ก

คํานํา
เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้ า รหัสวิชา 2104-2114
ใช้ประกอบการสอนนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. ชั้นปี ที่ 3 แผนกช่างไฟฟ้ ากําลัง เพื่อต้องการให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดีข้ ึนกว่าเดิม เอกสารประกอบการเรี ยนฉบับนี้ สาํ เร็ จลงได้
โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียงิ่ จากผูเ้ กี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่ าย ที่กรุ ณาให้ความคิดเห็น เสนอแนะ
และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องมาโดยตลอด
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายสมเจตน์
ม่วงเกษม
ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ นายจรวย
ไกรเพ็ชร ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นายเพิ่ม บดีรัฐ ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิค
กําแพงเพชร นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ ครู วทิ ยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นายบุญสื บ
โพธิ์ศรี ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ
ผศ.ธนิต
บุญใส อาจารย์ประจําภาควิชาคณะครุ ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําและตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ
คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากเอกสารเล่มนี้ผเู ้ ขียนขอมอบแด่บิดามารดาและครู อาจารย์
ทุกท่าน ด้วยความเคารพยิง่

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์
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สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

คํานํา
สารบัญ
สารบัญรู ป
สารบัญตาราง
แบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยที่ 13
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยที่ 13
กิจกรรมการเรี ยนการสอนหน่วยที่ 13
แผนผังมโนทัศน์หน่วยที่ 13
เนื้อหาหน่วยที่ 13 การแก้ไขและปรับปรุ งโปรแกรม
การถอดและประกอบ PLC
การเปลี่ยนรี เลย์ ฟิ วส์ และแบตเตอรี่ สาํ รอง
การใช้งานโปรแกรม CX-ONE
การ Simulation
การแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรม
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 13
เฉลยแบบฝึ กหัดหน่วยที่ 13
ใบงานหน่วยที่ 13
เฉลยใบงานหน่วยที่ 13
ใบประเมินผลการปฏิบตั ิงานหน่วยที่ 13
แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 13
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 13
แบบประเมินผลด้านจิตพิสยั หน่วยที่ 13
แบบประเมินผลรวมหน่วยที่ 13
ผลรวมคะแนนตลอดภาคเรี ยน
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สารบัญรู ป
รูปที่
13.1 การถอดโครงของ PLC
13.2 การถอดสายเชื่อมต่อบอร์ดของแหล่งจ่ายและและหน่วยอินพุตเอาท์พตุ
13.3 การถอด PLC ชุดบน
13.4 การถอดสายต่อ CPU และ หน่วยอินพุตเอาท์พตุ
13.5 PLC ที่ประกอบเรี ยบร้อยแล้ว
13.6 การพิจารณาบอร์ดอินพุตและเอาท์พตุ
13.7 การบัดกรี รีเลย์ออกจากบอร์ด
13.8 การเปลี่ยนรี เลย์
13.9 การตรวจสอบความเรี ยบร้อยของการบัดกรี
13.10 การตรวจสอบฟิ วส์
13.11 การเปลี่ยนฟิ วส์
13.12 การเปิ ดฝาครอบแบตเตอร์รี่สาํ รอง
13.13 การแบตเตอร์รี่สาํ รองออก
13.14 การบัดกรี สายกับแบตเตอร์รี่
13.15 การต่อสายไฟของแบตเตอรี่ สาํ รองเข้ากับ PLC
13.16 การเปิ ดโปรแกรม CX-ONE
13.17 การตั้งค่าใช้งาน
13.18 หน้าต่าง Change PLC
13.19 หน้าต่าง Change PLC
13.20 การกําหนดพอร์ตสื่ อสาร
13.21 การกําหนดพอร์ตสื่ อสาร
13.22 ลักษณะของโปรแกรม
13.23 โปรแกรมตัวอย่าง 1
13.24 การเขียนสัญลักษณ์หน้าสัมผัสปกติเปิ ด
13.25 การเขียนสัญลักษณ์หน้าสัมผัสแบบขนาน
13.26 การเขียนสัญลักษณ์หน้าสัมผัสปิ ด
13.27 การเขียนสัญลักษณ์เอาท์พตุ
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13.28 การเขียนคําสัง่ จบโปรแกรม
13.29 การเขียนคําสัง่ จบโปรแกรม
13.30 การเขียนคําสัง่ จบโปรแกรม
13.31 การเลือกคุณสมบัติขณะดาวน์โหลดโปรแกรม
13.32 การดาวน์โหลดโปรแกรม
13.33 การเปลี่ยนโหมดขณะดาวน์โหลดโปรแกรม
13.34 การการดาวน์โหลดเสร็ จสมบูรณ์
13.35 การเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติ
13.36 การทดสอบการทํางานของโปรแกรม
13.37 โปรแกรมตัวอย่าง 2
13.38 การเขียนโปรแกรม
13.39 การใช้สญ
ั ลักษณ์เส้นแนวตั้งและแนวนอน
13.40 การเขียนตัวตั้งเวลา
13.41 การเขียนโปรแกรมใน Network ใหม่
13.42 การป้ อนค่าของตัวตั้งเวลา
13.43 การกําหนดค่า Simulation
13.44 การตรวจสอบ Simulation
13.45 โปรแกรมตัวอย่าง
13.46 ดาวน์โหลดโปรแกรม
13.47 การทดสอบการทํางานของโปรแกรม
13.48 ตัวอย่างการใช้คาํ สัง่ FAL(06)
13.49 การใช้คาํ สัง่ Error Log
13.50 ตัวอย่างการใช้คาํ สัง่ FALS(07)
13.51 ตัวอย่างการใช้คาํ สัง่ FALS(07)
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