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Komponent Delphi
do tworzenia
paneli cyfrowych

Dylemat - czy uøywaÊ Win-
dows, czy teø nie - zosta³ juø
dawno rozstrzygniÍty. Nowe op-
racowania oprogramowania dla
elektroniki pracuj¹ tylko w†úrodo-
wisku Windows. Id¹c zatem úla-
dem tego trendu proponujemy
opracowania, ktÛre nam - elekt-
ronikom, lecz nie najlepszym pro-
gramistom - mog¹ u³atwiÊ budo-
wanie w³asnych aplikacji okien-
kowych, s³uø¹cych do sterowania
z†komputera naszych urz¹dzeÒ.
Autor wybra³ úrodowisko Del-

phi, jako dosyÊ wygodne do two-
rzenia aplikacji okienkowych,
zwalniaj¹ce z†koniecznoúci wg³Í-
biania siÍ w†wiele programistycz-
nych szczegÛ³Ûw i†pozwalaj¹ce na
skupienie siÍ na rozwi¹zywaniu
tylko zasadniczych problemÛw.
W†Delphi okno konstruowanej

aplikacji wype³nia siÍ komponenta-
mi, ktÛre posiadaj¹ w³asnoúci, czyli
cechy charakterystyczne kszta³towa-
ne zaleønie od potrzeb. Ponadto, z
komponentami s¹ zwi¹zane metody,
czyli procedury wykonuj¹ce okreú-
lone czynnoúci na zasobach kom-
ponentu oraz obs³ugÍ zdarzeÒ, czyli
moøliwoúÊ reakcji komponentu na
zachowanie siÍ jego otoczenia.

Komponent
TSevenSegment
Komponent TSevenSegment

umoøliwia konstruowanie w†oknie
aplikacji paneli cyfrowych, sk³a-
daj¹cych siÍ z†wyúwietlaczy sied-
miosegmentowych. Kaødy wskaü-
nik jest wyposaøony w†kropkÍ
dziesiÍtn¹. Trzy tryby pracy wy-
úwietlacza pozwalaj¹ na zobrazo-
wanie cyfr dowolnego systemu
liczbowego, od dwÛjkowego po
szesnastkowy, wyúwietlenie za-
miast cyfr znaku dwukropka, tu-
dzieø dowolnego uk³adu segmen-
tÛw. Dodatkowe w³asnoúci umoø-
liwiaj¹ wirtualne po³¹czenie wie-
lu komponentÛw TSevenSegment
w†panele cyfrowe i†wprowadzanie
wielocyfrowej liczby na wejúcie

Wielu konstruktorÛw miewa
k³opoty z†napisaniem

efektownego oprogramowania
wspÛ³pracuj¹cego

z†opracowanym urz¹dzeniem.
Ze wzglÍdu na

rozpowszechnienie siÍ systemu
operacyjnego Windows, skala

trudnoúci podczas pisania
programÛw nieustannie roúnie

i†to pomimo powstawania
coraz doskonalszych narzÍdzi

programistycznych.
Aby nieco u³atwiÊ

konstruktorom rozwi¹zywanie
najczÍúciej spotykanych

problemÛw, przedstawiamy
pierwszy z†serii artyku³Ûw,

prezentuj¹cych gotowe, typowo
ìelektroniczneî komponenty,
ktÛre moøna wykorzystaÊ we

w³asnych programach.

najm³odszej cyfry, inkrementacjÍ
b¹dü dekrementacjÍ wyúwietlanej
wartoúci o†dowoln¹ liczbÍ.

W³asnoúci komponentu
TSevenSegment
W³asnoúÊ BlankWhenZero
W³asnoúÊ BlankWhenZero

okreúla sposÛb wyúwietlania cyfry
0. Przyjmuje ona wartoúci True
albo False. Kiedy BlankWhenZe-
ro=True, wszystkie segmenty cyfry
s¹ wygaszone, zaú gdy Blank-
WhenZero=False, zero jest wy-
úwietlane normalnie. W³asnoúÊ ta
moøe byÊ zmieniana, kiedy w³as-
noúÊ DisplayMode=dmDigit i†do-
myúlnie przyjmuje wartoúÊ False.

W³asnoúÊ Cursor
W³asnoúÊ Cursor jest dziedzi-

czona z†poprzednich, standardo-
wych obiektÛw i†przyjmuje war-
toúÊ crDefault.

W³asnoúÊ DisplayMode
W³asnoúÊ DisplayMode okreúla

tryb pracy komponentu i†przyjmu-
je nastÍpuj¹ce wartoúci:
✓dmBin - w trybie dmBin kom-
ponent jest traktowany jako
zbiÛr oúmiu segmentÛw, przy
czym numeracja segmentÛw od-
powiada typowej numeracji spo-
tykanej w†katalogach wyúwietla-
czy siedmiosegmentowych. Stan
segmentu jest zaleøny od war-
toúci najm³odszego bitu w³as-
noúci Value, a†segmentowi h
odpowiada wartoúÊ najstarszego
bitu najm³odszego bajtu Value.
Zero na danym bicie wygasza
segment, a†jedynka go zapala.

✓dmColon - w trybie dmColon
jest wyúwietlany dwukropek,
ktÛrego stan zapalenia jest za-
leøny od w³asnoúci Dot.

✓DmDigit - w trybie dmDigit
komponent interpretuje wszyst-
kie cyfry szesnastkowe. W†zaleø-
noúci od w³asnoúci MaxValue,
zakres interpretowanych cyfr
moøe byÊ skrÛcony.
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W³asnoúÊ Dot
W³asnoúÊ Dot okreúla stan

kropki dziesiÍtnej albo dwukrop-
ka i†przyjmuje wartoúci True
albo False. W†zaleønoúci od sta-
nu w³asnoúci DisplayMode, kom-
ponent rÛønie reaguje na w³as-
noúÊ Dot.

DisplayMode=dmBin
W†trybie dmBin w³asnoúÊ Dot

jest ignorowana, wtedy kropka
dziesiÍtna jest wyúwietlana za-
leønie od stanu siÛdmego bitu
w³asnoúci Value.
DisplayMode=dmColon
W†trybie dmColon w³asnoúÊ

Dot odpowiada za stan wyúwiet-
lanego dwukropka. Dwukropek
jest wyúwietlany, jeúli Dot=Do-
tOn, a†jest wygaszany, kiedy
Dot=DotOff.
DisplayMode=dmDigit
W†trybie dmDigit w³asnoúÊ

Dot odpowiada za stan wyúwiet-
lanej kropki dziesiÍtnej. Kropka
jest wyúwietlana, jeúli Dot=Do-
tOn, a†jest wygaszana, kiedy
Dot=DotOff.

W³asnoúÊ ForwardConnect
W³asnoúÊ ForwardConnect po-

zwala ³¹czyÊ komponenty TSe-
venSegment w†panele cyfrowe.
Jeúli w†danym komponencie zo-
stanie wybrany inny komponent
typu TSevenSegment, to wzglÍ-
dem danego komponentu stano-
wi on starsz¹ pozycjÍ znakow¹
tworzonego panelu.
Dla przyk³adu, w†oknie apli-

kacji moøemy mieÊ trzy kompo-
nenty: SevenSegment1, Seven-
Segment2 i†SevenSegment3. We
w³asnoúci ForwardConnect kom-

ponentu SevenSegment3 zapisze-
my SevenSegment2, a†we w³as-
noúci ForwardConnect kompo-
nentu SevenSegment2 zapisze-
my SevenSegment1. Jeúli w³as-
noúÊ ParallelLoad jest we wszys-
tkich komponentach ustawiona
jako True, to zapis liczby 567
do w³asnoúci Value komponentu
SevenSegment3, przy domyúl-
nych ustawieniach w³asnoúci
MaxValue spowoduje, øe Value
komponentu SevenSegment1 wy-
niesie 5, Value komponentu Se-
venSegment2 wyniesie 6, a†Va-
lue komponentu SevenSegment3
wyniesie 7. Ponadto, w³asnoúÊ
ForwardConnect pozwala na po-
prawne dzia³anie metod Decre-
ment i†Increment. Domyúln¹ war-
toúci¹ ForwardConnect jest nil.

W³asnoúÊ Height
W³asnoúÊ Height okreúla wyso-

koúÊ komponentu wyraøon¹ w†pik-
selach. Domyúln¹ wartoúci¹ Height
jest 131.

W³asnoúÊ Hint
W³asnoúÊ Hint jest dziedziczo-

na i†domyúlnie jest pustym ³aÒ-
cuchem znakowym.

W³asnoúÊ Left
W³asnoúÊ Left jest dziedziczo-

na i†okreúla ona sk³adow¹ X†po-
³oøenia lewego gÛrnego naroønika
komponentu w†oknie aplikacji.

W³asnoúÊ MaxValue
W³asnoúÊ MaxValue okreúla

zakres dostÍpnych cyfr. MaxVa-
lue przybiera wartoúci z†zakresu
1..15. Jest ona dostÍpna tylko
w†trybie DisplayMode=dmDigit.

Domyúln¹ wartoúci¹ tej w³asnoú-
ci jest 9.

W³asnoúÊ Name
W³asnoúÊ Name wystÍpuje

dla kaødego komponentu i†jest
oryginaln¹ nazw¹ komponentu
w†aplikacji-w³aúcicielu.

W³asnoúÊ OffColor
W³asnoúÊ OffColor okreúla ko-

lor wygaszonego segmentu. Do-
myúln¹ wartoúci¹ tej w³asnoúci
jest clBtnFace.

W³asnoúÊ OnColor
W³asnoúÊ OffColor okreúla ko-

lor wygaszonego segmentu. Do-
myúln¹ wartoúci¹ tej w³asnoúci
jest clRed.

W³asnoúÊ ParallelLoad
W³asnoúÊ ParallelLoad przyj-

muje wartoúci True albo False.
Jeúli jest ona rÛwna True, dzia³a
w³aúciwoúÊ komponentu do prze-
noszenia nadmiaru na wyøsze
pozycje znakowe, w†oparciu
o†w³asnoúÊ ForwardConnect, przy
zapisie do Value liczby wiÍkszej
niø zapisana w†MaxValue. W³as-
noúÊ ParallelLoad jest ignorowana
w†metodach Decrement i†Incre-
ment.

W³asnoúÊ Proportional
W³asnoúÊ Proprotional przyj-

muje wartoúci True albo False.
Jeúli jest ona rÛwna True, sto-
sunek wysokoúci (w³asnoúÊ
Height) do szerokoúci (w³asnoúÊ
Width) komponentu jest sta³y
i†wynosi 26/16. Z†pary obu w³as-
noúci - Height i†Width - Height
jest niezaleøna, czyli jej zmiana

Rys. 1. Panel cyfrowy jako timer. Rys. 2. Panel cyfrowy jako licznik.
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spowoduje zmianÍ wymiarÛw
komponentu.
Jeúli w³asnoúÊ Proportional

jest rÛwna False, stosunek wy-
sokoúci do szerokoúci moøe byÊ
dowolny.

W³asnoúÊ Tag
W³asnoúÊ Tag jest dziedziczona.

W³asnoúÊ Top
W³asnoúÊ Top jest dziedziczo-

na i†okreúla ona sk³adow¹ Y†po-
³oøenia lewego gÛrnego naroønika
komponentu w†oknie aplikacji.

W³asnoúÊ Visible
W³asnoúÊ Visible jest dziedzi-

czona i†okreúla, czy dany kompo-
nent bÍdzie widoczny, czy nie.

W³asnoúÊ Width
W³asnoúÊ Width okreúla wyso-

koúÊ komponentu wyraøon¹ w†pik-
selach. Domyúln¹ wartoúci¹ Width
jest 81.

Zdarzenia wykrywane
przez komponent
Poniøej s¹ przedstawione zda-

rzenia wykrywane przez kompo-
nent TSevenSegment. Odpowie-
dzi¹ na dane zdarzenie jest
wywo³ywana metoda, wczeúniej
zdef iniowana w†inspektorze
obiektÛw i†rÍcznie wype³niona
treúci¹. Wszystkie zdarzenia s¹
dziedziczone.

Zdarzenie OnClick
Zdarzenie OnClick jest rejest-

rowane, jeúli kursor myszki jest
nad komponentem i†zostanie klik-
niÍty jeden z†przyciskÛw.

Zdarzenie OnDblClick
Zdarzenie OnDblClick jest re-

jestrowane, jeúli kursor myszki jest
nad komponentem i†zostanie dwu-
krotnie klikniÍty lewy przycisk.

Zdarzenie OnMouseDown
Zdarzenie OnMouseDown jest

rejestrowane, jeúli kursor myszki
jest nad komponentem i†jeden
z†klawiszy myszki jest wciúniÍty.

Zdarzenie OnMouseMove
Zdarzenie OnMouseMove jest re-

jestrowane, jeúli kursor myszki jest
przesuwany nad komponentem.

Zdarzenie OnMouseUp
Zdarzenie OnMouseUp jest

rejestrowane, jeúli kursor myszki
jest nad komponentem i†zosta³
puszczony naciúniÍty klawisz
myszki.

Metody komponentu
Metoda Clear
Metoda Clear zeruje wartoúÊ

Value. Øeby za pomoc¹ tej me-
tody wyzerowaÊ ca³y panel naleøy
we wszystkich komponentach
ustawiÊ wartoúÊ ParallelLoad rÛw-
n¹ True i†wype³niÊ odpowiednio
w³asnoúÊ ForwardConnect.

Metoda Decrement
Metoda Decrement(Dec) pozwa-

la zmniejszyÊ wartoúÊ Value o†za-
dan¹ liczbÍ Dec. Przy odpowied-
nio ustawionej w³asnoúci Forwar-
dConnect odejmowanie odbywa
siÍ na liczbie wielopozycyjnej.
Metoda Decrement nie korzysta
z†w³asnoúci ParallelLoad.

Metoda Increment
Metoda Increment(Inc) pozwa-

la zwiÍkszyÊ wartoúÊ Value o†za-
dan¹ liczbÍ Inc. Przy odpowied-
nio ustawionej w³asnoúci Forwar-
dConnect dodawanie odbywa siÍ
na liczbie wielopozycyjnej. Meto-
da Increment nie korzysta z†w³as-
noúci ParallelLoad.

DostÍpnoúÊ
oprogramowania
Komponent jest rozpowszech-

niany w†wersji shareware. Na stro-
nie AVT, w†pliku SEVENSE.DCU
znajduje siÍ wersja nie zarejest-
rowana, ktÛra jest wersj¹ freeware.
Do tego jest do³¹czony plik SE-
VENSE.DCR z†ikon¹, ktÛr¹ moøna
umieúciÊ w†palecie komponentÛw.
Warunki rejestracji i†opis kompo-
nentu znajduj¹ siÍ w†pliku SE-
VENSE.DOC. Dodatkowo propo-
nujemy prost¹ aplikacjÍ (plik
TSEVEN.EXE), ktÛrej efekty dzia-
³ania przedstawione zosta³y na
rys.1 i†rys.2.
Mirosław Lach, AVT

Oprogramowanie jest dostÍpne
w†Internecie pod adresem

http://www.atm.com.pl/~avt/ep/download.htm


