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20.1 เมนูการต้ังคา
คุณสามารถใช D-Scripts ในการสรางโปรแกรมที่ไมซับซอนได คุณสามารถใชคุณสมบัติน้ีเพื่อทํางานใน GP 

หรือเพื่อส่ือสารระหวาง GP กับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับได

หามใช D-Scripts/Global D-Scripts ควบคุมระบบการทํางานที่อาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตหรือ

สรางความเสียหายรายแรง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • การตั้งคา D-Scripts จะทําบนหนาจอหลัก โดยหนาจอหลกัดังกลาวจะพิจารณาเงื่อนไขขณะที่

หนาจอกําลังแสดงอยูแลวจึงเรียกใชสคริปตนั้น

• เมื่อ GP กําลังทํางาน Global D-Script จะรันตามทริกเกอร ไมวาหนาจอที่แสดงจะเปนอยางไรก็ตาม

• Extended Script ใชสําหรับโปรแกรมการสือ่สารระดับสงู

• นอกจากสคริปตแลว คุณยังสามารถใชลอจิกโปรแกรมเพื่อการควบคุมได

“28.1 เมนูการต้ังคา” (หนา 28-2)



เมนูการตั้งคา
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การทํางานตามเงื่อนไข

สรางสคริปตซ่ึงจะเปลี่ยนหนาจอตางๆ เปนหนาจอหมายเลข 7 หลังจาก
เวลาผานไป 3 วินาที

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 20-6) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 20-5) 

การคัดลอกขอมูลในบล็อค

สรางสคริปตเพือ่ตรวจหาขอบขาขึ้น (0 เปลี่ยนเปน 1) ของตําแหนงบิต 
M0100 แลวคัดลอกขอมูลทีจั่ดเก็บไวในอุปกรณเช่ือมตอไปไวทีตํ่าแหนงอื่น

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 20-13) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 20-12) 

D100=1 D100=2 D100=3

»ÃÐÁÇÅ¼Å »ÃÐÁÇÅ¼Å »ÃÐÁÇÅ¼Å

àÇÅÒ

»ÃÐÁÇÅ¼ÅÊ¤ÃÔ»μ�

ËÅÑ§¨Ò¡
1 ÇÔ¹Ò·Õ

ËÅÑ§¨Ò¡
2 ÇÔ¹Ò·Õ

ËÅÑ§¨Ò¡
3 ÇÔ¹Ò·Õ

D100 äÁ‹ãª‹ 3 ´Ñ§¹Ñé¹
¤ÓÊÑè§·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§ “if”
¨ÐäÁ‹·Ó§Ò¹

D100 äÁ‹ãª‹ 3 ´Ñ§¹Ñé¹
¤ÓÊÑè§·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§ “if”
¨ÐäÁ‹·Ó§Ò¹

D100 = 3 Ñ́§¹Ñé¹
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การแสดงการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาด

ระบบจัดการอุณหภูมิจะตรวจหาบิตทีม่ีขอผิดพลาดจากอุปกรณ
ที่เช่ือมตอไว และแสดงขอความแจงเตือนเมือ่ตําแหนงจัดเก็บขอมูลอุณหภูมิ 
(D200) มีคาเพิ่มขึ้นถึงระดับต้ังแต 70°C ขึ้นไป หรือมีคาลดลงถึงระดับต้ังแต 
30°C ลงไป โดยสคริปตนี้จะนับจํานวนขอผิดพลาดที่ตรวจพบดวย

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 20-18) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 20-17) 

การสื่อสารกับอุปกรณตอพวงท่ีไมรองรับ

สราง Extended Script เพือ่สงขอมูลที่อานไดจากบารโคดซ่ึงเช่ือมตอ
กับพอรต USB ไปยังเครื่องพมิพทีต่อกับพอรตCOM1 แบบอนกุรม

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 20-37) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 20-21) 

Screen 1

Tank temperature Temperature is
too high!!

Temperature is
too low.

Screen 2

Screen 3

D200 50

Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ “Product Name” áÅÐ
“Price” ¨Ò¡ºÒÃ�â¤Œ´

Product Name: Pro-face  Price: 1234 Yen 
Product Name: ABC  Price: 567 Yen 
Product Name: DEF  Price: 89 Yen 

GP 

Product Name and Price printer output 

Product Name 
(1000) 

Start

Pro-face 

Price 
(0500) 

Print Start Button 
(005000) 

Yen 12345

à»�´
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20.2 การทํางานตามเงื่อนไข 

การดําเนินการ
สรางสคริปตซึ่งจะเปลี่ยนหนาจอตางๆ เปนหนาจอหมายเลข 7 โดยอัตโนมัติ หลังจากเวลาผานไป 3 วินาที

คําส่ังทีใ่ช

เงื่อนไขการทริกเกอร
เลือก Timer ตามภาพดานลางน้ี แลวตั้งคา [Timer Settings] เปน 1 วินาที

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“20.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา D-Script/[Global D-Script] ทัว่ไป” (หนา 20-53)

คําสั่ง ขอมูลสรุปของฟงกชัน
Assignment (=) กําหนดคาฝงขวาใหแกคาฝงซาย

Addition (+) เพิ่มคาคงที่ใหแกขอมลูของอุปกรณชนิดเวริด

if ( ) เมื่อเง่ือนไขเปนจริง ระบบจะดําเนินกระบวนการที่อยูหลงัขอความคําสั่ง “if ( )”

Equivalent (==) เปรยีบเทียบคาฝงซายและขวา เง่ือนไขจะเปนจริงหากฝงซายเทากับฝงขวา

LS0008 เปลีย่นเปนหมายเลขหนาจอทีจั่ดเก็บไวในคานี้

“A.1.4.2 พืน้ที่เก็บขอมูลระบบ” (หนา A-11)

D100=1 D100=2 D100=3

»ÃÐÁÇÅ¼Å »ÃÐÁÇÅ¼Å »ÃÐÁÇÅ¼Å

àÇÅÒ

»ÃÐÁÇÅ¼ÅÊ¤ÃÔ»μ�

ËÅÑ§¨Ò¡
1 ÇÔ¹Ò·Õ

ËÅÑ§¨Ò¡
2 ÇÔ¹Ò·Õ

ËÅÑ§¨Ò¡
3 ÇÔ¹Ò·Õ

D100 äÁ‹ãª‹ 3 ´Ñ§¹Ñé¹
¤ÓÊÑè§·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§ “if”
¨ÐäÁ‹·Ó§Ò¹

D100 äÁ‹ãª‹ 3 ´Ñ§¹Ñé¹
¤ÓÊÑè§·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§ “if”
¨ÐäÁ‹·Ó§Ò¹

D100 = 3 ´Ñ§¹Ñé¹
à§×èÍ¹ä¢à»š¹¨ÃÔ§áÅÐ
[w:LSD008]=7
¨Ð·Ó§Ò¹
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สคริปตที่เสร็จแลว

ขั้นตอนการสราง
1 จากเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Global D-Script Settings (L)]

2 คลิก [Create] หากตองการดูสคริปตที่มีอยู ใหเลือกหมายเลข ID และคลิกที่ [Edit] หรือดบัเบิลคลิกที่

แถวหมายเลข ID



การทํางานตามเงื่อนไข
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3 กลองโตตอบ [Global D-Script] จะปรากฏขึ้น

4 เลือก [Timer] ในเง่ือนไขการทริกเกอรสคริปต (trigger) และเลือก [Timer] แลวระบุ [Timer Settings] 

เปน 1 วินาที



การทํางานตามเงื่อนไข
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5 คลิกแท็บ [Tool Box] กลองเครื่องมือน้ีชวยใหคุณใสคําส่ังที่จะใชในสคริปตไดอยางงายดาย

6 สรางสคริปตบรรทัดแรก หากคุณระบุคาดีฟอลต D00100 เปน 0 การดําเนินการในบรรทัดแรกจะเปนการนับ 

ซึ่งจะเพิ่มขึ้นและจัดเก็บคาที่นับไดทุกครั้งที่กระบวนการเสร็จสิ้น

คลิกที่  และเลือก [Word Address] แลวคลิกที่  

7 ปอน D00100 แลวคลิก [ENT]



การทํางานตามเงื่อนไข
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8 คลิก [Assignment (=)] ในกลองเครื่องมือ

9 ใส D00100 โดยทําเหมือนกับขั้นตอนที่ 6-7

10 คลิกที่ [Addition (+)] และพิมพ “1” แถวแรกเสร็จสมบูรณแลว

11 สรางสคริปตแถวที่สอง ในแถวที่สอง เมื่อเง่ือนไขเปนจริง ระบบจะดําเนินกระบวนการที่อยูหลังขอความคําส่ัง 

“if ( )” คลิก [if - endif]

12 สรางนิพจนเง่ือนไขในวงเล็บ “( )” ที่อยูหลัง “if” นิพจนเง่ือนไขนี้จะเปรียบเทียบคาที่เก็บไวใน D00100 กับ “3” 

และเง่ือนไขจะเปนจริงหากคาเทากัน เล่ือนเคอรเซอรใหอยูในวงเล็บ “( )” แลวทําซ้ําขั้นตอนที่ 6 ถึง 7 เพื่อใส 

D00100 อีกหน่ึงครั้ง



การทํางานตามเงื่อนไข
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13 คลิก [Equivalent (==)] แลวปอน “3” แถวที่สองเสร็จสมบูรณแลว

14 เล่ือนเคอรเซอรใหอยูในวงเล็บ “{ }” แลวกด Enter ทําซ้ําขั้นตอนที่ 6 ถึง 7 เพื่อใส LS0008 อีกครั้งหน่ึง

15 คลิก [Assignment (=)] แลวปอน “7”



การทํางานตามเงื่อนไข
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16 สคริปตน้ีเสร็จสมบูรณแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อเลือกขอความ ใหกดปุม [Ctrl] + [Shift] + [->] หรือ [<-] เพ่ือเลือกขอความทั้งบล็อค

• กดปุม [Ctrl] + [F4] เพื่อปดการแสดงผลทีเ่ลือกในปจจุบนั

• กดปุม [Esc] เพื่อเขยีนทับสคริปต หรือลบและออกจากการทํางาน



การคัดลอกขอมูลในบล็อค
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20.3 การคัดลอกขอมูลในบล็อค

การดําเนินการ
สรางสคริปตเพื่อตรวจหาขอบขาขึ้น (0 เปลี่ยนเปน 1) ของตําแหนงบิต M0100 แลวคัดลอกขอมูล

ที่จัดเก็บไวในอุปกรณเชื่อมตอไปไวที่ตําแหนงอ่ืน

คําส่ังทีใ่ช

เงื่อนไขการทริกเกอร
ใน [Trigger Condition] ใหเลือก [Bit ON] และกําหนด [Bit Address] เปน M000100

สคริปตที่เสร็จแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“20.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา D-Script/[Global D-Script] ทัว่ไป” (หนา 20-53)

คําสั่ง ขอมูลสรุปของฟงกชัน

Copy Memory
memcpy ( )

คัดลอกคาทีเ่ก็บไวลงในอปุกรณโดยทําเพียงครัง้เดียว

ระบบจะคัดลอกขอมูลจํานวนตําแหนงไปยังตําแหนงเวริดของปลายทางการคัดลอก โดยเริ่มจาก

ตําแหนงเวริดแรกสดุของขอมูลตนทาง

[Format]
memcpy ([Copy To Address], [Copy From Address], Words)

D0099

D0000

C

B
A

D0200

D0101

C

B
A



การคัดลอกขอมูลในบล็อค

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-13

ขั้นตอนการสราง
1 จากเมนู [Parts (P)] ใหเลือก [D-Script (R)] หรือคลิกที่  ในแถบเครื่องมือ

2 คลิก [Create] ID ของสคริปตที่มีอยูจะแสดงอยูใน [D-Script List]
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3 กลองโตตอบ [D-Script] จะปรากฏขึ้น

4 เลือก [Bit ON] ในเง่ือนไขการทริกเกอรสคริปต (trigger) และระบุ M000100 เปน [Bit Address]
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5 คลิกแท็บ [Function] คุณสามารถใสคําส่ังที่ใชในสคริปตไดอยางงายดายเพียงแคคลิกที่ฟงกชันตางๆ ที่มีใหเลือก

6 จาก [Built-in Function (Instruction)] ใหเลือก [Memory Operation]

7 ดับเบิลคลิกที่ [Copy Memory] คลิก  
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8 สําหรับ [Parameter 1] ใหปอน D00101 และคลิก [ENT]

9 สําหรับ [Parameter 2] ใหปอน D00000 และคลิก [OK]

10 สคริปตน้ีเสร็จสมบูรณแลว
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20.4 การแสดงการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผดิพลาด

การดําเนินการ
ระบบจัดการอุณหภูมิจะตรวจหาบิตที่มีขอผิดพลาดจากอุปกรณที่เชื่อมตอไว และแสดงขอความแจงเตอืน

เมื่อตําแหนงจัดเก็บขอมูลอุณหภูมิ (D200) มีคาเพิ่มขึ้นถึงระดับตั้งแต 70 C ขึ้นไป หรือมีคาลดลงถึงระดับ

ตั้งแต 30 C ลงไป โดยสคริปตน้ีจะนับจํานวนขอผิดพลาดที่ตรวจพบดวย

ตําแหนงที่ทําการนับทุกครั้งที่อุณหภูมิที่ D200 เพิ่มขึ้นถึงระดบัตั้งแต 70 C ขึ้นไป และบันทึกจํานวนครั้ง

ที่เกิดขึน้: LS0300

ตําแหนงที่ทําการนับทุกครั้งที่อุณหภูมิที่ D200 ลดลงถึงระดับตัง้แต 30 C ลงไป และบันทึกจํานวนครั้ง

ที่เกิดขึน้: LS0301

ตําแหนงที่จัดเก็บหมายเลขหนาจอเพื่อแสดงหนาจอแจงเตือน:LS0302

คําส่ังทีใ่ช

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“20.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา D-Script/[Global D-Script] ทัว่ไป” (หนา 20-53)

คําสั่ง ขอมูลสรุปของฟงกชัน

if ( ) เมือ่เง่ือนไขภายในวงเลบ็เปนจริง ระบบจะดําเนินกระบวนการที่อยูหลงัขอความคําสั่ง “if ( )”

greater than or 
equal to (>=)

เปนจริงหาก N1 มากกวาหรือเทากับ N2 (N1 >= N2)

Assignment (=) กําหนดคาฝงขวาใหแกคาฝงซาย

Addition (+) เพิ่มคาคงที่ใหแกขอมลูของอุปกรณชนิดเวริด

less than or equal 
to (<=)

เปนจริงหาก N1 นอยกวาหรือเทากับ N2 (N1 <= N2)

Screen 1

Tank temperature Temperature is
too high!!

Temperature is
too low.

Screen 2

Screen 3

D200 50

D200≥70

D200≤30



การแสดงการแจงเตือนเม่ือเกิดขอผิดพลาด

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-18

เงื่อนไขการทริกเกอร
ใน [Trigger Condition] ใหเลือก [Bit ON] และกําหนด [Bit Address] เปน M000100

สคริปตที่เสร็จแลว

ขั้นตอนการสราง
1 จากเมนู [Parts] ใหคลิกที่ [D-Script (R)] หรือคลิกที่  



การแสดงการแจงเตือนเม่ือเกิดขอผิดพลาด

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-19

2 คลิก [Create] ID ของสคริปตที่มีอยูจะแสดงอยูใน [D-Script List]

3 กลองโตตอบ [D-Script] จะปรากฏขึ้น

4 ใน [Comment] ใหปอน “Alarm Display”



การแสดงการแจงเตือนเม่ือเกิดขอผิดพลาด

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-20

5 ใน [Trigger Conditions] ใหเลือก [Bit ON] และระบ ุ[Bit Address] เปน M00100

6 สรางโปรแกรมในพื้นที่ทํางาน โดยปอนฟงกชัน ขอความคําส่ัง และนิพจน การตั้งคาเสร็จสมบูรณแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อเลือกขอความ ใหกดปุม [Ctrl] + [Shift] + [->] หรือ [<-] เพ่ือเลือกขอความทั้งบล็อค

• กดปุม [Ctrl] + [F4] เพื่อปดการแสดงผลทีเ่ลือกในปจจุบนั

• กดปุม [Esc] เพื่อเขยีนทับสคริปต หรือลบและออกจากการทํางาน



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-21

20.5 การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงทีไ่มรองรบั

๑ การดําเนินการ
ตัวอยางน้ีจะเปนการสราง Extended Script เพื่อสงขอมูลที่อานไดจากบารโคดซึ่งเชื่อมตอกับพอรต USB 

ไปยังเครื่องพิมพที่ตอกับพอรต COM1แบบอนุกรม  

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“20.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา D-Script/[Global D-Script] ทัว่ไป” (หนา 20-53)

Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ “Product Name” áÅÐ
“Price” ¨Ò¡ºÒÃ�â¤Œ´

Product Name: Pro-face  Price: 1234 Yen 
Product Name: ABC  Price: 567 Yen 
Product Name: DEF  Price: 89 Yen 

GP 

Product Name and Price printer output 

Product Name 
(1000) 

Start

Pro-face 

Price 
(0500) 

Print Start Button 
(005000) 

Yen 12345

à»�´



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-22

๑ โครงสรางของ Extended Script
Extended Script คือ สคริปตที่ใชส่ือสารระหวางพอรตอนุกรมภายในของ GP กับอุปกรณอินพุต/เอาตพุต

ที่เช่ือมตออยู

สําหรับการจัดการขอมูล Extended Script ตามที่แสดงในรูปภาพดานลางน้ี ขอมูลจะถูกเก็บไวใน databuf0 ถึง 

databuf3 โดยผานทางบัฟเฟอรการสง/รับขอมูล Databuf ไมไดแบงตามตําแหนง ดังน้ัน โปรดเก็บขอมูล

ไวในหนวยความจําภายในกอนจะแกไขขอมูลในอุปกรณ/PLC

บัฟเฟอรการรับขอมูล/บัฟเฟอรการสงขอมูล
สําหรับการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC บัฟเฟอรน้ีจะทําหนาที่เปนพื้นที่หนวยความจําบติซึ่งจะคอยแยกแยะขอมูล

ที่ไดรับและขอมูลที่สงในแบบเรียลไทม

databuf0-databuf3
พื้นที่หนวยความจําแบบไบต (8 บิต) ที่ใชเก็บขอมูล ขนาดของปฟเฟอร คือ 1 KB

Extended Script ÍØ»¡Ã³�/PLC

databuf0 ºÑ¿à¿ÍÃ�
¡ÒÃÃÑº¢ŒÍÁÙÅ

ºÑ¿à¿ÍÃ�
¡ÒÃÊ‹§¢ŒÍÁÙÅ

databuf1 
databuf2 
databuf3 

¾×é¹·Õè LS, USR ÏÅÏ

ºÑ¿à¿ÍÃ�

GP

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨ÓÀÒÂã¹



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-23

๑ ข้ันตอนการสรางสคริปต

¿˜§¡�ªÑ¹ËÅÑ¡
¡ÓË¹´Ç‹Ò¨ÐàÃÔèÁ¾ÔÁ¾�ËÃ×ÍäÁ‹ àÁ×èÍáμÐ·Õè Printer Start Button

INIT (¿̃§¡�ªÑ¹·Õè¡ÓË¹´â´Â¼ÙŒãªŒ)
μÑé§¤‹Ò¡ÒÃàÃÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ºÑ¿à¿ÍÃ�¡ÒÃÊ‹§¢ŒÍÁÙÅ, ºÑ¿à¿ÍÃ�¡ÒÃÃÑº¢ŒÍÁÙÅ
áÅÐ¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´

PINIT (¿̃§¡�ªÑ¹·Õè¡ÓË¹´â´Â¼ÙŒãªŒ)
àÃÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�

Strset (¿̃§¡�ªÑ¹·Õè¡ÓË¹´â´Â¼ÙŒãªŒ)
à»ÅÕèÂ¹ÃÙ»áºº¢Í§¢ŒÍÁÙÅà¾×èÍâÍ¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¾ÔÁ¾�ä»·Õèà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�

Print (¿̃§¡�ªÑ¹·Õè¡ÓË¹´â´Â¼ÙŒãªŒ)
à¾ÔèÁ “¡ÒÃ¢Öé¹ºÃÃ·Ñ´ãËÁ‹” à¾×èÍãËŒà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�¾ÔÁ¾�ä´ŒÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§
áÅÐâÍ¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¾ÔÁ¾�ä»·Õèà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-24

๑ ผังการทํางาน

ºÔμàÃÔèÁμŒ¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
»�´

ãª‹

äÁ‹ãª‹

ãª‹

äÁ‹ãª‹

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃËÅÑ¡

(2) ¿˜§¡�ªÑ¹¡ÒÃàÃÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ (INT)

¡ÒÃàÃÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ÅŒÒ§¢ŒÍÁÙÅã¹ºÑ¿à¿ÍÃ�
¡ÒÃÊ‹§¢ŒÍÁÙÅ

ÅŒÒ§¢ŒÍÁÙÅã¹ºÑ¿à¿ÍÃ�
¡ÒÃÃÑº¢ŒÍÁÙÅ

ÅŒÒ§¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´

àÊÃç¨ÊÔé¹

(1) ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃËÅÑ¡

ºÔμàÃÔèÁμŒ¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
à»�´

ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÃÑºÍÂÙ‹

¡ÒÃàÃÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§
Extended SIO

¡ÒÃàÃÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¢Í§à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�

¡ÒÃÊ‹§¢ŒÍÁÙÅ



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-25

(3) ¿˜§¡�ªÑ¹¡ÒÃàÃÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾� (PRINT) (4) ¿̃§¡�ªÑ¹ÊμÃÔ§ (Strset)

Ê‹§

μÑé§¤‹ÒÊμÃÔ§Ê‹Ç¹ËÑÇ
ãËŒºÑ¿à¿ÍÃ�¢ŒÍÁÙÅ

ÅÙ» 1

á»Å§¢ŒÍÁÙÅ·Õè¡ÓË¹´ãËŒμÓáË¹‹§
â´Âá»Å§¨Ò¡¤‹ÒàÅ¢°Ò¹ÊÍ§
ãËŒà»š¹ÃËÑÊ ASCII

á»Å§¢ŒÍÁÙÅ
ÂÒÇ 30 ÍÑ¡¢ÃÐáÅŒÇ?

ÅÙ» 1

μÑé§¤‹ÒÊμÃÔ§Ê‹Ç¹·ŒÒÂ
ãËŒºÑ¿à¿ÍÃ�¢ŒÍÁÙÅ

àÊÃç¨ÊÔé¹

¡ÒÃàÃÔèÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�

¡ÓË¹´¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃàÃÔèÁ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�
ãËŒºÑ¿à¿ÍÃ�¢ŒÍÁÙÅ

Ê‹§¢ŒÍÁÙÅ

àÊÃç¨ÊÔé¹



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-26

(5) ¿̃§¡�ªÑ¹Ê‹§ (Print)

Ê‹§

àÃÕÂ¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÊ‹§

¡ÓË¹´¢ŒÍÁÙÅºÃÃ·Ñ´ãËÁ‹
ãËŒºÑ¿à¿ÍÃ�¢ŒÍÁÙÅ

Ê‹§¢ŒÍÁÙÅ

àÊÃç¨ÊÔé¹



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-27

๑ สรปุฟงกชันของสครปิต

๒ ฟงกชันหลัก
สคริปตที่เสร็จแลว

ขอมูลสรุปของฟงกชัน
เมื่อปุม Start ของเครื่องพิมพ (หนวยความจําภายใน 005000) มีสถานะ ON ใหพิจารณาวาจะเริ่มพิมพ

จากไบตแรกของขอมูล Print Permit หรือไม

ขอมูล Print Permit จะทํางานตอไปนี้เพื่อเปนตัวอยางขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ

Print Preparation OK: Send 0x31 (ASCII code “1”) to the device/PLC.

Print Preparation Invalid: Send 0x30 (ASCII code “0”) to the device/PLC.

GP จะรับขอมูล Print Permit ใน databuf0 แลวยายขอมูลน้ีไปที่หนวยความจําภายใน 100 ซึ่งเขาถึงได 

ดวยการจัดการสคริปตดังตอไปนี้



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-28

เมื่อหนวยความจําภายใน 100 ไดรับขอมูล 0x31 (รหัส ASCI สําหรับคา “1”) การพิมพจะเริ่มขึ้น 

เมื่อหนวยความจําภายในไดรับขอมูล 0x30 (รหัส ASCII สําหรับ “0”) GP จะกลับไปยังจุดเริ่มตน

แลวปฏบิัติขั้นตอนนี้ซ้ําจนกวาจะไดรับขอมูล 0x31

๒ INIT (ฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช)
สคริปตที่เสร็จแลว

ขอมูลสรุปของฟงกชัน
ตั้งคาการ Initialize ของบัฟเฟอรการสงขอมูล บัฟเฟอรการรับขอมูล และขอผิดพลาด

Ë¹ŒÒ¨Í·ÕèÊÃŒÒ§¢Öé¹

Product Name and Price printer output 

Product Name 
(1000) 

Start 

Pro-face 

1 (ASCII) 

1 (ASCII) 

Price 
(0500) 

Print Start Button 
(005000) 

Yen 12345 

à»�´ ËÃ×Í

1 
databuf0 

1
Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨ÓÀÒÂã¹ 100



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-29

๒ PINIT (ฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช)
สคริปตที่เสร็จแลว



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-30

ขอมูลสรุปของฟงกชัน
ทําการ Initialize เครื่องพิมพ สงคําส่ัง ESC/P “ESC+@” ไปยังเครื่องพิมพ

GP

“ESC+@”

databuf0
0x1B

( “ESC”)

1
databuf1

0x40
( “@”)

2

databuf0

( “ESC+@”)

3



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-31

๒ Strset (ฟงกชนัที่กําหนดโดยผูใช)
สคริปตที่เสร็จแลว



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-32

ขอมูลสรุปของฟงกชัน
1 เพิ่มขอความ “Price:” และ “Yen” ลงในขอมูลราคาที่จัดเก็บอยูในตําแหนง 0500 ของหนวยความจําภายใน

2 เปลี่ยนรูปแบบขอมูลเพื่อสงขอมูลการพิมพไปยังเครื่องพิมพ แบงขอมูลสตริง (Product Name) ที่จัดเก็บ

ไวตามลําดับในตําแหนง 1000 ของหนวยความจําภายในออกเปนหนวยไบต แลวเก็บขอมูลดังกลาวลงในตําแหนง 

2000 ถึง 2030 ของหนวยความจําภายใน โดยเก็บเปนขอมูลสตริงไบตลาง ใชฟงกชัน _ldcopy และเก็บขอมูลใน 

databuf2 ตามลําดับไบตลางสุดของตําแหนงเวิรดแบบตอเน่ือง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ฟงกชัน _ldcopy จะนําขอมูลไปเก็บไวเปนเวริด และเก็บเฉพาะไบตลําดบัต่ํากวาในบฟัเฟอร 

โดยจะไมสนใจขอมูลไบตทีม่ีลําดับสูงกวา

GP 

databuf0 

Price: 

1 
databuf1 

XXX 

2 

databuf0 

Price: XXX 

Price 
(0500) 

¨Ò¡Ë¹ŒÒ¨Í

YYY Yen 

3 

GP 

à»ÅÕèÂ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ
áÅŒÇà¡çºäÇŒã¹ databuf1

databuf0 

Price: XXX 

databuf1 

Yen 

databuf0 

Price: XXX Yen 

3 4 

5



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-33

Product Name 
(1000) 

¨Ò¡Ë¹ŒÒ¨Í

à¡çº¢ŒÍÁÙÅà»š¹Ë¹‹ÇÂäºμ�

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨ÓÀÒÂã¹
(16 ºÔμ)

databuf2 
(8 bit) 

Pro-face 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
 
2030 

 0 P 
 0 r 
 0 o 
 0 - 
 0 f 
 0 a 
 0 c 
 0 e 
 0 0 
 : : 
 0 0 

databuf2[0] 
databuf2[1] 
databuf2[2] 
databuf2[3] 
databuf2[4] 
databuf2[5] 
databuf2[6] 
databuf2[7] 
databuf2[8] 

 
databuf2[30] 

 P
 r
 o
 -
 f
 a
 c
 e
 0
 :
 0

à¡çºà»š¹äºμ�ÅÓ´ÑºμèÓ·Õè
databuf 2



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-34

3 เพิ่มขอความ “Product Name:” และ “Price” ใน databuf2

GP

databuf1

Product Name:

1
databuf2

Pro-face

2

databuf1

Product Name: Pro-face

3

GP

databuf1

Product Name: Pro-face

databuf0

Price: XXX Yen

databuf1

Product Name: Pro-face  Price: XXX Yen

3 4

5



การส่ือสารกับอุปกรณตอพวงที่ไมรองรับ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-35

๒ Print (ฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช)
สคริปตที่เสร็จแลว

ขอมูลสรุปของฟงกชัน
1 เพิ่ม “การขึ้นบรรทัดใหม” เพื่อใหเครื่องพิมพพิมพไดอยางตอเน่ือง

GP

databuf1
Product Name: Pro-face  Price: XXX Yen

1
databuf0

0x0d
("CR")

2

databuf1

Product Name: Pro-face  Price: XXX Yen "CR"

3

GP

databuf1
Product Name: Pro-face  Price: XXX Yen "CR"

3
databuf0

0x0a
("LF")

4

databuf1

Product Name: Pro-face  Price: XXX Yen "CR" "LF"

5
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2 ตั้งคาขอมูลการพิมพใหเครื่องพิมพ

๑ คําสั่งที่ใช

คําสั่ง ขอมูลสรุปของฟงกชัน
if ( ) เมื่อเง่ือนไขภายในวงเล็บเปนจริง ระบบจะดําเนินกระบวนการที่อยูหลงัขอความคําสั่ง

“if ( )”

Label Settings
[r:EXT_SIO_RECV]

แสดงปริมาณขอมูล (จํานวนไบต) ที่ไดรับในคราวนั้นๆ ขนาดขอมูลทีไ่ดรับจะมีคุณสมบัติ

เปนแบบอานอยางเดียว

Equivalent (==) เปนจริงหาก N1 เทากับ N2 (N1 = N2)

Text Settings (_strset) จัดเก็บสตริงแบบตายตัวในบฟัเฟอรขอมูล

Extended Receive 
(IO_READ_EX)

รับขอมูลจาก Extended SIO ตามขนาดทีร่ะบุในขนาดขอมูลที่ไดรับ (ไบต) แลวเก็บไว

ในบฟัเฟอรขอมูล

From Data Buffer to Internal 
Device (_dlcopy)

ฟงกชันนี้จะคัดลอกขอมูลสตริงแตละไบตทีเ่ก็บไวในออฟเซต็ของบัฟเฟอรขอมูล

ไปยังพื้นที ่LS ตามจํานวนสตริง

Label Settings 
[c:EXT_SIO_CTRL **]

ตัวแปรควบคุมนี้ใชสําหรับลางขอมูลในบฟัเฟอรการสงขอมูล บัฟเฟอรการรับขอมูล 

และสถานะขอผิดพลาด

Connect Text (_strcat) เชื่อมสตริงอักขระหรือรหสัอักขระดวยบัฟเฟอรขอความ

Text Length (_strlen) รับความยาวของสตริงที่จัดเก็บไว

Extended Send 
(IO_WRITE_EX)

สงขอมูลในบัฟเฟอรขอมลูดวย Extended SIO ตามขนาดจํานวนไบตทีส่ง

Assignment (=) กําหนดคาฝงขวาใหแกคาฝงซาย

Addition (+) เพิ่มคาคงที่ใหแกขอมลูของอุปกรณชนิดเวริด

Numeric Value Decimal String 
Conversion (_bin2decasc)

ใชฟงกชันนี้เพื่อแปลงจํานวนเต็มใหเปนสตริงเลขฐานสบิ

From Internal Device To Data 
Buffer (_ ldcopy)

ขอมูลของสตริงที่จัดเก็บอยูในพื้นที่ LS จะถูกคัดลอกไปยังบฟัเฟอรขอมูล

ตามจํานวนสตริงในการถายโอนขอมูลแบบไบตตอไบต

Ë¹ŒÒ¨Í·ÕèÊÃŒÒ§¢Öé¹

Product Name and Price printer output 

Product Name 
(1000) 

Start 

Pro-face 

Product Name: Pro-face  Price: XXX Yen "CR" "LF" 

Price 
(0500) 

Print Start Button 
(005000) 

Yen 12345 

à»�´
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๑ ข้ันตอนการสราง
1 ตั้งคา Extended Script ที่ใชส่ือสาร จากเมนู [Project (F)] ใหชี้ที่ [System Settings (C)] และเลือก [Script Settings] 

แลวตัง้คา [Type] เปน [Extended Script]

แท็บสําหรับตัง้คาสคริปตมีดวยกัน 2 แท็บ

ตั้งคา [Port] เปน COM1 หรือ COM2 แลวตัง้คา [Communication Settings] ใหตรงกับ Extended SIO

2 จากเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Extended Script Settings (E)]
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3 ลงทะเบียน “INIT” เปนฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช คลิกแท็บ [Function] แลวคลิกปุม [Create] ในกรอบ 

User Define Function

4 ปอน [INIT] เปนชื่อฟงกชัน แลวคลิกที่ [OK] หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น
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5 สรางสคริปตใน Execution Expression ดวยการปอนคําส่ัง ขอความคําส่ัง และคาคงที่

6 ปฏิบัตติามขั้นตอนที่ผานมาเพื่อลงทะเบียน “PINIT” เปนฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช ปอน [PINIT] เปนชื่อฟงกชัน 

แลวสรางสคริปตตอไปนี้ใน Execution Expression

7 ปฏิบัตติามขั้นตอนที่ผานมาเพื่อลงทะเบียน “Strset” เปนฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช ปอน [Strset] เปนชื่อฟงกชัน 

แลวสรางสคริปตตอไปนี้ใน Execution Expression

(1)

(2)

(3)
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8 ปฏิบัตติามขั้นตอนที่ผานมาเพื่อลงทะเบียน “Print” เปนฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช ปอน [Print] เปนชื่อฟงกชัน 

แลวสรางสคริปตตอไปนี้ใน Execution Expression

9 สรางสคริปตหลัก สรางสคริปตตอไปนี้ใน Execution Expression การตัง้คาจะเสร็จสมบูรณ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อใสฟงกชันทีก่ําหนดโดยผูใชที่สรางขึ้นในขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 9 ลงในสคริปตหลัก ใหเลือกฟงกชัน

ทีจ่ะใส แลวคลกิ [Call] ทีแ่ท็บ [Function] ฟงกชันจะถูกใสโดยใช “ชื่อฟงกชันทีเ่รียกใช”

• เมื่อเลือกขอความ ใหกดปุม [Ctrl] + [Shift] + [->] หรือ [<-] เพ่ือเลือกขอความทั้งบล็อค

• กดปุม [Ctrl] + [F4] เพื่อปดการแสดงผลทีเ่ลือกในปจจุบนั

• กดปุม [Esc] เพื่อเขยีนทับสคริปต หรือลบและออกจากการทํางาน
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20.6 ขั้นตอนการสรางสคริปต

20.6.1 ข้ันตอนการสราง D-Scripts/Global D-Scripts

จากเมนู [Parts (P)] ใหเลือก [D-Script (R)] จากเมนู [Common Settings (R)] ใหเลอืก 

[Global D-Script Settings (L)] 

คลกิ [Create] หากตองการดูสคริปตที่มีอยู 

ใหเลือกหมายเลข ID และคลิกที่ [Edit] 

หรือดับเบิลคลิกที่แถวหมายเลข ID

คลิก [Create] หากตองการดูสคริปตที่มีอยู 

ใหเลอืกหมายเลข ID และคลิกที ่[Edit] 

หรือดบัเบลิคลิกทีแ่ถวหมายเลข ID

ตัง้คาเง่ือนไขการทริกเกอรทีจ่ะทําใหสคริปตทํางาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันนี้ โปรดดูที่ 

“20.7 การตั้งคาเง่ือนไขการทริกเกอร” (หนา 20-46) 
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สรางสคริปต (นิพจนการดําเนินการ) หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งและฟงกชันตางๆ โปรดดทูี่ 

“21.13 รายการคําสั่ง” (หนา 21-100) 
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20.6.2 ข้ันตอนการสราง Extended Script

จากเมนู [Project (F)] ใหเลอืก [System Settings (C)] คลิกที ่[Script Settings] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

หากใช Extended script ใหตั้งคา [Type] เปน [Extended Script] และเลอืก [Port]

จากเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Extended Script Settings (E)]

สรางสคริปต (นิพจนการดําเนินการ) หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งและฟงกชันตางๆ โปรดดทูี่ 

“21 คําสั่งและคําอธิบาย” (หนา 21-1) 
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20.6.3 การตัง้คาฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช
ลงทะเบียนสคริปตที่มีอยูเปนฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช ดังน้ัน คุณจะสามารถใชสคริปตเหลาน้ันในสคริปตอ่ืนๆ 

ได D-Script, Global D-Script หรือ Extended Script สามารถใชฟงกชันที่ลงทะเบียนไวได

๑ ข้ันตอนการตั้งคา

เมื่อสรางฟงกชันใหมที่กําหนดโดยผูใช
คลกิที่ [Create] กลองโตตอบ User-Defined Function จะปรากฏขึ้น

เมื่อแกไขฟงกชันที่กําหนดโดยผูใชที่ลงทะเบียนไว
เลือกฟงกชันทีก่ําหนดโดยผูใชทีคุ่ณตองการแกไข แลวคลิก [Edit] กลองโตตอบ 

User-Defined Function จะปรากฏขึ้น

ปอนชื่อฟงกชัน แลวสรางสคริปตในฟลด Execution Expression คลิกที ่[OK] เพื่อบันทึกฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช

ËÁÒÂàËµØ

• ขอจํากัดใชกับ Function Name โปรดดขูอมูลเพ่ิมเติมไดที่ “20.9.3 ขอจํากัดของฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช” 

(หนา 20-65) 
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เลอืกฟงกชันที่กําหนดโดยผูใชที่จะเรียกใชงาน คลิก [Call] “ชื่อฟงกชันที่เรียกใช” จะถูกใสลงในฟลด Execution 

Expression

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • เมื่อฟงกชันทีกํ่าหนดโดยผูใชเรียกใชงานสคริปตอ่ืน ฟงกชันดังกลาวจะไมสามารถ
เรียกฟงกชันตางๆ ที่สรางขึ้นใน Extended Script ใน D-Scripts หรือ Global D-Scripts ได



การต้ังคาเงื่อนไขการทริกเกอร

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-46

20.7 การต้ังคาเงื่อนไขการทริกเกอร 
สคริปตที่สรางขึ้นสามารถใชเง่ือนไขการทริกเกอร 7 ชนิดดังตอไปน้ี

20.7.1 Continuous Action
ทํางานตามระยะเวลาสําหรับการแสดงผล

20.7.2 ตวัตัง้เวลา
๑ ตวัตั้งเวลา

สคริปตจะทํางานทุกครั้งที่ครบระยะเวลาที่กําหนดไว คุณสามารถตั้งระยะเวลาของตัวตั้งเวลาน้ีไดตั้งแต 1 ถึง 

32,767 วินาที

การต้ังคา คําอธิบาย
Continuous Action สคริปตถูกทริกเกอรตามปกติ

ตัวต้ังเวลา สคริปตถูกทริกเกอรหลงัจากครบระยะเวลาทีก่ําหนด

บิต Bit ON เมื่อ GP ตรวจพบบิตทีก่ําหนดมีคาเพิ่มจาก 0 เปน 1 สคริปตจะถูกทริกเกอร

Bit OFF เมื่อ GP ตรวจพบขอบขาลงของบิตที่กําหนด สคริปตจะถูกทริกเกอร

Bit Change เมื่อ GP ตรวจพบบิตทีก่ําหนดมีคาเพิ่มจาก 0 เปน 1 หรือลดลงจาก 1 เปน 0 

สคริปตจะถูกทริกเกอร

น ิพ
จน

 
เง ื อ

นไ
ข เมื่อเงือ่นไขเปนจริง เมื่อ GP ตรวจพบวานิพจนที่กําหนดไวมีคาเปนจริง สคริปตจะถูกทริกเกอร

เมื่อเงือ่นไขเปนเทจ็ เมื่อ GP ตรวจพบวานิพจนที่กําหนดไวมีคาเปนเทจ็ สคริปตจะถูกทริกเกอร

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการตัง้เวลาของฟงกชันตัวตั้งเวลา คาของเวลาจะประกอบดวยเวลาที่กําหนดไว + ขอผิดพลาด

ของเวลาสําหรับการแสดงผล นอกจากนี้ ฟงกชันตัวตัง้เวลาอาจทํางานไดชาขึน้อยูกับเวลา

ทีใ่ชวาดรายการหนาจอหรือเวลาที่ใชพิมพขอมลูดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเวลาสําหรับ

การแสดงผล โปรดดูที่ “ ๑ ขอจํากัดของทริกเกอรบิต” (หนา 20-50) 

• เมื่อใช D-Script การเปลีย่นหนาจอจะทําใหฟงกชันตัวตั้งเวลาเริ่มนับจาก 0 ใหม

ประมวลผลสคริปต ประมวลผลสคริปต

t [วินาที]

t วนิาที t วินาที 
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20.7.3 บิต
๑ Bit ON

เมื่อ GP ตรวจพบวาตําแหนงบิตที่กําหนดไว (ทริกเกอรบิต) มีคาเพิ่มจาก 0 เปน 1 สคริปตจะถูกทริกเกอร

๑ Bit OFF
เมื่อ GP ตรวจพบวาตําแหนงบิตที่กําหนดไว (ทริกเกอรบิต) มีคาลดลงจาก 1 เปน 0 สคริปตจะถูกทริกเกอร

๑ Bit Change
เมื่อ GP ตรวจพบวาตําแหนงบิตที่กําหนดไว (ทริกเกอรบิต) มีคาเพิ่มจาก 0 เปน 1 หรือลดลงจาก 1 เปน 0 

สคริปตจะถูกทริกเกอร

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดกําหนดระยะเวลาในการเปดหรือปดทริกเกอรบิตใหมีระยะเวลานานกวาระยะเวลาของ

รอบการสือ่สารหรือเวลาสําหรับการแสดงผล ทั้งนี้ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันนี้ โปรดดูที่ “ ๑ ขอจํากดัของทริกเกอรบิต” (หนา 20-50) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดกําหนดระยะเวลาในการเปดหรือปดทริกเกอรบิตใหมีระยะเวลานานกวาระยะเวลาของ

รอบการสือ่สารหรือเวลาสําหรับการแสดงผล ทั้งนี้ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันนี้ โปรดดูที่ “ ๑ ขอจํากดัของทริกเกอรบิต” (หนา 20-50) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดกําหนดระยะเวลาในการเปดหรือปดทริกเกอรบิตใหมีระยะเวลานานกวาระยะเวลาของรอบ

การสื่อสารหรือเวลาสําหรับการแสดงผล ทัง้นี้ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ

เกี่ยวกับฟงกชันนี้ โปรดดูที่ “ ๑ ขอจํากัดของทริกเกอรบิต” (หนา 20-50) 

ประมวลผลสคริปต ประมวลผลสคริปต

ทริกเกอรบิต

ประมวลผลสคริปต ประมวลผลสคริปต

ทริกเกอรบิต

ประมวลผลสคริปต ประมวลผลสคริปต

ทริกเกอรบิต
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20.7.4 นิพจนเง่ือนไข 
๑ เมื่อเงื่อนไขเปนจรงิ

เมื่อ GP ประเมินวาเง่ือนไขทริกเกอรเปนจริง สคริปตจะเริ่มตนทํางาน

ตัวอยางเชน เมื่อเง่ือนไขการทริกเกอรเปน 100>[D100]>50 สคริปตจะทํางานตามระยะเวลาตอไปนี้

เมื่อตรวจพบเงื่อนไขเปลี่ยนจาก [False]→[True] สคริปตจะทํางาน และระบบจะระบุ 70 ใหกับ

ตําแหนง D100

หากเง่ือนไขเปลี่ยนแปลงแบบ [True]→[True] สคริปตจะไมทํางาน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดกําหนดระยะเวลาของเงื่อนไขการทริกเกอรใหมีระยะเวลานานกวาระยะเวลาของรอบ

การสื่อสารหรือเวลาสําหรับการแสดงผล ขึน้กับวาระยะเวลาใดนานกวากัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับฟงกชันนี้ โปรดดูที่ “ ๑ ขอจํากัดของทริกเกอรบิต” (หนา 20-50) 
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๑ เมื่อไมตรงตามเงื่อนไข
สคริปตจะทํางานหนึ่งครั้งเมื่อ GP ตรวจพบวานิพจนที่กําหนดในโปรแกรมทริกเกอรมีคาเปนเท็จ

เมื่อเง่ือนไขการทริกเกอรเปน 100>[D100]>50 สคริปตจะทํางานตามระยะเวลาตอไปนี้ เมื่อตรวจพบวา

เง่ือนไขเปลี่ยนจาก [True]→[False] สคริปตจะทํางาน และกําหนดคา 20 ใหตําแหนง D100 

แตสคริปตจะไมทํางานหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงแบบ [False]→[False]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดกําหนดระยะเวลาของเงื่อนไขการทริกเกอรใหมีระยะเวลานานกวาระยะเวลาของ

รอบการสือ่สารหรือเวลาสําหรับการแสดงผล ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน สําหรับขอมลูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับฟงกชันนี้ โปรดดูที่ “ ๑ ขอจํากัดของทริกเกอรบิต” (หนา 20-50) 
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๑ ขอจํากัดของทริกเกอรบิต

• โปรดกําหนดระยะเวลาในการเขียนขอมูลลงในอุปกรณที่เชื่อมตอใหมีระยะเวลานานกวาระยะเวลาของ

รอบการสื่อสาร การเขียนขอมูลลงในอุปกรณที่เชื่อมตออยูโดยใชตัวนับจํานวนการสแกนของรีเลยพิเศษ

ภายในของ GP เปนจํานวนบอยครั้ง อาจเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารหรือขอผิดพลาดของระบบได

• เมื่อตั้งคาบิตที่ใชในเงื่อนไขการทริกเกอรของ D-Script ใหเปนการ “แตะ” แตบิตนั้นปดลงในขณะประมวลผล 

D-Script ระยะเวลาที่ใชในการแตะบริเวณสัมผัสซ้ําๆ หลายครั้งอาจทําใหระบบตรวจไมพบการเพิ่มขึ้น

ของบิตได ทริกเกอร D-Script จะเปรียบเทียบคาที่อานในครั้งกอนกับคาที่อานไดในปจจุบัน 

เพื่อพิจารณาวาทริกเกอรในขณะนี้มีคาเปน “จริง” หรือไม อยางไรก็ตาม ในระหวางการสแกนแตละครั้ง 

คาที่เก็บไวในตําแหนงบิตที่ใชระหวางการทริกเกอรจะเปนคาเดียวกัน แมวาคาน้ันจะเปลี่ยนไป

ในระหวางที่สคริปตทํางานก็ตาม ระบบจะอานคาใหมหลังจากสแกนครั้งตอไปเทาน้ัน

ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร คือเวลาที่ใชเพ่ือรองขอและนําขอมลูจาก GP 

ไปที่ PLC ขอมลูนี้จะถูกจัดเก็บเปนขอมลูเลขฐานสองในตําแหนง LS2037 

ของอุปกรณภายใน โดยมีหนวยเปนมิลลวิินาที (ms) และมีความคลาดเคลื่อน

เทากับ ±10 มลิลิวนิาที

เวลาสําหรับการแสดงผล: เวลาสําหรับการแสดงผล คือเวลาทีใ่ชในการแสดงผล/คํานวณคาของหนาจอ 

1 หนาจอ ขอมูลนี้จะถูกจัดเก็บเปนขอมูลเลขฐานสองในตําแหนง LS2036 

ของอุปกรณภายใน โดยมีหนวยเปนมิลลวิินาที (ms) และมีความคลาดเคลื่อน

เทากับ ±10 มลิลิวนิาที

ตวัอยาง เมือ่กําหนดใหเปดทริกเกอรบิต (LS010000) ดวยการแตะและปดโดยใช D-Script

Triggered Condition: Bit ON [#INTERNAL] LS010000

Execution Expression: clear ([b:[#INTERNAL] LS010000])
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๒ ผังเวลาการประมวลผล D-Script

ตามตัวอยางน้ี หากไมใชระยะเวลาในการแตะของ D-Script และทําการตรวจหาเพียงอยางเดยีวเทาน้ัน 

การประมวลผลจะเปนดังน้ี

การใชขอความคําส่ัง if ( ) เพื่อตรวจหาทริกเกอร

ใชขอความคําส่ัง if เพื่อระบุวาการแตะจะเปนการกําหนดบิตหรือไม ทุกครั้งที่ใชขอความคําส่ัง if () 

ระบบจะอานคาและทําการเปรียบเทียบ

Triggered Condition: Bit ON ([#INTERNAL]LS203800 *1)

Execution Expression: if ([b:[#INTERNAL]LS010000]==1)

{

clear ([b:[#INTERNAL]LS010000])

:

:

ตัวนับภายในของ GP ตัวนับจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่พารทซึ่งตั้งคาบนหนาจอแสดงผลทํางาน

เมื่อสราง D-Script ชนิดนี้ ถึงแมจะปอนขอมูลดวยการแตะซ้ําๆ กันหลายครั้ง แตเครื่องจะทําการสแกนแท็ก

ดังที่แสดงในผังเวลา

ดานลางน้ี ในผังน้ี เครื่องจะอานคาการสแกนแท็กแตละคาและเปรียบเทียบเงื่อนไข

หากตรงตามเงื่อนไขเครื่องจะประมวลผลไมวาคากอนหนาน้ีจะเปนเชนไร

อานคา [b:LS010000] 
แลวเก็บคา “1”

ตรวจพบทริกเกอร ตรวจพบทริกเกอร ไมสามารถตรวจพบ
ทริกเกอร

อานคา [b:LS010000] 
แลวเก็บคา “0”

อานคา [b:LS010000] 
แลวเก็บคา “1”

อานคา [b:LS010000] 
แลวเก็บคา “1”

เงื่อนไข LS010000

คาท่ีเก็บไวในระหวาง
การทริกเกอร

ตรวจพบวาคาของ
ตําแหนงบิตเปลี่ยน
จาก 0 เปน 1 
(OFF เปน ON)

ตรวจพบวาคาของตําแหนงบิต
ยังคงอยูท่ี 1 เปน 1 (ON เปน ON) 
ไมสามารถตรวจหาการเพิ่มข้ึน
ของบิต



การต้ังคาเงื่อนไขการทริกเกอร

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-52

๒ ผังเวลาการประมวลผล D-Script

[b:LS010000] 
คาท่ีอานไดคือ “1”
ตรงตามเงื่อนไข
(ทํางาน)

เงื่อนไข LS203800

เงื่อนไขการทริกเกอรข
องขอความคําส่ัง if ( )

เงื่อนไข LS010000

[b:LS010000] 
คาท่ีอานไดคือ “1”
ตรงตามเงื่อนไข
(ทํางาน)

[b:LS010000] 
คาท่ีอานไดคือ "0"
ไมตรงตามเงื่อนไข
(ไมทํางาน)

[b:LS010000] คาท่ีอานได
คือ "0"
ไมตรงตามเงื่อนไข
(ไมทํางาน)

[b:LS010000] คาท่ีอานได
คือ “1”
 ตรงตามเงื่อนไข
(ทํางาน)
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20.8 คําแนะนําในการตั้งคา

20.8.1 คําแนะนําในการตั้งคา D-Script/[Global D-Script] ทัว่ไป
รายการดานลางน้ี คือ กลองโตตอบของ [Global D-Script] ทั่วไป การตั้งคาที่คุณสามารถระบุใหกับ D-Script 

จะเหมือนกับในกลองโตตอบนี้ แตจะระบุการตั้งคา ID และทริกเกอรใหกับการตั้งคา [Extended Script] ทั่วไปไมได 

อยางไรก็ตาม การตั้งคาอ่ืนๆ จะเหมือนกัน

การต้ังคา คําอธิบาย
Export คุณสามารถเลือกคานี้ไดจากเมนู File Export จะเขยีนสคริปตที่สรางขึ้นเปนไฟลขอความ (.txt) 

ซึง่สคริปตอื่นๆ สามารถนําเขาไปใชได

Import คุณสามารถเลือกคานี้ไดจากเมนู File Import จะอานขอมูลในสคริปตทีถู่กนําออก (ไฟลขอความ)

Row Number แสดงหมายเลขแถวทางดานขวาของโปรแกรม

Auto Indent 
Control 

ยอหนาขอความคําสัง่โดยอัตโนมัติดังเชนในรปูภาพดานลางนี้

ตอ
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Function Input 
Assistance 

เมื่อปอนฟงกชันและวงเล็บเปด “(” เชนในรูปภาพดานลางนี้ ระบบจะแสดงรูปแบบ

ทีม่ีอยูของฟงกชัน

Auto Syntax 
Completion 

เมื่อปอน “if” หรือ “loop” จากแปนคยี ระบบจะเติมคําสั่งทีเ่หลอืใหครบถวนโดยอัตโนมัติ

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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Address Input เมื่อสรางสคริปต ใหเปดวงเลบ็เหลี่ยม ( [ ) เพื่อแสดงกลองโตตอบ [Input Address]

เลือกชนิดตําแหนงระหวาง [Bit Address], [Word Address], [Temporary Address]

• Bit Address
คุณสามารถระบุตําแหนงอุปกรณ/PLC, อุปกรณภายในของ GP และตัวแปรบิต

• Word Address
คุณสามารถระบุตําแหนงอุปกรณ/PLC, อุปกรณภายในของ GP และตัวแปรจํานวนเต็ม

• Temporary Address
ตําแหนงนี้ใชกบัสคริปตเทานั้น

โปรดอานรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณภายในที่สวนดานลางนี้

“A.1.2 การสื่อสารกับอปุกรณ/PLC โดยใชวิธีการเช่ือมตอโดยตรง” (หนา A-4)
“A.1.3 การใชวิธกีารเช่ือมตอผานหนวยความจํากับอุปกรณ/PLC ที่ไมรองรับ” (หนา A-6)

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ในสคริปตตางๆ หามต้ังคารหัสผานหรือคาอืน่ๆ โดยขึ้นตนดวย “0” เพราะระบบจะประมวลผล
คาตัวเลขที่ขึ้นตนดวย “0” เปนขอมูลชนิด Oct (ฐานแปด)

• วิธีจําแนกรูปแบบการปอนขอมูลแบบตางๆ
ตัวอยาง

• ตัวอยางการทํางานดวยรูปแบบขอมลูที่แตกตางกัน โดยใชตัวดําเนนิการ AND (Hex และ BCD)

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

DEC (ฐานสิบ) : คาเริ่มตนที่ไมใชศูนย

 ตัวอยางเชน 100

Hex (ฐานสิบหก) : คาที่เริม่ตนดวย 0x

 ตัวอยางเชน 0x100

Oct (ฐานแปด) : คาที่เริม่ตนดวย 0x

ตวัอยางเชน 0100

Hex เทานัน้
0x270F & 0xFF00 ผลลัพธ: 0x2700

BCD และ Hex
9999 & 0xFF00 ผลลัพธ: 0x9900
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Auto Syntax 
Analysis 

ตรวจสอบไวยากรณระหวางสรางสคริปต ผลการตรวจสอบจะแสดงอยูที่ดานลางของหนาตาง

ID สคริปตจะถูกจัดการตามหมายเลข ID

เมื่อสรางสคริปตหลายสคริปตโดยมีเง่ือนไขการทริกเกอรที่ตางกัน ใหตัง้คาตั้งแต 0 ถึง 65,535

Comment ใสคําอธิบายสคริปต

Language เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน ซึ่งไดแก [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)] หรือ [Korean]

Enable Debug Function กําหนดวาจะใชงานฟงกชันดีบักหรือไม หากมีฟงกชัน _debug อยูในสวนเนื้อหาของสคริปต 

ฟงกชัน _debug จะทํางาน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับฟงกชันนี้ โปรดดูที่ “21.7.1 ฟงกชัน Debug” (หนา 21-65) 

เงื่อนไขการทริกเกอร ตัง้คาเง่ือนไขการทริกเกอรทีจ่ะทําใหสคริปตทํางาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันนี้ 

โปรดดทูี่ “20.7 การตั้งคาเง่ือนไขการทริกเกอร” (หนา 20-46) 

Extended Script จะไมมีการตัง้คาเง่ือนไขการทริกเกอร

Data Type ตัง้คารูปแบบขอมลูสําหรับสครปิตเปน Bin หรือ BCD

สําหรับ Extended Script จะกําหนดคาไวตายตัวคือ Bin

Bit Length ตัง้คาความยาวขอมูลสําหรับสคริปตระหวาง 16 Bit หรือ 32 Bit

Sign +/- เลือกชองนี้เมื่อคุณตองการแทรกจํานวนลบ

คุณจะสามารถเลือกชองนี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา Data Type เปน Bin เทานั้น

Execution Expression รายละเอียดของสคริปต

Built-in Function 
(Instruction)

เลือกคําสั่งและฟงกชันทีจ่ะเพิ่มในสคริปตไดงายยิ่งขึ้นจากแถบเครื่องมือ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับคําสั่งและฟงกชันตางๆ ที่ใชได โปรดดทูี่

“21.13 รายการคําสั่ง” (หนา 21-100)
Built-in Function

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

เลือกประเภทจาก [Built-In Function (Instruction)] ฟงกชันท่ีเก่ียวของ
จะแสดงอยูในพื้นท่ีสวนลางสุด
เลือกฟงกชันและคลิกท่ี [Input] กลองโตตอบการต้ังคา
ท่ีเก่ียวของจะปรากฏขึ้น
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User Defined Function ลงทะเบยีนสคริปตเปนฟงกชันที่กําหนดโดยผูใช

ซึง่สคริปตอื่นๆ สามารถใชงานได

ËÁÒÂàËµØ

• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันที่กําหนด

โดยผูใชที่ “20.8.2 คําแนะนําในการตั้งคา User-Defined 

Functions” (หนา 20-58) 

Tool Box ใชเปนทางลัด โดยใชสําหรับเลือกคําสั่งที่จะใชในสคริปต

จาก Toolbox

และยังสามารถเลือกคําสั่งเชน คนหาและจัดตําแหนง

ขอความที่ใชในสคริปตไดอีกดวย

โปรดดขูอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับคําสั่งทีม่ีอยูไดที่ “บทที่ 21 

คําสั่งและคําอธิบาย” (หนา 21-1) 

การต้ังคา คําอธิบาย
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20.8.2 คําแนะนําในการตั้งคา User-Defined Functions

การต้ังคา คําอธิบาย
Call เรียกฟงกชันที่สรางขึน้ โดยเลอืกฟงกชันที่จะเรียกใชงาน คลิก [Call] และ “ชื่อฟงกชันที่เรยีกใช” 

จะถูกใสลงในฟลด Execution Expression

Create สรางฟงกชันใหม คลิกที ่[Create] กลองโตตอบ [Function Name] จะปรากฏขึน้

Edit แกไขฟงกชันทีม่ีอยู โดยเลือกฟงกชันทีจ่ะแกไข แลวคลิก [Edit] กลองโตตอบ [D-Script Function] 

จะปรากฏขึ้น

Delete ลบฟงกชันทีม่ีอยู โดยเลอืกฟงกชันที่จะลบ แลวคลิก [Delete]

Duplicate คัดลอกฟงกชันทีส่รางขึ้น โดยเลือกฟงกชันที่จะคัดลอกแลวคลกิ [Duplicate] และเมื่อกลองโตตอบ 

[Input Function Name] ปรากฏขึ้น ใหปอนชื่อฟงกชันชื่อใหม

Rename เปลี่ยนชื่อของฟงกชันที่มีอยู คลิก [Rename] กลองโตตอบ Rename Function จะปรากฏขึน้
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20.9 ขอจํากัด

20.9.1 ขอจํากัดของ D-Script/Global D-Script

• ในการเขียนโปรแกรม D-Script โปรดจําไววาตําแหนงสามตําแหนงจะใชหนวยความจําเทากับพารทหนึ่งพารท 

จํานวนตําแหนงสูงสุดที่สามารถใชกับ D-Script ไดคือ 255 ตําแหนง แตควรใชตําแหนงใหนอยที่สุดเทาที่ทําได 

เน่ืองจากยิ่งใชอุปกรณมากเทาไร ก็จะยิ่งทําใหการตอบสนองชาลงเทาน้ัน

• คุณสมบัต ิConvert Address ไมสามารถแปลงตําแหนงที่ใชใน D-Script ได ใหเปด D-Script Editor 

เพื่อแกไขตําแหนงเหลาน้ี

• เมื่อเปลี่ยนแปลงการตัง้คา Connected Device Type จากเมนู Project Manager > Project > Save As 

จะไมสามารถแกไขตําแหนงที่ D-Script ใชได ใหใชกลองโตตอบ D-Script Settings ในการเปลี่ยนแปลง

ตําแหนง

• D-Script ไมสามารถคํานวณคาโฟลตติ้งพอยต (Float Variable หรือ Real Variable) หรือตัวแปรโครงสรางได 

อยางไรก็ตาม คุณสามารถทําการคํานวณอีลิเมนตแตละคาไดจากตัวแปรโครงสราง

• ขนาดของ D-Script จะมีผลตอเวลาสําหรับการแสดงผล โปรดทราบวาการใชตําแหนงเปนจํานวนมากทําให

ประสิทธิภาพการทํางานของโปรแกรมลดลงอยางเห็นไดชัด

• หามระบุ [Continuous Action] ในเง่ือนไขการทริกเกอรใหกับสคริปตเพื่อเขียนตําแหนงอุปกรณ/PLC 

เพราจะเกิดขอผิดพลาดเนื่องจากการประมวลผลการสื่อสารไมสามารถจัดการกับคําส่ังเขียนขอมูลจํานวนมากได 

หากตองการใช [Continuous Action] ใหใชอุปกรณภายในหรือตําแหนงชั่วคราวของ GP

• เมื่อเรียกฟงกชันหนึ่งจากภายในฟงกชันหนึ่ง สามารถเรียกไดสูงสุด 9 ระดับ (ซอนกัน) หามสราง

มากกวา 9 ระดับ

• คุณสามารถเรียกฟงกชันซอนกันไดไมเกิน 9 ระดับ

• คุณสามารถสรางฟงกชันไดไมเกิน 254 ฟงกชัน



ขอจํากัด

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 20-60

๒ การทํางานของ D-script ท่ีเรียกใชโดยทริกเกอรหลังจากหนาจอเปลี่ยนแปลงไป จะเปนดังตอไปนี้ 
โดยจะเปนไปตามอุปกรณท่ีระบุใหกับเงื่อนไขทริกเกอร

ทํางานทันทีหลังจากเปลี่ยนแปลงหนาจอหรือเปดเครื่อง

ไมทํางานทันทีหลังเปลี่ยนแปลงหนาจอหรือเมื่อเปดเครื่อง

• เมื่อตัวตั้งเวลาทํางาน ตัวตั้งเวลาจะเริ่มนับเวลาทันทีหลังจากหนาจอเปลี่ยนแปลง

• เมื่อใช Global D-Script จะมีการทํางานตางๆ ดังที่กลาวถึงดานบนนี้เฉพาะเมื่อเปดเครื่อง GP เทาน้ัน 

อยางไรก็ตาม เมื่อหนาจอ GP เปลี่ยนแปลงจะไมมีการทํางานตางๆ ดังที่กลาวถึงดานบน และจอมอนิเตอร

จะทํางานโดยใชเง่ือนไขการทริกเกอรที่ตั้งคาไว

• เมื่อมีตัวตั้งเวลาอยูใน Global D-Script ตัวตั้งเวลาจะเริ่มนับเวลาทันทีหลังจากเปดเครื่อง GP

เงื่อนไขการทริกเกอร อปุกรณเช่ือมตอหรืออุปกรณภายในของ GP 
(LS/USR)

การเช่ือมตอผานหนวยความจํา

คาปจจุบัน
หรือเงือ่นไข

Bit “0” Bit “1” ไมตรงตาม
เงือ่นไข

ตรงตาม
เงือ่นไข

Bit “0” Bit “1” ไมตรงตาม
เงือ่นไข

ตรงตาม
เงื่อนไข

ขอบขาข้ึนของบิต Disable Enable − − Disable Disable − −

ขอบขาลงของบิต Enable Disable − − Disable Disable − −

Bit Change Enable Enable − − Disable Disable − −

การตั้งคาตัวต้ังเวลา Disable Disable Disable Disable Disable Disable Disable Disable

ตรวจพบวาเปนจริง − − Disable Enable − − Disable Enable

ตรวจพบวาเปนเท็จ − − Enable Disable − − Enable Disable

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หามใชปุมบนหนาจอสัมผัสตั้งคาทริกเกอรบิตหรือสั่งงานบิตเริ่มตนในโปรแกรม ระยะเวลาในการแตะ

เพื่อปอนขอมลูอาจไมถูกตอง ทําใหบิตที่ปอนไมถูกตอง
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๒ เมื่อกําหนดคาใหตําแหนงสําหรับเปลี่ยนหนาจอในขณะที่กําลังเรียกใชคําสั่ง D-Script ระบบจะเปลี่ยน
หนาจอหลังจากประมวลผล D-Scripts ท้ังหมดแลว 
ตัวอยาง

ID 00000

Data Type Bin Data Length 16 Bit Sign +/− None

Trigger Leading Bit([b:M0000])

[w:[PLC1]D0100]=0 // (1)

[w:[#INTERNAL]LS0008]=30// (2) Switches to Base screen Number 30

[w:[PLC1]D0101]=1 // (3)

[w:[PLC1]D0102]=2 // (4)

เมื่อ D-Script ขางตนถูกเรียกใช ระบบจะเปลี่ยนหนาจอหลังจากประมวลผล (3) และ (4) แลว

๒ เมื่อตั้งคาขอมูลท่ีใชกับ D-Script ดวยการแตะจากเครื่อง GP ใหตรวจดูวาไดเขียนขอมูลท้ังหมดแลว 
แลวจึงเรียกใช D-Script

๒ ขอจํากัดเฉพาะของ Global D-Script

• เมื่อเปดเครื่อง GP จะไมมีการทํางานตามที่แสดงในตารางในหนาที่แลว เมื่อหนาจอเปลี่ยนแปลง 

จะไมนําตารางดังกลาวมาใช และเง่ือนไขการทริกเกอรจะถูกตรวจสอบอยางตอเน่ือง

• Global D-Script จะถูกพักการทํางานชั่วคราวในระหวางเปลี่ยนหนาจอหรือมีการทํางานอ่ืนๆ 

ของเครื่อง GP

• หลังจากเปดเครื่อง GP Global D-Script จะยังไมทํางาน จนกวาเครื่องจะอานขอมูลทั้งหมดของ

หนาจอเริ่มตนเสร็จแลว อยางไรก็ตาม หลังจากหนาจอเริ่มตนเปลี่ยนไป Global D-Script 

อาจทํางานกอนที่จะอานขอมูลเสร็จ

• จํานวนอุปกรณสูงสุดใน Global D-Script คือ 255 หากมีจํานวนอุปกรณเกินจากที่กําหนดไว D-Script 

จะไมทํางาน เน่ืองจากอุปกรณเหลาน้ีจะอานขอมูลเสมอโดยไมคํานึงถึงหนาจอ จึงควรตั้งคาจํานวน

อุปกรณใน D-Script ใหมีจํานวนนอยที่สุด มิฉะน้ัน ประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลง

• จํานวน Global D-Scripts สูงสุดที่สามารถใชไดคือ 32 ฟงกชันที่ใชอยูในขณะนี้ก็นับเปนหนึ่ง 

Global D-Script เชนกัน เมื่อ Global D-Scripts มีจํานวนครบ 32 ระบบจะไมสนใจ Global D-Scripts 

อ่ืนใดอีก
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๒ ขอจํากัดในการทํางานของพอรต SIO
• ตําแหนงที่กําหนดในฟงกชัน Send/Receive จะไมรวมอยูในจํานวนตําแหนง D-Script

• Control เปนตัวแปรแบบเขียนขอมูลอยางเดียว สวน Status และ Received Data เปนตัวแปรแบบอานอยางเดียว 

การอานขอมูลตัวแปร Control หรือการเขียนขอมูลลงในตัวแปร Status จะทําใหการทํางานลมเหลว

• ใหสราง D-Scripts (หรือฟงกชัน) ตางหากสําหรับการสงและการรับ สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับ

ผังการถายโอนขอมูล โปรดดูที่

“ ๑ ผังการทํางาน” (หนา 20-24)

• พื้นที่สําหรับผูใชในอุปกรณ LS (LS20 ถึง LS2031 และ LS2096 ถึง LS8191) สามารถจัดเก็บขอมูล

ของฟงกชัน Send/Receive ได

• ใน [System Settings] - [Script Settings] หากไมไดตัง้คา [D-Script/Global D-Script] ไว บิตที่ 13 ของ 

LS2032 จะเปลี่ยนเปนสถานะเปด เมื่อดําเนินการ Readout กับฟงกชัน Send, ฟงกชัน Receive, ตวัแปร 

Control, ตัวแปร Status และคุณสมบัติ Received Data Size สําหรับขอมูลเก่ียวกับโครงสรางของอุปกรณ

ภายใน โปรดดทูี่

“A.1.4.3 รีเลยพิเศษ” (หนา A-19)

• เมื่อใชฟงกชัน Send/Receive ใหตั้งคาความยาวบิตของ D-Script เปน 16 บิต โปรดทราบวาการทํางาน

จะลมเหลวหากตั้งคาความยาวบิตเปน 32 บิต

• บัฟเฟอรการสงขอมูลมีขนาดเทากับ 2048 ไบต สวนบัฟเฟอรการรับขอมูลมีขนาด 8192 ไบต สัญญาณ ER 

(เอาตพุต) สัญญาณ RS (เอาตพุต) จะถูกปด หากบัฟเฟอรการรับขอมูลรับขอมูลเขามาแลวอยางนอย 80%

๒ ขอจํากัดของการทํางานดวยรูปแบบขอมูล BCD
หากโปรแกรมพบคาที่ไมสามารถแปลงเปนรูปแบบ BCD ในระหวางการทํางาน โปรแกรมจะหยดุทํางาน

คาเหลาน้ีไดแก A ถึง F ของขอมูลแบบเลขฐานสิบหก หามใชคาเหลาน้ี

หากโปรแกรมหยุดทํางานเนื่องจากคาที่ไมใชรูปแบบ BCD บิต 7 ในขอมูลรีเลยรวม (LS2032) ในเครื่อง GP 

จะเปดขึ้น บิตนี้จะไมปดจนกวาจะปดเครื่อง GP หรือเครื่อง GP เขาสูโหมดออฟไลน

ตัวอยาง

[w:[PLC1]D0200]=([w:[PLC1]D0300]<<2)+80

หาก D300 เทากับ 3 การเลื่อนบิตสองบิตไปทางซายจะทําใหเกิดผลลัพธเปน 0x000C ซึ่งไมสามารถแปลง

เปนรูปแบบ BCD ได และจะขัดจังหวะการดําเนินการของโปรแกรม

[w:[PLC1]D0200]=[w:[PLC1]D0300]<<2

หาก D300 เทากับ 3 การเลื่อนบิตสองบิตไปทางซายจะทําใหเกิดผลลัพธเปน 0x000C แตตางจากตัวอยาง

ดานบนตรงที่ 0x000C เปนผลลัพธจากการทํางานที่จะจัดเก็บไวในหนวยความจํา และไมทําใหโปรแกรม

หยุดทํางาน

๒ ขอจํากัดของการทํางานดวยคาศูนย
หากคุณใชศูนยเปนตัวหารใน division (/) และ remainder (%) โปรแกรมจะหยดุดําเนินการ หามใชศูนย

เปนตัวหาร

หากโปรแกรมหยุดทํางานเนื่องจากคาที่ไมใช BCD บิต 8 ในขอมูลรีเลยรวม (LS2032) ในเครื่อง GP 

จะเปดขึ้น บิตนี้จะไมปดจนกวาจะปดเครื่อง GP หรือเครื่อง GP เขาสูโหมดออฟไลน
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๒ ขอควรทราบเกี่ยวกับความลาชาในระหวางการทํางานของคําสั่ง Assign
การใชตําแหนงอุปกรณในคําส่ัง Assign อาจทําใหการเขียนขอมูลลาชาได เน่ืองจาก GP ตองอานขอมูลตําแหนง

จากอุปกรณที่เชื่อมตออยู โปรดดตูัวอยางดานลางน้ี

ตัวอยาง

[w:[PLC1]D0200]=([w:[PLC1]D0300]+1 ...

[w:[PLC1]D0201]=([w:[PLC1]D0200]+1 ...

ขอความคําส่ัง (1) กําหนด (D0300+1) ลงใน D0200 แตในขอความคําส่ัง (2) ผลลัพธของขอความคําส่ัง (1) 

ไมไดถูกกําหนดลงใน D0200 เน่ืองจากการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC ใชเวลานาน ในกรณีเชนนี้ ใหเขียนโปรแกรม

ใหจัดเก็บผลลัพธของขอความคําส่ัง (1) ในพื้นที่ LS กอนที่จะดําเนินการกับผลลัพธน้ัน ดังเชนตัวอยางดานลางน้ี

[w:[#INTERNAL]LS0100]=[w:[PLC1]D0300]+1

[w:[PLC1]D0200]=[w:[#INTERNAL]LS0100]

[w:[PLC1]D0201]=[w:[#INTERNAL]LS0100]+1

20.9.2 ขอจํากัดของ Extended Script

• ตําแหนงอุปกรณตางๆ สามารถใชไดเฉพาะพื้นที่ LS และพื้นที่ USR (พื้นที่เสริมสําหรับผูใช) เทาน้ัน

• ตําแหนงช่ัวคราวของ D-Scripts และ Global D-Scripts จะถูกแยกจัดการจากตําแหนงชั่วคราวของ Extended 

Script ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในตําแหนงชั่วคราวของ D-Scripts และ Global D-Scripts จึงไมปรากฏ

ในตําแหนงชั่วคราวของ Extended Script

• คุณสามารถเรียกฟงกชันที่กําหนดโดยผูใชที่สรางดวย D-Script/Global D-Script ได แตหากคุณเขาใช

ตําแหนงอุปกรณที่อยูนอกอุปกรณภายในที่มีอยูในฟงกชัน ฟงกชันอาจทํางานไมถูกตอง นอกจากนี้ 

เมื่อมีการถายโอนขอมูล (ในระหวางสรางขอมูลสําหรับ GP) ระบบจะสรางฟงกชันที่กําหนดโดยผูใชของ 

D-Scripts, Global D-Scripts และ Extended Script แยกตางหากจากกัน

• เมื่อเรียกฟงกชันหนึ่งจากฟงกชันหนึ่ง สามารถเรียกไดสูงสุด 9 ระดับ (การซอนกัน)

• คุณสามารถเรียกฟงกชันไดไมเกิน 254 ฟงกชัน (จํานวนฟงกชันที่ใชกับฟงกชัน “Call” ไดคือ 254)

• Extended Script จะไมมีผลตอการนับจํานวนแท็ก

• ฟงกชันที่รองรับเฉพาะ Extended Script เชน การทํางานของสตริง จะไมทํางานหากเรียกดวย D-Script หรือ 

Global D-Script

• รูปแบบขอมูลที่สามารถใชไดคือ Bin ขอมูลที่เปนรูปแบบ BCD ไมสามารถใชได

• บัฟเฟอรการสงขอมูลมีขนาดเทากับ 2048 ไบต สวนบัฟเฟอรการรับขอมูลมีขนาด 8192 ไบต บรรทัด CTS 

จะถูกปด หากบัฟเฟอรการรับขอมูลรับขอมูลเขามาแลวอยางนอย 80%
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• ไมสามารถเลือกโปรโตคอลทั่วไปและ Extended Script พรอมกันได ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกับการใชรวมกัน

• หลักเกณฑในการตั้งคาสตริงอักขระ

เมื่อใชสตริงอักขระที่มี "_strset ( )" และฟงกชันอ่ืนๆ ใหใสสตริงอักขระไวในเครื่องหมายอั-ประกาศ (") 
เมื่อตองการแสดงเคร่ืองหมายอั-ประกาศในสตริงอักขระ ใหใสสัญลักษณ "\" และแสดงเปน [\"] 
ไมมีวิธีใดที่จะเขียนแทนสัญลักษณ "\" ตัวเดียวได หากจําเปน ใหใชการตั้งคารูปแบบรหัสอักขระ 

(_strset (databuf0, 92)

ตัวอยาง

"ABC\"DEF" → ABC"DEF

"ABC\DEF" → ABC\DEF

"ABC\\"DEF" → ABC\"DEF

"ABC\\DEF" → ABC\\DEF

๒ ตารางตอไปนี้จะแสดงขนาดของบัฟเฟอรสําหรับ Extended SIO, databuf0, databuf1, databuf2 
และ databuf3

การตัง้คา Extended SIO

D-Script/ Global D-Script

ฟงกชัน Extended SIO ของ Extended 

Script

ฟงกชัน Extended SIO ของ 

Extended Script

โปรโตคอลทั่วไป รองรบั: ทํางานได ไมรองรบั: ทํางานไมได

Extended Script ไมรองรบั: ทํางานไมได รองรบั: ทํางานได

บัฟเฟอร ช่ือบัฟเฟอร ขนาดอักขระ

บัฟเฟอรขอมูล 0 databuf0 1KB

บัฟเฟอรขอมูล 1 databuf1 1KB

บัฟเฟอรขอมูล 2 databuf2 1KB

บัฟเฟอรขอมูล 3 databuf3 1KB
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20.9.3 ขอจํากัดของฟงกชนัที่กําหนดโดยผูใช

• สวนของคําส่ังที่สามารถใชไดจะแตกตางกันไปในแตละสคริปต เมื่อใชคําส่ัง โปรดดูที่ “21.13 รายการคําส่ัง” 

(หนา 21-100) 

• สําหรับชื่อฟงกชัน คุณสามารถใชตวัอักษรภาษาอังกฤษตัวใดก็ไดหรือใชเสนใตอักขระ  "_" 
(แตชื่อฟงกชันตองขึ้นตนดวยอักขระตวัเลขผสมตัวอักษร)

• หามใชชื่อตอไปนี้เปนชื่อฟงกชัน

and b_call Bcall _bin2hexasc break Call

_CF_delete _CF_dir _CF_read _CF_read_csv _CF_rename _CF_write

clear databuf0 databuf1 databuf2 databuf3 _decasc2bin

_dlcopy dsp_arc dsp_circle dsp_dot dsp_line dsp_rectangle

else endif fall _hexasc2bin if IO_READ

IO_READ_EX IO_READ_WAIT IO_WRITE IO_WRITE_EX loop _memcmp

memcpy _memcpy_EX memring _memsearch memset _memset_EX

_memshift not or return rise rise_expr

set _strcat _strlen _strmid _strset timer

toggle _wait
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20.9.4 ขอควรทราบเกี่ยวกับผลการทํางาน

๑ Overflowing Digit
Overflowing Digit เกิดขึ้นจากการคํานวณที่ถูกปดเศษ

เมื่อทําการคํานวณขอมูล 16 บิตที่ไมไดระบุเครื่องหมาย:

• 65535 + 1 = 0 (เกิด Overflowing Digit)

• (65534 ∗ 2) / 2 = 32766 (เกิด Overflowing Digit)

• (65534 / 2) ∗ 2 = 65534 (ไมเกิด Overflowing Digit)

๑ ความแตกตางของการคํานวณเศษเหลือ
ผลลัพธของการคํานวณเศษเหลือจะขึ้นอยูกับวามีการใสเครื่องหมายทางฝงซายและขวาหรือไม

• −9 % 5 = −4

• 9 % −5 = 4

๑ การปดจดุทศนยิม
จุดทศนิยมที่เปนผลจากการหารจะถูกปดเศษ

• 10 / 3 ∗ 3 = 9

• 10 ∗ 3 / 3 = 10

๑ ขอควรทราบในการทํางานดวยขอมูล BCD
การทํางานกับขอมูล BCD ที่ทําใหเกิด Overflowing Digit จะมีผลลัพธที่ไมถูกตอง
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20.9.5 ขอผิดพลาด

ขอความแสดงขอผิดพลาดตอไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งคาสคริปตไมถูกตอง ขอผิดพลาดจะแสดงอยูที่ดานลาง

ของหนาจอเครื่อง GP

รหัสขอผิดพลาดจะถูกเขียนลงในตําแหนง LS91XX ตวัเลขที่เขียนในรหัสขอผิดพลาดจะเปนตัวเลขที่ตามหลัง 

RAAA ในตารางดานลางน้ี (ตัวอยางเชน เมื่อเกิดขอผิดพลาด RAAA130 ขึน้ ระบบจะเขียนเลข ‘130’ ไว)

รายการแสดงรหสัขอผิดพลาดของสคริปต

D-Script
(ตําแหนงขอผิดพลาด = LS9120)

Global D-Script
(ตําแหนงขอผิดพลาด = LS9110)

Extended Script
(ตําแหนงขอผิดพลาด = LS9100)

- RAAA130 RAAA140

ไมใชงาน Global D-Script Error. (The Total 

Number of Global D-Scripts exceeds 

the maximum of 32.)

Extended D-Script Error (The total 

no. of functions exceeds the max of 

255.)

- RAAA131 -

ไมใชงาน Global D-Script Error. (The total no. 

of devices exceeds the maximum of 

255.)

ไมใชงาน

RAAA120 RAAA132 RAAA141

D-Script Error (The specified function 
does not exist or the function has an 
error.)

Global D-Script Error (The specified 

function does not exist or the function 

has an error.)

Extended D-Script Error (The 

specified function does not exist or 

the function has an error.)

RAAA121 RAAA133 RAAA142

D-Script Error (These functions are 

nested to 10 levels or more.)

Global D-Script Error (These 

functions are nested to 10 levels or 

more.)

Extended D-Script Error (These 

functions are nested to 10 levels or 

more.) 

RAAA122 RAAA134 RAAA143

D-Script Error (An expression exists, 

that is not supported by this version.)

Global D-Script Error (An 

expression exists, that is not 

supported by this version.)

Extended D-Script Error (An 

expression exists, that is not 

supported by this version.)

RAAA123 RAAA135 RAAA144

D-Script Error (The SIO operation 

function is used in a condition where 

no device/PLC has been set.)

Global D-Script Error (The SIO 

operation function is used in a 

condition where no device/PLC has 

been set.)

Extended D-Script Error (The SIO 

operation function is used in a 

condition where no device/PLC has 

been set.)

RAAA124 RAAA136 RAAA145

The D-Script has an error. The Global D-script has an error. The Extended D-Script has an error.
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