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1. Introduksjon
Nexto XPress-serien fra Beijer Electronics inkluderer et bibliotek (LibMQTT) for
kommunikasjon via protokollen ‘Message Queuing Telemetry Transport’ (MQTT).
Dette er en hendelsesstyrt protokoll (asynkron), basert på publisering/abonnering av
meldinger.
Kommunikasjonen foregår mellom en klient (f.eks Nexto XP325) og en servertjeneste
(Broker). Når en klient har publisert data inn til Broker, kan andre klienter abonnere
på disse.
MQTT er en lettvekts-protokoll som krever lite båndbredde. Den kan også krypteres
og er dermed godt egnet for kommunikasjon mot skytjenester (IIOT).
Koden kan enkelt tilpasses større PLS system i Nexto serien. Det er også tilsvarende
enkelt å konvertere fra andre Codesys baserte PLS systemer til Nexto XPress.

MQTT
Broker
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2. Legg til MQTT kommunikasjon i ditt prosjekt
Start BCS Tools og åpne prosjektet der du vil legge til MQTT kommunikasjon. I mitt
eksempel ‘HelloWorld’ prosjektet fra det grunnleggende kom i gang-dokumentet
(KIN00100).
MQTT funksjonaliteten ligger i biblioteket ‘LibMQTT’. Legg til dette biblioteket via
‘Add Library’ i ‘Library Manager’. Her finnes en funksjonsblokk, ‘MQTT_CLIENT’
og tilhørende objekt struktur. Det er denne funksjonsblokken som etablerer
kommunikasjonen mot broker. Broker kan være online (sky) eller installert på en
lokal PC.
I mitt eksempel har jeg lagt ‘MQTT_CLIENT’ i ‘UserPrg’, tilhørende objektstruktur
samt variabler i ‘GVL_MQTT’ og nødvendige innstillinger i ‘PrepareMQTT’
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MQTT klienten kontrolleres av fem objekter. Jeg har kun konfigurert det som er helt
nødvendig. I manualen for MQTT klienten (MU214606) finnes en komplett liste over
alle variable og muligheter med MQTT klienten. Blant annet kryptering.

‘MQTT_CONN_CONFIG’:
Inneholder parameter og variabler for tilkobling til broker. I mitt eksempel er
variabel ‘CONN’ definert mot dette objektet. Jeg har endret to variable, resten er
standardverdier.
CONN.sClientId := 'MyID';

// ID identifikasjon hos broker

CONN.sHostname := '10.0.11.76';

// Hostnavn eller IP adresse til broker (Her min PC)

‘MQTT_SUBSCRIBE’:
Inneholder parameter og variabler for å abonnere på data fra en broker. I mitt
eksempel er variabel ‘SUBS’ definert mot dette objektet. Jeg bruker Index 1
(abonnement nummer 1). Jeg har endret tre variable, resten er standardverdier.
SUBS[1].sSubscribeTopic := 'MyMachineID1234'; // Navn på variabel jeg vil abonnere på
SUBS[1].pbPayloadBuffer := ADR(RcvBuffer);

// Peker til buffer for mottak

SUBS[1].uiMaxPayloadSize := SIZEOF(RcvBuffer);

Antall samtidige abonnement styres av en konstant. Standard er denne satt til 2, men
denne parameteren kan endres i biblioteket. NB! Husk at det settes av minne for hver
instans, så ikke sett denne høyere enn det er behov for.
ARRAY [1..ui_gcMaxSubs] OF MQTT_SUBSCRIBE
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‘MQTT_PUBLISH’:
Inneholder parameter og variabler for å publisere data til Broker. I mitt eksempel er
variabel ‘PUBS’ definert mot dette objektet. Jeg bruker Index 1 (publikasjon nummer
1). Jeg har endret fire variable, resten er standardverdier.
PUBS[1].bEnablePublish := PubEnable;

// Melding sendes til broker på positiv flanke

PUBS[1].sPublishTopic := 'MyMachineID1234';

// Navn på variabel jeg vil sende

PUBS[1].pbPublishPayload := ADR(PubMessage);

// Peker til variabel jeg vil sende

PUBS[1].uiPublishPayloadSize := SIZEOF(PubMessage);

Antall samtidige publikasjoner styres av en konstant. Standard er denne satt til 2,
men denne parameteren kan endres i biblioteket. NB! Husk at det settes av minne for
hver instans, så ikke sett denne høyere enn det er behov for.
ARRAY [1..ui_gcMaxPubs] OF MQTT_PUBLISH

‘MQTT_RECIVED’:
Inneholder variable for data mottatt fra en broker som et resultat av et abonnement. I
mitt eksempel er variabel ‘RCV definert mot dette objektet. Ingen variable er endret
fra standardverdier.
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3. Test av MQTT klienten
For å teste mitt eksempel bruker jeg en lokal installasjon av Mosquitto fra Eclipse
Foundation som broker. Programmet kan lastes ned fra enten Eclipse eller GitHub.
Etter installasjon, åpne et kommandovindu og start Mosquitto med kommando
‘mosquitto -v’

Dette starer brokeren med standard konfigurering. Start programmet med
kommando ‘mosquitto –help’ for ytterligere informasjon.

Mosquitto inneholder også et program for publisering (mosquitto_pub) og et for
abonnering (mosquitto_sub). Det siste bruker jeg som en ekstra klient for å
visualisere testen bedre. Start programmet med kommando ‘mosquitto –help’ for
oversikt over alternativer.

Nå er brokeren, samt testklienten online og vi kan laste ned og starte vårt pls
prosjekt.
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Forbindelsen fra pls til broker opprettes ved å sette ‘bEnable’. I loggen ser vi
forbindelsen opprettet fra IP 10.0.11.64 med ‘MyID’ med abonnementet på variabel
‘MyMachineID1234’ (Punkt 1).
Forbindelsen fra ‘mosquitto_sub’ klienten logges deretter med ‘MyId2’ og samme
abonnement (punkt 2).
‘PubEnable’ trigges hver 5 sekund i pls og publiserer en verdi til broker for variabel
‘MyMachineID1234’. Broker publiserer dette videre til de klienter som har abonnert
på dette (punkt 3).
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4. Sjekk av forbindelsen
Klientene som abonnerer på data sender ved jevne mellomrom en
‘PINGREQ’ melding til broker for å sjekke at forbindelsen er i orden.
Broker svarer på denne med en ‘PINGRESP’ melding.
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