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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-2

13.1 เมนูการต้ังคา

การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดของบิต

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 13-5)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 13-4)

การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดบิตหลายบิต (สูงสุด 5 สถานะ)

ใน GP ไฟสญัญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสถานะเปด/ปด

ของการทํางานของบิตแตละอยางทั้ง 4 อยางของอุปกรณ/PLC 

ดวยสีตางๆ กัน

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 13-9)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 13-8)

การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยบิตหลายบิตในแบบตางๆ (สูงสุด 16 สถานะ)

ใน GP ไฟสญัญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสถานะเปด/ปด 

ของแตละตําแหนงบติของอุปกรณ/PLC ทั้ง 4 ตําแหนงดวยสตีางๆ กัน

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 13-14)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 13-13)
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State 01 á´§ 0 0 0 1
State 02 àËÅ×Í§ 0 0 1 0
State 03 à¢ÕÂÇ 0 0 1 1
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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-3

การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนบิตของตําแหนงเวิรด (การตั้งคาบิต)

ใน GP ไฟสญัญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสีของแตละบติทั้ง 16 บิต

ของตําแหนงเวิรดในอุปกรณ/PLC ดวยสีตางๆ ได

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 13-19)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 13-18)

การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนขอมูลของตําแหนงเวิรด (สูงสุด 16 สถานะ)

เมื่อดขูอมูล “0 ถึง 15” ทีจั่ดเก็บไวในตําแหนงเวิรด จะมีไฟสัญญาณ

หนึ่งดวงแสดงสถานะดวยสีทีแ่ตกตางกนั

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 13-24)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 13-23)
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à»ÅÕèÂ¹ÊÕä Œ́¶Ö§ 16 ÊÕ Ê¶Ò¹Ð ÊÕ·ÕèáÊ´§ D100
 State 00 ¹éÓà§Ô¹ 0
 State 01 á´§ 1
 State 02 àËÅ×Í§ 2
 State 03 à¢ÕÂÇ 3
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การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดของบิต

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-4

13.2 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดของบิต

13.2.1 ขอมูลเบือ้งตน
แสดงสถานะเปด/ปดของการทํางานของบิตของตําแหนง X100 ของอุปกรณ/PLC บน GP

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากตั้งคาการแสดงสถานะเปน [Interlock Feature] หรือ [Delay Feature] จะทําให [Interlock 
Condition Display] มีลําดับความสําคัญสูงสดุ โดย [In-Delay Status Display] มีลําดับความสําคัญ
รองลงมา ดังนัน้ ไฟสัญญาณจงึอาจแสดงผลไมถูกตองตามที่คาดไว คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้
ไดจากกลองโตตอบ [Switch/Lamp] โดยเลือกแท็บ [Switch Common] แลวเลือก [Detail]
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การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดของบิต

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-5

13.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา

แสดงสถานะเปด/ปดของการทํางานของบิตของตําแหนง X100 ของอุปกรณ/PLC บน GP

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Lamp (L)] หรือคลิก  จากแถบเครื่องมือ 

วางพารทลงบนหนาจอ

2 ดับเบิลคลิกไฟสัญญาณที่วางไว กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“13.8 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณ” (หนา 13-30)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)
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การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดของบิต

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-6

3 ใน [Select Shape] ใหเลือกรูปรางของไฟสัญญาณ คลิก [OK]

4 ตั้งคาตําแหนงบิตเพื่อเปด/ปดไฟสัญญาณ (เชน X100) 

5 คลิกแท็บ [Color] ใน [Select State] เลือก ON หรือ OFF แลวกําหนดคา [Display Color], [Pattern] และ 

[Border Color] สําหรับแตละสถานะ

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “X” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดของบิต

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-7

6 คลิกแท็บ [Label] เลือก [Direct Text] หรือ [Text Table] แลวระบุชนิดและขนาดของแบบอักษรสําหรับ

แตละสถานะที่เลือกไว พิมพขอความที่จะแสดง แลวคลิก [OK] 

การตั้งคาน้ีเสร็จสมบูรณแลว 



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดบิตหลายบิต (สูงสุด 5 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-8

13.3 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดบิตหลายบิต (สูงสุด 5 สถานะ)

13.3.1 ขอมูลเบือ้งตน
ในจอแสดงผล ไฟสัญญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสถานะเปด/ปดของการทํางานของบิตแตละอยางทั้ง 4 อยาง

ของอุปกรณ/PLC ดวยสีตางๆ กัน

ในตัวอยางตอไปนี้ จะใชไฟสัญญาณหนึ่งดวงในการแสดงบิตทั้งหมด 4 บติบน GP ไดแก 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเครน (ขวา ซาย และหยดุ) และบิตแจงขอผิดพลาด และสถานะที่ทุกบิตปดลง 

โดยแสดงดวยสีที่แตกตางกัน

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากตั้งคาการแสดงสถานะเปน [Interlock Feature] หรือ [Delay Feature] จะทําให [Interlock 
Condition Display] มีลําดับความสําคัญสูงสดุ โดย [In-Delay Status Display] มีลําดับ
ความสําคัญรองลงมา ดังนั้น ไฟสัญญาณจงึอาจแสดงผลไมถูกตองตามที่คาดไว 
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้ไดจากกลองโตตอบ [Switch/Lamp] โดยเลือกแท็บ [Switch Common] 
แลวเลือก [Detail]

• ตําแหนงบิตสี่ตําแหนงที่ระบุใหไฟสัญญาณดวงหนึ่งสามารถเปนตําแหนงบิตในอุปกรณ/
PLC อ่ืนได

«ŒÒÂ   ËÂØ´   ¢ÇÒ

ä»·Ò§¢ÇÒ X101 à¢ÕÂÇ
ËÂǾ  X102 àËÅ×Í§
ä»·Ò§«ŒÒÂ X103 ¹éÓà§Ô¹
¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´ M100 á´§



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดบิตหลายบิต (สูงสุด 5 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-9

13.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

ในจอแสดงผล ไฟสัญญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสถานะเปด/ปดของการทํางานของบิตแตละอยางทั้ง 4 อยาง

ของอุปกรณ/PLC ดวยสีตางๆ กัน

ในตัวอยางตอไปนี้ จะใชไฟสัญญาณหนึ่งดวงในการแสดงบิตทั้งหมด 4 บติบน GP ไดแก ทิศทางการเคลื่อนที่

ของเครน (ขวา ซาย และหยดุ) และบิตแจงขอผิดพลาด และสถานะที่ทุกบิตปดลง โดยแสดงดวยสีที่แตกตางกัน

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Lamp (L)] หรือคลิก  จากแถบเครื่องมือ 

วางพารทลงบนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“13.8 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณ” (หนา 13-30)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)
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การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดบิตหลายบิต (สูงสุด 5 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-10

2 ดับเบิลคลิกไฟสัญญาณที่วางไว กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

3 ตั้งคา [Number of States] และ [State Switch Condition] หากตัง้คา [Number of States] ดวยคาตั้งแต 3 ขึ้นไป 

คุณจะสามารถตั้งคา [State Switch Condition] ได (เชน [Number of States] 5, [State Switch Condition] 

Change Condition by Bit)



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดบิตหลายบิต (สูงสุด 5 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-11

4 ตั้งคา [Bit Address 1] ในกลองโตตอบ [Input Address] ใหเลือกอุปกรณ/PLC แลวกําหนดตําแหนงอุปกรณ

เปน X101 แลวคลิก [Ent] (เชน X101)

5 นอกจากนี้ ใหตั้งคา [Bit Address 2] ถึง [Bit Address 4] ดังน้ี

(เชน [Bit Address 2] X102, [Bit Address 3] X103, [Bit Address 4] M100)

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • แตละ [State] จะถูกกําหนดเปนสถานะเปด (1)/ปด (0) ของตําแหนงบิตทีเ่ก่ียวของ

• เมื่อมีหลายบิตเปดขึ้นพรอมกัน ไฟสัญญาณจะแสดงโดยเรียงจากนอยไปหามาก เริ่มจาก 
[Bit Address 1] จนถึง [Bit Address 4] โดยตัวเลขยิ่งนอยยิ่งมีลําดับความสําคัญมาก

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “X” แลวปอนตําแหนง
เปน “101” จากนั้นกดปุม “Ent”

สถานะ
คําอธิบาย

Bit Address 4 Bit Address 3 Bit Address 2 Bit Address 1
[State 0] 0 0 0 0
[State 1] 0 0 0 1
[State 2] 0 0 1 0
[State 3] 0 1 0 0
[State 4] 1 0 0 0



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดบิตหลายบิต (สูงสุด 5 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-12

6 ใน [Select Shape] ใหเลือกรูปรางไฟสัญญาณของแตละ [State] 

7 คลิกแท็บ [Color] เลือก [State0] ใน [Select State] และตัง้คา [Display Color] เพื่อกําหนดสีไฟสัญญาณ

สําหรับทั้งหาสถานะ [State 0] คือสถานะที่ตําแหนงที่ระบุไวน้ันมีสถานะเปน “All OFF”

8 ตําแหนงบิต X101 เปดอยู [State 1] คือสถานะที่ตําแหนงบิต X101 ที่ระบุไวน้ันมีสถานะ ON 

9 ใหตั้งคา [Display Color] สําหรับ [State 2] จนถึง [State 4]

10 คลิกแท็บ [Label] เลือก [Direct Text] หรือ [Text Table] แลวระบุชนิดและขนาดของแบบอักษร

สําหรับแตละสถานะที่เลือกไว พิมพขอความที่จะแสดง แลวคลิก [OK] 

การตั้งคาน้ีเสร็จสมบูรณแลว 



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยบิตหลายบิตในแบบตางๆ (สูงสุด 16 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-13

13.4 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยบิตหลายบิตในแบบตางๆ (สูงสุด 16 สถานะ)

13.4.1 ขอมูลเบือ้งตน
ในจอแสดงผล ไฟสัญญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสถานะเปด/ปด ของแตละตําแหนงบิตของอุปกรณ/PLC 

ทั้ง 4 ตําแหนงดวยสีตางๆ กัน สถานะทั้ง 16 สถานะจะแสดงดวยไฟสัญญาณหนึ่งดวงดวยสีที่แตกตางกัน

ในตัวอยางตอไปนี้ ไฟสัญญาณหนึ่งดวงจะแสดงสถานะเปด/ปด 16 สถานะในแบบตางๆ ของตําแหนงบิต 

X101 ถึง X104

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากตั้งคาการแสดงสถานะเปน [Interlock Feature] หรือ [Delay Feature] จะทําให [Interlock 
Condition Display] มีลําดับความสําคัญสูงสดุ โดย [In-Delay Status Display] มีลําดับความสําคัญ
รองลงมา ดังนัน้ ไฟสัญญาณจงึอาจแสดงผลไมถูกตองตามที่คาดไว คุณสามารถตั้งคา
ตัวเลอืกนี้ไดจากกลองโตตอบ [Switch/Lamp] โดยเลือกแท็บ [Switch Common] แลวเลือก 
[Detail]

• ตําแหนงบิตสี่ตําแหนงที่ระบุใหไฟสัญญาณดวงหนึ่งสามารถเปนตําแหนงบิตในอุปกรณ/
PLC อ่ืนได

áÊ´§¼Å Œ́ÇÂÊÕμ‹Ò§æ ¡Ñ¹â´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´àÃÕÂ§ºÔμ
 Ê¶Ò¹Ð ÊÕ·ÕèáÊ´§ X104 X103 X102 X101
 State 00 ¹éÓà§Ô¹ 0 0 0 0
 State 01 á´§ 0 0 0 1
 State 02 àËÅ×Í§ 0 0 1 0
 State 03 à¢ÕÂÇ 0 0 1 1
 . . . . . .
 . . . . . .
 . . . . . .

à»ÅÕèÂ¹ÊÕä´Œ¶Ö§ 16 ÊÕ



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยบิตหลายบิตในแบบตางๆ (สูงสุด 16 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-14

13.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา

ในจอแสดงผล ไฟสัญญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสถานะเปด/ปด ของแตละตําแหนงบิตของอุปกรณ/PLC 

ทั้ง 4 ตําแหนงดวยสีตางๆ กัน สถานะทั้ง 16 สถานะจะแสดงดวยไฟสัญญาณหนึ่งดวงดวยสีที่แตกตางกัน

ในตัวอยางตอไปนี้ ไฟสัญญาณหนึ่งดวงจะแสดงสถานะเปด/ปด 16 สถานะในแบบตางๆ ของตําแหนงบิต 

X101 ถึง X104

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Lamp (L)] หรือคลิก  จากแถบเครื่องมือ 

วางพารทลงบนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“13.8 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณ” (หนา 13-30)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

áÊ´§¼Å´ŒÇÂÊÕμ‹Ò§æ ¡Ñ¹â´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´àÃÕÂ§ºÔμ

 . . . . . .
 . . . . . .
 . . . . . .

à»ÅÕèÂ¹ÊÕä´Œ¶Ö§ 16 ÊÕ
 Ê¶Ò¹Ð ÊÕ·ÕèáÊ´§ X104 X103 X102 X101
 State 00 ¹éÓà§Ô¹ 0 0 0 0
 State 01 á´§ 0 0 0 1
 State 02 àËÅ×Í§ 0 0 1 0
 State 03 à¢ÕÂÇ 0 0 1 1



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยบิตหลายบิตในแบบตางๆ (สูงสุด 16 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-15

2 ดับเบิลคลิกไฟสัญญาณที่วางไว กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

3 ตั้งคา [Number of States] และ [State Switch Condition] หากตัง้คา [Number of States] ดวยคาตั้งแต 3 ขึ้นไป 

คุณจะสามารถตั้งคา [State Switch Condition] ได (เชน [Number of States] 16, [State Switch Condition] 

Change Condition by Bit) 

4 ระบุตําแหนงที่จะแสดงการกําหนดรหัสสีของไฟสัญญาณใน [Bit Address] (เชน X101) 

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “X” แลวปอนตําแหนง
เปน “101” จากนั้นกดปุม “Ent”



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยบิตหลายบิตในแบบตางๆ (สูงสุด 16 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-16

5 นอกจากนี้ ใหตั้งคา [Bit Address 2] ถึง [Bit Address 4] ดังน้ี

(เชน [Bit Address 2] X102, [Bit Address 3] X103, [Bit Address 4] M104)

6 ใน [Select Shape] ใหเลือกรูปรางไฟสัญญาณของแตละ [State] 

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • แตละ [State] จะถูกกําหนดเปนสถานะเปด (1)/ปด (0) ของตําแหนงบิตทีเ่ก่ียวของ

สถานะ
คําอธิบาย

Bit Address 4 Bit Address 3 Bit Address 2 Bit Address 1

[State 0] 0 0 0 0

[State 1] 0 0 0 1

[State 2] 0 0 1 0

[State 3] 0 0 1 1

[State 4] 0 1 0 0

[State 5] 0 1 0 1

[State 6] 0 1 1 0

[State 7] 0 1 1 1

[State 8] 1 0 0 0

[State 9] 1 0 0 1

[State 10] 1 0 1 0

[State 11] 1 0 1 1

[State 12] 1 1 0 0

[State 13] 1 1 0 1
[State 14] 1 1 1 0
[State 15] 1 1 1 1



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยบิตหลายบิตในแบบตางๆ (สูงสุด 16 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-17

7 คลิกแท็บ [Color] เลือก [State0] ใน [Select State] และตัง้คา [Display Color] เพื่อกําหนดสีไฟสัญญาณ

สําหรับทั้ง 16 สถานะ

[State 0] คือสถานะที่ตําแหนงบิตทุกตําแหนงที่ระบุไวน้ันมีสถานะ “All OFF”

8 ตําแหนงบิต X101 เปดอยู [State 1] คือสถานะที่ตําแหนงบิต X101 ที่ระบุไวน้ันมีสถานะ ON 

9 ตั้งคา [Display Color] สําหรับ [State 2] จนถึง [State 15]

10 คลิกแท็บ [Label] เลือก [Direct Text] หรือ [Text Table] แลวระบุชนิดและขนาดของแบบอักษรสําหรับ

แตละสถานะที่เลือกไว พิมพขอความที่จะแสดง แลวคลิก [OK] 



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนบิตของตําแหนงเวิรด (การต้ังคาบิต)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-18

13.5 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนบิตของตําแหนงเวิรด 
(การต้ังคาบิต)

13.5.1 ขอมูลเบือ้งตน
ใน GP ไฟสัญญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสีของแตละบิตทั้ง 16 บิตของตําแหนงเวิรดในอุปกรณ/PLC 

ดวยสีตางๆ ได

ในตัวอยางตอไปนี้ ขอมูลขอผิดพลาดของอุปกรณที่เชื่อมตอกับอุปกรณ/PLC จะถูกจัดสรรใหกับแตละบิต

ของตําแหนงเวิรด D100 ไฟสัญญาณบน GP ซึ่งมีอยู 1 ดวงจะแสดงขอผิดพลาดแตละรายการดวยสี

ที่แตกตางกันไปตามบิตที่จัดสรรไว 

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากตั้งคาการแสดงสถานะเปน [Interlock Feature] หรือ [Delay Feature] จะทําให 
[Interlock Condition Display] มีลําดับความสําคัญสงูสุด โดย [In-Delay Status Display] 
มลีําดับความสําคัญรองลงมา ดังนั้น ไฟสญัญาณจึงอาจแสดงผลไมถูกตองตามที่คาดไว 
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้ไดจากกลองโตตอบ [Switch/Lamp] โดยเลือกแท็บ [Switch Common] 
แลวเลือก [Detail]

ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´Å§ã¹ D100

D010000 
D010001
D010002 
D010003 
 .  .  
 .  .
 .  .

D100 15 14 04 03 02 01 00 
à»ÅÕèÂ¹ÊÕä´Œ¶Ö§ 17 ÊÕ

¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¢Õ´¨Ó¡Ñ´áÃ§´Ñ¹ÊÙ§ÊØ´
¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¢Õ´¨Ó¡Ñ´áÃ§´Ñ¹μèÓÊØ´
¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¢Õ´¨Ó¡Ñ´ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ÊØ´
¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¢Õ´¨Ó¡Ñ´ÍØ³ËÀÙÁÔμèÓÊØ´



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนบิตของตําแหนงเวิรด (การต้ังคาบิต)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-19

13.5.2 ข้ันตอนการตัง้คา

ใน GP ไฟสัญญาณหนึ่งดวงสามารถแสดงสีของแตละบิตทั้ง 16 บิตของตําแหนงเวิรดในอุปกรณ/PLC 

ดวยสีตางๆ ได

ในตัวอยางตอไปนี้ ขอมูลขอผิดพลาดของอุปกรณที่เชื่อมตอกับอุปกรณ/PLC จะถูกจัดสรรใหกับแตละบิต

ของตําแหนงเวิรด D100 ไฟสัญญาณบน GP ซึ่งมีอยู 1 ดวงจะแสดงขอผิดพลาดแตละรายการ

ดวยสีที่แตกตางกันไปตามบติที่จัดสรรไว 

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Lamp (L)] หรือคลิก  จากแถบเครื่องมือ 

วางพารทลงบนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“13.8 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณ” (หนา 13-30)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´Å§ã¹ D100

D010000  ¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¢Õ´¨Ó¡Ñ´áÃ§´Ñ¹ÊÙ§ÊØ´
¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¢Õ´¨Ó¡Ñ´áÃ§´Ñ¹μèÓÊØ´
¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¢Õ´¨Ó¡Ñ´ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ÊØ´
¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¢Õ´¨Ó¡Ñ´ÍØ³ËÀÙÁÔμèÓÊØ´

D010001  
D010002  
D010003  
 .  .  
 .  .
 .  .

D100 15 14 04 03 02 01 00

à»ÅÕèÂ¹ÊÕ
ä´Œ¶Ö§ 17 ÊÕ



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนบิตของตําแหนงเวิรด (การต้ังคาบิต)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-20

2 ดับเบิลคลิกไฟสัญญาณที่วางไว กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

3 เลือก [Word Address] ตั้งคา [Number of States] และ [State Switch Condition] หากตั้งคา [Number of States] 

ดวยคาตั้งแต 3 ขึ้นไป คุณจะสามารถตั้งคา [State Switch Condition] ได

(เชน [Number of States] 17, [State Switch Condition] Change Condition by Bit)

4 ระบุตําแหนงที่จะแสดงการกําหนดรหัสสีของไฟสัญญาณใน [Word Address] (เชน D100) 

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “D” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนบิตของตําแหนงเวิรด (การต้ังคาบิต)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-21

5 ใน [Select Shape] ใหเลือกรูปรางไฟสัญญาณของแตละ [State] 

6 คลิกแท็บ [Color] เลือก [State0] ใน [Select State] และตัง้คา [Display Color] เพื่อกําหนดสีไฟสัญญาณสําหรับ

ทั้ง 17 สถานะ [State 0] คือสถานะที่ตําแหนงบิตทุกตําแหนงที่ระบุไวน้ันมีสถานะ “All OFF” 

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • แตละ [State] จะถูกกําหนดเปนสถานะเปด (1)/ปด (0) ของตําแหนงบิตทีเ่ก่ียวของ

• เมื่อบิตหลายบิตเปดขึ้นพรอมกัน ไฟสญัญาณจะแสดงโดยเรียงจากนอยไปหามาก 
เริ่มจาก [Bit 0] จนถึง [Bit 15] โดยตัวเลขยิ่งนอยยิ่งมีลําดับความสําคัญมาก

สถานะ คําอธิบาย

[State 0] เปน 0 ทัง้หมด

[State 1] เฉพาะบิต 00 เปน 1

[State 2] เฉพาะบิต 01 เปน 1

[State 3] เฉพาะบิต 02 เปน 1

[State 4] เฉพาะบิต 03 เปน 1

[State 5] เฉพาะบิต 04 เปน 1

[State 6] เฉพาะบิต 05 เปน 1

[State 7] เฉพาะบิต 06 เปน 1

[State 8] เฉพาะบิต 07 เปน 1

[State 9] เฉพาะบิต 08 เปน 1

[State 10] เฉพาะบิต 09 เปน 1

[State 11] เฉพาะบิต 10 เปน 1

[State 12] เฉพาะบิต 11 เปน 1

[State 13] เฉพาะบิต 12 เปน 1

[State 14] เฉพาะบิต 13 เปน 1

[State 15] เฉพาะบิต 14 เปน 1

[State 16] เฉพาะบิต 15 เปน 1



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนบิตของตําแหนงเวิรด (การต้ังคาบิต)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-22

7 ใน [Select State] ใหเลือก [State 1] และตั้งคา [Display Color] [State 1] คือสถานะที่บิต 0 ของตําแหนงเวิรด 

D100 เปดขึน้

8 ตั้งคา [Display Color] สําหรับสถานะตางๆ ตั้งแต [State 2] ถึง [State 16]

9 คลิกแท็บ [Label] เลือก [Direct Text] หรือ [Text Table] แลวระบุชนิดและขนาดของแบบอักษรสําหรับ

แตละสถานะที่เลือกไว พิมพขอความที่จะแสดง แลวคลิก [OK] 

การตั้งคาน้ีเสร็จสมบูรณแลว 



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนขอมูลของตําแหนงเวิรด (สูงสุด 16 สถานะ)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-23

13.6 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนขอมูลของตําแหนงเวิรด 
(สูงสุด 16 สถานะ)

13.6.1 ขอมูลเบือ้งตน
เมื่อพบขอมูล “0 ถึง 15” ในตําแหนงเวิรด จะมีไฟสัญญาณหนึ่งดวงแสดงสถานะดวยสีที่แตกตางกัน

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากตั้งคาการแสดงสถานะเปน [Interlock Feature] หรือ [Delay Feature] จะทําให 
[Interlock Condition Display] มีลําดับความสําคัญสงูสุด โดย [In-Delay Status Display] 
มลีําดับความสําคัญรองลงมา ดังนั้น ไฟสญัญาณจึงอาจแสดงผลไมถูกตองตามที่คาดไว 
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้ไดจากกลองโตตอบ [Switch/Lamp] โดยเลือกแท็บ [Switch Common] 
แลวเลือก [Detail]

à»ÅÕèÂ¹ÊÕä´Œ¶Ö§ 16 ÊÕ
 Ê¶Ò¹Ð ÊÕ·ÕèáÊ´§ D100
 State 00 ¹éÓà§Ô¹ 0
 State 01 á´§ 1
 State 02 àËÅ×Í§ 2
 State 03 à¢ÕÂÇ 3

 

áÊ´§¼Å Œ́ÇÂÊÕμ‹Ò§æ ¡Ñ¹â´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍÁÙÅ
(0 ¶Ö§ 15) «Öè§ Ñ̈´à¡çºäÇŒã¹μÓáË¹‹§àÇÔÃ�´ (àª‹¹ D100)



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนขอมูลของตําแหนงเวิรด (สูงสุด 16 สถานะ)
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13.6.2 ข้ันตอนการตัง้คา

คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของไฟสัญญาณไดโดยการจัดเก็บคาตั้งแต 0 ถึง 15 ไวในตําแหนงเวิรดที่ระบุ

เมื่อใชบิต 00 ถึงบิต 03 ของตําแหนงเวิรดของอุปกรณ/PLC GP จะแสดงสถานะเปด/ปดในแบบตางๆ 

ของตําแหนงบิตแตละตําแหนงดวยสีที่แตกตางกันดวยไฟสัญญาณหนึ่งดวง

ในตัวอยางตอไปนี้ จะใชไฟสัญญาณหนึ่งดวงบน GP ในการแสดงสถานะเปด/ปดในแบบตางๆ ของบิต 00 

ถึงบิต 03 แตละบิตรวมทั้งหมด 16 สถานะ ของตําแหนงเวิรด D100 ดวยสีที่แตกตางกัน 

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Lamp (L)] หรือคลิก  จากแถบเครื่องมือ 

วางพารทลงบนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“13.8 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณ” (หนา 13-30)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

¨Ñ´ºÔμ 00 ¶Ö§ºÔμ 03 ä Œ́ÊÕèáºº
 Ê¶Ò¹Ð ÊÕ·ÕèáÊ´§ ºÔμ 03 ºÔμ 02 ºÔμ 01 ºÔμ 00
 State 00 ¹éÓà§Ô¹ 0 0 0 0
 State 01 á´§ 0 0 0 1
 State 02 àËÅ×Í§ 0 0 1 0
 State 03 à¢ÕÂÇ 0 0 1 1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D100 15 14 04 03 02 01 00 
à»ÅÕèÂ¹ÊÕä´Œ¶Ö§ 16 ÊÕ



การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนขอมูลของตําแหนงเวิรด (สูงสุด 16 สถานะ)
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2 ดับเบิลคลิกไฟสัญญาณที่วางไว กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

3 เลือก [Word Address] ตั้งคา [Number of States] และ [State Switch Condition] หากตั้งคา [Number of States] 

ดวยคาตั้งแต 3 ขึ้นไป คุณจะสามารถตั้งคา [State Switch Condition] ได

(เชน [Number of States] 16, [State Switch Condition] Change Condition by Data)

4 ระบุตําแหนงที่จะแสดงการกําหนดรหัสสีของไฟสัญญาณใน [Word Address] (เชน D100) 

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “D” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡
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5 ใน [Select Shape] ใหเลือกรูปรางไฟสัญญาณของแตละ [State] 

6 คลิกแท็บ [Color] เลือก [State 0] ใน [Select State] และตั้งคา [Display Color] เพื่อกําหนดสีไฟสัญญาณสําหรับ

ทั้ง 16 สถานะ [State 0] คือสถานะที่ตําแหนงบิตทุกตําแหนงที่ระบุไวน้ันมีสถานะ “All OFF” 

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • แตละ [State] จะถูกกําหนดเปนสถานะเปด (1)/ปด (0) ของตําแหนงบิตทีเ่ก่ียวของ

• บิต 04 ถึง 15 สามารถใชกับแอ็พพลิเคชนัอ่ืนได เนื่องจากบิตเหลานี้ไมใชกับตัวเลือก 
[Change Condition by Data]

สถานะ
คําอธิบาย

บิต 03 บิต 02 บิต 01 บิต 00

[State 0] 0 0 0 0

[State 1] 0 0 0 1

[State 2] 0 0 1 0

[State 3] 0 0 1 1

[State 4] 0 1 0 0

[State 5] 0 1 0 1

[State 6] 0 1 1 0

[State 7] 0 1 1 1

[State 8] 1 0 0 0

[State 9] 1 0 0 1

[State 10] 1 0 1 0

[State 11] 1 0 1 1

[State 12] 1 1 0 0

[State 13] 1 1 0 1

[State 14] 1 1 1 0

[State 15] 1 1 1 1
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-27

7 เลือก [State 1] ใน [Select State] และตั้งคา [Display Color] [State 1] คือสถานะที่ตําแหนงเวิรด D100 

ที่ระบุไวจัดเก็บคา 1 ไว 

8 ตั้งคา [Display Color] สําหรับสถานะตางๆ ตั้งแต [State 2] ถึง [State 15]

9 คลิกแท็บ [Label] เลือก [Direct Text] หรือ [Text Table] แลวระบุชนิดและขนาดของแบบอักษรสําหรับ

แตละสถานะที่เลือกไว พิมพขอความที่จะแสดง แลวคลิก [OK] 

การตั้งคาน้ีเสร็จสมบูรณแลว 



ขั้นตอนการสรางไฟสัญญาณ
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13.7 ขั้นตอนการสรางไฟสัญญาณ

จากเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Lamp (L)] หรือคลิก  จากแถบเครื่องมือ 

วางพารทลงบนหนาจอ 

ดับเบลิคลิกไฟสัญญาณที่วางไว กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

คลิก [Select Shape] ในกลองโตตอบ [Select State] ใหเลอืกรูปรางไฟสญัญาณ (หากตองการใชตําแหนงบติหลายบติ

หรือตําแหนงเวิรด ใหระบ ุ[Number of States] แลวเลือกรปูรางของไฟสัญญาณแตละดวงใน [Select Shape]) 

• หลังจากตั้งคา Lamp Feature แลว รูปรางสวติชที่คุณเลอืกไวกอนหนานี้ จะถูกนําไปใชกับทั้ง [State 0] และ [State 1]
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หากตองการแสดงสถานะเปด/ปดของตําแหนงบติ

ดวยไฟสัญญาณ ใหระบุตําแหนงบิตในกลองโตตอบ 

[Basic]

เมื่อใชตําแหนงบิตหลายบติหรือตําแหนงเวริด ใหคลิก 

[Details] ระบเุง่ือนไขการทํางานและตําแหนงบติสําหรับ

ไฟสญัญาณ

                                                                                      

คลิกแท็บ [Color] และกําหนดสไีฟสัญญาณ 

คลิกแท็บ [Label] เลอืก [Direct Text] หรือ [Text Table] หากคุณเลือก [Direct Text] ใหระบุชนิดและขนาดของ

แบบอักษรสําหรับแตละสถานะที่เลือกไว พิมพขอความที่จะแสดง แลวคลิก [OK]

คลิก [OK] การตั้งคาก็จะเสรจ็สมบูรณ
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13.8 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณ

13.8.1 การตัง้คาทั่วไปสําหรับพารททัง้หมด

การตั้งคา คําอธิบาย

Part ID พารทที่วางไวจะถูกกําหนดหมายเลข ID โดยอตัโนมัติ

เลข ID ของพารทไฟสวิตช : SL_ (เลข 4 หลกั)

สวนที่เปนตัวอักษรจะถูกกําหนดไวตายตัวและขึ้นอยูกับพารทนั้น สวนทีเ่ปนตัวเลข

สามารถเปลีย่นได โดยตั้งคาไดตั้งแต 0000 ถึง 9999

Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ
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Select Shape รูปรางของพารทสามารถเปลีย่นได

ดบัเบลิคลิกทีพ่ารทในแตละสถานะใน [Select State Window] หรือคลิก [Open] เพ่ือแสดง 

[Shape Browser]

คลกิ  ทางดานขวาของ [Part Palette] หรือ [Reference] เพ่ือแสดงจานสีตางๆ คุณสามารถ

เลือกไดระหวาง 65536 สี, 256 สี หรือ 64 สี

เลือก Part Palette ที่ใชกับผลิตภัณฑรุนของคุณได

คุณอาจเปลี่ยนสขีองพารทไมได ทัง้นี้ขึ้นอยูกับรูปรางของพารท

การตั้งคา คําอธิบาย
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13.8.2 Lamp Feature
๑ เบื้องตน

การตั้งคา คําอธิบาย

Lamp Feature ตัง้คาวาจะใชคุณสมบัตขิองไฟสัญญาณหรือไม

Bit Address ระบุตําแหนงบิตทีจ่ะเปด/ปดไฟสัญญาณ

• หากตองการตั้งคาสีสามสีขึน้ไปใหกับไฟสัญญาณหนึ่งดวงโดยใชตําแหนงบติหลายบิต

หรือตําแหนงเวิรด ใหตั้งคาสีเหลานั้นในกลองโตตอบ [Details]

หากตองการใชตําแหนงบิตหลายบิต: “ ๑ รายละเอียด (Bit Address)” (หนา 13-33)
หากตองการใชตําแหนงเวริด: “ ๑ รายละเอียด (Word Address)” (หนา 13-34)

Copy from Switch คัดลอกคาจากการตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Switch Feature] ไปยัง [Bit Address] 

ของแทบ็ [Lamp Feature] ใชตัวเลือกนี้เมือ่ตั้งคาคุณสมบตัิไฟสัญญาณและคุณสมบตัิสวิตชใหกับ

ตําแหนงเดยีวกัน

Copy to Switch คัดลอกคาจากการตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Lamp Feature] ไปยัง [Bit Address] 

ของแทบ็ [Switch Feature] ใชตัวเลือกนี้เมื่อตั้งคาคุณสมบัติไฟสัญญาณและคุณสมบัติสวติช

ใหกับตําแหนงเดียวกัน
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๑ รายละเอียด (Bit Address)
เลือกตัวเลือกน้ีเมื่อใชตําแหนงบิตหลายตําแหนง

การตั้งคา คําอธิบาย

Number of States ตัง้คาจํานวนของสถานะสีของไฟสัญญาณตั้งแต 2 ถึง 16 หากตัง้คาสีสี่สีใหไฟสัญญาณหนึ่งดวง 

จํานวนสถานะคือ 4

State Switch Condition เมื่อใชอปุกรณทีม่ีตําแหนงบิต 4 ตําแหนง ไฟสัญญาณหนึ่งดวงจะแสดงสถานะเปด (1)/ปด (0) 

ของตําแหนงบิตในแบบตางๆ ดวยสีที่แตกตางกัน

• Change Condition by Bit
สีของไฟสัญญาณเปลี่ยนไปตามสถานะเปด/ปดของตําแหนงบิต 4 ตําแหนงของแตละตําแหนง

“13.3 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปด/ปดบิตหลายบิต (สูงสุด 5 สถานะ)” (หนา 13-8)
• Change Condition by Bit Combination
สีของไฟสัญญาณเปลี่ยนไปตามสถานะเปด/ปดในแบบตางๆ ของตําแหนงบิต 4 ตําแหนง

“13.4 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยบิตหลายบิตในแบบตางๆ (สูงสุด 16 สถานะ)” (หนา 13-13)
• การตั้งคานี้จะใชงานไมไดเมื่อตั้งคา [Number of States] เปน 2 หรือนอยกวา

Bit Address ระบุตําแหนงบิตทีจ่ะเปด/ปดไฟสัญญาณ

• จํานวนตําแหนงทีจ่ะตัง้คาจะแตกตางกันไปตามคา [Number of States] หรือ 

[State Switch Condition] ทีก่ําหนดไว

Copy from Switch คัดลอกคาจากการตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Switch Feature] ไปยัง [Bit Address] 

ของแทบ็ [Lamp Feature] 

ใชตัวเลือกนี้เมือ่ตั้งคาคุณสมบตัิไฟสัญญาณและคุณสมบตัิสวติชใหกบัตําแหนงเดียวกัน

Copy to Switch คัดลอกคาจากการตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Lamp Feature] ไปยัง [Bit Address] 

ของแทบ็ [Switch Feature] ใชตัวเลือกนี้เมื่อตั้งคาคุณสมบัติไฟสัญญาณและคุณสมบัติ

สวิตชใหกับตําแหนงเดยีวกัน



คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 13-34

๑ รายละเอียด (Word Address)
เลือกตัวเลือกน้ีเมื่อใชตําแหนงเวิรด

การตั้งคา คําอธิบาย

Number of States ตัง้คาจํานวนของสถานะสีของไฟสัญญาณตั้งแต 2 ถึง 17

หากตั้งคาส ี17 สใีหไฟสัญญาณหนึ่งดวง จํานวนสถานะคือ 17

State Switch Condition เมื่อใชตําแหนงบติ 16 ตําแหนงในตําแหนงเวิรด ไฟสัญญาณหนึ่งดวงจะแสดงสถานะเปด (1)/

ปด (0) ของตําแหนงบติในแบบตางๆ ดวยสีทีแ่ตกตางกัน

• Change Condition by Bit
สีของไฟสัญญาณเปลี่ยนไปตามสถานะเปด/ปดของตําแหนงบิต 16 ตําแหนงแตละตําแหนง

“13.5 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนบิตของตําแหนงเวิรด (การตั้งคาบิต)” (หนา 13-18)
• Change Condition by Data
คุณสามารถเปลีย่นสถานะของไฟสัญญาณไดโดยจัดเก็บคาตัง้แต 0 ถึง 15

สีของไฟสัญญาณเปลี่ยนไปตามสถานะเปด/ปดของบิต 4 บิตในลําดบัที่สงูกวาในตําแหนงเวิรด

ที่ระบไุว ไฟสญัญาณหนึ่งดวงสามารถตั้งคาสไีดสูงสุด 16 สี

“13.6 การเปด/ปดไฟสัญญาณดวยการเปลี่ยนขอมูลของตําแหนงเวิรด (สูงสุด 16 สถานะ)” 
(หนา 13-23)

• การตั้งคานี้จะใชงานไมไดเมื่อตั้งคา [Number of States] เปน 2 หรือนอยกวา

Word Address ระบุตําแหนงเวิรดที่ใชเปด/ปดไฟสัญญาณ

Copy from Switch คัดลอกคาจากการตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Switch Feature] ไปยัง [Bit Address] 

ของแทบ็ [Lamp Feature] ใชตัวเลือกนี้เมือ่ตั้งคาคุณสมบตัิไฟสัญญาณและคุณสมบตัิสวิตช

ใหกับตําแหนงเดียวกัน

Copy to Switch คัดลอกคาจากการตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Lamp Feature] ไปยัง [Bit Address] 

ของแทบ็ [Switch Feature] ใชตัวเลือกนี้เมื่อตั้งคาคุณสมบัติไฟสัญญาณและคุณสมบัติสวติช

ใหกับตําแหนงเดียวกัน
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13.8.3 Color

การตั้งคา คําอธิบาย

Select State เลือกสถานะของไฟสัญญาณ

กําหนดสีสําหรับสถานะของไฟสัญญาณ

• OFF
คุณสามารถกําหนดสขีองไฟสัญญาณเมือ่อยูในสถานะปด

• ON
คุณสามารถตั้งคาสีของไฟสญัญาณเมื่ออยูในสถานะเปด

• State 0-State 16
ระบุ [Number of States] ในการตั้งคารายละเอียดของ [Lamp Feature] แลวกําหนดสี

ของสถานะไฟสัญญาณแตละสถานะ

Display Color ระบุสีของไฟสญัญาณ

Pattern ระบุรูปแบบ

Pattern Color เลือกสีของรูปแบบสําหรับไฟสญัญาณ

Border Color หากตั้งคาใหไฟสัญญาณมีเสนขอบ ใหเลอืกสีสําหรับเสนขอบ

Blink เลือกวาจะใหพารทนี้กะพริบหรือไม และกําหนดความเรว็ในการกะพริบ คุณสามารถตัง้คา

การกะพริบของ [Display Color], [Pattern Color] และ [Border Color] แตกตางกนัได

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนิตหลักและ

การตั้งคาระบบดวย

“9.5.2 การตั้งคาการกะพริบ” (หนา 9-37)
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13.8.4 Label

การตั้งคา คําอธิบาย

ชนิดขอความ เลือกชนิดขอความของปายชื่อ

• Direct Text
ปอนขอความในหนาตางปอนขอความ ซึ่งจะเปนขอความที่กําหนดไวตายตัว

• Text Table
ใชขอความจากตารางขอความที่บันทกึไวกอนหนานี้

“15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)” (หนา 15-16)

Select State ระบุสถานะของไฟสัญญาณ

กําหนดปายชื่อสําหรับสถานะของไฟสัญญาณ

• OFF
คุณสามารถตั้งคาปายชื่อของไฟสญัญาณเมื่ออยูในสถานะปดได

• ON
คุณสามารถตั้งคาปายชื่อของไฟสญัญาณเมื่ออยูในสถานะเปดได

• State 0-16
ระบุ [Number of States] ในการตั้งคารายละเอียดของ [Lamp Feature] แลวตัง้คาปายชื่อ

ของสถานะไฟสัญญาณแตละสถานะ

Font Type เมื่อเลือก [Direct Text]:
• Standard Font
คุณสามารถเลือกอักษรบติแมพระหวาง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)] หรือ [Korean]

• อักษรมาตรฐานจะกลายเปนอักษรบิตแมพ แบบอักษรนีม้ีความเร็วในการแสดงผล
สูงกวาแบบอกัษรอื่น แตตัวอักษรอาจมีเสนขอบขรุขระหรือรูปรางบิดเบี้ยวไดหากขยาย/
ยอขนาดมากเกินไป

• อักษรมาตรฐานของภาษาญีปุ่นและภาษา ASCII จะถูกถายโอนไปยัง GP หากตองการใช
อักษรมาตรฐานของภาษา Chinese (Simplified), Korean หรือ Chinese (Traditional) คุณตองเพิ่ม
แบบอักษรลงใน [System Settings/Font]

“6.2 การจําแนกอักษร Stroke และอักษรมาตรฐาน” (หนา 6-3)

ตอ
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Font Type • Stroke Font
คุณสามารถเลือกอักษรเว็กเตอรระหวาง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic], หรือ [Thai]

• อักษร Stroke จะกลายเปนอักษรเว็กเตอร เมื่อขยายขนาดขึ้น ตัวอกัษรยังคงมีเสนขอบคมชัด 
แตความเร็วในการแสดงผลจะชากวาแบบอกัษรมาตรฐาน

• อักษร Stroke ของภาษา ASCII จะถูกถายโอนไปที ่GP หากตองการใชอักษร Stroke ของภาษา 
Japanese, Chinese (Simplified), Korean, Chinese (Traditional), Cyrillic หรือ Thai คุณตองเพิม่
แบบอักษรลงใน [System Settings/Font]

“6.2 การจําแนกอักษร Stroke และอักษรมาตรฐาน” (หนา 6-3)

• Image Font
แสดงแบบอักษรของ Windows เปนขอมูลบติแมพ

“6.3 อักษรรูปภาพ” (หนา 6-15)

เมื่อเลือก [Text Table]
เลือกระหวางอักษรมาตรฐานและอักษร Stroke

Character Size เลือกขนาดอักขระ แบบอักษรแตละชนิดมีขนาดแตกตางกัน

• Character Size
Standard Font: หนวยมาตรฐาน 8 x 8 dot เลอืกไดตั้งแต 1 ถึง 8 เทา (8 x 8 ถึง 64 x 64 dot)

หนวยมาตรฐาน 8 x 16 dot เลือกไดตั้งแต 1 ถึง 8 เทา (8 x 16 ถึง 64 x 128 dot)

Stroke Font: 6 ถึง 127

• Fixed Size
คุณสามารถเลือกตวัเลือกนี้ไดก็ตอเมื่อเลือก [Standard Font] เทานั้น โดยเลือกระหวาง 

[6 x 10 dots], [8 x 13 dots] หรือ [13 x 23 dots]

เมื่อเลอืก [Fixed Size] เปน “6 x 10 dot” คุณจะเลือก [Bold] ใน [Text Attribute] ไมได

Display Language เลือกภาษาที่ใชแสดงขอความระหวาง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]

Text Attribute แบบอักษรแตละชนิดมีรูปแบบแตกตางกัน

Standard Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold], [Shadow]

Stroke Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold], [Outline]

Select Font หากเลอืก [Image Font] จากเมนู [Font Type] ใหตั้งคา [Font], [Font Style], [Text Size] 

และ [Script]

• เนื่องจากอักษรรูปภาพใชเมนูแบบปอปอัพมาตรฐานของ Windows ชนิดแบบอักษร ลกัษณะ 

และภาษาที่ใชไดจึงขึน้อยูกับระบบปฏบิัติการของคอมพิวเตอรของคุณ

ขอความ (ชองปอนขอมูล) หากเลอืก [Direct Text] ไว ใหปอนขอความ

Text Color ตัง้คาสีสําหรับแสดงขอความ

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย
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Shadow Color หากเลอืกเมนู [Font Type] - คําสั่ง [Standard Font] และเมนู [Text Attribute] - 

คําสั่ง [Shadow] ไว ใหตัง้คาสีสําหรับเงาของขอความ

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Blink เลือกวาจะใหพารทนี้กะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตัง้คา

การกะพริบของ [Text Color], [Shadow Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนิตหลักและ

การตั้งคาระบบดวย

“9.5.2 การตั้งคาการกะพริบ” (หนา 9-37)

Copy to All Labels คัดลอก [Text] ปจจุบันลงใน [Text] ทัง้หมดของสถานะอื่นๆ ของสวิตช ลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

ทัง้หมดในแท็บ [Label] จะถูกคัดลอกลงในสถานะอื่นๆ ของสวิตชดวย

• คุณสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อใช Lamp Feature เทานั้น

Clear All Labels ลางขอมูลในชอง [Text] ของทกุสถานะของสวิตช ลักษณะเฉพาะอื่นๆ ทั้งหมดของแท็บ [Label] 

เชน Font Type และ Color จะคงอยูเหมือนเดมิ

• คุณสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อใช Lamp Feature เทานั้น

Fixed Position ตัง้คาวาจะกําหนดตําแหนงการแสดงผลของปายชื่อไวตรงกลางพารทเสมอหรือไม

Tracking หลังจากวางพารทแลว การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นกับขนาดหรือตําแหนงของปายชื่อ

จะถูกคัดลอกลงในสถานะอื่นๆ ทุกสถานะ หากตองการเปลี่ยนขนาดหรือตําแหนงของปายชื่อ

ของแตละสถานะโดยไมใหมีผลกระทบตอสถานะอื่น โปรดตรวจดูใหแนใจวาไมไดเลือกตัวเลือกนี้ไว

• เมื่อตั้งคา [Fixed Position] ไว จะใชการตัง้คา [Tracking] ไมได

• เมื่อตั้งคา [Text Type] เปน [Text Table] จะใชการตั้งคา [Tracking]

Row Spacing ตัง้คาการเวนระยะหางระหวางแถวตั้งแต 0 ถึง 255 ตัวเลือกนี้จะใชไดเมื่อปอนขอความ

ทีม่ีหลายบรรทัดเทานั้น

ตวัเลอืกนี้จะใชไมไดหากตั้งคา [Font Type] เปน [Image Font]

Align จัดแนวของขอความที่ปอน หากมีขอความตั้งแต 2 บรรทัดขึ้นไป คุณสามารถเลือก [Align Left], 

[Align Right] หรือ [Align Center] เมื่อตัง้คา [Font Type] เปน [Image Font] ยังสามารถเลือก 

[Align on Both Sides] ไดดวย

การตั้งคา คําอธิบาย
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