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Diagnostický software M-Bus Diag
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3 Úvod

Software „M-Bus Diag“ je určen pro diagnostiku sběrnice „M-Bus“.
Po připojení k HW převodníku sběrnice „M-Bus“, umožňuje vysílání zpráv na sběrnici a
zjišťování připojených zařízení.
U jednotlivých zařízení na sběrnici „M-Bus“ pak vyčte datovou zprávu a zobrazí datové
objekty v ní obsažené.
Umožňuje vyhledávat jednotlivá zařízení podle primární nebo sekundární adresy.
Vyhledání podle sekundární adresy umožňuje vyhledání zařízení s nenastavenou primární
adresou.
Jestliže je na sběrnici připojenou pouze jedno zařízení, lze ho vyhledat pomocí všeobecné
„broadcast“ zprávy.
Pomocí tohoto SW nástroje lze uvádět do provozu zařízení na sběrnici „M-Bus“.
Software umožňuje připojení převodníků RS232/M-Bus nebo Ethernet/M-Bus.
Na lince Ethernet komunikuje pomocí transportního protokolu TCP nebo UDP.
Umožňuje doplňovat aplikaci o dodatečné moduly (DLL knihovny), pro obsluhu zařízení
s dodatečnými funkcemi proti standardu.

3.1 Požadavky na PC
Software „M-Bus Diag“ je určen pro běh na PC, vybavených operačním systémem Windows 10.
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4 Pracovní plocha

Pracovní plocha je rozdělena na několik oblastí:
a) Nabídka funkcí
b) Nástrojová lišta
c) Strom funkcí
d) Panel parametrů
e) Datové okno
f) Stavový řádek
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4.1 Nabídka funkcí
Komunikace
Sériová linka
UDP linka
TCP linka
Konec

zobrazí zadávací pole pro volbu vlastností sériové linky.
zobrazí zadávací pole pro volbu vlastností ethernetové komunikace
prostřednictvím transportní vrstvy UDP.
zobrazí zadávací pole pro volbu vlastností ethernetové komunikace
prostřednictvím transportní vrstvy TCP.
Ukončí aplikaci „M-Bus Diag“.

M-Bus
Formát zobrazení dat
zobrazí zadávací pole pro volbu formátu, ve kterém se zobrazí data
vyčtená ze sběrnice M-Bus nebo stavové hlášky.
Hledej
zobrazí zadávací pole pro volbu vyhledávání zařízení na sběrnici M-Bus.
Vlastnosti
zobrazí zadávací pole pro nastavení vlastností zařízení na lince a vlastností
samotné komunikační linky.
Pokročilé
umožní sestavení vlastní zprávy pro vyslání na sběrnici M-Bus.
Data
Smaž
Načti

Ulož

Složka

smaže obsah datového okna.
načte obsah datového okno z diskového souboru. Umožní volbu formátu (TXT,
XML). Nabízené formáty pro načtení, jsou závislé od aktuálně nastaveného
„Formát zobrazení dat“. Jestliže je navoleno zobrazení „formou tabulky“, je
nabízen formát XML. Jestliže je navoleno zobrazení „formou textu“, je nabízen
formát TXT. V této verzi není zatím umožněno zpětné načítání z formátu JSON a
CSV.
uloží obsah datového okno do diskového souboru. Umožní volbu formátu souboru
(TXT, XML, JSON, CSV).
Nabízené formáty pro uložení, jsou závislé od aktuálně nastaveného „Formát
zobrazení dat“. Jestliže je navoleno zobrazení „formou tabulky“, je nabízen formát
XML, JSON nebo CSV. Jestliže je navoleno zobrazení „formou textu“, je nabízen
formát TXT.
otevře složku, do které se ukládají předchozí soubory.

Jazyk
Umožní volbu jazyka aplikace, mezi češtinou a angličtinou.
Nápověda
Nápověda PDF zobrazí nápovědu, kterou právě čtete, ve formátu PDF.
O aplikaci
zobrazí okno s údaji o aplikaci, verzi a autorovi.
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4.2 Nástrojová lišta
Zobrazí zadávací pole pro volbu vlastností komunikační linky. Obdoba „Sériová
linka“, „UDP linka“ nebo „TCP linka“ v nabídce „Komunikace“.
Zobrazí zadávací pole pro volbu vyhledávání zařízení na sběrnici M-Bus. Obdoba
„Hledej“ v nabídce „M-Bus“.
Skryje / zobrazuje panel „Strom funkcí“.
Skryje / zobrazuje panel „Panel parametrů“.
Smaže obsah datového okna. Obdoba „Smaž“ v nabídce „Data“.
Otevře (dříve uložený) soubor z disku a zobrazí jeho obsah v „Datovém oknu“.
Uloží na disk obsah „Datového okna“. Umožní volbu formátu (TXT, XML, JSON, CSV).
Obdoba „Ulož“ v nabídce „Data“.
Otevře složku na disku, kde se ukládají datové soubory. Obdoba „Složka“ v nabídce
„Data“.
Zobrazí načtená data v internetovém prohlížeči. Z něj se mohou vytisknout.
Umožní volbu jazyka aplikace, mezi češtinou a angličtinou.
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4.3 Strom funkcí
Komunikace
( Obdoba z „Nabídka funkcí“ )
Sériová linka
zobrazí zadávací pole pro volbu vlastností sériové linky.
UDP linka
zobrazí zadávací pole pro volbu vlastností ethernetové komunikace
prostřednictvím transportní vrstvy UDP.
TCP linka
zobrazí zadávací pole pro volbu vlastností ethernetové komunikace
prostřednictvím transportní vrstvy UDP.
Formát zobrazených dat
( Obdoba z „Nabídka funkcí“ )
zobrazí zadávací pole pro volbu formátu, ve kterém se zobrazí data vyčtená ze
sběrnice M-Bus nebo stavové hlášky.
M-Bus
( Obdoba z „Nabídka funkcí“ )
Hledej
zobrazí zadávací pole pro volbu vyhledávání zařízení na sběrnici M-Bus.
Vlastnosti
zobrazí zadávací pole pro nastavení vlastností zařízení na lince a vlastností
samotné komunikační linky.
Pokročilé
umožní sestavení vlastní zprávy pro vyslání na sběrnici M-Bus.
PlugIn moduly
Zde so zobrazí dodatečné moduly, doplněné do aplikace (DLL knihovny, plug-in moduly).
Slouží pro speciální obsluhu určitých zařízení.
Moduly se doplňují, do aplikace, prostým nakopírováním do příslušné složky. Viz příloha na závěr
tohoto dokumentu.
V době psaní této příručky, byly k dispozici následující moduly:
„Siemens RVD 2xx“
umožňuje přepínat skupinu dat pro zařízení „Siemens RVD 234, 245, 255 a
265“.
„Siemens Ultraheat“
umožňuje volbu „krátké“ a „dlouhé“ zprávy.
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4.4 Panel parametrů
4.4.1

Komunikace
Zde se otvírá / zavírá komunikační linka.
Nejdříve se nastaví komunikační parametry a po té se stiskne „Otevřít“.
Po stisku „Zavřít“ se komunikace ukončí. Teprve potom je možné otevřít jinou komunikační linku.
Po stisku „Přednast.“ Dojde k nastavení před vybraných (typických) parametrů. Ty pak může měnit.

Sériová komunikace:
Po stisku „Najdi COM“ se do roletové nabídky doplní
seznam sériových linek, které jsou dostupné na používaném
PC. V případě nedostupné žádné sériové linky bude seznam
obsahovat pouze „nedostupný“.
„Rychlost“ (baud), „Parita“, „Data“ (počet datových bitů),
„Stop“ (počet stop bitů), „Řízení“ jsou parametry sériové
linky.
„Time-out“ je prodleva, po kterou se čeká přijetí odpovědi
po vyslání výzvy.
„Prodleva“ je doba před vysláním další výzvy.

Ethernetová komunikace (UDP nebo TCP):
„Host“ je IP adresa nebo doménové jméno převodníku
Ethernet/M-Bus.
„Port“ je číslo portu otevřené na převodníku (1 – 65535).
Význam „Time-out“ a „Prodleva“ je obdobný jako u sériové
linky.
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Na všech třech panelech, „Serial“, „UDP“ a „TCP“, je možné
stisknout tlačítko „Zobrazit detaily“.
Zobrazí se panel se systémovými parametry komunikační
linky.
Je zde možné také parametry měnit.

4.4.2

Formát zobrazených dat
Zde se určuje formát zobrazování v „Datovém okně“.
Volbou „typ zařízení a veličiny“ vyberete zobrazení formou
tabulky.
Ostatními volbami vyberete zobrazování formou textového
výpisu.
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Ukázka zobrazení formou tabulky „typ zařízení a veličiny“:

Ukázka zobrazení formou textového výpisu „detail M-Bus zprávy“:
-->
--------------------------------------------------------------M-Bus zpráva :
000: 10 .. start znak
001: 7B .. Master->Slave, REQ_UD2 Požadavek na běžná data (Class 2), FCB=True, FCV=True, F0-3=11
002: 02 .. M-Bus adresa = 2
003: 7D .. kontrolní součet
004: 16 .. koncový znak
--------------------------------------------------------------<---------------------------------------------------------------M-Bus zpráva :
Obálka zprávy
000: 68 25 25 68 .. 0x25=37 .. Délka zprávy = 43
Hlavička
004: 08 .. Slave->Master, RSP_UD Odeslání dat do řídicí zařízení, ACD=False, DFC=False, F0-3=8
005: 02 .. M-Bus adresa = 2
006: 72 .. Odezva s proměnným formátem rámce. Formát dat 'malý indian'.
Data - pevná část
007: 52 03 09 06 A3 4D 46 07 2A 04 00 00
Výrobní číslo = 6090352
Výrobce-zkratka = SMC
Výrobce-jméno = Siemens Building Technologies
Verze SW = (0x46) .. 70
Médium = (0x07) .. Voda
Čítač přístupů = 42
Status = (0x04) .. Bez chyby, Pokles napětí, Není trvalá chyba, Není dočasná chyba
Data - záznamy
( posun:záznam: DIV VIF | hodnota =
019:000: 0C 14 | 01 03 00 00 =
025:001: 42 6C | 7F 2C = int16
029:002: 4C 14 | 00 03 00 00 =
035:003: 0C 78 | 52 03 09 06 =

typ | fyz. jednotka | popis )
bcd8 | 301 * 0,01 = 3,01 m3 | Objem
| 31.12.2019 datum | Časový okamžik
bcd8 | 300 * 0,01 = 3 m3 | Objem
bcd8 | 6090352 | Identifikační čís.

041: 13 .. kontrolní součet
042: 16 .. koncový znak
---------------------------------------------------------------
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Ukázka zobrazení formou textového výpisu „po znacích“:
--> délka=5 ( 10 7B 02 7D 16 )
<-- délka=43 ( 68 25 25 68 08 02 72 52 03 09 06 A3 4D 46 07 9E 04 00 00 0C 14 27 00 00 00 42 6C DF 1C 4C 14
11 00 00 00 0C 78 52 03 09 06 08 16 )

Ukázka zobrazení formou textového výpisu „typ zařízení“:
--> REQ_UD2, M-Bus adresa = 2
<---------------------------------------------------------------M-Bus zpráva :
RSP_UD, M-Bus adresa = 2
Výrobce-zkratka = SMC
Výrobce-jméno = Siemens Building Technologies
Výrobní číslo = 6090352
Verze SW = 70
Médium = Voda
---------------------------------------------------------------

Ukázka zobrazení formou textového výpisu „veličiny“:
--> REQ_UD2, M-Bus adresa = 2
<---------------------------------------------------------------M-Bus zpráva :
RSP_UD, M-Bus adresa = 2
Data - pevná část
Výrobní číslo = 6090352
Výrobce-zkratka = SMC
Výrobce-jméno = Siemens Building Technologies
Verze SW = 70
Médium = Voda
Čítač přístupů = 161
Status = Bez chyby, Pokles napětí, Není trvalá chyba, Není dočasná chyba
Data - záznamy
( záznam: hodnota | fyz. jednotka | popis )
000: 0,27 | m3 | Objem
001: 31.12.2014 | datum | Časový okamžik
002: 0,11 | m3 | Objem
003: 6090352 | | Identifikační čís.
---------------------------------------------------------------
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4.4.3

M-Bus
Z následujících panelů se odesílají zprávy protokolu M-Bus, na komunikační linku.
Hledej
Z tohoto panelu se odesílají zprávy pro vyhledání jednoho, či více zařízení.
Při standardním provozu má každé zařízení přidělenu jedinečnou primární adresu. Toto je cílový
stav.
Často se ale stává, že dojde k montáži zařízení ještě dříve než je (jsou) nastavena. Pak se může
stát, že více zařízení může mít nastavenu shodnou adresu, ještě z výroby.
V tom případě využijeme vyhledávání podle sekundární adresy, která je jedinečná. Z odpovědi
vyčteme aktuálně nastavenou primární a sekundární adresu. Takto vyhledanému zařízení je pak
možné nastavit korektní primární adresu, dle projektové dokumentace.
Může nastat také případ, že je potřeba oživit zařízení, ke kterému se můžeme připojit přímo. Tedy
máme zaručeno, že je na sběrnici M-Bus pouze jedno zařízení. Pak můžeme využít volbu „Jedno
zařízení na sběrnici“, která vysílá zprávu s všeobecnou „broadcast“ adresu. Z odpovědi vyčteme
aktuálně nastavenou primární a sekundární adresu.
Nejdříve ukážeme vyhledávání podle primární adresy.
V ukázce je nastaven plný rozsah adres, tedy od 0 do
250.
Doba, kterou vyhledávání zabere je dána parametry
„Prodleva“ a „Time-out“, zadanými při otvírání
komunikační linky. Jestliže odpovídají všechny stanic
z rozsahu, nedochází k „timeoutům“. Pak je doba dána
pouze prodlevou mezi zprávami.
Při přílišném zkrácení této prodlevy, nestačí některá
zařízení odpovědět, ač jsou plně funkční a správně
nakonfigurovány.
Není zatržena volba „Jedno zařízení na sběrnici“, takže
se budou vysílat postupně zprávy na jednotlivé adresy z rozsahu.
Standardně se vysílá pouze zpráva s žádostí o data „REQ_UD2“. Proto je jediná navolená.
Volba „Inicializace aplikace (SND_NKE)“ vysílá navíc zprávu „SND_NKE“. Používejte jen
v odůvodněných případech.
Volba „Reset aplikace“ vysílá navíc zprávu pro reset aplikace. Používejte jen v odůvodněných
případech.
Zpráva se vysílá stiskem tlačítka „Hledej / Stop“. Opětovným stiskem se vyhledávání (vysílání
dalších zpráv) ukončí.
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V této ukázce použijeme vyhledávání podle primární
adresy.
Je nastavena volba „Jedno zařízení na sběrnici“, takže se
vyšle jedna zpráva na všeobecnou adresu „broadcast“.
Je potřeba mít v tu chvíli na sběrnici pouze jedno
zařízení.

V této ukázce použijeme vyhledávání podle sekundární
adresy.
Stisknutím tlačítka „Nastav pro všechna zařízení“, se
nastaví hodnota „FF“ do zadávacích polí „Výrobce“,
„Verze“ a „Medium“. Tím dochází k hledání všech
zařízení na sběrnici. Není použito filtrování.
Volby ve skupině „Parametry“ jsou shodné, jako
v předchozích příkladech.

V této ukázce použijeme vyhledávání podle sekundární
adresy.
Jsou ale nastaveny hodnoty v zadávacích polích
„Výrobce“ a „Médium“. Tyto hodnoty jsou určeny
v popisu protokolu M-Bus.
Při vyhledávání budou vyfiltrována pouze zařízení
odpovídající těmto zadaným hodnotám.
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Vlastnosti
Z tohoto panelu se odesílají zprávy pro nastavení parametrů zařízení.
Volby ze skupiny „Adresa“ jsou shodné jako na panelu „Hledej“.
Je zde navíc volba „Pro všechna zařízení, bez odpovědi“. Při této volbě je použita všeobecná
„broadcast“ adresa pro všechna zařízení. Na rozdíl od volby „Jedno zařízení na sběrnici“ nebudou
zařízení na tuto zprávu odpovídat. Z toho důvodu není nutné, aby bylo na sběrnici pouze jedno
zařízení.
Volby ze skupiny „Zpráva“ jsou obdobné, jako volby z panelu „Hledej“.
Jsou zde navíc volby pro nastavení komunikačních parametrů zařízení.
„Nastav primární adresu“ umožňuje nastavit primární adresu vybraného zařízení, v rozsahu 0 až
250. Zařízení je potřeba vybrat pomocí sekundární adresy.
„Nastav komunikační rychlost“ umožňuje nastavit komunikační rychlost zařízení na sběrnici MBus.

Pokročilé
Do zadávacího pole „Dekóduj zprávu“ je možné zadat
zprávu, tak aby odpovídala komunikačnímu protokolu
M-Bus.
Zpráva je v hexadecimálním tvaru.
Po stisknutí tlačítka „Dekóduj“ se zobrazí v „Datovém
okně“ zpráva tak, jako kdyby byla přijatá z komunikační
linky.
Ve skupině „Odešli zprávu – Short Frame“ je možné
zadat hodnoty polí „C field“ a „Addr field“.
Hodnoty jsou v hexadecimálním tvaru.
Po stisku tlačítka „Odešli“ se automaticky dopočítá
hodnota „Check sum“ a celá zpráva se odešla na
otevřenou komunikační linku.
Ve skupině „Odešli zprávu – Control, Long Frame“ je
možné zadat datovou část zprávy.
Hodnoty jsou v hexadecimálním tvaru.
Po stisku tlačítka „Odešli“ se automaticky dopočítá
hodnota „Check sum“ a celá zpráva se odešle na
otevřenou komunikační linku.
Volba „Special Functions“ ovlivňuje dekódování přijaté
datové zprávy.
V případě přijetí příznaku „Special Functions“ uprostřed
zprávy, se zbytek bude dekódovat, jestliže je volba
zatržena. V opačném případě se zbytek zprávy zobrazí
hexadecimálně.
(Jednotliví výrobci řeší formát individuálně, není
součástí specifikace M-Bus protokolu.)
Funkcionalita na panelu „Pokročilé“ je dostupná pouze v plné verzi aplikace.
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4.5 Datové okno
Panel hlášení nebo zobrazení výsledků dekódování přijatých zpráv.
Volba formátu zobrazení byla popsána výše, v odstavci „Formát zobrazených dat“.
Při kliknutí do plochy, pravým tlačítkem myši, se otevře kontextová nabídka.
V případě navoleného zobrazení formou tabulky, se zobrazí:
První volba umožňuje přepínat formát zobrazených zpráv. Stejně
jako volba ve „Stromu funkcí“.
Další ikony mají shodnou funkci, jako obdobné ikony v
„Nástrojové liště“.
Volba „Ulož“ se otevře dialogové okno pro výběr složky na
disku. Tam se uloží obsah „Datového okna“, jako textový
soubor. Je před vybraná složka v „Dokumenty“. Volbou „Načti“
se dříve uložený soubor načte a zobrazí.
V případě navoleného zobrazení formou textu, se zobrazí:
Zde je navíc možnost navolit zalamování řádků, při dlouhých
výpisech.
A dále možnost volby fontu textového výpisu.

Volbou „Ulož“ se otevře dialogové okno pro výběr složky na
disku, stejně jako v předchozím příkladu. Zde navíc můžeme
výběrem „Uložit jako typ“ zvolit formát ukládaného souboru. Na
výběr jsou formáty CSV, XML a JSON.
Opětovné načtení dat ze souboru, volbou „Načti“ je umožněno pouze u formátu XML.
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4.5.1

Zobrazení formou tabulky

Ukázka tří nalezených zařízení na sběrnici.
Jedno zařízení se zobrazí na jednom řádku tabulky. Respektive, vypíše „hlavička“ M-Bus zprávy.
Výrobce je určen svým číselným identifikátorem. Interpretace ve formě „jména výrobce“ je vyhledána
v souboru „MBus_Manufacturers.xml“, který je distribuován jako součást aplikace. Ostatní položky
jsou určeny dle protokolu M-Bus.

Kliknutím na „Zobraz veličiny“ na začátku každé řádky se zobrazí tabulka veličin včetně aktuálních
hodnot.
Sloupec „Typ veličiny M-Bus“ je určen v přijaté zprávě. Sloupec „Typ veličiny“ jeho interpretace při
zobrazení a ukládání do diskového souboru.
Ostatní položky jsou určeny protokolem M-Bus.

Místo typu veličiny se může zobrazit hlášení „NotValid“.
Může se tak stát ze dvou důvodů:
 Výrobce zařízení nedodržel pravidla protokolu M-Bus (není to výjimka)
 Zařízení signalizuje, že nemá daný snímač připojený

Poznámka:
Jestliže poslední položka na řádku zařízení „Status popis“ obsahuje text „Pokles napětí“,
signalizuje to vybitou baterii. Platí pro bateriově napájená zařízení.
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4.6 Stavový řádek
Zde se zobrazuje stav a parametry vybrané komunikační linky. Červené podbarvení signalizuje, že linka
je uzavřena. Zelené podbarvení, že linka je otevřena. Dále čítače vyslaných, přijatých korektních a
přijatých chybných zpráv, nebo stanice neodpověděla po dobu time-outu.
Je navolena sériová linka „COM 1“, ale není otevřena.
Nebyly ještě vyslány a ani přijaty žádné zprávy.

Je navolena sériová linka „COM3“. Linka je otevřena. Bylo vysláno
5 zpráv, přijaty korektně 2.

Je navolena ethernetová komunikace prostřednictvím
transportní vrstvy UDP. Linka je otevřena.
Převodník Ethernet/M-Bus používá IP adresu 192.168.0.1 a zprávy přijímá na portu 10001.
Nebyly ještě vyslány a ani přijaty žádné zprávy.

Je navolena ethernetová komunikace prostřednictvím
transportní vrstvy TCP. Linka je otevřena.
Převodník Ethernet/M-Bus používá IP adresu
192.168.1.1 a zprávy přijímá na portu 2000.
Bylo vysláno 5 zpráv, přijaty korektně 2 zprávy a 2 zprávy byly přijaty s chybou nebo zařízení
neodpovědělo.
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5 Příklady postupů
Většinu funkcí lze navolit více způsoby. Volbou z:
 Nabídky funkcí,
 Nástrojové lišty,
 Stromu funkcí.
Výběr je na vkusu uživatele.
Některé volby jsou také umožněny kliknutím pravým tlačítkem myši v datovém okně.

5.1 Prohlédnutí dříve uložených nasnímaných dat, uložených v souboru
„Formát zobrazení dat“
„formou tabulky“
„formou textu“

bude nabízet XML soubory
bude nabízet TXT soubory

„Načti“

vybereme soubor

5.2 Kontrola funkčnosti jednoho konkrétního zařízení a přečtení veličin
„Komunikace“
otevře panel s výběrem komunikační linky pro M-Bus převodník
„Seriál“
sériová linka COM1, COM2, …
„UDP“
ethernet převodník komunikuje pomocí UDP
„TCP“
ethernet převodník komunikuje pomocí TCP
Navolíme parametry komunikační linky.
„Otevřít“
umožní komunikaci s převodníkem.
„Formát zobrazení dat“
„typ zařízení a veličin“ v datovém panelu se budou zařízení a veličiny zobrazovat formou tabulky
libovolná další volba v datovém panelu se budou zařízení nebo veličiny zobrazovat formou textu
„M-Bus“ – „Vlastnosti“
„Primární“
Vyplníme adresu zařízení. Dekadicky v rozsahu 0 až 250 nebo hexadecimálně v rozsahu 00 až FA.
„Čte data (REQ_UD2)“
Vše ostatní ponecháme nezvoleno.
„Start / Stop“
tlačítko pro zahájení komunikace
Poznámka:
Jestliže neznám adresu zařízení a zároveň jsem si jist, že je ke sběrnici připojeno pouze jedno
zařízení, pak mohu zatrhnout volbu „Jedno zařízení na sběrnici“.
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5.3 Vyhledání zařízení připojených ke sběrnici
„Komunikace“
otevře panel s výběrem komunikační linky pro M-Bus převodník
„Seriál“
sériová linka COM1, COM2, …
„UDP“
ethernet převodník komunikuje pomocí UDP
„TCP“
ethernet převodník komunikuje pomocí TCP
Navolíme parametry komunikační linky.
„Otevřít“
umožní komunikaci s převodníkem.
„Formát zobrazení dat“
„typ zařízení a veličin“ v datovém panelu se budou zařízení a veličiny zobrazovat formou tabulky
„M-Bus“ – „Hledej“
„Sekundární“
„Nastav pro všechna zařízení“

vyplní zadávací pole hodnotou FF a tím se bude hledat
všechna zařízení na sběrnici

„Čte data (REQ_UD2)“
Vše ostatní ponecháme nezvoleno.
„Start / Stop“
tlačítko pro zahájení komunikace
Poznámky:
Z výroby mají zařízení většinou stejnou adresu. V tom případě je výhodné použít vyhledávání podle
sekundární adresy, neb ta je jedinečná.
Z výroby bývá většinou primární adresa nastavena na 0.
Jestliže mají všechna zařízení nastavenu jedinečnou primární adresu v rozsahu 1 až 250 a potřebuji
zkontrolovat pouze zařízení v určitém rozsahu adres, pak zvolím vyhledávání podle primární adresy.
A nastavím adresy „Od“ a „Do“.
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6 Přílohy
6.1 Formáty přenášených veličin
Dle specifikace protokolu M-Bus:
DIF - "Data
"Length in Bit"
Field Length"

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
8
16
24
32
32 / N
48
64
0
8
16
24
32
32 / N
48
64

Format

No data
8 Bit Integer
16 Bit Integer
24 Bit Integer
32 Bit Integer
32 Bit Real
48 Bit Integer
64 Bit Integer
Selection for Readout
2 digit BCD
4 digit BCD
6 digit BCD
8 digit BCD
variable length
12 digit BCD
Special Function
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6.2 Složky na disku, využívané aplikací „M-Bus Diag“
Ve složce dokumenty, přihlášeného uživatele je vytvořena složka „MBus_Diag“
( Většinou C:\Users\xxxx\Documents\MBus_Diag ).
Zde jsou vytvořeny podsložky:
Data
Sem se, přednostně, ukládají soubory s vyčtenými daty ze zařízení, při volbě „Ulož“.
Pokud název při ukládání nezměníte, má tvar mbus_rok_měsíc_den__hodina_minuta_sekunda .
{ CSV, XML, JSON }
Kromě vašich souborů, jsou zde ještě uloženy:
MBus_Data.xsd
šablona pro kontrolu formátu souboru XML.
MBus_Data_CZ.xls
transformační soubor pro češtinu.
MBus_Data_EN.xls
transformační soubor pro angličtinu.
Transformační soubory jsou použity při zobrazení XML souboru v internetovém prohlížeči.
Soubory jsou interně převedeny do formát HTML.
Zda se použije transformace do češtiny nebo angličtiny, je určeno v okamžiku ukládání souboru
XML na disk. Podle aktuálně zvoleného jazyka.
Temporary
Dočasně vytvářené soubory. Lze je smazat.
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6.3 Formáty ukládaných souborů
Formát XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-- Application MBus-Diag backup file. -->
<?xml-stylesheet type='text/xsl' version='1.0' href='C:\AppX\MBus_Diag_2\MBusData\MBus_Data_CZ.xsl'?>
<mbus_data xsi:noNamespaceSchemaLocation="MBus_Data.xsd" path="C:\AppX\MBus_Diag_2\MBusData\" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<application>M-Bus Diag</application>
<language>cs-CZ</language>
<timeStamp>2020-09-07T14:35:26+02:00</timeStamp>
<libraryVersion>3.0.1.1</libraryVersion>
<applicationVersion>3.0.0.1</applicationVersion>
<schemaVersion>1.2</schemaVersion>
</header>
<device mbus_addr="2" fabrication_no="6090352" manufacturer="4DA3" manufacturer_acronym="SMC" manufacturer_name="Siemens Building Technologies" sw_version="46"
media="07" media_descr="Voda" reading_cnt="22" status="04" status_descr="Bez chyby, Pokles napětí, Není trvalá chyba, Není dočasná chyba">
<record rec_no="0" dif_vif="0C 14 " name="Objem" physical_unit="m3" var_type="Real" MBus_var_type="BCD_8_digit">1,57</record>
<record rec_no="1" dif_vif="42 6C " name="Časový okamžik" physical_unit="datum" var_type="DateTime" MBus_var_type="Int_16_bit">31.12.2015</record>
<record rec_no="2" dif_vif="4C 14 " name="Objem" physical_unit="m3" var_type="Real" MBus_var_type="BCD_8_digit">1,54</record>
<record rec_no="3" dif_vif="0C 78 " name="Identifikační čís." physical_unit="" var_type="UInteger" MBus_var_type="BCD_8_digit">6090352</record>
</device>
<device mbus_addr="145" fabrication_no="65003713" manufacturer="4D25" manufacturer_acronym="SIE" manufacturer_name="Siemens AG" sw_version="02" media="04"
media_descr="Teplo-vratné" reading_cnt="06" status="00" status_descr="Bez chyby, Není trvalá chyba, Není dočasná chyba">
<record rec_no="0" dif_vif="09 74 " name="Doba trvání-skutečná" physical_unit="sekundy" var_type="UInteger" MBus_var_type="BCD_2_digit">4</record>
<record rec_no="1" dif_vif="09 70 " name="Doba trvání-průměrná" physical_unit="sekundy" var_type="UInteger" MBus_var_type="BCD_2_digit">4</record>
<record rec_no="2" dif_vif="0C 0F " name="Energie" physical_unit="J" var_type="Real" MBus_var_type="BCD_8_digit">7,9884E+11</record>
<record rec_no="3" dif_vif="0C 14 " name="Objem" physical_unit="m3" var_type="Real" MBus_var_type="BCD_8_digit">4337,54</record>
<record rec_no="4" dif_vif="0B 2D " name="Výkon" physical_unit="W" var_type="Real" MBus_var_type="BCD_6_digit">128800</record>
<record rec_no="5" dif_vif="0B 3B " name="Objemový tok" physical_unit="m3/h" var_type="Real" MBus_var_type="BCD_6_digit">2,583</record>
<record rec_no="6" dif_vif="0A 5B " name="Teplota-náběhu" physical_unit="°C" var_type="UInteger" MBus_var_type="BCD_4_digit">84</record>
<record rec_no="7" dif_vif="0A 5F " name="Teplota-vratná" physical_unit="°C" var_type="UInteger" MBus_var_type="BCD_4_digit">41</record>
</device>
</mbus_data>

Použití formátu XML spolu se soubory XSD a XLS, viz předchozí odstavec Složky na disku, využívané aplikací „M-Bus Diag“
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Formát CSV
[application;language;timeStamp;libraryVersion;applicationVersion;schemaVersion;projectUsed;project;customer;location;person;description]
M-Bus Diag;cs-CZ;2020-09-07T14:35:53+02:00;3.0.1.1;3.0.0.1;1.2;false;;;;;
[mbus_addr;fabrication_no;manufacturer;manufacturer_acronym;manufacturer_name;sw_version;media;media_descr;reading_cnt;status;status_descr]
2;6090352;4DA3;SMC;Siemens Building Technologies;46;07;Voda;22;04;Bez chyby, Pokles napětí, Není trvalá chyba, Není dočasná chyba
[rec_no;dif_vif;name;value;physical_unit;var_type;MBus_var_type]
0;0C 14 ;Objem;1,57;m3;Real;BCD_8_digit
1;42 6C ;Časový okamžik;31.12.2015;datum;DateTime;Int_16_bit
2;4C 14 ;Objem;1,54;m3;Real;BCD_8_digit
3;0C 78 ;Identifikační čís.;6090352;;UInteger;BCD_8_digit
[mbus_addr;fabrication_no;manufacturer;manufacturer_acronym;manufacturer_name;sw_version;media;media_descr;reading_cnt;status;status_descr]
145;65003713;4D25;SIE;Siemens AG;02;04;Teplo-vratné;06;00;Bez chyby, Není trvalá chyba, Není dočasná chyba
[rec_no;dif_vif;name;value;physical_unit;var_type;MBus_var_type]
0;09 74 ;Doba trvání-skutečná;4;sekundy;UInteger;BCD_2_digit
1;09 70 ;Doba trvání-průměrná;4;sekundy;UInteger;BCD_2_digit
2;0C 0F ;Energie;7,9884E+11;J;Real;BCD_8_digit
3;0C 14 ;Objem;4337,54;m3;Real;BCD_8_digit
4;0B 2D ;Výkon;128800;W;Real;BCD_6_digit
5;0B 3B ;Objemový tok;2,583;m3/h;Real;BCD_6_digit
6;0A 5B ;Teplota-náběhu;84;°C;UInteger;BCD_4_digit
7;0A 5F ;Teplota-vratná;41;°C;UInteger;BCD_4_digit

Stránka 24 z 26

M-Bus Diag – Uživatelská příručka

Formát JSON

[ {
"Header": {
"application": "M-Bus Diag", "language": "cs-CZ", "timeStamp": "2020-09-07T14:35:40+02:00", "libraryVersion": "3.0.1.1" "applicationVersion": "3.0.0.1", "schemaVersion": "1.2",
"projectUsed": "0", "project": "", "customer": "", "location": "", "person": "", "description": "",
},
"Devices": [
{
"mbus_addr": 2, "fabrication_no": 6090352, "manufacturer": "4DA3", "manufacturer_acronym": "SMC", "manufacturer_name": "Siemens Building Technologies", "sw_version": "46", "media":
"07", "media_descr": "Voda", "reading_cnt": "22", "status": "04", "status_descr": "Bez chyby, Pokles napětí, Není trvalá chyba, Není dočasná chyba",
"Records": [
{ "rec_no": 0, "dif_vif": "0C 14 ", "name": "Objem", "value": "1,57", "physical_unit": "m3", "var_type": "Real", "MBus_var_type": "BCD_8_digit" } ,
{ "rec_no": 1, "dif_vif": "42 6C ", "name": "Časový okamžik", "value": "31.12.2015", "physical_unit": "datum", "var_type": "DateTime", "MBus_var_type": "Int_16_bit" } ,
{ "rec_no": 2, "dif_vif": "4C 14 ", "name": "Objem", "value": "1,54", "physical_unit": "m3", "var_type": "Real", "MBus_var_type": "BCD_8_digit" } ,
{ "rec_no": 3, "dif_vif": "0C 78 ", "name": "Identifikační čís.", "value": "6090352", "physical_unit": "", "var_type": "UInteger", "MBus_var_type": "BCD_8_digit" }
]
} ,
{
"mbus_addr": 145, "fabrication_no": 65003713, "manufacturer": "4D25", "manufacturer_acronym": "SIE", "manufacturer_name": "Siemens AG", "sw_version": "02", "media": "04",
"media_descr": "Teplo-vratné", "reading_cnt": "06", "status": "00", "status_descr": "Bez chyby, Není trvalá chyba, Není dočasná chyba",
"Records": [
{ "rec_no": 0, "dif_vif": "09 74 ", "name": "Doba trvání-skutečná", "value": "4", "physical_unit": "sekundy", "var_type": "UInteger", "MBus_var_type": "BCD_2_digit" } ,
{ "rec_no": 1, "dif_vif": "09 70 ", "name": "Doba trvání-průměrná", "value": "4", "physical_unit": "sekundy", "var_type": "UInteger", "MBus_var_type": "BCD_2_digit" } ,
{ "rec_no": 2, "dif_vif": "0C 0F ", "name": "Energie", "value": "7,9884E+11", "physical_unit": "J", "var_type": "Real", "MBus_var_type": "BCD_8_digit" } ,
{ "rec_no": 3, "dif_vif": "0C 14 ", "name": "Objem", "value": "4337,54", "physical_unit": "m3", "var_type": "Real", "MBus_var_type": "BCD_8_digit" } ,
{ "rec_no": 4, "dif_vif": "0B 2D ", "name": "Výkon", "value": "128800", "physical_unit": "W", "var_type": "Real", "MBus_var_type": "BCD_6_digit" } ,
{ "rec_no": 5, "dif_vif": "0B 3B ", "name": "Objemový tok", "value": "2,583", "physical_unit": "m3/h", "var_type": "Real", "MBus_var_type": "BCD_6_digit" } ,
{ "rec_no": 6, "dif_vif": "0A 5B ", "name": "Teplota-náběhu", "value": "84", "physical_unit": "°C", "var_type": "UInteger", "MBus_var_type": "BCD_4_digit" } ,
{ "rec_no": 7, "dif_vif": "0A 5F ", "name": "Teplota-vratná", "value": "41", "physical_unit": "°C", "var_type": "UInteger", "MBus_var_type": "BCD_4_digit" }
]
}
]
} ]
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7 Zdroje informací
7.1 Literatura
[1]
[2]

The M-Bus: A Documentaion, Rev. 4.8
http://www.m-bus.com/files/MBDOC48.PDF
Převodník M-Bus/RS232, Teco SX-1181, Katalogový list
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/PRINTS/Cat_Foxtrot-CZdatasheets/Foxtrot-CZ-SX1181.pdf

7.2 Kontakt
Ondřej Väter
Ova Technology

síť:

https://OVaTechnology.com
https://OVaTechnology.com/Pgs_Products/Prod_MBusDiag.aspx ( stránky produktu )

Vaše připomínky k aplikaci M-Bus Diag jsou vítány na e-poštovní adrese apps@OVaTechnology.com
Do předmětu zprávy uveďte „M-Bus Diag“.
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