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การใชงานคูมือ
บทยอยนี้จะกลาวถึงการใชงานคูมือเลมนี้



OtasukeGP

 บทนํา - 3

บทนําที่ 1 การใชคูมือเลมนี้

สรุปสาระสาํคัญในแตละบท
คูมือเลมนี้เปน “คูมือตามความตองการใชงานของลูกคา”  ภายในคูมือเลมนี้ประกอบดวยหนาจอทั้งหมด 10 หนาจอ(screen)
(หนาจอข้ันพื้นฐานและขั้นสูง) โดยออกแบบตามฟงกช่ันการใชงานที่พบบอยตามขอสรุปที่ไดจากการสอบถามจากศูนยลูกคา
สัมพันธหรือตามหนาจอจริงที่ลูกคาสรางขึ้น ในคูมือนี้ไดมีการอธิบายสวนประกอบ/ปุมตางๆที่อยูในแตละหนาจอรวมถึง
อธิบายวิธีการตั้งคาโดยการยกตวัอยาง

บทที3่ หนาจอแสดงอุปกรณ

การแสดงผล การสั่งการทํางาน

บทที5่ หนาจอการสั่งงาน
อุปกรณ/คําแนะนํา

บทที6่ หนาจอการปอนขอมูล
การทํางาน

บทที่ 1 หนาจอเมนู

บทที4่ หนาจอการเตือนบทที2่ หนาจอแสดงสถานะ

[ข้ันพื้นฐาน] * กําหนด[B1]เปนหมายเลขหนาจอเริ่มตน

ในบทที่ 5 และ 6 ไดอธิบายการ
สั่งการทํางานเชน สวิตชและ

การตั้งคาขอมูลขาเขา

ในบทที่ 2,3 และ4 ไดอธิบายการ
ใชหนาจอแสดงผล เชน การ
แสดงผลแบบหลอดไฟ และการ
แสดงผลตัวเลข

ในหนาจอเมนูของบทที่ 1 ไดอธิบาย “การ
เปลี่ยนหนาจอ”

[ข้ันสูง] *ตั้ง[B11] เปนหมายเลขหนาจอเริ่มตน

บทที7่ หนาจอการเก็บบันทกึ
ขอผิดพลาด บทที8่ หนาจอภาพเคลื่อนไหว

บทที9่ หนาจอการเก็บ
บันทึกขอมูล

บทที1่0 หนาจอการปอนขอมูล
สวนผสม(recipe)

*สําหรับหมายเลขหนาจอเริ่มตนนั้น คลิกที่ [GP Setup] ของ [Project Manager] จากนั้นกําหนดหมายเลขในชอง [Initial 
Base Screen Number] ของหัวขอ[Initial Screen Settings]

*ในการถายโอนขอมูลหนาจอนั้น ใหเลือกที[่GP system settings] และถายโอนขอมูล 
(สําหรับรายละเอียด โปรดดูท่ีหนาบทนํา-24)

ขอแนะนํา
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บทนําที่ 1 การใชงานคูมือเลมนี้

ทางดานขวาคือหนาจอแสดงการแสดงสถานะการทํางาน
ของแตละสายการผลิต ในบทนี้จะอธิบายการแสดงผลของ
ขอมูลท่ีเปนตัวอักษร การตั้งคาการแสดงผลตัวเลขที่แสดง
เวลา จํานวนการผลิต ความเร็ว เปนตน รวมทั้งการ
แสดงผลแบบกราฟ/มิเตอรและการแสดงตัวอักษรเพื่อ
แสดงชื่อของผลิตภัณฑ เปนตน

หนาจอนี้จะแสดงสถานะของอุปกรณ
แสดงขอมูลของบิตตางๆ อยางเชน ขอมูลเซนเซอร
อธิบายการใชแถบแสดงหลอดไฟและแถบแสดงขอความ

บทที ่2 หนาจอแสดงสถานะ (B2)

[รายละเอียดของหนาจอ(แสดงผล)ข้ันพื้นฐาน]

บทที ่3 หนาจอแสดงอุปกรณ (B3)

บทที ่4 หนาจอการเตือน (B4)

หนาจอนี้จะแสดงขอผิดพลาดของอุปกรณ
ในบทนี้จะอธิบายวิธีการแสดงขอผิดพลาดโดยการแสดงดวย
หลอดไฟ ดวยขอความการเตือน และแถบขอความ
เคลื่อนไหวที่อยูทางดานลางของหนาจอ
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บทนําที่ 1 การใชงานคูมือเลมนี้

[รายละเอียดของหนาจอ(การสั่งงาน)ข้ันพื้นฐาน]

บทที ่5 หนาจอการสั่งงานอุปกรณ/คําแนะนํา(B5)

หนาจอนี้แสดงการสั่งงานการอุปกรณใหทํางานตามคําสั่ง
ในบทนี้จะอธิบายถึงสวิตชท่ีใชแสดงหนาตาง(วินโดวส)คําแนะนําที่
อธิบายถึง สวิตชหรือการสั่งงานเพื่อการเดินเครื่อง
นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีการสรางสวิตชช่ัวคราวและสวิตชเปด/ปดอีก
ดวย

บทที ่6 หนาจอการปอนคาขอมูลการทํางาน (B6)

หนาจอนี้เปนหนาจอสําหรับการปอนคาตางๆและชื่อผลิตภัณฑ
ในบทนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่ม/ลดคาตางๆที่ตั้งไวโดยการใช
สวิตชเพิ่ม/ลด การใสคาตางๆผานทางten keys และการใส
ขอมูลทางแปนพิมพ
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หนาจอนี้จะบันทึกและแสดงการเตือนรวมของอุปกรณท่ีเกิดขึ้น
ในบทนี้จะอธิบายถึงการลงทะเบียนขอความการเตือน การตั้งคาการ
แสดงผลและการแสดงรายละเอียดการเตือนพรอมทั้งวิธีแกไขใน
หนาจอยอย

หนาจอนี้แสดงผลสถานะการทํางานของเครื่องมือโดยการใช
ภาพเคลื่อนไหวอยางงาย
ในบทนี้จะอธิบายวิธีการแสดงผลตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูล
ของอุปกรณท่ีเชื่อมตอ ในบทนี้จะอธิบายการแสดงผลตําแหนงที่
วัตถุเคลื่อนที่ผานและสถานะการทํางาน

บทนําที่ 1 การใชงานคูมือเลมนี้

[รายละเอียดของหนาจอขั้นสูง]

บทที ่7 หนาจอเก็บบันทึกขอผิดพลาด(B11)

บทที ่8 หนาจอภาพเคลื่อนไหว (B12)

หนาจอนี้ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากอุปกรณตางๆไปยัง
เครื่องGPตามเวลาที่กําหนดไว ในบทนี้อธิบายวิธีการบันทึกและ
แสดงผลขอมูลจากเครื่องPLCบนหนวยแสดงผลทุกครั้งที่มีการกด
สวิตชบนหนาจอ

บทที ่9 หนาจอเก็บรวบรวมขอมลู (B13)
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หนาจอนี้จะสามารถถายโอนกลุมขอมูลท่ีลงทะเบียนแลวไปยังหนวย
เก็บขอมูลท่ีตองการ
ในบทนี้อธิบายวิธีการลงทะเบียนกลุมขอมูลสําหรับการถายโอน
ขอมูลและการตั้งคาการถายโอนขอมูล 

บทนําที่ 1 การใชงานคูมือเลมนี้

บทที ่10 หนาจอการปอนขอมลูสวนผสม(recipe)(B14)
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 ซอฟทแวรการวาดรูป
บทยอยนี้จะอธิบายถึงซอฟทแวรการวาดรูปและ
ข้ันตอนการวาดรูป
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

ซอฟทแวรและสิ่งตางๆที่จําเปนในการพัฒนา

ในการที่จะสรางหนาจอสําหรับแสดงผล (GP) นั้นจําเปนตองมีซอฟทแวรท่ีเรียกวา [GP-PRO/PBIII]  โดยซอฟทแวรท่ีวางขายใน
ปจจุบันคือ [C-Package] ซึ่งจะรวมเอาซอฟทแวร[GP-PRO/PBIII] และซอฟทแวร[Pro-control Editor]เขาไวดวยกัน
ซอฟทแวร [Pro-control Editor] ไมไดใชในการสรางจอแสดงผลของเครื่องGP แตจะใชในการสรางลอจิกสําหรับเครื่อง GLC/LT

ซอฟทแวร GP-PRO/PB III
C-Package03

เครื่องคอมพิวเตอรWindows 
(สําหรับการoperational surroundings, 

ดูรายละเอียดดานลาง)

เครื่องพิมพ *3

(หากจําเปน)
Transfer Cable * 2

GPW-CB02(Serial)/GPW-CB03(USB)

GP(GLC)2000 series *1

*1 เครื่องGLC มีฟงกช่ันควบคุมเพิ่มเขามาจากฟงกช่ันการแสดงผลของเครื่อง
(สําหรับรายละเอียด, สอบถาม Otasuke GLC)

*2 อาจสงขอมูลผานทางสายEthernet Cable หรือ CF card ไดเชนกัน เครื่อง GPตองมี Ethernet I/F หรือ 
CF card I/F 
*3 หากตองการพิมพจากเครื่อง GP ตองมีสายตอเครื่องพิมพโดยมีขอจํากัดในเรื่องประเภทของหัวตอ 
โปรดดูรายละเอียดตาม แคตตาล็อก

(1) ซอฟทแวร 

(2) สิ่งที่จําเปนในการพัฒนา
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

* สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตองมีพอรต COM หรือ USB/Ethernet 
Windows®XP
Windows®Me

Windows®2000
Service Pack3 หรือสูงกวาWindowsNT®Ver4.0 or more

Windows®98
Windows®95

ระบบปฏิบัติการ

ตองมี CD-ROMดิสคไดรฟ
ควรเปน 64M หรือสูงกกวา32M ไบตหรือสูงกวาหนวยความจํา

พื้นที่วางหลังจากการติดตั้งตองมากกวา 3 
เทาของขนาดของไฟลโปรเจคสูงสุด 210 เมกกะไบตพื้นที่ฮารดดิสค

ควรเปน SVGA 800×600 หรือสูงกวาความละเอียดของหนาจอ

ควรเปนPentium®II 266MHz หรือสูงกวา 
สามารถทํางานรวมกับ PC/AT ได เครื่องที่มีระบบปฏิบัติการวินโดวสท่ีถูกตองคอมพิวเตอร

GPPRO-CNT01W-P03อุปกรณ

จุดเริม่ตนของการพัฒนาจอแสดงผล
การถายโอนขอมูลไฟลท่ีสรางขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังจอแสดงผลทําใหเกิดการสื่อสารขึ้นระหวาง
จอแสดงผลกับเครื่อง PLC ดังนั้นจึงเปนไปไดท่ีจะแสดงผลและสั่งงานขอมูลของเครื่องPLCผานทางจอแสดงผล

ขอแนะนํา

* สามารถใชซอฟทแวรในการสรางไฟลโปรเจค  และเมื่อบันทึกขอมูลท่ีสรางโดยใชซอฟทแวรบนเครื่อง
คอมพิวเตอรจะเกิดเปนไฟล [.prw] ข้ึน 
ใหมองวาไฟลโปรเจคนั้นเทากับ [ขอมูลจํานวนมากที่ถูกถายโอนไปยังจอแสดงผล]

(3) ระบบที่รองรับการใชงานซอฟทแวร
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

ข้ันตอนการการวาดรูป

ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนบนหนาจอ (เมือมีไอคอนลัดที่สรางไวแลว) หรือไปที่ปุม [Start] ของวินโดวส -> [Program]-> [Pro-face]
->[C-Package03] จากนั้นเลือก [Project Manager] เพื่อท่ีจะเปดโปรแกรม GP  เมื่อเปดโปรแกรมจะมีหนาจอแรกปรากฏขึ้น
เรียกวา“Project Manager”

Project Manager

คลิกที่ไอคอนแลวโปรแกรมเริ่ม
ทํางานจะปรากฏหนาจอ Project 
Manager ข้ึน

1.เปด Project Manager 2.ตั้งชนิดของเครื่องGP
และอุปกรณ/ตัวควบคุม

3.วาดวัตถุตางๆลงบน
ตัวแกไขหนาจอ(Screen Editor)

4. ใสช่ือไฟลและบันทึก 5. ถายโอนหนาจอ 6. เสร็จสมบูรณ

(1)  เปดโปรแกรม 

(2) ขั้นตอนการสรางไฟลโปรเจคใหมเพ่ือถายโอนหนาจอ
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มีหนาจอแสดงผลอยู 2 ประเภทดงัรูปดานลาง สามารถสับเปลี่ยนไดโดยการคลิกที ่“Change Project Manager”

แสดงผลแบบปกติ แสดงผลแบบลาํดับขั้น

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

ขอแตกตางระหวาง Project Manager แตละแบบ

ในการแสดงผลแบบปกตินั้นจะสามารถจัดการไดเพียงทีละหนึ่งโปรเจคเทานั้น  แตในการแสดงผลแบบลําดับขั้นนั้น
จะเหมือนกับในWindows Explorer ท่ีผูใชงานจะมองเห็นรายการของไฟลโปรเจคหลายๆไฟลในเครื่องคอมพิวเตอร
ไดพรอมกัน นอกจากนี้ยังมองเห็นหนาจอหลักและสามารถที่จะคัดลอกหนาจอหลักจากไฟล [A.prw] ถึง [B.prw]ได  
ดังนั้นจึงเปนการงายหากตองการแกไข 

(อยางไรก็ตามผูใชงานไมสามารถเปดตัวแกไขหนาจอไดหลายๆหนาตางได)

คลิกที่นี่จะทําใหการแสดงผล
เปลี่ยนเปนแสดงผลแบบปกติ

คลิกที่นี่จะทําใหการแสดงผล
เปลี่ยนเปนแสดงผลแบบลําดบัขั้น

 ขอแนะนํา
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1

2

3

4

1
Project: สําหรับตั้งคาที่เกี่ยวของกับไฟลโปรเจคทั้งหมด

Screen/Setup: สําหรับการวาด/การแกไข, การตั้งขอความการเตือน, 
และการตั้งคาฟงกช่ันการใชงาน

Control: สําหรับการสรางลอจิกGLC

Utility: สามารถเลือกเครื่องมือ เชนการจัดกลุมการเปลี่ยนแปลงของ
แอดเดรส หมายเลขหนาจอและแสดงรายการแอดเดรสที่ถูกใชงาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใชแปลงรูปภาพจากสกุล(BMP, JPG) และไฟล
CAD(สกุลDXF)เพื่อนํามาใชในเครื่องGP

2
GP Setup: ตั้งคาอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับหนวยแสดงผล(สามารถตั้งคาได
แมไมไดเชื่อมตออุปกรณเขากับหนาจอแสดงผล)

* ดูรายละเอียดไดท่ีหนา บทนํา- 14
3

Project: เลือกไฟลโปรเจคใหมหรือไฟลท่ีมีอยู

Editor: [Screen] สรางหนาจอสําหรับเครื่อง GP
[Alarm] ลงทะเบียนขอความการเตือน
[Print] ตั้งคาการพิมพ

Transfer: [Transfer] ถายโอนไฟลโปรเจคไปยังเครื่อง GP
[Simulation] ตรวจสอบการทํางานระหวางเครื่อง GPและโปรแกรมวาดรูป

4
：เปลี่ยนรุนของเครื่องGP

：เปลี่ยนชนิดของอุปกรณ/เครื่องควบคุม

：เปลี่ยนการตั้งคาExpansion SIO

ขอควรระวัง
・เมื่อเปลี่ยนอุปกรณ/ตัวควบคุมแลว  ตองแนใจวาไดตรวจสอบแอดเดรสที่ไดกําหนดไววาถูกตอง

(3) คําอธิบายแถบเมนูและไอคอนตางๆ
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

การสรางไฟลโปรเจค

1

1
คลิกที่

1
เลือกชนิดของเครื่อง GP 

1

2

2
เลือกชนิดของอุปกรณ/ตัวควบคุมที่เชื่อมตอ

ขอควรระวัง
•ในการจะสรางหนาจอนั้นตองมั่นใจวาชนิดของเครื่องGPเหมาะสมกับจอแสดงผล และกําหนดชนิดของอุปกรณใหตรง
กับอุปกรณท่ีจะตองติดตอสื่อสารจริง หากถายโอนขอมูลไปยังชุดอุปกรณท่ีผิดไปจากที่ตัง้ไว เครื่องจะแสดงวาเกิด
ผิดพลาดขึ้น

3
หลังจากตั้งคาตามขอ 1 และ 2 แลวคลิก [OK]

3

4
คลิก [OK]

4

(1) สรางไฟลโปรเจคใหม

(2) เลือกชนิดของเครื่อง GP และชนิดของอุปกรณ
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ในการสรางหนาจอนั้น  ควรดูรายละเอียดจากบทที่ 1 เปนตนไป

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
คลิกที่ไอคอน  [New]

1

* สามารถเลือก [New] จาก [Screen] บนแถบเมนูได

1

1
เลือก [Base Screen] 2

2
คลิก [OK]

จะปรากฏหนาจอหลักหนาจอใหมข้ึน

(3) เปดหนาจอใหม 

(4) เลือกหนาจอหลัก

ขอแนะนํา
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การตั้งคาระบบนั้นสามารถทําไดแมจะไมไดเชื่อมตออุปกรณเขากับเครื่องGP(ยกเวนการตั้งคาบางอยาง)
*สําหรับการตั้งคาเมื่อไมไดเชื่อมตออุปกรณ โปรดดูรายละเอียดในคูมือการใชงานเครื่องGP2000 series

การตั้งคาระบบของเครือ่ง GP

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
คลิกที่ไอคอน [GP Setup]

1
*อาจเลือก [GP Setup] จาก [Screen/Setup] ในแถบเมนู

(1) การตั้งคาระบบของเครือ่ง GP

ระบบของเครื่อง GP คือการตั้งคาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของเครื่อง GP  โดยทําตามการขั้นตอนการตั้งคาดังตอไปนี้
1．Initial Screen

Initial Screen No. (หมายเลยของหนาจอที่จะแสดงเมื่อเริ่มโปรแกรม GP), No. of Colors Setting (การตั้งคาหมายเลข
ของสี) เปนตน
2．GP Settings

Password Setting (การตั้งรหัสผาน), Check Sum (การตรวจสอบผลรวม), ON/OFF of Buzzer Sound(การเปด/ปด
ของเสียงเตือน) เปนตน
3． I/O Settings

Contrast of Display (ความเขมของหนาจอ), Brightness Adjustment (การปรับความสวาง), Reverse Display(การ
แสดงผลเมื่อเปลี่ยนสี), Connected Printer Type (ชนิดเครื่องพิมพท่ีเชื่อมตอ) เปนตน
4．Extended Function Settings

Watch Dog Setting(การตั้งคาการรักษาการณ), CF Card Setting (การตั้งคา CF Card), Alarm Summary Setting(การ
ตั้งคาการเตือนรวม), Windows/Video Setting (การตั้งคาวินโดวส/วีดิโอ), System Area Setting(การตั้งคาพื้นที่ระบบ)  เปน
ตน
5．Mode Settings

System Start Address Setting(การตั้งคาแอดเดรสเริ่มตนของระบบ), PLC Link Unit No. Setting(การตั้งคาหมายเลข
PLC Link) เปนตน
6．Communication Settings

PLC Connection Method Setting(การตั้งคาการเชื่อมตอเครื่องPLC), PLC Communication Setting(การตั้งคาการ
สื่อสารกับเครื่องPLC)

* การตั้งคาการสื่อสารของเครื่องGPเปนการตั้งคาอัตโนมัติของเครื่องPLC ดังนั้นหากที่เครื่องPLCมีคาที่ตั้งไวแลว
โดยอัตโนมัติ ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง

(2) ระบบของเครือ่ง GP คืออะไร?

ขอแนะนํา
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 บทนํา - 17

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

เครื่องGP มีพื้นที่ภายในที่เรียกวาพื้นที่ LS โดยเวิรด 20 ตัวแรกของพื้นที่ LS นี้เรียกวาพื้นที่ขอมูลของระบบ(หรือSystem Data 
Area)
พื้นที่ขอมูลของระบบจะใช ระบบของเครื่องGP(สําหรับรายละเอียดดูรายละเอียด [หนา บทนํา- 6 ])และแอดเดรสแตละตัวในการ
ตัดสินการทํางานแตละอยาง  พื้นที่ขอมูลของระบบนี้สามารถใชเปน data registerของเครื่องPLCได และการใชพื้นที่ขอมูลของ
ระบบในลักษณะนี้จะทําใหผูใชงานสามารถตรวจสอบ/สั่งงานระบบของเครื่องGP ไดโดยสั่งผานเครื่องPLCได
(ตัวอยางเชน การเปลี่ยนหนาจอจากเครื่อง PLC, การเปด/ปดของBacklight, การแกไขขอมูลเวลา, เสียงเตือน เปนตน)

LS8
-

LS19

พ้ืนที่ LS

พ้ืนที่ขอมูลของระบบ
(20 เวิรด)*1

ประมาณ
8000 
เวิรด

*1 สําหรับรายละเอียดการทํางานในแตละแอดเดรส ดูหนาถัดไป
*2 ใน 20 เวิรดนี้จะมีเฉพาะสวนแสดงผลที่จําเปนเทานั้นที่จะสามารถกําหนดไวในเครื่องPLCได สวนที่ไมจําเปนจะปดไป
*3 สามารถเลือกกําหนดแอดเดรสเริ่มตนของพื้นที่ระบบ[System Area Start Address]ได  แตคาอัตโนมัติจะกําหนดใหเริ่มที่
แอดเดรส (00) ของ data register(รายละเอียดดูหนา บทนํา.-20)

+0
-

+7

+8
-

+19

พ้ืนที่สําหรับเขียนขอมูล
(Write Area)

Data Register

พ้ืนที่สําหรับอานขอมูล
(Read Area)

20 เวิรดใน Data 
Register*2

*3

LS0
-

LS7

(3) พ้ืนที่ขอมลูของระบบ (System Data Area)
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 บทนํา - 18

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

เวิรดแอดเดรส รายละเอียด บิต หมายเหตุ
+0 หมายเลขหนาจอสําหรบัแสดงผล

0,1 ไมใช
2 ระบบ ROM/RAM
3 Screen Memory Check Sum
4 SIO Framing
5 SIO Parity
6 SIO Over-run

7,8 ไมใช
9 Memory requires Initialization

10 ความผิดพลาดของนาฬิกา
11 ความผิดพลาดของการสื่อสารของเครือ่งPLC

12 ถึง15 ไมใช
+2 คาปจจุบันของนาฬิกา [ป]  

BCD 2 หลัก
+3 คาปจจุบันของนาฬิกา [เดือน]   

BCD 2 หลัก
+4 คาปจจุบันของนาฬิกา  [วัน]  

 BCD 2 หลัก
+5 คาปจจุบันของนาฬิกา  [ชัว่โมง,นาที]  

BCD 4 หลัก
+6 สถานะ

+7 สํารองไว

01 ถึง 12 (เดือน)

01 ถึง 31 (วัน)

00 ถึง 23 ชม., 00 ถึง 59 นาที

　

　

　

　

　

　

←
　

สํา
ห
รั
บ
เ
ขี
ย
น
เ
ท
า
น้ั
น

1 ถึง 8999（แตในกรณีท่ีเปน BCD จะเปน 1 ถึง 1999）
สถานะความผิดพลาด

เปล่ียนตามสถานะความผิดพลาดขอเครือ่งGP
 บิตน้ีจะเปล่ียนเปนสถานะเปดเมื่อมีความ

ผิดพลาดเกิดข้ึน
เมื่อมีการเปดเครอืง->ปดเครือ่ง->เปดเครือ่ง

น้ันบิตน้ีจะถูกลบ

+1

2 หลักสุดทาย

ＧＰ

ＰＬＣ

*1 บิตนี้จะเปลี่ยนเปนสถานะเปดระหวางมีการพิมพเกิดขึ้น การเปลี่ยนเปนโหมดOFFLINE ขณะที่บิตนี้มีสถานะเปดจะทําใหเกิดการรบกวนหรือ
ขัดจังหวะการพิมพได
*2 ทุกครั้งที่มีการเขียนคาดวยK-tag หรือจอแสดงแปนพิมพสําหรับปอนขอมูลบิตนี้จะเปลี่ยนสถานะ
*3 เมื่อมีการตั้งการเตือนไวที่การปอนขอมูลโดยใช K-tag และเมื่อมีการปอนคาที่อยูนอกชวงการเตือนแลวบิตนี้จะเปลี่ยนเปนสถานะเปด แตถา
ผูใชงานปอนคาที่ยังอยูในชวงการเตือนหรือมีการเปลี่ยนแปลงหนาจอแลวบิตนี้จะเปลี่ยนเปนสถานะปด 
*4 เมื่อใชMulti-link, บิตนี้จะเปลี่ยนเปนสถานะเปดเมื่อมีการใชเครื่องPLCเพียงอยางเดียว

<พื้นที่สําหรับเขียนเทานั้น>
การเขียนขอมูลของเครื่องGPลงบนเครื่องPLC จะทําใหเครื่องPLC สามารถรูสถานะของเครื่องGPได

(4) คําสั่งการทาํงานของแตละแอดเดรสในพืน้ที่ขอมูลของระบบ
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เวิรดแอดเดรส รายละเอียด
+8 เปล่ียนหมายเลขหนาจอ
+9 เปด/ปดการแสดงผลหนาจอ
+10 ต้ังคาปของนาฬิกา, BCD 2 หลัก (+

flag)
+11 ต้ังคาเดือนของนาฬิกา, BCD 2 หลัก
+12 ต้ังคาวันของนาฬิกา, BCD 2 หลัก
+13 ต้ังคาเวลาของนาฬิกา, BCD 4 หลัก
+14 ควบคุม

+15 Reserve
+16 ควบคุมวินโดวส *10

+17 หมายเลขการลงทะเบียนวินโดวส *10

+18 ตําแหนงแสดงผลวินโดวส 

(ขอมูลพิกัดแกนX)*10

+19 ตําแหนงแสดงผลวินโดวส 

(ขอมูลพิกัดแกนY)*10

กําหนดหมายเลขลงทะเบียนวินโวสโดยการต้ังคาโดยออม(Indirect) (Bin/BCD)

　

　

　

→

　

สํา
ห
รั
บ
อ
า
น
เ
ท
า
น้ั
น

ต้ังเปน 0

กําหนดหมายเลขลงทะเบียนวินโวสโดยการต้ังคาโดยออม(Indirect) (Bin/BCD)

01 ถึง 31 (วัน)
00 ถึง 23ชม., 00 ถึง 59 นาที

01 ถึง 12 (เดือน)

หมายเหตุ

FFFFh:หนาจอจะลบในทันที  0h:หนาจอจะเปด
1 ถึง 8999（แตหากเปนขอมูลBCD จะเปน 1 to 1999）

สองหลักสุดทาย(บิตท่ี15เปนแฟลกสําหรบัการเปล่ียนแปลงการเขียนขอมูลนาฬิกา*5

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

*5 ขอมูลนาฬิกาจะถูกเขียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแฟลกสําหรับเขียนขอมูล (ปด->เปด หรือ เปด->ปด)
*6 ในกรณีที่เปนรุนGP-570, GP-270, GP-370, เปดหมายถึงปด backlight (จอแสดงLEDยังคงสภาพเดิม), สวนปดจะหมายถึงเปดbacklight
*7 บิตควบคุม 1 (เสียงกร่ิง) จะแสดงผลดังดานลาง

Buzzer output・・・เมื่อบิตควบคุม 1 มีสถานะเปด กร่ิงภายในเครื่องGPจะทํางาน
AUX output ・・・เมื่อบิตควบคุม 1 มีสถานะเปด กร่ิงของ AUXจะทํางาน

*8 เมื่อใช n:1 (multi link), เปด-> เครื่องPLCถูกใชเพียงเครื่องเดียว
*9 ในกรณี GP570VM, GP870VM, เปด-> หนาจอทั้งหมดแสดงผลแบบ VGA  หากกดที่ตําแหนงที่กําหนดไวระหวางการแสดงผลแบบVGA จะ
เปนการปด
*10 ใชเมื่อกําหนดวินโวสแบบโกลบอล

<พื้นที่สําหรับอานเทานั้น>
เมื่อเครื่องGP อานขอมูลของเครื่องPLC  จะสามารถควบคุมการทํางานของเครื่อง GP จากเครื่องPLCได
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1

2

1
[การกาํหนดแอดเดรสเริม่ตน]

ท่ี[System Start Address]ในหัวขอ[Mode Settings]นั้น ใหใส
แอดเดรสเริ่มตนของพื้นที่ขอมูลของระบบที่ตองการ
กําหนดใหเครื่อง PLC

2
[การตั้งคารายการที่ตองการกาํหนดใหเครื่อง]

ท่ี[System Area…] ในหัวขอ[Extended Settings]นั้นใหกําหนด
รายการของพื้นที่ขอมูลของระบบที่ตองการกําหนดใหกับ
เครื่องPLC

ตัวอยาง: การเปลี่ยนหนาจออัตโนมัติ (ใช [LS8] ของพื้นที่ขอมูลของระบบ)
เมื่อมีขอผิดพลาดเกดิขึ้นในการทํางาน หนาจอจะเปลี่ยนแปลงไปเปนหนาจอการเตือน.

2. ในตัวอยางนี้ เมื่อบิตการเตือนเปลี่ยนเปนสถานะเปด จะมี
การเขียนคา [100] ลงที่D8

B100

100 D8LS8

ขอผิดพลาดของ
อุณหภูมิ

Temp. error
is occurring!

3.อานคาจาก D8

4. หนาจออัตโนมัติเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

MOV

1.มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

100

(5) การตั้งคาพื้นที่ขอมูลของระบบ(การตั้งคาระบบ)

(6) ตัวอยางการใชพ้ืนที่ขอมลูของระบบ
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วิธีการสื่อสารและขอผิดพลาดในการสื่อสาร

วิธีการสื่อสารระหวางเครื่องGPและเครื่องPLC นั้นโดยทั่วไปจะผานทางสายserial cable (RS232C, RS422) แตยังมีการ
สื่อสารความเร็วสูงผานทางEthernet ,หรือการสื่อสารอื่นๆผานทางโครงขายแบบเปด (จําเปนตองมีเครื่องมือเพิ่มเติม)

*สําหรับรายละเอียดวิธีการสื่อสาร โปรดดูตามคูมือการเชื่อมตออุปกรณ [Unit Connection Manual]

ตัวอยาง) เมื่อปรากฏรหัส [02:FE], [02:FF], หรือ[02:FD] รหัสเหลานี้หมายถึงเครื่องPLCไมตอบสนองตอคําสั่งจากเครื่องGP
หรือไมมีคําสั่งใดๆสงมายังเครื่องPLC

การแกขอผิดพลาด:
1. ตรวจสอบวาเครื่องPLCท่ีกําหนดไวในเครื่องGPตรงกับเครื่องPLCท่ีนํามาตอหรือไม
2. ตรวจสอบการตั้งคาการสื่อสารระหวางเครื่อง GPและเครื่องPLCวาตรงกันหรือไม
3. ตรวจสอบสายเคเบิลท่ีใชตอเคร่ืองGPกับเครื่องPLCวาถูกตองและขาดหรือไม
4. ตรวจสอบวาสภาพแวดลอมการทํางานของเครื่องนั้นมีสัญญาณรบกวนการสื่อสารระหวางเครื่องGPและเครื่องPLC
หรือไม 

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารขึ้น จะมีรหัสขอผิดพลาด[02:**]ปรากฏขึ้นทางดานลางซายของหนาจอเครื่องGP  
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแตกตางกันไปตามรหัสขอผิดพลาดที่แสดง สวนที่เปน**นั้นจะแสดงรหัสขอผิดพลาดของเครื่อง
PLC

・รหัสขอผิดพลาดที่พบบอยแสดงดังตอไปนี้

รหัสขอผิดพลาดจะแสดงดังที่ในภาพ

เกิดขอผิดพลาดขึ้น…

Error 02：**

(1) วิธีการสื่อสาร

(2) ขอผิดพลาดในการสือ่สาร
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

การวาดรูป/สวนแสดงผล/tag

123

Run

หนาจอเมนู

123

[Drawing]:รูปภาพไดแก เสน สี่เหลี่ยม 
วงกลม ขอความ เปนตน [Tag]: ฟงกช่ันAnimation เชน

ฟงกช่ันแสดงผลTouch and load 
Library, ฟงกช่ันแสดงผลตัวเลข
โดยทั่วไปtagจะไมมีพ้ืนหลังและ
กรอบ และสามารถกําหนดฟงกช่ัน 
animationที่จะใชงานได

[Parts]: ประกอบดวย[ฟงกช่ัน
animation  + รูปภาพ] เชน สวิตช 
หลอดไฟ แถบแสดงผลตัวเลขเปน
ตน
สามารถวาดไดอยางงายดายและ
รวดเร็ว

ในการที่จะวางรูปภาพและฟงกช่ันลงบนเครื่องGPนั้น ตองมีการตั้งคาการใชการวาดรูป สวนแสดงผล และแถบชื่อ

(1) การวาดรูป(Drawing)/สวนแสดงผล(Parts)/tag

(2) การเลอืกแตละฟงกชั่น

แถบเครื่องมือของการวาดรูป/สวนแสดงผล/tagนั้นจะอยูตําแหนงแสดงดังดานลางโดยอัตโนมัติหรืออาจเลือกจากแถบ
เมนูก็ได

・ในคูมือเลมนี้ ผูใชงานสามารถฝกการวาดรูปโดยการใชสวนแสดงผลหรือแถบชื่อท่ีใชงานบอยจากบทที่ 1 
สําหรับผูใชงานที่ฝกการวาดเปนครั้งแรก ขอแนะนําใหวาดโดยการใชสวนแสดงเปนสวนใหญ เมื่อเพิ่มฟงกช่ัน 
animation ลงบนหนาจอจึงจะใชแถบชื่อ 

สําหรับรายละเอียดการทํางานของแตละรูปวาดและสวนแสดงผลนั้นโปรดอางอิงตามคูมือOperation Manual 
และรายละเอียดสําหรับการทํางานของแถบชื่อโปรดอางอิงตามคูมือTag Reference Manual

ขอแนะนํา

แถบเครื่องมือวาดรูป

แถบเครื่องมือTag
แถบเครื่องมือParts

ฟงกช่ันAnimation เปนฟงกช่ันที่อานและเขียนแอดเดรสของอุปกรณ(จะแสดงขอมูลลาสุดตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูล 
การเขียนขอมูล เปนตน)
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การถายโอนหนาจอ

1. Transfer Cable
・Transfer cables ท่ีใชได:

Digital: GPW-CB02（เครื่องGP: Circle 8 Pin, เครื่องคอมพิวเตอร: D-sub9 Pin）
Digital: GPW-CB03（เครื่องGP: Circle 8 Pin, เครื่องคอมพิวเตอร: USB）

2. Ethernet
・Ethernet cables ท่ีใชได (commercial):

เมื่อตอเครื่องGPเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง: Cross Cable
เมื่อถายโอนขอมูลผานHUB: Straight Cable
*จําเปนตองมีEthernet I/F ทางดานเครื่องGP

3. CF Card
・CF Card ท่ีใชได:

Digital: CA3-CFCALL64/128/256/512MB-01(64/128/256/512MB)
*บริษัทไมรับรองการการทํางานที่เกิดขึ้นโดยใชสินคาของบริษัทอ่ืนๆ

ในการถายโอนหนาจอไปยังเครื่องGPนั้นมีท้ังหมดดวยกัน 3 วิธีคือผานทางTransfer Cable, Ethernet, และCF Card

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
คลิกที่ไอคอน[Transfer]

*เลือกจากเมนูหรือเลือกจากตัวแกไข 
*เมื่อมีการถายโอนขอมูลหนาจอจําเปนตองมีการบันทึกขอมูล
หนาจอ

1

11
คลิกที่ไอคอน[Transfer Settings]

*อาจเลือก [Transfer Settings] จาก [Setup] บนแถบเมนู

(1) การถายโอนหนาจอ

(2)หนาจอถายโอนขอมลู

(3)การตั้งคาการถายโอนขอมลู
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

2
เมื่อถายโอนขอมูลผานทางสายเคเบิ้ล transfer 
cable ใหเลือกที่ชอง[COM] เมื่อผานทาง
Ethernet ใหเลือกที่[Ethernet] หรือ[Ethernet: 
Auto Acquisition]

23

4
5
6
8

73 Upload Information : หากตองการถายโอน
ขอมูลโดยไมไดเลือกที่ชองนี้นั้น จะไมสามารพ
อัพโหลดขอมูลจากเครื่อง GP ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรได

GP System Screen: สงระบบของเครื่องGP 
ผานทางซอฟทแวรการวาดรูป

*ในกรณีท่ีใช Ethernet Transfer จําเปนตองมี
การกําหนด IP Address และ Subnet Mask ท่ี
เครื่องGPไวลวงหนา

4
Send All Screens: ถายโอนขอมูลหนาจอท้ังหมด

Automatically Send Changed Screens: โปรแกรมถายโอนขอมูลนั้นจะแบงแยกหนาจอโดยอัตโนมัติและถายโอน
เฉพาะหนาจอที่มีการเปลี่ยนแปลงเทานั้น แตอยางไรก็ตามจําเปนตองมีการสงไฟลโปรเจคเดียวกันไปยังเครื่องGP
กอนที่จะถายโอนหนาจอ

Send User Selected Screens: ผูใชงานสามารถกําหนดหนาจอที่ตองการถายโอนขอมูลไดโดยตรง แตอยางไรก็ตาม
จําเปนตองมีการสงไฟลโปรเจคเดียวกันไปยังเครื่องGPกอนที่จะถายโอนหนาจอ

5

6
Automatic Setup: ตั้งคาตามสถานะเครื่องGPท่ีปลายทาง

Force System Setup: ตั้งคาทุกๆการถายโอนขอมูล

Do Not Perform Setup: ไมมีการตั้งคา

Preparation for a transfer and a transfer are made simultaneous: เนื่องจากสามารถทําการเตรียมการสงขอมูลและทํา
การสงขอมูลไดในเวลาเดียวกันจึงทําใหมีการสงแบบความเร็วสูง
เมื่อมีขอผิดพลาดเกดิขึ้นหลังจากเริ่มรับขอมูลในการถายโอนหนาจอทั้งหมด เปนตน เครื่องGPอาจมีสถานะเริ่มตน 
It is transferred after preparation for a transfer is finished.: ตรวจสอบวาไมมีขอผิดพลาดเกดิขึ้นหลังจากเสร็จการ
เตรียมการถายโอนขอมูล จากนั้นทําการถายโอนขอมูล

7
กําหนดวาตองการถายโอนโปรโตคอลสําหรับจําลองการทํางานหรือไม

8
เลือกไฟลท่ีตองการตั้งคา โดยปกติไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
หากผูใชงานเลือกที่English และทําการตั้งคาแลวนั้น หนาจอเมื่ออยูในสถานะOfflineจะแสดงเปนภาษาอังกฤษ
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
1คลิกที่ไอคอน[Send Screens]จากแถบเครื่องมือ

*อาจเลือก [Transfer Settings] จาก [Setup] บนแถบเมนู

(4) สงขอมูลหนาจอไปยังเครื่องGP 
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การตั้งคาGrid/Snap

จุดที่แสดงอยูบนหนาจอหลักโดยมีระยะหางเทาๆกันนั้นเรียกวาgrid
gridนี้จะใชสําหรับอางอิงพิกัดสําหรับการวาดรูป

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

2

11
คลิกที[่Grid/Snap] จาก [Option] บนแถบเมนู 
เลือก [Snap], แลวจะทําใหใชงานSnapได

2

เครื่องจะแสดงรูปแบบgridท่ีเลือกใชอยูในขณะนั้น คลิกที่          จากนั้นรูปแบบgridจะเปลี่ยนไป 
และทุกครั้งที่คลิกที ่           จะเปนการเลือกใช/ไมใชงานSnap 

หากเลือกใชงานฟงกช่ันSnapแลวนั้นตําแหนงของเคอรเซอรจะถูกกําหนดตามgridและจะสะดวกในการวาดเสนตรงและ
วางวัตถุตางๆอยางเชนสวิตช *  คลิกที ่[Snap ON/OFF] (ดูรูปดานบนทางขวา)

*วัตถุหมายถึง รูปวาด, สวนแสดงผล, tagท่ีวางอยูบนหนาจอ

เปดการใช Snap ปดการใช Snap

เมื่อวาดสี่เหลี่ยมนั้นมุมของสี่เหลี่ยมจะตรงที่
gridพอดี ทําใหวัตถุถูกวางอยางเปนระเบียบ

ในการวาดรูปจะไมมีการสนใจgrid 
ทําใหการวางวัตถุไมเปนระเบียบ

(1) การตั้งคาGrid

(2) การตั้งคาฟงกชั่นSnap
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ขอสังเกตในการวางสวิตช
ในหนึ่งพื้นที่สัมผัสของหนาจอสัมผัสนั้นจะประกอบไปดวย 20x20จุด ซึ่งเรียกวา “touch panel grid” ในรุน GP2500 
จํานวนของ “touch panel grids” คือ 32 x 24 = 768 (จํานวนของจุดแสดงผล:640×480)
เมื่อสวิตชสองสวิตชใช touch panel grid อันเดียวกัน อาจเกิดการทํางานที่ไมถูกตองขึ้น
ตัวอยางเชน อาจเกิดการตอบสนองของสวิตชท่ีไมเลือกได

ตัวอยางที ่1: การวางที่ถูกตอง (OK) ตัวอยางที ่2: การวางที่ไมถูกตอง (NG)

เพื่อหลีกเลี่ยงการวางดังแสดงในตัวอยางที่ 2 นั้นใหใชฟงกช่ันGrid/Snap 
ตั้งคาgridเปน[20X20] และเปดใชงานSnap จะทําใหผูใชงานสามารถวางสวิตชหลายๆอันไดงายโดยที่สวิตชจะไม
ใชแมตริกซรวมกัน

ขอแนะนํา

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

สวิตชสองสวิตชใชแมตริกซรวมกัน ตอง
ระมัดระวังไมใหเกิดการวางในลักษณะนี้

เนื่องจากสวิตชสองสวิตชไมไดใชแมตริกซ
รวมกันจึงไมเกิดปญหา



OtasukeGP

 บทนํา - 28

การโหลดหนาจอ

การโหลดหนาจอจะทําใหผูใชงานสามารถโหลดการตั้งคาของวัตถุจากหนาจออื่นมาใชในหนาจอปจจุบันได
มีความสะดวกหากตองการแสดงผลสวิตช/หลอดไฟตัวเดียวกันในหนาจอหลายๆหนาจอ
หากผูใชงานแกไขวัตถุแหลงกําเนิด วัตถุท้ังหมดที่ปลายทางก็จะถูกแกไขดวย ดังนั้นคุณจะสามารถบันทึกงานไวใชสําหรับการ
แกไขครั้งตอไป

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

* วัตถุหมายถึง รูปวาด/สวนแสดงผล/tagท่ีอยูบนหนาจอ

11
คลิกที่ไอคอน[Load Screen]

ข้ันแรกใหเปดหนาจอที่ปลายทางไว

21
เลือกประเภทของหนาจอ และหมายเลขหนาจอที่
แหลงกําเนิด

2
เลือกหนาจอปลายทางและคลิก [OK] เพื่อการวาง

1

*หากโหลดวัตถุเดียวกันในหลายๆหนาจอแลวนั้นขนาดของโปรเจคทั้งหมดอาจมีขนาดเล็กกวาในกรณีท่ีใชวิธีการคัดลอกและ
วาง(Copy and Paste)

ขอแนะนํา

(1) เลือกโหลดหนาจออยางไร

(2) การโหลดคาของหนาจอ
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

ขอแนะนํา
・ตําแหนงของการโหลดหนาจอ

ตัวอยาง:เมื่อทําการโหลดวัตถุใน [B100] ไปยัง [B1] จุดศูนยกลางของพิกัดบนแหลงกําเนิดหรือ [B100] คือ
ตําแหนงของเคอรเซอรบนหนาจอปลายทาง [B1].

B100

ศูนยกลางบน
แหลงกําเนิด B100

B1
B100

ศูนยกลางหนาจอ
ปลายทาง, B1ตําแหนงของเคอร

เซอรบนหนาจอ
ปลายทาง
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Global Cross Reference

การใช Global Cross Reference จะชวยผูใชสามารถเห็นแอดเดรสทั้งหมดที่ใชในไฟลโปรเจคเปนรายการ 
วิธีการแสดงผลมีดวยกันสองชนิดคือ แสดงผลแบบรายการ(List Display)และแสดงผลแบบแผนภาพ(Map Display)

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
คลิก [Global Cross Reference] จาก [Utility] บนแถบเมนู 
สามารถเลือกวิธีการแสดงผลเปนแบบ[List] หรือ [Map]ได

1

・แสดงผลแบบรายการ
ในการแสดงผลแบบรายการนั้นอาจแสดงออกมาเปนแตละรายการโดยจะแสดงบิต/แอดเดรสของหนาจอที่ถูก
ใชงาน

・ แสดงผลแบบแผนภาพ
ในการแสดงผลแบบแผนภาพนั้นจะแสดงเปนหนาจอตารางซึ่งในแตละชองแทนทุกๆบิต/แอดเดรสและ
แอดเดรส โดยบิต/แอดเดรสและแอดเดรส ท่ีถูกใชในโปรเจคจะแสดงเปนสีเขียว
ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบสถานะการใชงานแอดเดรสวาเปนแบบตอเนื่องหรือแบบไมตอเนื่องไดทันที

เปดproject manager
(1) การเลอืก Global Cross Reference
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การสั่งพิมพโปรเจค
สามารถสั่งพิมพหนาจอที่วาดไวหรือพิมพสถานะของการตั้งคาtagและบันทึกไวเปนไฟลสกุล[.RTF]

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
1

เปดProject Manager

คลิกที่ไอคอน[Print]

1
เลือกเครื่องพิมพท่ีจะใช

1 2

3
4 5

2
Properties : ตั้งคาเครื่องพิมพ

Print to File: เลือกเพื่อท่ีจะบันทึกเปนไฟล .RTF

3
กําหนดวาตองการใหมีหนาปก(Cover)หรือจอคิดเห็น
(Comment)หรือไม และกําหนดรายละเอียดของ Cover
หรือ Comment โดยการกดที่[Detail]

4
กําหนดใหกลับกันระหวางสีดําและขาว กําหนดหมายเลขหนา และระยะขอบ

5
เลือกตารางตัวอักษรเมื่อเวลาทําการพิมพ

เลือกที่แถบ [Print] 

(1) การเลอืกโหลดหนาจอ

(2) การตั้งคาการพิมพ
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
เลือกแถบ [Project Information] 

เลือกหนาจอที่วาดไวหรือสถานะการตั้งคาของtagท่ี
ตองการพิมพ

1 2

2
รายการที่เลือกไวจะแสดงบนหนาจอ

1
เลือกแถบ [Screen]

เลือกหนาจอและรายละเอียดที่ตองการพิมพ

2
สิ่งที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ

1 2

3

3
เลือกขอบเขตของหนาจอที่ตองการพิมพ

(3) การตั้งคาขอมลูของโปรเจค

(4) การตั้งคาหนาจอ

ตัวอยาง: ดานลางนี้คอืตัวอยางแสดงงานที่พิมพจริง

ขอแนะนํา
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การจําลองการทํางาน

การใชการจําลองการทํางานนั้นจะทําใหผูใชงานสามารถตรวจสอบขอผิดพลาดของหนาจอไดโดยไมตองตอเคร่ือง PLCเขากับเครื่อง
GPแตอยางใด
ในการจําลองการทํางานนั้นจําเปนตองมีการถายโอนโปรโตคอลจําลองการทํางาน(simulation protocol) ไปยังเครื่องGPกอนที่จะมี
การถายโอนหนาจอ (ดูรายละเอียดจากหนาบทนํา -23) ในเครื่องรุนGP2000 seriesนั้นการจําลองการทํางานอาจทําผานทางEthernet
ได

* ไมสามารถจําลองการทํางานไดเมื่อตั้งคาอุปกรณท่ีเชื่อมตอเปน Memory Link SIO/Ethernet, Mitsubishi:CC-Link, Omron: 
THERMAC-NEO series

บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
คลิกที่ไอคอน [Setup] 

1

2

2
เลือก[Simulation] ทําการตั้งคาถึงแมวาจะมีถายโอน
โปรโตคอลจําลองการทํางานหรือไมก็ตาม

3

3
หลังจากการตั้งคาเสร็จสิ้นใหคลิกที่ [OK] เพื่อทําการ
ถายโอน

(1) การถายโอนโปรโตคอลจําลองการทํางาน
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บทนําที่ 2 ซอฟทแวรการวาดรูป

1
คลิกที่ไอคอน[Simulation] 1

2
2

คลิกที่ไอคอน [Start] 

คลิกที่ไอคอน [Cancel]

เสร็จสิ้นการจําลองการทํางาน

ตอเครื่องGPและเครื่องPLCเขาดวยกันโดยผานทางสาย 
transfer cable (GPW-CB02) หรือสายEthernet cable

1
คลิกที่             และเลือกหนาจอที่ตองการจําลองการ
ทํางานหากเลือกที่[Change Screen]ไว เครื่องGPจะ
เปลี่ยนไปที่หนาจอการตั้งคา

เมื่อการจําลองการทํางานเริ่มขึ้นนั้น สามารถตรวจสอบการทํางานของเครื่องGPได

1 2 3

4

2
เลือก items สําหรับการทํา Simulation.

3
เลือกรูปแบบของขอมูลสําหรับแสดงผลและปอนขอมูล

4
เปลี่ยนขอมูลท่ีเก็บคาไวในแตละแอดเดรส

55
สามารถตรวจสอบขอผิดพลาดในพื้นที่ขอมูลของระบบได

(2) การสับเปลี่ยนไปยังการจําลองการทํางาน

(3) หนาจอการสั่งงาน/การตั้งคาการจําลองการทํางาน



OtasukeGP

 บทนํา - 35

บันทึก (พ้ืนที่วางสําหรับการจดบันทึก)


