
 Modbus ن ها با هم متفاوت استسه نسخه اصلی است که ویژگی های آ دارای: 

 Modbus RTU/ASCII سریال روی  تکه به صورRS485وRS232 می کند. کار 

 Modbus plus  صورت که بهToken pass طراحی شده است. و با سرعت باال 

 Modbus TCP/IP .که روی اترنت کار می کند 

 فريم اطالعات:

  پروتکلModbus دارای(protocol Data Unit) PDU .های ساده ای مانند شکل زیر است 

 

   دیتاهای دیگری نيز باPDU جمع شده و فریم دیتا را می سازند. این فریم در سمت Master  ساخته

 قرار می گيرد. CRCبایت  2و بعد از آن  slaveآدرس  PDUبدین صورت که قبل از  ميشود.

 

 

 

 باشد. 247تا  1است و ميتواند بين  slaveس فيلد آدرس صرفاً حاوی آدر -

(Master  در ارتباطUnicast  آدرس را در این فيلد قرار می دهد وSlave  نيز وقتی پاسخ ميدهد آدرس خودش را در این

 (پاسخ داده است. Slaveبفهمد کدام  Masterفيلد می گذارد تا 

 .نشان دهنده عملی است که باید انجام شود  Function Code فيلد -

- Data 
 دسيمال هستند.  255 تا0 شامل کدهایی در رنج 

ها  را انجام function codeاست تاعمل تعيين شده به وسيله ی slaveاین فيلد حاوی اطالعاتی بيشتر برای 

  .هدد

 نترل شود، می باشد.شامل ادرس رجيسترها ویا مقدار ایتم هایی که باید ک

 .است Error Checking برای  CRCفيلد  -

Address Checksum Data Function 



 :RTUفرمت کلی در مد 

Slave  

Address 

Function 

code 

     data          CRC 

   1 byte 1 byte 0 up to 252 

byte(s) 

   2 byte 

 

 می کاراکتر است و به آن فاصله خاموشی نيز3.5 انی وجود داردکه حداقل به اندازهبين فریم ها یك فاصله زم

 (silent Interval).گویند

 

 .پيش بياید نشان دهنده اشکال است کاراکتر 1.5تاخيری بيش از یك فریم اگر بين دو کاراکتر متوالی 

 

 

 



 :Modbus   ديتا روي شبكه Transactionبادل يا نحوه ت

 فيلد   Function Code  دسيمال باشد. 255تا  1یك بایت است که می تواند بين 

   برای پاسخ های  255تا  128برای کار نرمال و کدهای  127تا  1کدهایException  که برای

 شرایط خطا طراحی شده بکار ميرود.

  يلد ف Data  در برخی درخواست های خاص ممکن است خالی باشد ) طول صفر( این در مواردی است

 کفایت ميکند و اطالعات اضافی مورد نياز نيست.  Slave  به تنهایی برای Action  که ارسال

  وقتی خطایی وجود نداشته باشدSlave درخواست  Master  را انجام داده و در پاسخ خود به همان

 .شده است  اکوکد فانکشن اشاره ميکندکه اصطالحاً گفته ميشود کدفانکشن 

  ولی وقتی اشکالی وجود داشته باشد وSlave نتواند عمل مورد درخواست  Master  را انجام دهد در

  آمده برگشت داده ميشود تا Exceptionاین حالت پاسخی که در آن بجای کدفانکشن کد 

Master  بروز خطا مطلع شود.از 

 :Modbusفانكشن کدهاي 

 

 های پر استفاده آمده است. function code جزئيات در ادامه



1- ox01(Read coils) 

Request: 

Function code 1 Byte 0x01 

Starting address 2 Byte 0x0000 to 0xffff 

Quantity of Coils 2 Byte 1 to 2000(0x7D0) 

 

Response: 

Function code 1 Byte 0x01 

Byte count 1 Byte N 

Coil status n Byte n=N or N+1 

N=Quantity of outputs/8, if the reminder is different of zero N=N+1 

 

2- ox04(Read input registers) 

Request: 

Function code 1 Byte 0x04 

Starting address 2 Byte 0x0000 to 0xffff 

Quantity of input registers 2 Byte 0x0001 to 0x007D 

 

Response: 

Function code 1 Byte 0x04 

Byte count 1 Byte 2*N 

Coil status 2*N Byte  

N=Quantity of input registers 



 

3- ox05(write single coil) 

Request: 

Function code 1 Byte 0x05 

output address 2 Byte 0x0000 to 0xffff 

Output value 2 Byte 0x0000 or 0xff00 

 

Response: 

Function code 1 Byte 0x05 

output address 2 Byte 0x0000 to 0xffff 

Output value 2 Byte 0x0000 or 0xff00 

 

4- 0x0F(write multiple coils) 

Request: 

Function code 1 Byte 0x0F 

Starting address 2 Byte 0x0000 to 0xffff 

Quantity of outputs 2 Byte 0x0001 or 0x07B0 

Byte count 1 Byte N 

Output value N*1 Byte  

     N=Quantity of outputs/8,if the reminder is different of zero N=N+1 

Response: 

Function code 1 Byte 0x0F 



starting address 2 Byte 0x0000 to 0xffff 

Quantity of outputs 2 Byte 0x0001 or 0x07B0 

 

Error case 

Function code 1 Byte Function code +0x80 

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04 

 

Exception code: 

Function code error 0x01 

Output value error 0x03 

Output address error 0x02 

Can’t do request 0x04 

 


