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Въведение
Контролната система DREAM на TALGIL предлага високо ефективни и
забележително икономични решения за управление на средни до големи
напоителни системи. Системата използва модерни технологии за хардуер и
софтуер с изключително гъвкав дизайн, обхващайки всички необходими аспекти,
включително снабдяването с вода, напояването, торенето, пречистването и всички
съпътстващи ги функции: мониторинг, събиране на данни, доклад за събитията,
откриване на проблеми, алармиране и т.н.
Системата може да бъде съставена от един или няколко DREAM контролера.
Всеки от тях е оборудван с голям LCD дисплей и клавиатура, които позволяват
програмиране на място. От друга страна, системата предлага централно
управление чрез използване на специализиран компютърен софтуер, който се
свързва с контролерите посредством редица средства за комуникация.
Следващите страници са предназначени да обяснят начина, по който
потребителят може да програмира системата посредством локален контролен
панел. За да научите как да използвате компютърният софтуер, погледнете „ PC
DREAM user guide”(Упътване за софтуер към DRAM)

Преди да използвате контролера за конкретен обект трябва да се извършат
някои специфични процедури по конфигурацията. В това ръководство ние
приемаме, че процедурите по конфигуриране са правилно изпълнени. За да
научите за процесите на инсталация и конфигуриране, моля вижте „DREAM
installation guide”.(Упътване за инсталация на DREAM)
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Описание на клавиатурата

Функционални клавиши
Цифрови клавиши +
Short cut клавишиДокато сте в главното меню,
всеки цифров клавиш
служи за директно
преминаване към функцията
изписана над него.

F1,F2,F3,F4 (от ляво
на дясно) Изпълняват
разл. функции в
зависимост от
позицията си.
Функциите са
уточненни в долната
част на екрана.

Клавиши нагоре и
надолу За придвижване на
екрана под или над
текущият екран.

Меню бутон – използва се
влизане в главното меню
на системата,
Стрелки за движение в
екрана – за придвижване
от едно поле в друго –
нагоре, надолу, наляво,
надясно.

Начални инструкции за DREAM
Главното меню на DREAM включва 8 предмета представени от 8 икони, както е показано
на картинката по-долу. За да влезнете в главното меню натиснете бутона в долния десен
ъгъл на цифровата клавиатура.

При натискане на всеки от предметите от главното меню се отваря ново
подменю. Използвайте стрелките на екрана (
) , за да стигнете до
желания предмет и натиснете бутона ENT за избиране.
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СТАТУС – показва състоянието на с-мата и
нейните
компоненти.

НАПОЯВАНЕ – показва инструментите за
определяне на програмата за напояване,
включително инструменти за проверка на
напоителния процес и инструменти за намеса
при необходимост.

ПАРАМЕТРИ – занимава се с определянето на
допълнителни
параметри
свързани
с
напоителния процес и торенето.

РЕЗУЛТАТИ – показва доклади и натрупана
нформация
вследствие
дейността
на
системата. Тези доклади са систематизирани в
множество категории.

КОНСТАНТИ – Определяне на константни
параметри
на
всички
компоненти
на
системата.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ – занимава се със
специални функции, които могат да бъдат
използвани в различни системни дейности.

ФИЛТРАЦИЯ – обработка на програмите за
промиване на филтрите.

НАСТРОЙКИ – Съдържа всички необходими
дейности
и
функции
включени
в
конфигурацията и настройката на системата

Компонентите на главното меню и неговите подменюта могат да варират
според неговото приложение . Например, ако няма зададени филтри, предметът
“ФИЛТРАЦИЯ” ще бъде изключен от ГЛАВНОТО МЕНЮ.

За да се опрости достпът до по-често използваните функции може да бъде
направено директно преминаване към съответните такива, чрез изплзване на
функцията „шорткът“ на цифровите клавиши (докато сте в ГЛАВНОТО МЕНЮ).
Функцията съответстваща на всеки клавиш е отбелязана над него. Докато сте в
някоя от функциите на подменюто, функционалните бутони F1 =
и
F4 =
могат да се използват за избор на други функции включени в
това подменю.
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Определяне на програмите
за наповане
Програмите за напояване са дефинирани в 3 стъпки:

1. Определяне на ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА НАПОЯВАНЕ, което
определя последователността на отваряне на клапаните от програмата.
2. Определяне на ВОДНИТЕ ДОЗИ и НАТОРИТЕЛНИТЕ ДОЗИ за всеки
елемент от последователността.
3. Определяне на ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА НАПОЯВАНЕ на
програмата, когато програмата ще се активира.
След завършване на първите 2 стъпки, програмата се разглежда като ГОТОВА, но
ще работи само при ръчно стартиране, за автоматично стартиране трябва да бъде
завършена и стъпка 3.

СТЪПКА
1
–
Определяне
на
последователността на напояването.
Всяко определяне на прогрма за напояване стартира с определяне на
последователността на отваряне на клапаните. За задаване на нова програма,
курсорът трябва да се намира в полето за номер на програма и тогава,
функционалният бутон F3 = “Progs” позволява изпълнение на команди
свързани с настройването на прогрмата. Изберете опцията “New”, системата
ще Ви отговори с предложение за следващият свободен номер на нова
програма, който да бъде приет или променен.

Курсор намиращ
се в полето за
промяна на
номера

Последователността на клапаните може да бъде въведена сега. За да завършите
определянето на последователността използвайте бутона ENT.
Когато системата се състои от повече от една напоителна линия, за
клапаните ще тряб ва да се определи както номер на линия, така и
номер на съответния клапан, както е показано на картината по долу. В противен случай клапаните са обозначени само от собствения си номер.
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Когато системата има няколко водоизточника (A,B,C,…F), потребителят може да
избере желания водоизточник за всеки клапан, чрез натискане на F4 = "Src", в
противен случай система ще избере сама водоизточник по подразбиране за
съответната батерия.
Последователността може да включва не само индивидуални клапани, но и
предварително определени групи от клапани
(G1, G2 и т.н.…).
Определянето на групите става чрез знака:
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Редът, по който ще се управляват клапаните се определя от следните 3 символа:
h - ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ
- клапаните работят един след
друг.
= - ВРЕМЕННИ ГРУПИ - клапаните от една линия работят с една обща доза.
(това се активира в Dealers
Definition/настройки на отговорното лице)
 – ЕДНОВРЕМЕННО СТАРТИРАНЕ
- координиран старт на
клапаните с иднивидуални дози. (това
се активира в Dealers Definition/
настройки на отговорното лице)
Следващата картинка показва примерна последователност.
Състояние на програмата
Група 2

Линия

2

СТЪПКА
2
–
дозировката на вода.

Клапан

5

Източник A

Определяне

За да напоява системата правилно, всеки елемент от последователността трябва
да има зададено количество вода. На екрана за определяне на дозировката
последователните елементи са подредени по вертикала, придвижването към
следващ или предишен елемент става чрез клавишите PAGE UP (↑) и PAGE
DOWN (↓) .
Процесът по определяне на дозирането започва с избор на метода на дозиране.
Когато курсорът се намира в полето за дозиращи единици, начинът може да
бъде избран. Поддържат се следните методи за дозиране:
hh:mm:ss
– по време
m3
– по обем
m3/ед.площ
– по обем вода на единица площ
евапотранспирация
– по обем изчислен на база
натрупаната евапотранспирация от последното
напояване.
Продължителност на изпарението – по време изчислено на база
натрупаната евапотранспирация от последното
напояване.
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по обем

по време

по евапотранспирация

Забележете, че когато напоявате по евапотранспирация няма планирана
стойност, която да въведете.Също така, когато работите по обем вода на
единица площ, планирана стойност съдържа предвиденото количество за
единица площ, а не цялото количество вода. И в двата случая, пълното
количество на водата за напояване ще се появи като изчислена стойност. За
детайлно обяснение на дозиране по евапотранспирация и по обем на единица
площ вижте приложение "A" на специфични начини за дозиране.
Функцията на различните полета е обяснена подолу:
Планирана доза

Текущо
състояние на
клапан

Дозираща
мярка

Оставащо количество вода

Изчислена доза,
в сл. на
дозиране по
евапотранспирация или по площ

Вода след
централно
торене

Вода преди
локално торене
Показва
текущият (или
предишен)
дебит

Вода след торенето

Има възможност за определяне на специално дозиране на вода преди
локално тороподаващо устройство No 1 , т а к а ч е тази доза да се направи
различна от останалите. Тази опция може да се разреши през DEALERS
DEFINITION(настройки на отговорното лице).
Координираното начало на елементите от последователността, чрез
използване на знака  е предназначено главно за централно координиране на
торенето за няколко клапана. В този случай, за да се избегнат противоречиви
изисквания, системата не позволява индивидуално централно подаване на тор,
а вместо това подава общо количество тор, което се разпеделя между
координираните елементи. Въпреки това, когато опцията "едновременен старт"
на клапани със знак  е позволена, задаването на „водата преди“ (water before)
ще стане от общият екран за наторителните дози вместо от екрана за водните
дози, следователно показването на тези екрани ще бъде малко по-различно.
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СТЪПКА 2.1 – Локално и централно
дозиране на тор

Контролерът DREAM разпознава локални и централни места за подаване
на тор. Централното торене позволява няколко линии да се наторяват от едно и
също място, докато местното (локално) торене е предназначено да служи само
за конкретна линия. Екраните използвани за задаване на дозите за
локално и централно наторяване се появяват един до друг и са
програмирани по същия начин.
Следните опции за дозиране са
възможни:
l/m3
– литри тор за всеки м3 вода
sec/min – секунди инжектиране за всяка минута напояване.
m:s/m3 – минути и секунди инжектиране за всеки м3 вода
l/min
– литри тор за минута напояване
Prop(L) – определеното количество тор ще се инжектира пропорционално
Bulk m:s – продължително инжектиране на количеството тор определено в
единици време.
Bulk(L)
– продължително инжектиране на количеството тор определено в
литри.

Забележете, че DREAM предлага удобството да използвате библиотека от
предварително зададени настройки за торене, които да бъдат използвани от
програмите за напояване. За детайлно обяснение вижте темата БИБЛИОТЕКА
НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА ТОРЕНЕ в подменюто ПАРАМЕТРИ.
Номер на
инжекторите

За
избор
настройка
библиотеката

Пункт за торене

на
от

Оставащо
количество
Избран метод за
тороподаващо
устройство Nо3

Желано количество

Текуща настройка

Промяна на
дозиращата
настройка

Преместете курсора в полето за настройка на дозирането точно до номера на
тороподаващото устройство. Изберете желаната настройка за дозиране чрез
натискане на функционален клавиш No. 2 или изберете клавиш No. 3, за да
видите всички възможности. Изберете необходимото количество или желаната
пропорция.

СТЪПКА 3 Продължителност на
напояването

За да стартира програмата в желано от Вас време, трябва да бъдат зададени
начален час и продължителност на работа. Такава програма ще се счита за
ПРЕДВИДЕНА/ОПРЕДЕЛЕНА. Графика се прави на следния екран:
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Статус на
програмата

Час на спиране

Начален час
Когато цикълът дни е
ненулев, "RunList"/списък за
изпълнение изчезва

Продължителност
на "Run-List»
Текущ ден от "Run-List"

Избраната дейност за
всеки от дните
Брой цикли, който
трябва да се изпълни

Интервал между
циклите

Продължителността на действие може да се определи, както от зададена
ненулева стойност за цикли на ден, така и чрез създаване на „Run-List”/списък
за изпълнение. Продължителността на този списък ( “Run-List”) може да бъде
до 16 дни като потребителят трябва да отбележи желаните действия за всеки от
тези дни: (f) показва наторяването, (w) показва само вода (-) показва, че
няма активност и знакът (s) показва еднократно действие (но включващо и
напояване, и наторяване) .
Отбележете, че е разрешен само един начин на задаване на продължителността
на напояване. Когато броя цикли на ден е ненулев, то „Run-List” изчезва.
В програмата може да се зададе и час за спиране на системата; когато този час
настъпи програмата ще спре да работи.
Ако една програма трябва да се повтаря няколко пъти на ден, то в такъв случай
трябва да се зададът брой на циклите и интервал между тях.
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Ръчно Стартиране/Спиране и
Замразяване/Размразяване
На всеки от екраните използвани за определяне програмите за напояване,
когато курсорът се намира на номера на програмата, функционалният бутон
получава наименование „Действие“, позволяващо ръчно стартиране/спиране на
програми, както и операции „замразяване/размразяване“
Когато дадена програма има оставащи количества вода, или оставащи цикли за
изпънение, потребителят ще има възможността да "Започне с оставащото
количество" , за да допълни липсващите такива.
Замръзяване означава спиране на дейността докато това не се отмени (ръчно).
Може да бъде замръзена цялата система или отделни линии. "Замръзяване" на
отделни линии е разрешено само в екрана за WATER DOSAGE/ДОЗИРАНЕ НА
ВОДА, където е определен номера на съответната линията.

Бутон за „Действие“

ENABLE COMPLETION (най-долу в менюто) – е функция, която може да се
активира индивидуално за всяка програма. Веднъж активирана тази опция
остава активна докато не и бъде зададена противоположна команда. Програма с
активирано изпълнение ще проверява на края на всяка поливка дали всеки от
клапаните е подал цялата предвидена доза или не (в случай на някаква
неизправност). В такъв случай системата ще се опита да допълни липсващият
остатък.
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Условия към програмите
Условията могат да се използват, за
стартира/с п и р а или за активиране/
деактивиране
на
действето и.

да

накарат

програмата

да

Преди да се използват условията те първо трябва да бъдат зададени. Задаването
на условия е направено в БИБЛИОТЕКА НА УСЛОВИЯТА (вижте по-долу),
която може да достигнете от подменю:
Или от екрана , когато курсорът се намира на колоната с номера на условията,
тогава F3 = "Cond" може да се използва за влизане в библиотеката с условия.

Възможни
действия на
програмата

Текущият статус на
условието е
ГРЕШЕН

За преминаване
към библиотеката
с условия.

Условие номер1 – когато
стане TRUE(ВЯРНО)
това ще стартира
програмта.

Чрез определяне на поредния номер на желаното условие в редицата от
действия се създава връзка, която ще доведе до изпълнение на действието,
когато условието стане ВЯРНО(TRUE).
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Проверка
системата
Подменюто

текущото

състояние

на

съдържа следните опции:

ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА поддържа основната информация
за дейностите на системата, включително възникналите проблеми,текущи
програми за напояване, програми на изчакване, завършени програми и
програми, които са предвидени за днес.
Списък
действащи
програми

Съществу
ващи
проблеми

Програми с
възникнал
проблем

Списък
изчакващи
програми

Натиснете F3 за
получаване на детайлна
информация

Натиснете F2 за
затваряне

Следващият екран, наречен Статус на
изходните
устройства,
показва
всички активирани изходни устройства
маркирани
с
(+)
и
всички
неактивирани с (-). Същият екран
може да се използва за ръчно
активиране на изходните съоръжения
при тестването им.Използвайте F2 =
"Manual"/Ръчно
и
преместете
курсора на желаното устройство.
Използвайтe
F2
отново
за
включване/изключване.
Ръчно
активирани изходни устройства са
отбелязани с (↑).
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Клапани
1,2,3
от
линия 1 са
отворени

Главни
клапани
1 и 3 са
отворени

Всички
помпи
от
двата
водоизточ-ника
работят

Следщите
два
екрана
показват
статусите на дигиталните и аналогови
входни устройства. В екрана за
дигиталните входове всяка затворена
връзка е отбелязана със знак (+) , а
всяка отворена – със знак

(-).

Аналоговите входни устройства се
показват с тяхната действителна
стойност. Знак (-) показва, че
някой
от
сензорите
е
изключен/несвързан.

Следващите два екрана показват
стойностите на дебита от всички
дебитомери/водомери (за вода и за
тор) в системата.

Списък RTU

Адресът на интерфейса е Nо 2

Последният екран показва състоянието на
връзката
с
всички
RTU
устройства,
използвани в системата. Видът на RTU
връзката може да се види в горния ляв ъгъл:
Int2W при двужична връзка (2Wire), IntRF
за радио сигнал. Адресът на връзката се
появява в горния десен ъгъл.

Двужична
връзка

Използвайте клавиши (↑)(↓) за преминаване от една
връзка към друга.

Вкл./изкл.
На звука на
RTU
устройство

Вкл./изкл.
На брояча
на
неизправнос
ти

RTU устройства, които имат проблем при свързването ще бъдат подчертани. RF
RTU устройства, които се захранват от батерии и не са достатъчно захранени ще
се индикират с буква "B" до номера на RTU устройството.
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Параметри на напояването и торенето
Следващият параграф описва някои
напояване и торене.

Библиотека
условията

теми, които допълват програмите за

на

Условията са средства, чрез които потребителят може да манипулира дейности
зависещи от редица фактори.
Условията определени от потребителя се съхраняват в БИБЛИОТЕКАТА С
УСЛОВИЯ/CONDITIONS LIBRARY, като всяко условие има своя пореден номер.
За да бъде активирано, условието трябва да бъде пуснато и тогава системата ще
проверява периодично дали то е изпълнено :TRUE (1) или не: FALSE (0).
При необходимост, програмите за напояване могат да се свързват с условията за да
стартират, спират, изчакват или продължат действието си (вижте по-горе
УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМИТЕ). Когато условието е изпълнено т.е.
TRUE/ВЯРНО желаното действие се осъществява.
Могат да се опред. следните типове условия:

Връзка

– зависи от състоянието на връзхата с входящите устройства и дали
тя е OPEN/ОТВОРЕНА или CLOSED/ЗАТВОРЕНА; променя се от
ОТВОРЕНА към ЗАТВОРЕНА (OP>CL) или от ЗАТВОРЕНА към
ОТВОРЕНА (CL>OP).
Сателит
– зависи от състоянието на сателитните изходни устройства и дали
тя е ON/ВКЛЮЧЕНА или OFF/ИЗКЛЮЧЕНА или се променя от
ВКЛЮЧЕНА към ИЗКЛЮЧЕНА (ON>OFF) или обратно (OFF>ON).
Програма – В зависимост от състоянието на програмата дали тя работи, не
работи, завършва или стартира.
Комбинация – зависещи от няколко условия зададени с оператор „и“/“или“

Дебит

– зависи от дебита на реален или виртуален водомер в зав. от
това дали е преди или след даден пункт.
– зависи от стойностите на входящата

Аналог
информация

The item
referred to

Състоян. е:

How long the condition must
remain fulfilled in order to be
considered TRUE*

Пореден номер
на условието
ГРЕШНО
Тип
условие

ДЕАКТИВИРАН

Клавиш за
активиране/деакти
виране.

ВЯРНО
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*How long the condition must remain fulfilled in order to be considered TRUE – Колко дълго
трябва да е изпълно условието, за да се счита за вярно.

Когато се определи комбинирано условие се появява помощен екран, на който
потребителят може да определи формула на комбинацията.

Оператор „И“

Оператор “Или“

Формулата 1&2+3 трябва да се тълкува като 1 & (2+3) което означава, че за да
бъде комбинираното условие изпълнено (TRUE), условие No. 1 трябва да бъде
изпълнено (TRUE) , И условие No. 2 ИЛИ No. 3 трябва да бъде изпълнено
(TRUE).
Всеки път когато се зададе условие за дебита , се появява допълнителен екран,
съдържащ списък на всички водомери, от които потребителят може да избира.
По същият начин, когато се избира условие на аналоговите сензори, се
появява допълнителен екран, от който може да се избере желаният
сензор.

Определяне
групи

на

Клапани, които обикновено работят заедно могат да бъдат определени като
ГРУПА клапани. Такива групи ще се наричат G1,G2,G3…и ще се съхраняват в
библиотека за по-късна употреба. Клапаните включени в такава група трябва
да принадлежат към една и съща напоителна линия. Максималния брой клапани
в една група е 30. При необходимост от по-голям брой, две групи могат да
се комбинират.
За да създадете нова група, преместете курсора в полето за номер на група,
натиснете F3="GROUP" и после "New". Системата ще предложи свободен
номер, който потребителят може да приеме или да промени.
Потрбителят ще трябва да определи номер на линията на клапаните, които да
се включат в групата и след това да посочи клапаните един по един. След всеки
номер на клапан се натиска ENTER. Точно до номера на групата ще се покаже
очакваният сумарен дебит на групата.
Линия No
Общ дебит
на
елементите
в групата

Курсорът
е на
номер на
групата

F3 = ГРУПА
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Евапотран
-спирация
За целите на дозирането по евапотранспирация, системата съхранява данните
за дневната евапотранспирация за последните 16 дни, както е показано на
следващата картина:

Евапотранспирацията за последните 24 часа е съхранена на позиция 1. Позиция
2 съдържа информацията за предишния ден и т.н., така че на позиция 16 ще
бъде евапотранспирацията преди 16 дни. Всеки ден в полунощ всяка позиция се
измества, така че евапотранспирацията от позиция 15 отива на позиция 16, тази
от позиция 14 се премества на 15 и т.н. Евапотранспирацията от позиция 1 ще
се копира на позиция 2, като се предполага, че изпарението на този ден ще е
същото като на предишния. По този начин таблицата винаги съдържа данни за
изпарението през последните 16 дни.
За да разберете режима на дозиране според евапотранспирация вижте
приложение "A" на специфични методи за дозиране.

Библиотека
настройки
торенето

с
на

Тази библиотека съхранява предварително определени формули за торене,
които да се използват от програмите за напояване. За всеки пункт на торене
могат да се използват до 9 формули. За да се използва тази библиотека
(Fertilizer Sets Library) тази опция трябва да е активирана през DEALERS
DEFINITION(настройки, които се извършват от отговорното лице).
Когато курсорът се намира на полето „Fert. Site“(място/пункт на торене)
използвайте клавишите (↓)(↑) за да го преместите на желаното място,
тогава сложете курсора на н о м е р а н а „ Fert. Set“(настройка на торене) и
използвайте (↑)(↓) отново, за да го преместите на желаната настройка.
Сега, когато курсорите се намират до номера на тороподаващият инжектор,
изберете за всеки от тях желаният метод на торене и накрая въведете
необходимдото количество или желаната пропорция за всеки от тях.
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Номер на
настройка

Курсорът се
намира
на
пункта
за
торене

Избор на
предпочитан
метод
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Желания номер нанастройка

Картината в дясно показва как настройката
за торене може да се използва от
програмите за напояване. Потребителят
задава желан номер на настройката в
съответния
екран;
предварително
определена настройка ще се появи веднага,
за да спести труда от многократно задаване
на едни и същи дози, когато това е
необходимо.

РЕЗУЛТАТИ от напояването
Под заглавието РЕЗУЛТАТИ контролерът DREAM съхранява резултати получени
от дейността на системата. Това е мястото където можете да намерите
ДОКЛАДИ НА СЪБИТИЯТА, НАТРУПВАНИЯ и ЛОГОВЕ С РЕЗУЛТАТИ ОТ
СЕНЗОРИТЕ.

Доклади
на
събитията
Събитията, случващи се в системата, генерират доклади, които могат да се видят в
множество категории:
Всички
Доклади на отделна програма
Доклади на отделен клапан
Доклади от наторяване
Доклади
от
филтрация
Във всяка категория има възможност да се види само доклад за неизправностите.
Събитията са подредени в хронологичен ред. Първи на екрана се показват последните
4 събития. Използвайте клавиша (↑), за да видите по-ранни събития. Вижте примера
на следващата картина:

Доклад от
програма
No. 1

Час и дата на
събитието

За да видите
доклади за
неизправностите
натиснете F2
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Когато курсорът се намира на думата REPORTS(доклади), както е показано погоре , натискайки
F2="Faults" ще се покажат само докладите
за неизправност.
Използвайки стрелките (↑) (↓) курсорът може да бъде местен към някой от
показаните на екрана доклади. Чрез натискане на F2="Del All" могат да се
изтрият всички съобщения от тази категория. С натискане на F3="Del Msg" се
изтрива само избраното съобщение.

Натрупване
Системата събира потреблението на вода и тор от всеки клапан и всеки
водомер/дебитомер.
Натрупванията от всички устройства се събират дотогава, до когато бъдат
изтрити. За всеки клапан поотделно потребителят може да види сумите
натрупани от последното напояване.
Клапаните свързани с водомер ще събират обемни натрупвания, също както
натрупването на време при напояване по време.

Логове с резултати
от сензорите
Когато със системата DREAM се използват аналогови сензори, стойностите от
сензорите могат да бъдат съхранени и показани както е описано в приложение
“B” за ЛОГОВЕ НА АНАЛОГОВИТЕ СЕНЗОРИ.
Резултатите от това съхранение могат да
бъдат прегледани , чрез избор на
SENSORS DATA LOGGER от подменюто
RESULTS. Може да сеизползва клавиш F2
за стартиране или спиране на този процес.
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Константни параметри
Постоянните параметри, които принадлежат към конкретно приложение са
разделени в категории, както е обяснено по-долу:

Системни константи

Време за рестартирт на системата

Забавяне на налягането
Лимит на изтичане на тор

Водни импулси преди торене.
Общ график на програмите–

Коеф. на общите дози

–

–
Когато се зададе
ненулева стойност, това ще спре всички
активни
програми
когато
настъпи
одпределеният час.
–
показва закъснението
преди да настъпи промяна в сензора за
налягане .
–
импулси получени от дебитомер
(за тор)
докато съответстващият му
инжектор се счита за затворен, са
недопустими и при надвишаване на лимита
ще се индикдира изтичане на тор,
поради
което
ще
бъде
спряно
напояването
на
съответните
б а т е р и и . Когато лимита не е достигнат,
брояча на тези импулси се изчиства на всеки
30мин.
–
потребителят може да поиска
торенето да не започва преди да е усетен
воден поток.
когато е настроено YES/ДА, това ще
принуди всички RUN LISTS(Списъци за
изпълнение) на всички програми да имат
еднаква продължителност и да имат един и
същ "Current Day"/“Текущ ден“.
позволява промяна на всички водни дози
по процент.
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Константни
параметри на гл.
клапан
Определят режима на управление на
главния клапан: без закъснение, преди
или след клапаните за напояване.

Константни парам. на
напоителните линии

Закъснение при висок/нисък дебит

–
Когато една линия
изпълнява закъснение системата проверява
дали дебита е в определени граници. В
случай на висок или нисък дебит системата
няма
да
реагира
преди
зададеното
закъснение.
Лимит на изтичане
–
импулси получени от водомер,
когато
линията
се
счита
за
затворена/неработеща, са недопустими и
когато лимитът е надвишен ще бъде
отчетено изтичане на вода. Възможните
действия са показани по-долу. Когато
лимитът не е достигнат броячът на импулси
се изчиства на всеки 30мин.
Номер на линия
–
напоителните линии по
подразбиране са номерирани с 1,2,3 и т.н.…въпреки това потребителят може да
промени този номер с всеки друг от 1 до 999.
Екранът в дясно допълва LINES'
CONSTANTS/“Константни парам. на
линиите“ и е предназначен да
позволи избор на желани реакции
при нарушения в случай на висок и
нисък дебит.
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Константни
параметри
на
клапаните

Константните
информация:

парам.

на

клапаните

включват

следната

The default dosage mode (дозиращ метод по подразбиране)

– това
ще се появява на съответния екран, при
задаване на нова работа на определен
клапан. Възможните варианти са:
V – обемен
T – на база
време
A – обем на ед.площ
E – изпарение

Номинален, минимален и максимален дебит

– номинален дебит е
очакваният дебит на клапана при
нормални условия, минимален дебит е
граница под която дебитът ще се счита за
нисък, максимален дебит е граница над
която дебитът ще се счита за висок.

Време за запъване

– Определя времето, за което ще се
подаде количеството вода на дадена линия.
През това време нарушения в дебита и
налягането се игнорират.

Таблицата отдясно е достъпна, само
когато дозирането по площ или по
евапотранспирация е позволено. Той
съдържа площта покривана от всеки
клапан и
CROP FACTOR(коеф. на
културите) изразен в %, който
представя специфичните изисквания на
културите.
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Константни парам.
на водомерите
Коеф. на водомерите

– опдределя
количеството вода за всеки импулс на
водомера.

Константни парам. на
тороподаващите
устройства
Когато импулсите не пристигат

–
Когато
инжекторите
оборудвани
с
дебитомери са активирани те трябва да
изпращат импулси. Ако импулсите не
пристигнат до 2 мин след активиране,
системата ще декларира „провал“ и
ще
реагира според избраното действие:
Спиране на повредения инжектор
– продължава торенето с
останалите инжектори.
Спиране на торенето
– спира се торенето, но напояването
продължава
Спиране на напояването
– и торенето и
напояването са прекратени
Информиране
– получаване на информация за
проблема и продължаване на действието на системата , както
обикновено.

Коеф. на дебитомера (за тор)

–
определя количеството тор, представено
от всеки импулс на дебитомера .
Продължителност на импулсите –
определя
продължителността
на
измпулсите, което се използва при
пропорционално
торене
sec/min.
Например, ако пропорцията е 20 sec/min
системата ще изпраща всяка минута 4
импулса от 5 сек. С интервал между тях 10 сек.
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Частен случай

– когато някой дебитомер е в неизправност и не може да се
използа известно време, потребителят трябва да направи следното:
Стъпка 1 – Изтрийте точката на свързване на дебитомера от списъка с връзки.
Стъпка 2 - Настройте RATIO/СЪОТНОШЕНИЕТО в таблицата да е равно на
количеството тор инжектирано от даден инжектор в обсега на определената
продължителност на импулса. Например, ако дебита на инжектора е 100 л/час
тогава за измпулс с продължителност 5сек подаването ще е (5/3600) x 100 =
0.138 л/импулс.
След като извършите тези стъпки, системата ще продължи с торенето, както
преди но вместо да чака импулси от дебитомера ще ги генерира сама на база
дебит на инжекторите, както е уточнено в Стъпка 2.

Константни
парам.
на
филтриращите
устройства
Всеки филтриращ пункт може да има
следните параметри:

Закъснение на диференциала
на налягането – определя времето,
за което DP връзката трябва да
остане затворена за да започне
промивен цикъл.

Лимит на повторенията

– определя броя на последователните цикли
на промиване причинени от индикация на разлика във входното и изходно
налягане. След тази граница системата обявява „Безкрайно повторение“

Какво да става с напояването по време на обратна
промивка?

Отговорът на този въпрос е показан в последната колона. Вариантите са:
Продължение
– напояването
продължава
Изчакване – напояването ще изчака
Спиране на торенето
– торенето
ще бъде спряно
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Удобст
ва
Водоизточни
ци
Водоизточници с няколко помпи могат да
се управляват от DREAM по няколко
начина:
Използвайте F2 за отваряне
на помощен екран за опред.
на желаната комбинация за
всяка стойност на дебита
Използвайте F3 за отваряне на
прозореца с методи.

Използване на комбинация от
помпи, когато имаме статичен
режим

Статичен

– В статичен режим, комбинацията от помпи, които да се
активират не зависи от изискването за дебит. Тя винаги ще е
една съща, както е определено в последната колона.
Дебит
– Комбинацията от помпи, които ще се активират, зависи от
действителното изискване за дебит. Във времето за запълване на
линията
ще
се
използва
номиналния
дебит
вместо
действителния.
Номинален дебит
– комбинацията от помпи, които ще се активират, зависи
от номиналния дебит на клапаните, които се отварят от
определен водоизточник.
Помощен екран за опред. на
желаната комбинация от помпи за всяка
стойност на дебита.

Когато избраният метод на действие е
по "Flow"/“Дебит“ или по "Nominal
flow"/“Номинален дебит“ потребителят
трябва да уточни различни комбинации
от помпи, които да се използват за
всяка стойност на дебита. Всеки ред от
таблицата
описва
дебита
и
комбинацията, която ще се използва за
него.
Delay Up – когато дебитът изисква
повишаване, превключването към съответна
комбинация ще се случи след определено
закъснение.
Delay Down – когато дебитът изисква
понижение,превключването към съответна
комбинация ще се случи след определено
закъснение.
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При работа по реален дебит (а не по номинален) трябва да се определи само
едно закъснение. Това закъснение определя времето, през което се очаква
дебитът да остане в границите на новата стойност, преди промяната на
комбинацията да влезне в действие.
Един водоизточник може да бъде свързан с реален или виртуален водомер,
отчитащ водата, доставена от водоизточника. Измерената вода се разпределя
между клапаните за съответния водоизточник. Това позволява, водния поток на
клапаните без водомери да бъде измерен чрез водомера на водоизточника.

Сателити
Сателити
определените
устройства

на
изходни

Сателитите са изходни устройства, които могат да бъдат логически свързани с
други изходни устройства, така че всеки път , когато някое от тези устройства е
активно , сателитът също ще е активен и ще остане в това състояниде дотогава
до когато поне едно от водещите изходни устройства е включено.

На екрана по-горе, сателит No. 1 е определен като сателит на помпи 1, 2, и 3 на
водоизточник A. Той ще бъде активен докато работят помпите.
Сателит No. 2 е определен като сателит на клапани 1 и 2 от линия 1, той ще
остане активен докато някой от тези клапани е отворен. Забележете, че
таблицата по-горе може да е по-дълга от един екран. Използвайте (↓)(↑) за
да видите остатъка.

Сателити зависещи
от условия

Сателитите могат да зависят от условия, така че докато някое от свързаните
условия е изпълнено /TRUE, сателитът ще е активен. За да свържете условие със
сателит , реда с условието трябва да е обозначен с + в колоната на съответния
сателит. За пример на екрана горе сателит No. 1 зависи от условие No. 1 и No. 2.
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Условия
сателитите

зависещи

от

Измежду други опции условията също могат да бъдат определени на база
статуса на сателитите. Вижте обяснението в параграф CONDITIONS LIBRARY/
БИБЛИОТЕКА С УСЛОВИЯ .

Виртуални
водомери
Резултатите на виртуалните водомери са изчислени на база аритметични
комбинации от реалните водомери. Преди използването на виртуални водомери
броят им за определено звено трябва да е зададен в DEALERS
DEFINITION(настройки на отговорното лице). Контролерът DREAM
разпознава три типа виртуални водомери според тяхното приложение:
За напояване
напоителната линия.
За защита на мрежата
За водоизточници
водоизточника.

– измерващи водопотреблението на
– дефинира баланса между входящата и изходяща
вода в определена мрежа .
– измерващи количеството вода подадено от

Първата стъпка за определяне на
виртуален водомер е определянето на
аритметична формула свързана с него.
Използвайте F3 = “Def.” за да се
покаже екрана, на който (по - долу)
всички водомери в системата са
показани.
Всеки водомер може да бъде включен
във формулата като бъде отбелязан със
знак
(+) или (-). След като
отбдележите
всички
водомери
използвайте F1=
за да се
върнете в предишния екран и да
довършитед определянето.

Следващата стъпка ще бъде избор на тип
водомер според приложението му.

Използвайте F3 =”Change” за
избор на определен виртуален
водомер .
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Останалата част от процеса на определяне зависи от избрания вид на
виртуалния водомер.

Виртуални
напояване

водомери

за

Отделно от формулата и вида ,
виртуалният водомер използван за
напояване ще има зададена пропорция.
и ще е свързан към опдределена
напоителна линия.
Всеки водомер включен във формулата
допринася
положително
или
отрицатедлно за получената сума.
Само, когато получената сума е по-голяма или равна на пропорцията,
количество равно на този пропорция ще се счита за доставено на напоителната
линия. То ще бъде добавено към натрупванията и извадено от оставащото
количество, което трябва да се подаде. Когато потребителят взима решение за
пропорцията, той трябва да вземе предвид коеф. на участващите водомери.

Виртуални
мрежата

водомери

за

защита

на

Виртуален водомер използван за защита
на мрежата ще съдържа в положителната
страна на формулата си всички водомери
захранващи мрежата и в отрицателната
страна – всички водомери, отчитащи
консумация на вода в мрежата. При
нормални условия резултатът трябва да е
0,
тъй като общата вода подадена в
системата трябва да е равна на
излизащата от нея такава.
*The output to be activated in case of alarm – изходно устройство, което да се активира в
случай на алармиране.
**The action to be done with the output in case of alarm-действие, което да се извърши в
случай на алармиране.

Ако резултата не е 0, това показва наличие на течове в мрежата. Въпреки това
е възможно да има закъснение между отчитането на водомерите захранващи
системата и на водомерите отчитащи консумация, което води до временен
ненулев резултат, което от своя страна пък може да доведе до ситуация на
фалшива тревога. Алармата трябва да се настрои, така че само когато лимитът
е надвишен, ще започне да се обмисля защита на мрежата и само ако остане
извън тези граници за повече от 4 мин алармата ще се включи.
Потребителят може да определи превантивно действие за случаите, когато
алармата се включи. Той може да избере опдределено изходно устройство да
бъде ОТВОРЕНО или ЗАТВОРЕНО. Изходното устройство може да се избере от
списъка на главните клапани, помпи и сателити.
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Виртуални
водоизточници

водомери

на

Виртуалният
водомер
свързан
с
водоизточник трябва да измерва водата
доствена
от
водоизточника.
Определянето на коеф. изпълнява
същата функция , както е обяснено погоре
за
виртуалните
водомери
използвани за напояване.

Аналогови
датчици
Контролерът DREAM може да разчита данните от сензорите по много начини.
Местните аналогови сензори, могат да се закачат към локални I/O платки, и
отделните аналогови сензори могат да се разчитат от двужичните RTU
устройства. Общият брой аналогови сензори разпознаван от контролера DREAM,
трябва да се зададе през SYSTEM CONFIGURATION/КОНФИГУРАЦИЯ НА
СИСТЕМАТА. Въпреки това видът на всеки аналогов сензор и неговият обхват
са определени на следния екран:

Първо изберете типа на сензора и след
това минимална и максимална стойност
на скалата му съответно в колоните
4mA и 20mA.

Аналоговите сензори могат да се използват за за отчитане на състоянието
на системата , а данните могат да се съхранят за анализиране на
действието и.

Логове
информация
сензорите

с
от

За да нучите как да съхранявате и обработвате информацията от сензорите
вижте приложение “B” за LOGGING ANALOG SENSORS/ДАННИ ОТ
АНАЛОГОВИТЕ СЕНЗОРИ.

Представяне
данните

на

За да научите как да създавате и използвате този раздел, вижте приложение
“B” .
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Свързване
Екранът за „свързване“ позволява
определяне на номер на елемента,
който
ще
се
използва
като
идентификационен номер (ID) на
определен елемент в системата, който
пък от своя страна може да е съставен
от няколко елемента.
Всяка систама има собствен идентичен
номер ( ID), к о й т о се различава от
номерата на съседните системи.
Начинът на свързване определя средствата за комуникация между контролерът
DREAM и компютърът, които се очаква да бъдат използвани. Скоростта на
предаване зависи от скорорстта на връзката между тези средства.
Двете редици на дъното на екрана съдържат номера , които не са от значение
за потребителя.

Филтрация
Програмата за филтриране е определена
независимо за всеки филтрационен пункт.
Всяка програма съдържа интервал между
промивките, времето за промивка и
времето за пауза между отделните
пунктове.
Системата поддържа информация за
състоянието на съответния пункт,
разликата във входното и изходно
налягане и времето оставащо до
следващия цикъл. По време на
експлоатация системата показва
устройството, което се промива в момента
и времето оставащо до края на
промивката. Допълнителната информация
показва колко промивни цикъла са били
изпълнени по време,
по разлика между входното и изходното налягане и колко
последователни повторения са били направени.
Забележете, че отброяването на интервала до следващата промивка е спряно
ако в момента няма процес на напояване.
Забележете също, че константите на филтриращите устройства определят какво
ще се случи с напояването по време на промивка.
Изпълнението на всеки промивен цикъл, без значение каква е причината за
него, ще рестартира оставащият интервал до програмираната му стойност.

Настройка на
системата
Процесът на инсталиране на система DREAM се състои от няколко стъпки:
Стъпка 1 – Задаване на мрежа– дефинира хидравлични мрежи,
които да бъдат контролирани.
Стъпка 2 – Определяне на хардуер –дефиниране на хардуер използван
за контрол.
Стъпка 3 - Определяне на връзките – дефинира местата на физическа
връзка на елементите.
Тези стъпки са предназначени да се изпълняват само от оторизиран техник.
Детайлно обяснение за настройките на системата не е предмет на разглеждане
в това ръководство. Можете да прочетете повече в INSTALLATION GUIDE/
НАРЪЧНИК ЗА ИНСТАЛАЦИЯ.

Настройки
отговорното
лице

на

На лицето отговорно за настройките на системата са дадени някои
инструменти, с които може да се направи прецизно регулиране на системата.
Той може да реши да скрие някои ненужни функции или да изкара на показ
други, които са необходими. Той може да задава някои общи параметри по
подразбиране, да определя поведението на системата в някой частни случаи и
да прави промени в разпределението на паметта. Поради чувствителността на
данните, промените се разрешават само след въвеждане на парола (247) и само
когато системата не действа.
Въпреки , че тези дефиниции не са предназначени за употреба от обикновените
потребители, важно е да се знае какви са възможностите, които могат да бъдат
избрани.
1
◇
2
◇
3
◇
4
◇
5
◇
6
◇
7
◇
8
◇

1
◇
Брой цикли при пускане – активира напояването по цикли, което
означава , че напояването се повтаря определен брой пъти.
2
◇
Определяне на приоритети – позволява приоритетното напояване. В
случай на конфликт, прогрмата с по – висок приоритет ще напоява , а
останалите ще изчакват. По-висок номер индикира по висок приоритет.
3
◇
Постоянни групи – позволява определяне на групи от клапани, G1, G2 и
т.н.… Групите ще бъдат запомнени и ще могат да се използват от редица
прогрмаи.

4
◇
Временни групи – позволява групиране на клапани със знак “&”.
Групата ще има обща доза и ще се разпознава само от програмата, в която е
била определена.
5
◇
Едновременен старт – позволява едновременно отваряне на няколко
клапана със знак “+” . Клапаните могат да бъдат от различни батерии/линии.
Целта на синхронизирането е да позволи централизирано торене. Всички
клапани отделени със знак “+” и изискващи централно торене, ще споделят
едно и също централно торене.
6
◇
Условия – позволява задаването на
условия.
7
◇
Water before special – позволява определяне на количество вода преди
торене за пъвото тороподаващо устройство на всеки локален пункт. Това
количество се различава от „водата преди“ използвана от другите
тороподаващи устройства.
8
◇
Пълно меню – когато пълното меню е пуснато всички теми са достъпни за
потребителя ,в противен случай някой теми от менюто SETUP/настройки няма
да са разрешени за достъп.

9
◇
10
◇
11
◇
12
◇
13
◇
14
◇
15
◇

На екрана по-горе, можем да определим кои начини за дозиране на тор ще
бъдат показвани на потребителя. Може да се направи различна настройка за
локално и централно торене. Колоната маркирана с “D” определя кой метод ще
се използва по подразбиране.
9
◇
L/m3
– литри тор за всеки м3 вода
10 sec/ min
◇
– секунди инжектиране за минута напояване .
11 m:s/m3
◇
– минути и секунди инжектиране за м3 вода
12 L/min
◇
– литри тор за минута напояване
13
◇
Обемна пропорция – определеното колич. тор ще се инжектира
пропорционално.
14 По време(h:m:s)
◇
– инжектиране на количество тор зададено в ед.
време .
15
◇ Bulk(L)
– инжектиране на количество тор зададено в литри .

16
◇
17
◇
18
◇
19
◇
20
◇
21
◇

16
◇
Използване на настройките за торене – позволява използването на
настройките. Настройките на торене са предопределени формули за торене,
които да се използват от програмите за напояване. Вижте темата FERTILIZER
SETS LIBRARY/Библиотека за настройки на торенето в подменюто
PARAMETERS/ПАРАМЕТРИ.
17
◇
Общ лимит на торене – когато тази опция е пусната, системата ще
контролира общото количество тор за всеки вид тороподаващо устройство, за
да не се надвишават предварително зададените граници, определни за целия
сезон. Настройките за сезонния лимит се правят от FERTILIZER
LIMIT/ГРАНИЦА НА ТОРЕНЕ в подменю PARAMETERS/ПАРАМЕТРИ.
18
◇
Звук аларма – позволява пускане на сирена при наличие на неизправност
в системата, докато сте в екрана на главното меню.
19
◇
Записи от сензорните логове – когато е зададена ненулева стойност
ще има разпределение на паметта за тези логове .Вижте приложение B.
20
◇
Представяне на данните – когато е зададена ненулева стойност ще има
дял от паметта предназначен за това. Вижте PERFORMANCE LOGGING
в прилож. B.
21
◇
Степенувано отваряне – при напояване по тактове, всеки такт може да
включва голямо количество клапани и ако един такт приключи, а започне друг
може да има големи промени в налягането и дебита, които могат да застрашат
системата. За да се елиминат тези проблеми контролерът DREAM предлага
опцията „степенувано“ отваряне/затваряне на клапани. Когато тази опция е
избрана, то вместо клапаните да затварят едновременно при спиране на такта и
отваряне едновременно при стартиране ще се отварят/затварят в степенуван
режим, т.е.: един клапан се затваря и един се отваря и след известно
закъснение друга двойка клапани повтарят същото действие. Закъснението
може да се зададе на стъпки от 4 до 60 сек.

22
◇
23
◇
24
◇
25
◇
26
◇
27
◇
28
◇
29
◇

22
◇
Номинален дебит – стойността на номиналния дебит, която ще бъде
настроена по подразбиране за всички клапани.
23
◇
Минимален дебит – стойността на минималния дебит, която ще бъде
настроена по подразбиране за всички клапани.
24
◇
Максимален дебит - стойността на максималния дебит, която ще бъде
настроена по подразбиране за всички клапани.
25
◇
Време за запълване – стойността на времето за запълване, което ще се
настрои по подразбиране за всички клапани.
26
◇
Дозиране на ед. площ – разрешава опцията за дозиране на вода по обем
на ед. площ. Когато тази опция е пусната, константите на клапаните ще се
добавят в таблица, в която площта покрита от всеки клапан и коеф. на
културите са зададени. Вижте ДОЗИРАНЕ ПО ОБЕМ НА ЕД. ПЛОЩ в
проложение A.
27
◇
Дозиране по евапотранспирация – разрешава опцията за дозиране на
вода по евапотранцпирация. Когато тази опция е пусната, константите на
клапаните ще се добавят в таблица, в която площта покрита от всеки клапан и
коеф. на културите са зададени. Подменюто PARAMETERS/ПАРАМЕТРИ ще
има нов предмет EVAPORATION/ИЗПАРЕНИЕ
в който
дневната
евапотранспирация
е
определена.
Вижте
ДОЗИРАНЕ
ПО
ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ в ПРИТУРКА A.
28
◇
Метод на дозиране по подразбиране – определя методът за дозиране
който ще се използва по подразбиране винаги, когато се зададе ново
напояване.
29
◇
Мерни ед. за площ – Мерни единици, които ще се използват за
определяне на площта, захранвана от всеки клапан.

30
◇
31
◇
32
◇

30
◇
DP act. during fill. delay – този параметър определя дали по време на
закъснението за пълнене на системата, връзката с DP (разлика във входното и
изходното налягане) ще се вземе предвид или ще бъде игнорирана.
31
◇
Един и същи клапан в последователност. – когато този параметър е
обозначен с “Y”, ще бъде позволено включването на един и същи клапан
няколко пъти в една и съща последователност.
32
◇
Прекъсване при повтарящ се проблем с дебита – когато този
параметър е обозначен с “Y” и системата отчете проблем с висок или нисък
дебит на три последователни клапана, то тя ще реагира със „замразяване“ на
редицата и тя ще остане в това състояние докато не бъде освободена ръчно.

33
◇
34
◇
35
◇
36
◇
37
◇
38
◇

Екранът по-горе позволява промяна н а разпределението на паметта по
подразбиране за различни цели. Последната колона показва горната граница на
всяка позиция.
33 Брой последователности – определя броя на последователности, които
◇

могат да бъдат зададени.
34 Брой групи – определя броя групи,които могат да бъдат зададени,
◇
включително постоянни и временни групи .
35 Секция за дозирането на вода – определя общия брой напоителни
◇
процеси, които могат да се зададът във всички последователности заедно.
36 Секция за дозирането на тор – определя общия брой наторителни
◇
процеси, които могат да се зададът във всички последователности заедно
37 Секция за доклади – определя общия брой съобщения, които могат да се
◇
съхраняват.
38
◇
Виртуални водомери – определя броя виртуални водомери, които могат
да се задават.

Приложение
A
Специални методи
за дозиране
В рамките на тази тема ще обясним ДОЗИРАНЕ ПО ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ и
ДОЗИРАНЕ НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ. За да се използват тези методи на
дозиране, те трябва да се разрешат през DEALERS DEFINITION(настройки
на отговорното лице). И двата метода са предназначени да спестят усилията
при изчисление на необходимото количество вода за напояване. И двата
метода се базират на информацията за площ, покрита от всеки клапан, което е
част от VALVES CONSTANTS/КОНСТАНТА НА КЛАПАНИТЕ.

Таблицата съдържа площта покрита от всеки клапан и коеф. в % по който
изчисленото количество ще се умножава. Този коеф. Отразява специфичните
нужди на различните култури.
Мерните единица за площ са определени в
DEALERS DEFINITION (настройки на отговорното лице).

Дозиране
по
евапотранспирация
При дозиране по евапотранпирация количеството вода, което трябва да се
достави на всеки клапан е изчислено автоматично от системата,което
освобождава потребителя от извършване на ненужни изчисления и определяне
на дози за всеки ден.
Изчислението взима предвид броя дни, изминали от последното напояване.
Сумира общото изпарение през тези дни (информация взета от таблиците за
изпарението през последните 16 дни) умножено по площа захранвана от
съответния клапан, и така се получава общото количество вода изгубено за тази
площ за съответния период. Резултатът се умножава по коеф. в % (взет от
коеф. за клапаните) който отчита нуждите на дадена култура.
Забележете че ако програмата за напояване е циклична с “n“ на брой цикли,
всеки от тях ще напоява с количество равно на крайния резултат разделен на
„n”.

Пример:
да предположим, че определен клапан е работил преди 3 дни.
Съответно изпарението за последните три дни е било 1.2, 1.3, 0.8 mm.
Сумарното изпарение 1.2+1.3+0.8= 3.3 mm. Площа, която обезпечава този
клапан е 50
Следователно общото количество изпарена вода е 3.3 x 50 = 165 m3. Ако коеф.
3
на културите е 80 % количеството за напояване е 165 x 0.8 = 132 m . Ако са
3
предвидени два цикъла, във всеки цикъл ще се подават 132/2 = 66 m .
Забележете, че системата предлага опцията за дозиране по продължителност на
изпарението (EVAPORATION TIME) , която използва същият метод на
изчисление обяснен по-горе, само че крайният резултат е преобразуван в мерни
ед. за време. Това се постига чрез делене на дрезултата (в обемни ед.) с
номиналния дебит на клапана. Така напояването ще е по време

Дозиране по обем на ед.
площ

Обем вода на
ед. площ

Изчислено
количество.

За тези, които са свикнали да работят с напояване по обем вода на ед. площ,
контролерът DREAM предлага възможност за дозиране на вода по обем/площ.
Мерните единици, с които се измерва обема и площа, могат да се задават в
DEALERS DEFINITION (настройки на отговорното лице). Системата
изчислява количеството вода за напояване на база на предварителна
информация за площта покривана от даден клапан (определена в VALVES
CONSTANTS/(константи на клапана) умножена по желания обем на ед.
площ. Резултата се умножава по коеф. на културите в % (defined also at the
VALVES CONSTANTS) който отразява нуждите на съответната култура.
Крайният резултат е количеството вода, което трябва да се подаде.

Общ лимит на торене

Има опция за определяне на общ лимит на торене за всеки тип тороподаващо
устройство на всеки клапан, така че системата да ни предпази от
пренаторяване. По време на всеки наторителен процес, количеството оставащо
до достигане на лимита намалява и когато стане 0 инжектирането спира.
Опцията за използване на GLOBAL FERTILIZERS LIMIT/Общ лимит на
торене се разрешава през DEALERS DEFINITION(настройки на
отговорното лице).

Приложение
B
Данни от аналоговите
сензори
Възможността за запазване на резултати от аналоговите сензори може да се
активира в DEALERS DEFINITION (настройки на отговорното лице),
където може да се зададе броя на записите, които могат да се съхранят в
паметта .
Процесът на съхранение ще се изпълни циклично, всеки сензор ще се представя
с желана стойност. Настройките и старирането на процеса на съхранение се
прави от подменюто
и е обяснено по-долу:
Честотата на дискретизация на всеки
датчик може да се натрои на къси, средни
или дълги периоди, които съответстват на
10, 30 и 60 мин. Тези стойности могат да
се сменят от
PC DREAM software
(компютърен софтуер за DREAM).
За стартиране / спиране процеса на
запазване използвайте F2= “Start”.
Когато сответният дял за логове се запълни, новите данни ще изместят старите.

Данни
изпълнението

за

За да се запазва информация за изпълнението , за нея трябва да е определен
дял, който се определя през DEALERS
DEFINITION(настройки на
отговорното лице). Този дял се прави чрез определяне броя записи, които
могат да се съхранят. Когато този дял се запълни, Новите записи изместват
старите.
Какъв тип информация за изпълнението ще се запази? Основно могат да се
съхраняват два типа информация:
Запис на параметри свързани с
изпълнение на напоителния процес.
Записването ще се осъществи след прекратяване на програмата за напояване
Записване на порблеми с връзката с RTU устройства и интерфейс. Записването
ще се осъществи всеки път, когато има промяна в състоянието на връзката с
RTU устройствата и интерфейса.

Подборът на информация, която да се съхранява, става чрез подменюто
през следният екран:

Състояние на прекратяване
Доставено кол. вода
Доставено кол. тор
The value of a selected
Общ дебит
Начален час на последното
напояване

Достигане на средни
стойности на pH EC

Когато състоянието на връзката (последния ред от картината) е избран, ще се
запазва само информация за проблеми при свързването.
Всички данни и резултати могат да се видят само чрез специализирания софтуер
PC_DREAM.

