Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning.
I/O-kortet har:
8 digitala ingångar. Avsedda för slutande kontakter. Gemensam plus-matning 15Volt.
Öppen ingång = 0.
8 digitala utgångar. Utgångskrets typ UDN2981 ”Source driver”. Ger 15 Volt ut vid hög utgång.
Max ström ut 350 mA. Gemensam jord.
Utgångarna har inbyggda ”transientdioder”.
Man behöver alltså inte ha någon extra diod parallellt vid induktiv last, typ reläspole.
8 analoga ingångar. Ström eller spänningsingång, valbart med byglingar.
4-20 mA, 0-5 Volt, 0-10 Volt.
4 analoga utgångar. 4-20 mA. Kan förses med adapter för spänningsutgång 0-5 eller 0-10 Volt.

Byglingar och indikeringar.

A1,A2,A3 Byglingar för adressering av kortet.
Programmet känner automatiskt av vilken adress som är vald.
Så det spelar ingen roll hur man sätter byglarna.
AD1–AD8 Byglingar, val av mätområde A/D-ingångar.
0-5 Volt (sluten) eller 0-10 Volt (öppen).
På bottenplattan sitter även en bygel för varje analog ingång.
Med den bygeln väljer man ström- eller spänningsingång.
Sluten bygel = strömingång.
DA1–DA8 Byglingar, val av mätområde D/A-utgångar.
0-5 Volt (öppen) eller 0-10 Volt (sluten).
På bottenplattan sitter omvandlare till strömutgång, 4-20mA.
Bottenplattan har fyra strömutgångar.
LD1-LD8 Lysdioder för indikering digitala utgångar.
LD13-LD20 Lysdioder för indikering digitala ingångar.
Tänds vid sluten kontakt.
LD10
Lysdiod för ”Power On”. Tänd när det finns 5 Volt ansluten via
USB-kontakten.
LD11
Lysdiod”RX/TX”. Tänd när det finns en fungerande anslutning.
LD12
Lysdiod”RUN”. Tänd när CPU’n på I/O-kortet fungerar.

Installation av drivrutiner för I/O-Kort K8061
Filerna som innehåller drivrutiner för I/O-kortet, läggs in vid installationen av huvudprogrammet Nivematik PC.
Så man behöver först göra installationen av det programmet.
Man kan även hämta drivrutinerna som en zip-fil från www.nive.se
Efter installation av Nivematik ligger drivrutinsfilerna i biblioteket K8061Driver_v1.0.0.2 enligt bilden nedan.

Observera !
Windows 7 och senare operativsystem har hårdare regler när det gäller drivrutiner. För att de skall gå att
installera utan problem krävs att de är "signerade". Men tyvärr är inte drivrutinerna för I/O-kortet det.
Men det går att installera ändå, om man tillfälligt stänger av kravet på signering.
Se särskild instruktion i slutet av det här dokumentet.
Man måste alltså stänga av det här kravet på signering innan man försöker installera drivrutinen.

Installation av drivrutinen
Exemplet som följer är gjort på en Windows10-dator.
När du pluggar i USB-kontakten så 'plingar' det till och kortet K8061 dyker upp i enhetshanteraren.

Högerklicka på enheten och välj att uppdatera drivrutin.
Bläddra fram till biblioteket K8061Driver_v1.0.0.2
(Det ligger under biblioteket C:\Program(x86)\Nive\Nivematik v5)
Klicka på Nästa, så dyker det upp en varningsruta (förutsatt att du har stängt av kravet på signering).
Välj installera drivrutinen ändå.

Installation av huvudprogrammet Nivematik PC.
Kör installationsfilen Nivematik_v5-setup.exe som du fått vid köpet av programmet.
Detaljerad information om installationen av programmet finns i dokumenten:
Installation Av Nivematik PC v5 med internet.doc
Eller om du saknar internet på installationsdatorn.
Installation Av Nivematik PC v5 utan internet.doc

Bild- och ljudfiler mm
Vid installation hamnar själva huvudprogrammet Nivematik med tillhörande filer i biblioteket
C:\Program(x86)\NIVE\Nivematik v5\
Där måste man ha administratörsrättigheter för att kunna ändra något.
Vid installation skapas några nya bibliotek under biblioteket ProgramData.
Där hamnar datafiler mm som programmet använder. Här behövs inte administratörsrättigheter.
I biblioteket Nivematik ligger konfigureringsfiler (.kfg) mm.
Där hamnar även nya konfigureringar när man sparar dem.
Om man vill lägga till nya filer med bilder och ljud i konfigureringen, skall de läggas i underbiblioteken Bilder
och Ljud för att filerna skall bli tillgängliga i programmet.

Inställningar i Nivematik PC.
I Nivematik PC finns några inställningar för I/O-kortet.
Klicka på knappen Inställningar när startmenyn är framme.
Klicka sen på knappen I/O-setup, så öppnas fönstret med inställningar för I/O-kortet.













Information i fönstret med inställningar för I/O-kort.
Kortet öppnat med adress 1. Adress 1 är värdet för adressbyglarna A1,A2,A3 på kortet. Det spelar ingen roll hur byglarna står.
Om det står hittar inget I/O-kort så är det förhoppningsvis bara USB-kontakten som inte sitter i.
Det kan ibland hjälpa att ta ur och sätta i USB-kontakten. Om inget hjälper så är det troligen något problem med drivrutinerna.
Prova även programmet DemoK8061.
K8061 CPU OK visar att kortet har matningsspänning och fungerar.
C3......är mjukvaruversionen i kortets CPU.

Inställningar i fönstret med inställningar för I/O-kort.
Antal samples per mätvärde är hur många A/D-avläsningar som används för medelvärdesbildning i varje programcykel.
Minsta värde man kan sätta är 1.
Flera värden innebär att värdet blir mer rättvisande om insignalen är orolig. Men datorn och I/O-kortet klarar inte hur
många avläsningar som helst.
InfoTid [S] 2 är tiden som en informationsruta visas när man startar körningen av programmet.

Fördröjning är en faktor som styr hastigheten på räknaren för fördröjning av A/D-omvandlingar. Den behöver troligen aldrig
ändras.
Visa infofönster under körning är ett infofönster med diverse information som visas när programmet körs.
Fönstret kan även öppnas/stängas med ett kommando i hjälpmenyn när programmet körs.

Hur man tillfälligt stänger av kravet på signering vid installation av drivrutiner.
Fr.o.m Windows 7 och senare operativsystem kan man inte installera "osignerade" drivrutiner rakt av.
Så här ser det ut om man försöker.

Man kan tillfälligt stänga av det här kravet. Här är ett exempel från Windows 10 på hur det kan gå till.
Det man först gör är att starta om datorn med "advanced boot options", enligt exemplet nedan.

Så här ser det ut när man startat om med "advanced boot options".
Välj "Disable Driver Signature Enforcement" och tryck Enter för att starta datorn.
Därefter kan man installera drivrutinen för kortet. Det går att göra installationer tills man startar om igen.

Angående versioner av drivrutiner och dll-filer.
I/O-kortet K8061 är tillverkat av www.velleman.eu
Förutom drivrutinerna till kortet finns det två dll-filer ¨K8061.dll" och "mpusbapi.dll" som lägger sig i
systembiblioteket (System32 eller sysWOW64) när man installerar programmet Nivematik.
På Vellemans websida finns några olika versioner av dll-filer och drivrutiner som man kan ladda hem.
Men det har visat sig att det är inte alla kombinationer som fungerar tillsammans.
I enhetshanteraren
skall drivrutinen vara v1.0.0.2

I systembiblioteket (system32 eller sysWOW64)
skall filen K8061.dll vara v3.0.0.3

Det finns nyare versioner av drivrutinerna att ladda hem Men undvik det.
Kortet fungerar visserligen även med nyare versioner.
Men det finns en bug som gör att om man stänger av matningspänningen till kortet, så låser det sig och man
måste rycka ur USB-kontakten och sätta i den igen för att kommunikationen med kortet skall fungera igen.
Märker man något sådant så kan det alltså bero på olämpliga drivrutiner.

