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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 26-2

26.1 เมนูการต้ังคา

การแจงเตือนดวยเสียง

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 26-4)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 26-3)

การสั่งใหออดสัญญาณของ GP ทํางานจากอุปกรณ/PLC

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 26-7)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 26-7)

การทริกเกอรเสียงออดสัญญาณจาก GP

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 26-10)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 26-10)
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26.2 การแจงเตือนดวยเสียง

26.2.1 ขอมูลเบือ้งตน

หากคุณตอสัญญาณเสียงออกของ GP เขากับการแจงเตือน GP จะสงเสียงแจงเตือนเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

โดยสัญญาณเสียงออกจะตองตอกับลําโพงภายนอก (จําหนายตางหาก)
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26.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Sound (H)] หรือคลิก  

2 กลองโตตอบ [Sound Setting] จะปรากฏขึ้น 

3 ตั้งคา [Bit Address] เพื่อใหสงเสียงแจงเตือน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“26.5.1 คําแนะนําในการตั้งคาทัว่ไป [Sound]” (หนา 26-13)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเชื่อมตอตําแหนงบติของสัญญาณเสยีงออกเขากับตําแหนงบติของเหตุการณแจงเตือน

คณุสามารถใหระบบแจงการเกิดขอผิดพลาดดวยเสียงได
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คลิก

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูล
ตําแหนง

เลือกอุปกรณ "M", แลวปอนตําแหนง
เปน "100" จากนั้นกดปุม "Ent"
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4 จากนั้น ใหระบุเสียงที่จะใชในการแจงเตือน เลือกเซลล [Sound Number] คลิก  แลวเลือก [Create Sound Data]

5 กลองโตตอบ [Create/Edit Sound Data] จะเปดขึ้น ระบุ [Sound Number] และ [Title] 

(ตวัอยางเชน [Sound Number] 1, [Title] test)

6 คลิกปุม [Browse] เพื่อเปดกลองโตตอบ [Open] เลือกตําแหนงและชื่อไฟลที่ตองการแปลง แลวคลิก [Open]
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7 ในกลุมชองตัวเลือกของ [Save In] ใหเลือกที่จัดเก็บไฟลที่แปลงแลวเมื่อถายโอนไปยัง GP 

8 คลิกปุม [OK] การแปลงไฟลจะเริ่มขึ้น

9 หากตองการ ใหเลือกฟงกชัน [Playback Method] และ [Stop] สําหรับเสียงที่แปลง

(ตวัอยางเชนเลือก [Playback Method] เปน Repeat และเลือก [Stop] เปน Enable)

10 การตั้งคาน้ีเสร็จสมบูรณแลว 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาเลอืก [Save In] - [CF Card] โดยไมระบุโฟลเดอรการด CF ขอความแจงใหสราง [CF Card Folder]

จะปรากฏขึ้น คลิก [Yes] เมื่อกลองโตตอบ [Project Information] ปรากฏขึน้ ใหทําเครื่องหมายที่ชอง

[Enable CF Card] และระบุโฟลเดอร
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26.3 การส่ังใหออดสัญญาณของ GP ทํางานจากอุปกรณ/PLC

26.3.1 ขอมูลเบือ้งตน

คุณสามารถสั่งใหออดสัญญาณภายในของ GP สงเสียงไดจากอุปกรณ/PLC โดยคุณจําเปนตองตั้งคาพื้นที่เก็บขอมูล

ระบบของ GP ใหเชื่อมตอกับ PLC เพื่อใหออดสัญญาณสงเสียงได

26.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒ System Area Settings” (หนา 5-133) 
“A.1.4.2 พืน้ที่เก็บขอมูลระบบ” (หนา A-11)
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1 เลือกแท็บ System Settings เพื่อเปด [System Settings]

2 ที่ [Display] ใหเลือก [Main Unit]

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

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]
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3 ใน [System Data Area] ใหทําเครื่องหมายที่ชอง [Enable System Data Area] และ [Control: (1 Word)]

ใชตําแหนงน้ีเพื่อใหออดสัญญาณภายใน GP สงเสียงเมื่อไดรับสัญญาณจาก PLC

4 หากคุณเปดบิต 1 ในตําแหนง [Control: (1 Word)] ที่ระบุในขอ 3 แตปดบิต 4 ออดสัญญาณของ GP ยูนิตหลัก

จะสงเสียงดัง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • แตหากคุณเปดบติ 1 และเปดบติ 4 ดวย ออดสัญญาณจะไมสงเสยีง

• ตําแหนงเวิรดควบคุม: บติ 4 ควบคุมวาจะสงสัญญาณเสียงออกไปที่ออดสัญญาณ (0) หรือไม

สงสญัญาณเสียงออกไปที่ออดสญัญาณ (1)

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

 15 14    4   1 0 μÓáË¹‹§ºÔμ
 0 0    0   1 0 
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26.4 การทริกเกอรเสียงออดสัญญาณจาก GP

26.4.1 ขอมูลเบือ้งตน

คอนเนคเตอรของขั้วตอ AUX ของ GP สามารถใชกับอุปกรณสัญญาณเสียงออกภายนอกได

26.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒ System Area Settings” (หนา 5-133) 
“A.1.4.2 พืน้ที่เก็บขอมูลระบบ” (หนา A-11)
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1 เลือกแท็บ System Settings เพื่อเปด [System Settings]

2 ที่ [Display] ใหเลือก [Display Unit]

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

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]
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3 ใน [System Data Area] ใหทําเครื่องหมายที่ชอง [Enable System Data Area] และ [Control: (1 Word)]

4 หากคุณเปดบิต 1 ในตําแหนง [Control: (1 Word)] ที่ระบุในขอ 3 แตปดบิต 5 หนาสัมผัสที่จะทําใหออดสัญญาณ

ภายนอกสงเสียงแจงเตือนจะเปดขึ้น จากนั้น คุณสามารถตอเชื่อมแหลงจายไฟภายนอกและออดสัญญาณหรือไฟหมุน

เพื่อใหทํางานได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • แตหากคุณเปดบติ 1 ในขณะทีเ่ปดบิต 5 หนาสัมผัสทีจ่ะทําใหออดสญัญาณภายนอกสงเสียงจะไมเปดขึ้น

• ตําแหนงเวิรดควบคุม: บติ 5 ควบคุมการสงสญัญาณเสียงออกผานขั้วตอ AUX (0: เปด, 1: ปดใชงาน)

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

 15 14    5   1 0 μÓáË¹‹§ºÔμ
 0 0    0   1 0 



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 26-13

26.5 คําแนะนําในการตั้งคา

26.5.1 คําแนะนําในการตั้งคาทั่วไป [Sound]

การต้ังคา คําอธิบาย
Sound Data แสดงขอมูลเสียงทีล่งทะเบยีนไว

Number แสดง [Sound Number] ที่ลงทะเบียนไว

Save in แสดงตําแหนงทีจั่ดเก็บขอมูลเสยีงวาจัดเก็บอยูใน [Internal Memory] หรือ [CF Card]

Comment แสดงคําอธิบายของขอมลูเสยีงที่ลงทะเบียน

Convert From แสดงชื่อไฟลขอมลูเสียงกอนทําการแปลง

Compress ระบุวามีการมีบีบอัดขอมลูเสียงหรือไม

Save in แสดงตําแหนง [Save in] ของเสียงที่เลือกในรายการ [Sound Data]

Sound
Edit Data

กลองโตตอบ [Sound Data] จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแกไข ลบ เพิ่ม หรือเปดฟงขอมูลเสียง

ในกลองโตตอบ [Sound Data] ได [Address in Use] จะแสดงรายการตําแหนงบิตทีใ่ชในการเปดฟง

ขอมูลเสยีง

ตอ
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Copy คัดลอกขอมูล [Sound Data] ในแถวทีเ่ลือกไว

Paste วางขอมูล [Sound Data] ที่คัดลอกไว

Delete ลบขอมูล [Sound Data] ในแถวทีเ่ลือก

Play เปดฟงขอมูล [Sound Data] ที่เลือกไว เมื่อเลือกตัวเลอืกนี้อีกครั้งระหวางทีเ่ปดฟงเสียง

เสียงที่กําลังเลนอยูจะหยุดลงแลวเลนใหม หากปดกลองโตตอบ [Sound Data] ระหวางกําลัง

เปดฟงเสยีง เสียงนี้ก็จะหยุดลง

Stop หยุดเสียงทีก่ําลังเลน

Address Auto Allotment กลองโตตอบ [Address Auto Allocation] จะปรากฏขึ้น ใหกําหนดการตั้งคาเพื่อจัดสรรตําแหนงที่

ระบุไวจากตําแหนงเริ่มตน

Start Address ระบุตําแหนงที่จะเริ่มการจัดสรรอัตโนมัติ

Added Bits ตัง้คาจํานวนบิตที่จะเพิ่มภายในชวงตั้งแต 1 จนถึง 

(จํานวนสูงสุดของการตั้งคาเสยีง - ตําแหนงแถวปจจุบัน + 1)

Address - Increment Each 
Address by

ตัง้คาจํานวนที่เพิม่ขึ้นจากการจัดสรรอัตโนมตัิตั้งแต 0 ถึง 4,096

Number กําหนดหมายเลขทะเบยีนขอมูลเสียงตั้งแต 1 ถึง 512

Bit Address กําหนดตําแหนงบิตทีจ่ะเลนเสยีง

Sound Number คลกิ [Create Sound Data] กลองโตตอบ [Create/Edit Sound Data] ตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น

Sound Number กําหนดหมายเลขขอมูลเสียงตั้งแต 1 ถงึ 8,999

Comment ปอนคําอธิบายขอมลูเสยีงที่จะลงทะเบียนดวยอักขระไมเกิน 30 ตัว

Conversion Source Wave
File Name

เมื่อระบไุฟล Wave ที่จะทําการแปลง พาธที่ใชอางอิงไฟลนี้จะปรากฏขึ้นตรงนี้

Browse ... กลองโตตอบ [Open] ที่ใชกําหนดไฟล Wave ที่จะทําการแปลงจะปรากฏขึ้น

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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26.6 ขอจํากัด

• จํานวนเสียงสูงสุดสําหรับการตั้งคาเสียงคือ 512

• คุณสามารถกําหนดหมายเลขเสียงไดตั้งแต 1 ถึง 8,999

• ความจุทั้งหมดสําหรับจัดเก็บขอมูลเสียงใน [Internal Memory] คือประมาณ 1 MB ถึงแมจะบีบอัดขอมูลก็ตาม

เมื่อคุณตั้งคา [Save in] เปน [CF Card] ความจุทั้งหมดจะเทากับพื้นที่วางที่เหลืออยูในการด CF

• สําหรับขอมูลเสียงที่เปนไฟล Wave ใหใชขอมูลแบบ PCM 16 Bit 8 KHz Monaural ถาคุณใชมากกวา 8 KHz

ใหใชงานเสียงมาตรฐานของ Windows

• หากคุณลงทะเบียนขอมูลเสียงโดยตั้งคา [Bit Addresses] ทั้งหมดเปนตําแหนงเวิรด ใหกําหนดตําแหนงเวิรด

ยาวไมเกิน 128 เวิรด

• หากมีตําแหนงบิตเปดอยูหลายตําแหนงพรอมกัน เสียงจะถูกเลนตามลําดับที่ลงทะเบียนใน [Sound (H)]

หากระหวางเลนในโหมด [Repeat] อยู มีการเริ่มเลนซ้ําเสียงอ่ืนอีก เสียงจะถูกเลนตามลําดับที่ลงทะเบียนไวใน

[Sound (H)] โดยเริ่มจากการเลนซ้ําครั้งถัดไป อยางไรก็ตาม ลําดับนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูกับจังหวะ

การส่ือสาร

• เมื่อตั้งคา [Stop] อาจตองใชเวลาสักครูหลังจากบิตปดลง แลวสัญญาณเสียงออกจึงจะหยุดลง

• ระหวางเลนเสียง ใหคงเวลาเปดหรือเวลาปดของทริกเกอรบิตไวนานเทากับคาของ [Communication Cycle

Time]
*1

 หรือ 150 มิลลิวินาที โดยเลือกเวลาที่นานกวา

• เสียงของภาพเคล ือนไหวจะถกูแทนที หากบติเร ิมตนที กําหนดไวในการต ังคาเสียงเปดข ึนระหวางเลนภาพเคลื อนไหว

เลนไฟลตนฉบบัที่จะแปลงจากไฟล Wave

หยุดเสียงทีก่ําลังเลน

Save in ระบุตําแหนงใน GP ที่คุณตองการบนัทึกขอมลูเสียงที่แปลงแลว วาจะบันทึกไวที่ [Internal Memory]

หรือ [CF-Card]

Data Compression บบีอัดขอมูล ชวยใหคุณประหยัดหนวยความจําลงได

Playback Method มทีั้งหมดสามโหมดคือ [Repeat], [Play] และ [Play (Bit OFF)]

• [Repeat]
สงสญัญาณเสียงออกเมื่อตําแหนงบิตเปด หากมีตําแหนงบติเปดอยูหลายตําแหนง จะเลนเสยีง

ทุกเสียงซ้ําตามลําดับของตําแหนงบติที่เปดอยูนั้น เมื่อเลนในครั้งตอไป สัญญาณเสยีง

จะถูกสงออกมาตามลําดับทีเ่คยตั้งคาไว

• [Play]
เลนเพยีงครั้งเดียวเมื่อตําแหนงบิตเปลี่ยนจากปด→เปด

• [Play (Bit OFF)]
เลนเพยีงครั้งเดียวเมื่อตําแหนงบิตเปลี่ยนจากปด→เปด จากนั้นจะปดตําแหนงบิตนั้นโดยอตัโนมัติ

ËÁÒÂàËµØ

• วิธีเลนเสียงวิธีนี้ใชไดเฉพาะเมือ่ใชพื้นที่ LS เปนตําแหนงบติ

Stop หยุดไฟลเสยีงที่กําลังเลนเมือ่ตําแหนงบติเปลี่ยนจากเปดเปนปด

*1 ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร คือเวลาที่ใชเพื่อรองขอและนําขอมูลจาก GP ไปที่ PLC ขอมูลน้ีจะถูกจัดเก็บ

เปนขอมูลเลขฐานสองในตําแหนง LS2037 ของอุปกรณภายใน โดยมีหนวยคือ 10 มิลลิวินาที

การต้ังคา คําอธิบาย



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 26-16
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