa sổ 

kiểm tra hiển thị các thông số của CM 

được lựa chọn. Lựa chọn “Port 

configuration” để chỉnh sửa các thông 

số sau: 

 Baud rate 

 Parity 

 Number of stop bits 

 Flow control (chỉ RS232) 

 Wait time 

 

Ngoại trừ đối với điều khiển dòng, các thông số cấu hình thiết bị là giống nhau 

bất chấp dù cho ta đang cấu hình một CM RS232 hay RS485. Các giá trị thông số là có 

thể khác nhau. 

Cổng còn có thể được cấu hình (hay cấu hình được tạo sẵn có thể được thay 

đổi) từ chương trình người dùng với lệnh PORT_CFG. 
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Lƣu ý 

Các giá trị thông số được thiết lập từ lệnh PORT_CFG trong chương trình 

người dùng sẽ khống chế các thiết lập cấu hình cổng từ STEP 7 Basic. Lưu ý rằng S7-

1200 không giữ lại các thông số được thiết lập từ lệnh PORT_CFG trong một sự kiện 

mất nguồn. 

 

Baud rate (tốc độ baud): giá trị mặc định của tốc độ baud là 9,6 kbit mỗi giây. 

Các lựa chọn hợp lệ là: 

300 baud  2,4 kbit  19,2 kbit  76,8 kbit 

600 baud  4,8 kbit  28,4 kbit  115,2 kbit 

   1,2 kbit  9,6 kbit  57,6 kbit 

Parity (tính chẵn lẻ): giá trị mặc định đối với tính chẵn lẻ là “No parity”. Các 

lựa chọn hợp lệ là: 

 No parity (không chẵn lẻ) 

 Even (chẵn) 

 Odd (lẻ) 

 Mark (các bit chẵn lẻ luôn luôn được đặt lên 1) 

 Space (các bit chẵn lẻ luôn luôn được đặt về 0) 

Number of stop bits (số lượng các bit dừng): số lượng các bit dừng có thể là 

một hay hai. Mặc định là 1. 

Flow control (điều khiển dòng): đối với module truyền thông RS232, ta có thể 

lựa chọn cả điều khiển dòng bằng phần cứng hay điều khiển dòng bằng phần mềm. 

Nếu ta lựa chọn điều khiển dòng bằng phần cứng, ta có thể chọn hoặc tín hiệu RTS 

luôn luôn được bật, hoặc RTS được chuyển mạch. Nếu ta lựa chọn điều khiển dòng 

bằng phần mềm, ta có thể xác định các ký tự ASCII cho ký tự XON và XOFF. 

Module truyền thông RS 485 không hỗ trợ điều khiển dòng. 
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Wait time (thời gian chờ): thời gian chờ xác định thời gian mà module truyền 

thông chờ để nhận CTS sau khi xác nhận RTS, hay để nhận một XON sau khi nhận 

một XOFF, phụ thuộc vào kiểu điều khiển dòng. Nếu thời gian chờ hết hạn trước khi 

module truyền thông nhận một CST hay XON được mong đợi, module truyền thông sẽ 

hủy bỏ hoạt động phát và trả về một lỗi đến chương trình người dùng. Ta xác định thời 

gian chờ theo mili giây. Phạm vi là từ 0 đến 65535 mili giây. 
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7.3. Quản lý điều khiển dòng. 

Điều khiển dòng tham chiếu đến một cơ cấu để điều chỉnh việc gửi và nhận 

trong sự truyền phát dữ liệu để không có dữ liệu nào bị mất. Điều khiển dòng đảm bảo 

rằng một thiết bị phát sẽ không gửi nhiều hơn thông tin mà một thiết bị thu có thể xử 

lý. Điều khiển dòng có thể được hoàn thành thông qua cả phần cứng hay phần mềm. 

CM RS232 hỗ trợ cả điều khiển dòng bằng phần cứng và điều khiển dòng bằng phần 

mềm. CM RS485 không hỗ trợ điều khiển dòng. Ta chỉ định kiểu điều khiển dòng 

hoặc khi cấu hình cổng hoặc với lệnh PORT_CFG. 

Điều khiển dòng bằng phần cứng làm việc thông qua các tín hiệu truyền thông 

RST (Request to send) và CTS (Clear to send). Với CM RS232, tín hiệu RTS là ngõ ra 

từ chân số 7 và tín hiệu CTS được nhận thông qua chân số 8.CM 1241 là một thiết bị 

DTE (Data Terminal Equipment) mà xác nhận RTS như một ngõ ra và giám sát CTS 

như một ngõ vào. 

Điều khiển dòng bằng phần cứng: RTS đƣợc chuyển mạch 

Nếu ta kích hoạt điều khiển dòng bằng phần cứng RTS được chuyển mạch cho 

một CM RS232, module sẽ thiết lập tín hiệu RTS chủ động gửi đi dữ liệu. Nó giám sát 

tín hiệu CTS để xác định thiết bị nhận có thể nhận dữ liệu hay chưa. Khi tín hiệu CTS 

hoạt động, module có thể phát dữ liệu ngay khi tín hiệu CTS vẫn duy trì hoạt động. 

Nếu tín hiệu CTS chuyển sang không hoạt động, khi đó sự truyền phát phải dừng lại. 

Sự truyền phát khôi phục khi tín hiệu CTS trở nên hoạt động. Nếu tín hiệu CTS 

không trở nên hoạt động trong vòng thời gian chờ được cấu hình, module sẽ hủy bỏ sự 

truyền phát và trả về một lỗi đến chương trình người dùng. Ta xác định thời gian chờ 

trong cấu hình cổng. 

Điều khiển dòng RTS được chuyển mạch là hữu dụng đối với các thiết bị cần 

một tín hiệu mà sự truyền đi là hoạt động. Một ví dụ là modem radio sử dụng RTS như 

một tin hiệu “Key” để kích hoạt bộ phát radio. Điều khiển dòng RTS được chuyển 

mạch sẽ không hoạt động với các modem điện thoại tiêu chuẩn. Việc sử dụng RTS 

luôn là sự lựa chọn đối với các modem điện thoại thường. 

  

www.TuDongHoaVietNam.net



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A                                                 GVHD: ThS HOÀNG ĐÌNH KHÔI 

 

CHƢƠNG 7: TRUYỀN THÔNG ĐIỂM – ĐIỂM Trang 7 -  8 

Điều khiển dòng bằng phần cứng: RTS luôn luôn bật 

Trong trường hợp RTS luôn luôn trong một nút, theo mặc định CM 1241 đặt 

RTS hoạt động. Một thiết bị như modem điện thoại sẽ giám sát tín hiệu RTS từ CM và 

dùng tín hiệu này như một lệnh xóa để ghi (cleat-to-send). Modem chỉ truyền phát dữ 

liệu đến CM khi RTS hoạt động, nghĩa là, khi modem điện thoại nhận thấy một CTS 

đang hoạt động. Nếu RTS không hoạt động, modem điện thoại sẽ không truyền phát 

đến CM. 

Để cho phép modem gửi đi dữ liệu đến CM tại bất kỳ thời điểm nào, ta cấu hình 

điều khiển dòng bằng phần cứng “RTS always on”. CM vì vậy sẽ đặt tín hiệu RTS 

hoạt động trong mọi lúc. CM sẽ không đặt RTS ngưng hoạt động ngay cả khi module 

không thể nhận các ký tự. Thiết bị phát phải đảm bảo rằng nó không vận hành quá 

mức bộ đệm nhận của CM. 

Sử dụng tín hiệu DTR (Data Terminal Block Ready) và DSR (Data Set Ready) 

CM đặt DTR hoạt động đối với cả loại của điều khiển dòng bằng phần cứng. 

Module chỉ truyền phát khi tín hiệu DSR trở nên hoạt động. Trạng thái của DSR chỉ 

được định trị tại điểm khởi đầu của hoạt động gửi. Nếu DSR trở nên không hoạt động 

sau khi sự truyền phát đã bắt đầu, việc truyền phát sẽ không bị tạm ngưng. 

Điều khiển dòng bằng phần mềm 

Điều khiển dòng bằng phần mềm sử dụng các ký tự đặc biệt trong các thông 

điệp dùng để cung cấp điều khiển dòng. Các ký tự này là ký tự ASCII miêu tả cho 

XON và XOFF. 

XOFF chỉ thị rằng một sự truyền phát phải dừng lại. XON chỉ thị rằng một sự 

truyền phát có thể khôi phục. 

Khi thiết bị phát nhận một ký tự XOFF từ thiết bị nhận, nó sẽ ngưng truyền 

phát. Việc truyền phát khôi phục lại khi thiết bị phát nhận một ký tự XON. Nếu nó 

không nhận ký tự XON trong vòng khoảng thời gian chờ được xác định trong cấu hình 

của cổng, CM sẽ bỏ qua sự truyền phát và trả về một lỗi đến chương trình người dùng. 
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Điều khiển dòng bằng phần mềm đòi hỏi truyền thông theo hai chiều đây đủ, 

nghĩa là phần tử nhận phải có thể gửi XOFF đến phần tử phát trong khi một sự truyền 

phát đang trong tiến trình. Điều khiển dòng bằng phần mềm chỉ có thể thực hiện với 

các thông điệp mà chỉ chứa các ký tự ASCII. Các giao thức nhị phân không thể sử 

dụng điều khiển dòng bằng phần mềm. 
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7.4. Cấu hình các thông số phát (gửi) và nhận. 

Trước khi PLC có thể tham gia trong một truyền thông PtP, ta phải cấu hình các 

thông số cho việc phát (hay gửi) và nhận các thông điệp. Các thông số này ra lệnh các 

thức truyền thông hoạt động khi các thông điệp được phát đi hay được nhận từ một 

thiết bị đích. 

Cấu hình các thông số phát (gửi) 

 

Trong suốt việc cấu hình CM, ta cấu 

hình cách thức một giao diện truyền 

thông truyền phát dữ liệu bằng cách chỉ 

định thuộc tính “Transmit message 

configuration” cho CM được chọn. 

Ta còn có thể cấu hình động hay thay đổi các thông số của thông điệp phát từ 

chương trình người dùng bằng cách sử dụng lệnh SEND_CFG. 

 

Lƣu ý 

Các giá trị thông số được thiết lập từ lệnh SEND_CFG trong chương trình 

người dùng sẽ khống chế các thiết lập cấu hình của cổng. Lưu ý rằng CPU không giữ 

lại các thông số được thiết lập từ lệnh SEND_CFG trong sự kiện mất nguồn. 
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Thông số Định nghĩa 

RST On delay 

Chỉ định lượng thời gian phải chờ sau sự kích hoạt RTS trước khi 

sự truyền phát được bắt đầu. Phạm vi từ 0 đến 65535 ms, với giá trị 

mặc định bằng 0. Thông số này chỉ hợp lệ khi cấu hình của cổng chỉ 

định việc điều khiển dòng phần cứng. CTS được định trị sau khi 

thời gian RTS On delay đã trôi qua. 

Thông số này chỉ áp dụng được với module RS232. 

RST Off delay 

Chỉ định lượng thời gian phải chờ trước việc tái kích hoạt RTS sau 

khi sự truyền phát hoàn tất. Phạm vi từ 0 đến 65535 ms, với giá trị 

mặc định bằng 0. Thông số này chỉ hợp lệ khi cấu hình của cổng chỉ 

định việc điều khiển dòng phần cứng. 

Thông số này chỉ áp dụng được với module RS232. 

Send break at 

message start 

Number of bit times 

in a break 

Chỉ ra rằng dưới điểm bắt đầu của mỗi thông điệp, một sự ngắt 

(break) sẽ được gửi sau khi RTS On delay (nếu được cấu hình) đã 

trôi qua và CTS là hoạt động. 

Ta chỉ định có bao nhiêu các bit cấu thành một sự ngắt trong đó 

đường truyền được giữ trong một điều kiện giãn cách. Mặc định là 

12 và tối đa là 65535, lên đến giới hạn là 8 giây. 

Send idle line after a 

break 

Idle line after a 

break 

Chỉ định rằng một đường truyền rỗi sẽ được gửi sau một sự ngắt tại 

khởi đầu của thông điệp. Thông số “Idle line after a break” chỉ định 

có bao nhiêu các bit cấu thành một đường truyền rỗi trong đó đường 

truyền được giữ trong một điều kiện đánh dấu. Mặc định là 12 và tối 

đa là 65535, lên đến giới hạn là 8 giây. 
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Cấu hình các thông số nhận 

 

 

Trong mục Device configuration, ta cấu 

hình cách thức mà giao diện truyền 

thông nhận dữ liệu, và cách thứ mà nó 

nhận biết cả điểm khởi đầu và kết thúc 

của một thông điệp. Ta chỉ định các 

thông số này trong phần cấu hình 

Receive message đối với CM được 

chọn. 

Ta còn có thể cấu hình động hay thay đổi các thông số Receive message từ 

chương trình người dùng bằng cách sử dụng lệnh RCV_CFG. 

 

Lƣu ý 

Các giá trị thông số được thiết lập từ lệnh RCV_CFG trong chương trình người dùng 

sẽ khống chế các thiết lập cấu hình của cổng. Lưu ý rằng CPU không giữ lại các thông 

số được thiết lập từ lệnh RCV_CFG trong sự kiện mất nguồn. 

 

Các thông số khởi động thông điệp 

Ta có thể xác định cách thức mà module truyền thông nhận biết điểm khởi đầu 

của một thông điệp. Các ký tự khởi đầu và các ký tự bao gồm trong thông điệp sẽ di 

chuyển vào trong bộ đệm nhận cho đến khi đáp ứng một điều kiện cuối được cấu hình. 

Có nhiều điều kiện khởi động có thể được chỉ định. Tất cả các điều kiện khởi 

động phải được đáp ứng trước khi thông điệp được chú ý là đã bắt đầu. Ví dụ, nếu ta 

cấu hình một thời gian đường truyền rỗi và một ký tự khởi đầu được chỉ định, trước 

tiên CM sẽ tìm yêu cầu thời gian đường truyền rỗi phải đáp ứng và sau đó sẽ tìm kiếm 

ký tự khởi đầu được chỉ định. Nếu một số ký tự khác được nhận (không phải là ký tự 
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khởi đầu được chỉ định), CM sẽ khởi động lại sự bắt đầu của việc tìm kiếm thông điệp 

bằng cách tìm thời gian đường dẫn rỗi lại một lần nữa. 

Thứ tự của các điều kiện kiểm tra khởi động là: 

 Đường truyền rỗi 

 Sự ngắt đường truyền 

 Các ký tự hay dãy tuần tự các ký tự 

Trong khi kiểm tra nhiều điều kiện khởi động, nếu một trong số các điều kiện 

không được đáp ứng, CM sẽ khởi động lại việc kiểm tra với điều kiện được yêu cầu 

trước tiên. 

Thông số Định nghĩa 

Start Character 

character 

Điều kiện Start Character cho thấy rằng việc nhận thành công một 

ký tự đặc biệt sẽ bắt đầu một thông điệp. Ký tự này sẽ là ký tự đầu 

tiên nằm trong thông điệp. Bất kỳ ký tự nào được nhận trước ký tự 

đặc biệt đó sẽ bị loại bỏ. 

Start on Any 

Character 

Điều kiện Any Character cho thấy rằng bất kỳ ký tự nào được nhận 

thành công sẽ bắt đầu khởi đầu của một thông điệp. Ký tự này sẽ là 

ký tự đầu tiên nằm trong thông điệp. 

Line Break 
Điều kiện Line Break cho thấy rằng một hoạt động nhận thông điệp 

sẽ khởi động sau khi một ký tự ngắt được nhận. 

Idle Line 

Điều kiện Idle Line cho thấy rằng một sự nhận thông điệp sẽ khởi 

động chỉ một lần đường truyền nhận đã rỗi hay ở chế độ tĩnh đối với 

số hiệu của nhiều lần các bit đã được chỉ định. Trong lần mà điều 

kiện này xuất hiện, khởi đầu của một thông điệp sẽ bắt đầu. 

Special condition: 

Recognize message 

start with single 

Cho thấy rằng một ký tự đặc biệt chỉ ra khởi đầu của một thông 

điệp. Mặc định là STX. 

Special condition: 

Recognize message 

start with a character 

sequence 

Cho thấy rằng một dãy tuần tự ký tự đặc biệt chỉ ra khởi đầu của 

một thông điệp. Đối với mỗi dãy tuần tự, ta chỉ định tối đa 5 ký tự. 

Đối với mỗi vị trí ký tự, ta chỉ định hoặc một ký tự thập lục phân 

đặc biệt, hoặc ký tự đó bị bỏ qua trong một sự so khớp tuần tự. 

Các dãy tuần tự đến sẽ được định trị chống lại các điều kiện khởi 
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động cho đến khi một điều kiện khởi động đã được thỏa mãn. Một 

khi dãy tuần tự khởi động đã được thỏa mãn, sự định trị của các 

điều kiện cuối sẽ bắt đầu. 

Ta có thể cấu hình tối đa 5 dãy tuần tự ký tự được chỉ định, trong đó 

ta có thể kích hoạt hay vô hiệu theo yêu cầu. Điều kiện khởi động 

được thỏa mãn khi bất kỳ một trong các dãy tuần tự ký tự được cấu 

hình xuất hiện. 

Sample 

configuration 

 

Với sự cấu hình này, điều kiện khởi động được thỏa mãn khi các 

mẫu xuất hiện: 

 Khi một dãy 5 ký tự được nhận, trong đó ký tự đầu tiên là 

0x6A và ký tự thứ 5 là 0x1C. Trong cấu hình này, các ký tự 

ở các vị trí 2, 3, và 4 có thể là bất kỳ ký tự nào. Sau khi ký tự 

thứ 5 được nhận, sự định trị của điều kiện cuối sẽ bắt đầu. 

 Khi hai ký tự kiên tiếp 0x6A được nhận, được đứng trước 

bởi bất kỳ ký tự nào. Trong trường hợp này, sự định trị của 

các điều kiện cuối sẽ bắt đầu sau khi dãy 0x6A thứ hai được 

nhận (gồm 3 ký tự). Ký tự đứng trước dãy 0x6A đầu tiên sẽ 

được bao gồm trong điều kiện đầu. 

Các dãy tuần tự mẫu có thể thỏa mãn điều kiện đầu này là: 

 <bất kỳ ký tự nào> 6A 6A 

 6A 12 14 18 1C 

 6A 44 A5 D2 1C 
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Thông điệp và các thông số 

Ta còn có thể cấu hình cách thức giao diện truyền thông nhận biết kết thúc một 

thông điệp. Ta có thể cấu hình nhiều điều kiện cuối thông điệp. Nếu bất kỳ một trong 

các điều kiện được cấu hình xuất hiện, thông điệp sẽ kết thúc. 

Tại cùng một thời điểm có thể chỉ định nhiều điều kiện cuối. Thông điệp sẽ kết 

thúc khi bất kỳ một trong các điều kiện đã được thỏa mãn. Ví dụ, ta có thể chỉ định 

một điều kiện cuối với một kết thúc của sự hết thời gian chờ thông điệp bằng 300 mili 

giây, một sự hết thời gian chờ liên ký tự 40 lần bit, và một độ dài tối đa bằng 50 byte. 

Thông điệp sẽ kết thúc nếu thông điệp đó mất một thời gian nhiều hơn 300 mili giây 

để nhận, hay nếu khoảng trắng giữa hai ký tự bất kỳ nào vượt quá 40 lần bit, hay nếu 

50 byte đã được nhận. 

Thông số Định nghĩa 

Recognize 

message end 

by message 

timeout 

Sự hết thời gian chờ kết thúc thông điệp xuất hiện khi lượng thời gian 

được cấu hình để chờ kết thúc thông điệp đã trôi qua. Giai đoạn hết thời 

gian chờ thông điệp bắt đầu khi ký tự đầu tiên được nhận theo chỉ tiêu về 

khởi đầu thông điệp. Mặc định là 200 ms và phạm vi từ 0 đến 65535 ms. 

Recognize 

message end 

by response 

timeout 

Sự hết thời gian chờ kết thúc thông điệp xuất hiện khi lượng thời gian 

được cấu hình để chờ một phản hồi đã trôi qua trước khi một dãy tuần tự 

khởi động hợp lệ được nhận. Giai đoạn hết thời gian phản hồi bắt đầu khi 

một sự truyền phát kết thúc. Lượng hết thời gian chờ mặc định là 200 ms 

và phạm vi từ 0 đến 65535 ms. Ta phải cấu hình một điều kiện cuối khác 

để chỉ thị kết thúc thực tế của một thông điệp. 

Recognize 

message end 

by inter-

character gap 

Kết thúc thông điệp xuất hiện khi khoảng hết thời gian chờ tối đa được 

cấu hình giữa các ký tự liên tiếp trong một thông điệp đã trôi qua. Giá trị 

mặc định đối với khoảng trống liên ký tự là 12 bit và số lượng tối đa là 

65535 bit, lên đến tối đa 8 giây. 

Recognize 

message end 

by max length 

Kết thúc thông điệp xuất hiện khi số lượng tối đa được cấu hình của các 

ký tự đã được nhận. Mặc định là 0 byte và tối đa là 1024 byte. 

Read message 

length from 

Bản thân thông điệp cho thấy độ dài của thông điệp. Kết thúc thông điệp 

xuất hiện khi một thông điệp có độ dài được chỉ định đã được nhận. 
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message Phương pháp chỉ định và diễn dịch độ dài thông điệp được thể hiện dưới 

đây. 

Recognize 

message end 

with a 

character 

Kết thúc thông điệp xuất hiện khi một ký tự được chỉ định đã được nhận. 

Recognize 

message end 

with a 

character 

sequence 

Kết thúc thông điệp xuất hiện khi một dãy tuần tự ký tự được chỉ định đã 

được nhận. Ta có thể chỉ định một dãy tuần tự tối đa 5 ký tự. Đối với mỗi 

vị trí ký tự, ta chỉ định hoặc một ký tự thập lục phân, hoặc ký tự bị bỏ qua 

trong sự so khớp tuần tự. 

Các ký tự đầu nào là ký tự bị bỏ qua thì không phải là một phần của điều 

kiện cuối. Các ký tự theo sau nào bị bỏ qua chính là một phần của điều 

kiện cuối. 

 

Thông số Định nghĩa 

Sample 

configuration 

 

Trong trường hợp này, điều kiện cuối được thỏa mãn khi hai ký tự liên 

tiếp 0x7A được nhận, được theo sau bởi hai ký tự bất kỳ. Ký tự đứng 

trước mẫu 0x7A 0x7A không phải là một phần của dãy tuần tự ký tự kết 

thúc. Hai ký tự theo sau mẫu 0x7A 0x7A là cần thiết để chấm dứt dãy 

tuần tự ký tự kết thúc. Các giá trị tại vị trí ký tự 4 và 5 là không liên quan, 

nhưng chúng phải được nhận để thỏa mãn điều kiện cuối. 

 

Tiêu chuẩn về độ dài thông điệp nằm trong thông điệp 

Khi lựa chọn điều kiện đặc biệt trong đó độ dài thông điệp được bao gồm trong 

thông điệp, ta phải cung cấp 3 thông số xác định thông tin về độ dài thông điệp. 

Cấu trúc thông điệp thực tế khác nhau tùy theo giao thức được sử dụng. 3 thông 

số đó là: 
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 1n: vị trí ký tự (tính từ 1) nằm trong thông điệp mà vị trí đó khởi đầu nhận dạng 

độ dài 

 Length size: số lượng các byte (1, 2 hay 4) của nhận dạng chiều dài 

 Length m: số lượng các ký tự theo sau nhận dạng chiều dài mà không được bao 

gồm trong việc đếm độ dài 

 

Các trường này xuất 

hiện trong mục cấu hình 

Receive message của 

Device properties. 

Ví dụ 1: xem xét một thông điệp được cấu trúc theo giao thức sau đây: 

STX Len (n) Các ký tự từ 3 đến 14 đƣợc đếm bởi độ dài 

  ADR PKE INDEX PWD STW HSW BC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

STX 0x0C xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx 

 

Cấu hình các thông số độ dài thông điệp nhận đối với thông điệp này như sau: 

 n = 2 (độ dài thông điệp được khởi đầu với byte 2) 

 Length size = 1 (độ dài thông điệp được xác định trong 1 byte). 

 Length m = 0 (không có các ký tự thêm vào theo nhận dạng thông điệp mà 

không được đếm trong giá trị đếm chiều dài. 12 ký tự theo bộ nhận dạng chiều 

dài). 

Trong ví dụ này, các ký tự bao hàm từ 3 đến 14 là các ký tự được đếm bởi 

thông số Len (n). 

  

www.TuDongHoaVietNam.net



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A                                                 GVHD: ThS HOÀNG ĐÌNH KHÔI 

 

CHƢƠNG 7: TRUYỀN THÔNG ĐIỂM – ĐIỂM Trang 7 -  18 

Ví dụ 2: xem xét một thông điệp khác được cấu trúc theo giao thức sau: 

SD1 
Len 

(n) 

Len 

(n) 
SD2 

Các ký tự từ 5 đến 10 đƣợc đếm bởi độ dài 

FCS ED 

DA SA FA Đơn vị dữ liệu = 3 byte 

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

xx 0x06 0x06 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

 

Cấu hình các thông số độ dài thông điệp nhận đối vói thông điệp này như sau: 

 1n = 3 (độ dài thông điệp khởi đầu tại byte 3). 

 Length size = 1 (độ dài thông điệp được xác định trong 1 byte). 

 Length m = 3 (có 3 ký tự theo sau nhận dạng thông điệp mà không được đếm 

trong chiều dài. Trong giao thức của ví dụ này, các ký tự SD2, FCS và ED 

không được đếm trong giá trị đếm chiều dài. 6 ký tự khác được đếm trong giá 

trị đếm chiều dài; do đó tổng số lượng các ký tự theo sau nhận dạng thông điệp 

là 9). 

Trong ví dụ này, các ký tự bao hàm từ 5 đến 10 là các ký tự được đếm bởi 

thông số Len (n). 
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7.5. Lập trình truyền thông PtP. 

STEP 7 Basic cung cấp tập lệnh mở rộng cho phép chương trình người dùng 

thực hiện truyền thông PtP với một giao thức được thiết kế và được xác định trong 

chương trình người dùng. Các lệnh này có thể được xem xét đến trong hai danh mục: 

 Tập lệnh cấu hình 

 Tập lệnh truyền thông 

Các lệnh cấu hình 

Trước khi chương trình người dùng có thể tham gia trong truyền thông PtP, ta 

phải cấu hình cổng giao diện truyền thông và các thông số cho việc gửi và nhận dữ 

liệu. 

Ta có thể thực hiện cấu hình cổng và cấu hình thông điệp cho mỗi module 

truyền thông xuyên suốt quá trình cấu hình hay xuyên suốt các lệnh sau đây trong 

chương trình người dùng: 

 Lệnh PORT_CFG 

 Lệnh SEND_CFG 

 Lệnh RCV_CFG 

Các lệnh truyền thông 

Các lệnh truyền thông PtP cho phép chương trình người dùng gửi các thông 

điệp đến và nhận các thông điệp từ các module truyền thông. 

Tất cả các hàm PtP đều vận hành một cách không đồng bộ. Chương trình người 

dùng có thể sử dụng một cấu trúc hỏi vòng để xác định trạng thái của việc truyền phát 

và thu nhận. Lệnh SEND_PTP và RCV_PTP có thể thực thi một cách đồng thời. Các 

module truyền thông đệm việc phát và thu các thông điệp với kích thước bộ đệm tối đa 

lên đến 1024 byte. 

Các module truyền thông gửi/nhận các thông điệp đến/từ các thiết bị PtP thực 

tế. Giao thức thông điệp nằm trong bộ đệm mà vừa được nhận (từ) hoặc vừa được gửi 

(đến) một cổng truyền thông được chỉ định. 
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 Lệnh SEND_PTP 

 Lệnh RCV_PTP 

Các lệnh bổ sung cung cấp khả năng đặt lại bộ đệm nhận, và để nhận được và 

thiết lập các tín hiệu RS232 được chỉ định. 

 RCV_RST 

 SNG_GET 

 SGN_SET 

7.5.1. Cấu trúc hỏi vòng. 

Tập lệnh PtP S7-1200 phải được gọi một cách theo chu trình/tuần hoàn để kiểm 

tra các thông điệp được nhận. Việc hỏi vòng gửi đi sẽ cho chương trình người dùng 

biết khi nào việc truyền phát đã hoàn thành. 

Cấu trúc hỏi vòng: phần chủ 

Tuần tự thông thường đối với một phần chủ là như sau: 

1. Lệnh SEND_PTP khởi đầu một sự truyền phát đến module truyền thông. 

2. Lệnh SEND_PTP được thực thi theo những lần quét xảy ra sau để hỏi vòng 

trạng thái hoàn tất việc phát. 

3. Khi lệnh SEND_PTP chỉ ra rằng việc truyền phát hoàn thành, đoạn mã người 

dùng có thể chuẩn bị để nhận phản hồi. 

4. Lệnh RCV_PTP được thực thi một các lặp lại để kiểm tra phản hồi. Khi CM đã 

thu thập một thông điệp phản hồi, lệnh RCV_PTP sẽ sao chép phản hồi đó đến 

CPU và chỉ ra rằng dữ liệu mới đã được nhận. 

5. Chương trình người dùng có thể thực thi phản hồi. 

6. Trở về bước 1 và lặp lại chu trình. 

Cấu trúc kiểm tra vòng: phần phụ thuộc 

Tuần tự thông thường đối với một phần phụ thuộc là như sau: 

1. Chương trình người dùng thực thi lệnh RCV_PTP trong mỗi lần quét. 

2. Khi CM đã nhận một yêu cầu, lệnh RCV_PTP sẽ chỉ thị rằng dữ liệu mới đã sẵn 

sàng và yêu cầu sẽ được sao chép vào trong CPU. 
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3. Chương trình người dùng phục vụ yêu cầu và sinh ra một phản hồi. 

4. Sử dụng lệnh SEND_PTP để gửi phản hồi đó trở về phần chủ. 

5. Thực thi lặp lại lệnh SEND_PTP để đảm bảo sự phát đi xuất hiện. 

6. Trở về bước 1 và lặp lại chu trình. 

Phần phụ thuộc phải chịu trách nhiệm đối với việc gọi RCV_PTP một cách 

thường xuyên đủ để nhận một sự truyền phát từ phần chủ trước khi hết thời gian chờ 

đối với phần chủ trong lúc đợi một phản hồi. Để thành lập tác vụ này, chương trình 

người dùng có thể gọi RCV_PTP từ một OB theo chu trình, trong đó thời gian chu 

trình đủ đầy để nhận một sự truyền phát từ phần chủ trước khi khoảng hết thời gian 

chờ đã trôi qua. 

Nếu ta thiết lập thời gian chu trình đối với OB để cung cấp hai lần thực thi nằm 

trong khoảng hết thời gian của phần chủ, chương trình người dùng sẽ thu nhận sự 

truyền phát mà không để mất bất kỳ phần nào. 
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7.6. Tập lệnh PtP. 

7.6.1. Các thông số chung đối với tập lệnh PtP. 

Các trạng thái LED của module truyền thông (CM) 

Có 3 bộ chỉ thị LED trên module truyền thông: 

 LED chẩn đoán (Diagnostic): LED này nhấp nháy màu đỏ cho đến khi nó được 

ghi địa chỉ bởi CPU. Sau khi CPU được bật nguồn, nó sẽ kiểm tra các module 

và ghi địa chỉ CM. LED lúc này sẽ chuyển sang nhấp nháy màu xanh. Điều này 

có nghĩa là CPU đã ghi địa chỉ CM, nhưng đã không cung cấp sự cấu hình đến 

CPU. Cấu hình được tải xuống đến module khi chương trình được tải xuống 

vào CPU. Sau một sự tải xuống đến CPU, LED chẩn đoán trên module truyền 

thông sẽ sáng màu xanh ổn định. 

 LED phát (Transmit): LED này được đặt phía trên LED nhận. LED phát sẽ phát 

sáng khi dữ liệu đang được truyền ra ngoài cổng truyền thông. 

 LED nhận (Receive): LED này sẽ phát sáng khi dữ liệu đang được nhận bởi 

cổng truyền thông. 

Độ phân giải số lần bit 

Một vài thông số được chỉ định trong một số lần bit tại tốc độ baud được cấu 

hình. Việc chỉ định một thông số theo số lần bit cho phép thông số đó độc lập với tốc 

độ baud. Tất cả các thông số được đo theo đơn vị số lần bit có thể được chỉ định đến 

một con số tối đa là 65535. Tuy nhiên, lượng thời gian tối đa có thể được đo bởi S7-

1200 là 8 giây. 

Thông số ngõ vào REQ 

Nhiều lệnh PtP sử dụng một ngõ vào REQ mà ngõ vào đó khởi chạy sự vận 

hành trên một sự chuyển đổi từ mức thấp lên mức cao. Ngõ vào REQ phải là mức cao 

(TRUE) đối với thực thi của một lệnh, nhưng ngõ vào REQ có thể vẫn duy trì TRUE 

lâu như ta mong muốn. Lệnh sẽ không khởi chạy một vận hành nào khác cho đến khi 

nó được gọi với ngõ vào REQ nhận giá trị FALSE để lệnh có thể khôi phục trạng thái 
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lược sử của ngõ vào REQ. Điều này là cần thiết để lệnh có thể phát hiện sự chuyển đổi 

từ mức thấp lên mức cao để khởi chạy lần thực thi tiếp theo. 

Khi đặt một lệnh PtP, ta được nhắc để định danh DB mẫu. Sử dụng một DB đơn 

nhất đối với mỗi kiểu dữ liệu của lệnh PtP. Điều đó nghĩa là, tất cả các lệnh 

SEND_PTP của một cổng đã cho phải có cùng DB mẫu, nhưng lệnh SEND_PTP và 

RCV_PTP phải có các DB mẫu khác nhau. Điều này đảm bảo rằng các ngõ vào như 

REQ được thực thi một cách đúng đắn bởi mỗi lệnh. 

Thông số ngõ vào PORT 

Từ trình đơn thả xuống (có liên quan đến ngõ vào PORT) ta lựa chọn bộ định 

danh cổng cho CM mà ta muốn giá trị mẫu này của lệnh sẽ hoạt động. Số hiệu này còn 

có thể được tìm thấy với vai trò là “hardware identifier” trong thông tin cấu hình cho 

CM. 

Các thông số ngõ ra NDR, DONE, ERROR và STATUS 

 Ngõ ra DONE chỉ thị rằng hoạt động được yêu cầu đã hoàn thành mà không có 

lỗi. Thông số này sẽ được đặt đối với một lần quét. 

 Ngõ ra NDR (New Data Ready) chỉ thị rằng hoạt động được yêu cầu đã hoàn 

thành mà không có lỗi và dữ liệu mới đã vừa được nhận. Ngõ ra này sẽ được 

đặt đối với một lần quét. 

 Ngõ ra ERROR chỉ thị rằn hoạt động được yêu cầu đã hoàn thành với một lỗi. 

Ngõ ra này sẽ được đặt đối với một lần quét. 

 Ngõ ra STATUS được sử dụng để báo cáo các lỗi hay các kết quả trạng thái 

trung gian. 

- Nếu bit DONE hay NDR được đặt, STATUS sẽ được đặt về 0 hay đến một mã 

truyền tin. 

- Nếu bit ERROR được đặt, STATUS sẽ được đặt đến một mã lỗi. 

- Nếu không có bit nào trong số các bit trên được đặt, khi đó lệnh sẽ trả về các 

kết quả trạng thái miêu tả trạng thái hiện thời của chức năng, ví dụ như một 

trạng thái bận. 
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Các mã điều kiện chung 

STATUS 

(W#16#...) 
Miêu tả 

0000 Không có lỗi 

8x3A Con trỏ không hợp lệ trong thông số x 

8070 Tất cả bộ nhớ mẫu bên trong đang được sử dụng 

8080 Số hiệu cổng không hợp lệ 

8081 Hết thời gian chờ, lỗi module hay lỗi bên trong khác 

8082 Thông số hóa thất bại vì thông số hóa đang được xử lý nền sau 

8083 

Bộ đệm tràn ra: 

CM đã trả về một thông điệp được nhận với độ dài lớn hơn thông số độ 

dài được cho phép. 

8090 Độ dài ký tự không sai, module con sai, hay thông điệp không hợp lệ 

8091 Phiên bản sai trong thông điệp thông số hóa 

8092 Độ dài bản ghi sai trong thông điệp thông số hóa 
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7.6.2. Lệnh PORT_CFG. 

 

 

 

Lệnh PORT_CFG (Port Configuration – cấu 

hình cổng) cho phép ta thay đổi các thông số của cổng, 

ví dụ như tốc độ baud, từ chương trình. 

Ta có thể thiết lập cấu hình tĩnh ban đầu của 

cổng trong các thuộc tính của mục Device 

Configuration, hay chỉ sử dụng các giá trị mặc định. Có 

thể thực thi lệnh PORT_CFG trong chương trình để 

thay đổi sự cấu hình. Các thay đổi trong cấu hình 

PORT_CFG thì không được lưu trữ lâu dài trong CPU. 

Các thông số được cấu hình trong Device 

Confgiuration được khôi phục khi CPU chuyển đổi từ 

chế độ RUN sang STOP và sau một chu trình cấp 

nguồn. 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

REQ IN Bool 
Kích hoạt sự thay đổi cấu hình trên ngưỡng tăng 

của ngõ vào này. 

PORT IN PORT 

Bộ định danh cổng truyền thông: 

Địa chỉ logic này là một hằng số mà có thể được 

tham chiếu bên trong thẻ “Constants” của bảng thẻ 

ghi mặc định 

PROTOCOL IN UInt 

0 – giao thức truyền thông PtP 

1 … n – sự xác định trong tương lai đối với các 

giao thức riêng 

BAUD IN UInt 

Tốc độ baud của cổng: 

1 – 300 baud 

2 – 600 baud 

3 – 1200 baud 

4 – 2400 baud 

5 – 4800 baud 
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6 – 9600 baud 

7 – 19200 baud 

8 – 38400 baud 

9 – 57600 baud 

10 – 76800 baud 

11 – 115200 baud 

PARITY IN UInt 

Tính chẵn lẻ của cổng: 

1 – Không có chẵn lẻ 

2 – Bậc chẵn 

3 – Bậc lẻ 

4 – Chẳn lẻ nhãn 

5 – Chẵn lẻ vùng 

DATABITS IN UInt 

Các bit trong mỗi ký tự: 

1 – 8 bit dữ liệu 

2 – 7 bit dữ liệu 

STOPBITS IN UInt 

Các bit dừng: 

1 – 1 bit dừng 

2 – 2 bit dừng 

FLOWCTRL IN UInt 

Điều khiển dòng: 

1 – Không điều khiển dòng 

2 – XON/XOFF 

3 – Hardware RTS luôn luôn ON 

4 – Hardware RTS được chuyển mạch 

XONCHAR IN Char 

Nhận dạng ký tự được sử dụng như ký tự XON. 

Thông thường là ký tự DC1 (11H). Thông số này 

chỉ được định trị nếu điều khiển dòng được kích 

hoạt. 

XOFFCHAR IN Char 

Nhận dạng ký tự được sử dụng như ký tự XOFF. 

Thông thường là ký tự DC3 (13H). Thông số này 

chỉ được định trị nếu điều khiển dòng được kích 

hoạt. 

XWAITIME IN UInt 

Nhận dạng phải chờ ký tự XON bao lâu sau khi 

nhận một ký tự XOFF, hay phải chờ tín hiệu CTS 

bao lâu sau khi kích hoạt RTC (từ 0 đến 65535 
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ms). Thông số này chỉ được định trị nếu điều 

khiển dòng được kích hoạt. 

DONE OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu cuối 

cùng đã được hoàn thành mà không có lỗi. 

ERROR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu cuối 

cùng đã được hoàn thành với một lỗi. 

STATUS OUT Word Mã điều kiện thực thi 

 

STATUS 

(W#16#...) 
Miêu tả 

80A0 Giao thức được chỉ định không tồn tại 

80A1 Tốc độ baud được chỉ định không tồn tại 

80A2 Tùy chọn chẵn lẻ được chỉ định không tồn tại 

80A3 Số hiệu các bit dữ liệu được chỉ định không tồn tại 

80A4 Số hiệu các bit dừng được chỉ định không tồn tại 

80A5 Kiểu điều khiển dòng được chỉ định không tồn tại 

80A6 Thời gian chờ bằng 0 và điều khiển dòng được kích hoạt 

80A7 XON và XOFF là các giá trị không hợp lệ 
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7.6.3. Lệnh SEND_CFG. 

 

Lệnh SEND_CFG (Send Configuration – cấu 

hình gửi) cho phép sự cấu hình động các thông số 

truyền phát nối tiếp đối với một cổng truyền thông PtP. 

Bất kỳ các thông điệp được xếp hàng nào nằm trong 

một CM đều sẽ bị loại bỏ một khi lệnh SEND_CFG 

được thực hiện. 

Ta có thể thiết lập cấu hình tĩnh ban đầu của cổng trong các thuộc tính Device 

Configuration, hay chỉ sử dụng các giá trị mặc định. Ta có thể thực thi lệnh 

SEND_CFG trong chương trình để thay đổi sự cấu hình. Các thông số được cấu hình 

trong Device Configuration được lưu trữ khi CPU chuyển đổi từ chế độ RUN sang 

STOP và sau một chu trình cấp nguồn. 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

REQ IN Bool 
Kích hoạt sự thay đổi cấu hình trên ngưỡng tăng 

của ngõ vào này. 

PORT IN PORT 

Bộ định danh cổng truyền thông: 

Địa chỉ logic này là một hằng số mà có thể được 

tham chiếu bên trong thẻ “Constants” của bảng thẻ 

ghi mặc định. 

RTSONDLY IN UInt 

Số mili giây phải chờ sau khi kích hoạt RTS trước 

bất kỳ sự truyền phát dữ liệu Tx nào xuất hiện. 

Thông số này chỉ hợp lệ khi điều khiển dòng bằng 

phần cứng được kích hoạt. Phạm vi: 0 – 65535 

ms. Giá trị 0 sẽ vô hiệu hóa tính năng này 

RTSOFFDLY IN UInt 

Số mili giây phải chờ sau khi sự truyền phát dữ 

liệu Tx xuất hiện trước khi RTS bị vô hiệu hóa. 

Thông số này chỉ hợp lệ khi điều khiển dòng bằng 

phần cứng được kích hoạt. Phạm vi: 0 – 65535 

ms. Giá trị 0 sẽ vô hiệu hóa tính năng này 

BREAK IN UInt Thông số này chỉ ra rằng một sự ngắt sẽ được gửi 
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dưới khởi đầu của mỗi thông điệp đối với số 

lượng được chỉ định các lần bit. Tối đa bằng 

65535 lần bit. Giá trị 0 sẽ vô hiệu hóa tính năng. 

Thời gian tối đa 8 giây. 

IDLELINE IN UInt 

Thông số này chỉ ra rằng đường truyền sẽ duy trì 

trạng thái rỗi đối với một số lượng được chỉ định 

các lần bit trước sự khởi động của mỗi thông điệp. 

Tối đa bằng 65535 lần bit. Giá trị 0 sẽ vô hiệu hóa 

tính năng. Thời gian tối đa 8 giây. 

DONE OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu cuối 

cùng đã được hoàn thành mà không có lỗi. 

ERROR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu cuối 

cùng đã được hoàn thành với một lỗi. 

STATUS OUT Word Mã điều kiện thực thi 

 

STATUS 

(W#16#...) 
Miêu tả 

80B0 Cấu hình ngắt truyền phát không được cho phép 

80B1 Thời gian ngắt lớn hơn giá trị được cho phép (2500 lần bit) 

80B2 Thời gian rỗi lớn hơn giá trị được cho phép (2500 lần bit) 
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7.6.4. Lệnh RCV_CFG. 

 

 

Lệnh RCV_CFG (Receive Configuration – cấu 

hình nhận) cho phép ta cấu hình động các thông số bộ 

nhận nối tiếp đối với một cổng truyền thông PtP. Lệnh 

này cấu hình điều kiện mà báo hiệu khởi đầu và kết 

thúc của một thông điệp được nhận. Bất kỳ các thông 

điệp được xếp hàng nào bên trong một CM sẽ được loại 

bỏ khi lệnh RCV_CFG được thực thi. 

Ta có thể thiết lập cấu hình tĩnh ban đầu của cổng trong các thuộc tính của mục 

Device Configuration, hay chỉ sử dụng các giá trị mặc định. Có thể thực thi lệnh 

RCV_CFG trong chương trình để thay đổi sự cấu hình. Các thay đổi trong cấu hình 

RCV_CFG thì không được lưu trữ lâu dài trong CPU. Các thông số được cấu hình 

trong Device Confgiuration được khôi phục khi CPU chuyển đổi từ chế độ RUN sang 

STOP và sau một chu trình cấp nguồn. 

Thông số 
Kiểu 

thông số 
Kiểu dữ liệu Miêu tả 

REQ IN Bool 
Kích hoạt sự thay đổi cấu hình trên ngưỡng 

tăng của ngõ vào này. 

PORT IN PORT 

Bộ định danh cổng truyền thông: 

Địa chỉ logic này là một hằng số mà có thể 

được tham chiếu bên trong thẻ “Constants” 

của bảng thẻ ghi mặc định. 

CONDITIONS IN Conditions 

Cấu trúc dữ liệu Conditions chỉ ra các điều 

kiện thông điệp khởi đầu và kết thúc. Các 

điều kiện này được miêu tả phía dưới. 

DONE OUT Bool 

TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu 

cuối cùng đã được hoàn thành mà không có 

lỗi. 

ERROR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu 

cuối cùng đã được hoàn thành với một lỗi. 

STATUS OUT Word Mã điều kiện thực thi 
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Các điều kiện đầu cho lệnh RCV_PTP 

Lệnh RCV_PTP sử dụng cấu hình được chỉ định bởi lệnh RCV_CFG để xác 

định khởi đầu và kết thúc của các thông điệp truyền thông PtP. Khởi đầu của một 

thông điệp được xác định bởi các điều kiện đầu. Khởi đầu của một thông điệp có thể 

được xác định bởi một hay một sự kết hợp các điều kiện khởi động. Nếu có nhiều hơn 

1 điều kiện khởi động được chỉ định, tất cả các điều kiện phải được thỏa mãn trước khi 

thông điệp được khởi động. Các điều kiện khởi động có thể là: 

 Start Character xác định rằng việc nhận thành công một ký tự riêng biệt sẽ khởi 

đầu một thông điệp. Ký tự này sẽ là ký tự đầu tiến bên trong thông điệp. Bất kỳ 

ký nào mà được nhận trước ký tự đặc biệt này sẽ bị loại bỏ. 

 Any Character xác định rằng bất kỳ ký tự nào được nhận thành công sẽ bắt đầu 

sự khởi đầu của một thông điệp. Ký tự này sẽ là ký tự đầu tiên nằm trong thông 

điệp. 

 Line Break xác định rằng một hoạt động nhận thông điệp sẽ khởi động sau khi 

một ký tự ngắt được nhận. 

 Idle Line xác định rằng một sự tiếp nhận thông điệp sẽ khởi động một khi 

đường truyền nhận đã trong trạng thái rỗi hay trạng thái tĩnh đối với số lượng 

của các lần bit được chỉ định. Một khi điều kiện này xuất hiện, khởi đầu của 

một thông điệp sẽ bắt đầu. 

 

 Các ký tự 

 Khởi động lại bộ định thì đường truyền rỗi 

 Đường truyền rỗi được phát hiện và việc nhận thông điệp được khởi động 

 Variable Sequence: các điều kiện đầu có thể được xây dựng dựa trên một số 

lượng khác nhau các tuần tự ký tự (lên đến tối đa là 4) bao gồm cả một số lượng 
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các ký tự (lên đến tối đa bằng 5). Mỗi ví trí ký tự bên trong mỗi dãy tuần tự có 

thể được lựa chọn như một ký tự đặc biệt, hay được lựa chọn như một ký tự đại 

diện, nghĩa là bất kỳ ký tự nào cũng sẽ đủ điều kiện. Điều kiện khởi động này 

có thể được sử dụng khi các tuần tự khác nhau của các ký tự chỉ chỉ thị sự khởi 

đầu của một thông điệp. 

Xét một thông điệp được mã hóa thập lục phân được nhận sau đây: “68 10 aa 

68 bb 10 aa 16” và các dãy tuần tự khởi động được cấu hình được thể hiện trong bảng 

dưới đây. Các dãy tuần tự khởi đầu bắt đầu để được định trị khi ký tự 68H đầu tiên 

được nhận một cách thành công. Dưới việc nhận thành công 4 ký tự (ký tự 68H thứ 

hai), sau đó điều kiện khởi động 1 được thỏa mãn. Một khi các điều kiện khởi động 

được thỏa mãn, sự định trị của các điều kiện cuối sẽ bắt đầu. 

Việc xử lý dãy tuần tự khởi đầu có thể được chấm dứt dựa vào các lỗi chẵn lẻ, 

định khung, hay định thì liên ký tự khác nhau. Các lỗi này gây kết quả là không có 

thông điệp nào được nhận, vì điều kiện đầu đã không được thỏa mãn. 

Điều kiện 

đầu 

Ký tự 

đầu tiên 

Ký tự đầu tiên 

+1 

Ký tự đầu tiên 

+2 

Ký tự đầu tiên 

+3 

Ký tự đầu tiên 

+4 

1 68H xx xx 68H xx 

2 10H aaH xx xx xx 

3 dcH aaH xx xx xx 

4 E5H xx xx xx xx 
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Các điều kiện cuối đối với lệnh RCV_PTP 

Kết thúc của một thông điệp được xác định bởi các thông số của các điều kiện 

cuối. Kết thúc của một thông điệp được xác định bởi sự xuất hiện đầu tiên của một hay 

nhiều các điều kiện cuối được cấu hình. Các điều kiện cuối thông điệp có thể là: 

 Response Timeout xác định rằng một ký tự phản hồi sẽ được nhận thành công 

bên trong khoảng thời gian được xác định bởi RCVTIME. Bộ định thì bắt đầu 

ngay khi việc truyền phát hoàn tất thành công và module bắt đầu hoạt động 

nhận. Nếu một ký tự không được nhận bên trong khoảng RCVTIME, khi đó 

một lỗi sẽ được trả về đến lệnh RCV_PTP tương ứng. Kết thúc thời gian chờ 

phản hồi không xác định một điều kiện cuối đặc trưng. Nó chỉ xác định rằng 

một ký tự sẽ được nhận thành công bên trong thời gian được chỉ định. Một điều 

kiện cuối riêng biệt phải được sử dụng để xác định điều kiện cuối đối với các 

thông điệp phản hồi. 

 

 Các ký tự được phát 

 Các ký tự được nhận 

 Ký tự đầu tiên phải được nhận thành công trong khoảng thời gian này 

 Message Timeout xác định rằng một thông điệp sẽ được nhận bên trong khoảng 

thời gian được xác định bởi MSGTIME. Bộ định thì bắt đầu ngay khi điều kiện 

đầu đã được thỏa mãn. 
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 Các ký tự được nhận 

 Điều kiện Start Message được thỏa mãn: bộ định thì thông điệp sẽ khởi động 

 Bộ định thì thông điệp đã kết thúc và chấm dứt thông điệp 

 Intercharacter Gap là thời gian được tính từ kết thúc của một ký tự (bit dừng 

cuối cùng) cho đến kết thúc của ký tự tiếp theo. Nếu thời gian giữa hai ký tự bất 

kỳ vượt quá số lần bit được cấu hình, thông điệp sẽ được chấm dứt. 

 

 Các ký tự được nhận 

 Khởi động lại bộ định thì liên ký tự 

 Bộ định thì liên ký tự đã kết thúc và chấm dứt thông điệp với một số lỗi 

 Maximum Length: hoạt động nhận sẽ dừng một khi số lượng được chỉ định của 

các ký tự đã được nhận. Điều kiện này có thể được sử dụng để ngăn chặn một 

lỗi chạy quá bộ đệm thông điệp. 

Khi điều kiện cuối này được kết hợp với các điều kiện cuối hết thời gian chờ và 

điều kiện hết thời gian chờ xuất hiện, bất kỳ các ký tự hợp lệ được nhận nào đều được 

cung cấp ngay cả khi độ dài tối đa chưa được đạt đến. Điều này cho phép hỗ trợ cho 

các giao thức độ dài biến đổi khi chỉ có độ dài tối đa là được biết. 

 Combination Condition of “N+ Length Size + Length M”. Điều kiện cuối này 

có thể được sử dụng để xử lý một thông điệp được xếp theo kích thước biến đổi 

mà nó chứa một trường độ dài. 

- N xác định vị trí (số lượng các ký tự trong thông điệp) mà trường độ dày bắt 

đầu. (tính từ 1) 

- Length Size xác định kích thước của trường độ dài. Các giá trị hợp lệ là 1, 2 hay 

4 byte. 
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- Length M xác định số lượng các ký tự kết thúc (theo sau trường độ dài) mà 

không được bao gồm nằm trong độ dài của thông điệp. Giá trị này có thể được 

sử dụng để chỉ định độ dài của một trường kiểm tra tổng mà kích thước trường 

đó không được bao gồm trong trường độ dài. 

- Ví dụ, xét một định dạng thông điệp chứa một ký tự khởi đầu, một ký tự địa chỉ, 

một trường độ dài 1 byte, dữ liệu thông điệp, các ký tự kiểm tra tổng và một ký 

tự kết thúc. Các mục nhập vào với “Len” phù hợp với thông số N. Giá trị của N 

bằng 3 chỉ định rằng byte độ dài là 3 byte được định vị vào trong thông điệp. 

Giá trị Length Size bằng 1 chỉ định rằng giá trị dành cho độ dài của thông điệp 

được chứa trong 1 byte. Các trường kiểm tra tổng và trường ký tự kết thúc phù 

hợp với thông số “Lenth M”. Giá trị của “Length M” bằng 3 chỉ định số lượng 

các byte của trường kiểm tra tổng và trường ký tự. 

Start 

char (1) 

Address 

(2) 

Len (N) 

(3) 
Message … (x) 

Checksum và End char và 

Length M x+1 x+2 x+3 

1xx xx xx xx xx xx xx xx 

 

 Variable characters: điều kiện cuối này có thể được sử dụng để kết thúc việc 

nhận dựa trên dãy tuần tự ký tự khác nhau. Các dãy tuần tự có thể bao gồm một 

số lượng biến đổi các ký tự (lên đến tối đa bằng 5). Mỗi vị trí ký tự bên trong 

mỗi dãy tuần tự có thể được lựa chọn như một ký tự đặc biệt, hay được lựa 

chọn như một ký tự đại diện, nghĩa là bất kỳ ký tự nào cũng sẽ làm thỏa mãn 

điều kiện. Bất kỳ các ký tự đầu nào được cấu hình để được bỏ qua đều không 

cần thiết để trở thành một phần trong thông điệp. Bất kỳ các ký tự kế tiếp nào bị 

bỏ qua đều cần thiết để trở thành một phần thông điệp. 
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Thông số cấu trúc kiểu dữ liệu CONDITIONS (các điều kiện đầu) 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

STARTCOND IN UInt 

Chỉ định điều kiện khởi động: 

 01H – Start Char 

 02H – Any Char 

 04H – Line Break 

 08H – Idle Line 

 10H – Sequence 1 

 20H – Sequence 2 

 40H – Sequence 3 

 80H – Sequence 4 

IDLETIME IN UInt 

Số lượng các lần bit cần thiết cho kết thúc thời 

gian của đường truyền rỗi. Chỉ được sử dụng với 

một điều kiện đường truyền rỗi. Phạm vi từ 0 đến 

65535. 

STARTCHAR IN Byte 
Ký tự khởi đầu được sử dụng với điều kiện ký tự 

khởi đầu. 

STRSEQ1CTL IN Byte 

Điều khiển Sequence 1 bỏ qua/so sánh đối với mỗi 

ký tự: dưới đây là các bit kích hoạt cho mỗi ký tự 

trong dãy tuần tự khởi động 

 01H – Ký tự 1 

 02H – Ký tự 2 

 04H – Ký tự 3 

 08H – Ký tự 4 

 10H – Ký tự 5 

Việc vô hiệu hóa các bit có liên quan với một ký 

tự đồng nghĩa với bất kỳ ký tự nào cũng sẽ phù 

hợp, trong vị trí dãy tuần tự này. 

STRSEQ1 IN Char[5] Các ký tự khởi động Sequence 1 (5 ký tự) 

STRSEQ2CTL IN Byte 
Điều khiển bỏ qua/so sánh Sequence 2 cho mỗi ký 

tự 
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STRSEQ2 IN Char[5] Các ký tự khởi động Sequence 2 (5 ký tự) 

STRSEQ3CTL IN Byte 
Điều khiển bỏ qua/so sánh Sequence 3 cho mỗi ký 

tự 

STRSEQ3 IN Char[5] Các ký tự khởi động Sequence 3 (5 ký tự) 

STRSEQ4CTL IN Byte 
Điều khiển bỏ qua/so sánh Sequence 4 cho mỗi ký 

tự 

STRSEQ4 IN Char[5] Các ký tự khởi động Sequence 4 (5 ký tự) 

 

 

Thông số cấu trúc kiểu dữ liệu CONDITIONS (các điều kiện cuối) 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

ENDCOND IN UInt 

Thông số này chỉ định điều kiện cuối của thông điệp: 

 01H – thời gian phản hồi 

 02H – thời gian thông điệp 

 04H – khoảng trắng liên ký tự 

 08H – độ dài tối đa 

 10H – N + LEN + M 

 20H – dãy tuần tự 

MAXLEN IN UInt 

Độ dài thông điệp tối đa: chỉ được sử dụng khi điều 

kiện độ dài thông điệp tối đa được lựa chọn. Phạm vi 

từ 0 đến 1023 byte. 

N IN UInt 

Vị trí byte bên trong thông điệp của trường độ dài. Chỉ 

được sử dụng với điều kiện cuối N + LEN + M. Phạm 

vi từ 0 đến 1023 byte. 

LENGTHM IN UInt 

Xác định số lượng các ký tự theo sau trường độ dài mà 

không được bao gồm trong giá trị của trường độ dài. 

Thông số này chỉ được sử dụng với điều kiện cuối N + 

LEN + M. Phạm vi từ 0 đến 255 byte. 

RCVTIME IN UInt 

Xác định thời gian phải chờ để được nhận đối với ký tự 

đầu tiên. Hoạt động nhận sẽ được chấm dứt với một lỗi 

nếu một ký tự không được nhận thành công bên trong 

thời gian được định trước. Thông số này chỉ được sử 
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dụng với điều kiện thời gian phản hồi. Phạm vi từ 0 

đến 65535 lần bit, hay tối đa 8 giây. 

Thông số này không được thực sự định trị như một 

điều kiện cuối bì nó chỉ định trị các điều kiện đầu. Ta 

phải lựa chọn một điều kiện cuối riêng biệt. 

MSGTIME IN UInt 

Xác định thời gian thông điệp trọn vẹn phải chờ để 

được nhận một cách hoàn tất một khi ký tự đầu tiên đã 

được nhận. Thông số này chỉ được sử dụng khi điều 

kiện hết thời gian chờ được lựa chọn. Phạm vi từ 0 đến 

65535 mili giây. 

CHARGAP IN UInt 

Xác định số lượng các lần bit giữa các ký tự. Nếu số 

lượng các lần bit giữa các ký tự vượt quá giá trị được 

chỉ định, khi đó điều kiện cuối sẽ được thỏa mãn. 

Thông số này chỉ được sử dụng với điều kiện khoảng 

cách liên ký tự. Phạm vi từ 0 đến 65535 mili giây. 

ENDSEQ1CTL IN Byte 

Điều khiển bỏ qua/so sánh Sequence 1 cho mỗi ký tự: 

Có các bit kích hoạt cho mỗi ký tự đối với dãy tuần tự 

kết thúc. Ký tự 1 là bit 0, ký tự 2 là bit 1, … , ký tự 5 là 

bit 4. Việc vô hiệu bit có liên quan đến một ký tự có 

nghĩa là bất kỳ ký tự nào cũng sẽ phù hợp, trong vị trí 

dãy tuần tự này. 

ENDSEQ1 IN Char[5] Các ký tự khởi đầu Sequence 1 (5 ký tự) 
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Các mã điều kiện 

STATUS 

(W#16#...) 
Miêu tả 

80C0 Điều kiện đầu không hợp lệ được chọn 

80C1 
Điều kiện cuối không hợp lệ được chọn, không có điều kiện cuối được 

chọn 

80C2 Ngắt thu nhận được kích hoạt và điều này là không thể 

80C3 
Điều kiện cuối độ dài tối đa được kích hoạt và độ dài tối đa là 0 hay > 

1024 

80C4 Độ dài được tính toán được kích hoạt và N > = 1023 

80C5 Độ dài được tính toán được kích hoạt và độ dài không phải là 1, 2 hay 4 

80C6 Độ dài được tính toán được kích hoạt và giá trị M > 255 

80C7 Độ dài được tính toán được kích hoạt và > 1024 

80C8 
Kết thúc thời gian chờ phản hồi được kích hoạt và thời gian phản hồi bằng 

0 

80C9 Khoảng trắng liên ký tự được kích hoạt và bằng 0 hay > 2500 

80CA Kết thúc thời gian đường truyền rỗi được kích hoạt và bằng 0 hay > 2500 

80CB Dãy tuần tự cuối được kích hoạt nhưng tất cả ký tự là “don’t care” 

80CC 
Dãy tuần tự đầu (bất kỳ trong 4 dãy) được kích hoạt nhưng tất cả các ký 

tự là “don’t care” 
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7.6.5. Lệnh SEND_PTP. 

 

 

Lệnh SEND_PTP (send PtP data – gửi dữ liệu 

PtP) bắt đầu sự truyền phát của dữ liệu. SEND_PTP 

truyền phát bộ đệm được chỉ định vào CM. Chương 

trình trong CPU tiếp tục trong khi CM gửi dữ liệu tại 

tốc độ baud được chỉ định. Chỉ một hoạt động gửi có 

thể trì hoãn tại một thời gian đã cho. CM sẽ trả về một 

lỗi nếu một lệnh SEND_PTP thứ hai được thực thi 

trong khi CM vừa đang phát đi một thông điệp. 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

REQ IN Bool 

Kích hoạt sự truyền phát được yêu cầu trên 

ngưỡng tăng của ngõ vào kích hoạt truyền phát 

này. Thông số này khởi chạy sự truyền phát của 

các nội dung trong bộ đệm đến CM PtP. 

PORT IN PORT 

Bộ định danh cổng truyền thông: 

Địa chỉ logic này là một hằng số mà có thể được 

tham chiếu bên trong thẻ “Constants” của bảng thẻ 

ghi mặc định. 

BUFFER IN Variant 

Thông số này chỉ đến vị trí khởi đầu của bộ đệm 

truyền phát. 

Dữ liệu Boolean hay các mảng Boolean không 

được hỗ trợ 

LENGTH IN UInt 

Độ dài khung được phát từ các byte 

Khi truyền phát một cấu trúc phức, luôn luôn sử 

dụng độ dài bằng 0. 

PTRCL IN Bool 

Thông số này lựa chọn bộ đệm như một giao thức 

PtP bình thường hay một giao thức được cung cấp 

bởi Siemens mà được thực thi bên trong CM gắn 

kèm. 

FALSE = chương trình người dùng đã điều khiển 

các hoạt động PtP (chỉ là tùy chọn hợp lệ) 
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DONE OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu cuối 

cùng đã được hoàn thành mà không có lỗi. 

ERROR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu cuối 

cùng đã được hoàn thành với một lỗi. 

STATUS OUT Word Mã điều kiện thực thi 

 

Trong khi một hoạt động truyền phát đang trong tiến trình, các ngõ ra DONE và 

ERROR là FALSE. Khi một hoạt động phát hoàn tất, hoặc ngõ ra DONE hoặc ngõ ra 

ERROR sẽ được đặt là TRUE đối với một chu trình quét để thể hiện trạng thái của 

hoạt động phát. Trong khi DONE và ERROR là TRUE, ngõ ra STATUS là hợp lệ. 

Lệnh trả về một trạng thái bằng 16#7001 nếu module truyền thông (CM) chấp 

nhận dữ liệu truyền phát. Những sự thực thi theo sau lệnh SEND_PTP trả về một giá 

trị 16#7002 nếu các CM vẫn đang bận truyền phát. Khi sự vận hành là hoàn tất, CM sẽ 

trả về trạng thái của hoạt động truyền phát, bằng 16#0000, nếu không có lỗi nào xuất 

hiện. Những sự thực thi sau đó của lệnh SEND_PTP với REQ ở mức thấp sẽ trả về 

một trạng thái bằng 16#7000 (không bận rộn). 

Mối quan hệ giữa các giá trị ngõ ra với REQ: 

Mối quan hệ này chỉ ra rằng lệnh được gọi một cách định kỳ để kiểm tra trạng 

thái của tiến trình truyền phát. Trong giản đồ dưới đây, nó chỉ ra rằng lệnh được gọi 

trong mỗi chu trình quét (được biểu diễn bởi các giá trị STATUS). 

 

Giản đồ sau đây cho thấy các thông số DONE và STATUS là hợp lệ như thế 

nào đối với chỉ một lần quét nếu đường truyền REQ là một xung (đối với một lần quét) 

để khởi chạy hoạt động phát. 
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 Giản đồ sau đây cho thấy mối quan hệ giữa các thông số DONE, ERROR và 

STATUS khi có một lỗi. 

 

 

STATUS 

(W#16#...) 
Miêu tả 

80D0 Yêu cầu mới trong khi bộ truyền phát hoạt động 

80D1 Truyền phát bị hủy bỏ bởi không có CTS bên trong thời gian chờ 

80D2 Truyền phát bị hủy bỏ bởi không có DSR từ thiết bị DCE 

80D3 
Truyền phát bị hủy bỏ bởi quá dòng được xếp hàng (phát nhiều hơn 1024 

byte) 

7000 Không bận rộn 

7001 Bận rộn khi đang nhận yêu cầu (lần gọi đầu tiên) 

7002 Bận rộn trong một sự hỏi vòng 
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Mối tƣơng tác của các thông số LENGTH và DATA đối với lệnh SEND_PTP 

Kích thước tối thiểu của dữ liệu mà có thể được truyền phát bởi lệnh 

SEND_PTP là 1 byte. Thông số DATA xác định kích thước của dữ liệu để truyền. Ta 

không thể sử dụng kiểu Bool hay các mảng Bool đối với thông số DATA. 

Thông số 

LENGTH 

Thông số 

DATA 
Miêu tả 

LENGTH = 0 
Không sử 

dụng 

Dữ liệu hoàn tất được gửi như được xác định tại thông số DATA. Ta 

không cần phải chỉ định số lượng các byte được truyền phát khi 

LENGTH = 0. 

LENGTH > 0 

Kiểu dữ 

liệu thành 

phần 

Giá trị LENGTH phải chứa giá trị đếm byte đối với kiểu dữ liệu này. 

Nếu không, sẽ không có dữ liệu được truyền và lỗi 8088H được trả về. 

 Cấu trúc 

Giá trị LENGTH có thể chứa một giá trị đếm byte nhỏ hơn độ dài byte 

hoàn chỉnh của cấu trúc. Trong trường hợp này, chỉ có các byte 

LENGTH đầu tiên là được truyền phát. 

 Mảng 

Giá trị LENGTH có thể chứa một giá trị đếm byte nhỏ hơn độ dài byte 

tối đa của mảng. Trong trường hợp này, chỉ có các phần tử mảng nào 

nằm vừa một cách hoàn chỉnh trong các byte LENTH là được truyền 

phát. 

Giá trị LENGTH phải là nhiều bộ đếm byte phần tử dữ liệu. Nếu 

không, STATUS = 8088H, ERROR = 1, và không có sự truyền phát 

nào xuất hiện. 

 Chuỗi 

Bố trí bộ nhớ hoàn chỉnh của định dạng chuỗi được truyền phát. Giá 

trị LENGTH phải bao gồm các byte dành cho độ dài tối đa, độ dài 

thức tế và các ký tự của chuỗi. 

Đối với kiểu dữ liệu STRING, tất cả các độ dài và các ký tự đều có 

kích thước 1 byte. 

Nếu một chuỗi được sử dụng như một thông số thực tế tại thông số 

DATA, giá trị LENGTH còn phải bao gồm 2 byte dành cho 2 trường 

độ dài. 
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7.6.6. Lệnh RCV_PTP. 

 

Lệnh RCV_PTP (Receive PtP – nhận PtP) kiểm 

tra các thông điệp nào đã được nhận trong CM. Nếu 

một thông điệp là có sẵn, nó sẽ được truyền từ CM đến 

CPU. Một lỗi sẽ trả về giá trị STATUS thích hợp. 

Giá trị STATUS là hợp lệ khi hoặc DNR hoặc ERROR là TRUE. Giá trị 

STATUS cung cấp lý do cho sự chấm dứt hoạt động nhận trong CM. Thông số này 

thường là một giá trị dương, chỉ thị rằng hoạt động nhận đã thành công và do đó tiến 

trình nhận được chấm dứt một cách bình thường. Nếu giá trị STATUS là âm (bit có 

trọng số lớn nhất của giá trị thập lục phân được đặt), điều đó chỉ ra rằng hoạt động 

nhận đã được chấm dứt đối với một điều kiện lỗi như là các lỗi chẵn lẻ, lỗi định khung 

hay lỗi chạy quá. 

Mỗi CM PtP có thể đệm lên đến tối đa 1 kB. Đây có thể là một thông điệp lớn 

hoặc nhiều thông điệp nhỏ hơn. 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

EN_R IN Bool 

Khi ngõ vào này là TRUE, kiểm tra CM đối với 

các thông điệp được nhận. Nếu một thông điệp đã 

được nhận thành công, nó sẽ được truyền từ 

module đến CPU. Khi EN_R là FALSE, CM được 

kiểm tra đối với các thông điệp được nhận và ngõ 

ra STATUS được đặt, nhưng thông điệp không 

được truyền vào CPU. 

PORT IN PORT 

Bộ định danh cổng truyền thông: 

Địa chỉ logic này là một hằng số mà có thể được 

tham chiếu bên trong thẻ “Constants” của bảng thẻ 

ghi mặc định. 

BUFFER IN Variant 

Thông số này chỉ đến vị trí khởi đầu của bộ đệm 

truyền phát. Bộ đệm này phải đủ lớn để nhận 

thông điệp với độ dài tối đa. 

Dữ liệu Boolean hay các mảng Boolean không 
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được hỗ trợ 

NDR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, khi dữ liệu mới là sẵn 

sàng và sự hoạt động hoàn tất mà không có lỗi. 

ERROR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu cuối 

cùng đã được hoàn thành với một lỗi. 

STATUS OUT Word Mã điều kiện thực thi 

LENGTH OUT UInt Độ dài của thông điệp được trả về (tính theo byte) 

 

STATUS 

(W#16#...) 
Miêu tả 

0000 Không có bộ đệm nào hiện diện 

80E0 Thông điệp được chấm dứt vì bộ đệm nhận đã đầy 

80E1 Thông điệp được chấm dứt do lỗi chẵn lẻ 

80E2 Thông điệp được chấm dứt do lỗi định khung 

80E3 Thông điệp được chấm dứt do lỗi chạy quá 

80E4 
Thông điệp được chấm dứt do độ dài tính toán vượt quá kích thước bộ 

đệm 

0094 Thông điệp được chấm dứt do độ dài ký tự tối đa được nhận 

0095 Thông điệp được chấm dứt do kết thúc thời gian thông điệp 

0096 Thông điệp được chấm dứt do kết thúc thời gian liên ký tự 

0097 Thông điệp được chấm dứt do kết thúc thời gian phản hồi 

0098 
Thông điệp được chấm dứt do điều kiện độ dài “N + LEN + M” đã được 

thỏa mãn 

0099 Thông điệp được chấm dứt dãy tuần tự cuối đã được thỏa mãn 
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7.6.7. Lệnh RCV_RST. 

 

Lệnh RCV_RST (Receiver Reset – đặt lại bộ 

nhận) xóa đi các bộ đệm nhận trong CM. 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

REQ IN Bool 
Kích hoạt sự đặt lại bộ nhận trên ngưỡng tăng của 

ngõ vào kích hoạt này. 

PORT IN PORT 

Bộ định danh cổng truyền thông: 

Cổng phải được chỉ định bằng cách sử dụng các 

địa chỉ logic của module. 

DONE OUT Bool 

Khi là TRUE đối với một lần quét, nó chỉ ra rằng 

yêu cầu cuối cùng đã được hoàn thành mà không 

có lỗi. 

ERROR OUT Bool 

Khi là TRUE, cho thấy rằng yêu cầu cuối cùng đã 

được hoàn thành với các lỗi. Ngoài ra, khi ngõ ra 

này là TRUE, ngõ ra STATUS sẽ chứa các mã lỗi 

có liên quan. 

STATUS OUT Word Mã lỗi 
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7.6.8. Lệnh SGN_GET. 

 

Lệnh SGN_GET (Get RS232 Signals – nhận tín 

hiệu RS232) đọc trạng thái hiện thời của các tín hiệu 

truyền thông RS232. Chức năng này chỉ hợp lệ đối với 

CM RS232. 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

REQ IN Bool 
Các giá trị trạng thái nhận tín hiệu RS232 trên 

ngưỡng tăng của ngõ vào này. 

PORT IN PORT 

Bộ định danh cổng truyền thông: 

Địa chỉ logic này là một hằng số mà có thể được 

tham chiếu bên trong thẻ “Constants” của bảng thẻ 

ghi mặc định. 

NDR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, khi dữ liệu mới sẵn 

sàng và sự vận hành hoàn tất mà không có lỗi. 

ERROR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi sự vận hành 

đã được hoàn thành với một lỗi. 

STATUS OUT Word Mã điều kiện thực thi 

DTR OUT Bool Đầu dữ liệu sẵn sàng, module sẵn sàng (ngõ ra) 

DSR OUT Bool 
Dữ liệu thiết lập sẵn sàng, đối tác truyền thông sẵn 

sàng (ngõ vào) 

RTS OUT Bool Yêu cầu gửi, module sẵn sàng để gửi (ngõ ra) 

CTS OUT Bool 
Xóa để gửi, đối tác truyền thông có thể nhận dữ 

liệu (ngõ vào) 

DCD OUT Bool 
Bộ mang dữ liệu phát hiện, nhận cấp độ tín hiệu 

(luôn luôn sai, không được hỗ trợ) 

RING OUT Bool 
Bộ chỉ thị vòng, chỉ thị của các lần gọi đi vào 

(luôn luôn sai, không được hỗ trợ) 
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STATUS 

(W#16#...) 
Miêu tả 

80F0 CM là module RS485 và không có tín hiệu nào có sẵn 

80F1 Các tín hiệu không thể được đặt vì điều khiển dòng bằng phần cứng 

80F2 Không thể đặt DSR vì module là DTE 

80F3 Không thể đặt DTR vì module là DCE 
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7.6.9. Lệnh SGN_SET. 

 

Lệnh SGN_SET (Set RS232 Signals – đặt các 

tín hiệu RS232) đặt trạng thái của các tín hiệu truyền 

thông RS232. Chức năng này chỉ hợp lệ đối với CM 

RS232. 

Thông số 
Kiểu 

thông số 

Kiểu dữ 

liệu 
Miêu tả 

REQ IN Bool 
Khởi động hoạt động thiết lập các tín hiệu RS232, 

trên trên ngưỡng tăng của ngõ vào này. 

PORT IN PORT 

Bộ định danh cổng truyền thông: 

Địa chỉ logic này là một hằng số mà có thể được 

tham chiếu bên trong thẻ “Constants” của bảng thẻ 

ghi mặc định. 

SIGNAL IN Byte 

Lựa chọn tín hiệu để đặt (cho phép nhiều lựa 

chọn): 

 01H = thiết lập RTS 

 02H = thiết lập DTR 

 03H = thiết lập DSR 

RTS IN Bool 
Yêu cầu gửi, module sẵn sàng gửi giá trị để đặt 

(đúng hay sai) 

DTR IN Bool 
Đầu dữ liệu sẵn sàng, module sẵn sàng giá trị để 

đặt (đúng hay sai) 

DSR IN Bool 
Dữ liệu thiết lập sẵn sàng, (chỉ áp dụng đối với 

giao diện kiểu DCE) (không sử dụng) 

ERROR OUT Bool 
TRUE đối với một lần quét, sau khi yêu cầu cuối 

cùng đã được hoàn thành với một lỗi. 

STATUS OUT Word Mã điều kiện thực thi 
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STATUS 

(W#16#...) 
Miêu tả 

80F0 CM là module RS485 và không có tín hiệu nào có sẵn 

80F1 Các tín hiệu không thể được đặt vì điều khiển dòng bằng phần cứng 

80F2 Không thể đặt DSR vì module là DTE 

80F3 Không thể đặt DTR vì module là DCE 
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7.7. Các lỗi. 

Các giá trị trả về của các lệnh PtP 

Thông 

số 

Kiểu dữ 

liệu 

Mặc 

định 
Miêu tả 

DONE Boolean FALSE 
TRUE đối với một lần quét, chỉ ra rằng yêu cầu cuối 

cùng được hoàn thành mà không có lỗi. 

ERROR Boolean FALSE 
TRUE, chỉ ra rằng yêu cầu cuối cùng được hoàn thành 

với các lỗi, mã lỗi có thể áp dụng nằm trong STATUS. 

STATUS Word 0 

2 byte chứa lớp của lỗi và số hiệu lỗi, nếu có thể áp 

dụng. STATUS giữ lại giá trị của nó đối với quá trình 

thực thi của chức năng. 

 

Các lớp lỗi và các lỗi 

Miêu tả lớp Các lớp lỗi Miêu tả 

Port configuration 80Ax 
Được sử dụng để xác định các lỗi cấu hình cổng 

chung 

Transmit configuration 80Bx 
Được sử dụng để xác định các lỗi cấu hình phát 

chung 

Reveive configuration 80Cx 
Được sử dụng để xác định các lỗi cấu hình nhận 

chung 

Transmission runtime 80Dx 
Được sử dụng để xác định các lỗi thời gian vận 

hành truyền phát chung 

Reception runtime 80Ex 
Được sử dụng để xác định các lỗi thời gian vận 

hành thu nhận chung 

Signal handling 80Fx 
Được sử dụng để xác định các lỗi chung có liên 

quan với tất cả việc xử lý tín hiệu 
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Các lỗi cấu hình cổng 

ID sự kiện/lỗi Miêu tả 

0x80A0 Giao thức được chỉ định không tồn tại 

0x80A1 Tốc độ baud được chỉ định không tồn tại 

0x80A2 Tính chẵn lẻ được chỉ định không tồn tại 

0x80A3 Số lượng các bit dữ liệu được chỉ định không tồn tại 

0x80A4 Số hiệu các bit dừng được chỉ định không tồn tại 

0x80A5 Kiểu điều khiển dòng được chỉ định không tồn tại 

0x80B0 Giao thức được chỉ định không tồn tại 

0x80B1 Tốc độ baud được chỉ định không tồn tại 

0x80B2 Tính chẵn lẻ được chỉ định không tồn tại 

0x80B3 Số lượng các bit dữ liệu được chỉ định không tồn tại 

0x80B4 Số hiệu các bit dừng được chỉ định không tồn tại 

0x80B5 Kiểu điều khiển dòng được chỉ định không tồn tại 
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Các lỗi cấu hình nhận 

ID sự kiện/lỗi Miêu tả 

0x80C0 Lỗi điều kiện đầu 

0x80C1 Lỗi điều kiện cuối 

0x80C3 Lỗi độ dài tối đa 

0x80C4 Lỗi giá trị N (liên quan đến N + LEN + M) 

0x80C5 Lỗi kích thước độ dài (liên quan đến N + LEN + M) 

0x80C6 Lỗi giá trị M (liên quan đến N + LEN + M) 

0x80C7 Lỗi giá trị N-Length-M (liên quan đến N + LEN + M) 

0x80C8 

Lỗi kết thúc thời gian chờ phản hồi, không có thông điệp nào được 

nhận trong suốt thời gian nhận được chỉ định (liên quan đến 

RCVTIME hay MSGTIME) 

0x80C9 Lỗi kết thúc thời gian chờ liên ký tự (liên quan đến CHARGAP) 

0x80CA 
Lỗi kết thúc thời gian chờ đường truyền rỗi (liên quan đến Idle 

Line) 

0x80CB 
Một dãy tuần tự cuối được chỉ định là được cấu hình với tất cả các 

ký tự là “don’t care” 

0x80CC 
Một dãy tuần tự đầu được chỉ định là được cấu hình với tất cả các 

ký tự là “don’t care” 
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Các lỗi tín hiệu 

ID sự kiện/lỗi Miêu tả 

0x80F0 
Module truyền thông là một module RS485 và không có tín hiệu nào có 

sẵn 

0x80F1 
Module truyền thông là một module RS232, nhưng không có tín hiệu nào 

có thể thiết lập vì điều khiển dòng H/W được kích hoạt 

0x80F2 Tín hiệu DSR không thể được đặt vì module là một thiết bị DTE 

 

Các lỗi thời gian vận hành truyền phát 

ID sự kiện/lỗi Miêu tả 

Buffer Limit Tổng bộ đệm phát có sẵn của CPU đã bị vượt quá 

0x80D0 Một yêu cầu mới đã được nhận trong khi bộ phát đang hoạt động 

0x80D1 

Bộ nhận đã ban hành một yêu cầu điều khiển dòng để hoãn lại một sự 

truyền phát hoạt động và không bao giờ được kích hoạt trở lại sự truyền 

phát trong suốt thời gian chờ được chỉ định. 

Lỗi này còn được sinh ra trong suốt điều khiển dòng phần cứng khi bộ 

nhận không xác nhận CTS bên trong thời gian chờ được chỉ định. 

0x80D2 Yêu cầu phát đã bị hủy bỏ vì không có tín hiệu DSR được nhận từ DCE 

0x80D3 Tổng bộ đệm nhận có sẵn của CPU đã bị vượt quá 

0x7000 Chức năng phát không bận rộn 

0x7001 Chức năng phát bận rộn với lần gọi đầu tiên 

0x7002 
Chức năng phát bận rộn với các lần gọi tiếp theo (các kiểm tra vòng sau 

lần gọi đầu tiên) 
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Các giá trị trả về trong thời gian vận hành thu nhận 

ID sự kiện/lỗi Miêu tả 

0x80E0 Thông điệp đã được chấm dứt vì bộ đệm nhận đầy 

0x80E1 Thông điệp đã được chấm dứt do kết quả của một lỗi chẵn lẻ 

0x80E2 Thông điệp đã được chấm dứt do kết quả của một lỗi định khung 

0x80E3 Thông điệp đã được chấm dứt do kết quả của một lỗi chạy quá 

0x80E4 
Thông điệp đã được chấm dứt do kết quả của một độ dài được chỉ 

định vượt quá kích thước bộ đệm tổng 

0x0094 
Thông điệp đã được chấm dứt vì độ dài ký tự tối đa đã được nhận 

(MAXLEN) 

0x0095 
Thông điệp đã được chấm dứt vì thông điệp hoàn chỉnh đã không 

được nhận trong thời gian được chỉ định (MSGTIME) 

0x0096 
Thông điệp đã được chấm dứt vì ký tự tiếp theo không được nhận 

bên trong quá trình thời gian liên ký tự (CHARGAP) 

0x0097 
Thông điệp đã được chấm dứt vì ký tự đầu tiên không được nhận 

trong thời gian được chỉ định (RCVTIME) 

0x0098 
Thông điệp đã được chấm dứt vì điều kiện độ dài “N + LEN + M” 

đã được thỏa mãn (N + LEN + M) 

0x0099 
Thông điệp đã được chấm dứt vì dãy tuần tự kết thúc đã được thỏa 

mãn (ENDSEQ) 
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Các lỗi thông số khác 

ID sự kiện/lỗi Miêu tả 

0x8n3A Một con trỏ không hợp lệ đã được cung cấp trên thông số N 

0x8070 Tất cả bộ nhớ tức thời bên trong đang được sử dụng 

0x8080 Số hiệu cổng không hợp lệ 

0x8082 
Sự thông số hóa thất bại bởi thông số hóa vừa được xử lý trong nền 

sau 

0x8083 Bộ đệm tràn ra. CM trả về nhiều dữ liệu hơn được cho phép 

0x0085 
Thông số LEN có giá trị bằng 0 hay lớn hơn giá trị lớn nhất được 

cho phép 

0x0088 Thông số LEN lớn hơn vùng nhớ được chỉ định trong DATA 
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