
PAGE  PROPERTIES 
            PAGE   เปนพื้นที่สําหรับติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เพื่อติดตอกับระบบควบคุม  ซึ่งมีคุณสมบัติตาง ๆ ที่จะ
ปรับแตงใหหนาจอถูกอกถูกใจผูดูแลระบบ 
 
          การเรียก WINDOWS  PAGE  PROPERTIES 
 
   1        เลือกเมนู  File  ---    Properties 

รูป add1 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รูป add2  windows  page property 

 
      จากรูป  add2  จะมีสวนของ 
                  -    การปรับขนาดหนาจอแสดงผล View  area 
                  -    สีพื้นจอแสดงผล   background  area 
                   -   คาความละเอียดของจอแสดงผล   Resolution  เปน ตน 
 

OBJECT  DISPLAY  DIFFERENT  COLOR    
 
             ในบางครั้งเราตองการแสดงผลปริมาณของสันญาณ ANALOG  ใหมีสีแตกตางตามคาของสันญาณใน
แตละชวง  เชน   คาอุณหภมิในเตาหลอม   คาของระดับน้ําในเขื่อน หรือ คาความเร็วของกังหันปนไฟ  เปนตน  



รูป  add3 การใช  RECTANGLE เปล่ียนสีตามคาใน TAG 
                จากรูป  add3  เปนการกําหนดคุณสมบัติของวัตถุ  RECTANGLE   ใหเปล่ียนสีตามคาใน TAG  ที่
เราตองการแสดงผล 
                  -  เลือก  Type --   Array 
                 -   เลือก คุณสมบัติแนวตั้งที่   Tab  FILL 
                  -  เลือกคุณสมบัติแนวนอน   ที่ TAB  COLOR 
                  -  เขียนคําส่ังที่  Array  Expression   memory_word4/10   จากคําส่ังดังกลาวถาคาทาง 
ENGINEERING   ของ memory_word4 เปล่ียนแปลงระหวาง  1 –100   สีของ rectangle  จะเปลี่ยนแปลงได  
10  สี  เชน  ถาคาใน  Memory_word4 = 15  rectangle  จะเปลี่ยนเปนสี  ที่ 1 ตามรูป  add3  คือสี  น้ําเงินเขม  
  *   อยาเลือม  Check  Fill  ที่  Tab apperance 
                             

MULTISTATE  DISPLAY  TEXT 
 

              เปนการใช เครื่องมือ  TEXT  แสดงผลการเปลี่ยนแปลงสันญานดจิิตอลที่มากกวา  1  บิท 
state Bit  1 Bit  0 Text  display 

1 0 0 STATE 00 
2 0 1 STATE 00 
3 1 0 STATE 00 
4 1 1 STATE 00 

 
         จากตารางจะเห็นวาถาเราใช  Text   แสดงการเปลี่ยนแปลงสันญานดิจิตอล  2  บิท ก็คือสามารถ
เปล่ียนแปลงได  4  STATE ดังกลาวและการกําหนดคุณสมบัติของ  Text  ทําไดดังนี้ 



               วิธีการวาง TEXT 
                -  CLICK  เลือก  TEXT ใน TOOL  BOX 
                -  เคาะ  KEY  SPACE BAR  หนึ่งครั้ง 
                -   click  บน PAGE  เพื่อวาง  TEXT 

 

รูป add4  การกําหนดคุณสมบัติของ text  ใหเปล่ียนตามลอจิก  A B 
 
 

USING   COLOUR  FLOOD 

 
            COLOUR  FLOOD   เปนเครื่องมือสําหรับเติมสีสันใหกับวัตถุตาง  ๆ  ซึ่งจะนํามาใชในการเปลี่ยนแปลง
สีใหกับวัตถุตามการเปลี่ยนแปลงของสันญานดิจิตอลตั้งแต  1 ถึง 3  ชอง 

state Digit00 Digit01 color 
1 0 0 black 
2 0 1 Flash_red 
3 1 0 green 

รูป add5 
การกําหนดคุณสมบัติ  flood  colour 



USING  SYMBOL  SET 

 
                  SYMBOL SET  ใชสําหรับการสรางภาพเคลื่อนไหว   เชน บอกการทํางานของมอเตอร     การ
ทํางานของสายพานลําเลียง   การเคลื่อนที่ของวัตถุตาง  ๆ  เปนตน 

 
รูป  add6  การกําหนดคุณสมบัติ sysbol set เพื่อแสดงทิศทางการหมุน 

 
MODIFYING  AN  EXISTING  SYMBOL 

 
        ในบางครั้งวุตถุตาง  ๆ  ที่มีอยูใน Library  ไมตรงกับความตองการของเราหรือไมเอื้อตอการสรางโครงการ
สวย  ๆ  ของเรา  อันนี้เราสามารถที่จะดัดแปลงวัตถุใหไดดังใจตองการได 
  ตัวอยาง 
             ใน library มีวาวล   แนวนอนแตไมมีวาวลแนวตั้งอยางที่เราตองการ 

                                  มีอยางนี้                                         แตเราตองการอยางนี้ 
เพราะจะนั้นเราตองทําการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
1   เลือก  PAST SYMBOL 



 
2   เลือกวาวล 

 
 

รูป  add7  การ Modify  value 
 

รูป add8  editor mode 

1 

2 

 
 
 



3   เลือกเมนู  arrange---- rotate 
 

4  save as 

    
5  new   library 

6    save  symbol  in your library 
 
 
 
 
 



รูป add9 save  symbol  in your library 
 

DEFINING  KEYBORD KEY NEME 
    ในบางครั้งเราตองการควบคุมระบบผานทาง Keybord  เชน  ตองการให  KEY END   สําหรับ SHUTDOWN  
หรือ   key home  เพื่อ  เปด  page  menu  เปนตน 

1    click    system folder   ใน  citect   explorer 
รูป add10 

 
 



 
รูป  add11  click  keybord key 

รูป add12  defind  keyname 
 

DEFINING  SYSTEM KEY COMMAND 
 

รูป  add13  click  keybord
       keycommand

 



 
 

รูป add14  แบบฟอรม keycommand 
 
 

DEVICES 
            DEVICE   เปนเครื่องมือสําหรับเก็บเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเพื่อใหผูดูแลระบบ
นํามาวิเคราะหและวางแผนการทาํงานหรอืใชบริหารจัดการในระบบการผลิตตอไป 

 



รูป add 15  device แบบตาง  ๆ 
      setting device 
      1        click  system in project  explorer  and  double  click  on device 



รูป  add16  setting  device step 1 
2   กําหนดคาในแบบฟอรม  Device 

รูป  add17  กรอกแบบฟอรเพื่อกําหนดชนดิของ Device 
      โดยที ่
                   -   name  เปนตัวบออกชื่อ device 
                   -   fotrmat  เปนรูปแบบการบันทกึขอมูล 
                   -  header  บอกรายละเอยีดของ device 
                  -  Type  บอกชนิด  device 
                  -   no file  ตัวกาํหนดจํานวน  file ที่ใชในการเก็บขอมูล จากรูป ใส –1  จะเปนการ

บันทกึตอทาย file เดิม 
 
 

ALARM 
           ในระบบควมคุมการผลิตแบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมการเตือนความไมชอบมาพา

กลที่เกิดขึน้ในระบบถือเปนสิง่สําคัญอยางมากเพราะนั่นหมายถงึความอยูรอดของเจาของโรงงาน
หรือแมแตความปลอดภัยของพนักงานเอง  ยิ่งระบบการผลิตบางอยางที่เกี่ยวของกบัการควบคุม
ความดัน    ควบคุมอุณหภมูิ  หรือ โรงผลติไฟฟาดวยพลังงานนิวเคลยี ดวยแลวการเตือนสิ่ง
ผิดปกติยิ่งมีความสาํคัญเปนอยางยิง่ 
 
     Configuring  Alarm 
 



     -  Digital  Alarm 

                       รูป add18 
 
 
 
 
 
-  Analog Alarm 

• high and  high high Alarm 
• low and low low  Alarm 
• deviation  Alarm 
• Rate of change  alarm 

 



รูปadd19  แบบฟอรม Analog Alarm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avance  Alarm 
 

รูป  add20 แบบฟอรม ADVANCE  ALARM 
 

 
Alarm  Categories 
 

 
รูป  add21  แสดงประตูเพื่อเขาไปจัดการเรื่องของ  Alarm รวมถึง  Alarm categories 



    Display  Alarm and  Alarm  Summary 
                      หลักจากที่เรากําหนด Alarm แบบตางๆ ไดแลวลําดับตอไปคือการสรางหนาจอเพื่อแสดง Alarm 
ที่เกิดขึ้นในระบบ  และ หนาจอบันทึกเรื่องราวการเกิด Alarm  ในอดีตกาล  (Summary  Page) 
 

 
รูป add22  การสรางหนา Alarm 

 
                                             รูป add22  การสรางหนา Alarm   summary 
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