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29.1 ขัน้ตอนการเขียนโปรแกรมลอจิก
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อสรางโปรแกรมลอจิก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขั้นตอนการพัฒนาทั้งหมด โปรดดูในสวนตอไปน้ี

“4.2 การสรางจอแสดงผล HMI และลอจิกโปรแกรม” (หนา 4-3)

1 “29.2 การเตรียมสรางโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-3)สรางไฟลโปรเจคในลอจิกฟงกชัน
อปุกรณที่รองรับ

2 “29.3 การรีจิสเตอรตําแหนง” (หนา 29-13)รีจิสเตอรตําแหนง
ทีจ่ะใช

3 “29.4 การแทรก Rung และการใชแบรนช” (หนา 29-39)แทรก Rung และแบรนช

4 “29.5 การแทรกคําสั่ง” (หนา 29-47)
“29.6 การจัดสรรตําแหนงใหคําสั่ง” (หนา 29-58)

แทรกคําสั่งตางๆ

5  “บทที่ 31 การควบคุม I/O ภายนอก” (หนา 31-2)จัดสรรตัวแปรสัญลักษณ
ไปยัง I/O ภายนอก

6 “29.11 การแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-82)ตรวจสอบขอผิดพลาด

7 “29.9 การถายโอนโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-75)การถายโอนขอมูล
โปรแกรมลอจิก

8 “29.12 การตรวจสอบลอจิก” (หนา 29-83)การถายโอนขอมูล
โปรแกรมลอจิก

9 “29.10 การตรวจสอบโปรแกรมลอจิก (การตรวจสอบแบบออนไลน)” 
(หนา 29-77)

แกไขบักใน
โปรแกรมลอจิก
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29.2 การเตรียมสรางโปรแกรมลอจิก

29.2.1 การใชลอจิกฟงกชนั
๑ หากอุปกรณของคุณสามารถรองรบัฟงกชันลอจิก

ในการเปดใชการตั้งคาการเขียนโปรแกรมลอจิก ใหเลือกรุนที่รองรับฟงกชันลอจิกใน [display type] 

เมื่อคุณสรางไฟลโปรเจคใหม

๑ หากรุนของคุณไมรองรับฟงกชันลอจิก
เมื่อคุณสรางไฟลโปรเจคและเลือกรุนใน [Display Unit] ที่ไมสามารถใชฟงกชันลอจิก การตัง้คาการเขียนโปรแกรม

ลอจิกจะไมสามารถใชงานได

29.2.2 ชนิดของลอจกิ
โปรแกรมลอจิกประกอบดวยลอจิกสามชนิดตอไปนี้

• ลอจิก Initialize และลอจิก MAIN ถูกสรางไวลวงหนา

• คุณสามารถเพิ่มรูทีนยอยไดโดยใชคําส่ัง [New Screen]

• จํานวนรวมของ Rung ในโปรแกรมทั้งหมด ไมรวมปายชื่อเร่ิมตน/ปายชื่อส้ินสุด ตองไมเกิน 5000

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขัน้ตอนเพื่อเริ่ม/สิ้นสุด GP-Pro EX และบันทกึไฟลโปรเจคจะเหมือนกับขั้นตอนในการสรางหนาจอใหม

 “บทที่ 5 การทํางานตั้งแต เร่ิมตนจนจบ” (หนา 5-1)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “1.3 รายการฟงกชันที่ใชไดแยกตามอปุกรณแตละรุน” (หนา 1-5)

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • คุณสามารถสรางโปรแกรมลอจกิได แตจะไมสามารถถายโอนโปรแกรมไปยัง GP 
หากอุปกรณไมรองรับฟงกชนัลอจิก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • แมคุณจะเปลี่ยนฟงกชันลอจิกจาก [Enable] เปน [Disable] แลวก็ตาม โปรแกรมลอจิกก็จะไมถูกลบไป

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแกไขโปรแกรมลอจิกได

ชนิดของลอจิก ชื่อลอจิก คําอธิบาย

ลอจิก Initialize INIT ลอจิกนี้ทํางานเพียงครั้งเดียวเมื่อ GP เริ่มตนทํางาน

คุณสามารถสรางโปรแกรม INIT ในไฟลโปรเจคไดเพียงครั้งเดียว 

ปายชื่อเริ่มตน: “INT START”

ปายชื่อสิ้นสุด: “INIT END”

ลอจิก Main MAIN โปรแกรมลอจิกนี้จะทํางานหลังจากลอจิก Initialize เริ่มทํางานแลว

ปายชื่อเริ่มตน: “MAIN START”

ปายชื่อสิ้นสุด: “MAIN END”

รูทีนยอย SUB-01-SUB-32 ลอจิกจะถูกสรางเพื่อทําการประมวลผลรูทีนยอย

คุณสามารถสรางรูทนียอยไดสงูสุด 32 รูทนียอยในหนึ่งไฟลโปรเจค

ปายชื่อเริ่มตน: “SUB-∗∗ START” (∗∗01 ถึง 32)

ปายชื่อสิ้นสุด: “SUB-∗∗ RETURN” (∗∗01 ถึง 32)
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๑ การแสดงลอจกิ
1 คลิกแท็บ [Screen List] เพื่อเปดหนาตาง [Screen List]

2 ดับเบิลคลิกหนาจอลอจิก [MAIN] เพื่อแสดงผลในพื้นที่ทํางาน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [Screen List] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที่ [Work Space (W)] 

จากน้ัน คลกิ [Screen List (G)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ดบัเบิลคลกิหนาจอลอจิกในรายการหนาจอเพื่อสลับหนาจอลอจิก
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29.2.3 หนาจอลอจิก
สวนตอไปน้ีอธิบายชื่อตางๆ ของอีลิเมนตพื้นฐานในลอจิก

รายการ คําอธิบาย
ช่ือลอจิก แสดงชื่อหนาจอลอจิก คลิกที่แท็บเพื่อสลับหนาจอ

Rung ประกอบคําสั่ง 0 คําสั่งหรือมากกวา หรือปายชื่อหนึ่งปาย จํานวนคําสั่งสูงสุดตอ Rung คือ 99 

จํานวนแบรนชสูงสุดคือ 25

หมายเลข Rung หมายเลขลําดบัที่มปีายชื่อเริ่มตนเปน 1 จะแสดงไวสําหรับแตละ Rung

ขั้น ขัน้ คือขนาดของโปรแกรมลอจิกที่คํานวณเปน 6 ไบตตอ 1 ขั้น

ชันต ระบุการเชื่อมตอในแนวนอนระหวางแถบจายไฟซายไปยังแถบจายไฟขวา (เสนเชื่อมตอ)

แบรนช เรียกใชโปรแกรมลอจิกโดยการเชื่อมตอไปยัง Rung ในแบบขนาน

“29.4.2 การแทรกและการลบแบรนช” (หนา 29-45)

โอเปอรแรนด ระบุคาคงที่ทีจั่ดสรรใหคําสั่งตางๆ

“29.6.1 การตั้งคาโอเปอรแรนด” (หนา 29-58)

ตําแหนง I/O คาตําแหนงทีจั่ดสรรใหกับยูนิต I/O รูปแบบตําแหนง I/O จะแตกตางไปตามไดรเวอรที่จัดสรร

 “บทที่ 31 การควบคุม I/O ภายนอก” (หนา 31-1)

คําอธิบาย Rung แสดงเมื่อมคีําอธิบายเกี่ยวกับ Rung

“29.7.2 การเพิ่มคําอธิบาย Rung” (หนา 29-67)

คําอธิบายตัวแปร แสดงคําแนะนําเมื่อชี้ตัวชี้ไปยังตัวแปรที่มีคําอธิบาย

“29.7.3 คําอธิบายตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-69)

ช่ือลอจิก

หมายเลข 
Rung

Rung ข้ัน
ชันต

แบรนช

โอเปอรแรนด

ตําแหนง I/O

คําอธบิาย Rung
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29.2.4 การปรับแตงแถบเครื่องมือ
ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจตองการวางไอคอนของคําส่ังที่ใชบอยไวในแถบเครื่องมือ

๑ ข้ันตอนการตั้งคา
1 ในเมนู [View (V)] ใหคลิกที่ [Preferences (O)] กลองโตตอบ [Preferences] จะปรากฏขึ้น

2 เลือก [Toolbar] แลวคลิก [Toolbar Settings] กลองโตตอบ [Toolbar Settings] จะปรากฏขึ้น

3 ใน [Object Toolbar] ใหเลือก [Ladder Instructions] เลือกประเภทคําส่ังที่คุณตองการวางบนแถบเครื่องมือ 

ไอคอนตางๆ ในประเภทที่เลือกจะปรากฏขึ้นใน [Item] 



การเตรียมสรางโปรแกรมลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-7

4 ใน [Item] เลือกไอคอนแลวคลิก [Add] เพื่อยายไอคอนที่เลือกไปยัง [Toolbar]

5 คลิก [OK] เพื่อปดกลองโตตอบ [Toolbar Settings] แลวคลิก [OK] เพื่อปดกลองโตตอบ [Preferences] 

ไอคอนดังกลาวจะปรากฏขึ้นในแถบเครื่องมือ
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๑ รายการไอคอนคําสั่ง
ไอคอนคําส่ังตางๆ มีดังน้ี

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดของคําสั่ง โปรดดูทีค่ําสั่งนั้น

 “บทที่ 30 คําสั่งแลดเดอร” (หนา 30-1)

ประเภท คุณสมบัติ คําสั่ง ไอคอน
คําสั่งพ้ืนฐาน บิตพ้ืนฐาน Normally Open NO

Normally Closed NC

Out OUT

Negative Out OUTN

Set SET

Reset RST

พัลสพ้ืนฐาน Positive Transition PT

Negative Transition NT

คําสั่งพ้ืนฐาน โปรแกรมควบคุม Jump JMP

Jump to Subroutine JSR

Return RET

For (จํานวนครั้งท่ีทําซํ้า) FOR

Next NEXT

Inverse INV

Exit EXIT

Power Bar Control PBC

Power Bar Reset PBR

Logic Wait Instruction LWA

ตอ



การเตรียมสรางโปรแกรมลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-9

คําสั่ง
การดําเนินการ

การคํานวณ
ทางคณิตศาสตร

Add ADD

Subtract SUB

Multiplication MUL

Division DIV

Modulation MOD

Increment INC

Decrement DEC

การดําเนินการ
เวลา

Time Addition JADD

Time Subtraction JSUB

การดําเนินการ
ทางลอจิก

Logical AND AND

Logical OR OR

Logical XOR XOR

Logical NOT NOT

การถายโอน
ขอมูล

Move (Copy) MOV

Block Move (Block Copy) BLMV

Fill Move FLMV

Exchange XCH

การเลื่อน Shift Left SHL

Shift Right SHR

Arithmetic Shift Left SAL

Arithmetic Shift Right SAR

คําสั่งการ
ดําเนินการ

การหมุน Rotate Left ROL

Rotate Right ROR

Rotate Left with Carry Over RCL

Rotate Right with Carry Over RCR

ตอ

ประเภท คุณสมบัติ คําสั่ง ไอคอน



การเตรียมสรางโปรแกรมลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-10

คําสั่ง
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ
ทางคณิตศาสตร

Equal EQ

Greater Than GT

Greater than Or Equal To GE

Less Than LT

Less Than Or Equal To LE

Not Equal NE

เปรียบเทียบ
เวลา

Time Compare Equal JEQ

Time Compare Greater Than JGT

Time Compare Greater Than Or Equal To JGE

Time Compare Less Than JLT

Time Compare Less Than Or Equal To JLE

Time Compare Not Equal JNE

เปรียบเทียบ
วันที่

Date Compare Equal NEQ

Date Compare Greater Than NGT

Date Compare Greater Than Or Equal To NGE

Date Compare Less Than NLT

Date Compare Less Than Or Equal To NLE

Date Compare Not Equal NNE

คําสั่ง
ตัวตั้งเวลา

- On Delay Timer TON

Off Delay Timer TOF

Pulse Timer TP

Duration On Delay Timer TONA

Duration Off Delay Timer TOFA

คําสั่งตัวนับ - Up Counter CTU

Down Counter CTD

Up/Down Counter CTUD

ตอ

ประเภท คุณสมบัติ คําสั่ง ไอคอน
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คําสั่งแปลง แปลงขอมูล BCD Convert BCD

BIN Convert BIN

Encode ENCO

Decode DECO

Convert to Radian RAD

Convert Degree DEG

Scale SCL

แปลงชนิด Convert Integer -> Float I2F

Convert Integer -> Real I2R

Convert Float -> Integer F2I

Convert Float -> Real F2R

Convert Real -> Integer R2I

Convert Real -> Float R2F

Convert to Seconds H2S

Convert Seconds to Time S2H

คําสั่งฟงกชัน ฟงกชันคํานวณ Sum SUM

Average AVE

Square Root SQRT

Bit Count BCNT

PID PID

ฟงกชัน
ตรีโกณมิติ

Sine SIN

Cosine COS

Tangent TAN

Arc Sine ASIN

Arc Cosine ACOS

Arc Tangent ATAN

Cotangent COT

ฟงกชันอื่น Exponential EXP

Logarithm LN

Log Base 10 LG10

ตอ

ประเภท คุณสมบัติ คําสั่ง ไอคอน
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คําสั่ง R/W อาน/เขียน
ขอมูลเวลา

Read Time JRD

Set Time JSET

อาน/เขียน
ขอมูลวันที่

Read Date NRD

Set Date NSET

ประเภท คุณสมบัติ คําสั่ง ไอคอน
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29.3 การรีจิสเตอรตําแหนง

29.3.1 ตําแหนงทีใ่ชงานได
ใน GP-Pro EX คุณสามารถใช (ตําแหนงอุปกรณ) ของอุปกรณ/PLC ที่เชื่อมตอ และตําแหนงพื้นที่จัดเก็บขอมูล GP

ตําแหนงเหลาน้ีสามารถใชงานไดสองลักษณะ ดังตอไปนี้

สําหรับตําแหนงอุปกรณ (Device Address) ใชตําแหนงเดิมของอุปกรณ/PLC หรือ GP เชน [PLC1]X00100 หรือ 

[#INTERNAL]LS0100

สําหรับตัวแปรสัญลักษณ คุณสามารถกําหนดชื่อใหอุปกรณ/PLC หรือตําแหนง GP เชน “sales_quantity” หรือ 

“stock_quantity” ได

๑ ตําแหนงอุปกรณ

๒ ตําแหนงภายนอก
• ตําแหนงอุปกรณเชื่อมตอ

ทําการคนหาขอมูลอุปกรณเชื่อมตอ

คุณสามารถใชตําแหนงน้ีไดเฉพาะเมื่ออุปกรณเชื่อมตอใชการเชื่อมตอโดยตรงเทาน้ัน

เชน [PLC1]X00100

๒ ตําแหนงภายใน
คือตําแหนงจัดเก็บชั่วคราวสําหรับการบันทึกขอมูลเชน คาตางๆ ที่ใชดําเนินการหรือควบคุมภายใน GP

• พื้นที่ LS

ประกอบดวยพื้นที่วางสําหรับผูใชและพื้นที่สําหรับใชงาน GP

คุณสามารถใชพื้นที่น้ีไดเฉพาะเมื่อการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC ทําผานระบบการเชื่อมตอโดยตรงเทาน้ัน

 เชน [#INTERNAL]LS0100

• พื้นที่สําหรับผูใช

คุณอาจใชพื้นที่ตางๆ ไดตามตองการ โดยไมเกิน 30,000 เวิรด 

เชน [#INTERNAL]USR00100

• พื้นที่ระบบของการเชื่อมตอผานหนวยความจํา

พื้นที่น้ีทําหนาที่เปนสื่อกลางสําหรับการรองขอเพื่ออาน/เขียนโฮสต

คุณสามารถใชพื้นที่น้ีไดเฉพาะเมื่อการสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอใชการเชื่อมตอผานหนวยความจําเทาน้ัน

เชน [#MEMLINK]0100

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “29.3.4 การใชตําแหนงภายนอก” (หนา 29-35)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “29.3.5 การใชตําแหนงภายใน” (หนา 29-36)
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๑ ตวัแปรสัญลักษณ
ตัวแปรสัญลักษณมีสองประเภท

• สัญลักษณ

ชื่อตางๆ ที่กําหนดใหกับตําแหนงอุปกรณจะเรียกวาสัญลักษณ

คุณสามารถจัดการตําแหนงทั้งหมดไดโดยใชชื่อ และอาจใชชื่อเหลาน้ันเมื่อระบุตําแหนงในพารทตางๆ 

และอ็อบเจ็กตอ่ืนๆ

ตําแหนงอุปกรณที่จัดสรรได: ตําแหนงบิตและตําแหนงเวิรด
• ตัวแปรลอจิก

รายการตางๆ ที่กําหนดใหอุปกรณภายในของ GP-Pro EX โดยอัตโนมัติจะเรียกวา “ตัวแปร”

การรีจิสเตอรตัวแปรมีสองวิธีดังตอไปนี้

รูปแบบตัวแปร: ใหคุณสามารถตัง้ชื่อตัวแปรแตละตัวได

รูปแบบตําแหนง: ใชตําแหนงอุปกรณเปนชื่อ ใชรูปแบบนี้เมื่อมีตําแหนงมากเกินกวาจะกําหนดชื่อได

๑ ตวัแปรระบบ
ตัวแปรเหลาน้ีมีฟงกชันตางๆ ที่กําหนดไวแลว โดยจะแสดงและควบคุมสถานะของ GP เมื่อโปรแกรมลอจิกทํางาน 

ทั้งน้ี ไมสามารถลบตัวแปรระบบได

๑ วิธกีารรีจิสเตอรตัวแปร
กอนที่คุณจะสรางโปรแกรมลอจิก คุณควรระบุตําแหนงทั้งหมดที่จะใชงานในโปรแกรมลอจิก

การรีจิสเตอรตัวแปรมีสองวิธีดวยกัน

๒ รูปแบบตัวแปร
เมื่อใชวิธีการนี้ คุณจะสามารถรีจิสเตอรตัวแปรสัญลักษณที่มีชื่ออธิบาย ซึ่งสัมพันธกับตําแหนงอุปกรณ 

ตัวแปรสัญลักษณสามารถชวยประหยัดเวลาได หากคุณตองแกไขตําแหนงอุปกรณ เพียงเปลี่ยนตําแหนง

อุปกรณที่ตําแหนงเดียว ไมตองเปลี่ยนแปลงทุกๆ ตําแหนง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “29.3.2 การใชตัวแปรสัญลักษณที่มีช่ือตามตองการ (รูปแบบตัวแปร)” (หนา 29-19)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “29.3.3 การใชตัวแปรสัญลักษณที่มีตําแหนงที่กําหนดตายตัว (รูปแบบตําแหนง)” (หนา 29-30)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “29.3.6 ตัวแปรระบบ” (หนา 29-38)
“A.6 ตัวแปรระบบ” (หนา A-84)
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๒ รูปแบบตําแหนง
ใหคุณใชเฉพาะตําแหนงที่เลือกไวเทาน้ัน ไมอนุญาตใหคุณรีจิสเตอรตัวแปรโดยใชชื่ออ่ืนๆ 

ตามตองการเพื่อลบหรือแกไข

๑ การเลือกวิธีรีจสิเตอรตัวแปร

1 เลือกแท็บ [System Settings] เพื่อแสดง [System Settings]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขณะที่สรางไฟลโปรเจคใหม ใหเลือก [Variable Format]

• หากเลือกรุนที่ไมสามารถใชงานกับฟงกชันลอจิก คุณจะไมสามารถเลือก [Address Format]

• คุณสามารถเลือก [Address Format] ไดเฉพาะขณะสรางโปรแกรมใหมเทานั้น คุณไมสามารถ

เปลี่ยนรูปแบบหลังจากสรางโปรแกรมแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเปลี่ยนวิธีจาก [Address Format] เปน [Variable Format] ไดแมอยูระหวางการเขยีน

โปรแกรมลอจิก อยางไรก็ตาม ไมสามารถเปลีย่นกลับจาก [Variable Format] เปน [Address Format] 

• แมวาถาจํานวนตําแหนงในโปรแกรมลอจิกจะเกินจํานวนตวัแปร คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบจาก 

[Address Format] เปน [Variable Format] ได ซึ่งจะทําใหตําแหนงในโปรแกรมลอจิกเปลี่ยนเปนตวัแปร 

ตําแหนงตางๆ ทีม่ีสําหรับโปรแกรมลอจิกแตไมไดใชงานจะไมถูกเปลี่ยนเปนตัวแปร

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“29.14 คําแนะนําในการตั้งคา” (หนา 29-135)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]
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2 ในเมนู [Display] คลิก [Logic Program]

3 ใน [Register Variable] ใหเลือก [Variable Format] หรือ [Address Format]

๑ การตั้งคา Retentive
การตั้งคา Retentive ใชระบุจุดตัวแปร (variable points) ที่จะเก็บหรือลางระหวางเซสชัน

โปรดสังเกตวา [Variable Format] และ [Address Format] มีฟงกชันที่แตกตางกัน

๒ รูปแบบตัวแปร
สามารถระบุไดเฉพาะจุดตัวแปรที่จะเก็บ/ลางเทาน้ัน

คุณสามารถกําหนดการตั้งคาเก็บ/ลางแตละคาไดในหนาตาง [Symbol Variable] หนาตาง [Address] หรือ 

[Properties Window] หลังจากสรางตัวแปรใหมแลว

โปรดทราบการตั้งคาการลางจะถูกเลือกเมื่อสรางตัวแปรใหม

๒ รูปแบบตําแหนง
สําหรับแตละตําแหนง ใหระบุชวงการเก็บ/ลาง ดวยการตั้งคาน้ี ตําแหนงทั้งหมดภายในพื้นที่เก็บขอมูลจะถูกเก็บไว 

และตําแหนงภายในพื้นที่ลางจะไมถูกเก็บไว

โปรดทราบวาตัวแปรทั้งหมดที่จัดสรรให I/O (X, Y, I, Q) จะไดรับการกําหนดคาเปน volatile คุณไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงการตัง้คาเพื่อรักษาตัวแปรระหวางเซสชัน และคุณสามารถเลือกการตั้งคา retentive สําหรับตัวแปร 

PID (U) เทานั้น

๒ การต้ังคาดีฟอลตสําหรับการเก็บ/ลางจํานวน

ตัวแปรสัญลักษณ
การตั้งคาดีฟอลต สําหรับรูปแบบ

ตําแหนงเก็บ ลาง
ตัวแปรบิต 4000 pts 4000 pts M_
ตัวแปรจํานวนเต็ม 4000 pts 4000 pts D_
ตัวแปรโฟลต 64 pts 64 pts F_
ตัวแปรจํานวนจริง 64 pts 64 pts R_
ตัวแปรตัวตั้งเวลา 256 pts 256 pts T_
ตัวแปรตัวนับ 256 pts 256 pts C_
ตัวแปรเวลา 32 pts 32 pts J_
ตัวแปรวันที่ 32 pts 32 pts N_
ตัวแปร PID 8 pts 0 pts U_



การรีจิสเตอรตําแหนง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-17

๒ ขัน้ตอนการตั้งคา

1 เลือกแท็บ [System Settings] เพื่อแสดง [System Settings]

2 ในเมนู [Display] คลิก [Logic Program]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“29.14 คําแนะนําในการตั้งคา” (หนา 29-135)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]
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3 คลิก [Retentive Settings] เพื่อเปดกลองโตตอบ [Retentive Settings]

4 ระบุจุดสําหรับตัวแปรสัญลักษณแตละตวั

รูปแบบตัวแปร รูปแบบตําแหนง
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29.3.2 การใชตวัแปรสัญลักษณที่มีชือ่ตามตองการ (รูปแบบตวัแปร)
สวนตอไปน้ีอธิบายตัวแปรสัญลักษณที่คุณสามารถใชเมื่อกําหนดคา [Register Variable] เปน [Variable Format]

ใชตัวแปรสัญลักษณที่ไมไดระบุตายตัวกับฮารดแวรเพื่อสรางโปรแกรมลอจิกที่นํากลับมาใชงานไดอีก

๑ การรีจิสเตอรตวัแปรสัญลักษณ
1 ในเมนู [Common Settings (R)] คลิก [Symbol Variable (V)] หรือคลิก  เพื่อเปดหนาตาง 

[Edit Symbol Variables]

2 ดับเบิลคลิกเซลลในคอลัมน [Name] เพื่อระบุชื่อ

3 คลิกเซลลในคอลัมน [Type] เพื่อเลือกชนิด

• หากคุณเลือก [Bit Address] หรือ [Word Address] จะสามารถระบุตําแหนงได ไปยังขั้นที่ 4

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ชือ่ตัวแปรสัญลักษณมีขอจํากัดบางประการ
• จํานวนอักขระสูงสดุไมเกิน 32 ตัว
• คุณไมสามารถใชสัญลักษณตางๆ ตอไปนี้

+ - * / = % & | \ : . , # ? @ [ ] < > " 
• คุณไมสามารถใช TAB หรือ DEL
• คุณไมสามารถใชชื่อที่เริ่มตนดวยตัวเลขไบตเดี่ยว
• คุณไมสามารถใชชองวางไบตเดี่ยว
• คุณไมสามารถเวนวางชือ่ไว
• อักขระไบตคูและไบตเดี่ยวแตกตางกัน
• อักขระตัวพิมพใหญและพิมพเลก็มีความแตกตางกัน
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• หากคุณเลือก [Bit Variable], [Integer Variable], [Float Variable] หรือ [Real Variable] 

จะสามารถระบุอารเรยได ในการระบุอารเรย ใหไปยังขั้นที่ 5 หากไมกําหนดอารเรย ใหไปยังขั้นที่ 6

• หากคุณเลือก [Timer Variable], [Counter Variable], [Time Variable] หรือ [Date Variable] ใหไปยังขัน้ที่ 6

• หากคุณเลือก [PID Variable] ตองทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Keep] เสมอ ไปยังขั้นที่ 7

4 ระบุตําแหนงในคอลัมน [Address] ไปยังขัน้ที่ 8

5 ในการระบุอารเรย ใหคลิกเซลลในคอลัมน [Array] แลวทําเครื่องหมายที่ชองเพ่ือแสดงเซลลในคอลัมน [Count] 

ในคอลัมน [Count] ใหปอนขนาดอารเรย ไปยังขั้นที่ 6

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของตัวแปร โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ ชนิดของตัวแปร” (หนา 29-22)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอารเรย โปรดดูที่สวนตอไปนี้

“ ๑ อารเรยและขนาดอารเรย” (หนา 29-25)

คลิก [-Undefined-] เพื่อแสดงแปนพิมพสําหรับ
การปอนตําแหนง

เลือกอุปกรณเช่ือมตอและอุปกรณ 
ปอนตําแหนงแลวคลิก "Ent"

ตําแหนงจะไดรับการกําหนด
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6 หากตองการรักษาการตั้งคาไว คลิกเซลลในคอลัมน [Retentive] แลวทําเครื่องหมายที่ชอง

หากตองการลางการตั้งคา ไมตองทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Retentive]

7 ในการปอนคําอธิบาย ใหคลิกเซลลในคอลัมน [Comment] แลวปอนคําอธิบายที่ตองการ

8 การรีจิสเตอรเสร็จสิ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดในการตั้งคา เก็บ/ลาง โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ เก็บ” (หนา 29-25)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําอธิบาย โปรดดูสวนตอไปนี้

“29.7.3 คําอธิบายตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-69)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตวัแปรที่รีจิสเตอรไดเฉพาะเมือ่ใชงานตัวแปรในโปรแกรมลอจิกเทานั้น 

คณุสามารถลบตวัแปรตางๆ ที่ไมไดใชงานในหนาจอใดๆ ได

ในการลบตัวแปร ใหเลือกตัวแปรสัญลกัษณแลวคลิก  หรือกดปุม [Delete]

• ในการรีจิสเตอรตัวแปรสญัลกัษณที่รีจิสเตอรไปยังพารททีว่างไวในหนาจอใหม ใหดสูวนตอไปนี้

“5.9 การลงทะเบียนตําแหนงโดยใชช่ือทีเ่ขาใจได” (หนา 5-47)
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๑ ชือ่ตวัแปร
ใน GP-Pro EX คุณสามารถตั้งชื่อตัวแปรและใชงานในโปรแกรมลอจิก สําหรับ PLC สวนมาก พื้นที่เก็บขอมูล

จะถูกจัดการเสมือนเปนตําแหนงอุปกรณในรีจิสเตอรที่ตั้งชื่อโดยผูผลิต PLC

ตัวอยาง

๑ ชนิดของตวัแปร
มีตัวแปรทั้งส้ินเกาชนิดดวยกัน ไดแก: บิต, จํานวนเต็ม, โฟลต, จํานวนจริง, ตัวตั้งเวลา, ตัวนับ, เวลา, วันที่ 

และ PID

๒ ตัวแปรบิต
ตัวแปรที่มีความยาว 1 บิตที่ระบุสถานะ ON/OFF ดวยคา 0 (ปด) หรือ 1 (เปด)

๒ ตัวแปรจํานวนเต็ม
ตัวแปรที่มีความยาว 32 บิต ที่มีคาจํานวนเต็ม -2147483648 (16#80000000) - 2147483647 

(16#7FFFFFFF)

๒ ตัวแปรโฟลต
ตัวแปรที่มีความยาว 32 บิต ที่มีคาโฟลตติ้งพอยต ±1.175494351e-38 - ±3.402823466e+38 

และ 0 อาจใชจุดทศนิยมไดถึง 7 หลัก

๒ ตัวแปรจํานวนจริง
ตัวแปรที่มีความยาว 64 บิต ที่มีคาโฟลตติ้งพอยต ±2.2250738585072014e-308 - 

±1.7976931348623158e+308 และ 0 คุณอาจใชจุดทศนิยมไดถึง 15 หลัก

อินพุต/เอาตพุต
ภายนอก รีเลยภายใน ตัวตั้งเวลา รีจิสเตอรขอมูล

Company M X001 M100 T200 D00001

Company O 01 1001 TIM000 DM0000

Digital Electronics 
Corporation

Switch1 Timer Start Timer Run Time

สําหรับรุนของผูผลิตรายอื่นๆ สําหรับ GP-Pro EX

คําอธิบายโปรแกรมขางตนเปนรูปภาพ



การรีจิสเตอรตําแหนง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-23

๒ ตัวแปรตัวตั้งเวลา
ใชตัวแปรตัวตั้งเวลาเพื่อเปดใชคําส่ังการตั้งเวลา

ตัวแปรตัวตั้งเวลาประกอบดวยตัวแปรพิเศษ 5 ตัวแปรดังตอไปนี้

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําส่ังแลดเดอร โปรดดูที่ “บทที่ 30 คําส่ังแลดเดอร” (หนา 30-1) 

๒ ตัวแปรตัวนับ
ใชตัวแปรตัวนับเพื่อใชคําส่ังตัวนับ

ตัวแปรตัวนับประกอบดวยตัวแปรพิเศษเจ็ดตวัแปรดงัตอไปนี้

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําส่ังแลดเดอร โปรดดูที่ “บทที่ 30 คําส่ังแลดเดอร” (หนา 30-1) 

ตัวแปรพิเศษ คําอธิบาย การต้ังคาตัวแปร

PT Setting Value จํานวนเต็ม 32 บิต

ET Current Value จํานวนเต็ม 32 บิต

Q Output บิต

TI Time Count บิต

R Timer Reset บิต

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • แมจะเลือกการตั้งคาแบบลางสําหรับตัวแปรตวัตั้งเวลา ตัวตั้งเวลาตัวแปรพิเศษ PT (คา) 

จะยังคงถูกเก็บไว

“ ๑ เก็บ” (หนา 29-25)

ตัวแปรพิเศษ คําอธิบาย การต้ังคาตัวแปร

PV Setting Value จํานวนเต็ม 32 บิต

CV Current Value จํานวนเต็ม 32 บิต

Q Output บิต

QD Down Counter Output บิต

QU Up Counter Output บิต

ขึ้น Up Counter บิต

R Counter Reset บิต

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขณะที่สแกนเพื่อตั้งคาตัวนับใหม ตัวนับจะไมไดรับการอัพเดต คุณตองสแกนครั้งเดียว

เพื่อตั้งคาตวันับใหม

• แมจะเลือกการตั้งคาแบบลางสําหรับตัวนับ ตัวนับตัวแปรพิเศษ PV (คา) จะยังคงถูกเก็บไว

“ ๑ เก็บ” (หนา 29-25)
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๒ ตัวแปรวันที่/เวลา
ใชตัวแปรวันที่/เวลาเพื่อเปดใชคําส่ัง date/time

ตัวแปรวันที่/เวลา ประกอบดวยตัวแปรพิเศษสามตัวแปรดังตอไปนี้

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําส่ังแลดเดอร โปรดดูที่  “บทที่ 30 คําส่ังแลดเดอร” (หนา 30-1) 

๒ ตัวแปรเวลา  
ใชตัวแปรเวลาเพื่อเปดใชคําส่ัง time

ตัวแปรเวลาประกอบดวยตัวแปรพิเศษสามตวัแปรดังตอไปนี้

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําส่ังแลดเดอร โปรดดูที่  “บทที่ 30 คําส่ังแลดเดอร” (หนา 30-1) 

๒ ตัวแปร PID 
ใชตัวแปร PID เพื่อใชคําส่ัง PID

ตัวแปร PID ประกอบดวยตวัแปรพิเศษสิบเอ็ดตัวแปรดงัตอไปนี้

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําส่ังแลดเดอร โปรดดูที่  “บทที่ 30 คําส่ังแลดเดอร” (หนา 30-1) 

ตัวแปรพิเศษ คําอธิบาย การต้ังคาตัวแปร

YR Year (0-99) จํานวนเต็ม 32 บิต

MO Month (1-12) จํานวนเต็ม 32 บิต

DAY Day (1-31) จํานวนเต็ม 32 บิต

ตัวแปรพิเศษ คําอธิบาย การต้ังคาตัวแปร

HR Hour (0-23) จํานวนเต็ม 32 บิต

MIN Minute (0-59) จํานวนเต็ม 32 บิต

SEC Second (0-59) จํานวนเต็ม 32 บิต

ตัวแปรพิเศษ คําอธิบาย การต้ังคาตัวแปร

KP Constant Proportion (x1000) จํานวนเต็ม 32 บิต

TR Integral time (x1000) จํานวนเต็ม 32 บิต

TD Differential time (x1000) จํานวนเต็ม 32 บิต

PA Processing Invalidity Range จํานวนเต็ม 32 บิต

BA Bias จํานวนเต็ม 32 บิต

ST Sampling Cycle จํานวนเต็ม 32 บิต

Q PID Processing Complete Flag บิต

UO Exceeding the Minimum Scaled Value บิต

TO Exceeding the Maximum Scaled Value บิต

PF  Processing Invalidity Range Flag บิต

IF  Integral Range Processing Flag บิต
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๑ อารเรยและขนาดอารเรย
คุณสามารถระบุอารเรยสําหรับตัวแปรบิต, จํานวนเตม็, โฟลต และจํานวนจริง

คุณสามารถกําหนดอีลิเมนตของอารเรยไดสูงสุด 4,096 อีลิเมนตสําหรับตวัแปรบิตและจํานวนเตม็ 

คุณสามารถกําหนดอีลิเมนตของอารเรยไดสูงสุด 128 อีลิเมนตสําหรับตัวแปรโฟลตและจํานวนจริง

อารเรยจะมีวิธีตั้งคาหลายๆ อีลิเมนตดวยประเภทขอมูลเดียวกัน ในตัวแปรเดียว ในครั้งเดียว

เชน ลองจินตนาการถึงล้ินชักของโตะหรือตู

ตูที่มีขนาดอารเรยเปน 10 มีล้ินชัก 10 อันจาก [0] - [9] ล้ินชักแตละล้ินชัก

เรียกวา เชส [0], เชส [1], ..., เชส [9]

แตละล้ินชักจะกลายเปนขอมูลที่รีจิสเตอรใน PLC หากมีการใชงาน

หนวยความจําทั้ง 10 เชส อารเรยเมธอดจะเรียกอารเรยที่มีขนาด 10 

โดยมีชื่อตัวแปรสัญลักษณที่วา เชส

๑ เก็บ
หากตัวแปรไดรับการกําหนดใหเก็บ จะถูกสํารองขอมูลไวใน SRAM สํารองและรักษาคาไวจนกวาจะปดเครื่อง

คาเหลาน้ีจะถูกเก็บไวจนแบตเตอรี่สํารองจะหมด ซึ่งจะทําใหตัวแปรเหลาน้ีกลับไปเปนคาดีฟอลตตามที่กําหนด

ไวใน GP-Pro EX เมื่อปดเครื่องหรือรีเซ็ต GP คาลาสุดจะถูกคัดลอกไปยงั SRAM การดาวนโหลดโปรแกรมลอจิก

จะ initialize ตัวแปรดวยคาเร่ิมตนตามที่กําหนดไวใน GP-Pro EX เวนแตวาคุณจะเลือกทําเครื่องหมายในชอง 

Keep Transfer

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ขอมูลที่บันทึกไวใน SRAM จะสูญหายเมื่อปดเครื่องหรือแบตเตอรี่หมด ในกรณีดังกลาว 
คาที่ระบุไวใน GP-Pro EX จะใชคาดีฟอลต

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • การตั้งคา Retentive ใชระบุจุดตวัแปรเพื่อเก็บหรือลางคา

“ ๑ การตั้งคา Retentive” (หนา 29-16)

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

ล้ินชัก
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๑ การนําเขา/สงออกตัวแปรสัญลักษณ
คุณสามารถนําเขาและสงออกรายการตัวแปรสัญลักษณโดยตั้งคาใหเปนไฟลในรูปแบบ CSV

รูปแบบ CSV สําหรับการสงออกขอมูลในการตั้งคาตัวแปรสัญลักษณจะใชสรางหรือแกไขขอมูลโดยใชซอฟตแวร

สเปรดชีททั่วไปได

๒ รูปแบบไฟล CSV
ในหนาตาง [Edit Symbol Variables] คลิก [Utility] แลวคลิก [Export] เพื่อเอาตพุตขอมูลการตั้งคาตัวแปร

สัญลักษณเปนไฟลในรูปแบบ CSV ดังตอไปนี้

• ขอมูลสวนหัว

ขอมูลสวนหัวของ GP-Pro EX จะถูกแนบไปกับไฟล CSV ที่สงออก หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับขอมูล 

จะเกิดขอผิดพลาดระหวางนําเขา โปรดอยาแกไขขอมูลใดๆ

GP-Pro EX: (โปรดอยาแกไข)

File Type: ตัวแปรสัญลักษณ (โปรดอยาแกไข)
File Version: บันทึกเวอรชันของไฟลแลว (โปรดอยาแกไข)

• ขอมูลตัวแปรสัญลักษณ (จําเปน)

คือขอมูลในตัวแปรสัญลักษณ

Name: บันทึกชื่อตัวแปรสัญลักษณ ในการระบุอารเรยใหใชอักขระ “@” 

สําหรับขนาดอารเรยที่เร่ิมตนจากแถวถัดไป

Index : เฉพาะเม่ือระบอุารเรย ใหปอนคาเรียงลาํดับสาํหรับขนาดอารเรยโดยเริม่ตนจาก 0

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อสรางตวัแปรสัญลักษณใหมในไฟล CSV ใหใชรูปแบบขางตน รวมทั้งขอมลูสวนหวัดวย

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอจํากัดของการตั้งชื่อ โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ การรีจิสเตอรตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-19)

ขอมูลสวนหัว

ขอมูลตัวแปร
สัญลักษณ
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Type: ปอนชนิดของตัวแปรสัญลักษณโดยใชขอความตอไปนี้

ภายใน/ภายนอก: ปอนประเภทตําแหนงโดยใชขอความตอไปน้ี

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อตัวแปรสญัลกัษณคือชนิด Bit-Address หรือ Word-Address จะไมมีการใชงาน

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอารเรยและขนาดอารเรย โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ อารเรยและขนาดอารเรย” (หนา 29-25)

ชนิด ขอความ
ตําแหนงบิต BitAddress

ตําแหนงเวิรด WordAddress

ตัวแปรบิต BitVariable

ตัวแปรจํานวนเต็ม IntegerVariable

ตัวแปรโฟลต FloatVariable

ตัวแปรจํานวนจริง RealVariable

ตัวแปรตัวตั้งเวลา TimerVariable

ตัวแปรตัวนับ CounterVariable

ตัวแปรเวลา  DateVariable

ตัวแปรวันที่ TimeVariable

ตัวแปร PID PidVariable

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อระบ ุ[Register Variable] เปน [Address Format] ใช Bit Addresses หรือ Word Addresses เทานั้น

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดตางๆ โปรดดูสวนตอไปน้ี

“ ๑ ชนิดของตัวแปร” (หนา 29-22)

ประเภท ขอความ ขอความ หมายเหตุ
ตําแหนงภายใน พ้ืนที่ LS #INTERNAL ใชไดเฉพาะกับการเชื่อมตอโดยตรง

เทานั้น

พ้ืนที่สําหรับผูใช #INTERNAL

พ้ืนที่ระบบของ
การเชื่อมตอผาน
หนวยความจํา

#MEMLINK ใชไดกับการเชื่อมตอผานหนวยความจํา

เทานั้น

ตําแหนงภายนอก PLC1-4 ใชไดเฉพาะกับการเชื่อมตอโดยตรง

เทานั้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อระบ ุ[Register Variable] เปน [Address Format] ใช Bit Addresses หรือ Word Addresses 

เทานั้น

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงตางๆ โปรดดูสวนตอไปนี้

“29.3.1 ตําแหนงที่ใชงานได” (หนา 29-13)
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Address: ปอนคาตําแหนง

Keep: ปอนการตั้งคาเก็บ/ลาง

Comment: ปอนคําอธิบาย

๒ ขัน้ตอนการสงออก
1 ในหนาตาง [Edit Symbol Variables] คลิก [Utility] แลวคลิก [Export]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อระบ ุ[Register Variable] เปน [Address Format] ใช Bit Addresses หรือ Word Addresses เทานั้น

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงตางๆ โปรดดูสวนตอไปนี้

“29.3.1 ตําแหนงที่ใชงานได” (หนา 29-13)

การต้ังคา คา
Keep 1

Clear 0

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับการตัง้คาเพื่อลาง คุณสามารถยกเวนคา “0” ได

• เมื่อระบ ุ[Register Variable] เปน [Address Format] จะไมมีการใชงาน

• สําหรับรายละเอียดในการตั้งคา เก็บ/ลาง โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ เก็บ” (หนา 29-25)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําอธิบาย โปรดดูสวนตอไปนี้

“29.7 การปอนคําอธิบาย” (หนา 29-65)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถนําเขา/สงออกตวัแปรระบบ
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2 ระบุตําแหนงเพื่อบันทึกไฟล CSV ปอนชื่อไฟล แลวคลิก [Save]

๒ ขัน้ตอนการนําเขา
1 ในหนาตาง [Edit Symbol Variables] คลิก [Utility] แลวคลิก [Import]

2 ระบุไฟล CSV เพื่อนําเขาแลวคลิก [Open]
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3 การนําเขาจะเสร็จสิ้นหลังจากการตรวจสอบขอผิดพลาด หากพบขอความแสดงขอผิดพลาด ใหยืนยนัเนื้อหา

ขอความแลวคลิก [OK]

29.3.3 การใชตวัแปรสัญลักษณที่มีตําแหนงที่กําหนดตายตวั (รูปแบบตําแหนง)
สวนตอไปน้ีอธิบายตัวแปรสัญลักษณที่คุณสามารถใชเมื่อตั้งคา [Register Variable] เปน [Address Format]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากไฟล CSV ไมอยูในรูปแบบที่เหมาะสมดังแสดงไวดานลางนี้ จะปรากฏขอความแสดง
ขอผิดพลาดและไมสามารถนําเขาไดสําเร็จ

• ยังไมไดระบุชื่อ [Name] หรือใชอักขระไมถูกตอง
• มชีื่อตัวแปรสญัลักษณนี้อยูแลวในไฟล
• ยังไมไดระบุชนดิ [Type] หรือใชขอความที่ระบุไมได
• ยังไมไดระบุขนาดอารเรย หรือยังไมไดใชหมายเลขตามลําดับ
• มกีารปอนการตั้งคาอารเรยในชนิด [Type] ที่ใชเปนอารเรยไมได
• มกีารปอนการตั้งคาใหเก็บคา “1” สําหรับตําแหนงบิตหรือตําแหนงเวิรด
• ไมมีการระบุการตั้งคาใหเก็บคา “1” สําหรับตัวแปร PID

ชนิด ตําแหนง
(ดวยวธีิระบุตําแหนง) การแสดงผล จํานวนอักขระ หมายเหตุ

ตัวแปรบิต X0000-X0255 10 Dec 256 อินพุต

Y0000-Y0255 10 Dec 256 เอาตพุต

M0000-M7999 10 Dec 8000 ภายใน

ตัวแปรจํานวนเต็ม I0000-I0063 10 Dec 64 อินพุต

Q0000-Q0063 10 Dec 64 เอาตพุต

D0000-D7999 10 Dec 8000 ภายใน

ตัวแปรโฟลต F0000-F0127 10 Dec 128 ภายใน

ตัวแปรจํานวนจริง R0000-R0127 10 Dec 128 ภายใน

ตัวแปรตัวตั้งเวลา T0000-T0511 10 Dec 512 ภายใน

ตัวแปรตัวนับ C0000-C0511 10 Dec 512 ภายใน

ตัวแปรวันที่ N0000-N0063 10 Dec 64 ภายใน

ตัวแปรเวลา  J0000-J0063 10 Dec 64 ภายใน

ตัวแปร PID U0000-U0007 10 Dec 8 ภายใน
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๑ การรีจิสเตอรตวัแปรสัญลักษณ
คุณสามารถตัง้ช่ือตําแหนงบิตและตําแหนงเวิรดไดตามตองการ

1 ในเมนู [Common Settings (R)] คลิก [Symbol Variable (V)] หรือคลิก  เพื่อเปดหนาตาง 

[Edit Symbol Variables]

2 ดับเบิลคลิกเซลลในคอลัมน [Name] เพื่อปอนชื่อ

3 คลิกเซลลในคอลัมน [Type] แลวเลือกชนิด [Bit Address] หรือ [Word Address]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ชือ่ตัวแปรสัญลักษณมีขอจํากัดบางประการ
• จํานวนอักขระสูงสดุไมเกิน 32 ตัว
• คุณไมสามารถใชสัญลักษณตางๆ ตอไปนี้

+ - * / = % & | \ : . , # ? @ [ ] < > " 
• คุณไมสามารถใช TAB หรือ DEL
• คุณไมสามารถใชชื่อที่เริ่มตนดวยตัวเลขไบตเดี่ยว
• คุณไมสามารถใชชองวางไบตเดี่ยว
• คุณไมสามารถเวนวางชือ่ไว
• อักขระไบตคูและไบตเดี่ยวแตกตางกัน
• อักขระตัวพิมพใหญและพิมพเลก็มีความแตกตางกัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของตัวแปร โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ ชนิดของตัวแปร” (หนา 29-22)
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4 ระบุตําแหนงในคอลัมน [Address] แลวไปยังขั้นที่ 7

5 ในการปอนคําอธิบาย ใหคลิกเซลลในคอลัมน [Comment] แลวปอนคําอธิบายที่ตองการ

6 การรีจิสเตอรเสร็จสิ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําอธิบาย โปรดดูสวนตอไปนี้

“29.7.3 คําอธิบายตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-69)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและลบตัวแปรสัญลักษณที่รีจิสเตอรไวซึง่ไมไดใชงานเทานั้น

ในการลบ ใหเลอืกตัวแปรสัญลักษณที่ตองการ แลวคลกิ  หรือกด DELETE

• ในการรีจิสเตอรตัวแปรสญัลกัษณที่รีจิสเตอรไปยังพารททีว่างไวในหนาจอใหม ใหดสูวนตอไปนี้

“5.9 การลงทะเบียนตําแหนงโดยใชช่ือทีเ่ขาใจได” (หนา 5-47)

คลิก [-Undefined-] เพื่อแสดงแปนพิมพสําหรับ
การปอนตําแหนง

เลือกอุปกรณเช่ือมตอและอุปกรณ 
ปอนตําแหนงแลวคลิก "Ent"

ตําแหนงจะไดรับการกําหนด
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๑ การแสดงตําแหนงลอจิก
เมื่อตัง้คา [Register Variable] เปน [Address Format] คุณสามารถใชตําแหนงลอจิกของตัวแปรบติและ

ตัวแปรจํานวนเต็มที่ไดรับการจัดสรรภายใน GP-Pro EX

ตําแหนงจะแสดงเปน X_0100 ในโปรแกรมลอจิก เชน [#LOGIC]X_0100

ดังตัวอยางตอไปน้ี แสดงตําแหนงลอจิกในหนาตาง [Address] แลวระบุตําแหนงสําหรับคําส่ังโปรแกรมลอจิก

และพารทที่วางบนหนาจอ

1 เลือกแท็บ [Address] เพื่อเปดหนาตาง [Address]

2 เลือก [Device Address] และใน [Type] เลือก [Bit Address] หรือ [Word Address] 

3  คลิกไอคอนเพื่อแสดงกลองโตตอบ [Input Address]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ผูใชไมสามารถแกไขตําแหนงตางๆ ได เชน การรีจิสเตอรชื่อทีต่องการ หรือเปลี่ยนแปลงหรือลบ

ตําแหนงตางๆ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [Address] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [Address (A)]
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4 ใน [Device/PLC] ใหเลือก [#LOGIC] และอุปกรณเพื่อระบุตําแหนง

5 ตําแหนงลอจิกจะปรากฏขึ้น ระบตุําแหนงโดยการลากตําแหนงไปยังคําส่ังโปรแกรมลอจิกหรือพารทที่วางไว

บนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “ ๑ การตั้งคาโอเปอรแรนดโดยใชการลากแลวปลอย” (หนา 29-62)
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29.3.4 การใชตําแหนงภายนอก
คุณสามารถระบุตําแหนงอุปกรณได หากใชการเชื่อมตอโดยตรงเพื่อส่ือสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอ (PLC)

๑ ตําแหนงอุปกรณภายนอก
สามารถใชไดเมื่อตัวแปรสัญลักษณเปนชนิดตําแหนงบิตหรือตําแหนงเวิรด

๒ หนาตาง [Symbol Variable]
คลิกเซลลในคอลัมน [Address] แลวคลิก  

๒ หนาตาง [Address]
1 เลือก [Device Address] และใน [Type] เลือก [Bit Address] หรือ [Word Address] 

2  คลิกไอคอนเพื่อแสดงกลองโตตอบ [Input Address]

3 ใน [Device/PLC] (เชน PLC1) และปอนตําแหนงของรุน (เชน X00000)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “A.1.2 การสื่อสารกับอุปกรณ/PLC โดยใชวิธกีารเช่ือมตอโดยตรง” (หนา A-4)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรูปแบบตัวแปร โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ การรีจิสเตอรตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-19)
• สําหรับรูปแบบตําแหนง โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ การรีจิสเตอรตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-31)
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๒ ลอจิก
1 ดับเบิลคลิกโอเปอรแรนดแลวคลิก  เพื่อแสดงชองปอนขอมูลตําแหนง

2 ใน [Device/PLC] (เชน PLC1) และปอนตําแหนงของรุน (เชน X00000)

29.3.5 การใชตําแหนงภายใน
หากใชเช่ือมตอโดยตรงเพื่อส่ือสารกับอุปกรณเชื่อมตอ (PLC) คุณจะสามารถระบตุําแหนงของพื้นที่ LS 

และพื้นที่ผูใชได

เมื่อใชการเชื่อมตอผานหนวยความจําเพื่อส่ือสารกับอุปกรณเชื่อมตอ (PLC) คุณสามารถระบุตําแหนงสําหรับ

พื้นที่ผูใชและพื้นที่ระบบของการเชื่อมตอผานหนวยความจํา

๑ ตําแหนงภายใน
สามารถใชไดเมื่อตัวแปรสัญลักษณเปนชนิดตําแหนงบิตหรือตําแหนงเวิรด

๒ หนาตาง [Symbol Variable]
คลิกเซลลในคอลัมน [Address] แลวคลิก  

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “A.1.2 การสื่อสารกับอุปกรณ/PLC โดยใชวิธกีารเช่ือมตอโดยตรง” (หนา A-4)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “A.1.3 การใชวิธีการเช่ือมตอผานหนวยความจํากบัอปุกรณ/PLC ทีไ่มรองรับ” (หนา A-6)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรูปแบบตัวแปร โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ การรีจิสเตอรตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-19)
• สําหรับรูปแบบตําแหนง โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ การรีจิสเตอรตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-31)



การรีจิสเตอรตําแหนง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-37

๒ หนาตาง [Address]
1 เลือก [Device Address] และใน [Type] เลือก [Bit Address] หรือ [Word Address] 

2  คลิกไอคอนเพื่อแสดงกลองโตตอบ [Input Address]

3 ใน [Device/PLC] ใหเลือกชื่ออุปกรณเชื่อมตอและปอนตําแหนงของรุน

๒ ลอจิก
1 ดับเบิลคลิกโอเปอรแรนดแลวคลิก  เพื่อแสดงชองปอนขอมูลตําแหนง

2 ใน [Device/PLC] ใหเลือกชื่ออุปกรณเชื่อมตอและปอนตําแหนงของรุน

พื้นท่ี LS หรือพื้นท่ีสําหรับผูใช
ช่ืออุปกรณเช่ือมตอ (INTERNAL)
ตําแหนง (เชน :. LS0000)

พื้นท่ีระบบสําหรับเช่ือมตอผานหนวยความจํา
ช่ืออุปกรณเช่ือมตอ (MEMLINK)
ตําแหนง (เชน 0000)

พื้นท่ี LS หรือพื้นท่ีสําหรับผูใช
ช่ืออุปกรณเช่ือมตอ (INTERNAL)
ตําแหนง (เชน :. LS0000)

พื้นท่ีระบบสําหรับเช่ือมตอผานหนวยความจํา
ช่ืออุปกรณเช่ือมตอ (MEMLINK)
ตําแหนง (เชน 0000)
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29.3.6 ตวัแปรระบบ
มีตัวแปรระบบสองประเภทดวยกัน ประเภทแรกใชสําหรับลอจิกและอีกประเภทสําหรับหนาจอ ผูใชไมสามารถ

แกไขตัวแปรได เชน การรีจิสเตอรชื่อที่ตองการ หรือเปลี่ยนแปลงหรือลบตําแหนงตางๆ

และเชนกัน มีตัวแปรระบบสองชนิด ชนิดแรกคือชนิดจํานวนเตม็และอีกชนิดคือชนิดบิต

๑ การตั้งคาตวัแปรระบบ

๒ หนาตาง [Address]
เลือก [Symbol Variable] เพื่อแสดงรายชื่อของตัวแปรสัญลักษณ ใน [Type] ใหเลือก [System Variable (Bit)] 

หรือ [System Variable (Integer)] เพื่อแสดงตัวแปรตามชนิด

๒ ลอจิก
ดับเบิลคลิกโอเปอรแรนดแลวคลิก  เพื่อเลือกตัวแปรระบบ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “A.6 ตัวแปรระบบ” (หนา A-84)
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29.4 การแทรก Rung และการใชแบรนช
ตอไปนี้จะอธิบายวิธีการแกไข Rung ในลอจิก

29.4.1 การแกไข Rung
๑ การแทรก Rung
1 เลือกหมายเลข Rung หน่ึงตําแหนงเหนือตําแหนงที่คุณตองการแทรก Rung คลิก 

2  คลิกไอคอนเพื่อแทรก Rung ใตหมายเลข Rung ที่เลือกไว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้คุณยังสามารถแทรก Rung ไดดวยวธีิการตางๆ ตอไปนี้

• ในเมนู [Logic (L)] ใหเลอืก [Insert Row (R)]

• คลกิขวาแลวคลิก [Insert Rung (R)]

• กด CTRL+R
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๑ การลบ Rung
1 เลือก Rung ที่ตองการลบ

2 คลิกที่ไอคอนนี้

Rung ที่เลือกไวจะถูกลบ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเลือกชวงเพื่อลบมากกวาหนึ่ง Rung พรอมๆ กัน

“ ๑ การเลือกหลาย Rung พรอมกัน” (หนา 29-44)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้คุณยังสามารถลบ Rung ดวยวธีิการตางๆ ตอไปน้ี

• คลกิขวา แลวคลิก [Delete (D)]

• กด DELETE
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๑ การคัดลอก Rung
เมื่อคุณตองการปอนลําดับคําส่ังเดียวกันใหมากกวาหนึ่ง Rung คุณสามารถประหยัดเวลาไดดวยการคัดลอก Rung 

ที่สรางไวแลว แลววางใน Rung อ่ืนๆ 

1 เลือกหมายเลข Rung ที่ตองการคัดลอก

2  คลิกที่ไอคอนนี้

Rung ที่เลือกไวจะถูกคัดลอกลงในคลิปบอรด

3 วาง Rung ที่คัดลอกลงในตําแหนงที่ตองการ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเลือกชวงเพื่อคัดลอกหลายๆ Rung พรอมกัน

“ ๑ การเลือกหลาย Rung พรอมกัน” (หนา 29-44)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอก Rung ดวยวิธีการตางๆ ตอไปน้ี

• คลกิขวาแลวคลิก [Copy (C)]

• กด CTRL+C

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “ ๑  การวาง Rung” (หนา 29-43)
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๑ การตัด Rung
เมื่อคุณตองการยาย Rung ที่สรางไว คุณสามารถประหยัดเวลาไดโดยการตัด Rung แลววางลงในตําแหนงที่ตองการ

1 เลือกหมายเลข Rung ที่ตองการตัด

2  คลิกที่ไอคอนนี้

Rung ที่ตัดมาจะถูกคัดลอกลงในคลิปบอรดและ Rung ตางๆ ที่เลือกไวจะถูกลบ

3 วาง Rung ที่คัดลอกลงในตําแหนงที่ตองการ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเลือกเปนชวงเพื่อตัดมากกวา Rung เดียว

“ ๑ การเลือกหลาย Rung พรอมกัน” (หนา 29-44)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถตัด Rung ดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาแลวคลิก [Cut (X)]

• กด CTRL+X

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “ ๑  การวาง Rung” (หนา 29-43)
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๑  การวาง Rung
คุณสามารถวาง Rung ที่ตัดหรือคัดลอกลงในตําแหนงที่ตองการได

เชนในกรณีน้ี ใหวาง Rung ที่ระหวาง Rung ที่ 3 และ 4

1 เลือกพารท (แถบจายไฟ, คําส่ัง ฯลฯ) เหนือตําแหนงที่คุณตองการแทรก Rung

2  คลิกที่ไอคอนนี้

Rung จะถูกวางลงใต Rung ที่เลือก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • การคลิกทีห่มายเลข Rung และเลือก Rung ทั้งหมดจะทําให Rung เดิมถูกแทนที่ดวย Rung 

ทีค่ัดลอกมา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาง Rung ดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาแลวคลิก [Paste (P)]

• กด CTRL+V

• เมื่อวาง Rung แลว โอเปอรแรนดและคําอธิบาย Rung ในคําสัง่ Rung จะถูกวางลงมาดวย แกไข Rung 

ตามตองการ

“29.6 การจัดสรรตําแหนงใหคําสั่ง” (หนา 29-58)
“29.7 การปอนคําอธิบาย” (หนา 29-65)

Rung ถูกคัดลอกไปยังคลิปบอรด
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๑ การเลือกหลาย Rung พรอมกัน
คุณสามารถคัดลอกหรือลบไดหลาย Rung  โดยการเลือกเปนชวง

1 คลิกหมายเลข Rung แรกของชวงที่คุณตองการเลือก

2 กดปุม SHIFT คางไว แลวเลือกหมายเลข Rung สุดทายในชวง Rung ทั้งหมดระหวางทั้งสองตําแหนงจะถูกเลือก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกชวง Rung ดวยวธีิการตางๆ ตอไปน้ี

• ขณะที่กดปุม SHIFT คางไว ใหกดปุม [↑] หรือปุม [↓] เพ่ือเลือก Rung หมายเลขสุดทายของชวง

ทีคุ่ณตองการเลือก

• กด CTRL+A เพื่อเลือก Rung ทั้งหมด สังเกตวาปายชื่อเริ่มตนของ Rung แรกและสดุทาย

จะไมถูกเลอืก
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29.4.2 การแทรกและการลบแบรนช
๑ การแทรกแบรนช

สวนตอไปน้ีอธิบายถึงวิธีการแทรกแบรนช

แบรนชจะถูกแทรกระหวางคําส่ัง NO (Normally Open) และคําส่ัง NC (Normally Closed) เพื่อสรางโปรแกรม

ลอจิกแบบ self-latching เชน

1 เลือกตําแหนงที่คุณตองการเริ่มแบรนช

ในกรณีน้ี ใหเลือกดานซายของคําส่ัง NO (Normally Open)

2  คลิกที่ไอคอนนี้ จะมีเสนประระหวางจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของแบรนช

3 กดปุมลูกศรชี้ไปดานซายหรือขวาเพ่ือระบุตําแหนงสุดทาย แลวกด ENTER แบรนชจะถูกแทรก

4 แทรกคําส่ังในแบรนช

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกแบรนชดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาแลวคลิก [Insert Branch (B)]

• กด CTRL+B

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คลกิจุดเริ่มตนของแบรนชในขั้นที ่1 แลวลากไปทางขวาของคําสัง่ NO (Normally Open) ปลอยเมาส

ปุมซายเมื่อตัวชี้เปลีย่นกลับจาก  เปน  แลวแบรนชจะถูกแทรก

การสิ้นสุดแบรนชจะใชไมไดหากตัวชี้แสดงเปน  หากมีการแสดงสัญลักษณนี้ แบรนชจะไมไดรับ

การแทรกหลังจากคุณปลอยปุมซายของเมาส

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “ ๑ การแทรกคําสั่ง” (หนา 29-47)
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๑ การลบแบรนช
ในการลบแบรนช คุณตองลบคําส่ังกอนจะลบแบรนชเหลาน้ัน

1 ลบคําส่ัง

2 เลือกแบรนชที่ตองการลบ

3  คลิกไอคอนนี้ แบรนชจะถูกลบ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “ ๑  การลบคําสั่ง” (หนา 29-49)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบแบรนชดวยวธีิการตางๆ ตอไปน้ี

• คลกิขวา แลวคลิก [Delete (D)]

• กด DELETE
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29.5 การแทรกคําส่ัง

29.5.1 การแกไขคําสั่ง
๑ การแทรกคําสั่ง
1 เลือกตําแหนงที่คุณตองการแทรกคําส่ัง ในเมนู [Logic (L)] คลิก [Insert Instruction (I)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกคําสั่งดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• ดบัเบิลคลกิตําแหนงที่คุณตองการแทรกคําสั่ง

• คลกิขวาตําแหนงที่คุณตองการแทรกคําสั่ง แลวคลิก [Insert Instruction (I)]

• กด INSERT

• ในแถบเครื่องมือคําสั่ง คลิกไอคอนคําสัง่เพ่ือแทรกคําสั่งทันที คุณสามารถปรบัตั้งไอคอนตางๆ 

ทีแ่สดงในแถบเครื่องมอืคําสั่งได

“29.2.4 การปรับแตงแถบเครื่องมือ” (หนา 29-6)
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2  คลิกไอคอน เพื่อเลือกคําส่ัง

3 แทรกคําส่ังแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพคําสั่งโดยตรงลงในชองพิมพขอความ ทุกครั้งที่คุณปอนอักขระ 

คําสั่งที่อาจเปนไปไดสําหรับขอความทีป่อนจะปรากฏขึ้น

• ในเมนู [View (V)] ใหเลอืก [Preferences (O)] หนาตาง [Preferences] จะปรากฏขึ้น ในหนาตาง 

[Preferences] ใหเลือก [Logic Edit Style] ทําเครื่องหมายที่ชอง [Set up operands when adding 

instructions] ชองปอนโอเปอรแรนดจะปรากฏขึ้นเมือ่มีการแทรกคําสัง่

“29.6.1 การตั้งคาโอเปอรแรนด” (หนา 29-58)

ปอน "N" ปอน "O"
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๑  การลบคําสั่ง
1 เลือกคําส่ังที่ตองการลบ

2  คลิกไอคอนนี้ คําส่ังจะถูกลบ

๑ การคัดลอกคําสั่ง
คุณสามารถประหยดัเวลาไดดวยการคัดลอกคําส่ังและวางลงในตําแหนงที่ตองการ

1 เลือกคําส่ังที่ตองการคัดลอก คลิก 

2 คลิกไอคอนนี้ 

คําส่ังที่เลือกไวจะถูกคัดลอกลงในคลิปบอรด

3 วางคําส่ังที่คัดลอกลงในตําแหนงที่ตองการ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบคําสั่งดวยวธีิการตางๆ ตอไปน้ี

• คลกิขวา แลวคลิก [Delete (D)]

• กด DELETE

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกคําสั่งดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาแลวคลิก [Copy (C)]

• กด CTRL+C

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “ ๑ การวางคําสั่ง” (หนา 29-51)
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๑ การตัดคําสั่ง
เมื่อคุณตองการยายคําส่ังที่ไดสรางไว คุณสามารถประหยัดเวลาไดโดยการตัดคําส่ัง แลววางลงในตําแหนงที่ตองการ

1 เลือกคําส่ังที่ตองการตัด

2  คลิกไอคอนนี้ คําส่ังที่ตัดจะถูกลบออกจากตําแหนงเดิมแลวคัดลอกไปไวในคลิปบอรด 

3 วางคําส่ังที่คัดลอกลงในตําแหนงที่ตองการ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถตัดคําสั่งดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาแลวคลิก [Cut (X)]

• กด CTRL+X

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “ ๑ การวางคําสั่ง” (หนา 29-51)



การแทรกคําส่ัง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-51

๑ การวางคําสั่ง
คุณสามารถวางคําส่ังตางๆ ที่คัดลอก/ตัดมาลงในตําแหนงที่ตองการได

ในกรณีน้ี จะเปนการวางคําส่ัง NO (Normally Open) ที่คัดลอกมาลงในแบรนช ใน Rung ที่สาม

1 เลือกตําแหนงที่คุณตองการแทรกคําส่ัง

2 คลิกที่ไอคอนนี้ คําส่ังในคลิปบอรดจะถูกวาง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเลอืกคําสั่งเอง คําสั่งเดิมจะถูกแทนที่ดวยคําสั่งที่คัดลอกมา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางคําสั่งดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาแลวคลิก [Paste (P)]

• กด CTRL+V

• เมื่อวางคําสั่งแลว โอเปอรแรนดของคําสั่งจะถูกวางดวย แกไขคําสั่งตามที่จําเปน

“29.6 การจัดสรรตําแหนงใหคําสั่ง” (หนา 29-58)

คําส่ังไดถูกคัดลอกไปยังคลิปบอรด
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29.5.2 รูทนียอยและปายชื่อ
เมื่อแทรกคําส่ัง JSR (Jump to Subroutine) หรือคําส่ัง JMP (Jump) GP จะขามไปยังรูทีนยอยหรือปายชื่อ

เพื่อใชงานคําส่ัง

รูทีนยอยและปายชื่อมีความแตกตางดังน้ี

คําส่ัง JSR: เรียกใชโปรแกรมรูทีนยอยดวยชื่อที่ระบุและยายไปยงัตําแหนงถัดไปจากคําส่ัง JSR 

ในโปรแกรมลอจิกหลัก

คําส่ัง JMP: ขามไปยังปายชื่อที่ระบุไวในคําส่ัง JMP และดําเนินการตอเพื่อเรียกใชโปรแกรมลอจิก

โดยไมยอนกลับไปยังคําสั่ง JMP เดิม

๑ การแทรกรูทนียอย
สรางหนาจอรูทีนยอยที่จะใหคําส่ังขามไป และสรางโปรแกรมรูทีนยอยในหนาจอ

คุณสามารถแทรกคําส่ัง JSR ในตําแหนงใดๆ ก็ไดของโปรแกรมลอจิก

เมื่อ GP เรียกใชคําส่ัง JSR คําส่ังจะขามไปยงัรูทีนยอยที่มีชื่อเหมือนกัน และรูทีนยอยนั้นจะทํางาน

เชน รูทีนยอยอาจตั้งคาตัวนับใหมทุกครั้งที่เปด GP

๒ การสรางรูทีนยอย
1 ในแถบเครื่องมือปกติหรือหนาตาง [Screen List] คลิก  กลองโตตอบ [New Screen] จะปรากฏขึ้น

2 ใน [Screens of Type] ใหเลือก [Logic] และใน [Logic Name] ใหเลือกชื่อรูทีนยอย (เชน SUB-01)

ปอนชื่อเมื่อจําเปน คุณสามารถปอนอักขระไดสูงสุด 30 ตัว

3 คลิก [OK] หนาจอรูทีนยอยจะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําสัง่ JSR และคําสัง่ JMP โปรดดูคําอธิบายของคําสัง่ที่เกี่ยวของ

 “บทที่ 30 คําสั่งแลดเดอร” (หนา 30-1)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถแสดงกลองโตตอบ [New Screen] ดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาที่หนาจอลอจิกในหนาตาง [Screen List] แลวเลือก [New Screen]

• ในเมนู [Screen (S)] ใหคลิก [New Screen (N)]

• หากไมปรากฏแทบ็ [Screen List] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที่ [Work Space (W)] 

จากน้ัน คลกิ [Screen List (G)]
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4 สรางรูทีนยอย

๒ การแทรกคําสั่ง JSR
ในการเรียกใชรูทีนยอยที่คุณสรางไวในตําแหนงที่ระบุในโปรแกรมลอจิกหลัก [MAIN] คุณตองแทรกคําส่ัง JSR

เชนในกรณีน้ี รูทีนยอย [SUB-01] จะมีการทํางานเมื่อมีการเปดใชคําส่ัง OUT (Out) “lamp” ใน Rung ที่สอง 

คําส่ัง JSR จะถูกแทรกลงใน Rung ที่สาม

1 เลือก Rung ที่สองเพื่อปอน Rung

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการเพิ่มรูทีนยอยมากกวาหนึ่งรูทีนยอยทีโ่ปรแกรมลอจิก ใหทําซ้ําตามขัน้ตอนที่ 1 ถึง 5 

เพื่อสรางจํานวนโปรแกรมรูทีนยอยตามทีต่องการ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับวิธีการปอน Rung โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ การแทรก Rung” (หนา 29-39)
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2 แทรกคําส่ัง PT ใน Rung ที่สาม (Positive Transition) และกําหนดตวัแปรสัญลักษณ “lamp” ใหคําส่ัง PT

3 แทรกคําส่ัง JSR ทางขวาของคําส่ัง PT

4 สําหรับโอเปอรแรนดคําส่ัง JSR ใหระบุรูทีนยอย [SUB-01]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับวิธีการปอนคําสั่ง โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ การแทรกคําสั่ง” (หนา 29-47)
• สําหรับการตัง้คาโอเปอรแรนด โปรดดูในสวนตอไปนี้

“29.6.1 การตั้งคาโอเปอรแรนด” (หนา 29-58)
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําสัง่ โปรดดคูําอธิบายของคําสั่งทีเ่กี่ยวของ

 “บทที่ 30 คําสั่งแลดเดอร” (หนา 30-1)
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เมื่อตรวจพบ “Lamp” ON การทํางานจะขามไปยงัโปรแกรมรูทีนยอย [SUB-01] หลังจากโปรแกรมรูทีนยอย 

[SUB-01] ทํางานแลว โปรแกรมลอจิกหลัก [MAIN] จะกลับมาทํางานใน Rung ที่ส่ี

๑ การแทรกปายชือ่
คุณสามารถแทรกคําส่ัง JMP (Jump) และปายชื่อการขามในตําแหนงใดๆ ก็ไดในโปรแกรมลอจิก

เมื่อ GP เรียกใชคําส่ัง JMP การทํางานจะขามไปยงัปายชื่อที่มีชื่อเหมือนคําส่ัง และโปรแกรมลอจิกจะทํางานตอ

เชนในกรณีน้ี มีการแทรกปายชื่อ [LABEL-001] ในคําส่ัง jump และการทํางานจะขามไปยัง Rung ที่สาม

ตามการทํางานของคําส่ัง JMP เมื่อ “Switch 1” ใน Rung ที่ 2 เปด

หลังจาก Rung ท่ี 3 ของโปรแกรมหลักทํางานแลว 
การทํางานจะขามไปยังรูทีนยอย [SUB-01] ตามการทํางาน
ของคําส่ัง JSR

หลังจากรูทีนยอย [SUB-01] ทํางานแลว การทํางาน
จะยอนกลับไปส่ังใชงานโปรแกรมหลักใน Rung ท่ี 4

หนาจอรูทีนยอย [SUB-01]

คําส่ัง JSR
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๒ การแทรกปายชื่อ
1 เลือก Rung ที่สอง

2  คลิกไอคอนนี้ ปายชื่อจะถูกแทรกลงใน Rung ที่สาม

3 เลือกช่ือใหปายชื่อ (เชน LABEL-001)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกปายชื่อดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• ในเมนู [Logic (I)] คลิก [Insert Label (L)]

• คลกิขวาแลวคลิก [Insert Label (L)]

• กด CTRL+L
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๒ การแทรกคําสั่ง JMP
1 แทรกคําส่ัง JMP ทางขวาของ “Switch 1” ของคําส่ัง NO (Normally Open) ใน Rung ที่สอง

2 ระบุปายชื่อโอเปอรแรนด [LABEL-001] สําหรับโอเปอรแรนดของคําส่ัง JMP

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับวิธีการปอนคําสั่ง โปรดดูสวนตอไปนี้

“ ๑ การแทรกคําสั่ง” (หนา 29-47)
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เมื่อตรวจพบคําส่ัง JMP “LABEL-001” การทํางานจะขามไปยังปายชื่อ [LABEL-001] หลังจากปายชื่อ 

[LABEL-001] ทํางานแลว โปรแกรมลอจิกจะทํางานตอใน Rung ถัดไป

29.6 การจัดสรรตําแหนงใหคําส่ัง

29.6.1 การตัง้คาโอเปอรแรนด
สวนตอไปน้ีอธิบายถึงวิธีการจัดสรรคาและตวัแปรสัญลักษณ (ตําแหนง) ใหคําส่ัง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ระบุชื่อเดยีวกันสําหรับตัวแปรและปายชื่อที่จัดสรรใหคําสั่ง JMP คําสั่งจะขามไปยังปายชื่อ

ทีม่ีชื่อเหมือนกัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดของคําสั่ง โปรดดูทีค่ําสั่งนั้น

 “บทที่ 30 คําสั่งแลดเดอร” (หนา 30-1)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในหนาตาง [Preferences] ใหเลือก [Logic Edit Style] ทําเครื่องหมายที่ชอง [Set up operands when 

adding instructions] ชองปอนโอเปอรแรนดจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการแทรกคําสัง่

 “5.14.7 คําแนะนําในการตั้งคา [Preferences]  ๑ Logic Edit Style” (หนา 5-150) 
• คุณสามารถแกไขรายละเอียดโอเปอรแรนดไดโดยใชหนาตางคุณสมบตัิ

“29.13.5 การใชคุณสมบัติการอางอิงเพือ่คนหาโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-126)

เม่ือเปดใช "Switch 1" คําส่ัง JMP "LABEL-001" จะถูกตรวจพบและการทํางาน
จะขามไปยังปายช่ือ [LABEL-001] ใน Rung ท่ี 4

ทํางานจาก Rung ท่ี 4

ปายช่ือ [LABEL-001]

คําส่ัง JMP

Rung ท่ี 3 จะไมทํางาน
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๑ การตั้งคาโอเปอรแรนด, พื้นฐาน
เมื่อมีการแทรกคําส่ังลงใน Rung จะปรากฏชองปอนโอเปอรแรนด ในชองปอนโอเปอรแรนด ใหปอนคาและ

ตัวแปรสัญลักษณ (ตําแหนง) ที่ตองการเชื่อมไปยังคําส่ัง

เชนในกรณีน้ี ตัวแปรสัญลักษณ “lamp” ถูกจัดสรรใหคําส่ัง OUT (Out)

1 ดับเบิลคลิกโอเปอรแรนดของคําส่ัง OUT(Out) จะปรากฏชองพิมพขอความและชองปอนโอเปอรแรนดขึ้น

2 พิมพ “lamp” ในชองปอนขอความแลวกด ENTER

จะปรากฏขอความ: “Register 'lamp' as bit variable.”

3 กด ENTER กลองโตตอบ [Confirm Symbol Registration] จะปรากฏขึ้น คลิก [Yes]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณยังสามารถแสดงชองปอนโอเปอรแรนดดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาที่โอเปอรแรนดแลวคลิก [Edit (E)]

• เลือกโอเปอรแรนดแลวกด ENTER

พรอมปอนโอเปอรแรนด
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4 ชนิดของตัวแปรสัญลักษณที่จําเปนสําหรับคําส่ังจะถูกจัดสรรไว

ในกรณีน้ี ไดจัดสรรใหเปนชนิด “bit variable” 

GP-Pro EX จะกําหนดชนิดที่จําเปนใหสําหรับตัวแปรสัญลักษณใหมที่สรางขึ้นสําหรับคําส่ัง

๑ การตั้งคาโอเปอรแรนด, ข้ันสูง
คําส่ังขั้นสูงมีมากกวาหนึ่งโอเปอรแรนด

เชน ขั้นตอนการตั้งคาโอเปอรแรนดสําหรับคําส่ัง TON (On Delay Timer) ไดอธิบายไวเปนตัวอยางดังตอไปน้ี 

ตัวแปรสัญลักษณ “soda injection time” ถูกจัดสรรใหโอเปอรแรนดหน่ึง และการตัง้คาเวลา [setting time (PT)] 

สําหรับใหเปดเอาตพุตตัวตั้งเวลาจะถูกจัดสรรใหโอเปอรแรนดอ่ืน

1 ดับเบิลคลิกที่โอเปอรแรนดคําส่ัง TON (On Delay Timer) จะปรากฏชองปอนขอความสําหรับใหปอนโอเปอรแรนด

2 ปอน "soda injection time" ในชองปอนขอความแลวกด [Enter] เพื่อยนืยัน

จะปรากฏขอความ: “Register 'soda injection time' as timer variable.”

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตัวแปรสญัลกัษณที่สามารถจัดสรรไดนั้นถูกรีจิสเตอรไวกอนหนาแลว หรือหากสามารถ

จัดสรรตัวแปรระบบได ใหคลกิ  เพ่ือแสดงตัวแปรเหลานั้น คุณสามารถเลอืกและระบุตัวแปร

สญัลักษณกับตัวแปรระบบที่แสดงไว

• ในการปอนตําแหนงโดยตรง ใหคลิก  

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณยังสามารถแสดงชองปอนโอเปอรแรนดดวยวิธีการตางๆ ตอไปนี้

• คลกิขวาที่โอเปอรแรนดแลวคลิก [Edit (E)]

• เลือกโอเปอรแรนดแลวกด ENTER

พรอมปอนโอเปอรแรนด



การจัดสรรตําแหนงใหคําส่ัง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-61

3 กด ENTER กลองโตตอบ [Confirm Symbol Registration] จะปรากฏขึ้น

คลิก [Yes]

4 ชนิดของตัวแปรสัญลักษณที่จําเปนสําหรับคําส่ังจะถูกจัดสรรไว

ในกรณีน้ีไดรับการจัดสรรใหเปนชนิด “ตัวแปรตัวตั้งเวลา”

5 คาดีฟอลต “0” จะถูกปอนลงในการตั้งคา [Setting Time (PT)] ดับเบิลคลิกคําส่ังเพื่อเปลี่ยนแปลง 

[Setting Time (PT)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตัวแปรสญัลกัษณที่สามารถจัดสรรไดนั้นถูกรีจิสเตอรไวกอนหนาแลว หรือหากสามารถ

จัดสรรตัวแปรระบบได ใหคลกิ  เพ่ือแสดงตัวแปรเหลานั้น คุณสามารถเลอืกและระบุตัวแปร

สญัลักษณกับตัวแปรระบบที่แสดงไว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คลกิขวาแลวคลิก [Instruction Settings] กลองโตตอบการตั้งคาจะปรากฏขึ้น

• หากไมมีการปอนตัวแปรสัญลักษณในขั้นตอน 1 จะไมปรากฏกลองโตตอบการตั้งคา

• สําหรับบางคําสั่ง อาจไมปรากฏกลองโตตอบการตั้งคา

• กลองโตตอบการตั้งคาแตกตางไปตามคําสั่งตางๆ
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6 กลองโตตอบการตั้งคาสําหรับคําส่ัง TON (On Delay Timer) จะปรากฏขึ้น เปลี่ยนการตั้งคาตามที่จําเปน 

แลวคลิก [OK]

๑ การตั้งคาโอเปอรแรนดโดยใชการลากแลวปลอย
หากรีจิสเตอรตัวแปรสัญลักษณสําหรับคําส่ังไวแลว คุณสามารถลากตัวแปรจากหนาตาง [Address] 

เพื่อระบุโอเปอรแรนด

ในกรณีน้ี มีการระบุคําส่ัง NO (Normally Open) สําหรับตัวแปรสัญลักษณ “power on button” ของชนิด 

“bit variable”

1 เลือกแท็บ [Address] เพื่อเปดหนาตาง [Address]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [Address] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [Address (A)]
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2 ใน [Type] ใหเลือก [Symbol Variable] และ [Bit Variable]

3 เฉพาะตัวแปรสัญลักษณที่มี [Type] เปน [Bit Variable] จะปรากฏขึ้น ในรายชื่อ ใหคลิก [Power on Button] 

ลากตัวแปรไปยังโอเปอรแรนดคําส่ังที่คุณตองการจัดสรรให  ปลอยปุมซายของเมาสเมื่อตัวชี้เปลี่ยนจาก  เปน 

4 ตัวแปรสัญลักษณไดรับการจัดสรรใหโอเปอรแรนดคําส่ังแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตวัแปรทั้งหมดที่เปนไปไดจะปรากฏขึ้น ไมวาจะเปน [Bit Variable], [Integer Variable], [Float Variable] 

หรือ [Real Variable] ทีต่ั้งคาเปนอารเรย หรือตวัแปรโครงสราง [Timer Variable], [Counter Variable], 

[Time Variable], [Date Variable] หรือ [PID Variable] ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอื่นๆ อีกมากมาย 

เลือกตัวแปรจากรายชื่อตัวแปรตางๆ ที่แสดงอยู
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๑ การตั้งคาพัลส
คุณสามารถเปลี่ยนคําส่ังเปนการตั้งคาพัลสดังตอไปนี้

1 คลิกขวาที่คําส่ังที่คุณตองการเปลี่ยนแปลงแลวคลิก [Pulse Settings]

2 คําส่ังจะถูกเปลี่ยนแปลงเปนการตั้งคาพัลส

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการยกเลิกการตัง้คาพัลส ใหคลิกขวาแลวคลกิ [Remove Pulse]
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29.7 การปอนคําอธิบาย
GP-Pro EX สามารถเพิ่มชื่อโปรแกรมลอจิกและคําอธิบายให Rung และตัวแปรสัญลักษณ

คําอธิบายชวยใหเกิดความเขาใจและมีประโยชนเมื่อทําการดบีักและทําการเปลี่ยนแปลง

29.7.1 การเพิ่มชื่อ
1 คลิกแท็บ [Screen List] เพื่อเปดหนาตาง [Screen List]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [Screen List] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที่ [Work Space (W)] 

จากน้ัน คลกิ [Screen List (G)]
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2 เลือกหนาจอลอจิกที่คุณตองการเพิ่มชื่อแลวคลิก   กลองโตตอบ [Change Screen Attributes] จะปรากฏขึ้น

3 ปอนชื่อแลวคลิก [Change] คุณสามารถปอนอักขระไดสูงสุด 30 ตัว

4 ชื่อจะแสดงทางขวาของหนาจอลอจิกและในแท็บหนาจอ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่หนาจอลอจิกในหนาตาง [Screen List] หรือแท็บหนาจอ แลวคลิก 

[Change Attributes] เพื่อแสดงกลองโตตอบ [Change Screen Attribute]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงชื่อไดใน [Properties]

“29.13.5 การใชคุณสมบัติการอางอิงเพือ่คนหาโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-126)
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29.7.2 การเพิ่มคําอธบิาย Rung
คุณสามารถเพิ่มคําอธิบายใหกับแตละ Rung ในโปรแกรมลอจิกได

1 ดับเบิลคลิกที่พารทเพื่อดูคําอธิบาย Rung ชองปอนคําอธิบายจะปรากฏขึ้น

2 ปอนคําอธิบาย Rung ไมเกิน 128 อักขระ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณยังสามารถคลิกขวาทีพ่ารทเพื่อดูคําอธิบาย Rung แลวคลิก [Edit] เพื่อปอนคําอธิบายดวย

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • กด SHIFT+ENTER เพื่อแทรกการขึ้นบรรทัดใหม

พรอมปอนคําอธิบาย
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3 กด ENTER เพื่อปอนขอความ การปอนคําอธิบาย Rung เสร็จแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย Rung ไดใน [Properties]

“29.13.5 การใชคุณสมบัติการอางอิงเพือ่คนหาโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-126)
• คุณสามารถแสดงรายการคําอธิบาย Rung และแกไขคําอธิบายตางๆ ในไดหนาตาง [Comment List] ดวย

“29.7.4 หนาตาง [Comment List]” (หนา 29-70)

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ระบุจํานวนคําอธิบายที่คุณสามารถมีไดในโปรเจคในกลองโตตอบ [Project Information] ในพื้นที่ 
[Logic Memory]  หามจดัเก็บคําอธิบายที่เกิน [Logic Memory]

“29.13.2 การตรวจสอบขนาดของโปรแกรมที่สราง” (หนา 29-111)
• คุณไมสามารถแกไขคําอธิบาย Rung ในระหวางการตรวจสอบออนไลน
• คุณสามารถเพิ่มคําอธิบาย Rung ไปยังปายชื่อปกติได แตไมใชปายชื่อเร่ิมตนหรือสิ้นสดุ
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29.7.3 คําอธิบายตวัแปรสัญลักษณ
สําหรับคําอธิบายตัวแปร ในหนาตาง [Symbol Edit Setting] ใหพิมพคําอธิบายยาวไมเกิน 32 อักขระในฟลด 

[Comment] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับวิธีการปอนคําอธิบายตัวแปรสญัลักษณ โปรดดทูี่

“ ๑ การรีจิสเตอรตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-31)
• นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคําอธิบายตัวแปรสัญลักษณไดใน [Properties]

“29.13.5 การใชคุณสมบัติการอางอิงเพือ่คนหาโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-126)
• คุณสามารถแสดงรายการคําอธิบายตัวแปรสญัลกัษณและแกไขคําอธิบายตางๆ ในไดหนาตาง 

[Comment List] 

“29.7.4 หนาตาง [Comment List]” (หนา 29-70)
• โดยปกติแลว คําอธิบายตัวแปรสญัลกัษณจะไมแสดงในลอจิก

ชี้ไปที่ตัวแปรสัญลกัษณที่จัดสรรใหสําหรับคําสั่ง คําอธิบายจะปรากฏขึ้นเปนคําแนะนํา

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ระบุจํานวนคําอธิบายตัวแปรสัญลกัษณที่คุณสามารถมีไดในโปรเจคในกลองโตตอบ 
[Project Information] ในพื้นที่ [Logic Memory]  หามจัดเก็บคําอธิบายที่เกิน [Logic Memory]

“29.13.2 การตรวจสอบขนาดของโปรแกรมที่สราง” (หนา 29-111)
• คุณไมสามารถแกไขคําอธิบายตัวแปรสญัลกัษณไดระหวางการตรวจสอบออนไลน
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29.7.4 หนาตาง [Comment List]
ใช [Comment List] เพื่อดูตัวแปร ตัวแปรระบบและคําอธิบาย Rung ในโปรแกรมลอจิก

๑ การใชหนาตาง [Comment List]
1 ในเมนู [View (V)] ชี้ไปที่ [Work Space (W)] แลวคลิก [Comment List (C)] หนาตาง [Comment List] 

จะเปดขึ้น

2 ใน [Target Item] ใหเลือกชนิดคําอธิบายที่คุณตองการแสดงในรายการ

3 ในการแกไขคําอธิบาย ใหเลือกคําอธิบายแลวคลิก  

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“29.14 คําแนะนําในการตั้งคา” (หนา 29-135)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถแกไขคําอธิบายดวยวธีิการตอไปนี้

• ดบัเบิลคลกิคําอธิบาย

• คลกิขวาที่คําอธิบายแลวคลิก [Edit]
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4 ในการลบคําอธิบาย ใหเลือกคําอธิบายแลวคลิก  

5 เมื่อ [Target Item] คือ [Rung] ใหดับเบิลคลิกเซลลในคอลัมน [Screen: Rung/Address] เพื่อเลือก Rung 

ในลอจิกที่มีคําอธิบายที่คุณตองการลบ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถลบคําอธิบายดวยวธีิการตอไปนี้

• ดบัเบิลคลกิคําอธิบาย

• คลกิขวาที่คําอธิบายแลวคลิก [Delete]

• เลือกคําอธิบายแลวกด DELETE



การปอนคําอธบิาย

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-72

6 เมื่อ [Target Item] คือ [Variable] หรือ [System Variable] ใหดับเบิลคลิกเซลลในคอลัมน [Screen: Rung/Address] 

หนาตาง [Address] จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือกสัญลักษณหรือตวัแปรระบบที่เก่ียวของ

7 เลือกสวนลางของหนาตาง [Address] เพื่อเลือกตัวแปรเปาหมายของหนาจอลอจิก 
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29.8 การดําเนินการของลอจิกขณะเปดเครื่อง
ระบุวาจะรันหรือหยุดโปรแกรมลอจิกเมื่อเปด GP

1 คลิกแท็บ [System Settings] เพื่อเปด [System Settings]

2 เลือก [Display Unit] จาก [Display]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“29.14 คําแนะนําในการตั้งคา” (หนา 29-135)
• คุณสามารถกําหนดคาหนาจอลอจิกไดในโหมดออฟไลน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]
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3 คลิกแท็บ [Logic] และใน [Run at Start Up] ที่ใต [Logic] ใหเลือก [RUN] หรือ [STOP]
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29.9 การถายโอนโปรแกรมลอจิก
โปรแกรมลอจิกจะถูกถายโอนในรูปแบบไฟลโปรเจค คุณไมสามารถถายโอนโปรแกรมลอจิกเพียงอยางเดียว

๑ ชอง Keep Transfer
เมื่อใชเครื่องมือถายโอนเพื่อดาวนโหลดโปรเจคที่มีชื่อเหมือนกับบน GP และการถายโอนโปรเจคถูกตั้งคาไวเปน 

[Auto] และเลือกทําเครื่องหมายที่ชอง Retain retentive variables ไว คุณจะสามารถถายโอนโปรเจคไดพรอมทั้ง

คงคาตัวแปร GP ที่สํารองไวใน SRAM ทั้งน้ี จะไมสามารถคงคาตัวแปรไวในขณะดาวนโหลดหากการตั้งคาระบบ

แตกตางกัน,  โปรเจคใน GP เสียหาย, ไมไดทําเครื่องหมายที่ชอง Retain retentive variables หรือการถายโอน

กําหนดไวเปน Forced ดังเชนในตัวอยางน้ี หากไมไดทําเครื่องหมายในชอง keep transfer หรือทําเครื่องหมายในชอง 

compulsory transfer คุณจะไมสามารถถายโอนไฟลโดยการคงคาปจจุบันไว

หากไมไดทําเคร่ืองหมายในชอง [Retain retentive variables] คาตัวแปรจะถูกลางเปน 0 แมในการตั้งคาทั่วไปของ 

[Symbol Variable] จะเลือก [Retentive] ไวแลวก็ตาม ใหทําเคร่ืองหมายในชอง [Retain retentive variables] 

เพื่อคงคาตัวแปรตางๆ ที่ใชการตั้งคา [Retentive]

1 ในแถบเครื่องมือสถานะ คลิกไอคอนถายโอนโปรเจค  เพื่อเปดใชงานเครื่องมือถายโอนแลวคลิก 

[Transfer Settings]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการถายโอน โปรดดูหวัขอตอไปนี้

 “บทที่ 33 การถายโอนขอมลู” (หนา 33-1)
• โปรแกรมลอจิกจะถูกตรวจสอบหาขอผิดพลาดขณะที่ทําการถายโอนและบันทกึ 

หากพบขอผิดพลาดใดๆ ในการตรวจสอบ การถายโอนไปยัง GP จะลมเหลว

“29.11 การแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-82)
“33.9 การตรวจสอบขอผิดพลาด” (หนา 33-54)



การถายโอนโปรแกรมลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-76

2 กลองโตตอบ [Transfer Settings] จะปรากฏขึ้น ทําเครื่องหมายที่ชอง [Retain Retentive Variables] ใน 

[Transfer Project] แลวคลิก [OK]



การตรวจสอบโปรแกรมลอจิก (การตรวจสอบแบบออนไลน)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-77

29.10 การตรวจสอบโปรแกรมลอจกิ (การตรวจสอบแบบออนไลน)
การตรวจสอบแบบออนไลนจะตรวจสอบโปรแกรมลอจิกใน GP ขณะที่ทํางาน

เมื่อใชการตรวจสอบแบบออนไลน ในหนาตาง [Watch List] คุณสามารถยนืยันตัวแปรสัญลักษณ ON/OFF 

หรือคาอุปกรณได ในหนาตาง [PID Monitor] คุณสามารถปรับเปลี่ยนคาของคําส่ัง PID ไดในขณะที่ตรวจสอบ

การตรวจสอบแบบออนไลนสามารถทํางานไปพรอมๆ กับคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอผาน USB และผานอีเธอรเน็ต

29.10.1 ข้ันตอนการตรวจสอบแบบออนไลน
1 ในแถบเครื่องมือสถานะ ใหคลิกไอคอนตรวจสอบ  

2 กลองโตตอบ [Confirm Project File Save] จะปรากฏขึ้น

• เลือก [Yes] เพื่อบันทึกโปรแกรมลอจิกที่คุณไดแกไขแลว ในขณะที่บันทึก โปรแกรมลอจิกจะทําการตรวจสอบ

ขอผิดพลาด หากพบขอผิดพลาดใดๆ การตรวจสอบแบบออนไลนจะไมเปดทํางาน แตจะปรากฏขอความแสดง

ขอผิดพลาดขึ้นแทน คลิก [OK] แกไขขอผิดพลาด แลวยอนกลับไปยงัขั้นตอนที่ 1

• เลือก [No] โปรแกรมลอจิกที่คุณแกไขจะถูกยกเลิกและการตรวจสอบแบบออนไลนจะเปดทํางาน

3 หากมีการกําหนดรหัสผานสําหรับการตรวจสอบแบบออนไลน ใหปอนรหัสผาน

4 หลังจากไดรับขอมูลของโปรแกรมลอจิกปจจุบันใน GP แลว การตรวจสอบแบบออนไลนจะเริ่มทํางาน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • AGP3301S, AGP3301L และ AGP3302B ไมรองรบัการตรวจสอบแบบออนไลน

• ใน [Preferences] 

คณุสามารถกําหนดคาการสือ่สารและตรวจสอบการตั้งคาดวยการตรวจสอบแบบออนไลนได

 “5.14.7 คําแนะนําในการตั้งคา [Preferences]  ๑ Monitor Step” (หนา 5-151) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “29.13.4 การเพิ่มการรักษาความปลอดภัย” (หนา 29-124)



การตรวจสอบโปรแกรมลอจิก (การตรวจสอบแบบออนไลน)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-78

29.10.2 การตรวจสอบคาปจจุบันของตวัแปรสัญลักษณ
คุณสามารถตรวจสอบตัวแปรสัญลักษณ ON/OFF และคาของอุปกรณภายในโปรแกรมลอจิกที่รีจิสเตอร

ไวในหนาตาง [Watch List]

รีจิสเตอรตําแหนงใน [Watch List] และถายโอนขอมูลโปรเจคไปยัง GP แมวาคุณจะรีจิสเตอรตําแหนงขณะที่

กําลังตรวจสอบ Watch list ในขอมูลที่ตรวจสอบก็จะถูกยกเลิก

1 คลิกขวาตัวแปรสัญลักษณที่คุณตองการตรวจสอบภายในโปรแกรมลอจิก จากนั้นคลิก [Watch List...(W)]

2 ตัวแปรสัญลักษณจะถูกเพิ่มลงในหนาตาง [Watch List]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“29.14 คําแนะนําในการตั้งคา” (หนา 29-135)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มตวัแปรโดยการเลือก [Symbol Variable] ในหนาตาง [Address Settings] 

คลิกขวาตัวแปรสัญลักษณที่ตองการตรวจสอบ แลวคลกิ [Add to Watch List]



การตรวจสอบโปรแกรมลอจิก (การตรวจสอบแบบออนไลน)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-79

3 ในเมนู [View (V)] ชี้ไปที่ [Work Space (W)] แลวคลิก [Watch List (W)] หนาตาง [Watch List] จะปรากฏขึ้น

4 ใน [Type] ใหเลือกตัวแปรสัญลักษณที่คุณตองการตรวจสอบ เมื่อเปดใชการตรวจสอบแบบออนไลน 

คาปจจุบันของตัวแปรสัญลักษณที่เลือกไวจะถูกตรวจสอบ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “29.10.1 ขั้นตอนการตรวจสอบแบบออนไลน” (หนา 29-77)



การตรวจสอบโปรแกรมลอจิก (การตรวจสอบแบบออนไลน)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-80

29.10.3 การปรับคาที่ตั้งไวสําหรับคําสั่ง PID
คุณสามารถปรับคาที่ตั้งไวสําหรับคําส่ัง PID ขณะตรวจสอบคาในหนาตาง [PID Monitor] 

1 ในเมนู [View (V)] ชี้ไปที่ [Work Space (W)] แลวคลิก [PID Monitor (M)] หนาตาง [PID monitor] 

จะปรากฏขึ้น

2 ใน [Target PID Variable] ใหเลือกตวัแปร PID ที่คุณตองการตรวจสอบ เมื่อเปดใชการตรวจสอบแบบออนไลน 

การตั้งคาคําส่ัง PID จะแสดงในกราฟ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“29.14 คําแนะนําในการตั้งคา” (หนา 29-135)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ “29.10.1 ขั้นตอนการตรวจสอบแบบออนไลน” (หนา 29-77)



การตรวจสอบโปรแกรมลอจิก (การตรวจสอบแบบออนไลน)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-81

3 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคาที่ตั้งไวในระหวางที่ดูกราฟได

เมื่อเปลี่ยนแปลงคาที่ตั้งไว ขอมูลจะถูกเขียนไปยังอุปกรณตอไปนี้

รายการบนหนาจอ บันทึกใน หมายเหตุ

Target PID 
Variable

ไมมี แสดงตวัแปร PID ที่เลือกไว

Targeted Value 
(SP)

โอเปอรแรนด S1 สามารถเปลี่ยนแปลงไดเฉพาะเมื่อโอเปอรแรนด

คําสั่งเปนตัวแปร

Tieback (TB) โอเปอรแรนด S3 สามารถเปลี่ยนแปลงไดเฉพาะเมื่อโอเปอรแรนด

คําสั่งเปนตัวแปร

Proportional 
Constant

รูปแบบตัวแปร∗∗∗∗.KP

รูปแบบตําแหนงU_∗∗∗∗.KP

ตั้งคา (×1000)

Integral Calculus 
Time

รูปแบบตัวแปร∗∗∗∗.IT

รูปแบบตําแหนงU_∗∗∗∗.IT

ตั้งคา (×1000)

Differential Calculus 
Time

รูปแบบตัวแปร∗∗∗∗.DT

รูปแบบตําแหนงU_∗∗∗∗.DT

ตั้งคา (×1000)

Processing Invalidity 
Range

รูปแบบตัวแปร∗∗∗∗.PA

รูปแบบตําแหนงU_∗∗∗∗.PA

Bias รูปแบบตัวแปร∗∗∗∗.BA

รูปแบบตําแหนงU_∗∗∗∗.BA

Frequency in 
Sampling

รูปแบบตัวแปร∗∗∗∗.ST

รูปแบบตําแหนงU_∗∗∗∗.ST

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คลกิ [Update] เพื่ออัพเดตกราฟ

• คลกิ [Graph] เพื่อเปลี่ยนแปลงคาที่ตัง้ไวของการแสดงกราฟ

“29.14 คําแนะนําในการตั้งคา” (หนา 29-135)



การแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-82

29.11 การแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมลอจกิ
โปรแกรมลอจิกจะถูกตรวจสอบหาขอผิดพลาดขณะที่ทําการถายโอนและบันทึก

หากพบขอผิดพลาดในการตรวจสอบขอผิดพลาด จะปรากฏรายการขอผิดพลาดขึ้น โปรดดูที่ [Level], 

[Error Number], [Screen-Location], [Summary] และสรางโปรแกรมลอจิกที่ถูกตอง

ดวยการแสดงหนาจอลอจิกและการเลือก Rung ที่ผิดพลาด ทําใหมีการเลือกขอผิดพลาดในโปรแกรมลอจิก 

ซึ่งจะชวยใหคุณแกไขขอผิดพลาดได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากพบขอผิดพลาดใดๆ ในการตรวจสอบ การถายโอนไปยัง GP จะลมเหลว

“33.9 การตรวจสอบขอผิดพลาด” (หนา 33-54)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ใน [Preferences] คุณสามารถเลือกการตั้งคาเพื่อแสดงคําเตือนคอยลซ้ําระหวางการตรวจสอบ

ขอผิดพลาด

 “5.14.7 คําแนะนําในการตั้งคา [Preferences]  ๑ Error Check” (หนา 5-152) 



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-83

29.12 การตรวจสอบลอจกิ
GP-Pro EX มีฟงกชันการตรวจสอบลอจิกใน GP เครื่องหลักเพื่อปรับปรุงความสามารถในบํารุงรักษา

โปรแกรมลอจิก

การตรวจสอบลอจิกชวยใหคุณแสดงโปรแกรมลอจิกในหนาจอ GP ขณะที่รันโปรแกรมลอจิก

โปรแกรมนี้จะทํางานไมหยุดแมในขณะตรวจสอบลอจิก

29.12.1 การเริ่มตนและสิ้นสุดการตรวจสอบลอจิก
๑ วิธทีริกเกอร

มีวิธีเร่ิมการตรวจสอบลอจิกได 3 วิธี

• การเริ่มตนดวยพารท

การตรวจสอบลอจิกจะเริ่มตนเมื่อคุณเปดบติแรกของตัวแปรระบบ #L  (#L_LogicMonitor) โดยใชพารทสวิตช

ปดบิตแรกเพื่อแสดงหนาจอกอนเร่ิมการตรวจสอบลอจิก ระบุ #L_LogicMonitor.X[1] สําหรับตําแหนง 

#L_LogicMonitor.X[0] สําหรับการตรวจสอบตําแหนงตางๆ หนาจอการตรวจสอบตําแหนงจะปรากฏขึ้น

เมื่อมีการเปดใชบิตระบุตวัแปรระบบ เชน ระหวางในการตรวจสอบลอจิก

• การเริ่มตนดวยโปรแกรมลอจิก

การใชคําสั่ง เปดบิต 0 (Address Monitor) และ 1 (Logic Monitor) ของตัวแปรระบบ #L (#L_LogicMonitor)

• การเริ่มตนดวยเมนูระบบ

ในเมนูระบบ แตะ [Logic Monitor] และ [Address Monitor]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถเริ่มตนการตรวจสอบหลายๆ วิธีพรอมกนั เมื่อเปดบิต 0 และ 1 พรอมกัน การตรวจสอบ

ตําแหนงจะเปดขึ้นและบิต 1 จะปด

• หลังจากเริ่มการตรวจสอบแลว สามารถสลับการตรวจสอบไดงาย บิต 0 หรือบิต 1 ของตวัแปรระบบ 

(#L_LogicMonitor) จะไมเปด/ปดเมือ่สลับการตรวจสอบ

• คุณสามารถเริ่มการตรวจสอบลอจิกไดเมื่อไมใชฟงกชันลอจิก การตรวจสอบตําแหนงเริ่มตนเมื่อคุณ

เริ่มตนการตรวจสอบลอจิก

• คณุไมสามารถเริ่มการตรวจสอบลอจิกใน AGP-3302B หรือ AGP-3301 การตรวจสอบตําแหนง

จะเริ่มทํางานเมื่อคุณเริ่มการตรวจสอบลอจิก



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-84

๑ วิธสีิ้นสุด
มี 4 วิธีในการสิ้นสุดการตรวจสอบลอจิก ดังตอไปนี้

• ส้ินสุดดวยพารท

การใช D-Script, ปดบิต 0 และ 1 ของตัวแปรระบบ #L (#L_LogicMonitor)

(ใชพารทในการแปลงตําแหนงคําส่ังขอมูลเชน D-Scripts)

เน่ืองจากการตรวจสอบลอจิกไมอนุญาตใหผูใชแกไข คุณจะไมสามารถใชพารทสวิตชได

• ลอจิก

ใชคําส่ังเพื่อปดบิต 0 และ 1 ของตัวแปรระบบ #L (#L_LogicMonitor)

• การเปลี่ยนหนาจอ

เมื่อหนาจอเปลี่ยน การตรวจสอบที่เร่ิมทํางานจะสิ้นสุดลง

• หนาจอการตรวจสอบ

แตะ [End] ในหนาจอการตรวจสอบลอจิกและการตรวจสอบตําแหนงแตละหนาจอ

29.12.2 ฟงกชันการตรวจสอบลอจกิ
สวนตอไปน้ีอธิบายคุณสมบัติการตรวจสอบลอจิก

๑ การตรวจสอบลอจิก
การตรวจสอบลอจิกทั้งหมด การตรวจสอบลอจิกชวยใหคุณตรวจสอบสถานะการทํางานและการจัดวางคําส่ัง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมเปลีย่นหนาจอ ใหคลิก [Back to Previous] เพ่ือสิน้สดุ

• โปรดทราบวาหากไมมีหนาจอใหยอนกลับ เชน เมื่อคุณเริ่มการตรวจสอบลอจิกเมื่อยังไมเริ่มหนาจอแรก 

คณุจะไมสามารถสิ้นสุดการตรวจสอบลอจิกได

• เมื่อการตรวจสอบลอจิกและการตรวจสอบตําแหนงสิ้นสุด ตัวแปร #L_LogicMonitor จะเปน 

Zero-cleared



การตรวจสอบลอจิก
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การตรวจสอบลอจิกมีคุณสมบัติตอไปนี้

คุณสมบัติ รายละเอียด
เลื่อน เลือ่นลอจิกโดยใช [Rung] หรือ [Column]

Rung: เลื่อนลอจิกโดยใช Rung

คอลัมน: เลื่อนคําสั่งตางๆ ครั้งละคําสั่งโดยไมมีลอจิก

สําหรับแนวนอน คุณสามารถใชไดเฉพาะการเลื่อน [Column]

ขยายจอแสดงผล แตะคําสั่งที่แสดงเพ่ือขยายจอแสดงผล

“ ๑ การขยายจอแสดงผล” (หนา 29-86)

แสดงชื่อลอจิก แสดงชื่อลอจิกที่กําลังตรวจสอบ ชื่อตางๆ ที่จะแสดงไดแก [INIT], [MAIN], 

[ERRH] และ [SUB-01]-[SUB-32]

Step แสดงหมายเลขขั้นบนสุดที่กําลงัถูกตรวจสอบ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 

การทํางานจะขามไปยัง Rung ที่มีหมายเลขขั้นที่ระบุ

Tool Band สลับการแสดงผล/ซอนแถบเครื่องมอืที่ดานลางของจอ

 คลิก /  เพื่อสลับหนา 1 กับหนา 2

End สิ้นสุดการตรวจสอบ

RUN/STOP สลับ RUN/STOP สําหรับลอจิก คลกิเพื่อแสดงหนาจอดานลาง ใชปุมเพื่อรัน

และหยุดลอจิก

Address Monitor สลับไปยังการตรวจสอบตําแหนง

“ ๑ การตรวจสอบตําแหนง” (หนา 29-87)

Ladder Instructions สลับไปยังรายการคําสั่ง

“ ๑ คําสั่งแลดเดอร” (หนา 29-89)

Search คนหาตวัแปรและคําสั่งตางๆ ที่ระบุไวในรายการคําสัง่

“ ๑ การคนหา” (หนา 29-90)

หนา 1

หนา 2



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-86

๑ การขยายจอแสดงผล
ขยายและตรวจสอบคําส่ัง จอแสดงผลที่ขยายจะชวยคุณในการตรวจสอบสถานะการทํางานและโอเปอรแรนดคําส่ัง

จอที่ขยายมีคุณสมบัติตอไปนี้

คุณสมบัติ รายละเอียด
Tool Band สลับการแสดงผล/ซอนแถบเครื่องมอืที่ดานลางของจอ

 คลิก /  เพื่อสลับหนา 1 กับหนา 2

End สิ้นสุดการตรวจสอบ

RUN/STOP สลับ RUN/STOP สําหรับลอจิก คลกิเพื่อแสดงหนาจอดานลาง 

ใชปุมเพื่อรันและหยุดลอจิก

Logic สลับไปยังการตรวจสอบลอจิก

“ ๑ การตรวจสอบลอจิก” (หนา 29-84)

DEC/HEX สลับการแสดงผลของคาโอเปอรแรนดปจจุบันระหวางฐานสิบ/ฐานสิบหก

หนา 1

หนา 2



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-87

๑ การตรวจสอบตําแหนง
ตรวจสอบตําแหนงที่ใชในลอจิก คุณสามารถตรวจสอบชื่อตัวแปรและคาปจจุบันได

ในรูปแบบตําแหนง จะมีการตรวจสอบตําแหนงลอจิก

การตรวจสอบตําแหนงมีคุณสมบัติตอไปนี้

คุณสมบัติ รายละเอียด
เลื่อน เลือ่นรายการ

ขึ้น/ลง: เลื่อนตอหนา

ซาย/ขวา: ขามไปยังหนาแรก/หนาสดุทาย

Tool Band สลับการแสดงผล/ซอนแถบเครื่องมอืที่ดานลางของจอ

 คลิก /  เพื่อสลับหนา 1 กับหนา 2

End สิ้นสุดการตรวจสอบ

RUN/STOP สลับ RUN/STOP สําหรับลอจิก คลกิเพื่อแสดงหนาจอดานลาง 

ใชปุมเพื่อรันและหยุดลอจิก

DEC/HEX สลับการแสดงผลของคาโอเปอรแรนดปจจุบันระหวางฐานสิบ/ฐานสิบหก

Address Search สลับไปยังการคนหาตําแหนง

“ ๑ การคนหาตําแหนง” (หนา 29-88)

หนา 1

หนา 2



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-88

๑ การคนหาตําแหนง
เลือกชนิดของตําแหนงที่จะแสดงในการตรวจสอบตําแหนง คุณสามารถตรวจสอบคาที่บันทึกไวในแตละตําแหนงได 

คุณสามารถใชไดเฉพาะในรูปแบบตําแหนงเทาน้ัน

การคนหาตําแหนงมีคุณสมบัติตอไปนี้

คุณสมบัติ รายละเอียด
Tool Band สลับการแสดงผล/ซอนแถบเครื่องมอืที่ดานลางของจอ

คลิก /  เพื่อสลับหนา 1 กับหนา 2

End สิ้นสุดการตรวจสอบ

Logic สลับไปยังการตรวจสอบลอจิก

“ ๑ การตรวจสอบลอจิก” (หนา 29-84)

หนา 1

หนา 2



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-89

๑ คําสั่งแลดเดอร
มีรายการคําส่ัง เลือกประเภทเพื่อแสดงรายการทั้งหมดแลวเลือกรายการที่เก่ียวของ 

รายการคําส่ังมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

คุณสมบัติ รายละเอียด
Tool Band สลับการแสดงผล/ซอนแถบเครื่องมอืที่ดานลางของจอ

 คลิก /  เพื่อสลับหนา 1 กับหนา 2

End สิ้นสุดการตรวจสอบ

Logic สลับไปยังการตรวจสอบลอจิก

“ ๑ การตรวจสอบลอจิก” (หนา 29-84)

หนา 1

หนา 2



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-90

๑ การคนหา
ในการตรวจสอบตําแหนงและรายการคําส่ัง ใหเลือกตัวแปรที่จะใชเปนคําหลักในการคนหา การคนหาจะทํางาน

ในการตรวจสอบลอจิก

การคนหามีคุณสมบัติตอไปนี้

คุณสมบัติ คําอธิบาย
คนหาตัวแปร ใชเฉพาะตัวแปรเปนหลักในการคนหา เลือกเฉพาะตวัแปรหลักในการตรวจสอบตําแหนง

คนหาคําสั่ง ใชเฉพาะคําสั่งเปนหลักในการคนหา เลือกเฉพาะคําสั่งหลักในรายการคําสั่ง

คนหาตัวแปรและคําสั่ง ใชตัวแปรและคําสั่งเปนหลักในการคนหา เลือกตวัแปรหลักในการตรวจสอบตําแหนง

และคําสัง่หลักในรายการคําสัง่

คนหาถัดไป ขึน้กับผลการคนหาแรก คนหาตัวแปรและคําสัง่ดวยขอมูลถัดไปที่ตรงกันมากที่สุด

ลางการคนหา ลบคาตวัแปรและคาํสั่งที่เลอืกไวเปนหลักในการคนหา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถทําการคนหาไดเฉพาะเมื่อเลือกการคนหาไวเทานั้น การคนหาจะสิ้นสุดหากคุณเลื่อนหนาจอ

• คุณสามารถใชการคนหาขึ้น/ลงในการคนหาถัดไป



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-91

๑ รหัสผาน
สําหรับลอจิกที่มีรหัสผาน คุณสามารถตรวจสอบลอจิกไดหลังจากปอนรหัสผาน

๑ ขอจํากัด

การตรวจสอบลอจิกมีขอจํากัดตอไปนี้

• การขยายจอและตรวจสอบตําแหนงสามารถแสดงอักขระไดจํากัด

• เฉพาะสําหรับหนาจอแนวนอนเทาน้ัน หนาจอแนวตั้งสามารถแสดงในแนวนอนไดเชนกัน

• สําหรับการแสดงผลตัวเลขของตัวแปรตัวเลขที่แสดงจริง คาที่แสดงบนหนาจออาจไมตรงกับคาภายใน

29.12.3 การแกไขโปรแกรมลอจิกเมื่อทําการตรวจสอบ (การแกไขแบบออนไลน)
ขณะที่รันการตรวจสอบแบบออนไลน คุณแกไขโปรแกรมลอจิกได ดวยการแกไขแบบออนไลน คุณสามารถทําส่ิงตางๆ 

ตอไปนี้

• แทรก/ลบ Rung

• แทรก/ลบแบรนช

• แทรก/ลบคําส่ัง

• แกไขโอเปอรแรนด

• แทรก/ลบปายชื่อ

ความละเอียด
ในการแสดงผล ขนาดพิกเซล คําสั่ง Bit คําสั่ง App

QVGA 320×240 อักขระ 38 ตวั อักขระ 13 ตวั

VGA 640×480 อักขระ 78 ตวั อักขระ 33 ตวั

SVGA 800×600 อักขระ 98 ตวั อักขระ 43 ตวั

XGA 1024×768 อักขระ 126 ตัว อักขระ 57 ตวั

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ดวยการแกไขแบบออนไลน คุณจะไมสามารถสรางตัวแปรใหมได ใหจดัสรรตัวแปร
ทีม่ีอยูเมื่อเพิ่มคําสั่ง

• หลังจากแกไข จะมีการตรวจสอบขอผดิพลาดในโปรแกรมลอจิก หากพบขอผิดพลาดใดๆ 
การถายโอนจะไมเกิดขึ้น



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-92

๑ ข้ันตอนการแกไข
ในการแกไขแบบออนไลน คุณสามารถแกไขไดทีละ Rung ในแตละครั้ง คลิก [Edit Rung] ในเมนู [Logic] 

เพื่อแกไข Rung ที่เลือก คลิก [OK] เพื่อถายโอนโปรแกรมลอจิกที่แกไขไปยงั GP

คลิก [Cancel] เพื่อยกเลิกการแกไขแลวกลับไปยังการตรวจสอบแบบออนไลน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • แตละครั้งที่ทําการแกไขแบบออนไลน จะมีการเพิ่ม 1 ไปยังตัวแปรระบบ (#L_EditCount) 

เพื่อแสดงจํานวนครั้งที่มกีารแกไข 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรระบบ โปรดดทูี่ “A.6 ตัวแปรระบบ” (หนา A-84)

• หากมีการกําหนดรหัสผานสําหรบัการแกไขออนไลน จะปรากฏกลองโตตอบ [Password Confirmation] 

กอนเริ่มการแกไข

• ในการกําหนดรหสัผาน โปรดดูที่ “29.14.1 คําแนะนําในการตัง้คา [Logic Programs]” (หนา 29-135) 



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-93

๒ การแทรก/การลบ Rung
Rung จะถูกแทรกถัดจาก Rung ที่คุณเลือกไวหน่ึงตําแหนง ในการแทรก ใหเลือก Rung เมื่อเปดใชการตรวจสอบ

แบบออนไลน แลวคลิก [Insert Rung] ในเมนู [Logic]

ในการลบ Rung ใหเลือก Rung ที่จะลบแลวคลิก [Delete] ในเมนู [Edit]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในขณะที่ทําการลบ Rung กลองโตตอบ [Transfer Logic] จะปรากฏขึน้และโปรแกรมลอจิก

ทีไ่ดรับการแกไขจะถูกถายโอนไปยัง GP คุณไมตองไปที่เมนู [Logic] แลวคลิก [OK]

• หรือคุณอาจแทรก/ลบ Rung จากเมนู [Edit] หรือคลิกขวาทีเ่มนู



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-94

๒ การแทรก/การลบแบรนช
เลือกจุดที่คุณตองการแทรกแบรนชแลวคลิก [Insert Branch] ในเมนู [Logic]

หากตองการลบ ใหไปที่เมนู [Edit] แลวคลิก [Delete]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หรือคุณอาจแทรก/ลบแบรนชจากเมนู [Edit] หรือคลิกขวาทีเ่มนู



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-95

๒ การแทรก/การลบคําสั่ง
เลือกจุดที่คุณตองการแทรกคําส่ังแลวคลิก [Insert Instruction] ในเมนู [Logic]

หากตองการลบ ใหไปที่เมนู [Edit] แลวคลิก [Delete] 

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ดวยการแกไขแบบออนไลน คุณจะไมสามารถสรางตัวแปรใหมได ใหจดัสรรตัวแปรที่มีอยู
เมื่อเพิ่มคําสัง่

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หรือคุณอาจแทรก/ลบคําสัง่ไดจากเมนู [Edit] หรือคลกิขวาที่เมนู



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-96

๒ การแกไขโอเปอรแรนด
เลือกโอเปอรแรนดที่ตองการแกไข จากนั้นเลือก [Cut/Copy/Paste/Delete] ในเมนู [Edit]

๒ การแทรก/การลบปายชื่อ
ปายชื่อจะถูกแทรกถัดจาก Rung ที่คุณเลือกไวหน่ึงตําแหนง ในการแทรก ใหเลือก Rung เมื่อเปดใชการตรวจสอบ

แบบออนไลน แลวคลิก [Insert Label] ในเมนู [Logic]

หากตองการลบ ใหเลือกปายชื่อที่จะลบ แลวคลิก [Delete] ในเมนู [Edit]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อลบปายชื่อ กลองโตตอบ [Transfer Logic] จะปรากฏขึ้นและโปรแกรมลอจิกที่ไดรับการแกไข

จะถูกถายโอนไปยัง GP คุณไมตองไปทีเ่มนู [Logic] แลวคลิก [OK]



การตรวจสอบลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-97

๑ ขอจํากัด

• เมื่อทําการแกไขแบบออนไลน คุณสามารถแกไขไดครั้งละ Rung เดยีวเทาน้ัน คุณไมสามารถแกไขหลาย Rung 

พรอมกัน

• การหนวงเวลาสแกน

เมื่อคลิก [OK] โปรแกรมลอจิกที่ไดรับการแกไขจะถูกโหลดไปยัง GP ณ เวลานั้น อาจเกิดการหนวงเวลา

สแกนขึ้นเพียงครั้งเดียว

เชน อาจเกิดการหนวงเวลาตอไปนี้ขึ้นเมื่อเพิ่มขั้นตอน 339 (คําส่ังตัวตั้งเวลา 8 คําส่ัง, คําส่ังตัวนับ 8 คําส่ัง) 

ไปยงัการรันโปรแกรมลอจิก 10000 ขั้น:

GP-3300 Series: ประมาณ 8.1ms

GP-3400/3500/3600/3700 Series: ประมาณ 2.9ms

เพื่อหลีกเล่ียงไมใหเกิดขอผิดพลาดกับ #L_WatchdogTime ซึ่งเกิดจากการหนวงเวลา Watchdog Time 

จะถูกยกเลิกสําหรับการสแกนหน่ึงครั้งที่ระบุไวขางตน

เมื่อคุณส้ินสุดการแกไขแบบออนไลน จะมีการเปดใชการตั้งคา Watchdog Time

• การตรวจสอบจากตัวแกไข (Editor) หลายตัว

คุณสามารถรันการตรวจสอบแบบออนไลนในคอมพิวเตอรผานการเชื่อมตอ USB และผานการเชื่อมตอ

อีเธอรเน็ตได

คณุสามารถใชการแกไขแบบออนไลนไดจากคอมพิวเตอรแตละเครื่อง แตไมสามารถใชงานไดหลายเครื่อง

พรอมกัน เมื่อคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งใชการตรวจสอบแบบออนไลน จะปรากฏกลองโตตอบตอไปนี้

ไปยังตัวแกไขอ่ืนๆ 

เพื่อแสดงวามีการใชงานการแกไขแบบออนไลนในคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนและการตรวจสอบแบบออนไลน

จะหยุดทํางาน
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29.13 คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

29.13.1 การแทนที่พารทในคําสั่งและคําสั่งในพารท
ลากพารทและคําส่ังตางๆ ระหวางหนาจอวาดภาพและหนาจอลอจิกเพื่อจัดสรรตัวแปรสัญลักษณ แทรกคําส่ังใหม 

และวางพารทใหม ซึ่งชวยใหคุณสรางหนาจอและโปรแกรมลอจิกไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอยางเชน หนาจอลอจิก (เชน MAIN) และหนาจอวาดภาพ (เชน Base 1) จะเปดในพื้นที่แกไขโดยเรียง

ตามแนวตั้ง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อตองการแสดงหนาจอโดยเรียงซอนกันแนวตั้งในพืน้ทีท่ํางาน ในเมนู [View (V)] ชี้ไปที่ 

[Editing Area (B)] แลวเลือก [Tile Vertically] หรือคลิก  

• คุณสามารถเริ่มหลายๆ อินสแตนซของ GP-Pro EX แลวลากพารทและคําสั่งตางๆ ระหวางโปรเจค 

จากหนาจอลอจิกหนึ่งไปยังหนาจออื่นๆ  หรือจากหนาจอวาดภาพไปยังหนาจออื่น คุณไมสามารถ

ลากลอจิกจากหนาจอลอจิกไปยังหนาจอวาดภาพหรือจากหนาจอวาดภาพไปยังหนาจอลอจิก

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากคุณลากแลววางจากโปรเจคอื่น ตัวแปรสัญลกัษณที่ไดรับการจัดสรรอาจซอนกัน 
หากคุณลากแลววางตัวแปรสญัลักษณทีม่ีชนิดแตกตางกัน 
หากตําแหนงที่คุณกําหนดนัน้สําหรับพารทการวาดภาพ ตัวแปรสัญลกัษณจะไมไดรับการกําหนด 
โปรดทราบวาในโปรแกรมลอจิก ชนิดตางๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงใหตรงกับโปรเจคเปาหมาย 
เราแนะนําใหคุณตรวจดูชือ่ตัวแปรสัญลักษณวาไมซอนทบักันเมื่อคุณลากแลววาง

“29.11 การแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-82)
“29.9 การถายโอนโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-75)

• คุณไมสามารถลากแลววางระหวางโปรเจคที่สรางขึ้นดวยเวอรชันที่ตางกัน
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๑ การจัดสรรตัวแปรสัญลักษณไปยังคําสั่งจากพารท
คุณสามารถจัดสรรตัวแปรสัญลักษณที่จัดสรรไปยังพารทตางๆ ในหนาจอวาดภาพใหแกโอเปอรแรนดคําส่ัง

ในลอจิก

1 คลิกพารทในหนาจอวาดภาพ ลากไปยังโอเปอรแรนดคําส่ังที่คุณตองการจัดสรร เมื่อตัวชี้เปลี่ยนจาก  เปน  

ใหปลอยปุมซายของเมาส

2 เลือกตัวแปรสัญลักษณ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตวัแปรสัญลักษณทีส่ามารถจัดสรรไดจะแตกตางกันไปตามพารทตางๆ

“ ๒  การลากแลววางพารท” (หนา 29-110)
• เมื่อมีการจัดสรรตัวแปรสญัลกัษณมากกวาหนึ่งตวัแปรใหพารท จะปรากฏตวัแปรสัญลักษณตางๆ 

ทีเ่ปนไปได

• คลกิ [Cancel] เพือ่ยกเลิกการจัดสรรตัวแปรสัญลักษณ

• เมื่อตัวชี้แสดงเปน  คุณจะไมสามารถจัดสรรตัวแปรสญัลกัษณ
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3 ตัวแปรสัญลักษณที่จัดสรรใหกับพารทตางๆ จะถูกจัดสรรไปยังโอเปอรแรนดคําส่ัง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถจัดสรรตัวแปรสัญลักษณในหนาตาง [Address] 

“ ๑ การตั้งคาโอเปอรแรนดโดยใชการลากแลวปลอย” (หนา 29-62)
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๑ การจัดสรรตัวแปรสัญลักษณใหพารทตางๆ จากคําสั่ง
คุณสามารถจัดสรรตัวแปรสัญลักษณที่ถูกจัดสรรไปยังโอเปอรแรนดคําส่ังในลอจิกไปยังพารทในหนาจอวาดภาพได

1 คลิกโอเปอรแรนดคําส่ังในลอจิก ลากไปยังพารทในหนาจอวาดภาพที่คุณตองการจัดสรร เมื่อมีการแสดงรายชื่อ

คุณสมบัติ ใหชี้ไปที่คุณสมบัติที่คุณตองการจัดสรร เมื่อ  เปลี่ยนเปน  ใหปลอยปุมซายของเมาส

2 ตัวแปรสัญลักษณที่จัดสรรใหโอเปอรแรนดคําส่ังจะถูกจัดสรรใหพารท

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตวัแปรสัญลักษณทีคุ่ณสามารถจัดสรรไดจะแตกตางกันไปตามคําสั่ง

“ ๒ คําสั่งทีส่ามารถยายไดโดยการลากแลววาง” (หนา 29-104)
• เมื่อมีการจัดสรรมากกวาหนึ่งคุณสมบัติใหกับพารท จะมกีารแสดงคุณสมบัติทีเ่ปนไปได

• หากคุณปลอยปุมซายของเมาสกอนที่ Rung จะเปลีย่นกลับ การจัดสรรตัวแปรสัญลักษณจะถูกยกเลกิ

• เมื่อตัวชี้แสดงเปน  คุณจะไมสามารถจัดสรรตัวแปรสญัลกัษณ
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-102

๑ การแทรกคําสั่งใหมจากพารท
คุณสามารถแทรกคําส่ังไดโดยการลากพารทไปยัง Rung หรือชันตของโปรแกรมลอจิก

1 คลิกพารทในหนาจอวาดภาพ ลากไปยังตําแหนงที่คุณตองการแทรกคําส่ังในลอจิก เมื่อตัวชี้เปลี่ยนจาก 

 เปน  ใหปลอยปุมซายของเมาส

2 เลือกตัวแปรสัญลักษณแลวเลือกคําส่ังที่ตองการแทรก

3 คําส่ังที่จัดสรรตวัแปรสัญลักษณของพารทจะถูกแทรก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คําสั่งที่สามารถแทรกไดจะแตกตางกันไปตามพารทตางๆ

“ ๒  การลากแลววางพารท” (หนา 29-110)
• เมื่อมีการจัดสรรตัวแปรสญัลกัษณมากกวาหนึ่งตวัแปรใหพารท จะปรากฏตวัแปรสัญลักษณตางๆ 

ทีเ่ปนไปได

• คลกิ [Cancel] เพือ่ยกเลิกการจัดสรรตัวแปรสัญลักษณ

• เมื่อตัวชี้แสดงเปน  คุณจะไมสามารถแทรกคําสั่งได
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๑ การวางพารทใหมจากคําสั่ง
คุณสามารถจัดสรรตัวแปรสัญลักษณที่ถูกจัดสรรไปยังโอเปอรแรนดคําส่ังในลอจิกไปยังพารทในหนาจอวาดภาพได

1 คลิกคําส่ังในลอจิก ลากคําส่ังไปยงัตําแหนงที่ตองการวางในหนาจอวาดภาพ เมื่อ  เปลี่ยนเปน  

ใหปลอยปุมซายของเมาส

2 เลือกโอเปอรแรนดแลวเลือกพารทที่ตองการวาง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • พารทที่สามารถวางไดจะแตกตางไปตามคําสัง่

“ ๒ คําสั่งทีส่ามารถยายไดโดยการลากแลววาง” (หนา 29-104)
• เมื่อมีการวางพารทมากกวาหนึ่งพารท จะมีการแสดงพารทตางๆ ทีเ่ปนไปได

• หากคุณลากคําสั่งที่วางไมได การทํางานจะถูกยกเลิก

• คลกิ [Cancel] เพือ่ยกเลิกการวางพารท

• เมื่อตัวชี้แสดงเปน  คุณจะไมสามารถวางพารทได



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-104

3 พารทจะถูกวางพรอมดวยตัวแปรสัญลักษณของคําส่ัง แกไขขนาดและสีตามความจําเปน

๑ คําสั่งและพารทที่สามารถยายไดโดยการลากแลววาง

๒ คําสั่งท่ีสามารถยายไดโดยการลากแลววาง
คุณสามารถลากพารทตอไปนี้จากคําส่ังหรือโอเปอรแรนดในลอจิก แลววางในหนาจอวาดภาพเพื่อจัดสรรหรือ

จัดสรรตัวแปรสัญลักษณใหม

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หามวางตัวแปรจํานวนจริงหรือคําสัง่ที่มีตัวแปรจํานวนจริงเปนพารทในโอเปอรแรนด 
เนื่องจากจะไมสามารถแสดงผลไดอยางถูกตอง

การลากแลววางคําสั่งและโอเปอรแรนด พารทที่สามารถจัดสรรหรือ 
พารทที่สามารถวางตัวแปร
สัญลักษณใหมไดคําสั่ง จํานวน

โอเปอรแรนด ชนิดของตัวแปรสัญลักษณ

ค
ำส

 ั  ง
พ

 ื  น
ฐ
าน

NO, NC, PT, NT 1 S1 ตําแหนงบิต • สวิตชเปด/ปดบิต

ตัวแปรบติ

OUT, OUTN, SET, RST, 

PTO, NTO

1 D1 ตําแหนงบิต • ไฟสัญญาณ

ตัวแปรบติ

JMP, JSR 1 – – –

RET, EXIT – – – –

FOR 1 S1 ตําแหนงเวิรด • แสดงผลขอมูล

ตัวแปรจํานวนเต็ม

NEXT – – – –

PBC 2 S1 – –

D1 ตัวแปรบติ • ไฟสัญญาณ

PBR 1 S1 – –

ตอ
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ค
ำส

 ั  ง
ก
าร
ด
ำเ
น

 ิน
ก
าร

ADD, SUB, MUL, DIV 3 S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด 

• แสดงผลขอมูล

(คุณไมสามารถเลือกสวิตชตั้งคา

ตําแหนงเวิรดสําหรับตัวแปรโฟลต

และตัวแปรตวัแปรจํานวนจรงิได)

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

S2 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

MOD 3 S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล
ตัวแปรจํานวนเต็ม

S2 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

JADD, JSUB 3 S1 ตัวแปรเวลา (.HR .MIN .SEC) [ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรจํานวนเต็ม]

• สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล
S2 ตัวแปรเวลา (.HR .MIN .SEC)

D1 ตัวแปรเวลา (.HR .MIN .SEC)

AND, OR, XOR 3 S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล
ตัวแปรจํานวนเต็ม

S2 ตําแหนงเวริด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

NOT 2 S1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

MOV 2 S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล
ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตอ

การลากแลววางคําสั่งและโอเปอรแรนด พารทที่สามารถจัดสรรหรือ 
พารทที่สามารถวางตัวแปร
สัญลักษณใหมไดคําสั่ง จํานวน

โอเปอรแรนด ชนิดของตัวแปรสัญลักษณ
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ค
ำส

 ั  ง
ก
าร
ด
ำเ
น

 ิน
ก
าร

BLMV 3 S1 ตําแหนงบิต (อารเรย) • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

(คุณไมสามารถเลือก S1 หรือ D1)

ตัวแปรจํานวนเต็ม (อารเรย)

ตัวแปรโฟลต (อารเรย)

ตัวแปรจํานวนจริง (อารเรย)

S2 ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตําแหนงบิต (อารเรย)

ตัวแปรจํานวนเต็ม (อารเรย)

ตัวแปรโฟลต (อารเรย)

ตัวแปรจํานวนจริง (อารเรย)

FLMV 3 S1 ตาํแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

(คุณไมสามารถเลือก D1)

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

S2 ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตัวแปรจํานวนเต็ม (อารเรย)

ตัวแปรโฟลต (อารเรย)

ตัวแปรจํานวนจริง (อารเรย)

XCH 2 D1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล
ตัวแปรจํานวนเต็ม

D2 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ROL, ROR, RCL, RCR, 

SHL, SHR, SAL, SAR

3 S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล
ตัวแปรจํานวนเต็ม

S2 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตอ

การลากแลววางคําสั่งและโอเปอรแรนด พารทที่สามารถจัดสรรหรือ 
พารทที่สามารถวางตัวแปร
สัญลักษณใหมไดคําสั่ง จํานวน

โอเปอรแรนด ชนิดของตัวแปรสัญลักษณ
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ค
ำส

 ั  ง
เป
ร
 ีย
บ
เท

 ีย
บ

EQ, GT, GE, LT, LE, NE 2 S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

(คุณไมสามารถเลือกสวิตชตั้งคา

ตําแหนงเวิรดสําหรับตัวแปรโฟลต

และตัวแปรตวัแปรจํานวนจรงิได)

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

S2 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

JEQ, JGT, JGE, JLT, JLE, 

JNE

2 S1 ตัวแปรเวลา (.HR .MIN .SEC) [ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรจํานวนเต็ม]

• สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูลS2 ตัวแปรเวลา (.HR .MIN .SEC)

NEQ, NGT, NGE, NLT, 

NLE, NNE

2 S1 ตัวแปรวันที ่(.YR .MO .DAY) [ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรจํานวนเต็ม]

• สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูลS2 ตัวแปรวันที ่(.YR .MO .DAY)

ค
ำส

 ั  ง
ต
 ัว
ต
 ั  ง
เว
ล
า

TON, TOF, TP, TONA, 

TOFA

1

ต
 ัว
แ
ป
ร
พ

 ิเศ
ษ

ตัวแปรตัวตั้งเวลา (.ET .PT) [ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรจํานวนเต็ม]

• สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

ตัวแปรตัวตั้งเวลา (.Q .TI .R) [ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรบิต]

• สวิตชเปด/ปดบิต

• ไฟสัญญาณ

ค
ำส

 ั  ง
ต
 ัว
น

 ับ

CTU, CTD, CTUD 1

ต
 ัว
แ
ป
ร
พ

 ิเศ
ษ

ตัวแปรตัวนับ (.PV .CV) [ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรจํานวนเต็ม]

• สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

ตัวแปรตัวนับ (.Q .QD .QU 

.UP .R)

[ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรบิต]

• สวิตชเปด/ปดบิต

• ไฟสัญญาณ

ตอ

การลากแลววางคําสั่งและโอเปอรแรนด พารทที่สามารถจัดสรรหรือ 
พารทที่สามารถวางตัวแปร
สัญลักษณใหมไดคําสั่ง จํานวน

โอเปอรแรนด ชนิดของตัวแปรสัญลักษณ
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ค
ำส

 ั  ง
แ
ป
ล
ง

BCD, BINENCO, DECO 2 S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล
ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

RAD, DEG, SCL 2 S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

(คุณไมสามารถเลือกสวิตชตั้งคา

ตําแหนงเวิรดสําหรับตัวแปร

โฟลตและตวัแปรตัวแปร

จํานวนจริงได)

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

I2F, I2R, F2I, F2R, R2I, 

R2F, H2S, S2H

2 S1 ชนิด

–

D1 ชนิด

ค
ำส

 ั  ง
ฟ

 ัง
ก
 ช
 ัน

SUM, AVE 3 S1 ตัวแปรจํานวนเต็ม (อารเรย) • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

(คุณเลือก S1ไมได)

ตัวแปรโฟลต (อารเรย)

ตัวแปรจํานวนจริง (อารเรย)

S2 ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

SQRT 2 S1 ตัวแปรโฟลต • พารทแสดงผลขอมลู

ตัวแปรจํานวนจริง

D1 ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

BCNT 2 S1 ตัวแปรจํานวนเต็ม (อารเรย)

ตัวแปรโฟลต (อารเรย)

ตัวแปรจํานวนจริง (อารเรย)

D1 ตัวแปรจํานวนเต็ม (อารเรย)

ตัวแปรโฟลต (อารเรย)

ตัวแปรจํานวนจริง (อารเรย)

ตอ

การลากแลววางคําสั่งและโอเปอรแรนด พารทที่สามารถจัดสรรหรือ 
พารทที่สามารถวางตัวแปร
สัญลักษณใหมไดคําสั่ง จํานวน

โอเปอรแรนด ชนิดของตัวแปรสัญลักษณ
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ค
ำส

 ั  ง
ฟ

 ัง
ก
 ช
 ัน

PID 5

ต
 ัว
แ
ป
ร
พ

 ิเศ
ษ

ตัวแปร PID (.KP .TR .TD .PA 

.BA .ST)

[ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรจํานวนเต็ม]

• สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

ตัวแปร PID (.Q .UO .TO .PF 

.IF)

[ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรบิต]

• สวิตชเปด/ปดบิต

• ไฟสัญญาณ

S1 ตําแหนงเวิรด • สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล
ตัวแปรจํานวนเต็ม

S2 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

S3 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

D1 ตําแหนงเวิรด

ตัวแปรจํานวนเต็ม

SIN, COS, TAN, ASIN, 

ACOS, ATAN, COT, EXP, 

LN, LG10

2 S1 ตัวแปรโฟลต • แสดงผลขอมูล

ตัวแปรจํานวนจริง

D1 ตัวแปรโฟลต

ตัวแปรจํานวนจริง

ค
ำส

 ั  ง
 R

/
W

JRD, JSET 1 D1 ตัวแปรเวลา (.HR .MIN .SEC) [ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรจํานวนเต็ม]

• สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

NRD, NSET 1 D1 ตัวแปรวันที ่(.YR .MO .DAY) [ตัวแปรพิเศษ: ตัวแปรจํานวนเต็ม]

• สวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด

• แสดงผลขอมูล

การลากแลววางคําสั่งและโอเปอรแรนด พารทที่สามารถจัดสรรหรือ 
พารทที่สามารถวางตัวแปร
สัญลักษณใหมไดคําสั่ง จํานวน

โอเปอรแรนด ชนิดของตัวแปรสัญลักษณ
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๒  การลากแลววางพารท
ตอไปนี้คือโอเปอรแรนดที่คุณสามารถจัดสรรตัวแปรสัญลักษณหรือคําส่ังที่คุณสามารถแทรกได 

โดยการลากแลววางพารทจากหนาจอวาดภาพไปยังหนาจอลอจิก

 พารทที่ใชการลากแลววาง โอเปอรแรนดท่ีจัดสรรตัวแปรสัญลักษณให
หรือคําสั่งท่ีจะแทรกตัวแปรสัญลักษณ

พารท ชนิดของตัวแปร
สัญลักษณ คําสั่ง โอเปอรแรนด

สวิตช/

ไฟสัญญาณ

สวติชเปด/ปดบติ ตําแหนงบิต NO, NC, PT, NT, OUT, OUTN, SET, 

RST, PTO, NTO
ตัวแปรบติ

สวติชตั้งคาตําแหนง

เวริด

ตําแหนงเวิรด MOV, ADD, SUB, MUL, DIV, EQ, GT, 

GE, LT, LE, NE

จะไดรับการ

จัดสรรใหกับ S1 

ของคําสั่ง
ตัวแปรจํานวนเต็ม

การเปลี่ยนหนาจอ –

สวติชพิเศษ –

สวติชสําหรับเลือก –

ไฟสญัญาณ ตําแหนงบิต NO, NC, PT, NT, OUT, OUTN, SET, 

RST, PTO, NTO
ตัวแปรบติ

แสดงผลขอมลู แสดงผลขอมูล

(ปอนขอมูลได)

ตําแหนงเวิรด MOV, ADD, SUB, MUL, DIV, EQ, GT, 

GE, LT, LE, NE

จะไดรับการ

จัดสรรใหกับ S1 

ของคําสั่ง
ตัวแปรจํานวนเต็ม

ตัวแปรโฟลต SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, 

COT, EXP, LN, LG10

การแสดงขอความ ตําแหนงเวิรด -

ตัวแปรจํานวนเต็ม -

การแสดงวันที่/เวลา –

การแสดงขอมูลสถิติ –

การแสดงคาจํากัด –
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29.13.2 การตรวจสอบขนาดของโปรแกรมที่สราง
ดวยการตรวจสอบความจุลอจิกปจจุบัน ความจุตัวแปรสัญลักษณ จุดตําแหนง หนวยความจําคําอธิบาย

ของโปรแกรมลอจิก คุณจะสามารถปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดตางๆ เชน การเกินความจุได คุณสามารถ

เปลี่ยนสัดสวนของความจุลอจิกและหนวยความจําคําอธิบายไดโดยขึ้นกับการใชงาน

๑ การยืนยันหนวยความจําลอจิก
1 เลือกเมนู [Project (F)] เลือก [Information (I)] และ [Project Information (I)]

กลองโตตอบ [Project Information] จะปรากฏขึ้น

2 คลิก [Logic Memory] เพื่อตรวจสอบ [Logic Capacity], [Variable Capacity], [Number of Addresses used in 

Logic] และ [Comment Memory]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ความจุลอจิกจะคํานวณจากผลรวมของลอจิกและคําอธิบายในลอจิก ความจุตัวแปรคือ ผลรวมของตัวแปร

และคําอธิบายตางๆ ของตัวแปร
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3 จาก [Variable Capacity] คลิก [Details]  เพื่อตรวจสอบจํานวนปจจุบัน หมายเลขที่กําหนดไดและผลรวมปจจุบัน

สําหรับตัวแปรสัญลักษณแตละตวั

4 คลิกรายละเอียด [Number of Addresses used in Logic] เพื่อตรวจสอบจํานวนปจจุบัน จํานวนที่สามารถ

กําหนดคาเปน [Bit], [Integer] และ [System Variable] และจํานวนทั้งหมด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเลอืกที่จะแสดง [Retentive Variable]/[Volatile Variable] โดยการคลิกทีแ่ท็บ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • [Number of Addresses Used in Logic] คือจํานวนของตําแหนงภายนอกของ [PLC1]∗∗∗∗และตําแหนง
ภายในของ [USER] โปรดสงัเกตวาจํานวนตําแหนงที่สามารถใชไดในโปรแกรมลอจิกนั้นมีอยูจํากัด
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๑ การกําหนดคาหนวยความจํา
คุณสามารถระบุขีดจํากัดความจุสูงสุดสําหรับคําอธิบายตัวแปรสัญลักษณและคําอธิบาย Rung ได

1 ในกลองโตตอบ [Project Information] คลิก [Configure Memory] จะปรากฏกลองโตตอบ [Configure Memory] ขึ้น

2 ระบุขีดจํากัดสูงสุดของหนวยความจําคําอธิบายสําหรับตัวแปรสัญลักษณและความจุคําอธิบาย Rung ในชวง 0-15

๑ จํานวนจํากัดของตัวแปรสัญลักษณ

เมื่อใชตําแหนงอุปกรณในโปรแกรมลอจิก จะมีการใชการจํากัดจํานวนดังตอไปนี้

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ขนาดของโปรแกรมลอจกิที่คุณสามารถสรางไดจะขึ้นกับหนวยความจําคําอธิบายที่คุณระบุไว 
ขณะที่สรางโปรแกรมลอจิกดวยขั้นตอนตางๆ ใหลดบล็อคของคําอธิบายลง ขณะทีส่ราง
โปรแกรมลอจกิโดยมีคําอธิบายจํานวนมาก ใหเพิ่มบลอ็คของคําอธิบาย
คุณไมสามารถสรางคําอธิบายเกินจํานวนการตั้งคาหนวยความจําคําอธิบาย หรือขั้นที่เกินจํานวน
ทีร่ะบุไวโดยหนวยความจําคําอธบิาย

ชื่อ ขนาด
หนวยความจํา

หมายเลขสูงสุดสําหรับ
การรีจสิเตอร

การจํากัดตัวเลขการ
รีจิสเตอรใน GP-Pro EX

ตําแหนงบิต 64 ไบต 512 256

ตัวแปรตําแหนงเวริด 
(จํานวนเต็ม)

1024 ไบต 256 256

ตัวแปรระบบ 256 ไบต 64 64

จํานวนทั้งหมดที่สามารถใชได 1000 256

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตรวจสอบการจํากัดจํานวนของตําแหนงอุปกรณใน GP-Pro EX หากเกินจํานวนที่กําหนดไว 

จะเกิดขอผิดพลาดขึ้น
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๑ การจํากัดจํานวนในโปรแกรมลอจิกและการจํากัดหนวยความจํา GP

รายการ การจํากัดจํานวนใน GP-Pro EX การจํากัดหนวยความจํา GP

จํานวนโปรแกรม INIT 1 MAIN 1 SUB 32 

Total 34  15K ขั้น

96KByte

จํานวน Rung ของโปรแกรม 5000 Rung

จํานวนคําสั่งตอ Rung 99 คําสั่ง

จํานวนอักขระของปายชื่อ ชื่อตายตัว ไมมี

จํานวนปายชื่อตอโปรเจค 99 คําสั่ง

จํานวนอุปกรณ 28000 อุปกรณ 64KByte

จํานวนคําสั่ง NT/PT ไมจํากัด (ขึ้นกับจํานวนโปรแกรม) ไมมี

จํานวนคาคงที่ ไมจํากัด (ขึ้นกับจํานวนโปรแกรม) ไมมี

จํานวนการเปลี่ยนแปลง
แบบบังคับ

ไมจํากัด (ขึ้นกับจํานวนโปรแกรม) ไมมี

ขนาดอารเรย 4096 อารเรย ไมมี

จํานวนตัวแปร 9000 ตวัแปรสญัลักษณ

6000 ตวัแปร

1MByte

ชื่อตัวแปร อักขระ 32 ตัว

จํานวนคําอธิบายตัวแปร 215 (คาดฟีอลต) 16KByte →14KByte

จํานวนอักขระของคําอธิบาย
ตัวแปร

อักขระ 32 ตัว

จํานวนคําอธิบาย Rung 55 คําอธิบาย (คาเริ่มตน) 16KByte →14KByte

อักขระในคําอธิบายของ Rung อักขระ 128 ตัว

จํานวนคําอธิบายของโปรแกรม 34 8KBytes

อักขระในคําอธิบายโปรแกรม อักขระ 32 ตัว

จํานวนครั้งท่ีซอนกัน 25 ครั้ง สแต็ค: 16 (32)
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29.13.3 การปรับเวลาสแกนลอจิก
สวนตอไปน้ีใหภาพรวมของฟงกชันลอจิกและเวลาสแกนเมื่อโปรแกรมลอจิกทํางาน โดยจะมีขั้นตอนในการ

กําหนดเวลาสแกนดวย

๑ คณุสมบัติลอจิก

๒ ขอมูลสรุป
คุณสมบัติลอจิกจะทํางานดังตอไปนี้ รายละเอียดตางๆ จะอธิบายในหนาถัดไป

  เปดเครื่อง

  เร่ิมตนการประมวลผล

  การโหลด

[ต้ังคาลอจิกใหม]

  [ต้ังคาลอจิกใหม] [ต้ังคาลอจิกใหม]

[หยุดช่ัวคราว] [ทํางาน]
สแกนครั้งแรก

 [หยุดช่ัวคราว]  กําลังทํางาน [หยุด][ทําการสแกนครั้งที่ 1]
สแกนครั้งแรก[ทําการสแกนครั้งที่ 1]

[ทําตอ] [หยุด]

[หยุด]
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• เร่ิมตนการประมวลผล

น่ีคือสถานะเริ่มตนของเอนจินการใชงานโปรแกรมลอจิก หลังจาก initialize เอนจินการทํางานโปรแกรมลอจิกแลว 

สถานะลอจิกจะเปลี่ยนเปน “กําลังโหลด”

• การโหลด

โปรแกรมลอจิกถูกอานจากหนวยความจํา 

โดยจะตรวจสอบวาโปรแกรมลอจิกไดรับการโหลดตามปกติและแกไขขอผิดพลาดหากไมโหลดตามปกติ

แลวหรือไม หลังจากโหลดโปรแกรมตามปกติแลว จะหยุดการโหลด

หากเลือก [Run] สําหรับการเปดเครื่อง คําส่ังรันจะทํางาน เมื่อเปลี่ยนไปเปนสถานะ “กําลังทํางาน” I/O 

จะเริ่มทํางาน

• หยุด

ลอจิกอยูในสถานะหยุดชั่วคราว เมื่อไดรับคําส่ัง ([Logic Reset], [Run], [Execute 1st Scan], [Continue] 

หรือ [Pause]) สถานะจะเปลี่ยนไปตามลําดับ

ในคําส่ัง [Logic Reset] “การโหลด” จะเริ่มตนขึ้นและตัวแปรสัญลักษณจะถูก initialize เมื่อเปนตวัแปรชนิดเก็บ

และปดเครื่อง หรือลอจิก GP ถูกตั้งคาใหม จะมีการเก็บรักษาขอมูลลาสุดไว อยางไรก็ตาม หากลอจิก

ถูกตั้งคาใหมดวยการตรวจสอบแบบออนไลน (โหมดที่เรียกใชงานโปรแกรมในลอจิกบน GP-Pro EX) หรือ 

#L_Command คาดังกลาวจะถูก initialize ดวยคาที่ระบุไวสําหรับคุณสมบัติลอจิกของ GP-Pro EX

คําส่ัง [Run] หรือคําส่ัง [Execute 1st Scan] จะทําการ zero-clear ขอมูลตัวแปรชนิดการลางขอมูล เมื่อคําส่ัง 

[Run] เร่ิมตน “ทํางาน” คําส่ัง [Execute 1st Scan] จะสั่งใชงานโปรแกรมลอจิก

• สแกนครั้งแรก

อาน I/O ส่ังใชงานโปรแกรมลอจิกที่ถูก initialize แลวเขียน I/O

• การส่ังใชงาน

เอนจินการทํางานของโปรแกรมลอจิกกําลังทํางาน เอนจินอาน I/O ส่ังใชงานโปรแกรมลอจิก เขียน I/O 

และอัพเดตตัวแปรระบบ (#L_AvgLogicTime, #L_AvgScanTime ฯลฯ)

คําส่ัง [Logic Reset] จะเริ่ม “การโหลด”

คําส่ัง [Stop] จะหยุดลอจิก

คําส่ัง [Pause] หยดุลอจิกชั่วคราว

• หยุดชั่วคราว

เอนจินการทํางานของโปรแกรมลอจิกถูกหยุดชั่วคราว เมื่อตองการปองกัน watchdog ไทมเอาต การเขียน/

อาน I/O จะทํางาน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากโปรแกรมลอจิกยงัไมไดทํางาน สถานะเอาตพุตจึงไมเปลี่ยนแปลง 

สถานะจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไดรับคําส่ัง

คําส่ัง [Logic Reset] จะเริ่ม “การโหลด”

คําส่ัง [Execute 1st Scan] จะสั่งใชงานโปรแกรมลอจิก

คําส่ัง [Stop] จะหยุดลอจิก คําส่ัง [Continue] จะเริ่ม “ทํางาน”
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๒ กระบวนการทํางาน
การสแกนทํางานดังตอไปน้ี

• การปรับเวลาสแกน

ปรับเวลาสแกนทุกๆ การสแกน 64 ครั้ง เวลาสแกนสําหรับโหมดเวลาสแกนคงที่และโหมดเปอรเซ็นต

ในการสแกน CPU เปนดังน้ี

• โหมดเวลาสแกนคงที่

Scan time =

(#L_AvgLogicTime × 100) ÷ 50 (รุน GP33∗∗ Seriesที่มีลอจิก: รุนอ่ืนๆ นอกจาก 30: 50)

• โหมดเปอรเซ็นตในการการสแกน CPU

Scan Time = (#L_AvgLogicTime × 100) ÷ #L_PercentAlloc

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดของ #L_AvgLogicTime, #L_PercentAlloc โปรดดูหวัขอตอไปนี้

“A.6 ตัวแปรระบบ” (หนา A-84)
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• ขอผิดพลาดของเวลาสแกน

พบขอผิดพลาดตอไปนี้ในเวลาสแกนลอจิก

* การส่ือสารผานอีเธอรเน็ตหรือ MPI อาจมีผลตอเวลาสแกน

หากตองการทราบรายละเอียด โปรดดูที่ “29.15 ขอจํากัด” (หนา 29-142) 

๑ เวลาสแกนลอจิก
เวลาลอจิกรวมถึงคุณสมบัติลอจิกและคุณสมบัติการแสดงผล (การแสดงหนาจอ, การประมวลผลหนาจอสัมผัส, 

การสื่อสาร) คุณสมบัติลอจิกจะสั่งใชงานโปรแกรมลอจิกตางๆ ทั้งสองคุณสมบัติเปนดังน้ี เวลาสแกน GP 

มีโหมดเวลาสแกนคงที่และโหมดเปอรเซ็นตในการสแกน CPU

รุน ขอผิดพลาด

AGP3000 Series 10%

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • การอัพเดตตําแหนงอุปกรณ/PLC ขึน้อยูกับการรีเฟรชตําแหนง 

และไมไดรับผลกระทบจากเวลาสแกนคงที่หรือเปอรเซน็ตในการสแกน CPU

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรีเฟรชตําแหนง โปรดดูที่“ ๑ การรีเฟรชตําแหนง” (หนา 29-122) 

“ ๒ เวลาสแกนคงที่” (หนา 29-119)
“ ๒ เปอรเซ็นตในการสแกน CPU” (หนา 29-120)
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๒ เวลาสแกนคงที่
โหมดนี้จะรักษาเวลาสแกนตามที่ระบุ

โดยชวยใหคุณประมวลผลโปรแกรมลอจิกในรอบที่แนนอน เหมาะสําหรับโปรแกรมตางๆ ที่มีการจัดลําดับ

ความสําคัญ (โปรแกรมลอจิก) และสําหรับเมื่อใชหนาจอในการตรวจสอบเปนหลัก (การแสดงผลขอมูล) 

โดยตองการการทํางานเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

เวลาประมวลผลการแสดงผล = คาที่ตั้งสําหรับเวลาสแกนคงที่ (ms) - เวลาลอจิก

เชน หากระบุ 50 ms สําหรับเวลาสแกนคงที่ และเวลาการทํางานของลอจิกคือ 20 ms

เวลาประมวลผลการแสดงผล = 50 ms − 20 ms = 30 ms

เน่ืองจากเวลาลอจิกเพิ่มขึ้น เวลาในการประมวลผลจึงส้ันลง ดวยเหตุผลนี้ ความเร็วในการอัพเดตการแสดงผล

ใน GP จะชาลง อยางไรก็ตาม โปรแกรมลอจิกจะทํางานอยางตอเนื่อง

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • การตั้งคาเวลาสแกนต่ําสุดคือ 10 ms
• สําหรับการตั้งคาการสแกน ใหปอน 10 ms หรือมากกวาโดยเพิ่มครั้งละ 1 ms
• หากเวลาลอจกิเกินคาที่ตั้งไวสําหรับเวลาสแกนคงที่ โดยที่เปน 50% สําหรับขนาดใหญและ 30% 
สําหรับขนาดกลาง เวลาสแกนจะถูกปรับเปนสองเทาของเวลาลอจิก

• เชน) เมื่อเวลาสแกนคงที่ไดรับการตั้งคาเปน 50ms:
และเวลาลอจกิคือ 30ms เวลาสแกนคือ 60ms

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ปรับเวลาการตั้งคาตามคา #L_AvgScanTime หลังจากทดสอบการทํางานของ GP

“A.6 ตัวแปรระบบ” (หนา A-84)
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๒ เปอรเซ็นตในการสแกน CPU
โหมดนี้ระบุการใชเวลาลอจิก (%) ระหวางเวลาสแกนและเปลี่ยนเวลาสแกนสําหรับการทํางาน

โหมดนี้ปองกันแรงกดดันตอเวลาประมวลผลการแสดงผลที่เกิดจากเวลาลอจิกเพิ่มขึน้ และเหมาะสมสําหรับ

ระบบที่จัดลําดับความเร็วในการทํางานของหนาจอและการสลับหนาจอ

เวลาสแกน = เวลาลอจิก ?คาที่ตั้งสําหรับเปอรเซ็นต (%) ในการสแกน CPU 

เชน หากระบุ 40% สําหรับเปอรเซ็นตสแกน CPU และเวลาการทํางานของลอจิกคือ 20 ms

เวลาสแกน = (20 ÷ 40) × 100 = 50 ms

เวลาประมวลผลการแสดงผล = 50 ms − 20 ms = 30 ms

เน่ืองจากเวลาลอจิกนานขึน้ เวลาประมวลผลการแสดงผลและเวลาสแกนจึงนานขึ้น ดวยเหตผุลนี้ เน่ืองเวลาลอจิก

นานขึ้น เวลาที่จัดสรรใหกับเวลาการประมวลผลการแสดงจึงนานขึ้น ซึ่งจะปรับปรุงความเร็วในการอัพเดต

การแสดงผลใน GP พรอมกับลดความเร็วรอบการประมวลผลของโปรแกรมลอจิกลง

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ระบุคาเวลาสแกนสําหรับเปอรเซ็นตในการสแกน CPU โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ms
• เวลาประมวลผลตอคําสั่งในโปรแกรมลอจิกจะไมเปลี่ยนแปลง
• คุณไมสามารถระบุเปอรเซ็นตในการสแกน CPU ที่มากกวา 50% ได
• หากระบุ 50% สําหรับเปอรเซ็นตการสแกน CPU เวลาประมวลผลการแสดงผลและเวลา
ประมวลผลโปรแกรมลอจิกจะยาวเทากัน เวลาประมวลผลการแสดงผลจะไมไดรับการ
จดัลําดับความสําคัญ
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คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-121

๒ ขัน้ตอนการตั้งคา

1 ในหนาตาง [System Settings] ใหคลิกที่ [Display Unit]

2 คลิกแท็บ [Logic] ใน [System Settings] เลือก [Fixed Scan Time] หรือ [CPU Scan Percentage] แลวปอนคา

สําหรับการตั้งคา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒  Logic” (หนา 5-132) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-122

๑ การรีเฟรชตําแหนง

๒ ขอมูลสรุป
เมื่อใชตําแหนงอุปกรณในโปรแกรมลอจิก ตําแหนงเทียม (ตําแหนงลอจิก) ของคุณสมบัติลอจิกจะไดรับการจัดสรร 

ตําแหนงอุปกรณจะไดรับการอัพเดตเปนระยะและโปรแกรมลอจิกจะทํางานดวยตําแหนงเทียมที่ถูกจัดสรรไวเหลาน้ี

การรีเฟรชตําแหนงคือวิธีอัพเดตขอมูลระหวางตําแหนงอุปกรณและตําแหนงเทียม 

คุณสามารถระบุชวงการอัพเดตไดโดยขึ้นอยูกับระบบของผูใช

[#INTERNAL]LS010000 

[PLC1]D0000 

ตําแหนง
รีเฟรช

ตําแหนง USR
ตําแหนง LS

คุณสมบัติลอจิก

ตําแหนงเทียม
(ตําแหนงลอจิก)

โปรแกรม
ลอจิก

การรีเฟรชตําแหนงคือรอบอัพเดตระหวาง
ตําแหนงเทียม (ตําแหนงลอจิก) และอุปกรณ
ท่ีเช่ือมตอ

การแสดง
หนาจอ

และการแตะ

ตําแหนง
รีเฟรช

คุณสมบัติการสื่อสาร

บัฟเฟอรการสื่อสาร

การประมวลผล
การสื่อสาร

การประมวลผล
การสื่อการกับ
การประมวลผล
การสื่อสาร

การประมวลผล
ภายใน GP

อัพเดตโดยเวลาสแกนคงที่หรือเปอรเซ็นตในการสแกน CPU



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-123

๒ ขัน้ตอนการตั้งคา
คุณสามารถเลือกการอัพเดตรีเฟรชตําแหนงจากเร็ว ปานกลางหรือชาได

1 ในหนาตาง [System Settings] ใหคลิกที่ [Display Unit]

2 คลิกแท็บ [Logic] และใน [System Settings] คลิก [>>Extended]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ชวงอัพเดตไมใชคาที่ตายตัวเนื่องจากไดรับผลจากระบบผูใช ชวงอัพเดตจริงจะจัดเก็บไวใน 
(#L_AddressRefreshTime) ปรับตัวแปรระบบเพื่อใหเลือก เร็ว ปานกลางหรือชาสําหรับ
ชวงการอัพเดต

• ความเร็วในการอัพเดตของหนาจออาจไดรับผลเนื่องจากชวงอัพเดตรีเฟรชตําแหนงจะสัน้กวา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒  Logic” (หนา 5-132) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-124

3 ใน [Address Refresh] ใหเลือกความเร็ว

29.13.4 การเพิ่มการรักษาความปลอดภัย
คุณสามารถเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเมื่อตรวจสอบโปรแกรมลอจิก โดยการใหเชื่อมตอไดเฉพาะผูใช

ที่มีรหัสผาน

๑ ข้ันตอนการตั้งคา
1 ใน [System Settings] ใหคลิก [Logic Programs]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-125

2 คลิก [Security Password]

3 จะปรากฏกลองโตตอบ [Security Password] ขึ้น ทําเครื่องหมายในชอง [Enable Security Function] แลวปอน

รหัสผานในระดับที่เก่ียวของ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเลอืก [Monitor Security Level] โดยไมตั้งรหสัผานรักษาความปลอดภยั จะปรากฏกลองโตตอบ

ตอไปนี้ขึ้น คลิก [OK] และตั้งรหัสผานรักษาความปลอดภัย

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถกําหนดคาคุณสมบัตกิารรักษาความปลอดภยัขั้นสงูได สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัการตัง้คา 

โปรดดูที่คําแนะนําในการตั้งคา

“22.5.1 การตั้งคารหสัผาน” (หนา 22-9)



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-126

4 ในพื้นที่ [Security] ใหทําเครื่องหมายในชอง [Enable Security Settings] แลวกําหนดคาของ 

[Monitor Security Level] และ [Online Editing Security Level]

29.13.5 การใชคณุสมบัติการอางอิงเพื่อคนหาโปรแกรมลอจิก
ใน [Properties] คุณสามารถคนหา Rung และคําส่ังตางๆ ในโปรแกรมลอจิกแลวแสดงรายละเอียดใน 

[Program Window] ได คุณสามารถแกไขตัวแปรสัญลักษณไดใน [Properties]

๑ จอแสดงผล [Properties]
1 ใน [Logic] ใหเปดหนาจอลอจิกที่คุณตองการแสดงผล

2 เลือก [View(V)], [Work Space(W)] แลวคลิก [Properties(P)]

จะมีการแสดงผลจํานวนรวมของ Rung และ Step ไว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “5.14.5 คําแนะนําในการตั้งคา [Work Space]  ๑ Screen List” (หนา 5-101) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ใน [Logic] คุณสามารถเลือกโปรแกรมลอจิก



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-127

๑ การคนหาคุณสมบัติ
• ใน [Label List] จะมีการแสดงผลปายชื่อโปรแกรมลอจิกทั้งหมด เลือกปายชื่อเพื่อยายเคอรเซอร

ไปยังปายชื่อโปรแกรมลอจิกที่เลือกไว

• คลิก [Rung Number] แลวปอนหมายเลขเพื่อยายเคอรเซอรไปยัง Rung ดังกลาว



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-128

๑ การแสดงและแกไขขอมูลโปรแกรมลอจกิในหนาตาง Program
• เลือก Rung ในโปรแกรมลอจิกเพื่อแสดง [Rung Number] และ [Comment] ของ Rung ที่เลือกไว

• คลิกในชองทางขวาของ [Comment] และที่   จะปรากฏกลองโตตอบ [Input Text] ขึ้น คุณสามารถแกไข

คําอธิบายในกลองโตตอบได

• เลือกคําส่ังหรือโอเปอรแรนดในโปรแกรมลอจิกเพื่อแสดง [Instruction Name], [Value and Address], 

[Type] และการตั้งคารายละเอียด คลิกที่สวนใดสวนหนึ่งดังกลาวเพื่อแกไขการตั้งคา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมมีการแสดงผลการตั้งคารายละเอียด ใหคลิก  (หรือ  ทางซายของ [Detail Settings]) 

เพื่อแสดง [Address], [Array Size], [Keep] และ [Comment] การตัง้คาที่คุณสามารถแกไข

ไดจะแตกตางกันไปตาม [Type]



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-129

๑ วิธกีารคนหารายชื่อคําอธบิาย

• เมื่อ [Target Item] คือ [Rung] ใหดับเบิลคลิกเซลลในคอลัมน [Screen: Rung/Address] เพื่อเลือก Rung 

ในลอจิกที่มีคําอธิบายที่คุณตองการลบ

• เมื่อ [Target Item] คือ [Variable] หรือ [System Variable] ใหดับเบิลคลิกเซลลในคอลัมน [Screen: Rung/

Address] หนาตาง [Address] จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือกสัญลักษณหรือตัวแปรระบบที่เก่ียวของ

เลือกสวนลางของหนาตาง [Address] เพื่อเลือกตัวแปรเปาหมายของหนาจอลอจิก 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดดูวิธีการแสดงผลรายการคําอธิบายไดในหวัขอตอไปนี้

“29.7.4 หนาตาง [Comment List]” (หนา 29-70)



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-130

29.13.6 การใชโปรแกรมลอจิกที่สรางไวกอนหนา
คุณสามารถรีจิสเตอรพารทที่สรางไวกอนหนาของโปรแกรมลอจิกหรือโปรแกรมรูทีนยอยเปนพารทลอจิกได 

คุณสามารถเรียกพารทของโปรแกรมลอจิกจากไฟลโปรเจคอื่นได รวมทั้งจากโปรแกรมลอจิกที่คุณกําลังแกไข

การรีจิสเตอรโปรแกรมลอจิกที่ใชงานบอยจะชวยใหคุณไมตองสรางโปรแกรมเดียวกันซ้ําๆ และลดภาระงาน

ของคุณลง

๑ การรีจิสเตอรพารทลอจกิ

๒ การรีจิสเตอรพารท Rung
การรีจิสเตอรพารทของ Rung เปนพารทลอจิก

1 เลือกชวงของ Rung ที่คุณตองการรีจิสเตอรเปนพารท

2 เลือก [Logic (L)], [Save Parts (S)] จะปรากฏ [Register Logic Parts]

3 ใน [Type] ใหเลือก [Rung Parts] ปอน [Parts Name] และ [Comment] แลวคลิก [Register]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • พารทลอจิกจะถูกบนัทกึในโฟลเดอรที่ระบ ุผลก็คือ เฉพาะคอมพิวเตอรที่มีการรีจิสเตอรหรือบันทึก

พารทลอจิกไวเทานั้นที่จะสามารถโหลดพารทลอจิกได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากปรากฏกลองโตตอบ [Register Logic Parts] ขึน้โดยไมไดเลอืก Rung ไว คุณสามารถเลอืก

โปรแกรมลอจิกและอินพตุ [Start Rung] และ [End Rung] เพื่อระบชุวง



คุณสมบัติที่มีประโยชนของตัวแกไขลอจิก

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 29-131

๒ การรีจิสเตอรพารทรูทีนยอย
การรีจิสเตอรโปรแกรมรูทีนยอยเปนพารทลอจิก

1 เลือก [Logic (L)], [Save Parts (S)] จะปรากฏ [Register Logic Parts]

2 ใน [Type] ใหเลือก [Subroutine Parts] และชื่อรูทีนยอย ปอน [Parts Name] และ [Comment] แลวคลิก [Register]

๑ การเรียกพารทลอจกิ
คุณสามารถเรียกพารทลอจิกที่รีจิสเตอรไวและแทรกพารทในโปรแกรมลอจิกที่คุณกําลังแกไข

๒ การแทรกพารท Rung ในโปรแกรมลอจิก
1 เลือก Rung หน่ึงตําแหนงเหนือจากตําแหนงที่ตองการแทรกพารทหรือพารท (แถบจายไฟ, คําส่ัง ฯลฯ) ของ Rung

2 เลือก [Logic (L)], [Load Parts (P)] จะปรากฏกลองโตตอบ [Load Parts]
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3 เลือก [Rung Parts] แลวเลือกพารท Rung ที่จะแทรกจาก [Parts Name] แลวคลิก [Load]

4 จะมีการแทรกพารท Rung

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถหลีกเลี่ยงปญหาชื่อตัวแปรสัญลักษณซอนกันโดยการปอนขอความใน 

[Pre-Fix of Symbol-Variable Name]

หากมีการโหลดโปรแกรมลอจิกเมื่อตวัแปรสัญลักษณซอนกัน ชนิดของแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลง

ในกรณีดังกลาว ขอความที่ปอนจะถูกเพิ่มลงดานหนาชื่อตัวแปรสัญลกัษณของพารท Rung 

จากน้ันจะถูกแทรกลงในโปรแกรมลอจิกที่คุณกําลังแกไข

เชน เมื่อปอน “A Line” ใน [Pre-Fix of Symbol-Variable Name]

พารท Rung หลังจากการแทรก
โปรแกรมลอจกิ

่ 
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๒ การเพ่ิมพารทรูทีนยอย
1 เลือก [Logic (L)], [Load Parts (P)] จะปรากฏกลองโตตอบ [Load Parts]

2 เลือก [Subroutine Parts] แลวเลือก [Parts Names], [Subroutine Name] จากนั้นคลิก [Load]

3 จะมีการเพิ่มหนาจอรูทีนยอยที่มีชื่อรูทีนยอยที่เลือกไว
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๑ การแกไขพารทลอจิก
คุณสามารถแกไขและลบชื่อพารทและคําอธิบายสําหรับพารทลอจิกที่รีจิสเตอรไว

1 จากเมนู [Logic (L)] ใหเลือก [Edit Parts (E)] จะปรากฏกลองโตตอบ [Edit Parts] ขึ้น

2 เลือก [Rung Parts] เพื่อแกไขพารท Rung แลวเลือก [Subroutine Parts] เพื่อแกไขพารทรูทีนยอย จากนั้นคลิก 

[Parts Name] ที่คุณตองการแกไข

3 เมื่อตองการแกไข [Parts Name] หรือ [Comment] ใหแกไขขอความใน [Parts Name] หรือ [Comment] จากนั้น 

คลิก [Update]

เมื่อตองการลบพารท ใหคลิก [Delete] เมื่อปรากฏกลองโตตอบตอไปนี้ ใหคลิก [Yes]
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29.14 คําแนะนําในการตั้งคา

29.14.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Logic Programs]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ใชแท็บ [Logic Settings] ในพื้นที่การตัง้คาระบบ [Display] เพ่ือระบกุารตัง้คาเวลาสแกนลอจิก

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒  Logic” (หนา 5-132) 

การต้ังคา คําอธิบาย
Logic Program เลอืกวาจะใช [Enable] หรือ [Disable] สําหรับคุณสมบัติลอจิก

“29.2.1 การใชลอจิกฟงกชัน” (หนา 29-3)

Register Variable เลอืก [Variable Format] หรือ [Address Format] เพื่อรีจิสเตอรตําแหนง

“29.3.2 การใชตัวแปรสญัลักษณที่มีช่ือตามตองการ (รูปแบบตัวแปร)” (หนา 29-19)
“29.3.3 การใชตัวแปรสญัลักษณที่มีตําแหนงที่กําหนดตายตัว (รูปแบบตําแหนง)” (หนา 29-30)

Security ตั้งรหัสผานสําหรับการตรวจสอบแบบออนไลน เมือ่ตองการใชคุณสมบัตใิหม จากเมนู 

[Common Settings (R)] ใหชี้ไปที ่[Security] แลวเลือก [Security Password] ในหนา 

[Set Password] เลือกฟงกชัน [Enable Security

Enable Security Settings เลอืกเพ่ือเปดใชการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

Monitor Security Level เลอืกระดับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย

ชวงการตัง้คาจาก [Level 01] ถึง [Level 15]

Online Editing Security 
Level

เลอืกระดับสําหรับการรักษาความปลอดภัยของการแกไขแบบออนไลน

ชวงการตัง้คาจาก [Undefined], [Level 01]-[Level 15]

Security
Passwords

คลิก [Security Password] เพื่อสลับไปยัง [Set Password] ตั้งรหัสผานสําหรับการรักษา

ความปลอดภัยแตละระดับ

“22.5.1 การตั้งคารหัสผาน” (หนา 22-9)

Retentive Settings คลิก [Retentive Settings] กลองโตตอบ [Retentive Settings] จะปรากฏขึ้น

สามารถระบุจุดเก็บ/ลางสําหรับตัวแปรสัญลักษณไดใน [Variable Format] สามารถระบุชวงเก็บ/

ลางสําหรับตัวแปรสัญลักษณไดใน [Address Format]

“ ๑ การตั้งคา Retentive” (หนา 29-16)
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29.14.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Work Space]
สวนตอไปน้ีอธิบายหนาตางที่แสดงผลในพื้นที่ทํางานสําหรับการใชคุณสมบัติลอจิก

๑ หนาตาง Comment List

การต้ังคา คําอธิบาย
Target Item เลือก [Variable], [System Variable] หรือ [Rung] เพ่ือแสดงคําอธิบาย

ป ุ  ม
ส ั  ง
งา
น

แกไข คุณสามารถแกไขคําอธิบายใน [Variable] และ [Rung]

ลบ คุณสามารถลบคําอธิบายใน [Variable] และ [Rung]

เพิม่ เมื่อคุณคลิกไอคอนนี้ จะปรากฏชอง [Address Input] เฉพาะใน [Address Format] ที่เลือกไวใน 

[Register Variable] คุณสามารถระบุตําแหนงและเพ่ิมตําแหนงลอจิกได

“ ๑ การแสดงตําแหนงลอจิก” (หนา 29-33)

Screen: Rung/Address ชื่อตัวแปรสัญลักษณจะแสดงไวใน [Variable] ชื่อตวัแปรระบบจะแสดงไวใน [System Variable] 

ดับเบิลคลิกเพื่อสลับไปยังหนาตาง [Address] และตัวแปรที่เกี่ยวของจะถูกเลือก

ชื่อลอจิกและหมายเลข Rung จะแสดงไวใน [Rungs] ดับเบิลคลิกเพือ่เลือก Rung เปาหมาย

ในโปรแกรมลอจิก

Comment จะมีการแสดงคําอธิบายสําหรับ Rung ที่เลือกไว

ดับเบิลคลิกเพื่อแกไข [Variable] และ [Rung]
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๑ การตรวจสอบ PID

การต้ังคา คําอธิบาย
Target PID Variable เลอืกตัวแปร PID ทีคุ่ณตองการตรวจสอบ

รายช่ือของการปรับ PID คุณสามารถปอนคาและปรับคา PID พรอมกับอางอิงถึงกราฟได

การแสดงกราฟ จะมีการแสดงคาคําสั่ง PID ในกราฟทีส่ามารถตรวจสอบได

กราฟ คุณสามารถระบรุายละเอียดของกราฟได คลิก จากนั้นกลองโตตอบนี้จะปรากฏขึ้น

รายการที่แสดงผล ทําเครื่องหมายทีช่องเพื่อแสดง [Current Value], [Target Value], [Output Value], 

[Output Invalidity Range] หรือ [Output Range]

ชวงแสดงผลกราฟ ระบ ุ[Upper Limit], [Lower Limit] และ [Width] สําหรับชวงการแสดงผลกราฟ

Update กราฟตองไดรับการอัพเดตดวยคาที่ระบไุวสําหรับการปรับ PID

Undo กลับไปยังสถานะกอนหนาจะปอนคาที่ปรับคา PID
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๒ การปรับคา PID

Item Value

Targeted Value 

(SP)

การระบคุาเปาหมาย ปอนคาสําหรับเอาตพุตต่ําสุดและสูงสุด ชวงจะขึ้นกับการตั้งคาเอาตพุตคําสั่ง 

PID สําหรับรายละเอียด โปรดดคูําสั่ง PID

 “บทที่ 30 คําสั่งแลดเดอร” (หนา 30-1)

Tieback (TB) ระบุคาเอาตพุตระหวางการปดเครื่อง ชวงการอินพตุจะขึ้นอยูกับการตัง้คาเอาตพุตคําสั่ง PID 

สําหรับรายละเอียด โปรดดูคําสั่ง PID

 “บทที่ 30 คําสั่งแลดเดอร” (หนา 30-1)

Proportional 

Constant

ระบุสัดสวนสําหรับควบคุมการเปรียบเทยีบ คาที่มากขึ้นหมายความวาจะถึงคาเปาหมายเร็วกวา 

คาที่นอยลงจะหมายความวาจะถึงคาเปาหมายชาลง สงผลใหคาโอเวอรชูตลดลง ชวงการตั้งคาจาก 

0.01-1000.00 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ proportional constant โปรดดูหนาถัดไป

“ ๒ Proportional Operation (P)” (หนา 29-139)

Integral Calculus 

Time

ระบุชวงระหวางการคํานวณจํานวนเตม็ ชวงการตัง้คาจาก 0.10 s - 3000 s สําหรับรายละเอียด

เกี่ยวกับ integral calculus time โปรดดูหนาถัดไป

“ ๒ Integral Action (I Action)” (หนา 29-139)

Differential 

Calculus Time

ระบุชวงระหวางการคํานวณผลตาง มชีวงการตั้งคาตัง้แต 0 - 3000 s สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ 

differential calculus time โปรดดูหนาถัดไป

“ ๒ Derivative Action (D Action)” (หนา 29-140)

Processing 

Invalidity Range

ระบุชวงที่คําสั่ง PID ไมทํางาน คาเบีย่งเบนในชวงการตัง้คาคือ “0” และ ±processing invalidity 

range จะขึ้นอยูกับคาเปาหมาย ชวงการตั้งคาจาก 0 ถึง (คาเอาตพุตสงูสุด −คาเอาตพุตต่ําสุด) / 2

Bias คาที่ระบไุวนี้จะถูกเพิ่มไปยังคาเอาตพุตสําหรับการทํางาน ชวงการตั้งคาจากคาเอาตพุตต่ําสุด

ไปยังคาเอาตพุตสูงสุด

Frequency in

Sampling

ระบุความถี่ในการสุมเก็บขอมูลสําหรับการทํางานของ PID ความถีข่ึ้นกับเวลาการสแกนและคําสั่ง 

PID ที่ทํางานในการสแกนหลงัจากความถี่ทีร่ะบุ ชวงการตั้งคาจากความถีก่ารทํางานถึง 60 วินาที
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๒ Proportional Operation (P)
คํานวณสัดสวนปริมาณการดําเนินการ (คาเอาตพุต) กับคาเบี่ยงเบน (คาเบี่ยงเบนระหวางคาเปาหมายและคาปจจุบัน) 

สูตรสําหรับความสัมพันธระหวางคาเบี่ยงเบน (E) และปริมาณการดําเนินการ (CV) มีดังน้ี

CV = KP → E    (KP คือจํานวนที่เพิ่มตามสัดสวน)

เมื่อคาเบี่ยงเบนมีคาแนนอน การทํางานตามสัดสวนจะเปนดังน้ี

ปริมาณการดําเนินการจะเปลี่ยนแปลงภายในชวง 0-4095 (คาเร่ิมตน) เมื่อ KP เพิ่มขึ้น ปริมาณการดําเนินการ

จะเปนสัดสวนกับคาเบี่ยงเบนที่เพิ่มขึน้และการทํางานแกไขที่เพิ่มขึ้นและทําใหเกิดออฟเซ็ต (residual deviation)

๒ Integral Action (I Action)
เปลี่ยนแปลงปริมาณการดําเนินการอยางตอเน่ือง (คาเอาตพุต) เพื่อกําจัดคาเบี่ยงเบนใดๆ (คาเบี่ยงเบนระหวาง

คาเปาหมายและคาปจจุบัน) การดําเนินการดังกลาวจะสามารถกําจัดคาออฟเซ็ตจาก proportional action

เมื่อเกิดคาเบี่ยงเบนใน integral action ปริมาณการดําเนินการของการทํางานดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปเปน

ปริมาณการดําเนินการของ proportional action เวลาที่ตองการสําหรับการเปลี่ยนแปลงจะเรียกวา “integral 

calculus time” โดยเวลานี้จะถูกระบุเปน TI ผลลัพธ TI ที่นอย มีผลให integral action ทํางานไดมากขึ้น

ถาคาเบี่ยงเบนมีคาแนนอน integral action จะเปนดังน้ี

ใช integral action เปน “PI action” รวมกับ proportional action หรือเปน “PID action” รวมกับ proportional 

และ derivative action คุณไมสามารถใช integral action เพียงอยางเดียวได

E 

KP · E 

→เวลา

คาเบี่ยงเบน
↑

ปริมาณ
การดําเนินการ

→เวลา

←ปริมาณการดําเนินการ
ของ Proportional Action

KP · E 

E 

←TI→ 

→เวลา

คาเบี่ยงเบน
↑

ปริมาณ
การดําเนินการ

→เวลา

←ปริมาณการดําเนินการของ Integral Action + 
Proportional Action

←ปริมาณการดําเนินการของ Integral Action

←ปริมาณการดําเนินการ
ของ Proportional Action
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๒ Derivative Action (D Action)
เพิ่มปริมาณการดําเนินการ (คาเอาตพุต) เปนสัดสวนกับคาเบี่ยงเบนใดๆ (การเบี่ยงเบนระหวางคา

เปาหมายและคาปจจุบัน) เพื่อกําจัดคาเบี่ยงเบน การดําเนินการดังกลาวจะปองกันเปาหมายที่ควบคุมไมให

เปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากส่ิงรบกวนภายนอก

เมื่อเกิดคาเบี่ยงเบนใน derivative action ปริมาณการดําเนินการของการทํางานจะเปลี่ยนแปลงไปเปน

ปริมาณการดําเนินการของ integral operation เวลาที่ตองการสําหรับการเปลี่ยนแปลงจะเรียกวา “differential 

calculus time” และระบุเปน TD

ผล TD ที่ยิ่งมากขึ้น มีผลให derivative action ทํางานไดมากขึ้น

ถาคาเบี่ยงเบนมีคาแนนอน derivative action จะเปนดังน้ี

ใช derivative action เปน “PD action” รวมกับ proportional action หรือเปน “PID action” รวมกับ proportional 

action และ integral action คุณไมสามารถใช derivative action เพียงอยางเดียวได

KP · E 

E 

←TD→ 

→เวลา

คาเบี่ยงเบน
↑

ปริมาณการ
ดําเนินการ 

→เวลา

←ปริมาณการดําเนินการของ Proportional Action
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๑ หนาตาง Watch List

การต้ังคา คําอธิบาย
Type เลือกประเภทของตัวแปรสญัลักษณหรือตวัแปรระบบที่รีจิสเตอรไวในหนาตาง [Watch List]

สําหรับวิธีการรีจิสเตอร โปรดดูที่หวัขอตอไปนี้

“29.10.2 การตรวจสอบคาปจจุบันของตัวแปรสัญลักษณ” (หนา 29-78)

ป ุ ม
ส ั ง
งา
น 

แกไข คุณสามารถแกไขตัวแปรสัญลกัษณที่รีจิสเตอรไวได

ลบ คุณสามารถลบตัวแปรสัญลักษณที่รีจิสเตอรไวได

เลขฐานสิบ เปลี่ยนการแสดงผลใหเปนรูปแบบฐานสิบ

เลขฐานสิบหก เปลี่ยนการแสดงผลใหเปนรูปแบบฐานสิบหก

Address แสดงชื่อตวัแปรที่ถูกเพิ่มลงใน watch list

Type แสดงชนิดของตวัแปรที่ถูกเพิ่มลงในหนาตาง watch list

Radix แสดงรูปแบบตัวแปรที่ถูกเพิ่มลงใน watch list

Current Value แสดงคาปจจุบันที่ถูกเพิ่มลงใน watch list

เมื่อชนิดเปน [Bit Variable] ใหคลิกขวาแลวคลิก [ON] หรือ [OFF]

หากชนิดเปน [Integer Variable], [Float Variable] หรือ [Real Variable] ใหคลกิขวาเพื่อปอนคา

การแสดงผลตัวอยาง คุณสามารถกําหนดคาการตั้งคาไดเฉพาะสําหรับชนิด [Integer Variable]  เลือก [Specify Bit], 

[Specify Byte] หรือ [Specify Word]

รูปแบบเลขฐานสิบหรือฐานสิบหกสามารถระบไุดใน [Specify Byte] และ [Specify Word]
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29.15 ขอจํากัด

29.15.1 การหนวงเวลาสแกน

๑ AGP-3300 Series
• เมื่อมีการ “เปดใชงาน” โปรแกรมลอจิก อาจเกิดการหนวงเวลาชั่วคราวไดสูงสุด 6%

• เมื่อส่ือสารขอมูลปริมาณมาก (เชน ตําแหนงตามลําดับ = 960 เวิรด) ใน PLC ผานทางอีเธอรเน็ต 

(เชน Q Series ของ Mitsubishi Electric) อาจเกิดการหนวงเวลาสูงสุด 30%

• เมื่อสงและรับขอมูลโดยใชอีเธอรเน็ต AGP ใหคํานึงถึงการหนวงเวลาในการสแกนดวย

• เมื่อมีการสื่อสารขอมูลกับ PLC (เชน Mitsubishi Q Series) ที่มีการเชื่อมตอผานอีเธอรเน็ตมากๆ 

อาจเกิดการหนวงเวลาไดสูงสุด 100%

• เมื่อมีการสื่อสารขอมูลปริมาณมาก (เชน 10 กิโลไบต) โดยใช Pro-Server EX (ผลิตภัณฑของบริษัทฯ) 

อาจเกิดการหนวงเวลาสแกนไดสูงสุด 100% เมื่อเขาถึงหนวยความจําเพื่อใชขอมูลปริมาณมาก 

(เชน 10 กิโลไบต) ดวย Pro-Server EX ใหคํานึงถึงการหนวงเวลาสแกนดวย

• เมื่อส่ือสารขอมูลกับโปรโตคอล MPI อาจเกิดการหนวงเวลาไดสูงสุด 30%

๑ AGP-3400/3500/3600/3750 Series
• เมื่อส่ือสารขอมูลปริมาณมาก (ตําแหนงตามลําดับ = 960 เวิรด) ใน PLC ที่ใชอีเธอรเน็ต (Q Series ของ 

Mitsubishi Electric) อาจเกิดการหนวงเวลาไดสูงสุด 15% เมื่อสงและรับขอมูลโดยใชอีเธอรเน็ต AGP 

ใหคํานึงถึงการหนวงเวลาสแกนดวย

• เมื่อส่ือสารขอมูลปริมาณมาก (เชน 10 กิโลไบต) โดยใช Pro-Server EX (ผลิตภัณฑของทางบริษทัฯ) 

อาจเกิดการหนวงเวลาไดสูงสุด 20% เมื่อเขาถึงหนวยความจําเพื่อใชขอมูลปริมาณมาก (เชน 10 กิโลไบต) 

ดวย Pro-Server EX ใหคํานึงถึงการหนวงเวลาสแกนดวย

• เมื่อส่ือสารขอมูลกับโปรโตคอล MPI อาจเกิดการหนวงเวลาไดสูงสุด 15%

• เมื่อบันทึกภาพยนตรหรือเลนภาพยนตรจากเซิรฟเวอร FTP ที่มีฟงกชันมัลตมิีเดยี อาจเกิดการหนวงเวลา

ไดสูงสุด 15%

• ไมสามารถรับประกันเวลาสแกนไดเมื่ออัพโหลดโปรแกรม

• ไมสามารถรับประกันเวลาสแกนไดเมื่อกําลังอานการด CF

• เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในลอจิกหรือไดรเวอร I/O จะเกิดการหนวงเวลาสแกนไปประมาณ 10ms

• เมื่อมีอุปกรณจํานวนมากเชื่อมตอกับ LAN อาจเกิดการหนวงเวลาสแกนได

ขอแนะนําใหแยก LAN ออกเปน LAN สําหรับระบบควบคุมและ LAN สําหรับระบบขอมูลเปนตน

กลาวคือ ใหมีการด LAN สองการดในพีซีและกําหนดคา LAN ระบบควบคุมโดยที่ AGP อยูในการดหนึ่ง

และกําหนดคา LAN ระบบขอมูลในอีกการดหนึ่ง หรือกลาวไดวา ใหแยก LAN เปนสองกลุมในพีซี

• เมื่อบันทึก/เลนภาพยนตรโดยใชฟงกชันมัลติมีเดียขณะที่ใชงานลอจิก การบันทึก/เลนภาพยนตรอาจหยุด
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• โปรดทราบวาการอัพเดตขอมูลระหวางอุปกรณ/PLC และโปรแกรมลอจิกจะไมมีการซิงโครไนซ

เมื่อตําแหนงอุปกรณ/PLC (ไมรวมตําแหนงภายใน) ถูกใชงานในโปรแกรมลอจิก บางครั้งจะไมมีการระบุคา

ขอมูลเมื่อโปรแกรมลอจิกเร่ิมทํางาน และจะไมไดรับการอัพเดตจนกวาจะเริ่มสื่อสารกับอุปกรณ/PLC 

ใหตรวจดูวามีการอานขอมูลตําแหนงอุปกรณ/PLC กอนที่จะนําไปใชงานในโปรแกรมลอจิก

เชน รีเลยพิเศษ (เปดตลอดเวลา) ถูกใชงานสําหรับอุปกรณ/PLC

อุปกรณเช่ือมตอ: รีเลยพิเศษ (เปดตลอดเวลา)

โปรแกรมลอจิก: ใชรีเลยพิเศษในโปรแกรมลอจิกและตรวจสอบวามีการเปดรีเลยพิเศษกอนใชตําแหนง

อุปกรณ/PLC หากมีอุปกรณ/PLC หลายตัว ตองมีรีเลยที่ตางกันสําหรับแตละอุปกรณ

• โปรดใหความสําคัญกับจํานวนของตําแหนงอุปกรณ/PLC ที่รีจิสเตอรไวสําหรับใชงานกับโปรแกรมลอจิก

เมื่อทําการรีจิสเตอร จํานวนตําแหนงที่รีจิสเตอรไวรวมทั้งความเร็วในการสื่อสารจะสงผลตอความเร็ว

ในการสลับหนาจอเมื่อเขียนลงในตําแหนงอุปกรณ/PLC เมื่อมีการเขียนในตําแหนงอุปกรณ/PLC บอยๆ 

อาจเกิดความผิดพลาดในการเขียนได ไมมีปญหาในการอานอุปกรณ/PLC 

สวนตอไปนี้คือตัวอยางของจํานวนการเขียนในตําแหนงอุปกรณ/PLC

เชน เมื่ออัพเดตขอมูลในลอจิกทุก 10ms ใชเวิรดสูงสุด 120 เวิรด

อุปกรณ/PLC MELSEC FX 

ความเร็วในการสื่อสาร 115200bps 

รีเฟรชตําแหนงดวยความเร็วปานกลาง
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