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РЪКОВОДСТВО ЗА РЕДАКТОР НА МНЕМОСХЕМИ 
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I. Стартиране графичния дизайн на продукта.  
 

С двукратно кликване върху иконата на продукта   се зарежда стартовия 

екран(фиг.1):  
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Фиг. 1 

 

В лявата му част с намира менюто properties. В него могат да се видят свойствата и 

настойките на даден елемент от схемата която ще бъде реализирана. За това сега то е 

празно. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Нова страница можа да бъде отворена като 

с кликване върху  File горе в ляво на екрана 

се отваря падащо меню (фиг.2), от което се 

избира New. 

                                 Фиг.2 

 

 

 

II. Работа с графичния редактор. 

 

В прозореца, който отворихме можем да започнем разполагането на отделни компоненти. 

Избирането им става от менюто кomponents  (фиг.4) разположено в дясно на екрана. Като 

поставим показалеца на мишката върху бутона кomponents се появява менюто с 
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компонентите. Чрез бутона  можем да „защипем” менюто, за да не се пребира след като 

махнем показалеца от него. 

Komponents се състои от четири главни части : 

 

 
             Фиг.3 

 

По подразбиране се отваря менюто standard.  

 

1. Меню standard. 

 

Това меню предлага следните възможности: 

1.1  
 С избиране на тази опция имаме възможност  

да чертаем фигури, които могат да бъдат свързани към  

цифров\аналогов  вход\изход на контролер като визуализаира  

нивото на аналоговия вход\изход или съответно състоянието 

на цифровия вход съответно изход. Начертания прозорец може 

да показва и реални числа и състояния на флагове. Параметрите 

на тази опция могат да се променят от менюто  properties . 

 

                                                                                                                                  Фиг.4 

          

 
 

1.1.1 properties :      Тъй като много от лентите в менюто се повтарят за отделните 

компоненти  в описанията на различните видове ще се разглеждат само тези ленти, които са 

характерни.                          

        

    В бялото поле най-отгоре се намира името на начертаната  

Фигура ( в конкретния случай AvText21 ). Това поле дава  

възможност да се преминава бързо и лесно към друг обект 

от текущия чертеж. Това става като в него се напише или 

избере името на обекта от падащата лента. 
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 - Alignment . Това поле дава възможност да се определи 

Разположението на текста ( ляво, център, дясно) в  

начертания обект. 

- AMax. Тук се определя горната граница на показанията 

в обекта. Могат да се задават само числа (цели или с  

плаваща запетая). 

- AMin . Тук се определя долната граница но показанията 

    в обекта. Могат да се задават само числа (цели или с  

плаваща запетая). 

 - AutoSize . Всяка картинка или обект, който се начертае  

    Има прототип в библиотеката и при избиране на True  

    Обекта ще приеме размерите, които са му заложени в  

    библиотеката. Препоръчва се стойността в това поле да  

    е False. 

- Color . От тук се определя цвета на обекта, когато  

стойностите са в нормалните граници . 

- ColorAlarm . От тук се определя цвета, в който ще се  

оцвети обекта, когато стойностите преминат горната  

алармена граница . 

- ColorAlarmBack . От тук се определя цвета, в който ще се  

оцвети обекта, когато стойностите преминат долната  

алармена граница . 

- ColorWarn . От тук се задава цвета, в който 6те се оцвети 

текста след като стойностите преминат горната                                                       

алармена граница .                                                                                                       фиг.6 

- ColorWarnBack . От тук се задава цвета, в който 6те се  

Оцвети текста след като стойностите преминат долната                               

алармена граница. 

 - Font. Чрез избиране на тази лента се отваря  

прозорец(фиг.7),  

от който могат да се променят вида на шрифта и 

 големината му. 

- Frac. От тук се определя колко знака след отделящата  

запетая да се показват ж начертания прозорец. 

- Height. Показва каква е височината на начертания  

прозорец.  

- Layout. Показва разположението на текста вътре в  

Прозореца. Също така дава и възможност то да бъде  

променено. 

- Left. Показва на какво разстояние е прозореца от 

 ръба на панела.                                                                                                          Фиг.7 

                                                                                                                                  

- Plink . Тук се правят едни от най-важните настройки на обекта, който чертаем, а именно 

връзката на този обект със вход или изход на контролер. 

                                                     No – Номер обект (номер на мрежата). 

                                                     Ns – Номер слейв (номер на контполер). 

                                                     Nv – Номер на величината. 

                                                     Srv – не се използва. 

                                                      Tv – Вид на величината. 

 

 

               Фиг.8 
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- SMax . Горна опасна граница. След преминаването й цвета на фигурата се променя, за да се 

забелязва по ясно. 

- SMin . Долнана опасна граница. След преминаването й цвета на фигурата се променя, за да 

се забелязва по ясно. 

- Value . В това поле могат да се задават различни стойности и да се види как се изменя 

състоянието на начертаната фигура. Value се използва само за тестване. 

- Width .Показва ширината на начертаната фигура. 

- WMax . Горна ала рмена граница . След преминаването и цвета на фигурата се променя. 

- WMin . Долна алармена граница . След преминаването и цвета на фигурата се променя. 

 

Трябва да се обърне внимание, че свойствата на различните видове фигури са различни и 

менюто  properties е индивидуално за всеки вид.   

 

1.2  
При избиране на тази опция може да се чертае фигура, която по предназначение е почти 

същата като предишния вид. Предназначен е за изобразяване и задаване на аналогови 

величини. Голяма част от лентите със свойства от менюто  properties (фиг.9) са същите като 

на вече разгледания вид, за това ще опишем само характерните за TICAnalogDisplay. 

 - Alignment дава възможност да се избере 

положението на надписа във фигурата, 

 която е начертана. По подразбиране се намира в 

 центъра. 

- AlignmentMargin определя отместването при подравняването на текста. Стойността е в 

пиксели. Ако характеристиката Alignment е със стойност iahCenter, то тази характеристика не 

оказва ефект върху изобразяването на компонента. 

- BackGroundColor  е поле, от което се избира цвета  

на фона на компонента. 

- BorderStyle е вида на околния ръб. Чрез неговата 

Промяна може да се имитира изпъкналост и  

съответно вдлъбналост. 

- Precision е точността, с която ще показва начертания 

прозорец. 

- UnitsText позволява изписване на текст в прозореца. 

                                                                                 фиг.9                                           

 

 

 

 

 

 

1.3  

     При избиране на тази опция могат да се чертаят фигури, представящи аналогови величини 

по по-различен начин(фиг.10). За разлика от досега разгледаните числови показания тук 

аналоговата величина се представа под формата на ниво(фиг.10). 
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                                                Меню properties : 

                             

                           ColorAlarmInt е цвета, в който ще се оцвети  

                           фигурата, когато стойността стане по-голема от 

                           AMax. 

                            ColorAlarmPer е цвета в двата края на фигурата 

                           след като стойността премине AMax. 

                            ColorBackInt е цвета на фона на фигурата. 

                            ColorBackPer е цвета в двата края на фона. 

      фиг.10           ColorNormalInt е цвета в средата на фигурата, 

                        когато стойността е нормална. 

                            ColorNormalPer е цвета в двата края на фигурата, 

                         когато стойността е нормална. 

ColorWarnInt  е цвета на фиурата когато стойността е между  

WMax и AMax. 

ColorWarnPer  е цвета в двата края на фигурата, когато стойността 

е между WMax и AMax.                                                                             Фиг.11 

 

 

1.4  

      Тази фигура предлага същите възможности като предишната с тази разлика, че тук 

цветовете не се променят изведнъж а плавно и то в определени участъци от фигурата(фиг.12). 

 

                                                                                                       Меню properties : 

 

                                                                         BarColor1  е цвета най-долу на фигурата, който  

                                                                     съответства на ниските стойности. 

                                                                          BarColor2 е цвета посредата на фигурата, който 

                                                                     съответства на средните стойности.   

                                                                         BarColor3 е цвета в форната част на фигурата. Той  

                                                                     Съответства на предупредителните и алармени  

                                                                      Стойности. 

                       Фиг.12                                       BarColorStyle . От тук може да се избира от колко 

цвята да е съставена фигурата ( един, два или три). 

Direction. От тук се избира в каква посока да се изменят цветовете във фигурата. 

За PosTextPrefix , PosTextSuffix, ShowBlocks, ShowBorder, ShowHint и ShowPosText  се 

препоръчва да не се променят 

 

1.5  

     Това е индикатор подобен на предишните два. Както те така и той представя аналогови 

величини, като имитира LED индикация. 

 

                                                                                                         Меню properties: 

 

                                                               BackGroundColor е цвета на фона зад светлинната  

                                                                индикация. 

                                                               PositionMax е максималната стойност, която може да 

                                                               бъде показана. Това е стойността, при която светлинния  

                                                               индикатор е напълно запълнен. 

                                                               PositionMin е стойността, от която започва отчитането. 

           Фиг.13                                             Целият интервал на показване на стойностите може да  
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                                                              бъде разделен условно на три части.  

                                                              SectionColor1, SectionColor2, SectionColor3  са съответно 

цветовете на първия, втория и третия участък. 

От  SectionCount се задава броя на участъците, на които да се раздели интервала от стойности( 

могат да се избират стойности между 1 и 3). 

Началото на първия участък се определя от стойността на PositionMin а края от стойността на 

SectionEnd1. За втория участък началото и края се определят от SectionEnd1 и SectionEnd2, а 

за третия съответнно от SectionEnd2 и PositionMax. 

От SegmentDirection се избира направлението на показанията( във възходящ ред, в низходящ 

ред, от ляво надясно и от дясно на ляво). 

SegmentMargin е дебелината на очертаващата линия. 

SegmentSize е размера на отделните сегменти. 

SegmentSpacing е дебелината на линиите, кото раделят отделните сегменти. 

Препоръчва се стойностите на SegmentMargin,  SegmentSize  и SegmentSpacing да не се 

променят. 

От SegmentStyle – задава стила на сегментите. Може да приеме следните стойности: 

  ilbssCircle – кръг. 

  ilbssRectangle – правоъгълник. 

  ilbssTriangle – триъгълник. 

 

   1.6  

Това е още един представител от групата на аналоговите уреди. Той предлага възможност за 

следене на аналогови величини по по-различен начин от досега разгледаните. 

 

                                             Меню properties: 

 

Angle  е ъгълът под, който е разположена скалата на циферблата. 

ArrowColor  е цвета на стрелката. 

ArrowWidth  е дебелината на стрелката(може да приема стойности 

между 1 и 5). 

Caption е текст, който се разполага в центъра на циферблата. 

Неговия цвят се избира от CaptionColor. 

От CenterColor се избира цвета на кръгчето в основата на стрелката,  

               Фиг.14                  радиусът му се задава от  CenterRadius . 

От CircleColor се задава цвета на кръгчетата бележещи стойностите на циферблата, а 

радиусът им се задава съответно от CircleRadius. 

 Digits е броя на значещите цифри след разделящата запетая. 

Цвета на циферблата се задава от FaceColor. 

Oт FaceOptions могат да се разрешават и забраняват отделни елементи от циферблата. 

При този аналогов уред скалата също може да се разделя условно на три части( минимални 

стойности, средни стойности и максимални стойности на аналоговата величина). Секторът на 

минималните стойности се определя като започва от минималната стойност на скалата 

(MinValue) до зададената стойност в полето IndMin. Цвета му се избира от MinColor. Сектора 

на средните стойности е разположен между IndMin и IndMax , a цвета му от MidColor . 

LenghtMainTicks e дължината на големите линии бележещи изписаните стойности. 

LenghtSubTicks е дължината на по-късите линии разделящи скалата на по-малки сектори. 

 Margin e дебелината на околния ръб. Цвета му се избира от MarginColor . 

Максималната стойност, която може да измерва уреда се задава от MaxValue . 

 Броят на изписаните стойности се избира от полето NumberMainTicks . 

Цвета на цифрите върху циферблата се задава от ValueColor . 
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   1.7      От тук могат да се чертаят индикатори(фиг.15) на логически 

нива от цифрови входове на контролер.  

 В зависимост от нивото което показва този индикатор може да приема 

различен цвят и така промяната от едно логическо ниво в друго да е по-явна. 

 

                                    Меню properties: 

                                                                     

Oт  +BrushOff  се задават цвета( Color ) и формата  

( style ), която ще приеме индикатора, когато 

логическото му ниво е ниско. 

Oт  +BrushOn  се задават цвета( Color ) и формата  

( style ), която ще приеме индикатора, когато 

логическото му ниво е високо. 

 

       Фиг.15                                   От +PenOff  се задават цвета (Color), 

вида (Style), и дебелината(Width) на 

околния ръб на индикатора при ниско 

логическо ниво. 

Аналогично от +PenOff  се задават цвета 

(Color), вида (Style), и дебелината(Width)   

фиг.16                               на околния ръб на индикатора при                  

високо  логическо ниво. 

Shape e формата, която да има индикатора.                                                                   Фиг.17 

                                                                                                                                              

 

 

1.8   

Това са индикатори (фиг.18) за ниво на цифрови входове  

на контролер, които освен различен цвят имат и текст.Текста помага за по-голяма 

яснота за състоянието на дадения цифров вход, към който е свързан издикатора. 

 

  

 

   Фиг.18                     

 

 

                          

    

     Меню properties: 

 

ColorBackOff е цвета на индикатора при 

ниско ниво на дадения вход. 

 ColorBackOn е цвета на индикатора при   

 високо ниво на дадения вход. 

 ColorTextOff  е цвета на текста при нискониво на входа. 

 ColorTextOn  е цвета на текста при високо ниво на входа. 

 TextOff e текста, който ще се изпише в индикатора при  

ниско ниво на входа.                                                                                                    

TextOn e текста, който ще се изпише в индикатора при високо  

ниво на входа.                                                                                                            

     

                                                                                                                                фиг. 19 

 

 
 

 

фиг.19 
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         1.9                       На фиг.20 са показани някои представители на 

тази група компоненти. Те също следят нивото на 

ифровите входове на контролер, като за ниско и 

високо ниво може да има различна картинка. 

 

                            Меню properties: 

 

PictureOff – от тук се избира картинката, която ще е 

в компонента при ниско ниво на входа. Избирането 

й става от библиотеката с картинки в папката RES. 

PictureOn - от тук се избира картинката, която ще е 

в компонента при високо ниво на входа.Избирането 

й става от библиотеката с картинки в папката RES.   

AutoSize, Center, ShowHint, Strech, Transparent и  

                         фиг.20                                Visible имат две две състояния True и False, като се 

препоръчва да не се променят предварително зададените им стойности. 

   

 

 

1.10  

     Това е още един представител от групата на цифровите 

индикатори. Този е по-различен с това, че вместо цвят или 

картинка тук имаме анимация с 2 състояния (включено и 

изключено) съотвтстващи на нивото на цифровия вход. Този 

компонент може да направи начертаната схема по-раздвижена и 

разбираема от пръв поглед. 

                  фиг.21 

 

 

 

 

 

                                                                              Меню properties: 

 

FileName  е пътя до библиотечния фаил на анимацията. 

RunByDi e номера на цифровия вход, към който е свързан компонента. 

StartFrame  

StopFrame   

AutoSize, Center, ShowHint, Transparent и Visible имат две две състояния True и False, като се 

препоръчва да не се променят предварително зададените им стойности. 

 

 

 

 

1.11     Като приложение и възможности този 

компонент е същият като         TDiAvi, като разликата е във формата на 

файла (картинка или анимация). 
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                                                          Меню properties: 

 

Image – при избиране на тази лентичка се отваря прозорец, от който се избира файла на 

картинката или анимацията, която искаме да използваме. 

 

AutoSize, Center, ShowHint, Strech, Transparent и Visible имат две две състояния True и False, 

като се препоръчва да не се променят   

            Фиг.22          предварително зададените им стойности. 

 

 

 

 

1.12     Компонент, който представлява бутон (фиг.23) показва 

текущотосъстояние ( или го променя) на цифров изход на контролер. 

Графичния дизайн му позволява да приема изпъкнала или вдлъбната форма, 

което му придава афтентичн вид. Различният цвят в зависимост от 

състоянието му също допринася за прегледността на схемата, в която 

участва. 

 

                                                 
                                                Меню properties:                                          

 

         фиг.23 

Bevellnner – избира се как ще изглежда бутона при включено състояние. Предлага следните 

възможности : 

bvLowered : бутона е вдлъбнат. 

                  bvNone      : бутона е нито изпъкнал, нито вдлъбнат. 

                              bvRaised    : бутона е изпъкнал. 

BevelOuter - – избира се как ще изглежда бутона при изключено състояние. Предлага 

следните възможности : 

       bvLowered : бутона е вдлъбнат. 

       bvNone      : бутона е нито изпъкнал, нито вдлъбнат. 

       bvRaised    : бутона е изпъкнал. 

BevelWidth – определя колко да е изпъкнал или вдлъбнат бутона. 

BorderStyle – определя вида на околния ръб. 

BorderWidth – определя дебелината на околния ръб. 

 

ColorDown – е цвета на бутона, когато е натиснат. 

ColorUp – e цвета на бутона, когато не е натиснат. 

TextDown – текст, който ще се изпише на бутона, когато е натиснат. 

TextUp - текст, който ще се изпише на бутона, когато не е натиснат. 

 

 

 

1.13  Този компонент е същия като TDiBmp с тази разлика, че този е за 

цифрови изходи. Чрез кликване върху него може да включва или изключва аден изход. 

                                                                   

                                                                     Меню properties: 

 

PictureOff – от тук се избира картинката, която ще е в компонента при ниско ниво на входа. 

Избирането й става от библиотеката с картинки в папката RES. 
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PictureOn - от тук се избира картинката, която ще е в компонента при високо ниво на 

входа.Избирането й става от библиотеката с картинки в папката RES.   

AutoSize, Center, ShowHint, Strech, Transparent и Visible имат две две състояния True и False, 

като се препоръчва да не се променят предварително зададените им стойности. 

 

 

 

1.14   Този компонент представлява най-общо казано бутон за преход 

(фиг.24). Чрез натискане на бутона се отваря предварително зададена 

друга мнемо схема. По този начин може да се наблюдават по-детайлно 

отделни компоненти от главната схема. 

 

                                                Меню properties: 

 

Caption – текста, който се изписва върху бутона ( в случая IMAGE). 

             фиг.24            JmpName – Това е пътя до файла на мнемо схемата, която искаме да се                                 

включи като задействаме бутона за преход. 

                                    ColorCurrWin, ShowHint, Visible и WordWrap имат две две състояния 

True и False, като се препоръчва да не се променят  предварително зададените им стойности. 

 

1.15  Като функция този компонент е абсолютно същия като предния. 

Това също е бутон за преход като разликата е в това, че този е невидим и върху него може да 

се постави друг бутон. Така се дава възможност с едно натискане да се задейства даден 

цифров изход и да се премина към друга схема. 

 

 

1.16 Този компонент дава възможност в начертания прозорец да 

сложим снимка върху, която можем да слагаме други компоненти. 

 

                                                                Меню properties: 

 

Picture – от тук се избира файла на снимката, която искаме да сложим. 

Stretch – има две състояния true и false. От тях се определя дали снимката ще има реален 

размер ( false) или ще заеме размера на прозореца, който ще начертаем ( true). 

AutoSize, Center, ShowHint, Transparent и Visible имат две две състояния True и False, като се 

препоръчва да не се променят.   

 

 

 

1.17 Това е компонент, който действа като основа за чертане. Върху 

него се разполагат отделните елементи на мнемосхемата. 

 

                                                                           Меню properties: 

 

BevelInner предлага следните възможности : 

               bvLowered – панела е вдлъбнат. 

               bvNone – панела е нито изпъкнал нито вдлъбнат. 

               bvRaised – панела е изпъкнал. 

BevelOuter предлага следните възможности : 

               bvLowered – панела е вдлъбнат. 
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               bvNone – панела е нито изпъкнал нито вдлъбнат. 

               bvRaised – панела е изпъкнал. 

BevelWidth определя колко да е изпъкнал или вдлъбмат панела. 

BorderStyle предлага следните възможности : 

               bsNone – панела няма контур. 

               bsSingle – панела има контур. 

BorderWidth  определя дебелината на контура. 

Color определя цвета на панела. 

 

 

 

1.18  Това е така наречения етикет. Той представлява компонент 

съдържащ само текст. Може да се използва като допълнително пояснение за някой от 

компонентите или по самата мнемосхема. 

 

                                                            Меню properties: 

+Bevel при активиране на това меню се отварят следните възможности : 

           BorderColor – определя цвета на контура на компонента. 

           BorederInnerWidth – дебелина на вътрешния контур. 

           +BorderSides : от тук се разрешават и забраняват отделните стени на контура : 

                                   fsBottom – долната страна. 

                                   fsLeft – лявата страна. 

                                   fsRight – дясната страна. 

                                   fsTop – горната страна. 

 

                BorderWidth – определя дебелината на контура. 

                EdgeStyle – определя вида на околния ръб(когато е озбран този режим). 

                Mode – от тук се избират следните четири ржима на показване на текста : 

                         bmCustom                               Всеки от режимите има собствени настройки, 

                         bmEdge                                 които се избират от лентите в падащото меню 

                         bmStandard                           +Bevel. 

                         bmWindows 

                StandardStyle -  е вида на компонента при избран режим bmStandard. 

                StyleInner –  

                StyleOuter 

 Caption – тук се записва текста, който ще се изпише в компонента.  

 

1.19  Този компонент има свойствата на обикновения панел, но с  

допълнителни възможности. За разлика от TPanel може да се оцвети в преливащи цветове, а 

не както до сега само в един (фиг.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.25 
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                                                                   Меню properties: 

 

+Bevel предлага следните възможности : 

            BorderColor – това е цвета на контура. 

            BorderInnerWidth – дебелината на вътрешния контур на панела. 

            +BorderSides : от тук се разрешават и забраняват отделните стени на контура : 

                                   fsBottom – долната страна. 

                                   fsLeft – лявата страна. 

                                   fsRight – дясната страна. 

                                   fsTop – горната страна. 

               BorderWidth – определя дебелината на контура. 

               EdgeStyle – определя вида на околния ръб(когато е озбран този режим). 

               Mode – от тук се избират следните четири ржима на показване на компонента : 

                         bmCustom                               Всеки от режимите има собствени настройки, 

                         bmEdge                                 които се избират от лентите в падащото меню 

                         bmStandard                           +Bevel. 

                         bmWindows 

                StandardStyle -  е вида на компонента при избран режим bmStandard. 

                StyleInner – определя вида на вътршния контур. Предлага следните възможности : 

                                  bvFrameLowered – вдлъбната рамка. 

                                  bvFrameRaised – изпъкнала рамка. 

                                  bvLowered – вдлъбнат компонент. 

                                  bvNone – компонента е нито вдлъбнат нито изпъкнал. 

                                  bvNormal 

                                  bvRaised – изпъкнал компонент. 

                                  bvShadow – компонентът има сянка. 

                StyleOuter определя вида на външния контур. Предлага следните възможности : 

                                  bvFrameLowered – вдлъбната рамка. 

                                  bvFrameRaised – изпъкнала рамка. 

                                  bvLowered – вдлъбнат компонент. 

                                  bvNone – компонента е нито вдлъбнат нито изпъкнал. 

                                  bvNormal 

                                  bvRaised – изпъкнал компонент. 

                                  bvShadow – компонентът има сянка. 

                 WidthInner е вътрешната дебелина на контура. 

                 WidthOuter е външната дебелина на контура. 

 

Caption тук се записва текст( не е задължително), който ще се появи в центъра на панела. 

 

Color от тук се задава цвят на контура. 

 

+FillObject Това е поле, в което се задават настройките за запълването на компонента.  

                    Alignment  

                    Bitmap тук се избира библиотечен елемент, с който може да се запълни панела в 

този режим. 

                    +Brush Това е ревим, в който панела може да се щтрихова. 

                                Color – определя цвета на щтриховката. 

                                Style – определя вида на щриховката. 

                    +Gradient е режим на преливащи цветове. 

                                    Color е първия цвят. 

                                    ColorCount е степента на преливане между цветовете. Тя е цяло число 

между 2 и 236. 

                                    EndColor е другият цвят 
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                                    PaletteRealize 

                                    Style – задава по какъв начин да се разположат избраните цветове, ако е 

избран режим за преливащи цветове. 

                                    TwoColors има две стойности true и false. 

 

 

Style определя режима на запълване на панела.  

 

+FontFX 

               Angle 

               DisabledStyle 

               LightColor 

               LightDepth 

               Orientation 

               PosX 

               PosY 

               ShadowColor 

               ShadowDepth 

               Style 

               Tracing  

ParentColor 

 

ShowHint 

 

Transparent 

 

TransparentBorder 

 

Visible 

 

 

1.20  

                                                                             Меню properties: 

+Bevel предлага следните възможности : 

            BorderColor – това е цвета на контура. 

            BorderInnerWidth – дебелината на вътрешния контур на панела. 

            +BorderSides : от тук се разрешават и забраняват отделните стени на контура : 

                                   fsBottom – долната страна. 

                                   fsLeft – лявата страна. 

                                   fsRight – дясната страна. 

                                   fsTop – горната страна. 

               BorderWidth – определя дебелината на контура. 

               EdgeStyle – определя вида на околния ръб(когато е озбран този режим). 

               Mode – от тук се избират следните четири ржима на показване на компонента : 

                         bmCustom                               Всеки от режимите има собствени настройки, 

                         bmEdge                                 които се избират от лентите в падащото меню 

                         bmStandard                           +Bevel. 

                         bmWindows 

                StandardStyle -  е вида на компонента при избран режим bmStandard. 

                StyleInner – определя вида на вътршния контур. Предлага следните възможности : 

                                  bvFrameLowered – вдлъбната рамка. 

                                  bvFrameRaised – изпъкнала рамка. 

                                  bvLowered – вдлъбнат компонент. 



 15 

                                  bvNone – компонента е нито вдлъбнат нито изпъкнал. 

                                  bvNormal 

                                  bvRaised – изпъкнал компонент. 

                                  bvShadow – компонентът има сянка. 

                StyleOuter определя вида на външния контур. Предлага следните възможности : 

                                  bvFrameLowered – вдлъбната рамка. 

                                  bvFrameRaised – изпъкнала рамка. 

                                  bvLowered – вдлъбнат компонент. 

                                  bvNone – компонента е нито вдлъбнат нито изпъкнал. 

                                  bvNormal 

                                  bvRaised – изпъкнал компонент. 

                                  bvShadow – компонентът има сянка. 

                 WidthInner е вътрешната дебелина на контура. 

                 WidthOuter е външната дебелина на контура. 

 

 

Caption тук се записва текст( не е задължително), който ще се появи в центъра на панела. 

 

Color от тук се задава цвят на контура. 

 

+FillObject Това е поле, в което се задават настройките за запълването на компонента.  

                    Alignment  

                    Bitmap тук се избира библиотечен елемент, с който може да се запълни панела в 

този режим. 

                    +Brush Това е ревим, в който панела може да се щтрихова. 

                                Color – определя цвета на щтриховката. 

                                Style – определя вида на щриховката. 

                    +Gradient е режим на преливащи цветове. 

                                    Color е първия цвят. 

                                    ColorCount е степента на преливане между цветовете. Тя е цяло число 

между 2 и 236. 

                                    EndColor е другият цвят 

                                    PaletteRealize 

                                    Style – задава по какъв начин да се разположат избраните цветове, ако е 

избран режим за преливащи цветове. 

                                    TwoColors има две стойности true и false. 

 

ShowHint – показване на подсказката. 

 

2. Меню Trends:  Тук се намират графиките. 

        
 

 

2.1  
Меню properties: 

 

BackWall – от тук се коригира фона на графиката. 

             -   Picture – тук се добавя снимка за фон в графиката. 

  -   Color – сменя се цвета на фона на графиката. 

  -   Gradient – преливащ цвят на фона. 
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 Bolder – слага цялостна рамка. 

 

 

 BottomAxis– от тук управлява долната променлива на графиката. 

- Automatic – автоматична настройка. 

- Grid – за промяна на решетката за долната ос. 

- Minimum – задаване на минимум на скалата (само ако не е в автоматичен 

режим). 

- Maximum - задаване на максимум на скалата (само ако не е в автоматичен 

режим). 

- MinorGrid – добавяне на допълнителна решетка. 

- Grid – управление на решетката. 

- Labels – управление на надписа. 

- Axis– тук се променя долната стена на графиката. 

BottomWall – от тук се коригира фона долната стена. 

             -   Picture – тук се добавя снимка за фон. 

  -   Color – сменя се цвета на фона. 

  -   Gradient – преливащ цвят на фона. 

Enabled – активира/деактивира графиката. 

Foot – добавяне на текст под графиката. 

SubFoot – добавяне на подтекст под графиката. 

Frame – управление на рамката на графиката. 

Color – промяна на цвета около графиката. 

Gradient – добавяне на преливащ цвят около графиката. 

           LeftAxis– от тук управлява долната променлива на графиката. 

- Automatic – автоматична настройка. 

- Grid – за промяна на решетката за лявата ос. 

- Minimum – задаване на минимум на скалата (само ако не е в автоматичен 

режим). 

- Maximum - задаване на максимум на скалата (само ако не е в автоматичен 

режим). 

- MinorGrid – добавяне на допълнителна решетка. 

- Grid – управление на решетката. 

- Labels – управление на надписа. 

- Axis– тук се променя лявата стена на графиката. 

LeftWall – от тук се коригира фона на лявата тена. 

             -   Picture – тук се добавя снимка за фон. 

  -   Color – сменя се цвета на фона. 

  -   Gradient – преливащ цвят на фона. 

Lines – тук се правят промени за изобразяването на данни. 

- Line# - промени за всяка отделна линия, максимум 9 линии. 

- No – номер на обект. 

- Ns – номер на контролер. 

- Nv – номер на величина. 

- Prop – настройки на изобразяването в графиката. 

 Active – активна ли е линията. 

 LinePen – определят се размер и тип на линията. 

 Marks – изкарват се стойностите на всяка точка върху 

графиката. 

 OutLine – добавят се очертания около линията. 

 Pointer – маркират се всички точки на графиката. 

 SeriesColor – цвета на линията. 

 ShowLegend – активен/неактивен надпис в легендата. 

 Stairs – стълбищно изобразяване на линията. 
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 Title – наименование. 

- Tv-тип на величината. 

Title – добавяне на заглавие на графиката. 

SubTitle – добавяне на подзаглавие на графиката.  

 

3. Меню Pipe: 

 

 

3.1  Това е компонент представляващ вертикална тръба, която има две 

състояния : празно и пълно. Той може да бъде присвоен на цифров изход на контролер. Цвета 

на тръбата може да е преливащ между два цвята по избор. 

                                            

                                        Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

PColor1 е външния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

 

                 Фиг. 26 

                

 

 

3.2   

Това е компонент представляващ хоризонтална тръба, която има две състояния : празно и 

пълно. Той може да бъде присвоен на цифров изход на контролер. Цвета на тръбата може да е 

преливащ между два цвята по избор. 
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                                        Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

PColor1 е външния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

 

 

 

3.3  Това е компонент представляващ ъглова тръба за горен, десен ъгъл, 

която служи за връзка между вертикална и хоризонтална тръба. Ъгловата тръба също има 

пълно и празно състояние. Нейния цвят може да е преливащ между два цвята по избор. 

                    

                                                           Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

PColor1 е външния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

 

 

3.4  Това е компонент представляващ ъглова тръба за долен, десен ъгъл, 

която служи за връзка между вертикална и хоризонтална тръба. Ъгловата тръба също има 

пълно и празно състояние. Нейния цвят може да е преливащ между два цвята по избор. 

                    

                                                           Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

PColor1 е външния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

 

 

 

3.5  Това е компонент представляващ ъглова тръба за горен, ляв ъгъл, 

която служи за връзка между вертикална и хоризонтална тръба. Ъгловата тръба също има 

пълно и празно състояние. Нейния цвят може да е преливащ между два цвята по избор. 
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Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

PColor1 е външния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

 

 

 

3.6  Това е компонент представляващ ъглова тръба за долен, ляв ъгъл, 

която служи за връзка между вертикална и хоризонтална тръба. Ъгловата тръба също има 

пълно и празно състояние. Нейния цвят може да е преливащ между два цвята по избор. 

                    

                                                           Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

PColor1 е външния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

 

 

 

3.7  Този компонент е Т- образен съединител между две хоризонтални и 

една вертикана тръба излизаща нагоре. Неговия цвят може да е преливащ между два цвята по 

избор. 

 

                                                                  Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

PColor1 е външния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 
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3.8  Този компонент е Т- образен съединител между две хоризонтални и 

една вертикана тръба излизаща надолу. Неговия цвят може да е преливащ между два цвята по 

избор. 

 

                                                        

           Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

 

 

 

 

3.9  Този компонент е Т- образен съединител между две вертикални и 

една хоризонтална тръба излизаща наляво. Неговия цвят може да е преливащ между два цвята 

по избор. 

 

                                                                  Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

 

 

 

 

3.10  Този компонент е Т- образен съединител между две вертикални и 

една хоризонтална тръба излизаща надясно. Неговия цвят може да е преливащ между два 

цвята по избор. 

 

                                                                  Меню properties: 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 
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3.11  Този компонент е кръсообразен съединител между две вертикални 

и две хоризонтални тръби. Неговия цвят може да е преливащ между два цвята по избор. 

 

 

                                                             

 

 

 

Меню properties: 

 

 

Align e автоматично определяне на разположението на компонента в панела. 

Height е разстоянието между горния ръб на тръбата и горния ръб на панела. 

IColor0 е вътрешния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

IColor1 е вътрешния от двата преливащи цвята при „пълно”състояние. 

Left е разстоянието между левия ръб на тръбата и левия ръб на панела. 

PColor0 е външния от двата преливащи цвята при „празно”състояние. 

 

 

 

 

 

4. Меню LEDs:     Това меню предлага възможност за построяване на светлинни 

индикатори. Те могат да се свързват към цифрови изходи или входове на контролер. 

 

4.1  

                                 Меню properties:    

 

ActiveColor – цвят на стрелката, когато е активна. 

ArrowBodyLength – определя дължината на тялото на срелката. 

ArrowHeadSize – определя дължината на главата на стрелката. 

 

BackGroundColor – цвят за фон на стрелката. 

BevelStyle – може да приеме три стойности: 

  -ibsNone – стрелката е нито вдлъбната, нито изпъкнала. 

  -ibsLowered – стрелката е вдлъбната. 

  -ibsRaised – стрелката е изпъкнала. 

InactiveColor – цвят на стрелката, когато не е активна. 

Style – посока на стрелката. 

  -ilasDown – стрелката сочи надолу. 

  -ilasLeft – стрелката сочи наляво. 

  -ilasLeftRight – стрелката сочи наляво и надясно. 

  -ilasRight – стрелката сочи надясно. 

  -ilasUp – стрелката сочи нагоре. 

  -ilasUpDown – стрелката сочи нагоре и надолу. 

 

 

4.2  

                                                    Меню properties:    

      

ActiveColor – цвят на светодиода, когато е активен. 
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BackGroundColor – цвят за фон на светодиода. 

 

 

 

 

 

 

BevelStyle – може да приеме три стойности: 

  -ibsNone – светодиодът не е нито вдлъбнат, нито изпъкнал. 

  -ibsLowered – светодиодът е вдлъбнат. 

  -ibsRaised – светодиодът е изпъкнал. 

 

InactiveColor – цвят на светодиода, когато не е активен. 

 

 

 

4.3  

Меню properties:   

  

ActiveColor – цвят на светодиода, когато е активен. 

 

BevelStyle – може да приеме три стойности: 

  -ibsNone – светодиодът не е нито вдлъбнат, нито изпъкнал. 

  -ibsLowered – светодиодът е вдлъбнат. 

  -ibsRaised – светодиодът е изпъкнал. 

 

CenterLabelAlignment – определя как да се разположи текстът във светодиода. 

  iahCenter – текстът е разположен в центъра на светодиода. 

  iahLeft – текстът е разположен в лявата част на светодиода. 

  iahRight – текстът е разположен в дясната част на светодиода. 

CenterLabelEndsMargin – определя отместването отляво и отдясно на текстът във 

светодиода, когато текстът е на наколко реда (за да може текстът да е на няколко реда, трябва 

да се зададе стойност TRUE на характеристиката CenterLabelWordWrap). Отместването се 

измерва в пиксели. 

 

CenterLabelFont – задава шрифт за текста в светодиода. 

 

CenterLabelFontActiveColor – задава цвят на текста в светодиода, когато той е активен. 

 

CenterLabelFontInactiveColor – задава цвят на текста в светодиода, когато той не е активен. 

 

CenterLabelText – текстът, който ще се изпише в светодиода. 

 

CenterLabelWordWrap – задава дали текстът да бъде пренесен на наколко реда, ако не е 

изцяло видим на един ред. 

 

InactiveColor – цвят на светодиода, когато не е активен. 
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4.4  

Меню properties:    

 

ActiveColor – цвят на светодиода, когато е активен. 

 

BackGroundColor – цвят на фона на светодиода. 

 

BevelStyle – може да приеме три стойности: 

  -ibsNone – светодиодът не е нито вдлъбнат, нито изпъкнал. 

  -ibsLowered – светодиодът е вдлъбнат. 

  -ibsRaised – светодиодът е изпъкнал. 

 

InactiveColor – цвят на светодиода, когато не е активен. 

 

 

 

5. Меню Misc: Това меню педлага електрически елементи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  

Меню properties:    

ArrowsColorOff – промяна на цвета на стрелките в изключено състояние. 

ArrowsColorOn – промяна на цвета на стрелките във включено състояние. 

ArrowsWidth – задаване на дебелината на стрелките. 

BodyBorderColorOff – цвета на рамката на тялото в изключено състояние. 

BodyBorderColorOn – цвета на рамката на тялото във включено състояние. 

BodyBorderWidth – задаване на размер на рамката. 

BodyFillColorOff – цвят на тялото в изключено състояние. 

BodyFillColorOn – цвят на тялото във включено състояние. 

ConnectionsColorOff – задаване на цвета на връзките в изключено състояние.  

ConnectionsColorOn – задаване на цвета на връзките във включено състояние.  

ConnectionsWith – промяна на дебелината на връзките.  

Direction – задаване на ориентация. 

ShowArrowOne – показване/скриване на първата стрелка. 

ShowArrowTwo – показване/скриване на втората стрелка. 

ShowBody – показване/скриване на тялото. 

ShowConnectionOne – показване/скриване на първата връзка. 

ShowConnectionTwo – показване/скриване на втората връзка. 
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5.2  

Меню properties:    

ColorOff – цвят при включено състояние. 

ColorOn – цвят при изключено състояние. 

Direction – посока на ориентацията. 

LineWidth – дебелина на линиите в обекта.  

 

 

5.3  

Меню properties:    

ConnectionsColorOff – цвят на връзките в изключено състояние. 

ConnectionsColorOn - цвят на връзките във включено състояние 

ConnectionsWidth – дебелина на връзките. 

Direction - посока на ориентацията. 

ReactorColorOff – цвета на цялото в изключено състояние. 

ReactorColorOn – цвета на цялото във включено състояние. 

ReactorWidth – дебелина на тялото. 

ShowConnectionsOne – показване/скриване на връзка едно. 

ShowConnectionsTwo – показване/скриване на връзка две. 

 

 

5.4  

Меню properties:    

ColorOff – цвят на целият ключ в изключено състояние. 

ColorOn – цвят на целият ключ във включено състояние. 

ConnectionsWidth – дебелина на възките. 

Direction – ориентация. 

OpenStyle – вид на ключа. 

ShowCircles – показване/скриване на кръговете на връзките. 

ShowConnection1 – показване/скриване на връзка едно. 

ShowConnection2 – показване/скриване на връзка две. 

SwitchWidth – дебелина на ключа. 

 

 

5.5  

Меню properties:    

BorderColor – цвят на таблицата. 

BorderWidth – дебелина на линиите.  

Colums – брой колони. 

Rows – брой редове.  

ShowOuterBorder – показване/скриване на рамката. 

 

5.6  

Меню properties:    

Circle1ColorOff – цвят на първият кръг в изключено състояние. 

Circle1ColorOn – цвят на първият кръг във включено състояние. 

Circle2ColorOff – цвят на вторият кръг в изключено състояние. 

Circle2ColorOn – цвят на вторият кръг във включено състояние. 



 25 

CirclesWidth – дебелина на кръговете. 

ConnectionsWidth – дебелина на връзките. 

Direction – ориентация. 

ShowConnection1 – показване на връзка едно. 

ShowConnection2 – показване на връзка две. 

 

 

5.7  

Меню properties:    

Circle3ColorOff – цвят на трети кръг в изключено състояние. 

Circle3ColorOn – цвят на трети кръг във включено състояние. 

Circles1and2ColorOff – цвят на първи и втори кръг в изключено състояние. 

Circles1and2ColorOn – цвят на първи и втори кръг във включено състояние. 

CirclesWidth – дебелина на кръговете. 

ConnectionsWidth – дебелина на връзките. 

Direction – ориентация.  

ShowConnection1 – показване на връзка едно. 

ShowConnection2 – показване на връзка две. 

 

Полето Script Editor 
Въведение  
 Писането на кода е базирано на Delphi език за програмиране. Полето за писане няма 

оцветяване на операторите или проверка за грешки, затова трябва да се внимава при 

писането му. При изпълнение на скрипт  с правописна грешка е възможно частичното му 

изпълнение. 

 

Синтаксис 

 Един скрипт винаги трябва да съдържа следните команди: 

  unit pp; 
  procedure main; 
  begin 
 {code} 
  end; 
  end.   
За да въздействаме върху елемент изписваме:  
(име на обекта).(настройка):=(стойност); 
 
Примери 
  Ако искаме да променим стойността на AvText:  

AvText2.Value:=2.0; 

  Промяна на надпис: 

  Label3.Caption:=’Hello World!’; 

  Промяна на цвета на фигура:  

Shape5.Color:= #FFFFFFFF; 
  Могат да се използват оператори като IF, CASE, FOR и т.н. със стандартният синтаксис 

за Delphi.   


