
Stru ný popis ovládání terminálu WOODWARD

Popis ovládacích prvk  programu
1 Tla ítko pro na tení veškerých parametr  z p ipojeného za ízení. K na tení parametr  dojde i po

spušt ní programu
2 Tla ítko pro periodické na ítání hodnot ur itého menu. Slouží p edevším k opakovanému tení

ených veli in. Ttiskem tla ítka p íslušného menu na terminálu (1-9) nebo kliknutím na
který parametr v p íslušném menu a stisknutím tohoto tla ítka dojde k aktivaci funkce.

3 P epnutí formulá e na zobrazení terminálu a parametr
4 P epnutí formulá e na zobrazení graf , které veli iny se zobrazují v jakém grafu a jakou barvou

lze definovat dvojitým stiskem levého tla ítka myši na p íslušném parametru v seznamu
parametr

5 LED-dioda indikující p íjem dat z p ipojeného za ízení
6 Vytiskne informace o programu
7 Ukon í program
8 Terminál. Funkce terminálu jsou naprosto shodné s „živým“ za ízením. Parametr zvolený pomocí

tla ítek terminálu je prosvícem tmav modrým pruhem v seznamu parametr
9 Seznam parametr . Kliknutím na daný parametr dojde k jeho vyhledání parametru na displeji

terminálu a je možné p íslušnými tla ítky terminálu m nit jeho hodnotu. Dvojitým kliknutím
levého tla ítky myši lze nadefinovat zobrazování p íslušného parametru v grafech. Zobrazovat
lze maximáln  6 veli in ve dvou grafech (2x3), všechny veli iny musí být ve stejném menu.



Stisknutím tla ítka 4 dojde k zobrazení graf  m ených veli in:

Velikost jednotlivých graf  lze m nit myší pomocí st edního d lícího pruhu. V každém grafu
lze zobrazit maximáln  3 veli iny ( erven , zelen  a mod e). M ítka graf  se generují automaticky
dle velikostí m ených veli in.

Rychlost vzorkování je zna  závislá na po tu zobrazovaných veli in a jejich po adí
v p íslušném menu.

i zobrazování jedné nebo dvou veli in v grafech je garantována rychlost vzorkování caa 1s
bez ohledu na po adí veli iny v menu.

i zrobrazení více jak dvou veli in je doba vzorkování závislá na po adí poslední
zobrazované veli iny v menu dle vztahu 0,5s * po adí poslední veli iny. Je-li zobrazována nap . první,
druhá a pátá veli ina v daném menu, rychlost vzorkování bude caa 5 * 0,5s = 2,5s.

V souboru „woodward.ini“ je uložena informace o komunika ním portu za ízení. V souboru
musí být uvedeno bu íslo sériového rozhraní (nap . „COM = 2“), nebo et zec obsahující název
komunika ního za ízení, v takovém p ípad  musí být tento et zec uveden znakem „$” (nap . „COM =
$COM2”, což je ekvivalentní zápisu „COM = 2“).

SW nwní závislý na p ipojenám za ízení, m lo by pomocí n j ovládat veškeré za ízení, které
podporuje i skute ný terminál.
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