
24-1

24 การสุมเก็บขอมูล

ในบทนี้จะอธิบายถึงลําดับขั้นตอนของ “การสุมเก็บขอมูล” ของ GP-Pro EX รวมถึงวิธีการแกไขการตั้งคาตางๆ

โปรดเริ่มตนดวยการอานหัวขอ “24.1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับคุณสมบัติการสุมเก็บขอมูล” (หนา 24-2)

แลวจึงไปอานหนาที่เก่ียวของจาก “24.2 เมนูการตั้งคา” (หนา 24-3) 

24.1 ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับคุณสมบัติการสุมเก็บขอมูล............................................................................24-2
24.2 เมนกูารตั้งคา .......................................................................................................................................24-3
24.3 การสุมเก็บขอมูลในชวงเวลาคงที่........................................................................................................24-5
24.4 ขอมูลที่สุมเก็บตามระยะเวลาที่ระบุ..................................................................................................24-10
24.5 การแสดงขอมูลที่สุมเก็บได ...............................................................................................................24-14
24.6 การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจดัเก็บขอมูล USB ...........................................24-20
24.7 การแสดง/การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง................................24-30
24.8 คําแนะนําในการตั้งคา.......................................................................................................................24-37
24.9 โครงสรางการสุมเก็บขอมูล ...............................................................................................................24-99
24.10 ขอจํากัด ...........................................................................................................................................24-134



ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-2

24.1 ขอมลูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคุณสมบัติการสุมเก็บขอมลู

24.1.1 คุณสมบตัิการสุมเก็บขอมูลคืออะไร
คุณสมบัติน้ีจะสุมเก็บขอมูลจากคาตําแหนงที่ตองการของอุปกรณ/PLC ตามเวลาที่กําหนดไว แลวจัดเก็บขอมูลที่

สุมเก็บไดไวใน GP ซึ่งจะมีประโยชนสําหรับการดูประวัติขอมูลที่ผานมา

เมื่อเวลาที่กําหนดไว GP จะอานขอมูลจากอุปกรณ/PLC

ขอมูลที่เก็บมาโดยคุณสมบัติการสุมเก็บขอมูลจะเรียกวา “ขอมูลที่สุมเก็บ”

ขอมูลที่สุมเก็บสามารถแสดงเปนกราฟเสนบนหนาจอ GP และสามารถพิมพจากเครื่องพิมพที่เชื่อมตออยูได

จากหนาจอ GP นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกขอมูลลงในการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ไดอีกดวย

และเนื่องจากขอมูลถูกบันทึกในรูปแบบ CSV คุณจึงสามารถแกไขขอมูลไดจากหนาจอโดยใชซอฟตแวรสเปรดชีท

ทั่วไป (เชน Microsoft Excel)
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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-3

24.2 เมนูการต้ังคา

การสุมเก็บขอมูลในชวงเวลาคงที่

เริ่มเก็บขอมูลตั้งแตเวลา 08:00 น. ชั่วโมงละหนึ่งครั้งรวม 10 ครั้ง ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 24-6) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 24-5) 

ขอมูลท่ีสุมเก็บตามระยะเวลาที่ระบุ

เก็บขอมูลทกุครั้งทีบ่ิตทีก่ําหนดเปดขึ้น ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 24-11) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 24-10) 
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การแสดงขอมูลท่ีสุมเก็บได

ขอมูลทีเ่ก็บไดในแตละครั้งจะแสดงขึน้บนพารทแสดงผลขอมลูที่สุมเก็บ

บนหนาจอ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 24-15) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 24-14) 

การบันทึกขอมูลท่ีสุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

เขียนคําสัง่ลงในตําแหนงควบคุมทีก่ําหนด และเขียนขอมูลที่สุมเก็บของ GP

ในรูปแบบ CSV ลงในการด CF

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 24-21) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 24-20) 

การแสดง/การบันทึกขอมูลท่ีสุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง

สรางรูปแบบทีป่รับแตงแลว เชน แสดงเฉพาะขอมูลที่เลอืก, เปลี่ยนชื่อ

รายการ, แสดงแถวการคํานวณที่มีคาเฉลี่ยหรือคาสูงสุด

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 24-31) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 24-30) 
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24.3 การสุมเก็บขอมูลในชวงเวลาคงที่

24.3.1 ขอมูลเบือ้งตน
อานคาตําแหนงที่กําหนดจากอุปกรณ/PLC ในชวงเวลาที่กําหนดไวตายตัวและบันทึกขอมูลน้ันลงใน GP

• กําหนดเวลาเริ่มตนและสุมเก็บขอมูลในชวงเวลาที่กําหนดไวตายตวัหลังจากนั้น

(ตัวอยาง เวลาเริ่มตน: 08:00, รอบการสุมเก็บขอมูล: 1 ชั่วโมง, จํานวนครั้ง: 10)

เมื่อสุมเก็บจนถึงขีดจํากัดที่กําหนดไวในฟลด [Cycles] คุณสามารถกําหนดวาจะใหสุมเก็บขอมูลตอไปได

โดยเขียนทับขอมูลที่เกาที่สุด หรือหยุดการสุมเก็บขอมูล
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การสุมเก็บขอมูลในชวงเวลาคงที่
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24.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาเพื่อสุมเก็บขอมูลจากตําแหนง D100, D101 และ D102 ชั่วโมงละหนึ่งครั้งโดยเริ่มตั้งแต 8.00 น.

ทั้งหมด 10 รอบ

1 ในเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือกคําส่ัง [Sampling (D)] หรือคลิก  หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“24.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Sampling] ทั่วไป” (หนา 24-37)
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การสุมเก็บขอมูลในชวงเวลาคงที่

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-7

2 คลิก [Create] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้ ตั้งคาหมายเลขกลุมการสุมเก็บขอมูลแลวคลิก [OK]

หนาจอการตัง้คาของกลุมการสุมเก็บขอมูลจะปรากฏขึ้น

3 ใน [Sampling Start Address] ใหกําหนดตําแหนงเร่ิมตน (D100) สําหรับขอมูลที่คุณตองการสุมเก็บ

4 กําหนดความยาวบิตสําหรับจัดเก็บขอมูลที่สุมเก็บได และใน [Sampling Words] ใหกําหนดจํานวนตําแหนง (เชน 3)

เวิรดสามเวิรดแรกจะปรากฏขึน้ โดยเริ่มจากตําแหนงที่กําหนดไว

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูลตําแหนง ปอน "D" และ "100"



การสุมเก็บขอมูลในชวงเวลาคงที่

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-8

5 ในแท็บ [Mode] ใหตั้งคา [Execution Condition] เปน [Time Specification]

6 ใน [Sampling Permit Bit Address] ใหตั้งคาตําแหนงบิต (เชน M100) เพื่อควบคุมการสุมเก็บขอมูล

7 กําหนดเวลาเริ่มตน (8:00) สําหรับการสุมเก็บขอมูล และกําหนดรอบและจํานวนรอบ (10 รอบตอชั่วโมง)

8 กําหนดตําแหนง (เชน M50) ที่ใชสําหรับลบขอมูลที่สุมเก็บ เมื่อบิตนี้เปดขึ้น ขอมูลทั้งหมดจากกลุมการสุมเก็บขอมูล

กลุมที่ 1 ที่บันทึกไวใน GP จะถูกลบออก

9 คลิก [Extended] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้ ตัง้คาจํานวนวันที่จะเก็บขอมูลที่สุมเก็บไวใน GP ตามตองการ

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบิตนี้เปดขึ้นแลวกอนจะถึงเวลาเริ่มตน หากบิตนี้ปดอยูในเวลาเริ่มตน

การสุมเก็บขอมูลจะไมเริ่มขึ้น ระบบจะตรวจสอบเวลาดวยขอมูลนาฬกิาใน GP

ในภาพทางซาย จะเก็บขอมูลไวใน GP
เปนเวลาหน่ึงวนั
เม่ือถึงเวลาเริ่มตน (8.00 น.) ของวันถัดไป
ขอมูลท่ีสุมเก็บของวนักอนหนาน้ันจะถูกเขียนทับ
ตามลําดับและจัดเก็บขอมูลใหมไวแทน
หากคุณยกเลิกการทําเครื่องหมายในชอง 
[Overwrite old data after finishing the specified
cycles] คุณสามารถปรับการตั้งคา [Blocks] ได



การสุมเก็บขอมูลในชวงเวลาคงที่
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“บล็อค” คือขอมูลที่สุมเก็บจากรอบที่กําหนด เมื่อแสดงหรือพิมพขอมูล คุณสามารถใชหนวยบล็อคได

(ตัวอยาง การสุมเก็บขอมูลเปนเวลาหาชั่วโมงตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรและแสดง/พิมพขอมูลน้ันทุกวัน)

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • สําหรับขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการสุมเก็บขอมลู โปรดดูจากหวัขอตอไปนี้

 “24.9.2 การดําเนนิการสุมเก็บขอมลู  ๒ Time Specification” (หนา 24-106) 

• เมื่อไมไดทําเครื่องหมายที่ชอง [Backup to SRAM] ขอมลูที่สุมเก็บซึง่จัดเก็บไวใน GP จะถูกลบ

เมื่อปด GP หรือตั้งคา GP ใหม

ในภาพทางซาย จะเก็บขอมูลท่ีสุมเก็บไดไวใน GP
เปนเวลา 5 วัน
ต้ังแตวันท่ี 6 เปนตนไป จะไมมีการสุมเก็บขอมูล
หากตองการสุมเก็บขอมูลอีก ใหลบขอมูลท่ีสุมเก็บ
ซ่ึงจัดเก็บไวใน GP ออก

ขอมูลท่ีสุมเก็บมาของรอบที่กําหนด
ในหน่ึงบล็อค ใหระบุจํานวนบล็อค
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24.4 ขอมลูทีสุ่มเก็บตามระยะเวลาที่ระบุ

24.4.1 ขอมูลเบือ้งตน
ทุกครั้งที่ตําแหนงบิตที่กําหนดไวเปดขึ้น ระบบจะอานคาตําแหนงที่ระบุไวจากอุปกรณ/PLC และบันทึกขอมูลน้ัน

ลงใน GP

สุมเก็บขอมูลจากรอบที่ระบุ และตั้งคาวาจะเขียนทับขอมูลที่เกาที่สุดแลวจัดเก็บขอมูลใหมเมื่อบิตที่กําหนดไวเปดขึ้น

ในครั้งถัดไป หรือหยดุการสุมเก็บขอมูล
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24.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาเพื่อสุมเก็บขอมูลจากตําแหนง D100, D101 และ D102 ทุกครั้งที่บิต (M100) เปด

1 ในเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือกคําส่ัง [Sampling (D)] หรือคลิก  หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น

2 คลิก [Create] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้ ตั้งคาหมายเลขของกลุมการสุมเก็บขอมูลแลวคลิก [OK]

หนาจอการตัง้คาการสุมเก็บขอมูลจะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“24.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Sampling] ทั่วไป” (หนา 24-37)
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3 ใน [Sampling Start Address] ใหกําหนดตําแหนงเร่ิมตน (D100) สําหรับขอมูลที่คุณตองการสุมเก็บ

4 กําหนดความยาวบิตสําหรับจัดเก็บขอมูลที่สุมเก็บได และใน [Sampling Words] ใหกําหนดจํานวนตําแหนง (เชน 3)

เวิรดสามเวิรดแรกจะปรากฏขึน้ โดยเริ่มจากตําแหนงที่กําหนดไว

5 ในแท็บ [Mode] ใหตั้งคา [Execution Condition] เปน [Bit ON]

6 ใน [Sampling Triggered Bit Address] ใหตั้งคาตําแหนงบิต (เชน M100) เพื่อควบคุมการสุมเก็บขอมูล

ระบบจะสุมเก็บขอมูลทุกครั้งที่บิตนี้เปดขึ้น

7 กําหนดจํานวนครั้งที่จะสุมเก็บขอมูล (เชน 4 ครั้ง)

8 กําหนดตําแหนง (เชน M50) ที่ใชสําหรับลบขอมูลที่สุมเก็บ เมื่อบิตนี้เปดขึ้น ขอมูลทั้งหมดจากกลุมการสุมเก็บขอมูล

กลุมที่ 1 ที่บันทึกไวใน GP จะถูกลบออก
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9 คลิก [Extended] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้

กําหนด [ACK Bit Address] (เชน M20) ซึ่งจะยืนยันวาการอานขอมูลเสร็จสิ้นแลว เมื่อระบบอานขอมูลเสร็จแลว

บิตนี้จะเปดขึ้น ยอมรับวาบิตนี้เปดและปด [Sampling Trigger Bit Address] (M100)

(เมื่อปด M100, M20 จะปด)

“บล็อค” คือขอมูลที่สุมเก็บจากรอบที่กําหนด เมื่อแสดงหรือพิมพขอมูล คุณสามารถใชหนวยบล็อคได

ตัวอยาง การสุมเก็บขอมูลเปนเวลาหาชั่วโมงตัง้แตวันจันทรถึงวันศุกรและแสดง/พิมพขอมูลน้ันทุกวัน

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • สําหรับขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการสุมเก็บขอมลู โปรดดูจากหวัขอตอไปนี้

 “24.9.2 การดําเนินการสุมเก็บขอมลู  ๒ Bit ON” (หนา 24-109) 

• เมื่อไมไดทําเครื่องหมายที่ชอง [Backup to SRAM] ขอมลูที่สุมเก็บซึง่จัดเก็บไวใน GP จะถูกลบ

เมื่อปด GP หรือตั้งคา GP ใหม

ในภาพทางซาย เม่ือจัดเก็บขอมูลตามจํานวนครั้ง
ท่ีกําหนด (เชน 4) ไวใน GP และทริกเกอรบิต (M100)
เปดข้ึนเปนครั้งท่ี 5  ขอมูลจะถูกเขียนทับและจัดเก็บไว
โดยเริ่มต้ังแตขอมูลของครั้งท่ี 1

หากคุณไมตองการใหขอมูลถูกเขียนทับ ใหยกเลิก
การทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after 
finishing the specified cycles] เม่ือบิตท่ีกําหนดเปดข้ึน
เปนครั้งท่ี 5 จะไมมีการสุมเก็บขอมูลแตอยางใด

ขอมูลท่ีสุมเก็บมาของรอบที่กําหนด
ในหน่ึงบล็อค ใหระบุจํานวนบล็อค
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24.5 การแสดงขอมูลที่สุมเก็บได

24.5.1 ขอมูลเบือ้งตน
แสดงขอมูลที่เก็บมาดวยคุณสมบัติการสุมเก็บขอมูล (ขอมูลที่สุมเก็บ) บนหนาจอ GP ในรูปแบบตาราง

ทุกครั้งที่มีการสุมเก็บขอมูล ขอมูลที่เก็บไดจะแสดงขึ้นบนหนาจอ คุณสมบัติน้ีจะมีประโยชนตอการตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลงของคาตําแหนง

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • คุณสามารถแกไขขอมูลที่สุมเก็บบนหนาจอโดยแตะทีห่นาจอได

• ขอมูลที่สุมเก็บสามารถแสดงเปนแผนภมูิเสนได

“17.4 การใชแผนภูมิเสน” (หนา 17-11)
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24.5.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาเพื่อแสดงกลุมการสุมเก็บขอมูลที่ “1” ในหนาจอ GP

1 ในเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Sampling (D)] หรือคลิก  รายการกลุมการสุมเก็บขอมูล

ที่ลงทะเบียนไวจะปรากฏขึ้น ดับเบิลคลิกแถว 1 หนาจอตัง้คาของกลุมการสุมเก็บขอมูล 1 จะเปดขึ้น

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาตําแหนง/การตั้งคาการดําเนินการ โปรดดูที่ “24.3.2 ขั้นตอนการตัง้คา” 

(หนา 24-6) 

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “24.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Sampling] ทั่วไป  ๑ Display/Save in CSV” (หนา 24-52) 
“24.8.2 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ” (หนา 24-93)

• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)
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2 เปดแท็บ [Display/Save in CSV] เลือกชองทําเครื่องหมาย [Display/Save in CSV]

3 เลือกรูปแบบการแสดงผลสําหรับวันที่และเวลา

4 คลิก [Data Type Settings] เพื่อเปดกลองโตตอบ [Data Settings] ตั้งคาชนิดขอมูล, ชวงการปอนขอมูล,

จํานวนตวัเลขที่แสดง และอ่ืนๆ การตั้งคาเหลาน้ีจะใชกับคอลัมนขอมูลทั้งหมด

คลิก [OK] เพื่อปดกลองโตตอบ
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5 เลือกสีและสีพื้นหลังสําหรับขอความที่แสดง

การตั้งคารูปแบบการแสดงผลเสร็จสมบูรณแลว

6 เปดหนาจอแกไข และในเมนู [Parts (P)] ใหเลือก [Sampling Data Display (S)] หรือคลิก  เพื่อวางพารท

บนหนาจอ

7 ดับเบิลคลิกพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บที่วางไว กลองโตตอบการตั้งคาจะปรากฏขึน้
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8 กําหนดกลุมการสุมเก็บขอมูลที่คุณตองการแสดงบนหนาจอ กําหนดกลุมการสุมเก็บขอมูลเปนกลุมที่ "1"

9 กําหนดคา [Display Lines] และ [Display Columns]

10 เลือกวาจะแสดงเสนบรรทัด/เสนขอบหรือไม แลวเลือก [Clear Color]

11 เลือกแท็บ [Display] และตั้งคาชนิดและขนาดของแบบอักษรของขอมูล

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ใช [Block Number Specification Address] เพ่ือแสดงกลุมการสุมเกบ็ขอมูล เมื่อยกเลิก

การทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ที่อยูในพื้นที ่

[Extended] ของแท็บ [Mode] ของหนาจอ [Common Settings (R)] [Sampling]
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12 เลือกแท็บ [Switch] และเลือกสวิตชเล่ือนที่ตองการ

คลิกที่ [Select Shape] แลวเลือกรูปรางของสวิตช ตั้งคาปายชื่อและสีขอความตามตองการ แลวคลิก [OK]

พารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บไดรับการตั้งคาเสร็จแลว คุณสามารถยายสวิตชไปยังตําแหนงที่ตองการไดอยางอิสระ

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • คุณไมสามารถตั้งคาสวิตชที่ใสไวในพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บแตละสวติชแตกตางกันได

หากตองการตั้งคารูปรางหรือสีของแตละสวิตชแตกตางกัน ใหใชพารทไฟสัญญาณสวิตช 

[Special Switch] - [Sampling Data Display Switch]
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24.6 การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมลู USB

24.6.1 ขอมูลเบือ้งตน
ขอมูล (ขอมูลที่สุมเก็บ) ที่ถูกสุมเก็บโดยคุณสมบัติการสุมเก็บขอมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบ CSV ลงในการด CF

หรืออุปกรณจัดก็บขอมูล USB

ขอมูล (SA∗∗∗∗∗.csv) ที่บันทึกไวในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB สามารถนําไปวิเคราะหในคอมพิวเตอร

โดยใชซอฟตแวรสเปรดชีททั่วไป (เชน Microsoft Excel) หรือนําไปใชในฐานขอมูลก็ได

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ขอมูล (SA∗∗∗∗∗.csv) ในการด CF สามารถแสดงบน GP ไดโดยใชพารทแสดงผลขอมลูพิเศษ 

[File Manager] และ [Show CSV]

“25.6 การแสดง/การแกไขขอมลู CSV บนหนาจอ” (หนา 25-30)
• หากการด CF มีพื้นที่วางไมเพียงพอ คุณสามารถยายขอมลูที่ไมสําคัญนักจากการด CF ไปยัง

หนวยความจํา USB เพื่อใหมีพื้นที่วางในการด CF เพียงพอ

“A.5 การถายโอนขอมูลระหวางการด CF และหนวยความจําของอุปกรณ USB” (หนา A-77)
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24.6.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาใหบันทึกขอมูลจากกลุมการสุมเก็บขอมูลที่ “1” ลงการด CF

1 ในเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Sampling (D)] หรือคลิก  รายการกลุมการสุมเก็บขอมูล

ที่ลงทะเบียนไวจะปรากฏขึ้น ดับเบิลคลิกแถว 1 หนาจอตัง้คาของกลุมการสุมเก็บขอมูล 1 จะเปดขึ้น

สําหรับขอมูลเก่ียวกับตําแหนง/การดําเนินการ โปรดดูที่ “24.3.2 ขัน้ตอนการตั้งคา” (หนา 24-6) 

2 เปดแท็บ [Display/Save in CSV] เลือกชองทําเครื่องหมาย [Display/Save in CSV]

3 เลือกชองทําเครื่องหมาย [CSV Save Control Word Address] แลวคลิก [Save in]-[CF Card] เพื่อกําหนด

ตําแหนงเวิรด (for example: D300) สําหรับควบคุมการบันทึก

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “24.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Sampling] ทัว่ไป  ๑ Display/Save in CSV” (หนา 24-52) 

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1
¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2
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¤ÓÊÑè§/Ê¶Ò¹Ð
ËÁÒÂàÅ¢ä¿Å�
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15 

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºμÓáË¹‹§¤Çº¤ØÁ
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¡ÒÃ�´ CF

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡



การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-22

ใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 2 เวิรดเริ่มจากตําแหนงที่กําหนด

4 คลิก [Data Type] เพื่อเปดกลองโตตอบ [Data Settings] ตั้งคาชนิดขอมูลและจํานวนตัวเลขที่แสดงตามตองการ

การตั้งคาเหลาน้ีจะใชกับคอลัมนขอมูลทั้งหมด

คลิก [OK] เพื่อปดกลองโตตอบ

5 ตั้งคา [Item Name Characters]

รูปแบบ CSV เสร็จสมบูรณแลว

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ไฟล CSV จะถูกสงออกไปดวยรปูแบบ [yy:mm:dd] และ [hh:mm:ss] (หรือ [hh:mm:ss.ms]

เมื่อรอบการสุมเก็บขอมูลมหีนวยเปน [ms]) ไมวาจะตั้งคาการแสดงผล [Date] และ [Time]

ไวเชนไรกต็าม

• ขอมูลการคํานวณจะไมสงออกไปเปนไฟล CSV ไมวาจะกําหนดแถว [Total] หรือไมก็ตาม



การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-23

24.6.3 การบนัทึกขอมูลลงในการด CF/อปุกรณจัดเก็บขอมูล USB
การบันทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB มีสองประเภทดวยกัน

• การบันทึกตามปกติ
เมื่อมีการเขยีนคําส่ังลงใน [CSV Control Word Address] ขอมูลซึ่งจัดเก็บไวใน GP จะถูกสงออกไปเปนไฟล CSV

“ ๒ กระบวนการสําหรับการบันทึกตามปกติ” (หนา 24-25)

• การบันทึกอัตโนมัติ
เมื่อบันทึกขอมูลที่สุมเก็บลงใน GP ครบตามจํานวนที่กําหนดไว และครบรอบการสุมเก็บขอมูลแลว ขอมูลที่จัดเก็บ

ไวใน GP จะถูกสงออกไปเปนไฟล CSV ตัวเลือกน้ีจะสามารถใชไดเมื่อคุณเลือกชอง [Overwrite old data after

finishing the specified cycles] ในแท็บ [Mode] ของกลองโตตอบ [Extended]

“ ๒ กระบวนการสําหรับการบันทึกอัตโนมัติ” (หนา 24-25)

๑ CSV Control Word Address
ตําแหนงน้ีจะควบคุมการเขียนขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB โดยการเขยีนคําส่ังลงในตําแหนง

หลังจากกําหนดหมายเลขไฟลแลว

• คําสั่ง/สถานะ
เขียนคําส่ังพรอมดวยหมายเลขไฟลที่กําหนดไวเพื่อเขยีนขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

ผลการประมวลผล (สถานะ) จะแสดงใหเห็นในตําแหนง

*1 สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการจัดเก็บขอมูล โปรดดูที่ “24.9.2 การดําเนินการสุมเก็บขอมูล  ๑ วิธีจัดเก็บขอมูล” 

(หนา 24-112)  

โหมด ขอมลูเวริด คําอธิบาย

คําสั่ง 0001h การบันทึกตามปกติ

0020h เริ่มการบนัทึกอัตโนมัติ (เฉพาะเมื่อจัดเก็บขอมูลดวยการเขียนทับเทานั้น∗1)

0021h สิน้สดุการบนัทึกอัตโนมัติ (เฉพาะเมื่อจัดเก็บขอมลูดวยการเขียนทับเทานั้น∗1)

สถานะ 0000h เสร็จสมบรูณ

0100h การเขียนเกิดขอผิดพลาด

0200h ยังไมไดเสียบการด CF/ฝาปดการด CF เปดอยู (ปดสวิตชการเขาใชขอมูล) 

ยัง/ไมไดใสอุปกรณจัดเก็บขอมลู USB

0300h ไมมีขอมลูที่จะโหลด (ไมไดระบุขอมูลไว)

0400h ไฟลผิดพลาด

2000h GP อยูในโหมดการบนัทกึอัตโนมัติตามปกติ

ขณะที ่[CSV Save Control Address] คือคานี้ การบันทึกอัตโนมัติจะดําเนินการตอไป

เมื่อคาดงักลาวเปลี่ยนไป โหมดการบนัทึกอัตโนมัติจะสิ้นสุดลง

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • เมื่อคุณแกไขคาของสถานะ "2000h" หรือแกไขหมายเลขไฟลในการประมวลผล ระบบจะออกจาก

การบันทกึอัตโนมตัิ และขอมูลจนถึงขณะนั้นจะถูกเขียนลงในการด CF/อุปกรณเจัดก็บขอมูล USB

แตคาทีเ่ขียนนี้ (คําสั่ง) จะไมถูกนํามาประมวลผล

¤ÓÊÑè§/Ê¶Ò¹Ð
ËÁÒÂàÅ¢ä¿Å�

μÓáË¹‹§àÇÔÃ�´¤Çº¤ØÁ CSV
+1



การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-24

• ไฟล
เมื่อบันทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ใหระบุสวน ∗∗∗∗∗ ของชื่อไฟล "SA∗∗∗∗∗.csv"

โดยตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 65,535 โปรดกําหนดหมายเลขไฟลกอนเขียนคําส่ัง

ไฟล CSV จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอรที่สรางไวในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB โดยอัตโนมัติ

โฟลเดอรที่สรางขึ้นจะมีชื่อโฟลเดอรตายตัวสําหรับกลุมการสุมเก็บขอมูลแตละกลุม

ขอมูลท่ีจะบันทึก โฟลเดอร ช่ือไฟล

ขอมูลของกลุมท่ีสุมเก็บกลุมท่ี 1 \SAMP01 SA∗∗∗∗∗.CSV

*
*
*

*
*
*

ขอมูลของกลุมท่ีสุมเก็บกลุมท่ี 64 \SAMP64 SA∗∗∗∗∗.CSV



การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-25

๒ กระบวนการสําหรับการบันทึกตามปกติ
บันทึกขอมูลจากกลุมการสุมเก็บขอมูล 1 เปนไฟลชื่อ "SA00001.csv" ในการด CF

1 ในตําแหนง D301 ใหจัดเก็บไฟล 1

2 เขียนคําส่ัง “0001h” ในตําแหนง D300 ระบบจะเริ่มสงออกขอมูลไปเปนไฟล CSV

3 เมื่อบนัทึกขอมูลลงในการด CF สําเร็จ GP จะเขยีนสถานะ “0000h” ลงในตําแหนง D300

ไฟล “SA00001.csv” จะถูกสรางขึ้นในโฟลเดอร “SAMP01” ของการด CF

ภาพการบันทึกไฟล
ตัวอยาง เลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] รอบการสุมเก็บขอมูล = 4

๒ กระบวนการสําหรับการบันทึกอัตโนมัติ
บันทึกขอมูลจากกลุมการสุมเก็บขอมูล 1 เปนไฟลชื่อ "SA00000.csv" ในการด CF

1 ในตําแหนง D301 ใหจัดเก็บไฟล 0

2 เขียนคําส่ัง “0020h” ในตําแหนง D300 หาก GP เขาสูโหมดการบันทึกอัตโนมัติตามปกติ GP จะเขียนสถานะ

“2000h” ลงในตําแหนง D300

3 เมื่อสุมเก็บขอมูลของรอบที่กําหนดไวเสร็จแลว ขอมูล CSV จะถูกสงออกไปยังการด CF และสรางไฟล

“SA00000.csv” ขึ้นในโฟลเดอร “SAMP01” ของการด CF

¤ÓÊÑè§/Ê¶Ò¹Ð
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การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-26

4 เมื่อสุมเก็บขอมูลของรอบที่กําหนดไวอีกครั้ง ขอมูล CSV ของครั้งน้ันจะถูกสงออกไปและเพิ่มลงในไฟล

“SA00000.csv” ที่มีอยูในโฟลเดอร “SAMP01” ขณะที่ตําแหนง D300 มีสถานะ “2000h” โหมดการบันทึก

อัตโนมัติจะทํางานตอไป

5 เขียนคําส่ัง “0021h” ในตําแหนง D300 จากนั้นโหมดการบันทึกอัตโนมัติจะสิ้นสุดลง เมื่อ GP ส้ินสุดโหมด

การบันทึกอัตโนมัติ จะมีการเขียนสถานะ 0000h ลงในตําแหนง D300

ภาพการบันทึกไฟล
ตัวอยาง รอบการสุมเก็บขอมูล = 4

เมือ่โหมดการบนัทกึอัตโนมตัส้ิินสุดลง แม GP ยงัคงเก็บขอมลูคางอยู (รอบการสุมเก็บขอมลูในปจจบุนัยงัไมครบรอบ)

GP จะเขยีนขอมูลที่สุมเก็บจนถึงขณะนั้นลงในการด CF

นอกจากนี้ เมื่อเร่ิมตนหรือกลับมาทําการบันทึกอัตโนมัตอีิกครั้ง (เขียนคําส่ังเร่ิมการบันทึกอัตโนมัติ) ขอมูลที่สุมเก็บ

ใน GP จะถูกเขียนลงในการด CF ตอจากขอมูลเร่ิมตน (ขอมูลเกาที่สุด) โดยไมคํานึงถึงสถานะการบันทึกขอมูล

กอนหนาน้ี

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • เมื่อกลับมาทําการบันทึกอัตโนมัตอิีกครั้งขณะที ่GP ยังคงเก็บขอมูลคางอยู รอบการสุมเก็บขอมูลรอบนั้น

จะสิน้สดุลงกอนที่จะมีการเก็บขอมูลและเขยีนลงในการด CF หลังจากเขียนคําสั่งเริ่มการบนัทึกอัตโนมัติ

แลว ขอมูลที่ถูกเขียนทับจะยังไมถูกบันทกึจนกวา จะเขยีนขอมลูดังกลาวลงในการด CF แลว
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¢ŒÍÁÙÅ·Õè 5

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 6

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 7

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 8

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 1

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 2

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 3

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 4

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 1

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 2

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 3

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 4

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 5

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 6

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 7
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การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-27

การออกจากการบันทึกอัตโนมัติและการกลับมาทําการบันทึกอัตโนมัติอีกครั้ง - ภาพการบันทึกไฟล
ตัวอยาง รอบการสุมเก็บขอมูล = 4

การออกจากการบันทึกอัตโนมัติ

การกลับมาทําการบันทึกอัตโนมัติอีกครั้ง

SA00000.CSV 

¡ÒÃ�´ CF

à¢ÕÂ¹¤ÓÊÑè§ÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ÍÑμâ¹ÁÑμÔ
ËÅÑ§¨Ò¡ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÍº·Õè 10 áÅÐ…

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 9 áÅÐ 10
¨Ð¶Ù¡à¾ÔèÁÅ§ã¹¢ŒÍÁÙÅ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ

¢ŒÍÁÙÅ·Õè¨Ñ´à¡çº
äÇŒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ

àÁ×èÍà¢ÕÂ¹¤ÓÊÑè§ÊÔé¹ÊØ´
¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ÍÑμâ¹ÁÑμÔ·Õè¨Ø´¹Õé

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 9

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 10

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 7

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 8

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 1
:

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 8

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 9

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 10

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

ËÒ¡¤Ø³à¢ÕÂ¹¤ÓÊÑè§àÃÔèÁ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ÍÑμâ¹ÁÑμÔ
ÃÐËÇ‹Ò§ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº
¨ÐÃÍ¨¹¡Ç‹ÒÃÍº¹Ñé¹¨ÐàÊÃç¨ÊÔé¹áÅŒÇ Ö̈§
ºÑ¹·Ö¡Å§ã¹¡ÒÃ�´ CF

SA00000.CSV 

¡ÒÃ�´ CF

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 9

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 10

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 11

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 12 ¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 1
:

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 10

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 9

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 10

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 11

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä Œ́ 12

àÁ×èÍà¢ÕÂ¹¤ÓÊÑè§àÃÔèÁ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡
ÍÑμâ¹ÁÑμÔ·Õè¨Ø´¹Õé

ËÅÑ§¨Ò¡ÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
¨¹¶Ö§μÃ§¹Õé¡ÒÃºÑ¹·Ö¡
ÍÑμâ¹ÁÑμÔ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹ ¢ŒÍÁÙÅ·Õè¨Ñ´à¡çº

äÇŒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 9 áÅÐ 10
¨Ð¶Ù¡à¾ÔèÁÅ§ã¹¢ŒÍÁÙÅ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡



การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-28

๑ ไฟล CSV ที่แสดงผลใน Excel
ตัวอยางตอไปนี้จะแนะนํารายละเอียดของไฟลขอมูลที่สุมเก็บ (*.csv) ซึ่งบันทึกลงในการด CF และนําไปเปดใน Excel

๒ การบันทึกอัตโนมัติ
(ตวัอยาง จํานวนรอบการสุมเก็บขอมูล 4 รอบ และเก็บขอมูล 2 รอบ)

ไฟล CSV

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • หากไฟล CSV มขีนาดใหญเกินไป Excel หรือซอฟตแวรอื่นอาจเปดไฟลนี้ไมได

• ขอมูลที่สุมเก็บ (*.csv) จะถูกสงออกไปบางสวนในรูปแบบที่กําหนดไวตายตัว ไมวาจะตั้งคาบนแท็บ

[Display/Save in CSV] ไวเชนใดก็ตาม หากตองการทราบรายละเอียด โปรดดูที่หวัขอตอไปนี้

“24.9.4 รายละเอยีดเกี่ยวกับการบันทึกขอมลูในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB” (หนา 24-121)

เมือ่เปดใน Excel

" Date", " Time", " D00100", " D00200"," D00300"," D00301"

"3/5/2031", "09:00:00", "3228", "30.3", "25.3", "6.1"

"3/5/2031", "12:00:00", "3236", "26.4", "26.4", "6.4"

"3/5/2031", "15:00:00", "3244", "28.6", "27.6", "6.2"

"3/5/2031", "18:00:00", "3202", "30.7", "28.7", "6.5"

"4/5/2001", "09:00:00", "3210", "26.9", "29.9", "6.3"

"4/5/2001", "12:00:00", "3219", "29.2", "24.0", "6.0"

"4/5/2001", "15:00:00", "3227", "31.1", "25.1", "6.3"

"4/5/2001", "18:00:00", "3235", "27.3", "26.3", "6.1"

ขอมูลของรอบที่ 1

ขอมูลของรอบที่ 2



การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-29

๒ การบันทึกตามปกติ
ระบบจะทําการบันทึกตามปกติ หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] ไว

ไฟล CSV

เมื่อเปดใน Excel

""," Date"," Time"," D00001", " D00002"," D00003"," D00004"

" Group1","3/5/2031","09:00:00","123.4","123","12.345","1234"

" Group2","3/5/2031","12:00:00","***.*","***","**.***","****"

" Group3","3/5/2031","15:00:00","234.5","234","23.456","2345"

" Group4","3/5/2031","18:00:00","-123.4","-123","-12.345","-1234"

"","","","","","",""

" Group1","4/5/2001","09:00:00","345.6","345","3.456","3456"

•••



การแสดง/การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-30

24.7 การแสดง/การบนัทกึขอมลูทีสุ่มเกบ็ในรปูแบบ CSV ดวยรปูแบบทีก่ําหนดเอง

24.7.1 ขอมูลเบือ้งตน
คุณสามารถแสดง/บนัทึกขอมูลเปนไฟล CSV โดยใชรูปแบบที่ปรับแตงแลวได

คุณสามารถปรับแตงรูปแบบตางๆ ได เชน เรียงลําดับคอลัมนขอมูล, ตั้งคาแถวการคํานวณหลายแถว (Total, 

Average, Maximum, Minimum), ปอนชื่อรายการที่ตองการ

รูปแบบการแสดงผลของขอมูลที่สุมเก็บ

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • คุณสามารถตั้งคาขอความสําหรับแถวชื่อรายการและคอลัมนชื่อรายการในลักษณะเดยีวกับ

แถวขอความ/คอลัมนขอความ คุณสามารถปอนขอความดวยภาษาทีต่ั้งคาไวใน [Language] ของ

[Sampling List] เทานั้น

• จํานวนคอลัมนสูงสุดคือ 521 คอลัมนและจํานวนแถวสูงสุดคือ 2,107  แถว

¾ÒÃ�·áÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çº

Time 

08:00 

09:00 

: 

Date 

03/31 

03/31 

: 

 

 

 

 

Max 

Min 

Tank A 

20 

21 

: 

52 

12 

Tank C 

10 

15 

: 

33 

5 

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

○○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 

¨Ó¹Ç¹á¶ÇºÅçÍ¤
(0 ¶Ö§ 3)

¨Ó¹Ç¹á¶ÇáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ
(á¶ÇáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ + á¶Ç¢ŒÍ¤ÇÒÁ)
(1 ¶Ö§ 2,100)

¨Ó¹Ç¹á¶Ç¡ÒÃ¤Ó¹Ç³
(0 ¶Ö§ 4)

¨Ó¹Ç¹ÍÑ¡¢ÃÐ
ª×èÍÃÒÂ¡ÒÃ
(1 ¶Ö§ 20)

¨Ó¹Ç¹ÍÑ¡¢ÃÐ¢ŒÍÁÙÅ
(1 ¶Ö§ 20)

¨Ó¹Ç¹¤ÍÅÑÁ¹�áÊ´§¢ŒÍÁÙÅ
(¤ÍÅÑÁ¹� Date + ¤ÍÅÑÁ¹� Time + ¤ÍÅÑÁ¹� Data + ¤ÍÅÑÁ¹� Text)
(1 ¶Ö§ 520)



การแสดง/การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-31

24.7.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาเพื่อใหกลุมการสุมเก็บขอมูล 1 มีรูปแบบการแสดงผลดังตอไปนี้

1 ในเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Sampling (D)] หรือคลิก  รายการกลุมการสุมเก็บขอมูล

ที่ลงทะเบียนไวจะปรากฏขึ้น ดับเบิลคลิกแถว 1 หนาจอตัง้คาของกลุมการสุมเก็บขอมูล 1 จะเปดขึ้น

สําหรับขอมูลเก่ียวกับตําแหนง/การดําเนินการ โปรดดูที่ “24.3.2 ขัน้ตอนการตั้งคา” (หนา 24-6)

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “24.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Sampling] ทั่วไป  ๑ Display/Save in CSV (Custom Settings)” 
(หนา 24-62) 
“24.8.2 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ” (หนา 24-93)

• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

¾ÒÃ�·áÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çº

Time 

08:00 

09:00 

: 

Date 

03/31 

03/31 

: 

 

 

 

 

Max 

Min 

Tank A 

20 

21 

: 

52 

12 

Tank C 

10 

15 

: 

33 

5 



การแสดง/การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-32

2 เปดแท็บ [Display/Save in CSV]

3 ทําเคร่ืองหมายในชอง [Display/Save in CSV] แลวเลือก [Custom Settings]

4 ตั้งคา [Item Name (Horizontal) Rows] เปน 1 และ [Calculated Result Display Rows] เปน 2

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากไมเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles]  ใหตั้งคา [Number of Data
Display Rows] ตั้งคาจํานวนแถวการแสดงผลตามจํานวนครั้งที่สุมเก็บขอมูล



การแสดง/การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-33

5 เลือกคอลัมน Date ในพื้นที่แสดงตัวอยาง และคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบ [Data Settings] จะปรากฏขึน้

ใหเปลี่ยนรูปแบบวันที่เปน [mm/dd]

คลิก [OK] กลองโตตอบจะปดลง

6 ลบขอมูลของตําแหนง D101 ออกจากรูปแบบการแสดงผล เลือกคอลัมนท่ี 5 (Data 2) และคลิก [Delete this Column]

7 ดับเบิลคลิกที่เซลล Item Name (Horizontal) แตละเซลลแลวปอนชื่อรายการลงไป

8 ยายคอลัมน คลิกขวาที่คอลัมนที่ 4 (Data 1) ที่เลือกไวแลวเลือก [Rightward]

คลิก

คุณสามารถปอนขอความดวย
ภาษาที่กําหนดไวใน [Language]
ของรายการสุมเก็บขอมูล



การแสดง/การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-34

9 เลือกแถวที่ 3 และคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบ [Calculation Settings] จะปรากฏขึ้น 

เปลี่ยน [Calculation Data] เปน [Max]

ตั้งคาแถวการคํานวณ [Data Type], [Total Display Digits] ตามตองการ แลวคลิก [OK] 

10 เลือกขอมูลการคํานวณในแถวที่ 4 และตั้งคา [Min] ดวยวิธีเดียวกัน

11 ดับเบิลคลิกเซลลการคํานวณในคอลัมน Item Name (Vertical) และปอนชื่อรายการในแตละแถว

คุณตั้งคารูปแบบการแสดงผล/บันทึกเปนไฟล CSV ที่ปรับแตงแลวเสร็จแลว

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • หากคุณเลอืกเซลลการคํานวณของคอลัมนขอมลูแลวคลิก [Detail Settings] คุณสามารถตัง้คา 

[Data Type], [Total Display Digits] ไดอยางอิสระ

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • รูปแบบของไฟล CSV ซึง่บนัทกึลงในการด CF บางสวนจะแตกตางจากสถานะที่แสดงไวในหนาจอ

การตั้งคาเล็กนอย หากตองการทราบรายละเอียด โปรดดูที่หวัขอตอไปนี้

 “24.9.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการบันทกึขอมูลในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB  
๒ ตัวอยางการแสดงผลใน Excel ของ Basic Settings” (หนา 24-123) 

• คุณสามารถบนัทึกขอมลูที่สุมเก็บลงในการด CF และอุปกรณจัดเก็บขอมลู USB ได



การแสดง/การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-35

12 เปดหนาจอแกไข และในเมนู [Parts (P)] ใหเลือก [Sampling Data Display (S)] หรือคลิก  เพื่อวางพารท

บนหนาจอ

13 ดับเบิลคลิกพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บที่วางไว กลองโตตอบการตั้งคาจะปรากฏขึน้

14 กําหนดกลุมการสุมเก็บขอมูลที่คุณตองการแสดงบนหนาจอ กําหนดกลุมการสุมเก็บขอมูลเปนกลุมที่ "1"

15 กําหนดคา [Display Lines] และ [Display Columns]

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • เมื่อตองการแสดงกลุมการสุมเก็บขอมูล ใหระบวุาจะแสดงบลอ็คใดบางโดยใช [Block Number

Specification Address] ฟลดนี้จะใชได เมื่อยกเลกิการทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after

finishing the specified cycles] ในหนาจอ [Common Settings (R)] [Sampling] แทบ็ [Mode] ในพื้นที่

[Extended]



การแสดง/การบันทึกขอมูลที่สุมเก็บในรูปแบบ CSV ดวยรูปแบบที่กําหนดเอง
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16 เลือกวาจะแสดงเสนบรรทัด/เสนขอบหรือไม แลวเลือก [Clear Color]

17 ตั้งคาขนาดของแบบอักษรและการจัดวางสวิตชเล่ือนบนแท็บ [Display] และแท็บ [Switch] ตามตองการ 

แลวคลิก [OK]
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24.8 คําแนะนําในการตั้งคา

24.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Sampling] ทั่วไป
๑ Sampling List

หนาจอนี้ใชสําหรับลงทะเบียนกลุมการสุมเก็บขอมูลใหม การตั้งคากลุมการสุมเก็บขอมูลที่ลงทะเบียนทั้งหมด

จะแสดงอยูในรายการ

การตั้งคา คําอธิบาย
Language ใหเลือกภาษาที่จะใชในการแสดงขอมูล, การบันทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมลู USB

(CSV Save) หรือการพิมพขอมลู ระหวางภาษา [Japanese], [ASCII]], [Chinese (Simplified)],

[Chinese (Traditional)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai] กลุมการสุมเก็บขอมูลที่ลงทะเบยีนทั้งหมด

จะเปนไปตามการตั้งคานี้

Font Type เลือกชนิดแบบอักษรที่จะใชในการบันทึกขอมลูลงในการด CF/อุปกรณจัดเกบ็ขอมูล USB

(บันทึกเปนไฟล CSV) หรือการพิมพขอมูล ระหวางชนิด [Standard Font] หรือ [Stroke Font]

• Standard Font
แบบอักษรชนิดนี้เปนแบบอักษรบิตแมพ ใหเลอืกอัตราสวนการขยายความสูงและความกวางของ

อักขระ เมื่อคุณขยาย/ยออักขระ ลายเสนของตัวอักษรอาจไมคมชัดหรือตวัอักษรอาจดูเลอะเลือนได

• Stroke Font
แบบอักษรชนิดนี้เปนอักษรลายเสนทีก่ําหนดอัตราสวนความสูงตอความกวางของอักขระไวตายตวั

ตัวอักษรจะมีลายเสนคมชัดไมวาคุณจะขยายหรือยอขนาดตัวอักษรก็ตาม แตแบบอักษรนี้มีขนาดใหญ

ทําให GP โหลดไดชา

Create สรางกลุมการสุมเก็บขอมลูกลุมใหม กลองโตตอบดังตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น

ตัง้คา [Group] ระหวาง 1 ถึง 64 และปอน [Comment] ดวยอักขระแบบไบตเดีย่วสูงสุดไมเกิน 

30 อักขระ คลิก [OK] หนาจอตั้งคาของกลุมการสุมเก็บขอมูลจะปรากฏขึ้น

Edit แสดงหนาจอตั้งคาของกลุมการสุมเก็บขอมูลทีเ่ลือกใน [Sampling Group List]

Copy คัดลอกกลุมการสุมเก็บขอมูลที่เลือกใน [Sampling Group List]

Paste เพิ่มกลุมการสุมเก็บขอมลูทีค่ัดลอกไวลงในรายการ ระบบจะจัดสรรหมายเลขกลุมที่นอยที่สุดที่ยัง

ไมไดใชใหโดยอัตโนมัติ

ตอ
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Delete ลบกลุมการสุมเก็บขอมูลทีเ่ลือกใน [Sampling Group List] คณุสามารถลากเมาสเลือกกลุมตามลําดับ

หลายกลุมเพื่อลบได

Change Attribute เปลี่ยนหมายเลขและคําอธิบายสําหรับกลุมที่เลอืกใน [Sampling Group List]

Sampling Group List การตั้งคากลุมการสุมเก็บขอมูลทีล่งทะเบียนไวจะปรากฏขึน้ในรายการ

เมื่อเลือกและดับเบิลคลกิที่แถว หนาจอตั้งคาของกลุมการสุมเก็บขอมูลจะปรากฏขึ้น

• Group
แสดงกลุมการสุมเก็บขอมูล

• Comment
แสดงคําอธิบายของกลุมการสุมเก็บขอมลู คุณสามารถแกไขคําอธิบายได โดยคําอธิบายตองใชอักขระ

แบบไบตเดี่ยวสูงสดุไมเกิน 30 อักขระ

• Words
แสดง [Sampling Words] (จํานวนขอมูลที่สุมเก็บแตละครั้ง) ที่ตั้งคาไวในแท็บ [Address]

• Execution Condition
แสดง [Execution Condition] ทีต่ั้งคาบนแทบ็ [Mode]

• Occurrences
แสดงจํานวนรอบที่จะทําการสุมเก็บขอมูล ตามที่กําหนดไวในแท็บ [Mode]

• Blocks
แสดง [Number of Blocks] ที่กําหนดไวในแทบ็ [Mode] ในกลองโตตอบ [Extended]

หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] คานี้จะเปน 1 อยางไรก็ตาม

หากเลือก [Time Specification] ใน Action คา [Number of Days] ที่กําหนดไวใน [Extended]

จะปรากฏขึ้นแทน 

• Backup
แสดงวาไดเลือกหรือไมไดเลือกชอง [Backup to SRAM] ในแท็บ [Mode]

การตั้งคา คําอธิบาย
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๑ Address
ตั้งคาตําแหนงเพื่อสุมเก็บขอมูล เลือกวิธีการกําหนดตําแหนงระหวาง [Sequential] หรือ [Random]

๒ Sequential

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • เมื่อคุณเปลี่ยนจาก [Random] → [Sequential] ตําแหนงที่ตั้งคาไวทั้งหมดและการตั้งคา 

[Display/Save in CSV] และ [Print] จะถูก Initialize

• หากเลือก [Random] การสือ่สารกับอุปกรณอาจใชเวลานานกวาเมือ่เลือก [Sequential]

การตั้งคา คําอธิบาย
Addressing เลือกวิธีการกําหนดตําแหนง

• Sequential
ตัง้คาตําแหนงตามลําดับที่เริ่มตนจาก [Sampling Start Address] ทีก่ําหนด

• Random
ตัง้คาตําแหนงอยางอิสระไดถึง 512 ตําแหนง

Sampling Start Address กําหนดตําแหนงเริ่มตนการสุมเก็บขอมูล

Bit Length เลือกความยาวบิตทีจ่ะใชจัดเก็บขอมูลของตําแหนงที่กําหนดระหวาง [16 Bit] หรือ [32 Bit]

ËÁÒÂàËμØ

• หากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ รายละเอียดตางๆ บนแท็บ [Display/Save in CSV] และ [Print]

จะถูกตัง้คาใหม

• เมื่อคุณเปลี่ยน [Bit Length] จาก [16 Bit] → [32 Bit] หาก [Sampling Words] ที่กําหนดไว

มีมากกวา 256 ตําแหนง ตําแหนงหลังจาก 256 เปนตนไปจะถูกลบทิ้ง

Sampling Words ตัง้คาจํานวนรายการขอมูล (จํานวนตําแหนง) ที่จะสุมเก็บ [Bit Length] แตละแบบจะมีชวง

คาแตกตางกัน

16 Bit: 1 ถึง 512

32 Bit: 1 ถึง 256

รายการตําแหนง จํานวนตําแหนงใน [Sampling Words] จะแสดงขึน้ในรายการ โดยเริม่จาก [Sampling Start Address]

ทีก่ําหนด
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๒ Random

การตั้งคา คําอธิบาย
Device/PLC กําหนดอุปกรณ/PLC ที่จะสุมเก็บขอมูล

Bit Length เลือกความยาวบิตทีจ่ะใชจัดเก็บขอมูลของตําแหนงที่กําหนดระหวาง [16 Bit] หรือ [32 Bit]

ËÁÒÂàËμØ

• หากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ รายละเอียดตางๆ บนแท็บ [Display/Save in CSV] และ [Print]

จะถูกตัง้คาใหม

• เมื่อคุณเปลี่ยน [Bit Length] จาก [16 Bit] → [32 Bit] หาก [Sampling Words] ที่กําหนดไว

มีมากกวา 256 ตําแหนง ตําแหนงหลังจาก 256 เปนตนไปจะถูกลบทิ้ง

Sampling Words จํานวนตําแหนงที่ตัง้คาไวจะแสดงขึ้นใน [รายการตําแหนง]

รายการตําแหนง จํานวนตําแหนงใน [Sampling Words] จะแสดงขึน้ในรายการ โดยเริม่จาก [Sampling Start Address]

ทีก่ําหนด

16 Bit: 1 ถึง 512 แถว

32 Bit: 1 ถึง 256 แถว

Delete ลบตําแหนงที่เลอืกใน [รายการตําแหนง]
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๑ Action
กําหนดการตั้งคาระยะเวลาและจํานวนครั้งในการสุมเก็บขอมูล คุณสามารถเลือกเง่ือนไขการทํางานของการสุมเก็บ

ขอมูลไดระหวาง [Time Specification], [Constant Cycle], [Constant Cycle when Bit is ON], [Bit ON] หรือ 

[Bit Change]

๒ Time Specification
สุมเก็บขอมูลตามรอบคงที่โดยเริ่มจากเวลาที่กําหนด

การตั้งคา คําอธิบาย
Execution Condition เลือกเง่ือนไขการทํางานของการสุมเก็บขอมูล เลือก [Time Specification]

Sampling Permit Bit Address เลือกตําแหนงที่ควบคุมวาจะดําเนินการสุมเก็บขอมูลหรือไม เมื่อตําแหนงนี้เปด การสุมเก็บขอมลู

จะเริ่มขึ้นตามเวลาทีก่ําหนดไวใน [Start Time] และหลังจากนั้นจะอานขอมลูในแตละรอบตามคา

[Sampling Cycle] ที่กําหนดไว

เมื่อตําแหนงนี้ปด การสุมเก็บขอมูลจะไมเกิดขึ้นแมจะถึงเวลาทีก่ําหนดไวใน [Start Time] แลวก็ตาม

Start Time กําหนดเวลาเริ่มตนของการสุมเก็บขอมลู ตั้งคาเวลาระหวาง 0 ถึง 23 (ชั่วโมง) และ 0 ถึง 59 (นาที)

Sampling Cycle ตัง้คาระยะเวลาทีจ่ะทําการสุมเก็บขอมลูโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 15 วินาที โดยเริ่มตั้งแต 0 วนิาที 

จนถึง 23 ชั่วโมง, 59 นาที, 45 วนิาที

Number of Times เลือกจํานวนครั้งที่จะทําการสุมเก็บขอมูล หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the

specified cycles] ในพื้นที่ [Extended] ไว คุณสามารถตั้งคานี้ไดตั้งแต 1 ถึง 65,535 ครั้ง

หากไมไดเลอืกชองดังกลาวไว จะตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 2,048 ครั้ง

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ชวงการตั้งคาจะถูกจํากัดไวเพือ่ใหระยะเวลาตั้งแต [Start Time] ถึง [End Time] อยูภายใน 24 ช่ัวโมง
นอกจากนี ้จํานวนกลุมการสุมเก็บขอมลูและจํานวนตําแหนง (จํานวนเวิรด) ในทั้งระบบจะถูกจํากัด
ดวยเชนกัน

End Time ตัง้คา [Start Time], [Sampling Cycle], [Number of Times] จากนั้น เวลาสิ้นสุดการสุมเกบ็ขอมลู

จะปรากฏขึ้น

ตอ
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Extended
คลิก [Extended] กลองโตตอบตอไปนี้จะเปดขึ้น รายละเอียดจะแตกตางไปโดยขึ้นอยูกับวาไดทําเครื่องหมายในชอง

[Overwrite old data after finishing the specified cycles] ไวหรือไม

Data Full Bit Address หลังจากสุมเก็บขอมูลทั้งหมดเสร็จสมบรูณแลว (หลังจาก [Number of Times] * [Blocks] หรือ

[Number of Times] * [Number of Days] ตามทีก่ําหนด) ตําแหนงบิตนี้จะเปดเพื่อยืนยันวา

ดําเนินการเสร็จแลว หากตองการยืนยัน ใหตั้งคาตําแหนงนี้

หากเลอืกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที ่Extended

บตินี้จะบอกใหทราบวารอบการสุมเก็บขอมูลสิน้สดุลงเมื่อใด และ GP ยังคงทําการสุมเก็บขอมูล

ตอไปแมวาบตินี้จะเปดอยู

หากไมไดตั้งคาดงักลาว GP จะหยุดสุมเก็บขอมูลเมื่อบตินี้เปดขึ้น โปรดเปด [Data Clear Bit Address]

เพื่อกลับมาดําเนินการใหม

ËÁÒÂàËμØ

• ตําแหนงนี้จะไมปดโดยอัตโนมัต ิหากทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the

specified cycles] ไว โปรดตรวจดูใหแนใจวาบตินี้ปดอยูเพ่ือยืนยันรอบการสุมเก็บขอมูลรอบถัดไป

Data Clear Bit Address กําหนดตําแหนงบิตเพื่อควบคุมการลบขอมูลที่สุมเก็บ เมื่อตําแหนงนี้เปด ขอมูลของกลุมการสุมเกบ็

ขอมูลทั้งหมดซึ่งจัดเก็บไวใน GP จะถกูลบออก หลังจากลบขอมูลเสร็จแลว บตินี้จะปด

Backup to SRAM เลือกวาจะบันทึกขอมูลที่สุมเก็บลงในหนวยความจําสํารองขอมูลหรือไม

หากไมไดบันทึกขอมูลทีสุ่มเก็บไว ขอมูลจะถูกลบทิ้งเมือ่ปด GP หรือตัง้คา GP ใหม

 “24.9.1 ขอมูลสรุป  ๑ หนวยความจําสํารองขอมูล” (หนา 24-100) 

การตั้งคา คําอธิบาย

เม่ือเลือก [Overwrite old data after finishing the specified cycles] เม่ือไมไดเลือก [Overwrite old data after finishing the specified cycles]
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การต้ังคา คําอธิบาย
Overwrite old data 
after finishing the 
specified cycles

เลือกวาจะเขียนทับและจัดเก็บขอมลูหรือไมโดยเริ่มจากขอมลูที่เกาที่สุด หลังจากสุมเก็บขอมูลตามจํานวนครั้ง

ทีก่ําหนดแลว

หากตั้งคานี้ ถึงแมจะสุมเก็บขอมูลครบถวนแลว ([Number of Times] x [Number of Days]) แตระบบ

จะยังคงสุมเก็บขอมูลตอไปและเขียนทับขอมูลโดยเริ่มจากขอมูลเกากอน

หากไมไดตั้งคานี้ จะไมมีการเขียนทบัขอมลูกอนหนานี้ ขอมลูของรอบการสุมเก็บรอบใหมจะถูกจัดเก็บ

เปนบล็อคแยกตางหาก หลังจากจัดเก็บขอมูลทัง้หมดแลว ([Number of Times] x [Blocks]) จะไมมี

การสุมเก็บขอมลูอีกจนกวาขอมูลที่จัดเก็บไวทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

Number of Days กําหนดระยะเวลาที่จะเก็บขอมูลที่สุมเก็บไวในหนวยความจําสํารองขอมลู (หรือ DRAM) ขอมูลจะถูก

จัดเก็บไวตามจํานวนวันที่กําหนดและเขยีนทับตามลําดบัโดยเริ่มตนจากขอมูลของวนัแรกสุด โดยตั้งคา

ไดตั้งแต 1 ถึง 2048 ชวงการตั้งคาจะถูกจํากัดไวเพ่ือให [Number of Times] x [Number of Days]

มคีาไมเกิน 65535

Blocks ขอมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมตามจํานวนครั้งทีก่ําหนดจะเรียกวา [บลอ็ค] ใหกําหนดจํานวนบล็อคเพื่อตัง้คา

ภายในกลุมการสุมเก็บขอมูลหนึ่งกลุม โดยตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 2048 ชวงการตั้งคาจะถูกจํากัดไวเพ่ือให

[Number of Times] x [Blocks] มีคาไมเกิน 65535

Block Full Bit Address หลังจากสุมเก็บขอมูลหนึ่งบล็อค (สุมเก็บตามจํานวนครั้งที่กําหนด) เสร็จแลว ตําแหนงบตินี้จะเปด

เพื่อยืนยันวาดําเนินการเสร็จแลว หากตองการยืนยัน ใหตั้งคาตําแหนงนี้

การดําเนินการนี้จะเปนการบอกใหทราบวาการสุมเก็บขอมลูจํานวนหนึ่งบลอ็คเสร็จสมบรูณแลว

การสุมเก็บขอมลูจะยังดําเนินตอไปจนกวาจะครบจํานวน [Blocks] ที่กําหนดไว

ËÁÒÂàËμØ

• ตําแหนงนี้จะไมปดโดยอัตโนมัต ิหากตองการตรวจสอบวาบล็อคตอไปเสร็จสมบรูณ

โปรดตรวจดูใหแนใจวาบตินี้เปลี่ยนกลบัไปเปนสถานะปด

Add Time Data จัดเก็บขอมลูเวลาทีสุ่มเก็บพรอมกับขอมูลที่สุมเก็บได การตัง้คานี้จะกําหนดไวตายตัว

Add Data Valid/
Invalid Flag

จัดเก็บแฟลกคาสังเกตพรอมกับขอมูลทีใ่ชตรวจสอบวาขอมลูไดรับการบนัทึกถูกตองหรือไม

การตั้งคานี้จะกําหนดไวตายตัว
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คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-44

๒ Constant Cycle
สุมเก็บขอมูลตามรอบคงที่โดยเริ่มตัง้แตตอนเปดเครื่อง GP

การตั้งคา คําอธิบาย
Execution Condition เลือกเง่ือนไขการทํางานของการสุมเก็บขอมูล เลือก [Constant Cycle]

Sampling Cycle เลือกหนวยของรอบการสุมเก็บขอมูลเปนวินาที (sec) หรือมิลลิวนิาที (milliseconds) โดยตั้งคาวนิาที

ไดตั้งแต 1 ถึง 65,535 และตัง้คามิลลิวนิาทีไดตั้งแต 100 ถึง 900

ËÁÒÂàËμØ

• การสุมเก็บขอมูลในครั้งแรกจะเริ่มตนโดยใชหนวยวินาที แมจะเลอืกหนวยเปนมลิลิวินาทีไวก็ตาม

Number of Times เลือกจํานวนครั้งที่จะทําการสุมเก็บขอมูล โดยสามารถตัง้คาไดตั้งแต 1 ถึง 65,535

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ชวงการตั้งคาจะถูกจํากัดดวยจํานวนกลุมการสุมเกบ็ขอมลูและตําแหนง (เวิรด) ที่ลงทะเบียนไว
ในทั้งระบบ

Data Full Bit Address หลงัจากสุมเกบ็ขอมลูครบตามจํานวนทีก่าํหนดแลว ตาํแหนงนีจ้ะใชสาํหรบัยืนยนัวาดาํเนนิการเสร็จแลว

ใหเลือกวาจะตรวจสอบตําแหนงบตินี้หรือไม

บตินี้จะบอกใหทราบวารอบการสุมเกบ็ขอมลูเสรจ็สิน้ลงเมือ่ใด และ GP ยังคงทาํการสุมเก็บขอมลูตอไป

แมวาบิตนี้จะเปดอยู

ËÁÒÂàËμØ

• ตําแหนงนี้จะไมปดโดยอัตโนมัต ิหากตองการตรวจสอบรอบการสุมเก็บขอมูลรอบถัดไป

โปรดตรวจดูใหแนใจวาบตินี้เปลี่ยนกลบัไปเปนสถานะปด

Backup to SRAM เลือกวาจะบันทึกขอมูลที่สุมเก็บลงในหนวยความจําสํารองขอมูลหรือไม 

หากไมไดบันทึกขอมูลทีสุ่มเก็บไว ขอมูลจะถูกลบทิ้งเมือ่ปด GP หรือตัง้คา GP ใหม

 “24.9.1 ขอมูลสรุป  ๑ หนวยความจําสํารองขอมูล” (หนา 24-100) 



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-45

Extended
คลิก [Extended] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้

๒ Constant Cycle when Bit is ON
สุมเก็บขอมูลตามรอบคงที่โดยเริ่มตัง้แตตอนเปดเครื่อง GP แตทําเฉพาะเมื่อบิตที่กําหนดเปดอยูเทาน้ัน

การตั้งคา คําอธิบาย
Overwrite old data after fin-
ishing the specified cycles

ขอมูลจะถูกเขยีนทับและจัดเก็บไวโดยเริ่มจากขอมูลที่เกาที่สดุ หลังจากสุมเก็บขอมูลตามจํานวนครั้งที่

กําหนดแลว การตั้งคานี้จะกําหนดไวตายตวั

Add Time Data เลือกวาจะจัดเก็บขอมูลเวลาที่สุมเก็บพรอมกับขอมูลที่สุมเก็บไดหรือไม หากไมไดกําหนดคานี้

เมื่อแสดง/บนัทึกขอมูลเปนรูปแบบ CSV หรือพิมพออกมา คอลัมนวนัที่/เวลาจะวางไว

การต้ังคา คําอธิบาย
Execution Condition เลือกเง่ือนไขการทํางานของการสุมเก็บขอมูล เลือก [Constant Cycle when Bit is ON]

Sampling Permit Bit 
Address

เลือกตําแหนงที่ควบคุมวาจะดําเนินการสุมเก็บขอมูลหรือไม ขณะทีต่ําแหนงนี้เปด ขอมลูจะถูกอานทุกรอบ

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-46

Extended
คลิก [Extended] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้

Sampling Cycle เลือกหนวยของรอบการสุมเก็บขอมูลเปนวินาที (sec) หรือมิลลวิินาท ี(milliseconds) โดยตั้งคาวนิาทีได

ตั้งแต 1 ถึง 65,535 และตั้งคามลิลิวนิาทีไดตั้งแต 100 ถึง 900

ËÁÒÂàËμØ

• การสุมเก็บขอมูลในครั้งแรกจะเริ่มตนโดยใชหนวยวินาท ีแมจะเลอืกหนวยเปนมลิลิวนิาทีไวก็ตาม

Number of Times เลือกจํานวนครัง้ที่จะทําการสุมเก็บขอมูล โดยสามารถตั้งคาไดตัง้แต 1 ถึง 65,535

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ชวงการตั้งคาจะถูกจํากัดดวยจํานวนกลุมการสุมเก็บขอมูลและตําแหนง (เวิรด) ที่ลงทะเบียนไว
ในทัง้ระบบ

Data Full Bit Address หลังจากสุมเก็บขอมลูครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ตําแหนงนี้จะใชสําหรับยืนยันวาดําเนินการเสร็จแลว

ใหเลือกวาจะตรวจสอบตําแหนงบิตนี้หรือไม

บิตนี้จะบอกใหทราบวารอบการสุมเก็บขอมูลเสร็จสิ้นลงเมื่อใด และ GP ยังคงทําการสุมเก็บขอมูลตอไป

แมวาบิตนี้จะเปดอยู

ËÁÒÂàËμØ

• ตําแหนงนี้จะไมปดโดยอัตโนมตัิ หากตองการตรวจสอบรอบการสุมเก็บขอมูลรอบถัดไป

โปรดตรวจดใูหแนใจวาบิตนี้เปลี่ยนกลับไปเปนสถานะปด

Data Clear Bit Address กําหนดตําแหนงบิตเพื่อควบคุมการลบขอมูลทีสุ่มเกบ็ เมือ่ตําแหนงนี้เปด ขอมลูของ

กลุมการสุมเก็บขอมูลทั้งหมดซึง่จัดเก็บไวใน GP จะถูกลบออก หลงัจากลบขอมูลเสร็จแลว 

บิตนี้จะปด

Backup to SRAM เลือกวาจะบันทกึขอมลูทีสุ่มเกบ็ลงในหนวยความจําสํารองขอมลูหรือไม 

หากไมไดบนัทกึขอมูลที่สุมเก็บไว ขอมูลจะถกูลบทิ้งเมื่อปด GP หรอืตั้งคา GP ใหม

 “24.9.1 ขอมลูสรุป  ๑ หนวยความจําสํารองขอมลู” (หนา 24-100) 

การต้ังคา คําอธิบาย
Overwrite old data after fin-
ishing the specified cycles

ขอมูลจะถูกเขียนทบัและจัดเก็บไวโดยเริ่มจากขอมูลที่เกาทีสุ่ด หลงัจากสุมเก็บขอมูลตามจํานวนครั้ง

ทีก่ําหนดแลว การตั้งคานี้จะกําหนดไวตายตัว

Add Time Data เลือกวาจะจัดเก็บขอมูลเวลาที่สุมเก็บพรอมกับขอมูลที่สุมเก็บไดหรือไม หากไมไดกําหนดคานี้

เมื่อแสดง/บันทึกขอมลูเปนรูปแบบ CSV หรือพิมพออกมา คอลัมนวนัที่/เวลาจะวางไว

การต้ังคา คําอธิบาย



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-47

๒ Bit ON
เก็บขอมูลทุกครั้งที่บิตที่กําหนดไวเปดขึ้น

การตั้งคา คําอธิบาย
Execution Condition เลือกเง่ือนไขการทํางานของการสุมเก็บขอมูล เลือก [Bit ON]

Sampling Triggered Bit 
Address

เลือกตําแหนงที่จะควบคุมระยะเวลาของการสุมเก็บขอมูล ระบบจะทําการสุมเก็บขอมูลทกุครั้งทีบ่ิตนี้

เปดขึ้น

Number of Times เลือกจํานวนครั้งที่จะทําการสุมเก็บขอมูล หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the

specified cycles] ในพื้นที่ [Extended] ไว คุณสามารถตั้งคานี้ไดตั้งแต 1 ถึง 65,535 ครั้ง

หากไมไดตั้งคาดงักลาวไว จะตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 2,048 ครั้ง

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ชวงการตั้งคาจะถูกจํากัดดวยจํานวนกลุมการสุมเกบ็ขอมลูและตําแหนง (เวิรด) 
ที่ลงทะเบียนไวในทั้งระบบ

Data Full Bit Address หลังสุมเก็บขอมูลทั้งหมดเสร็จสมบูรณแลว ([Number of Times] * [Blocks] ที่ตั้งคาไว) ตําแหนงนี้

จะใชสําหรับยืนยันวาดําเนินการเสร็จแลว ใหเลือกวาจะตรวจสอบตําแหนงบตินี้หรือไม

หากเลอืกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที ่Extended

บตินี้จะบอกใหทราบวารอบการสุมเก็บขอมูลสิน้สดุลงเมื่อใด และ GP ยังคงทําการสุมเก็บขอมลูตอไป

แมวาบิตนี้จะเปดอยู หากไมไดตัง้คาดังกลาว GP จะหยุดสุมเก็บขอมลูเมื่อบตินี้เปดขึ้น โปรดเปด

[Data Clear Bit Address] เพื่อกลับมาดําเนินการใหม

ËÁÒÂàËμØ

• ตําแหนงนี้จะไมปดโดยอัตโนมัต ิหากเลือกทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after

finishing the specified cycles] โปรดตรวจดใูหแนใจวาบิตนี้ปดเพื่อยืนยันรอบการสุมตัวอยาง

รอบถัดไป

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-48

Extended
คลิก [Extended] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้

Data Clear Bit Address กําหนดตําแหนงบิตเพื่อควบคุมการลบขอมูลที่สุมเก็บ เมื่อตําแหนงนี้เปด ขอมูลของ

กลุมการสุมเก็บขอมูลทัง้หมดซึง่จัดเกบ็ไวใน GP จะถูกลบออก หลังจากลบขอมูลเสร็จแลว 

บตินี้จะปด

Backup to SRAM เลือกวาจะบันทึกขอมูลที่สุมเก็บลงในหนวยความจําสํารองขอมูลหรือไม

หากไมไดบันทึกขอมูลทีสุ่มเก็บไว ขอมูลจะถูกลบทิ้งเมือ่ปด GP หรือตัง้คา GP ใหม

 “24.9.1 ขอมูลสรุป  ๑ หนวยความจําสํารองขอมูล” (หนา 24-100) 

การตั้งคา คําอธิบาย
Overwrite old data after 
finishing the specified cycles

เลือกวาจะเขียนทับและจัดเก็บขอมลูหรือไมโดยเริ่มจากขอมลูที่เกาที่สุด หลังจากสุมเก็บขอมูล

ตามจํานวนครั้งที่กําหนดแลว

เมื่อเลอืกชองนี้ไว GP จะยังคงสุมเก็บขอมูลตอไปแมวาจะเก็บขอมูลครบจํานวนครั้งที่กําหนดไวแลว

ก็ตาม แตจะไมเก็บขอมลูเกาไว

หากไมไดตั้งคานี้ จะไมมีการเขียนทบัขอมลูกอนหนานี้ ขอมลูของรอบการสุมเกบ็รอบใหมจะถูก

จัดเก็บเปนบล็อคแยกตางหาก หลังจากจัดเก็บขอมูลจาก ([Number of Times] x [Blocks]) แลว

จะไมมีการสุมเก็บขอมูลอีกจนกวาขอมลูที่จัดเก็บไวทัง้หมดจะถูกลบทิ้ง

Blocks ขอมูลที่สุมเก็บทั้งหมดทีเ่ก็บรวบรวมตามจํานวนครั้งที่กําหนดจะเรียกวา [บล็อค] ใหกําหนดจํานวน

บล็อคเพ่ือตั้งคาภายในกลุมการสุมเก็บขอมลูหนึ่งกลุม เฉพาะเมื่อไมไดทําเครื่องหมายในชอง

[Overwrite old data after finishing the specified cycles] ไวเทานั้น โดยตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 2,048

ชวงการตั้งคาจะถูกจํากัดไวเพื่อให [Number of Times] x [Blocks] มีคาไมเกิน 65,535

Block Full Bit Address หลังจากสุมเก็บขอมูลหนึ่งบล็อค (สุมเก็บตามจํานวนครั้งที่กําหนด) เสร็จแลว ตําแหนงบตินี้จะเปด

เพื่อยืนยันวาดําเนินการเสร็จแลว หากตองการยืนยัน ใหตั้งคาตําแหนงนี้

การดําเนินการนี้จะเปนการบอกใหทราบวาการสุมเก็บขอมลูจํานวนหนึ่งบลอ็คเสร็จสมบรูณแลว

การสุมเก็บขอมลูจะยังดําเนินตอไปจนกวาจะครบจํานวน [Blocks] ที่กําหนดไว

ËÁÒÂàËμØ

• ตําแหนงนี้จะไมปดโดยอัตโนมัต ิหากตองการตรวจสอบวาบล็อคตอไปเสร็จสมบรูณ

โปรดตรวจดูใหแนใจวาบตินี้เปลี่ยนกลบัไปเปนสถานะปด

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย
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ACK Bit Address เลือกตําแหนงที่จะยืนยันเมื่ออานขอมูลเสร็จ เมือ่อานขอมูลเสร็จแลว GP จะเปดบิตนี้

เมื่อตําแหนงนี้ไดรับสถานะ [Bit ON] โปรดปดตําแหนง [Sampling Triggered Bit Address]

ของอุปกรณ/PLC เมือ่ตําแหนง [Sampling Triggered Bit Address] ปด บตินี้จะปด

Add Time Data เลือกวาจะจัดเก็บเวลาที่อานขอมูลเสร็จพรอมกับขอมูลทีสุ่มเก็บไดหรือไม หากไมไดกําหนดคานี้

เมื่อแสดง/บนัทึกขอมูลเปนรปูแบบ CSV หรือพิมพออกมา คอลัมนวนัที่/เวลาจะวางไว

Add Data Valid/Invalid Flag จัดเก็บแฟลกคาสังเกตพรอมกับขอมูลทีใ่ชตรวจสอบวาขอมูลไดรับการบนัทกึถูกตองหรือไม

การตั้งคานี้จะกําหนดไวตายตัว

การตั้งคา คําอธิบาย
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๒ Bit Change
สุมเก็บขอมูลทุกครั้งที่บิตที่กําหนดไวเปลี่ยนสถานะ (เปด/ปด)

การตั้งคา คําอธิบาย
Execution Condition เลือกเง่ือนไขการทํางานของการสุมเก็บขอมูล เลือก [Bit Change]

Sampling Triggered Bit 
Address

เลือกตําแหนงที่จะควบคุมระยะเวลาของการสุมเก็บขอมูล ระบบจะทําการสุมเก็บขอมูลทุกครั้ง

ทีต่ําแหนงนี้เปลี่ยนแปลง (เปด/ปด)

Number of Times เลือกจํานวนครั้งที่จะทําการสุมเก็บขอมูล โดยสามารถตัง้คาไดตั้งแต 1 ถึง 65,535

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ชวงการตั้งคาจะถูกจํากัดดวยจํานวนกลุมการสุมเกบ็ขอมลูและตําแหนง (เวิรด) ที่ลงทะเบียนไว
ในทั้งระบบ

Data Full Bit Address หลังจากสุมเก็บขอมูลครบตามจํานวนทีก่ําหนดแลว ตําแหนงนี้จะใชสําหรับยืนยันวาดําเนินการ

เสร็จแลว ใหเลือกวาจะตรวจสอบตําแหนงบิตนี้หรือไม

บตินี้จะบอกใหทราบวารอบการสุมเก็บขอมูลเสร็จสิ้นลงเมื่อใด และ GP ยังคงทําการสุมเก็บขอมูล

ตอไปแมวาบตินี้จะเปดอยู

ËÁÒÂàËμØ

• ตําแหนงนี้จะไมปดโดยอัตโนมัต ิหากตองการตรวจสอบรอบการสุมเก็บขอมูลรอบถัดไป

โปรดตรวจดูใหแนใจวาบตินี้เปลี่ยนกลบัไปเปนสถานะปด

Data Clear Bit Address กําหนดตําแหนงบิตเพื่อควบคุมการลบขอมูลที่สุมเก็บ เมื่อตําแหนงนี้เปด ขอมูลของกลุมการสุมเกบ็

ขอมูลทั้งหมดซึ่งจัดเก็บไวใน GP จะถกูลบออก หลังจากลบขอมูลเสร็จแลว บตินี้จะปด

Backup to SRAM เลือกวาจะบันทึกขอมูลที่สุมเก็บลงในหนวยความจําสํารองขอมูลหรือไม

หากไมไดบันทึกขอมูลทีสุ่มเก็บไว ขอมูลจะถูกลบทิ้งเมือ่ปด GP หรือตัง้คา GP ใหม

 “24.9.1 ขอมูลสรุป  ๑ หนวยความจําสํารองขอมูล” (หนา 24-100) 
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Extended
คลิก [Extended] กลองโตตอบตอไปนี้จะเปดขึ้น

การตั้งคา คําอธิบาย
Overwrite old data after 
finishing the specified cycles

ขอมูลจะถูกเขยีนทับและจัดเก็บไวโดยเริ่มจากขอมูลที่เกาที่สดุ หลังจากสุมเก็บขอมูลตามจํานวนครั้ง

ทีก่ําหนดแลว การตั้งคานี้จะกําหนดไวตายตัว

Add Time Data เลือกวาจะจัดเก็บขอมูลเวลาที่สุมเก็บพรอมกับขอมูลที่สุมเก็บไดหรือไม หากไมไดกําหนดคานี้

เมื่อแสดง/บนัทึกขอมูลเปนรูปแบบ CSV หรือพิมพออกมา คอลัมนวนัที่/เวลาจะวางไว
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๑ Display/Save in CSV
เมื่อแสดงขอมูลที่สุมเก็บบนหนาจอ GP หรือเมื่อบันทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เปนไฟล

CSV ใหตั้งคารูปแบบ โดยรายการตั้งคาจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับโหมดการตั้งคารูปแบบระหวาง 

[Basic Settings] หรือ [Custom Settings]

ตอไปนี้คือคําแนะนําสําหรับ [Basic Settings] สําหรับ [Custom Settings] โปรดดทูี่ “ ๑ Display/Save in CSV 

(Custom Settings)” (หนา 24-62) 

การตั้งคา คําอธิบาย
Display/Save in CSV ระบุวาจะแสดงขอมลูที่สุมเก็บบนหนาจอ GP หรือบนัทึกลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

หรือไม

เมื่อแสดงขอมูลโดยใชพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ หรือบนัทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บ

ขอมูล USB คุณจะตองเลือกชองนี้และตั้งคารปูแบบ

CSV Control Word Address ระบุวาจะบันทึกขอมูลเปนไฟล CSV หรือไม เมื่อทําการบันทึก ใหกําหนดตําแหนงควบคุม

เพื่อเขียนขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

ระบบจะใชตําแหนงเวิรดสองตําแหนงเรียงลําดับกันเพือ่เปนพื้นที่สําหรับเขียนคําสั่งและผลลัพธ

(สถานะ) ของคําสัง่นั้น และไฟล (สวน ∗∗∗∗∗ใน “SA∗∗∗∗∗.csv”) ไฟลจะเริ่มตนจาก 

0 ถึง 65535

Save in เลือกปลายทางการบนัทึกขอมูลที่สุมเก็บ

• CF Card
เขียนขอมูลลงในการด CF

• USB storage
เขียนขอมูลลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

 “24.6.3 การบันทึกขอมูลลงในการด CF/อปุกรณจัดเก็บขอมูล USB  ๑ CSV Control Word Address” 
(หนา 24-23) 

Basic Settings/ Custom 
Settings

เลือกโหมดการตั้งคาของรูปแบบนั้นๆ

• Basic Settings
ใชรูปแบบทีก่ําหนดไวซึง่ชวยใหกําหนดการตัง้คาไดอยางงายดาย

• Custom Settings
ตั้งคารูปแบบทีป่รับแตงไดตามตองการ

ตอ
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Date เลือกรูปแบบการแสดงวนัที่ระหวาง [yy/mm/dd], [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] หรือ [mm/dd]  

“yy” หมายถึงตัวเลขสองหลักสุดทายของป และ “mm” และ “dd” หมายถึงเดือนและวัน

ซึง่แสดงดวยเลขสองหลัก

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อบนัทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB GP จะใชรูปแบบ [yy/mm/dd] เสมอ

โดยไมคํานึงถงึรูปแบบการแสดงผลที่เลอืกไว

Time เลือกรูปแบบการแสดงเวลาระหวาง [hh:mm], [hh:mm:ss] หรือ [hh:mm:ss.ms]  “hh”, “mm” 

และ “ss” หมายถึงชั่วโมง นาที และวินาททีี่แสดงดวยตัวเลขสองหลกั “ms” หมายถึงมิลลิวินาที

โดยจะแสดงดวยตวัเลขสามหลัก

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อบนัทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมลู USB GP จะสงออกเปนไฟล CSV ในรูปแบบ

[hh:mm:ss] เสมอ (เมือ่ตั้งคาหนวยเวลาของรอบการสุมเกบ็ขอมูลเปน [milliseconds] ไมวาคุณ

จะเลือกรูปแบบการแสดงผลแบบใดก็ตาม

Data Display คลกิ [Data Type Settings] เพื่อเปดกลองโตตอบ [Data Settings] คณุสามารถตั้งคาชนิดขอมูล,

ชวงการปอนขอมูล, จํานวนตวัเลขที่แสดงได

“ ๒ กลองโตตอบ [Data Settings]” (หนา 24-55)

Total เลือกวาจะแสดงแถวผลรวมหรือไม แถวนี้จะแสดงคาที่คํานวณจากขอมูลของจํานวนครั้งที่กําหนดไว

ทีจั่ดเก็บอยูใน GP

คลกิที่ [Data Type Settings] และเปดกลองโตตอบ [Calculation Settings] จากนั้นตั้งคาชนิดและ

ลกัษณะขอมลูของแถวผลรวมตามตองการ

“ ๒ กลองโตตอบ [Calculation Settings]” (หนา 24-60)
ËÁÒÂàËμØ

• ขอมูลผลการคํานวณจะไมสงออกไปเปนไฟล CSV ไมวาจะกําหนดแถวผลรวมหรือไมก็ตาม

Item Name Characters ตัง้คาจํานวนอักขระในชื่อรายการระหวาง 1 ถึง 20 อักขระ (อักขระแบบไบตเดี่ยว)

ËÁÒÂàËμØ

• คุณจะตั้งคานอยกวาจํานวนอักขระที่ใชในรูปแบบการแสดงผลของคอลมันวันที่/คอลมันเวลา

หรือรูปแบบการแสดงผลของคอลมันขอมูลไมได

Text Color เลือกสีของขอความและคาที่จะแสดง

Background Color เลือกสีพื้นหลงัของขอความ

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Display Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนติหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี  ๑ รายการสีที่มอียู” (หนา 9-34) 

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย
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พืน้ที่แสดงตัวอยาง แสดงรายละเอียดตางๆ ที่ใชอยูดวยรูปแบบที่เลือกไว

หากทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

ในการตัง้คา Extended ของแท็บ [Mode] จะแสดงแถวขอมูลเพียงแถวเดียวเทานั้น 

หากไมไดทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles]

จํานวนแถวขอมลูจะมีจํานวนเทากับ [Number of Times] ที่กําหนดไว

เมื่อทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

เมื่อไมไดทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

การตั้งคา คําอธิบาย
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๒ กลองโตตอบ [Data Settings]
แท็บ [Data Type]

การตั้งคา คําอธิบาย
Specify Input/ Display Range กําหนดวาจะตัง้คาชวงการปอนขอมูลและชวงการแสดงผลของขอมูลที่สุมเก็บหรือไม

หากเลือกชองนี้ รายการตัง้คาตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

Data Type เลอืกชนิดขอมูลระหวาง [Dec], [BCD], [Hex] หรือ [Float]

สามารถเลือก [Float] ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [Bit Length] เปน [32 Bit] ในแทบ็ [Address] 

เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อเลอืก [BCD] ขอมูลที่สุมเก็บที่มอีักขระ A-F (เลขฐานสิบหก) ที่ไมใช BCD จะถูกแสดง/

บนัทกึเปนไฟล CSV ดวย “----” (“-” หมายถงึจํานวนตวัเลข)

Sign +/- กําหนดวาจะใสเครื่องหมายลบในขอมลูหรือไม คุณสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อ [Data Type]

เปน [Dec] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• คานี้จะถูกกําหนดตายตัวเมื่อ [Data Type] เปน [Float]

ตอ
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Input Range Input Sign หากเลือกชอง [Specify Input/Display Range] ไวและ [Data Type] เปน [Dec] ใหเลอืกวา

จะจัดการจํานวนลบหรือไม

• None
เฉพาะขอมลูตัวเลขทีเ่ปนจํานวนบวกเทานั้น

• 2's Complement
จํานวนลบจะถูกจัดการดวย 2’s complement

• MSB Sign
จํานวนลบจะถูกจัดการดวยเครื่องหมาย MSB (บิตสงูสุด)

Bit Length หากเลือกชอง [Specify Input/Display Range] ไวและตั้งคา [Data Length] เปน [16 Bit]

บนแทบ็ [Address] ใหตัง้คาความยาวบติของหนึ่งเวริดดวยคาตั้งแต 1 ถึง 16

Min. Value/
Max. Value

หากเลือกชอง [Specify Input/Display Range] ไว ใหตัง้คาชวงการปอนขอมูล [Data Type]

และ [Input Sign] แตละคาจะมชีวงการปอนขอมลูแตกตางกัน

Display Range Display Sign +/- หากเลือกชอง [Specify Input/Display Range] ไวและตั้งคา [Data Type] เปน [Dec]

ใหเลือกวาจะใสสัญลักษณเพื่อแสดงขอมูลหรือไม

Round Off กําหนดวาจะปดเศษสวนเปนจํานวนเต็มเมื่อแปลงคาที่ปอนใหอยูในชวงการแสดงผลหรือไม

เศษสวนจะถูกตัดออกหากไมไดเลือกการปดเศษสวนเปนจํานวนเต็มไว

Min. Value/
Max. Value

หากเลือก [Specify an Input/Display Range] ใหเลือกคาต่ําสดุ/คาสงูสุดของชวงการแสดงผล

ชวงการตัง้คาจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับ [Data Type] และตั้งคา [Display Sign +/−] ไวหรือไม

การตั้งคา คําอธิบาย

Bit Length Data Type Input Sign Input Range

16 Bit Dec None 0 ถึง 65535

2's Complement −32768 ถึง 32767

MSB Sign −32767 ถึง 32767

Hex - 0 ถึง FFFF(h)

BCD - 0 ถึง 9999

32 bit Dec None 0 ถึง 4294967295

2's Complement −2147483648 ถึง 2147483647

MSB Sign −2147483647 ถึง 2147483647

Hex - 0 ถึง FFFFFFFF(h)

BCD - 0 ถึง 99999999

Float - − 9.9e16 ถึง 9.9e16

Bit Length Data Type Display Sign +/- Display Range

16 Bit Dec เลือก −32768 ถึง 32767

ไมเลือก 0 ถึง 65535

Hex - 0 ถึง FFFF(h)

BCD - 0 ถึง 9999

32 bit Dec เลือก −2147483648 ถึง 2147483647

ไมเลือก 0 ถึง 4294967295

Hex - 0 ถึง FFFFFFFF(h)

BCD - 0 ถึง 99999999

Float เลือก (ตายตัว) −9.9e16 ถึง 9.9e16
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แท็บ [Style]

การตั้งคา คําอธิบาย
Total Display Digits เลือกจํานวนตัวเลขสําหรับแสดงขอมูลตัง้แต 1 ถึง 17 ตัว โดยคาที่กําหนดนี้จะตองไมเกินจํานวน

อักขระที่ตั้งคาใน [Item Name (Horizontal) จํานวนตัวเลขจะนับรวมตัวเลขที่อยูหลังจุดทศนิยมดวย

(ตัวอยาง เมื่อ Total Display Digits คือ “5” และ Decimal Places คือ “2”)

Decimal Places ตัง้คาจํานวนตัวเลขทีแ่สดงตอจากจุดทศนิยมตั้งแต 0 ถึง [Total Display Digits]−1

ไมสามารถตั้งคานี้ไดหาก [Data Type] เปน [Hex]

Align Right/Align Left เลือกตําแหนงการแสดงขอมูล

Zero Suppress หากเลอืกตัวเลือกนี้ จะไมแสดงเลขศูนยนําหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digits = 4)

Preview แสดงตัวอยางลักษณะที่เลือก

ตอ

25 0025 

ไมแสดงเลขศูนยนําหนา เติมเลขศูนยเพื่อใหจํานวนตัวเลข
ท่ีแสดงครบตามที่กําหนดไว
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Auto Clear เลือกวาจะลบคาที่ปอนไวกอนหนานี้หรือไมเมือ่แกไขขอมูลบนหนาจอ หากตั้งคาเปน [ON] GP

จะลบคากอนหนานี้ออกเมื่อมกีารปอนคาใหม และแสดงเฉพาะคาใหมเทานั้น หากตั้งคาเปน [OFF]

ขอมูลกอนหนาจะยังคงอยู และจะเพิ่มคาใหมตอจากตอนทายขอมูลกอนหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digit = 3)

การตั้งคา คําอธิบาย

(àÁ×èÍμÑé§¤‹Òà»š¹ [ON])

123 4 

áμÐ

(àÁ×èÍμÑé§¤‹Òà»š¹ [OFF]) »‡Í¹ “4” ´ŒÇÂá»‡¹¤ÕÂ�

123 234 

áμÐ
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แท็บ [Alarm]

การตั้งคา คําอธิบาย
Alarm กําหนดวาจะแสดงการแจงเตือน (เปลี่ยนสีของขอมูลเมื่อคาอยูนอกชวงการแจงเตือน) หรอืไม

Upper Limit/ Lower Limit หากไมไดเลอืกชอง [Specify Input/Display Range] ในแท็บ [Data Type] ใหเลอืกคาขีดจํากัดบน

และคาขดีจํากัดลางของชวงการแจงเตือน โดยตั้งคาใหอยูภายในชวงของตารางตอไปนี้

หากเลอืกชอง [Specify Input/Display Range] ไว Value/Max. [Display Range] จะปรากฏขึ้น

Numeral Value Color เลือกสีคาตัวเลขเมื่อมีการแสดงการแจงเตือน

Background Color เลือกสีพื้นหลงัเมื่อมีการแสดงการแจงเตือน

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Numeral Value Color] และ [Background Color] สําหรับการแจงเตอืนใหแตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนติหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาส ี ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 

Bit Length Data Type Sign +/- Display Range

16 Bit Dec เลือก −32768 ถึง 32767

ไมเลือก 0 ถึง 65535

Hex - 0 ถึง FFFF(h)

BCD - 0 ถึง 9999

32 bit Dec เลือก −2147483648 ถึง 2147483647

ไมเลือก 0 ถึง 4294967295

Hex - 0 ถึง FFFFFFFF(h)

BCD - 0 ถึง 99999999

Float เลือก (ตายตัว) − 9.9e16 ถึง 9.9e16
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๒ กลองโตตอบ [Calculation Settings]
แท็บ [Data Type]
ชนิดขอมูลในแถว [Total] จะเปนไปตามชนิดขอมูลที่ตัง้คาในกลองโตตอบ [Data Type Settings]

(ในแท็บนี้ไมมีรายการใดใหตัง้คา)

แท็บ [Style]

การตั้งคา คําอธิบาย
Total Display Digits เลือกจํานวนตัวเลขสําหรับแสดงขอมูลการคํานวณตั้งแต 1 ถงึ 17 ตัว โดยคาที่กําหนดนี้จะตอง

ไมเกินจํานวนอักขระที่ตั้งคาใน [Item Name Characters] จํานวนตัวเลขจะนับรวมตัวเลขทีอ่ยูหลงั

จุดทศนิยมดวย

(ตัวอยาง เมื่อ Total Display Digits คือ “5” และ Decimal Places คือ “2”)

Decimal Places ตัง้คาจํานวนตัวเลขทีอ่ยูถัดจากจุดทศนิยมสําหรับแสดงขอมูลการคํานวณตัง้แต 0 ถึง 

[Total Display Digits]−1

ไมสามารถตั้งคานี้ไดหาก [Data Type] เปน [Hex]

Align Right/Align Left เลือกตําแหนงการแสดงขอมูลการคํานวณ

Zero Suppress หากเลอืกตัวเลือกนี้ จะไมแสดงเลขศูนยนําหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digits = 4)

Preview แสดงตัวอยางลักษณะที่เลือก

25 0025 

ไมแสดงเลขศูนยนําหนา เติมเลขศูนยเพื่อใหจํานวนตัวเลข
ท่ีแสดงครบตามที่กําหนดไว
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แท็บ [Alarm]

การตั้งคา คําอธิบาย
Alarm กําหนดวาจะแสดงการแจงเตือน (เปลี่ยนสีของขอมูลการคํานวณเมื่อคาอยูนอกชวงการแจงเตือน)

หรือไม

Upper Limit/ Lower Limit เลือกคาขีดจํากัดบนและคาขีดจํากัดลางของชวงการแจงเตือน

Numeral Value Color เลือกสีคาตัวเลขเมื่อมีการแสดงการแจงเตือน

Background Color เลือกสีพื้นหลงัเมื่อมีการแสดงการแจงเตือน

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Numeral Value Color] และ [Background Color] สําหรับการแจงเตอืนใหแตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนติหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาส ี ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 

Data Type Sign +/- Display Range

Dec เลือก −2147483648 ถึง 2147483647

ไมเลือก 0 ถึง 4294967295

Hex - 0 ถึง FFFFFFFF(h)

BCD - 0 ถึง 99999999

Float เลือก (ตายตัว) − 9.9e 16 ถึง 9.9e16
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๑ Display/Save in CSV (Custom Settings)

การต้ังคา คําอธิบาย
Copy From Print Format เมื่อตัง้คารูปแบบการพิมพบนแท็บ [Print] ใหคัดลอกการตัง้คาจากแท็บ [Print] ใหใชคุณสมบตัินี้

เมื่อคณุตองการแสดงผล/บนัทึกขอมูลเปนรูปแบบ CSV โดยใชรูปแบบการพิมพ

แถวที่มีเสนขอบและคอลัมนทีม่ีเสนขอบจะไมถูกคัดลอก

Ro
w

Item Name (Horizontal) 
Rows

จํานวนแถวชื่อรายการสามารถมีไดตัง้แต 0 ถึง 3 แถว

ระบบจะแสดง “วนัที่” และ “เวลา” ในแถวแรกสุดของคอลมัน Date และ Time

Use Sampling Address 
as Item Name

หาก [Item Name (Horizontal) Rows] ไมใช “0” ใหเลือกวาจะแสดงตําแหนงสุมเก็บขอมลูเปน

ชื่อรายการของคอลมันขอมูลหรือไม หากเลอืกชองนี้ไว จะไมสามารถแกไขเซลลที่มีตําแหนงแสดง

อยูในพื้นที่แสดงตวัอยางได

Number of Data 
Display Rows

หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended

ของแทบ็ [Mode] ไว ใหตั้งคาจํานวนแถวขอมูลตัง้แต 1 จนถึงจํานวน [Number of Times]

ที่ตั้งคาไวในแท็บ [Mode]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ปรับจํานวนแถวแสดงขอมูลใหเทากับจํานวน [Number of Times]

Calculated Result 
Display Rows

จํานวนแถวการคํานวณสามารถมีไดตั้งแต 0 ถึง 4 แถว ในแถวการคํานวณ สามารถแสดงคาตางๆ

(ผลรวม, คาเฉลี่ย, คาสูงสดุ, คาต่ําสุด) ที่คํานวณมาจาก [Number of Times] ที่กําหนดไว

ËÁÒÂàËμØ

• แถวการคํานวณจะไมถูกสงออกไปดวย เมือ่บันทึกขอมลูลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมลู USB

(ไฟล CSV)

Item Name 
(Horizontal)/
Text Characters 

ตั้งคาจํานวนอักขระแสดงผลของแถวชื่อรายการ (แนวนอน) และแถวขอความดวยอักขระแบบไบตเดี่ยว

ตั้งแต 1 ถึง 20 อักขระ

เมื่อคณุดับเบลิคลิกทีเ่ซลลแถวชื่อรายการ/แถวขอความในพื้นที่แสดงตวัอยาง คุณสามารถปอนขอความ

ไดยาวไมเกินจํานวนอักขระทีต่ั้งคาไว

ตอ
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กา
รต

 ั  งค
 าค
อล

 ัมน
  Item Name (Vertical) 

Characters
กําหนดวาจะแสดงคอลัมนชื่อรายการหรือไม หากกําหนดใหแสดง ใหตั้งคาจํานวนอักขระของคอลัมน

ชื่อรายการดวยอักขระแบบไบตเดี่ยวตั้งแต 1 ถึง 20 อักขระ

เมื่อคณุดับเบลิคลิกทีเ่ซลลคอลัมนชื่อรายการในพื้นที่แสดงตัวอยาง คุณสามารถปอนขอความไดยาว

ไมเกินจํานวนอักขระทีต่ั้งคาไว

Data Display Columns แสดงจํานวนคอลมันขอมูล

การตั้งคารายละเอยีด เลือกและคลกิคอลัมน แถวการคํานวณ หรือแถวสวนหวัในพื้นทีแ่สดงตัวอยาง

กลองโตตอบสําหรับกําหนดการตั้งคารายละเอียดจะเปดขึ้น

“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Date Settings]” (หนา 24-65)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Time Settings]” (หนา 24-66)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Data Settings]” (หนา 24-67)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Text Settings]” (หนา 24-70)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Calculation Settings]” (หนา 24-71)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Item Name (Horizontal) Settings]” (หนา 24-73)

Add this Column แทรกคอลมันไวหนาคอลัมนซึง่เลือกไวในพื้นที่แสดงตัวอยาง เลือกระหวางคอลัมน [Date], [Time],

[Data] หรือ [Text] คุณสามารถปอนขอความที่ตองการลงในคอลัมน [Text] ไดโดยตรง

เมื่อแทรกคอลัมน [Data] ลงไป กลองโตตอบ [Select Display Data] จะเปดขึ้น และคุณสามารถเลอืก

คอลัมนขอมลู (ตําแหนง) ที่คุณตองการเพิ่ม

ËÁÒÂàËμØ

• แถว [Text] จะไมถูกสงออกไปเมือ่บันทึกขอมลูลงในการด CF/อุปกรณจัดเกบ็ขอมลู USB 

(ไฟล CSV) นอกจากนี้ แถว [Date] และ [Time] จะแสดงในตําแหนงตายตวัอยางละหนึ่งแถว

แมคุณจะตั้งคาไวหลายแถวก็ตาม

Copy this Column คัดลอกคอลมันซึ่งเลอืกไวในพื้นที่แสดงตวัอยาง

Paste this Column แทรกคอลมันที่คัดลอกไวขางหนาคอลัมนซึ่งเลือกไวในพืน้ทีแ่สดงตัวอยาง

Delete this Column ลบคอลัมนซึ่งเลอืกไวในพื้นที่แสดงตวัอยาง

Add this Row แทรกแถว [Text] ไวขางหนาแถวซึง่เลือกไวในพื้นทีแ่สดงตัวอยาง คุณสามารถปอนขอความที่ตองการ

ลงในแถว [Text] ไดโดยตรง

ËÁÒÂàËμØ

• แถว [Text] จะไมถูกสงออกไปเมือ่บันทึกขอมลูลงในการด CF/อุปกรณจัดเกบ็ขอมลู USB 

(ไฟล CSV)

• เมือ่ตั้งคาแถวการคํานวณหลายแถว คุณไมสามารถปอนแถว [Text] แทรกระหวางแถวการคํานวณ

สองแถวได

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

หากตองการเพิ่มหลายตําแหนง ใหลากเมาส
เลือกคอลัมนตางๆ ตอเน่ืองกัน
หากคุณคลิกท่ีคอลัมนเพื่อเพิ่มขณะกดปุม [Ctrl]
อยู คุณสามารถเลือกตําแหนงแยกตางหากได
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Copy this Row คัดลอกแถว [Text] ซึง่เลือกไวในพื้นที่แสดงตัวอยาง

Paste this Row แทรกแถว [Text] ทีค่ัดลอกไวขางหนาแถวซึง่เลือกไวในพื้นที่แสดงตัวอยาง

Delete this Row ลบแถว [Text] ซึง่เลือกไวในพื้นทีแ่สดงตัวอยาง

พืน้ที่แสดงตัวอยาง แสดงรายละเอียดตางๆ ทีใ่ชอยูดวยรูปแบบที่เลือกไว

หากทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended

ของแท็บ [Mode] ไว จะแสดงแถวขอมูลเพยีงแถวเดียวเทานั้น หากไมไดทําเครื่องหมายในชอง

[Overwrite old data after finishing the specified cycles] จํานวนแถวขอมูลจะมีจํานวนเทากับ 

[Number of Times] ที่กําหนดไว

เมื่อทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

เมื่อไมไดทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

การต้ังคา คําอธิบาย
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Date Settings]
เลือกคอลัมน Date ในพื้นที่แสดงตัวอยาง คลิก [Detail Settings] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

การตั้งคา คําอธิบาย
Column แสดงหมายเลขของคอลัมนทีเ่ลือก

Date Form เลือกรูปแบบการแสดงวนัที่ระหวาง [yy/mm/dd], [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] หรือ [mm/dd] 

"yy" หมายถึงตัวเลขสองหลักสุดทายของป และ "mm" และ "dd" หมายถึงเดอืนและวนัซึง่แสดง

ดวยเลขสองหลัก

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อบนัทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB (บันทึกเปนไฟล CSV) GP

จะใชรูปแบบ [yy/mm/dd] เสมอ โดยไมคํานึงถึงรูปแบบการแสดงผลที่เลือกไว

Text Color เลือกสีของขอความ

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Display Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนติหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาส ี ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Time Settings]
เลือกคอลัมน Time ในพื้นที่แสดงตัวอยางแลวคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

การตั้งคา คําอธิบาย
Column แสดงหมายเลขของคอลัมนทีเ่ลือก

Time Format เลือกรูปแบบการแสดงเวลาระหวาง [hh:mm], [hh:mm:ss] หรือ [hh:mm:ss.ms] “hh”, “mm” 

และ “ss” หมายถึงชั่วโมง นาที และวินาททีี่แสดงดวยตัวเลขสองหลกั “ms” หมายถึงมิลลิวินาที

โดยจะแสดงดวยตวัเลขสามหลัก

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อบนัทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมลู USB GP จะสงออกเปนไฟล CSV ในรูปแบบ

[hh:mm:ss] เสมอ (เมือ่ตั้งคาหนวยเวลาของรอบการสุมเกบ็ขอมูลเปน [milliseconds]

ไมวาคุณจะเลือกรูปแบบการแสดงผลแบบใดก็ตาม

Text Color เลือกสีของขอความ

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Display Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนติหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาส ี ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Data Settings]
เลือกคอลัมน Data ในพื้นที่แสดงตัวอยางแลวคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

แท็บ [Data Type]

การตั้งคา คําอธิบาย
Column แสดงหมายเลขของคอลัมนทีเ่ลือก

Address แสดงตําแหนงของคอลมันที่เลอืก

Specify Input/ Display Range กําหนดวาจะตั้งคาชวงการปอนขอมูลและชวงการแสดงผลหรอืไม หากเลือกชองนี้ รายการตั้งคา

ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËμØ

• การตั้งคาแตละรายการของ Input Range/Display Range จะเหมือนกับโหมด [Basic], 

[Data Type Settings] ในกลองโตตอบ [Data Settings]

“ ๒ กลองโตตอบ [Data Settings]” (หนา 24-77)

ตอ
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แท็บ [Style]

Data Type เลือกชนิดขอมูลระหวาง [Dec], [BCD], [Hex] หรือ [Float]

สามารถเลือก [Float] ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [Bit Length] เปน [32 Bit] ในแท็บ [Address] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อเลือก [BCD] ขอมูลทีสุ่มเก็บที่มอีักขระ A-F (เลขฐานสิบหก) ที่ไมใช BCD จะถูกแสดง/

บันทึกเปนไฟล CSV ดวย “----” (“-” หมายถึงจํานวนตัวเลข)

Sign +/- กําหนดวาจะใสเครื่องหมายลบในขอมูลหรือไม คุณสามารถตัง้คานี้ไดเฉพาะเมือ่ [Data Type] 

เปน [Dec] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• คานี้จะถูกกําหนดตายตัวเมื่อ [Data Type] เปน [Float]

การตั้งคา คําอธิบาย
Total Display Digits เลือกจํานวนตัวเลขสําหรับแสดงขอมูลตัง้แต 1 ถึง 17 ตัว โดยคาที่กําหนดนี้จะตองไมเกินจํานวน

อักขระที่ตั้งคาใน [Item Name (Vertical) Characters] จํานวนตัวเลขจะนับรวมตัวเลขที่อยูหลัง

จุดทศนิยมดวย

ตวัอยาง)

เมื่อ Total Display Digits เปน 5 และ Decimal Places เปน 2

Decimal Places ตัง้คาจํานวนตัวเลขทีแ่สดงตอจากจุดทศนิยมตั้งแต 0 ถึง [Total Display Digits]−1

ไมสามารถตั้งคานี้ไดหาก [Data Type] เปน [Hex]

Align Right/Align Left เลือกตําแหนงการแสดงขอมูล

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย
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แท็บ [Alarm]
การตั้งคาแท็บนี้เหมือนกับการตั้งคาแท็บ [Alarm] ในกลองโตตอบ [Data Settings] ที่แสดงขึ้นเมื่อคลิก 

[Data Type Settings] ในโหมด [Basic]

“ ๒ กลองโตตอบ [Data Settings]” (หนา 24-77)

Zero Suppress หากเลอืกตัวเลือกนี้ จะไมแสดงเลขศูนยนําหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digits = 4)

Preview แสดงตัวอยางลักษณะที่เลือก

Numeral Value Color ตัง้คาสีคาตวัเลข

Background Color เลือกสีพื้นหลงัของคาตัวเลข

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Numeral Value Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนติหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี  ๑ รายการสีที่มอียู” (หนา 9-34) 

Auto Clear เลือกวาจะลบคาที่ปอนไวกอนหนานี้หรือไมเมือ่แกไขขอมูลบนหนาจอ หากตั้งคาเปน [ON] 

GP จะลบคากอนหนานี้ออกเมื่อมกีารปอนคาใหม และแสดงเฉพาะคาใหมเทานั้น หากตั้งคาเปน 

[OFF] ขอมูลกอนหนาจะยังคงอยู และจะเพิ่มคาใหมตอจากตอนทายขอมลูกอนหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digit = 3)

การตั้งคา คําอธิบาย

25 0025 

ไมแสดงเลขศูนยนําหนา เติมเลขศูนยเพื่อใหจํานวนตัวเลข
ท่ีแสดงครบตามที่กําหนดไว

(àÁ×èÍμÑé§¤‹Òà»š¹ [ON])

123 4 

áμÐ

(àÁ×èÍμÑé§¤‹Òà»š¹ [OFF]) »‡Í¹ “4” ´ŒÇÂá»‡¹¤ÕÂ�

123 234 

áμÐ



คําแนะนําในการตั้งคา
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Text Settings]
เลือกคอลัมน Text ในพื้นที่แสดงตัวอยาง คลิก [Detail Settings] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

การตั้งคา คําอธิบาย
Column แสดงหมายเลขคอลัมนของขอความที่เลือก

Align Left แสดงขอความไวตายตัวเปนแบบจัดชิดซาย

Preview แสดงตัวอยางลักษณะของคอลัมนขอความที่เลอืก

Text Color เลือกสีของขอความ

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Display Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนติหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาส ี ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Calculation Settings]
เลือกเซลลการคํานวณในแถวการคํานวณหรือแถวขอมูลในพื้นที่แสดงตัวอยางแลวคลิก [Detail Settings]

กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

แท็บ [Data Type]

การตั้งคา คําอธิบาย
Row Number/Column แสดงหมายเลขแถว/หมายเลขคอลมันของแถวการคํานวณหรือเซลลการคํานวณที่เลือกไว

Calculated Data เลือกชนิดการคํานวณขอมูลระหวาง [Total], [Average], [Max] หรือ [Min]

แถวนี้จะแสดงคาที่คํานวณจากขอมูลของจํานวนครั้งที่กําหนดไว ที่จัดเก็บอยูใน GP

Data Type เลือกชนิดขอมูลระหวาง [Dec], [BCD], [Hex] หรือ [Float]

สามารถเลือก [Float] ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [Bit Length] เปน [32 Bit] ในแท็บ [Address] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อเลือก [BCD] ขอมูลทีสุ่มเก็บที่มอีักขระ A-F (เลขฐานสิบหก) ที่ไมใช BCD จะถูกแสดง/

บันทึกเปนไฟล CSV ดวย “----” (“-” หมายถึงจํานวนตัวเลข)

Sign +/- กําหนดวาจะใสเครื่องหมายลบในขอมูลหรือไม คุณสามารถตัง้คานี้ไดเฉพาะเมือ่ [Data Type] 

เปน [Dec] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• คานี้จะถูกกําหนดตายตัวเมื่อ [Data Type] เปน [Float]
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แท็บ [Style]

การต้ังคา คําอธิบาย
Total Display Digits เลือกจํานวนตวัเลขสําหรับแสดงขอมูลการคํานวณตัง้แต 1 ถึง 17 ตัว โดยคาที่กําหนดนี้จะตองไมเกิน

จํานวนอักขระที่ตัง้คาใน [Item Name (Horizontal)/Text Characters] จํานวนตัวเลขจะนับรวมตัวเลข

ทีอ่ยูหลังจุดทศนิยมดวย

(ตัวอยาง เมื่อ Total Display Digits คือ “5” และ Decimal Places คือ “2”)

Decimal Places ตัง้คาจํานวนตัวเลขที่อยูถดัจากจุดทศนิยมสําหรับแสดงขอมูลการคํานวณตั้งแต 0 ถึง 

[Total Display Digits]−1

ไมสามารถตัง้คานี้ไดหาก [Data Type] เปน [Hex]

Align Right/Align Left เลือกตําแหนงการแสดงขอมูลการคํานวณ

Zero Suppress หากเลือกตัวเลือกนี้ จะไมแสดงเลขศูนยนําหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digits = 4)

Preview แสดงตัวอยางลักษณะที่เลือก

Numeral Value Color ตัง้คาสีของขอมูลการคํานวณ

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังของขอมูลการคํานวณ

ตอ

25 0025 

ไมแสดงเลขศูนยนําหนา เติมเลขศูนยเพื่อใหจํานวนตัวเลข
ท่ีแสดงครบตามที่กําหนดไว
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แท็บ [Alarm]
การตั้งคาแท็บนี้เหมือนกับการตั้งคากลองโตตอบ [Calculation Settings] ที่แสดงขึน้เมื่อคลิก [Total Type Settings]

ในโหมด [Basic]

“ ๒ กลองโตตอบ [Calculation Settings]” (หนา 24-80)

๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Item Name (Horizontal) Settings]
เลือกแถว Item Name ในพื้นที่แสดงตัวอยาง คลิก [Detail Settings] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Numeral Value Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมน้ันขึ้นอยูกบัการตั้งคา [Color] ของยูนิตหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี  ๑ รายการสีที่มอียู” (หนา 9-34) 

การตั้งคา คําอธิบาย
Row Number แสดงหมายเลขแถวของแถว Item Name ที่เลอืก

Text Color เลือกสีของขอความ

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Display Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนติหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาส ี ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ Print
ตั้งคารูปแบบการพิมพขอมูลที่สุมเก็บจากเครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับ GP

ตอไปนี้คือคําแนะนําในการตั้งคา [Basic] สําหรับ [Custom Settings] 

โปรดดูที่ “ ๑ Print (Custom Settings)” (หนา 24-81) 

การตั้งคา คําอธิบาย
Print เลอืกวาจะพิมพขอมูลหรือไม เมื่อพิมพขอมูลที่สุมเก็บ โปรดตรวจดใูหแนใจวาไดเลือกตัวเลือกนี้ไว

และเลือกรูปแบบการพิมพ

“24.9.5 การพิมพ” (หนา 24-124)

Basic Settings/ 
Custom Settings

เลอืกโหมดการตั้งคาของรูปแบบการพิมพ

• Basic Settings
ใชรูปแบบที่กําหนดไวซึ่งชวยใหกําหนดการตั้งคาไดอยางงายดาย

• Custom Settings
ตั้งคารูปแบบที่ปรับแตงไดตามตองการ

Print Mode เลอืกระยะเวลาในการพิมพ

• Real-time Print
พิมพขอมูลทกุครั้งทีม่ีการสุมเก็บขอมูล

• Batch
พิมพขอมูลในแบบบลอ็ค คุณสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after

finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] เทานั้น

การพิมพจะเริ่มขึ้นโดยผาน [Print Control Word Address]

ตอ
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Pr
int

 M
od
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Print Control Word 
Address

เมือ่ตั้งคา [Print Mode] เปน [Batch] ใหเลอืกตําแหนงสําหรับควบคุมการเริ่มพิมพ เมื่อบติ 0 ของ

ตําแหนงที่กําหนดไวเปดขึ้น การพิมพจะเริ่มขึ้น

ระบบจะใชเวิรดตามลําดับสองเวริดเพื่อจัดเก็บตําแหนงเวริด ไดแก เวริดควบคุมและหมายเลขบล็อค

ใหเลือกหมายเลขบลอ็คและเริ่มพิมพ

Print Completion Bit 
Address

เมือ่ตั้งคา [Print Mode] เปน [Batch] ใหเลอืกตําแหนงทีจ่ะยืนยันวาการพิมพเสร็จสมบูรณแลว

กําหนดตําแหนงบติที่จะเปดขึ้นเมื่อพิมพขอมูลแตละบลอ็ค หลังจากยืนยันแลววาตําแหนงบตินี้เปดขึ้น

ใหพิมพขอมลูถัดไป

Date กําหนดวาจะพมิพวันที่หรือไม และเลอืกรูปแบบวันทีร่ะหวาง [yy/mm/dd], [mm/dd/yy], 

[dd/mm/yy] หรือ [mm/dd] “yy” หมายถึงตัวเลขสองหลักสุดทายของป และ “mm” และ “dd”

หมายถงึเดือนและวนัซึ่งแสดงดวยเลขสองหลัก

Time กําหนดวาจะพมิพเวลาหรือไม และเลอืกรูปแบบเวลาระหวาง [hh:mm], [hh:mm:ss] หรือ

[hh:mm:ss.ms] “hh”, “mm” และ “ss” หมายถึงชั่วโมง นาที และวินาททีี่แสดงดวยตวัเลขสองหลัก 

"ms" หมายถึงมิลลิวนิาทีโดยจะแสดงดวยตวัเลขสามหลัก

Number of Text Rows หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของ

แท็บ [Mode] ไว ใหกําหนดจํานวนอกัขระที่จะแสดงในเซลล

Item Name (Horizontal) 
Characters

หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended

ของแท็บ [Mode] ไว ใหกําหนดวาจะพิมพแถว Item Name หรือไม หากตองการพิมพ

ชื่อบล็อคสามารถมีอักขระไดตัง้แต 1 ถึง 20 ตัว (อักขระแบบไบตเดี่ยว)

สําหรับคอลมัน Date และ Time ชื่อรายการจะพิมพออกมาเปนวันทีแ่ละเวลา สําหรับคอลมัน Data

จะพิมพตําแหนงออกมา

Item Name (Vertical) 
Characters

เลอืกวาจะพิมพคอลัมน Item Name หรือไม

Data Display คลิก [Data Type Settings] เพื่อเปดกลองโตตอบ [Data Settings] คุณสามารถตัง้คาชนิดขอมูล,

ชวงการปอนขอมูล, จํานวนตัวเลขที่แสดงได

“ ๒ กลองโตตอบ [Data Settings]” (หนา 24-77)

Total หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended

ของแท็บ [Mode] ไว ใหกําหนดวาจะพิมพแถว Total หรือไม คลิกที่ [Data Type Settings]

และเปดกลองโตตอบ [Calculation Settings] คุณสามารถตัง้คาจํานวนตัวเลขที่แสดงของแถว Totals

ไดตามตองการ

“ ๒ กลองโตตอบ [Calculation Settings]” (หนา 24-80)

Ruled Line เลอืกวาจะพิมพเสนบรรทัดหรือไม

Preview เปดหนาจอตัวอยางงานพิมพเพื่อยืนยันภาพที่พิมพ

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย
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พืน้ที่แสดงตัวอยาง แสดงรายละเอียดตางๆ ที่ใชอยูดวยรูปแบบการพิมพที่เลือกไว

หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของ

แท็บ [Mode] ไว จะแสดงแถวขอมูลเพียงแถวเดียวเทานั้น หากไมไดเลอืก จํานวนแถวขอมูลจะมจํีานวน

เทากับ [Number of Times]

เมือ่ทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

เมือ่ไมไดทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

การตั้งคา คําอธิบาย
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๒ กลองโตตอบ [Data Settings]
แท็บ [Data Type]

การต้ังคา คําอธิบาย
Specify Input/ 
Display Range

กําหนดวาจะตั้งคาชวงการปอนขอมูลและชวงการแสดงผลของขอมลูหรือไม หากเลือกชองนี้

รายการตั้งคาตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

Data Type เลือกชนิดขอมูลระหวาง [Dec], [BCD], [Hex] หรือ [Float]

สามารถเลือก [Float] ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [Bit Length] เปน [32 Bit] ในแท็บ [Address] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อเลือก [BCD] ขอมูลทีสุ่มเก็บที่มอีักขระ A-F (เลขฐานสิบหก) ที่ไมใช BCD จะถูกแสดง/

บันทึกเปนไฟล CSV ดวย “----” (“-” หมายถึงจํานวนตัวเลข)

Sign +/- กําหนดวาจะใสเครื่องหมายลบในขอมูลหรือไม คุณสามารถตัง้คานี้ไดเฉพาะเมือ่ [Data Type] 

เปน [Dec] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• คานี้จะถูกกําหนดตายตัวเมื่อ [Data Type] เปน [Float]

ตอ
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Input Sign หากเลอืกชอง [Specify Input/Display Range] ไวและ [Data Type] เปน [Dec] ใหเลือกวาจะจัดการ

จํานวนลบหรือไม

• None
เฉพาะขอมูลตวัเลขที่เปนจํานวนบวกเทานั้น

• 2's Complement
จํานวนลบจะถูกจัดการดวย 2’s complement

• MSB Sign
จํานวนลบจะถูกจัดการดวยเครื่องหมาย MSB (บิตสูงสุด)

Bit Length หากเลอืกชอง [Specify Input/Display Range] ไวและตั้งคา [Data Length] เปน [16 Bit] บน

แท็บ [Address] ใหตัง้คาความยาวบติของหนึ่งเวริดดวยคาตั้งแต 1 ถึง 16

Min. Value/
Max. Value

หากเลอืกชอง [Specify Input/Display Range] ไว ใหตั้งคาชวงการปอนขอมูล [Data Type] และ

[Input Sign] แตละคาจะมีชวงการปอนขอมูลแตกตางกัน

หากเลอืกชอง [Specify Input/Display Range] ไว Value/Max. [Display Range] จะปรากฏขึ้น

Di
sp

lay
 R
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ge

Display Sign +/- หากเลอืกชอง [Specify Input/Display Range] ไวและตั้งคา [Data Type] เปน [Dec] ใหเลือกวา

จะใสสัญลักษณเพื่อแสดงขอมูลหรือไม คานี้จะถูกกําหนดตายตัวเมื่อ [Data Type] เปน [Float]

Round Off กําหนดวาจะปดเศษสวนเปนจํานวนเตม็เมือ่แปลงคาที่ปอนใหอยูในชวงการแสดงผลหรือไม

เศษสวนจะถูกตดัออกหากไมไดเลือกการปดเศษสวนเปนจํานวนเตม็ไว

Min. Value/
Max. Value

หากเลอืก [Specify an Input/Display Range] ใหเลอืกคาต่ําสุด/คาสูงสุดของชวงการแสดงผล

ชวงการตั้งคาจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับ [Data Type] และตั้งคา [Display Sign +/−] ไวหรือไม

การต้ังคา คําอธิบาย

Bit Length Data Type Input Sign Input Range

16 Bit Dec None 0 ถึง 65535

2's Complement −32768 ถึง 32767

MSB Sign −32767 ถึง 32767

Hex - 0 ถึง FFFF(h)

BCD - 0 ถึง 9999

32 bit Dec None 0 ถึง 4294967295

2's Complement −2147483648 ถึง 2147483647

MSB Sign −2147483647 ถึง 2147483647

Hex - 0 ถึง FFFFFFFF(h)

BCD - 0 ถึง 99999999

Float - − 9.9e 16 ถึง 9.9e16

Bit Length Data Type Display Sign +/- Display Range

16 Bit Dec เลือก −32768 ถึง 32767

ไมเลือก 0 ถึง 65535

Hex - 0 ถึง FFFF(h)

BCD - 0 ถึง 9999

32 bit Dec เลือก −2147483648 ถึง 2147483647

ไมเลือก 0 ถึง 4294967295

Hex - 0 ถึง FFFFFFFF(h)

BCD - 0 ถึง 99999999

Float เลือก (ตายตัว) − 9.9e 16 ถึง 9.9e16
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แท็บ [Style]

การตั้งคา คําอธิบาย
Total Display Digits เลือกจํานวนตัวเลขสําหรับแสดงขอมูลตัง้แต 1 ถึง 17 ตัว โดยคาที่กําหนดนี้จะตองไมเกินจํานวน

อักขระที่ตั้งคาใน [Characters] หรือ [Item Name (Horizontal) Characters] จํานวนตัวเลขจะนับรวม

ตวัเลขที่อยูหลังจุดทศนิยมดวย

(ตัวอยาง เมื่อ Total Display Digits คือ "5" และ Decimal Places คือ "2")

Decimal Places ตัง้คาจํานวนตัวเลขทีแ่สดงตอจากจุดทศนิยมตั้งแต 0 ถึง [Total Display Digits]−1

ไมสามารถตั้งคานี้ไดหาก [Data Type] เปน [Hex]

Align Right/Align Left เลือกตําแหนงการแสดงขอมูล

Zero Suppress หากเลอืกตัวเลือกนี้ จะไมแสดงเลขศูนยนําหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digits = 4)

Preview แสดงตัวอยางลักษณะที่เลือก

25 0025 

ไมแสดงเลขศูนยนําหนา เติมเลขศูนยเพื่อใหจํานวนตัวเลข
ท่ีแสดงครบตามที่กําหนดไว



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-80

๒ กลองโตตอบ [Calculation Settings]
เมื่อตองการแสดงแถวทั้งหมด ใหคลิก [Data Type Settings] กลองโตตอบ [Calculation Settings] จะปรากฏขึ้น

แท็บ [Data Type]

ชนิดขอมูลของแถว [Total] จะเปนไปตามการตั้งคาในกลองโตตอบ [Data Settings]

(ในแท็บนี้ไมมีรายการใดใหตั้งคา)

แท็บ [Style]

การตั้งคา คําอธิบาย
Total Display Digits เลือกจํานวนตัวเลขสําหรับแสดงขอมูลการคํานวณตั้งแต 1 ถงึ 17 ตัว โดยคาที่กําหนดนี้จะตองไมเกิน

จํานวนอกัขระที่ตัง้คาใน [Item Name (Horizontal) Characters] จํานวนตัวเลขจะนับรวมตวัเลขที่อยู

หลังจุดทศนิยมดวย

ตวัอยาง)

เมื่อ Total Display Digits เปน 5 และ Decimal Places เปน 2

Decimal Places ตัง้คาจํานวนตัวเลขทีอ่ยูถัดจากจุดทศนิยมสําหรับแสดงขอมูลการคํานวณตัง้แต 0 ถึง 

[Total Display Digits]−1

ไมสามารถตั้งคานี้ไดหาก [Data Type] เปน [Hex]

Align Right/Align Left เลือกตําแหนงการแสดงขอมูลการคํานวณ

Zero Suppress หากเลอืกตัวเลือกนี้ จะไมแสดงเลขศูนยนําหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digits = 4)

Preview แสดงตัวอยางลักษณะที่เลือก

25 0025 

ไมแสดงเลขศูนยนําหนา เติมเลขศูนยเพื่อใหจํานวนตัวเลข
ท่ีแสดงครบตามที่กําหนดไว
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๑ Print (Custom Settings)

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Mode เลอืกระยะเวลาในการพิมพ

• Real-time Print
พิมพขอมูลทุกครั้งที่มกีารสุมเก็บขอมูล

• Batch
พิมพขอมูลในแบบบลอ็ค คุณสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อไมไดเลอืกชอง [Overwrite old data 

after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] เทานั้น

การพิมพจะเริ่มขึ้นโดยผาน [Print Control Word Address]

Print Control Word 
Address

เมือ่ตั้งคา [Print Mode] เปน [Batch] ใหเลอืกตําแหนงสําหรับควบคุมการพิมพ เมื่อบิต 0 ของตําแหนง

ที่กําหนดไวเปดขึน้ การพิมพจะเริ่มขึ้น

ระบบจะใชเวิรดตามลําดับสองเวริดเพื่อจัดเก็บตําแหนงเวริด ไดแก เวริดควบคุมและหมายเลขบล็อค 

ใหเลือกหมายเลขบลอ็คและเริ่มพิมพ

Print Completion Bit 
Address

เมือ่ตั้งคา [Print Mode] เปน [Batch] ใหเลอืกตําแหนงทีจ่ะยืนยันวาการพิมพเสร็จสมบูรณแลว

กําหนดตําแหนงบติที่จะเปดขึ้นเมื่อพิมพขอมลูแตละบลอ็ค หลังจากยืนยันแลววาตําแหนงบตินี้เปดขึ้น

ใหพิมพขอมลูถัดไป

Copy from Display/ 
CSV Format

เมือ่ตั้งคารูปแบบบนแท็บ [Display/Save in CSV] ใหคัดลอกการตั้งคาจากแท็บ [Display/Save in

CSV] ใหใชคุณสมบัตินี้เมื่อคุณตองการพิมพขอมูลโดยใชรูปแบบการแสดงผล/บันทึกเปน CSV

ËÁÒÂàËμØ

• ชื่อรายการ (แนวนอน) / ชื่อบล็อค (แนวตัง้) ของรูปแบบ Display/Save in CSV จะถูกจัดการ

เหมือนกับแถว Text / คอลัมน Text ในการตั้งคาการพิมพ

ตอ
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μÓáË¹‹§àÇÔÃ�´¤Çº¤ØÁ

+1

ºÔμ 0

àÃÔèÁ¾ÔÁ¾�àÁ×èÍºÔμ¹Õéà»�´



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-82

Data Display Columns แสดงจํานวนคอลมันขอมูล

Row/Column คุณสามารถตั้งคารายการตอไปนี้ได ก็ตอเมื่อไมไดเลอืกชอง [Overwrite old data after finishing 

the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] 

Add an item-name line 
to the top

กําหนดวาจะเพิ่มแถวขอความไวที่ดานบนสุดของแถวขอมลูหรือไม ตําแหนงสุมเก็บขอมูลจะแสดง

เปนชื่อรายการของคอลัมน Data ในพื้นที่สําหรับแกไข ไมสามารถแกไขเซลลที่แสดงตําแหนงได

Number of Data 
Display Rows

ตั้งคาจํานวนแถวขอมลูที่จะพิมพตัง้แต 1 จนถึง [Number of Times] ที่ตั้งคาไวในแทบ็ [Mode]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ปรับจํานวนแถวแสดงขอมูลใหเทากับจํานวน [Number of Times]

Calculated Result 
Display Rows

จํานวนแถวการคํานวณสามารถมีไดตั้งแต 0 ถึง 4 แถว ในแถวการคํานวณ สามารถแสดงคาตางๆ

(ผลรวม, คาเฉลี่ย, คาสูงสุด, คาต่ําสุด) ที่คํานวณมาจาก [Number of Times] ที่กําหนดไว

Data Display Columns แสดงจํานวนคอลมันขอมูล

Left Margin สามารถกําหนดระยะขอบซายเมื่อทําการพิมพดวยอักขระแบบไบตเดี่ยวไดตั้งแต 0 ถึง 80 อกัขระ

การตั้งคารายละเอยีด เปดกลองโตตอบเพื่อกําหนดการตั้งคารายละเอยีดสําหรับคอลัมนหรอืแถวการคํานวณซึง่เลือกไว

ในพื้นที่แสดงตัวอยาง

“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Date Settings]” (หนา 24-85)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Time Settings]” (หนา 24-85)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Data Settings]” (หนา 24-86)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Text Settings]” (หนา 24-88)
“ ๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Calculation Settings]” (หนา 24-89)

Header/Footer เปดกลองโตตอบ [Edit Header]/[Edit Footer] ปอนขอความที่คุณตองการพิมพเปนสวนหัว/สวนทาย

จํานวนอักขระที่สามารถปอนไดคือ 160 อักขระ/บรรทัด x 40 บรรทดั

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• เมื่อทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data when designated block count finishes] ใน  Action ไว
จะไมมีการพิมพแมวาจะตั้งคา Header/Footer ไวก็ตาม โดยจะพมิพเฉพาะแถวขอมูลเทานั้น

Preview เปดหนาจอตัวอยางงานพิมพเพื่อยืนยันภาพที่พิมพ

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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Add this Column แทรกคอลมันไวหนาคอลัมนซึง่เลือกไวในพื้นทีแ่สดงตัวอยาง โดยเลือกระหวางคอลัมน [Date], [Time],

[Data], [Text] หรือ [Ruled Line] คุณสามารถปอนขอความที่ตองการลงในแตละเซลลของคอลัมน

[Text] ที่แทรกไวไดโดยตรง

เมือ่เพิ่มคอลมัน [Data] ลงไป กลองโตตอบ [Select Print Data] จะเปดขึน้ คณุสามารถเลือกคอลมัน

ขอมูล (ตําแหนง) ที่คุณตองการเพิ่ม

Copy this Column คัดลอกคอลัมนซึ่งเลอืกไวในพื้นที่แสดงตวัอยาง

Paste this Column แทรกคอลมันที่คัดลอกไวขางหนาคอลัมนซึ่งเลือกไวในพื้นทีแ่สดงตัวอยาง

Delete this Column ลบคอลัมนซึ่งเลอืกไวในพื้นที่แสดงตวัอยาง

Add this Row แทรกแถว [Text] หรือ [Ruled Line] ไวขางหนาแถวซึง่เลือกไวในพื้นที่แสดงตัวอยาง

คุณสามารถปอนขอความที่ตองการลงในแตละเซลลของแถว [Text] ที่แทรกไวไดโดยตรง

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อตั้งคาแถวการคํานวณหลายแถว คุณไมสามารถปอนแถว [Text] แทรกระหวางแถวการคํานวณ

สองแถวได

Copy this Row คัดลอกแถว [Text] หรือ [Ruled Line] ซึ่งเลอืกไวในพื้นที่แสดงตวัอยาง

Paste this Row แทรกแถวที่คัดลอกไวขางหนาแถวซึง่เลือกไวในพื้นที่แสดงตัวอยาง

Delete this Row ลบแถว [Text] หรือ [Ruled Line] ซึ่งเลอืกไวในพื้นที่แสดงตวัอยาง

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

หากตองการเพิ่มหลายตําแหนง ใหลากเมาส
เลือกคอลัมนตางๆ ตอเน่ืองกัน
หากคุณคลิกท่ีคอลัมนเพื่อเพิ่มขณะกดปุม [Ctrl]
อยู คุณสามารถเลือกตําแหนงแยกตางหากได
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พืน้ที่แสดงตัวอยาง แสดงรายละเอียดตางๆ ที่ใชอยูดวยรูปแบบที่เลอืกไว

หากทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่

Extended ของแท็บ [Mode] ไว จะแสดงแถวขอมูลเพียงแถวเดียวเทานั้น หากไมไดทําเครื่องหมาย

ในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] จํานวนแถวขอมูลจะมีจํานวนเทากับ

[Number of Times] ที่กําหนดไว

เมือ่ทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

เมือ่ไมไดทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

การต้ังคา คําอธิบาย
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Date Settings]
เลือกคอลัมน Date แลวคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Time Settings]
เลือกคอลัมน Date แลวคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

การตั้งคา คําอธิบาย
Column แสดงหมายเลขของคอลัมนทีเ่ลือก

Date Form เลือกรูปแบบการแสดงวนัที่ระหวาง [yy/mm/dd], [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] หรือ [mm/dd] 

“yy” หมายถึงตัวเลขสองหลักสุดทายของป และ “mm” และ “dd” หมายถึงเดือนและวัน

ซึง่แสดงดวยเลขสองหลัก

Display Characters ตัง้คาจํานวนอักขระแบบไบตเดี่ยวที่จะแสดงในเซลลของคอลมัน Date ระหวาง 1 ถึง 20 อักขระ

การตั้งคา คําอธิบาย
Column แสดงหมายเลขของคอลัมนทีเ่ลือก

Time Format เลือกรูปแบบการแสดงเวลาระหวาง [hh:mm], [hh:mm:ss] หรือ [hh:mm:ss.ms] “hh”, “mm” 

และ “ss” หมายถึงชั่วโมง นาที และวินาททีี่แสดงดวยตัวเลขสองหลกั “ms” หมายถึงมิลลิวินาที

โดยจะแสดงดวยตวัเลขสามหลัก

Display Characters ตัง้คาจํานวนอักขระแบบไบตเดี่ยวที่จะแสดงในเซลลของคอลมัน Time ระหวาง 1 ถึง 20 อักขระ
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Data Settings]
เลือกคอลัมน Data ในพื้นที่แสดงตัวอยางแลวคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

แท็บ [Data Type]

การตั้งคา คําอธิบาย
Column แสดงหมายเลขของคอลัมนทีเ่ลือก

Address แสดงตําแหนงของคอลมันที่เลอืก

Specify Input/ Display Range กําหนดวาจะตั้งคาชวงการปอนขอมูลและชวงการแสดงผลหรอืไม หากเลือกชองนี้

รายการตั้งคาตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËμØ

• การตั้งคาแตละรายการของ Input Range/Display Range จะเหมือนกับโหมด [Basic], 

[Data Type Settings] ในกลองโตตอบ [Data Settings]

“ ๒ กลองโตตอบ [Data Settings]” (หนา 24-77)

ตอ
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แท็บ [Style]

Data Type เลือกชนิดขอมูลระหวาง [Dec], [BCD], [Hex] หรือ [Float]

สามารถเลือก [Float] ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [Bit Length] เปน [32 Bit] ในแท็บ [Address] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อเลือก [BCD] ขอมูลทีสุ่มเก็บที่มอีักขระ A-F (เลขฐานสิบหก) ที่ไมใช BCD จะถูกแสดง/

บันทึกเปนไฟล CSV ดวย “----” (“-” หมายถึงจํานวนตัวเลข)

Sign +/- กําหนดวาจะใสเครื่องหมายลบในขอมูลหรือไม คุณสามารถตัง้คานี้ไดเฉพาะเมือ่ [Data Type] เปน

[Dec] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• คานี้จะถูกกําหนดตายตัวเมื่อ [Data Type] เปน [Float]

การตั้งคา คําอธิบาย
Total Display Digits เลือกจํานวนตัวเลขสําหรับแสดงขอมูลตัง้แต 1 ถึง 17 ตัว โดยคาที่กําหนดนี้จะตองไมเกินจํานวน

อักขระที่ตั้งคาใน [Display Characters] จํานวนตัวเลขจะนับรวมตัวเลขที่อยูหลังจุดทศนิยมดวย

(ตัวอยาง เมื่อ Total Display Digits คือ “5” และ Decimal Places คือ “2”)

Decimal Places ตัง้คาจํานวนตัวเลขทีแ่สดงตอจากจุดทศนิยมตั้งแต 0 ถึง [Total Display Digits]−1

ไมสามารถตั้งคานี้ไดหาก [Data Type] เปน [Hex]

Align Right/Align Left เลือกตําแหนงการแสดงขอมูล

ตอ

การตั้งคา คําอธิบาย
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Text Settings]
หากคุณเพิ่มคอลัมน [Text] ใหเลือกคอลัมนแลวคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

Zero Suppress หากเลอืกตัวเลือกนี้ จะไมแสดงเลขศูนยนําหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digits = 4)

Preview แสดงตัวอยางลักษณะที่เลือก

Display Characters ตัง้คาจํานวนอักขระแบบไบตเดี่ยวที่จะแสดงในเซลลของคอลมัน Data ระหวาง 1 ถึง 20 อักขระ

การตั้งคา คําอธิบาย
Column แสดงหมายเลขของคอลัมนทีเ่ลือก

Display Characters ตัง้คาจํานวนอักขระแบบไบตเดี่ยวที่จะแสดงในเซลลของคอลมัน [Text] ระหวาง 1 ถึง 20 อักขระ

Align Left กําหนดการแสดงขอความไวตายตวัเปนแบบจัดชิดซาย

Preview แสดงตัวอยางลักษณะของคอลัมน Text ที่เลือก

การตั้งคา คําอธิบาย

25 0025 

ไมแสดงเลขศูนยนําหนา เติมเลขศูนยเพื่อใหจํานวนตัวเลข
ท่ีแสดงครบตามที่กําหนดไว
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๒ การต้ังคารายละเอียด - กลองโตตอบ [Calculation Settings]
หาก [Number of Calculation Display Rows] ใน [Block Print] ไมใช Åg0Åh ใหเลือกเซลลการคํานวณของ
คอลัมน Data หรือแถว Calculation แลวคลิก [Detail Settings] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึน้

แท็บ [Data Type]

การตั้งคา คําอธิบาย
Row Number แสดงหมายเลขของแถวที่เลอืก

Calculated Data เลือกชนิดการคํานวณขอมูลระหวาง [Total], [Average], [Max] หรือ [Min]

Data Type เลือกชนิดขอมูลระหวาง [Dec], [BCD], [Hex] หรือ [Float]

สามารถเลือก [Float] ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [Bit Length] เปน [32 Bit] ในแท็บ [Address] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อเลือก [BCD] ขอมูลทีสุ่มเก็บที่มอีักขระ A-F (เลขฐานสิบหก) ที่ไมใช BCD จะถูกแสดง/

บันทึกเปนไฟล CSV ดวย “----” (“-” หมายถึงจํานวนตัวเลข)

Sign +/- กําหนดวาจะใสเครื่องหมายลบในขอมูลหรือไม คุณสามารถตัง้คานี้ไดเฉพาะเมือ่ [Data Type] เปน 

[Dec] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• คานี้จะถูกกําหนดตายตัวเมื่อ [Data Type] เปน [Float]
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แท็บ [Style]

การตั้งคา คําอธิบาย
Total Display Digits เลือกจํานวนตัวเลขสําหรับแสดงขอมูลการคํานวณตั้งแต 1 ถงึ 17 ตัว โดยคาที่กําหนดนี้จะตอง

ไมเกินจํานวนอักขระที่กําหนดไวใน [Display Characters] ของแท็บ [Style Type] จํานวนตัวเลข

จะนับรวมตัวเลขที่อยูหลังจุดทศนิยมดวย

ตวัอยาง)

เมื่อ Total Display Digits เปน 5 และ Decimal Places เปน 2

Decimal Places ตัง้คาจํานวนตัวเลขทีอ่ยูถัดจากจุดทศนิยมสําหรับแสดงขอมูลการคํานวณตัง้แต 0 ถึง 

[Total Display Digits]−1

ไมสามารถตั้งคานี้ไดหาก [Data Type] เปน [Hex]

Align Right/Align Left เลือกตําแหนงการแสดงขอมูลการคํานวณ

Zero Suppress หากเลอืกตัวเลือกนี้ จะไมแสดงเลขศูนยนําหนา

(ตัวอยาง Number of Display Digits = 4)

Preview แสดงตัวอยางลักษณะที่เลือก

25 0025 

ไมแสดงเลขศูนยนําหนา เติมเลขศูนยเพื่อใหจํานวนตัวเลข
ท่ีแสดงครบตามที่กําหนดไว
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๑ Write Data
เลือกการตั้งคาสําหรับการเขียนขอมูลที่สุมเก็บไปยังอุปกรณภายในของ GP สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับฟงกชันนี้

โปรดดูที่

“24.9.6 การเขียนขอมูลลงในอุปกรณภายใน” (หนา 24-130)

การต้ังคา คําอธิบาย

Sa
mp

led
 D

ata

Write เลือกวาจะเขยีนขอมลูที่สุมเก็บซึ่งจัดเก็บไวในหนวยความจําสํารองขอมูล (หรือ DRAM) ลงใน

อุปกรณภายในของ GP หรือไม

Write Triggered Bit 
Address

กําหนดตําแหนงสําหรับควบคุมการเขียนขอมูลลงในตําแหนงอุปกรณภายใน เมื่อตําแหนงบตินี้เปดขึ้น

ขอมูลทีสุ่มเกบ็จะถูกสงไปยังอุปกรณภายใน

Specify Write-To 
Block Number

หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended

ของแท็บ [Mode] ไว ใหกําหนดวาจะตั้งคาหมายเลขบล็อคเพื่อเขียนขอมูลลงในอุปกรณภายในหรือไม

Block Number 
Storage Word
Address

เมื่อเลือกชอง [Specify Write-To Block Number] ไว ใหตั้งคาตําแหนงเวริดสําหรับจัดเก็บหมายเลข

บล็อค ขอมูลที่จัดเก็บไวในบล็อคของตําแหนงนี้จะถูกสงออกไปยังอุปกรณภายใน

หากไมไดระบหุมายเลขบล็อค จะสงขอมูลจากหมายเลขบล็อค “0” ออกไปแทน

Save-In Internal 
Device Word 
Address

เลือกตําแหนงอุปกรณภายในที่จะเก็บขอมูล ขอมูลทีสุ่มเกบ็จะถูกจัดเก็บโดยเริ่มตนจากตําแหนงนี้

“ ๒ โครงสรางของขอมลูที่สุมเก็บซ่ึงจัดเก็บไวในอุปกรณภายใน” (หนา 24-131)

Write Completion Bit 
Address

กําหนดวาตองการยืนยันหรือไมวาการเขียนขอมูลลงในอุปกรณภายในเสร็จสมบูรณแลว

หากคุณตองการยืนยัน ใหตัง้คาตําแหนงบติ เมือ่เขียนขอมูลเสร็จแลว บิตนี้จะเปดขึ้น

ËÁÒÂàËμØ

• บิตนี้จะไมปดโดยอัตโนมตัิ หลังจากตรวจดูจนแนใจวาการเขยีนขอมลูเสร็จแลว โปรดปดบิตนี้

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-92

Sa
mp

led
 D

ata Include Number of 
Cycles

กําหนดวาจะสงจํานวนขอมลูที่สุมเก็บมาไปยังอุปกรณภายในพรอมกับขอมูลหรือไม

Ca
lcu

lat
ed

 D
ata

Write เลือกวาจะอานคาผลรวมของแตละคอลัมนขอมลูที่ตั้งคาบนแท็บ [Display/Save in CSV] ลงใน

อุปกรณภายในหรือไม

Write Triggered Bit 
Address

ตั้งคาตําแหนงที่ใชควบคุมการเขยีนขอมลูการคํานวณลงในอุปกรณภายใน เมือ่ตําแหนงบตินี้เปด

คาการคํานวณสําหรับแตละคอลมันขอมูลซึง่ตั้งคาอยูบนแท็บ [Display/Save in CSV] จะถูกเขียน

ลงในอุปกรณภายใน

Specify Write-To 
Block Number

หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของแท็บ

[Mode] ไว ใหกําหนดวาจะตั้งคาหมายเลขบล็อคเพื่อเขียนขอมูลลงในอุปกรณภายในหรือไม

Block Number 
Storage Word
Address

เมื่อเลือกชอง [Specify Write-To Block Number] ไว ใหตั้งคาตําแหนงเวริดสําหรับจัดเก็บหมายเลข

บล็อค ขอมูลผลรวมที่จัดเก็บไวในบล็อคของตําแหนงนี้จะถูกสงออกไปยังอุปกรณภายใน

หากไมไดระบหุมายเลขบล็อค จะสงขอมูลผลรวมจากหมายเลขบล็อค [0] ออกไปแทน

Save-In Internal 
Device Word 
Address

เลือกตําแหนงอุปกรณภายในที่จะเก็บขอมูลผลรวม ขอมูลการคํานวณจะถูกจัดเกบ็โดยเริ่มตนจาก

ตําแหนงนี้

“ ๒ โครงสรางของขอมลูที่สุมเก็บซ่ึงจัดเก็บไวในอุปกรณภายใน” (หนา 24-131)

Write Completion Bit 
Address

กําหนดวาตองการยืนยันหรือไมวาการเขียนขอมูลการคํานวณลงในอุปกรณภายในเสร็จสมบูรณแลว

หากคุณตองการยืนยัน ใหตัง้คาตําแหนงบติ เมือ่เขียนขอมูลเสร็จแลว บิตนี้จะเปดขึ้น

ËÁÒÂàËμØ

• บิตนี้จะไมปดโดยอัตโนมตัิ หลังจากตรวจดูจนแนใจวาการเขยีนขอมลูเสร็จแลว โปรดปดบิตนี้

การต้ังคา คําอธิบาย
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24.8.2 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ
แสดงขอมูลของกลุมการสุมเก็บขอมูลดวยรูปแบบการแสดงผลที่ตั้งคาไวใน Common - [Sampling] บนหนาจอ GP 

ในหนึ่งหนาจอสามารถวางรายการขอมูลไดหน่ึงรายการ

การตั้งคา คําอธิบาย
Part ID พารทที่นํามาวางจะไดรับการกําหนดหมายเลข ID

เลข ID ของพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ: SD_∗∗∗∗ (เลข 4 หลัก)

สวนที่เปนตัวอักษรจะถูกกําหนดไวตายตัว สวนที่เปนตัวเลขสามารถแกไขคาไดตัง้แต 0000 ถึง 9999

Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ
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๑ การตั้งคา Basic 

การตั้งคา คําอธิบาย
Sampling Group ตั้งคาหมายเลขกลุมการสุมเก็บขอมูลที่คุณตองการแสดงบนหนาจอจากกลุมการสุมเก็บขอมูลตางๆ

ที่สรางขึ้นใน [Common] - [Sampling]

Block Specify Range Address เมือ่กลุมการสุมเก็บขอมลูที่กําหนดมีจํานวนหลายบลอ็ค ตําแหนงนี้จะกําหนดวาจะแสดงขอมลู

ของบลอ็คใด

คุณสามารถเปลี่ยนขอมูลทีแ่สดงไดโดยเปลี่ยนหมายเลขบล็อคซึ่งจัดเก็บไวที่นี่

ËÁÒÂàËμØ

• หากระบหุมายเลขบล็อคที่ไมมีอยู ขอมูลจะไมปรากฏขึ้น

• หากทําเครื่องหมายในชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่

Extended ของแทบ็ [Mode] ไว ตําแหนงนี้จะใชงานไมได

Display Lines ตั้งคาจํานวนแถวทีจ่ะแสดงบนหนาจอตัง้แต 1 ถึง 50

Display Columns ตั้งคาจํานวนคอลัมนที่จะแสดงบนหนาจอตั้งแต 1 ถึง 25

Display Spacing เลอืกระยะหางระหวางแถวและคอลัมนที่แสดงบนหนาจอตั้งแต 0 ถึง 10 จุด คุณสามารถตั้งคานี้ได

เฉพาะเมือ่กําหนดคา [Data Border] เปน [No Border] เทานั้น เมื่อวาดเสนบรรทัดตามตองการ

ใหวาดเสนภายในความกวางของระยะหางทีก่ําหนดนี้เพื่อไมใหเสนซอนทับเซลล

Edit Data ระบวุาสามารถแกไขขอมูลที่แสดงไดหรือไม หากเลือกชองนี้ คุณสามารถแตะที่เซลลวันที่/เวลา

หรือเซลลคาตัวเลขที่แสดงอยูบนหนาจอเพื่อทําการแกไขได

ËÁÒÂàËμØ

• หากคุณเปลีย่นหมายเลขบล็อคขณะแกไขขอมูลหรือยายเซลลทีก่ําลังแกไขออกจากหนาจอ

ดวยสวิตชเลื่อน คาจะไมถูกเปลี่ยนและโหมดการแกไขขอมูลจะถูกยกเลกิ

ตอ
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Ed
it D

ata

Interlock เมือ่เลือกชอง [Edit Data] ไว ใหเลอืกวาจะใชคุณสมบตัิอินเตอรลอ็ค

(คณุสมบัติทีท่ําใหแกไขขอมูลไดเฉพาะเมื่อเง่ือนไขตรงกับที่กําหนดไวเทานั้น) หรือไม

Interlock Address หากใชงานคุณสมบตัิอินเตอรล็อค ใหกําหนดตําแหนงซึง่จะควบคุมวาการแตะที่หนาจอจะใชงานได

หรือใชงานไมได คุณจะสามารถแตะขอมูลเพื่อแกไขไดก็ตอเมื่อตําแหนงบิตนี้อยูในสถานะเดียวกัน

กับ [Touch Enable Condition] เทานั้น

Touch Enable 
Condition

เมือ่ใชคุณสมบตัิอินเตอรล็อค ใหเลอืกเง่ือนไขสําหรับใชงานการแตะ

• ON
สามารถแตะไดเฉพาะเมือ่ตําแหนง [Interlock Address] ที่ระบุไวเปดขึ้นเทานั้น

• OFF
สามารถแตะไดเฉพาะเมือ่ตําแหนง [Interlock Address] ที่ระบุไวปดลงเทานั้น

ËÁÒÂàËμØ

• เมื่อการแตะหนาจอใชงานไมไดขณะแกไขขอมูลบนหนาจอ โหมดการแกไขขอมูลจะถูกยกเลกิ

Data Border เลอืกชนิดของเสนขอบขอมูลระหวาง [No Border], [Border] หรือ [Border with Item Name Fields]

Clear Color เลอืกสีของสวนทีไ่มแสดงขอความ

Blink เลอืกวาจะให [Clear Color] กะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ

ËÁÒÂàËμØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมน้ันขึ้นอยูกับการตั้งคา [Color] ของยูนิตหลักและ System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี  ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 

Calculation Part Scroll กําหนดวาจะเลื่อนดูสวนที่เปนขอมูลการคํานวณพรอมกับสวนที่เปนขอมูลหรอืไม หากไมไดเลือก

ชองนี้ สวนที่เปนขอมูลการคํานวณจะถูกแสดงบนหนาจอ

หากตั้งคา [Overwrite old data when designated block count finishes] ใหกับขอมลูที่สุมเก็บไว 

จะตั้งคานี้ไมได และขอมูลการคํานวณจะไมเลื่อน

การตั้งคา คําอธิบาย
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๑ Display

การตั้งคา คําอธิบาย
Font Type เลือกชนิดแบบอักษรของอักขระและคาตัวเลขระหวาง [Standard Font] หรือ [Stroke Font]

• Standard Font
แบบอักษรชนิดนี้เปนแบบอักษรบิตแมพ ใหเลือกอตัราสวนการขยายความสงูและความกวางของ

อักขระ เมื่อคุณขยาย/ยออักขระ ลายเสนของตัวอักษรอาจไมคมชัดหรือตวัอักษรอาจดูเลอะเลอืนได

• Stroke Font
แบบอักษรชนิดนี้เปนอักษรลายเสนทีก่ําหนดอัตราสวนความสูงตอความกวางของอักขระไวตายตัว 

ตัวอักษรจะมีลายเสนคมชัดไมวาคุณจะขยายหรือยอขนาดตัวอักษรก็ตาม แตแบบอักษรนี้มี

ขนาดใหญทําให GP โหลดไดชา

Character Size เลือกขนาดแบบอักษรของอักขระและคาตวัเลขที่จะแสดง

Standard Font: เลือกไดตั้งแต [8x8] ถึง [64x128] โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด

Fixed Size: เลือกไดระหวาง [6x10], [8x13] หรือ [13x23]

Stroke Font: เลอืกไดตั้งแต 6 ถึง 127 จุด
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๑ Switch
ตั้งคาสวิตชสําหรับเลื่อนดูการแสดงผลของพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ

การตั้งคา คําอธิบาย
Part Shape แสดงรูปรางที่คุณเลือกใหสวติชดวย [Select Shape]

Select Shape เปดกลองโตตอบ [Select Shape] เพ่ือเลือกรูปรางของสวิตช

Switch Layout Scroll Up/Scroll 
Down/Scroll Left/
Scroll Right

เลือกวาจะวางสวิตชสําหรบัเลือ่นดูพารทแสดงผลขอมลูในแตละทศิทางหรือไม

Samples to Scroll เมื่อเลือกสวิตชที่จะวาง ใหตั้งคาจํานวนแถวหรือคอลัมนที่จะเลื่อนไปเมื่อกดสวิตช

Switch Label Font Type เลือกแบบอักษรของปายชื่อสําหรบัสวติชระหวาง [Standard Font] หรือ [Stroke Font]

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

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

Text Color เลือกสีแบบอักษรที่จะแสดงบนปายชื่อของสวิตช

Select Switch เลือกสวิตชทีม่ีปายชื่อที่คุณจะตั้งคาจากสวิตชตางๆ ทีว่างไว

Label ปอนขอความทีคุ่ณตองการแสดงบนสวิตชที่เลือกใน [Select Switch]

ตอ
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Switch Color Border Color เลือกสีและสีเสนขอบของสวติช

ËÁÒÂàËμØ

• การตั้งคาบางอยางจะทําไมไดขึ้นอยูกับพารทที่คุณเลือกใน [Select Shape]

Display Color

Pattern เลือกรูปแบบสวติชจากทั้งหมด 9 แบบ

Pattern Color เลือกสีของรูปแบบสวติช

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

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

แตกตางกันได

ËÁÒÂàËμØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตั้งคา [Color] ของยูนิตหลักและ 

System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาส ี ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 

การตั้งคา คําอธิบาย
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24.9 โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

24.9.1 ขอมูลสรุป
เลือกวาจะสุมเก็บขอมูลของตําแหนงใดและระยะเวลาที่สุมเก็บ หลังจากนั้นขอมูลที่สุมเก็บไดจะถูกจัดการเปนกลุม

โดยขึ้นอยูกับการตั้งคาเหลาน้ัน (ซึ่งเรียกวา “กลุมการสุมเก็บขอมูล”)

ในแตละโปรเจคสามารถตั้งคากลุมการสุมเก็บขอมูลไดสูงสุด 64 กลุม จํานวนกลุมที่สามารถตั้งคาไดในระบบ

จะขึ้นอยูกับจํานวนรอบและตําแหนง

เมื่อมีกลุมการสุมเก็บขอมูลเพียง 1 กลุม จํานวนขอมูลสูงสุด (จํานวนตําแหนง) ที่สามารถสุมเก็บขอมูลไดในหนึ่งครั้ง 

คือ 512 สําหรับความยาวบิต 16 บิต และ 256 สําหรับความยาวบิต 32 บิต

ขอมูลที่สุมเก็บไดสามารถแสดงบนหนาจอ GP เปนกลุมและบันทึกลงในการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ได

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • โครงสรางเหมือนกับการบันทึกขอมูลลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

D100 

D200 

D300 

D301 

50 

20 

100 

30 

μÑÇÍÂ‹Ò§ ¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºã¹Ë¹Öè§ÃÍº

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2
.

.

.

¢ŒÍÁÙÅ·Õè n

¡ÅØ‹Á¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

ã¹áμ‹ÅÐâ»Ãà¨¤ÊÒÁÒÃ¶
μÑé§¤‹Ò¡ÅØ‹Á¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº
¢ŒÍÁÙÅä´ŒÊÙ§ÊØ´ 64 ¡ÅØ‹Á

ÊÒÁÒÃ¶μÑé§¤‹ÒμÓáË¹‹§
â´ÂäÁ‹àÃÕÂ§μÒÁÅÓ´Ñºä´Œ
àÁ×èÍ¤ÇÒÁÂÒÇ¢ŒÍÁÙÅ¤×Í 16 ºÔμ
ÊÒÁÒÃ¶μÑé§¤‹ÒμÓáË¹‹§ä´ŒÊÙ§ÊØ´ 
512 μÓáË¹‹§ ã¹Ë¹Öè§¡ÅØ‹Á

¡ÅØ‹Á¡ÒÃÊØ‹Á
à¡çº¢ŒÍÁÙÅ

¡ÒÃ�´ CF

1 2 3 4 5 

D100 

D200 

(¢ŒÍÁÙÅ)

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 3

D100 D200 D300

¡ÒÃáÊ´§¼Åã¹ÃÙ»áººμÒÃÒ§

¡ÒÃáÊ´§´ŒÇÂá¼¹ÀÙÁÔàÊŒ¹

¡ÒÃáÊ´§´ŒÇÂ
¾ÒÃ�·áÊ´§¼Å
¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çº

¡ÒÃáÊ´§´ŒÇÂ
¡ÃÒ¿áÊ´§
à·Ã¹ �́¢ŒÍÁÙÅ

ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅà»š¹ÃÙ»áºº CSV
Å§ã¹¡ÒÃ�´ C

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó USB



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-100

๑ ผังการสุมเก็บขอมูล

๑ หนวยความจําสํารองขอมูล
หนวยความจําน้ีจะบันทึกขอมูลแมแตตอนที่ปดเครื่อง GP อยู

พื้นที่สําหรับผูใชของหนวยความจําสํารองขอมูลจะใชเพื่อสํารองขอมูลที่สุมเก็บ, ขอมูลประวัติการแจงเตือน, 

ขอมูลไฟลล่ิงฟงกชัน และอุปกรณภายใน (พื้นที่สําหรับผูใช)

ความจุของหนวยความจําสํารองขอมูลที่ขอมูลที่สุมเก็บสามารถใชได จะขึ้นอยูกับรุนของ GP และปริมาณความจุ

ที่ขอมูลอ่ืนกําลังใชอยู

หนวยความจําสํารองขอมูลมีลําดับความ สําคัญในการใชงานดังน้ี

(1) ขอมูลประวัติการแจงเตือน

(2) ขอมูลที่สุมเก็บ

(3) ขอมูลสํารองอุปกรณภายใน

(4) ขอมูลไฟลล่ิงฟงกชัน

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ลําดับความสําคัญภายในคุณสมบัติการสุมเก็บขอมลูจะเรียงตามลําดับหมายเลขการสุมเก็บขอมลู

ทีน่อยที่สดุ

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ขอมูลที่สุมเก็บซึ่งจัดเก็บอยูในหนวยความจําสํารองขอมูลจะถูกลบออกเมื่อเกิดเหตุการณตอไปนี้
•มีการถายโอนขอมูลหนาจอ
•การตั้งคาหนวยความจําใหม (ออฟไลน)
•การเริ่มตนการทํางานของหนวยความจําสํารองขอมูล (ออฟไลน)
•[Data Clear Bit Address] ที่กําหนดไวเปดขึ้น

ÍØ»¡Ã³�
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à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�

ÍØ»¡Ã³�
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Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó
ÊÓÃÍ§¢ŒÍÁÙÅ

DRAM

GP 

ËÃ×Í

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨ÓÊÓÃÍ§¢ŒÍÁÙÅ

ãªŒâ´Â
ÃÐºº

¾×é¹·ÕèÊÓËÃÑº¼ÙŒãªŒ

ãªŒâ´Â
ÃÐºº

¤ÇÒÁ Ø̈¢Í§¾×é¹·ÕèÊÓËÃÑº¼ÙŒãªŒ
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(»ÃÑº¤ÇÒÁÂÒÇä Œ́)

¢ŒÍÁÙÅÍØ»¡Ã³�ÀÒÂã¹ÊÓÃÍ§
(»ÃÑº¤ÇÒÁÂÒÇä Œ́)

¢ŒÍÁÙÅä¿Å�ÅÔè§¿˜§¡�ªÑ¹
(»ÃÑº¤ÇÒÁÂÒÇä Œ́)
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๒ DRAM
หนวยความจําน้ีจะใชสําหรับการจัดเก็บชั่วคราว และขอมูลทั้งหมดซึ่งจัดเก็บไวที่น่ีจะถูกลบออกเมื่อปด GP หรือ

ตั้งคา GP ใหม

เมื่อยกเลิกการทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Backup to SRAM] ของแท็บ [Mode] ขอมูลที่สุมเก็บจะถูกจัดเก็บไวใน 

DRAM น้ี

๒ ความจุในการใชงานของขอมูลท่ีสุมเก็บได
ขอมูลที่สุมเก็บจะมีความจุในการใชหนวยความจําสํารองขอมูล (หรือ DRAM) แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับ

จํานวนกลุมการสุมเก็บขอมูล ความยาวขอมูล จํานวนขอมูล (ตําแหนง) และรายละเอียดของการตั้งคาการดําเนินการ

หากไมไดตั้งคาการสุมเก็บขอมูล ความจุในการใชงานจะเทากับ 0 ไบต

การคํานวณ

ตัวอยางการคํานวณ

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ขอมูลที่สุมเก็บซึ่งจัดเก็บไวใน DRAM จะถูกลบออกเมื่อเกิดเหตุการณตอไปนี้
•ปด GP
•ตั้งคา GP ใหม
•มีการถายโอนขอมูลหนาจอ
•[Data Clear Bit Address] ที่กําหนดไวเปดขึ้น

การตั้งคา คาํอธิบาย
Number of Groups 1

Data Type 16 Bit

Blocks 1

Cycles 100

Number of Data (Addresses) 7

• ความจุในการใชงานตอกลุม (เปนไบต)

*1 เมื่อจํานวนขอมูลเปนเลขคี่ คาน้ีจะเปน [Data Items] (สวนที่เปนตัวหนา)+1

*2 เมื่อไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของ

แท็บ [Mode] คาน้ีจะกลายเปน [Cycles] + 1

*3 เมื่อเลือกชอง [Add Data Valid/Invalid Flag] ไวในการตั้งคาการกระทํา จะเพิ่มขนาดของสวนนี้ 

(สวนที่ขีดเสนใต)

*4 เมื่อเลือกชอง [Add Time Data] ในการตัง้คาการดําเนินการ จะมีการเพิ่มขอมูลเวลาใหขอมูล

ตัวอยางรายการละ 12 ไบต

*5 2 ไบตเมื่อความยาวขอมูลคือ 16 บิต, 4 ไบตเมื่อความยาวขอมูลคือ 32 บิต

• ความจุในการใชงานสําหรับทั้งระบบ (เปนไบต)

20 + Blocks x Cycles∗2 x [(Number of Data + 31)/32 x 4∗3 + 2∗5 x Number of Data∗1  + 12 ∗4]

(4 + 4 x จํานวนกลุม) + ผลรวมของความจุในการใชกลุมการสุมเก็บขอมูลแตละกลุม
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ตัวอยาง 1) ไมเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles], ไมเลือกชอง [Add Time Data], 

เลือกชอง [Add Data Valid/Invalid Flag]

[การคํานวณ] (4 + 4 x Number of Groups) + [20 + Blocks x Cycles x {(Number of Data + 31)/32 x 4 + 2 x 

(Number of Data + 1)}

[ผลการคํานวณ] (4 + 4 x 1) + [20 + 1 x 100 x {(7 + 31)/32 x 4 + 2 x (7 + 1)}]

= 2103 ไบต (ประมาณ 2.1 KB)

ตัวอยาง 2) เลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles], เลือกชอง [Add Time Data], 

เลือกชอง [Add Data Valid/Invalid Flag]

[การคํานวณ] (4 + 4 x Number of Groups) + [20 + Blocks x (Cycles + 1) x {(Number of Data + 31)/

32 x 4 + 2 x (Number of Data + 1) + 12}

[ผลการคํานวณ](4 + 4 x 1) + [20 + 1 x (100 + 1) x {(7 + 31)/32 x 4 + 2 x (7 + 1) + 12}]

= 3335 ไบต (ประมาณ 3.3 KB)

การแสดงจํานวนขอมูลที่สุมเก็บที่คุณสามารถบันทึกได
ใหกําหนดขีดจํากัดสูงสุดตอไปนี้เพื่อใชเปนตวัแสดงจํานวนการสุมเก็บขอมูล (ซึ่งเทากับจํานวนครั้ง x จํานวนบล็อค) 

ของทั้งระบบ เมื่อจํานวนขอมูลที่สุมเก็บ ณ เวลาหนึ่ง (ตําแหนง) เทากับหนึ่ง

(ตอไปน้ีคือการแสดงจํานวนขอมูลที่สุมเก็บที่คุณสามารถบันทึกไดเมื่อใชผลิตภัณฑรุนที่มีความจุของหนวยความจํา

สํารองขอมูลเทากับ 320 KB โดยคํานวณจากความจุของ SRAM คุณสามารถตั้งคาจํานวนการสุมเก็บขอมูลไดถึง 

65535 ครั้ง)

เง่ือนไข พื้นที่จัดเก็บขอมลูที่สุมเก็บ

หนวยความจําสํารอง

ขอมลู

DRAM ใชหนวยความจําสํารองขอมูล

และ DRAM รวมกัน

ขอมูลที่สุมเก็บเพียงอยางเดียว สูงสุด 81,332 ครั้ง สูงสุด 81,912 ครั้ง สงูสดุ 163,244 ครั้ง

ขอมูลที่สุมเก็บ + ขอมูลเวลา สูงสุด 20,332 ครั้ง สูงสุด 20,476 ครั้ง สูงสุด 40,808 ครั้ง

ขอมูลที่สุมเก็บ + แฟลกขอมูล

ถูกตอง/ไมถูกตอง

สูงสุด 40,664 ครั้ง สูงสุด 40,954 ครั้ง สูงสุด 81,618 ครั้ง

ขอมูลที่สุมเก็บ + ขอมูลเวลา + 

แฟลกขอมลูถูกตอง/ไมถูกตอง

สูงสุด 16,264 ครั้ง สูงสุด 16,380 ครั้ง สูงสุด 32,644 ครั้ง
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ÇÒ§¾ÒÃ�·áÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙÅ·Õè
ÊØ‹Áà¡çºËÃ×Í¡ÃÒ¿áÊ´§à·Ã¹´�
¢ŒÍÁÙÅº¹Ë¹ŒÒ¨Í áÅÐ¡ÓË¹´
¡ÒÃμÑé§¤‹Ò¡ÒÃáÊ´§¼Å

μÑé§¤‹ÒμÓáË¹‹§àÇÔÃ�´
¤Çº¤ØÁ CSV

àÅ×Í¡ÃÙ»áºº¡ÒÃ¾ÔÁ¾�

àÁ×èÍáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ àÁ×èÍºÑ¹·Ö¡Å§ã¹¡ÒÃ�´ CF àÁ×èÍ¾ÔÁ¾�

μÑé§¤‹Ò¡ÒÃáÊ´§¼Å/¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅà»š¹ÃÙ»áºº CSV
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24.9.2 การดําเนนิการสุมเก็บขอมูล
๑ ระยะเวลาที่สุมเก็บขอมูล

การสุมเก็บขอมูลมี 2 วิธีดวยกัน ไดแก การสุมเก็บตามระยะเวลาและการสุมเก็บตามสถานะของบิต

ขอมูลตอไปน้ีแสดงถึงเง่ือนไขการทํางานสําหรับการสุมเก็บขอมูลและลักษณะเฉพาะของการดําเนินการแตละอยาง

ระยะเวลา เงื่อนไขการทํางานของ
การสุมเก็บขอมูล ลักษณะเฉพาะ

ระยะเวลา Time Specification
เริ่มตนสุมเก็บขอมูลในเวลาที่กําหนด

และทําตอเนื่องไปตามระยะเวลาที่

กําหนด

• คุณสามารถตั้งคาเวลาเริ่มตนได

• รอบการสุมเก็บขอมลูเพิ่มขึน้ครั้งละ 15 วนิาที

• หลังจากสุมเก็บขอมลูตามจํานวนรอบที่กําหนดแลว 

คุณสามารถเลือกวาจะเขยีนทับขอมูลโดยเริ่มจากขอมลูเกาทีสุ่ด

หรือจะไมเขียนทบัและจัดเก็บไวในบล็อคแยกตางหาก*2 

Constant Cycle*1

สุมเก็บขอมลูตามรอบคงที่โดย

เริ่มตัง้แตตอนเปดเครื่อง GP

*1 สําหรับ [Constant Cycle], [Constant Cycle when Bit is ON] และ [Bit Change] ขอมูลของตําแหนงที่กําหนดไว

ทั้งหมดจะถูกอาน) เมื่อเง่ือนไขการทํางานตรงกับที่กําหนดไว และบันทึกไวในหนวยความจําสํารองขอมูล 

(หรือ DRAM)

*2 ขอมูลที่สุมเก็บทั้งหมดที่เก็บรวบรวมไดในจํานวนรอบที่กําหนด จะเรียกวา "บล็อค"

“ ๑ วิธีจัดเก็บขอมูล” (หนา 24-112)

• คุณสามารถตั้งคารอบการสุมเก็บขอมูลในหนวยละ 100 ms 

(มิลลิวินาท)ี หรือ 1 s (วินาท)ี

• ขอมูลจะถูกเขียนทบัและจัดเก็บไวโดยเริ่มจากขอมูลทีเ่กา

ที่สุด หลังจากสุมเกบ็ขอมูลตามจํานวนครั้งที่กําหนดแลว

Constant Cycle when Bit is ON *1

สุมเก็บขอมลูตามรอบคงที่โดย

เริ่มตัง้แตตอนเปดเครื่อง GP 

แตทําเฉพาะเมื่อบติที่กําหนดเปดอยู

เทานั้น

• คุณสามารถตั้งคารอบการสุมเก็บขอมูลในหนวยละ 100 ms 

(มิลลิวินาท)ี หรือ 1 s (วินาท)ี

• ขณะบิตทีก่ําหนดปดอยู จะไมสุมเก็บขอมูลแมรอบ

การสุมเก็บจะเริ่มขึ้นแลวก็ตาม

• ขอมูลจะถูกเขียนทบัและจัดเก็บไวโดยเริ่มจากขอมูลทีเ่กา

ที่สุด หลังจากสุมเกบ็ขอมูลตามจํานวนครั้งที่กําหนดแลว

บิต Bit ON
เก็บขอมูลทกุครั้งทีบ่ิตที่กําหนด

เปดขึ้น

• หลังจากสุมเก็บขอมลูตามจํานวนรอบที่กําหนดแลว 

คุณสามารถเลือกวาจะเขยีนทับขอมูลโดยเริ่มจากขอมลูเกาทีสุ่ด

หรือจะไมเขียนทบัและจัดเก็บไวในบล็อคแยกตางหาก*2 

Bit Change *1

เก็บรวบรวมขอมลูทุกครั้งที่บติที่

กําหนดไวเปลี่ยนสถานะ (เปด/ปด)

• ขอมูลจะถูกเขียนทบัและจัดเก็บไวโดยเริ่มจากขอมูลทีเ่กา

ที่สุด หลังจากสุมเกบ็ขอมูลตามจํานวนครั้งที่กําหนดแลว
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ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • หลังจากเปดเครื่อง GP และเตรียมโปรแกรมภายในแลว กอนเริ่มการสุมเก็บขอมูลอาจมีการหนวงเวลา

สงูสดุไมเกินหนึ่งวนิาที

• เมื่อใช [Constant Cycle], [Constant Cycle while Bit is ON] หรือ [Bit Change] หลังจากเปดเครื่องแลว 

กลุมการเก็บขอมูลเหลานี้จะอานขอมูลของทุกตําแหนงที่กําหนดไว กอนเริ่มทําการสุมเก็บขอมลู

• สําหรับ [Constant Cycle], [Constant Cycle when Bit is ON] และ [Bit Change] เนื่องจากระบบกําลัง

อานขอมูลตําแหนงที่ตัง้คาไวทัง้หมด การสื่อสารจึงอาจมีผลตอการทํางานของระบบไดหากมีจํานวน

ตําแหนงที่สุมเก็บเปนจํานวนมาก

• สถานะการแสดงผลของขอมูลเมือ่เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารระหวางที่สุมเก็บขอมูล จะขึน้อยูกับ

เง่ือนไขการทํางาน

 “24.9.3 รายละเอียดเกี่ยวกับพารทแสดงผลขอมูลทีสุ่มเกบ็  ๑ 
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไมสามารถสุมเก็บขอมูลได?” (หนา 24-120) 
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๒ Time Specification
GP จะอานขอมูลจากตําแหนงที่กําหนดไว เมื่อ [Sampling Permit Bit Address] ของอุปกรณ/PLC เปดขึน้ และ 

[Start Time] ที่กําหนดไวเร่ิมขึ้น หลังจากนั้น การอานขอมูลจะเกิดขึ้นตามรอบที่กําหนดไว

การตรวจสอบเวลาของรอบการสุมเก็บขอมูลจะทําโดยนาฬิกาภายในของ GP

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ภาพขางบนแสดงถึงระยะเวลาของการอานขอมลูของ GP จากตําแหนงที่กําหนดไว ชวงเวลาที่แสดงไมใช

เวลาที่ถูกตองแตอยางใด

• โปรดตั้งคา [Sampling Cycle] เปนระยะเวลาของรอบการสื่อสารหรือระยะเวลาที่ใชในการอานขอมลู

การสื่อสาร ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน ระยะเวลาของรอบการสือ่สารจัดเก็บอยูในพื้นทีร่ีเลยพิเศษ 

LS2037 ของอุปกรณภายในของ GP

• ขอมูลที่สุมเก็บไดจะมีเวลาที่สุมเก็บเพิ่มลงไปดวย เวลาเริ่มตนของการอานขอมลูตาม [Start Time] 

ทีก่ําหนดและ [Sampling Cycle] แตละรอบจะกลายเปน “ขอมูลเวลา”

à»�´

»�´

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�(PLC) ä»ÂÑ§ GP}

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

9:00 9:15 9:30 

¹Ò¹¡Ç‹ÒÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§ÃÍº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
ËÃ×ÍÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ/¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ/¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ/¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

μÓáË¹‹§ºÔμ
Í¹ØÞÒμãËŒÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�(PLC) ä»ÂÑ§ GP}

àÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´

=¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§àÇÅÒ·ÕèãªŒÊ×èÍÊÒÃ

                    =à»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹Ð¢Í§ºÔμ¡ÅÑºä»à»š¹»�´àÁ×èÍ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÊÃç¨ÊÔé¹ (àª‹¹ “ËÂØ´´Óà¹Ô¹¡ÒÃËÅÑ§¨Ò¡ÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ·Õè 9-15”)

à»�´

»�´

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

9:15 9:30 
ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

àÇÅÒ

ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
μÓáË¹‹§ºÔμ
Í¹ØÞÒμ
ãËŒÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

{ÍØ»¡Ã³�/PLC
           →GP}

=¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§àÇÅÒ·ÕèãªŒÊ×èÍÊÒÃ

=¨Ñ´à¡çºàÇÅÒã¹ Ø̈´¹Õé                          =äÁ‹¨Ñ´à¡çºàÇÅÒã¹ Ø̈´¹Õé

9:00 

àÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´
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๒ Constant Cycle
GP อานขอมูลตามรอบเวลาที่กําหนดไวตายตัวเริ่มตั้งแตตอนเปดเครื่อง

การตรวจสอบเวลาของรอบการสุมเก็บขอมูลจะทําโดยนาฬิกาภายในของ GP

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • รูปดานบนแสดงถึงระยะเวลาของการอานขอมูลของ GP จากตําแหนงทีก่ําหนดไว ทั้งนี้ แผนภาพไมได

แสดงความเร็วที่แทจริงแตอยางใด

• เมื่อใชวิธีการเชื่อมตอโดยตรงเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ/PLC ใหตั้งคา [Sampling Cycle] เปนระยะเวลา

ของรอบการสือ่สารหรือ 50 ms ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน สําหรับวธีิการเชื่อมตอผาน

หนวยความจํา ใหตั้งคา [Sampling Cycle] ตั้งแต 50 ms ขึ้นไป ระยะเวลาของรอบการสื่อสารจัดเก็บ

อยูใน LS2037 (พื้นที่รเีลยพิเศษ) ของอุปกรณภายในของ GP

(ÇÔ¹Ò·Õ) 0 5 10 ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

=Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

¹Ò¹¡Ç‹Ò 50 ms ËÃ×ÍÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§ÃÍº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�(PLC) ä»ÂÑ§ GP}
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๒ Constant Cycle when Bit is ON
GP จะอานขอมูลตามรอบเวลาที่กําหนดไวตายตัว เมื่อ [Sampling Trigger Bit Address] ของอุปกรณ/PLC เปดขึน้ 

การตรวจสอบเวลาของรอบการสุมเก็บขอมูลจะทําโดยนาฬิกาภายในของ GP

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • รูปดานบนแสดงถึงระยะเวลาของการอานขอมูลของ GP จากตําแหนงทีก่ําหนดไว ทั้งนี้ แผนภาพไมได

แสดงความเร็วที่แทจริงแตอยางใด

• ระยะเวลานับตัง้แตตอนที่ [Sampling Permit Bit Address] เปดขึ้น จนถึงตอนที่เริ่มสุมเก็บขอมูลจริง

อาจนานถึง 1 วนิาที

• เมื่อใชวิธีการเชื่อมตอโดยตรงเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ/PLC ใหตั้งคา [Sampling Cycle] เปนระยะเวลาของ

รอบการสือ่สารหรือ 50 ms ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน สําหรับวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา 

ใหตัง้คา [Sampling Cycle] ตั้งแต 50 ms ขึน้ไป ระยะเวลาของรอบการสื่อสารจัดเก็บอยูใน LS2037 

(พื้นที่รีเลยพิเศษ) ของอุปกรณภายในของ GP

• โปรดวางแผนการตั้งคาการดําเนินการหากเกิดกรณีไฟดบัขณะ GP กําลังทํางานอยู โปรดตรวจสอบ

ใหแนใจวาแตละตําแหนงบติ เชน [Sampling Permit Bit Address] และ [Data Full Bit Address] 

อยูในสถานะปดเมือ่เปดเครื่อง

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�(PLC) ä»ÂÑ§ GP}

μÓáË¹‹§ºÔμ
Í¹ØÞÒμãËŒÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�(PLC) ä»ÂÑ§ GP}

(μÑÇÍÂ‹Ò§ “ÃÍºÅÐ 15 ¹Ò·Õ”) 0:00:00 0:15:00 0:30:00 
ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

=¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§àÇÅÒ·ÕèãªŒÊ×èÍÊÒÃ          =Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
=à»ÅÕèÂ¹ºÔμ¡ÅÑºä»à»š¹Ê¶Ò¹Ð»�´àÁ×èÍ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÊÃç¨            =äÁ‹ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

¹Ò¹¡Ç‹Ò 50 ms ËÃ×ÍÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§ÃÍº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

à»�´

»�´



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-109

๒ Bit ON
GP จะอานขอมูลของตําแหนงที่กําหนดไว เมื่อ [Sampling Trigger Bit Address] ของอุปกรณ/PLC เปดขึ้น 

เมื่อ GP อานขอมูลเสร็จแลว [ACK Bit Address] จะเปดขึ้น

เมื่อคุณตรวจพบวา [ACK Bit Address] ของอุปกรณ/PLC เปดขึ้น โปรดปด [Sampling Triggered Bit Address] 

เมื่อคุณปด [Sampling Triggered Bit Address] ตําแหนง [ACK Bit Address] จะปดโดยอัตโนมัติ

à»�´

* 

»�´

à»�´

»�´

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§
ÃÍº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¢Í§ GP Ë¹Öè§ÃÍº

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�/PLC
                    →GP}

μÓáË¹‹§ºÔμ ACK
{GP → ÍØ»¡Ã³�(PLC)}

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

GP Â×¹ÂÑ¹Ç‹ÒμÓáË¹‹§ºÔμ·ÃÔ¡à¡ÍÃ�
¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅà»�´

GP Â×¹ÂÑ¹Ç‹ÒμÓáË¹‹§ºÔμ·ÃÔ¡à¡ÍÃ�
¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅà»�´

GP Â×¹ÂÑ¹Ç‹ÒμÓáË¹‹§ºÔμ·ÃÔ¡à¡ÍÃ�
¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ»�´

GP à»�´
μÓáË¹‹§
ºÔμ ACK

μÓáË¹‹§ºÔμ·ÃÔ¡à¡ÍÃ�
¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�/PLC
                    →GP}

=¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§àÇÅÒ·ÕèãªŒÊ×èÍÊÒÃ         =GP »�´            =â»Ã´»�´ºÔμ

*ÊÒÁÒÃ¶μÑé§¤‹Òä´ŒμÒÁμŒÍ§¡ÒÃ



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-110

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • รูปดานบนแสดงถึงระยะเวลาของการอานขอมูลของ GP จากตําแหนงทีก่ําหนดไว ทั้งนี้ แผนภาพไมได

แสดงความเร็วที่แทจริงแตอยางใด

• โปรดตรวจดูใหแนใจวา [ACK Bit Address] ปดแลวกอนทําการสุมเก็บขอมูล

• โปรดวางแผนการตั้งคาการดําเนินการหากเกิดกรณีไฟดบัขณะ GP กําลังทํางานอยู 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแตละตําแหนงบติ เชน [Sampling Trigger Bit Address] และ 

[ACK Bit Address] อยูในสถานะปดเมื่อเปดเครื่อง

• เมื่อคุณเพิ่มเวลาที่ไดขอมูลมา (ขอมูลเวลา) ขอมูลเวลาจะแสดงเวลาทีอ่านขอมลูเสรจ็ ไมใชเวลาที่ 

[Sampling Trigger Bit Address] เปดขึ้น

à»�´

»�´

 

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

¨Ñ´à¡çºäÁ‹ä´Œ ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅàÇÅÒáÅŒÇ

àÇÅÒ

μÓáË¹‹§ºÔμ·ÃÔ¡à¡ÍÃ�¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�(PLC) ä»ÂÑ§ GP}

=¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§àÇÅÒ·ÕèãªŒÊ×èÍÊÒÃ



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-111

๒ Bit Change
GP จะอานขอมูลของตําแหนงที่กําหนดไว เมื่อ [Sampling Trigger Bit Address] ของอุปกรณ/PLC เปดหรือปด

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • รูปดานบนแสดงถึงระยะเวลาของการอานขอมูลของ GP จากตําแหนงทีก่ําหนดไว ทั้งนี้ แผนภาพไมได

แสดงความเร็วที่แทจริงแตอยางใด

• โปรดวางแผนการตั้งคาการดําเนินการหากเกิดกรณีไฟดบัขณะ GP กําลังทํางานอยู 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแตละตําแหนงบติ เชน [Sampling Trigger Bit Address] และ 

[Data Full Bit Address] อยูในสถานะปดเมื่อเปดเครื่อง

• [Sampling Trigger Bit Address] จะทํางานไมถูกตองหากถูกปดทันทีหลังจากเพิ่งเปดขึ้น 

โปรดรอจนกวา GP จะสามารถรับรูสถานะของบิตวาเปน เปด หรือ ปด (เมื่อใชวิธีการเชื่อมตอโดยตรง 

เวลารอควรเทากับระยะเวลาของรอบการสื่อสารหรือ 50 ms ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน 

สําหรับวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา ควรมีเวลารอตัง้แต 50 ms ขึ้นไป)

à»�´

»�´

μÓáË¹‹§ºÔμ
·ÃÔ¡à¡ÍÃ�¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�/PLC
                        GP}

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³�/PLC
                         GP}

=¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§àÇÅÒ·ÕèãªŒÊ×èÍÊÒÃ           =Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
=à»ÅÕèÂ¹ºÔμ¡ÅÑºä»à»š¹Ê¶Ò¹Ð»�´àÁ×èÍ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÊÃç¨          x=äÁ‹ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

¹Ò¹¡Ç‹Ò 50 ms ËÃ×ÍÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§ÃÍº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-112

๑ วิธจีัดเก็บขอมูล
ขอมูลที่สุมเก็บไดจะถูกจัดเก็บเปนกลุมการสุมเก็บขอมูลอยูในหนวยความจําสํารองขอมูล (หรือ DRAM) ของ GP

ขอมูลที่สุมเก็บจากจํานวนรอบที่กําหนด จะถูกจัดเก็บดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

(1) เขียนทับขอมูลเกาและจัดเก็บขอมูลลาสุดไว

(2) ไมเขียนทับขอมูลเดิมและจัดเก็บขอมูลใหมเปนบล็อคตางหาก

วิธีการเก็บขอมูลขางตนจะขึ้นอยูกับวามีการเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] ไวหรือไม

เมื่อเง่ือนไขการทํางานคือ [Constant Cycle], [Constant Cycle when Bit is ON] หรือ [Bit Change] จะใชไดเฉพาะ

วิธีที่ (1) เทาน้ัน

เมื่อเง่ือนไขการทํางานคือ [Time Specification] หรือ [Bit ON] คุณสามารถเลือกวิธีที่ (1) หรือ (2) ก็ได

(1)เม่ือเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles]
ถึงแมจะสุมเก็บขอมูลตามจํานวนรอบที่กําหนดแลว แตเน่ืองจาก GP เขียนขอมูลใหมทับขอมูลเกาที่จัดเก็บไว 

จึงทําการสุมเก็บขอมูลตอไปโดยอัตโนมัติ

(2) เม่ือไมเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles]
หลังจากสุมเก็บขอมูลตามจํานวนรอบที่กําหนดแลว ขอมูลถัดไปจะถูกจัดเก็บเปนบล็อคตางหาก (บล็อค คือ ขอมูล

ที่สุมเก็บที่รวบรวมจากจํานวนรอบที่กําหนด) โดยจัดเก็บขอมูลจาก จํานวนรอบ x จํานวนบล็อคที่กําหนดไว 

หลังจากนั้น จะไมมีการสุมเก็บขอมูลอีก

เมื่อคุณจัดเก็บขอมูลลงในบล็อคหลายบล็อคแยกตางหาก คุณสามารถแสดงและพิมพแตละบล็อคออกมาได เชน 

หากคุณตองการสุมเก็บขอมูล 10 ครั้งตอวันตั้งแตวันจันทรถึงวันศกุร ใหจัดเก็บขอมูลของวันจันทรใน “บล็อค 0” 

ขอมูลของวันอังคารใน “บล็อค 1” ฯลฯ คุณสามารถพิมพขอมูลของแตละวันได

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • หลังจากสุมเก็บขอมลูตามจํานวนรอบทีก่ําหนดเสร็จแลว [Data Full Bit Address] จะเปดขึน้ 

ซึง่เปนเพยีงการแสดงวาไดจัดเก็บขอมูลครบหนึ่งรอบ การสุมเก็บขอมูลจะดําเนินตอไปโดยอัตโนมัติ 

หลังจากยืนยันวาทําการสุมเก็บขอมลูหนึ่งรอบเสร็จแลว โปรดปด [Data Full Bit Address] 

เพื่อใหสามารถตรวจหาวารอบตอไปเสร็จสิ้นเมือ่ใด

(1) àÁ×èÍ·Óà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂã¹ª‹Í§ 
 {Overwrite old data after finishing
  the specified no. of times}

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1
¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2
¢ŒÍÁÙÅ·Õè 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
¢ŒÍÁÙÅ·Õè n

ºÅçÍ¤
(à©¾ÒÐ 1 à·‹Ò¹Ñé¹)

¡ÅØ‹Á¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1
¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2

¢ŒÍÁÙÅ·Õè n
n+¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1
n+¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2

n+¢ŒÍÁÙÅ·Õè n
.
.
.

n(m+1)+¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1
n(m+1)¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2

n x ¢ŒÍÁÙÅ·Õè m

ºÅçÍ¤ 0

¡ÅØ‹Á¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

ºÅçÍ¤ 1

ºÅçÍ¤ (m-1)
ÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

(n: ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§, m: ¨Ó¹Ç¹ºÅçÍ¤)(n: ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§)

(2) àÁ×èÍäÁ‹ä´Œ·Óà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂã¹ª‹Í§ 
 {Overwrite old data after finishing
  the specified no. of times}



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-113

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • เมื่อจัดเก็บขอมูลเสร็จหนึ่งบล็อค ตําแหนง [Block Termination Bit Address] จะเปดขึ้น 

หลังจากคุณตรวจดูวาบลอ็คเสร็จสมบรูณแลว โปรดปด [Block Termination Bit Address] 

เพื่อใหสามารถตรวจหาวาบล็อคตอไปเสร็จเมือ่ใด นอกจากนี้  โปรดตรวจดูใหแนใจวา [Block 

Termination Bit Address] ปดแลวกอนจะสุมเก็บขอมลู

• เมื่อสุมเก็บขอมูลทัง้หมดเสร็จแลว (จํานวนรอบ x บล็อค) ตําแหนง [Data Full Bit Address] จะเปดขึ้น 

และจะไมมีการสุมเก็บขอมูลอีก หากตองการสุมเก็บขอมลูอีก ใหเปด [Data Clear Bit Address] ที่กําหนด 

และลบขอมูลที่จัดไวเก็บออก

“ ๑ การลบขอมูล” (หนา 24-114)



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-114

๑ การลบขอมูล
หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] ไว 

จะไมมีการสุมเก็บขอมูลอีกหลังจากจัดเก็บขอมูลตาม จํานวนรอบที่กําหนด x จํานวนบล็อค 

หากตองการสุมเก็บขอมูลอีก คุณตองลบขอมูลที่สุมเก็บซึ่งจัดเก็บไวใน GP ออก

เมื่อสุมเก็บขอมูลตามจํานวนรอบ x จํานวนบล็อค ตําแหนง [Data Full Bit Address] ที่กําหนดไวจะเปดขึน้ 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบิตนี้เปดอยู และเปด [Data Clear Bit Address]

(ตัวอยาง Execution Condition: Time Specification)

(1) เมื่อสุมเก็บขอมูลตามจํานวนรอบ x จํานวนบล็อค GP จะเปด [Block Termination Bit Address] และ 

[Data Full Bit Address]

(2) [Block Termination Bit Address] เปดขึ้น

(3) [Data Full Bit Address] เปดขึ้น

(4) โปรดตรวจดูใหแนใจวาบติ [Data Full Bit Address] เปดอยู และเปด [Data Clear Bit Address] 

เมื่อ GP ตรวจพบ GP จะเริ่มลบขอมูลที่สุมเก็บ

(5) เมื่อลบขอมูลเสร็จ GP จะปด [Data Clear Bit Address] โดยอัตโนมัติ

ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Á
à¡çº¢ŒÍÁÙÅ

à»�´

»�´

à»�´
»�´

à»�´
»�´

à»�´
»�´

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

àÁ×èÍÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅàÊÃç¨ ãËŒä»μ‹Í·Õè

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³� (PLC)
           →GP}

¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒÃÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

9:00 9:15 9:30 17:00 

¹Ò¹¡Ç‹Ò 15 ms ËÃ×Í
ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§ÃÍº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

ÃÍº¡ÒÃÊØ‹Á
à¡çº¢ŒÍÁÙÅμÓáË¹‹§ºÔμÍ¹ØÞÒμ

ãËŒÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
{ÍØ»¡Ã³� (PLC)
          →GP}

μÓáË¹‹§ºÔμÊÔé¹ÊØ´ºÅçÍ¤
{GP ä»ÂÑ§ÍØ»¡Ã³� (PLC)}

μÓáË¹‹§ºÔμÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
àÊÃç¨ÊÁºÙÃ³�
{GP ä»ÂÑ§ÍØ»¡Ã³� (PLC)}

μÓáË¹‹§ºÔμÅŒÒ§¢ŒÍÁÙÅ
{GP ä»ÂÑ§ÍØ»¡Ã³� (PLC)}

àÇÅÒàÃÔèÁμŒ¹ àÇÅÒÊÔé¹ÊØ´

=¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§àÇÅÒ·ÕèãªŒÊ×èÍÊÒÃ      =â»Ã´»�´ºÔμàÁ×èÍ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÊÃç¨       =GP »�´ 

GP à»�´
μÓáË¹‹§ºÔμÊÔé¹ÊØ´ºÅçÍ¤

áÅÐμÓáË¹‹§ºÔμ
ÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
àÊÃç¨ÊÁºÙÃ³�

ä»·Õè¡ÒÃÊØ‹Á
à¡çº¢ŒÍÁÙÅ
¤ÃÑé§μ‹Íä»

GP Â×¹ÂÑ¹Ç‹ÒºÔμÅŒÒ§¢ŒÍÁÙÅ
à»�´ÍÂÙ‹áÅŒÇ¨Ö§Åº¢ŒÍÁÙÅ



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-115

(6) คุณสามารถเริ่มการสุมเก็บขอมูลไดอีกครั้ง ขอมูลจะถูกจัดเก็บไวโดยเริ่มจากดานบนสุด 

(รอบการสุมเก็บขอมูลรอบแรกใน “บล็อค 0”

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • [Data Clear Bit Address] จะทํางานไมถูกตองหากปดทันทีหลงัจากเพิ่งเปด (หรือหากเปดทันทีหลงัจาก

เพิ่งปด) หากสื่อสารกับอุปกรณ/PLC โดยใชวธีิเชื่อมตอโดยตรง ใหคงสถานะของบติไวนานเทากับ

ระยะเวลาของรอบการสื่อสารหรือ 50 ms ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน หากใชวิธีการเชื่อมตอผาน

หนวยความจํา ควรนานตั้งแต 50 ms ขึน้ไป



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-116

24.9.3 รายละเอียดเกี่ยวกับพารทแสดงผลขอมูลทีสุ่มเก็บ
ทุกครั้งที่ทําการสุมเก็บขอมูล ขอมูลจะแสดงขึน้บนพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บบนหนาจอ GP

เมื่อขอมูลมากเกินกวา [Display Rows] ขอมูลเกาจะเลื่อนขึ้นไปและขอมูลใหมจะถูกเพิ่มลงไป

หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data when designated block count finishes] ในการตั้งคา Action หนาจอจะแสดง

เฉพาะขอมูลที่สุมเก็บจากหมายเลขบล็อคซึ่งจัดเก็บไวใน [Block Number Storage Address] เมื่อแสดงขอมูลสุดทาย

จากบล็อคแลว หนาจอจะไมมีการอัพเดตอีก

หากตองการแสดงขอมลูของบล็อคอ่ืน ใหแกไขคาใน [Block Completed Bit Address] จากนั้นการแสดงผลจะเปลี่ยนไป

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • หากระบหุมายเลขบล็อคที่ไมมีอยู ขอมูลจะไมปรากฏขึน้

Date Time D100 D200 

03/31 

03/31 

03/31 

09:00 

12:00 

15:00 

50 

48 

52 

20 

23 

18 

Date Time D100 D200 

03/31 

03/31 

04/01 

12:00 

15:00 

09:00 

48 

52 

51 

23 

18 

22 

·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ ¢ŒÍÁÙÅà¡‹Ò¨Ð¶Ù¡àÅ×èÍ¹¢Öé¹ä»áÅÐ¢ŒÍÁÙÅãËÁ‹¨Ðà¾ÔèÁà¢ŒÒÁÒáÅÐáÊ´§¢Öé¹

Date Time D100 D200 

03/31 

03/31 

03/31 

09:00 

12:00 

15:00 

50 

48 

52 

20 

23 

18 

Date Time D100 D200 

04/01 

04/01 

04/01 

09:00 

12:00 

15:00 

51 

53 

49 

22 

20 

17 

μÓáË¹‹§ÃÐºØËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤¢Í§¾ÒÃ�·áÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙÅ
·ÕèÊØ‹Áà¡çºà»ÅÕèÂ¹ä»áÅÐ…

ºÅçÍ¤·ÕèáÊ´§à»ÅÕèÂ¹ä»

¨Ñ´à¡çº “1”
¨Ñ´à¡çº “0” ã¹
μÓáË¹‹§ÃÐºØ
ËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤

Date 

03/31 

03/31 

03/31 

04/01 

04/01 

04/01 

Time 

09:00 

12:00 

15:00 

09:00 

12:00 

15:00 

D100 

50 

48 

52 

51 

53 

49 

D200 

20 

23 

18 

22 

20 

17 

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çº«Öè§¨Ñ´à¡çºäÇŒã¹ GP

ËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤ “0”

ËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤ “1”



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-117

๑ ตวัอยางการแสดงผลของโหมด Basic Settings
ในโหมด Basic Settings สามารถใชรูปแบบที่กําหนดไวตายตัว (ดังตัวอยางตอไปนี้) เพื่อสรางรูปแบบงายๆ ได

• แสดงคอลัมน Data และ Time เรียงตดิกันแถวตอแถว จากนั้นจึงเปนคอลัมน Data ที่มีเทากับจํานวนตําแหนง

ทั้งหมดที่กําหนดไว

• แถวที่ 1 คือแถว Item Name ชื่อรายการของคอลัมน Data ทุกคอลัมนจะแสดงดวยตําแหนง

• เมื่อแสดงแถว Total แถวนี้จะปรากฏขึ้นตอจากแถวแสดงขอมูล โดยมีชื่อรายการคือ “Total”

• หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของ

แท็บ [Mode] ไว จะแสดงแถวขอมูลเพียงแถวเดยีวเทาน้ัน หากไมไดเลือก จํานวนแถวขอมูลจะเทากับ

จํานวนรอบที่กําหนดไว

๒ เมื่อเลือกชอง [Overwrite old data when designated block count finishes] ไว
การตั้งคารูปแบบการแสดงผล
(ตวัอยาง แถว Total = เลือก, Number of Item Name Characters = 8)

พารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ
(ตวัอยาง Display Rows = 6, Display Columns = 7)

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ขอมูลตางๆ ยกเวนชื่อรายการในคอลัมน Date, คอลัมน Time และคอลัมน Data จะแสดงที่ตรงกึ่งกลาง

ของแตละเซลลบนพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ

(ตัวอยางการตั้งคารูปแบบการแสดงผล: Number of Item Name Characters = 8, Number of Display 

Digits = 4, Align Right)

à«ÅÅ� 2   5 

5 ¨Ø´

2 ¨Ø´

หากตองการเล่ือนขอมูลเกาข้ึนไปทุกครั้งท่ีสุมเก็บขอมูล 
แถวแสดงขอมูลจะถูกเล่ือนข้ึนไปและแสดงขอมูลใหม

ขอมูลท่ีคํานวณไดคือคาของขอมูลท่ีคํานวณซ่ึงบันทึกไวใน GP 
ในขณะนั้น ขอมูลท่ีถูกเขียนทับจะไมถูกนํามาคํานวณ
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๒ เมื่อไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 
การตั้งคารูปแบบการแสดงผล
(ตัวอยาง แถว Total = เลือก, Number of Item Name Characters = 8)

พารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ
(ตวัอยาง Display Rows = 6, Display Columns = 7)

๑ ตวัอยางการแสดงผลของโหมด Custom Settings
คุณสามารถสรางรูปแบบที่ปรับแตงตามตองการดวยโหมด Custom Settings ได

• คุณสามารถตั้งคา Display Range และ Total Display Digits ของแตละคอลัมนขอมูลได

• คุณสามารถเพิ่มคอลัมน Date, คอลัมน Time, คอลัมน Data, คอลัมน Text และแถว Text ได

• คุณสามารถปอนขอความลงในคอลัมน Text, แถว Text และแถว Item Name ไดโดยตรง

• เมื่อไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของ

แท็บ [Mode] ไว คุณสามารถตัง้คาแถวการคํานวณได (Total, Average, Max, Min)

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ขอมูลตางๆ ยกเวน Item Name และ Text ในคอลัมน Date, คอลัมน Time และคอลมัน Data จะแสดง

ทีต่รงกึ่งกลางของแตละเซลลบนพารทแสดงผลขอมูลทีสุ่มเก็บ

(ตัวอยางการตั้งคารูปแบบการแสดงผล: Number of Item Name Characters = 8, Number of Display 

Digits = 4, Align Right)

แสดงเฉพาะขอมูลของบล็อคท่ีกําหนดเทาน้ัน

ขอมูลการคํานวณคือคาท่ีคํานวณจากขอมูลตามรอบ
ท่ีกําหนด

à«ÅÅ� 2   5 

5 ¨Ø´

2 ¨Ø´
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๒ เมื่อเลือกชอง [Overwrite old data when designated block count finishes] ไว
การตั้งคารูปแบบการแสดงผล

พารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ

๒ เมื่อไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 
การตั้งคารูปแบบการแสดงผล

พารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ไมแสดงแถว Text แมวาคุณจะตั้งคาไวก็ตาม

หากตองการเลื่อนขอมูลเกาข้ึนไปทุกครั้งท่ีสุมเก็บขอมูล 
แถวแสดงขอมูลจะถูกเล่ือนข้ึนไปและแสดงขอมูลใหม

ขอมูลท่ีคํานวณไดคือคาของขอมูลท่ีคํานวณซ่ึงบันทึกไวใน GP 
ในขณะนั้น ขอมูลท่ีถูกเขียนทับจะไมถูกนํามาคํานวณ

แสดงเฉพาะขอมูลของบล็อคท่ีกําหนดเทาน้ัน

ขอมูลการคํานวณคือคาท่ีคํานวณจากขอมูลตามรอบ
ท่ีกําหนด
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๑ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไมสามารถสุมเก็บขอมูลได?
หากไมสามารถสุมเก็บขอมูลไดเน่ืองจากเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารระหวางที่สุมเก็บขอมูล ขอมูลของรอบนั้น

จะถูกบันทึกในรูปแบบ CSV ตามเงื่อนไขการทํางาน

๒ เมื่อเงื่อนไขการทํางานคือ [Time Specification] หรือ [Bit ON]
ขอผิดพลาดในการอาน จะแสดงดวย [****]

(ตวัอยาง Execution Condition = Time Designation, Start Time = 17:00, Sampling Cycle = 30 min., 

Cycles = 5)

๒ เมื่อเงื่อนไขการทํางานคือ [Constant Cycle], [Constant Cycle when Bit is ON] หรือ [Bit Change]
ขอมูลที่อานจะปรากฏขึ้นทันทีกอนจะเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร

(ตวัอยาง เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารขึ้นหลังจากการสุมเก็บขอมูลรอบที่ 2 

และสถานะขอผิดพลาดเกิดตอเนื่องไปจนกระทั่งกอนการสุมเก็บขอมูลรอบที่ 3)

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • ขอมูลการสุมเก็บขอมลูของรอบกอนหนาจะยังคงแสดงอยู หาก [Sampling Cycle] สัน้กวาระยะเวลา

ของรอบการสือ่สาร หรือระยะเวลาของรอบการสือ่สารยาวขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนหนาจอ/เลื่อนหนาจอ

และนานเกินกวา [Sampling Cycle] หรือเนื่องจากการสุมตัวอยางเกิดขึ้นกอนที่จะอานขอมูลอุปกรณ/PLC

• เมื่อ [Sampling Cycle] มีระยะสัน้ๆ (1 ถึง 2 วนิาที หรือ 100 มลิลิวนิาที) และมีการทํางานเกิดขึ้น

จํานวนมาก เชน การเปลี่ยนหนาจอ การสุมเก็บขอมูลจะถูกขามไปชวงหน่ึง ตามที่แสดงไวขางตน 

ขอมูลกอนหนานี้จะไดรับการจัดการเปนขอมูลของรอบที่ขามไป

100 

200 

*** 

400 

500 

17:00 

17:30 

18:00 

18:30 

19:00 

17:00 

17:30 

18:00 

18:30 

19:00 

***

***

300

400

500

àÁ×èÍà»�´ GP
ËÅÑ§àÇÅÒ 17:30 ¹.

àÁ×èÍà¡Ô´¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´
ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃàÁ×èÍàÇÅÒ 18:00 ¹.

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1
¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2
¢ŒÍÁÙÅ·Õè 3
¢ŒÍÁÙÅ·Õè 4
¢ŒÍÁÙÅ·Õè 5

100

200

200

400

500

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¨ÐáÊ´§¢Öé¹
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24.9.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการบนัทึกขอมูลในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB
ขอมูลที่สุมเก็บซึ่งบันทึกไวในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB (SA∗∗∗∗∗.csv) จะไมเหมือนกับการตั้งคา

แท็บ [Display/Save in CSV] รูปแบบบางสวนจะถูกกําหนดไวตายตัวดังน้ี

• ไมวาจะตัง้คาไวเชนใดก็ตาม แถวการคํานวณจะไมถูกสงออกไปยงัไฟล CSV แตจะสงเฉพาะแถว Item Name 

และแถวการแสดงขอมูลออกไป

• แสดงคอลัมน Date และคอลัมน Time อยางละหนึ่งคอลัมนในตําแหนงตายตัว เมื่อสงขอมูลออกไปเปนไฟล CSV 

รูปแบบการแสดงผลจะถูกกําหนดตายตัวเปน “yy/mm/dd” และ “hh:mm:ss” อยางไรก็ตาม เมื่อตั้งคา 

[Sampling Cycle] ใน Action เปนมิลลิวินาที คอลัมน Time จะถูกกําหนดตายตัวเปน “hh:mm:ss.000”

• ชื่อรายการของคอลัมน Date/Time จะกําหนดไวตายตวัเปน “Date” และ “Time” ใน Custom Settings  

แถวชื่อรายการจะไมไดรับการตั้งคาและจะปรากฏในแถวแรก ในกรณีดังกลาว ชื่อรายการคอลัมนขอมูลจะวางไว

• แมคุณจะตั้งคาแถว Text หรือคอลัมน Text ในโหมด Custom Settings แตขอมูลเหลาน้ีจะไมถูกสงออกไปเปน

ไฟล CSV

๑ การแสดงขอมูลที่บนัทึกอยูในการด CF/อปุกรณจัดเก็บขอมูล USB ดวยโปรแกรม Excel
คุณสามารถแกไขไฟล CSV ที่บันทึกไวในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ในคอมพิวเตอรไดโดยใชซอฟตแวร

สเปรดชีททั่วไป (เชน Excel)

เม่ือนําไฟล CSV ของขอมูลที่สุมเก็บไปเปดใน Excel

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • หากไมไดเลือกชอง [Add Time Data] ในการตัง้คาการดําเนินการไว คอลมัน Date และคอลัมน 

Time จะไมมีขอมลู และจะแสดงเฉพาะชื่อรายการเทานั้น

• ในโหมด Custom Settings หากไมไดตัง้คาคอลัมน Item Name ไว ดานซายสดุจะเปนคอลัมน Date, 

คอลัมนที่ 2 คือคอลัมน Time และคอลมันที่ 3 และคอลัมนอื่นๆ คือคอลัมน Data คอลัมนขอมูล

จะเรียงลําดับตามทีต่ั้งคาไวใน Custom Settings

Date Time D00100 D00200 D00300 D00301

Group

1

2005/3/31 9:00:00 123.4 123 12.345 1234

Group

2

2005/3/31 12:00:00 234.5 234 23.456 2345

Group

3

2005/3/31 15:00:00 −321 −321 −32.1 −3210

คอลัมนวันท่ี หลังคอลัมนเวลาตองเปนคอลัมน
ขอมูลเทาน้ัน

คอลัมนเวลาคอลัมนช่ือรายการ

แถวขอมูลตาม
จํานวนรอบที่กําหนด

แถวช่ือรายการ
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๒ ตัวอยางการแสดงผลใน Excel ของ Basic Settings
ตอไปนี้คือตัวอยางการบันทึกขอมูลลงในการด CF ดวยโหมด Custom Settings (บันทึกเปนไฟล CSV) และลักษณะ

ของไฟล CSV เมื่อเปดใน Excel

Action
Action: Time Specification, ไมเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles]

Start Time: 09:00

Sampling Cycle: 3 ชั่วโมง

Cycles: 4

Blocks: 2

การตั้งคา Display/Save in CSV

การแสดงผลใน Excel
แสดง [∗∗∗∗]  
เม่ือเกิดขอผิดพลาดในการอาน

ขอมูลวนัท่ีเม่ือสงออกไปในรูปแบบ CSV คือ 
“2005/04/01” ใน Excel จะแสดงเปน “2005/4/1”

ขอมูลถูกสงออกไปในรูปแบบ CSV เปน “321.0” 
อยางไรก็ตาม ใน Excel เลข “0” ตัวสุดทายตอจาก
จุดทศนิยมจะถูกตัดท้ิง และแสดงเปน “321”  

แถววางท่ีแทรกไว
ระหวางบล็อค
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๒ ตัวอยางการแสดงผลใน Excel ของ Basic Settings
ตอไปนี้คือตัวอยางการบันทึกขอมูลลงในการด CF ดวยโหมด Custom Settings (บันทึกเปนไฟล CSV) แลว

เปดไฟล CSV ใน Excel

• เมื่อเลือกชอง [Overwrite old data when designated block count finishes] ไว
การตั้งคา Display/Save in CSV

การแสดงผลใน Excel

• เมื่อไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 
การตั้งคา Display/Save in CSV

การแสดงผลใน Excel
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24.9.5 การพิมพ
การพิมพขอมูลที่สุมเก็บมีสองวิธีดวยกันคือ พิมพขอมูลทุกครั้งที่มีการสุมเก็บขอมูล (การพิมพแบบเรียลไทม) 

และพิมพขอมูลในกลุมที่เก็บรวบรวมไว (การพิมพแบบบล็อค)

การพิมพแบบเรียลไทม
พิมพขอมูลทุกครั้งที่มีการสุมเก็บขอมูล

แบบแบทช
กําหนดหมายเลขบล็อค แลวเปดบิต 0 ของ [Print Control Word Address] ขอมูลทั้งหมดจากบล็อคที่กําหนด

จะถูกสงออกไป

¾ÔÁ¾�¢ŒÍÁÙÅ¢Í§àÇÅÒ¤ÃÑé§·Õè 1

¾ÔÁ¾�¢ŒÍÁÙÅ¢Í§àÇÅÒ¤ÃÑé§·Õè 2

¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅàÇÅÒ¤ÃÑé§·Õè 1

¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅàÇÅÒ¤ÃÑé§·Õè 2

¾ÔÁ¾�¤ÃÑé§ÅÐË¹Öè§ºÅçÍ¤
(»‡Í¹¡ÃÐ´ÒÉËÅÑ§¨Ò¡¾ÔÁ¾� 1 ºÅçÍ¤)

Date Time D100 D200 

03/31  09:00   50   20 

03/31  12:00   48   23 

03/31  15:00   52   18 

04/01  09:00   51   22 

04/01  12:00   53   20 

04/01  15:00   49   17 

 

ËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤ “0”

ËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤ “1”

¨.¨Ó¹Ç¹ºÅçÍ¤: 5

ÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾�ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ä Œ́

ËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤ “0”

Í.

“1”

¾.

“2” 

¾Ä.

“3” 

È.

“4” 

μÓáË¹‹§àÇÔÃ�´
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¾ÔÁ¾�

+1

00 Bit 

ÊÓÃÍ§ (à»š¹ 0 μÒÂμÑÇ)
ËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤

¨Ñ´à¡çºËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤ 
áÅÐà»�´ºÔμ 0 ¢Í§ 



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-125

๑ ตวัอยางของขอมูลที่พิมพออกมาของโหมด Basic Settings
ในโหมด Basic Settings จะสามารถสรางรูปแบบการพิมพงายๆ ไดดวยการตั้งคาไมก่ีอยาง โดยใชรูปแบบที่กําหนดไว

ตายตัว

รูปแบบการพิมพจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับวาไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 

ไวหรือไม

๒ เมื่อเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ไว (การพิมพแบบเรียลไทม)
การตั้งคารูปแบบการพิมพ
Print Mode: Real-time Print

Item Name (Vertical): เลือก

Ruled Line: Enable

ภาพงานพิมพ

• ขอมูลทั้งหมดของตําแหนงที่เลือกไวทุกตําแหนงจะถูกพิมพออกมา

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • เมื่อเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของ

แท็บ [Mode] ไว จะสามารถเลือกไดเฉพาะตัวเลือก Real Time Print เทานั้น

• กอนพิมพขอมูล คุณตองเชื่อมตอเครื่องพิมพกบั GP และตั้งคาของเครื่องพิมพกอน

“34.3.2 ขั้นตอนการตั้งคาเครื่องพมิพ” (หนา 34-11)

• หากไมไดเลือกชอง [Add Time Data] ของการตั้งคาการดําเนินการไว คอลัมน Date และ

คอลัมน Time จะไมมีขอมูล

• คุณไมสามารถตั้งคาตําแหนง (Align Right/Align Left) สําหรับคอลมัน Date และคอลัมน Time ได 

ชื่อรายการจะถูกจัดชิดซายเสมอ และพิมพขอมูลไวตรงกึ่งกลาง

ตัวอยาง Display Characters = 12
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๒ เมื่อไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] 
การตั้งคารูปแบบการพิมพ
Print Mode: Real-time Print/Batch

Item Name (Horizontal): เลือก

Item Name (Vertical): เลือก

Total row: checked
Ruled Line: Enable

ภาพงานพิมพ

• แถว Item Name จะถูกพิมพเปนแถวที่ 1 คอลัมน Date และคอลัมน Time จะแสดงขอมูลตามคา [Date] 

และ [Time] คอลัมนขอมูลแตละคอลัมนจะใชตําแหนงที่พิมพออกมาเปนชื่อรายการของคอลัมนขอมูลน้ัน

• ขอมูลทั้งหมดของตําแหนงที่เลือกไวทุกตําแหนงจะถูกพิมพออกมา

• ในคอลัมน Item Name จะแสดงรอบการสุมเก็บขอมูล เชน รอบที่ 3 → Number 3

• แถว Total จะพิมพตอจากแถวแสดงขอมูล

• ไมวาจะพิมพแบบเรียลไทมหรือพิมพแบบแบทช การปอนกระดาษจะเกิดขึ้นหลังการพิมพ

¤‹ÒàËÅ‹Ò¹Õé ¤Ó¹Ç³¨Ò¡
¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºμÒÁ
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ (1 ºÅçÍ¤) 
·Õè¡ÓË¹´äÇŒ



โครงสรางการสุมเก็บขอมูล

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 24-127

๑ ตวัอยางขอมูลทีพ่ิมพออกมาของโหมด Custom Settings
คุณสามารถสรางรูปแบบที่ปรับแตงดวยโหมด Custom Settings ชนิดตางๆ ดังตอไปนี้

• คุณสามารถตั้งคา Display Range และ Total Display Digits ของแตละคอลัมนขอมูลได

• คุณสามารถเพิ่มคอลัมน Date, คอลัมน Time, คอลัมน Data, คอลัมน Text และ Ruled Line ได

• คุณสามารถปอนขอความลงในคอลัมน Text, แถว Text และแถว Item Name ไดโดยตรง

• หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles]  คุณสามารถพิมพสวนหัว/

สวนทายและแถวการคํานวณไดได (Total, Average, Max, Min)

๒ เมื่อเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ไว (การพิมพแบบเรียลไทม)
การตั้งคารูปแบบการพิมพ
Print Mode: Real-time Print

ภาพงานพิมพ

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • คอลัมนมีไดสูงสดุ 521 คอลัมนและแถวมไีดสูงสุด 4,204 แถว

• การปอนขอความในแถว Text หรือคอลัมน Text สามารถใชไดเฉพาะภาษาทีต่ั้งคาใน [Language] 

ของแท็บ [Sampling List] เทานั้น

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • พิมพเฉพาะแถวแสดงขอมูลเทานั้น สวนแถว Ruled Line และแถว Text จะไมพิมพ 

หากตั้งคา Header/Footer ไว จะไมมีการพิมพเกิดขึ้น
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๒ เมื่อไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles]
การตั้งคารูปแบบการพิมพ
Print Mode: Real-time Print/Batch

ตั้งคา Header ไว

ภาพงานพิมพ

Ê‹Ç¹ËÑÇ

á¶Ç¡ÒÃ¤Ó¹Ç³

¤ÍÅÑÁ¹� Text

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¤×Í ¤‹Ò·Õè¤Ó¹Ç³
¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºμÒÁ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§
 (1 ºÅçÍ¤) ·Õè¡ÓË¹´
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ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • รูปแบบการพิมพประกอบดวยพื้นที่สามสวน ไดแก สวนหัว, พื้นที่หลัก และสวนทาย

• สําหรับการพิมพแบบเรียลไทม พื้นที่สวนหัวจะถูกพิมพเมื่อมีการพิมพขอมูลเริ่มตนของบล็อค 

แถวการคํานวณและสวนทายจะถูกพิมพเมือ่มีการพิมพขอมูลสุดทายของบล็อค

• ไมวาจะพิมพแบบเรียลไทมหรือพิมพแบบแบทช การปอนกระดาษจะเกิดขึ้นหลังการพิมพ

• หากคุณเปลี่ยนคา [Cycles] ใน Action หลังจากตั้งคารูปแบบการพิมพ ใหเปลี่ยนคา [Number of Data 

Display Rows] ใหสอดคลองกับจํานวนครั้ง

¾×é¹·ÕèÊ‹Ç¹ËÑÇ

¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

¾×é¹·ÕèÊ‹Ç¹·ŒÒÂ
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24.9.6 การเขียนขอมูลลงในอุปกรณภายใน
การเขียนขอมูลที่สุมเก็บลงในอุปกรณภายในของ GP (พื้นที่ LS, พื้นที่ USR) ทําใหคุณสามารถแสดงรายการขอมูล

หน่ึงรายการจากบรรดาขอมูลตางๆ ที่สุมเก็บได โดยใชพารทแสดงผลขอมูลหรือกราฟ และใชขอมูลน้ันไดอยางอิสระ

๑ การเขียนขอมูลลงในอุปกรณภายใน
เปด [Write Triggerred Bit Address] ที่กําหนดไว จากนั้นขอมูลที่สุมเก็บซึ่งจัดเก็บอยูในหนวยความจําสํารองขอมูล 

(หรือ DRAM) จะถูกเขียนลงในอุปกรณภายใน

หากไมไดเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] ไว 

คุณสามารถเขียนขอมูลทีละบล็อคได

การเขียนขอมูลที่สุมเก็บ

เมื่อจัดเก็บขอมูลที่สุมเก็บลงในอุปกรณภายใน ขอมูลของรอบการสุมเก็บปจจุบันจะถูกบันทึกในรูปแบบเลขฐานสอง

ในตําแหนงเร่ิมตน

เชน หากจํานวนรอบคือ 5 และรอบการสุมเก็บขอมูลรอบปจจุบันคือ 2 ดงัน้ัน [Number of Stored Data] จะเปน “2” 

พรอมกับจัดเก็บ “0” ลงในพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่สุมเก็บสําหรับสุมเก็บรอบที่ 3 และรอบถัดไป

30 LS29 

20 

30 

10 

22 

28 

15 

LS28 

LS29 

LS30 

LS38 

LS39 

LS40 

ÍØ»¡Ã³�ÀÒÂã¹¢Í§ GP

←D100's ¤‹Ò¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1
←D101's ¤‹Ò¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1
←D102's ¤‹Ò¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1

←D100's ¤‹Ò¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2
←D101's ¤‹Ò¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2
←D102's ¤‹Ò¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2

¾ÒÃ�·áÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙÅ

ºÅçÍ¤ 0

ºÅçÍ¤ 1

¡ÅØ‹Á¡ÒÃÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ

¨Ó¹Ç¹¢ŒÍÁÙÅ·Õè¨Ñ´à¡çºμÓáË¹‹§àÃÔèÁμŒ¹

à¢ÕÂ¹

ºÅçÍ¤ 0
Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨ÓÊÓÃÍ§¢ŒÍÁÙÅ ÍØ»¡Ã³�ÀÒÂã¹

+1

(n: ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§)

¨Ó¹Ç¹ÃÒÂ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ
·ÕèÊØ‹Áà¡çº·Õè¨Ñ´à¡çºã¹
¢³Ð¹Õé¨Ð¶Ù¡ Ñ̈´à¡çºäÇŒ
ã¹ÃÙ»áººàÅ¢°Ò¹ÊÍ§ 

ËÒ¡ÂÑ§ÊØ‹Áà¡çº¢ŒÍÁÙÅ
äÁ‹¤ÃºμÒÁ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§
·Õè¡ÓË¹´¨Ð¨Ñ´à¡çº “0” 
Å§ã¹·Ø¡¿�Å´�·ÕèÍÂÙ‹
ã¹¾×é¹·Õè¹Õé 

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2

¢ŒÍÁÙÅ·Õè 3

¢ŒÍÁÙÅ·Õè n

n+¢ŒÍÁÙÅ·Õè 1

n+¢ŒÍÁÙÅ·Õè 2

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 1
¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 2
¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 3

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ n
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๒ โครงสรางของขอมูลท่ีสุมเก็บซ่ึงจัดเก็บไวในอุปกรณภายใน
เม่ืออุปกรณภายเปนอุปกรณ 16 บิต

• รหัส/แฟลก
หากเลือกชอง [Add Time Data] ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] ไว คุณสามารถตรวจสอบวาการสุมเก็บ

ขอมูลเสร็จสมบูรณหรือไม และอานขอมูลที่สุมเก็บไดตามปกติ หรือเกิดขอผิดพลาดในการอานหรือไม

แฟลก
แฟลกมีคาเปน “1” หากสุมเก็บขอมูลเสร็จสมบูรณ และ “0” หากยังไมมีการสุมเก็บขอมูล

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ไว ขอมูลที่สุมเก็บจะถูกถายโอน

ตามลําดับโดยเริ่มจากขอมลูเกา

• หากไมไดจัดเก็บหมายเลขบล็อค ขอมลูจากหมายเลขบล็อค "0" จะถูกเขยีน

• หากคุณตั้งคาแถวการคํานวณดวยแทบ็ [Display/Save in CSV] คุณยังสามารถเขยีนขอมลูการคํานวณ

ลงในอุปกรณภายในไดดวย ขอมูลที่สุมเก็บและขอมูลการคํานวณจะเขียนแยกจากกัน

• หากบล็อคหรือขอมูลการคํานวณที่จะเขยีนมีขนาดใหญกวาพื้นที่จัดเก็บของอุปกรณภายใน 

จะเขียนขอมูลเหลานั้นไมได

หนวยความจําสํารองขอมูล อุปกรณภายใน

(5) (3) (3) ถึง (6) แสดงถึงรอบที่มี
การเก็บขอมูลท่ีสุมเก็บ

(6) (4)

(3) (5)

(4) (6)

ËÁÒÂàÅ¢ºÅçÍ¤: 0

(n: ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) (X: ¨Ó¹Ç¹¢ŒÍÁÙÅ)

¨Ó¹Ç¹¢ŒÍÁÙÅ·Õè¨Ñ´à¡çº

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 1
¢ŒÍÁÙÅàÇÅÒ

á¿Å¡¢ŒÍÁÙÅ·Õè¶Ù¡μŒÍ§/äÁ‹¶Ù¡μŒÍ§

¢ŒÍÁÙÅμÓáË¹‹§ 1

¢ŒÍÁÙÅμÓáË¹‹§ 2

¢ŒÍÁÙÅμÓáË¹‹§ X

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 2

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ 3

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊØ‹Áà¡çºä´Œ n

ÃËÑÊμÓáË¹‹§àÇÔÃ�´
+1

+2

+3

+4

+5

.

.

.

á¿Å¡
15 8 7 0

àÁ×èÍÃÇÁá¿Å¡¢ŒÍÁÙÅ
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รหัส
รหัสมีคาเปน “0” หากอานขอมูลไดถูกตอง และ “1” หากเกิดขอผิดพลาดในการอาน

• ขอมูลเวลา
หากเลือกชอง [Add Time Data] ในพื้นที่ Extended ของแท็บ [Mode] ไว ขอมูลเวลาของตวัอยางที่สุมเก็บ

จะถูกจัดเก็บไวดังรูปตอไปน้ี ขอมูลเปนเลข 2 หลักและบันทึกในรูปแบบ BCD

• แฟลกขอมูลถูกตอง/ไมถูกตอง
หากตั้งคา Execution Condition เปน [Time Specification] หรือ [Bit ON] จะมีการเพิ่ม [Data Valid/

Invalid Flag] ใหกับขอมูลที่สุมเก็บ เพื่อใชตรวจสอบวาขอมูลตําแหนงถูกตองหรือไม ขอมูลที่ถูกตองจะกํากับ

ไวดวย “1” และขอมูลที่ไมถูกตองจะกํากับไวดวย “0”

ยกตัวอยางเชน เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการอานระหวางที่สุมเก็บขอมูล จะจัดเก็บ “1” ลงใน [Code] และ

บิตขอมูลที่ถูกตอง/ไมถูกตองของแตละตําแหนงจะเปน  “0” เมื่อขอมูลที่สุมเก็บที่มีขอผิดพลาด 

(ขอมูลที่แสดงดวย “****”) ไดรับการแกไขคาใหถูกตองแลว ขอมูลน้ันจะเปลี่ยนสถานะจากไมถูกตอง

เปนถูกตอง และบิตขอมูลที่ถูกตอง/ไมถูกตองของตําแหนงที่ถูกแกไขจะเปลี่ยนจาก “0” เปน “1”

พื้นที่จัดเก็บสําหรับแฟลกขอมูลที่ถูกตอง/ไมถูกตองจะเปลี่ยนแปลงไปมาระหวาง 2 ถึง 32 ตําแหนง

ËÁÒÂàËμØËÁÒÂàËμØ • เมื่อตั้งคาเง่ือนไขการทํางานเปน [Bit ON] ขอมลูเวลาจะหมายถึงเวลาที่อานขอมูลเสร็จ

• เมื่อตั้งคารอบการสุมเก็บขอมูลเปนมิลลิวินาที ขอมูลจะถูกจัดเก็บในหนวยละ 10 มิลลิวินาที

เม่ือต้ังคารอบการสุมเก็บขอมูลเปนวินาที: เม่ือต้ังคารอบการสุมเก็บขอมูลเปนมิลลิวินาที:

15 8 7 0 15 8 7 0

+1 ป +1 ป

+2 จ. อา. +2 จ. อา.

+3 ช่ัวโมง นาที +3 ช่ัวโมง นาที

+4 วินาที +4 วินาที มิลลิวินาที

เชน) March, 31, 2005 17h 30m 25s 600ms

15 8 7 0

+1 05

+2 03 31

+3 17 30

+4 25 60

60 x 10ms

บิตขอมูลท่ีถูกตอง/ไมถูกตองของแตละตําแหนง

15 0
+1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
+2 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

⋅
⋅
⋅

+32 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497
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๒ โครงสรางของขอมูลการคํานวณซึ่งจัดเก็บไวในอุปกรณภายใน
โครงสรางของขอมูลการคํานวณ (Total, Average, Max, Min) ไดรับการตั้งคาใหสอดคลองกับการตั้งคาใน

แท็บ [Display/Save in CSV] และแสดงในแผนผังดังตอไปนี้ ความยาวบิตคือ 32 บติและขอมูลถูกจัดเก็บลงใน

อุปกรณภายใน

คาที่คํานวณจะถูกจัดเก็บตามลําดับจากบนลงลาง โดยเริ่มจากคอลัมนขอมูลดานซายสุดซึ่งกําหนดไวในรูปแบบ 

[Display/Save in CSV]

เม่ือตั้งคา Total และ Average

อุปกรณภายใน

บันทึกใน

ตําแหนงเวริด
+1

ผลรวมของคอลัมนขอมูล 1

+2
+3

คาเฉล่ียของคอลัมนขอมูล 1

+4
+5

ผลรวมของคอลัมนขอมูล 2

+6
+7

คาเฉล่ียของคอลัมนขอมูล 2

+8
+9

ผลรวมของคอลัมนขอมูล 3

+10
+11

คาเฉล่ียของคอลัมนขอมูล 3

คาท่ี 2
คาท่ี 3คาท่ี 1
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24.10 ขอจํากัด

24.10.1 ขอจํากัดของการสุมเก็บขอมูล

• ในระบบสามารถตัง้คากลุมการสุมเก็บขอมูลไดสูงสุด 64 กลุม

• จํานวนรายการขอมูลสูงสุด (จํานวนตําแหนง) ที่สามารถสุมเก็บไดในหน่ึงครั้งคือ 512 รายการสําหรับความยาว

บิต 16 บิต และ 256 รายการสําหรับความยาวบิต 32 บิต

• ในกลุมตัวอยางสามารถตั้งคาจํานวนครั้งได (หรือ จํานวนครั้ง x จํานวนบล็อค) ทั้งน้ีขึน้อยูวาไดเลือกชอง 

[Backup to SRAM] ในการตั้งคา [Mode]∗1 ไวหรือไม, จํานวนขอมูลที่สุมเก็บในหนึ่งครั้ง (จํานวนตําแหนง), 

ความยาวขอมูล หรือโหมด

• โปรดอานรายละเอียดเก่ียวกับหนวยความจําสํารองขอมูลและ DRAM และวิธีคํานวณความจุของขอมูลที่สุมเก็บ

ไดที่หัวขอตอไปนี้

“ ๑ หนวยความจําสํารองขอมูล” (หนา 24-100)

• เมื่อคุณใชจอแสดงผลที่มี SRAM 320 KB คาโดยประมาณของจํานวนตวัอยางที่สุมเก็บไดที่คุณสามารถบันทึกได

จะเปนดังตอไปนี้

กลุมการสุมเก็บขอมูลเพียงกลุมเดียว

(คาที่ระบุไวคือคาจากการคํานวณโดยประมาณจากความจุของหนวยความจําสํารองขอมูล และจํานวนครั้งสูงสุด

ในการสุมเก็บขอมูลที่สามารถกําหนดไดจริงคือ 65535)

เมื่อตองการตรวจสอบความจุของหนวยความจําสํารองขอมูล ใหไปที่เมนู [Project] ชี้ไปที่ [Properties] แลว

เลือก [SRAM Information]

• หลังจากเปดเครื่อง GP และเตรียมโปรแกรมภายในแลว กอนเริ่มการสุมเก็บขอมูลอาจมีการหนวงเวลาสูงสุด

ไมเกินหนึ่งวินาที

• หากมีการกําหนดใหสุมเก็บขอมูลจํานวนมากในรอบเวลาสั้นๆ นอกจากจะทําใหการอัพเดตการแสดงผลหรือ

เปลี่ยนหนาจอจะชาลงมากแลว ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร∗2 ยังเพิ่มขึน้ดวย ในกรณีดังกลาว 

เน่ืองจากการสุมเก็บขอมูลครั้งถัดไปเกิดขึ้นกอนการอานขอมูลจากอุปกรณ/PLC จึงถือวาขอมูลกอนหนาน้ี

เปนขอมูลที่สุมเก็บของรอบนั้น

• สําหรับเง่ือนไขการทํางาน [Constant Cycle], [Constant Cycle when Bit is ON] และ [Bit Change] 

เน่ืองจากระบบกําลังอานขอมูลตําแหนงที่ตั้งคาไวทั้งหมด การส่ือสารจึงอาจมีผลตอการทํางานของระบบได

หากมีจํานวนตําแหนงที่สุมเก็บเปนจํานวนมาก

• เมื่อตั้งคา Execution Condition เปน [Constant Cycle] หรือ [Constant Cycle when Bit is ON] ถึงแม 

[Sampling Cycle] จะนานกวาระยะเวลาของรอบการสื่อสาร แตระยะเวลาของรอบการสื่อสาร ∗2 นานกวา 

[Sampling Cycle] ได เน่ืองจากมีการเปลี่ยนหนาจอหรือเล่ือนหนาจอ ในกรณีดังกลาว เน่ืองจากการสุมเก็บ

ขอมูลเกิดขึ้นกอนการอานขอมูลจากอุปกรณ/PLC จึงถือวาขอมูลกอนหนาน้ีเปนขอมูลที่สุมเก็บของรอบนั้น

ตําแหนงทีก่ําหนด ความยาวขอมลู: 16 บิต ความยาวขอมลู: 32 บติ

1 สูงสุด 81,332 ครั้ง สูงสุด 81,332 ครั้ง

16 สูงสุด 10,166 ครั้ง สูงสุด 5,082 ครั้ง

64 สูงสุด 2,540 ครั้ง สูงสุด 1,270 ครั้ง

256 สงูสุด 634 ครั้ง สูงสุด 316 ครั้ง

512 สงูสุด 316 ครั้ง -
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• เมื่อ [Sampling Cycle] มีระยะสั้นๆ (1 ถึง 2 วินาที หรือ 100 มิลลิวินาที) และมีการทํางานที่สําคัญเกิดขึ้น 

เชน การเปลี่ยนหนาจอ การสุมเก็บขอมูลจะใชงานไมได (การสุมเก็บขอมูลจะถูกขามไป) เปนระยะเวลานาน

เทากับระยะเวลาที่ตั้งคาไว ดังที่อธิบายไวขางบน ขอมูลกอนหนาน้ีจะถูกแสดงเปนขอมูลของรอบนั้น หากเลือก 

[Random] จะใชเวลาในการสื่อสารกับอุปกรณนานขึ้นกวาการเลือก [Sequential]

*1ในแท็บ [Action] ใหเลือกชอง [Backup to SRAM] เพื่อบันทึกขอมูลที่สุมเก็บไดลงใน SRAM 

หากตองการบันทึกใน DRAM ใหยกเลิกการเลือกชองทําเครื่องหมายดังกลาว 

คุณสามารถกําหนดพื้นที่ที่ใชจัดเก็บขอมูลของกลุมการสุมเก็บขอมูลแตละกลุมแตกตางกันได

*2ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร คือเวลาเริ่มตั้งแต GP รองขอขอมูลจนกระทั่ง GP ไดรับขอมูลจากอุปกรณ 

เวลานี้จะไดรับการบันทึกเปนขอมูลเลขฐานสองในตําแหนง LS2037 ของอุปกรณภายในโดยเพิ่มขึน้

ครั้งละ 10 มิลลิวินาที

24.10.2 ขอจํากัดในการแสดงผล

• ในหน่ึงหนาจอสามารถวางพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บไดหน่ึงพารท หากบนหนาจอแสดงพารทอยูหลายพารท 

จะมีเฉพาะพารทแสดงผลขอมูลพารทแรกที่กําหนดไวเทาน้ันที่ทํางาน

• ไมสามารถตั้งคาพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บบนหนาจอพรอมกันกับพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [Show CSV] 

หรือพารทแสดงผลขอมูลที่ใชแปนคียแบบปอปอัพ

• ระบบจะทําการคํานวณดวยความยาวบิต 32 บติ หากขอมูลการคํานวณมีตัวเลขมากกวาน้ัน (เกินกวา 32 บิต) 

การคํานวณจะแสดงผลไดไมถูกตอง

• เมื่อเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified cycles] แถวการคํานวณ (Total, Average, 

Max, Min) จะแสดงคาที่คํานวณของขอมูลที่อยูใน GP ขอมูลที่ถูกเขียนทับจะไมนํามารวมในการคํานวณ

• ในการตั้งคา Address ของกลุมการสุมเก็บขอมูล หากคา [Bit Length] หรือ [Addressing] เปลี่ยนไป รูปแบบ 

[Display/Save in CSV] จะถูกตั้งคาใหม

• เมื่อเปลี่ยนการตั้งคา [Display/Save in CSV] จาก [Custom Settings]→ เปน [Basic] การตัง้คาที่ปรับแตงแลว

ทั้งหมดจะถูกตั้งคาใหม

24.10.3 ขอจํากัดของการบันทกึขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจดัเก็บขอมูล USB

• ในการบันทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ใหกําหนด [CSV Save Control Word Address]  

ของแตละกลุมการสุมเก็บขอมูลหรือตําแหนงเวิรดควบคุมไมใหซอนทับกัน หากคุณกําหนดตําแหนงซอนทับกัน 

จะไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองและไมสามารถรับขอมูลสถานะได

การตั้งคาระบบ [Main Unit] - แท็บ [Action]
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• คุณไมสามารถบันทึกกลุมการสุมเก็บขอมูลหลายกลุมลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ไดพรอมกัน 

คุณตองบันทึกกลุม [CSV Save Control Word Address] ถัดไปหลังจากบันทึกกลุมปจจุบันเสร็จแลวหนึ่งกลุม 

หากคุณบันทึกหลายกลุมพรอมกัน ลําดับการบันทึกจะไมตายตัว

• คุณไมสามารถบันทึกขอมูลอ่ืนๆ (Alarm history Data, Recipe data) และขอมูลที่สุมเก็บลงในการด CF/อุปกรณ

จัดเก็บขอมูล USB ไดพรอมกัน

• เมื่อบันทึกโดยอัตโนมัต ิหากตั้งระยะเวลาของรอบการสุมเก็บขอมูลส้ันเกินไป (ความถี่ในการสุมเก็บขอมูลนอย

หรือมีจํานวนครั้งนอย) การเขยีนขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB อาจใชเวลานานกวาการสุมเก็บ

ขอมูลจริง ในกรณีเชนนี้ ระบบจะทําการสุมเก็บขอมูลตอไปหลังจากเขียนขอมูลที่สุมเก็บไดเสร็จสมบูรณแลว

เทาน้ัน

• เมื่อทําการบันทึกอัตโนมัต ิโปรดอยาตั้งระยะเวลาของรอบการสุมเก็บขอมูลส้ันเกินไป (ความถี่ในการสุมเก็บ

ขอมูลนอยหรือมีจํานวนครั้งนอย) เพราะอาจทําใหมีการเขียนขอมูลเพิ่มมากขึน้และสงผลใหอายุใชงานของ

การด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB นอยลง

• ในการตั้งคา Address ของกลุมการสุมเก็บขอมูล หากคา [Bit Length] หรือ [Addressing] เปลี่ยนไป 

รูปแบบ [Display/Save in CSV] จะถูกตั้งคาใหม

• เมื่อเปลี่ยนการตั้งคา [Display/Save in CSV] จาก [Custom Settings]→ เปน [Basic] การตั้งคาที่ปรับแตงแลว

ทั้งหมดจะถูกตั้งคาใหม

๑ ขอควรระวังในการบันทึกขอมูลลงในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB
• ขณะกําลังเขียนขอมูลลงในการด CF การเปลี่ยนการแสดงผลพารทและหนาจอตางๆ อาจทําไดชาลง

• การเขียนขอมูลอาจตองใชเวลานานหลายวินาที ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนขอมูล

• หลังจากอานขอมูลสถานะจาก GP แลว กอนที่จะเขียนคําส่ังถัดไป ตองแนใจวาไดรอเวลาอยางนอยเทากับ

ระยะเวลาของหนึ่งรอบการสื่อสาร*1 หรือหน่ึงรอบเวลาสําหรับการแสดงผล*2 แลวแตวาระยะเวลาใดนานกวากัน

• โปรดอยาเรียกหนาจอที่ใชการด CF หากไมไดติดตั้งการด CF ไวใน GP มิฉะน้ันจะทํางานไมถูกตอง

• หากเกิดขอผิดพลาดในการเขยีนขอมูล ไฟลใดก็ตามที่ยังโหลดไมเสร็จสิ้นอาจคางอยูในการด CF

• เมื่อเขียนทับไฟลดวยการถายโอนขอมูลลงในการด CF การด CF ตองมีพื้นที่วางเพียงพอที่จะจัดเก็บขอมูลได 

หากขอมูลใหญเกินกวาพื้นที่วางที่มีอยู จะเกิดขอผิดพลาดในการเขียนขอมูล

• เมื่อบันทึกขอมูลลงในการด CF หากไมมีโฟลเดอรเปาหมายอยู (\SAMP01) โฟลเดอรจะถูกสรางขึ้น

โดยอัตโนมัติเพื่อบนัทึกขอมูลน้ัน อยางไรก็ตาม หากการด CF ยงัไมไดทําการ Initialize หรือสรางโฟลเดอรไมได 

จะเกิดขอผิดพลาดในการอานขอมูลขึ้น

• การเขียนขอมูลในการด CF มีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนครั้งที่สามารถเขยีนซ้ําได (ขอมูลขนาด 500 KB สามารถ

เขียนซ้ําไดประมาณ 100,000 ครั้ง)

• เมื่อคุณใชคอมพิวเตอรทําการฟอรแมตการด CF/อุปกรณจัดก็บขอมูล USB ใหเลือก FAT หรือ FAT32 

หากฟอรแมตแบบ NTFS จอแสดงผลจะทํางานไมถูกตอง

• เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เพียงเครื่องเดียวเทาน้ัน หากคุณเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB 

หลายเครื่อง ระบบอาจจําแนกอุปกรณไมได

*1 ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร คือเวลาเริ่มตั้งแต GP รองขอขอมูลจากอุปกรณภายนอก จนกระทั่งไดรับขอมูล 

คาน้ีจะถูกบันทึกเปนขอมูลเลขฐานสองในตําแหนง LS2037 ของอุปกรณภายในโดยเพิ่มขึน้ครั้งละ 10 มิลลิวินาที

*2 เวลาสําหรับการแสดงผล คือเวลาที่ตองใชในการประมวลผลหนึ่งหนาจอ คาน้ีจะถูกบันทึกเปนขอมูล

เลขฐานสองในตําแหนง LS2036 ของอุปกรณภายใน ในหนวยมิลลิวินาที
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๑ ขอควรระวังในการใชงานการด CF
• เมื่อจะถอดการด CF ออก โปรดตรวจสอบวาไฟแสดงการเขาใชขอมูลดับแลว เพราะอาจทําใหขอมูลในการด CF 

สูญหายหรือเสียหายได

• ขณะที่เครื่องกําลังเขาใชขอมูลในการด CF หามปดเครื่อง GP, ตัง้คา GP ใหม หรือถอดการด CF ออกจากเครื่อง 

ใหสรางหนาจอตรวจสอบการกําหนดคาของขอมูลเก่ียวกับการเขาใชขอมูลในการด CF โดยจะปดเครื่อง, 

ตั้งคาใหม, เปดฝาครอบการด CF หรือดงึการด CF ออกไดก็ตอเมื่อตรวจสอบหนาจอดังกลาวแลวเทาน้ัน

• เมื่อจะเสียบการด CF เขาในเครื่อง GP โปรดตรวจสอบใหแนใจวา คุณหงายการดดานที่ถูกตองขึ้นและ

ใสดานที่ถูกตองเขากับคอนเนคเตอรของการด CF หากตดิตั้งไมถูกตอง ขอมูลหรือการด CF หรือตัว GP 

อาจชํารุดเสียหายได

• โปรดใชการด CF ที่ผลิตโดย Pro-face (Digital Electronics Corporation of Japan) หากใชการด CF 

ของบริษัทอ่ืน ขอมูลในการด CF อาจไดรับความเสียหาย

• โปรดตรวจสอบวาไดทําการสํารองขอมูลทั้งหมดในการด CF แลว

• โปรดหลีกเล่ียงการกระทําดังตอไปนี้ เพราะอาจทําใหขอมูลและอุปกรณเสียหายได

•การโคงงอการด CF

•การทําการด CF ตกหลน

•การทํานํ้าหกรดตัวการด

•การสัมผัสคอนเนคเตอรของการด CF โดยตรง

•การถอดแยกหรือดัดแปลงการด CF

๑ คําแนะนําในการใชงานอปุกรณจัดเก็บขอมูล  USB
• ขณะที่เครื่องกําลังเขาใชขอมูลในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB หามตั้งคาจอแสดงผลใหม หรือถอดอุปกรณ

จัดเก็บขอมูล USB เน่ืองจากอาจทําใหขอมูลในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เสียหายได

ในการถอดอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ออกอยางปลอดภัย ใหออกแบบระบบใหสามารถถอดอุปกรณออกได

หลังจากเปดตัวแปรระบบ #H_Control_USBDetouch และยืนยันวา #H_Status_USBUsing ปดแลว

 “A.6.2 ตวัแปรระบบ HMI (#H system variables)  ๑ ชนิดบิต” (หนา A-102) 

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดสํารองขอมูลลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB แลว
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24.10.4 ขอจํากัดของการพิมพ

• ในหน่ึงบรรทัดสามารถพิมพอักขระแบบไบตเดี่ยวไดสูงสุด 160 ตวั

• คุณไมสามารถกําหนดขนาดของอักขระที่จะพิมพได

• เมื่อพิมพขอมูลที่สุมเก็บ ขอมูลสวนที่กวางเกินกวาขนาด A4 จะไมถูกพิมพออกมา 

จํานวนอักขระที่สามารถพิมพในหนึ่งบรรทัดไดจะขึ้นอยูกับเคร่ืองพิมพ

• ขอมูลทั้งหมดจะพิมพออกมาเปนสีขาวดํา ไมวาจะตั้งคาสีของเครื่องพิมพแบบใดไวก็ตาม (ขาวดํา/สี)

• เมื่อตั้งคาชนิดแบบอักษรของกลุมการสุมเก็บขอมูลเปน [Stroke Font] และตั้งคาแบบอักษรของ

ภาษา [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)] หรือ [Korean] เปน [Standard Font] 

เครื่องพิมพจะพิมพขอความเปนขอมูลภาพ และอาจตองใชเวลาพิมพนานขึ้น

• หามปอนคําส่ังการพิมพอ่ืนๆ ระหวางที่พิมพแบบเรียลไทม หากปอนคําส่ังพิมพประวัติการแจงเตือน

ระหวางที่พิมพแบบเรียลไทม เครื่องจะพิมพประวัติการแจงเตือนและขอมูลอ่ืนๆ ปนกัน

• หากมีการลบขอมูลที่สุมเก็บขณะกําลังพิมพอยู เครื่องจะไมพิมพตอ ถาปดเครื่อง GP ขณะกําลังพิมพงานอยู 

งานในคิวจะสูญหายไป

• ระบบจะทําการคํานวณดวยความยาวบิต 32 บติ หากขอมูลการคํานวณมีตัวเลขมากกวาน้ัน (เกินกวา 32 บิต) 

จะพิมพคาไดไมถูกตอง

• หากเลือกชอง [Overwrite old data after finishing the specified number of times] ไวและมีการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลที่สุมเก็บ ความเร็วในการพิมพอาจชากวาความเร็วที่ขอมูลถูกเขียนทับหรือจัดเก็บ หาก [Number of Times] 

มีคานอยหรือมีรอบการสุมเก็บขอมูลส้ัน เมื่อขอมูลที่สุมเก็บถูกเขียนทับกอนที่จะมีการพิมพ เครื่องจะพิมพขอมูล

กอนหนาที่จะถูกเขียนทับไมได

• ในการตั้งคา Address ของกลุมการสุมเก็บขอมูล หาก [Bit Length] หรือ [Addressing] เปลี่ยนไป 

รูปแบบการพิมพจะถูกตั้งคาใหม

• เมื่อเปลี่ยนโหมดการพิมพจาก [Custom Settings] → [Basic] การตั้งคาที่ปรับแตงแลวทั้งหมดจะถูกตั้งคาใหม

• เมื่อใชโหมด Custom Settings สามารถใชรูปแบบการพิมพตั้งคาจํานวนคอลัมนไดสูงสุด 521 คอลัมน 

และแถวสูงสุด 4,204 แถว จํานวนคอลัมนสูงสุดคือผลรวมทั้งหมดของคอลัมน Date, Time, Data, Text และ 

Ruled Line จํานวนแถวสูงสุดคือคือผลรวมทั้งหมดของแถว Data, Calculation และ Ruled Line แตไมรวมแถว

การคํานวณและพื้นที่สวนหัว/สวนทาย
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