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За презентатора

❖Име: Иво Кирилов

❖Микротик нива: MTCNA, MTCUME, MTCTCE, MTCRE, MTCINE, MTCIPv6E, 
MTCWE, MTCSE, MTCSWE, MTCEWE

❖Юни 2018г. MikroTikBG.SHOP/ТБГ ООД e първата сертифицирана
фирма в България по програмата MTCSA на Микротик.

❖Фирмата е една от малкото компании, която НЕ Е интернет доставчик, 
но разполага със собствена AS(автономнa системa), присъствие в IX(NL-
IX) и PoP в Марсилия, Франция и София България 
(http://bgp.he.net/AS199221)

❖Новосъздадено дружество - МТБГ ООД, поема търговската дейност 
свързана с MikroTik продуките. 

http://bgp.he.net/AS199221


CPU – MIPSBE 650MHz QCA9531
WI-Fi – 2.4GHz 802.11 b/g/n
LAN – 2 Ethernet 10/100
PoE In – eth1 802.3 af/at
PoE Out – eth2 802.3 af/at (12W)
Powering - DC jack, Poe-IN,MicroUSB

NB/CAT-M – nanoSIM
RS485 – Modbus
Bluetooth – v5.2
CAT-M & GPS connectors for external antennas.

KNOT:

- ROS

- 2.4GHz 801.11 b/g/n

- RS-485 - MODbus

- GPIO

- NB/CAT-M

- GNSS



IoT:

- Датчици за влажност, 
температура, дебит, 
ниво, осветеност и т.н

- Релета

- Електромери 

- HVAC

- Индустриална 
автоматика

- PLC

и още много други.



RS 485 – предимства и недостатъци

Предимства:

• Една двупроводна линия 

• Надеждно предаване на данни

• Възможност за до 32 устройства на една линия

• Сравнително висока дължина на двупроводната линия – по 
спецификация до 1200 метра; в реалния живот до 1000 метра

• Двупосочна комуникация

Недостатъци:

• Бавно предаване на данни – 9600 - 115200

• В повечето случаи няма защита на предаваните данни



RS 485 & MODbus
RS 485

• Препоръчителен стандарт одобрен и публикуван от TIA (Telecommunications 
Industry Association) и EIA (Electronic Industries Alliance)

• Дефинира електрическите характеристики на интерфейса, използвани за 
серийна комуникация. Например:

- амплитуда на сигнала

- Входяща чувствителност 

- Входящ импеданс

Не дефинира:

- окабеляването

- Конекторите

- Протокола за данни



RS 485 & Modbus

Modbus
Modbus е протокол за серийна комуникация, разработен от Modicon и 
публикуван 1979 първоначално за използване с различни контролери 
(PLC). 
Това е метод, с който се предава информация по серийна линия 
между електрически устройства.
Устройството, изискващо информация се нарича Modbus Master, а 
устройството даващо информация Modbus Slaves. 
В стандартна мрежа има един Master и до 247 Slaves, всеки от които с 
уникален адрес от 1 до 247.
0 e broadcast address
248 – 255 – резервирани*
Master устройството може и да пише информация в Slaves.



RS 485 & Modbus

Modbus RTU
Modbus протокола дефинира :

1. PDU – Protocol Data Unit съдържащ:
• Function Code – указва какво действие да се предприеме
• Data field – съдържащ данни, съобразно действието указано от Function 

Code

2. ADU - Application Data Unit: 
• Protocol Data Unit (PDU) 
• Slave ID
• CRC Error check

3. Error codes – съобщение за възникнала грешка



RS 485 & Modbus
Modbus RTU



RS 485 & Modbus

Modbus RTU



RS 485 & Modbus
Modbus основни термини необходими за 

комуникация

• Slave ID – идентификатор на slave устройство от 1 до 247. 
Когато Master изисква данни в първия байт изпраща от кое 
Slave ID ще я изисква. Така всяко Slave устройство след 
първия байт знае дали да игнорира или не съобщението. 

• Function code –указва на Slave устройството коя таблица да 
достъпи и дали да чете или пише.

• CRC – проверка на данните. Може и без нея.
• Start Address – от кой адрес да чете.
• Number of registers – от съответния адрес колко регистъра 

да прочете.



RS 485 & Modbus



Как да подготвим KNOT за Modbus 
комуникация

[admin@MikroTik] > /port print
Flags: I - inactive
#   DEVICE NAME                            CHANNELS USED-BY                         BAUD-RATE
0          modbus 1                                 9600    
1          modem 5                                 115200

[admin@MikroTik] > /iot modbus print
disabled: yes

hardware-port: modbus
tcp-port: 502
timeout: 1000ms

[admin@MikroTik] > /iot modbus set disabled=no



Modbus комуникация с KNOT 
KNOT e само TCP гейтуей за modbus. За да се прочетат 
данните има нужда от modbus client. 
TCP порта на който можем да четем данни е 502.
За тестове може да се използва QmodMaster. 

1.Да прочетем данните от датчика за температура и 
влажност:
✓UNIT ID  - 2
✓Function code – 0x04 ( read input registers ) 
✓Start Address – 2 (hex)
✓Number of registers - 2



Modbus комуникация с KNOT 



Modbus комуникация с KNOT 

2.    Да прочетем данните от реле ModbusRTU relay:
✓UNIT ID  - 1
✓Function code – 0x01 ( read coils ) 
✓Start Address – 2 (hex)
✓Number of coil - 2



Modbus комуникация с KNOT 



Modbus комуникация с KNOT 

2.    Да запишем данни за едното реле:
✓UNIT ID  - 1
✓Function code – 0x05 ( write single coils ) 
✓Start Address – 1 (hex)
✓Стойност  - 0 



Modbus комуникация с KNOT 



GPIO Pinout



GPIO Pinout
ВАЖНО: Максимално 
входящо напрежение 
на аналоговите 
входове от (пин 2 и 
пин 3 ) е 60 V. Точност 
на измерванията е до 
4 mV (14bit ADC). 
Импеданса на 
аналоговите входове 
е 72K Ohm. Във версия 6.48.4 не могат да бъдат прочетени 

данни от аналоговите входове. Очаква се да 
бъде дописано в следващите версии.



GPIO Pinout

[admin@MikroTik] 
> /system gpio set 
pin4 output=1

[admin@MikroTik] 
> /system gpio set 
pin4 output=0



GPIO Pinout



GPIO Прочитане на PIN5
:local broker “test“

:local topic “voltage_unit1“

:local message "{\"inputVALUE\":$[/ system gpio get pin5 input]}“

/iot mqtt publish broker=$broker topic=$topic message=$message



Bluetooth

KNOT поддържа всякакъв BLE таг, който изпраща iBeacon, Eddystone или 
друг формат.
BLE 4/5 таговете са малки Bluetooth компоненти (beacons), които се 
използват за локализиране на различни обекти в затворени 
пространства. 

В зависимост от силата на сигнала Knot може да локализира прецизно 
дали дадения обект със съответния таг е около него или не. 

KNOT съдържа филтри, с които може да се постигне различна 
функционалност касаеща проследяването на Bluetooth таговете.



Bluetooth „таг“



Bluetooth филтри



Bluetooth филтри

address (MAC address)  - mac адреса на тага, който ще 
бъде изпращан.
address-type (public | random) – вид на mac адреса на 
тага, Public – уникален адрес регистриран в IEEE, random 
– такъв който не е регистриран с IEEE, възможно е да не 
бъде уникален. 
Comment (string)  - кратко описане на записа.
Device – засега bt1.



Bluetooth филтри

На база Whitelist в Scanners може да се укаже да се слуша само да специфични устройства. 
Подходящо за големи учреждения където Bluetooth трафика е голям.



MQTT

Message Queuing Telemetry Transport

• Лек и надежден протокол за предаване на 
данни за M2M/IoT устройства. 

• Използва много малко данни.
• Publish/Subscribe модел.
• Възможност за осигуряване на сигурност на 

данните.



MQTT Broker

Eclipse Mosquitto™
An open source MQTT broker

• Open source
• MQTT protocol 5.0, 3.1.1 and 3.1
• Изключително лек
• Publish/Subscribe модел



MQTT Broker в KNOT



MQTT Broker в KNOT



MQTT Broker в KNOT



MQTT Scripts

:local broker "test"
:local topic "id"
:local serialNumber [/system routerboard get 
value-name=serial-number]
/iot mqtt publish broker=$broker topic=$topic 
message=$serialNumber



MQTT

:local broker "test"
:local topic "id"
:local serialNumber [/system routerboard get 
value-name=serial-number]
/iot mqtt publish broker=$broker topic=$topic 
message=$serialNumber



ALL in One



ALL in One

Home assistant



ALL in One

Home assistant

https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/



ALL in One

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus
https://cookbook.nodered.org/mqtt/connect-to-broker

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus


КРАЙ

Благодаря за вниманието!


