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1. FP1001 - drajwer protokołu mierników firmy 
METRONIC Kraków      

 
  

1.1. Przeznaczenie drajwera 
 
Drajwer FP1001 jest wykorzystywany do wymiany danych pomiędzy monitorami 
przepływu FP1001 3.W lub FP1001 3.4, produkowanymi przez METRONIC Kraków  oraz 
komputerem systemu asix wyposażonym w łącza szeregowe w standardzie RS485.  
 

1.2. Deklaracja kanału transmisji 
 
Pełna składnia pozycji deklarującej kanał transmisyjny działający według protokołu 
FP1001 jest podana poniżej: 
 

nazwa_logiczna=FP1001, id, typ, COMi [,baud] 
 

gdzie: 
id - numer urządzenia w sieci, 
typ - typ urządzenia: 
 1 - monitor przepływu pary FP1001 3.4, 
 2 - monitor przepływu wody FP1001 3.W; 
COMi - nazwa portu szeregowego, 
baud - prędkość transmisji (domyślnie 9600). 

 
Drajwer FP1001 jest ładowany automatycznie jako DLL. 

 
1.3. Adresacja zmiennych procesowych 

 
Sposób adresacji zmiennych procesowych przedstawiają tabele. 
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Tabela 1. Adresacja zmiennych miernika FP1001 3.W (monitora wody). 
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Tabela 2. Adresacja zmiennych miernika FP1001 3.W (monitora wody) (c.d.). 
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Tabela 3. Adresacja zmiennych miernika FP1001 3.4 (monitora pary). 
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Tabela 4. Adresacja zmiennych miernika FP1001 3.4 (monitora pary) (c.d.). 

  
 

 



FP1001 - drajwer protokołu mierników firmy METRONIC … asix4  

 

 8 Październik 2005 ©ASKOM, Gliwice 

Tabela 5. Adresacja zmiennych miernika FP1001 3.4 (monitora pary) (c.d.). 

  
 
 
1.4.  Parametryzacja drajwera 

 
Drajwer protokołu FP1001 może być parametryzowany przy wykorzystaniu sekcji 
[FP1001], umieszczonej w pliku inicjującym aplikacji. Poszczególne parametry są 
przekazywane w oddzielnych pozycjach sekcji. Każda pozycja ma następującą składnię: 

 
nazwa_pozycji=[liczba[,liczba]] [TAK] [NIE] 
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 PLIK_LOGU=nazwa_pliku 

Znaczenie - pozwala na zdefiniowanie pliku, do którego będą zapisywane 
wszystkie komunikaty diagnostyczne drajwera FP1001 oraz 
informacje o zawartości telegramów odebranych i wysłanych przez 
drajwer FP1001. Jeśli pozycja PLIK_LOGU nie definiuje pełnej 
ścieżki, to plik logu zostanie utworzony w bieżącej kartotece. Plik 
logu powinien być wykorzystywany jedynie w fazie uruchamiania 
systemu asix. 

Wartość domyślna - domyślnie plik logu nie jest tworzony. 

 LOG_TELEGRAMOW=TAK|NIE 

Znaczenie - pozwala na zapisywanie do pliku logu zawartości  telegramów 
przesyłanych pomiędzy systemem asix i urządzeniami FP1001. 
Zapis zawartości telegramów do pliku logu powinien być 
wykorzystywany jedynie w fazie uruchamiania systemu asix. 

Wartość domyślna - domyślnie drajwer FP1001 nie zapisuje treści telegramów do 
pliku logu. 

 ZWLOKA_TRANSMISJI = liczba 

Znaczenie - służy do deklarowania przerwy pomiędzy transmisjami 
wyrażonej jako liczba interwałów o czasie trwania 10 msek. 

Wartość domyślna - domyślnie pozycja ma wartość 1 (10 msek). 

 AKTUALIZACJA=liczba 

Znaczenie - określa liczbę sekund, po upływie których drajwer aktualizuje 
zawartość swoich wewnętrznych buforów odczytując dane 
pomiarowe z urządzeń FP1001. 

Wartość domyślna - domyślnie pozycja ma wartość 1 (aktualizacja odbywa się co 1 
sekundę). 

 LICZBA_POWTORZEN=liczba  

Znaczenie - pozwala określić liczbę powtórzeń w przypadku wystąpienia 
błędu transmisji. 

Wartość domyślna - domyślnie pozycja ma wartość 0 (nie ma powtórzeń). 
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