ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑرای رﺳم  Historical Trend Graphدر HMI
اﺑﺗدا وارد ﻣﻧوی  Elementﺷده و ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب  Samplingروی ﮔزﯾﻧﮫ ی  Historical Trend Graphھﻣﺎﻧﻧد ﺷﮑل ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

ﻧﻣودار را روی ﺻﻔﺣﮫ ﻣورد ﻧظر ﮐﺷﯾده و روی آن دﺑل ﮐﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺻﻔﺣﮫ زﯾر ﺑﺎز ﺷود

ﺣﺎل ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب  History Buffer Setupﭘﻧﺟره ی زﯾر ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود

ﺑرای ﺗﻌرﯾف ﺣﺎﻓظﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻘﺎدﯾرش ﻧﻣودار ﺑﮑﺷﯾم ﮔزﯾرﻧﮫ  Addرا اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

در ﻗﺳﻣت  Addressﺣﺎﻓظﮫ ی ﻣورد ﻧظر را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم،ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﭼﻧد ﮔراف روی ﯾﮏ ﻧﻣودار رﺳم
ﺷود ﺑﺎﯾد در اﯾن ﻗﺳﻣت آدرس اوﻟﯾن ﺣﺎﻓظﮫ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد.
 Data Lengthﺗﻌداد ﺣﺎﻓظﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮔراﻓﺷﺎن رﺳم ﺷود را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌداد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻌداد
 curve fieldدر ﭘﻧﺟره اﺻﻠﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد.
 Sample Numberﺗﻌداد ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری از ﻣﻘدار ﺣﺎﻓظﮫ ﺑرای رﺳم ﻧﻣودار را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری ھﺎ
ﺑﺎ ) Sample Cycle(msﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت  okرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و در ﭘﻧﺟره  History buffer setupھم  okرا ﻣﯽ زﻧﯾم ﺗﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺛﺑت ﺷوﻧد
ﺣﺎل در ﭘﻧﺟره اﺻﻠﯽ در ﻗﺳﻣت  Detailsھر ﮐدام از ﺣﺎﻓظﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮔراﻓﺷﺎن رﺳم ﺷود را اﻧﺗﺧﺎب و ﻣﻘدار ﮔزﯾﻧﮫ ی
 Enableﻣرﺑوط ﺑﮫ آن را  1ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧد ﻧﻣودار ﺑرای رﺳم ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﯾد ﺑﺎﯾد Start
 positionھر ﮐدام را از دﯾﮕری ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

ﻣﺛﺎل:ﻣﯽ ﺧواھﯾم  4ﮔراف روی ﯾﮏ ﻧﻣودار و ﯾﮏ ﮔراف رو ﻧﻣودار دﯾﮕر رﺳم ﮐﻧﯾم
ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد در ﻗﺳﻣت  history buffer setupدو  Buffer Idﺗﻌرﯾف ﺷود
ﻓرض ﮐﻧﯾد آدرس ﻧﻣودار اول از  D0ﺷروع و ﻣﯽ ﺧواھﯾم  D7، D4 ،D2را ھم ﺑراﯾﻣﺎن رﺳم ﮐﻧد
ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد  Data Lengthو  Curve fieldرا روی ﻋدد  8ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب از  D0ﺗﺎ  D7را ﺑرای ﻣﺎ رﺳم ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺑﺎ  Enableﮐردن ھر ﮐدام ﮐﮫ ﺑرای رﺳم اﺣﺗﯾﺎج اﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ رﺟﯾﺳﺗر ھﺎ)(D1 D3 D5 D6رﺳم ﻧﺷوﻧد.

ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣودار ھﺎ از ھم ﺗﻣﯾﯾز داد ﺷوﻧد در ھﻣﯾن ﻗﺳﻣت  Line Colorھر ﮐدام را روی رﻧﮕﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

