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Moduł Sterownika Magistrali

Moduª Sterownika Magistrali zapewnia obsªug¦ zycznego urz¡dzenia
Sterownika Magistrali podª¡czonego do Systemu przy pomocy sieci Ethernet.
Peªni ono rol¦ zarówno po±rednika w transmisji danych pomi¦dzy Systemem a
Neuronami jak równiez, w sytuacjach awaryjnych (braku komunikacji pomi¦dzy
Systemem Vision, a Sterownikiem, awari¡ komputera lub awari¡ sieci itp.),
umozliwia uruchomienie logiki zast¦pczej skon gurowanej przez uzytkownika.
Dla umozliwienia wspóªdziaªania z Neuronami Cyfrowymi lub Analogowymi
potrzebne s¡ odpowiednio Moduª Neuronu Cyfrowego SM i Moduª Neuronu
Analogowego SM i odpowiednia kon guracja powyzszych.
Dodatkow¡ funkcjonalno±ci¡ Sterownika Magistrali jest mozliwo±¢ obsªugi modemu GSM, za pomoc¡ którego, w sytuacjach awaryjnych mozliwe
jest wysyªanie SMS pod wcze±niej skon gurowane przez uzytkownika numery. Urz¡dzenie posiada równiez wªasne wej±cia cyfrowe (8) oraz wyj±cia
przeka¹nikowe (4).

1.1

Konfigurowanie Modułu Sterownika Magistrali

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem Sterownika
Magistrali oraz jego kon guracji.
1.1.1

Lista elementów Modułu Sterownika Magistrali

Lista elementów Moduªu Sterownika Magistrali zawiera zde niowane w
Systemie Sterowniki Magistrali. Okno to dost¦pne jest po wybraniu pozycji
menu Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Sterownika Magistrali. Rysunek
przedstawia okno zawieraj¡ce przykªadow¡ list¦ skon gurowanych urz¡dze«. W
nowo otwartym oknie w jego lewym górnym rogu obok nazwy Moduªu znajduje
si¦ wska¹nik liczby uzywanych elementów oraz ich maksymalna liczba. Istnieje
mozliwo±¢ ltrowania elementów za pomoc¡ drzewa stref, a takze znalezienie
elementu za pomoc¡ wyszukiwarki.

Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracyjnego
nowego Sterownika Magistrali. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie
z listy zaznaczonego Sterownika Magistrali. Klikni¦cie przycisku Mody kuj
powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonego elementu. Wygl¡da ono
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Rysunek 1: Formatka konfiguracyjna Sterownika Magistrali

podobnie jak to sªuz¡ce dodawaniu nowego Sterownika Magistrali. Klikni¦cie
przycisku Kopiuj powoduje skopiowanie zaznaczonego Sterownika Magistrali.
Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie biez¡cego okna.
1.1.2

Konfiguracja Sterownika Magistrali

Rysunek przedstawia okno kon guracji pojedynczego elementu moduªu.

Rysunek 2: Okno główne konfiguracji Sterownika Magistrali

Tabela znajduj¡ca si¦ ponizej opisuje poszczególne elementy okna.
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Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze
Sterownik Magistrali jest dost¦pny i aktywny w Systemie. Odznaczenie tej pozycji powoduje przej±cie urz¡dzenia w tryb
awaryjny (aktywowana zostaje Logika
awaryjna Sterownika Magistrali).

Nazwa

Nazwa Sterownika identy kuj¡ca go w
Systemie.

Strefa

W tym polu wybiera si¦ wcze±niej zde niowan¡ w Systemie stref¦, do której ma
naleze¢ Sterownik Magistrali.

Adres IP

Adres IP Sterownika Magistrali komunikuj¡cego si¦ z Systemem przy pomocy sieci
Ethernet.

Port

Numer portu TCP, na którym mozliwa
jest komunikacja ze Sterownikiem Magistrali poprzez protokóª TCP/IP (wymagana
jest zgodno±¢ po stronie urz¡dzenia oraz
kon guracji moduªu zainstalowanego na
komputerze centralnym VBMS). Domy±lna
warto±¢ to 1001.

Wybór Neuronów

Po klikni¦ciu tego przycisku pojawia si¦
okno przedstawione na rysunku. Pozwala
ono wybra¢ wcze±niej skon gurowane
Neurony i przypisa¢ je do konkretnych
magistral Sterownika Magistrali.

Wej±cia
cyfrowe

Po klikni¦ciu tego przycisku pojawia si¦
okno kon guracji wej±¢ oraz wyj±¢, w
które wyposazony jest Sterownik Magistrali.

i

wyj±cia
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Modem GSM Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje wª¡czenie w Sterowniku Magistrali obsªugi modemu GSM podª¡czonego do portu COM
urz¡dzenia.

PIN

W polu tym nalezy poda¢ numer PIN karty SIM zainstalowanej w modemie GSM
podª¡czonym do Sterownika Magistrali.

Pr¦dko±¢ transmisji

W polu tym nalezy wybra¢ z listy dost¦pnych pr¦dko±ci przesyªania danych wªa±ciw¡ dla podª¡czonego do Sterownika Magistrali modemu GSM.

Potwierdzenia sprz¦towe

Zaznaczenie tego pola powoduje wª¡czenie sprz¦towej kontroli przepªywu danych
dla modemu GSM podª¡czonego do
Sterownika Magistrali. Ustawienie tej opcji
zalezy od kon guracji modemu GSM.

Wyszukaj urz¡dzenia...

Po klikni¦ciu tego przycisku pojawi si¦
okno z wszystkimi wyszukanymi w sieci
lokalnej Sterownikami Magistrali.

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.

UWAGA!
W przypadku korzystania z modemu GSM zaleca si¦ stosowanie kart SIM bez
kodu PIN. Jezeli karta posiada aktywny kod PIN, dioda w modemie sygnalizuj¡ca
poprawn¡ autoryzacj¦ do sieci zacznie miga¢ w momencie wysªania pierwszego
SMS. Z tego wzgl¦du w pierwszej kolejno±ci zaleca si¦ sprawdzenie stanu diody
RS232 na panelu czoªowym Sterownika, w celu okre±lenia poprawno±ci instalacji
i kon guracji modemu.
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1.1.2.1

Kon guracja Neuronów Cyfrowych i Analogowych SM

Rysunek 3: Okno obsługiwanych urzadze
˛
ń przez Sterownik Magistrali

Okno kon guracji obsªugiwanych urz¡dze« - przypisywanych do konkretnych
magistral dost¦pne jest po naci±ni¦ciu przycisku Wybór Neuronów. Nalezy w
nim okre±li¢, które ze zde niowanych w Systemie Neuronów Cyfrowych i/lub
Analogowych maj¡ by¢ obsªugiwane przez dany Sterownik Magistrali oraz do
której z jego czterech magistral s¡ zycznie podª¡czone.

Tabela ponizej opisuje poszczególne elementy okna.
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Numer magistrali

1.1.2.2

Pozycja pozwala na wybranie jednej z
czterech magistral Sterownika Magistrali.
Po wyborze, na elemencie znajduj¡cym si¦
ponizej w lewym oknie zostanie wy±wietlona lista dost¦pnych Neuronów, za± po
prawej stronie lista Neuronów juz podª¡czonych do tej magistrali. Przyciski w ±rodkowej cz¦±ci okna sªuz¡ do przesuwania
pojedynczego (1 strzaªka) lub wszystkich
(2 strzaªki) Neuronów pomi¦dzy listami.

Kon guracja wbudowanych wej±¢, wyj±¢ Sterownika

Okno kon guracji wej±¢ oraz wyj±¢ wewn¦trznych Sterownika Magistrali
dost¦pne jest po klikni¦ciu przycisku Wej±cia i wyj±cia cyfrowe znajduj¡cego
si¦ na oknie gªównym kon guracji Sterownika Magistrali.
Podczas kon guracji uzytkownik ma mozliwo±¢ zde niowania zachowania
poszczególnych wej±¢ i wyj±¢ Sterownika Magistrali. Dowolne wej±cie moze
zosta¢ skon gurowane tak, aby reagowaªo na zbocze, stan (wej±cie ci¡gªe),
przytrzymanie/klikni¦cie lub stanowiªo wej±cie licznikowe. W tym pierwszym
przypadku wyboru, na jaki typ zbocza wej±cie powinno reagowa¢ dokonuje
si¦ juz w trakcie kon guracji warunku w jednostce decyzyjnej. Dla wej±¢ typu
przytrzymanie/klikni¦cie uzytkownik musi wyspecy kowa¢ po jakim czasie
trwania stanu wysokiego na wej±ciu przestanie by¢ interpretowane jako klikni¦cie, a zacznie jako przytrzymanie. Wyj±cia mog¡ zosta¢ skon gurowane jako
monostabilne lub bistabilne. Dla tych pierwszych mozna okre±li¢ dªugo±¢ trwania
stanu niestabilnego (w sekundach) oraz typ stanu stabilnego.
Rysunek 4 przedstawia okno kon guracji wej±¢ i wyj±¢ wewn¦trznych
urz¡dzenia. Klikni¦cie przycisku OK powoduje zapisanie kon guracji oraz
zamkni¦cie biez¡cego okna. Klikni¦cie przycisku Anuluj powoduje zamkni¦cie
biez¡cego okna bez zapisania zmian w kon guracji.
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Rysunek 4: Okno konfiguracji wejść oraz wyjść wewnetrznych
˛
SM

1.2

Konfiguracja Logiki awaryjnej Sterownika Magistrali

W rozdziale tym przedstawiono sposób kon guracji Logiki awaryjnej Sterownika Magistrali. Logika ta zostanie uruchomiona na urz¡dzeniu tylko w wypadku
braku ª¡czno±ci z Systemem Vision lub odznaczeniu opcji Wª¡czony w oknie
kon guracji Sterownika.
UWAGA!
W Logice awaryjnej obsªugiwane s¡ tylko Neurony Cyfrowe SM, z wyª¡czeniem sygnaªów: Przytrzymanie na wej±ciu, Wej±cie licznikowe - wej±cia te nie s¡
widoczne na etapie kon guracji.
Okno kon guracji Logiki awaryjnej Sterownika Magistrali (rys. 5) dost¦pne
jest po wybraniu z menu pozycji Narz¦dzia -> Moduª Sterownika Magistrali
-> Nazwa Sterownika -> Logika awaryjna.

Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
nowej reguªy logicznej. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie z listy
zaznaczonej reguªy. Klikni¦cie przycisku Mody kuj powoduje wy±wietlenie
okna kon guracji zaznaczonej reguªy. Wygl¡da ono podobnie jak to sªuz¡ce
dodawaniu nowej reguªy. Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie
biez¡cego okna.

W tabeli znajduj¡cej si¦ ponizej przedstawiono funkcje poszczególny el-
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Rysunek 5: Okno listy reguł Logiki awaryjnej Sterownika Magistrali

Rysunek 6: Okno konfiguracji reguły Logiki awaryjnej Sterownika Magistrali

ementów okna.

Nazwa reguªy

Nazwa reguªy identy kuj¡ca j¡ w obr¦bie
Logiki Awaryjnej Systemu.

OK

Przycisk pozwala na zatwierdzenie zmian
w regule i przej±cie do poprzedniego okna.

Anuluj

Przycisk pozwala na anulowanie wprowadzonych zmian i przej±cie do poprzedniego
okna.
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Warunki:
Dodaj

Uzycie przycisku pozwala na dodanie
nowego warunku do listy warunków
reguªy.

Usu«

Uzycie przycisku pozwala na usuni¦cie zaznaczonego w li±cie warunku.

Mody kuj

Uzycie przycisku pozwala na zmodykowanie zaznaczonego na li±cie warunku.

Akcje:
Dodaj

Uzycie przycisku pozwala na dodanie
nowej akcji do listy akcji reguªy.

Usu«

Uzycie przycisku pozwala na usuni¦cie zaznaczonej w li±cie akcji.

Mody kuj

Uzycie przycisku pozwala na zmodykowanie zaznaczonej na li±cie akcji.

Po naci±ni¦ciu przycisku Dodaj lub Mody kuj warunek lub akcje reguªy
Logiki awaryjnej pojawia si¦ okno. Jego wygl¡d rózni si¦ w zalezno±ci od
wybieranych na nim opcji. Edycja akcji rózni si¦ od edycji warunków jedynie
tym, ze w warunkach bior¡ udziaª wej±cia Neuronów, a w akcjach wyj±cia
Neuronów oraz wysªanie SMS.
Rysunek przedstawia okno kon guracji warunku opartego o stan Neuronu
podª¡czonego do magistrali.
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Rysunek 7: Okno konfiguracji warunku reguły Logiki awaryjnej

na.

W tabeli ponizej przedstawiono funkcje poszczególnych elementów ok-

Magistrala

Pozwala wybra¢ z listy rozwijanej numer
magistrali urz¡dzenia, wej±cia lub wyj±cia
wewn¦trzne Sterownika b¡d¹ akcj¦ wysªania SMS.

Neuron

Pozwala wybra¢ z listy rozwijanej Neuron,
którego ma dotyczy¢ warunek lub akcja.

Sygnaª

Pozwala wybra¢ z listy rozwijanej, którego
wej±cia (warunek) b¡d¹ wyj±cia (akcja),
wybranego wcze±niej urz¡dzenia ma dotyczy¢ warunek lub akcja. Dodatkowym
warunkiem do wyboru jest takze stan otwarcia obudowy Neuronów Cyfrowych SM
natynkowych.

Parametr sygnaªu

Pozwala okre±li¢ w przypadku warunku jaka ma by¢ oczekiwana warto±¢ wej±cia, a
w przypadku akcji jaka ma by¢ ustawiona
warto±¢ wyj±cia.
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OK

Pozwala na zatwierdzenie zmian i powrót
do poprzedniego okna.

Anuluj

Pozwala na anulowanie zmian i przej±cie
do poprzedniego okna.

Na ponizszym rysunku przedstawiono okno kon guracji akcji wysªania SMS.
Akcja ta ma pewne ograniczenia: liczba numerów telefonów moze maksymalnie
wynosi¢ 5, dªugo±¢ wiadomo±ci tekstowej to maksymalnie 140 znaków.

Rysunek 8: Okno akcji wysłania SMS

W tabeli ponizej opisano poszczególne elementy tego okna.

Magistrala

Pozycja ta pozwala na wybór z rozwijanej
listy akcji wysªania SMS.

Dodaj

Po klikni¦ciu przycisku pojawia si¦ okno
pozwalaj¡ce na wpisanie nowego numeru
telefonu, na jaki ma zosta¢ wysªana wiadomo±¢ SMS.

Usu«

Usuwa zaznaczony na li±cie obok numer
telefonu.

12/16

Tekst sms

Pole to sªuzy do wprowadzenia tekstu
wiadomo±ci SMS.

OK

Pozwala na zatwierdzenie zmian i przej±cie
do poprzedniego okna.

Anuluj

Pozwala na anulowanie zmian i przej±cie
do poprzedniego okna.

UWAGA!
Zaleca si¦, aby tekst wiadomo±ci SMS nie zawieraª polskich znaków, gdyz w
przeciwnym wypadku moze doj±¢ do przesyªania niepoprawnych znaków.
1.2.1

Aspekty działania Logiki awaryjnej

Ze wzgl¦dów technicznych, dziaªanie Logiki awaryjnej Sterownika Magistrali
jest uproszczone wzgl¦dem jednostki decyzyjnej Rdzenia Systemu. Zasady konstrukcji reguª i kon guracji sygnaªów s¡ podobne, ale istniej¡ tutaj takze wyra¹ne
róznice w dziaªaniu. Wynikaj¡ce z nich wnioski zostaªy opisane w tym rozdziale.
Dziaªanie mechanizmu jest ±ci±le powi¡zane z umiejscowieniem reguª w li±cie,
gdyz s¡ one wykonywane w kolejno±ci alfabetycznej. Dlatego tez w przypadku
jednoczesnego zadziaªania dwóch lub wi¦cej reguª wypracowuj¡cych t¡ sam¡
akcj¦, priorytet zyskuje reguªa wyst¦puj¡ca nizej w li±cie. Fizycznie, na urz¡dzeniu zrealizowany zostanie sygnaª de niowany przez akcj¦ w tej wªa±nie regule.
W przypadku, jezeli w danej regule wyst¦puje warunek ci¡gªy oraz akcja impulsowa, zostanie ona wykonana jednokrotnie. W przypadku kiedy akcj¡
jest wysterowanie wyj±cia Neuronu w trybie monostabilnym, zostanie ono aktywowane zgodnie z czasem podtrzymania jaki zostaª zde niowany w trakcie
kon guracji parametrów tego wyj±cia. Po jego upªywie wyj±cie powróci do stanu
stabilnego i nie zostanie juz wi¦cej wysterowane az do zaniku warunku i jego
ponownego speªnienia. Podobnie z akcj¡ wysyªania SMS. Upraszczaj¡c mozna
zaªozy¢, ze w opisywanej sytuacji, reguªa zadziaªa na zbocze warunku - jak na
warunek impulsowy.
Konstrukcja reguªy opartej o warunek impulsowy i akcj¦ ci¡gª¡, warunek
ci¡gªy i akcj¦ impulsow¡ nie jest zalecane. W takim przypadku akcja nie b¦dzie
realizowana.
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Pozostaªe mozliwe kombinacje dziaªaj¡ podobnie jak w obr¦bie jednostki decyzyjnej. Jezeli warunek jest ci¡gªy i akcja równie, jest ona wykonywana tak dªugo, jak speªniony jest warunek - nie ma tutaj mozliwo±ci zadania dodatkowych
zalezno±ci czasowych. W przypadku warunku i akcji impulsowej, ta ostatnia
zostanie zawsze wykonana w tym samym momencie, kiedy zarejestrowane
zostanie speªnienie warunku - bez mozliwo±ci okre±lenia nast¦puj¡cego czasu
bezczynno±ci. Jezeli odst¦py czasowe pomi¦dzy kolejnymi speªnionymi warunkami b¦d¡ krótsze, niz stawiony czas aktywacji wyj±cia monostabilnego, stan na
nim b¦dzie si¦ utrzymywaª - impuls b¦dzie przedªuzany.
W przypadku pomieszania w obr¦bie jednej reguªy róznych typów warunków
(impulsowych i ci¡gªych) obowi¡zuj¡ zasady jakie, jak w jednostce decyzyjnej caªa reguªa b¦dzie reagowaªa jak na warunek impulsowy.

1.3

Współpraca Modułu Sterownika Magistrali z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª Moduªu Sterownika Magistrali pozwala na powi¡zanie
warunków i akcji tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Sterownik
udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•
•

Poª¡czenie,
Modem GSM podª¡czony,
Wej±cie binarne / Zbocze narastaj¡ce / opadaj¡ce: <nazwa wej±cia>,
Przytrzymanie / klikni¦cie <nazwa wej±cia>,
Licznik <nazwa wej±cia>

oraz akcje:
• Wyj±cie bistabilne / monostabilne: <nazwa wyj±cia>,
• Zerowanie licznika: Kanaª <numer kanaªu wej±ciowego>.
1.3.1

Warunek: Połaczenie
˛

Warunek ten jest speªniony, kiedy zachodzi prawidªowa komunikacja
pomi¦dzy Systemem Vision, a zycznym urz¡dzeniem Sterownika Magistrali. Gdy
to poª¡czenie zostanie zerwane, warunek przestaje by¢ prawdziwy.
1.3.2

Warunek: Modem GSM podłaczony
˛

Warunek jest speªniony wówczas, gdy do Sterownika Magistrali jest
poprawnie podª¡czony modem GSM. Jezeli transmisja mi¦dzy urz¡dzeniami
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zostanie zakªócona lub zerwana (na przykªad w wyniku braku zasilania lub
poª¡czenia kablowego), warunek nie jest prawdziwy. Nie b¦dzie on takze
speªniony, jezeli modem zostanie nieprawidªowo sparametryzowany w formatce
kon guracji Sterownika Magistrali.
1.3.3

Warunek: Wejście binarne / Zbocze narastajace
˛ / opadajace:
˛
<nazwa wejścia>

Do dyspozycji uzytkownika Systemu jest tyle warunków, ile Sterownik Magistrali posiada wej±¢. Dla uªatwienia kon guracji opisy warunków zawieraj¡ czªon
z identy katorem ustalonym na etapie kon guracji. Jezeli wej±cie zostaªo skongurowane jako ci¡gªe, to warunek jest prawdziwy, je±li na wej±ciu znajduje si¦
logiczna jedynka (prawda). Zaznaczenie opcji Inwersja powoduje, ze warunek
b¦dzie speªniony, je±li na wej±ciu znajduje si¦ logiczne zero (faªsz). Je±li wej±cie zostaªo skon gurowane jako aktywowane zboczem, warunek jest speªniony,
kiedy stan na wej±ciu Neuronu zmieni si¦ zgodnie z zaªozonym scenariuszem.
1.3.4

Warunek: Klikniecie/
˛
Przytrzymanie: <nazwa wejścia>

Warunek jest speªniony, je±li stan wysoki utrzymywaª si¦ na danym wej±ciu
przez czas krótszy niz skon gurowany (Klikni¦cie) lub trwa nadal po jego upªywie
(Przytrzymanie).
1.3.5

Warunek: Licznik: <nazwa wejścia>

Warunek jest speªniony, je±li liczba zwracana przez moduª mie±ci si¦ w ramach podanych przez uzytkownika.
1.3.6

Akcja: Wyjście bistabilne / monostabilne: <nazwa wyjścia>

Do dyspozycji uzytkownika jest tyle akcji, ile Sterownik Magistrali posiada
wyj±¢. Identy katory akcji zalez¡ od tego, czy dane wyj±cie zostaªo skon gurowane jako bistabilne czy monostabilne. Dodatkowo zawieraj¡ czªon z opisem
przypisanym dla wyj±cia w trakcie jego kon gurowania. Je±li wyj±cie zostaªo
skon gurowane jako bistabilne, uruchomienie akcji spowoduje ustawienie wyj±cia w stan logicznej jedynki (prawda). Zaznaczenie opcji Inwersja powoduje, ze wyzwolenie akcji spowoduje ustawienie wyj±cia w stan logicznego zera
(faªsz). Jezeli wyj±cie ma charakter monostabilny, zostanie ono aktywowane w
sposób i na czas okre±lony w jego kon guracji.
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1.3.7

Akcja: Zerowanie licznika: Kanał <numer kanału wejściowego>

Akcja pozwala na wyzerowanie stanu licznika na danym wej±ciu Sterownika
SM.

1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł Sterownika Magistrali

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.
1.4.1

”Brak połaczenia
˛
ze Sterownikiem Magistrali”

Ten bª¡d jest generowany, gdy nie mozna si¦ poª¡czy¢ ze Sterownikiem Magistrali lub istniej¡ce poª¡czenie zostanie przerwane. Moze to by¢ spowodowane
uszkodzeniem linii transmisyjnej, zanikiem zasilania Sterownika b¡d¹ jego zª¡
kon guracj¡.
1.4.2

”Logika awaryjna zawiera błedne
˛
reguły”

Bª¡d ten wyst¦puje, gdy w logice awaryjnej Sterownika Magistrali zostaªy
przypisane bª¦dne reguªy. Moze to by¢ wynikiem np. zmiany kon guracji
Neuronów Cyfrowych podª¡czonych do Sterownika, bez zaktualizowania logiki
awaryjnej.
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