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Ръководство описва софтуера MSDLNET3.02V3.02, който към настоящия момент служи за 
връзка  и събиране на  данни от  архиватори MS12A-за  аналогови величини във времето и 
MS12CNT –  за  архивиране  на  количество.  Документът  има  две  редакции,  като  в  тази  е 
акцентирано върху архивирането на количество и устройствата MS12CNT.
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I. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

MS DataLogger Network 3.02  е  съвременна  информационна  система  за 
събиране, обработка и архивиране на данни за различни величини, следени в реално 
време и определящи състоянието на сложни технологични процеси.

Системата е организирана като мрежова структура от тип обща шина, с главно 
устройство,  реализирано  чрез  персонален  компютър  и  подчинени  устройства  тип 
MS12А  или  MS12CNT,  с  буферни  памети  за  междинно  архивиране  на  данните. 
Наличието  на  памет  в  архивиращите  устройства  позволява  функционирането  на 
системата без да е необходима непрекъсната работа на персоналния компютър, който 
се използва за събиране на данните от подчинените устройства и съхраняването им 
организирани по устройства и дни.

Мрежовата  структура  и  поддържането  на  голям  брой  (софтуерно  до 
247)устройства свързани на шината, разположени на общо разстояние до 1 километър, 
позволява промяна на системата във всеки един момент от време според нарастващите 
нужди на потребителя.

MS DataLogger Network 3.02  осигурява  възможност  за  таблично  и  графично 
наблюдение на данните, създаване на файлове по избрана част от данните, създаване 
на файлове с изчисление на ефект на пастьоризация на консерви и конвертиране на 
данните в текстов формат за допълнителна обработка от друга програма.

II.ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Инсталирането на програмното осигуряване става от инсталационния диск, който 

получавате в комплект с устройствата по следния начин:
➢ Поставяте диска в съответното устройството на вашия компютър.
➢ Избирате  съответното  устройство  от  Windows Explorer и  стартирате  файла 

“setup.exe”.
➢ Следвайте указанията на инсталационата програма.
➢ След пълното завършване на инсталацията копирайте от инсталационния диск 

файла  „Msdlnet.ini“  в  работната  директория  на  програмата  (работната 
директория е C:\Program Files\MicroSyst DL Network 3.02, ако не сте избрали 
друга директория в процеса на инсталацията).

 III. СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖАТА И ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
➢ Поставят  се  устройствата  на  предварително  избраните  места,  като 

устройството  с  терминатор  на  шината  се  поставя  на  най-отдалеченото  от 
компютъра място (в края на линията).

➢ Устройствата  заедно  с  USB-RS485  конверторa  се  свързват  в  обща  шина 
според техническата схема на мрежата.

➢ Свързват се захранващите линии, според техническата схема на мрежата.
➢ Ако програмното осигуряване не е настроено от производителя според вашата 

конфигурация, необходимо е да извършите настройките, описани в  точката 
„КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ“.
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IV.СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата  обслужваща  MS DL Network 3.02  е  в  програмна  група  и  с  име 
MicroSyst DL Network 3.02. Стартирането на програмата се осъществява с двукратно 
натискане на левия бутон на мишката върху иконата на програмата. След скриване на 
заглавния прозорец, вие сте готови за работа със системата. 

Ако  стартирате  програмата  за  първи  път,  в  директорията  на  програмата  се 
създава  директория  “DEVICES”,  в  която  ще се  запазват  свалените  от  устройствата 
данни.  За всяко устройство се създава отделна под-директория с име “DEVxxxxx”, 
където xxxxx е номера на устройството по реда му на описание в конфигурациония 
файл.  При  добавяне  на  ново  устройство  в  конфигурациония  файл,  програмата 
автоматично му създава поддиректория.

V.РАБОТА С ПРОГРАМАТА
След зареждане на конфигурацията, програмата извежда основния прозорец. В 

горната част на прозореца е главното меню състоящо се от менютата на програмата и 
лентата с бутони за бърз достъп. 

5.1.Описание на главното меню на програмата:

а)  Меню “ФАЙЛ” - достъп до архивирани данни.

➢ “OТВОРИ АРХИВ” - извежда прозорец за избор на даннов файл. Могат да се 
избират  файлове  от  всички  устройства,  налични  в  архивната  директория  на 
компютъра.

➢ “ОТВОРИ ВЪНШЕН” - извежда се прозорец за избор на даннов файл, който е 
бил копиран или преместен  на друго място (например дискета).

➢ “КOНВЕРТИРАЙ В TXT” -  преобразуване на даннов файл в текстови файл. 
Извеждат се последователно два прозореца, за избор на даннов файл и име на 
новия текстови файл. Конвертиране в текстови файл може да се използва при 
последващ анализ на данните от друга програма.

➢ “ИЗХОД” - изход от програмата.

б) Меню  “КОМУНИКАЦИЯ” - достъп до устройствата.

➢ “OТВОРИ COM ПOРT”  -  отваряне/затваряне  на  порта  на  компютъра  за 
комуникация с устройствата.   При отваряне на порта,  пред името се появява 
маркер,  който  изчезва  при  повторен  избор  (порта  се  затваря).  При  отворен 
комуникационен порт, се разрешава достъпа до останалите команди от менюто.

➢ “ИЗТЕГЛИ  АРХИВИ”  -  вземане  на  данни  от  устройствата.  Извежда  се 
прозорец,  в  който  се  избира  от  кое  устройство  ще  се  вземат  данни  (виж 
“Прозорец  изтегляне  на  архиви”).  Не  се  препоръчва  изтеглянето  при 
стартиран архив – текущия се разделя на две – преди и след изтеглянето.
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➢ “МОМЕНТНИ  ПОКАЗАНИЯ”  -  директно  наблюдение  на  моментните 
стойности на отделните канали на устройства тип MS 12А / 12CNT. Извежда се 
прозорец, в който се избира кое устройство ще се наблюдава (виж “Прозорец 
моментни показания”).

➢ “НАСТРОЙКИ  НА  УСТРОЙСТВО”  -  конфигуриране  на  устройствата. 
Извежда се прозорец, в който се задават режима на работа на устройствата от 
мрежата (виж “Прозорец настройки на устройство”).

в) Меню “ПРОЗОРЦИ”

➢ “КАСКАДНИ ПРОЗОРЦИ” –  подрежда активните прозорци в ред, който 
улеснява работата на потребителя за бърз достъп

➢ “ПОДРЕДИ ПРОЗОРЦИТЕ” – подрежда активните прозорци, така че 
едновременно се наблюдават всички отворени и не минимизирани прозорци без 
да се припокриват помежду си.

➢ “ПОДРЕДИ ИКОНИТЕ” – подрежда минимизираните икони в долния край на 
главния прозорец.

г)  Меню “ПОМОЩ” 

➢ “ЗA DL Network 3.02” - извежда се прозорец с информация за програмата.
➢ “РЕГИСТРАЦИЯ” - регистриране на програмата. Извършва се еднократно при 

инсталиране  на  програмата  на  компютъра.  Извежда  се  прозорец,  в  който  е 
необходимо да въведете вашето име, името на фирмата и регистрациония код. 
(виж “Регистрация на програмата”).

5.2. Бутони за бърз достъп:

 
  Отваряне на прозореца за избор на даннов файл.

  Отваряне на външен архив.

   Конвертиране към текст – преобразуване на даннов файл в текстови.

  Отваряне/затваряне на СОМ порта. Еднократно кликване върху бутона, 
за да се активира (при отваряне на СОМ порта се показват другите два допълнителни 
бутона от лентата) или деактивира.

  Вземане  на  архиви  –  отваряне  на  прозореца  за  вземане  на  данни  от 
устройствата. Не е наличен при затворен порт за комуникация.
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  Моментн показания – отваряне на прозореца за директно наблюдение на 
устройства тип MS 12А / CNT. Не е наличен при затворен порт за комуникация.

   Смяна на табличен и графичен вид на данните

   Индикация/скриване на алармените нива

   Разпечатване на табличните данни или графиката

   Запис на табличните данни в текстов файл

   Премахване  на  увеличението  на  графиката,  ако  е  било  използвано 
преди това такова.

   Включване/изключване  на  режима  на  увеличение  на  област  от 
графиката. При включен режим, увеличение на част от графиката се осъществява с 
натискане на левия бутон на мишката върху желана стойност от графиката, задържане 
на бутона и “дърпане” на мишката. При достигане на крайна желана стойност, бутона 
се отпуска. Така селектираната област се увеличава.

   Извеждане/премахване на курсора от графиката. Курсорът позволява в 
долния ляв ъгъл на прозореца да се извеждат  координатите на точката от графиката 
върху, която е позициониран.  Той се движи по точки от избрана крива с бутоните 
наляво/надясно, а изборът на крива става чрез бутоните нагоре/надолу.

 Включване/изключване на режима за избор на област от графиката. При 
включен режим, избора се осъществява с натискане на левия бутон на мишката върху 
желана стойност  от  графиката,  задържане на бутона и “дърпане”  на  мишката.  При 
достигане на крайна желана стойност, бутона се отпуска. Така селектираната област се 
използва при създаване на файл по  потребителска селекция  или при изчисление на F 
ефект.
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5.3. Прозорец “Настройки на устройство”

В показания пример архиватор за количество тип MS12CNT стартира измерването при включване на 
външния ключ, като записва дата,  час, минута,  сек. Измерването спира при изключване на ключа,  когато се 
записват  постъпилото  количество,  средноаритметичните  стойности  на  температурата  и  PH. 
Средноаритметичните величини се изчисляват на база измервания на всеки 2 с, независимо от моментния разход. 
Въведените Старт и Стоп в случая не се използват, защото е отметнато 'Без автоматичен Старт/Стоп'. 

➢ Списък “УСТРОЙСТВО” - избира се кое устройство ще се настройва.
➢ Поле  “БЪРЗ ПЕРИОД” -  въвежда  се  стойността  за  бързия  период  на 

устроството (0...32000 секунди). Това е периода при изкл. външен ключ. 
➢ Поле  “БАВЕН ПЕРИОД” -  въвежда  се  стойността  за  бавния  период  на 

устройството (0...32000 секунди).Това е периода при вкл. външен ключ.
➢ Поле “СТАРТ СТОЙНОСТ” - избира се стойността на измерваната от първи 

канал величина,  при достигането на която започва архивиране.  Използва се 
при разрешена опция за Автоматичен Старт/Стоп. За архиваторите с броячен 
вход MS12CNT величината е в КОЛИЧЕСТВО/МИНУТА.

➢ Поле “СТОП СТОЙНОСТ” - избира се стойността на измерваната от първи 
канал  величина,  при  спадането  под  която  спира  архивирането.  При 
архиваторите MS12A (за архивиране на аналогови величини във времето), aко 
тази стойност е по-голяма от СТАРТ СТОЙНОСТ се превключва на логика 
‘охлаждане’ – архивът стартира при измерена величина по-малка от СТОП и 
спира при > от СТАРТ. Използва се при разрешена опция за  Автоматичен 
Старт/Стоп.   За  МS12CNT  (архивиране  на  количество)  величината  е  в 
КОЛИЧЕСТВО/МИНУТА, а ако Старт<Стоп се стартира архив при отчитане 
на  импулс  (на  канал1)  и  се  спира  при  липса  на  импулс  за  периода  на 
измерване.

7



➢ Поле  “КАHAЛИ” -  избират  се  каналите  за  архивиране  и  алармените 
стойности  на  каналите.  Архиваторът  MS12CNT  няма  аларма  по  канал1  и 
въведените в това поле стойности не се отчитат.

➢ Поле “КOНТРОЛ” - допълнителни настройки на устройството
➢ “AРХИВИ ПО ЕКСПЕРИМЕНТИ” –  ако  е  избрана  тази  опция,  даните 

снемани  от  устройсвото  се  записват  в  отделни  файлове  за  всеки  отчет. 
Обратно,  даните  от  един ден се  записват   в  един файл за  деня или ако са 
повече от един ден се в отделни файлове по дни. Тъй като архиваторите за 
количество MS12CNT създават файлове, съдържащи само 1 ред е логично (но 
не задължително) да се използва архив по дни, за да се групират в таблица.
При архив по дни в определени случаи, когато часовникът на компютъра се 
връща назад  (преход  към зимно часово  време  и  др.)  е  възможно един или 
повече архиви да се появят в отделни файлове, а не да се добавят в таблицата 
за деня.

➢ “БЕЗ АВТОМАТИЧЕН СТАРТ/СТОП” –  тази  опция  забранява/разрешава 
стартиране на архив по Канал1. Ако е избрана, архивът започва при подаден 
Старт  до  Стоп  (или  от  външния  ключ,  според  това  дали  е  разрешен).  В 
обратния  случай,  след  подаване  на  Старт,  устройството  започва  архив  при 
преминаване на стойността на Канал 1 над зададената Стартова стойност и 
продължава до  преминаването  под  стойността  за  Стоп,  като този цикъл се 
извършва  до  подаване  на  Стоп.  Ако  по  време  на  архивирането  бъде 
превключен  външния  ключ  (при  положение,  че  такъв  е  свързан  към 
устройството)  към  период  ≠0,  ще  стартира  нов  файл  с  указания  от  ключа 
период. При архиваторите MS12CNT с броячен вход, Старт и Стоп стойност 
са в дименсия КОЛИЧЕСТВО/МИНУТА.

➢ “РАЗРЕШЕН ВЪНШЕН КЛЮЧ” –  ако  е  избрана  тази  опция,  външният 
ключ става независим инициатор на архив. Един от периодите трябва да се 
зададе =0. Всяко превключване на външния ключ към период ≠0 стартира нов 
файл, а към период=0 спира архива,  ако не е стартиран и по канал 1.  При 
архиваторите  MS12CNT  в  момента  на  спиране  на  архива  се  записва 
натрупаното  количество,  средноаритметичните  величини  на  2-ри   и  3-ти 
канал(напр.ТЕМПЕРАТУРА, PH) и моментната стойност на 4-ти канал.

➢ Бутон  “ПРОЧЕТИ КЛЮЧА” -  прочитане  на  текущото  положение  на 
външния ключ. Ако не е опроводен се чете ‘бърз период’

➢ Бутон  “ИНИЦИАЛИЗИРАЙ” – запис на конфигурацията в устройството и 
на диска на компютъра. След извършване на записа, устройството е спряно. 
Натрупаните до момента в устройството  архиви се изтриват.

➢ Бутон  “СТАРT” -  активира устройството. В режими без автом.старт/стоп и 
без разрешен ключ е еквивалентно и на старт архив.

➢ Бутон  “СTOП” - дезактивиране на устройството.
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5.4. Прозорец “моментни показания”

От списъка  в  горната  част  на  прозореца  се  избира  устройството,  което  ще  се 
наблюдава. С бутон “СТАРТ ONLINE”  се осъществява връзката с устройството, и на 
4-те панела се извеждат текущите стойности на каналите. Бутона “СТАРТ ONLINE” 
се  преименува  в  “СТОП ONLINE” и  с  неговото  натискане  се  преустановява 
наблюдението  на  устройството.  Смяната  на  наблюдаваното  устройство  става  при 
преустановена връзка с предходното устройство.

На панела под списъка за избор на устройство, се извежда статуса на връзката с 
устройството  -  “НЯМА ВРЪЗКА” при  неусъществена  връзка  и  “СВЪРЗАН” при 
връзка с устройството.

За  устройства  MS12CNT  (броячен  вход  на  канал1)  се  виждат  моментните 
стойности на каналите (кан. 2 и 3 включително, въпреки, че те се записват в архива 
със средноаритметичните си стойности). 
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5.5.Прозорец “изтегляне на архиви”

Списък “АРХИВАТОРИ 12А” - избира се конкретното устройство, от което ще 
се събират дани.

“ИЗТЕГЛИ” -  стартира  събирането  на  данни  от  избраното  устройство.  При 
избрана  опция  “РЕСТАРТИРАНЕ”,  след  събирането  на  данните,  устройството  се 
запуска отново.

“ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ” - стартира събиране на данни от всички устройства.
Изтегляне  по  време на  архив не  е  желателно,  за  да  не  се  разделят  текущите 

измервания (при избрано Рестартиране) или се загубят измерванията след изтеглянето 
(при забранено Рестартиране)

5.6. Отваряне на архив

В прозореца, използвайки дървовидна структура се извеждат всички архивирани на 
диска  на  компютъра  данни,  разпределени  по  устройства.  Отделните  устройства  са 
обозначени със символа  .   Ако за дадено устройство има архивирани данни,  то 

вляво от него е изведен символа . При кликване с мишката върху този символ, той 

се променя на  и се извеждат архивираните данни за това устройство (обозначени 

със символа ). Изборът на файл става с двукратно кликване с мишката върху името 
на файла. Обратното скриване на даните да това устройство, става с кликване върху 
символа .

Ако е избрана опцията “ОБХВАТ”, то преди отварянето на избрания файл се 
извежда прозорец, в който се указват интервала от време и каналите на устройството, 
за извеждане на данните.
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5.7.Прозорец “Изобразяване на данни”

Табличен вид
Това е вида за изобразяване на даните, по подразбиране. В лявата колона се извежда 
времето на направения отчет, според регионалните настройки на системата, а в дясно 
данните от  каналите.

Данните в табличен вид са асоциирани със следното конекстно меню (извежда 
се при кликване върху таблицата с десен бутон):

➢ “Покажи графика”  –  показва  селектираните  данни  в 
графичен вид,  а  ако не са селектирани данни показва 
всички. Предназначен е основно за архиватори MS12A 
-на  аналогови  величини  във  времето.Данни  от 
таблицата се селектират по два начина. Селектиране на 
всички  данни  от  един  канал  -  осъществява  се  с 
еднократно кликване с левия бутон на мишката върху 
името  на  канала  (полето  най-горе  над  данните). 

Селектиране на част от данните от един канал - осъществява се с натискане на левия 
бутон на мишката върху първата желана стойност, задържане на бутона и “дърпане” 
на мишката надолу. При достигане на крайната желана стойност, бутона се отпуска. 
Селектираните данни се отличават от останалите с извеждането им със светли букви 
на тъмен фон.       

➢ “Алармени нива” – индикация/скриване на алармените нива. Тази команда не е 
налична за архиви снети с предишна версия на програмата. 

➢ “Разпечатай таблица” – разпечатване на табличните данни
➢ “Запис като текст” – запис на табличните данни в текстов файл
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➢ “Запиши селекцията...” –  запис  на  селектираните  данни  като  нов  файл  при 
запазване на формата на данните. За да е достъпна тази команда от менюто е 
необходимо преди това да са селектирани данни. 

➢ “Създай F-ефект файл...” –  Изчисление  на  ефекта  на  стерилизация  на 
консервите и запис на на резултатите в нов файл. За да е достъпна тази команда 
от  менюто  е  необходимо  преди  това  да  са  селектирани  данни  само  от  един 
канал. Командата е предназначена на архиватори MS12A (аналогови величини 
във времето),  да не се ползва за архиви от устройства MS12CNT (с броячен вход 
за натрупано количество)
Графичен вид

В графичен вид могат да бъдат представени всички 
или избраните от таблицата данни. Програмата предоставя 
възможности  за  увеличение  на  избран  участък  от 
графиката  и  за  директно  отчитане  на  стойностите  от 
графиката с помощта на курсор.

Данните  в  графичен  вид  са  асоциирани  със  следното 
конекстно меню (извежда се при кликване върху графиката 
с десен бутон):
➢ “Покажи таблица” – показване данни в табличен вид.

➢ “Разпечатай графика” – разпечатване на графиката
➢ “Покажи цялата графика” – премахване на увеличението на графиката, ако е 

било използвано преди това такова.
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➢ “Увеличение” – включване/изключване на режима на увеличение на област от 
графиката.  При  включен  режим, увеличение  на  част  от  графиката  се 
осъществява с натискане на левия бутон на мишката върху желана стойност от 
графиката,  задържане  на  бутона  и  “дърпане”  на  мишката.  При достигане  на 
крайна  желана  стойност,  бутона  се  пуска.  Така  селектираната  област  се 
увеличава.

➢ “Курсор”  –  извеждане/премахване  на  курсора  от  графиката. Курсорът 
позволява  в долния ляв ъгъл на  прозореца  да  се извеждат   координатите  на 
точката от графиката върху, която е позициониран. Той се движи по точки от 
избрана  крива  с  бутоните  наляво/надясно,  а  изборът  на  крива  става  чрез 
бутоните нагоре/надолу.

➢ “Избор на участък” –  включване/изключване на режима за избор на област от 
графиката.  При включен режим,  избор  се  осъществява  с  натискане  на  левия 
бутон на мишката върху желана стойност от графиката, задържане на бутона и 
“дърпане” на мишката, на ляво или на дясно, до достигане на крайна желана 
стойност, където бутона се отпуска.

➢ “Запиши селекцията...” –  запис  на  селектираните  данни като  нов  файл при 
запазване на на данните. За да е достъпна тази команда от менюто е необходимо 
преди  това  да  е  избран  участък  от  графиката.  Името  на  файла  се  състава 
автоматично  от  времето  на  първия  запис  на  избраните  данни,  името  на 
устройството,  името на канала и броя на избраните канали. Разширението на 
файловете е „dnu“. Визуализацията на така създадените файлове е възможна при 
отварянето му, като външен архив или чрез двукратно кликване върху него от 
Windows Explorer-а.  

➢ “Създай F-ефект файл...” –  Изчисление  на  ефекта  на  стерилизация  на 
консервите и запис на на резултатите в нов файл. За да е достъпна тази команда 
от менюто е необходимо преди това да е избран участък от графиката само на 
един канал. 

5.8. Меню “ДАННИ”

Представянето  на  данните  на  всеки  архив  е  асоциирано  в  главното  меню  на 
програмата с менюто “ДАННИ”, съдържащо следните команди:

➢ “ПОКАЖИ ТАБЛИЦА” и “ПОКАЖИ ГРАФИКА” -  смяна на табличен и 
графичен вид на данните. Аналогично на командите от контекстните менюта. 

➢

➢ “ГРАФИКА ИЗГЛЕД” – в това поле се намират следните команди:
• “ПОКАЖИ ЦЯЛАТА ГРАФИКА” – Премахване на увеличението на 

графиката, ако е било използвано преди това такова.
• “УВЕЛИЧЕНИЕ” – включване/изключване на режима на увеличение 

на област от графиката.
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• “КУРСОР” – при избиране на тази опция върху графиката се извежда 
курсор, а в долния ляв ъгъл на прозореца се извеждат  координатите 
на точката от графиката върху, която е позициониран курсора. Той се 
движи  по  точки  от  избрана  крива  с  бутоните  наляво/надясно,  а 
изборът на крива става чрез бутоните нагоре/надолу.

• “ИЗБОР НА УЧАСТЪК” –   включване/изключване  на  режима  за 
избор  на  област  от  графиката.  При  включен  режим,  избор  се 
осъществява  с  натискане  на  левия  бутон  на  мишката  върху желана 
стойност от графиката, задържане на бутона и “дърпане” на мишката, 
на ляво или на дясно, до достигане на крайна желана стойност, където 
бутона се отпуска.

• “КОПИРАЙ В КЛИПБОРДА” -  копира  графиката в клипборда.

➢ “АЛАРМЕНИ НИВА” – индикация/скриване на алармените нива
➢  “ЗАПИШИ КАТО ТЕКСТ”  -  запис  на  таблицата  в  текстови  файл. 

Използва  се  при  анализ  на  данните  от  друга  програма.  Аналогично  на 
конвертиране в текст.

➢ “РАЗПЕЧАТАЙ ТАБЛИЦА” - отпечатване на таблицата на принтер.
➢ “PАЗПЕЧАТАЙ ГРАФИКА” - отпечатване на графика на принтер.
➢ “ИНФО” - извежда информация за файла с данните.

5.9.Създаване на F-ефект файл

Изчисляване на F-ефект на стерилизация е възможно само ако софтуера е  
бил закупен с тази опция! Функцията да не се ползва при устройства от тип  
MS12CNT (с броячен вход, за архивиране на количества)

След избора на данните, за които да се изчисли F-ефекта и избора на команда за 
създаване на F-ефект файл е небходимо да се въведът някой данни. Въвеждането се 
извършва в няколко прозореца.

Прозорец “Особености”. Въвеждат се описателни характристики на продукта и 
процеса  на  стерилизация  (коментар  име,  опаковка,  тегло,  режим,  Fнеобходим)  и 
параметри участващи в изчислението на F-ефекта (pH, Z, Тначална – температура над 
която се изчислява F-ефекта). 

След потвърждение на за запис се извежда прозорец за избор на папка в която да 
се запише новосъздадения файл. Името на файла се състава автоматично от времето на 
първия  запис  на  избраните  данни,  името  на  устройството  и  името  на  канала. 
Разширението на файловете е „dnf“.

Визуализацията на  F-ефект файл е възможна при отварянето му, като външен 
архив или чрез двукратно кликване върху него от Windows Explorer-а.  
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VI.ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВА ТИП MS 12 CNT

6.1.Основни характеристики

➢ 1  броячен  канал  (натрупано  количество)  ,  2  аналогови  канала  за 
средноаритметични стойности (напр. средна температура и PH), 1 канал 
аналогова моментна стойност .

➢ Архивираща памет до 128К х 16 тип EEPROM с 1 000 000 цикъла на 
Изтриване/Запис.  Данните  се  записват  до изчерпване на  паметта  (без 
припокриване на стари файлове). Устройство с минимална памет може 
да запамети 800 архива, а такова с максимална  - 6400

➢ Вътрешен енергонезависим часовник за реално време, синхронизиращ 
се с часовника на персоналния компютър.

➢ Различни режими на стартиране на архива (6.2)
➢ Външен ключ за стартиране на процес на архивиране. 
➢ Връзка с персонален компютър по MODBUS RTU  RS485 
➢ Възможност за мониторинг на измерванията в реално време.
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Принцип на действие.

След като се активира устройството чрез  в прозореца 'Настройки 
на устройство', то има две възможни състояния:
1. Архивира – в работен брояч се натрупват отчетените на канал 1 импулси
2. Не архивира – броячът е нулиран

При  старт  на  архив  устройството  отваря  нов  файл  (във  вътрешната  си 
енергонезависима памет) и записва времето на старта (дата, час, минута, секунда). 
През периода на измерване се натрупват отчетите на канали 2 и 3, както и броят 
измервания,  за  да  може  да  се  изчислят  средноаритметичните  им  стойности  при 
прекъсване на файла.  В работен брояч  се натрупва броят  постъпили импулси на 
канал  1,  дели  се  на  коефициент-делител  (параметър,  серв.прозорец)  и  така 
получената стойност може да се наблюдава в 'моментни показания' и се записва във 
файла  с  прекратяването  на  архива.   Посредством  коефициента-делител  броят 
импулси се преобразува в желаната дименсия – напр. литри. При спиране на архива 
се записват измерените стойности. Така във файла има дата, час, минута, секунда и 
един  запис  с  натрупано  количество,  средна  температура,  средна  киселинност.  В 
табличен вид това представлява един ред от дневния архив. При изчисляването на 
средноаритметичните величини се използва НАТРУПАНА СУМА/БРОЙ ОТЧЕТИ. 
Това  означава,  че  изчислението  ще  е  точно  при  архивиране  само  по  време  на 
'прием', като моментния разход е постоянен.

6.2.Режими на работа.  

Активирането  на  устройството  става  чрез  бутон    в  прозореца 
‘настройки на устройството’ , а дезактивирането чрез  . При 
изтегляне на архив в компютъра устройството се спира и в зависимост от опцията 

 от прозореца ‘изтегляне на архиви’ се стартира отново, което е 
еквивалентно  на  бутон  ,   паметта  се  изчиства  и  впоследствие  се 
използва отначало. Изтегляне на данните при стартиран архив не е препоръчително, 
защото  би  разделило  текущия  запис.  След   устройството  работи  по 
следните възможни сценарии:

СТАРТ/СТОП ОТ КОМПЮТЪРА

В  този  режим  архивирането  стартира  при  кликване  на   в  прозореца 
‘настройки на устройството’ и продължава до  . Периодът на измерване 
(на аналоговите канали) съответства на положението на външния ключ. Ако някой от 

периодите   е =0, се използва другия. При превключване на 
ключа към период ≠0 по време на архив се прекратява стария файл, като натрупаното 
количество на канал1, средните стойности на канали 2 и 3 и моментната на канал4 се 
записват  в него.  Създава  се нов  файл с  дата,  час  и  т.н.   Липсата  на  външен ключ 
съответства на ‘бърз период’.
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СТАРТ/СТОП ОТ ВЪНШЕН КЛЮЧ  

При превключване на външния ключ към период > 0 се стартира нов файл, а 
към период = 0 записът се спира, натрупаното количество и средните стойности се 
записват . Трябва единият от двата периода (‘бърз’ или ‘бавен’) да е =0. Посредством 
параметъра  switchedgeenable се  указва  дали  да  чака  превключване  на  ключа  за  да 
започне записа след  (switchedgeenable =1) или да започне архива веднага, 
ако ключът е към период > 0  (switchedgeenable=0).

АВТОМАТИЧЕН СТАРТ/СТОП ПО КАНАЛ 1
В  този  режим  устройството  следи  нарастъка  на  измерената  на  първи  канал 

стойност и го сравнява с въведените   . Тези числа са във 
формат   КОЛИЧЕСТВО  /  МИНУТА.  На  всеки  такт  на  измерване  се  проверява 
натрупаното от предишния такт количество, нормира се към количество/минута и се 
сравнява  със  старт/стоп  стойностите.  В  някои  случаи  (1  импулс  за  повече  от  1 
измерване) може да се наложи да се увеличи периода на измерване. Архивът започва 
когато се надвиши Старт стойност и спира когато спадне под Стоп стойност ако 
Старт>Стоп.В другия случай, при Старт<Стоп архивът тръгва при каквото и да е 
натрупано между две  измервания количество и спира ако няма такова.  Т.е.  дори 1 
импулс стартира архив, който спира ако за периода на измерване няма импулс. При 
старт на архив количеството, натрупано от предишното измерване (което е критерий 
за старта) не се губи. Периодът на измерване  съответства на положението на външния 

ключ. Ако някой от периодите  е 0, се използва другия.  При 
превключване  на  ключа  към период  ≠0  по  време  на  архив  се  създава  нов  файл  с 
новоизбрания период. Липсата на външен ключ съответства на ‘бърз период’.

СТАРТ/СТОП ПО КАНАЛ 1 И ПО ВЪНШЕН  КЛЮЧ   

Този режим е аналогичен на предишния, като е разрешено и стартирането по 
ключ.  Трябва  единият  от  двата  периода  (‘бърз’  или  ‘бавен’)  да  е  0.  Така  има  две 
независими  събития,  които  могат  да  стартират  архивен  файл  –  външния  ключ  и 
измерената на първи канал величина. Архивът свършва, когато е спрян и от двете. 

Превишаването  на   стартира  архив.  Ако  по  време  на  този  архив 
външния  ключ  се  превключи  към  период  =  0,  това  няма  да  спре  архива  докато 

текущия разход на канал 1 не спадне под  .

Превключване на външния ключ към период ≠ 0 стартира нов архив.  Той ще 
спре при превключване към период =0, ако междувременно не е изпълнено условието 
за  старт  по  канал  1.  В  противен  случай  ще  продължи до  спадане  на  канал  1  под 

. Числата Старт и Стоп са в КОЛИЧЕСТВО / МИНУТА.
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6.3. Индикация на състоянието. Устройствата са снабдени с четири светодиода 
и зумер.

ЖЪЛТ СВЕТОДИОД N1     – свети при наличие на мрежово 
захранване, изгасен при захранване от акумулатора.

ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД N3 – свети при предаване на данни

ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД N4   - свети при приемане на данни

СЪСТОЯНИЕ
на архиватора

ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД N 2
<<==  1с   ===>>                   2                              3                              4                            5

АЛАРМA  по 
някой  от 
каналите 2,3,4

☼☼☼☼☼☼☼☼

 ♪  зумер
☼☼☼☼☼☼☼☼

♪
☼☼☼☼☼☼☼☼

♪
☼☼☼☼☼☼☼☼

♪
☼☼☼☼☼☼☼☼

♪
ПРЕПЪЛВАНЕ ☼--☼--☼--☼-- ☼--☼--☼--☼-- ☼--☼--☼--☼-- ☼--☼--☼--☼-- ☼--☼--☼--☼---

СПРЯЛ АРХИВ 
В ПОСЛ. 8К   

☼--☼--☼--☼ - - 
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ☼--☼--☼--☼ - - - 

АРХИВИРА  В 
ПОСЛЕДНИТЕ 
8К  думи 

☼ - - - - - - - - - - - ☼ - - - - - - - - - - - ☼ - - - - - - - - - - - ☼ - - - - - - - - - - - ☼ - - - - - - - - - - - 

АРХИВИРА ☼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ☼ - - - - - - - - - - - 

НЕ АРХИВИРА - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

6.4  Други особености

-  Теоретично  максималната  входна  честота  Fmax  =  1MHz,  но  в  съответствие  с 
конкретното  приложение  е  вграден  схемен  НЧ  филтър,  който  я  ограничава  до 
стойност,  отбелязана на стикера.  Това се прави за защита от шумове и преходни 
процеси  от  превключването  на  механични  контактни  системи,  източници  на  вх. 
сигнал. Стандартно Fmax=3kHz (t0=t1)- вход от електронен източник (валидно ако на 
стикера не е отбелязано друго) или 100Hz (t0=t1)- вход от механичен контакт, като са 
възможни и други за конкретен източник.

– Посредством  коефициент-делител  броят  импулси  се  преобразува  в  желаната 
дименсия – напр. в литри. Тази преобразувана стойност (напр. литри) е ограничена 
до  65000,  като  при  надхвърлянето  им  броячът  се  нулира,  във  файла  се  записва 
числото 65000, а отброяването продължава (за мах.2ms не се отчитат импулси). В 
тези случаи, в таблицата, като резултат ще има един (или повече , при многократно 
препълване) ред с количество 65000,  последван от един ред с натрупването след 
65000. Общо за архива трябва да се сумират. При препълване на брояча времената 
на  последователните  редове  от  един  архив  са  през  периода  на  измерване. 
Средноаритметичните стойности на канали 2 и 3 трябва да се считат от началото на 
архива, дори той да има повече редове, възникнали при препълване на брояча. 
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Забележка:  Софтуерът  за  PC,  който  приема  данните  от  устройството  съдържа 
коефициенти за нормиране стойностите на всеки от каналите, включително и 1-ви 
(броячен).  Обикновено  за  първи  канал  коефициентът  e  =1,  т.е.  параметри 
Poly11,12,13,14,16=0;  Poly15=1.  Така  преобразуването  БРОЙ  ИМПУЛСИ   ==>> 
КОЛИЧЕСТВО  (напр.ЛИТРИ)  се  извършва  изцяло  в  устройството  MS12CNT 
посредством неговия коефициент-делител (реално число). Ако все пак в PC се прави 
вторично  преобразуване  (напр.  Х  0,001  за  показание  в  М3),  това  не  променя 
границата за един ред в таблицата от  65000 литра, а само я представя като 65,000 
М3.

– В прозорец “Моментни показания” се виждат текущите, а не средноаритметичните 
стойности на канали 2 и 3. 

–  На всяко измерване (напр. ако периодът е 2с.- значи през 2с.),   съдържанието на 
работния брояч, натрупаните суми на канали 2 и 3, както и броят измервания се 
записват  в  отделна  енергонезависима  памет  (не  в  отворения  файл)  с  цел 
възстановяване  при  аварийно  отпадане  на  захранването.  Независимо  от  това, 
спиране на захранването по време на архив е крайно нежелателно, защото ще бъдат 
пропуснати входните импулси докато устройството е незахранено. При включване 
ще  бъде  отворен  нов  архив  с  текущия  час,  натрупаното  преди  спиране  на 
захранването количество, средноаритметична температура,киселинност (канали 2 и 
3) и тек. стойност на канал 4.. След това този архив ще бъде спрян и ако е налице 
условие за старт (напр. от външния ключ) ще се създаде следващ архив, където ще 
са  количеството  и  средноаритметичните  величини  от  този  момент  нататък.  Като 
цяло, при загуба на захранване, ако няма входни импулси докато е незахранен, не се 
губи  количество,  с  изключение  на  възможното  натрупване  в  рамките  на  един 
период на измерване, но архивът се разцепва на две части и се изменя записаното 
време  на  старт.  Спиране  на  захранването  при  спрял  архив  не  е  проблем. 
Стационарните архивиращи системи съдържат автономно захранване, но мобилните 
устройства не трябва да се изключват по време на архив. 

– Времето  за  реакцията  спрямо  входа  за  старт/стоп  на  архив  варира  от  стотици 
микросекунди при липса на обмен на данни между PC и устройството до десетки 
милисекунди  в  обратния  случай  (напр.  в  режим  моментни  показания)    .  Това 
означава, че при старт е възможно да бъдат отчетени импулси настъпили с времето 
за реакция по-рано, а при стоп – по-късно.

– При режим на старт/стоп от външен ключ броячът вграден в устройството отчита 
непрекъснато, като при спрял архив се нулира на интервали от порядъка на хилядни 
от секундата. В режим на автоматичен старт/стоп  нулирането става на всеки период 
на  измерване  (т.е.  през  секунди)  с  цел  проверка  натрупаното  количество  и 
евентуален старт на архив ако се надвиши Старт стойност. В прозореца 'Моментни 
показания'  това  може  да  се  види  като  минимално  натрупване,  последвано  от 
нулиране (при спрял архив и моментен разход, недостатъчен да го стартира). Този 
ефект е без значение за архива.
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VII. КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

Системните параметри на програмата и мрежата се намират в конфигурациония 
файл  MSDLNET.INI разположен  в  същата  директория,  където  е  инсталирана 
програмата. Конфигурационият файл е разделен на няколко блока.

7.1. Секция [GENERAL]

Записана е версията на конфигурациония файл. Да не се променя !
7.2. Секция [SYSTEM]

НАИМЕНОВА-
НИЕ

ОПИСАНИЕ СТОЙНОСТИ

devices Общи брой  на устройства в мрежата Според броя устройства
commport Номер на комуникациония порт на компютъра. 

Ако системата се свързва през конвертор USB-
RS485 преди всичко трябва да бъде инсталиран 
драйвер, който представя конвертора като COM 
порт.

Според конфигурацията на 
компютъра

bitperseconds Указва скорост на комуникацията на PC. Тази на 
устройствата се променя в сервизния прозорец. 
Двете трябва да си съответстват.  Към момента 
на  създаването  на  текущата  версия,  RS232/485 
конвертора поддържа само 9600bps.  

9600; 19200; 38400;  57600 
bps

onlineperiod Период на опресняване на OnLine в секунди. Минимум 1.5 секунди.
bulgarian Разрешение за съобщения на български език. 0  -  съобщения  на 

Английски език.
1 - съобщения на Българси 
език.

rsretrydelay TimeOut  при  комуникация.  След  10  такива 
периода се извежда съобщ. за грешка ако няма 
връзка с у-во.

500 – 32000 ms

7.3. Секция [DEVICE]
Описват се последователно номер на устройство = име на устройство, във 

вида: devХХХХХ=ИМЕ_НА_УСТРОЙСТВО
където  ХХХХХ е  номер  на  устройство  (  00001,  00002  и  т.н.),  а 

ИМЕ_НА_УСТРОЙСТВО  е произволно име до 20 символа. Може да има максимум 
247 устройства в една мрежа.

7.4. Секции [DEVxxxxx] 
Описват  се  за  всяко  едно  устройство  в  мрежата,  като  xxxxx в  заглавието  на 

секцията определя номера на устройството, според зададените в секция [DEVICE].
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ИМЕ ОПИСАНИЕ СТОЙНОСТИ
type Тип на устройството 12А
netaddress Мрежов адрес на устройството 1-247 зададен от производителя
hiperiod Бърз период на архивиране Настройсва се в програмата
loperiod Бавен период на архивиране Настройсва се от програмата
chenable Разрешени канали Настройва се от програмата.
switch Разрешен или забранен ключ Настройва се от програмата
hardwarech Хардуерно включени канали 1 ÷ 4 , според производителя
poly11 Полиномни коефициенти за 

линеаризация на Канал 1
Коефициент пред Х^5 

poly12 Коефициент пред Х^4
poly13 Коефициент пред Х^3
poly14 Коефициент пред Х^2
poly15 Коефициент пред Х^1
poly16 Коефициент пред Х^0
poly21 Полиномни коефициенти за 

линеаризация на Канал 2
Коефициент пред Х^5

poly22 Коефициент пред Х^4
poly23 Коефициент пред Х^3
poly24 Коефициент пред Х^2
poly25 Коефициент пред Х^1
poly26 Коефициент пред Х^0
poly31 Полиномни коефициенти за 

линеаризация на Канал 3
Коефициент пред Х^5

poly32 Коефициент пред Х^4
poly33 Коефициент пред Х^3
poly34 Коефициент пред Х^2
poly35 Коефициент пред Х^1
poly36 Коефициент пред Х^0
poly51 Полиномни коефициенти за 

линеаризация на Канал 4
Коефициент пред Х^5

poly52 Коефициент пред Х^4
poly53 Коефициент пред Х^3
poly54 Коефициент пред Х^2
poly55 Коефициент пред Х^1
poly56 Коефициент пред Х^0
chname1 Име на Канал 1 Произволно име до 10 символа.
chname2 Име на Канал 2 Произволно име до 10 символа.
chname3 Име на Канал 3 Произволно име до 10 символа.
chname5 Име на Канал 4 Произволно име до 10 символа.
minch1 Минимална дисплейвана 

стойност за Канал 1
Според величината. При 
архиватори MS12CNT се задава 0

maxch1 Максимална дисплейвана 
стойност за Канал 1

Според  величината.  При 
архиватори  MS12CNT  се  задава 
стойност,  надхвърляща 
възможностите  на  брояча  в 
устройството (65000 единици при 
полиномни  коеф. 
Poly11,12,13,14,16=0, Poly15=1)
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ИМЕ ОПИСАНИЕ СТОЙНОСТИ
minch2 Минимална дисплейвана 

стойност за Канал 2
Според величината

maxch2 Максимална дисплейвана 
стойност за Канал 2

Според величината

minch3 Минимална дисплейвана 
стойност за Канал 3

Според величината

maxch3 Максимална дисплейвана 
стойност за Канал 3

Според величината

minch4 Минимална дисплейвана 
стойност за Канал 4

Според величината, еднаква с 
minch5

maxch4 Максимална дисплейвана 
стойност за Канал 4

Според величината, еднаква с 
maxch5

minch5 Минимална дисплейвана 
стойност за Канал 4

Според величината, еднаква с 
minch4

maxch5 Максимална дисплейвана 
стойност за Канал 4

Според величината, еднаква с 
maxch4

expcoeff1 Експоненциален коефициент на 
филтъра на Канал 1

0.20 ÷ 1.00. При MS12CNT се 
задава 1

expcoeff2 Експоненциален коефициент на 
филтъра на Канал 2

0.20 ÷ 1.00

expcoeff3 Експоненциален коефициент на 
филтъра на Канал 3

0.20 ÷ 1.00

expcoeff4 Експоненциален коефициент на 
филтъра на Канал 4

0.20 ÷ 1.00, еднакъв с expcoeff5

expcoeff5 Експоненциален коефициент на 
филтъра на Канал 4

0.20 ÷ 1, еднакъв с expcoeff4

dpoint1 Закръгление
 на   величината на Канал 1

Формати 0, 0.0, 0.00

dpoint2 Закръгление
 на   величината на Канал 2

Формати 0, 0.0, 0.00

dpoint3 Закръгление
 на   величината на Канал 3

Формати 0, 0.0, 0.00

dpoint4 Закръгление
 на   величината на Канал 4

Формати 0, 0.0, 0.00,
еднакъв с dpoint5

dpoint5 Закръгление
 на   величината на Канал 4

Формати 0, 0.0, 0.00,
еднакъв с dpoint4

adcstartvalue Стартова стойност на Канал 1 за 
АС/С функцията

Настройват се от програмата

adcstopvalue Стопова стойност на Канал 1 за 
АС/С функцията

Настройсват се от програмата

experimentssav
e

Запис на даните по 
експерименти или по дни

Настройсват се от програмата

disableautostar
t

Забрана или разрешение на 
АС/С функцията.

Настройсват се от програмата

measurenoarch
ive

Измерване между архивите

measurewhendis
able

Измерване при дезактивирано у-
во
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ИМЕ ОПИСАНИЕ СТОЙНОСТИ
switchedgeenab
le

Изчакване на превключване на 
ключа при старт.

0 – стартира по състояние на 
ключа 

1 – стартира при превключване 
към акт. състояние на ключа

premeasure Активиране на аналоговата част 
Х сек. преди измерването. Не 
трябва да се задава по-голям от 
периода на архивиране. 

0 – не спира аналоговата част

1-254  –  мери  на  съответната 
секунда  след  активиране  на 
ан.част 

minalarmch1 Долна алармена стойност на 
Канал 1

Настройва се от програмата.

maxalarmch1 Горна алармена стойност на 
Канал 1

Настройва се от програмата.

minalarmch2 Долна алармена стойност на 
Канал 2

Настройва се от програмата.

maxalarmch2 Горна алармена стойност на 
Канал 2

Настройва се от програмата.

minalarmch3 Долна алармена стойност на 
Канал 3

Настройва се от програмата.

maxalarmch3 Горна алармена стойност на 
Канал 3

Настройва се от програмата.

minalarmch5 Долна алармена стойност на 
Канал 4

Настройва се от програмата.

maxalarmch5 Горна алармена стойност на 
Канал 4

Настройва се от програмата.

Описаните по-горе полиномни коефициенти преобразуват числата приети от PC в 
съотв. величини (напр. TºC). Това се извършва в PC. Отделно в устройствата има 
други такива коефициенти, които нормират измерените стойности (напр.  вход 4-
20mA  ==>>  изх.  100-4000)  и  задават  съотношението  импулса/количество. 
Посредством тях се цели взаимозаменяемост на устройствата. Те са настроени от 
производителя  (имп/количество=1  или  конкретно  за  определен  източник),  а  при 
нужда  от  промяна  се  ползва   отделно  приложение  от  папката  Utils  в 
инсталационното CD. Повече указания в Utils/ReadMe.pdf .
Аналоговите входове на архиваторите са с обхват 4-20mA (ако на стикера не е озн. друго). 

Фабрично устройствата са настроени 0-100% от обхвата (4-20) да отговарят на изход 100-4000.

Примерни настройки на коефициентите във файла .ini за канал 2:

Обхват
(на източника на 
аналогов сигнал)

Poly21 Poly22 Poly23 Poly24 Poly25 Poly26

0 ÷ 100 0 0 0 0 0,025641 -2,5641

-50 ÷ 50 0 0 0 0 0,025641 -52,5641

X ÷ Y 0 0 0 0 ( Y – X ) / 3900 (40*X – Y)/39
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VIII.РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

След инсталирането на програмата на компютъра, до нейната регистрация във 
фирмата производител, вие няма да можете да осъществявате връзка с устройствата в 
мрежата, и имате достъп само до менюто за работа с файлове. 

➢ За да работите пълноценно с програмата, тя трябва да бъде регистрирана във 
фирмата производител. Това става по следния начин:

➢ От меню “ПОМОЩ” избирате “РЕГИСТРАЦИЯ”
➢ Появява се диалогов прозорец, в който се извежда идентификационния номер на 

вашия  компютър  и  полета  за  въвеждане  на  вашето  име  и  името  на  вашата 
фирма.

➢ Обаждате се в фирмата производител и съобщавате идентификационния номер 
на вашата система.

➢ Получавате код, който въвеждате в полето за регистрационен номер, въвеждате 
вашето име и името на вашата фирма (ако вече не сте го направили) и натискате 
бутон “РЕГИСТРАЦИЯ”. 
Вие можете да регистрирате програмата на толкова компютъра, за колкото сте 

получили право при закупуване на системата. Допуска се допълнително инсталиране, 
с разрешение на фирмата производител.

ЗА  ПОВЕЧЕ  ИНФОРМАЦИЯ,  ОТНОСНО  РАБОТАТА  С 
MS DL NETWORK 3.02  МОЖЕТЕ  ДА  СЕ  ОБЪРНЕТЕ  КЪМ  ВАШИЯ 
ДОСТАВЧИК.
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СЕРВИЗЕН ПРОЗОРЕЦ
Предоставя възможност за ръчен запис/четене в паметта на архиваторите.  Предназначен е за 

употреба само от сервизен специалист ! Некомпетентната намеса води до неработоспособност 
на изделието! Необходимите настройки са извършени от производителя!

Скоростта на комуникацията се определя чрез broadcast  запис в int.EEPROM на адрес HEX 10 на съответната константа
BodRate 9600 - HEX  0016 ;    BD 19200 - HEX  000B ;       BD 38400 - HEX 0005;       BD 57600 – HEX 0003

Всяка друга стойност предизвиква автоматичен запис на HEX 16  -BD9600

Три секунди след инициализацията при захранване устройствaтa работят на 9600 bps. Така при деградиране на линията, за 
да се остави мрежата в този режим трябва да се извършва запис на BD9600 например през 1 с. в режим broadcast ,  да се 
включи захранването и  да се остави така за повече от 8 сек.  Например при rsretrydelay=1000, след натискането на

  ще последват 10 опита за запис през 1 с. Скоростта от страна на компютъра трябва предварително да 
се определи в bitperseconds= 9600. 

MODBUS aдресът на устройството се записва в  int.EEPROM на адрес HEX 0. Ако бъде засечена стойност 0 или >247 се 
записва автоматично 247 (тази проверка се прави от устройството).

Адрес   на устройство =  0 е  broadcast. При използването му командите се изпълняват от всички  на линията,  без да се 
изпраща  отговор,  т.е  нормално  е  съобщението  ,  като 
независимо от него записът може да е успешен.
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MODBUS АДРЕС 

Скорост на комуникацията:
9600 bps  -00 16 

16

19200 bps –00 0B
 16

38400 bps –00 05 
16

57600 bps –00 03 
16

Клетка за контрол на паметта. 
Записва се автоматично от у-
вото. При идентифицирана 
памет първата цифра е А

16.
 

Втората цифра показва типа и 
броя на паметите:
0-3  =  1-4 х 256 Kbit
4-7  =  1-4 x 512 Kbit

Клетка 7e - Тип устройство

FF – преди 2008 г. Недефинирано.
00 – архиватор MS12A
01 – архиватор MS12CNT

клетка 7f - версия
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България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519 , 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.  m  icrosyst.net     e-mail: info@  m  icrosyst.net  
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	Ръководство описва софтуера MSDLNET3.02V3.02, който към настоящия момент служи за връзка и събиране на данни от архиватори MS12A-за аналогови величини във времето и MS12CNT – за архивиране на количество. Документът има две редакции, като в тази е акцентирано върху архивирането на количество и устройствата MS12CNT.

