نوع محصول و مدل  - HMI :سری  BوW

ناشر  :شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

عنوان Sub Screen :

مقدمه :

برای ساختن منو های قابل دسترسی در صفحه  ، HMIساخت منو دسترسی به تمامی صفحات  ،تهیه
کیبورد دلخواه و  ...از ویژگی  SUB Screenاستفاده می شود.

1

:فهرست
3 .............. ................................ ................................ ................................ : Screen Properties
7 ........................ ................................ ................................ ................................ : Sub Screen
7 ............... ................................ ................................ ................................  ساخت کیبورد: 1 مثال
13............. ................................ ................................ ................................ Menu  ساخت: 2 مثال

2

: Screen Properties
برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه  ، DOPSoftوارد منو  Screenشده  NEW Screenرا
انتخاب کنید یا اینکه می توانید از کلید های میانبر  Shift+Nاستفاده کنید .با دو بار کلید در هر
 screenایجاد شده و یا از مسیر  Screen >> Screen Propertiesوارد پنجره تنظیمات صفحه
ایجاد شده  ،خواهید شد.
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 .1در این قسمت شماره صفحه را مشخص می کنید ترتیب نمایش صفحات در HMIدر این بخش
مشخص می شود.می توانید مقادیر  1~63353را قرار دهید  ،نمی توان به دو صفحه مختلف یک
شماره  Screen Numberاختصاص داد.
 .2در این بخش می توانید صفحه را برای نمایش به صورت عمومی و یا جهت چاپ کردن انتخاب
کنید ،در صورتی می توانید صفحه را پرینت بگیرید که  HMIشما به یک پرینتر با قابلیت Pic
 Bridgeمجهز باشد.
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 .3می توانید صفحه را به صورت  Screenیا  Sub Screenانتخاب کنید.اگر صفحه به عنوان
Sub Screenانتخاب شود  ،گزینه  Print Screenغیر فعال می شود.
 در هر پروژه می توانید  Sub Screen 11ایجاد کنید.

 .4مقادیر طول ( )Widthو عرض ( )Heightصفحه  ،فقط در صورتی می توانید این مقادیر را تغییر
دهید که صفحه را به عنوان  Screenانتخاب کرده باشد.
 .1جهت تعیین محل قرار گیری  Sub Screenبعد از فراخوانی  ،می توانید از گزینه
 Center On Displayبه منظور قرار گیری آن در مرکز  Screenیا گزینه  Originو یا
تعیین مختصات محل قرار گیری استفاده کنید.
 .6می توانید برای چهار چوب  Sub Screenقاب قرار دهید  ،مانند شکل زیر :
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برای

 .7برای ایجاد  Title Barبه صورت نشان داده شده در شکل زیر باید گزینه Display Title Bar
را فعال کنید  .همچنین در این قسمت می توانید زبان  ،فونت  ،سایز متن و رنگ آن را نیز انتخاب
کنید.

 .8زمان عملکرد سیکل ماکرو  ، 100ms~5000ms ،مقدار پیش فرض 100ms :
 .9این بخش زمانی فعال می شود که از پرینتر مناسب برای چاپ کردن صفحات استفاده شود  ،می
توانید مختصات ناحیه ای که می خواهید چاپ شود را با واحد  Pixelدر این قسمت تعیین کنید.

 .11اگر بخواهید از صفحات  Sub Screenچاپ بگیرید باید صفحه اصلی برای نمایش Sub
 Screenرا مشخص کنید  ،می توانید صفحه  Base Screenرا به صورت یک صفحه ای یا
چند صفحه ای انتخاب کنید  ،مطابق شکل زیر :
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 .11قفل صفحه  :اگر در یک صفحه بیش از یک  Sub Screenقرار داده اید برای مدیریت بهتر آن
ها می توانید از قفل صفحات یا  Lock Screenاستفاده کنید  .به نحوی که اگر قفل یک صفحه
را فعال کنید  ،با انتخاب صفحه قفل شده نمی توانید صفحات دیگر را انتخاب کنید و تا زمانی که
صفحه قفل شده بسته نشود نمی توانید صفحات دیگر را ببندید.
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: Sub Screen
برای درک بهتر مفهوم و کاربرد  Sub Screenدو مثال کاربردی شرح داده می شود :

مثال  : 1ساخت کیبورد
اگر بخواهید برای دستوراتی که از کاربر ورودی دریافت می کنند  ،کیبورد دلخواه بسازید باید از یک صفحه
به عنون  Sub Screenاستفاده کرده و کلید های آن را بسازید.
فرض کنید برای دستور Numeric Entryبخواهید کیبورد آن را خودتان طراحی کنید  ،پس باید ابتدا
کیبورد پیش فرض  Numeric Entryرا غیرفعال کنید  .با دوبار کلیک بر روی  Numeric Entryوارد
تنظیمات شده و در بخش  Input Mode ، Detailsرا  Touch None-Popupقرار دهید  .در این
صورت کیبورد پیش فرض غیر فعال می شود.

 .1برای تهیه کیبورد به صورت یک  , subscreenابتدا یک  new screenایجاد کرده و در
تنظیمات آن را  sub screenدر نظر بگیرید  ( ،در این مثال ) screen 2

7

 .1سپس می توانید مطابق شکل زیر از  Keypadاستفاده کنید.
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 تغییرات در صفحه کلید :

 .2برای وارد کردن عدد در  Numeric Entryکافیست کلید  Go to screenرا برای فراخوانی
کیبورد را فشرده و با لمس کلید  , numericاعداد را وارد کنید .
مطابق شکل زیر :
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 در صورتیکه از کیبورد  HMIبخواهید استفاده کنید  ,در باتن  Numeric Entryدر قسمت
 Interlock Addressآدرس  $1.0را قرار دهید و با  Background macroاین بیت را
 setکنید.
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مثال  : 2ساخت Menu
با استفاده از  sub screenمی توانید منو دلخواه تان را برای انتخاب صفحات  ،انتخاب کلید و یا سایر
کاربردها ایجاد کنید .
در این مثال از  sub screenبرای ساخت  menuو دسترسی راحت تر استفاده شده است .
یک صفحه  Sub Screenبسازید و در آن از کلید  Goto Screenجهت دسترسی به صفحات
استفاده کنید  ،مطابق شکل زیر :

برای هر  , Goto Screenشماره  Screenصفحه را انتخاب کرده و نام صفحه را مشخص کنید ،
مانند شکل زیر :
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جهت ایجاد کلید خروج می توانید از کلید  Goto Screenبرای برگشت به صفحه اول استفاده کنید ،این
کلید باعث بستن پنجره منو می شود.
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شرکت خدمات مهندسی کامیاب مرام

تماس با ما :
تلفن :
021 : 66703344 , 66711526-7
آدرس سایت :
http://www.deltakaran.com
کانال تلگرام :
@delta_karan
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