1

Moduł Neuronu Analogowego

Moduª Neuronu Analogowego daje uzytkownikowi Systemu Vision mozliwo±¢
obsªugi zycznych Neuronów Analogowych. Dzi¦ki temu istnieje mozliwo±¢ generacji elektrycznych sygnaªów o charakterze ci¡gªym - steruj¡cych w okre±lonym
zakresie warto±ci za pomoc¡ wyj±¢, a takze pomiarowych za pomoc¡ wej±¢ tego
urz¡dzenia. Taki mechanizm pozwala na realizacj¦ logiki opartej o elementy takie
jak: termometry, barometry, silniki elektryczne sterowane falownikami, czy regulowane zawory w instalacjach CO.
W celu poprawnej kon guracji moduªu konieczne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej urz¡dze« wspóªpracuj¡cych z Systemem za po±rednictwem
Neuronu. Ze wzgl¦du na charakter informacji wej±ciowych i wyj±ciowych, bª¦dy
popeªnione podczas parametryzacji elementów moduªu mog¡ mie¢ rózne konsekwencje - od faªszowania pomiarów, poprzez nieprawidªowo±ci w sterowaniu,
az po zyczne uszkodzenie elementów wykonawczych. W przypadku jakichkolwiek w¡tpliwo±ci w tej kwestii, nalezy zasi¦gn¡¢ informacji u osoby dysponuj¡cej
odpowiedni¡ wiedz¡.

1.1

Konfigurowanie Modułu Neuronu Analogowego

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

Lista elementów Modułu Neuronu Analogowego

Lista elementów Moduªu Neuronu Analogowego zawiera zde niowane w
Systemie wirtualne reprezentacje Neuronów Analogowych. Okno to dost¦pne
jest po wybraniu opcji menu Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Neuronu
Analogowego. Rysunek przedstawia okno zawieraj¡ce przykªadow¡ list¦
skon gurowanych 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 przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji nowego
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Rysunek 1: Lista elementów Modułu Neuronu Analogowego

Neuronu Analogowego, przedstawionego na rysunku. Klikni¦cie przycisku
Usu« powoduje usuni¦cie z Systemu zaznaczonego Neuronu Analogowego.
Klikni¦cie przycisku Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji aktualnie zaznaczonego Neuronu Analogowego. Wygl¡da ono podobnie jak to
sªuz¡ce kon guracji nowego Neuronu Analogowego. Klikni¦cie przycisku Kopiuj
powoduje skopiowanie Neuronu Analogowego. Klikni¦cie przycisku Zamknij
powoduje zamkni¦cie listy elementów moduªu.
1.1.2

Konfiguracja Neuronu Analogowego

Rysunek przedstawia okno kon guracji Neuronu Analogowego.

Rysunek 2: Okno konfiguracji Neuronu Analogowego
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Ponizsza tabela zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze Neuron
Analogowy jest aktywny w Systemie.

Nazwa

Nazwa Neuronu Analogowego.

Adres

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

Strefa

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

Obszar u±redniania

W celu zapewnienia mozliwo±ci minimalizacji efektu szumienia warto±ci pozyskiwanych z wej±¢ analogowych Neuronu,
moduª dokonuje swego rodzaju ltracji.
Realizowane jest to w oparciu o obliczenie ±redniej arytmetycznej z pewnej liczby
ostatnio dokonanych pomiarów. Dopiero
taka wielko±¢ jest przekazywana pozostaªym elementom Systemu. W tym
polu uzytkownik de niuje ile dokªadnie
próbek ma by¢ brane pod uwag¦ w
opisanym mechanizmie.

Typ neuronu

W polu wybieramy odpowiedni typ
cznego urz¡dzenia

Opis

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

Kon guracja kanaªów...

Po klikni¦ciu tego przycisku uzytkownik
moze kon gurowa¢ poszczególne wej±cia i
wyj±cia Neuronu Analogowego. Czynno±ci
te zostaªy opisane szczegóªowo w dalszej
cz¦±ci instrukcji.
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zy-

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.

Przesuni¦cia warto±ci

Opcjonalne warto±ci kalibracyjne - ustawia si¦ dla Neuronów: Temperaturowego i
Temperaturowo-higrometrycznego

UWAGA!
Nalezy zachowa¢ szczególn¡ ostrozno±¢ przy ustalaniu parametru Obszar
u±redniania. System umozliwia ustawienie bardzo duzej liczby pomiarów, z
których nast¦pnie b¦dzie liczona warto±¢ ±rednia. W pewnych sytuacjach moze
to skutkowa¢ na tyle silnym stªumieniem dynamiki rejestrowanego sygnaªu, ze
stanie si¦ on bezuzyteczny. Podczas dobierania rozmiaru obszaru u±redniania
nalezy si¦ kierowa¢ zasad¡ rozpoczynania od warto±ci maªych i ich zwi¦kszania
w miar¦ potrzeb. Odwrotne podej±cie nie jest zalecane.
Typy neuronów:
• Neuron Analogowy - uniwersalne urz¡dzenie umozliwiaj¡ce podª¡czenie
szerokiej gamy sensorów
• Neuron Temperaturowy - urz¡dzenie wyspecjalizowane w pomiarach temperatury powietrza
• Neuron Temperaturowo-higrometryczny - podobnie jak poprzedni,
wyposazony dodatkowo w pomiar wilgotno±ci wzgl¦dnej
• ‘ciemniacz - odpowiada za sterowanie ±ciemnianym o±wietleniem

1.2

Przesuniecia
˛
wartości

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracyjne Przesuni¦cia warto±ci (
Neuron Temperaturowy i Temperaturowo-higrometryczny)
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Rysunek 3: Okno konfiguracyjne Przesuniecia
˛
wartości

Przesuni¦cie warto±ci temperatury i wilgotno±ci (tylko Neuron Temperaturowo-higrometryczny) pozwala na kalibracj¦ czujnika w przypadku stwierdzenia
bª¦dnych pomiarów w miejscu instalacji. Moze to by¢ spowodowane np.
bezpo±rednim s¡siedztwem ¹ródªa ciepªa. Ustawienia pomiarów wilgotno±ci
wzgl¦dnej zaleca si¦ pozostawi¢ z domy±ln¡ warto±ci¡ 0 - ze wzgl¦du na
charakter zjawiska fabryczna kalibracja powinna by¢ w zupeªno±ci wystarczaj¡ca.
1.2.1

Konfiguracja kanałów Neuronu Analogowego

Kon guruj¡c zyczne urz¡dzenie uzytkownik ma mozliwo±¢ zde niowania zakresu warto±ci poszczególnych wej±¢ i wyj±¢ Neuronu Analogowego.
Mody kacja parametrów odbywa si¦ za pomoc¡ okna, które dost¦pne jest po
klikni¦ciu przycisku Kon guracja kanaªów... na formatce ustawie« gªównych
urz¡dzenia.
Warto±¢ dowolnego wej±cia lub wyj±cia moze zosta¢ przeskalowana wzgl¦dem dwóch zakresów warto±ci - systemowych oraz rzeczywistych. Te pierwsze
obowi¡zuj¡ w obr¦bie samego Systemu, te drugie odpowiadaj¡ bezpo±rednio
wielko±ciom elektrycznym. Dla przykªadu zaªózmy, ze do wej±cia urz¡dzenia
podª¡czony jest termometr. Mierzy on warto±¢ temperatury w zakresie -20 do
80 stopni. Termometr przekazuje do Neuronu Analogowego warto±¢ nat¦zenia
pr¡du w zakresie 4 do 20 mA, które w sposób liniowy odwzorowuje warto±¢
temperatury. Po wprowadzeniu tych danych do kon guracji wej±cia, System
Vision b¦dzie dysponowaª poprawn¡ warto±ci¡ temperatury bezpo±rednio w
stopniach. Dla tego przykªadu w pola min i max warto±ci systemowych nalezy
wprowadzi¢ odpowiednio warto±¢ -20 oraz 80, a w pola min i max warto±ci
rzeczywistych 4 oraz 20. Nalezy tez wybra¢ typ wej±cia jako Pr¡dowe.
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Innym przykªadem moze by¢ podª¡czenie do wyj±cia Neuronu wentylatora o
zakresie 800 do 2000 obrotów na minut¦. Zaªózmy, ze w celu uzyskania takiego
efektu, na ukªad sterowania silnikiem nalezy poda¢ napi¦cie w zakresie od 2 do
8V. Aby poprawnie skon gurowa¢ obsªug¦ takiego wentylatora w Systemie Vision, nalezy wprowadzi¢ w pola min i max warto±ci systemowych odpowiednio
warto±¢ 800 oraz 2000, a w pola min i max warto±ci rzeczywistych 2 oraz 8.
Dodatkowo nalezy wybra¢ typ wyj±cia jako Napi¦ciowe. W ten sposób w Systemie Vision b¦dzie mozna zada¢ bezpo±rednio liczb¦ obrotów, a odpowiednia
warto±¢ napi¦cia zostanie przeliczona przez moduª i wyprowadzona na wyj±cie
Neuronu Analogowego.
Kazdemu wej±ciu i wyj±ciu mozna takze przypisa¢ nazw¦, która b¦dzie
pomocna przy kon gurowaniu warunków oraz akcji z nimi zwi¡zanych.
Klikni¦cie przycisku OK powoduje zachowanie wprowadzonych zmian oraz
zamkni¦cie okna kon guracji, natomiast klikni¦cie przycisku Anuluj powoduje
zamkni¦cie biez¡cego okna bez zapisania zmian.

Rysunek 4: Okno konfiguracji wejść i wyjść Neuronu Analogowego

1.3

Współpraca Modułu Neuronu Analogowego z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª Moduªu Neuronu Analogowego 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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• Wej±cie: <nazwa wej±cia>.
oraz nast¦puj¡c¡ akcj¦:
• Wyj±cie: <nazwa wyj±cia>.
W przypadku pozostaªych typów Neuronów, lista sygnaªów jest inna. Opisano
je 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: Wartość wejścia: <nazwa wejścia>

Rysunek 5: Konfiguracja warunku Modułu Neuronu Analogowego

Do dyspozycji uzytkownika jest tyle warunków, ile Neuron Analogowy posiada wej±¢. Dla urz¡dzenia wyposazonego w cztery wej±cia dost¦pna jest lista
z czterema warunkami. Dla uªatwienia kon guracji opisy warunków zawieraj¡
czªon z identy katorem wej±¢. S¡ to ich indywidualne nazwy ustalone na etapie
kon guracji elementu moduªu. Parametryzacja warunku polega na okre±leniu
warto±ci wej±cia, przy którym kon gurowany warunek jest speªniony - obowi¡zuj¡ tutaj wielko±ci systemowe. Warto±¢ ta jest zalezna od zmierzonego napi¦cia lub nat¦zenia pr¡du na wej±ciu Neuronu Analogowego oraz od kon guracji
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tego wej±cia - dokªadnie tak, jak zostaªo to opisane we wcze±niejszej cz¦±ci instrukcji. Warunek moze by¢ speªniony, je±li warto±¢ na wej±ciu b¦dzie równa
tej okre±lonej w kon guracji sygnaªu lub b¦dzie mie±ci¢ si¦ w z¡danym zakresie
(rys. 5).
1.3.3

Akcja: Wyjście: <nazwa wyjścia>

Rysunek 6: Konfiguracja akcji Modułu Neuronu Analogowego

Do dyspozycji uzytkownika jest tyle akcji, ile Neuron Analogowy posiada zycznie wyj±¢. Dla urz¡dzenia posiadaj¡cego dwa wyj±cia dost¦pna jest lista z
dwoma akcjami. Dla uªatwienia kon guracji opisy warunków zawieraj¡ czªon z
identy katorem wyj±¢. S¡ to ich indywidualne nazwy ustalone na etapie kon guracji elementu moduªu. Uruchomienie akcji przez jednostk¦ decyzyjn¡ spowoduje
ustawienie warto±ci wybranej wielko±ci elektrycznej na wyj±ciu Neuronu Analogowego.
Parametryzacja sygnaªu obejmuje:
• polecenie ustalenia staªej, okre±lonej warto±ci sygnaªu,
• zwi¦kszenia lub zmniejszenia aktualnej warto±ci o okre±lon¡ wielko±¢,
• wykonanie liniowego przej±cia z jednej warto±ci w drug¡, w okre±lonym
czasie.
W ostatnim przypadku, warto±¢ pocz¡tkowa mozne zosta¢ ustalona przez
uzytkownika lub moze to by¢ aktualna warto±¢ sygnaªu na wyj±ciu Neuronu
(rys. 6). Umozliwia to wykonanie pªynnego przej±cia z aktualnego ustawienia
do nowego.
UWAGA!
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Warto±ci sygnaªów wyj±ciowych widoczne w diagnostyce podzespoªów nie
w kazdym przypadku odpowiadaj¡ rzeczywisto±ci. Akcja zmniejszenia lub zwi¦kszenia powoduje przekazanie tam wielko±ci o jak¡ nast¡piªa zmiana, a nie warto±ci, która w efekcie zostaªa osi¡gni¦ta. Podobnie jest w przypadku przej±cia liniowego - moduª b¦dzie sygnalizowaª docelow¡ warto±¢ zmiany, do której Neuron
d¡zy, a nie rzeczywist¡ warto±¢ aktualn¡.
1.3.4

Sygnały Neuronu typu ”Ściemniacz”

Ten typ w stosunku do Neuronu Analogowego, ma innego typu sygnaªy
zwi¡zane z jego wyj±ciami steruj¡cymi. S¡ one lepiej dostosowane do jego
charakteru pracy.
Warunki:
• Praca kanaªu 1-4
• Jasno±¢ kanaªu 1-4
•
Akcje:
• Ustaw kanaª 1-4
1.3.4.1

Praca kanaªu <numer kanaªu>

Sygnaª ten informuje uzytkownika o stanie pracy danego kanaªu (1-4).
Warunek jest speªniony w czasie, gdy warto±ci steruj¡ce si¦ zmieniaj¡. Moze
to wynika¢ zarówno z wcze±niejszego wydania takiego polecenia z poziomu jednostki decyzyjnej, jak i faktu uzywania przez uzytkownika przycisków lokalnego
sterowania.
1.3.4.2

Jasno±¢ kanaªu <numer kanaªu>

Sygnaª okre±la (warto±¢ liczbowa 0-100%) jak¡ moc¡ dany kanaª ±wieci
w danej chwili. Ponizszy rysunek przedstawia formatk¦ kon guracyjn¡ tego
warunku.
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Rysunek 7: Okno konfiguracyjne formatki warunku: Jasność kanału
1.3.4.3

Akcja: Ustaw kanaª <numer kanaªu>

Uruchomienie akcji przez jednostk¦ decyzyjn¡ spowoduje ustawienie
poziomu mocy na danym kanale ‘ciemniacza. Parametryzacja sygnaªu obejmuje:
• Polecenie ustalenia staªej, okre±lonej warto±ci sygnaªu,
• Zwi¦kszenia lub zmniejszenia aktualnej warto±ci o okre±lon¡ wielko±¢,
• Wykonanie liniowego przej±cia z jednej warto±ci w drug¡, w okre±lonym
czasie.
W ostatnim przypadku, warto±¢ pocz¡tkowa mozne zosta¢ ustalona przez
uzytkownika lub moze to by¢ aktualna warto±¢ sygnaªu na wyj±ciu Neuronu.
Umozliwia to wykonanie pªynnego przej±cia z aktualnego ustawienia do nowego.

Rysunek 8: Okno konfiguracyjne akcji: Ustaw kanał

11/13

1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł Neuronu Analogowego

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

”Połaczenie
˛
z Neuronem Analogowym: <nazwa> zerwane”

Jest to informacja ±wiadcz¡ca o tym, ze doszªo do chwilowej b¡d¹ trwaªej
utraty komunikacji z urz¡dzeniem na magistrali. Moze to sugerowa¢ problem
na etapie linii transmisyjnej, zanik zasilania Neuronu b¡d¹ jego uszkodzenie.
Chwilowe rozª¡czenia w wi¦kszo±ci przypadków nie s¡ niebezpieczne dla Systemu, ale jezeli dzieje si¦ to cz¦sto, nalezy skontrolowa¢ stan instalacji.
1.4.2

”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.
1.4.3

”Konfiguracja Neuronu Analogowego: <nazwa_neuronu> w Systemie
nie zgadza sie˛ z typem urzadzenia
˛
fizycznego podłaczonego
˛
do magistrali”

Ten bª¡d jest generowany w przypadku, kiedy kon guracja elementu Moduªu Neuronu Analogowego wprowadzona przez uzytkownika Systemu Vision jest
nieodpowiednia dla urz¡dzenia podª¡czonego do magistrali. Sytuacja taka moze
mie¢ miejsce, kiedy zostanie skon gurowany Neuron Analogowy a pod jego
adresem obecny b¦dzie inny typ, albo Neuron Cyfrowy.
1.4.4

”Błedny
˛
format ramki komunikacyjnej”

Bª¡d generowany jest podczas problemów z poprawnym odczytaniem informacji z Neuronu Analogowego. Przyczyn¡ mog¡ by¢ zakªócenia w trakcie komu-
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nikacji b¡d¹ nieprawidªowa instalacja okablowania. W przypadku, gdy problemy
tego typu pojawiaj¡ si¦ cz¦sto, nalezy skontaktowa¢ si¦ z dostawc¡ Systemu.
1.4.5

”Dla Neuronu Analogowego: <nazwa_neuronu> na kanał wejściowy
<numer_kanału> wprowadzono wartość spoza zakresu”

Bª¡d generowany jest w przypadku, gdy na wej±cie Neuronu Analogowego
wprowadzono sygnaª elektryczny, którego warto±¢ wykracza poza zakres warto±ci rzeczywistych ustalonych dla wej±cia analogowego podczas kon gurowania
Neuronu. Moze to by¢ spowodowane bª¦dami w kon guracji moduªu a takze
czynnikami zewn¦trznymi - uszkodzeniem elementów wykonawczych b¡d¹ faktem ich pracy poza nominalnym zakresem.
1.4.6

”Dla Neuronu Analogowego: <nazwa_neuronu> na kanał wyjściowy
wprowadzono wartość spoza zakresu”

Bª¡d generowany jest w przypadku, gdy System Vision próbuje wprowadzi¢
na wyj±cie Neuronu Analogowego warto±¢, która wykracza poza zakres warto±ci
systemowych ustalonych dla wyj±cia analogowego podczas kon gurowania Neuronu. W wi¦kszo±ci przypadków spowodowane jest to bª¦dami w kon guracji
jednostki decyzyjnej b¡d¹ innych elementów Systemu.
1.4.7

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

Taka sytuacja zachodzi, gdy Neuron Analogowy zostaª skon gurowany oraz
jest aktywny w Systemie, 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.
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