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Biblioteki procedur standardowychK   U   R   S

Komponenty Delphi
symulujące
diody LED

Komponent TMLLed
Komponent TMLLed pozwala

na zobrazowanie diody LED w†ok-
nie aplikacji. Oto jego w³aúci-
woúci:

W³asnoúÊ LedState
W³asnoúÊ LedState okreúla

stan diody LED i†przyjmuje dwie
wartoúci: LedOn (dioda w³¹czo-
na) i†LedOff (dioda wy³¹czona)
(rys. 1). Domyúln¹ wartoúci¹ Led-
State jest LedOn.

W³asnoúÊ Frame
W³asnoúÊ Frame przyjmuje

wartoúci logiczne True albo Fal-
se. Okreúla ona istnienie obrysu
symuluj¹cego oprawkÍ diody
LED (rys. 2). WartoúÊ Fra-
me=True oznacza istnienie obry-
su, zaú Frame=False jego brak.
Kolor obrysu jest definiowany
we w³asnoúci FrameColor. Do-
myúln¹ wartoúci¹ Frame jest Fal-
se .

W³asnoúÊ FrameColor
W³asnoúÊ FrameColor okreúla

kolor w³¹czonego obrysu. Domyú-
ln¹ wartoúci¹ FrameColor jest
clBlack.

W³asnúÊ OffColor
W³asnoúÊ OffColor definiuje

kolor diody wy³¹czonej. Wartoú-
ci¹ domyúln¹ jest clBtnFace.

W³asnoúÊ OnColor
W³asnoúÊ OnColor definiuje

kolor diody w³¹czonej. Wartoúci¹
domyúln¹ jest clRed.

W³asnoúÊ Proportional
W³asnoúÊ Proportional przyj-

muje wartoúci True albo False.

Prezentujemy dwa kolejne
komponenty napisane

w†Delphi, ktÛre uproszcz¹
pracÍ programistÛw tworz¹cych
ìelektroniczneî aplikacje dla
Windows. Tym razem s¹ to
elementy symuluj¹ce diody

LED, ktÛre stosuje siÍ czÍsto
do sygnalizacji
w†urz¹dzeniach
elektronicznych.
Wersja freeware
prezentowanego

oprogramowania jest dostÍpna
w†Internecie, pod adresem:

www.atm.com.pl/~avt/ep/
dwonload.htm.

Jeúli jest ona rÛwna True, dioda
LED ma kszta³t ko³a, natomiast
Proportional=False oznacza, øe
dioda ma kszta³t elipsy. Wartoú-
ci¹ domyúln¹ jest True.

W³asnoúÊ ReflexonOffLed
W³asnoúÊ Ref lexonOffLed

przyjmuje wartoúci True albo
False. Jeúli ReflexonOffLed=True,
to úwietlny refleks istnieje dla
wy³¹czonej diody (LedState=Le-
dOff), jeúli ReflexonOffLed=Fal-
se, to úwietlny refleks nie wy-
stÍpuje na wy³¹czonej diodzie.

W³asnoúÊ ReflexColor
W³asnoúÊ ReflexColor decydu-

je o†kolorze úwietlnego refleksu
na diodzie.

Komponent TTxtLed
Komponent TTxtLed rÛøni siÍ

od komponentu TMLLed tylko
dodatkowym napisem wystÍpuj¹-
cym w†nim (rys. 3). Poza powyø-
szymi w³asnoúciami ma on rÛw-
nieø dwie dodatkowe w³asnoúci
dotycz¹ce napisu.

W³asnoúÊ Caption
W³asnoúÊ Caption okreúla

treúÊ napisu.

W³asnoúÊ CaptionPos
W³asnoúÊ CaptionPos definiu-

je wzajemne po³oøenie diody
i†napisu. Moøe ona przybieraÊ
nastÍpuj¹ce wartoúci (rys. 4):
- poRight - napis znajduje siÍ po
prawej stronie diody LED,

- poLeft - napis znajduje siÍ po
lewej stronie diody LED,

- poTop - napis znajduje siÍ
ponad diod¹ LED,

- poBottom - napis znajduje siÍ
poniøej diody LED.
Wartoúci¹ domyúln¹ jest po-

Right.
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