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Mededeling 
PNSPO apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door een gekwalificeerde 
gebruiker en alleen voor de doeleinden die in deze handleiding worden beschreven. 
De volgende conventies worden gebruikt om voorzorgsmaatregelen te tonen en te classificeren. Schenk 
altijd aandacht aan de informatie die getoond wordt. Het geen aandacht schenken aan of negeren van deze 
waarschuwingen kan leiden tot het gewond raken van mensen of schade aan het product. 

Gevaar Geeft informatie aan die, wanneer er geen acht op wordt geslagen, zeer waarschijnlijk 
zal leiden tot ernstige verwonding of verlies van leven. 
 

Waarschuwing Geeft informatie aan die, wanneer er geen acht op wordt geslagen, mogelijk kan 
leiden tot ernstige verwonding of verlies van leven en zeker schade aan het product 
zal toebrengen. 
 

Voorzichtig Geeft informatie aan die, wanneer er geen acht op wordt geslagen, mogelijk kan 
leiden tot relatief ernstige verwonding of letsel, schade aan het product of verkeerde 
werking van het product. 

PNSPO product verwijzingen 
Namen van OMRON producten beginnen met een hoofdletter in deze handleiding. 
Het woord unit wordt gebruikt om een OMRON product aan te duiden, onafhankelijk van het feit of het woord 
unit in de naam van het product voorkomt. 

Visuele hulpmiddelen 
De volgende koppen verschijnen in de linkerkolom van de handleiding om u verschillende soorten informatie 
snel te laten vinden. 

Opmerking Geeft informatie weer die in het bijzonder praktisch is voor efficiënt en handig gebruik 
van het product. 

1, 2, 3... 1. Geeft diverse soorten lijsten weer zoals procedures, controlelijsten etc. 

Noot Geeft een noot weer. Wordt vaak gebruikt in combinatie met tabellen. 

Kantlijn In de kantlijn van de tekst is vaak weergegeven waar een alinea over gaat. U kunt 
deze teksten in de kantlijn gebruiken om snel binnen een hoofdstuk te zoeken naar 
een onderwerp. 
Vet gedrukte woorden refereren naar commando’s in menu’s van programma’s. Het 
gedeelte voor de verticale streep refereert naar het menu, het gedeelte erachter naar 
de naam van de optie uit het menu (bijvoorbeeld File|Open). 
Cursief afgebeelde woorden worden gebruikt voor de namen van opties zoals check 
boxes en knoppen in dialogen (bijvoorbeeld Save Program). 
Toetsenbord combinaties worden vetgedrukt aangegeven met de toetsen die 
tegelijkertijd ingedrukt moeten worden (bijvoorbeeld Shift+F6). 
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Voor wat betreft deze handleiding 
PLC’s kunnen gebruikt worden om vrij data uit te wisselen met verschillende apparaten gebruik makend van 
de seriële poort op de CPU of de seriële poort op een Serial Communication Unit of Serial Communication 
Board. 
De TXD,RXD of TXDU,RXDU instructies worden hiervoor gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze handleiding en dit product is de grootst mogelijke zorg besteed. Mochten er ondanks deze zorg 
nog onjuistheden of onduidelijkheden vermeld zijn of fouten in het product zitten, dan stellen wij ons 
uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan. Voor suggesties ter verbetering houden wij 
ons aanbevolen.



PNSPO Instellen en Aansluiten 

1 De verbindingen en hardware 
Om data uit te kunnen wisselen tussen verschillende apparaten zal er eerst 
verbinding gemaakt moeten worden. 
Er bestaan verschillende soorten verbindingen die gestandaardiseerd zijn. Dit zijn de 
RS232, RS422 en RS485 standaarden. Deze standaarden beschrijven 
signaalniveaus en dataformaten. De CS1 en CJ1 PLC beschikken standaard over 1 
RS232 poort. Meerdere poorten kunnen aan het systeem worden toegevoegd middels 
een Serial Communication Unit (SCU) of Serial Communication Board (SCB). 

1.1 De RS232 verbinding 
De RS232 verbinding is altijd een point to point verbinding, bijvoorbeeld een RFID 
leeskop die data uitwisselt met een PLC. Er kunnen geen andere apparaten worden 
toegevoegd aan deze verbinding, dit zou schade aan de elektronica kunnen 
opleveren. De maximale lengte van de kabel tussen beide apparaten mag niet meer 
dan 15 meter bedragen. 
Aansluittechnisch dient de RXD(zendlijn) naar de TXD(ontvangstlijn) te lopen en vice 
versa. De verbinding is dus een kruis verbinding. Volgens de RS232 standaard zijn er 
naast de datalijnen ook zogenaamde handshake signalen. Deze zijn bedoeld om aan 
te geven of er data verzonden of ontvangen mag worden. Het is niet verplicht om 
deze signalen te gebruiken, u kunt de RTS en CTS ook met elkaar doorverbinden, 
maar voor een betrouwbare verbinding is het aan te raden ze te gebruiken. 
De Omron RS232 (DB9) connector wijkt wel af van de standaard omdat Omron 5 volt, 
300mA meegeeft om externe apparaten of converters mee te kunnen voeden. Om 
geen schade te veroorzaken aan PC’s zijn de ground en handshake aansluitingen 
verplaatst. 
Hieronder het aansluitschema tussen een Omron RS232 poort en een extern 
apparaat. 
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Deze aansluiting is gelijk voor alle Omron RS232 poorten op de CPU, Serial 
Communication Board (SCB) en Serial Communication Unit (SCU). 
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1.2 De RS422 of RS485 verbinding 
De RS422 en de RS485 zijn signaaltechnisch het zelfde, het verschil is dat de RS422 
een duplex (tegelijk zenden en ontvangen) verbinding is, de RS485 is een simplex 
verbinding(zenden of ontvangen). De verbinding tussen apparaten wordt opgebouwd 
met een twisted pair kabel. 
De maximale afstand tussen apparaten mag een heel stuk langer zijn dan bij de 
RS232 verbinding. Namelijk 500 meter. Verder mogen er meerdere apparaten parallel 
aangesloten worden op de verbinding. Men spreek dan ook over een RS422 of 
RS485 bus. Het aanspreken van de verschillende apparaten wordt door 1 master 
(meestal de PLC) gestuurd, in het protocol dat gecommuniceerd wordt zit vaak het 
unitnummer ingesloten waarop elk apparaat ook wel een slave genoemd zal 
reageren. 
Voor RS422 of RS485 communicatie is het dus heel gebruikelijk dat er van een 
communicatieprotocol gebruik gemaakt wordt. 
Hieronder wordt een RS422 verbinding getoond naar drie slaves. De plus en min 
signalen mogen niet worden omgedraaid. Alle slaves zitten parallel op de bus 
aangesloten, alleen bij de verbinding naar de master gaan de Send +/- signalen naar 
de Receive +/- signalen van de slaves en vice versa. 
Bij de master zit meestal een 2/4 wire switch, deze zal  op 4 wire gezet moeten 
worden. 
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Hieronder de RS485 verbinding. Bij de master zit meestal een 2/4 wire switch, deze 
zal  op 2 wire gezet moeten worden. Hiermee wordt de Send en de Receive 
verbinding aan elkaar gekoppeld. Bij de slaves zal een doorverbinding gemaakt 
moeten worden tussen send en receive. 
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Het is gebruikelijk dat de RS422/RS485 bus aan beide uiteinden wordt afgesloten 
(termination). Op de SCU of SCB zit hiervoor een DIP switch. 
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1.3 Dataformaat en baudrate 
 
Wanneer alle apparaten aangesloten zijn dan zal op alle apparaten de juiste 
communicatiesnelheid(baudrate) en dataformaat ingesteld moeten worden. 
De snelheid en dataformaat dienen op alle apparaten die gebruik maken van de 
verbinding hetzelfde te worden ingesteld. Voor RS232 en RS422/RS485 zijn er geen 
verschillen in de instelling voor baudrate en dataformaat. 
 

Opmerking 
Om de settings te kunnen maken voor de PLC of de Serial Communication Units is 
het raadzaam om online te zijn met de PLC en de PLC in de Program Mode te 
hebben staan. 
 
 

1.3.1 RS232 poort op de PLC 
Wilt u de RS232 poort van de PLC zelf gebruiken dan zullen in de PLC settings de 
instellingen gemaakt moeten worden. De PLC settings staan in de project tree van 
CX-Programmer onder “Settings”. Voor de RS232 poort op de PLC selecteert u de 
Host Link Port. Om gebruik te maken van vrije communicatie middels de TXD en RXD 
instructies zal de Mode ingesteld dienen te worden op RS-232C. De 
communicatiesnelheid wordt ingesteld onder Baud en het dataformaat onder Format. 
Het format is als volgt opgebouwd: Databits,Stopbits,Pariteit. (in onderstaand 
voorbeeld 8 databits, 1 stopbit en No Parity). Vergeet niet onder Options de settings 
naar de PLC te zenden met Transfer To PLC. De settings worden pas actief nadat de 
PLC opnieuw is opgestart. 

 
In het bovenstaande scherm zijn nog meer instellingen mogelijk maar daar wordt later 
in deze handleiding op teruggekomen. (zie hoofdstuk 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

TXD(u) en RXD(u) voor CJ1/CS1-PLC boards en units pagina 8 



PNSPO Instellen en Aansluiten 

 
 

TXD(u) en RXD(u) voor CJ1/CS1-PLC boards en units pagina 9 

1.3.2 RS232, RS422/RS485 op Serial Communication Units 
De instellingen voor de Serial Communication Units kunt u terugvinden in de I/O table 
van de PLC. De I/O table staat in de project tree van CX-Programmer. In onderstaand 
scherm ziet u de I/O table met daarin een CJ1W-SCU41. Heeft u wel kaarten op de 
PLC geplaatst, maar staan ze niet in de I/O tabel dan zal er onder Options|Create 
een nieuwe I/O table aan gemaakt moeten worden.  

 
Door te dubbelklikken op de desbetreffende unit kunnen de instellingen worden 
opgeroepen. 
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In onderstaand scherm worden de instellingen gemaakt voor Poort 1 op de SCU. Het 
is makkelijk om bij Displayed Parameter de poort te selecteren waar de settings voor 
van toepassing zijn. Kies bij Port settings altijd voor User settings anders blijven de 
default waarden van toepassing. Om te kunnen werken met TXDU en RXDU 
instructies dient de Serial communications mode op No-Protocol te worden ingesteld. 
Data length, Stop bits en Parity zijn het dataformaat. Baud rate is de 
communicatiesnelheid. Als de juiste instellingen gemaakt zijn moeten deze naar de 
PLC gezonden worden, dit gebeurd met de knop Transfer(PC to Unit) daarna is het 
raadzaam op de Reset knop te drukken, de kaart wordt dan opnieuw gestart en de 
nieuwe instellingen worden actief. 

 
In het bovenstaande scherm zijn nog meer instellingen mogelijk maar daar wordt later 
in deze handleiding op teruggekomen. (zie hoofdstuk 4) 
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2 Data ontvangen 

2.1 Het ontvangstcircuit 
Data komt binnen op de Input pin van de connector en wordt door de Interface Logica 
bekeken op dataformaat en baudrate. Het ontvangstcircuit maakt bytes van de 
ontvangen data en stuurt deze door naar het startcode filter. Wordt er geen startcode 
in het seriële bericht gebruikt dan hoeft deze niet in de instellingen te worden 
ingevuld. De data passeert dan het Startcode filter. Is er wel een startcode ingevuld, 
dan wordt alle data op de poort genegeerd totdat de startcode voorbij komt. Als de 
startcode is ontvangen wordt daarna alle data doorgelaten. 
Elke byte die vervolgens ontvangen wordt, doet de Byte teller met 1 verhogen en 
wordt vervolgens in het ontvangstbuffer gestopt. Via het adres van de Byte Teller kunt 
u zien hoeveel data er is ontvangen en dus in het ontvangstbuffer zit.  
De meeste seriële berichten gebruiken wel een Eindcode zoals een carriage return 
(enter) of een hexadecimale code. Om te kijken of het gehele bericht is ontvangen 
kunt u de PLC hier naar laten kijken middels het Endcode filter. Als u in de instellingen 
een Endcode heeft ingevuld en deze komt in het bericht voorbij, dan wordt de 
reception completed flag hoog gezet en worden vervolgens alle bytes die na de 
Endcode komen tegengehouden. 
Als u geen Eindcode gebruikt dan kunt u instellen uit hoeveel bytes het bericht 
bestaat. Via de byteteller wordt er dan vergeleken met de instelling die gemaakt is, 
komen deze overeen dan wordt de reception completed flag hoog gezet. Komen er 
meer bytes binnen dan zijn ingesteld dan wordt de overflow flag hoog gezet.  
Het ontvangstbuffer is niet direct toegankelijk, hiervoor wordt bij PLC RS232 poort en 
SCB de RXD en bij een SCU de RXDU instructie gebruikt. Deze instructie verplaatst 
de inhoud van het ontvangstbuffer naar het werkgeheugen in de PLC en reset de Byte 
Teller en reception completed flag.  
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2.2 De RXD instructie voor de PLC RS232 poort 
Wanneer de RXD instructie uitgevoerd wordt dan zal de inhoud van het 
ontvangstbuffer verplaatst worden naar het werkgeheugen in de PLC. Een goede 
manier van werken is ervoor te zorgen dat de RXD instructie uitgevoerd wordt door de 
reception completed flag. Op deze manier wordt automatisch elk binnenkomend 
bericht naar het werkgeheugen verplaatst. Als dan tegelijkertijd de Byteteller(number 
of received bytes) gebruikt wordt in de RXD instructie dan is het zeker dat het gehele 
bericht verplaatst wordt en er geen restanten in het ontvangstbuffer achterblijven. 
In het volgende voorbeeld zal getoond worden hoe onderstaand bericht 
binnengehaald kan worden, het bericht is hex code: 
30 | 31 | 32 | 33 | 0D 
In ASCII code is het bericht: 0 1 2 3 + Carriage return. 
De carriage return (0D) is de eindcode in dit bericht, deze eindcode wordt dan ook 
ingevuld in de PLC settings.  

 
De data staat na uitvoer van de RXD instructie als volgt in de PLC: 
D0:3031hex | D1:3233hex. 
De eindcode is door het eindcodefilter van het bericht afgehaald en staat niet meer in 
het ontvangen bericht. Dit gebeurd ook wanneer er van een startcode gebruik 
gemaakt wordt. Als deze in de settings wordt opgenomen dan wordt de startcode door 
het startcodefilter van het bericht afgehaald. 
Als het controlword van de RXD #0001 is dan komt het bericht als volgt in de PLC: 
D0:3130hex | D1:3332hex.  
Er zijn nog meer mogelijkheden in het controlword, daarvoor kan men het beste de 
Instruction reference manual raadplegen (W340). 

2.2.1 Het CS1 Optionboard 
Bij de CS1 is het ook mogelijk om een optieboard met 2 poorten in de CPU te 
plaatsen. De werking van de instructie is precies het zelfde als bij de PLC poort, 
alleen zijn de adressen en het control word anders.  
Het control word voor de RXD is dan #x1xx voor poort 1 en #x2xx voor poort2.  
De adressen voor de statusinformatie zijn ook anders: 
Number of received bytes: Poort1 A357, Poort2 A358 
Reception completed flag: Poort1 A356.06, Poort2 A356.14 
Overflow flag: Poort1 A356.07, Poort A356.15 
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2.3 De RXDU instructie voor de Serial Communication Unit 
Wanneer de RXDU instructie uitgevoerd wordt dan zal de inhoud van het 
ontvangstbuffer verplaatst worden naar werkgeheugen in de PLC. Een goede manier 
van werken is ervoor te zorgen dat de RXDU instructie uitgevoerd door de reception 
completed flag. Op deze manier wordt automatisch elk binnenkomend bericht naar 
werkgeheugen verplaatst. Als dan tegelijkertijd de Byteteller(number of received 
bytes) gebruikt wordt in de RXDU instructie dan is het zeker dat het gehele bericht 
verplaatst wordt en er geen restanten in het ontvangstbuffer achterblijven. Let er wel 
op dat de data er tussen de 4 en 10 cycli over doet om van SCU naar CPU 
gekopieerd te worden. Dit houdt in dat de Reception Completed Flag en number of 
received bytes gereset zijn voordat de data in het werkgeheugen staat. 
In het volgende voorbeeld zal getoond worden hoe onderstaand bericht 
binnengehaald kan worden, het bericht is hex code: 
30 | 31 | 32 | 33 | 0D 
In ASCII code is het bericht: 0 1 2 3 + Carriage return. 
De carriage return (0D) is de eindcode in dit bericht, deze eindcode wordt dan ook 
ingevuld in de settings van de SCU. 
In het voorbeeld wordt er uitgegaan van een SCU op unit #0 en gebruiken we poort 1 
om te communiceren.  
Het controlword van de RXDU is uitgebreider dan de RXD want nu zal naast de poort 
de correcte kaart aangewezen moeten worden. Verder dient er een logic port number 
opgegeven te worden (C+1 15..12). Dit is omdat de CPU maximaal acht 
softwarepoorten tegelijk kan bedienen. Het heeft niets te maken met fysieke poorten. 
Elke RXDU of TXDU die tegelijkertijd uitgevoerd kan worden dient een uniek nummer 
te krijgen. Of u laat het de PLC uitzoeken en kiest u voor F (automatic allocation), 
maar dan nog mogen er niet meer dan 8 RXDU of TXDU instructies tegelijk worden 
uitgevoerd. U kunt A202.00…A202.07 gebruiken om te testen of softwarepoort 0…7 in 
gebruik is. 

Opmerking   
Softwarepoorten worden niet alleen door RXDU en TXDU gebruikt. De volgende 
instructies maken hier ook gebruik van: Send, Recv, Command, PMCR en Explicit 
Messages. U dient er voor te zorgen dat deze elk een eigen nummer krijgen en 
instructies met een gelijk nummer niet tegelijkertijd worden uitgevoerd. Verder kunnen 
bovenstaande instructies ook in functieblokken voorkomen.  

 

TXD(u) en RXD(u) voor CJ1/CS1-PLC boards en units pagina 13 



PNSPO Data ontvangen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reception completed flag: 1500 + 25 x unitnummer(=0) + 9, en bit6 = 1509.06.  
Number of bytes to store: 1500 + 25 x unitnummer(=0) + 10 = 1510. 
Control word: Software port 0, Poort1 van de kaart, unitnummer 0 + 10hex. Dit geeft 
een controlword van #0110 0000.  ( C=#0000, C+1=#0110 ) 
 
De data staat na uitvoer van de RXDU instructie als volgt in de PLC: 
D0:3031hex | D1:3233hex. 
De eindcode is door het eindcodefilter van het bericht afgehaald en staat niet meer in 
het ontvangen bericht. Dit gebeurd ook wanneer er van een startcode gebruik 
gemaakt wordt. Als deze in de kaartinstellingen wordt opgenomen dan wordt de 
startcode door het startcodefilter van het bericht afgehaald. 
Als het controlword van de RXDU #0110 0001 is dan komt het bericht als volgt in de 
PLC: D0:3130hex | D1:3332hex.  
Er zijn nog meer mogelijkheden in het controlword, daarvoor kan men het beste de 
Instruction reference manual raadplegen (W340). 
Verder is in het bovenstaande voorbeeld de port busy flag voor softwarepoort 0 
(A202.00) opgenomen. 
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3 Data versturen 

3.1 Het zendcircuit 
Data wordt middels de TXD(U) instructie van werkgeheugen in de PLC naar het 
verzendbuffer verplaatst. In het buffer is ruimte voor maximaal 256 bytes. De inhoud 
van het verzendbuffer moet eerst volledig verzonden zijn voordat er een nieuw bericht 
in geplaatst mag worden. Het versturen van een bericht duurt vele cycli van de PLC. 
De send ready flag moet gebruikt worden om te testen of het verzendbuffer leeg is. 
Verder is er voor serial communication units een Communication port enabled flag, 
deze geeft aan of de softwarepoort in gebruik is door een andere instructie. 
Wanneer in de PLC of Serial Communication Unit’s instellingen een start- en/of 
eindcode staat ingesteld zal deze automatisch aan het bericht worden toegevoegd. 
Het is dus niet nodig de start- of eindcode zelf in het te verzenden bericht te plaatsen. 
Vervolgens zal de interface logica de bytes omzetten naar losse bits en volgens de 
juiste baudrate en dataformaat gaan verzenden.  

Opmerking 
Er moet altijd een hand-shake verbinding aanwezig zijn bij de RS232 poort, anders 
zal de interface logica niet beginnen met verzenden van data. Indien er geen gebruik 
gemaakt wordt van handshaking dan moet er tussen pin 4 en pin 5 een verbinding 
worden gemaakt. 
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3.2 De TXD instructie voor de PLC RS232 poort 
Wanneer de TXD instructie uitgevoerd wordt dan zal de data van werkgeheugen in de 
PLC naar het verzendbuffer verplaatst worden. Een volgende TXD instructie mag pas 
worden uitgevoerd wanneer het verzendbuffer leeg is. Dit kan namelijk even duren, de 
data wordt naar buiten gestuurd met de snelheid van de baudrate. Deze snelheid is 
veel lager dan de cyclustijd van de PLC. In de PLC zit een send ready flag. Een 
goede manier van werken is deze flag als contact op te nemen voor de TXD instructie. 
In de instructie moet opgegeven worden waar het eerste karakter van het te 
verzenden bericht staat (First send word) en de hoeveelheid bytes die verzonden 
gaan worden (Number of bytes to send). 
In het volgende voorbeeld zal getoond worden hoe onderstaand bericht van 4 
karakters verstuurd kan worden, het bericht is geplaatst vanaf D0, het bericht is hex 
code: 
35 | 36 | 37 | 38 | 0D (D0=3536hex) (D1=3738hex)  
In ASCII code is het bericht: 5 6 7 8 + Carriage return. 
De carriage return (0D) is de eindcode in dit bericht, deze eindcode wordt dan ook 
ingevuld in de PLC settings. Deze eindcode hoeft niet in het PLC werkgeheugen te 
worden geplaatst, hij wordt automatisch aan het bericht toegevoegd. 

 
Na het uitvoeren van bovenstaande instructie komt de data als volgt uit de poort: 
35,36,37,38,0D 
Als in het control word #0001 wordt ingevuld dan komt de data als volgt naar buiten: 
36,35,38,37,0D 
Er zijn nog meer mogelijkheden in het controlword, daarvoor kan men het beste de 
Instruction reference manual raadplegen (W340). 
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3.2.1 Het CS1 optieboard 
Bij de CS1 is het ook mogelijk om een optieboard met 2 poorten in de CPU te 
plaatsen. De werking van de instructie is precies het zelfde als bij de PLC poort, 
alleen zijn de adressen en het control word anders. 
Het control word voor de TXD is dan #x1xx voor poort 1 en #x2xx voor poort2. 
Het adres voor de send ready flag:  
 Poort1: A396.05 
 Poort2: A396.13 
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3.3 De TXDU instructie voor de Serial Communication Unit 
Wanneer de TXDU instructie uitgevoerd wordt dan zal de data van het werkgeheugen 
in de PLC naar het verzendbuffer verplaatst worden. Een volgende TXDU instructie 
mag pas worden uitgevoerd wanneer het verzendbuffer leeg is. Dit kan namelijk even 
duren, de data wordt naar buiten gestuurd met de snelheid van de baudrate. Deze 
snelheid is veel lager dan de cyclustijd van de PLC. In de PLC zit een send ready flag. 
Een goede manier van werken is deze flag als contact op te nemen voor de TXDU 
instructie. 
In de instructie moet opgegeven worden waar het eerste karakter van het te 
verzenden bericht staat (First send word) en de hoeveelheid bytes die verzonden 
gaan worden (Number of bytes to send). 
In het volgende voorbeeld zal getoond worden hoe onderstaand bericht verstuurd kan 
worden het bericht is geplaatst vanaf D0, het bericht is hex code: 
35 | 36 | 37 | 38 | 0D (D0=3536hex) (D1=3738hex) 
In ASCII code is het bericht: 5 6 7 8 + Carriage return. 
De carriage return (0D) is de eindcode in dit bericht, deze eindcode wordt dan ook 
ingevuld in de PLC settings. Deze eindcode hoeft niet in het PLC werkgeheugen te 
worden geplaatst, hij wordt automatisch aan het bericht toegevoegd. 
In het voorbeeld wordt er uitgegaan van een SCU op unit #0 en gebruiken we poort 1 
om te communiceren.  
Het controlword van de TXDU is uitgebreider dan de TXD want nu zal naast de poort 
de correcte kaart aangewezen moeten worden. Verder dient er een logic port number 
opgegeven te worden (C+1 15..12). Dit is omdat de CPU maximaal acht 
softwarepoorten tegelijk kan bedienen. Het heeft niets te maken met fysieke poorten. 
Elke RXDU of TXDU die tegelijkertijd uitgevoerd kan worden dient een uniek nummer 
te krijgen. Of u laat het de PLC uitzoeken en kiest u voor F (automatic allocation), 
maar dan nog mogen er niet meer dan 8 RXDU of TXDU instructies tegelijk worden 
uitgevoerd. U kunt A202.00…A202.07 gebruiken om te testen of softwarepoort 0…7 in 
gebruik is. 

Opmerking   
Softwarepoorten worden niet alleen door RXDU en TXDU gebruikt. De volgende 
instructies maken hier ook gebruik van: Send, Recv, Command, PMCR en Explicit 
Messages. U dient er voor te zorgen dat deze elk een eigen nummer krijgen en 
instructies met een gelijk nummer niet tegelijkertijd worden uitgevoerd. Verder kunnen 
bovenstaande instructies ook in functieblokken voorkomen.  
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Send ready flag: 1500 + 25 x unitnummer(=0) + 5, en bit9 = 1509.09.  
Control word: Software port 0, Poort1 van de kaart, unitnummer 0 + 10hex. Dit geeft 
een controlword van #0110 0000. 
Na het uitvoeren van bovenstaande instructie komt de data als volgt uit de poort: 
35,36,37,38,0D 
Als in het control word #01100001 wordt ingevuld dan komt de data als volgt naar 
buiten: 36,35,38,37,0D 
Er zijn nog meer mogelijkheden in het controlword, daarvoor kan men het beste de 
Instruction reference manual raadplegen (W340). 
Verder is in het bovenstaande voorbeeld de port busy flag voor softwarepoort 0 
(A202.00) opgenomen. 
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4 Instellingenoverzicht 

4.1 PLC RS232 poort 

 

Om de instellingen naar de PLC te schrijven dient deze on-line te zijn met de PC en 
zal de PLC in de programmeerstand moeten staan. 

Selecteer: Options|Transfer to PLC 
Zet vervolgens de PLC uit en daarna weer aan, hierdoor worden de nieuwe 
instellingen actief. 
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4.2 Serial Communication Units 
 

 

 
Om de instellingen naar de PLC te schrijven dient deze on-line te zijn met de PC en 
zal de PLC in de programmeerstand moeten staan. 

Druk de knop Transfer(Unit to PC) en druk vervolgens op Reset om de unit te 
restarten. Hierna worden de nieuwe instellingen actief. 
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