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Konfiguracja Girdera
do współpracy
z odbiornikiem
SIRC/RC5 (AVT−519) oraz
termometrem (AVT−558)
Moøliwoúci Girdera by³y
opisywane juø niejednokrotnie.
Ze wzglÍdu na duø¹ liczbÍ
pytaÒ jakie otrzymujemy
w†sprawie jego konfiguracji
i†moøliwoúci wspÛ³pracy
z†zestawami AVT do tematu
wracamy.
Rekomendacje: dla
wszystkich uøytkownikÛw
Girdera, ktÛrzy chc¹
wykorzystaÊ tkwi¹cy w nim
ogromny potencja³, zw³aszcza
we wspÛ³pracy z wieloma
przystawkami sprzÍtowymi
opracowanymi w naszym
laboratorium.

W przedstawionym opisie zosta³y u¿yte nastêpuj¹ce aplikacje, które dostêpne s¹ na stronie
www.girder.nl oraz na CD-EP12/2003B:
1. Program Girder, wersja 3.2.9b.
2. Wtyczka Question OSD.dll.
3. Wtyczka XP_OSD.dll wersja 1.3.
4. Wtyczka serial.dll wersja 3.0.15.
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Girder jest udostÍpniany bezp³atnie i†moøna go pobraÊ ze
strony www.girder.nl, tam takøe
znajduj¹ siÍ dodatkowe pliki (pluginy) umoøliwiaj¹ce rozbudowÍ funkcjonaln¹ tego programu. W†EP6/
03 opisaliúmy sposÛb skonfigurowania Girdera do wspÛ³pracy z†nadajnikiem zdalnego sterowania
(AVT-5104). W†tym przyk³adzie za
pomoc¹ Girdera, po naciúniÍciu
odpowiedniego klawisza klawiatury, by³y wysy³ane dane poprzez
port szeregowy do nadajnika podczerwieni. Teraz przedstawimy
sposÛb skonfigurowania Girdera do
wspÛ³pracy z†odbiornikiem zdalnego sterowania oraz cyfrowym termometrem, z†ktÛrych pobierane dane bÍd¹ wyúwietlane na ekranie
monitora. W†ten sposÛb bÍdzie
moøna stworzyÊ nawet cyfrowy
przyrz¹d pomiarowy i†to bez znajomoúci øadnego jÍzyka programowania. W†artykule omÛwimy
wspÛ³pracÍ Girdera z†odbiornikiem
SIRC/RC5 (AVT-519) oraz termometrem (AVT-558), jednak nic nie
stoi na przeszkodzie, aby w†ten
sam sposÛb wyúwietlaÊ dane pochodz¹ce z†innych ürÛde³.
Obydwa wspomniane urz¹dzenia wysy³aj¹ dane poprzez port
szeregowy w†postaci ci¹gu znakÛw ASCII. Dane te s¹ formowane
w†ramki o†rÛønej d³ugoúci uzaleønionej od parametrÛw odebranego
kodu lub wartoúci temperatury.
Pomimo tych rÛønic kaøda ramka
ma jedn¹ sta³¹ cechÍ: pierwszym
transmitowanym znakiem jest polecenie kasowania linii (0x0Ch).
Znak ten umoøliwia rozpoznanie
przez program pocz¹tku transmisji. DziÍki temu na ekranie

moøna wyúwietliÊ tekst z†dowolnego urz¹dzenia do³¹czonego do
portu szeregowego, warunkiem jest
jednak, aby na pocz¹tku kaødej
transmisji zosta³ wys³any znak
o†wartoúci (0x0Ch).
Do komunikacji Girdera ze
úwiatem zewnÍtrznym naleøy zastosowaÊ odpowiedni¹ wtyczkÍ.
Wtyczk¹ umoøliwiaj¹c¹ komunikacjÍ poprzez port szeregowy jest
serial.dll stworzona przez Marka
Fiechtnera. WtyczkÍ tÍ naleøy
skopiowaÊ do folderu, w†ktÛrym
znajduje siÍ uprzednio zainstalowany Girder (domyúlnie: C:\Program files\girder32\plugins). NastÍpnie naleøy przejúÊ do konfiguracji wymaganych parametrÛw
portu szeregowego. W†tym celu
uruchamiamy Girdera i†na pocz¹tek, dla u³atwienia obs³ugi, naleøy
zmieniÊ jÍzyk interfejsu. W†tym
celu wybieramy File->Settings
(wygl¹d okna przedstawiono na
rys. 1), a†nastÍpnie User interface.
W†pozycji Language naleøy wybraÊ Polski i†zatwierdziÊ poleceniem Apply, po tej czynnoúci
wszystkie napisy zostan¹ zmienione na jÍzyk polski.
NastÍpnie wybieramy opcjÍ
Wtyczki i†instalujemy wtyczkÍ Ge-

Rys. 1. Wygląd okna Settings
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Rys. 2. Wygląd okna instalowania
wtyczek

neric Serial Support, zaznaczaj¹c
j¹ w†oknie dialogowym (rys. 2)
i†zatwierdzaj¹c przyciskiem Zastosuj. Dodatkowo trzeba zaznaczyÊ
opcjÍ Automatycznie w³¹cz urz¹dzenie wejúciowe. W†ten sposÛb
wtyczka zosta³a zainstalowana
i†moøna przejúÊ do jej konfiguracji
wybieraj¹c opcje Ustawienia.
Na ekranie pojawi siÍ okno
pokazane na rys. 3, w†ktÛrym
moøna wczytaÊ plik konfiguracyjny, wyeksportowaÊ do pliku bieø¹ce ustawienia oraz ustawiÊ nowe
parametry dla portu szeregowego.
Poniewaø jeszcze nie zosta³ stworzony plik konfiguracyjny, naleøy
wybraÊ opcjÍ New. Na ekranie
pojawi siÍ okno umoøliwiaj¹ce
ustawienie wymaganych parametrÛw (rys. 4). W†pozycji Name
naleøy podaÊ nazwÍ, pod ktÛr¹
zostan¹ zapisane ustawione parametry, a†w†pozycji Device numer
portu, do ktÛrego do³¹czono zewnÍtrzne urz¹dzenie (np. odbior-

Rys. 3. Okno wyboru pliku
z parametrami transmisji szeregowej

Rys. 4. Okno konfiguracji
parametrów transmisji szeregowej
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nik RC5/SIRC). PrÍdkoúÊ
transmisji danych odbiornika oraz termometru wynosi
9600 bd i†tak¹ wartoúÊ naleøy ustawiÊ w†pozycji Baud
rate, dodatkowo w†pozycji
Handshaking naleøy wybraÊ
DTR/RTS power. Spowoduje
to ustawienie na liniach
DTR/RTS portu szeregowego Rys. 5. Okno konfiguracji parametrów
stanÛw wysokich umoøliwia- odbioru danych z portu szeregowego
j¹cych zasilanie do³¹czonego
urz¹dzenia bezpoúrednio z†portu. - pld1 - w†tym rejestrze zapisyNastÍpnie naleøy wybraÊ opcje
wane s¹ odbierane dane lub
Message Definition->Receive. No³aÒcuch danych,
we okno (rys. 5) umoøliwi usta- - pld2 - rejestr okreúla, czy zosta³a
wienie sposobu przetwarzania ododebrana dana, czy tylko zosta³
bieranych danych. W†oknie tym
zmieniony stan linii wejúciowej,
naleøy uaktywniÊ opcjÍ Character - pld3 - zawiera nazwÍ pliku
Events, nastÍpnie wybraÊ Variable
konfiguracyjnego okreúlaj¹cego
Length oraz ustawiÊ wartoúÊ paparametry portu szeregowego
rametru Terminator na ì0Cî i†uak(w†przedstawionym przypadku
tywniÊ opcje Strip Terminator.
jest Odbiornik IR),
Powoduje to, øe do bufora bÍd¹ - pld4 - zawiera nazwÍ uøywanezapisywane dane odbierane z†porgo portu szeregowego, w†natu szeregowego tylko wtedy, gdy
szym przypadku jest to COM1.
bÍd¹ poprzedzone bajtem o†warDo wyúwietlania na ekranie
toúci 0x0Ch. Dodatkowo naleøy monitora informacji z†odbiornika
zaznaczyÊ opcjÍ Enable Receive RC5/SIRC i†termometru wykorzysTimeout i†ustaliÊ wartoúÊ rÛwn¹ tywana bÍdzie tylko zawartoúÊ
oko³o 300 ms. Opcja ta powoduje, rejestru pld1.
øe strumieÒ odbieranych danych
zosta³ przerwany jeúli przerwa po- Budowa aplikacji
Aby dane odbierane z†portu
miÍdzy kolejnymi znakami bÍdzie
wiÍksza od 300 ms. Kolejne dane szeregowego by³y wyúwietlane na
bÍd¹ ignorowane, aø do momentu ekranie, naleøy tak skonfigurowaÊ
pojawienia siÍ ponownie bajtu Girdera, aby odpowiednio je przestartu sygnalizuj¹cego pocz¹tek no- kierowaÊ. W†tym celu naleøy stwowej transmisji (w praktyce oznacza rzyÊ specjaln¹ aplikacjÍ. Aplikacje
to, øe ramka danych pochodz¹ca i†polecenia tworzy siÍ w†g³Ûwnym
z†odbiornika RC5/SIRC lub termo- oknie Girdera (rys. 6), po naciúmetru zakoÒczy³a siÍ). Na koniec niÍciu prawego klawisza myszy
naleøy ustaliÊ d³ugoúÊ bufora od- na bia³ym polu rozwinie siÍ menu
bieranych danych Message Buffer umoøliwiaj¹ce te czynnoúÊ. Na
pocz¹tku trzeba utworzyÊ aplikaSize. Wprowadzona wartoúÊ moøe
z a w i e r a Ê s i Í w † p r z e d z i a l e cjÍ poleceniem Dodaj aplikacjÍ,
30...2048, domyúlnie jest rÛwna nastÍpnie naleøy j¹ zaznaczyÊ,
201. Jest ona jednak zaleøna od ponownie rozwin¹Ê menu i†wyliczby bajtÛw wysy³anych w†jed- braÊ Dodaj polecenie. Kolejnym
nym pakiecie do komputera i†mo- krokiem jest dodanie Kodu zdaøe zostaÊ zmniejszona lub zwiÍkszona w†zaleønoúci od iloúci danych wysy³anych przez do³¹czone
urz¹dzenie. Po ustawieniu wszystkich parametrÛw†transmisji naleøy
zamkn¹Ê wszystkie okienka zatwierdzaj¹c wprowadzone zmiany.
Tak skonfigurowany port umoøliwi odbiÛr danych, a†dodatkowo
ci¹g bajtÛw wystÍpuj¹cy po bajcie
startu 0x0Ch zostanie zapisany
w†buforze i†bÍdzie mÛg³ byÊ dalej
przetworzony. Parametry portu zaRys. 6. Okno tworzenia aplikacji
pisywane s¹ w†czterech rejestrach: (programów)
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Rys. 7. Okno wczytywania Kodu
zdarzenia

rzenia. Wszystkie nazwy tworzonych aplikacji i†poleceÒ mog¹ byÊ
dowolnie zmieniane poprzez polecenie ZmieÒ nazwÍ.
Tak zbudowany ìprogramî bÍdzie oczekiwa³ na zdarzenie zapisane w†Kodzie zdarzenia i†wykona polecenie zapisane w†Polecenie. W†typowych zastosowaniach Kod zdarzenia odpowiada
jednemu konkretnemu zdarzeniu,
na przyk³ad naciúniÍciu klawisza
klawiatury lub odbioru z†portu
szeregowego konkretnego bajtu.
Przy wspÛ³pracy ze wspomnianymi: termometrem lub odbiornikiem RC5/SIRC, kodem zdarzenia
nie jest konkretna wartoúÊ odbieranych danych, bo s¹ one zmienne i†trzeba by by³o wczytaÊ ten
kod dla kaødej moøliwej wartoúci,
dlatego kod ten trzeba wczytaÊ
w†inny sposÛb. Aby go wczytaÊ
naleøy zaznaczyÊ opcjÍ Kod zdarzenia, nastÍpnie z†menu (obok
klawisza Wczytaj kod) wybraÊ
opcjÍ Zdarzenie Girdera, nastÍpnie nacisn¹Ê przycisk Wczytaj
kod. W†wyniku tych zabiegÛw
zostanie otwarte nowe okno,
w†ktÛrym znajduj¹ siÍ dwie opcje
do wyboru (rys. 7). Z†pierwszego
menu naleøy wybraÊ On Event,
natomiast z†drugiego Generic Se-

Rys. 8. Okno ustawień sposobu
wyświetlania Proste OSD
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rial Support i†zatwierdziÊ przyciskiem Wybierz. Po tych czynnoúciach polecenie Wyúwietl bÍdzie
wykonywane po odebraniu dowolnych danych z†portu szeregowego (dane, ktÛre spe³ni¹ warunek postawiony przy konfiguracji
wtyczki Generic Serial Support).
W†ten sposÛb†odebrane dane moøna dowolnie przetwarzaÊ.
W†przedstawionym przyk³adzie
dane te bÍd¹ wyúwietlanie na
ekranie monitora, dlatego naleøy
wywo³aÊ odpowiedni¹ funkcjÍ realizuj¹ca to zadanie. Stworzon¹
aplikacjÍ naleøy zapisaÊ, na przyk³ad jako plik Termometr.GML,
aby ustawione parametry mog³y
byÊ wczytywane przy kaødorazowym uruchomieniu Girdera.

Wyúwietlanie danych na
ekranie
Wyúwietlanie komunikatÛw na
ekranie monitora moøna wykonaÊ
na kilka sposobÛw. Pierwszym
z†nich jest standardowa funkcja
Girdera - Proste OSD. Umoøliwia
ona wyúwietlanie komunikatÛw†w†dowolnym miejscu ekranu
(okreúlonym wspÛ³rzÍdnymi), wykorzystuj¹c do tego celu czcionkÍ
o†wybranej wielkoúci i†kolorze. Wyboru parametrÛw wyúwietlania dokonuje siÍ w†menu Ustawienia>Ustawienia OSD (rys. 8). Wyúwietlany tekst, w†zaleønoúci od
potrzeb moøe zostaÊ umieszczony
w†ramce, na wybranym kolorze t³a
lub bez ramki i†t³a. Po ustawieniu
parametrÛw OSD naleøy pobraÊ
z†bufora dane odebrane poprzez
port szeregowy i†je wyúwietliÊ.
W†tym celu naleøy w†g³Ûwnym
oknie Girdera zaznaczyÊ polecenie
Wyúwietl, nastÍpnie jako obiekt
dzia³ania tego polecenia naleøy
wybraÊ Girder (rys. 9). NastÍpnie
z†menu trzeba wybraÊ opcjÍ Proste
OSD. W†oknie Ikona/Urz¹dz. naleøy wpisaÊ tekst, ktÛry bÍdzie
wyúwietlony na ekranie. Poniewaø
w†przyk³adzie wyúwietlona musi
zostaÊ zawartoúÊ rejestru zawieraj¹cego dane odebrane poprzez port
szeregowy, w†oknie tym wpisujemy
nazwÍ tego rejestru w†nawiasie
kwadratowym. W†ten sposÛb†Girder
nie bÍdzie wyúwietla³ wpisanej
nazwy, ale zawartoúÊ rejestru o†podanej nazwie. W†tym miejscu moøna takøe wpisaÊ dodatkowe rejestry: pld2, pld3, pld4, ktÛre zawieraj¹ informacjÍ o†parametrach portu

Rys. 9. Okno konfiguracji
wyświetlania danych poprzez
Proste OSD

szeregowego. OprÛcz rejestrÛw moøna wpisaÊ dowolny tekst, ktÛry
zostanie wyúwietlony, na przyk³ad
obok wartoúci temperatury. Przyk³adowy sposÛb wyúwietlania temperatury pokazano na rys. 10.
Opisany sposÛb wyúwietlania
komunikatÛw ma tÍ wadÍ, øe
informacja jest widoczna do momentu klikniÍcia na niej myszk¹.
W†przypadku termometru napis
jest aktualizowany po kaødym
pomiarze (co trzy sekundy). Jeøeli
wyúwietlany komunikat nie musi
byÊ wyúwietlany ci¹gle, a†tylko
przez jakiú czas - na przyk³ad po
odebraniu kodu z†nadajnika zdalnego sterowania - moøna zmieniÊ
sposÛb wyúwietlania, aby po podanym czasie od zdarzenia
wyúwietlany napis automatycznie
znika³. W†tym celu naleøy zaznaczyÊ polecenie Wyúwietl, a†z†menu Polecenia wybraÊ opcjÍ Ustaw
Timeout OSD. Po tej czynnoúci
pojawi siÍ okno przedstawione na
rys. 11, w†ktÛrym naleøy podaÊ
czas wyúwietlania komunikatu
w†milisekundach.
Inne moøliwoúci wyúwietlania
danych na ekranie zapewnia
wtyczka o†nazwie Question OSD,
ktÛr¹ naleøy skopiowaÊ do folderu

Rys. 10. Przykład wyświetlania
temperatury

Rys. 11. Okno ustawiania czasu
wyświetlania komunikatu
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Rys. 12. Okno konfiguracji
wyświetlania komunikatów przy
pomocy wtyczki Question OSD

wtyczek i†zainstalowaÊ (analogicznie jak instalacja wtyczki
serial.dll). NastÍpnie w†g³Ûwnym
oknie Girdera naleøy zmieniÊ parametry polecenia Wyúwietl. Teraz
jako obiekt dzia³ania naleøy wybraÊ wtyczkÍ Question OSD, wybieraj¹c†myszk¹ Wtyczki->Question
OSD (rys. 12). Dalej naleøy ustawiÊ parametry tej wtyczki, wybieraj¹c przycisk Ustawienia. W†nowo otwartym oknie naleøy wpisaÊ numer wyúwietlanego rejestru, w†Timeout czas wyúwietlania komunikatu w†milisekundach, a†w†pozycji Akcja naleøy
wybraÊ OpenOSD. Wpisane parametry naleøy†zatwierdziÊ przyciskiem OK. Po tych czynnoúciach format wyúwietlania bÍdzie zaleøny od ustawieÒ Proste
OSD, natomiast sposÛb wyúwietlania bÍdzie kontrolowany przez
wtyczkÍ Question OSD.
WiÍksze moøliwoúci doboru
sposobu wyúwietlania posiada

Rys. 13. Okno konfiguracji
wyświetlania komunikatów za
pomocą wtyczki XP_OSD
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wtyczka o†nazwie XP_OSD. Jej
instalacja przebiega w†taki sam
sposÛb, jak wtyczki Question OSD,
takøe przypisanie komendy Wyúwietl wykonuje siÍ analogicznie.
Po wybraniu opcji Ustawienia dla
wtyczki XP_OSD pojawi siÍ okno
konfiguracyjne przedstawione na
rys. 13.
W†oknie OSD Text naleøy wpisaÊ numer rejestru zawieraj¹cego
dane do wyúwietlenia (pld1). SposÛb prezentowania komunikatÛw
jest ustalany indywidualnie i†moøna ustawiÊ†czas wyúwietlania komunikatu, rodzaj oraz wielkoúÊ
czcionki, napis moøe byÊ wyúwietlany na wybranym kolorze
t³a lub bez t³a. Przy wspÛ³pracy
z†termometrem w†opcjach Display
Duration najlepiej jest wybraÊ†Infinity, wtedy mierzona temperatura bÍdzie wyúwietlana przez ca³y
czas, natomiast dla odbiornika
RC5/SIRC wygodniejsze bÍdzie
uøycie opcji Timeout i†ustawienie
czasu wyúwietlania odebranego
kodu z†nadajnika zdalnego sterowania. W†ten sposÛb po odebraniu kodu z†pilota jego wartoúÊ
zostanie wyúwietlona przez ustawiony czas, a†nastÍpnie zniknie.
Dodatkowo w†oknie tym moøna ustawiÊ przeüroczystoúÊ wyúwietlanego komunikatu oraz
przejúÊ do ustawieÒ rodzaju i†wymiarÛw czcionki. W†oknie Size&Position (rys. 14) moøna ustaliÊ rozmiar okna wyúwietlanych
komunikatÛw oraz ich pozycjÍ na
ekranie. Pozycje moøna ustaliÊ na
trzy sposoby:
- wybieraj¹c z†menu jedn¹ ze
skrajnych pozycji ekranu lub
jego úrodek,
- poprzez podanie wspÛ³rzÍdnych
na osiach X†i†Y,
- trzeci sposÛb pozycjonuje miejsce wyúwietlania poprzez przeci¹gniÍcie myszk¹ okna komunikatu w†ø¹dane miejsce ekranu. W†okienku Background Image moøna wskazaÊ plik obrazu,
ktÛry bÍdzie t³em wyúwietlanych komunikatÛw. Okno Animation umoøliwia natomiast
ustalenie efektÛw przy otwieraniu i†zamykaniu okna wyúwietlanych komunikatÛw, komunikat moøe byÊ wyúwietlony poprzez, na przyk³ad powolne
zmniejszanie przeüroczystoúci
czy rozwijanie i†zwijanie okna
komunikatu.

Rys. 14. Pozycjonowanie
wyświetlanych komunikatów przez
wtyczkę XP_OSD

Rys. 15. Okno konfiguracji
parametrów startowych Girdera

Po ustawieniu parametrÛw wyúwietlania komunikatÛw naleøy
ustawiÊ parametry startowe Girdera. W†tym celu naleøy wybraÊ
z†menu Plik->Ustawienia->OgÛlny
i†ustawiÊ odpowiednie parametry
pokazane na rys. 15. Jako úcieøkÍ
dostÍpu do pliku Termometr.GML
naleøy podaÊ lokalizacje pliku
zapisanego podczas tworzenia aplikacji, w†ten sposÛb po uruchomieniu Girdera odpowiednie ustawienia zostan¹ wczytane automatycznie.
Krzysztof P³awsiuk, EP
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl
Uwaga! PoprawnoúÊ dzia³ania
programu Girder w†opisanej konfiguracji zosta³a sprawdzona
w†systemie Windows 98 oraz XP.
Jednakøe wyúwietlanie komunikatÛw†za pomoc¹ wtyczki XP_OSD
w†systemie Windows 98 ma ograniczenia, gdyø niedostÍpne s¹
funkcje zwi¹zane z wyúwietlaniem
przeüroczystych komunikatÛw.
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