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หนาจอการปอนขอมูลการทํางาน
บทยอยนี้จะอธิบายถึงหนาจอการปอนขอมูลการทํางาน
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6.1 หนาจอการปอนขอมูลการทํางาน

หนาจอการปอนขอมูลการทํางานคืออะไร?

หนาจอการปอนขอมูลการทํางานนั้นใชสําหรับปอนขอมูลเขาเครื่องในรูปของขอมูลตัวเลขและขอมูลตัวอักษร
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช ten-keyท่ีตอจากภายนอกหรือสวิตชแบบบิดแลวนั้นการใชแปนพิมพท่ีแสดงบนหนาจอสัมผัสนั้นมี
ความงายมากกวา นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีปอนเขามาได ย่ิงไปกวานั้นยังสามารถปอนขอมูลจากเครื่อง
อานบารโคดที่เชื่อมตอเขากับเครื่องได

วัตถุประสงคของหนาจอการปอนขอมลูการทํางาน

การปอนขอมูลผานทางหนาจอสัมผัสนั้นขอมูลจะถูกเก็บลงในแอดเดรสของเครื่องPLCไดโดยตรง
ดังนั้นหากการทํางานบนเครื่องPLCนั้นอางอิงจากขอมูลนั้นๆโดยตรง อาจจะเกิดปญหาในการทํางานของเครื่องPLCได วิธีท่ีปลอดภัย
คือเมื่อมีการเขียนโปรแกรมบนเครื่องPLCนั้นตองไมใหมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขณะที่เครื่องPLCนั้นกําลังทํางาน

ขอสังเกต(เมื่อสรางหนาจอ)

1

รายละเอียดหนาจอการปอนขอมลูการทํางาน 

1
กดที่ตัวแสดงผลเพื่อแสดงten-keyสําหรับปอนขอมูล 
สามารถปอนขอมูลไดโดยตรงโดยการใชten-key 2

2
ขอมูลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละหนึ่งทุกๆครั้งที่กดสวิตชแตละดาน 
คาที่กําหนดไวสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยการใชการปรับละเอียด

3

3
กดที่ตัวแสดงผลเพื่อแสดงแปนพิมพสําหรับปอนขอมูลตัวอักษร 
สามารถปอนขอมูลตางๆ เชน ช่ือผลิตภัณฑ[Product Name] 
หรือรหัสผลิตภัณฑ[Product Code] ไดโดยตรงโดยการใช
แปนพิมพ 
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การกําหนดปริมาณการผลิต
บทยอยนี้จะอธิบายวิธีการเขียนขอมลูลงบนแอดเดรสในเครือ่งPLC
โดยการใชจอแสดงten-key
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การปอนขอมูลจํานวนการผลิต

6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

ในการตั้งคาการปอนขอมูลนั้น ขอมูลท่ีถูกปอนเขาเครื่องโดยการใชหนาจอสัมผัสนั้นจะแสดงผลบนหนาจอและแถบแสดงผล
ขอมูลจะอยูในสถานะ “รอการปอนขอมูล”(สีของแถบแสดงผลจะเปลี่ยนไปและจะมีเคอรเซอรปรากฎอยู แตขอมูลยังไมไดถูก
เขียนลงแอดเดรสของเครื่องPLCท่ีกําหนดไวในทันทีแตจะเขียนหลังจากที่กดปุม[ENT]

เมื่อมีการกดตัวแสดงผลบนหนาจอจะปรากฏแปนพิมพสําหรับการปอนขอมูลนั้นขึ้นโดยอัตโนมัติ(แปนพมิพ
แบบpop-up) ถงึแมวาจะไมมีการวางแปนพิมพตัวเลขสําหรับปอนขอมูลลงบนหนาจอก็ตาม  หลังจากนั้นจึง
สามารถปอนขอมูลได แปนพิมพนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุม[ENT] 
นอกจากนี้ยังสามารถปอนขอมูลท่ีเปนตัวอักษรหรือขอมูลจากเครื่องอานบารโคด(รายละเอียด ดูหนา6-6)

1

2

1
เมื่อกดที่สวนแสดงผลขอมูลบนหนาจอ จะมี
แปนพิมพปรากฏขึ้นและเครื่องจะอยูท่ีสถานะ 
“รอการปอนขอมูล”

2
ปอนขอมูลท่ีตองการผานทางแปนพิมพ 
ตรวจสอบวาถูกตอง จากนั้นกดปุม[ENT]

ตัวอยางการตั้งคาจํานวนการผลิต

ขอแนะนํา
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การปอนขอมูลปริมาณการผลิต (การต้ังคาแปนพิมพตัวเลขสําหรับปอนขอมูล)

6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

ผูใชงานสามารถเรียก ten-key ในรูปแบบวินโดวสและใชงานไดอยางงายดายถึงแมวาจะไมไดวางten-keyไวสําหรับปอนขอมูลก็ตาม
นอกจากนี้ยังสามารถรับขอมูลจากเครื่องอานบารโคดจากภายนอกที่ไมใชแปนพิมพ

แถบเครื่องมือParts 

แถบเมนู

(1) การเลอืกแปนพิมพสําหรับปอนขอมูล 

1
เลือก[keypad input display] จาก [Parts]บนแถบเมนู

หรือคลิกที่ไอคอน [keypad input display]
1

(2) การตั้งคาทัว่ไป

1
คลิกที[่Browser]เพื่อเลือกรูปของแปนพิมพสําหรับปอนขอมูล

1 2

2
กําหนดแอดเดรสสําหรับเขียนขอมูล

3
เลือกวิธีการเปลี่ยนแปนพิมพใหอยูในสถานะสําหรับปอนขอมูล

Touch: แปนพิมพจะทํางานเมื่อมีการกดที่ตัวแสดงผลบนหนาจอ

Bit: แปนพิมพจะทํางานเมื่อบิตแอดเดรสเริ่มตนถูกกําหนดเปนสถานะ
เปด

3

4

4
Start : กําหนดที่นี่เมื่อขอมูลเริ่มตนเปนบิต

Pop-up: เลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวางการใชแปนพิมพแบบ pop-upหรือการเลือกที่[start]เปนแบบ[Touch]

Specify Arrangement Position: สามารถกําหนดตําแหนงของแปนพิมพหากเลือกใชแปนพิมพแบบpop-up 
หากไมไดเลือกที่ชองนี้เครื่องจะกําหนดตําแหนงเองโดยอัตโนมัติ 

Specify Entering Order: ถาเลือกที่ชอง[Entering Order] เคอรเซอรจะสามารถเคลื่อนตามลําดับการปอนขอมูลและ
ขอมูล จากนั้นกําหนดหมายเลขกลุมเพื่อเคลื่อนภายในกลุมเดียวกัน
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6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

(3) การตั้งรูปแบบการแสดงผล(สัมบูรณ)(Absolute)

1
Absolute: สามารถจัดการขอมูลแบบ 16-บิต และ 32-บิต
ใชในการปอนขอมูลเขาโดยตรง
Relative: สามารถกําหนดความยาวบิตของขอมูลท่ีไดรับมาใหอยู
ในชวง 1-16 บิต ใชในการแปลงหรือปอนขอมูล
Character String: สามารถจัดการขอมูลแบบตัวอักษรได โดยจะ
เขียนในรูปแบบ ASCII หรือ Shift-JIS ใชในการปอนขอมูล
ตัวอักษร

1

2

3

4

2
Indirect: เลือกที่ชองนี้เพื่อสามารถตั้งคาการแสดงผลและแอดเดรสสําหรับเขียนขอมูลแบบโดยออมได 
การแสดงผลและแอดเดรสสําหรับเขียนขอมูลในแปนพิมพตัวเลขสําหรับปอนขอมูลคือ [Base Address] บวกกับ [Data Stored in 
Word Address]

Address: สามารถกําหนดแอดเดรสใดๆเปนBase Addressได

Device Type and Address: ‘+1’ จะถูกเพิ่มเขาไปกับเวิรดแอดเดรสที่กําหนดไวในที่หัวขอการตั้งคาทั่วไป [General Settings]
และจะถูกจัดใหเปน base address 3
เลือกรูปแบบของขอมูลสําหรับการแสดงผลและสําหรับเขียนขอมูล

4
กําหนดจํานวนตัวเลข[Number of Digits],ตําแหนงทศนิยม [Decimal Place] และขนาดตัวอักษร[Character Size] 
สําหรับตัวเลขที่ปอนเขาทางแปนพิมพตัวเลข
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ในกรณีท่ีเปนแบบ[Indirect] จากการกาํหนดที่[keypad input display] เครื่องจะแสดงผลขอมูลท่ีอยูในแอดเดรสที่ไดจากนํา 
[เบสแอดเดรส] + [ขอมูลที่เก็บไวในเวิรดแอดเดรส]

ตัวอยาง เมื่อมีคา[25] เก็บอยูท่ีเวิรดแอดเดรส[D100] และเบสแอดเดรส[D10]
เครื่องจะแสดงขอมูลท่ีเก็บอยูในแอดเดรส[D35(=D10+25)] 

6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

＊＊＊＊＊

40
50

25

･･･
･･･

D10

D35
D36

D100

D(10＋25) = D35 40

หากเก็บคา[40] ไวที่แอดเดรสD35

หากเก็บคา[26]ไวท่ีเวิรดแอดเดรส[D100], ขอมูลท่ีเก็บไวในแอดเดรส[D36] จะถูกนํามาแสดงผลในจอแสดงแปนพิมพ  

＊＊＊＊＊

40
50

2 6

･･･
･･･

D10

D35
D36

D100

D(10＋2 6) = D3 6 50

หากเก็บคา[50] ไวที่แอดเดรสD36

ขอแนะนํา

การกําหนดเปน[Indirect]คืออะไร?
ตัวอยาง: หากเวิรดแอดเดรสที่กําหนดไวในการตั้งคาทั่วไป[General Setting]ของจอแสดงแปนพิมพ[Keypad Input Display]
คือ[D100] และ
[Address] และ [Base Address]ในชอง [Indirect] ของรูปแบบ[Absolute]จากการกําหนดในหัวขอรูปแบบการแสดงผล

[Display Format] คือ [D10] และ
ชนิดของขอมูล[Data Type] จะเปนแบบ[16-bit/ Dec], จากนั้นขอมูล[25]จะถูกเก็บไวท่ีแอดเดรส[D100]
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6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

(4) การตั้งรูปแบบการแสดงผล(สัมพัทธ) (Relative) 

1
กําหนดความยาวบิตของขอมูลท่ีจะเก็บในเวิรดแอดเดรส

1

4
5

2

6

2
สามารถกําหนดใหปดเศษเลขทศนิยมขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หากไมไดเลือกจะปดเศษลง

4
กําหนดรูปแบบของขอมูลสําหรับการแสดงผลหรือการเขียนขอมูล

5
Input Range: กําหนดชวงของขอมูลท่ีจะเก็บลงในเวิรดแอดเดรส 

Display Range: กําหนดชวงของขอมูลท่ีตองการแสดงผล

6
กําหนดจํานวนตัวเลขที่แสดงผล[Number of Display Digits ], ตําแหนงทศนิยม[Decimal Place] และขนาด
ตัวอักษร[Character Size] ของตัวเลขที่ตองการแสดงผล

(5) การตั้งรูปแบบการแสดงผล(แบบตัวอกัษร)

1
สามารถกําหนดแอดเดรสสําหรับเก็บขอมูลท่ีตองการแสดงผล 
indirectly. 

*ดูรายละเอียดเรื่อง[Indirect] ท่ีหนา 6-8
1

22
กําหนดจํานวนตัวอักษร[Number of Display Character]และขนาด
ตัวอักษร[Character Size]ของตัวอักษรที่จะแสดงผลบน keypad 
input display
สามารถเก็บตัวอักษรแบบsingle-byte 2 ตัวหรือตัวอักษรแบบ
double-byte 1 ตัวเปนหนึ่งคําได 
สามารถกําหนดแอดเดรสตอเนื่องที่ตองการใชไดโดยอัตโนมัติโดย
การกําหนดจํานวนตัวอักษรที่จะแสดงผล

3
กําหนดแอดเดรสสําหรับเก็บขอมูลท่ีจะแสดงผลแบบ[Indirect] 

*ดูรายละเอียดเรื่อง[Indirect] ท่ีหนา 6-8

3



OtasukeGP

6 - 10

6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

(6) การตั้งคารปูราง/สี

1
แสดงรูปของkeypadท่ีเลือกใชอยูในขณะนั้น 
คลิกที่ [Browser] เพื่อเลือกรูปของแปนพิมพตัวเลข

1 2

2
สามารถเลือกกาํหนดสีเปนแบบ[Direct] หรือ [Indirect]

Direct: กําหนดสีโดยตรง

Indirect: เมื่อเลือกสีเครื่องจะเก็บรหัสสีไวท่ีแอดเดรสที่อยูดานลาง
ของ [Character Color] และ[Palette Color] 

ผูใชงานสามารถเลือกแบบ[Indirect]ไดเมื่อตั้งรูปแบบการแสดงผล
เปนแบบ[Absolute]เทานั้น 

3
สามารถกําหนดIndirect area ไดเมื่อรูปแบบการแสดงผลเปนแบบ[Indirect] ของแบบ [Absolute]เทานั้น 

Area After Display Address: รหัสสีท่ีกําหนดจะถูกเก็บไวในแอดเดรสที่เก็บขอมูลท่ีจะแสดงผลในจอแสดงผลแปนพิมพตัวเลข+1 

Area After Base Address : หากกําหนด [Address]ไวในรูปแบบการแสดงผล รหัสสีจะถูกเก็บไวในเวิรดแอดเดรสของขอมูล+ 1
หากกําหนดไวใน[Device Type and Address] ในรูปแบบการแสดงผลแบบ[Indirect] รหัสสีจะถูกเก็บไวในเวิรดแอดเดรสของ
ขอมูล+ 2

4

3

4
กําหนดสีของรูปภาพตัวแสดงผลไดโดยตรง ตองกําหนด[Border Color]เฉพาะในกรณีท่ีเปนแบบ[Indirect]
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6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

(7) การตั้งคาการเตือน

1
เลือกที่ชอง[Alarm Display] เพื่อเปลี่ยนสีท่ี[Character Color] และ
[Palette Color]ตามการทํางานของการเตือน มีชนิดของการเตือนอยู 
3 แบบคือ [Direct], [Indirect] และ[Color Change]
Direct: กําหนดชวงของการเตือนไดโดยตรง และชวงที่กําหนดจะ
มีคาคงที่
Indirect: กําหนดคาของการเตือนไวในแอดเดรสซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาได
Color Change: เครื่องจะเปลี่ยนสีและแสดงผลตามสีท่ีกําหนดไวท่ี
สถานะเปดของบิตแอดเดรส

1 2

2
กําหนดชวงของการเตือน หากเปนชนิด[Direct]จะกําหนดคาสูงสุดและคาต่ําสุดของชวงการเตือน หากเปนชนิด 
[Indirect]จะแสดงแอดเดรสที่ใชกําหนดคาสูงสุดและต่ําสุด

3

4

3
ตั้งคาในสวนนี้เฉพาะเมื่อชนิดของการเตือนเปนแบบ [Color Change] สีท่ีแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นกับวาบิต
แอดเดรสที่กําหนดไวมีสถานะเปดหรือปด

4
หากที่ชนิดของการแสดงผลหรือ[Display Type]เลือกไวเปนแบบ[Indirect] และที่ชนิดของการเตือน[Alarm Type]ก็เลือกไวเปน
[Indirect]เชนเดียวกันแลว คาสูงสุดและคาต่ําสุดของชวงการเตือนจะสามารถเลือกไดจาก [Area After Display Address] และ 
[Area After Base Address] 
Area After Display Address: คาสูงสุดและคาต่ําสุดของชวงการเตือนจะถูกเก็บลงในแอดเดรสหลังจากแอดเดรสที่เก็บขอมูล
ท่ีตั้งไวใน [Indirect]

ตัวอยาง: เมื่อกําหนด [D100] ไวท่ี [Word Address] ของ [General settings], 
[Address] และ[Base Address]ของ[Indirect]ของรูปแบบการแสดงผลแบบ [Absolute] คือ[D10], [Data Type] คือ[16-bit/Dec] 
และ[Alarm Type] ในหัวขอ[Alarm Settings]กําหนดไวเปน[Area After Display Address] แบบ[Indirect] 
*สมมติวามีคา [25]เก็บอยูท่ีแอดเดรส [D100]
ในกรณีนี้ แอดเดรสที่เก็บขอมูลท่ีจะนํามาแสดงผลคือ แอดเดรส[D35 (D10+25)] และชวงของการเตือนก็จะถูกเก็บในแอดเดรส
หลังจากแอดเดรสแสดงผล นัน่คือแอดเดรส [D36: คาสูงสุด] และแอดเดรส[D37: คาต่ําสุด]

Area After Base Address : คาสูงสุดและคาต่ําสุดของชวงการเตือนถูกเก็บลงในแอดเดรสหลังจากแอดเดรสที่กําหนดไวท่ี 
[Word Address] ในหัวขอ[General settings]

D35
D36
D37

Display data
Maximum alarm value 
Minimum alarm value 
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6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

(8) การตั้งคาอืน่ๆ

1
Auto Clear OFF: ขอมูลใหมท่ีใสเขามาจะปรากฏตอเนื่องจากขอมูล
เกาโดยไมมีการลบขอมูลเกาทิ้งกอน
Auto Clear ON: ขอมูลเกาจะถูกลบกอนที่ขอมูลใหมจะใสเขามา
Auto Clear and Input Check: ขอมูลเกาจะถูกลบเมื่อตรวจสอบ
แลววาขอมูลใหมเปนบารโคดและจํานวนตัวเลขตรงกับที่ตั้งไวท่ี 
[Display Digits] 
 การเขียนขอมูลจะไมเกิดขึ้นหากตรวจสอบแลวไมตรง
เฉพาะauto clear เทานั้นที่สามารถใชงานไดเมื่อเปนการปอนขอมูล
จาก ten-key

1
2

4

3

2
Shift Right/ Shift Left: กําหนดใหแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรชิดทางดานขวาหรือซาย

Zero Suppress: กําหนดใหแสดงเลขศูนยท่ีไมจําเปนในการแสดงผลตัวเลขหรือไม 
ตัวอยาง: เมื่อตัวเลขที่จะแสดงคือ [4] 
•เมื่อเลือกแบบ ON: 45
•เมื่อเลือกแบบ OFF: 0045

Zero Display: หากเลือกที่ชองนี้ จะแสดงผลเลข[0] เมื่อคาของขอมูลเปนศูนย 

7 Segment Display: หากเลือกที่ชองนี้ คาตัวเลขจะแสดงในรูปแบบ 7 segments

3
Interlock: สวิตชจะทํางานไดก็ตอเมื่อบิตแอดเดรสที่กําหนดไวในอินเตอรลอคแอดเดรสเปน [Touch Available 
Condition] หรือมีสถานะเหมือนกัน 
[Touch Available Condition: Bit ON]: สวิตชจะทํางานไดก็ตอเมื่ออินเตอรลอคแอดเดรสมีสถานะเปด
[Touch Available Condition: Bit OFF]: สวิตชจะทํางานไดก็ตอเมื่ออินเตอรลอคแอดเดรสมีสถานะปด 

4
บิตแอดเดรสที่กําหนดไวท่ีนี่มีจะสถานะเปดเมื่อปอนขอมูลเสร็จเรียบรอย  บิตแอดเดรสนี้จะไมเปลี่ยนเปนสถานะปด
เองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นตองเปลี่ยนบิตแอดเดรสนี้เปนสถานะปดโดยการใชตัวควบคุม
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แบบฝก การวางแปนพิมพตัวเลข

อธิบายการตั้งจํานวนการผลิตโดยการใชแปนพิมพตัวเลข 

อธิบายวิธีการสรางหนาจอสําหรับแสดงแปนพิมพเพื่อกําหนดจํานวน
การผลิตของทุกๆสายการผลิต 
[ขั้นตอน]
1. เปดหนาจอกหลัก [B6]
2. ตั้งคาและวาง 

6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

(1) เลือกแปนพมิพตัวเลขสําหรับปอนขอมลู

1 1

(2) ต้ังคาทัว่ไป

1

1

คลิกที่ไอคอน [Keypad input display] จากแถบเครื่องมือParts 

กําหนดที่ [Word Address]เปน[D70] ท่ี[Start Input]เลือกที่ชอง
[Touch] และที่[Pop-up]เลือกที่ชอง[Exists]

(3) เลือกรูปแบบการแสดงผล

1
เลือกที่[Display Format]เปนแบบ[Absolute] 
ท่ี[Display and Write Data Format] เลือกเปน[16-bit]Dec] 
กําหนดที[่Display Digits]เปน[5] ท่ี[Decimal Places]เปน[0]
และที่[Character Size]เปน[2x1(f)]

1
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6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

(4) ต้ังรูปราง/สี

1
ท่ี[Color Type]เลือกเปนแบบ[Direct] และเลือก[Border 
Color/ Character Color/ Plate Color]ตามที่ตองการ 

1

(5) ต้ังการเตือน 

2
เลือกที่ชอง[Alarm Display]
ท่ี[Alarm Type]เลือกเปนแบบ[Direct] และกําหนดคา[1000]ในชอง
[Minimum Value] และ[50,000]ในชอง[Maximum Value]
เลือก[Alarm Color]ตามที่ตองการ

1

(6) ต้ังคาอื่นๆ 

1
ท่ี[Input Style]เลือกเปนแบบ[Auto Clear ON] และเลือก[Display 
Style]ตามที่ตองการ
ตรวจดูวาไมไดเลือกไวท่ีชอง[Interlock]และชอง[Input Completion] 

1
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6.2 การกําหนดปริมาณการผลิต

(7) วางจอแสดงแปนพิมพ 

1
คลิกที[่Place] และวางkeypad input display ลงบนหนาจอ 

1

(8) ตรวจสอบการทํางานของจอแสดงแปนพิมพ

1
กดที่จอแสดงแปนพิมพ เพื่อแสดง ten-keyสําหรับปอนขอมูล
จากนั้นปอนขอมูลโดยการใชten-key และกดปุม[ENT] เพื่อเก็บ
ขอมูล 
จากนั้นten-keyจะหายไปจากหนาจอ 
หากขอมูลไมไดอยูในชวงการเตือน(1000~50,000) ขอมูลจะไม
ถูกเก็บถึงแมวาจะกดปุม[ENT]แลวก็ตาม

1
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การตั้งคาความเร็ว
บทยอยนี้จะอธิบายถึงวธิีการเพิ่มและลดขอมูลที่
เก็บไวในเครื่อง
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การปรับเปล่ียนความเร็ว (การตั้งแถบแสดงผลตัวเลขและเวิรดสวิตช)

6.3 การตั้งคาความเร็ว

ในกรณีท่ีตองการกําหนดคามาตรฐานที่แนนอน เชน ความเร็วนั้น เมื่อเปรียบเทียบการกําหนดคาโดยการใชten-keyแลวนั้น
การกําหนดคาโดยการปรับจากคามาตรฐานนั้นจะเปนวิธีท่ีงายกวาที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการตั้งคา  โดยการใช
สวิตชปรับคาเพื่อเพิ่มหรือลดขอมูลในเวิรดแอดเดรสที่กําหนด 
เวิรดสวิตชนั้นจะมีรูปแสดงวาเปนสวิตชสําหรับเพิ่มหรือลดคาไวอยางเรียบรอยแลว การใชรูปภาพเหลานี้จะชวยทําใหการ
วางสวิตชสําหรับเพิ่มหรือลดนั้นงายขึ้น 
นอกจากนี้ยังสามารถหลีกเลี่ยงการทํางานที่ผิดปกติท่ีเกิดจากความผิดพลาดได เชนการปองกันการเผลอไปสัมผัสหนาจอโดย
การใชฟงกช่ันอินเตอรลอก 

เมื่อตองการใชฟงกช่ันการกดสวิตชเพื่อเพิ่มหรือลดขอมูลนั้นทํา
ไดงายเพียงแคนําเอาแถบแสดงผลตัวเลขและเวิรดสวิตชเขาไว
ดวยกัน

วิธีการใชงาน

1
หนาจอที่ใหมาจะมีการใชงานเพื่อเพิ่มและลดขอมูล

2
ฟงกช่ันสวิตชจะกําหนดวาจะเพิ่มหรือลดขอมูลตามคา[constant]
หากเปนคาบวกหมายถึงบวกและคาลบหมายถึงลบ 

*ไมสามารถบวกหรือลบตัวเลขโดยการใช[Digit(ADD)]และ
[Digit(SUB)]
การใชฟงกช่ันเหลานี้ทําใหสามารถสรางสวิตชแบบดิจิตัลหรือสวิตช
แบบบิดไดอยางงายดาย

1 2
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แบบฝก การวางแถบแสดงผลตัวเลขและเวิรดสวิตช

อธิบายการตั้งคาความเร็วโดยการใช แถบแสดงผล
ตัวเลขและเวิรดสวิตช

อธิบายวิธีการสรางหนาจอเพื่อตั้งคาความเร็วของทุกสายการผลิต 
[ขั้นตอน]
1 เปดหนาจอหลัก[B6]
2 ตั้งคา/วางแถบแสดงผลตัวเลข
3 ตั้งคา/วางเวิรดสวิตช สําหรับการบวก/ลบ

6.3 การตั้งคาความเร็ว

(1) เลือกแถบแสดงผลตัวเลข

1 1
คลิกที่ไอคอน [Numeric display]จากแถบเครื่องมือParts

(2) ต้ังคาทัว่ไป

1
1

ท่ี[Word Address] กําหนด[D73]
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6.3 การตั้งคาความเร็ว

(3) ต้ังรูปแบบการแสดงผล

1
ท่ี[Display Data Format]เลือก[16-bit/Dec]
ท่ี[No. of Display Digits]กําหนดคา[3]
ท่ี[Decimal Places]กําหนดคา [0]
และที่ [Character Size]เลือก[2x1(f)]

1

22
เลือก[Display Style]ตามที่ตองการ

(4) วางแถบแสดงผลตัวเลข

1
คลิกที[่Place] และวางแถบแสดงผลตัวเลขลงบนหนาจอ 

1

(5) เลือกเวริดสวิตช

1 1
คลิกที่ไอคอน[Word Switch]จากแถบเครื่องมือParts
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6.3 การตั้งคาความเร็ว

(6) เลือกเวริดสวิตชสําหรับการบวก

1
คลิกที[่Browser]และเลือกรูปสวิตชตามที่ตองการ

1

2
ท่ี[Word Address]กําหนดคาเปน[73] 
ท่ี[Function]เลือกเปนแบบ[Add/Subtract]
และที่[Constant]กําหนดคาเปน[1]

2

(7) วางเวิรดสวติชสําหรับการบวก

1
คลิกที[่Place] และวางword switch สําหรับการบวกลง
ทางดานซายของแถบแสดงผลตัวเลขที่ไดวางไวกอนหนานี้ 1

(8) ต้ังคาเวิรดสวิตชสําหรับการลบ 

1
คลิกที[่Browser]และเลือกรูปตามที่ตองการ

1

2
ท่ี[Word Address]กําหนดคาเปน [73]
ท่ี[Function]เลือกเปนแบบ[Add/Subtract] 
และที่[Constant]กําหนดคาเปน[-1]

2

3

3
คลิกที[่Place]และวางเวิรดสวิตชสําหรับการลบลงทางดานขวาของแถบ
แสดงผลตัวเลขที่ไดวางไวกอนหนานี้ 
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 คาในแถบแสดงผลตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทุกครั้งที่กดปุม 

 ในทางตรงกันขามคาในแถบแสดงผลตัวเลขจะลดขึ้นทีละหน่ึง
ทุกครั้งที่กดปุม 

ขอสังเกต 

เมื่อผูใชงานตั้งแสดงการเตือนไวในแถบแสดงผลตัวเลข (หนา 2-11)แลวนั้น การปรับคาจะยังคงเพิ่ม/ลดขอมูลไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งคาที่ตั้งนั้นอยูนอกชวงขอบเขตการเตือน
จะสังเกตเห็นวาสีของการแสดงตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามที่ไดกําหนดไวในการตั้งการเตือนแตจะไมมีเสียงการเตือนดังขึ้น 

6.3 การตั้งคาความเร็ว

(9) การตรวจสอบการทํางานของเวิรดสวิตช

1 1
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การปอนชื่อผลิตภัณฑ
บทยอยนี้จะอธิบายวิธีการปอนขอมลูตัวอักษรโดยการใช
แปนพิมพบนหนาจอของเครื่อง
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วิธีการตางๆในการปอนชื่อผลิตภัณฑ

6.4 การปอนชื่อผลิตภัณฑ

วิธีการที่งายที่สุดคือการใชแปนพิมพสําหรับปอนขอมูลท่ีสามารถพิมพขอมูลตัวอักษร(รหัสASCII และรหัส Shift-JIS code) เพื่อ
ใสช่ือผลิตภัณฑไดผานทางหนาจอ 

1

2

1
กดที่สวนแสดงตัวอักษรเพื่อเรียกใชแปนพิมพโดยแปนพิมพจะมีสถานะเปน “รอการปอน
ขอมูล”(“waiting for input”)

2
พิมพขอมูลท่ีตองการปอนผานทางแปนพิมพ ตรวจสอบความถูกตองจากนั้นจึงกดปุม [ENT]

รูปภาพแสดงการปอนชือ่ผลิตภัณฑ

แปนพิมพสําหรับการปอนขอมูลนั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ(แปนพิมพแบบpop-up)เมื่อมีการกดตัว
แสดงผลบนหนาจอ  ถึงแมวาจะไมมีการวางแปนพิมพลงบนหนาจอก็ตาม  หลังจากนั้นจึงสามารถปอน
ขอมูลได แปนพิมพนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุม[ENT] 
นอกจากนี้ยังสามารถปอนขอมูลท่ีเปนตัวอักษรหรือขอมูลจากเครื่องอานบารโคด(รายละเอียด ดูหนา6-6)

ขอแนะนํา
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แบบฝก การวางแปนพิมพสําหรับปอนขอมูล

อธิบายการตั้งชื่อผลิตภัณฑโดยการใชแปนพิมพสําหรับปอน
ขอมูล

อธิบายวิธีการสรางหนาจอสําหรับปอนชื่อผลิตภัณฑ

[ขั้นตอน]
1 เปดหนาจอหลัก [B6]
2 ตั้งคา/วาง แปนพิมพสําหรับปอนขอมูลเพื่อปอนขอมูลตัวอักษร

6.4 การปอนชื่อผลิตภัณฑ

(2) การตั้งคาทัว่ไป 

1

2

คลิกที[่Browser]เพื่อเลือกรูปตามที่ตองการ

2
ท่ี[Word Address] กําหนดคาเปน[D60]
ท่ี[Start]เลือกที่ชอง[Touch]
และที่[Pop-up]เลือกที่ชอง[Exists]

(1) เลือกแปนพมิพสําหรับปอนขอมูล

1 1
คลิกที่ไอคอน[Keypad input display]จากแถบเครื่องมือparts

1

หากจํานวนตัวอักษรที่ปอนเขาไปมากกวาจํานวนตัวอักษรที่กําหนดไวใน[display character count]แลวนั้นตัวอักษรตัว
สุดทายจะถูกแทนที่ดวยตัวอักษรตัวใหม
(ตัวอยาง: หากจํานวนตัวอักษรแสดงผลคือ5 ตัว และตัว[F] ถูกปอนเขามาหลังจาก[ABCDE] ก็จะกลายเปน[ABCDF]
 หากกําหนดจํานวนตัวอักษรสําหรับปอนขอมูลตัวอักษรแบบ single byte เปนเลขคี่แลว จะมีเลข[00]เพิ่มเขาไปที่ทายของ
แอดเดรสโดยอัตโนมัต ินอกจากนี้แปนพิมพท่ีมีอยูในโปรแกรมการสรางหนาจอนี้จะมีตัวอักษรอังกฤษและตัวคาตะคานะ 
แตท้ังสองแบบเปนตัวอักษรแบบsingle byte  หากตองการใชตัวอักษรแบบdouble byte(เชนตัวฮิรางานะ เปนตน) จะตอง
เตรียมแปนพิมพอ่ืนมารองรับการใชงาน(โดยการใช “k” tag)  ในกรณีนี้จํานวนตัวอักษรจะเปนเลขคู 
ตัวอักษรแบบdouble byte (1 word= 16-bit) นั้นจะใชพื้นที่วางเปนสองเทาของแอดเดรสสําหรับsingle byte (1 byte= 8-bit) 
ดังนั้นเมื่อเลือกใชท้ังตัวอักษรแบบsingle byteและdouble byteแลวตองมั่นใจวาตัวอักษรแบบ double byte นั้นจะไมเกิน
พื้นที่ของเวิรดแอดเดรส 
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6.4 การปอนชื่อผลิตภัณฑ

(3) เลือกรูปแบบการแสดงผล 

1
เลือกที่ชอง [Char String] 

1

22
ท่ี[No. of Display Char.] กําหนดคาเปน[7] 
และที่[Character Size]เลือกเปน[2x1(f)]

(4) การตั้งรูปราง/สี 

1
เลือก[Character Color]และ[Plate Color]ตามที่ตองการ

1

(5) วางแปนพมิพสําหรับปอนขอมูล

1
คลิกที[่Place]และวางตัวแสดงผลสําหรับตั้งคาไว
ทางดานขวาของชื่อผลิตภัณฑ

1
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6.4 การปอนชื่อผลิตภัณฑ

เมื่อกดที่แปนพิมพสําหรับปอนขอมูลแลวแปนพิมพสําหรับปอนขอมูล
จะเปลี่ยนสีและเปลี่ยนเปนสถานะ

(6) ตรวจสอบการทํางาน

1 1
2

แปนพิมพสําหรับปอนขอมูลตัวอักษรจะปรากฏขึ้น 
พิมพตัวอักษรท่ีตองการโดยใชแปนพิมพนี้และกดปุม [ENT] เพื่อ
เก็บขอมูลท่ีปอนเขาไป จากนั้นแปนพิมพจะหายไป

2
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บันทึก (พื้นที่วางสําหรับการจดบันทึก)


