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1§
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.00. Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pakari ja sihteeriksi Susanna Blomqvist.

2§
Tarkistetaan edellisten kokouksien pöytäkirjat

	Kohtaan 7 kaivattiin mainintaa projektin ja sovelluksen tilasta. 

Kohdan 5 kysyjä oli Santanen, ei Blomqvist. 
PÄÄTÖS: Ylläolevat muutokset korjattava edelliseen pöytäkirjaan. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3§
Tarkistetaan projektiryhmän ajankäyttövihot

Santanen kyseli projektin tilasta, ja ryhmäläiset ilmoittivat projektin edistyvän kohtuullisen hyvin. Erilliset ”palikat” ovat jo hyvässä vauhdissa. Jotain toiminnallisutta on jo toteutettu. Yhteys StressLogicilta ei vielä toimi, ei myöskään logi tai terminal. 
PÄÄTÖS: Ajankäyttövihot hyväksyttiin.

4§
Sovelluksen demon esittelyä ja tarkastelua. 

Korhonen esitteli sovelluksen demoa, jolla oli mahdollisuus ottaa yhteys StressLogiciin, ja sytyttää Output-ledejä päälle ja pois klikkaamalla niitä käyttöliittymästä. Myös parametri-dialogia oli pienennetty, ja se toimi nyt ei-modaalisesti.  

Blomqvist kysyi vielä parametri-dialogin ja ryhmälle jaetun moottoriparametritiedoston yhtensopivuutta, ts. mikä parametri vastaa mitäkin tekstikenttää dialogissa.  Todettiin, että parametri-dialogista puuttuu kalibrointinopeus ja Manual high speed –kentät. Power –ledi muutetaan vihreäksi.

PÄÄTÖKSET:
	Kaikille moottoreille yhteisille parametreille (Power On, Emergency switch used, Contoller temp. high) pitää luoda oma laatikko, jotta ne erottuvat Inputista ja Outputista. 

Parametri-dialogiin on lisättävä Manual high speed ja calibrointi-nopeus kentät. 
ref-teksti muutetaan calibroinniksi.
Parametridialogeja ei voi avata ääretöntä määrää, vaan jokaiselle moottorille vain yhden. 
Off-nappi oikeassa alareunassa pitää muuttaa käänteiseksi, eli PowerOn-napiksi, jossa palaa vihreä valo, kun virrat on päällä.

5§
Muut esille tulevat asiat

Tässä kohdassa ei tullut päätöksiä.  
Hirvesesge

6§
Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

	Sovittiin, että jossain vaiheessa voidaan pitää palaveri Stresstechin tiloissa, jotta voidaan testata ohjelmaa. Tamminen myös ilmoitti, että hän voi hoitaa testauksen, koska on hyvä, että sen hoitaa joku, joka ei ole tehnyt sovellusta. 

PÄÄTÖKSET:
Ryhmä:
	terminal ja logi toimintaan.

yrittää saada parametridialogin toimimaan. 
KOREASALO JA TAMMINEN:
	katsovat ryhmän tekemää koodia, kun ryhmä laittaa sen sivulle nähtäväksi. 



7§
Sovitaan seuraavan kokouksen aika ja paikka

PÄÄTÖS:  Seuraava kokous pidetään ke 23.4.2003 kello 15:00 Agorassa tilassa AgC223.1.

8§
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00. Pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa http://kotka.it.jyu.fi/serti/

