
 HMIدر  Historical Trend Graphنحوه انجام تنظیمات برای رسم 

 ھمانند شکل کلیک می کنیم Historical Trend Graphروی گزینھ ی   Samplingشده و با انتخاب   Elementابتدا وارد منوی 

 

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

 



 پنجره ی زیر باز می شود  History Buffer Setupحال با انتخاب 

 

 

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

 



وی یک نمودار رسم حافظھ ی مورد نظر را تعریف می کنیم،توجھ داشتھ باشید کھ اگر بخواھید چند گراف ر Addressدر قسمت 
 شود باید در این قسمت آدرس اولین حافظھ را تعریف کنید.

Data Length .توجھ داشتھ باشید کھ این تعداد باید با تعداد تعداد حافظھ ھایی کھ می خواھید گرافشان رسم شود را تعیین می کند
curve field .در پنجره اصلی برابر باشد 

Sample Number  تعداد نمونھ برداری از مقدار حافظھ برای رسم نمودار را تعیین می کند کھ فاصلھ زمانی این نمونھ برداری ھا
 مشخص می شود. Sample Cycle(ms)با 

 را می زنیم تا تنظیمات ثبت شوند okھم   History buffer setupرا انتخاب کرده و در پنجره  okبعد از انجام این تنظیمات 

ھر کدام از حافظھ ھای کھ می خواھیم گرافشان رسم شود را انتخاب و مقدار گزینھ ی  Detailsنجره اصلی در قسمت حال در پ
Enable   می کنیم.در این قسمت توجھ داشتھ باشید کھ اگر چند نمودار برای رسم تعیین کرده اید باید 1 مربوط بھ آن راStart 

position  یین کنید.ھر کدام را از دیگری متفاوت تع 

 

 



 گراف روی یک نمودار و یک گراف رو نمودار دیگر رسم کنیم 4مثال:می خواھیم 

 تعریف شود  Buffer Idدو  history buffer setupبرای این کار باید در قسمت 

 را ھم برایمان رسم کند D2، D4 ،D7شروع و می خواھیم   D0نمودار اول از فرض کنید آدرس 

را برای ما رسم کند کھ   D7 تا  D0تنظیم کنیم تا بھ ترتیب از  8را روی عدد   Curve field و   Data Lengthبرای این کار باید 
 )رسم نشوند.D1 D3 D5 D6کردن ھر کدام کھ برای رسم احتیاج است انتخاب می کنیم کھ مابقی رجیستر ھا( Enable ما با 

  

 

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

 

 

 



 


