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Moduł Neuronu Cyfrowego

Moduª Neuronu Cyfrowego daje uzytkownikowi Systemu Vision mozliwo±¢
obsªugi zycznych Neuronów Cyfrowych. 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, aby umozliwiaª ªatw¡ implementacj¦ wi¦kszo±ci dost¦pnych na rynku
systemów, a takze rozwi¡za« opracowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

1.1

Konfigurowanie Modułu Neuronu Cyfrowego

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

Lista elementów Modułu Neuronu Cyfrowego

Lista elementów zawiera zde niowane w Systemie Neurony Cyfrowe. Okno
to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu Kon guracja -> Moduªy -> Moduª
Neuronu Cyfrowego. 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 przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
nowego Neuronu Cyfrowego przedstawionego na rysunku. Klikni¦cie przycisku
Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego odpowiednika Neuronu Cyfrowego.
Klikni¦cie przycisku Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonego Neuronu Cyfrowego. Okno to wygl¡da tak samo, jak okno kon guracji
nowego Neuronu Cyfrowego. 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
1.1.2

Konfiguracja Neuronu Cyfrowego

Rysunek przedstawia okno kon guracji Neuronu Cyfrowego. Ponizsza tabela
zawiera opis poszczególnych elementów tego okna:

Rysunek 2: Okno konfiguracji Neuronu Cyfrowego

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze Neuron
Cyfrowy jest aktywny w Systemie.
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Nazwa elementu

Identy kator
Neuronu
Cyfrowego
nadawany przez uzytkownika.

Adres

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

Strefa

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

Typ neuronu

Typ neuronu oraz jego liczba wej±¢ i wyj±¢.

Opis

Dowolny ci¡g znaków zawieraj¡cy dodatkowy opis Neuronu Cyfrowego.

Kon guracja
wyj±¢...

wej±¢

/

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

Logika awaryjna

Po klikni¦ciu przycisku uzytkownik kon guruje logik¦, która po awarii systemu b¦dzie
dziaªa¢ w obr¦bie urz¡dzenia, tak dªugo
jak jest ono zasilane.

Opcje dodatkowe...

Po klikni¦ciu na tym przycisku uzytkownik moze skon gurowa¢ dodatkowe opcje Neuronu, takie jak funkcjonowanie
diody sygnalizacyjnej czy przycisków forsuj¡cych.

OK

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

Anuluj

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

Konfigurowanie wejść i wyjść Neuronu Cyfrowego

Podczas kon guracji zycznego urz¡dzenia, uzytkownik ma mozliwo±¢
zde niowania zachowania poszczególnych wej±¢ i wyj±¢ Neuronu Cyfrowego.
Parametryzacja odbywa si¦ za pomoc¡ okna, które dost¦pne jest po klikni¦ciu
przycisku Kon guracja wej±¢ / wyj±¢... na formatce ustawie« gªównych
moduªu.
Dowolne wej±cie moze zosta¢ skon gurowane tak, aby reagowaªo na zbocze,
stan (wej±cie ci¡gªe), zwracaªo aktualn¡ liczb¦ zliczonych zboczy narastaj¡cych
(wej±cie licznikowe) lub reagowaªo na sytuacje klikni¦cia i przytrzymania.
W przypadku wej±cia reaguj¡cego na klikni¦cie i przytrzymanie uzytkownik
musi okre±li¢ czas przytrzymania po klikni¦ciu na odpowiadaj¡cym przycisku
Kon guruj.... Aktywacja wej±cia na czas krótszy niz skon gurowany czas
przytrzymania powoduje aktywacj¦ sygnaªu informuj¡cego o klikni¦ciu. Aktywacja wej±cia na czas dªuzszy niz czas podtrzymania powoduje aktywacj¦ sygnaªu
sygnaªu ci¡gªego informuj¡cego o przytrzymaniu. Sygnaª ten pozostaje aktywny
dopóki wej±cie jest aktywowane. Wyj±cia mog¡ zosta¢ skon gurowane jako
monostabilne lub bistabilne. Dla tych pierwszych mozna okre±li¢ dªugo±¢ trwania
stanu niestabilnego (w sekundach) po klikni¦ciu na odpowiadaj¡cym klawiszu
Kon guruj.... 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.
Wyj±cia mog¡ zosta¢ skon gurowane jako monostabilne lub bistabilne.
Dla tych pierwszych mozna okre±li¢ dªugo±¢ trwania stanu niestabilnego (w
sekundach) po klikni¦ciu na odpowiadaj¡cym klawiszu Kon guruj.... 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.
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Rysunek 3: Okno konfiguracji wejść i wyjść Neuronu Cyfrowego
1.1.4

Konfigurowanie opcji dodatkowych Neuronu Cyfrowego

Neurony natynkowe posiadaj¡ dodatkow¡ mozliwo±¢ kon guracji pracy diody
sygnalizacyjnej. Mozna wybra¢ jeden z trzech trybów:
• Wyª¡czony - dioda sygnalizacyjna jest wyª¡czona.
• Normalny - dioda sygnalizacyjna ±wieci na zielono, je±li Neuron Cyfrowy
jest poª¡czony z Systemem Vision. Je±li Neuron utraci poª¡czenie z Systemem Vision, dioda sygnalizacyjna zaczyna mruga¢ na czerwono.
• Debug - dioda sygnalizacyjna zmienia kolor z zielonego na niebieski i
z niebieskiego na zielony przy kazdej poprawnie otrzymanej ramce komunikacyjnej od Systemu Vision. Utrata poª¡czenia z Systemem Vision
powoduje, ze dioda sygnalizacyjna mruga na czerwono.
Dodatkowo w kazdym z trybów otwarcie obudowy powoduje za±wiecenie
diody sygnalizacyjnej na kolor czerwony.

Rysunek 4: Opcje dodatkowe Neuronów natynkowych
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Neurony Cyfrowe montowane na szynie TH posiadaj¡ mozliwo±¢ aktywowania lub wyª¡czenia dziaªania przycisków forsuj¡cych - rys. 5. Je±li przyciski
forsuj¡ce s¡ aktywne i Neuron jest poª¡czony z Systemem Vision, to aktywacja
przycisków forsuj¡cyh wej±cia powoduje symulacj¦ aktywacji wej±cia, za±
aktywacja przycisków forsuj¡cych wyj±cia powoduje, ze wyj±cia reaguj¡ zgodnie
z kon guracj¡. Je±li Neuron Cyfrowy nie jest poª¡czony z Systemem Vision, to
przyciski forsuj¡ce wyj±cia powoduj¡ zmian¦ stanu na odpowiadaj¡cym wyj±ciu
na przeciwny.

Rysunek 5: Opcje dodatkowe Neuronów z mocowaniem TH

Neurony Cyfrowe podtynkowe nie posiadaj¡ dodatkowej kon guracji.

1.2

Logika awaryjna

W wybranych typach Neuronów mozna zde niowa¢ jak ma si¦ on zachowywa¢ w przypadku utraty komunikacji z urz¡dzeniem nadrz¦dnym komputerem centralny. Mozliwo±ci ograniczaj¡ si¦ do zde niowania zasad
wi¡z¡cych wej±cia z wyj±ciami danego urz¡dzenia - na zasadzie ustaw wyj±cie
drugie w stan wysoki, jezeli wej±cie pierwsze jest w stanie wysokim . Ponizszy
rysunek prezentuje formatk¦ kon guracji tych ustawie«.

7/13

Rysunek 6: Okno konfiguracyjne Neuronu natynkowego 2-2

W momencie zadziaªania logiki awaryjnej, ustawienia typów wej±¢ i
wyj±¢ Neuronu trac¡ wazno±¢ - obowi¡zuj¡ nowe zasady. De nicj¦ zachowania
rozpoczyna si¦ od ustawienia jednego z trybów dziaªania wyj±cia, oraz wskazaniu
wej±cia, które ma inicjowa¢ akcj¦. Dost¦pne tryby mozna opisa¢ w nast¦puj¡cy
sposób:
• Brak akcji - wyj±cie pozostanie w ostatnio ustawionym stanie i nie b¦dzie
mozliwo±ci jego zmiany inaczej niz za pomoc¡ przycisków forsuj¡cych na
obudowie (dotyczy wykonania na szyn¦ TH),
• Przepisanie - sygnaª na wej±ciu zostanie przepisany na wyj±cie,
• Negacja - wyj±cie zostanie zawsze ustawione w stan przeciwny wzgl¦dem
stanu wej±cia,
• Przeª¡czenie - oparte o zbocze sygnaªu na wej±ciu - detekcja kazdego
zbocza narastaj¡cego (przeª¡czenie z niskiego na wysoki) spowoduje
przeª¡czenie wyj±cia w stan przeciwny (przydatne w przypadku stosowania np. ª¡czników chwilowych do sterowania o±wietleniem),
• Wª¡cz - wyj±cie zostanie wª¡czone na staªe, niezaleznie od stanu wej±¢,
• Wyª¡cz - wyj±cie zostanie wyª¡czone na staªe, niezaleznie od stanu wej±¢.

1.3

Współpraca Modułu Neuronu Cyfrowego z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª Moduªu Neuronu Cyfrowego pozwala na powi¡zanie
warunków i akcji tego moduªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª
udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
• Poª¡czenie,
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•
•
•
•
•
•

Stan wej±cia: <nazwa wej±cia>,
Wej±cie aktywowane zboczem: <nazwa wej±cia>,
Wej±cie licznikowe: <nazwa wej±cia>,
Klikni¦cie na wej±ciu: <nazwa wej±cia>,
Przytrzymanie na wej±ciu: <nazwa wej±cia>,
Otwarcie obudowy - tylko dla urz¡dze« natynkowych

oraz nast¦puj¡ce akcje:
• Wyj±cie monostabilne: <nazwa wyj±cia>,
• Wyj±cie bistabilne: <nazwa wyj±cia>,
• Zeruj licznik wej±cia: <nazwa wej±cia>.
Niektóre typy Neuronów udost¦pniaj¡ innego typu sygnaªy, opisane w dalszej
cz¦±ci rozdziaªu.
1.3.1

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, a Systemem Vision spowoduje, ze warunek b¦dzie
ponownie speªniony.
1.3.2

Warunek: Stan wejścia: <nazwa wejścia>

Do dyspozycji uzytkownika Systemu jest tyle warunków, ile Neuron Cyfrowy
posiada wej±¢ oraz zalezy dodatkowo od kon guracji wej±¢. Dla uªatwienia konguracji 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).
1.3.3

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

Je±li wej±cie zostaªo skon gurowane jako aktywowane zboczem, powstaj¡
dwa sygnaªy pozwalaj¡ce zareagowa¢ na kazde z nich. Jezeli konieczna jest
reakcja na oba, mozna uzy¢ operatora LUB w jednostce decyzyjnej i wprowadzi¢
oba warunki na list¦.
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1.3.4

Warunek: Wejście licznikowe: <nazwa wejścia>

Warunek ten jest speªniony, je±li aktualna warto±¢ licznika speªnia warunki
okre±lone w kon guracji sygnaªu. Kon gurowanie warunków sygnaªu zostaªo
przedstawione na rysunku 7.

Rysunek 7: Konfigurowanie parametrów sygnału wejścia licznikowego

1.3.5

Warunek: Klikniecie
˛
na wejściu: <nazwa wejścia>

Warunek ten jest speªniony, je±li wej±cie zostaªo aktywowane na czas krótszy
niz skon gurowany czas przytrzymania.
1.3.6

Warunek: Przytrzymanie na wejściu: <nazwa wejścia>

Warunek ten jest speªniony, je±li wej±cie zostaªo aktywowane na czas dªuzszy
niz skon gurowany czas przytrzymania. Warunek pozostaje speªniony tak dªugo,
jak wej±cie pozostaje aktywowane.
1.3.7

Warunek: Otwarcie obudowy

Warunek ten jest speªniony, gdy obudowa Neuronu Cyfrowego natynkowego
zostaªa otwarta.
1.3.8

Akcja: Wyjście bistabilne: <nazwa wyjścia>

Uruchomienie akcji powoduje odpowiedni¡ reakcj¦ Neuronu, zaleznie od konguracji wyj±cia. Je±li wyj±cie zostaªo skon gurowane jako bistabilne, uruchomienie akcji powoduje ustawienie wyj±cia w stan logicznej jedynki (prawda). Zaznaczenie opcji Inwersja spowoduje, ze wyzwolenie akcji spowoduje ustawienie
wyj±cia w stan logicznego zera (faªsz).
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1.3.9

Akcja: Wyjście monostabilne: <nazwa wyjścia>

Aktywowanie tej akcji powoduje wysterowanie wyj±cia monostabilnego zgodnie z jego kon guracj¡.
1.3.10

Akcja: Zeruj licznik wejścia: <nazwa wejścia>

Aktywowanie tej akcji powoduje wyzerowanie warto±ci wskazanego wej±cia
licznikowego.
1.3.11

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:
• Ruch rolety
• Ustaw rolet¦
• Zatrzymaj rolet¦
1.3.11.1

Warunek: Praca rolety

Sygnaª okre±la czy w danym momencie roleta pracuje. Moze to by¢
spowodowane dziaªaniem jednostki decyzyjnej lub uzywaniem przycisków
lokalnego sterowania.
1.3.11.2

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¡.
1.3.11.3

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.
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1.3.11.4

Akcja: Ustaw rolet¦

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.
1.3.11.5

Akcja: Zatrzymaj rolet¦

Wywoªanie tej akcji powoduje zatrzymanie rolety. Niezaleznie, czy ruch byª
wywoªany przez jednostk¦ decyzyjn¡, czy przez uzycie przycisków lokalnych.

1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł Neuronu Cyfrowego

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

”Neuron: <nazwa> zwrócił nieprawidłowa˛ wartość kontrolna”
˛

Oznacza to, ze System wykryª bª¡d w transmisji prowadzonej z urz¡dzeniem
polegaj¡cy na przekªamaniu danych. Jednorazowe bª¦dy tego typu nie s¡ niebezpieczne. W przypadku wielokrotnego i cz¦stego wyst¦powania tego bª¦du, zazwyczaj oznacza to duzy poziom zakªóce« w linii transmisyjnej albo uszkodzenie
Neuronu.
1.4.2

”Połaczenie
˛
z Neuronem: <nazwa_neuronu> zerwane”

Ten bª¡d jest generowany, kiedy komunikacja z Neuronem zostanie przerwana. Moze to by¢ spowodowane uszkodzeniem linii transmisyjnej, zanikiem
zasilania oddalonego Neuronu b¡d¹ zmian¡ jego adresu zycznego.
1.4.3

”Konfiguracja Neuronu w Systemie nie zgadza sie˛ z typem urzadzenia
˛
fizycznego podłaczonego
˛
do magistrali”

Ten bª¡d jest generowany, kiedy kon guracja Neuronu Cyfrowego wprowadzona przez uzytkownika Systemu Vision nie jest prawidªowa. Sytuacja taka moze
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mie¢ miejsce, kiedy uzytkownik wybierze z listy nieprawidªowy typ urz¡dzenia w
stosunku do tego, jaki zycznie znajduje pod danym adresem na magistrali.
1.4.4

”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, gdyz nie zostaª powi¡zany z zadnym moduªem komunikacyjnym, np. Konwerterem USB-RS485. Tego typu bª¡d
ma charakter informacyjny i jest pomocny na etapie kon guracji Systemu.

1.4.5

”Dla Neuronu Roletowego <nazwa> ustawiono wartość spoza zakresu”

Ten bª¡d generuje si¦ wtedy, gdy ustawiona warto±¢ z¡danej pozycji rolety
znajduje si¦ poza dozwolonym przedziaªem (0-100%).
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