1

Moduł DMX

Moduª DMX daje uzytkownikowi Systemu Vision mozliwo±¢ wspóªpracy z
urz¡dzeniami, które obsªuguj¡ protokóª DMX 512. W takim przypadku komputer centralny staje si¦ sterownikiem pojedynczej (lub kilku) linii DMX. Zapewnia
on odwzorowanie kanaªów Systemie, dzi¦ki czemu bezpo±rednio z poziomu jednostki decyzyjnej mozna dokonywa¢ zmian ich warto±ci. Wspóªpraca z innymi
podzespoªami (Suwaki, Zadajnik kolorów) pozwala na wygodne budowanie zaawansowanego interfejsu do obsªugi na przykªad o±wietlenia.

1.1

Konfigurowanie Modułu DMX

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

Lista elementów Modułu DMX

Lista elementów zawiera zde niowane w Systemie skªadowe Moduªu DMX.
Reprezentuj¡ one poszczególne linie transmisyjne obsªugiwane przez osobne
konwertery. Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu Kon guracja ->
Moduªy -> Moduª DMX. Ponizszy rysunek przedstawia okno zawieraj¡ce list¦
elementów moduªu.

Rysunek 1: Lista Modułów DMX
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Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
nowego elementu Moduªu DMX przedstawionego na rysunku. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego elementu moduªu. Klikni¦cie
przycisku Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonego
elementu. Klikni¦cie przycisku Kopiuj powoduje skopiowanie zaznaczonego
elementu. Okno to wygl¡da tak samo, jak okno kon guracji nowego Moduªu
DMX. Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie biez¡cego okna.
1.1.2

Konfiguracja Modułu DMX

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji elementu Moduªu DMX pojedynczego konwertera do obsªugi danej magistrali.

Rysunek 2: Konfigurowanie elementu Modułu DMX

Tabela zawiera opis poszczególnych elementów tego okna:

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze Moduª
DMX jest aktywny w Systemie.

Nazwa elementu

Identy kator Moduª DMX nadawany przez
uzytkownika.
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Strefa

W tym polu wybiera si¦ zde niowan¡
wcze±niej w Systemie stref¦, do której
przynaleze¢ ma Moduª DMX.

Numer seryjny konwertera

Numer seryjny konwertera FTDI, poprzez
który ma by¢ obsªugiwana magistrala
DMX.

Liczba kanaªów

Liczba obsªugiwanych kanaªów DMX. Im
mniej kanaªów zostanie wybranych, tym
szybsza b¦dzie komunikacja z urz¡dzeniami DMX. Nalezy jednak bra¢ pod uwag¦
zakres kanaªów w których mieszcz¡ si¦
urz¡dzenia podª¡czone do magistrali.

Opis

Dowolny ci¡g znaków zawieraj¡cy dodatkowy opis Moduªu DMX.

Kon guracja kanaªów

Klikni¦cie tego przycisku powoduje wy±wietlenie okna kon guracji nazw kanaªów.

OK

Zapisanie kon guracji Moduªu
zamkni¦cie biez¡cego okna.

Anuluj

Zamkni¦cie biez¡cego okna bez zachowania zmian.

1.1.3

DMX

Konfigurowanie nazw kanałów

Uzytkownik ma mozliwo±¢ okre±lenia wªasnych nazw oraz numerów kanaªów
w celu uªatwienia kon guracji. Nazwy kanaªów mog¡ by¢ dowolne, pojawiaj¡
si¦ one w trakcie kon gurowania akcji zwi¡zanych z kanaªami, oraz w diagnostyce podzespoªów. Powyzszy rysunek przedstawia okno kon gurowania nazw
kanaªów.
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Rysunek 3: Okno konfigurowania nazw kanałów

1.2

Współpraca Modułu DMX z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem DMX pozwala na powi¡zanie akcji
oraz warunków tego moduªu z pozostaªymi elementami Systemu. Udost¦pnia
on akcje w ilo±ci odpowiadaj¡cej ilo±ci kanaªów DMX. Kazdy z kanaªów DMX
odpowiada sygnaªowi wyj±ciowemu. Moduª udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
• Poª¡czenie
oraz nast¦puj¡ce akcje:
• Kanaª <Numer kanaªu DMX> / (<numer_kanaªu>) <nazwa_kanaªu>
1.2.1

Warunek: Połaczenie
˛

Warunek ten jest speªniony, kiedy komunikacja poprzez magistral¦ DMX przebiega prawidªowo. Jakiekolwiek zakªócenie transmisji powoduje, ze warunek nie
jest prawdziwy. Przywrócenie mozliwo±ci poprawnej wymiany danych pomi¦dzy
magistral¡ DMX, a Systemem Vision spowoduje, ze warunek b¦dzie ponownie
speªniony.
1.2.2

Kanał <Numer kanału DMX> / (<numer_kanału>) <nazwa_kanału>

Parametryzacja sygnaªu obejmuje:
• polecenie ustalenia staªej, okre±lonej warto±ci,
• zwi¦kszenia lub zmniejszenia aktualnej warto±ci o okre±lon¡ wielko±¢,
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• wykonanie liniowego przej±cia z jednej warto±ci w drug¡, w okre±lonym
czasie.
• zatrzymanie liniowego przej±cia z jednej warto±ci w drug¡

Rysunek 4: Konfigurowanie akcji wystawienia wartości na kanale DMX

W przypadku liniowej zmiany warto±ci, warto±¢ pocz¡tkowa mozne zosta¢
ustalona przez uzytkownika lub moze to by¢ aktualna warto±¢. Umozliwia to
wykonanie pªynnego przej±cia z aktualnego ustawienia do nowego.

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł DMX

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª DMX. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport
Bª¦dów Systemu Vision. Ponizszy opis pozwala poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu
moduªu.
1.3.1

”Przekroczono zakres wartości wyjściowej na kanale <numer kanału>”

Na kanaª DMX zostaªa przesªana warto±¢ z poza zakresu 0 do 255. Nalezy
sprawdzi¢ kon guracj¦ w jednostce decyzyjnej.
1.3.2

”Bład
˛ komunikacji”

Wyst¡piªy problemy z komunikacj¡ z magistral¡ DMX. Nalezy skontrolowa¢
poprawno±¢ podª¡czenia konwertera FTDI. W razie potrzeby ponownie podª¡czy¢
do portu USB.
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