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APRESENTAÇÃO
Agradecemos-lhe muito pela confiança que nos demonstrou ao interessar-se por adquirir o PROGRAMA AGRÓNIC PC.
Confiança que, dar nossa parte, nos esforçamos diariamente por merecer e deste modo justificar a tradição de qualidade
dos nossos produtos.
Este Manual permitir-lhe-á conhecer as prestações do programa assim como a sua instalação e utilização.
No entanto, no caso de ter alguma dúvida, não hesite em nos contactar pois será com todo o gosto que o atenderemos.
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1. INTRODUÇÃO
O PROGRAMA AGRÓNIC PC é um programa para Windows que permite manusear os controladores de rega
Agrónic 2000 versão GSM/GPRS, os controladores Agrónic 4000 versão 3 e os novos controladores Agrónic
2500 a partir dum PC, de forma cómoda e fácil.
Este programa aproveita todas as vantagens oferecidas pelo ambiente Windows para que, de forma muito
intuitiva, se possam inserir parâmetros e programas, modificá-los, realizar actuações em tempo real assim como,
consultar as anomalias, os acumulados, o registo de actuações e o que os Agrónics estão a realizar a cada
momento.
O programa pode utilizar vários protocolos para se comunicar com os Agrónics, segundo as condições de
cada instalação. A seguir são enumerados cada um deles.
1.- Mediante correios electrónicos, utilizando o protocolo POP3. Este deverá ser utilizado se dispõe de equipamentos Agrónic 2000 versão GSM/GPRS, que comunicam com dita opção. Neste caso o programa
necessita de acesso à Internet.
2.- Mediante sockets TCP/IP. Utiliza a conexão de rede do computador.
2.1.- GPRS. Equipamentos Agrónic 2000, Agrónic 4000 e/ou Agrónic 2500 que sejam administrados
mediante GPRS. Neste caso também se requer uma conexão à Internet.
2.2. Ethernet. Equipamentos Agrónic 4000 conectados à sua rede de área local LAN.
3.- Porta série. Utiliza as portas COM do PC.
3.1.- Protocolo RS232. Quando se necessita conectar um Agrónic 4000 e/ou Agrónic 2500 mediante
a porta RS232, directamente com cabo ou feixe hertziano (Radioenlace).
3.2.- Protocolo RS485. Se se dispõe de Agrónics 4000 ou Agrónics 2500 que conectam mediante
dito protocolo, directamente com cabo ou feixe hertziano (Radioenlace).
3.3.- Modem GSM. Pode administrar os Agrónics 4000 ou Agrónics 2500 mediante um modem telefónico ou um Modem GSM.
Com o programa Agrónic PC pode-se administrar um ou vários Agrónic dos diferentes modelos mencionados, com o que desde o escritório ou desde a própria casa se podem controlar a todo o momento as regas que
se estão a realizar, assim como alterar a programação ou realizar qualquer outra operação necessária.
As principais características do programa AGRÓNIC PC são:
• Conexão de múltiplos controladores a um só programa simultaneamente, dependendo da conexão dos
Agrónics.
• Para armazenar os dados obtidos dos Agrónics utiliza um sistema de Base de Dados em linguagem SQL
(Actualmente através da utilização do software de gestão de base de dados relacionais, S.G.B.D, programa
gratuito, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition).
• O Programa Agrónic PC, na realidade consta de duas aplicações, em primeiro lugar o controlo de Comunicações AGRÓNIC PC-COM que, como o seu próprio nome indica, é o que administra as comunicações
entre o PC e os controladores, e em segundo lugar, o Programa de Gestão AGRÓNIC PC, que é onde o utilizador administra, programa e visualiza os Agrónics.
• Realização a partir do programa da maioria das acções que se podem realizar a partir do próprio Agrónic.
Permite realizar a consulta de duas formas diferentes:
- Por equipamento: permite ter uma visão geral dos Agrónics, o estado e a configuração das entradas e saídas, sectores, filtros, fertilizantes, agitadores, motores e caudais. Permite ver os programas
configurados para cada equipamento e os que estão activos nesse instante.
- Mediante a utilização de Sinópticos pode-se ter uma visão geral de todas as parcelas ou Agrónics,
podendo inserir indicadores luminosos para marcar onde se encontram situadas as entradas e saídas do equipamento, que se acenderão quando forem activadas. Tanto os desenhos de fundo dos
sinópticos como os indicadores luminosos são totalmente configuráveis pelo utilizador, podendo-se
adaptar facilmente a qualquer instalação. A consulta por sinóptico dá uma ideia clara e rápida de
todas as acções que estão a ser levadas a cabo pelo controlador.

3
• Registo de todas as actuações realizadas pelos Agrónics, podendo-as exportar para ficheiros de texto, ou
para formato Excel do Microsoft Office.
• Gestão de Anomalias. Todas as anomalias recebidas têm que ser confirmadas pelo utilizador. Se existirem
anomalias novas activa-se um indicador luminoso de anomalias novas.
• Consulta de todos os sectores de rega, sensores e módulos externos de comunicação.
• Obtenção de acumulados e dados históricos, podendo-os exportar para ficheiros de texto, ou para formato
Excel, para serem tratados a partir de outros programas (folhas de cálculo, bases de dados, etc.).
Recomenda-se estudar o Manual de Utilização Agrónic 2000 versão GSM/GPRS, e/ou Agrónic 4000 versão
3, já que muitos dos conceitos aqui utilizados são explicados nestes manuais.

2. INSTALAÇÃO
O programa é entregue num CD onde se inclui o programa e documentação. Para a sua instalação introduza
o CD no computador, automaticamente o programa instalador começará a funcionar. Siga as suas instruções.
Requisitos mínimos:
-

Sistemas operativos compatíveis: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows Server
2003, Windows Server 2008, ou superior.

-

Processador mínimo recomendado: Pentium 1 GHz ou equivalente.

-

RAM mínima recomendada: 256 MB.

-

Resolução mínima do ecrã: 1024x768 pixéis.

Em primeiro lugar, quando inicia o instalador, deve-se seleccionar o idioma com o que se deseja utilizar o
programa Agrónic PC. Se não aparecer o formulário de apresentação faça duplo clique no ficheiro “Setup.exe” no
CD-ROM para iniciar a instalação.

Idiomas disponíveis para realizar a
instalação do programa.

Prima o botão para iniciar a instalação.

Premindo sobre o botão
Documentação acede-se
aos manuais dos Agrónics
e a este mesmo manual do
Agrónic PC.
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Seguidamente, quando inicia o instalador, detecta se tem instalado no seu computador um gestor de Base
de Dados Microsoft SQL Server 2005 Express e Microsoft .Net Framework, dois softwares necessários para o
bom funcionamento da aplicação. No caso de não ter o software instalado, será iniciada a instalação aparecendo
o seguinte formulário.

Comprova versões e instala o servidor de
base de dados, no caso de não o ter instalado (para a grande maioria dos casos).
Instala a versão gratuita do Microsoft SQL
Server 2005 Express, juntamente com o
Microsoft Net Framework 2.0, ou Net Framework 3.5.

Se no equipamento já se tinha instalado o gestor da base de dados ou depois da sua instalação, procede-se
à instalação ou controlo de comunicações AGRÓNIC PC-COM e do programa AGRÓNIC PC.
Formulário que aparece quando inicia a
instalação do programa em si, normalmente
depois de instalar o Microsoft SQL Server.

Prima Seguinte para aceitar os valores por
defeito. Se tiver um servidor já instalado e
o quiser utilizar insira os dados correspondentes e prima Seguinte.

Quando aparecer o formulário do Servidor de base de dados, prima Seguinte para completar a instalação.
Se já dispõe dum servidor Microsoft SQL Server ou outra versão do mesmo, pode proporcionar os dados
deste para completar a instalação no dito servidor.
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3. PROGRAMA CONTROLO DE COMUNICAÇÕES, AGRÓNIC PC-COM
O Programa Agrónic PC-COM, é uma aplicação que administra as comunicações com os programadores
Agrónic, mantém-se minimizada na barra de tarefas e não necessita da atenção do utilizador excepto se houver
alguma mudança de parâmetro nas comunicações.
Controlo Comunicações AGRÓNIC PC-COM.

Premindo com o botão secundário do rato aparece um menu no qual pode aceder às opções
da aplicação:

3.1. ABRIR CONTROLO DE COMUNICAÇÕES
Premindo sobre “Abrir controlo de comunicações” pode-se ver a monitorização das comunicações entre o
Programa do PC e os Agrónics.
Mediante este botão acede-se à configuração das comunicações.
Informação dos correios electrónicos
enviados e recebidos, as conexões directas
com socket TCP/IP, através de GPRS ou
Ethernet, ou com cabo ou chamada telefónica.
A monitorização das comunicações que
realiza o Agrónic PC-COM registam-se na
base de dados, e podem ser consultadas a
Detalhes das comunicações. Ao fazer
clique mostram-se as redes enviadas e
recebidas.
O Led BD: Indica quando o controlo procura mudanças na Base de dados para
serem enviadas para os Agrónics.
Correio: indica o tempo que falta, em
segundos, para a seguinte conexão com o
servidor de correio.
Socket TCP/IP: indica se a comunicação
mediante socket TCP/IP está habilitada e
se existe algum Agrónic conectado nesse
momento.
Portas COM: indica se tem habilitada a
comunicação mediante portas COM do
PC, cabo ou modem.
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3.1.1. CONFIGURAÇÃO COMUNICAÇÕES
Através da seguinte janela podem-se definir as opções com que comunicaremos com os controladores
Agrónic. Dependendo do tipo de comunicação que tenha nos seus controladores Agrónic poderá habilitar ou
desabilitar os diferentes protocolos de comunicação, utilizando uma ou várias das opções.

Página onde se activam e desactivam as
opções de conexão. Pode-se activar a conexão
mediante correios electrónicos, socket TCP,
utilizando a porta série do PC e habilitar a Gestão Remota a partir de outro PC (só Agrónics
2000, ver o ponto Gestão Remota).

Se a comunicação for mediante correios electrónicos “E-mails”, devem-se especificar os parâmetros da conta POP3 que utiliza o programa de PC para receber toda a informação dos Agrónics.
Página de configuração do correio electrónico que
utiliza o programa do Agrónic PC-COM.
Opção necessária só se existem Agrónics 2000
configurados com E-mails. Ainda que tenha vários
controladores só se necessita configurar uma conta de correio no Agrónic PC-COM.
Parâmetros específicos da conta de utilizador.
Dados proporcionados pelo servidor de correios.
Parâmetros específicos do servidor de correios,
indicar o nome ou o endereço IP do servidor de
correios. Dados proporcionados pelo servidor de
correios.

Se a comunicação for mediante “Sockets TCP/IP” ter-se-á que especificar o endereço IP do servidor e a porta TCP utilizada.
Página de configuração do socket TCP utilizado pelo
programa do PC.
Opção necessária se administra os Agrónics mediante
socket TCP.
Porta do socket TCP/IP. A porta que vem estabelecida
por defeito é a 2332, não a modifique a não ser que
tenha a certeza. Se tiver um firewall no seu sistema deve
assegurar-se de que não bloqueia esta porta. Para mais
informação consulte o seu técnico de Internet.
O TimeOut é o tempo máximo de espera para enviar
dados para o Agrónic, este valor poderá variar se os
controladores se conectarem mediante Ethernet ou
GPRS (em GPRS recomenda-se um valor igual ou superior a 40 segundos para que haja um mínimo de desconexões).
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Se a comunicação for mediante cabo ou MODEM telefónico/GSM terá que se especificar a porta ou portas
COM que utiliza no PC.
Página de configuração das portas
COM, remarcando as portas
actualmente conectadas ao PC.

Mediante o botão Editar podem-se
mudar os parâmetros de cada
uma das portas.

É a página de configuração das portas
COM. Escolhe-se a velocidade de conexão e a paridade. Também se especifica
se a comunicação vai ser com protocolo
RS485.
Especifica os tempos de desconexão e
tentativas. Se não tem problemas de
desconexão não modifique os valores por
defeito.

3.1.2. ENVIAR E RECEBER AGORA
Força o envio e recepção dos correios electrónicos. Se a comunicação mediante E-mails foi habilitada, o
programa de comunicações realiza o envio e recepção de forma automática, por defeito de 5 em 5 minutos.

3.1.3. RELATIVAMENTE A…
Mostra a informação sobre o programa Agrónic PC-COM e a versão de programa que está a utilizar.

3.1.4. REINICIAR E SAIR
Premindo sobre [x] Fechar janela a aplicação só se oculta, ficando activa e funcionando na barra de tarefas.
Para reiniciar o controlo de comunicações deverá premir sobre Reiniciar e, para finalizar o programa, clicar no
menu “Sair”.
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4. PROGRAMA AGRÓNIC PC
O programa permite duas formas diferentes de ver as acções que estão a ser realizadas pelo Agrónic:
mediante a consulta normal (por Agrónics) ou mediante sinópticos. A primeira é uma réplica melhorada da consulta do Agrónic, mas com as vantagens e comodidades oferecidas pelo PC. A segunda oferece a possibilidade
de inserir diferentes sinópticos onde se podem incorporar indicadores com os diferentes parâmetros do Agrónic
(entradas, sensores, sectores, motores, etc.) ou da mesma forma a representação em forma de parcelas.
No caso de ter equipamentos a funcionar com E-mails, a consulta mostra uma simulação do comportamento
teórico do Agrónic, enquanto não se recebe a informação no seguinte correio electrónico.

4.1. VISÃO GERAL
Barra de Menus

Barra de Ferramentas da aplicação.

Painel ÁRVORE.
Seleção do equipamento ou sinóptico
que se deseja visualizar na consulta.

Barra de ferramentas do desenho.

Área de consulta.
Se o elemento seleccionado na árvore for um
equipamento, mostra a
consulta do Agrónic; se
foi seleccionado um
sinóptico mostra-se a
consulta sobre o plano.

Área de consultas. Permite visualizar várias janelas de registos
(actuações, acumulados, etc.)
do programa; desta forma pode
visualizar informação gráfica e
informação numérica, simultaneamente.
Mostra informação do elemento
do sinóptico seleccionado.

Nível de acesso do utilizador, pode
definir três níveis diferentes de segurança: Consulta, Consulta e programação, e Acesso administrador.

Barra de estado.

Indicador luminoso de anomalias
novas sem confirmar.
Quando existem anomalias sem
confirmar, o Led pisca; clicando duas
vezes com o rato abre-se uma janela
onde se mostram essas anomalias.
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Outra imagem da janela principal da aplicação.

Estado Geral do Agrónic
4000. Mostra o estado
das entradas e saídas, a
hora actual do mesmo,
o caudal dos contadores, etc.

Para obter uma maior área gráfica
pode dobrar e desdobrar a árvore
de equipamentos e sinópticos.

O led indica se o sector se
encontra activo ou parado.

Zona de consultas, com duas janelas agregadas.
Neste caso mostra-se o registo de actuações; desta
forma qualquer nova actuação vai aparecendo
automaticamente no ecrã principal.

Pode agregar mais de um formulário na Zona
de consultas. Neste caso encontram-se as
actuações e os acumulados do equipamento.

Para obter uma maior área
gráfica, pode dobrar e
desdobrar a árvore de
equipamentos e sinópticos.
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4.2. DESCRIÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE EDIÇÃO E CONSULTA
O programa AGRÓNIC PC tem dois formulários moldes que aparecem na maioria das ocasiões: o formulário
de edição e o formulário de consultas ou listagens. A seguir mostra-se uma explícita descrição do funcionamento
de ambos.
Navegação através dos
diferentes equipamentos,
programas, sectores, etc.

Editar: Permite modificar os
dados da janela actual e
posteriormente guardá-los.

•
•

Novo: Cria um novo
registo. Por exemplo
Agrónic para a gestão.

Eliminar: Apaga o registo actual. Em alguns
casos este botão estará desactivado ou
oculto, significa que por algum motivo não
pode realizar esta acção.

Procurar: Abre uma janela onde se mostra uma listagem dos registos. Por
exemplo, se deseja procurar um sector.

Fechar a janela ou
cancelar as mudanças
realizadas quando nos
encontramos em modo
Edição ou Inserção.

Quando os controlos da janela aparecem com o fundo amarelo, indica que a informação é apenas de leitura, ou seja não se pode alterar a informação.
Depois de premir sobre Novo ou Editar, os controlos da janela aparecem com o fundo branco, nesse instante já se pode escrever neles.

Deslocamento pela grade
da listagem. Também
pode fazê-lo com o rato
ou as setas do teclado.

Permite exportar a listagem para uma folha de
cálculo do Excel ou para
um ficheiro de texto.

Mostra/Oculta a barra do
filtro das janelas das listagens.

Maximiza ou restaura a janela.

Agregar o formulário na
área de consultas da
janela principal.

Fechar a janela.

Com o botão da direita, acede-se
às colunas disponíveis da consulta.
Pode-se escolher que colunas quer
ver e quais quer ocultar.

Mostra a ordem elegida. Fazendo
clique em cima duma coluna, ordena
os registos dessa mesma coluna.
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4.3. CRIAR NOVO AGRÓNIC
Na primeira execução a janela principal aparece vazia, sem equipamentos e sem sinópticos. Portanto a primeira coisa a fazer é registar os equipamentos que queremos administrar.
Premindo sobre o botão “AGRÓNICS” da barra de tarefas abre-se a janela para a gestão dos controladores,
nela temos três faixas claramente diferenciadas:
-

Os dados do programador, tipo de equipamento, número de série, etc.

-

As comunicações do Agrónic.

-

As comunicações do PC para poder estabelecer comunicação com dito Agrónic.

Nome do Agrónic. Qualquer um
que sirva para o identificar.
Tipo de Agrónic.

Sincronização manual: Acção
inicial para receber a configuração
do Agrónic ou enviá-la. Por defeito, receber a configuração quando
se regista um equipamento.

Nº de Série do
programador.
Utilizador de
conexão. Só
disponível no
Agrónic 4000.

Hardware do
PC para estabelecer comunicação com o
Agrónic.

Especificar a comunicação do Agrónic.
Dependendo do tipo de Agrónic dispõe de umas conexões ou de outras.
Neste caso, o equipamento comunica
por cabo mediante porta COM.
Por exemplo: num Agrónic 2000 que
funcione com E-mails, aparece o endereço de correio do Agrónic, que é para
onde o Programa de comunicações
enviará a programação e configuração
de dito Controlador.

Notas: Nos campos Número de série, só necessita inserir os 5 últimos dígitos do número de série.
O Utilizador de conexão nos Agrónics 4000 e/ou Agrónics 2500, pode ser de 1 a 3 e tem que corresponder ao utilizador que tenha configurado no programador.
Depois de registar o Controlador e marcando “receber a configuração do equipamento”, o programa de
comunicações envia para o Agrónic um pedido para receber todos os dados do mesmo, assim que o controlador
recebe este pedido enviará toda a configuração e programação, nesse instante já estarão sincronizados (o PC já
recuperou toda a informação do Agrónic) e preparados para a gestão.

4.3.1 IMPORTAÇÃO DE DADOS DA VERSÃO 2 (Só para o Agrónic 4000)
Quando se actualiza o Agrónic 4000 da versão 2 para a versão 3, perdem-se todos os dados do programador, para voltar a recuperar a configuração e programação podem-se importar os dados, para tal pode aceder ao
botão “Importação da versão 2”, no formulário Equipamentos, ou então aceder desde o menu principal, no menu
Aplicação.
A importação realiza-se a partir do ficheiro de configuração do programa de PC (versão 2.03 ou posterior)
normalmente situado em “C:\Arquivos de programa\Progres\A4000” e com nome “A4_NumSerie.CNF”. Uma vez
realizada a importação para o programa, deverá enviar todos os dados ao Agrónic.
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º

Seleccione o Agrónic do qual
deseja importar os dados.
Escolha o ficheiro
de configuração da
versão 2 do programa de PC.

Pode escolher se deseja
importar os
parâmetros,
os programas
ou ambos.

Detalhes da importação. Deve ter em conta
que os programas do
36 ao 40 não existem
na versão 3, como
também não se importam os sensores analógicos. Estes últimos
deverão ser introduzidos manualmente.

4.4. ÁRVORE DE EQUIPAMENTOS
Uma vez criado o Agrónic, na página de Equipamentos, no “Painel Árvore”, aparecerá o controlador ou controladores que se acabam de criar. Segundo o modelo e o modo de conexão do Agrónic mostra-se um ícone
diferente, na seguinte tabela enumeram-se os diferentes ícones:
O equipamento é o modelo Agrónic 4000, conecta com socket
TCP ou com cabo e nesse instante encontra-se conectado.
O equipamento “2 – AGR 4000” conecta-se mediante socket
TCP o cabo, mas nesse instante encontra-se desconectado.
Modelo Agrónic 2000, não foi especificado correctamente o
tipo de comunicação.
Modelo Agrónic 4000, que se conecta mediante GSM, actualmente desconectado.
Agrónic 2000, que se administra mediante correios electrónicos.
Não foram bem especificados os parâmetros de conexão ou
não foi definido o tipo de equipamento.

4.4.1 PROGRAMADORES AGRÓNIC 2000
4.4.1.1 CONSULTAS AGRÓNIC 2000
Se um dos equipamentos for expandido aparecem as consultas disponíveis do mesmo e são as seguintes:
• A consulta Programas mostra a listagem dos programas configurados e o estado dos mesmos, activado
ou parado. Nos equipamentos em que a comunicação
é mediante E-mails; o estado dos programas é uma
previsão em função da configuração.
• O estado geral mostra a configuração actual do equipamento e as entradas e saídas (sectores, fertilizantes,
filtros, agitadores, etc.) activas nesse instante.
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Estado Geral: mostra a função atribuída às entradas e saídas do Agrónic 2000.

Segundos que faltam até à seguinte actualização das E/S.
Entradas configuradas no Agrónic.

Sectores disponíveis e nº
de saída correspondente.
Estado da saída, activo ou parado.

Filtros, fertilizantes e agitadores configurados e nº de
saída correspondente.
Saídas de Motor disponíveis do Agrónic.

Nos equipamentos Agrónics 2000 administrados mediante socket TCP, passado um certo tempo (por defeito
2 minutos) o estado das entradas e saídas é actualizado. Em equipamentos em que a sua gestão é mediante
correios electrónicos, o estado das entradas/saídas não se actualiza automaticamente; se a quer obter, deverá
pedir explicitamente, fazendo duplo clique na etiqueta “segundos”, e o Agrónic enviará o estado num próximo
horário.
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Programas: mostra a programação do equipamento e o estado de cada um dos programas.
Tempo de rega restante.

Estado do programa.
Activo ou parado ou à
espera de confirmação.

Nº Sector

Dias de rega
programados.

Nº Programa

Início programa, programa sequencial
ou por entrada (mais informação no
manual do Agrónic 2000).

Quando um programa se inicia manualmente ou quando entra em horário de rega, o indicador luminoso
começa a piscar até que se receba a confirmação de que foi iniciado por parte do Agrónic; nesse instante deixa
de piscar e permanece aceso de forma fixa. Em equipamentos que se conectam mediante socket TCP/IP, o tempo em que pisca é geralmente de poucos segundos, mas em equipamentos que se administram com correios
electrónicos, o tempo poderá ser de vários minutos ou horas, dependendo dos horários de conexão.
O mesmo ocorre quando um programa se detém, o indicador luminoso apaga-se e o seu estado indica que
está parado mas pendente de confirmação, até que se receba a confirmação do Agrónic.
4.4.1.2. PROGRAMAÇÃO AGRÓNIC 2000
Na página de Equipamentos, no “Painel Árvore”, e com o botão auxiliar do rato, botão direito, abre-se um
menu emergente, onde se pode aceder à configuração e programação do Agrónic.
Abre a lista de programas e permite
editá-los ou criar novos programas.

Fazer acções
manuais no Agrónic.
Abre a listagem
dos acumulados
do equipamento.

Abre a listagem de registos de actuações e
anomalias do Agrónic.

Permite aceder à configuração do
equipamento.
No primeiro grupo aparece o menu
“Parâmetros” da mesma forma que
no menu do Agrónic 2000.
O segundo grupo permite atribuir
dados adicionais aos sectores e
gerais.
E o terceiro grupo abre a janela
que possibilita especificar as
opções de envio de cada evento.
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Premindo sobre o menu Programas acede-se à janela que nos permite acrescentar, modificar e eliminar programas.

Filtro por sector. Permite visualizar apenas os
programas que contenham o sector elegido.
Mediante os botões Novo e Editar permite criar ou modificar os
programas do Agrónic. Premindo sobre o botão Eliminar apaga
o programa seleccionado.

Se a opção “Mostrar só os programas com sector atribuído” está marcada só aparecem os programas
actualmente configurados. Se desmarcar esta opção aparecem os 32 programas disponíveis do equipamento.
Premindo sobre o botão Novo ou Editar, aparece a janela que nos permite definir um novo programa o modificar a programação dum já existente.
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Nº de programa
Hora de início do programa.
Sector
Programa
sequencial ou
activado por
entrada. Rever
Manual Agrónic 2000.
Dias da
semana.

Tempo de rega do programa.

Seleccionar todos os dias.
Anular a selecção
dos dias marcados.

Tempo de fertilizante.
O Agrónic 2000 permite
até 4 fertilizantes, ainda
que neste equipamento só
se tenha configurado uno.

Activações e frequência entre activações. Rever Manual Agrónic 2000.

Barra de estado:
Total: 32 programas disponíveis.
Posição: Programa 1.
Estado: Edição.

Mostra a data da última modificação e o estado da
actualização (modificado no PC, pendente de enviar,
enviado para o Agrónic, recebido do Agrónic).

4.4.1.3. ACÇÕES MANUAIS AGRÓNIC 2000
Premindo em Manual, no menu do equipamento, abre-se um formulário com o qual se podem enviar ordens
directas para o programador, veja manual Agrónic 2000. Quando a conexão do Agrónic é mediante socket
TCP/IP e o equipamento encontra-se conectado, a acção ao programador é imediata, como se estivesse à frente
do programador. Pelo contrário, se a gestão do programador for mediante correios electrónicos, estas ordens
terão um atraso, dependendo dos horários especificados no programador (mínimo 5 minutos).
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Início e paragem de programas.
Iniciar e parar a
limpeza de filtros.

Entrar em paragem sistema.

Sair de paragem sistema
ou de avaria definitiva.

4.4.1.4. PARÂMETROS AGRÓNIC 2000
O menu filtros, fertilizantes, vários e relógio visualiza e/ou muda os parâmetros do Agrónic 2000 da mesma
forma que se acede com o menu do controlador mas com o benefício de o ter numa janela ”Windows”.
A seguir mostram-se algumas das janelas (Filtros, Fertilizantes, Vários) que permitem mudar a configuração
do Agrónic 2000. Para mais detalhes consultar o Manual Agrónic 2000 GPRS.

Nº de filtros.

Parâmetros de configuração da fertilização
do Agrónic 2000. Uma vez configurado o
tempo ou volume de fertilização define-se na
programação.

Tempo de actuação por filtro em segundos.
Pausa entre filtros, unidades de rega entre
limpezas e paragem de sectores ao realizar
a limpeza, são os parâmetros da configuração da limpeza do Agrónic 2000.
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Página Vários. Os
mesmos parâmetros
que tem o Agrónic.

Horários e telefones.
Mostra opções específicas da
comunicação na versão GPRS.
Quatro horários que definem
os momentos dos envios.
Aplicar a configuração por defeito se
o equipamento conecta com correios
electrónicos ou com socket TCP/IP.

Dois telefones para poder administrar
o Agrónic mediante SMS.
Listagem de anomalias e registos que
se podem produzir no Agrónic.
As linhas de cor vermelha referem-se
a anomalias.
As linhas de cor azul são registos de
actuações.
As de cor verde são configuração e
programação.
Cada elemento indica em que dispositivo e em que momento se envia
cada evento.

Premindo sobre o menu Tabela Eventos pode-se especificar que eventos envia o Agrónic e se são enviados
de forma urgente ou no horário. Quando existe ligação ao PC o programador enviará todos os eventos para o PC,
podendo eleger quais se enviam por SMS.
É importante definir correctamente o envio de informação do programador, e também é importante definir
uns horários de comunicação. Se tiver um equipamento a comunicar com socket TCP/IP, todos os eventos
devem estar em envio imediato (excepto o envio de acumulados em que se pode prolongar o seu envio). Se o
Agrónic se conecta mediante E-mail, deve-se aplicar a configuração por defeito de E-mail, deste modo a maior
parte da informação envia-se/recebe-se nos horários estabelecidos no programador. Para mais detalhes consultar o Anexo comunicações para as opções SMS e programa PC Agrónic 2000 GSM/GPRS.
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Premindo sobre o menu Relógio pode-se sincronizar o relógio do Agrónic.

Quando o programador se administra mediante
socket TCP e o equipamento se encontra com
conexão, pode-se sincronizar o relógio do programador com a data e hora do PC. Primeiro
deve-se premir sobre o botão “Inserir data e
hora actual” e depois “Enviar Data e Hora”.

Quando o equipamento se conecta mediante
correios electrónicos, tem pouco sentido enviar
ao programador à hora actual já que a receberá
no próximo horário. Por isso, existem 2 opções
para aumentar o diminuir as horas do programador ou incrementar e diminuir os minutos.

Também se pode realizar um pedido do relógio
do Agrónic.
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4.4.1.5. REGISTO DE ACTUAÇÕES E ANOMALIAS AGRÓNIC 2000
O Registo de actuações mostra a informação detalhada de todas as acções e anomalias que se produziram
no Agrónic. Pode-se aceder a este premindo sobre o botão Actuações da barra de ferramentas da aplicação, ou
então seleccionando igualmente Registos no menu emergente do Agrónic.
Nos programadores Agrónic 2000 só se podem ler as últimas anomalias produzidas; se quiser ver o registo
histórico de anomalias e actuações, sem que se apaguem, tem de o fazer mediante o programa Agrónic PC.
Por defeito, o sistema mostra as actuações dos últimos 7 dias. Pode-se mudar o filtro de visualização para
mostrar mais ou menos dias ou para encontrar um registo em concreto.

Seleccionar ou
filtrar as actuações
por Agrónic.

Filtrar por
data.

Filtrar por tipos de registos:
Programação, comunicação,
fertilização, filtros, outros.
Mostrar só
as anomalias
novas.

Confirmar todas as novas
anomalias, inclusive se
alguma não se vê no ecrã.

Filtrar por registos ou anomalias.

Anomalía confirmada

Anomalias novas sem
confirmar, que aparecem
com o fundo a vermelho.

A janela do registo de actuações mostra a azul as actuações, a vermelho as anomalias, e aparecem com
fundo na cor vermelha se for uma anomalia nova, sem confirmar.
Na imagem anterior observa-se uma faixa vermelha de anomalias sem confirmar e só uma anomalia já confirmada (“Avaria Definitiva” a vermelho mas com fundo branco). Premindo sobre o botão “Confirmar”, o fundo
vermelho desaparece, passando ao estado de confirmadas. Uma vez confirmadas todas as anomalias novas, o
indicador da parte inferior do programa

, deixará de piscar.
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4.4.1.6. ACUMULADOS AGRÓNIC 2000
Como acumulados entendem-se as unidades de rega e de fertilizante que consumiu o Agrónic ou um sector
do mesmo até à data. As unidades de rega serão dadas em tempo e em volume 1, e as unidades de fertilizante
serão em tempo ou volume, dependendo da configuração do equipamento.
O valor do acumulado vai-se incrementando até que se realiza uma limpeza, nesse instante escreve-se um
registo e reiniciam-se os valores a 0.
Para visualizar os acumulados no programa de PC pode-se premir sobre o botão Acumulados da barra de
ferramentas da aplicação, ou premir sobre o menu emergente do Agrónic igualmente sobre Acumulados.

Filtro por Equipamento.

Mostrar só os sectores disponíveis ao equipamento.

Sector 0. É o acumulado total do Equipamento.

Sector 1, tem 10 horas e
55 min. de acumulado.

1

É necessário conectar um contador de rega ao Agrónic para ter acumulados em volume.

Data recepção, é
quando foi produzido o último
envio para esse
sector.
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4.4.2. PROGRAMADORES AGRÓNIC 4000
4.4.2.1. CONSULTAS AGRÓNIC 4000
Da mesma forma que no Agrónic 2000, pode-se observar a consulta dos Agrónic 4000. Expandindo a árvore
do equipamento e premindo sobre Estado Geral, aparece no fundo da aplicação a seguinte informação.

Estado Geral: Mostra a função atribuída às entradas e saídas do Agrónic 4000.
Estado do Equipamento. Activo,
Não conectado, com Paragem
ou alguma avaria.

Sectores do Agrónic, com o Led acendido
para os actualmente activos. Nesta janela
só aparecem os sectores que estão atribuídos a algum programa.

Caudal instantâneo
que está a passar
no contador 1.
O equipamento tem fertilizantes
configurados mas não se encontra a fertilizar neste instante.

As saídas de Motor 1 e 2
encontram-se configuradas
e activas.

Quando o programador se encontra conectado, e se selecciona a consulta do Estado Geral, pode-se ver de
forma fácil e clara o estado do programador.

23
Programas: mostra a programação do equipamento e o estado de cada um dos programas.
Programa
seleccionado e activo.

Listagem de programas e estado dos mesmos. O
fundo cinzento-claro indica que os programas
estão configurados. O fundo cinzento-escuro
revela que os programas não estão configurados.
Estado e causa
do início.

Mostra a programação do
programa seleccionado.

Estado actual do subprograma ou
sequência.
Tempo ou volume de rega restante.
Todos os sectores activos neste
subprograma e o estado dos fertilizantes, em tempo ou volume.

Na parte superior mostram-se todos os programas do Agrónic. Em duas tonalidades diferentes pode-se distinguir entre os programas com algum sector atribuído ou os programas livres, sem sector de rega atribuído.
Quando um programa se encontra em curso, ilumina-se o Led indicador de cor azul. Se quiser ver detalhadamente o decurso do mesmo, pode-o conseguir clicando com o botão esquerdo do rato.

Com o botão direito do rato aparece um menu contextual que permite
aceder à configuração, ou seja activar e parar o programa.
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4.4.2.2. PROGRAMAÇÃO AGRÓNIC 4000
Na página de Equipamentos, no “Painel Árvore” e com o botão auxiliar do rato, botão direito, abre-se um
menu emergente, onde se pode aceder à configuração e programação do Agrónic.
Abre a lista de programas e permite
editá-los ou criar programas novos.
Fazer acções manuais
ao Agrónic.
Listagens e
consultas,
correspondente
ao menu leituras do Agrónic.

Permite aceder à configuração do
equipamento.
No primeiro e segundo grupo aparece
o menu “Parâmetros” semelhante ao
menu do Agrónic 4000.
E o terceiro grupo abre a janela que
permite especificar as opções de
envio de cada evento.
No último grupo aparecem as configurações do instalador e comunicações.

Premindo sobre o menu Programas acede-se à janela que nos permite acrescentar, modificar e eliminar programas.

Filtro por sector. Permite
visualizar só os programas
que contenham o sector
elegido.
Mediante os botões Novo e Editar podem-se criar ou
modificar os programas do Agrónic. Premindo sobre
o botão Eliminar apaga o programa seleccionado.

Sub consultas. Mostra os
subprogramas e os condicionantes atribuídos ao
programa seleccionado.

Se a opção “Mostrar só os programas com sector atribuído” encontra-se marcada, só aparecem os programas actualmente configurados. Se desmarcar esta opção aparecem os 35 programas disponíveis do equipamento.
Premindo sobre o botão Novo ou Editar, aparece a janela que nos permite definir um novo programa ou
modificar a programação dum já existente.
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Nº de programa.

Hora de início do programa.
Tipo de início.

Pré-Rega, PósRega e factor
manual.

Programa sequencial.
Rever Manual Agrónic 4000.

Premindo abrese a janela de
configuração de
condicionantes.

Seleccionar todos os dias.

Subprogramas de rega. Permite configurar os sectores activos, o
tempo de rega e o tempo de fertilizante para cada subprograma.

Barra de estado:
Total: 35 programas disponíveis.
Posição: Programa 2.

Mostra a data da última modificação do programa e o
estado da actualização (modificado no PC, pendente de
enviar, enviado para o Agrónic, recebido do Agrónic).
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4.4.2.3. ACÇÕES MANUAIS AGRÓNIC 4000
Premindo em Manual, no menu do equipamento, abre-se um formulário com o que se podem enviar ordens
directas ao programador, por exemplo iniciar/parar programas, pôr em STOP, validar uma avaria, fazendo com
que o programador reactive a rega, etc.; veja o manual Agrónic 4000 para mais detalhes. Só se poderão enviar
estas acções quando o Agrónic se encontrar conectado.

Cada um dos separadores da janela faz
referência a um grupo de acções manuais.
Fora de serviço, pôr em stop, iniciar/parar
programas, terminar paragem por alguma
avaria, pôr em hora, etc.

4.4.2.4. PARÂMETROS AGRÓNIC 4000
No ponto de parâmetros encontram-se os menus que permitem configurar o Agrónic para o seu correcto
funcionamento; para conhecer detalhadamente cada um dos parâmetros veja o manual de utilização do Agrónic
4000. Os parâmetros de programação (condicionantes), sectores, parâmetros de fertilização, limpeza de filtros,
gerais, sensores e comunicações, são alguns dos formulários que permitem modificar as opções de configuração. A seguir mostram-se algumas destas janelas.

Condicionante 1. Neste
exemplo, para a rega ao
superar o valor de 28 °C.

Dispõe de 4 condicionantes por programa.

Tipos de condicionantes. Alguns deles estão
desactivados já que são opções do programador.
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Configuração dos
sectores de rega.

Saídas do sector. Premindo sobre o
botão situado ao lado das entradas e
saídas abre-se um formulário que
serve de ajuda para inserir a codificação destas.
Se introduzir uma saída não válida, o
texto é mostrado com o fundo a vermelho.

Atribuição do sector a motores
e/ou entradas de paragem. A fertilização é atribuída na programação.
Opções de regulação de pressão e
pH. Mostra-se em função das
opções activas do Agrónic.

Configuração dos fertilizantes do Agrónic.

Configuração de limpeza de filtros.

Opção pH; só está disponível se tiver activa
esta opção no Agrónic.
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Configuração das saídas gerais do Agrónic.
Com as diferentes páginas pode-se configurar
cada grupo de saídas gerais. Mostrar-se-ão mais
ou menos páginas em função das opções instaladas no programador.

Este formulário emprega-se para configurar a
utilização constante das unidades de programação e fertilização. Sempre que se
mude este valor, mudar-se-á nos progra
mas que não tenham sectores atribuídos,
tendo em conta que se podem mudar individualmente em cada programa com a tecla
As margens de caudal de cada
contador servem para detectar
possíveis anomalias de caudal.

Formulário de configuração dos
sensores analógicos.
Pode-se definir o formato do sensor
mediante o seguinte formulário.

Os primeiros 26 formatos vêm configurados
de fábrica e normalmente serão suficientes
para a maioria dos sensores. Ainda assim,
existem os últimos 6 formatos que estão livres
para que o utilizador os possa configurar.
Relação entre valor real (800-4000 mV) e
valor de conversão.
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4.4.2.5. CONFIGURAÇÃO INSTALADOR E COMUNICAÇÕES AGRÓNIC 4000
No menu contextual de parâmetros, no último bloco, encontram-se as opções de instalador e dentro os
parâmetros de comunicações do programador.
No ponto de Comunicações podem-se definir parâmetros das mensagens SMS, módulos externos e protocolos de comunicação.

Na primeira parte aparece o menu Vários, neste, aparecem as mesmas opções que no Agrónic, como
podem ser, o formato do caudal instantâneo, tempo de registo de cada sensor, ou a mudança automática da
hora de inverno-verão.
Premindo sobre o menu, tabela de eventos, abre-se a seguinte janela, que permite definir que eventos produzem activação de saída de alarmes e se enviam SMS ao produzir-se.

A maioria dos eventos produzidos no Agrónic
4000 pode ser editado:
Tipo: 0-anomalia, 1-atuação, 2-interno. Consultar manual Agrónic 4000 para mais detalhes.
T1, T2: envia-se SMS para o telefone 1 e/ou
para o telefone 2.
A1...A3: Para cada registo podem-se activar
as saídas de alarme 1...3.

Os parâmetros comunicações definem opções de mensagens SMS, protocolos de comunicação e módulos
externos que se podem conectar ao Agrónic 4000, como sistema Agrónic Monocable 120, sistema Agrónic Rádio
868-16, sistema Agrónic Rádio 2,4, sistema Agrónic Rádio 433, MicroIsis. Para saber mais detalhes consultar
folheto Opções de comunicação.

30

PROTOCOLO PSEP. Cadência das comunicações.
Útil nas comunicações via GPRS. O protocolo PSEP optimiza os dados transferidos entre o programador e o
PC, já que só envia os dados explicitamente necessários (só os dados que se vão alterando). Mesmo assim,
pode-se optimizar a transferência de informação dos valores consultados no primeiro plano com um tempo de
renovação e outro para as consultas em segundo plano. Também se pode especificar o tempo de envio de acumulados e o diferencial dos contadores.
Quando o programa Agrónic PC se encontra minimizado ou fechado todas as consultas do programador
são enviadas em cadência de segundo plano.
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4.4.2.6. ACTUAÇÕES E ANOMALIAS AGRÓNIC 4000
Premindo em cima do equipamento com o botão direito do rato, ou no botão da barra de ferramentas, onde
aparece Actuações, abre-se o formulário de consulta que mostra as anomalias e actuações produzidas no equipamento. A explicação detalhada encontra-se em:
Capítulo 4.4.1.5. REGISTO DE ACTUAÇÕES E ANOMALIAS AGRÓNIC 2000
4.4.2.7. ACUMULADOS AGRÓNIC 4000
Para consultar o tempo e volume de rega acumulado no Agrónic pode-se aceder da mesma forma, mediante
a barra de ferramentas ou com o botão direito do rato, premindo em cima do equipamento.
A janela de acumulados do Agrónic 4000 mostra duas páginas diferentes. Na primeira, acumulados por sector, pode-se ver o acumulado de rega e de fertilizantes, total e por cada um dos sectores. Na segunda página
mostra-se detalhadamente os acumulados por contador (só mostra os contadores com sector atribuído).

Mostrar só os sectores disponíveis ao equipamento.

Por exemplo, o Sector 1, com nome
Difusores, tem 4 horas e 59 minutos
de rega, com um acumulado de 142
m3 e 12,5 litros de fertilizante.

Mostra o caudal real
em comparação com o
caudal previsto introduzido no sector.

Em Acumulados por Contador podese ver o tempo e volume total por
contador, o caudal médio, e o tempo
e volume por sector.
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4.4.2.8. HISTORIAL AGRÓNIC 4000
O Agrónic 4000 regista, para cada dia, os inícios realizados por cada programa, o número de limpezas de filtros, a chuva, a integração de radiação e a integração de temperatura por dia; para além disso para cada um dos
99 sectores, a rega acumulada em tempo e volume e as unidades de fertilizante e as médias de pH e CE.
Para mostrar estes dados históricos pode-se aceder ao menu contextual onde aparece Historial, premindo
com o botão da direita do rato.
O formulário de consulta mostra a informação agrupada dos últimos 7 dias por defeito, sendo que pode
ampliar esta faixa ou mostrá-la para um dia apenas. No formulário aparecem várias páginas onde se separa a
informação por grupos: Historial de programas, Historial de sectores, Historial de filtros, Historial de sensores, e
Detalhes numéricos.

Filtro de equipamento e data.

Premindo sobre Historial
de Hoje, pode-se consultar este, pedindo o historial do dia actual. Para
poder pedir os dados é
necessário estar conectado ao Agrónic.

Historial de sensores.
Integração de radiação,
temperatura, chuva e Eto.
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4.4.2.9. CONSULTA E REGISTO DE SENSORES
Pode-se consultar a leitura dos sensores analógicos e o estado dos sensores digitais, incluindo o caudal instantâneo dos contadores de rega e fertilizante. Para tal, pode-se aceder ao sub menu sensores, dentro do menu
contextual do Agrónic: ou através do menu principal da aplicação no ponto consultas. Seguidamente mostram-se
as janelas de consulta dos sensores.

Pode filtrar por um sensor em concreto. Entradas digitais e contadores.

Mostra o estado da entrada. Se
a entrada é de contador, mostra o caudal instantâneo que
está a passar nesse instante.
Os valores serão correctos
sempre que o equipamento
esteja conectado.

Pode-se filtrar por um
sensor analógico em
concreto.

Mostra o estado da saída do sensor e a leitura
nesse instante. O equipamento tem que estar
conectado para receber o valor instantâneo.

Para todos os sensores analógicos e digitais que sejam contadores, para além de obter a leitura instantânea
podem-se registar os seus valores em intervalos de 10 minutos, obtendo assim um histórico de valores e a sua
evolução no tempo.
Para poder registar os valores dum sensor, deve-se previamente marcar para registar na configuração do
sensor, em Parâmetros sensores.
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Para consultar os valores dos sensores, pode-se aceder mediante o Registo de sensores, com o menu contextual, em cima do equipamento, ou através do menu principal na área de consultas.

Resumo do registo de sensores. Mostra a
soma, o valor mínimo, o valor máximo e a
média dos sensores que se registam no
intervalo de tempo indicado.
Na imagem observa-se que a temperatura máxima de 16 a 23 de Fevereiro foi de
16,3 °C.

Registo histórico dos
sensores que se marcam
para registar. Regista
uma leitura de cada sensor de 10 em 10 minutos.
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4.4.2.10. CONSULTA DE MÓDULOS EXTERNOS
A partir do menu contextual que aparece na Árvore equipamentos, pode-se aceder à consulta dos módulos
externos que se podem conectar ao Agrónic 4000. Estes módulos são:







Agrónic Monocable 120.
Agrónic Rádio 868-16.
Agrónic Rádio 2,4.
Agrónic Rádio 433.
MicroIsis.
Módulos de expansão.

Mediante a seguinte consulta, pode-se observar o estado de comunicação de cada módulo, para todos os
tipos de módulos, e em comunicações rádio, o nível de pilha de RSSI (indicador de sinal recebido) e as últimas
comunicações entre o módulo e a caixa de ligação.
Mostra na cor vermelha ou verde o estado da comunicação de cada caixa de
ligação, se estão ativas, o canal de
comunicação, o endereço ModBus e a
versão de software.

Estado da comunicação de cada módulo, nível de pilha, indicador de sinal, e as
últimas comunicações, são alguns dos
valores que se podem observar na consulta dos módulos externos.
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4.4.3. PROGRAMADORES AGRÓNIC 2500
Existem dois modelos do programador Agrónic 2500, o modelo básico, e o modelo com a opção Plus activada, ainda que externamente sejam iguais, existem algumas diferenças quanto à programação e parametrização, e é por isso que consultas e formulários são diferentes dependendo de se é um ou outro modelo.
Daqui em diante as explicações centram-se no modelo com a opção Plus, por ser mais extenso.
4.4.3.1. CONSULTAS AGRÓNIC 2500
Quando o equipamento permanece conectado pode-se observar a consulta dos Agrónic 2500. Expandindo
a árvore do equipamento e premindo sobre Estado Geral, aparece no fundo da aplicação a seguinte informação.
Ao contrário do Agrónic 4000, o Agrónic 2500 e só se dispõe da opção Plus activa, mostra também neste
ecrã o estado e leitura dos sensores digitais e analógicos.

Estado Geral: Mostra as funções que são atribuídas às entradas e saídas do Agrónic 2500.

Sectores do Agrónic, com o Led acendido
para os actualmente activos. Nesta janela
só aparecem os sectores que estão atribuídos a algum programa. Também se
observa o tempo de rega restante e o programa que activou cada sector.

Caudal instantâneo que
está a passar nos contadores. Este se encontra
em fuga.

Valor do sensor analógico
de temperatura.

O equipamento tem fertilizantes
configurados mas não se encontra
a fertilizar neste momento.

Quando o programador se encontra conectado, e selecciona-se a consulta do Estado Geral, pode-se ver de
forma simples e clara o estado do programador.
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Programas: mostra a programação do equipamento e o estado de cada um dos programas.
Listagem de programas e estado dos mesmos. O
fundo cinzento-claro indica que os programas
estão configurados. O fundo cinzento-escuro
revela que os programas não estão configurados.

Se o programa aparecer na cor
vermelha, indica que existe
alguma paragem ou avaria
nesse momento.

Programa seleccionado e activo.

Estado e causa do início.

Estado actual do programa.
Tempo ou volume de rega restante, e
tempo ou volume de fertilizante restante.
Mostra a programação do programa seleccionado.
Mostra o condicionante associado ao
programa.

Na parte superior mostram-se todos os programas do Agrónic. Com duas tonalidades diferentes pode-se
distinguir entre os programas com algum sector atribuído ou os programas livres, sem sector de rega atribuído.
Quando um programa se encontra em curso, ilumina-se o Led indicador na cor azul. Se quiser ver detalhadamente o curso do mesmo, deverá fazer clique com o botão esquerdo do rato.

Com o botão direito do rato aparece um menu contextual que permite
aceder à configuração, ou activar e parar o programa.
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4.4.3.2. PROGRAMAÇÃO AGRÓNIC 2500
Na página de Equipamentos, no “Painel Árvore” e com o botão auxiliar do rato, botão direito, abre-se um
menu emergente, onde se pode aceder à configuração e programação do Agrónic.
Abre a lista de programas e permite
editá-los ou criar novos programas.
Permite fazer acções
manuais ao Agrónic.
Permite aceder à configuração do equipamento.
No primeiro e segundo grupo aparece o
menu “Parâmetros” semelhante ao menu do
Agrónic 4000.
E no segundo e terceiro grupo abre a janela
de condicionantes e sensores (só disponível
com a opção Plus).
No último grupo aparecem as configurações
do instalador e comunicações.

Acumulados,
actuações e
Historial do
programador
Agrónic 2500.

Premindo sobre o menu Programas acede-se à janela que nos permite acrescentar, modificar e eliminar programas.

Permite visualizar apenas os
programas que contenham o
sector elegido.
Mediante os botões Novo e Editar podem-se criar ou
modificar os programas do Agrónic. Premindo sobre
o botão Eliminar apaga o programa seleccionado.

Mostra o tempo e volume
total do equipamento.

Se a opção “Mostrar só os programas com sector atribuído” encontrar-se assinalada, só aparecerão os programas actualmente configurados. Se esta opção não for assinalada aparecerão os 50 programas disponíveis do
equipamento.
Premindo sobre o botão Novo ou Editar, aparece a janela que nos permite definir um novo programa ou
modificar a programação dum já existente.
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Nº do programa.
Premindo aqui
abre-se a janela
de configuração
do programa.

Hora de início do programa.
Volume de rega e
tempo máximo.
Seleccionar todos os dias.

Tempo de fertilizante.

Permite repetir o início do
programa tantas vezes quantas as que forem indicadas.

Sectores associados ao programa.
O número de sectores por programa pode variar entre 1 e 4.

Período e horário activo.

Mostra a data da última modificação do programa e o estado da actualização (modificado no PC, pendente de enviar,
enviado para o Agrónic, recebido desde o Agrónic).
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4.4.3.3. ACÇÕES MANUAIS AGRÓNIC 2500
Premindo no Manual, no menu do equipamento, abre-se um formulário com o que se podem enviar ordens
directas para o programador, por exemplo, iniciar/parar programas, pôr em STOP, validar uma avaria, fazendo
com que o programador reactive a rega, etc. Para mais informações consulte o manual Agrónic 2500. Só se
poderão enviar estas acções quando o Agrónic se encontrar conectado.

Cada um dos separadores da janela
refere-se a um grupo de acções manuais.
As mesmas acções que podem ser
accionadas a partir do programador.
Fora de serviço, pôr em stop, iniciar/parar
programas, terminar paragem por alguma
avaria, pôr na hora, etc.

Este é o formulário de ordens manuais do Agrónic 2500 com a opção Plus activada, se o equipamento não
tiver activada a opção Plus algumas das ordens não aparecerão por não estarem disponíveis no equipamento.
Para mais informações consulte o manual do programador.
4.4.3.4. PARÂMETROS AGRÓNIC 2500
No ponto de parâmetros encontram-se os menus que permitem configurar o Agrónic para o seu correcto
funcionamento; para conhecer detalhadamente cada parâmetro consulte o manual de utilização do Agrónic 2500.
Os parâmetros de programação (condicionantes), sectores, parâmetros de fertilização, limpeza de filtros, gerais,
sensores e comunicações, são alguns dos formulários que permitem modificar as opções de configuração. Os
parâmetros de configuração podem variar entre o modelo básico e o modelo com a opção Plus activada. De
seguida mostrar-se-ão algumas destas janelas.
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Tipo de início,
pode-se iniciar um
programa por
horário, sequencial
de outro programa
ou por condicionante activado por
um sensor.

Programar por dias
da semana ou por
frequência de dias,
(p.e. de 3 em 3 dias).
Os condicionantes associados ao programa.

Unidades de rega
com as que pode
programar.

Tempo ou volume
de pré-rega e/ou
pós-rega.

Configuração dos
sectores de rega.

Saídas do sector. Premindo sobre o
botão situado ao lado das entradas e
saídas abre-se um formulário que serve
de ajuda para inserir a codificação das
mesmas.
Se for introduzida uma saída não válida,
o texto é mostrado com o fundo a vermelho.
Atribuição do sector a um contador de
rega, e a um dos dois possíveis motores.
Quando se for utilizar o formato de programação de rega m3/Ha, tem que se
indicar aqui a superfície do sector.
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Configuração do número de
fertilizantes e configuração dos
agitadores caso existam.

Configuração de limpeza
de filtros do equipamento.

Atribuir cada um dos fertilizantes a
um contador de rega. No equipamento sem a opção plus activada estes
são assinalados no menu “gerais”.

Configuração das saídas gerais do Agrónic.
Esta janela corresponde ao Agrónic 2500
modelo básico, e observa-se que todas as
entradas do equipamento são configuradas
a partir do mesmo.
Com as diferentes páginas pode-se configurar cada grupo de saídas gerais. Se tiver a
opção Diesel activada no equipamento
mostrar-se-á o separador correspondente
para sua configuração.
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Os formulários que se seguem, configuração de sensores (Analógicos, Digitais e Contadores) e condicionantes de programas, só estão disponíveis nos equipamentos com a opção Plus.
Formulário de configuração dos
sensores analógicos.
Pode-se definir o formato do sensor
mediante o seguinte formulário.

Os primeiros 21 formatos vêm configurados
de fábrica e normalmente serão suficientes
para a maioria dos sensores. Ainda assim,
existem os últimos formatos que estão livres
para que o utilizador os possa configurar.
Relação entre valor real (800-4000 mV) e
valor de conversão.

Formulário de configuração dos
sensores digitais.
Formulário de configuração dos
sensores contadores de rega e fertilizantes.

Para o correcto funcionamento devese especificar o formato do caudal e
o valor do impulso do contador.
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Formulário de configuração dos condicionantes.
Disponível apenas em equipamentos com a opção
PLUS.

Pode definir os condicionantes, para a alteração
da rega e do fertilizante. Entre outras, pode iniciar/parar ou aumentar/diminuir a rega ou simplesmente enviar um aviso ou um SMS. Uma vez
que estes estejam definidos são associados a
cada um dos programas.
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4.4.3.5. CONFIGURAÇÃO INSTALADOR E COMUNICAÇÕES AGRÓNIC 2500
No menu contextual de parâmetros, na última opção, encontram-se as opções de instalador e dentro deste
os parâmetros de comunicações do programador.
No ponto Comunicações podem-se definir parâmetros das mensagens SMS, módulos externos AgroBee e
protocolos de comunicação.

Na primeira parte aparece o menu Vários, neste aparecem as mesmas opções que no Agrónic, como por
exemplo, o número máximo de sectores por programa, o limite de sectores activos, o tipo de fertilização (série,
paralela), ou a mudança automática do fuso horário no inverno-verão.
Premindo sobre o menu, tabela de eventos, abre-se a seguinte janela, que permite definir que eventos produzem activação de saída de alarmes e se enviam SMS ao produzirem-se.

A maioria dos eventos produzidos no Agrónic
2500, excepto os que se produzem mediante
condicionante, que neste caso são marcados
ao condicionante, pode ser editada:
Tipo: 0-anomalia, 1-atuação.
SMS A, SMS B: se enviar SMS para o telefone A(1) e/ou para o telefone B(2).
SMS Externo, pode enviar um SMS para
um número externo, que poderia ser outro
programador Agrónic.
Urgente, indica se pode activar o modem
no caso dum equipamento de consumo
reduzido.

Os parâmetros comunicações definem opções de mensagens SMS, protocolos de comunicação e módulos
externos que se podem conectar ao Agrónic 2500, como o sistema AgroBee. Para saber mais detalhes consultar
o “Suplemento Agrónic 2500 Comunicações”.
No menu de comunicações observa-se a opção PC, este menu abre uma janela que é apenas informativa,
pode ver que utilizadores estão configurados com a opção PC e com que parâmetros, mas não os pode modificar. Os outros três sub menus, SMS, Protocolo PSEP e AgroBee, mostram-se a seguir.
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Permite especificar as opções para o envio de
mensagens SMS, como são os telefones, os textos
para as mensagens externas, e os horários de activação do modem quando o Agrónic necessitar de
poupança de consumo.

Permite configurar a comunicação com os módulos
Agrobee, e definir os parâmetros do coordenador.
Para mais informações consulte o suplemento de
comunicações do Agrónic 2500.
Opções para configurar o modelo AgroBee H2O.

PROTOCOLO PSEP. Cadência das comunicações.
O protocolo PSEP optimiza os dados transferidos entre o programador e o PC, já que apenas envia os
dados explicitamente necessários (só os dados que vão sendo alterados). Ainda assim, é possível optimizar a
transferência de informação dos valores consultados em primeiro plano com um tempo de actualização e outro
para as consultas de segundo plano. Também se pode especificar o tempo de envio de acumulados e o diferencial dos contadores. Bastante útil nas comunicações via GPRS, já que o custo econômico está associado à quantidade de dados transferidos.
Quando o programa Agrónic PC encontra-se minimizado ou fechado todas as consultas do programador
são enviadas em cadência de segundo plano.
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4.4.3.6. ACTUAÇÕES E ANOMALIAS AGRÓNIC 2500
Premindo em cima do equipamento com o botão direito do rato, ou então no botão da barra de ferramentas,
onde aparece Actuações, abre-se o formulário de consulta que mostra as anomalias e actuações produzidas no
equipamento. A explicação detalhada encontra-se em:
Capítulo 4.4.1.5. REGISTO DE ACTUAÇÕES E ANOMALIAS AGRÓNICS 2000
4.4.3.7 ACUMULADOS AGRÓNIC 2500
Para consultar o tempo e volume de rega acumulado no Agrónic pode-se aceder da mesma forma, mediante
a barra de ferramentas ou com o botão direito do rato, premindo em cima do equipamento.
A janela de acumulados do Agrónic 2500 mostra duas páginas distintas. Na primeira, acumulados por sector, pode-se ver o acumulado total de rega e de fertilizantes, total do equipamento e por cada um dos sectores de
rega. Na segunda página de acumulados mostra-se detalhadamente os acumulados por contador, indicando o
volume total de rega ou o volume de fuga desde o último apagamento de acumulados.

Mostrar só os sectores disponíveis
ao equipamento.

Por exemplo, o Sector 1, com nome
Gotejamento1, tem 6 horas e 33
minutos de rega, com um acumulado de fertilizante 1 e fertilizante 2.

Em Acumulados por Contador
pode-se ver o tempo e volume
total por contador, o caudal
médio. Assim como o total em
volume considerado como fuga.

Mostra a data inicial na qual
começou a contabilizar, ou
seja, a data do último apagamento de acumulados.
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4.4.3.8. HISTORIAL AGRÓNIC 2500
O Agrónic 2500 regista em intervalos (por defeito de 10 em 10 minutos) o consumo em rega e fertilizante
para cada um dos sectores, os acumulados e o caudal instantâneo de cada um dos sensores contadores e as
leituras dos sensores analógicos.
Para mostrar estes dados históricos pode-se premir no menu contextual onde aparece Historial, premindo
com o botão da direita do rato.
O formulário de consulta mostra a informação agrupada dos últimos 7 dias por defeito, ainda que seja possível ampliar esta faixa ou realizar um agrupamento horário, diário, semanal ou mensal. No formulário aparecem
várias páginas onde se separa a informação por grupos: Historial de sectores, Historial de acumulado e caudal
nominal dos sensores contadores e o Historial de sensores analógicos.

Filtro de equipamento e data.
Pode observar os dados
agrupados por hora, dia,
semana e mês.

Acumulados de tempo e volume
por semana de cada um dos sectores assim como o consumo de
fertilizante.

Mostram-se as leituras diárias do
sensor analógico de temperatura,
com os valores médios, máximos
e mínimos.

Mostra o volume que
circulou pelo contador, se
o contador está associado
a um ou a vários sectores
também mostra se há
volume de fuga, se circulou água quando não
havia ordens para o fazer.
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4.4.3.9. CONSULTA DE MÓDULOS EXTERNOS
A partir do menu contextual que aparece na Árvore de equipamentos, pode-se aceder à consulta dos módulos externos AgroBee que se podem conectar ao Agrónic 2500.
Mediante a seguinte consulta, pode-se ver o estado de comunicação de cada módulo, para todos os tipos
de módulos, e em comunicações rádio, o nível de bateria de RSSI (indicador de sinal recebido) e as últimas
comunicações entre o módulo e o coordenador.
Mostra na cor vermelha ou verde o
estado da comunicação do coordenador. Se o equipamento tiver
conectado um coordenador AgroBee este deveria estar a verde.

Estado da comunicação de cada módulo, nível de bateria, tensão do painel e
indicador e qualidade do sinal.
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4.4.3.10. ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO AGRÓNIC 2500
Pode-se actualizar o software do Agrónic 2500 mediante o programa Agrónic PC. Para tal deve dispor do
ficheiro adequado para a actualização e duma conexão estável, sem cortes na comunicação, com o programa.
Antes de mais, assegure-se se é necessária dita actualização.
No menu contextual de parâmetros, no último bloco, encontram-se as opções de instalador e dentro o menu
que permite realizar a actualização do software do Agrónic.

Uma vez seleccionado o
equipamento e o ficheiro
de actualização já se pode
actualizar o equipamento.
Assegure-se previamente
se é conveniente dita
actualização.

O processo, dependendo do tipo de comunicação, pode ser lento, entre 15 e 140 minutos, sendo a transferência mais rápida quando se tem uma conexão por cabo.
Também pode realizar uma actualização in situ, se não dispõe da opção Programa de PC ou quer realizar
uma actualização mais rápida (1 minuto aprox.) pode o fazer mediante uma conexão USB.
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4.5. ÁRVORE SINÓPTICOS
O painel de consultas por sinóptico segue uma estrutura de árvore semelhante ao “Explorador de Arquivos
de Windows”. Nele se pode criar uma estrutura de pastas onde cada uma pode conter um ou vários ficheiros
gráficos.
Podem-se inserir uma grande variedade de ficheiros de imagens (bmp, jpeg, gif, etc.), ainda que a grande
prestação que oferece a consulta por sinópticos é poder trabalhar com ficheiros vectoriais ou planos, como
“DXF” de Autocad, “SHP” de ArcView ou “E00” de ArcInfo.
Por exemplo, num ficheiro DXF, cada elemento existente (linhas, polígonos, áreas, blocos, poli linhas, etc.),
mais à frente Regiões, pode ser identificado e atribuído a um elemento da aplicação (Agrónics, parcelas, sectores, filtros, sensores, etc.) convertendo-se numa entidade totalmente interactiva. Por exemplo, num plano distribuído em áreas, cada área poderá ser identificada e atribuída a uma parcela, de tal forma que premindo sobre
esta se poderá obter a informação mais relevante da mesma. Com o botão secundário do rato poder-se-á inclusive chegar a programar ou configurar os equipamentos situados nesta parcela.

4.5.1. CRIAR SINÓPTICO
Inicialmente o Programa de PC aparece sem nenhum sinóptico criado, para criar um novo sinóptico prime-se
com o botão secundário do rato, dentro da página de sinópticos, e aparece o menu que oferece a opção de criar
Nova Pasta.
Uma vez criada a pasta premimos em cima da mesma e aparece-nos o seguinte menu:
Criar novo sinóptico ou uma pasta dentro do sinóptico.
Eliminar pasta seleccionada. Perder-se-ão todos os
desenhos e sub pastas contidas na mesma.
Mudar o nome da pasta actual.
Inserir/Eliminar plano ou imagem na pasta seleccionada.
Cor de fundo: Permite escolher a cor de fundo do sinóptico.
Guardar a vista actual: Permite guardar a visão que actualmente mostra o sinóptico, nível de zoom.
Opções desabilitadas; habilitam-se em função do elemento
seleccionado.
Apagar atribuições: Apagar todos os elementos atribuídos no
plano.
Copiar atribuições: Copia todas as atribuições dum plano
DXF para outro plano igual.
Expandir/Ajustar ao fundo: Recalcula o tamanho da área de
trabalho em função do tamanho do desenho.
Visível/Não visível: Oculta ou mostra um plano.
Subir/Baixar: Trazer para a frente ou enviar para trás.

Depois de criar a pasta, observa-se que foi criado automaticamente um ponto “Marcas” em que se poderão
inserir indicadores luminosos para mostrar a informação mais relevante. Ainda que seja possível trabalhar sem
nenhum plano é recomendável inserir um, pelas prestações que oferece.
Para inserir um plano ou uma imagem prime-se sobre o menu “Inserir Plano”. Abre-se uma janela de Windows que solicita um ficheiro gráfico.
Depois de inserir o plano “PLANO GNRAL.DXF”, este aparece directamente na área do desenho; para além
disso, acrescentam-se na árvore de sinópticos todas as pastas do ficheiro DXF; estas podem-se ocultar ou mostrar segundo as necessidades.
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Barra de ferramentas do
sinóptico.

Área gráfica, mostra o ficheiro DXF.

O plano aparece
só com as regiões
desejadas.

Mostra as pastas do
DXF. Com um clique
ocultam-se/mostram-se.

Ocultando as pastas que não
desejamos ver o plano fica da
seguinte forma.

Deixaram-se visíveis apenas as pastas com as que
iremos interagir. Desta
forma reduzimos o tempo
de actualização do ecrã.

4.5.2. BARRA DE FERRAMENTAS DO SINÓPTICO
A barra de ferramentas do sinóptico permite situar-se dentro do plano que está
no ecrã. Isto significa que permite aproximarmo-nos, afastarmo-nos e deslocarmo-nos
pelo sinóptico. De seguida indica-se a funcionalidade de cada botão.

Zoom Extensão. Volta à visualização de todo o plano. Quando na zona gráfica se visualiza apenas
parte do plano, premindo sobre este botão volta-se à vista original.

Selecção. Permite seleccionar objectos do plano, para
realizar atribuições e consultas.
Quando um objecto do plano é identificável, clicando no
mesmo produz-se um lampejo, ressaltando o elemento.
Com a ferramenta selecção e premindo com o botão
auxiliar do rato, surgem menus emergentes que permitem atribuir a região do plano a um elemento hidráulico,
ou se a atribuição já foi realizada, permitem aceder ao
elemento hidráulico em questão.
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Zoom. Aproxima-se ou afasta-se da zona visualizada. Ao seleccionar esta ferramenta, o cursor do
rato muda de forma passando a ser uma “lupa”
e o botão da barra de ferramentas gráficas aparece premido. Premindo novamente sobre qualquer outro, muda-se de ferramenta e o cursor do
rato muda novamente para a sua forma original.
NOTA: Pode realizar-se zoom automaticamente com a roda do rato, deslocando-a para cima e para
baixo realiza um zoom de aproximação e afastamento.

•

Para ampliar a zona a visualizar (aproximar), traçar
uma diagonal desde a parte posterior esquerda até à
parte inferir direita mantendo o botão esquerdo do
rato premido.

•

Para reduzir a zona a visualizar (afastar), traçar uma
diagonal desde a parte inferior à direita até à parte
superior à esquerda mantendo o botão esquerdo do
rato premido. Ao traçar a diagonal aparece um retângulo indicativo da zona ampliada/reduzida. Quanto
maior for a diagonal traçada menor é o efeito de
ampliação/redução. Após realizar a operação, o centro da zona gráfica coincide com o centro do retângulo traçado para realizar a ampliação/redução.

Deslocar o sinóptico. Ao seleccionar esta ferramenta, o cursor muda de forma passando a ser uma
mão
e o botão da barra de ferramentas aparece premido. Premindo sobre qualquer outro botão,
muda-se de ferramenta e o cursor muda a sua forma original.
Para deslocar o sinóptico, manter premido o botão esquerdo do rato e movê-lo em sentido contrário à zona de sinóptico que se quer visualizar. Solte o botão do rato para terminar a operação.
Pode-se conseguir o mesmo resultado que se obtém utilizando esta ferramenta mediante as barras
de deslocação que aparecem à direita e debaixo da zona gráfica.
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Imprimir. Imprime o plano que actualmente se está a visualizar na zona gráfica.
Mostrar ou Ocultar a legenda do sinóptico.

4.5.3. MENU GRÁFICO DO SINÓPTICO
Com a ferramenta selecção
ao premir sobre qualquer zona do desenho aparece o menu gráfico, que
como foi mencionado anteriormente, permite atribuir regiões do desenho ou inserir marcas, para realizar a consulta desejada.
As marcas e as regiões têm a mesma funcionalidade, servem de indicadores luminosos com os quais se
pode interagir. As regiões são elementos próprios do plano (só disponível em planos vectoriais), como consequência não se pode mudar o tamanho nem mover a posição. Pelo contrário, as marcas são elementos que se
inserem em cima do plano, podendo-se assim situá-las em qualquer lugar do mesmo, escolher a forma a mostrar
e mudar o tamanho e rotação.

REGIÕES
Atribuir região: abre uma janela que permite especificar que elemento desejamos que seja dada região.
Editar região: mudar os parâmetros do elemento atribuído.

MARCAS
Acrescentar Marca: inserir um indicador luminoso, em cima do plano.
Editar Marca: mudar os parâmetros da marca.
Eliminar Marca: apagar a marca inserida previamente.
Mover Marca: situa a marca ena zona desejada.

As opções desabilitadas são habilitadas em função da zona onde foi feito um Clique. Neste caso, se premiu
sobre a “região 1” do plano. O menu oferece duas possibilidades atribuir dada região ou acrescentar uma marca
na mesma. Se premir em cima duma zona desocupada do desenho, a única opção disponível é acrescentar marca.
Em ficheiros vectoriais, como pode ser um plano “DXF” de Autocad, qualquer entidade gráfica (linhas, polígonos, blocos, poli linhas, etc.) pode ser uma região atribuível e o Programa de PC colorirá esta região em função do seu estado (a regar, parado, erro, etc.), ainda que só o poderá fazer com entidades fechadas, como por
exemplo blocos ou poli linhas fechadas (poli linhas 2D de Autocad). Se um ficheiro vectorial carece de entidades
fechadas podem-se inserir marcas, para definir os objectos desejados. Da mesma forma em imagens (BMP, JPG,
etc.), poder-se-ão inserir marcas, já que estes ficheiros não dispõem de entidades gráficas.
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Seleccionando Atribuir região abre-se a seguinte janela.
O tipo de elemento
que desejamos que
seja a região seleccionada:
Agrónic, Sector,
Parcela, Sensor,
Módulo externo, etc.

Cria uma ligação a um sinóptico.
Quando seleccionar esta região abrirse-á automaticamente o sinóptico que
tenha elegido.

O elemento que desejamos que seja a
região seleccionada.

Pode seleccionar se
deseja mostrar a etiqueta para o elemento
seleccionado. Se o
elemento é um sensor
analógico ou um contador, para além da etiqueta mostrará a leitura
instantânea.

Se em vez de atribuir uma região do plano insere-se uma marca ou indicador, o formulário anterior apresenta
as opções correspondentes.
Forma da marca
Tamanho e rotação.
Permite alterar o
tamanho e a rotação
da marca inserida.

Se atribuímos a região seleccionada ao equipamento “PROGRES 1”, pode-se observar no plano que esta
região mudou de cor, aparecendo com uma cor cinzenta que indica região atribuída, e ao passar o rato por cima
desta expõe o nome do elemento atribuído, como se mostra na seguinte imagem.

Região atribuída ao Agrónic “PROGRES 1”.

Depois de atribuir a região, ao premir outra vez em cima desta com o botão auxiliar do rato aparece o menu
emergente do equipamento:
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Menu Agrónics: permite aceder às mesmas
opções permitidas pela Árvore equipamentos.
Programas, manual, parâmetros, acumulados,
etc.
Botão Menu Gráfico: premindo sobre este, acede-se ao menu mencionado anteriormente.

Se observar a imagem anterior, a cor azul da região simboliza que o Agrónic está a regar, ou seja, que pelo
menos um dos programas está activo.
Podem aparecer diferentes cores para marcar o estado do elemento, que seguidamente se enumeram:
COR

ESTADO

DESCRIÇÃO

A regar.

Se a entidade for um Agrónic ou uma parcela,
significa que um dos programas ou sectores
que tem configurados está realmente activo.

A regar, pendente de confirmação.

O programa entrou em período de rega, mas
não se recebeu ainda a confirmação, já que
pode estar a funcionar com correios electrónicos.

Cinzento-claro

Parado, pendente de confirmação.

O programa finalizou o tempo de rega estabelecido, mas não se recebeu ainda a confirmação, já que pode estar a funcionar com correios electrónicos ou estar desconectado.

Cinzento

Parado.

Entidade parada ou em repouso, ou equipamento desconectado.

Erro, ou Paragem de Sistema.

A entidade encontra-se em Erro, ou em paragem de sistema ou avaria definitiva. Para
conhecer o estado, ver a consulta por equipamentos, ou clicar em cima do elemento.

Módulo Comunica

Um módulo externo, (rádio 868, rádio 2.4,
rádio 433, monocabo ou AgroBee) aparece na
cor verde caso se encontre a comunicar com
o Agrónic.

Azul

Turquesa

Vermelho

Verde

Como já foi mencionado anteriormente, mediante a interacção do uso de sinópticos podem-se administrar
muitos Agrónics e obter uma visualização rápida e directa do estado dos mesmos.
Seguidamente, como exemplo, atribuíram-se uns sectores de rega, um sensor de temperatura e um contador de rega.
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Todas as regiões sombreadas são regiões
atribuídas do plano, neste
caso sectores de diferentes parcelas com as suas
respectivas bombas.

Menu Sectores: acede-se com o
botão auxiliar do rato, e as suas
funcionalidades são:
 Manual programas (sector)
 Configuração do sector.
 Programas do sector.
 Acumulado do sector.
 Actuações do sector.

Janela de detalhes. Se
premimos sobre qualquer
elemento do plano que
tenha uma funcionalidade
atribuída, aparece o que é
mais relevante sobre esse
elemento.

Premindo sobre o ícone de Motor 4 ou Bomba 4, abre-se outro sinóptico, isto pode ser efectuado
através da selecção duma ligação no formulário de regiões do desenho, como é explicado no ponto
4.5.3.

Observa-se o caudal nominal que
circula nesse instante pelos dois
contadores associados ao sinóptico.

No plano Bomba 4, encontramse em rega vários sectores,
todos eles pintados a azul.

Pode-se inserir qualquer sensor
analógico (humidade, radiação,
pressão, etc.) e observa-se a
leitura instantânea do mesmo,
neste caso foi determinado um
sensor analógico de temperatura.

Ligação ao plano principal, premindo
neste regressa-se ao plano geral.

Mediante o menu contextual do sector, pode-se iniciar/parar programas associados a este sector, abrir e
modificar a programação de rega ou fertilizante para dito sector, consultar os acumulados, etc. Tudo isso só
premindo o botão direito do rato.
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5. VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DE SENSORES E CONSUMO
Visualização gráfica e/ou em tabela das leituras dos sensores e contadores para os quais se tenha indicado
que se quer fazer registo, assim como o consumo horário (só Agrónic 2500), diário, semanal ou mensal dos sectores.
Mostra os detalhes numéricos das séries. Pode-se mostrar ou
visualizar premindo o botão da barra de tarefas.

Permite fazer zoom e mostra ou oculta
os detalhes numéricos.

Legenda: para cada série,
cor, nome e magnitude. O
quadro selector permite
ocultar ou mostrar a série.

Retroceder no tempo.
Uma seta só desloca lentamente para trás o eixo horizontal, o eixo temporal.
Duas setas permitem retroceder uma página inteira.

Uma vez criado e guardado o
gráfico só tem que premir
sobre Gráficos já existentes
para a sua recuperação.

Pode-se escolher o período dos
gráficos, os períodos que vêm por
defeito ou pode-se especificar um
em concreto.

A anotação pode fazer referência a todo o gráfico ou a
uma única série. Neste caso, ao ocultar a série também
se oculta a anotação.

Se o eixo horizontal mostra tudo ou apenas parte do
intervalo de tempo aqui especificado a anotação é visível. Caso contrário a anotação não aparece.

Avançar no tempo. Mais ou
menos lentamente em função
do botão premido.

Podem-se inserir anotações
com o botão direito em cima
do gráfico.
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Tanto para a criação ( ) dum novo gráfico como para a modificação (
duma série de utilidades que permanecem ocultas durante a visualização.

) dum gráfico existente dispõe-se

Oculta/Mostra a série.
Duplo clique com o rato para
aceder à mudança de cor da
série.

Selecciona o equipamento e a origem do gráfico.

Setas: Alterar prioridade das
séries. Para mais prioritária,
menos prioritária.
Apagar série.

A possível informação a
mostrar depende do tipo
de origem dos dados.

Acrescentar série ao gráfico.
Marcas horizontais: permitem
uma melhor interpretação dos
dados da série.

Premindo com o botão direito do rato pode
redefinir os limites do eixo, (definido preLista de do
series
existenviamente nos parâmetros
sensor).
Ou
tes en la horizontais,
gráfica
especificar as marcas
que
servem de guia para o gráfico.

Quando se quer representar o consumo tanto do sector como do sensor contador, os parâmetros a especificar diferem ligeiramente:
Também se podem criar gráficos para o
consumo de fertilizante ou para o consumo em unidades de tempo.

O bloco de representação, consumo
horário, diário, semanal, etc.

Início do primeiro bloco: indica quando
é para começar a contabilizar o volume
para criar gráfico.

Gráfico do consumo diário dum sector
durante cerca de 30 dias. Observa-se
claramente os dias de rega e de não
rega e o volume de rega.
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6. OPÇÕES DA APLICAÇÃO
Mediante as opções da aplicação, acedendo desde o menu ferramentas pode-se configurar e personalizar
alguns aspectos do programa. De seguida detalham-se ditas opções:
A primeira janela
permite escolher o
idioma do Programa.

A janela que se mostra permite escolher aspectos de
visualização do programa.
Assinala se deseja que
depois de ter cancelado
as mudanças mostre-se
uma nova confirmação
para as rejeitar.

Mostra/Oculta em cada
um dos dados dos conjuntos de dados do programador a data da
última modificação e o
estado da actualização,
enviado para o Agrónic
ou recebido do Agrónic.

Estabelece, quando se abre
um formulário de registos
históricos, os dias que são
mostrados por defeito.
Caso se aumente esse
valor poderá diminuir a
rapidez de recuperação dos
dados da Base de dados.

Tempo para a actualização do estado das E/S
dos Agrónics 2000.

Mostra os botões com
imagem e texto ou só com
a imagem para reduzir o
tamanho do formulário.

No separador de segurança podem-se definir três
níveis de acesso ao programa.
• Consulta: Só permite a visualização, não permite
modificar nem parâmetros nem programas.
• Programação: Permite modificar programas mas
não os parâmetros dos Agrónics.
• Acesso Total: Permite realizar qualquer acção.

No último separador encontram-se opções de visualização do sinóptico, como mostrar as pastas com ficheiros DXF, o tamanho por defeito das marcas ou indicadores que se possam inserir em cima do sinóptico, ou
eleger as cores com que se vai pintar esse sinóptico.
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7. GESTÃO REMOTA A PARTIR DE OUTRO PROGRAMA AGRÓNIC PC (Só para o Agrónic 2000)
Existem duas possibilidades que permitem administrar o programador Agrónic 2000 a partir de outro computador.
1.- Acedendo directamente à base da dados da aplicação. Para tal é necessário um computador conectado em
rede local com o PC principal, onde se encontra instalada a base de dados. Também se poderia aceder à base
de dados funcionando através da Internet, criando uma VPN, Rede Privada Virtual.
2.- A segunda possibilidade, administrar desde outro Programa AGRÓNIC PC. Está integrado na mesma aplicação e realiza-se duma forma transparente e fácil. A transferência de informação realiza-se mediante correios electrónicos, o que permite que com só duas contas de correio (uma para o computador principal e outra para o
computador remoto) e acesso à Internet se possa levar a cabo. Se o programador Agrónic 2000 já se administra
mediante correios electrónicos, necessitaria apenas de uma conta para o computador remoto.
O computador principal será o que acede ao programador Agrónic 2000 e também o que se encarrega de
reenviar e receber a informação para outro PC; ou seja, o computador principal administra os dados e as conexões e é por isso que o bom funcionamento do conjunto requer que este se encontre a maior parte do tempo em
execução. A seguir mostra-se uma imagem ilustrativa do acesso remoto:

O Agrónic 2000 comunica
mediante socket TCP ou
correios electrónicos

O computador principal encarrega-se
de administrar as comunicações com
o programador e com o PC remoto.

O computador remoto recebe e envia
mediante correios electrónicos a informação do programador, mas será o PC principal quem administra dita informação.

Para activar a opção da gestão remota e introduzir os parâmetros necessários, proceder-se-á da seguinte
forma:
No computador principal abre-se o programa AGRÓNIC PCCOM e na Configuração marca-se a opção de
Gestão remota. No computador de destino não é necessário activar a opção.
Marcando dita opção
habilita-se a gestão
remota. Mesmo que
se tenha que entrar
na configuração do
correio e especificar
a conta, se não estivesse já feito.

Quando se activa a opção de gestão
remota, aparece uma ficha Remota,
onde aparecem detalhados os envios e
recepções com o PC remoto.
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No programa AGRÓNIC PC, para cada Agrónic administrado no computador principal necessita-se introduzir
o endereço de correio do PC remoto.

Endereço de correio
electrónico remoto,
onde se reenvia
toda a informação
do Agrónic 2000.

No PC remoto, todo o sistema se observa como se a gestão fosse directamente de um ou vários programadores Agrónic 2000, e para tal o procedimento é o que já foi comentado nos pontos anteriores. A conta de correio
de cada programador será a que tenha o programa de PC no computador.
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NOTAS:
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