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Moduł Konwertera

Moduª Konwertera zapewnia obsªug¦ zycznego urz¡dzenia Konwertera USB-RS485. Jest elementem po±rednicz¡cym w transmisji danych i jego obecno±¢ jest konieczna, jezeli w Systemie maj¡ pracowa¢ Neurony. Utworzenie
wirtualnych reprezentacji tych elementów wymaga dodatkowo obecno±ci Moduªu Neuronu Analogowego lub Moduªu Neuronu Cyfrowego - w zalezno±ci
od typu urz¡dzenia zycznego. Poprawna praca wszystkich elementów wykonawczych wymaga równoczesnej kon guracji wszystkich wspomnianych tutaj
podzespoªów.
Moduª Konwertera wyst¦puje w dwóch wersjach, które mog¡ by¢ stosowane
zamiennie - COM i FTDI. Dobór bardziej odpowiedniego rozwi¡zania zalezy od
kon guracji zastosowanego komputera centralnego i raczej nie podlega zmianom
po procesie docelowego uruchomienia instalacji.
• Wersja COM - przeznaczona do kon guracji, gdzie komunikacja wykorzystuje sprz¦towy port szeregowy.
• Wersja FTDI - uzywana w poª¡czeniu z natywnym Konwerterem USB-RS485, gdzie wybór urz¡dzenia bazuje na jego numerze seryjnym.

1.1

Konfigurowanie Modułu Konwertera

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem Konwertera
oraz jego kon guracji. Ze wzgl¦du na bardzo niewielkie róznice pomi¦dzy obydwoma wersjami Moduªu, przedstawiono tutaj oba jednocze±nie.

1.1.1

Lista elementów Modułu Konwertera

Lista elementów Moduªu Konwertera zawiera zde niowane w Systemie
Konwertery USB-RS485. Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu Konguracja -> Moduªy -> Moduª Konwertera. Rysunek przedstawia okno
zawieraj¡ce przykªadow¡ list¦ skon gurowanych podzespoªów. Okno zostaªo
wyposazone w wyszukiwark¦ w celu znalezienia odpowiedniego moduªu.

Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji nowego
Konwertera. Przedstawiono je w nast¦pnym podrozdziale. Klikni¦cie przycisku
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Rysunek 1: Lista elementów Modułu Konwertera

Usu« powoduje usuni¦cie z listy zaznaczonego elementu Moduªu. Klikni¦cie
przycisku Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonej
pozycji. Wyglda ono podobnie jak to sªuz¡ce dodawaniu reprezentacji nowego
urz¡dzenia. Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie biez¡cego okna,
zatwierdzenie zmian i uruchomienie wszystkich mechanizmów zgodnie z nowymi
wytycznymi.

1.1.2

Konfiguracja Konwertera USB-RS485

Rysunek ponizej przedstawia okno kon guracji pojedynczego elementu
moduªu. W zalezno±ci od wersji dokonuje si¦ wyboru urz¡dzenia za pomoc¡
portu lub numeru seryjnego. Jest to zasadniczo jedyna róznica - pozostaªe
aspekty s¡ wspólne dla obu typów.

Tabela ponizej opisuje poszczególne, dost¦pne parametry kon guracyjne.
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Rysunek 2: Konfiguracja elementu w przypadku wersji COM

Rysunek 3: Konfiguracja elementu w przypadku wersji FTDI

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze dany
Konwerter USB-RS485 jest aktywny w Systemie.

Nazwa

Dodatkowy identy kator Konwertera USB-RS485 nadawany przez uzytkownika.

Strefa

W tym polu wybiera si¦ wcze±niej zde niowan¡ w Systemie stref¦, do której ma
naleze¢ Konwerter USB-RS485.
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Port szeregowy/Numer konwertera

Identy kator wirtualnego lub sprz¦towego
portu szeregowego, którego ma uzywa¢ dany element Moduªu. Przybiera on
posta¢ oznacznika portu COM lub numeru seryjnego Konwertera USB-RS485,
w zalezno±ci od wersji oprogramowania.
W przypadku w¡tpliwo±ci co do prawidªowych ustawie« tego parametru, nalezy
si¦ odwoªa¢ do Menedzera Urz¡dze« systemu Windows.

Obsªugiwane Neurony

Klikni¦cie tego przycisku otwiera okno
wyboru obsªugiwanych przez konwerter Neuronów. Wi¦cej informacji mozna
znale¹¢ w dalszej cz¦±ci instrukcji.

OK

Przycisk ten pozwala na zaakceptowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.

Anuluj

Przycisk ten pozwala na anulowanie
wprowadzonych zmian i zamkni¦cie okna
kon guracji.

Okno kon guracji obsªugiwanych urz¡dze« dost¦pne jest po naci±ni¦ciu przycisku Obsªugiwane Neurony. Nalezy w nim okre±li¢, które ze zde niowanych
w Systemie Neuronów Cyfrowych i Analogowych maj¡ by¢ obsªugiwane przez
dany Konwerter USB-RS485. Musz¡ one jednocze±nie by¢ zycznie podª¡czone
do tego wªa±nie urz¡dzenia.

Na dole okna dost¦pne s¡ dwa przyciski Kon guracja neuronów
analogowych oraz Kon guracja neuronów cyfrowych. Pozwalaj¡ one
szybko przej±¢ do kon guracji odpowiednich neuronów bez konieczno±ci
wychodzenia z kon guracji konwertera.
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Rysunek 4: Okno wyboru obsługiwanych Neuronów

1.2

Współpraca Modułu Konwertera z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª Konwertera USB-RS485 pozwala na powi¡zanie warunków tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Konwerter USB-RS485
udost¦pnia dwa warunki:
• Poª¡czenie.
• Szybko±¢ pracy.
1.2.1

Warunek: Połaczenie
˛

Warunek ten jest speªniony, kiedy komunikacja poprzez magistral¦ RS-485
przebiega prawidªowo. Ze wzgl¦du na zasad¦ dziaªania moduªu, Konwerter USB-RS485 b¦dzie sygnalizowaª stan poª¡czenia dopiero po pierwszej poprawnej
wymianie informacji po magistrali RS485. Skutkuje to tym, ze urz¡dzenie, które
nie obsªuguje w danej chwili zadnych Neuronów nie b¦dzie sygnalizowaªo swojej aktywno±ci - nalezy to wzi¡¢ pod uwag¦ podczas przeprowadzania diagnostyki Systemu oraz kon guracji logiki dziaªania. Zerwanie poª¡czenia podczas
poprawnej pracy Systemu najcz¦±ciej oznacza zyczne odª¡czenie konwertera od
komputera.
1.2.2

Warunek: Szybkość pracy

Jest on dost¦pny tylko w wersji FTDI Moduªu. Warunek sªuzy informowaniu o tym, jak¡ szybko±¢ od±wiezania informacji osi¡ga sie¢ ViBUS uruchomiona
na danym Konwerterze. Wyrazona jest w liczbie pakietów wysyªanych w czasie
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sekundy. W uproszczeniu kazdy pakiet to od±wiezenie stanu pojedynczego Neuronu, wi¦c czas reakcji magistrali jest pochodn¡ zarówno szybko±ci pracy, jak i
liczby uruchomionych Neuronów.

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Konwertera

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ moduª. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport Bª¦dów Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz
zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.3.1

”Próba połaczenia
˛
kolejnego urzadzenia
˛
o adresie <adres>”

Bª¡d o takiej tre±ci generowany jest w przypadku, gdy moduª zostaª skongurowany tak, aby obsªugiwaª wi¦cej niz jeden Neuron o tym samym adresie
zycznym. Sytuacja taka ±wiadczy najcz¦±ciej o bª¦dach w kon guracji moduªów obsªuguj¡cych te urz¡dzenia. W przypadku, gdy System pracuje z wi¦cej
niz jedn¡ magistral¡, mozliwe jest równiez wybranie do obsªugi przez konwerter
urz¡dzenia zycznie podª¡czonego do innej linii RS485.
1.3.2

”Port COM nie jest dostepny.”
˛
/ ”Port FTDI nie jest dostepny.”
˛

Ten bª¡d oznacza, ze skon gurowanego dla konwertera portu nie ma w
systemie operacyjnym w czasie uruchamiania Moduªu. Jezeli s¡ to rozwi¡zania oparte o USB, prawdopodobnie zostaªy one zycznie odª¡czone od komputera centralnego albo w inny sposób staªy si¦ nieosi¡galne. Nalezy skontrolowa¢
poª¡czenie kablowe z Konwerterem lub zmieni¢ kon guracj¦ podzespoªu.
1.3.3

”Bład
˛ licencji. Dopuszczalna liczba modułów została przekroczona”

Bª¡d stanowi informacj¦ o tym, ze aktualna kon guracja nie jest zgodna z
licencj¡ odczytan¡ z klucza - elementów Moduªu jest zbyt wiele. W takiej sytuacji
podzespóª nie uruchomi si¦, az do momentu poprawienia ustawie« w taki sposób,
aby obejmowaªa je posiadana licencja.
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