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Moduł Neuronu Cyfrowego SM

Moduª Neuronu Cyfrowego SM daje uzytkownikowi Systemu Vision mozliwo±¢
obsªugi zycznych urz¡dze« Neuronów Cyfrowych podª¡czonych do Sterownika
Magistrali. Moduª odpowiada za tworzenie ich wirtualnych reprezentacji, wykorzystywanych pó¹niej w obr¦bie oprogramowania.
Dzi¦ki temu mozliwe jest sterowanie zewn¦trznymi urz¡dzeniami wykonawczymi pracuj¡cymi w oparciu o logik¦ dwustanow¡ oraz pozyskiwanie tego
typu informacji na potrzeby budowy mechanizmów sterowania inteligentnym budynkiem. Moduª jest kon gurowalny w taki sposób, ze umozliwia ªatw¡ implementacj¦ wi¦kszo±ci dost¦pnych na rynku elementów wykonawczych, a takze
rozwi¡za« opracowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

1.1

Konfigurowanie Modułu Neuronu Cyfrowego SM

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Neuronami Cyfrowymi
SM oraz ich kon guracji.
1.1.1

Lista elementów Modułu Neuronu Cyfrowego SM

Lista elementów zawiera zde niowane w Systemie Neurony Cyfrowe SM.
Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu Kon guracja -> Moduªy ->
Neuron Cyfrowy SM. Ponizszy rysunek przedstawia okno zawieraj¡ce list¦
elementów moduªu. W nowo otwartym oknie w lewym górnym rogu obok nazwy
podzespoªu znajduje si¦ wska¹nik liczby wykorzystanych elementów oraz ich
maksymalna liczba. Istnieje mozliwo±¢ ltrowania elementów z listy za pomoc¡
drzewa stref, a takze istnieje mozliwo±¢ znalezienia odpowiedniego moduªu za
pomoc¡ wyszukiwarki.

Klikni¦cie na przycisk Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
nowego Neuronu Cyfrowego SM przedstawionego na ponizszym rysunku.
Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego elementu listy.
Klikni¦cie przycisku Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji aktualnie wybranej pozycji. Okno to wygl¡da tak samo, jak okno kon guracji nowego
Neuronu Cyfrowego SM. Klikni¦cie przycisku Kopiuj powoduje skopiowanie
zaznaczonego podzespoªu. Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie
biez¡cego okna.
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Rysunek 1: Lista elementów Modułu Neuronu Cyfrowego SM
1.1.2

Konfiguracja Neuronu Cyfrowego SM

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji Neuronu Cyfrowego SM.

Rysunek 2: Okno konfiguracji pojedynczego Neuronu Cyfrowego SM

Ponizsza tabela zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.
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Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze dana
reprezentacja Neuronu jest aktywna w
Systemie i mozna z niej korzysta¢.

Nazwa elementu

Identy kator Neuronu nadawany przez
uzytkownika.

Strefa

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

Typ neuronu

Typ Neuronu zalezny od wykonania
cznego urz¡dzenia.

Adres

Adres zyczny Neuronu (ustawiany za pomoc¡ zadajnika adresu).

Opis

Dowolny ci¡g znaków zawieraj¡cy dodatkowy opis urz¡dzenia.

Kon guracja
wyj±¢...

wej±¢

/

zy-

Po klikni¦ciu tego przycisku uzytkownik
moze kon gurowa¢ wej±cia i wyj±cia Neuronu Cyfrowego SM, co zostaªo przedstawione w dalszej cz¦±ci rozdziaªu.

Opcje dodatkowe

Klikni¦cie tego przycisku pozwala skongurowa¢ tryb pracy diody (wersja
natynkowa), aktywowa¢ forsowanie sygnaªów za pomoc¡ przycisków (wersja na
szyn¦ TH).

OK

Zapisanie aktualnej kon guracji i zamkni¦cie biez¡cego okna.

Anuluj

Zamkni¦cie biez¡cego okna bez zachowania zmian.
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1.1.3

Konfiguracja wejść i wyjść Neuronu Cyfrowego SM

Podczas kon guracji zycznego urz¡dzenia, uzytkownik ma mozliwo±¢ zde niowania zachowania poszczególnych wej±¢ i wyj±¢ Neuronu Cyfrowego SM.
Parametryzacja odbywa si¦ za pomoc¡ okna, które dost¦pne jest po klikni¦ciu
przycisku Kon guracja wej±¢ / wyj±¢... na formatce ustawie« gªównych
moduªu. Kon guracj¦ nalezy rozpocz¡¢ od wyboru typu Neuronu za pomoc¡
menu znajduj¡cego si¦ w górnej cz¦±ci okna. Po wybraniu odpowiedniego
urz¡dzenia nalezy skon gurowa¢ poszczególne wej±cia i wyj±cia.
Dowolne wej±cie moze zosta¢ skon gurowane tak, aby reagowaªo na zbocze
lub stan (wej±cie ci¡gªe). W pierwszym przypadku uzytkownik musi okre±li¢
na jaki typ zbocza urz¡dzenie powinno reagowa¢ (Narastaj¡ce, Opadaj¡ce lub
Oba). 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.
Dla kazdego wej±cia i wyj±cia mozna skon gurowa¢ opis, który b¦dzie widoczny
podczas kon gurowania warunków i akcji zwi¡zanych z danym portem. Rysunek
przedstawia okno kon guracji wej±¢ i wyj±¢ 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.

Rysunek 3: Okno konfiguracji wejść i wyjść Neuronu Cyfrowego SM
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1.2

Współpraca Modułu Neuronu Cyfrowego SM z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª uwzgl¦dniaj¡cych Moduª Neuronu Cyfrowego SM pozwala
na powi¡zanie warunków i akcji tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•
•

Poª¡czenie,
Stan wej±cia / Zbocze opadaj¡ce / narastaj¡ce: <nazwa wej±cia>,
Warto±¢ licznika: <nazwa wej±cia>,
Klikni¦cie / Przytrzymanie na wej±ciu: <nazwa wej±cia>,
Otwarcie obudowy - tylko dla urz¡dze« natynkowych

oraz nast¦puj¡ce akcje:
• Aktywuj wyj±cie bistabilne / monostabilne: <nazwa wyj±cia>,
• Zerowanie licznika: Kanaª <numer kanaªu wej±cia licznikowego>.
1.2.1

Warunek: Połaczenie
˛

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

Warunek: Stan wejścia / Zbocze narastajace
˛ / opadajace:
˛
<nazwa wejścia>

Do dyspozycji uzytkownika Systemu jest tyle warunków, ile Neuron Cyfrowy
SM posiada wej±¢. Dla uªatwienia kon guracji opisy warunków zawieraj¡ czªon z
identy katorem ustalonym na etapie kon guracji. Jezeli wej±cie zostaªo skon gurowane jako ci¡gªe 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 prawdziwy, je±li
stan na wej±ciu Neuronu zmieni si¦ zgodnie z zaªozonym scenariuszem (zbocze
narastaj¡ce, opadaj¡ce lub oba).
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1.2.3

Warunek: Wartość licznika <nazwa wejścia>

Warunek jest speªniony, je±li warto±¢ zliczonych impulsów b¦dzie mie±ciªa si¦
w zakresie podanym przez uzytkownika.
1.2.4

Warunek: Klikniecie
˛
/ Przytrzymanie na wejściu <nazwa wejścia>

Warunek Klikni¦cie... speªniony, je±li wej±cie skon gurowane jako Klikni¦cie/przytrzymanie byªo aktywne nie dªuzej niz skon gurowana warto±¢ oczekiwania na przytrzymanie. Warunek Przytrzymanie... speªniony, je±li wej±cie byªo
aktywne dªuzej niz skon gurowana warto±¢ oczekiwania na przytrzymanie.
1.2.5

Warunek: Otwarcie obudowy

Warunek ten jest speªniony, gdy obudowa natynkowego Neuronu Cyfrowego
SM zostanie otwarta.
1.2.6

Akcja: Aktywuj wyjście bistabilne / monostabilne: <nazwa wyjścia>

Do dyspozycji uzytkownika jest tyle akcji, ile Neuron Cyfrowy posiada wyj±¢.
Identy katory akcji zalez¡ od tego czy dane wyj±cie zostaªo skon gurowane jako
bistabilne lub monostabilne, a takze zawieraj¡ czªon z opisem przypisanym wyj±ciu w trakcie kon gurowania Neuronu. Uruchomienie akcji powoduje odpowiedni¡ reakcj¦ Neuronu, zaleznie od kon guracji wyj±cia. Je±li wyj±cie zostaªo skongurowane jako bistabilne, uruchomienie akcji powoduje ustawienie wyj±cia
w stan logicznej jedynki (prawda). Zaznaczenie opcji Inwersja powoduje,
ze wyzwolenie akcji spowoduje ustawienie wyj±cia w stan logicznego zera
(faªsz). Je±li wyj±cie zostaªo skon gurowane jako monostabilne, uruchomienie
akcji powoduje ustawienie go w stan i na czas zde niowany w trakcie kon guracji. Po upªywie zadanego czasu wyj±cie powraca do stanu stabilnego.
1.2.7

Sygnały Neuronów Roletowych

Ten typ w stosunku do innym Neuronów Cyfrowych ma inne typy sygnaªów.
S¡ one lepiej dostosowane do jego charakteru pracy.
Warunki:
• Praca rolety,
• Pozycja rolety,
Akcje:
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• Ruch rolety,
• Ustaw rolet¦,
• Zatrzymaj rolet¦.
1.2.8

Warunek: Praca rolety:

Sygnaª okre±la czy w danym momencie roleta pracuje. Moze to by¢
spowodowane dziaªaniem jednostki decyzyjnej lub uzywaniem przycisków
lokalnego sterowania.
1.2.9

Warunek: Pozycja rolety

Dzi¦ki temu warunkowi mozemy okre±li¢ w jakiej pozycji znajduje si¦ teraz
roleta. Warto±¢ jest wyrazana w procentach otwarcia - 0% oznacza zamkni¦ta,
100% oznacza caªkowicie otwart¡.
1.2.10

Akcja: ruch rolety

Dzi¦ki temu sygnaªowi okre±lamy, w którym kierunku roleta ma si¦ porusza¢
(otwórz, zamknij). Sygnaª jest ci¡gªy - trwa tak dªugo, jak de niuje to jednostka
decyzyjna.
1.2.11

Akcja: Ustaw rolete˛

Akcja pozwala na ustawienie pozycji rolety za pomoc¡ pozostaªych komponentów w Systemie (przyciski, suwak). W tym sygnale ustawienie odbywa si¦
w punkt i wskazuje si¦ pozycj¦ rolety, do której ma by¢ ona przestawiona.
Opcjonalnie mozna wybra¢ ustawienie z kalibracj¡ . Spowoduje to przej±cie do
pozycji, ale z uprzednim wysterowaniem w pozycj¦ skrajn¡. Ma to na celu zsynchronizowanie wewn¦trznych liczników pozycji z zycznym poªozeniem zasªony.
1.2.12

Akcja: Zatrzymaj rolete˛

Wywoªanie tej akcji powoduje zatrzymanie rolety. Niezaleznie, czy ruch byª
wywoªany przez jednostk¦ decyzyjn¡, czy przez uzycie przycisków lokalnych.
Uwaga!
Sygnaª rolety Otwórz ma wi¦kszy priorytet niz sygnaª Zamknij . Oznacza
to, ze jezeli pierwszym wysterowanym sygnaªem w Systemie b¦dzie Zamknij
i spróbujemy przerwa¢ sygnaªem Otwórz to pierwszy sygnaª zostanie przerwany. Wykonany za to drugi sygnaª. Jezeli za± pierwszym sygnaªem b¦dzie
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Otwórz i spróbujemy przerwa¢ sygnaªem Zamknij to pierwszy sygnaª wykonany do ko«ca.

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Neuronu Cyfrowego SM

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ omawiany 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

”Neuron <nazwa_neuronu> nie jest obsługiwany przez żaden moduł komunikacyjny”

Taka sytuacja zachodzi, gdy Neuron Cyfrowy zostaª skon gurowany oraz jest
wª¡czony, ale mimo to nie dziaªa prawidªowo. Oznacza to, iz nie zostaª podpi¦ty
do zadnego Sterownika Magistrali. Tego typu bª¡d ma charakter informacyjny i
jest pomocny na etapie kon guracji Systemu.
1.3.2

”Nieprawidłowa konfiguracja urzadzenia
˛
lub urzadzenie
˛
zostało odłac˛
zone”

Ten bª¡d jest generowany, kiedy komunikacja z Neuronem zostanie przerwana. Moze to by¢ spowodowane zªym skon gurowaniem Neuronu, uszkodzeniem linii transmisyjnej lub zanikiem zasilania.
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