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7 การสื่อสารกับอุปกรณ/
PLC
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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 7-2

7.1 เมนูการต้ังคา

การเชื่อมตอกับอุปกรณ/PLC หลายเครื่อง

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 7-4)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 7-3)

การยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ/PLC หลายเครื่อง

หากตองการให GP หยุดสแกนหาอุปกรณ/PLC ใหตัง้คาบิต

การสื่อสารเปน OFF

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 7-11)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 7-11)

การเปลี่ยนชนิดของอุปกรณ/PLC

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 7-18)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 7-17)
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7.2 การเชื่อมตอกับอุปกรณ/PLC หลายเครื่อง

7.2.1 ขอมูลเบือ้งตน

GP หน่ึงเครื่องสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ/PLC ไดหลายเครื่องพรอมกันดวยไดรเวอร 4 ไดรเวอร (COM1, 

COM2 และ Ethernet (UDP/TCP))

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ผลิตภัณฑแตละรุนมีสองชนิดดวยกันคือ ชนิด 2 ไดรเวอร และชนิด 4 ไดรเวอร

“1.3 รายการฟงกชันที่ใชไดแยกตามอปุกรณแตละรุน” (หนา 1-5)
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7.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา

ตัวอยาง COM1: PLC ของบริษทั A คือ PLC1 (Omron, CS/CJ Series HOST Link))

COM2: PLC ของบริษัท B คือ PLC2, PLC3, PLC4 (A Series Computer Link ของ Mitsubishi 3 ยูนิต) 

ตั้งคาเพื่อเพิ่ม PLC เหลาน้ี

1 จากเมนู [Project (F)] ใหชี้ไปที่ [System settings (C)] แลวเลือก [Device/PLC Settings หรือคลิก  

หนาจอ [Device/PLC] จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“5.14.2 คําแนะนําในการตั้งคา [New]” (หนา 5-76)
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2 คลิก [Add Device/PLC]

3 เลือกตัวเลือกจากชอง [Maker], [Driver] และ [Port] สําหรับ PLC ที่คุณตองการเพิ่ม

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หามเลือกพอรตที่ PLC เครื่องอ่ืนใชไปแลว หากพอรตมี PLC หลายเครื่อง จะมีรูป  

ปรากฏขึ้นที่ดานขวาของปายชื่อ [Port] ในหนาจอ [Device/PLC]
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4 เมื่อแท็บ [Device/PLC2] ปรากฏขึ้น ใหคลิก [Add Device Button]  แลวเพิ่ม PLC อีกสองเครื่อง

5 ตั้งช่ือของ PLC ที่เพิ่มเขาไปแตละเครื่องดวยอักขระแบบไบตเดี่ยวไมเกิน 20 ตัว

6 คลิก [Device/PLC]   จากนั้นกลองโตตอบ [Individual Display] จะปรากฏขึ้น ใหตั้งคาที่สอดคลองกับ 

PLC น้ันๆ (ภาพตอไปนี้คือกลองโตตอบ [Individual Display] ของ Mitsubishi A Series Computer Link)

7 ตรวจสอบวา PLC เครื่องตางๆ ไดถูกเพิ่มเขาไปเรียบรอยแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ทุกครั้งที่คลิก [Add Device]  จะมีการเพิ่ม PLC หน่ึงเครื่อง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อเพิ่ม [Device Name] ที่ตองการ ใหใชชื่อ PLC ที่ไมซ้ํากัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • การตั้งคาในกลองโตตอบ [Individual Device Settings] จะแตกตางกันไปตามรุนของ PLC 

โปรดตรวจดรูายละเอียดการตั้งคา PLC ไดจาก “คูมืออุปกรณ/PLC สําหรับ GP-Pro EX”
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7.2.3 โครงสราง
๑ วิธกีารเชือ่มตอ PLC หลายเครือ่ง
๒ วธีิการเชื่อมตอโดยตรง

• สามารถเชื่อมตอ PLC หลายเครื่องไดพรอมกัน

(1) เมื่อใชพอรต COM1 และ COM2
ตัวอยาง กําหนดใหพอรต COM 1 ใชไดรเวอรของบริษัท A (การสื่อสารแบบอนุกรม) และพอรต COM2 

ใชไดรเวอรของบริษัท B ให COM2 (การสื่อสารแบบอนุกรม)

(2) เมื่อใชพอรต COM1 และ Ethernet (การสือ่สารแบบ [UDP]/[TCP])

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถกําหนดไดรเวอรที่ตางกันสําหรับพอรต COM แตละพอรตได อยางไรก็ตาม 

พอรต COM แตละพอรตจะมีไดเพียงหนึ่งไดรเวอรเทาน้ัน

• คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่องที่ใชไดรเวอรเดียวกันเขากับพอรต COM แตละพอรตได 

อยางไรก็ตาม จํานวนอุปกรณ/PLC ที่สามารถใชไดจะแตกตางกันไปตามไดรเวอร โปรดดู

จํานวนอุปกรณ/PLC ที่สามารถใชไดที่ “คูมืออุปกรณ/PLC สําหรับ GP-Pro EX”
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ตัวอยางกําหนดใหพอรต COM1 ใชไดรเวอรของบริษัท A (การสื่อสารแบบอนุกรม) และพอรต Ethernet 

ใชไดรเวอรของบริษัท B, C และ D (การสื่อสารแบบ Ethernet)

๒ วธีิการเชื่อมตอโดยตรง +วิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา
• สามารถเชื่อมตออุปกรณ/PLC และโฮสต (พีซี, บอรดไมโครคอมพิวเตอร และอ่ืนๆ) ไดพรอมๆ กัน

(3) เมื่อใชวิธีการเชื่อมตอโดยตรงและวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา
ตัวอยาง PLC ของบริษัท A เชื่อมตอกับพอรต COM1 ดวยวิธีการเชื่อมตอโดยตรง และบอรดไมโครคอมพิวเตอร

เชื่อมตอกับพอรต COM2 ดวยวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • พอรตทั้งหมดสามารถใชไดรเวอรรวมกันไดสูงสุดไมเกิน 4 ไดรเวอร โดยพอรต COM 1 

พอรตสามารถใชได 1 ไดรเวอร สวนอีก 3 ไดรเวอรที่เหลือใชกับพอรต Ethernet หรือใหพอรต 

Ethernet ใชกับ 4 ไดรเวอรโดยไมใชไดรเวอรกับพอรต COM เลย ในตัวอยางดานบนนี้

ไดกําหนดใหพอรต COM1 ใชไดรเวอร 1 ไดรเวอร (PLC ของบริษัท A) ดังน้ันพอรต Ethernet 

จึงสามารถใชไดอีก 3 ไดรเวอร (ของบริษัท B, C และ D)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อใชไดรเวอรการส่ือสารแบบ Ethernet 1 ไดรเวอรเชื่อมตอกับอุปกรณหลายเครื่อง 

จะไมสามารถตั้งคา [UDP] หรือ [TCP] ในไดรเวอรเดียวกันได

• ตวัอยางเชน เมื่อตั้งคา [Device/PLC1] เปน MELSEC A Ethernet [UDP] คุณจะไมสามารถ

ตัง้คา [Device/PLC2] เปน MELSEC A Ethernet [TCP]
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๑ พื้นที่เก็บขอมูลระบบ/พื้นที่ LS สําหรับใชอุปกรณ/PLC หลายเครือ่ง
โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับพื้นที่เก็บขอมูลระบบไดที่ 

“A.1.4.4 ขั้นตอนการจัดสรรพื้นที่เก็บขอมูลระบบของอุปกรณ/PLC” (หนา A-22) 

หรือ “คูมืออุปกรณ/PLC สําหรับ GP-Pro EX”

๒ วธีิการเชื่อมตอโดยตรง
เมื่อเชื่อมตอ PLC หลายเครื่องเขากับ GP จะสามารถเชื่อมตอพื้นที่เก็บขอมูลระบบกับ PLC ไดเพียง

หน่ึงเครื่องเทาน้ัน

ตัวอยาง ในภาพดานลางน้ี GP เชื่อมตอกับ PLC 4 เครื่อง แตสามารถตัง้คา PLC ใหกับพื้นที่เก็บขอมูล

ระบบไดเพียงเครื่องเดียวเทาน้ัน

GP 

COM1 COM2 

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
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PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC4)
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๒ วธีิการเชื่อมตอโดยตรง +วิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา
เมื่อส่ือสารโดยใชวิธีการเชื่อมตอโดยตรงและวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา แตละวิธีจะใชพื้นที่ LS แยกจากกัน 

อยางไรก็ตาม พื้นที่เก็บขอมูลระบบ พื้นที่รีเลยพิเศษ และพื้นที่ LS9000 จะใชงานรวมกัน

ตัวอยางในภาพดานลางน้ี เมื่อเชื่อมตอทั้ง PLC และบอรดไมโครคอมพิวเตอรเขากับ GP GP จะมีพื้นที่ LS 

สําหรับวิธีการเชื่อมตอโดยตรงและพื้นที่ LS สําหรับวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา
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àª×èÍÁâÂ§

ºÍÃ�´
äÁâ¤Ã¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�

โปรดดรูายละเอียดขอมูลตําแหนงไดที่ “A.1 การส่ือสาร” 

(หนา A-2) หรือที่ “คูมืออุปกรณ/PLC สําหรับ 

GP-Pro EX”
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7.3 การยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ/PLC หลายเครือ่ง

7.3.1 ขอมูลเบือ้งตน

หากตองการให GP หยุดสแกนหาอุปกรณ/PLC ใหตัง้คาบิตการสื่อสารเปน OFF

7.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

หากตองการให GP หยุดสแกนหาอุปกรณ/PLC ใหตัง้คาบิตการสื่อสารเปน OFF

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14.1 Bit Switch” (หนา 11-41)
“7.5 คําแนะนําในการตั้งคา” (หนา 7-28)

• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

GP 

COM1 COM2 

LS955000:ON 

¡ÒÃÊá¡¹ PLC
¢Í§ºÃÔÉÑ· A ¨ÐËÂØ´Å§

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC3)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC4)

GP 

COM1 COM2 

LS955000:ON 

¡ÒÃÊá¡¹ PLC
¢Í§ºÃÔÉÑ· A ¨ÐËÂØ´Å§

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC3)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC4)
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๑ การสิ้นสุดการสื่อสาร
สรางสวิตชแตะสําหรับกลับสถานะการเปด/ปดของตําแหนงบิตที่ควบคุมการสแกนการสื่อสารของอุปกรณ/PLC 

แตละเครื่อง

1 ที่เมนู [Parts (P)] ใหชี้ไปที่ [Switch Lamp] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  เพื่อวาง

ไฟสัญญาณบนหนาจอ

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบการตั้งคาจะเปดขึ้น

3 เลือกรูปรางสวิตชจาก [Select Shape]

4 กําหนดตําแหนง (เชน LS955000) เพื่อควบคุมการเร่ิมตน/ส้ินสุดการสแกนการสื่อสารใน [Bit Address] 

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือก [Device/PLC] เปน [#INTERNAL] และเลือก
อุปกรณเปน “LS” ปอนตําแหนงเปน “955000” 
แลวกดปุม “Ent”
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5 เลือก [Bit Invert] จาก [Bit Action]

6 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ใชตําแหนงอุปกรณภายใน LS9550 - LS9557 เพื่อควบคุมการเริ่มตน/ส้ินสุด

ของการสแกนการสื่อสาร

ตวัอยางเชน 

คุณสามารถใชพื้นที่ LS9550 ควบคุมการสแกนการสื่อสารของไดรเวอร 1 ไดถึง 16 เครื่อง

[LS9550]

บติ 0: เปด/ปดการสแกน PLC 1 ของไดรเวอร 1

การเปดบิต 0 จะหยุดการสแกนอุปกรณ/PLC เครือ่งแรกที่ควบคุมโดยไดรเวอร 1 ปดบติ 0 

เพื่อกลับมาทําการสแกนอีกครั้ง

• คุณไมสามารถหยุดการสแกนการสื่อสารของอุปกรณที่มีการระบุตําแหนงเร่ิมตนของพื้นที่ระบบ

ไวได แตหากคุณไมไดใชพื้นที่เก็บขอมูลระบบ คุณสามารถหยุดการสแกนการสื่อสารนั้นได

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒ System Area Settings” (หนา 5-133) 
• ถาคุณกําหนด [System Area Start Address] เปนอุปกรณ 32 บิต คุณจะสามารถตั้งคา

พื้นที่ LS เปน 32 บิตได อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชไดเฉพาะ 16 บิตลางเพื่อควบคุม

การสแกนการสื่อสารเทาน้ัน

• เมื่อปดการสแกนการสื่อสาร ขอมูลของอุปกรณ/PLC ที่แสดงจะยังคงอยู อยางไรก็ตาม 

หากคุณเปลี่ยนหนาจอแลวกลับมาแสดงหนาจอน้ันอีกครั้ง ขอมูลของอุปกรณ/PLC น้ัน

จะไมปรากฏขึ้น

LS9550 
LS9551 
LS9552 
LS9553 
LS9554 
LS9555 
LS9556 
LS9557 
LS9558 
LS9559 

¾×é¹·Õè LS

à¤Ã×èÍ§ 1 ¶Ö§ 16 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 1

à¤Ã×èÍ§ 17 ¶Ö§ 32 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 1

à¤Ã×èÍ§ 1 ¶Ö§ 16 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 2

à¤Ã×èÍ§ 17 ¶Ö§ 32 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 2

à¤Ã×èÍ§ 1 ¶Ö§ 16 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 3

à¤Ã×èÍ§ 17 ¶Ö§ 32 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 3

à¤Ã×èÍ§ 1 ¶Ö§ 16 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 4

à¤Ã×èÍ§ 17 ¶Ö§ 32 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 4

ÊÓÃÍ§äÇŒ

ÊÓÃÍ§äÇŒ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 
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๑ การยืนยันสถานะการสื่อสาร
สรางไฟสัญญาณเพ่ือใหทราบเมื่อการสแกนการสื่อสารเริ่มทํางาน

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ไปที่ [Switch Lamp] แลวเลือก [Lamp] หรือคลิก  เพื่อวางไฟสัญญาณบนหนาจอ

2 ดับเบิลคลิกที่พารทไฟสัญญาณที่วางไว กลองโตตอบการตั้งคาจะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางของไฟสัญญาณใน [Select Shape]

4 กําหนดตําแหนงบิตสําหรับรับทราบสถานะของการสแกนการสื่อสารโดยเฉพาะใน [Bit Address] 

(เชน LS956000)

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือก [Device/PLC] เปน [#INTERNAL] และเลือก
อุปกรณเปน “LS” ปอนตําแหนงเปน “956000” 
แลวกดปุม “Ent”
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ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ใชตําแหนงอุปกรณภายใน LS9560 - LS9567 เพื่อรับทราบการดําเนินการหรือการสิ้นสุด

ของการสแกนการสื่อสาร

ตวัอยางเชน

คุณสามารถใชพื้นที่ LS9560 รับทราบการสแกนการสื่อสารของไดรเวอร 1 ไดถึง 16 เครื่อง

• [LS9560]

บติ 0: ปดเมื่อไดรเวอร I/O ตัวแรกกําลังสแกน เปด เมื่อการสแกนหยุดลง

• ถาคุณกําหนด [System Area Start Address] เปนอุปกรณ 32 บิต คุณจะสามารถตั้งคา

พื้นที่ LS เปน 32 บิตได อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชไดเฉพาะ 16 บิตลางเพื่อรับทราบ

การดําเนินการของการสแกนการสื่อสารเทาน้ัน

LS9560 
LS9561 
LS9562 
LS9563 
LS9564 
LS9565 
LS9566 
LS9567 
LS9568 
LS9569 

¾×é¹·Õè LS
à¤Ã×èÍ§ 1 ¶Ö§ 16 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 1
à¤Ã×èÍ§ 17 ¶Ö§ 32 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 1
à¤Ã×èÍ§ 1 ¶Ö§ 16 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 2
à¤Ã×èÍ§ 17 ¶Ö§ 32 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 2
à¤Ã×èÍ§ 1 ¶Ö§ 16 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 3
à¤Ã×èÍ§ 17 ¶Ö§ 32 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 3
à¤Ã×èÍ§ 1 ¶Ö§ 16 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 4
à¤Ã×èÍ§ 17 ¶Ö§ 32 ¢Í§ä´ÃàÇÍÃ� 4

ÊÓÃÍ§äÇŒ
ÊÓÃÍ§äÇŒ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 
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5 คลิกแท็บ [Color] และกําหนดสีไฟสัญญาณ ตัง้คา [Display Color], [Pattern] และ [Border Color] 

ของทั้งกรณีที่ตั้งคา [Select State] เปน ON หรือ OFF

6 คลิกแท็บ [Label] แลวตั้งคาปายชื่อที่จะแสดงไวที่ดานบนสุดของพารทไฟสัญญาณ ระบุแบบอักษรและขนาด 

ปอนขอความที่จะแสดงในฟลดส่ีเหล่ียมผืนผา แลวคลิก [OK]
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7.4 การเปลี่ยนชนิดของอุปกรณ/PLC

7.4.1 ขอมูลเบือ้งตน

เมื่อเปลี่ยนชนิดของ PLC คุณจะสามารถแกไขตําแหนงของ PLC หลายๆ เครื่องพรอมกันไดในคราวเดียว

การแปลงตําแหนงเมื่อเปลี่ยนรุนของอุปกรณ/PLC มีดวยกันสองวิธีคือ: การแปลงชนิด PLC 

โดยไมมีการกําหนดชวงการแปลงตําแหนง หรือการแปลงชนิด PLC โดยมีการกําหนดชวงการแปลงตําแหนง

GP 

COM1 COM2 D100 
D200 

D100 
D200 

D100 
D200 

GP 

COM1 COM2 W200 
W300 

W200 
W300 

W200 
W300 

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC3)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC4)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C
(PLC3)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C
(PLC4)

อุปกรณ/PLC จะเปล่ียนแปลงแลว...

เปล่ียนอุปกรณ/PLC 
แลวตําแหนงท้ังหมด
จะถูกแปลงในคราวเดียว
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7.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา
๑ การแปลงชนดิ PLC โดยไมมีการกําหนดชวงการแปลงตําแหนง

เปลี่ยนชนิดอุปกรณโดยไมระบุรูปแบบการแปลงตําแหนงในขณะที่ทําการแปลง

ตัวอยางเชน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“7.5.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Change Device/PLC]” (หนา 7-28)

COM1: PLC ของบริษัท A คือ PLC1 (เชน Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: PLC ของบริษัท B คือ PLC2, PLC3, PLC4 (เชน A Series Computer Link ของ Mitsubishi 3 ยูนิต)

COM1: PLC ของบริษัท A คือ PLC1 (เชน Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: PLC บริษัท C 3 ยูนิต (เชน Computer Link SIO ของ Yokogawa Electric Corp. 3 ยูนิต)

การแปลงอุปกรณ
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ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมมีรหัสอุปกรณที่ปลายทางการแปลง อาจแสดงตําแหนงไดไมถูกตอง หลังจาก

แปลงอุปกรณ/PLC แลว โปรดยืนยนัตําแหนงอุปกรณทั้งหมดที่ใชในโปรเจคอีกครั้ง 

แลวแกไขตําแหนงที่เก่ียวของใหถูกตอง

GP 

COM1 COM2 D100 
D200 

D100 
D200 

D100 
D200 

GP 

COM1 COM2 D200 
D300 

D200 
D300 

D200 
D300 

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A 
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B 
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B 
(PLC3)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B 
(PLC4)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A 
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C 
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C 
(PLC3)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C 
(PLC4)

อุปกรณ/PLC 
จะเปลี่ยนแปลงแลว...

เปล่ียนอุปกรณ/PLC ไปพรอมกัน
โดยไมกําหนดชวงการแปลงตําแหนง 
ตําแหนงท้ังหมดจะถูกแปลง
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1 จากเมนู [Project (F)] เลือก [System Settings (C)] หรือคลิก  แลวคลิก [Device/PLC] ในหนาตาง 

System Settings หนาจอ [Device/PLC] ดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

2 คลิกที่แท็บ [Device/PLC2] แลวคลิก [Change Device/PLC]
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3 เมื่อกลองโตตอบ [Change Device/PLC] ปรากฏขึ้น ใหตั้งคา [Maker] และ [Series] ของอุปกรณ/PLC 

ที่คุณตองการเปลี่ยน

4 คลิก [Change]
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5 ขอความตอไปนี้จะปรากฏขึน้ คลิก [OK] การตัง้คาก็จะเสร็จสมบรูณ

๑ การเปลี่ยนชนดิของอุปกรณโดยใชรูปแบบการแปลงตําแหนง
เปลี่ยนชนิดของอุปกรณดวยการระบุรูปแบบการแปลงตําแหนง กําหนดชวงของตําแหนงเดิม และตําแหนง

เร่ิมตนของอุปกรณ/PLC ปลายทาง

ตัวอยางเชน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ/PLC โดยการคลิกที่ปุม [Change] ในกลองโตตอบ [Change 

Device/PLC] ระบบอาจแสดงรูปแบบการแปลงตําแหนงไมถูกตองหากไมมีรหัสอุปกรณ

ที่ปลายทาง ยืนยันตําแหนงอุปกรณทั้งหมดที่ใชในโปรเจคและแกไขตําแหนงที่เก่ียวของ

ใหถูกตอง

• หลังจากแปลงอุปกรณ/PLC แลว พารทตางๆ, D-Script, การแจงเตือน และอ่ืนๆ 

จะตองไดรับการตัง้คาตําแหนงอุปกรณอีกครั้ง บันทึกหนาจอตางๆ ที่ใชสวิตชพิเศษที่ตั้งคา

เปน [Screen Change]

• หากใชไดรเวอรการสื่อสารแบบ Ethernet เมื่อแปลงอุปกรณ/PLC หลายเครื่อง 

คุณจะไมสามารถตั้งคา [UDP] และ [TCP] ในไดรเวอรเดียวกันได

• ตวัอยางเชน เมื่อตั้งคา [Device/PLC 1] เปน MELSEC A Ethernet [UDP] 

คุณจะไมสามารถตั้งคา [Device/PLC 2] เปน MELSEC A Ethernet [TCP] ไดอีก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“7.5.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Change Device/PLC]” (หนา 7-28)
“7.5.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Address Conversion Method Specification]” (หนา 7-29)

COM1: PLC ของบริษัท A คือ PLC1 (เชน Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: PLC ของบริษัท B คือ PLC2, PLC3, PLC4 (เชน A Series Computer Link ของ Mitsubishi 3 ยูนิต)

COM1: PLC ของบริษัท A คือ PLC1 (เชน Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: PLC บริษัท C 3 ยูนิต (เชน Computer Link SIO ของ Yokogawa Electric Corp. 3 ยูนิต)

การแปลงอุปกรณ
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1 จากเมนู [Project (F)] ชี้ไปที่ [System settings (C)] แลวเลือก [Device/PLC Settings หรือคลิก  

หนาจอ [Device/PLC] จะปรากฏขึ้น

GP 

COM1 COM2 D100 
D200 

D100 
D200 

D100 
D200 

GP 

COM1 COM2 W200 
W300 

W200 
W300 

W200 
W300 

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· A
(PLC1)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC3)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· B
(PLC4)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C
(PLC2)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C
(PLC3)

PLC ¢Í§ºÃÔÉÑ· C
(PLC4)

อุปกรณ/PLC 
จะเปลี่ยนแปลงแลว...

เปล่ียนอุปกรณ/PLC เพื่อกําหนด
ชวงการแปลงตําแหนงและแปลงตําแหนง
ท้ังหมดไปพรอมกัน
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2 คลิกแท็บ [Device/PLC 2] แลวคลิก [Change Device/PLC]

3 เมื่อกลองโตตอบ [Change Device/PLC] ปรากฏขึ้น ใหตั้งคา [Maker] และ [Series] ของอุปกรณ/PLC 

ที่คุณตองการเปลี่ยน
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4 คลิก [Change Specifying Address Conversion]

5 เมื่อกลองโตตอบ [Address Conversion Method Specification] ปรากฏขึ้น ใหคลิก [Add]
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6 เมื่อกลองโตตอบ [Register Address Conversion Pattern] ปรากฏขึ้น ใหตั้งคา [Address Type], ตําแหนง [Start] 

และ [End] กอนการแปลง (Before Conversion) และตําแหนง [Start] หลังการแปลง (After Conversion)

7 คลิก [Register]
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8 เมื่อกลองโตตอบ [Address Conversion Method Specification] ปรากฏขึ้น และรูปแบบการแปลงถูกเพิ่มเขาไปแลว 

ใหคลิก [Convert]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หลังจากแปลงอุปกรณ/PLC แลว พารทตางๆ, D-Script, การแจงเตือน และอ่ืนๆ 

จะตองไดรับการตัง้คาตําแหนงอุปกรณอีกครั้ง นอกจากนี้ โปรดบันทึกหนาจอตางๆ 

ที่ใชสวิตชพิเศษที่ตัง้คาเปน [Screen Change] ดวย

• หากใชไดรเวอรการสื่อสารแบบ Ethernet เมื่อแปลงอุปกรณ/PLC หลายเครื่อง 

คุณจะไมสามารถตั้งคา [UDP] และ [TCP] ในไดรเวอรเดียวกันได

• ตวัอยางเชน เมื่อตั้งคา [Device/PLC 1] เปน MELSEC A Ethernet [UDP] 

คุณจะไมสามารถตั้งคา [Device/PLC 2] เปน MELSEC A Ethernet [TCP] ไดอีก
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7.5 คําแนะนําในการตั้งคา

7.5.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Change Device/PLC]
ในหนา [Device/PLC] ใหคลิก [Change Device/PLC] จะปรากฏกลองโตตอบดังตอไปนี้ เลือกรุนของ

อุปกรณ/PLC ที่ตองการเปล่ียน

การตั้งคา คําอธิบาย

Cu
rre

nt 
Se

ttin
gs

Maker แสดงผูผลิตอุปกรณ/PLC ที่เลือกใชอยูในขณะนี้

Series แสดงรุนของ PLC ที่เลือกใชอยูในขณะนี้

Number of Device/PLCs แสดงจํานวนอุปกรณที่เชื่อมตอของ PLC ที่เลอืกใชอยูในขณะนี้

Port แสดงพอรตเชื่อมตอของอุปกรณ/PLC ที่เลือกใชอยูในขณะนี้

Se
ttin

gs
 af

ter
 C

on
ve

rsi
on Maker ตัง้คาผูผลิตของ PLC ใหม

Series ตัง้คารุนของ PLC ใหม

Allowable Number of 
Devices/PLCs

แสดงจํานวนอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอกับ PLC ใหมได

Port เลือกพอรตเชื่อมตอสําหรับ PLC ใหม จาก [COM1], [COM2], [Ethernet (UDP)] หรือ 

[Ethernet (TCP)]

Refer to the manual of this 
Device/PLC

แสดงหนาของอุปกรณ/PLC ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน “คูมืออปุกรณ/PLC สําหรับ GP-Pro EX”

Go to Device/PLC Manual แสดงหนาแรกสดุของ “คูมืออุปกรณ/PLC สําหรับ GP-Pro EX”

ตอ
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7.5.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Address Conversion Method Specification]
ที่กลองโตตอบ [Change Device/PLC] ใหคลิก [Change Specifying Address Conversion] กลองโตตอบ

ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ทั้งน้ี คุณสามารถระบุชวงการแปลงตําแหนงเมื่อเปลี่ยนรุนของอุปกรณ/PLC ได

Change เปลี่ยนรุนอุปกรณโดยไมระบุรูปแบบการแปลงตําแหนง

ËÁÒÂàËµØ

• เนื่องจากไมไดระบุรูปแบบการแปลงตําแหนงไว หากไมมีรหสัตําแหนงดงักลาวทีป่ลายทาง 

อาจทําใหการแสดงตําแหนงไมถูกตอง

Change Specifying Address 
Conversion

เปลี่ยนรุนของอปุกรณโดยระบรุูปแบบการแปลงตําแหนง กําหนดชวงของตําแหนงเดมิ 

และตําแหนงเริ่มตนของอุปกรณ/PLC ปลายทาง

Cancel ยกเลกิการตั้งคาของอุปกรณ/PLC ใหม

การต้ังคา คําอธิบาย
Before Change แสดงผูผลติและรุนของ PLC เดมิ

After Change แสดงผูผลติและรุนของ PLC ใหม

Type แสดง [Word] หรือ [Bit] ขึน้อยูกับวาตําแหนงการแปลงเปนชนิดใด

Start Before 
Conversion

แสดงคาเริ่มตนของตําแหนงอุปกรณที่ใชกอนแปลงตําแหนง

End Before 
Conversion

แสดงคาสิ้นสุดของตําแหนงอุปกรณที่ใชหลังจากแปลงตําแหนง

Start After 
Conversion

แสดงคาเริ่มตนของตําแหนงอุปกรณที่ใชหลังจากแปลงตําแหนง

ตอ
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Add/Edit เพิ่ม/แกไขการตั้งคาใหมของรูปแบบการแปลงตําแหนง กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึน้

Address Type เลือกชนิดของตําแหนงการแปลงระหวาง [Bit] หรือ [Word]

Before 
Conversion

แสดงผูผลติและรุนของ PLC เดมิ

Start กําหนด PLC ตนทางและตําแหนงเริ่มตน

End กําหนด PLC ตนทางและตําแหนงสิ้นสุด

After Conversion แสดงผูผลติและรุนของ PLC ใหม

Start กําหนด PLC ปลายทางและตําแหนงเริ่มตน

Delete ลบรูปแบบการแปลงตําแหนง

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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Export/Import อาน (นําเขา) หรือสง (สงออก) ขอมูลของรูปแบบการแปลงตําแหนง

(1) นําเขา
คุณสามารถใชไฟลรูปแบบ CSV ทีบ่ันทึกไวกอนหนานี้ สรางไฟลรูปแบบการแปลงตําแหนงได 

(โปรดดู (2)) และสามารถใชไฟลรูปแบบการแปลงตําแหนงในโปรเจคอื่นไดโดยการนําเขามา

• คลิก [Import] แลวกลองโตตอบ [Open File] ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกตําแหนงและชื่อไฟล 

แลวคลิก [Open] ไฟลจะถูกนําเขามา

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อทําการนําเขาไฟล CSV ตองแนใจวาไฟลนั้นมีรูปแบบตรงกับรูปแบบการแปลงตําแหนง 

หากรูปแบบไมตรงกัน จะไมสามารถนําเขาไฟลได

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

D100 D200 W100 

D300 D400 W300 

... 

... 

... 

ä¿Å� CSV

(1) ¹Óà¢ŒÒ

(2) Ê‹§ÍÍ¡

μÓáË¹‹§àÃÔèÁ
μŒ¹¡‹Í¹á»Å§

μÓáË¹‹§ÊÔé¹ÊØ´
¡‹Í¹á»Å§

μÓáË¹‹§àÃÔèÁ
μŒ¹ËÅÑ§á»Å§

D100 D200 W100 

D300 D400 W300 

... 

... 

... 

¨Ò¡ÃÐººÍ×è¹
ËÃ×Í Microsoft Excel F.D. F.D. 

μÓáË¹‹§àÃÔèÁ
μŒ¹¡‹Í¹á»Å§

μÓáË¹‹§ÊÔé¹ÊØ´
¡‹Í¹á»Å§

μÓáË¹‹§àÃÔèÁ
μŒ¹ËÅÑ§á»Å§

ä¿Å�
ÃÙ»áºº
CSV
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Export/Import (2) สงออก
คุณสามารถสงออกรูปแบบการแปลงตําแหนงที่ไดลงทะเบียนไวไปยังแอ็พพลเิคชันอื่นๆ 

ไดโดยบนัทกึในรูปแบบไฟล CSV 

ไฟลที่บันทึกไวนี้สามารถแกไขไดใน Microsoft Excel หรือซอฟตแวรสเปรดชีทอื่นๆ

• คลิกที ่[Export] แลวกลองโตตอบ [Save As] ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น เลอืกตําแหนงและช่ือไฟล 

แลวคลิก [Save] ไฟลจะถูกสงออกไป

ËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคานี้สามารถใชไดเมื่อมีรูปแบบการแปลงตําแหนงหลายรูปแบบ

• คุณสามารถแกไขไฟล CSV ที่สงออกไปไดในโปรแกรมสเปรดชีท เชน Microsoft Excel

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

D100 D200 W100 

D300 D400 W300 

... 

... 

... 

F.D. F.D. 

μÓáË¹‹§àÃÔèÁ
μŒ¹¡‹Í¹á»Å§

μÓáË¹‹§ÊÔé¹ÊØ´
¡‹Í¹á»Å§

μÓáË¹‹§àÃÔèÁ
μŒ¹ËÅÑ§á»Å§

á¡Œä¢ã¹ Microsoft Excel 
ËÃ×ÍãªŒã¹ÃÐººÍ×è¹

ä¿Å�
ÃÙ»áºº
CSV
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Export/Import • ตัวอยางเอาตพุตของไฟล CSV
รูปแบบของขอมูล CSV ที่สงออกจะแสดงไวดังนี้

รูปแบบการแปลงตําแหนงกอนสงออก

ไฟล CSV ที่สรางขึ้นโดยการสงออกไฟลที่กลาวถึงขางตน

การต้ังคา คําอธิบาย

รายการรูปแบบ ............................................................... ช่ือเฉพาะ*1

*1 ขอความพิเศษที่ใชระบุไฟล CSV ของรูปแบบการแปลงตําแหนง

OMR_CSIO ............................................................... ไดรเวอรที่ถูกแปลง

MIT_ACPU ............................................................... ไดรเวอรที่แปลงแลว

0,[PLC1]DM0200,[PLC1]DM0300,[PLC1]D0100

[ ชนิด], [ช่ืออุปกรณ/PLC] ตําแหนงเริ่มตนที่ถูกแปลง, [ช่ืออปุกรณ/PLC] ตําแหนงสุดทาย
ที่ถูกแปลง, [ช่ืออุปกรณ/PLC] ตําแหนงเริ่มตนที่แปลงแลว*2

*2 [Word Address]ÅF0, [Bit Address]ÅF1

0,[PLC1]DM0300,[PLC1]DM0400,[PLC1]D0200

[ชนิด] *2 , [ช่ืออุปกรณ/PLC] ตําแหนงเริ่มตนที่ถูกแปลง, [ช่ืออุปกรณ/PLC] ตําแหนงสุดทา
ยที่ถูกแปลง, [ช่ืออุปกรณ/PLC] ตําแหนงเริ่มตนที่แปลงแลว

1,[PLC1]TIM0100,[PLC1]TIM0300,[PLC1]TS0200

[ชนิด] *2 , [ช่ืออุปกรณ/PLC] ตําแหนงเริ่มตนที่ถูกแปลง, [ช่ืออุปกรณ/PLC] ตําแหนงสุดทาย
ที่ถูกแปลง, [ช่ืออุปกรณ/PLC] ตําแหนงเริ่มตนที่แปลงแลว

เมือ่แสดงไฟล CSV ดังกลาวในรูปแบบตาราง จะมีลักษณะดังนี้ 

ÃÒÂ¡ÒÃÃÙ»áºº
OMR_CSIO 
MIT_ACPU 

0 [PLC1]DM0200 [PLC1]DM0300 [PLC1]D0100 
0 [PLC1]DM0300 [PLC1]DM0400 [PLC1]D0200 
1 [PLC1]TIM0100 [PLC1]TIM0300 [PLC1]TS0200 

ª¹Ô´

ä´ÃàÇÍÃ�·Õè¶Ù¡á»Å§

ä´ÃàÇÍÃ�·Õèá»Å§áÅŒÇ

ª×èÍÍØ»¡Ã³�/PLC
μÓáË¹‹§àÃÔèÁμŒ¹·Õè

¶Ù¡á»Å§
μÓáË¹‹§ÊØ´·ŒÒÂ·Õè

¶Ù¡á»Å§
μÓáË¹‹§àÃÔèÁμŒ¹·Õè

á»Å§áÅŒÇ
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7.6 ขอจํากัด

• หลังจากแปลงอุปกรณ/PLC แลว พารทตางๆ, D-Script, การแจงเตือน และอ่ืนๆ จะตองไดรับ

การตัง้คาตําแหนงอุปกรณอีกครั้ง นอกจากนี้ โปรดบันทึกหนาจอตางๆ ที่ใชสวิตชพิเศษที่ตั้งคาเปน 

[Screen Change] ดวย

• หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ/PLC โดยการคลิกที่ปุม [Change] ในกลองโตตอบ [Change Device/PLC] 

ระบบอาจแสดงรูปแบบการแปลงตําแหนงไมถูกตองหากไมมีรหัสอุปกรณที่ปลายทาง ยนืยันตําแหนง

อุปกรณทั้งหมดที่ใชในโปรเจคและแกไขตําแหนงที่เก่ียวของใหถูกตอง

• เมื่อใชไดรเวอรที่ส่ือสารกับพอรต Ethernet โดยมีการเชื่อมตอกับหลายเครื่อง จะไมสามารถตั้งคา [UDP] 

หรือ [TCP] ไวในไดรเวอรเดียวกัน

ตัวอยางเชน เมื่อตั้งคา [Device/PLC1] เปน MELSEC A Ethernet [UDP] คุณจะไมสามารถตั้งคา 

[Device/PLC2] เปน MELSEC A Ethernet [TCP]

• เมื่อลบการตัง้คาของ PLC ที่เชื่อมตอไวหลายเครื่อง คุณไมสามารถลบอุปกรณที่มีการเรียกใชตําแหนง

ของอุปกรณน้ันในโปรเจค หากคุณลบการตั้งคา PLC ไมได ใหคลิกที่เมนู [Project] - คําส่ัง [Utility] แลวเปด 

[Cross Reference] คุณจะสามารถตรวจสอบไดวาตําแหนงใดบางที่กําลังใชงานอยู จากนั้น ลบการตั้งคา PLC 

หลังจากแทนที่ตําแหนงที่กําลังใชอยู หรือหลังจากลบตําแหนงที่ไมไดใชเรียบรอยแลว

• คุณไมสามารถหยุดการสแกนการสื่อสารของอุปกรณที่มีการระบุตําแหนงเร่ิมตนของพื้นที่ระบบไวได 

แตหากคุณไมไดใชพื้นที่เก็บขอมูลระบบ คุณสามารถหยดุการสแกนการสื่อสารนั้นได

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒ System Area Settings” (หนา 5-133) 
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