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       INSTRUKCJA OBSŁUGI

  DATAVision v1.x
             OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE DO OBSŁUGI KOMUNIKACJI CAN

       
 
OPROGRAMOWANIE WSPÓŁPRACUJE Z  KONWERTEREMI USB/CAN:

• CRUSB Spartan

UWAGA
Za pomocą programu DATAVision można wpływać na działanie sieci CAN, 

co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi.
Firma DIGA nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie oraz skutki 

stosowania oprogramowania. 

Dokument: DATAVision IE PL.odt

Publikowane jako: DATAVision IE PL.pdf

Data utworzenia: 9.10.2016

Opracował: Jacek Barcik 

Zgodne z wersją: DATAVision: 

Informacje zwarte w niniejszym dokumencie mogą nieco odbiegać od rzeczywistych funkcji programu zależnie od jego wersji.
Zespół programistów firmy DIGA stara się, aby dokumentacja był aktualizowany tak często, jak to tylko możliwe. Zastrzegamy
sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i w niniejszym dokumencie bez wcześniejszej informacji o tym.

DIGA s.c.         www.diga.biz.pl
ul. Zamkowa 1                             e-mail: info@diga.biz.pl
PL 44-109 Gliwice                         tel./fax: +48 32 234 56 73

DIGA
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1. WSTĘP

DATAVision jest  zaawansowanym narzędziem programowym przeznaczonym dla  projektantów,
integratorów  oraz  serwisantów  urządzeń  i  sieci  opartych  na  technologii  CAN.  Współpracuje  z
konwerterem CAN/USB typ CRUSB. 

Controller Area Network (CAN) jest szeregowym systemem przesyłu danych opracowanym przez Robert Bosch
GmbH. Obecnie jest opisany przez międzynarodowy standard ISO 11898-1.

Podstawowe funkcje programu:

● wizualizacja danych z sieci CAN
● wysyłanie komunikatów CAN 11/29bit

2. INSTALACJA PROGRAMU
   Do  poprawnej   współpracy  programu  DATAVision  z  interfejsem  CRUSB  Spartan  niezbędne  jest
zainstalowanie sterowników USB interfejsu. Oraz posiadanie licencji na DATAVision Builder/Reader

Aktualna wersja jest  udostępniona na stronie internetowej www.diga.biz.pl.

Po zainstalowaniu sterowników USB należy uruchomić instalator aplikacji DATAVision.

3. GŁÓWNE OKNO PROGRAMU (DATAVision BUILDER)

http://www.diga.biz.pl/
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W  głównym  oknie  programu  umieszczone  są  poszczególne  moduły,  które,  jeśli  są  włączone,
wyświetlają się w obrębie głównego okna. 



  DATAVision v1.x  INSTRUKCJA OBSŁUGI                              5   

3.1. Pasek narzędziowy

Pasek narzędziowy zawiera podstawowe funkcje w zakresie zarządzania projektem programu a
także wybrane elementy sterowania i konfiguracji aplikacji.  

Nowy projekt.

Otwórz istniejący projekt.

Zapisz projekt.

Kompilacja i zapis pliku binarnego.

Tryb edycji/podglądu.

Ustawienia aplikacji.

Ustawienie parametrów urządzenia

Zmiana języka Polski/Angielski

Informacja o programie

Przełączenie z Builder na Reader – podgląd.
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3.2. Zakładki

Do dyspozycji użytkownika jest 10 zakładek które mogą być dowolnie nazywane i obsadzane 
elementami pomiarowymi.

Oznaczenie zakładki kolorem zielonym spowoduje że po kompilacji i zapisanie pliku binarnego a 
następnie otwarciu w DATAVision READER tylko te zakładki będą widoczne dla użytkownika.
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3.2.1 Pop-up menu

Klikając prawym przyciskiem myszy na obszarze zakładki może wykonać 
następujące funkcje:

Nazwa zmiana nazwy aktywnej zakładki.

Kolor tła zmiana koloru tła zakładki.

TAB1 ...TAB10 Aktywacja wybranej zakładki (zmiana koloru 
zielony/czerwony)

3.2.2 Pasek obiektów

Element typy dioda LED

Element typu wyświetlacz numeryczny

Miernik wskazówkowy

Tekst opisowy
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Termometr

Wskaznik liniowy

Suwak generacyjny

Pasek postępowy

Segment 8 LED

Przycisk umożliwiający wysłanie jednego komunikatu CAN

Przycisk umożliwiający wysłanie wielu komunikatów CAN

Wykres zmiennej

Element trendu

Każdy z elementów można umieścić na polu zakładki i zmienić jego rozmiar, położenie oraz 
zmodyfikować parametry. Zmiana parametrów odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranym 
elemencie i wprowadzeniem żądanych wartości poszczególnych parametrów. 
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Poniższy przykład pokazuje dostępne parametry.

Każdy element posiada dwa zestawy zmiennych. Jeden wspólny dla każdego elementu i dotyczy ustawień
komunikatu CAN oraz dedykowany dla wybranego elementu.

Wspólny zestaw parametrów:

CAN Wybór kanału CAN (obecnie wyłącznie CAN 1 jest dostepny.

ID (hex) Numer komunikatu CAN podany w wartości dziesiętnej.

ID (dec) Numer komunikatu CAN podany w wartości szesnastkowej.

DLC Liczba danych w komunikacie CAN.

Start bit Początek danych do odczytu.

Liczb bitów Liczba bitów danych.

Endian Typ mały lub duży.

Typ Komunikat CAN 11 bit lub 29 bit.

Kierunek Dane będą pobierane z komunikatu Tx lub Rx.

Znak Bez znaku, ze znakiem, rzeczywista. 

Mnożnik Wartość przez jaką będzie przemnożona.

Przesunięcie Wartość dodawana do wyniku.
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Parametry dedykowane:
Poszczególne parametry są zależne od wybranego elementu.
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3.3. Pasek statusowy

Informuje nas o podłączony konwerterze wyświetlając jego 
numer seryny oraz pokazu status komunikacji z CAN.
W momencie uruchomienia komunikacji kolor zmienia się na 
jasno zielony i wyświetlane jest procentowe obciążenie sieci 
CAN.

Wyświetlane są informacji o odebranej i wysłanej liczbie 
komunikatów CAN oraz sygnalizowane są informację o 
wykrycie błędu.
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3.4. Parametryzacja projektu.
 

Klikając na ikonę dokonamy parametryzacji projektu poprzez okno jak niżej:

Liczba urządzeń Pozwala na maksymalne ustawienie 4 urządzeń (konwerterów)
które będą obsługiwały dany projekt. 

SN1...SN4 Numery seryjne konwerterów. Unikatowe numery seryjne 
pozwalają na przywiązanie konkretnego konwertera do danego
projektu. 
Konwerter musi posiadać licencję dla DATAVision Builder lub 
Reader. Licencja jest płatna a cena jest uzależniona od typu 
licencji Builder lub Reader. W celu uzyskania ceny konwertera
z licencją prosimy o kontakt z DIGA s.c.

Nazwa Nazwa która będzie widnieć po wczytaniu skompilowanego 
projektu do DATAVision READER.

Typ Rodzaj konwertera sprzężonego ze skompilowanym projektem.

Prędkość CAN 1/2 Nasta rejestru odpowiedzialnego za ustawiona prędkość CAN.
W celu dokonfigurowania prędkości CAN należy kliknąć na 
przycisk CAN Speed.
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CAN Speed

Parametryzacja kontrolera CAN.

Nasłuch Tryb pracy kontrolera jako nasłuch (bez potwierdzeń pola ACK).
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3.5. Tworzenie projektu krok po kroku.

1. Uruchamiamy program DATAVision BUILDER

2. Umieszczamy element w polu zakłądki.
3. Dwukrotnie klikamy na obiekcie i go parametryzyjemy.

3.1. Dane wspólne

Komunikat CAN o numerze 0x181(hex) liczba bajtów w komunikacie 8, typ komunikatu 11bit, dane do 
wizualizacji zaczynają się o 1 bitu i mają długość 16 bitów. Typ szeregowania bajtów jako mały Endian 
(Intel). Wartość wynikowa będzie mnożona przez 1 i dodane przesunięcie 0. Potwierdzamy przyciskiem 
OK.
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3.2. Dane dedykowane obiektu

Potwierdzamy przyciskiem OK.
4. Klikamy lewym przyciskiem myszy na pole zakładki i wybieramy Nazwa:

Potwierdzamy OK.

5. Klikamy na ikonę 

Wpisujemy numer seryjny konwertera oraz ustawiamy prędkość CAN (domyślnie 125 kbit/s).
Wpisujemy nazwę naszego projektu np. Aplikacja Testowa
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6. Powinniśmy uzyskać taki rezultat:

7. Klikamy ikonę 
Uzyskujemy następujące okno.
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8. Klikamy ikonę 

9. Do sieci CAN wysyłamy komunikat o numerze ID = 0x181 DLC=8 i danyc 
0x32,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

10. Na wyświetlaczu powinniśmy zobaczyć następujące dane:
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3.6. Podgląd przychodzących i wychodzących ramek CAN

Klikając na ikonę mamy możliwość wyświetlenia okna podglądu ramek z sieci CAN.
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4. GŁÓWNE OKNO PROGRAMU (DATAVision READER)

Wczytaj projekt z pliku binarnego.

Uruchomienie połączenia z siecią CAN i rozpoczęcie wizualizacji.

Zmiana języka Polski/Angielski

Informacja o programie
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