نوع محصول و مدل  -HMI :سری  BوW

ناشر  :شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

عنوان  :ذخیره سازی دیتا های Data Logging in Delta HMI - HMI

مقدمه :
در این فایل آموزشی  ،تنظیمات الزم برای برای ذخیره سازی دیتاهای  HMIدر USBیا
 SDCardتوضیح داده شده است.
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فهرست:
ذخیره سازی دیتا (  ) Data Loggingدر  SDCardیا 3 ......................... ................................ Usb Disk
ذخیره سازی دیتاهای  Historical Data Tableو  Historical Trend Graphدر  SDCardیا Usb ( USB
11.................................... ................................ ................................ ................................ )Disk
تعیین نام فایل ذخیره شده در فلش توسط هر کاربر در  HMIبا ماکرو نویسی 11................... ................................
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ذخیره سازی دیتا (  ) Data Loggingدر  SDCardیا Usb Disk
با استفاده از  Delta HMIمی توان دیتاهای دریافت شده را در یک فلش به صورت فایل  Excelذخیره
سازی کرد.
به این منظور مطابق مراحل زیر عمل کنید :
مرحله اول :
ابتدا از منوی  History Buffer Setup , Optionsرا انتخاب کنید .

مرحله دوم :
با انتخاب گزینه  Addپنجره زیر مشاهده می شود که در آن پس از وارد نمودن آدرس بافر باید محل
ذخیره سازی اطالعات را به صورت  Usb Diskیا  SDcardمشخص کنید  .در ادامه به طور کامل
توضیح داده شده است .
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در این قسمت آدرس بافر مورد نظر را وارد کنید.
به طور مثال D0
کلیه تنظیمات

در این پنجره می توانید آدرس متغییر مورد نظر (بافر)  ،محل ذخیره سازی فایل  ، CSVنام فایل و  ...را
مشخص کنید.
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( )1آدرس اولین رجیستر از بافر ( به طور مثال ) D0
( )2طول دیتا  ) Data Length ( ،می تواند حداکثر  30رجیستر باشد) D0~D29 ( .
با انتخاب  30می توان برای  D0~D29گراف رسم کرده و دیتای آن ها را نیز در فلش ذخیره
کرد.
( )3تعداد دفعات نمونه برداری از متغیر
( )4تعیین نوع تریگر نمونه بر داری  :برحسب زمان یا PLC
( )5سیکل زمانی نمونه برداری ()ms

( )6گزینه ی  None-Volatileرا فعال کنید تا بتوانید محل ذخیره سازی داده ها را از  HMIبه
 USBیا  SDcardتغییر دهید .
( )7محل ذخیره سازی دیتا را به  )Usb Disk( USBیا به  SDcardتغییر دهید.
( )8برای دریافت فایل  Export CSV Fileباید این گزینه را فعال کنید.
( )9با کلیک روی گزینه  Field Nameپنجره ی زیر باز می شود ،در این پنجره فرمت دیتا اعم از
صحیح  ,اعشاری و ...را تعیین کنید .
مهم  :در بخش  Data Start Positionتنظیمات زیر را انجام دهید :
مثال اگر طول دیتا (  ) Data lengthرا  33و آدرس رجیستر شروع را  D0قرار دهید ،
برای ذخیره مقادیر رجیستر های  D0تا  D29در فایل  , CSVباید  Data Start Positionرا به
ترتیب از  0تا  29تنظیم کنید.
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( )13در قسمت  Save as Singleنام فایل ذخیره شده در فلش را انتخاب کنید .
( )11در صورت لزوم می توانید  Triggerذخیره سازی اطالعات در فلش را  PLCدر نظر بگیرید.
( )12با زدن تیک در قسمت  , Stamp time and dateدیتا ها همراه با زمان و تاریخ در فلش
ذخیره می شوند .
( )13با انتخاب گزینه  save as multiبا هر بار فرمان سیو شدن دیتا در فلش  ,یک فایل  excelبا
همان ساعت و تاریخ در فلش ذخیره می شود .
به طور مثال می توانید یک کلید  setبا آدرس  $0.0در نظر گرفته و با هر بار فشردن این کلید
یک فایل  excelبا زمان و تاریخ فشردن کلید در فلش ذخیره می شود .
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مرحله سوم :
بعد از انجام تنظیمات ،از کلید  Remove Storageاز نوارابزار  Buttonاستفاده کنید ( .جهت
توقف ذخیره سازی اطالعات و دریافت فایل ) CSV
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بعد از دانلود برنامه در  ،HMIدو فایل  H.hadو  H0001.datدر حافظه جانبی برای ذخیره داده ها
ساخته و اطالعات در حافظه جانبی ذخیره خواهد شد.
HMI\HMI-000\CSV\filename.CSV.

با لمس کلید  remove storageتوسط کاربر پیام زیر نمایش داده شده و کاربر می تواند فلش را از
 HMIجدا کند .
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نکات :
 .Aدر  History Buffer Setupمی توانیم حداکثر  12بافر  Addکنیم  ،که هر بافرمی تواند
حداکثر شامل  33رجیستر باشد ( ( )Data Lengthبه طور مثال ) D0~D29
 .Bاگر دو آدرس غیر پشت سر هم ( مثال  D0و  ) D100یا از دو دستگاه متفاوت یا Type

 Deviceمتفاوت ( Dو  ($داشتید  ،باید از دو بافر متفاوت استفاده کنید.
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ذخیره سازی دیتاهای  Historical Data Tableو Historical Trend
 Graphدر  SDCardیا )Usb Disk( USB
مرحله اول :
ابتدا از منوی  Elementوارد گزینه  Samplingشده و گزینه  Historical Data Tableرا برای
نمایش داده ها به صورت جدول و یا گزینه  Historical Trend Graphرا برای نمایش دیتا ها به
صورت نمودار در  ، HMIانتخاب کنید :

مرحله دوم  :با انتخاب  Historical Trend Graphو رسم آن  ,دوبار روی آن کلیک کرده  ،پنجره
زیر باز خواهد شد  ،در این پنجره  History Buffer Setupرا انتخاب کنید :
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تعداد گراف های رسم شده در نمودار را انتخاب کنید :

مرحله سوم  :مطابق توضیحاتی که قبال داده شد  ,آدرس رجیستر مورد نظر را وارد کنید و ذخیره اطالعات
در فلش را انتخاب کنید  ,در این مثال رجیستر  ) Data Length=5 ( D0~D4در نظر داریم :
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مرحله چهارم  :برای ترسیم نمودار باید در بخش  Detailsنمایش هر دیتا به صورت گراف را فعال کرده و
 Start Positionرا برای هر رجیستر مشخص کنید .مطابق شکل زیر :
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نکته  :از بین رجیستر های  D0~D4می توان برای هرکدام از آن ها گراف رسم نمود .مثال برای رسم گراف
رجیستر  D0و  Curve , D3شماره  1و  4را  Enableکنید .
نکات :
 .Aدر  History Buffer Setupمی توانیم حداکثر  12بافر  Addکنیم  ،که هر بافرمی تواند
حداکثر شامل  33رجیستر باشد ( ( )Data Lengthبه طور مثال ) D0~D29
 .Bاگر دو آدرس غیر پشت سر هم ( مثال  D0و  ) D100یا از دو دستگاه متفاوت یا Device Type

متفاوت ( Dو  ($داشتید  ،باید از دو بافر متفاوت استفاده کنید و برای هر بافر باید نمودار جداگانه
رسم کنید.

 .Cدر  ، Historical Data Tableدیتا مربوط به هر رجیستر در یک ستون قرار می گیرد که
برای نمایش در صفحه  ، HMIباید در قسمت  Mainو در بخش Data Field number
تعداد رجیستر ها را مشخص کنید  ،همچنین در  Historical Trend Graphبرای نمایش
رجیستر هایی که قرار است در نمودار  HMIرسم شوند  ،باید تعداد رجیستر ها در بخش ، Main
قسمت  Curve Fieldمشخص شوند.
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تعیین نام فایل ذخیره شده در فلش توسط هر کاربر در  HMIبا ماکرو نویسی
 .1برای آنکه بتوانید نام فایل ذخیره شده را برا ی هر کابر تعیین کنید باید ابتدا وارد مسیر زیر شده و
پنجره  Background Macroرا انتخاب کنید ،
Option >> background Macro

 .2پنجره زیر نشان داده خواهد شد ،در این پنجره گزینه  Macro Commandرا انتخاب کنید ،
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،  شویدEXHISTORY  وارد دستورMacro command  در پنجره.3
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 .4دستور  EXHISTORYدر صفحه  Macro Commandبه شکل زیر دیده خواهد شد  ،که
باید مقادیر متغییر های  Var1تا  Var4را مشخص کنید،

()1
()2
()3
()4

( )1متغییر  Var1بصورت  Wordمی باشد .عدد صفر نشان دهنده خطا در ذخیره سازی و عدد1
نشان دهنده موفقیت در ذخیره سازه فایل ها می باشد.
( )2اگر مقدار صفر را به  Var2اختصاص دهیم ،برای تمام بافر ها یک فایل  CSVذخیره می شود،
در غیر اینصورت می توان  IDبافر مورد نظر را وارد کرد تا فایل  CSVتنها برای همان بافر ،
ذخیره شود.
( )3نام فایل  CSVدر این قسمت وارد می شود بنابراین به متغییر  Var3یک رجیستر از نوع
 Double Wordاختصاص می دهیم.
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( )4در این بخش  ،محل ذخیره سازی فایل  CSVرا به صورت  Usb Diskیا  SDcardمشخص
کنید .
برای ذخیره سازی در  Usb Diskمقدار ثابت  2و برای ذخیره سازی در  SDcardمقدار ثابت
 3را وارد نمایید.
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 .5برای وارد کردن نام دلخواه در صفحه  HMIوارد مسیر زیر شده و گزینه Character Entry
را انتخاب کنید  ،سپس دو بار روی آن کلیلک کرده تا وارد صفحه  Propertiesشوید.
Element >> Input >> Character Entry

 .6در قسمت  ، Write Addressآدرسی را که به متغییر  Var3اختصاص داده اید را وارد کنید.
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آدرس Var3

تعداد کاراکتر

 .7در نهایت فایلی با نام مشخصی که وارد کرده اید در فلش ذخیره خواهد شد  ،ذخیره سازی دیتا تا
زمانی که کلید  Remove Storageرا نزنید  ،ادامه خواهد داشت.
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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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