دستور  - SORTمرتب سازی داده ها
هدف برنامه :







درایو دلتا به ازائ پارامترهایی چون جریان خروجی یا فرکانس  ,گشتاور  ,ولتاژ  DCو پارامترهای بسیاردیگری ( متناسب با مدل )
یک یا چند خروجی آنالوگ با ولتاژ (  ) 1-01در اختیار کاربر قرار می دهد تا از آنها در برنامه برای کنترل یا گزارش گیری و اعمال
خواسته استفاده شود .
در این مثال 4ولتاژ از 4درایو ( برحسب فرکانس آن ) توسط  4کانال یک کارت آنالوگ  DVP04AD-Sخوانده می شود  .هم چنین
 4دیتا مربوط به دمای  4محیط مختلف توسط  4کانال یک کارت آنالوگ  DVP 04TC-Sبدست می آید .
با فعال شدن فلگ  , M0ولتاژ دریافت شده از  4کانال به طور صعودی مرتب می شوند  .و با فعال شدن فلگ  , M1دمای دریافت
شده از  4کانال به طور صعودی مرتب می شوند .
نتیجه ی مرتب سازی داده ها به صورت یک جدول نمایش داده می شود .

المان :
المان

عملکرد

المان

عملکرد

M0

با فعال شدن این فلگ دیتاهای ولتاژ مرتب سازی
می شوند .

D208-D211

 4دمای اندازه گیری شده که باید مرتب شود در این رجیسترها
ذخیره می شود .

M1

با فعال شدن این فلگ دیتا های دما مرتب سازی
می شوند .

D220-D231

ولتاژ های مرتب شده در این رجیسترها ذخیره خواهند شد .
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D240-D251

D200-D203

 4کانال کارت آنالوگ که باید مرتب شوند .

D204-D207

 4دیتای ولتاژ اندازه گیری شده که باید مرتب شود در این رجیسترها ذخیره می شود .

دماهای مرتب شده در این رجیسترها ذخیره خواهند شد .

برنامه ی کنترل :
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طرز کار برنامه کنترلی :


در جدول زیرکلیه دیتاهای ولتاژ و دمای اندازه گیری شده و  4کانال از کارت های  DVP04ADو  DVP04TCقبل از
مشاهده می شود  .این دیتا ها در رجیستر  D200به بعد ذخیره شده اند .



با فعال شدن فلگ  M0,دستور  SORTاجرا شده و مقادیر ولتاژ اندازه گیری شده (  ) K2به صورت صعودی مرتب می شوند و در
رجیسترهای  D224به بعد ذخیره می شوند :

مرتب سازی
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همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد مقادیر اندازه گیری شده ی ولتاژ مرتب شده است  ,کم ترین مقدار ولتاژ  5.3ولت و
بیشترین ولتاژ  5.9ولت می باشد .


با فعال شدن فلگ  M1دستور  SORTاجرا شده و مقادیر دمای اندازه گیری شده (  ) K3مرتب می شوند و در رجیسترهای  D248به
بعد ذخیره می شوند :

همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد مقادیر اندازه گیری شده ی دما مرتب شده است  ,کم ترین مقدار دما  4.2درجه سانتیگراد
و بیشترین دما  44درجه سانتیگراد می باشد .
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با فعال شدن فلگ  M10و  M11و فلگ  M1013دستور  Sortاجرا می شود  .فلگ  , M1013فلگ خاص می باشد و هر ثانیه یک
بار روشن خاموش می شود  .بنابراین با استفاده از این فلگ هر ثانیه یک بار دستور  SORTاجرا می گردد .



اپراتور به کمک یک  HMIمی تواند مقادیر مرتب شده و کم ترین و بیشترین مقادیر را مشاهده نماید .



دقت شود کارت های اندازه گیری آنالوگ مقدار را با دقت ˚ 1.0 cنشان می دهد  .به طور مثال در این مثال دمای  4.2درجه به صورت
 42نشان داده می شود .
دستور : sort





با اجرای دستور  SORTدیتاهای بدست آمده از متغیر های مختلف که در شماره رجیستر موجود در  Sبه بعد ذخیره شده است  ,به
صورت جدول  m1 ( m1×m2سطر و  m2ستون ) درشماره رجیستر موجود در  Dبه بعد ذخیره می شود .
مثال با اجرای دستور  SORT D200 K4 K3 D220 K2دیتاهای موجود در ستون دوم مرتب می شوند .
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