ประมวลคำอธิบายศัพทโรงงานอัตโนมัติ
FA用語解説集

ภาษาไทย
タイ語

เรามีคำมากกวา 740 คำที่เกี่ยวกับ โรงงานอัตโนมัติ
FA に関連する用語 740 語以上について収録しております。

ขอควรระวัง
注意事項

ประโยคหรือคำแปลของศัพทอาจแตกตางไปตามโครงสรางประโยคหรือสถานการณ
กรุณาใชอยางระมัดระวัง
โดยถือวาประโยคหรือคำในประมวลศัพทนี้เปนเพียงเอกสารอางอิง

文章構成や状況により、文章や単語の翻訳が異なる可能性があります。本用語集に収録してい
る文章や単語は参考用とし、ご活用の際はご注意ください。

ประมวลคําอธิบายศัพทโรงงานอัตโนมัติ

(FA用語解説集)

คําศัพท
Account (บัญชี)

A
| Action (การทํางาน)
C

คําอธิบาย
แสดงสิทธิ์หรือรหัสที่จําเปนตอการเขาใชโมดูล MES อินเตอรเฟซหรือคอมพิวเตอรสําหรับเซิรฟเวอร MES
หนวยในการประมวลผล 1 งานของโมดูลอินเตอรเฟซ MES ประกอบดวย "การทําการสื่อสาร"
สําหรับการสื่อสารกับฐานขอมูลและ "การทําการคํานวณ" สําหรับคํานวณคาขององคประกอบของแท็ก
"การทําการสื่อสาร" เปนหนวยการประมวลผลที่สงคําสั่ง SQL ขอความหนึ่ง (เลือก ปรับปรุง แทรก เลือกหลายตัว
ลบ)
สวน "การทําการคํานวณ" นั้นเปนหนวยการประมวลผลที่ดําเนินการคํานวณแบบทวินามไดมากสุดถึง 20 หนวย

ADSL (Asymmetric Digital sub Scriber Line - เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงที่ใชบนสายโทรศัพทที่เปนสายทองแดง
สายผูเชาดิจิตอลแบบ อสมมาตร)
Annunciator (ปายแจงเลขหมาย)

●รีเลยภายในที่มีประโยชนตอการใชโปรแกรมในการตรวจสอบความผิดปกติและความลมเหลว
●หมายเลขความลมเหลวใน MELSEC แสดงโดยรีเลย F
●จุดที่แตกตางจากรีเลยอื่นๆ คือ เมื่อรีเลย F อยูในสถานะ ON หมายเลขนี้จะถูกเก็บไวในรีจิสเตอรพิเศษ
นอกจากนี้ การรีเซ็ตจะดําเนินการตามคําสั่งรีเซ็ต RST

ASP (Application Service Provider -

ผูประกอบการคาที่ใหบริการแอพพลิเคชันบนอินเทอรเน็ตสําหรับใชโดยลูกขาย

ผูใหบริการแอพพลิเคชัน)
BASIC

●BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code –
รหัสคําสั่งเชิงสัญลักษณอเนกประสงคสําหรับผูเริ่มตน)
●ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นในสหรัฐอเมริกา
●มีคุณสมบัติเดนคือ เขาใจงาย ซึ่งเห็นไดจากมีการใชงานอยางกวางขวางบนคอมพิวเตอร
และทําใหสามารถแทรกแซงการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรได
●ดวยเหตุผลเพียงเทานี้ ก็ทําใหภาษานี้ขยายตัวอยางมาก และมีหลายแบบ (〇-BASIC เปนภาษาถิ่น)

BOM (Bill Of Materials - บัญชีรายการวัสดุ)

หมายถึง รายการชิ้นสวน รายการสวนประกอบของชิ้นสวน หรือรายการสวนขยายของชิ้นสวน BOM
ชวยในการจัดการชิ้นสวนทั้งหมด (ซึ่งจะเขาใจงายขึ้นถารวมถึงผลิตภัณฑดวย)
ที่ใชภายในบริษัทใหอยูในฐานขอมูลเดียว และไมไดอยูในขอบเขตของระบบการจัดการการผลิต

BPR (Business Process Reengineering การรื้อปรับระบบกระบวนการธุรกิจ)

การตั้งคาเปาหมาย (ยอดขาย การไดกําไร เปนตน) ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมขององคกร
รวมทั้งการวิเคราะหและการทําใหมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งในดานเนื้อหาทางธุรกิจ แผนผังทางธุรกิจ
และโครงสรางขององคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น

bps (Bits Per Second - บิทตอวินาที)

หนวยของอัตราการถายโอนขอมูลบนสายสื่อสาร เปนตน 1 bps คือ 1 บิทตอวินาที หมายถึง
สามารถถายโอนขอมูลได 1 บิทในเวลา 1 วินาที

BTO (Built To Order - การผลิตตามคําสั่งซื้อ)

หมายถึงวิธีการผลิตชิ้นงานตามคําสั่งซื้อที่ไดรับระบบของการประกอบ การผลิต
และการขายที่ขึ้นกับการสั่งซื้อจากลูกคา ระบบของการผลิตและการขายคอมพิวเตอรสวนบุคคล
"การผลิตตามคําสั่งซื้อ (Built To Order)" นั้นหมายถึง "การผลิต (Built - การสราง) หลังจากไดรับคําสั่งซื้อ
(Order)"

CAD/CAM

●CAD (Computer Aided Design – คอมพิวเตอรชวยออกแบบ)
เปนระบบที่ชวยในการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอร
●CAM (Computer Aided Manufacturing – คอมพิวเตอรชวยการผลิต)
เปนระบบชวยในการผลิตโดยใชคอมพิวเตอร และอาจมองวาเปนสวนขยายของ CAD ก็ได กลาวคือ ในระบบ
CAM ขอมูลรูปรางที่สรางบนระบบ CAD จะใชเปนขอมูลเขาและขอมูลเตรียมการผลิตโดยรวม อยางเชน
การสรางโปรแกรมบนคอมพิวเตอรสําหรับ CNC เพื่องานกัด (Machining)
●คอมพิวเตอรที่ใชในระบบ CAM
มีตั้งแตเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลธรรมดาไปจนถึงเวิรคสเตชันสําหรับงานวิศวกรรม
●ขอมูลใน CAD: นอกจากภาพเขียนแบบการผลิต รายการชิ้นสวนตางๆ การประเมินราคา
และภาพเขียนแบบที่ไดรับการอนุมัติ เปนตน แลวยังสามารถสรางโปรแกรมควบคุมลําดับการทํางานไดอีกดวย
●ขอมูลใน CAM: นอกจากขอมูลใน CAD แลวยังมีการทําใบสั่งซื้อชิ้นสวน กําหนดการของกระบวนการผลิต
ใบสั่งงาน ขอมูลจําเพาะสําหรับการทดสอบ แบบฟอรมการจัดซื้อบรรจุภัณฑ และแบบฟอรมการจัดสง เปนตน

CAE (Computer Aided Engineering –
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม)

CCW (Counter Clock Wise - ทวนเข็มนาฬิกา)

ระบบคอมพิวเตอรสําหรับชวยในกระบวนการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในความเปนจริง
คํานี้รวมถึงระบบชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ
ระบบวิเคราะหที่นําโมเดลผลิตภัณฑที่ออกแบบแลวมาใชคํานวณคุณสมบัติตางๆ เชน
ความแข็งแรงและการทนความรอน
รวมทั้งระบบจําลองสําหรับตรวจสอบฟงกชันการทํางานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
การหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในมอเตอร ใหดูจากดานปลายของเพลา ใหดูคําอธิบาย “CW” ดวย
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คําศัพท
CIM (Computer Integrated Manufacturing -

C การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร )
|
D CMOS

คําอธิบาย
ระบบนี้ใชเครือขายคอมพิวเตอรและฐานขอมูลในการควบคุมและบริหารจัดการขอมูลที่เกี่ยวกับการผลิตทั้งหมด
ในลักษณะเบ็ดเสร็จ เพื่อใหกิจกรรมตางๆ ในการผลิตมีประสิทธิภาพที่สุด
●Complementary Metal Oxide Semiconductor transistor (ทรานซิสเตอรซีมอส) (CMOS)
●องคประกอบดิจิตอลลอจิก
●องคประกอบเหลานี้จะเชื่อมตอกันบนตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดเชนเดียวกับองคประกอบ TTL
●คุณสมบัติเดนคือ มีขนาดเล็ก ใชพลังงานต่ํา ชวงแรงดันไฟฟาทํางานกวาง และชวงอุณหภูมิทํางานกวาง
●มีขอควรระวังในการจับเชนเดียวกับ TTL

CMV (COMPUTER MV)

ตัวยอของ COMPUTER MV โหมดการควบคุมโหมดหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนแปลง MV จากคอมพิวเตอรที่เปนโฮสต

CPC (Collaborative Product Commerce -

หมายถึงการใชระบบ อยางเชน ERP, SCM และ CRM

การพาณิชยผลิตภัณฑเชิงความรวมมือ)

ในความรวมมือที่มุงเนนไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท และการรักษาโครงสรางพื้นฐานของ e-commerce
ระดับบริษัทสําหรับบริษัทที่ใชอินเทอรเน็ตทั้งนี้เพื่อทําลายอุปสรรคระหวางองคกรธุรกิจกับระบบธุรกิจ
และเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมซึ่งคูคาที่สําคัญ ซัพพลายเออร ลูกคา และฝายที่ดูแลการผลิตภายในบริษัท
สามารถทํางานในกระบวนการธุรกิจพื้นฐานไดตลอดทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ

CP-M/86

●Control Program for Microprocessors (โปรแกรมควบคุมสําหรับไมโครโปรเซสเซอร) หรือ Control
Program and Monitor (โปรแกรมควบคุมและตรวจสอบ) (CPM 86)
●ระบบปฏิบต
ั ิการ (OS) ที่ใชสั่งงานไมโครโปรเซสเซอร 16 บิท รุน 8086
●ลิขสิทธิ์เปนของบริษัท Digital Research (สหรัฐอเมริกา)
●เปน OS แบบงานเดียว และไมรองรับระบบไดเร็กทอรีหลายระดับ

CRC

●Cyclic Redundancy Check (ระบบการเขารหัสแบบวน หรือ การตรวจสอบดวยสวนซ้ําซอนแบบวน)
●วิธีการตรวจหาขอผิดพลาดในเวลาที่สงขอมูลวิธีหนึ่ง ในวิธีการนี้จะมีการเพิ่มกระบวนการพิเศษใหกับขอมูล
เพื่อสรางขอมูลสําหรับตรวจหาขอผิดพลาด
แลวจึงสงขอมูลที่ไดเพิ่มขอมูลสําหรับตรวจหาขอผิดพลาดนี้แลวออกไป
●ทางฝายรับก็จะมีการดําเนินการกระบวนการพิเศษแบบเดียวกับฝายสง
เพื่อตรวจหาขอผิดพลาดโดยตรวจดูวาไดรับขอมูลเดียวกันหรือไม
●ระบบการตรวจสอบดวยวิธีน้ไ
ี มไดเพิ่มขอมูลสําหรับตรวจหาขอผิดพลาดใหกับอักขระแตละตัว
และเนื่องจากการตรวจหาขอผิดพลาดกระทําในหนวยของขอมูล ปริมาณขอมูลจึงนอยลง
ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพการตรวจหาขอผิดพลาดสูงขึ้น

CRM (Customer Relationship Management - เครื่องมือสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและการรักษาลูกคาไวได
โดยการจัดการขอมูลที่เกี่ยวกับลูกคาทั้งหมดจากสวนกลาง
การบริหารลูกคาสัมพันธ)
และสรางกลยุทธการตลาดที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติสําหรับลูกคาแตละกลุม

CRP (Capacity Requirements Planning การวางแผนความตองการกําลังการผลิต)

เปนการวางแผนกําลังการผลิตระยะสั้นกอนที่จะเขาสูการผลิต
ใชสําหรับการสืบหาและจัดหาใหไดตามความตองการกําลังการผลิตที่จําเปนจริงๆ
สําหรับการดําเนินการตามลําดับความสําคัญของรายการตางๆ ที่ไดวางแผนไว
การสั่งผลิตเทาที่จําเปนไดจากการวางแผนความตองการวัสดุ จะวางซอนกันอยูในศูนยการทํางานแตละศูนย
แลวประเมินวาสามารถทําการผลิตไดหรือไม จากนั้นจัดใหมตามผลการประเมินนี้
เสร็จแลวจึงออกคําสั่งการผลิตขั้นสุดทาย

CSV (Comma Separated Values คาที่คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค)
CSV (Computer Set Value -

ยอมาจาก Comma Separated Values (คาที่คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค)
ตัวยอสําหรับแฟมขอความที่อยูในรูปแบบที่ขอมูลถูกจัดเรียงและแยกจากกันดวยเครื่องหมายจุลภาคและ
เครื่องหมายคําพูด

คาที่ตั้งของคอมพิวเตอร)

ตัวยอสําหรับ COMPUTER SV โหมดการควบคุมโหมดหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนแปลง SV
จากคอมพิวเตอรที่เปนโฮสต

CTO (Configure to Order -

การประกอบผลิตภัณฑหลังจากที่คําสั่งซื้อจากลูกคาเสร็จสมบูรณ

กําหนดคาตามคําสั่งซื้อ)
CW (Clock Wise - ตามเข็มนาฬิกา)

การหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา การหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเมื่อดูจากดานปลายของเพลามอเตอร

dB

●เดซิเบล
●หนวยที่แสดงถึงการลดทอนของพลังงานdBm เปนหนวยสําหรับแสดงปริมาณของพลังงานแสง
●โปรดดู "การสูญเสียในการสงผาน" dBm/กม. แสดงถึงการลดทอนของเคเบิลใยแกวนําแสง ตอ 1 กิโลเมตร

DB (database - ฐานขอมูล)

แหลงเก็บขอมูลที่ใชรวมกันระหวางโปรแกรมการใชงานหลายโปรแกรมหรือผูใชหลายคน
คํานิยามนี้ยังอาจรวมถึงระบบการจัดการขอมูลดวย
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คําศัพท
DBMS (DataBase Management System -

D ระบบการจัดการฐานขอมูล)
|
E

คําอธิบาย
ซอฟตแวร DBMS เปนระบบการจัดการฐานขอมูล จะทําหนาที่จัดการฐานขอมูลในลักษณะเปนขอมูลที่ใชรวมกัน
และตอบสนองตอคําขอเขาถึงขอมูล รูปแบบขอมูลและขั้นตอนการใชไดรับการกําหนดใหเปนมาตรฐานเพื่อให
ขอมูลเปนอิสระไมผูกกับโปรแกรมการใชงานโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง นอกจากนี้ ผลิตภาพและสมรรถนะของ
โปรแกรมการใชงานรวมทั้งประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรยังสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดดวยการปลอยให
หนาที่การจัดการขอมูลขึ้นกับซอฟตแวรเฉพาะ DBMS
สามารถแบงไดเปนหลายประเภทตามระบบที่ใชแสดงขอมูลที่จัดการแลว (โมเดลขอมูล)
ประเภทที่ไดรับความนิยมที่สุดในปจจุบันนี้คือ ระบบความสัมพันธ (RDBMS) ของ Oracle
ที่พัฒนาโดยบริษัท Oracle และ Access ที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ซึ่งใชบนระบบขนาดใหญและขนาดเล็ก
ตามลําดับ และแตละบริษัทก็ครอบคลุมตลาดของตนมากกวาครึ่ง

DBR (ระบบควบคุมการผลิตแบบ Drum Buffer
Rope)

วิธีการที่ใชในการวางแผนกําหนดการผลิตเมื่อนํา TOC มาใชในการจัดตารางเวลาของโรงงานที่ทําหนาที่ผลิต
การควบคุมการผลิตดวยวิธีนี้จะทําใหทราบจุดที่สรางปญหาคอขวดในระบบการผลิต
สามารถปอนวัตถุดิบใหสอดคลองกับกําลังผลิต ณ จุดที่มีปญหาคอขวดได
และสินคาที่อยูระหวางการผลิตที่สามารถดูดซับองคประกอบที่ทําใหเกิดการผันผวน (เครื่องจักรขัดของ
การหยุดทํางานชั่วขณะ เปนตน) ที่เกิดขึ้นที่ดานการผลิตจะไดรับการจัดวางตําแหนงตามหลักกลยุทธผลที่ไดคือ
สินคาคงคลังจะลดลงอยางมาก กําหนดเสนตายจะสั้นลง ผลตอบแทนจากการลงทุนจะดีขึ้น
และไดกําหนดการผลิตที่เชื่อถือได

DCS (Distributed Control System -

ระบบควบคุมดิจิตอลแบบกระจายโดยใชไมโครคอมพิวเตอร

ระบบการควบคุมแบบกระจาย)
DDC (digital display controller -

การควบคุมที่มีตัวควบคุมการแสดงผลแบบดิจิตอล

ตัวควบคุมการแสดงผลแบบดิจิตอล)
Default

คาทีตั้งโดยประกอบไวลวงหนา ใชงานเมื่อผูใชไมควบคุมหรือตั้งคาอะไรเกือบจะมีความหมายเดียวกับ
"การเริ่มตน" หรือ "ตั้งคาเริ่มตน" เปนตน

DMU (Digital Mock-Up - แบบจําลองดิจิตอล)

หมายถึงการสรางแบบจําลองดวยระบบดิจิตอลซอฟตแวรสรางแบบจําลองเพื่อการเปรียบเทียบและดูลักษณะ
รูปรางภายนอก การกําหนดโครงสรางภายใน เปนตน ของผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม CAD
หรือโมเดลสามมิติที่สรางขึ้นโดยใชซอฟตแวรประเภทนี้
หรอโมเดลสามมตทสรางขนโดยใชซอฟตแวรประเภทน

DNS (Domain Name System -

DNS เปนตัวยอของ Domain Name System (ระบบการตั้งชื่อโดเมน)
ระบบนี้จะแปลง IP แอดเดรสเปนชื่อโดเมนที่ผูใชสามารถจดจําและจัดการไดงาย

ระบบการตั้งชื่อโดเมน)
DRAM

●Dynamic Random Access Memory (หนวยความจําเขาถึงโดยสุมแบบพลวัต) (DRAM)
●หนวยความจํา RAM ประเภทหนึ่ง ราคาถูก มีขนาดเล็ก แตมีกระแสยึด (holding current) มาก
ตรงขามกับ SRAM

DV (Deviation - ความคลาดเคลื่อน)

ความคลาดเคลื่อนเปนผลตางระหวางคาที่ตั้งไว (SV) กับตัวแปรของกระบวนการ (PV)

DWH (Data WareHouse - คลังขอมูล)

ระบบที่จะวิเคราะหความสัมพันธระหวางแตละรายการจากบรรดาขอมูลทางธุรกิจจํานวนมากที่สะสมตามเวลา
กอนหลังระบบคลังขอมูลนี้ระบุความสัมพันธระหวางแตละองคประกอบที่ไมสามารถบอกไดอยางชัดเจนในระบบ
การรวบรวมอยางงายโดยทั่วไป

DXF (Data eXchange Format รูปแบบการแลกเปลี่ยนขอมูล)
EBCDIC

รูปแบบไฟลที่ใชในซอฟตแวร CAD "AutoCAD" ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Autodesk รูปแบบไฟลนี้กลายเปนรูปแบบ
ไฟลมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยพฤตินัยสําหรับการเก็บขอมูลเวกเตอรสองมิติและสามมิติ
●Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)
●รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเขารหัสฐานสองแบบขยาย
●รูปแบบการเขารหัสรูปแบบหนึ่งสําหรับคอมพิวเตอรเพื่อแสดงตัวเลข ตัวอักษร อักขระพิเศษ และขอมูลอื่นๆ
ดวย 8 บิท
●ในรหัส BCD แตละหลักของเลขฐานสิบจะแสดงดวย 4 บิท สวนในรหัส EBCDIC จะมีการเพิ่มเขาไปอีก
4 บิทเปน 8 บิท ซึ่งจะทําใหสามารถแทนอักขระที่แตกตางกันได 256 ตัว

EC (Electronic Commerce การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส)
EDI (Electric Data Interchange การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส)

หมายถึง การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรูปแบบการทําธุรกรรมที่มีการใชเครือขาย อยางเชนอินเทอรเน็ต
ในการดําเนินการตางๆ เชน การทําขอตกลง และการชําระเงิน
หมายถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสการทําธุรกรรมระหวางบริษัททางอิเล็กทรอนิกส อยางเชน
ขอมูลการสั่งซื้อ
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คําศัพท
E
|
F

EEP-ROM

คําอธิบาย
●Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
(หนวยความจําอานอยางเดียวชนิดโปรแกรมและลบไดดวยกระแสไฟฟา) (EEP-ROM, E2ROM)
●หนวยความจําแบบอานอยางเดียวชนิดหนึ่ง
●สามารถเขียนขอมูลไดโดยการใสแรงดันไฟฟา
●แมในกรณีไฟดับ หนวยความจําจะไมสูญหาย
●รูปรางภายนอกนั้นเหมือนกับ IC-RAM

EL

●Electroluminescence - อิเล็กโทรลูมิเนสเซนซ
●อุปกรณแสดงผลอยางหนึ่ง
●มีความสวางนอยเหมือนกับจอแอลซีดี (LCD) ทําใหสายตาลานอยกวา

EMC

●Electromagnetic Compatibility
●ความเขากันไดในทางแมเหล็กไฟฟา
●เทคโนโลยีสําหรับลดความไวของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตอสัญญาณรบกวนใหเหลือนอยที่สุด

EMI

●Electromagnetic Interference
●การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา
●สัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไปรบกวนอุปกรณอื่น
ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดมักไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน และบางครั้งก็ปลอยสัญญาณรบกวนดวย
●ในประเทศญี่ปุนมีคณะกรรมการรางกฎระเบียบเพื่อควบคุมสัญญาณรบกวนโดยสมัครใจ ชื่อวา
คณะกรรมการควบคุมโดยสมัครใจเพื่อควบคุมสัญญาณรบกวนจากอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ (Voluntary
Control Council for Interference by Information Technology Equipment - VCCI)
●ผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย VCCI เปนผลิตภัณฑที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยสมัครใจนี้
●ประเภทที่ 1 สําหรับพื้นที่สําหรับการพาณิชยและอุตสาหกรรม ประเภทที่ 2 สําหรับพื้นที่สําหรับที่อยูอาศัย

EP-ROM

●Erasable Programmable Read Only Memory (หนวยความจําอานอยางเดียวชนิดโปรแกรมและลบได)
(EP-ROM)
●หนวยความจําอานอยางเดียวชนิดหนึ่ง
●การเขียนขอมูลลงในหนวยความจําจะกระทําในการดําเนินการคราวเดียว
●หนวยความจําชนิดนี้สามารถเขียนขอมลลงไปได
อีกหลังจากที่ไดลบเนื้อหาทั้งหมดโดยการฉายรังสี UV แลว
แลว
●หนวยความจาชนดนสามารถเขยนขอมู
ลลงไปไดอกหลงจากทไดลบเนอหาทงหมดโดยการฉายรงส
(สามารถนํากลับมาใชใหมได)
●ที่พื้นผิวดานบนมีชองสําหรับใหรังสี UV ฉายลงมาได และตองปดเทปบนชองนี้ไวเสมอเพื่อปองกันการถูกลบ
●ขอมูลในหนวยความจําจะไมสูญหายแมในกรณีที่ไฟดับ

ERP (Enterprise Resource Planning การวางแผนทรัพยากรองคกร)

หมายถึงการวางแผนทรัพยากรองคกร/การวางแผนการจัดการทรัพยากรแนวคิดและวิธีการในการจัดการองคกร
ทั้งองคกรในลักษณะบูรณาการโดยมีจุดยืนคือ
การใชทรัพยากรขององคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจใหดีขึ้น

F.H、F-HALF

●ครึ่งแรก
●แสดงผล ON/OFF 32 จุดแรก บนจอ LED ของโมดูล I/O ที่มี 64 จุด

F.ROOP

●Forward Loop (ลูปที่สงขอมูลไปขางหนา)
●ลูปที่สง ขอมูลไปขางหนาใน data link

FA (Factory Automation -

การทําใหเปนอัตโนมัติในโรงงานโดยใชเทคโนโลยีการควบคุมดวยคอมพิวเตอรและรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชสําหรับการทําใหเปนอัตโนมัติดวย ในบางประเทศเรียกวา IA (Industrial Automation ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ)

ระบบโรงงานอัตโนมัติ)
FB แท็กของการควบคุมแบบ PID ขั้นสูงที่มี 2
ระดับของความเปนอิสระ

FG

FB แท็กของการควบคุมแบบ PID ขั้นสูงที่มี 2 ระดับของความเปนอิสระ (M_2PIDH_) เปน FB
แท็กขั้นสูงที่ไดจากการเพิ่มฟงกชัน อยางเชน การชดเชย MV, การชดเชย PV, การแกไขอุณหภูมิ/ความดัน,
การหยุดแท็ก, การติดตาม PV, การตั้งคา MV ลวงหนา, ตัวจํากัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของ MV และตอตรงกับ
FB แท็กของการควบคุมแบบ PID ที่มี 2 ระดับของความเปนอิสระ
(M_2PID) FB แท็กนี้สามารถใชในการควบคุมไดหลากหลาย ตั้งแตการควบคุมแบบงายจนถึงการควบคุมขั้นสูง
เชน การควบคุมแบบ PID ที่มีอัตราการขยายที่แปรผันได การดําเนินการชดเชย การดําเนินการแกไข
และการควบคุมแบบปอนไปขางหนา (feedforward)
●Frame Ground (ขั้วตอสายดิน)
●ขั้วตอสายดินของตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได
●ขั้วตอสายดินที่มีตัวกรองสัญญาณรบกวน 5V และ 24V สําหรับ CPU โมดูล I/O หรือโมดูลอื่นๆ
●มีการเชื่อมตอกับลายวงจรชีลด (shield pattern) บนแผนวงจรพิมพดวย
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คําศัพท
F
|
I

FIFO (First In First Out - เขากอนออกกอน)

คําอธิบาย
วิธีที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและดึงขอมูลจากตําแหนงที่เก็บวิธีหนึ่ง
วิธีนี้จะทําใหสามารถดึงขอมูลออกมาในลําดับเดียวกับที่เก็บขอมูลนั้น
ขอมูลที่ถูกเก็บหลังสุดจะถูกดึงออกมาเปนลําดับสุดทาย โครงสรางขอมูลที่เรียกวา "คิว"
จะจัดการขอมูลดวยวิธีนี้

FMS

●Flexible Manufacturing System (ระบบการผลิตแบบยืดหยุน)
●ระบบที่สนับสนุนการผลิตสินคาหลายชนิด แตในปริมาณนอย
●ระบบโดยรวมจะบริหารจัดการดวยคอมพิวเตอร
และมีการนําหุนยนตอุตสาหกรรมและเครื่องมืออุตสาหกรรมอื่นมาใช
เพื่อใหการตอบสนองที่ยืดหยุนตอผลิตภัณฑและปริมาณการผลิตที่มีความผันผวนไมแนนอน
โดยไมตองทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตอสายการผลิต

FTP (File Transfer Protocol -

โปรโตคอลที่ใชในการถายโอนไฟลบนเครือขาย TCP/IP เชน อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต

โปรโตคอลการถายโอนไฟล)
GD2

โมเมนตความเฉื่อย ผลคูณระหวางผลรวมของมวล (dm) ของพื้นที่เล็กๆ แตละพื้นที่ที่ประกอบกันเปนวัตถุ
กับกําลังสองของระยะทาง (r) ของแตละพื้นที่เหลานั้น ซึ่งวัดจากเสนตรงที่กําหนดใหจากความสัมพันธ
2

2

I＝∫r dm GD ไดผลเปน 4gI โดยที่ g คือความหนาแนน

GI

●Graded index ใยแกวนําแสงประเภทหนึ่ง
●ดัชนีหักเหของแกนใยแกวมีการเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ ภายในภาคตัดขวาง การผิดเพี้ยนของขอมูลเนื่องจาก
มุมตกกระทบของแสงจึงมีนอย

GP-IB

●General Purpose Interface Bus (อินเทอรเฟซบัสอเนกประสงค)
●อินเทอรเฟซที่ใชในการทํารายการขอมูลระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่องมือและอุปกรณวัดตางๆ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา บัส IEEE-488
●สามารถเชื่อมตออุปกรณไดถึง 15 ตัว
●การถายโอนขอมูลเปนแบบสองทิศทาง การสื่อสารสองทางแบบครึ่งอัตรา (half-duplex) สงแบบขนาน 8 บิท
มีความยาวสูงสุดได 20 ม.

H、HEX

●Hexadecimal (เลขฐานสิบหก)
●แสดงระบบจํานวนโดยใชเลขฐาน 16

HTML (HyperText Markup Language -

ภาษามารกอัปภาษาหนึ่งที่ใชสําหรับการบรรยายเว็บเพจ HTML
ใชสําหรับการบรรยายเอกสารที่มีโครงสรางเชิงตรรกะ และวิธีที่เอกสารนั้นจะปรากฏบนเว็บ เปนตน
ภาษานี้ยังสามารถนํารูปภาพ เสียง วิดีโอ ไฮเปอรลิงคที่เชื่อมโยงไปเอกสารอื่น และออบเจ็กตอื่นๆ
มาฝงไวในเอกสารอีกดวยตามปกติจะใชเว็บเบราเซอรในการดูเอกสารที่บรรยายดวย HTML อยางไรก็ตาม
เนื่องจากตัวเอกสาร HTML เองเปนเอกสารประเภทขอความ จึงสามารถเปดในโปรแกรมแกไขขอความ
และอานเปนเอกสารพรอมดวยแท็กได

ภาษามารกอัปขอความหลายมิติ)

HTTP (HyperText Transfer Protocol เกณฑวิธีขนสงขอความหลายมิติ)

โปรโตคอลที่เว็บเซิรฟเวอรและไคลเอ็นต (เชน เว็บเบราเซอร) ใชในการสงและรับขอมูลสามารถสงและรับเอกสาร
HTML พรอมดวยรูปภาพ เสียง วิดีโอ และไฟลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเอกสาร ตลอดจนรูปแบบการนําเสนอ
และขอมูลอื่นๆ ได

IC

●Integrated Circuit - วงจรรวม
●วงจรที่ประกอบดวยทรานซิสเตอร ไดโอด ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ และองคประกอบอื่นๆ เพื่อทําหนาที่ตางๆ

IC ดิจิตอล

●IC ที่ใชในลอจิกการเปดและปด
●เชน CMOS และ IC อื่นๆที่ใชใน PLC

IEC

●International Electrotechnical Commission
●คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานทางไฟฟา
●หนวยงานอิสระระหวางประเทศเปนผูกําหนดมาตรฐานสากลในสาขาการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
●อยูในรูปแบบการแบงความรับผิดชอบดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ ISO
●มาตรฐานที่มีจุดมุงหมายในการสงเสริมความเขาใจระหวางประเทศและการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับปญหาและการประเมินตามมาตรฐานทั้งหมดของมาตรฐานในสาขาทางเทคนิคดานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
●IEC ไมมีอํานาจตามกฎหมาย แตทุกประเทศพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
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คําศัพท
I
|
M

IRTB

คําอธิบาย
●Industrial Real Time BASIC (ภาษาเบสิกแบบเรียลไทมสําหรับงานอุตสาหกรรม)
●ภาษาเบสิกสําหรับภาคอุตสาหกรรม
●ขยายภาษาเบสิกสําหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหมีความเหมาะสมสําหรับงานอุตสาหกรรม
เพื่อวัตถุประสงคในการทําใหเวลาประมวลผลสั้นลง
●นอกจากนี้ยังมี M-IRTB สําหรับ Mitsubishi Electric Line Master อีกดวย

ISO

●International Organization for Standardization
●องคกรระหวางประเทศวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
●เปนองคกรหนึ่งของสหประชาชาติที่มุงทําใหมาตรฐานทั่วโลกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อเนนการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ การปรับปรุงคุณภาพ และราคาที่ต่ําลง เปนตน
●ถึงแมวา ISO จะไมมีอํานาจบังคับใชตามกฎหมาย แต JIS ของญี่ปุนก็พยายามปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
●IEC ดูแลสาขาไฟฟาควบคูไปกับสาขาอิเล็กทรอนิกส

JIS

●Japanese Industrial Standards (JIS).
●มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน
●ฮารดแวรเกี่ยวกับการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้นจัดอยูในหมวดหมูมาตรฐาน JIS C
สวนสารสนเทศและซอฟตแวรจัดอยูในหมวดหมูมาตรฐาน JIS X

JOG

●การทํางานที่ยายชิ้นงานไปยังตําแหนงใดๆ ขณะที่ไดรับสัญญาณสั่งมาจากภายนอก
●การทํางานแบบ JOG
ในโมดูลการกําหนดตําแหนงนั้นทําไดโดยการเขียนพารามิเตอรและการเขียนความเร็วของ JOG
อยางไรก็ตามถาสั่ง JOG เปนเวลานานจนเกินระยะชวงความยาว (ขีดจํากัดสูงสุด/ขีดจํากัดต่ําสุด) เครื่องจะหยุด

KPPS

●Kilo-pulse per second (กิโลพัลสตอวินาที)
●จํานวนของพัลสตอ 1 วินาที
●80 Kpps หมายถึง 80,000 พัลสตอ 1 วินาที

L.H, L-HALF

●Later Half (ครึ่งหลัง)
●แสดงผล ON/OFF 32 จุดหลัง บนจอ LED ของโมดูล I/O ที่มี 64 จุด

LAN

●Local Area Network (ขายงานบริเวณเฉพาะที่)
●เครือขายขอมูลในอาคารสําหรับการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณดวยสายสงความเร็วสูงในพื้นที่แคบๆ
เชน ในอาคารหลังหนึ่งหรือในสถานที่แหงหนึ่ง
●สื่อในการสงนั้น สามารถใชสายเคเบิลใยแกวนําแสง สายแกนรวม หรือสายคูเกลียว เปนตน
●รูปแบบของการเชื่อมตอนั้น มีทั้งแบบบัสที่ตอแตละอุปกรณเขากับบัสเดียว
แบบสตารที่ใชตัวรวมชองสัญญาณเปนจุดศูนยกลางแลวตออุปกรณโดยรอบ
และแบบวงแหวนที่ตอสายสงเปนวงกลม

LED

●Light Emitting Diode
●ไดโอดเปลงแสง อธิบายงายๆ วา หลอดไฟประเภทสารกึ่งตัวนํา
●นอกจากนี้ ยังสามารถนํามาเรียงกันหลายๆ ตัวเพื่อสรางอุปกรณแสดงผลขอความไดอีกดวย

LIFO (Last In First Out - เขาหลังออกกอน)

วิธีการหนึ่งในการเก็บขอมูลและการดึงขอมูลออกมาจากที่ที่เก็บไว วิธีการที่จะดึงขอมูลที่เก็บไว
โดยดึงขอมูลที่ใหมที่สุดออกมากอนตามลําดับขอมูลที่เกาที่สุดที่ถูกเก็บไวจะถูกเรียกออกมาเปนลําดับสุดทาย
โครงสรางขอมูลที่เรียกวาสแต็กใชระบบนี้ในการจัดการกับขอมูล

LSB

●Least Significant Bit (บิทต่ําสุด)
●ตําแหนงต่ําสุดของบิท
●ตําแหนงสูงสุดของบิทเรียกวา MSB

M CODE – รหัส M (Machine Code –

ฟงกชันเสริมที่เชื่อมโยงกับการกําหนดตําแหนง ยกตัวอยางเชน การเปลี่ยนดอกสวาน การขันหรือการคลายขอรัด
การเพิ่มและลดขั้วไฟฟาในการเชื่อม และการแสดงผลแบบตางๆ เปนตน จังหวะที่รหัส M อยูในสถานะ ON มีอยู
2 โหมดคือ โหมด WITH หรือโหมด AFTER เมื่อรหัส M อยูในสถานะ ON
จะไมมีการเคลื่อนที่ไปตําแหนงตอไปสวนการยกเลิกรหัส M ตองใชโปรแกรม สําหรับผูใช
จะมีการจัดสรรหมายเลขรหัสจาก 1 ถึง 65535 (1: รัด 2: คลาย เปนตน) ใหใชไดในรหัส M
หลังจากหมายเลข 50 เปนตนไป ที่สามารถใสชื่อ (Comment) ได เราสามารถตรวจสอบรหัส M
ไดใน GX Works2 หรือใชจอแสดงผลภายนอกดูเพิ่มเติมที่หนา “โหมด AFTER” และ “โหมด WITH”

รหัสเครื่องจักร)

m sec

●มิลลิวินาที
●1/1,000 วินาที
●μs หมายถึง ไมโครวินาที (1/1,000,000 วินาที）
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คําศัพท
MAP

M

คําอธิบาย
●Manufacturing Automation Protocol (โปรโตคอลการผลิตอัตโนมัติ) (MAP)
●ขอตกลงและเงื่อนไขการดําเนินการเกี่ยวกับการใช LAN ในโรงงานอัตโนมัติ นําเสนอโดยบริษัท GM
ในสหรัฐอเมริกา
●มาตรฐานที่กําหนดวิธีการเชื่อมตอและวิธีการสงและรับอยางหนึ่ง
เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคอมพิวเตอรและ PLC เปนตน ที่มีผูผลิตและภาษาคําสั่งที่แตกตางกัน
เพื่อใหการทํางานของสายการผลิตที่ใชเครื่องจักรกลมากมายนั้นเปนไปไดอยางราบรื่น
●เนื่องจากถาหากวาผูผลิตแตละรายใชภาษาคําสั่งตามที่ตนตองการ ก็จะไมสามารถติดตอสื่อสารและเขาใจ
ซึ่งกันและกันได จึงมีการสรางมาตรฐานขึ้นมาแลวเผยแพร
เพื่อใหผูผลิตแตละบริษัทไดผลิตฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับ MAP
โดยมีความเขาใจตรงกันวัตถุประสงคคือการเชื่อมโยงเครื่องจักรกลของโรงงานโดยการถายทอดโครงการ MAP
ที่ถูกสรางขึ้นตามหลักการนี้
●เปนรูปแบบหนึ่งของ LAN ในโรงงาน แตเปนระบบที่มีความเร็วสูง
และมีความแข็งแกรงในการทนตอสัญญาณรบกวนเปนพิเศษ

Mbps

●Mega-Bit per second (เมกะบิทตอวินาที)
●หมายถึงจํานวนของ 1,000,000 บิทตอ 1 วินาที
●10 Mbps หมายถึง 10,000,000 บิทตอ 1 วินาที

MES (Manufacturing Execution System ระบบบริหารการผลิต)

หมายถึงระบบดําเนินการผลิตเปนระบบบูรณาการขอมูลการผลิตที่จัดการกับกระบวนการผลิตMES
ประกอบดวยฟงกชันที่ดําเนินการสนับสนุนและจัดการการผลิตที่หลากหลาย เชน การควบคุมกระบวนการ
การจัดการเงินสด การควบคุมคุณภาพ คําสั่งผลิต การจัดการใหเปนไปตามหมายกําหนดการ
การจัดการโลจิสติกสในโรงงาน การควบคุมอุปกรณการผลิต การควบคุมการบํารุงรักษา เปนตน
ที่ทํางานรวมกับฟงกชันการจัดการขอมูลเวลาผลิต (POP: Point of Production (จุดของการผลิต))

MRP (Material Requirements Planning การวางแผนความตองการวัตถุดิบ)

หมายถึง การวางแผนความตองการวัตถุดิบวิธีการ หรือกลไก/
ระบบในการคํานวณจํานวนของชิ้นสวนโดยรวมที่จําเปนตอการตอบสนองคําสั่งซื้อของลูกคา
โดยดําเนินการพัฒนาชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่มีการวาง
แผนการผลิตเพื่อคํานวณปริมาณโดยรวมของชิ้นสวนที่จําเปนตอการผลิต
แลวลบออกดวยปริมาณของสินคา คงคลังและสวนที่ไดสั่งซื้อไปแลว

MRP II (Manufacturing Resource Planning การวางแผนทรัพยากรการผลิต)

หมายถึง การวางแผนความตองการวัตถุดิบการวางแผนและการจัดการโดยการรวมองคประกอบทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการผลิต เชน บุคลากร อุปกรณและกองทุน เขาไปในการวางแผนความตองการวัตถุดิบ MRP อักษร
M ใน MRP นั้นหมายถึง Material (วัสดุ) แตในที่นี้ยอมาจาก Manufacturing (การผลิต) ดังนั้น
เพื่อใหเห็นความแตกตางกับ MRP ที่กลาวถึงกอนหนานี้ การวางแผนทรัพยากรการผลิตนี้จึงเรียกวา MRP II
นอกจากนี้ ยังมี ERP ซึ่งยึดแนวคิดของ MRP II นี้เปนพื้นฐานอีกดวย

MSB

●Most Significant Bit (บิทในตําแหนงสูงสุด)
●บิทในตําแหนงสูงสุด
●บิทในตําแหนงต่ําสุดเรียกวา LSB

MSP (Management Services Provider -

ผูประกอบธุรกิจที่สัญญาจะดําเนินการ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาเซิรฟเวอรและเครือขายที่บริษัทมี เปนตน

ผูใหบริการการจัดการ)

ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา ระบบอยูในสถานะที่สามารถใหบริการไดอยางเหมาะสมหรือไม
และหากคนพบขอบกพรองก็ใหดําเนินการแกไข นอกจากนี้ยังมี MSP
ซึ่งรวมการใหบริการสังเกตและติดตามโหลดของระบบ แลวแจงใหลูกคาทราบ
เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงประกอบการพิจารณาในการลงทุนเพิ่มเติม

MTBF

●Mean Time Between Failures (เวลาเฉลี่ยระหวางความลมเหลว)
●ตัวชี้วัดความนาเชื่อถือของระบบอยางหนึ่ง
●แสดงถึงเวลาเฉลี่ยระหวางความลมเหลวที่เกิดขึ้นแลวครั้งหนึ่งกับความลมเหลวที่จะเกิดขึ้นในครั้งตอไปนั่นคือ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ระบบหรืออุปกรณทาํ งานไดโดยไมเกิดความลมเหลว ยิ่งคานี้สูง ก็จะยิ่งมีความนาเชื่อถือมาก
●ตัวอยางเชน สําหรับโรงงานที่ใชอุปกรณ 15 เครื่อง แตละเครื่องมี MTBF 3 ป
มีความเปนไปไดที่อุปกรณจะลมเหลว 5 เครื่องใน 1 ป

MTO (Make to Order - การผลิตตามคําสั่งซื้อ)

MTO คือ
การจัดซื้อจัดจางและการประกอบชิ้นสวนหลังจากไดรับคําสั่งซื้อโดยไมตองมีสินคาคงคลังของผลิตภัณฑ
หรือชิ้นสวนสินคาคงคลังโดยพื้นฐานแลว
จะไมมีภาระสินคาคงคลังเลยการจัดซื้อจัดจางชิ้นสวนและการประกอบเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสงมอบ
การจัดซื้อจัดจางและระบบการจัดการระดับสูงจึงเปนสิ่งจําเปน

MTS (Make to Stock - การผลิตเพื่อเก็บเขาคลัง) MTS เปนระบบที่จะคาดการณความตองการของลูกคาแลวผลิตตามนั้นแมวาระดับความยากในการจัดการการ
ผลิตจะลดลง แตภาระตอสินคาคงคลังจะมีมาก นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่สินคาจะขายไดไมหมดอีกดวย

MV

Manipulated variable – คาปริมาณควบคุม
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คําศัพท
O
|
R

OCR

คําอธิบาย
1. Optical Character Reader (เครื่องอานอักขระดวยแสง)
・อุปกรณที่อานตัวอักษรและสัญลักษณ เปนตน แลวแปลงเปนรหัส
・สามารถอานรหัสไปรษณีย หรือเครื่องอานบารโคด เปนตน
2. Over Current Relay (รีเลยกระแสเกิน)
・ทํางานโดยการแจงเตือนเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานในปริมาณมาก

ODBC (การเชื่อมตอฐานขอมูลแบบเปด)

ยอมาจาก Open Database Connectivity (การเชื่อมตอฐานขอมูลแบบเปด)
ขอกําหนดมาตรฐานสําหรับการเขาถึงฐานขอมูล

OPC (OLE for Process Control - OLE

OPC เปนมาตรฐานแบบครบวงจรของอินเตอรเฟซการสื่อสารระหวางโปรแกรมประยุกตตามมาตรฐานสากล
ซึ่งไดรับการพัฒนาโดย OPC Foundation ในสหรัฐอเมริกา เมื่อใช OPC
การเชื่อมตออุปกรณโรงงานอัตโนมัติของโปรแกรมประยุกตในไคลเอ็นตตางๆ กับ PLC เปนตน
ก็จะสามารถเปนไปไดอยางงายดาย แมในกรณีที่ผูผลิต PLC ที่ใชสําหรับแตละอุปกรณจะแตกตางกัน
ถามีการสรางโปรแกรมประยุกตไคลเอ็นตเอาไวบนอินเตอรเฟซที่สอดคลองและถูกตองตามขอกําหนดของ OPC
แลว ก็จะสามารถนํามาใชใหมไดโดยแทบไมตองมีการดัดแปลงใดๆ

สําหรับการควบคุมกระบวนการ)

Oracle

ผูผลิตซอฟตแวรฐานขอมูลรายใหญที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังเปนชื่อของระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทอีกดวยมีสัดสวนในตลาดทั่วโลกสูงมาก ใชกับระบบปฏิบัติการตางๆ ของ UNIX
และ Windows

OSI

●Open System Interconnection (การเชื่อมตอระหวางระบบเปด)
●แนวคิดในการรวมใชภาษาคําสั่งตามความตองการของผูผลิตแตละบริษัทใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยการเลือกขอกําหนดการสื่อสารทั่วไปที่จะเชื่อมตอคอมพิวเตอร PLC และหุนยนต เปนตน
●MAP เปนวิธีการหนึ่งตามแนวคิดนี้

PDM (Product Data Management การจัดการขอมูลผลิตภัณฑ)

หมายถึง การจัดการขอมูลผลิตภัณฑระบบสารสนเทศที่จัดการขอมูลที่ซับซอนและมีขนาดใหญแบบรวมศูนย
ตั้งแตการวางแผนการผลิต การพัฒนาและการออกแบบ การผลิต การขาย ไปจนถึงการบํารุงรักษา โดยมุงเปา
ไปที่การพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและยนระยะเวลา

PLM (Product Lifecycle Management การจัดการวงจรผลิตภัณฑ)

เทคนิคในการจัดการที่ครอบคลม
้งหมดในชวงชีวิตผลิตภัณฑ"
เทคนคในการจดการทครอบคลุ
ม "กระบวนการทั
กระบวนการทงหมดในชวงชวตผลตภณฑ
ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบ การจัดซื้อจัดจาง การผลิต การขาย
การบริการลูกคา ไปจนถึงการกําจัด เมื่อเทียบกับ PDM จุดที่ PLM เนนนั้นคือแนวคิดที่วา
ขอมูลของผลิตภัณฑและชิ้นสวนตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑตองไดรับการเก็บรักษาเอาไว PDM และ PLM
นั้นเหมือนกันแทบทุกอยาง เพียงแตจะไมมีการออกนอกขอบเขตของการโฆษณาผลิตภัณฑ

POP

●Point of Production – จุดของการผลิต (การจัดการขอมูลเวลาในการผลิต）
●วิธีการในการทําความเขาใจขอมูลการผลิตในเวลาที่เหมาะสม ในจุดเวลาในกระบวนการผลิตโดยการใชแผน
ID หรือเครื่องอานบารโคด เปนตน เพื่อประสานการไหลของวัตถุกบ
ั ขอมูล
●ขอมูลที่ไดรับจะถูกนํามาใชในจุดตางๆ เชน ความคืบหนาของกระบวนการของการจัดการการผลิต
และการจัดการสินคาคงคลัง เปนตน

POP กอน SMTP

เปนรูปแบบหนึ่งของการตรวจสอบที่ระบุ เมื่อสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เปนวิธีการขออนุญาตใชเซิรฟเวอร SMTP โดยการเขาถึงเซิรฟเวอร POP3 ที่กําหนดไวลวงหนา
กอนที่จะทําการสง

PPS

●Pulse Per Second (พัลสตอวินาที จํานวนของพัลสตอ 1 วินาที)
●kpps เทากับ 1,000 พัลส/วินาที (พัน pps)
●Mpps เทากับ 1,000,000 พัลส/วินาที (ลาน pps)

PTP

●Point To Point Control (การควบคุมแบบจุดตอจุด)
●การควบคุมตําแหนงที่ระบุจุดไวหลายจุดบนเสนทางของการกําหนดตําแหนง

PV

Process variable – คาที่วัดได

R/3

แพ็คเกจ ERP ของบริษัท SAP ประเทศเยอรมันผลิตภัณฑระดับบุกเบิกในสายงานนี้ ใชในบริษัทใหญกวา
10,000 บริษัททั่วโลก และภาคภูมิใจกับสวนแบงตลาดที่ใหญที่สุดในโลกโครงสรางของ R/3
นั้นเปนระบบไคลเอนตเซิรฟเวอรสามชั้น ประกอบดวยฐานขอมูล โปรแกรมประยุกต การนําเสนอ (ไคลเอนต)
แตละชั้นจะมีคุณสมบัติเปด ไมขึ้นอยูกับฮารดแวรหรือระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้
ยังประกอบดวยอินเตอรเฟซการเขียนโปรแกรมที่เรียกวา BAPI (API ธุรกิจ)
ซึ่งทําใหสามารถเพิ่มฟงกชันสวนขยายไดอยางมีความยืดหยุน
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คําศัพท
R
|
S

คําอธิบาย

RAM

●Random Access Memory – หนวยความจําที่เขาถึงโดยสุม
●หนวยความจําที่สามารถอานและเขียนไดตลอดเวลา
●แยกไดเปน DRAM หรือ SRAM เปนตน

RAM มาตรฐาน

เปนหนวยความจําที่ถูกสรางขึ้นในหนวย CPU
เปนหนวยความจําสําหรับการจัดเก็บไฟลรีจิสเตอรของไฟล อุปกรณในระบบ ไฟลการติดตามกลุมตัวอยาง
และประวัติความผิดพลาด

RAS

ยอมาจาก Reliability (ความเชื่อถือได) Availability (รองรับการทํางานไดอยางตอเนื่อง) และ Serviceability
(ใหบริการไดตลอดเวลา)
เปนการแสดงถึงความพรอมใชงานของระบบอัตโนมัติ

RFP (Request For Proposal -

หมายถึง เอกสารเชิญชวนยื่นขอเสนอ
เอกสารที่อธิบายภาพรวมและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจางของระบบที่จะนํามาใช
ที่ผูใชยื่นตอผูขายที่ประสงคจะสงมอบสินคาในการติดตั้งระบบสารสนเทศ

เอกสารเชิญชวนยื่นขอเสนอ)
RGB

●ขั้วสัญญาณสีสําหรับจอ CRT
●สัญญาณแมสีสามสี ไดแก R สีแดง (Red) G สีเขียว (Green) และ B สีน้ําเงิน (Blue) สีตางๆ
จะถูกสังเคราะหโดยใชแมสีสามสีเหลานี้

RGB ดิจิตอล

●รูปแบบสัญญาณวิดีโอแบบหนึ่งที่แสดงโดยการเปด/ปดสัญญาณแม 3 สีคือ สีแดง (R) สีเขียว (G) และสีน้ําเงิน (B)
●ในแบบดิจิตอล สามารถแสดงสัญญาณในแบบ L(ow) และ H(igh) จึงแสดงโดยสังเคราะหได 8 สีจากแมสี 3 สีนั้น
●สีเพิ่มขึ้นกวานี้โดยใชเทคนิคที่เรียกวาการเรียงเม็ดสี

RGB อะนาล็อก

●ระบบสัญญาณวิดีโอชนิดหนึ่ง ซึ่งแสดงการเปด/ปดของสัญญาณแมมส
ี ามสีหลัก ไดแก สัญญาณสีแดง (R)
สีเขียว (G) และสีน้ําเงิน (B) ในรูปแบบของขอมูลความสวาง
●เนื่องจากชนิดอะนาล็อกนั้นสามารถแสดงความสวางของสีบนพื้นฐานของแมสีสามสีหลัก
จึงสามารถแสดงผลหลายสีไดมากกวา 16 สี

ROM

(หนวยความจําอานอยางเดียว) (ROM)
●Read Only Memory (หนวยความจาอานอยางเดยว)
●หนวยความจําอานอยางเดียวแยกไดเปน EP-ROM หรือ EEP-ROM เปนตน

ROM มาตรฐาน

เปนหนวยความจําที่ถูกสรางขึ้นในหนวย CPU
เปนหนวยความจําสําหรับการจัดเก็บหมายเหตุของอุปกรณหรือขอมูลผูใชเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน

RS-485

●มาตรฐานอินเตอรเฟซของการสงขอมูลแบบซีเรียลอยางหนึ่ง
●สามารถเชื่อมตอไดรเวอรและรีซีฟเวอรไดมากที่สุดถึง 32 ตัว
●ระยะการสงสูงสุดอยูที่ 1200 ม. แตจะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการสง (10 Mbps:12 ม., 1 Mbps:120 ม.,
100 Kbps:1200 ม.)
●มีความตานทานสัญญาณรบกวนสูงและสามารถสงไดดวยความเร็วสูงกวา เมื่อเทียบกับ RS-232C

SAP

ผูผลิตซอฟตแวรซึ่งเปนผูนําตลาด ERP และยังหมายถึงผูจําหนายโปรแกรมประยุกตที่ใหบริการที่หลากหลาย
โดยมีซอฟตแวรของบริษัทเปนศูนยกลางแพ็คเกจ ERP "R/3" ของบริษัทนี้ไดรับการติดตั้งในบริษัทใหญมากกวา
10,000 บริษัททั่วโลก

SCADA (Supervisory Control and Data

ซอฟตแวร SCADA เปนการสรางระบบการควบคุมและตรวจสอบขอมูลการวัดบนคอมพิวเตอร เดิมระบบการ
ตรวจสอบและการควบคุมนั้นเปนการประสานฮารดแวรที่มีราคาแพงและยังยุงยากในการบํารุงรักษา
เพื่อแกปญหานี้ หากใชซอฟตแวร SCADA
ก็จะสามารถเลือกรายการควบคุมและรายการขอมูลการตรวจสอบไดตามความตองการ
สามารถออกแบบหนาจอไดอยางอิสระ นอกจากนี้ อีกจุดหนึ่งที่นาสนใจคือ ผูใชสามารถปรับแก
ไดเองโดยไมตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากบริษัทอื่น

Acquisition – ระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ขอมูลแบบศูนยรวม)

SCM (Supply Chain Management -

แนวคิดการจัดการเพื่อวัตถุประสงคในการกําจัดสิ่งที่ไมจําเปนและการลดคาใชจาย

การจัดการหวงโซอุปทาน)

โดยการจัดการหวงโซทางธุรกิจ (Supply Chain) แบบบูรณาการ ตั้งแตผูผลิตชิ้นสวนและวัตถุดิบ
ผูผลิตสินคาขายสง ไปจนถึงผูคาปลีก เมื่อมองจากมุมมองของผูคาปลีก บางครั้งก็เรียก SCM นั้นวา DCM
(Demand Chain Management (การจัดการหวงโซอุปสงค)) สวนในแงของเนื้อหาจะเหมือนกัน

SCP (Supply Chain Planning -

การวางแผนการดําเนินงานจากมุมมองของการผลิตและการกระจายสินคาบนพื้นฐานของการคาดคะเนและ
ความเปนจริงเกี่ยวกับความตองการของตลาด

การวางแผนหวงโซอุปทาน)
SFA (Sales Force Automation แรงขายอัตโนมัติ)

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน คอมพิวเตอร หรืออินเตอรเน็ตอยางเต็มรูปแบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกฝายขายของบริษัท หรือระบบสารสนเทศที่มุงตามเปาหมายนี้
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คําศัพท
SFC (Sequential Function Chart -

S แผนผังฟงกชันลําดับการทํางาน)
|
U SGML (Standard Generalized Markup
Language - าษามารกอัปมาตรฐานสําหรับการ

คําอธิบาย
วิธีการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสรางที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติตามคําสั่ง
ของ PLC
เปนภาษามารกอัปที่เปนอภิภาษาเพื่อใชกับวัตถุประสงคทั่วไปถาคิดอยางงายๆ วา XML
เปนภาษาที่ไดจากการลบฟงกชันที่ใชไมบอยออกจาก SGML แลวปรับแตงเสียใหมใหจัดการไดงายขึ้น

ใชงานทั่วไป)

ก็จะงายตอการเขาใจ นอกจากนี้ HTML ก็เปนภาษาหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นโดย SGMLในแงของฟงกชันนั้น
ฟงกชันที่ไมมีบน SGML แตถูกกําหนดบน XML ก็มีอยูมาก ดังนั้น ถาจะใหถูกตอง ควรมองวา XML
คือภาษารุนใหมที่จะมาแทนที่ SGML และก็เปนที่คาดการณวา SGML จะถูกแทนที่โดย XML ทีละนอย
จนหายไปในที่สุด

SI

●Step Index Fiber (ใยแกวชนิดดัชนีหักเหเปนสเต็ป)
●ใยแกวนําแสงชนิดหนึ่ง ที่ดัชนีหักเหของแสงมีรูปรางเปนขั้นบันได
●ดัชนีหักเหของแกนใยแกวเปนแบบสม่ําเสมอ ทําใหความเพี้ยนของสัญญาณที่เกิดจากมุมตกกระทบของแสงมีมาก
●ใชกับ MELSECNET

SI (System Integrator - ผูรวมระบบ)

ผูประกอบการที่วิเคราะหเนื้อหาทางธุรกิจของลูกคา แลวรับจางใหบริการในการดําเนินการวางแผน สราง
และดําเนินงานเปนแพ็คเกจเพื่อแกปญหาของลูกคา ดําเนินการแบบบูรณาการในการวางแผนระบบ
ตั้งแตการวางแผน การพัฒนาโปรแกรม การเลือกฮารดแวรและซอฟตแวรที่จําเปนตอการติดตั้ง
ไปจนถึงการบํารุงรักษาและการจัดการระบบที่เสร็จสิ้นสมบูรณแลว

SNTP (Simple Network Time Protocol –

โปรโตคอลหนึ่งที่ปรับเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรใหตรงกัน ผานเครือขาย TCP/IP ซึ่งเปนรุนแบบงายของ NTP

โปรโตคอลเวลาขายงานแบบงาย)

เปนโปรโตคอลที่ปรับเวลาใหตรงกันโดยการกําหนดคาเซิรฟเวอรขอมูลเวลาตามลําดับชั้น แลวแลกเปลี่ยนขอมูล
SNTP ลบคุณสมบัติสวนที่ซับซอนของ NTP ออกไป
แลวประยุกตใชงานโดยทําหนาที่เฉพาะถามเวลาที่ถูกตองจากเซิรฟเวอรแลวบอกกับลูกคาเทานั้น

SOA (Service Oriented Architecture สถาปตยกรรมเชิงบริการ) ใหม!
SPC/SQC (Statistical Process (Quality)
การควบคมกระบวนการ
(คณภาพ)
Control - การควบคุ
มกระบวนการ (คุ
ณภาพ)

วิธีการแปลสถาปตยกรรมที่มุงเนนการบริการบนระบบหลากหลาย เชน สําหรับธุรกิจ
โดยการบูรณาการเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกตแตละตัวเขาดวยกัน เพื่อสรางระบบขนาดใหญ
เปนเทคนิคการจัดการของกระบวนการผลิต โดยกลาวถึงการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ/การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ โดยการประมวลผลเพอวเคราะหโดยใชเทคนคทางสถต
โดยการประมวลผลเพื่อวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางสถิติ เชนแผนภู
เชนแผนภมิ
วบคม
กับขอมลจํ
านวนมหาศาลที่
เชงสถต
มค
ควบคุ
ม กบขอมู
ลจานวนมหาศาลท

เชิงสถิติ)

เกี่ยวของกับการผลิตและคุณภาพที่เก็บรวบรวมจากจุดตรวจสอบแตละจุดในกระบวนการผลิต
เพื่อสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงอยางมั่นคง

SQL (Structured Query Language ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง)

ภาษาสําหรับการดําเนินงานฐานขอมูลที่พัฒนาโดยบริษัท IBM
เปนมาตรฐานระดับโลกที่กําหนดโดยสถาบันมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI) และโดย JIS

SRAM

●Static Random Access Memory (หนวยความจําเขาถึงโดยสุมแบบสแตติก) (SRAM)
●หนวยความจํา RAM ประเภทหนึ่ง ตองการกําลังไฟฟานอย (แบตเตอรี่สํารอง) ดังนั้น จึงถูกใชอยางแพรหลาย
ใน PLC
●SRAM ยังถูกใชเปนหนวยความจําของผูใชของ MELSEC อีกดวย

SSR

●Solid State Relay (โซลิดสเตตรีเลย)
●สวิตชไมสัมผัส ใชไตรแอกเปนหลักในการเปด/ปดกระแสไฟฟา
●เนื่องจากไมมีชิ้นสวนที่สึกหรอได จึงมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
●เอาทพุทไรหนาสัมผัสสําหรับไฟฟากระแสสลับ

STL (Standard Template Library ไลบรารีแมแบบมาตรฐาน)

ไลบรารีแมแบบมาตรฐานในภาษา C++ มักจะใชในการดําเนินการเขียนโปรแกรมในภาษา C++
โดยการรวบรวมโครงสรางขอมูลที่มีวัตถุประสงคทั่วไป
กับอัลกอริทึมในรูปแบบที่งายตอการใชงานสามารถพูดไดวา STL มีความเปนอิสระสูง
ทั้งยังมีประสิทธิภาพการดําเนินการที่ดีอีกดวยเนื่องจากการนํามาใชเปนมาตรฐาน
ทําใหมีใชหลาย ๆ ระบบประมวลผล และยังสะดวกในการยายไปใชในระบบอื่น

SV

คาที่ตั้งไว, คาเปาหมาย

TCO (Total Cost of Ownership –

คาใชจายทั้งหมดในการติดตั้ง การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ เชน ระบบคอมพิวเตอร เปนตน

ตนทุนรวมของเจาของ)
TOC (Theory Of Constraints -

หมายถึง ทฤษฎีของขอจํากัดในการจัดการการผลิตซึ่งถูกคิดขึ้นโดยโกลดแรตตชาวอิสราเอล

ทฤษฎีของขอจํากัด)

การวางแผนโดยใหความสําคัญกับกระบวนการที่เปนคอขวดเปนอันดับแรก

URL (Uniform Resource Locator -

ยอมาจาก Uniform Resource Locator (โปรแกรมชี้แหลงทรัพยากรสากล)
วิธีการอธิบายที่แสดงสถานที่ของแหลงขอมูลที่มีอยูบนอินเตอรเน็ต

โปรแกรมชี้แหลงทรัพยากรสากล)
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V
|
ก

คําอธิบาย

VRAM

●Video RAM - หนวยความจําสําหรับวิดีโอ
●หนวยความจําชนิด RAM ที่แสดงตัวอักษร กราฟก และสิ่งอื่นๆ ในจอ CRT หรือ LCD (จอแสดงผลผลึกเหลว)
เปนตน

XML (eXtensible Markup Language –

เปนภาษาโปรแกรมที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโปรแกรมบนอินเตอรเน็ต
มีการใสรหัสประจําตัวที่เรียกวาแท็กในตําแหนงของขอมูล ทําใหทุกฝายสามารถเขาใจขอมูลได

ภาษามารกอัปที่เติบโตไดในอนาคต)
กระจายงาน (Work leveling)

การโอนโหลดที่สะสมในอุปกรณการผลิตตางๆ ไปยังชวงเวลาที่ยังมีโหลดนอย (เพื่อการปรับปริมาณงาน
ใหเทากันตามขีดความสามารถของโหลดในกระบวนการตางๆ)

กระแสเงินสด (Cash flow)

มีความหมายตรงตัวคือ "การไหลของเงิน" ซึ่งก็คือการไหลของเงินที่เหลืออยูในมือ หลังจากไดหักจํานวนเงินที่
จายออกไปจากรายไดที่ไดรับอยางแทจริงเนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจการไหลออกของเงินทุนเรียกวา Cash
outflow การไหลเขาของเงินทุนเรียกวา Cash inflow จึงเรียกทั้งสองคํารวมกันวา Cash flow

กระแสไฟฟารั่ว

●กระแสไฟฟาที่ไหลปริมาณเล็กนอยที่หนาสัมผัสปด ไธริสเตอร เปนตน
●บางทีมีตัวลดแรงดันไฟฟาเกิน ซึ่งกระแสไฟฟาจํานวนนอยจะไหลอยูเสมอเมื่ออยูในสภาพปด รีเลยขนาดเล็ก
อาจไมปด หรือหลอดไฟนีออนอาจสวางก็ได

กระแสไฟฟาโหลดต่ําสุด

●คาต่ําสุดของกระแสไฟฟาที่ตองปลอยใหไหลในอัตราคงที่หรือสูงกวา เพื่อใหไตรแอกทํางาน
●นอกจากนั้น หนาสัมผัสมีขอกําหนดเกี่ยวกับกระแสไฟฟาจํานวนนอยที่สุดของหนาสัมผัสที่บกพรอง

กระแสรัช

●กระแสเกินประมาณ 5-6 เทาของกระแสไฟฟาที่กําหนด ซึ่งจะไหลเมื่อจายกําลังไฟฟาเขาในมอเตอร
●เปนกระแสที่ไหลมากเพื่อการชารจประจุไฟฟาเขาในคอนเดนเซอรเพื่อสรางความราบเรียบเมื่อจายกําลังไฟฟา
เขาในอินเวอรเตอรหรือเซอรโว

กลองบวก

กลุมที่กําหนด

อุปกรณที่ใชเมื่อใชโหลดเซลลหลายชุด
สงเอาทพุทของโหลดเซลลหลายชุดเปนสัญญาณหนึ่งตัวดวยการเชื่อมตอแบบขนาน
●ในตัวควบคุมของ MELSECNET/10, H, และ CC-Link IE สถานีหลายสถานีใน 1 เครือขาย (1 ถึง 9 สถานี)
 กลุม และจะมีฟงกชันสําหรับการเขียนขอมูลในเวลาเดียวกันเพื่อการสงผานชั่วคราวของสถานี
จะถูกแบงออกเปน
หลายสถานีที่รวมเปนกลุมเดียวกัน
●เรียกการกําหนดคาสําหรับการจัดกลุมนี้วา กลุมที่กําหนด ซึ่งดําเนินการโดยสวิตชการตั้งคาของโมดูลเครือขาย

C

กลุมพาหะ

วิธีการสงโดยการเขารหัสสัญญาณขอมูลชองทางเดียวบนสายสง แลวใสลงบนคลื่นพาหะ (ใสขอมูลแลวสง
คลื่นไซนหรือสงสัญญาณพัลสเปนระยะ)

การกระเพื่อม

●สัดสวนที่จะสรางคลื่นในแรงดันไฟฟากระแสตรงคาที่เหมาะสมคือ 0
●ถามีการกระเพื่อมมาก จะเปนสาเหตุของการทํางานผิดพลาดได

การกระเพื่อมของแรงบิด

ชวงผันผวนของแรงบิด

การกลับสูตําแหนงเริ่มตนแบบการนับ

●วิธีการกลับสูตําแหนงเริ่มตนหนึ่งในสามวิธีในการควบคุมการกําหนดตําแหนง
●วิธีการใชตําแหนงของสัญญาณซีโรพอยทแรกเปนแอดเดรสตําแหนงเริ่มตน โดยเริ่มจากการลดความเร็ว
โดยเปดสวิตชหยุดสําหรับจุดที่ใกลเคียงกันในระหวางการดําเนินการกลับสูตําแหนงเริ่มตน หลังจากการยายสวน
"ปริมาณการเคลื่อนที่ที่ไดกําหนดไวหลังจากการเปดสวิตชหยุดสําหรับจุดที่ใกลเคียงกัน" ดวยความเร็วการเคลื่อนที่

การกําหนดตําแหนง

●การเคลื่อนยายจากจุดหนึ่งไปยังจุดที่กําหนดไวอีกจุดหนึ่ง
●มอเตอรเซอรโวและสเต็ปมอเตอรถูกใชเปนโมดูลในการกําหนดตําแหนง, สงคําสั่งตําแหนง
และพลังงานในการเคลื่อนที่

การเกลี่ย (ฺBalancing)

การเฉลี่ยปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑตางๆตัวอยางเชน ถาปริมาณสั่งซื้อเปลี่ยนแปร ทําใหปริมาณผลิต
เปลี่ยนแปร แมชวงการเปลี่ยนแปรจะอยูในขีดความสามารถการผลิต
ก็ควรเฉลี่ยปริมาณผลิตหรือทําการเกลี่ยเมื่อทําการเกลี่ย
การจัดหาชิ้นสวนและการใชสายการผลิตจะเปนไปอยางราบรื่น

การแกไขเสนประ

ใชเมื่อปริมาณทางกายภาพของเปาหมายไมสอดคลองกับสัดสวนโดยตรงของคาอินพุทที่วัดไดจากเซ็นเซอร
แกไขโดยการประมาณความสัมพันธของเสนโคงใหเปนเสนประ
คือ P_FG ของกระบวนการ FB
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คําศัพท
การแกไขอุณหภูมิและความดัน

ก

คําอธิบาย
หากเงื่อนไข (อุณหภูมิและความดัน) ของของเหลวที่ไดรับการวัดความแตกตางของความดันโดยการใช
กลไกบีบอัด เชน ชองเปดลดแรงดัน แตกตางกับเงื่อนไขการออกแบบ การแกไขก็กลายเปนสิ่งจําเปน
ดําเนินการแกไขโดยการคูณคาที่วัดไดดวยคาสัมประสิทธิ์ของการแกไขอุณหภูมิและความดันนี้
หากใชกลไกการบีบอัด เชน ชองเปดลดแรงดัน เนื่องจากคาที่ไดจากการแกไขนั้นเปนกําลัง 2
ของปริมาณการไหล จึงตองใชการคํานวณถอดรากที่ 2 ประกอบ

การแกปญหา (Solution)

มีความหมายของคําตอบหรือการแกไขใชในการแกปญหาทางการบริหารธุรกิจของกิจการ โดยใชการ
ประมวลผลขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารมักใชในบริษัทพัฒนาซอฟตแวรที่ไดรับการสั่งซื้อระบบตางๆ
เชน ระบบการควบคุมลูกคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการจัดการหวงโซอุปทาน เปนตน

การแกไขปญหาภายนอก

●การวินิจฉัยความลมเหลวของอุปกรณควบคุมภายนอกโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเงื่อนไขที่ไดตั้งคาไวลวงหนา
ใหสอดคลองกับสัญญาณอินพุทและเอาทพุท หรือการทํางานของอุปกรณตรวจจับ เชน รีเลยภายใน เปนตน
●ใน MELSEC มีโมดูลและแพ็คเกจซอฟตแวรสําหรับการแกไขปญหาภายนอกที่สามารถดําเนินการตรวจสอบ
6 ชนิด เชน การตรวจสอบเวลาการสั่ง การตรวจสอบจํานวนครั้ง การตรวจสอบรูปแบบปกติ
การตรวจสอบรูปแบบที่ผิดปกติ การตรวจสอบขีดจํากัดบนและขีดจํากัดลาง และการตรวจสอบการทํางานไปกลับ

การเขาถึงสถานีลูก

●สถานีลูกที่สามารถเชื่อมตอฟงกชันลิงคมัลติดรอปของโมดูลลิงคมัลติดรอปได
●สามารถเชื่อมตอไดสูงสุด 8 สถานี และยังสามารถตั้งคาจัดอันดับการสงผานไดอีกดวย

การเขารหัส

ถาพูดวา การเขารหัส 16 → 4 บิท หมายความวา ตําแหนงของบิทตัวบนสุดที่เปดอยูของขอมูลที่ขยายตัวถึง
16 บิทจะถูกแสดงโดยตัวเลข 4 บิทถูกนํามาใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง PLC กับคอมพิวเตอร เปนตน

การเขารหัส URL

คือการแปลงสายอักขระใหกลายเปนตัวอักษรที่ใชไดใน URL
แสดงรอยละของการเขารหัสที่กําหนดไวใน RFC3986

การเขียนระหวางที่เครื่องทํางานอยู

ฟงกชันที่เปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งของโปรแกรมในระหวางการทํางานโดยไมตองหยุดระบบ

การคลาดเคลื่อน

ความแตกตางระหวางคาที่วัดได PV กับคาเปาหมาย SV

การควบคม
การควบคุ
ม DC1/DC3

โ
่ สารโหมดหนึ
โ
●โหมดควบคุ
มการสืือ
ง่ึ
●เมื่อบัฟเฟอรฝายรับไมมีพื้นที่วาง และฝายรับไมสามารถรับขอมูลไดอีกตอไป จะมีการสงสัญญาณ DC3
ไปยังอุปกรณอีกฝายหนึ่ง เพื่อขอยกเลิกการสงขอมูลจากนั้น
เมื่อบัฟเฟอรฝายรับมีพื้นที่วางเนื่องจากมีการประมวลผลขอมูลที่ไดรับมา และฝายรับสามารถรับขอมูลไดอีกครั้ง
จะมีการสงสัญญาณ DC1 ไปยังอุปกรณอีกฝายหนึ่ง เพื่อขอใหทําการสงขอมูลตอ
●ฝายสงจะถือวาสัญญาณ DC1 และ DC3 ที่ไดรับจากอุปกรณอีกฝายหนึ่งเปนรหัสควบคุม เมื่อไดรับ DC1 แลว
การสงขอมูลจะเริ่มขึ้น และเมื่อไดรับ DC3 การสงขอมูลจะถูกยกเลิก

การควบคุม DC2/DC4

●โหมดควบคุมการสื่อสารโหมดหนึ่ง
●ในโหมดการควบคุมนี้ รหัส DC2 และ DC4 ที่ไดรับจากอุปกรณอีกฝายหนึ่งจะถือวาเปนรหัสควบคุม
และรหัสที่แทรกระหวาง DC2 กับ DC4 จะถือเปนขอมูล

การควบคุม DTR/DSR

●เมื่อมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับอุปกรณภายนอก (คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เปนตน) ผานทางพอรต RS-232C
การสงหรือรับขอมูลจะสามารถกระทําไดหรือไมนั้นจะควบคุมดวยสัญญาณ DSR (Data Set Ready) และ DTR
(Data Terminal Ready)
●เหมือนกับการควบคุม ED/DR

การควบคุม ER/DR

●โหมดควบคุมการสื่อสารโหมดหนึ่ง
●สัญญาณ ER จะควบคุมการรับ สวนสัญญาณ DR จะควบคุมการสง
●เมื่อบัฟเฟอรฝายรับไมมีพ้น
ื ที่วาง และฝายรับไมสามารถรับขอมูลไดอีกตอไป สัญญาณ ER จะถูกตั้งคาใหเปนปด
(OFF) และสัญญาณ DR ของฝายสงที่สัมพันธกันจะถูกตั้งคาใหเปนปด (OFF) เพื่อยกเลิกการสง
●จากนั้น เมื่อบัฟเฟอรฝายรับมีพื้นที่วางเนื่องจากมีการประมวลผลขอมูลที่ไดรับมา
และฝายรับสามารถรับขอมูลไดอีกครั้ง สัญญาณ ER จะถูกตั้งคาเปนเปด (ON) และสัญญาณ DR
ของฝายสงที่สัมพันธกันจะถูกตั้งคาใหเปนเปด (ON) เพื่อเริ่มตนการสงขอมูล
●เหมือนกับการควบคุม DTR/DSR

การควบคุม PI ของตัวอยาง

วิธีการที่ใชการควบคุม PID อยางตอเนื่องกับกระบวนการที่มีเวลาสูญเปลามาก มีการเปลี่ยนแปลง MV ตอไป
โดยไมไดตรวจสอบผลของ MV ของคาปริมาณควบคุม
ทําการควบคุม PI เฉพาะในเวลาควบคุมในแตละรอบที่ควบคุม จากนั้นจึงรักษาเอาทพุทใหคงที่
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คําศัพท
การควบคุม PID

ก

คําอธิบาย
●ระบบควบคุมที่สามารถดําเนินงานได 3 แบบ ไดแก การทํางานแบบแปรผัน (Proportional)
การทํางานแบบอินทิเกรต (Integral) และการทํางานแบบอนุพันธ (Derivative) ที่ใชในการควบคุมเครื่องมือวัดคุม
●ถูกนํามาใชในการควบคุมอุณหภูมิ อัตราการไหล ความเร็ว และการผสม เปนตน
●ใน PLC จะมีโมดูลเฉพาะ และยังมีโปรแกรมสําหรับการควบคุม PID โดยเฉพาะอีกดวย

การควบคุม PID ประเภทตําแหนง

การควบคุม PID ประเภทตําแหนงเปนวิธีการคํานวณเพื่อหาคาปริมาณควบคุม (MV) จากคาความแตกตาง
(ความคลาดเคลื่อน) ระหวางคาที่ตั้งไว (SV) กับคาที่วัดได (PV) โดยวิธีการคํานวณของ PID สวนการควบคุม
PID ประเภทความเร็วเปนวิธีการคํานวณเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของคาปริมาณควบคุม (ΔMV) จากความ
คลาดเคลื่อน

การควบคุมตําแหนง

●เปนการควบคุมโดยใชตําแหนง หรือขนาด (เชน อัตราการปอนสัญญาณพัลส, การกําหนดตําแหนง,
การควบคุมเชิงตัวเลข เปนตน) ควบคุมดวยการปอนสัญญาณพัลสอยางสม่ําเสมอ

การควบคุมที่แปรผันตามเวลา

เปลี่ยนแปลงอัตราสวนเปด/ปดของเอาทพุทที่แปรผันตามผลการคํานวณ PID เพื่อทําการควบคุมเครื่องทํา
ความรอน เปนตน

การควบคุมแบบ CP (Continuous Path Control

ควบคุมการเคลื่อนที่แบบตอเนื่องเปนวิธีการควบคุมใหเคลื่อนที่ตรงไปที่ปลายทางโดยไมมีการขัดจังหวะ

– ควบคุมการเคลื่อนที่แบบตอเนื่อง)

อยางเชนในการควบคุมความเร็วแบบคงที่

การควบคุมแบบ PID ที่มี 2

การควบคุมแบบ PID ที่มี 2 ระดับของความเปนความอิสระ เปนวิธีการควบคุมที่สามารถปรับคาคงที่ของ PID
ใหมีความเหมาะสมที่สุดทั้งสําหรับการตอบสนองสัญญาณรบกวนและการติดตามเปาหมาย
การควบคุมแบบนี้มีการใชพารามิเตอรอิสระ 2 ตัว α และ β (ในกรณีที่ α และ β = 0
การควบคุมนี้จะเหมือนกับการควบคุมแบบ PID แบบเดิม)

ระดับของความเปนอิสระ

※ในการควบคุมแบบ PID แบบเดิม คาคงที่ของ PID ที่เหมาะสมที่สุดที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง SV
สําหรับการติดตามเปาหมายกับสําหรับการตอบสนองสัญญาณรบกวนจะมีคาตางกัน
ซึ่งจะทําใหเกิดการขัดกันเอง ตัวอยางเชน ถาตั้งคาใหเหมาะสมสําหรับพารามิเตอรตัวหนึ่ง
อาจไมเหมาะสมสําหรับพารามิเตอรอีกตัวหนึ่ง

การควบคุมแบบตอเรียง

การควบคุมแบบตอเรียงประกอบดวยวงรอบ 2 ชนิด ไดแก วงรอบหลัก และวงรอบขั้นที่ 2
วิธีการควบคมที
่ปรับปรงประสิ
ทธิภาพการควบคมโดยรวมและขจั
ดผลกระทบตอกระบวนการ
วธการควบคุ
มทปรบปรุ
งประสทธภาพการควบคุ
มโดยรวมและขจดผลกระทบตอกระบวนการ
โดยการตรวจสอบสัญญาณรบกวนที่เขาไปในวงรอบขั้นที่ 2 อยางทันทีทันใด แลวดูดซับเอาไวในวงรอบ
ขั้นที่ 2 โดยทั่วไปแลว การตอบสนองของวงรอบ ขั้นที่ 2 ควรจะรวดเร็วกวาวงรอบหลัก 3 เทา

การควบคุมแบบเปด/ปด 2 ตําแหนง

วิธีนี้จะควบคุมดวยการสงสัญญาณตัวแปรที่ควบคุมได (manipulated variable - MV) แบบ 2 ขั้น
เพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนของระบบ

การควบคุมแบบเปด/ปด 3 ตําแหนง

วิธีนี้จะควบคุมดวยการสงสัญญาณตัวแปรที่ควบคุมได (manipulated variable - MV) แบบ 3 ขั้น
เพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนของระบบ

การควบคุมไฟแบบสวิตชิ่ง

●แหลงจายไฟที่มีความเสถียร โดยเปลี่ยนกระแสสลับเปนกระแสตรง
●การทําไฟฟากระสลับ 50Hz หรือ 60Hz ใหเปนความถี่สูงกอน (การสวิตช) กรองกระแสแลวเปลี่ยนเปนกระแสตรง
●มีจุดเดนคือ มีประสิทธิภาพสูง มีขนาดเล็ก ทนตอแรงดันตกทางดานไฟฟากระแสสลับ
มักใชเปนแหลงจายไฟในวงจรอิเล็กทรอนิกส
●กระแสรัชสูงมากเมื่อเปดอินพุททางดานกระแสสลับ

การควบคุมระบบปดแบบเต็มรูปแบบ

การควบคุมตําแหนงโดยใชการเขารหัสที่ตรวจหาตําแหนงดานที่รับโหลดใชเมื่อตองการการกําหนดตําแหนง
ที่ตองการความถูกตองสูง

การคํานวณถอดรากที่สอง

ฟงกชันการคํานวณ √ (ถอดราก)
ใชในการกลับความสัมพันธเชิงเสนจากสัญญาณจากเซ็นเซอรที่มีลักษณะเปนกําลังสอง
เมื่อวัดอัตราการไหลโดยการใชความแตกตางของความดันของชองเปดลดแรงดันหรือทอเวนจูรีคือ
"P_SQR" ของกระบวนการ FB

การจราจร (Traffic)

ขอมูลดิจิตอลประเภทเสียง ขอความ ภาพหรือสิ่งอื่นๆ
ที่เคลื่อนที่ในเครือขายในบางครั้งอาจหมายถึงปริมาณของขอมูลที่เดินทางผานทางเครือขาย

การจัดสรร

งานจัดสรรโมดูลขาเขา PLC โมดูลขาออก PLC และโมดูลฟังกชันพิเศษไปยังสล็อตของโมดูลหลัก

การชดเชยการสึกหรอของเฟอง

เมื่อการขบของเฟองเปลี่ยนจากการหมุนปกติไปเปนการหมุนยอนกลับ จะเกิดการคลอนของเฟอง (การสึกหรอ
ของเฟอง) สกรูก็เชนกัน เมื่อหมุนไปทางขวาเพื่อกําหนดตําแหนง 1 ม.
หากกลับตําแหนงเดิมโดยหมุนไปทางซาย 1 ม. ระยะทางจะยังไมเพียงพอหากไมสงไปชดเชยระยะคลอน
ก็จะไมไดตําแหนงเดิมของฟนเฟองวิธีนี้เรียกวาการชดเชยฟนเฟอง
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คําศัพท
การเชื่อมตอบัสดิจิตอล

ก

คําอธิบาย
●มักใชสัญญาณพัลสเมื่อเปนคําสั่งจากโมดูลกําหนดตําแหนงของ PLC ไปยังวงจรขยายเซอรโว แตในปจจุบันนี้
ยังมีแบบตอสายบัสของ CPU ของโมดูลกําหนดตําแหนงจนถึงวงจรขยายเซอรโว การใชดิจิตอลในอุปกรณตางๆ
ทําใหสามารถประกอบระบบชั้นสูงที่มีความละเอียดสูงขึ้นได
●AD70D หรือ A73CPU จาก MELSEC เปนโมดูลที่ใชการเชื่อมตอบัสดิจิตอลเชนนี้

การเชื่อมตอใหมอีกครั้ง

กระบวนการทํางานเชื่อมโยงขอมูลอีกครั้งเมื่อสถานีที่ผิดพลาดไดกลับมาเปนปกติ

การเชื่อมตอใหมอีกครั้งดวยตัวเอง

●คือการแกไขความผิดปกติดวยการควบคุมของผูใช เปนวิธีกลับไปยังสถานะเชื่อมตอดวยการแกไขความผิดปกติ
เมื่อสถานีในระบบหรือสถานี I/O ระยะไกลเกิดความผิดปกติในการเชื่อมตอขอมูลจนยกเลิกการเชื่อมตอ
●ใน MELSECNET นั้นตอง "รีเซ็ต" โมดูลเชื่อมตอหรือ CPU ของแตละสถานี
จึงตองหยุดระบบการเชื่อมโยงขอมูลชั่วขณะอยางแทจริง

การเชื่อมตอใหมอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

คือการแกไขความผิดปกติจนกลับไปยังสถานะปกติแลวกลับไปทํางานไดโดยอัตโนมัติ
เมื่อสถานีในระบบหรือสถานี I/O ระยะไกลเกิดความผิดปกติในการเชื่อมตอขอมูล

การด CF

การดจัดเก็บขอมูลที่ออกโดย Compact Flash Association ตามมาตรฐานของ "CF+ and Compact Flash
Specification"

การด IC

●การดที่มีหนวยความจํา IC ในตัว
●คําแนะนําในการผลิตและขอมูลอื่นๆ ในหนวยความจําสามารถเขียนหรืออานไดดวยเครื่องอานการด
●การดนี้มีความจุของหนวยความจํามากกวาการดแมเหล็กที่ 1, 000 ถึง 6, 000 ตัวอักษร
หนวยความจําที่ใชมักเปน EP-ROM หรือ EEP-ROM
●เมื่อใช IC-RAM สามารถผนวกแบตเตอรี่สํารองลงในการดได
●ราคาแพงเมื่อเทียบกับการดแมเหล็ก
●นอกจากหนวยความจําแลว บางการดยังมีไมโครโปรเซสเซอรในตัวดวย

การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด

การสับสัญญาณเอาทพุทของเครื่องแปลงไปที่ขีดจํากัดตํ่าสุดหรือขีดจํากัดสูงสุดเมื่อเครื่องแปลงไมมีอินพุทเพราะ
สายเซ็นเซอรขาด เปนตน
ตัวอยางเชน หากเปนหัววัดอุณหภูมิ
ใ เ อาทพุทของเครือ
่ื งแปลงของหั
ป
ัววััดอุณหภูมิมีคาสูงสุดเมืือ
่ มีก
ี ารดับ
ั เพราะเชืื้อเพลิงิ หมด เพือ
่ื ปองกัันไม
ไ ใหร
 อนจัด
ั
ให

การดําเนินการระยะไกล

เครื่องมือการตั้งโปรแกรมจะเรียกใช/หยุดชั่วขณะ/หยุด CPU ของ PLC จากระยะไกล

การดําเนินการ D

การดําเนินการอนุพันธ
การดําเนินการที่กําหนดใหกับตัวแปรที่ควบคุมไดที่เปนสัดสวนกับอัตราการเปลี่ยนแปลง
(ผลตางระหวางคาปจจุบันกับคาสุดทาย) ของความคลาดเคลื่อน "DV"
(ผลตางระหวางคาที่ตั้งไวกับตัวแปรของกระบวนการ)
ชวงเวลาตั้งแตขณะที่ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจนกระทั่งตัวแปรที่ควบคุมไดที่กําหนดโดยการดําเนินการอนุพันธ
เทากับตัวแปรที่ควบคุมไดที่กําหนดโดยการดําเนินการควบคุมแบบสัดสวน จะเรียกชวงเวลานี้วา เวลาอนุพันธ "Td"

การดําเนินการยอนกลับ

หมายถึงการดําเนินการเพิ่มคาปริมาณควบคุม MV ใหสอดคลองกับการลดลงของตัวแปรของกระบวนการ PV
ในการควบคุม PID (ตัวอยาง: เครื่องทําความรอน)

การดําเนินการหนวงการเปด

เริ่มดําเนินการจับเวลาเมื่อสัญญาณอินพุทเปด แลวสงออกสัญญาณเอาทพุทหลังจากเวลาที่กําหนดผานพนไป

การเดินสายไฟ

หลักการของการเดินสายไฟไปยัง PLC มีดังนี้
1. แยกโดยไมใหเดินสายขนานกับสายไฟตนกําลังเมื่อเดินสายขนานกัน ใหหางกันไมนอยกวา 100 มม.
2. เดินสายไฟ PLC ขนาด 100V, 200V, DC 24V ดวยระยะทางที่สั้นและบิดสายและใชสายขนาดใหญ
ซึ่งมีความจุมากเปนพิเศษ
3. แยกการเดินสายไฟอินพุทออกจากการเดินสายไฟเอาทพุทไมนอยกวา 100 มม.แยกสายไฟกระแสตรงออก
จากสายไฟกระแสสลับ
4. หากอุปกรณอินพุท/เอาทพุทเกิดแรงดันไฟฟาเกินไดงาย ใหติดตั้งตัวกําจัดแรงดันไฟฟาเกินไวที่แหลงกําเนิด

การเดินๆ หยุดๆ ชั่วขณะ

คําศัพทของหนวยผลิตปญหาชั่วคราว ปญหาที่ไมคอยชัดเจน
ที่อุปกรณหรือการผลิตหยุดหรือทํางานโดยไรโหลดอาจเปนเวลาสั้นๆ แตมีผลกระทบอยางมากตอการผลิต
การลดการเดินๆ หยุดๆ ชั่วขณะนั้นเปนปญหาที่สําคัญ

การตรวจ (Polling)

การไปตรวจดูอุปกรณหรือโปรแกรมเปนประจําอาจใชเพื่อหมายถึงการตรวจสอบคิวเมื่ออุปกรณหลายอยาง
ทํางานดวยกันในอุปกรณและเครื่องมือสื่อสารก็ไดเปนเทคนิคที่มีการใชบอย
เมื่อใชชองทางเดียวกับอุปกรณหลายอยาง
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คําศัพท

คําอธิบาย

การตรวจสอบแบบ SMTP

เปนรูปแบบหนึ่งของการตรวจสอบที่ใชในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เปนวิธีการดําเนินการตรวจสอบบัญชีผูใชและรหัสผานระหวางผูใชและเซิรฟเวอร SMTP
วิธีนี้จะอนุญาตใหมีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเฉพาะในกรณีที่ไดรับการตรวจสอบแลวเทานั้น

การตรวจสอบออนไลน

การตรวจสอบการอานเนื้อหาของเงื่อนไขในการดําเนินงานและอุปกรณ CPU ของ PLC ที่กําลังทํางาน เปนตน
โดยการเชื่อมตอ CPU ของ PLC เขากับอุปกรณตอพวง

การตรึง (Pegging)

เปนฟงกชันอยางหนึ่งของ MRP เปนการจัดสรรชิ้นสวนหรือวัสดุไปตามยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ
(ผลิตภัณฑชวงกลาง)
และกําหนดคําสั่งผลิตสินคาจากคําสั่งผลิตชิ้นสวนและยอดสั่งซื้อประกอบดวยการตรึงจุดเดียวโดยเฉพาะ
ที่แสดงคําสั่งแมโดยตรงของชิ้นสวนนั้น กับการตรึงครบถวนที่เชื่อมโยงตั้งแตชิ้นสวน ผลิตภัณฑชวงกลาง

ก

จนถึงคําสั่งของสินคาขั้นสุดทาย
ที่มีอยูหลายขั้นใชเพื่อหาผลกระทบในการผลิตสินคาชนิดใดๆ ในกรณีของการสงมอบชิ้นสวนลาชา

การติดตาม (การควบคุมกระบวนการ)

คือการติดตามสัญญาณเพื่อใหตรงกันกับสัญญาณอื่น

การเตรียมการภายในและการเตรียมการภายนอก

มีวิธีการดําเนินงานเตรียมการโดยไมตองปดสายการผลิตขณะที่เปลี่ยนสายการผลิตนั้นตองตัดไฟ แตถาหากวา
มีการเตรียมการกับชิ้นสวนที่แยกจากการทํางานของสายการผลิตก็จะสามารถลดการเสียเวลาไดเรียกวา
การเตรียมการภายนอกในทางตรงกันขาม
การเตรียมการที่ตองมีการปดสายการผลิตกอนที่จะดําเนินการนั้นเรียกวา การเตรียมการภายใน

การทดสอบระหวางสถานี

●การทดสอบคุณภาพของโมดูลการเชื่อมตอและสายเคเบิลระหวาง 2 สถานีใน MELSECNET
●ใหตรวจสอบหมายเลขสถานีที่ตัวเลขนอยกวาเปนสถานีมาสเตอร สวนอีกสถานีนั้นใหตรวจสอบเปนสถานีรอง

การทํางานทีละสเต็ป

ฟงกชันที่การประมวลผลการทํางานของ PLC จะใชความเร็วสูง
แตดําเนินงานขณะตรวจสอบเนื้อหาในแตละอุปกรณและสถานะการทํางานของโปรแกรม

การทําใหเปนเชิงเสน

●การทําใหอินพุทที่ไมเปนเชิงเสนใหเปนเชิงเสน
●การทําเอาทพุทเชิงเสนจากอินพุทที่ไมเปนเชิงเสน (อินพุทนอกเชิงเสน) ของหัววัดอุณหภูมิ
ั ตานทานทีเ่ี ปลี
ป ย
่ี นแปลงตามอุ
ป
ปนตน
ตัว
ณหภูมิ เป

การทํางาน I

การทํางานอินทิเกรต (ปริพันธ)
การทํางานที่ทําใหเปลี่ยนแปลงปริมาณควบคุมอยางตอเนื่องเพื่อกําจัดความคลาดเคลื่อน DV
(ความแตกตางระหวางคาที่วัดไดกับคาที่ตั้งไว)
สามารถชดเชดความแตกตางที่เกิดขึ้นไดโดยการทํางานแบบแปรผัน
เวลาที่ใชหลังจากที่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
จนกระทั่งการทํางานแบบอินทิเกรตทําใหปริมาณควบคุมเทากับปริมาณควบคุมที่ทํางานแบบแปรผันจะเรียกวา
เวลาอินทิเกรต (Ti)

การทํางาน P

การทํางานแบบแปรผันการทํางานที่แปรผันตามความคลาดเคลื่อน DV (ความแตกตางระหวางคาที่วัดไดกับ
คาที่ตั้งไว)

การทํางาน PID

ระบบควบคุมที่คํานวณและแสดงผลอยางรวดเร็วและแนนอนตอคาปริมาณควบคุม MV ที่ทําใหคาที่วัดได PV
เทากับคาที่ตั้งไว SV โดยการพิจารณาการทํางาน P, I และ D รวมกัน
นอกจากนี้ ในกรณีของระบบควบคุมที่ไมมีการทํางานทั้ง 3 ของ PID จะถูกเรียกวา ระบบควบคุม P
หรือระบบควบคุม PI แลวแตวามีการทํางานใดรวมอยูบาง
ใชการทํางาน PI ในการควบคุมอัตราการไหล การควบคุมความดัน และการควบคุมอุณหภูมิเปนหลัก
สวนการทํางาน PID นั้น ใชในการควบคุมอุณหภูมิเปนหลัก

การทํางานคาคงที่

หมายถึงสถานะการทํางานเมื่อเก็บคาเปาหมาย (SV) เปนคาคงที่

การทํางานทางตรง

คือการทํางานเพิ่มปริมาณควบคุม MV ตามคาวัดที่เพิ่มขึ้น PV ในการควบคุม PID (ตัวอยาง: การทําความเย็น)

การทํางานเปลี่ยนแปร

หมายถึงสถานะการทํางานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาเปาหมาย (SV)

การบันทึกอัตโนมัติ

ฟงกชันที่เริ่มตนการบันทึกอัตโนมัติ โดยการติดตั้งการด CF ที่เขียนคาการบันทึกอัตโนมัติที่ตั้งไวลวงหนาเขาไป
ในโมดูลตัวบันทึกขอมูลความเร็วสูงในระหวางการดําเนินการ

การบัฟเฟอรฐานขอมูล

ฟงกชันที่จะเก็บขอความ SQL ไวชั่วคราวในกรณีที่ไมสามารถสงขอความ SQL นั้นไดเนื่องจากขอผิดพลาด
ในการสื่อสาร และจะสงขอความอีกครั้งเมื่อการสื่อสารไดรับการกูคืน
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คําศัพท
ก

คําอธิบาย

การบงชี้สไปรท

การแสดงตัวเลขการเปลี่ยนแปลงใดๆ สายอักขระ รูปทรงและสิ่งอื่นๆ
โดยการระบุโปรแกรมหรือขอมูลของอุปกรณของ PLC

การเบรค

ตองหยุดการหมุนของมอเตอรที่กําลังทํางาน

การประมวลผลการสุมตัวอยาง

แปลงคาอินพุทอะนาล็อกดวยตัวแปลง A/D ตามลําดับ สงคาเอาทพุทดิจิตอลในแตละครั้ง
และจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอร

การประมวลผลเซ็ตยอย

การประมวลผลเซ็ตยอยมีขอจํากัดกับอุปกรณที่ใชกับคําสั่งพื้นฐาน และคําสั่งประยุกต ทําใหประมวลผลได
รวดเร็วขึ้น

การประมวลผลบริการ

เปนการประมวลผลการสื่อสารกับเครื่องมือการตั้งโปรแกรมและอุปกรณภายนอก

การประมาณคาชวงวงกลม

●ในการกําหนดตําแหนง เมื่อใชงานมอเตอร 2 ตัวเพื่อการปอนแนวนอนและการปอนแนวตั้งในเวลาเดียวกัน CPU
จะคํานวณและทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อวาดวงกลม
●โดยปกติแลว มักจะใชหนวยเปน 90 องศา
●สามารถสรางวงกลม หรือสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคในระหวางการทํางานได

การปรับแตงเฉพาะ (Customize)

การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับการตั้งคาและการออกแบบซอฟตแวรเพื่อใหสอดคลองกับความชอบของผูใช
ยกตัวอยางเชน ฟงกชั่นองคประกอบสามารถแยกไดหลายอยาง โดยขึ้นอยูกับซอฟแวรและเวลาที่ติดตั้ง
(นําเขามาใช) ผูใชสามารถเลือกไดวา จะติดตั้งฟงกชันใดบางเรียกไดวา เปนการปรับแตงเฉพาะในเวลาที่ติดตั้ง

การปรับแตงดัชนี

การปรับแตงดัชนีเปนการระบุแอดเดรสทางออมโดยการใชการลงทะเบียนดัชนี
หากใชการลงทะเบียนดัชนี หมายเลขอุปกรณก็คือ (หมายเลขอุปกรณที่ระบุไวโดยตรง) +
(เนื้อหาของรีจิสเตอรของดัชนี)

การปรับที่ผิดพลาด

●สเต็ปมอเตอรหมุนโดยแปรผันกับจํานวนพัลส (ความถี่) แตถาโหลดของมอเตอรมากเกินไป
การหมุนจะเบี่ยงเบนไปนี่คือการปรับที่ผิดพลาด ตองทําใหแรงบิดมอเตอรสูงขึ้น
●ถามีการปรับที่ผิดพลาด การกําหนดตําแหนงขอบเขตความผิดพลาดจะมากขึ้น

การปรับอัตโนมัติ (การควบคุมกระบวนการ)

วิธีการตรวจสอบคุณลักษณะไดนามิค โดยการยายระบบแลวหาผลลัพธตามเกนแปรผัน (Kp)
เวลาอินติเกรตหรือปริพันธ (Ti) และเวลาอนุพันธ (Td) ของ PID สําหรับ QnPHCPU, QnPRHCPU
การปรับอัตโนมัติสามาถทําไดโดยการทํางานแบบตอบสนองสัญญาณแบบสเต็ป

การปรับอัตโนมัติ (เซอรโว)

การปองกันหนวยความจํา

●ฟงกชันของเซอรโวในการตั้งคาเกนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับคานั้นโดยอัตโนมัติ
โดยการประเมินลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร (โมเมนตความเฉื่อยของโหลด) ตามเวลาจริง
●ฟงกชันเพื่อปองกันไมใหเปลี่ยนเนื้อหาของหนวยความจํา RAM
●ตามปกติ เมื่อเปดไว จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหนวยความจําได

การเปลี่ยนแปลงโมดูลออนไลน

สามารถดําเนินการเปลี่ยนโมดูลไดโดยไมตองมีการหยุดระบบ

การแปลง FB

พารามิเตอรของโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ (การตั้งคาเริ่มตน/การตั้งคารีเฟรชอัตโนมัติ) จะถูกแปลงเปน FB
โดยอัตโนมัติ

การแปลง T/D

การแปลงอุณหภูมิเปนคาดิจิตอล

การผลิตแบบเซลล (Cellular manufacturing)

การทํางานในพื้นที่คอนขางแคบโดยออกแบบตําแหนงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกลุมชิ้นสวนชุดหนึ่งทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงลดสินคาคงคลังลง

การผาน I/O

●สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป
เอาทพุทของอุปกรณหนึ่งจะเชื่อมตอกับอินพุทของอุปกรณอีกตัวหนึ่ง เพื่อสงสถานะ ON/OFF
●จะตองมีจํานวนสายไฟตามจํานวนของจุด I/O ที่จะสงสถานะเหลานี้

การยกเลิก

●ใชงานโดยใหแรงดันพิกัดหรือกระแสของชิ้นสวนเผื่อไวมากพอ
●ตัวอยางเชน เมื่อเอาเอาทพุทที่กําหนด AC 24OV 2A มาใชกับโหลด AC 2OOV O.5A จะลดอัตราการลมเหลว
คาดวาอายุใชงานจะยาวนานขึ้น
●โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใชงานกับโหลดเหนี่ยวนําที่กระแสรัชสูง หรือใชงานที่อุณหภูมิสูง
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คําศัพท
การเยื้อง

ก

คําอธิบาย
●ใชเรียกการเคลื่อนที่ไปดานบนและดานลางของแผนภาพลักษณะอินพุท - เอาทพุท โดยโมดูลตัวแปลง
ระหวางอะนาล็อก-ดิจิตอล (การแปลงดิจิตอลเปนอะนาล็อก)
●สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับคาอะนาล็อกไดเมื่อคาดิจิตอลอยูที่ 0
●คาอะนาล็อก (แรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟา) ในโมดูลการแปลง A/D เมื่อคาเอาทพุทดิจิตอลกลายเปน 0
●คาอะนาล็อก (แรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟา) ในโมดูลการแปลง D/A เมื่อคาอินพุทดิจิตอลอยูที่ 0

การระบุ

คือการคนหาพารามิเตอรกระบวนการ (คาคงที่ PID) ดวยวิธีการทํางานแบบตอบสนองสัญญาณแบบสเต็ป

การเรงความเร็ว/ลดความเร็วเปนรูปทรง S
(S-pattern acceleration/deceleration)

การเรงความเร็วและการลดความเร็วจะเปนเสนโคงไซน และจะกลายเปนการเคลื่อนไหวแบบเรียบ
อัตราสวนของรูปทรง S สามารถตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 100%

การเริ่มตนการกําหนดตําแหนง

●ระบุหมายเลขเริ่มตนการกําหนดตําแหนงที่เปนคาเปาหมาย แลวเริ่มตนการกําหนดตําแหนง

การเริ่มตนระบบใหมทั้งหมด

เมื่อรีสตารทหลังจากไฟอุปกรณควบคุมดับ ระบบนี้จะไมใชคากอนหนา แตจะเริ่มตนการสงออกจากคาที่เพิ่งรีเซ็ต
ในทางกลับกัน ระบบที่เริ่มตนสงออกจากคากอนหนา เรียกวา เริ่มตนเครื่องใหม

การเริ่มตนเสร็จสิ้น

สัญญาณที่โมดูลกําหนดตําแหนงที่ไดเริ่มตนนั้นอยูในสถานะที่เริ่มการกําหนดตําแหนงไดตามปกติ

การวิเคราะห ABC (ABC analysis)

การวิเคราะหแบบ ABC หรือที่เรียกอีกอยางวา "การวิเคราะหความสําคัญ"
เปนวิธีหนึ่งในการดําเนินการแบงประเภทสินคาหรือรายการตางๆ ในสถานที่เก็บ
วัตถุประสงคของการวิเคราะหแบบนี้คือ เพื่อแบงประเภทสินคาหรือรายการตางๆ
ในสถานที่เก็บออกเปนสามกลุมตามลําดับยอดขายที่มากที่สุด คือ รายการควบคุมกลุม A (รายการที่มีความสําคัญ)
รายการควบคุมกลุม B (รายการทั่วไป) และรายการควบคุมกลุม C (รายการที่มีความสําคัญต่ํา)
เพื่อใหสามารถจัดการตามลําดับความสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ เหตุผลที่นําการวิเคราะหแบบ
ABC มาใชมักไดแก สามารถคาดหวังผลกระทบของการวิเคราะหแบบนี้ไดอยางรวดเร็ว ใครๆ
ก็สามารถใชการวิเคราะหแบบนี้ไดงาย สามารถนําไปใชไดในหลายสาขา
และสามารถแสดงผลลัพธในรูปแบบกราฟไดงาย

การวินิจฉัยดวยตัวเอง

●ฟงกชันที่ CPU ของ PLC ตรวจพบความผิดปกติของ CPU ของตัวเอง
ไ แ
 ก สัญญาณเตืือนขอผิิดพลาดของหนวยความจํํา ตััวจับ
ั เวลาว็็อชด็็อก แรงดัันแบตเตอรีี่ผิดปกติ
ป ิ เป
ปนตน

●ได

การสงขอมูลแบบวนรอบ

ฟงกชันที่สื่อสารขอมูลอยางสม่ําเสมอในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานีตางๆ ภายในเครือขายเดียวกัน

การสรางพลังงานขึ้นใหมจากการเบรค

●โดยทั่วไปแลว เมื่อเคลื่อนเครื่องจักรดวยมอเตอร วงจรขยายจะใหพลังงานกับมอเตอร
ในขณะที่เมื่อตองลดความเร็วการทํางานของเครื่องลง เชน
หากมีการชะลอตัวของมอเตอรหรือการดําเนินการลดภาระ
พลังงานการหมุนที่มีอยูในมอเตอรและเครื่องจักรจะถูกปลอยไปยังฝงวงจรขยาย (เผาผลาญ)
ทําใหไดรับแรงเบรคเรียกกระบวนการนี้วา
การสรางพลังงานขึ้นใหมจากการเบรคพลังงานไฟฟาที่สรางขึ้นใหมที่ยินยอมแสดงพลังงาน
สูงสุดที่สามารถเผาผลาญจากการสรางพลังงานขึ้นใหมเนื่องจากการเบรค
●ตัวอยางเชน ในวงจรขยายเซอรโว MR-J3
พลังงานที่สรางขึ้นใหมถูกเผาผลาญโดยตัวเก็บประจุและความตานทาน
เพื่อรับแรงบิดจากการสรางพลังงานขึ้นใหมจากการเบรค
●เมื่อมีความจําเปนที่จะตองเผาผลาญพลังงานที่สรางขึ้นใหมในปริมาณมาก วงจรความตานทาน
(ความตานทานการสรางพลังงานขึ้นใหมภายนอก) จะถูกใหไวเพื่อการเผาผลาญที่ดานนอกของวงจรขยายเซอรโว

การสรางสายการผลิต

การสรางสายการผลิตหมายถึงการนําเอาอุปกรณการผลิตมาเรียงตามลําดับกระบวนการในการผลิต

การสวิตชแบบซีโรครอส

●การทําใหนําหรือไมนําไฟฟาที่คลื่นไซนมีคาใกลกระแส 0 ในไธริสเตอรสําหรับปดเปดไฟฟากระแสสลับ
●วัตถุประสงคคือ การควบคุมการไหลของกระแสรัช
●นอกจากนี้ ไตรแอกจะทํางานไดงายเนื่องจากคุณสมบัติที่ไมนาํ ไฟฟาที่กระแส 0 เชนนี้

การสอน

●คือการที่คนใหเครื่องจักรจดจําขอมูลที่จําเปนของงานที่กําหนด
●มักเปนการสอนตําแหนงทํางาน กับการตั้งโปรแกรมสอนลําดับการทํางาน
●คําพองความหมาย: การสั่ง

การสอบกลับ (Traceability)

คงขอมูลการผลิตไวเพื่อใหสามารถติดตามตนเหตุที่ผลิตภัณฑมีของเสีย เปนตน

การสื่อสารเริ่มตน

การสงขอมูลของพารามิเตอรลิงคไปยังสถานีลูกหนึ่งครั้งเมื่อสถานีมาสเตอรของการเชื่อมตอขอมูลเปดอยู หรือ
เมื่อเปลี่ยน CPU จากหยุดเปนทํางาน

17

ประมวลคําอธิบายศัพทโรงงานอัตโนมัติ

(FA用語解説集)

คําศัพท
การสูญเสียในการสงผาน

ก
| การสงขอมูลแบบซีเรียล, อินเทอรเฟซแบบซีเรียล
ข

คําอธิบาย
เปนการสูญเสียพลังงานที่กลางทางเมื่อทําการสงสัญญาณ
●โหมดการสงขอมูลคาฐานสอง (0,1) ที่แตละสายจะสงขอมูลทีละบิทตามลําดับ (แบบอนุกรม)

การสงผานชั่วคราว

ฟงกชันการสื่อสารกับสถานีอื่นตามคําสั่งเฉพาะหรือเครื่องมือวิศวกรรม

การแสดงการเคลื่อนที่

การแสดงรูปเปนตําแหนงที่เคลื่อนที่ไป แลวทําซ้ําในตําแหนงใหมที่ระบุไว จนเห็นเปนรูปวากําลังเคลื่อนที่

เกน

●คือการเปลี่ยนคาอัตราสวน เมื่อคา 2 คามีความสัมพันธแบบแปรผัน
●คาอะนาล็อก (แรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟา) ในโมดูลการแปลง A/D เมื่อคาเอาทพุทดิจิตอลกลายเปน 1000
●ถาชวงการปอนกระแสไฟฟาอยูที่ 4mA ถึง 20mA ตามคุณลักษณะแลว การเยื้องจะอยูที่ 4mA และคาเกนอยูที่
20mA
●คาอะนาล็อก (แรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟา) ในโมดูลการแปลงคา D/A เมื่อคาอินพุทดิจิตอลอยูที่ 1000
●เปนตัวเลขที่ระบุวาติดตามคําสั่งไดมากเทาไรในเซอรโวถามีการเพิ่มเกน การตอบสนองยอมเพิ่มขึ้น
แตก็จะเกิดการสายไดงายขึ้น

เกนดริฟต

การเปลี่ยนแปลงของคาเกนที่เกิดจากอุณหภูมิ

เกียรไฟฟา

●ฟงกชันเพื่อใหจํานวนพัลสของคําสั่งอินพุทกับระยะที่เครื่องจักรเคลื่อนที่จริงมีความสัมพันธที่ไมซับซอน
ใชในการกําหนดตําแหนง
●แรงบิดของมอเตอรจะไมเปลี่ยนแปลงแมวาจะตั้งอัตราการลดความเร็วไวสูง ซึ่งแตกตางจากเกียรเชิงกล

แกจุดบกพรอง

สามารถแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม ทําใหการเขียนโปรแกรมมีความถูกตอง

แกน และวัสดุที่ใชหุม

●ใยแกวนําแสงของสายเคเบิลใยแกวนําแสงนั้น ทําจากแกนและวัสดุที่ใชหุม
●แกนนั้นเปนใจกลางของแสงที่ถูกสง และมีดัชนีหักเหสูงความหนาประมาณเทาเสนผม
●วัสดุที่ใชหุมนั้นเปนสวนที่ครอบคลุมดานนอกของแกน ทําหนาที่ในการเก็บแสง และมีดัชนีหักเหต่ํา
●แกนและวัสดุที่ใชหุมนั้นแตกตางกันในแงของดัชนีหักเห ซึ่งแบงออกเปน SI (ดัชนีสเต็ป) และ GI (ดัชนีเกรด)
สวนวัสดุุที่ใชน้น
ั ทํามาจากควอตซ แกวผสม และพลาสติก

แกนรอง

ดานที่ขอมูลการกําหนดตําแหนงถูกละเลยบางสวนเมื่อเดินเครื่องคาชวงแบบเสนตรงในโมดูลการกําหนดตําแหนง

ขนาดล็อต (Lot Sizing)

เทคนิคและกระบวนการสําหรับการกําหนดขนาดและล็อตตัวอยางเชน
ในกรณีที่กําหนดปริมาณนอยที่สุดของล็อตการผลิตเนื่องจากเงื่อนไขของอุปกรณการผลิต เปนตน นอกจากนี้
มีกรณีที่กําหนดปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ําเมื่อสั่งซื้อชิ้นสวนไปยังผูผลิตชิ้นสวน สวน MRP
นั้นจะคํานวณปริมาณที่ตองการ คํานวณปริมาณผลิตของสินคาหรือผลิตภัณฑชวงกลาง
และคํานวณปริมาณสั่งซื้อชิ้นสวนหากผลการคํานวณนอยกวาปริมาณผลิตขั้นต่ําหรือปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ําขางตน
ก็ทําใหตรงกับปริมาณขั้นต่ําโดยขยายขนาดล็อต โดยการรวมล็อตหลายล็อตที่ผลิตหรือสั่งซื้อ
ใหเปนล็อตเดียวกันเรียกการปดจํานวนขึ้นเพื่อใหตรงกับปริมาณขั้นต่ําวาการรวมล็อต

ขอความระหวางบรรทัด

คําอธิบาย (ขอความ) ระหวางบล็อควงจรของโปรแกรมเชิงลําดับ

ขอมูลการกําหนดตําแหนง

●ขอมูลเพื่อการกําหนดตําแหนงสําหรับผูใชงาน
●กําหนดจํานวนจุด (จํานวนแอดเดรส) ที่ตองการกําหนดตําแหนงในพารามิเตอร

ขอมูลคืนตําแหนงเริ่มตน

●ขอมูลที่มีความจําเปนในการกลับสูตําแหนงเริ่มตนสําหรับโมดูลกําหนดตําแหนงของ PLC
●เนื่องจากขอมูลนี้ถูกกําหนดเพื่อออกแบบเครื่องจักร
การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลังจากนี้ยอมมีผลตอการออกแบบของเครื่องจักรดวย
●เนื่องจากตําแหนงเริ่มตนเปนจุดอางอิงในการกําหนดตําแหนง ถาหากไฟดับในระหวางการกําหนดตําแหนง
ตองตัดไฟ หรือยายดวยตัวเอง เปนตน อาจจะตองดําเนินการกลับสูตําแหนงเริ่มตน
เนื่องจากคาปจจุบันของโมดูลกําหนดตําแหนงจะคลาดเคลื่อนไป
●ถาจะกลับสูตําแหนงเริ่มตน เครื่องจะหาสวิตชหยุดสําหรับจุดที่ใกลเคียงกัน แลวเคลื่อนยายโดยไมคํานึงถึง
คาปจจุบัน เปลี่ยนเปนความเร็วการเคลื่อนที่ หยุด แลวเขียนแอดเดรสตําแหนงเริ่มตนใหม
●นอกจากนี้ แมจะมีการตรวจสอบในระหวางการกลับสูตําแหนงเริ่มตน คาปจจุบันจะไมเปลี่ยนแปลง
และเมื่อการกลับสูตําแหนงเริ่มตนเสร็จสิ้น จุดนั้นก็จะเปลี่ยนเปนแอดเดรสตําแหนงเริ่มตน

ขอมูลหนวยอุตสาหกรรม

ไมไดแสดงขอมูลที่วัดเปน 0-100% แตแสดงเปนหนวยที่ใชกันตามความเปนจริงในทางอุตสาหกรรม

ขั้นตอน HDLC

●High-level Data Link Control procedure (ขั้นตอน High-level Data Link Control)
●มาตรฐานที่ไดรับเลือกโดย JIS X 5104 ถึง JIS X 5106 เรียกวา ขั้นตอนการควบคุมวิธีเชื่อมโยงขอมูลระดับสูง
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คําศัพท
ขีดจํากัดจังหวะ

ข
| เขตขอมูล
ค
เขตเวลา

คําอธิบาย
ชวงที่สามารถทําการกําหนดตําแหนงได หรือถาออกจากตําแหนงนี้แลวเครื่องจักรจะไดรับความเสียหาย
เปนแถว (คอลัมน) ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แสดงชนิดของขอมูล (คุณสมบัติของเรกคอรด)
เขตเวลามาตรฐานของภูมิภาคตางๆ ของโลก
แตละประเทศใชความแตกตาง (ไมเกิน ± 12 ชั่วโมง) จากเวลามาตรฐานที่หอดูดาวกรีนิชของประเทศอังกฤษ
(GMT) มาเปนเวลามาตรฐานของตน เรียกภูมิภาคที่ใชความแตกตางของเวลาเหมือนกันวา เขตเวลา
เวลามาตรฐานในประเทศญี่ปุนคือ 9 ชั่วโมงกอน GMT
ในบางประเทศ เวลาในชวงฤดูรอนจะเร็วขึ้นกวาปกติ 1 ชั่วโมงก็ได

ควบคุมกระบวนการ

คือการปรับแตงหรือการควบคุมตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอสภาพการทํางานของกระบวนการทางอุตสาหกรรม
เพื่อใหตรงกับคาเปาหมายที่ไดระบุไว

ควบคุมการประมวลผลชุด

เปนตัวควบคุมรูปแบบที่ใชเครื่องจักรและอุปกรณเดียวกันในการผลิตสินคาที่หลากหลายมีการประมวลผลของการ
ผสมพอลิเมอร เปนตน
จะตองควบคุมอยางซับซอน เชน เปดสูตรของแตละผลิตภัณฑ เลือกกระบวนการ CIP เปนตนในปจจุบัน
มีการใชการควบคุมการประมวลผลชุดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ เรียกกวาการควบคุมชุดในงานผลิตของการะบวนการผลิตแบบแบทช (การลงทะเบียนชุดสูตร
การจองชุดสูตร การขยายผลของสูตร การจัดการใหเปนไปตามหมายกําหนดการของชุด การควบคุมลําดับชุด
การตรวจสอบอุปกรณ การรวบรวมผล) อีกดวยแบบจําลอง ISA SP88 เปนมาตรฐานในการควบคุมชุด
นอกจากนี้ เราเรียกรูปแบบการควบคุมที่มีการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณเดียวกัน
เพื่อผลิตสินคาชนิดเดียวกันวาการควบคุมกระบวนการตอเนื่อง

ควบคุมโปรแกรม

การควบคุมที่เปลี่ยนแปลงคาที่ตั้งไวดวยโปรแกรมที่กําหนดไวลวงหนาใชในการควบคุมอุณหภูมิ เปนตน
ใชรวมกันระหวางหนวยควบคุม PID กับอุปกรณตั้งคาโปรแกรม

ควบคุมอัตราสวน

เปนการควบคุมปริมาณตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปที่คงความสัมพันธแบบแปรผันบางอยาง เมื่อ SV
เปลี่ยนแปลงตามอัตราสวนเดียวกับตัวแปรอื่น เชน การควบคุมอัตราสวนของอากาศกับน้ํามันเชื้อเพลิง

ความคลาดเคลื่อนที่ยินยอม (Tolerance)
ความคลาดเคลอนทยนยอม

ความแตกตางเล็กนอยของขนาดที่ยอมรับไดตามมาตรฐาน
ความแตกตางเลกนอยของขนาดทยอมรบไดตามมาตรฐาน

ความคืบหนาของการทํางาน (Operation

ขอมูลความคืบหนาในมุมมองของอุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับคําสั่งผลิตที่มีตอหนวยผลิตแสดงผลการดําเนินการผลิตตามคําสั่ง

progress)

และแสดงสภาพการทํางานของอุปกรณ

ความจุโปรแกรม

●ความจุรวมของพื้นที่โปรแกรมเชิงลําดับกับโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร
●ความจุของโปรแกรมเชิงลําดับจะแสดงขนาดที่จะบันทึกคาสูงสุดของสเต็ปของโปรแกรม เปนหนวยของ k สเต็ป
●1k สเต็ปคือ 1024 สเต็ป
●ความจุของโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร แสดงความจุเปนคาสูงสุดของโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรไวเปนหนวย
K ไบท
●1K ไบทคือ 1024 ไบท
●นอกจากนี้ CPU บางรุนอาจใชโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรไมได

ความดันที่แตกตาง

ความดันที่วัดไดบนพื้นฐานของความดันอื่นๆ
นอกเหนือจากความกดอากาศและสุญญากาศสมบูรณหากตองการใหเห็นความแตกตางจากความดันอื่นๆ
ใหใสคําวา diff. ตอทายหนวยเชน 1 kg/c㎡diff. ถูกนํามาใชในการวัดอัตราการไหล เปนตน
โดยใชความดันที่แตกตาง

ความดันสัมบูรณ

ขนาดของความดันที่มีการอางอิงถึงสุญญากาศสมบูรณ (สัมบูรณ) เพื่อแสดงใหเห็นวาเปนความดันสัมบูรณ
เราใสตัวอักษร abs หลังจากหนวยวัดทางอุตสาหกรรม
ตัวอยางเชน: 5kg/c㎡abs

ความดันออกแบบ

ในการแกไขอุณหภูมิและความดันของปริมาณไหลนั้น
ถาวัดปริมาณไหลดวยความดันที่แตกตางจากขอมูลจําเพาะในการออกแบบ
มีความจําเปนที่จะตองแกไขใหเปนอัตราการไหลตามความดันตามขอมูลจําเพาะในการ
ออกแบบความดันออกแบบในกรณีนี้คือ ความดันตามขอมูลจําเพาะในการออกแบบ

ความตานทานขาเขา

ความตานทานเทียบเทาในโมดูล ที่ขั้วตออินพุทของโมดูลขาเขาและโมดูลแปลง A/D

ความผิดพลาดของบัส

●สถานะที่สายรวม (สายบัส) ระหวาง CPU กับโมดูลที่แตกตางกัน
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คําศัพท
ความแมนยําโดยรวม

ค

คําอธิบาย
●แสดงใหเห็นถึงชวงความแปรปรวนของเอาทพุทตออินพุท
●ความแมนยําสูงสุดในโมดูลแปลง A/D และโมดูลแปลง D/A
●โดยมีเงื่อนไขวา อุณหภูมิรอบขาง ความผันผวนของแรงดันไฟฟาและสิ่งอื่นๆ อยูภายในชวงที่ยอมรับได
●ในโมดูลแปลง A/D นั้น รุน A68AD ใหเอาทพุท 2000 คลาดเคลื่อนภายใน ±1% เมื่ออินพุท 10V
●ในโมดูลแปลง D/A นั้น รุน A62DA ใหเอาทพุท 10V คลาดเคลื่อนภายใน ±1% เมื่ออินพุท 2000

ความยาวของเซกเมนต

ความยาวระหวางปลายทั้งสองของเสนทางการสื่อสารแบบบัส เชน 10BSE5

ความเร็วการเคลื่อนที่

●ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ชะลอตัวลงกอนถึงตําแหนงเริ่มตนเล็กนอยในระหวางการกลับสูตําแหนงเริ่มตน
●เนื่องจากการวิ่งดวยความเร็วสูงตลอดจะทําใหหยุดไดยาก
จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนเปนความเร็วการเคลื่อนที่อยูบอยๆ

ความเร็วการแปลงสูงสุด

เวลาสูงสุดตั้งแตปอนอินพุทจนสงออกเอาทพุทที่เปนคาดิจิตอลหรือคาอะนาล็อก

ความเร็วในการสื่อสาร

ความเร็วในการสงและรับขอมูลแสดงหนวยเปน BPS (บิทตอวินาที) แสดงวา สามารถสงขอมูลไดวินาทีละกี่บิท
บิทคือหนวยเล็กที่สุดของคาฐานสอง (เปด, ปด) ที่ประกอบใน 1 ตัวอักษร ถา 800BPS หมายความวา
สงไดวินาทีละ 800 บิท

ความเร็วไบอัสเมื่อเริ่มตน

ในการกําหนดตําแหนงนั้น การเริ่มเคลื่อนไหวของเครื่องจักรจะใชแรงบิดจํานวนมาก
แตสเต็ปมอเตอรมีแรงบิดขาดความเสถียรที่ความเร็ว 0
หากเริ่มตนดวยความเร็วระดับหนึ่งตั้งแตแรกจะเริ่มทํางานไดอยางราบรื่นซึ่งก็คือ
ความเร็วที่ตั้งคาเมื่อเริ่มตนนั่นเอง

ความละเอียด

แสดงใหเห็นวา สามารถแบงปริมาณอะนาล็อกในขอบเขตหนึ่งออกไปไดเทาใด

ความละเอียดสูงสุด

แรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาเปนคาดิจิตอลของโมดูลแปลง A/D และโมดูลแปลง D/A

ความสามารถของแหลงจายไฟ

●ความจุที่จําเปนของแหลงจายไฟใหกับอุปกรณที่ใชเซอรโวและอินเวอรเตอรตองมีความจุพอที่แรงดันไฟฟาของ
แหลงจายไฟไมลดลงแมมีโหลดสูง
●ความสามารถของแหลงจายไฟที่จําเปนของเครื่องจักรที่มีหลายแกนจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของการทํางาน

คอขวด (ฺBottle neck)

คําศัพทของ TOC หมายความวา
สวนที่ชาที่สุดของทั้งระบบในระบบการผลิตโดยทั่วไปเมื่อมองไปที่สายการผลิตของผลิตภัณฑเดียว
จะมีทั้งกระบวนการที่มีประสิทธิภาพดีและกระบวนการที่ไมมีประสิทธิภาพดีใน TOC กลาววา
เปนกระบวนการที่เปนคอขวดประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการที่เปนคอขวดจะกําหนดประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งหมดกลาวคือ แมประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการอื่นๆ จะดีก็ตาม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งหมดจะไมสูงกวาประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการที่เปนคอขวด TOC
เปนแนวคิดในการจัดตารางเวลาที่มุงเนนไปที่กระบวนการที่เปนคอขวด

คอนเนคเตอรใยแกวนําแสง 2 แกน

●คอนเนคเตอรที่มีใยแกวนําแสงชุดละ 2 เสน
●มักจะใหเสนหนึ่งเปนดานที่สง อีกดานหนึ่งเปนดานที่รับ

คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

ประกอบดวยคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรฐานขอมูล และคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรของโปรแกรมประยุกต
คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรฐานขอมูล เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่เชื่อมโยง
โมดูลอินเทอรเฟซ MES กับขอมูล
คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรของโปรแกรมประยุกตเปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีโปรแกรมการทํางานตามคําขอของ
โมดูลอินเตอรเฟซ MES

คอมมิท (COMMIT)

กระบวนการที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานขอมูล

คัมบัง (Kanban)

เครื่องมือสําหรับการจัดการในการบรรลุการผลิตตามระบบทันเวลามีบทบาทในดาน "ขอมูลคําสั่งการผลิตและ
การขนสง" "เครื่องมือการจัดการที่มองเห็นไดดวยตา" และ "เครื่องมือการปรับปรุงกระบวนการและการทํางาน"

คา PC MIX

●จํานวนเฉลี่ยของคําสั่งที่สามารถดําเนินการใน 1 μs ใน PLC โดยมีการรวมคําสั่งเชิงลําดับ
และคําสั่งการใชงานขั้นพื้นฐานในสัดสวนที่กําหนดไวแลว
●ยิ่งคานี้สูงเทาไร การประมวลผลก็จะยิ่งเร็วขึ้นเทานั้น

คากระแสจริง

จํานวนพัลสของระยะเคลื่อนไหวของเซอรโวที่คํานวณจากสัญญาณพัลสยอนกลับ

คากระแสไฟฟาของการปอน

จํานวนของพัลสในการคํานวณตามระยะเคลื่อนที่ที่เปนเอาทพุทของโมดูลกําหนดตําแหนง

คาคงที่ PID

เปนชื่อรวมของชวงแปรผัน (P) เวลาอินทิเกรต (I) และเวลาอนุพันธ (D)
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คาเพิ่มรีเซ็ต

คําอธิบาย
เมื่อมีการคลาดเคลื่อนสูง องคประกอบอินติเกรตจะเกินขอบเขตอิ่มตัวและเพิ่มไปที่การคลาดเคลื่อนจนกลายเปน
ปญหายังอาจเรียกวาคาเพิ่มเครื่องบวกสะสมเมื่อคาปริมาณควบคุม MV
เกินคาขีดจํากัดบนลางจนกลับมาที่คาขีดจํากัดบนลาง เพื่อใหตอบสนองทันทีเมื่อการคลาดเคลื่อนกลับมา
จะตองควบคุมคาเพิ่มรีเซ็ตเพื่อหยุดการ อินติเกรตไปยังทิศทางที่เกินไป
QnPHCPU และ QnPRHCPU มีการควบคุมคาเพิ่มรีเซ็ต

คําสั่งเฉพาะสําหรับลิงค

คําสั่งเฉพาะที่ใชในการสงผานชั่วคราวระหวางสถานีอื่นๆ กับ PLC
ทําใหสามารถสื่อสารกับ PLC ของเครือขายเดียวกันและเครือขายอื่นๆ ได

คาเอาทพุทน้ําหนักรวม

คาที่แปลงน้ําหนักโดยปรับเทียบคาเอาทพุทที่แปลง A/D ดวยโหลดคงที่หรือกําจัดน้ําหนักถุงเปลา

คําขอกลับสูตําแหนงเริ่มตน

สัญญาณที่จะเปดเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับโมดูลกําหนดตําแหนงของ PLCสัญญาณจะเปดในกรณีตอไปนี้
1. เมื่อไฟเขา
2. ในระหวางการกําหนดตําแหนง มีสัญญาณใหหยุด (ปด สัญญาณเตรียมพรอม)
3. เมื่อสัญญาณการใชงานของ PLC เปด
4. เมื่อมีการเขียนพารามิเตอรและขอมูลการกลับสูตําแหนงเริ่มตนโดยใชอุปกรณตอพวง
5. เมื่อเลือก "การกลับสูตําแหนงเริ่มตน" "การกําหนดตําแหนง" "การทํางานแบบ JOG" และ "ตัวปอนพัลส
ดวยตัวเอง" ในโหมดการทดสอบอุปกรณตอพวง
6. เมื่อเริ่มการกลับสูตําแหนงเริ่มตน

คําสั่งความเร็วอะนาล็อก

คําสั่งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนและทิศทางของมอเตอรเซอรโวโดยใชแรงดันไฟฟาอะนาล็อกจากภายนอก
ใหเปนไปอยางราบรื่น ดวยความแมนยําสูง

คําสั่งแทรก

●สัญญาณแทรกที่มีความลําดับสําคัญสูงในระหวางการทํางานของโปรแกรมของ PLC
●เมื่อมีคําสั่งแทรกในระหวางที่โปรแกรมกําลังคํานวณ
จะขามไปและคํานวณตามโปรแกรมแทรกทันทีโดยหยุดการคํานวณจนถึงตอนนี้
●เมื่อโปรแกรมแทรกจบ จะกลับไปที่ขั้นตอนของโปรแกรมเดิมและคํานวณตอไป

คําสั่งพิเศษ

เปนชื่อรวมของคําสั่งเฉพาะโมดูล คําสั่งควบคุม PID คําสั่งฟงกชันการสื่อสารซ็อคเก็ต
คําสั่งฟงกชันอินพทเอาท
พท
ทแบบบิ
วตอิน และคาสงฟงกชนการบนทกข
และคําสั่งฟงกชันการบันทึกขอมู
อมล
คาสงฟงกชนอนพุ
ทเอาทพุ
แบบบวตอน
ล

คิว (เมทริกซแถวคอย) (Queue)

โครงสรางขอมูลชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติคือ ขอมูลที่ถูกปอนเขาไปกอนจะถูกสงออกมากอนภาษาคอมพิวเตอรที่
แสดงถึงกลไกที่สิ่งที่มาถึงปลายทางกอนจะถูกประมวลผลกอนตามลําดับ เชน คิวการพิมพนอกจากนี้
เรียกโครงสรางขอมูลที่ขอมูลที่ไดรับการปอนหลังสุดถูกสงออกมากอนในทางตรงกันขามกับคิววา สแต็ก

คาฐานสอง

●ตัวเลขในคาฐานสอง

คาที่กําหนดไวลวงหนา

การเขียนคาเริ่มตนใหมโดยระบุสถานที่ปจจุบัน

คาเอาทพุทดิจิตอล

ตัวเลขเอาทพุทการแปลง A/D เปนตัวเลขตามลําดับความละเอียด ตัวอยาง: ถูกแทนที่ดวยคาตัวเลขระหวาง 0 และ
10000 ตามความละเอียด (1/10000FS)

เครื่องมือการตั้งโปรแกรม

คําทั่วไปของ GX Developer และ GX Works2

โครงการ

เปนชื่อรวมของขอมูลที่ดําเนินการดวย CPU ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได (เชน โปรแกรม พารามิเตอร เปนตน)

งาน

เปนหนวยในการดําเนินการเขาถึงฐานขอมูล

งาน (Work)

ชิ้นงานระหวางผลิตหรือชิ้นสวนที่เปนเปาหมายของงานใชในโรงงานดานเครื่องกล

งานระหวางผลิต

คือผลิตภัณฑในชวงกลางของการผลิตในสายการผลิตของโรงงาน

จอแสดงผลผลึกเหลว STN

●STN: Super Twisted Nematic (แบบบิดเกลียวแสง)
●การแสดงผลดวยผลึกเหลวแบบหนึ่ง เปนโหมดเมทริกซที่เรียบงาย
โดยการปดลอมผลึกเหลวระหวางขั้วไฟฟาโปรงใสที่เรียงกันอยูเปนจํานวนมาก ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
จากนั้นเพิ่มแรงดันไฟฟาสัญญาณไปที่ขั้วไฟฟานั้น
เพื่อใหสถานะของผลึกเหลวตรงสวนของจุดตัดถูกควบคุมแลวดําเนินการแสดงผล
●การเปด/ปดของพิกเซลขึ้นอยูกับการบิดและการวางแนวของโมเลกุลผลึกเหลว
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จอแสดงผลผลึกเหลว TFT

คําอธิบาย
●Thin-Film transistor (ทรานซิสเตอรชนิดฟลมบาง)
●จอแสดงผลผลึกเหลวแบบแอคทีฟเมทริกซ โดยการวางทรานซิสเตอรแตละตัวที่จุดตัดของขั้วไฟฟาโปรงใส
ที่เรียงกันอยูเปนจํานวนมากทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แลวเปด/ปดการขับเคลื่อนของแตละพิกเซล
โดยทรานซิสเตอรชนิดฟลมบาง (TFT) ที่มีตอบสนองอยางรวดเร็ว
●ในการทําจอแสดงผลสี จะมี TFT 3 ตัวตอ 1 พิกเซล สามารถทําสีไดโดยโดยผานตัวกรองสี R, G, และ B
ตามลําดับ
●เมื่อเปรียบเทียบกับผลึกเหลวแบบเมทริกซที่เรียบงาย แบบ TFT
จะสามารถเพิ่มจํานวนเสนสแกนไดโดยไมลดความคมชัด และแสดงโทนระดับกลางไดดี
สามารถแสดงผลที่มีคุณภาพสูงได

จํานวนรวม

เปนฟังกชันที่ตรวจหา (การตรวจหาความผิดพลาด) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชวงกลางของการสงขอมูล

จายงาน, ปายจายงาน

การสั่งงานตอพนักงานแตละคนในหนวยผลิตในอดีต มีการเขียนใบสั่งงานลงในบัตร
สงไปใหคลายกับจดหมายเพื่อทําการสั่งงานเนื่องจากมีพนักงานจํานวนมาก สิ่งที่คลายกับ "จดหมาย"
นี้ติดอยูบนแผนปายเรียกแผนปายนี้วา "ปายจายงาน"

จํานวนเขาใช I/O

●ใน MELSEC นั้น เมื่อทําการใสโมดูลไปยังฐานโมดูล จะทําใหใชหมายเลข I/O โดยอัตโนมัติ
●โมดูล I/O นั้นใชจํานวนจุดอินพุทเอาทพุทที่มีอยู โมดูลฟงกชันพิเศษนั้นใชจํานวนจุดที่ไดระบุไว
●นอกจากนี้ อุปกรณตอพวงมี "ฟงกชันการกําหนด I/O" ที่สามารถมอบหมายโดยไมตองพิจารณาจํานวนจุด
ที่เขาใช ยกเวนโมดูลฟงกชันพิเศษ

จํานวนลิงคสูงสุด

คาสูงสุดของจํานวนอุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงใน MELSECNET และ CC-Link IE

จํานวนวงรอบ

จํานวนของระบบควบคุมแบบยอนกลับ (วงรอบปด)
ที่สามารถกําหนดคาไดในหนึ่งโมดูลในการควบคุมมาตรฐานนั้น 1 วงรอบประกอบดวย 1 อินพุทกับ 1
เอาทพุทในการควบคุมการใหความรอนและความเย็นนั้น 1 วงรอบประกอบดวย 1 อินพุท 2 เอาทพุท

ชดเชยจุดตอเย็น(0℃)

การชดเชยเพื่อลดขอบเขตของความผิดพลาดในการวัดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบของขั้ว
อางอิงของอินพุทของหัววัดอุณหภูมิสําหรับการตรวจวัดอุณหภูมิดวยหัววัดอุณหภูมินั้น
ตองใหขั้วอางอิงที่มีอณ
ณหภมิ
งที่ 0℃ แต
ในทางปฏิบัตินั้นขั้วอางอิงจ มีอณ
ณหภมิ
งที่ 0℃ ไดยาก
ไดยาก
ตองใหขวอางองทมอุ
หภูมค
คงท
แตในทางปฏบตนนขวอางองจะมอุ
หภูมค
คงท
เมื่อเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟาจากความรอนที่เทียบเทาอุณหภูมิโดยรอบเขาในวงจรขยายภายใน
สามารถชดเชยคา 0℃ และลดขอบเขตความผิดพลาดลงได

ชนิดของการสรางบล็อค

●วิธีการหนึ่งที่จะกําหนดคาระบบโดยการประกอบขององคประกอบที่จําเปน
●ใน MELSEC นั้น สามารถเลือกและประกอบชุดจายกําลังไฟ หนวย CPU โมดูล I/O โมดูลฟงกชันพิเศษ
ฐานและคาอื่นๆ ได

ชวงตําแหนงเขา

●ชวงที่เอาทพุทสัญญาณเสร็จสิ้นการกําหนดตําแหนง (INP)ถูกสงออก

ชองเปดลดแรงดัน

กลไกการบีบอัด (แผนออริฟส) ที่มีใหบนเสนทางของทอเพื่อการวัดความแตกตางของความดันที่เกิดขึ้นกอนและ
หลังการบีบอัดตามอัตราการไหล

ชารทฟงกชันเชิงลําดับ

●(Sequencial Function Chart) เปนภาษา PLC ชนิดหนึ่ง มาจากมาตรฐานของ IEC
●ภาษาอธิบายขอมูลจําเพาะของการควบคุมที่ทําใหเงื่อนไขและลําดับการดําเนินการของโปรแกรมมีความชัดเจน
รับรูโครงสรางทั้งหมดโดยแสดงชุดการควบคุมดวยแผนภูมิบล็อคที่คลายกับแผนผังกระบวนการ

ชีลดปองกันสาย

สายที่มีชีลดปองกันสายเพื่อไมใหมีสัญญาณรบกวนจากภายนอก โดยการรวมสายสื่อสารเขาดวยกัน

ชื่อโฮสต

เปนชื่อที่จะทําใหจําไดงายตอการระบุถึงคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอไปยังเครือขาย

ชุด

ปริมาณแปรรูปในแตละครั้งในกระบวนการที่หยุดกลางคันไมได (กระบวนการที่เปนชุด) หลังจากปอนวัสดุไปแลว
เชน การชุบแข็งแอนนีลหรือการพอลิเมอไรซ

ชวงการสงผาน

ชวงความเร็วของการสงผานขอมูลในสายใยแกวนําแสง

เชื่อมตอขอมูลทางแสง, เชื่อมตอทางแสง

ระบบที่เชื่อมตอโดยใชสายเคเบิลใยแกวนําแสงเพื่อเชื่อมตอขอมูล

เชื่อมตอดวยสายไฟ

●การเดินสายไฟ
●วิธีการประกอบ PLC โดยเชื่อมตอรีเลย ตัวจับเวลา ขดลวด หนาสัมผัส และสิ่งอื่นๆ ดวยสายไฟ
●ตัวอยางเชน สามารถประกอบ PLC ใหมีซอฟตไวรมากขึ้นและมีการเชื่อมตอดวยสายไฟนอยลง
●ซอฟตไวรเปนการเชื่อมตอโดยไมมีการเดินสายไฟ เชน โปรแกรมของ PLC เปนตน
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คําศัพท
ซอฟตเคานเตอร

ซ
| ซอฟตไทมเมอร
ต

คําอธิบาย
ตัวนับที่ประกอบอยูในโปรแกรมของ PLC
ตัวจับเวลาที่ประกอบอยูในโปรแกรมของ PLC

ซีโรดริฟต

ปริมาณเปลี่ยนแปลงของจุดศูนยเนื่องจากอุณหภูมิ

เซ็นเซอรอุณหภูมิ

ชื่อสามัญของหัววัดอุณหภูมิและเครื่องมือวัดอุณหภูมิประเภทตัวตานทานที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

เซ็นเซอรอุณหภูมิ

อุปกรณปองกันการไหมเสียหายของมอเตอรเซอรโวเนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น

เซมิกราฟิก (ควบคุม)

การใชรูปแบบที่เตรียมไวลวงหนาเพื่อเขียนรูปทรงลงบนหนาจอ เปนตน

เซอรโวมอเตอรเคลื่อนที่แนวราบ

●เซอรโวมอเตอรที่เคลื่อนที่เชิงเสนตรง เมื่อเทียบกับเซอรโวมอเตอรที่เคลื่อนที่ดวยการหมุนของเพลา
●ในระบบเซอรโวเคลื่อนที่แนวราบนั้น สามารถใหความเร็วสูงและความเรงสูงเมื่อเทียบกับระบบเกลียวควาน
ไมมีการสึกหรอแบบเกลียวควาน อายุใชงานจึงยาวนาน

โซลินอยด

●แมเหล็กไฟฟากระแสตรงหรือกระแสสลับ เชื่อมตอกับดานเอาทพุทของ PLC
●เนื่องจากเปนขดลวด เมื่อปดจะเกิดแรงดันไฟฟาเกิน
เมื่อเอาตัวกําจัดแรงดันไฟฟาเกินเขาใกลโซลินอยดวาลวและเชื่อมตอแบบขนานก็พอ
●เนื่องจากมีกระแสรัชเมื่อเปนกระแสสลับ เอาทพุทจึงมีความจุสูงเปนพิเศษ
●ใชกับอุปกรณเปดปดเชนวาลวไฮดรอลิกและวาลวนิวแมติก ที่ทํางานในการกดและดึงบนเครื่องจักร
●โซลินอยดวาลว (วาลวแมเหล็กไฟฟา) คือชุดวาลวที่ปดเปดน้ํามันหรืออากาศอยูในชุดเดียวกัน

ฐานขยาย

●โมดูลเพื่อติดโมดูลอัจฉริยะ โมดูลอินพุทเอาทพุทที่ติดที่ฐานหลักไมได เปน PLC แบบประกอบ
●เนื่องจากไมสามารถติดตั้ง CPU จึงแลกเปลี่ยนขอมูลโดยเชื่อมตอกับฐานหลักดวยสายตอขยาย

ฐานขอมูล (DB) หรือ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDB)

ระบบการจัดการขอมูลที่เปนไปตามทฤษฎีของแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ
แสดงขอมูลหนึ่งอยางเปนชุดหลายรายการ (เขตขอมูล) แสดงกลุมขอมูลในแบบที่เรียกวา
ตารางใชขอมููลที่เปนดัชนี ทําใหรวมขอมููลหรือคัดเลือกขอมููลออกไดงาย

ฐานหลัก

PLC แบบบล็อค เปนโมดูลฐานที่เชื่อมตอกับโมดูลแหลงจายไฟ โมดูล CPU โมดูล I/O และโมดูลอัจฉริยะ

ดําเนินการขั้นตอน

ฟงกชันเพื่อใหแกจุดบกพรองและทดลองเดินเครื่องของ PLC

เดินเครื่องคาชวงแบบเสนตรง

คือการเดินเครื่องมอเตอร 2 หรือ 3 เครื่องพรอมกันเพื่อใหเคลื่อนที่รวมกันเพื่อกําหนดตําแหนง

ไดนามิกเบรค

●ฟงกชันเบรคที่หยุดอยางรวดเร็วโดยเปลี่ยนพลังงานหมุนเปนพลังงานความรอน
และขั้วมอเตอรเซอรโวลัดวงจรโดยผานตัวความตานทาน เมื่อไฟฟาดับหรือมีการหยุดฉุกเฉิน
(เชน สัญญาณ EMG) จนวงจรปองกันทํางาน
●ไดแรงบิดเบรคสูงกวาจากเบรคแมเหล็กไฟฟา
●อยางไรก็ตาม เปนสิ่งที่จําเปนที่จะใชเบรคเชิงกลเพราะเบรคไมทํางานเมื่อไฟฟาดับ

ไดโอดแคลมป

●ไดโอดที่ใชเพื่อที่จะยึดแรงดันไฟฟาไวในระดับหนึ่ง หรือในทิศทางหนึ่ง
●ตัวกําจัดแรงดันไฟฟาเกินสําหรับไฟฟากระแสตรง

ตนทางขอมูล/ปลายทางขอมูล

ตนทางขอมูลเปนขอมูลสําหรับการคํานวณปลายทางขอมูลจะเก็บขอมูลหลังจากการคํานวณ

ตอบสนองความถี่เร็ว

●ความถี่สูงสุดที่มอเตอรสามารถปฏิบัติตามคําสั่งเมื่อใหคําสั่งคลื่นไซน
●ความถี่ที่มีคาเกน -3db เมื่อเทียบกับแอมพลิจูดของคําสั่ง

ตั้งคารีเฟรชอัตโนมัติ

ตั้งคาหนวยความจําบัฟเฟอรที่จะรีเฟรชโดยอัตโนมัติ
หนวยความจําบัฟเฟอรท่ม
ี ีการตั้งคารีเฟรชอัตโนมัติจะถูกอานและเขียนไปยังอุปกรณที่ระบุโดยอัตโนมัติ
เมื่อใชคําสั่ง END ของหนวย CPU

ตัวกรองเฉลี่ยเคลื่อนที่

สงออกคาเฉลี่ยของการปอนขอมูลของตัว SN ที่ถูกสุมตัวอยางในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล
ในกระบวนการ FB (P_FIL) ของตัวกรองมาตรฐาน

ตัวกรองดิจิตอล (ตัวกรองดัชนี)

ใชตัวกําจัดสัญญาณรบกวนของคาวัด PV เปนตัวกรอง เปนตน
คํานวณจากผลบวกแบบถวงน้ําหนักของคาวัดในครั้งนี้กับคากรองในครั้งกอน (ตัวคูณตัวกรอง PV)
เทียบเทาฟงกชันตัวกรองดิจิตอลของกระบวนการอินพุทอะนาล็อก FB (P_IN)
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คําศัพท
ตัวกรองสัญญาณรบกวน

ต

คําอธิบาย
●ชิ้นสวนเพื่อลดสัญญาณรบกวนและเพื่อปองกันสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากภายนอก
●ดูดซับสัญญาณรบกวนโดยติดตัวกรองสัญญาณรบกวนที่ซ็อคเก็ตแหลงจายไฟ 100V ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
●มีรูปแบบตางๆ แตหลักเบื้องตนจะมีคอนเดนเซอรกับรีแอคเตอรประกอบกัน มีขั้วสายดิน
ซึ่งผลลัพธจะเพิ่มขึ้นเมื่อตอลงดิน

ตัวกรองหนวงเวลาขั้นที่ 1

ใชเปนตัวกรองในการกําจัดสัญญาณรบกวนของคาที่วัดได เชน PV เปนตน ทําการคํานวณการหนวงเวลา
ขั้นที่ 1 ดวย
กระบวนการ FB (P_LLAG) ของการชดเชยการหนวงเวลาและการเรงเวลา

ตัวกําจัดแรงดันไฟฟาเกิน

●อุปกรณที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการกําจัดแรงดันไฟฟาเกิน
●เชื่อมตอเขากับฝงเอาทพุทของ PLC เมื่อมีขดลวดหรือโหลดแบบเหนี่ยวนําอื่นๆ

ตัวเก็บประจุสํารอง

●การที่ตัวเก็บประจุเก็บเนื้อหาของหนวยความจํา IC-RAM เอาไวในคอนเดนเซอร เพื่อไมใหหายไปเมื่อไฟดับ
●เนื่องจากกําลังการเก็บเมื่อไฟดับของคอนเดนเซอรนั้นเปนชวงเวลาสั้นๆ
วัตถุประสงคหลักจึงอยูที่การเก็บขอมูลของหนวยความจําในระหวางการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ตัวแกไข

●อุปกรณสําหรับแยกมุมตรวจสอบออกเปนแรงดันอะนาล็อกสองคา
●นอกจากนี้ยังเรียกวา ซิงโครไนซสองเฟส ซึ่งแปลงหนึ่งรอบการหมุนของมุมหมุนแกนเทียบกับแรงดันอินพุทของ
หนึ่งเฟสเปนเอาทพุทของแรงดันในเฟสที่สอง (แรงดันอะนาล็อก)

ตัวเขารหัส

●อุปกรณที่แปลงขอมูลที่ถก
ู ปอนไปที่เปดและปดใหเปนเลขฐาน 2 เชน ตัวสรางพัลส
●เซ็นเซอรที่ถูกยึดติดอยูกับมอเตอรเซอรโว
ใชในการตรวจจับมุมหมุนและความเร็วในการหมุนของเพลามอเตอรเรียกอีกอยางหนึ่งวา
ตัวตรวจจับมีทั้งระบบสัมบูรณ และระบบเพิ่มจํานวน

ตัวควบคุมเครื่อง

●ตัวควบคุมเครื่องจักรแตละเครื่องของสายการผลิตจะใช PLC กันอยางแพรหลาย
●นอกจากนี้ยังมีตัวควบคุมสายการผลิต ซึ่งควบคุมโดยไดรับคําสั่งมาจากตัวควบคุมเครื่อง

ตัวควบคุมสายการผลิต

อุปกรณที่ควบคุมทุกสวนหรือบางสวนของสายการผลิต

ตัวจับเวลาความเร็วสูง

ตัวจับเวลานี้มีหนวยการวัดอยูที่ 0.01 ถึง 100ms เมื่อเปดคอยลของตัวจับเวลา การวัดจะเริ่มขึ้น และเมื่อหมดเวลา
หนาสัมผัสจะเปดเมื่อปดคอยลของตัวจับเวลา คาปจจุบันจะกลายเปน 0 และหนาสัมผัสจะปดลง
หนวยการวัดนั้น ตั้งคาไดโดยใชการตั้งคาระบบคอมพิวเตอรของพารามิเตอรของเครื่องคอมพิวเตอรคาเริ่มตนอยูที่
10.0ms และสามารถเปลี่ยนแปลงไดขั้นละ 0.01ms

ตัวจับเวลาสะสม

ตัวจับเวลาที่บวกรวมเวลาที่ขดลวดเปดอยู

ตัวจับเวลาสะสมความเร็วสูง

ตัวจับเวลาสําหรับการวัดระยะเวลาที่คอยลเปดอยู โดยมีหนวยของการวัดเปน 0.01 ถึง 100ms
เมื่อเปดคอยลของตัวจับเวลา การวัดจะเริ่มขึ้น และเมื่อหมดเวลา
หนาสัมผัสจะเปดแมวาคอยลของตัวจับเวลาจะปดอยู สถานะ
เปด/ปดของหนาสัมผัสและคาปจจุบันจะยังคงอยูถาคอยลเปดขึ้นมาใหมอีกครั้ง
การวัดจะเริ่มตนใหมจากคาปจจุบันที่ถูกเก็บไวกอนหนานี้

ตัวจับเวลาหนวงการปด

●เครื่องจับการหนวงเวลานับตั้งแตปดขดลวดจนกระทั่งหนาสัมผัสเปด
●เมื่อเครื่องเปด หนาสัมผัสจะทํางานทันที และเมื่อปดเครื่องก็จะดําเนินการจับเวลา

ตัวจับเวลาหนวงการเปด

●เครื่องจับการหนวงเวลานับตั้งแตเปดขดลวดจนกระทั่งหนาสัมผัสทํางาน
●เมื่อปดเครื่อง หนาสัมผัสจะกลับทันที

ตัวจําลองสัญญาณรบกวน

●อุปกรณสาํ หรับการทดสอบวา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทนตอสัญญาณรบกวนไดแคไหน (ทํางานอยางถูกตองไหม)
●เครื่องสรางสัญญาณรบกวนที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟา ความกวางและความถี่ของสัญญาณรบกวน

ตัวจํากัด RFB

ตัวจํากัด RFB (รีเซ็ต ปอน กลับ) จะจํากัดคาสูงกวาเปาหมายที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดงาย เชน
ในกรณีของการสตารทเครื่อง หรือคาอุณหภูมิที่วัดได (PV)

ตัวแจกจาย

ตัวกระจายสัญญาณที่จายไฟฟาเขาในเครื่องสรางสัญญาณแบบ 2 สาย (ตัวเขารหัส) และสงออกสัญญาณรวมกัน
4mA ถึง 20mA หรือ 1V ถึง 5V

ตัวตานทานทางการสรางพลังงานขึ้นใหม

●ตัวตานทานที่ใชในการสรางพลังงานขึ้นใหมจากการเบรค
●เผาผลาญพลังงานที่สรางขึ้นมาใหมในรูปแบบของความรอน
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คําศัพท
ตัวตานทานที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

ต

คําอธิบาย
●เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิทางไฟฟา
●ใชแพลตินัมที่เปลี่ยนแปลงความตานทานตามอุณหภูมิเพื่อแปลงคาความตานทานเปนอุณหภูมิ
●มีขอกําหนดในมาตรฐาน JIS C1604
●Pt100 คือความตานทานที่ 0℃ มีคา 100Ω ใชกับกระแสตรง 2mA, 5mA หรือ 10mA
●มีหลายชนิด ขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่จะวัด

ตัวนับการคลาดเคลื่อน

●ตัวนับที่ติดมากับโมดูลไดรฟที่ใชในการกําหนดตําแหนง
●ตัวนับพัลสที่สะสมไดที่ลบสัญญาณพัลสยอนกลับจากพัลสคําสั่งของตัวควบคุม (คาการคลาดเคลื่อน)

ตัวนับที่กําหนดไวลวงหนา

●ตัวนับที่ทํางานโดยตั้งคาการนับเริ่มตน (ปกติมักเปน 0) ใหกบ
ั คาการนับการทํางาน
●สงสัญญาณเปดปด เมื่อการนับมาถึงคาการนับการทํางานคาการนับเปน 0 โดยการรีเซ็ตสัญญาณ
●คาที่กําหนดไวลวงหนาอาจไมใชศูนยก็ได

ตัวนับแทรก

●ตัวนับที่ใชในการแทรกโปรแกรม
●สามารถนํามาใชโดยการตั้งคาพารามิเตอรที่แยกตางหากจากตัวนับปกติ

ตัวบันทึกขอมูล

อุปกรณบันทึกขอมูล

ตัวปองกันวงจร

สวิตชที่ปองกันการไหมเสียหายของสายไฟฟาเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร เปนตน

ตัวปอนพัลสดวยตัวเอง

อุปกรณสรางพัลสดวยการหมุนคันหมุนดวยตัวเอง

ตัวแปรสัญญาณ

●อุปกรณแปลงสัญญาณอะนาล็อก
●สามารถแปลงอุณหภูมิ ความดันหรือคาอื่นๆ เปนกระแสไฟ DC 0 ถึง 10V หรือใชระดับปริมาณอะนาล็อกที่งาย
(เชน 10V, 20mA) เพื่อแปลงกระแส 5A เปน 10mA เปนตน
●ใชงานโดยการเชื่อมตอไปยังดานหนาของอินพุทของเครื่องแปลง A/D ของ PLC

ตัวแปลง D/A (Digital-to-Analog converter ตัวแปลงดิจิตอลเปนอะนาล็อก)

อุปกรณที่มีฟงกชันในการแปลงคาดิจิตอลที่แสดงจํานวนพัลส ใหเปนคาอะนาล็อกที่แสดงคาแรงดันไฟฟา
(หรือกระแสไฟฟา)

ตัวแปลงไฟฟานิวแมติก

ตัวแปลงสัญญาณมาตรฐาน (สัญญาณไฟฟา) เปนสัญญาณมาตรฐาน (สัญญาณนิวแมติก)
ตัวแปรสัญญาณไฟฟานิวแมติก

ตัวแปลงสัญญาณไฟฟาเปนสัญญาณนิวเมติก

ตัวแปลงที่แปลงสัญญาณมาตรฐาน (สัญญาณนิวเมติก) เปนสัญญาณมาตรฐาน (สัญญาณไฟฟา)
ตัวแปรสัญญาณไฟฟาเปนสัญญาณนิวเมติก

ตัวแปลโหลดการสรางพลังงานขึ้นใหม

รอยละของพลังงานไฟฟาที่สรางขึ้นใหม เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟาที่สรางขึ้นใหมที่ไดรับอนุญาต

ตัวลดแรงดันไฟฟาเกินดวย C และ R

●ตัวลดแรงดันไฟฟาเกินที่ประกอบดวยตัวเก็บประจุ C และตัวตานทาน R ที่ตออนุกรมกัน
●ตัวลดแรงดันไฟฟาเกินนี้จะตอขนานกับหนาสัมผัส ไตรแอก หรือโหลดแบบเหนี่ยวนํา (inductive load)
เพื่อใหสามารถลดแรงดันไฟฟาที่มีความถี่สูงไดดวยตัวเก็บประจุ
●เมื่อตัวลดแรงดันไฟฟาตอขนานกับโหลด ตัวเก็บประจุจะไดรับการประจุไฟฟาเมื่อเปดโหลด
ดังนั้นบางครั้งอาจเกิดการรบกวนในเอาทพุทของไตรแอกและทรานซิสเตอรได
●สามารถใชไดทั้งกับแหลงจายไฟกระแสสลับและกระแสตรง
แตในแหลงจายไฟกระแสสลับจะมีการรั่วของกระแสไฟฟามากกวาเล็กนอย

ตัวเลียนแบบ

ใชเรียกฮารดแวรหรือซอฟตแวรที่ใชสําหรับทํางานเทียบเทาบนอุปกรณชิ้นหนึ่ง
โดยไมตองเคลื่อนยายซอฟตแวรที่ทํางานบนอุปกรณอื่น

ตัววิเคราะหเครื่องจักร

●เปนฟงกชันของซอฟตแวรการติดตั้งของเซอรโวที่ตรวจสอบลักษณะความถี่โดยอัตโนมัติ เชน จุดเรโซแนนซ
ของเครื่องจักร เปนตน
●เปนฟงกชันที่จะวัดการตอบสนองของเครื่องจักรโดยใหคําสั่งการสั่นสะเทือนแบบสุมจาก MR Configurator2
ไปยังวงจรขยายเซอรโว ในสภาพที่เครื่องจักรเชื่อมตออยูกับมอเตอรเซอรโว

ตัวสรางลักษณะ

●การสรุปตัวอักษร สัญลักษณลงเปนจุด (บิท) ในหนวยความจํา เปนตน
●ตัวอักษรมากมายจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา ROM เมื่อตองการแสดงตัวอักษร
ก็ดึงจากหนวยความจํานั้นออกมาอานเพื่อแสดงผล
●เรียกอีกอยางหนึ่งวา หนวยความจําตัวอักษร
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ต
|
ท

ตัวสรางพัลส

คําอธิบาย
●เครื่องมือสําหรับการสรางพัลส
●ตัวอยางเชน สรางพัลสหมุนของแกนติดกับเพลามอเตอร
●แบบ 1 เฟสสงพัลส 1 แถว แบบ 2 เฟสสงแถวพัลสที่มีผลตางเฟส
●จํานวนพัลสใน 1 รอบของแกนมีตั้งแต 600 พัลสจนถึง 1 ลานพัลส
●นอกจากนั้น ฟงกชันการติดสัญญาณจุดศูนยมี 1 หรือ 2 พัลสตอการหมุนแกน 1 รอบ

ตัวสะสม

●ที่เก็บขอมูลตัวเลขชนิดหนึ่งที่ใชงานทั่วไปใน CPU ของ PLC มักถูกเรียกใชเปนอันดับแรก
จึงไมจําเปนตองสนใจ นอกจากวาจะมีใชคําสั่งพิเศษบางคําสั่ง
●เมื่อมีตัวสะสมอยู 2 ตัวคือ A0 และ A1 ถาเปนแบบ 16 บิท ขอมูลจะถูกปอนเขาไปใน A0 แตถาเปนแบบ 32 บิท
สวนลางจะเขาไปใน A0 และสวนบนเขาไปใน A1
●หากตองการเรียกใชคําสั่งที่ใชตัวสะสมหลายครั้งดวยโปรแกรม หากไมมีการถายโอนขอมูลไปยังที่เก็บขอมูลอื่น
ตัวสะสมก็จะสามารถถูกเขียนใหมไดโดย CPU ของ PLC เปนอันดับแรก ดังนั้น เมื่อจะดําเนินการตามคําสั่งตอไป
ก็ตองระมัดระวังไมเผลอเขียนทับลงไปใหม

ตาราง

รูปแบบการควบคุมขอมูลที่ควบคุมดวยฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
โดยอยูในรูปแบบของตารางสองมิติที่ประกอบดวยแถวกับคอลัมน

ตําแหนงเริ่มตน

●ตําแหนงที่กลายเปนพื้นฐานของการกําหนดตําแหนง

ติดตามการตรวจสอบ

●ฟงกชันการแกจุดบกพรองของโปรแกรมเชิงลําดับ
●ระบุจํานวนครั้งที่ติดตาม อุปกรณเปาหมาย เวลาสุมตัวอยางและสิ่งอื่นๆ และเรียกใชอุปกรณตอพวง
●ปอนและเก็บขอมูลเขาในอุปกรณตอพวง และแสดงผลเมื่อทดสอบสถานะของอุปกรณที่ระบุในแตละครั้ง
●คลายกับฟงกชันการติดตามการสุมตัวอยาง แตไมลงทะเบียนใน CPU ตรวจสอบเฉพาะอุปกรณตอพวง
ไมตองการหนวยความจําของ CPU
●นอกจากนี้ยังมีขอไดเปรียบ เชน ไมสงผลกระทบตอเวลาสแกนของ CPU ความแมนยําในการตรวจสอบจะนอยลง

ติดตามการสุมตัวอยาง

●ฟังกชันที่ทําใหงายตอการคนหาความลมเหลวเชิงกลหรือความผิดปกติของโปรแกรม PLC
●สามารถจัดเก็บจํานวนครั้งที่สแกนหรือเปด/ปดอุปกรณเฉพาะตามที่ระบุ
ใชอุปกรณตอพวงในการตรวจสอบสําหรับใชในภายหลัง
●คณยั
งสามารถระบช
วงเวลานอกเหนือจากจํานวนครั้งของการสแกน
●คุ
ณยงสามารถระบุ
ชวงเวลานอกเหนอจากจานวนครงของการสแกน

เต็มอัตราสวน

แสดงชวงของอินพุท
ตัวอยาง: หากชวงของอินพุทที่เลือกเปน -200.0℃ ถึง 400.0℃ ชวงของอินพุทที่เต็มที่จะเปน 600.0

เตือนการตรวจสอบว็อชด็อก

เปนการแจงเตือนของเวลาตอบกลับสถานะที่ใชเวลาไมนอยกวาคาที่กําหนด หลังจากเอาทพุทคําสั่งควบคุมเปด/ปด
เปนตน สงสัยวา สายควบคุมอาจขาด แหลงไฟควบคุมปด หนาสัมผัสชํารุด เปนตน

เตือนคาต่ํา/เตือนคาต่ํา-ต่ํา

สัญญาณเตือนที่ขีดจํากัดต่ํา (PL)/สัญญาณเตือนที่ขีดจํากัดต่ํา-ต่ํา (LL)

เตือนคาสูง/เตือนคาสูง-สูง

สัญญาณเตือนที่ขีดจํากัดสูง (PH)/สัญญาณเตือนที่ขีดจํากัดสูง-สูง (HH)

ถอดรหัส

●ถาพูดวาถอดรหัส 8 → 256 เปนการเอาสายสัญญาณ 8 เสนมาแยกเปน 256 ชนิด
●แสดงตําแหนงบิทใหเปด
●สิ่งที่ตรงกันขามกับการเขารหัส

แถบแปรผัน

เปนชวงการเปลี่ยนแปลง (%) ของอินพุทตอชวงความกวางประสิทธิผลของเอาทพุท 0% ถึง 100% ในการ
ทํางานแบบแปรผันใน PLC นั้น ใชเกนแปรผัน Kp ไมใชชวงแปรผันมีความสัมพันธคือ 100/เกนแปรผัน
Kp = ชวงแปรผัน

ทวนกลับ

คือกระบวนการที่ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานขอมูล

ทันเวลา (Just-In-Time)

เปนเสาหลัก 1 ใน 2 ประการของระบบการผลิตของโตโยตา
มีแนวความคิดที่จะผลิตหรือลําเลียงเฉพาะปริมาณที่ตองการของสิ่งที่ตองการ ในเวลาที่ตองการ
เพื่อยกระดับการบริหารการผลิตที่มีตอการเปลี่ยนแปลงโดยสมมติจากการเกลี่ย และมีกฎพื้นฐาน 3 ประการคือ
"รับโดยกระบวนการตอไป" "การไหลของกระบวนการ" และ "กําหนดเวลาผลิตตามจํานวนที่ตองการ"

ทั่วไป

●สายรวม
●ถาบอกวาสายรวม 16 จุด 1 สาย หมายความวา อินพุทหรือเอาทพุท 16 ตัวถูกเชื่อมตอกับสายรวม
1 สายโดยใชแหลงจายไฟเดียวกัน

ทํางานอยางอิสระ

●สภาพที่มอเตอรเซอรโวไมถูกควบคุม เพราะไมมีกระแสไฟฟา ไดนามิกเบรคและเบรคแมเหล็กไฟฟาก็ไมทํางาน
●เพลามอเตอรเซอรโวทํางานเนื่องจากแรงภายนอกเพราะไมเกิดแรงบิดในสภาพนี้

26

ประมวลคําอธิบายศัพทโรงงานอัตโนมัติ

(FA用語解説集)

คําศัพท
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คําอธิบาย

ทาสก

ทาสกเปนกลุมโปรแกรมหลายสวน เปนองคประกอบที่จดทะเบียนในไฟลโปรแกรม
ในทาสก ตองจดทะเบียนบล็อคโปรแกรมไมนอยกวา 1 บล็อคจากชิ้นสวนโปรแกรม
(ไมสามารถลงทะเบียนฟงกชันและฟงกชันบล็อคในทาสกได)

แท็ก

ปายหีบหอ (แท็ก) เพื่อบงชี้เครื่องวัดตางๆ

แท็ก (Tag)

ขอความเพื่อเขียนคําสั่งหรือหมายเหตุแสดงการทํางานของโฮมเพจ อยูในขอความ
HTMLกําหนดการออกแบบที่แสดงดวยอินเตอรเน็ตเบราวเซอร ซึ่งแทรกแท็กลงในขอความในเอกสาร XML นั้น
แท็กเปนสายอักขระที่บรรจุคุณสมบัติและแสดงตําแหนงของสวนประกอบแท็กมีชนิดตางๆ คือแท็กเริ่มตน
แท็กสิ้นสุด และแท็กสวนประกอบเปลา

แท็ก IC/แท็ก RF-ID (IC tag / RF-ID tag)

ชิป IC ที่ใชสําหรับการจําแนกโภคภัณฑและสินคา เปนตน
โดยทั่วไปจะมีฟงกชันการสื่อสารไรสายเนื่องจากตองการใหมีการใชงานชิปนี้กวางขวางขึ้นในตลาด
ความเขากันไดระหวางระบบไรสายกับความถี่ของระบบ (Radio Frequency＝ RF) กับระบบการจําแนก
(Identification＝ID) จึงตองมีความปลอดภัย ดวยเหตุนี้ จึงมีการสนับสนุนการกําหนดมาตรฐานของชิปเหลานี้
ชิปเหลานี้เรียกอีกอยางวา แท็ก RF หรือแท็ก RF-ID เมื่อเทียบกับบารโคด นอกจากจะสามารถอานและเขียน
(การเขียนเพิ่มเติม) ขอมูลที่มีขนาดใหญโดยไมตองสัมผัสแลว ยังสามารถนํากลับมาใชใหมได
และสามารถนํามาประยุกตใชในการควบคุมผลิตภัณฑ โดยติดเขากับชิ้นสวน ที่แปรรูป เปนตน ณ
สถานที่ผลิต และเขียนเงื่อนไขการแปรรูป ผลการตรวจสอบ และขอมูลอื่นๆ ในแบบตาม เวลาจริงได

แท็ก RFID/แท็ก IC (RF-ID tag/IC tag)

ชิป IC ที่ถูกนํามาใชในการระบุตัวตน (Identification) ของสินคา เปนตน โดยทั่วไปจะมีฟงกชันการสื่อสาร
ไรสายดวยความถี่วิทยุ (Radio Frequency＝RF) และระบบการตรวจสอบตัวตน (Identification＝ID)
ตองเขากันได ตองปฏิบัติตามการกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ เพื่อใหเปนที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก
เรียกอีกอยางวาแท็ก IC เมื่อเทียบกับบารโคด นอกจากจะสามารถอานและเขียน (การเขียนเพิ่มเติม)
ขอมูลที่มข
ี นาดใหญโดยไมตองมีการสัมผัสมากแลว ยังสามารถนํากลับมาใชใหมได
และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการสินคา เปนตน โดยติดตั้งในผลิตภัณฑแปรรูปของหนวยผลิต
ทําใหสามารถเขียนเงื่อนไขการประมวลผลและผลการทดสอบไดตามเวลาจริง

แท็กวงรอบ

แท็กที่มีแผนหนาที่มีฟงกชันการควบคุมวงรอบ เชน การควบคุม PID

แท็กสถานะ

แท็กที่มีแผนหนาที่มีฟงกชันการควบคุมเปดปดของโซลินอยดวาลว หรือการเริ่มตนและหยุดของมอเตอร

แทน XY (XY Table)

อุปกรณที่เคลื่อนยายแทนงานที่สามารถทํางานในการกําหนดตําแหนงไดอยางงายดายใน 2 ทิศทาง ไดแก X
(แนวนอน) และ Y (แนวตั้ง)

น้ําหนักพิกัด

โหลดสูงสุดที่สามารถนําไปใชกับโหลดเซลลในชวงเวลาของการชั่งน้ําหนักนั้นจะรวมถุงเปลาอีกดวย

เนสต

วิธีการตั้งโปรแกรมอยางหนึ่งในการตั้งโปรแกรมแบบโครงสรางรวมกลุมคําสั่งหลายตัวไวเปนหนวยเดียว
สรางโปรแกรมดวยการประกอบเขาดวยกันหลายชั้นเรียกหนวยนี้วา เนสตบางครั้งอาจเรียกโครงสรางชั้นลูกวา
"เนสต" หรือ "เนสติ้ง" โดยใสเนสตหลายชั้นไวในเนสตอีกครั้ง

แนวโนมการปรับ

หนาจอแสดงแนวโนมที่แสดงสถานะเรียลไทมของการปรับแตงวงรอบแสดง PV, SV, MV

บรอดแบนด

วิธีการสงสัญญาณแบบหลายชั้น โดยการใสขอมูลที่ตางกันในชองที่แบงในเสนทางเดียว
โดยแบงชวงความถี่ดวยแบนดวิดธที่ไดกําหนดไว

บริดจ

●เปนอุปกรณเชื่อมตอเครือขายที่มีโปรโตคอลตางกัน มีฟงกชันเหมือนกับเกตเวย
แตเหมาะกับการเชื่อมตอระหวางเครือขายที่คอนขางจะคลายกัน

บล็อคฟังกชัน

เปนสวนประกอบในการใชบล็อควงจรไฟฟาที่ใชบอยครั้งในโปรแกรมเชิงลําดับ

บอดเรท

●เปนความเร็วในการสื่อสาร คือจํานวนบิทที่สงในเวลา 1 วินาที (BPS) มักจะเรียกวา บอดเรท
●แตความหมายที่เครงครัดก็คือ จะตางจากจํานวนบิทที่เรียกความเร็วโมดูเลตวา "บอด"
●กลาวคือ เมื่อใสขอมูลไมนอยกวา 1 บิทไปกับคลื่นพาหะหนึ่งคลื่น ก็ไมไดจํานวนเทากัน
●ตัวอยางเชน เมื่อใสขอมูล 2 บิทในคลื่นพาหะ บอดเรทจะเปน 1/2 บิท

บัฟเฟอรตัวเริ่มการทํางาน

เปนฟงกชันที่วา หากเงื่อนไขของตัวเริ่มการทํางาน (เงื่อนไขการสงขอมูล) เปนจริงในเวลาที่ตั้งใจไว
จะทําการบัฟเฟอรขอมูลกับเวลาที่เกิดเงื่อนไขไวในหนวยความจําภายใน
แลวเรียกขอมูลบัฟเฟอรเพื่อสั่งใหทํางาน (สงขอมูลหรือคํานวณขอมูล)
สามารถสั่งใหทํางานไดโดยไมพลาดตัวเริ่มการทํางานใดๆ
แมวาความถี่ของตัวเริ่มการทํางานสําหรับการสงขอมูลจะสูงก็ตาม
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คําศัพท
บัส

บ
|
ป บิท

คําอธิบาย
●สายบัส
●ใน PLC จะใชเพื่อแสดงถึงถนนเสนใหญที่รับสงขอมูล (เปด/ปดขอมูล) ระหวาง CPU กับโมดูล
หนึ่งบิทเปนคาตํ่าสุดของหนวยขอมูล แสดงทั้งสถานะ 0 (OFF) กับ 1 (ON) หนาสัมผัสหรือขดลวดมี 1 บิท
เรียกวาอุปกรณบิท

บิทเครื่องหมาย

●บิทเพื่อใสเครื่องหมายแสดงคาบวกลบของเนื้อหาของหนวยความจํา
●ขอตกลงที่วา บิทในตําแหนงบนสุดของ 16 บิทเปนบวกเมื่อมีคา 0 และเปนลบเมื่อมีคา 1
●ดังนั้น ใชคาตัวเลขไดถึง 15 บิท

บิทที่กําหนด

สามารถใชเวิรดดีไวสเปนขอมูลบิทดวยการระบุหมายเลขบิทเปน 1/0

เบรคแมเหล็กไฟฟา

●เปนเบรคที่ยึดแกนเอาทพุทของมอเตอรเซอรโว
เพื่อไมใหเครื่องจักรตกลงมาเมื่อไฟฟาดับหรือไดเกิดสัญญาณเตือนขึ้น เปนตน
●ใชมอเตอรเซอรโวที่มีเบรคแมเหล็กไฟฟาเสมอ ถาใชในแกนดิ่ง
●ไมใชในการลดความเร็ว (การหนวง) ของมอเตอรเซอรโวเพราะเปนเบรคเพื่อยึดแนน

แบตเตอรี่สํารอง

ขอมูลในหนวยความจํา IC-RAM จะหายไปเมื่อไฟฟาดับ
จึงปองกันดวยการรักษาหนวยความจําไวไดดวยแบตเตอรี่

แบบจําลอง (Mock-up)

หุนจําลองที่เลียนแบบลักษณะภายนอกเหมือนของจริงเปนการจําลองหลายรูปแบบที่แสดงหรือละฟงกชันในการ
ทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน ละรูปทรงภายนอกไว
หรือการแสดงเฉพาะรูปทรงภายนอกกับน้ําหนักของอุปกรณ PDA เปนตน

ไบท
ไบอัสความดัน

หนวยของปริมาณขอมูล 1 ไบทเทากับ 8 บิท
การคํานวณเพื่อแกไขอุณหภูมิและความดันนั้นทําไดโดยใชหนวยสัมบูรณ (อุณหภูมิสัมบูรณ ความดันสัมบูรณ)
ไบอัสความดัน คือ คาการแกไขเพื่อที่จะเปลี่ยนจากความดันที่ออกแบบไวหรือความดันที่วัดได
ใหเปนความดันสัมบูรณ

ไบอัสอุณหภูมิ

การคํานวณเพื่อแกไขอุณหภูมิและความดันนั้นทําไดโดยใชหนวยสัมบูรณ (อุณหภูมิสัมบูรณ ความดันสัมบูรณ)
ไบอัสอุณหภูมิคือ คาการแกไขเพื่อที่จะเปลี่ยนจากอุณหภูมิออกแบบหรืออุณหภูมิที่วัดได เปนอุณหภูมิสัมบูรณ

ประทับตราเวลา (Time stamp)

ขอมูลที่เก็บเพื่อบันทึกเวลาที่วัตถุทํางาน เชน วันเวลาที่สรางไฟล วันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไฟล เปนตนตามปกติ
มักแสดงคุณลักษณะไฟลที่บันทึกไวในดิสก แตอาจใชเพื่อแสดงขอมูลวันที่และขอมูลอื่นๆ อีกดวย

ประมวลผลแทรก

การประมวลผลของโปรแกรมแทรกตออินพุทเมื่อมีอินพุทแทรก โดยขัดจังหวะโปรแกรมเชิงลําดับเสียชั่วขณะ

ประมวลผลแบบเฉลี่ย

หาคาเฉลี่ยของคาเอาทพุทดิจิตอล และเก็บคาเฉลี่ยในหนวยความจําบัฟเฟอร
ตัวอยางการหาคาเฉลี่ย:
(ก) เฉลี่ยดวยเวลา
(ข) เฉลี่ยดวยจํานวนครั้ง
(ค) เฉลี่ยแบบเคลื่อนที่

ปรับอุปกรณใหม

การปรับแตงเครื่องจักรและเปลี่ยนเครื่องมือแปรรูป เพื่อแปรรูปชิ้นงานตางแบบ (ชิ้นงาน)
ดวยเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

ปริมาณความตองการรวม

ปริมาณงาน (Throughput)

เมื่อกําหนดปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ ทําการขยายผลของชิ้นสวน
จึงรูปริมาณที่ตองการชิ้นสวนที่ประกอบอยูในผลิตภัณฑเรียกปริมาณนี้วา ปริมาณความตองการรวม
เปนคําศัพทของ TOC คือกําไรของชวงเวลา ที่ไดจากราคาขาย ลบดวยตนทุนทางตรง (คาวัสดุเทานั้น)
เปนตัวบงชี้วา โรงงานมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพดานกําไรเทาใดมีจุดเดนคือ ไมไดคํานึงถึงตนทุนคงที่
เชน อุปกรณ

ปดการใชงานสัญญาณเตือน

คุณสามารถหยุดการตรวจจับสัญญาณเตือนได
โดยการตั้งคาหามรายการสําหรับการแจงเตือนของแท็กสัญญาณเตือน

ปุมกดหมายเลข

ปุมหมายเลข 0 ถึง 9 ชุดปุมเฉพาะสําหรับกรอกตัวเลข
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คําศัพท
ปิดการใชงาน

ป

คําอธิบาย
●สัญญาณที่ปดการใชงาน
●ในโมดูลการนับความเร็วสูงของ PLC ระบบจะไมนับเมื่อเปดฟงกชันนี้มีสองชนิดคือ ชนิดพิเศษสําหรับโปรแกรม
Y กับอินพุทภายนอก
●คําตรงขามกับปดการใชงานคือเปดการใชงาน

ปองกันความผิดพลาด

การทํางานในดานที่ปลอดภัยโดยการดําเนินการที่เหมาะสม เมื่อเกิดความลมเหลวขึ้นมา

เปลือก (Shell)

ซอฟตแวรที่รับการควบคุมของผูใช และสงคําสั่งที่ไดรับไปยังสวนแกนกลางของระบบปฏิบัติการแปลความหมาย
ของตัวอักษรที่อินพุทจากแปนพิมพหรือการคลิกเมาส แลวสงไปยังระบบปฏิบัติการเพื่อใหฟงกชันที่เกี่ยวของ
ไดทํางานเชลลใน Windows คือ Explorer หรือพรอมทรับคําสั่ง สวนใน Mac OS คือ Finder
และในระบบปฏิบัติการ UNIX คือ bash หรือ csh เปนตน

เปด/ปดการตั้งคาการแปลงอะนาล็อก

สามารถตั้งคายินยอมหรือคาหามการแปลงอะนาล็อก/ดิจิตอล หรือการแปลงดิจิตอล/อะนาล็อกไดสําหรับแตละชอง
การตั้งคาหามแปลงชองที่ไมไดใชสามารถทําใหระยะเวลาของการสุมตัวอยางสั้นลงได

เปดเซอรโว

●สัญญาณอินพุทชนิดหนึ่งในวงจรขยายเซอรโว
●วงจรขยายเซอรโวจายพลังงานใหแกมอเตอรเซอรโว เพื่อเริ่มการควบคุมเมื่อเปดสัญญาณเปดเซอรโว (SON)

โปรแกรม ST

ฟงกชันในการแกไข/ตรวจสอบ โดยการสรางกลองขอความที่มีโครงสรางเปนบรรทัดเพื่อที่แสดงโปรแกรม ST
ในตําแหนงของคําสั่งที่เทียบเทากับเอาพุท ในการแกไขแลดเดอรของโครงการที่มีลาเบล
เปนผลใหสามารถสรางการคํานวณขอมูลและการประมวลผลอักขระในโปรแกรมแลดเดอรไดอยางงายดาย

โปรแกรม ST (structure text program -

โปรแกรมที่เขียนดวยภาษา ST

โปรแกรมขอความที่มีโครงสราง)
โปรแกรมชุดคําสั่งหลัก

โปรแกรมที่ประมวลผลในสวนหลักตอโปรแกรมซับรูทีนหรือโปรแกรมแทรก

โปรแกรมแทรก

โปรแกรมที่จะดําเนินการดวยลําดับความสําคัญสูงโดยที่จะขัดขวางการทํางานของโปรแกรมจนกระทั่งตอนนี้
เมื่อมีการรองขอใหแทรก

โปรแกรมประยุกต (Application)

ซอฟตแวรที่ไดรับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะบางอยาง เชน การสรางเอกสาร การคํานวณเชิงตัวเลข
เปนตน เปนคํายอของคําวา ซอฟตแวรโปรแกรมประยุกต นอกจากนี้ ยังมีการยอใหสั้นลงไปอีก โดยเรียกวา
"แอพ" เปนฟงกชันพื้นฐาน (ซอฟตแวรพื้นฐาน) ที่ไมวาซอฟตแวรใดๆ ก็ใชรวมกันไดบนระบบปฏิบัติการที่รวม
สิ่งที่ผูใชงานตองการเขาดวยกัน
ซอฟตแวรโปรแกรมประยุกตที่เปนที่รูจักกันดีไดแก ซอฟตแวรประมวลผลคําและซอฟตแวรกระดาษทํางาน
ซอฟตแวรการแกไขภาพ ซอฟตแวรฐานขอมูล ซอฟตแวรการนําเสนอ เว็บเบราวเซอร
รวมถึงซอฟตแวรจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ซอฟตแวรการเงินการบัญชีและซอฟตแวรการบริหารงานบุคคลที่ถูกนํามาใชในบริษัท
เชนเดียวกับซอฟตแวรการจัดการสินคาคงคลัง เปนตน
ก็เปนการสื่อสารทางไกลแบบดิจิตอลอีกประเภทหนึ่งของซอฟตแวรโปรแกรมประยุกต

โปรโตคอล (Protocol)

กลุมขอตกลงที่กําหนดรวมกันในการสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานทางเครือขายบางครั้งเรียกวา
ลําดับการสื่อสารหรือโปรโตคอลการสื่อสาร เปนตน

โปรโตคอล BSC

●Binary Synchronous Communications (การสื่อสารดวยเลขฐานสองแบบประสานเวลา)
●โปรโตคอลการถายโอนขอมูลพื้นฐาน
●มีระบุอยูใน JIS X 5002
●โปรโตคอลสําหรับการสื่อสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรสองเครื่อง
หรือระหวางคอมพิวเตอรกับตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได
●สามารถใชอินเทอรเฟซ RS-232C กับฮารดแวรได
●มีโหมดควบคุมสองโหมด คือ โหมดชวงชิง (contention) และโหมดหยั่งสัญญาณ (polling)

โปรโตคอล MC

หมายถึงโปรโตคอลการสื่อสาร MELSEC ชื่อของระบบการสื่อสารสําหรับการเขาถึงหนวย CPU
จากอุปกรณภายนอก โดยใชขั้นตอนการสื่อสารของการสื่อสารอีเธอรเน็ตและโมดูลการสื่อสารซีเรียล
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คําศัพท
ป
|
ฟ

โปรโตคอล TCP/IP

คําอธิบาย
●โปรโตคอลเครือขายอยางหนึ่ง
●TCP อยูในแบบจําลอง OSI ชั้น 4 (transport layer – ชั้นขนสง) สวน IP อยูใน ชั้น 3 (network layer –
ชั้นเครือขาย)
●ชั้น 1 (ชั้นกายภาพ) และชั้น 2 (ชั้นเชื่อมโยงขอมูล) นั้นไมไดระบุไว นอกจากนี้ ยังมีตัวอยางเชน
อาจรวบรวมเครือขายที่แตกตางกัน เชน เครือขายมีสายกับเครือขายไรสายไวเปนเครือขายเดียวกันก็ได
●เนื่องจาก TCP/IP ถูกนํามาใชใน BSD4.3 ของ UNIX
มันจึงไดกลายเปนโปรโตคอลมาตรฐานของเครือขายที่เชื่อมตอกัน
●เปนโปรโตคอลมาตรฐานที่ถูกนํามาใชบนอินเตอรเน็ตและ LAN

ผลตางของสัญญาณรบกวน

●แสดงวา สามารถรองรับสัญญาณรบกวนไดแคไหน
●ถามีสัญญาณรบกวนเทากัน วงจร 24V มีผลตางของสัญญาณรบกวนมากกวาวงจร 12V
●TTL มีความแตกตางแรงดันไฟฟาที่ระดับอินพุทและระดับเอาทพุทเนื่องจากมีผลตางของสัญญาณรบกวน

ผลบวกลอจิก "หรือ"

ลอจิกที่ตรวจหาสัญญาณที่ไมตรงกันได

ผังงาน P&I

แผนผังระบบการเดินทอและผังงานที่แสดงทั้งระบบการควบคุม โดยการแสดงสัญลักษณของทอ ตัวเขารหัส
ปลายที่ทํางาน มาตรปรับแก เปนตน

ผังงานเครื่องวัด

ผังงานที่แสดงทั้งระบบการควบคุมโดยการแสดงสัญลักษณของทอ เครื่องตรวจจับ ตัวควบคุมสุดทาย
และมาตรปรับแก เปนตน

ผูขาย (Vendor)

บริษัทที่ขายสินคาผูผลิตหรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเรียกระบบที่ขายเฉพาะสินคาของธุรกิจรายเดียววา
"ตัวแทนจําหนายเจาเดียว" และเรียกระบบที่ขายเฉพาะสินคาของธุรกิจหลายรายดวยกันวา
"ตัวแทนจําหนายหลายเจา"

ผูจัดจําหนาย

เปนปลายทางของการสั่งซื้อ มีแหลงจายของสินคา (สินคาคงคลัง) หรือทรัพยากร (โหลด)

แผน ID

●การดแมเหล็กที่เก็บรหัสสําหรับการจําแนกขอมูลหรือบุคคล เปนตน
●การดเหลานี้สามารถใชเก็บขอมูลพนักงาน และใชเปนบัตรประจําตัว เพื่อควบคุมการเขาออก และจํากัดสิทธิ์
ใ
าถึึงขอมูล เพืือ
่ รัก
ั ษาความปลอดภั
ป
ั ขอ
 มูลภายในของบริ
ใ
ิษัทและองคก
 รอืน
่ื ๆ
ในการเข
ย

แผนดัชนี

แผนดัชนีที่หมุนวัตถุหมุน โดยเพิ่มมุมขึ้นอยางตอเนื่องและอยางคงที่

แผนผังแลดเดอร

ภาพวาดที่แสดงถึงโปรแกรมที่ใชสัญลักษณรีเลยซึ่งก็คือ ลําดับการทํางาน

พัลส, แถวพัลส

●คําสั่งตําแหนงอยางหนึ่งที่รับไดดวยวงจรขยายเซอรโวคลื่นรูปสี่เหลี่ยมที่มีระดับ H/L
●มีสามชนิดคือ แถวพัลสหมุนปกติ/หมุนยอนกลับ แถวพัลส+ทิศทางหมุน แถวพัลสเฟส A/เฟส B
มีทั้งลอจิกบวกและลอจิกลบ

พัลสที่สะสมได

●เนื่องจากเครื่องจักรมีความเฉื่อย (GD2) ถาใชคําสั่งความเร็วของโมดูลกําหนดตําแหนงโดยตรง
เครื่องจักรจะลาชาจนติดตามไมไดดังนั้น
เซอรโวมอเตอรใชวิธีการที่จะชะลอโดยสะสมพัลสคําสั่งความเร็วไวในตัวแกไขความคลาดเคลื่อนพัลสที่สะสมไว
●เมื่อหยุด การแกไขความคลาดเคลื่อนจะปลอยคาหมดจนเหลือ 0
●เมื่อกลาวใหละเอียด พัลสที่สะสมไดคือผลตางของสัญญาณพัลสกับสัญญาณพัลสยอนกลับ

พัลสหลายเฟส

ชุดพัลสไมนอยกวา 2 ชุดที่เฟสตางกัน

พารามิเตอรเซอรโว

●ขอมูลที่กําหนดโดยขอมูลจําเพาะของมอเตอรเซอรโวที่เชื่อมตอและวิธีการควบคุมเครื่องจักรกล
โดยมีการกําหนดไวสําหรับแตละแกน
●เนื่องจากพารามิเตอรมีคาเริ่มตน ดังนั้นใหเปลี่ยนคาเหลานี้ใหสอดคลองกับเงื่อนไขการควบคุมของแตละแกน

พารามิเตอรลิงค

ตั้งคาโครงสรางโดยรวมของการเชื่อมตอขอมูล

พารามิเตอรสําหรับการกําหนดตําแหนง

●มีขอมูลหลายประเภทที่กลายเปนพื้นฐานของการทํางานควบคุมการกําหนดตําแหนง เชน หนวยควบคุม
ปริมาณการเคลื่อนที่ตอ 1 พัลส คาจํากัดความเร็ว ขีดจํากัดบนและขีดจํากัดลางของขีดจํากัดชวง
เวลาเรงความเร็ว/เวลาลดความเร็ว และวิธีการกําหนดตําแหนง เปนตน
●เนื่องจากพารามิเตอรมีคาเริ่มตน ดังนั้นใหเปลี่ยนคานี้ใหสอดคลองกับเงื่อนไขการควบคุม

พื้นที่ทํางาน

เปนชื่อที่ใชในการควบคุมโครงการหลายโครงการรวมกัน

ฟลิปฟล็อป

●อุปกรณสําหรับเก็บขอมูล
●ใชทรานซิสเตอรสองตัว เปนฟงกชันคงสัญญาณไวตอเนื่องเมื่ออินพุทสัญญาณเปด
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คําศัพท
ฟงกชัน HOLD/CLEAR ของเอาทพุทอะนาล็อก

ฟ ฟงกชันเกตเวย

คําอธิบาย
ฟงกชันที่สามารถตั้งใหยังสงคาอะนาล็อกออกมาได เมื่อ CPU ถูกหยุดหรือเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
●โดยทั่วไปแลว เมื่อมีการพยายามที่จะเชื่อมตอเครือขายที่แตกตางกันเขาดวยกัน
มีความจําเปนตองแปลงโปรโตคอลเนื่องจากเครือขายเหลานี้มีระบบสัญญาณและฟงกชันที่แตกตางกัน
●ฟงกชันที่จะชวยใหการสื่อสารซึ่งกันและกันนี้เปนไปได โดยการสรางบริดจระหวางเครือขายที่แตกตางกันเหลานี้

ฟงกชันคงคานอยที่สุดและคามากที่สุด

ใชในการเก็บคาสูงสุดและคาต่ําสุดของคาเอาทพุทดิจต
ิ อลและคาการปรับขนาดสเกล

ฟงกชันเคลื่อนยาย

ฟงกชันที่บวกคาใดๆ เขากับคาเอาทพุทดิจิตอลที่ทําการแปลง A/D ในการแปลง A/D
นอกจากนั้น เปนฟงกชันเอาทพุทอะนาล็อกโดยบวกคาใดๆ เขาในอินพุทดิจิตอลในการแปลง D/A
เมื่อเปลี่ยนปริมาณเคลื่อนยาย คาเอาทพุทจะถูกสะทอนตามเวลาจริง จึงปรับละเอียดไดเมื่อเริ่มการทํางานของระบบ

ฟงกชันตรวจหาสัญญาณขาเขาผิดปกติ

ตรวจหาแรงดัน/กระแสอินพุทที่เกินชวงที่ตั้งคาไวตรวจสอบตามเวลาในการประมวลผลการสุมตัวอยาง
แมในชองที่ไดตั้งคาใหประมวลผลแบบเฉลี่ย

ฟงกชันตั้งคาเวิรดดีไวส

●ฟงกชันอยางหนึ่งของเทอรมินอลการทํางานกราฟก
●ฟงกชันเขียนคาปจจุบันของเวิรดดีไวสที่ระบุหรือคาคงที่ที่กําหนดไวกอนจากอินพุทของแปนพิมพของหนาจอ
แบบสัมผัสลงในเวิรดดีไวสที่ระบุ

ฟงกชันติดตาม (เซอรโว)

ฟงกชันการอินพุทระยะเคลื่อนที่จากภายนอก เพิ่มระยะเคลื่อนที่นั้นเขาในคาคําสั่งเซอรโว
เพื่อกําหนดตําแหนงดวยความเร็วสัมพัทธเทียบกับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่

ฟงกชันนับรอบ

ฟงกชันที่จัดเก็บพัลสที่อินพุทลงในหนวยความจําบัฟเฟอรตามรอบเวลาที่กําหนดไวลวงหนา
ในระยะเวลาที่มีอินพุทของสัญญาณคําสั่งเริ่มการเลือกฟงกชันการนับ

ฟงกชันนับสุม

ฟงกชันที่นับพัลสที่อินพุทตั้งแตมีสัญญาณคําสั่งเริ่มคัดเลือกฟงกชันตัวนับ
จนถึงเวลาการสุมตัวอยางที่ตั้งคาไวลวงหนา และจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอร

ฟงกชันบันทึกคาแลตช

ฟงกชันบันทึกคาปจจุบันของตัวนับลงในหนวยความจําบัฟเฟอรเมื่อสัญญาณคําสั่งเริ่มเลือกฟงกชันตัวนับเปน
อินพุท

ฟงกชันประกาศ

●ฟงกชันอยางหนึ่งของ GOT (Graphic Operation Terminal - เทอรมินอลที่มีการทํางานกราฟก)
●หมายถึงฟงกชันแสดงขอความ หรือแจงเตือนความผิดพลาดตามที่ไดกําหนดไวแลวใหผูใชทราบ
พรอมกับวันที่และเวลา โดยการแสดงบนหนาจอ หรือสงออกมาทางเครื่องพิมพ
เมื่ออุปกรณบิทที่กําหนดไวอยูในสถานะ ON

ฟงกชันปรับขนาดสเกล

สามารถแปลงคาที่ตั้งไวของการแปลง A/D เปนคาอัตราสวน และสามารถอานคาเขาในหนวยความจําบัฟเฟอรได
นอกจากนั้น การแปลง D/A เปนการแปลงชวงอินพุทดิจิตอลเปนชวงใดๆ ที่ตั้งคา เพื่อใหเปนเอาทพุทอะนาล็อก

ฟงกชันพัลสแคทช

ฟงกชันอานพัลสสั้น (ความกวางไมนอยกวา 0.5 ms) ที่โมดูลขาเขาทั่วไปรับสัญญาณไมได

ฟงกชันรายงานบันทึก

●ฟงกชันอยางหนึ่งของเทอรมินอลการทํางานกราฟก
●ฟงกชันที่เอาขอมูลที่รวบรวมจากตัวเริ่มการทํางานการจัดเก็บขอมูลในแตละครั้งไปบันทึกในการดหนวยความจํา
และพิมพเปนรูปแบบที่กําหนดในเวลาที่กําหนดไว

ฟงกชันรายงานเรียลไทม

●ฟงกชันอยางหนึ่งของเทอรมินอลการทํางานกราฟก
●ฟงกชันพิมพตัวอักษรในรูปแบบที่สั่งตามขอมูลที่รวบรวมไวในตัวเริ่มการทํางานการจัดเก็บขอมูล

ฟงกชันเราเตอร

●ฟงกชันสงขอมูลจากสถานีบนเครือขายหนึ่งไปยังสถานีบนเครือขายอื่นในระบบหลายชั้นของ
MELSECNET/10, H, CC-Link IE และ Ethernet
●ถาจะใชฟงกชันนี้ จะตองตั้งคาพารามิเตอรเราเตอรระหวางสถานีที่รองขอกับหนวยรีเลย

ฟงกชันโหมดขยายชวงอินพุท

ฟงกชันขยายชวงอินพุทอะนาล็อก "4mA ถึง 20mA" และ "1V ถึง 5V" ไปยัง 0 ถึง 22mA และ 0 ถึง 5.5V
สามารถแปลง A/D ไดแมไมเกิน 4mA หรือ 1V เมื่อขอบเขตความผิดพลาดจากเซ็นเซอรสูง เปนตน

ฟวสทํางานเร็ว

●ฟวสสําหรับการปองกันทรานซิสเตอรและไตรแอก
●ฟวสเฉพาะอุปกรณเซมิคอนดักเตอร มีลักษณะที่หลอมละลายอยางรวดเร็ว

เฟส Z (Z phase)

เรียกอีกอยางวา PG ศูนย
ดูที่หนา "สัญญาณซีโรพอยท"

แฟมขอมูลฐานสอง

รูปแบบไฟลที่บันทึกเพื่อใหแปลความของโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยตรง (ในรูปแบบที่ไมใชขอความ)
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คําศัพท
แฟล็กตัวทด

ฟ
| ไฟลรีจิสเตอร
ม
ภาษา C++

คําอธิบาย
รีเลยที่เปดไดดวยเงื่อนไขเฉพาะ
เปนอุปกรณสําหรับการขยายรีจิสเตอรของขอมูล
ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมที่ไดจากการเพิ่มความสามารถดานการโปรแกรมเชิงออบเจ็กตใหกับภาษา C
ซึ่งเปนภาษาสําหรับเขียนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมกวางขวางขอกําหนดของภาษา C
เขากันไดกับขอกําหนดของภาษา C++ และระบบการประมวลผลของภาษา C++
ยังสามารถใชพัฒนาซอฟตแวรที่กอนหนานี้เขียนดวยภาษา C
อีกดวยการโปรแกรมเชิงออบเจ็กตชวยใหเราสามารถนําโปรแกรมกลับมาใชใหมได
และชวยใหการพัฒนาซอฟตแวรที่มีขนาดใหญและซับซอนทําไดงายขึ้น

ภาษา NC (Numerical Control Language –
ภาษาสําหรับการควบคุมเชิงตัวเลข)

ภาษาที่เจาะคําสั่งการประมวลผลของอุปกรณ NC ลงบนเทปกระดาษ
ภาษา NC ประกอบดวย รหัส EIA (ภาษา EIA) รหัส ISO (มาตรฐาน ISO) และรหัส JIS (มาตรฐาน JIS)

ภาษาเครื่องหมายรีเลย

●ภาษาลําดับการทํางานจะประกอบดวยขดลวด(Coils)กับหนาสัมผัส
●แผนผังแลดเดอร

ภาษาโครงสรางแลดเดอร/ภาษา FBD

ภาษาโครงสรางแลดเดอร/ภาษา FBD เปนภาษากราฟกที่ถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการออกแบบ
ของวงจรรีเลยมักถูกนํามาใชในโปรแกรมเชิงลําดับเนื่องจากเปนภาษาที่เขาใจงาย

ภาษานีโมนิค

ภาษาโปรแกรมของ PLC ใชเปนรหัสชวยจําที่งายตอการจํา

ภาษาเบสิกชนิดตัวแปลภาษา

●ภาษาเบสิกชนิดที่ทํางานโดยการอานคําสั่งออกมาทีละคํา แลวแปลเปนภาษาเครื่อง
●ประมวลผลชาเมื่อเทียบกับชนิดคอมไพเลอร แตมีขอไดเปรียบในการแกจุดบกพรองของโปรแกรมไดงายกวา
เปนตน

ภาษามารคอัป (Markup language)

เปนภาษาคําอธิบายที่แสดงขอมูลคุณสมบัติ (ขนาดของตัวอักษรหรือสภาพของฉบับพิมพ) หรือโครงสรางประโยค
(ดัชนีหรือไฮเปอรลิงค) โดยลอมรอบดวยสายอักขระพิเศษที่เรียกวา "แท็ก"
ไวในสวนหนึ่งของประโยคเนื่องจากขอความที่ใชภาษามารคอัปเปนไฟลขอความ
จึงใชโปรแกรมแกไขขอความมาแสดงใหผูคนอานหรือแกไขก็ไดภาษามารคอัปทั่วไปจะมี
SGML หรือ HTML และ TeX ที่พัฒนามาจาก SGML

ภาษาสกีมา (Schema language)

ภาษาที่กําหนดโครงสรางเมื่อสรางเอกสารในรูปแบบ XML และ SGML คือภาษาที่ใชอธิบายสกีมา

มอเตอรเซอรโว

●มอเตอรที่หมุนตามคําสั่งอยางเครงครัด
●มีการตอบสนองสูง และสามารถเริ่มตนและหยุดไดดวยความเร็วสูง ความแมนยําสูง และความถี่สูง
●มีทั้งแบบไฟฟากระแสตรง และไฟฟากระแสสลับ ทั้งยังสามารถเพิ่มความจุใหสูงไดดวย
●มักจะประกอบดวยตัวเขารหัสที่ใชในการตรวจจับตําแหนง และยังสามารถดําเนินการควบคุมแบบยอนกลับไดดวย

มัลติทาสก

คือการทํางานหลายอยางพรอมกันในคอมพิวเตอรเมื่อเรียกใชโปรแกรมหลายชุดในแบบขนาน
จะสามารถทําใหตัวเครื่องจักร กับอุปกรณรอบขางถูกควบคุมโดยแยกจากกันได

มาตรฐาน ANSI

●สถาบันอิสระในสหรัฐอเมริกาที่มีจุดประสงคเพื่อรวบรวมและกําหนดมาตรฐานตางๆ
●เปนมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (American National Standards
Institute)
●เทียบเทากับ JIS ในประเทศญี่ปุน

มาตรฐาน DIN

●Deutsch Industie Norm (มาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมัน)
●มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมัน

มาตรวัดการไหลของมวล

คือเครื่องวัดการไหลที่ทําการวัดมวลของของเหลวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากของอุณหภูมิและความดันของ
ของไหล ความหนาแนนของของไหลจะเปลี่ยนแปลง
จึงเปนสิ่งจําเปนตองชดเชยอุณหภูมิและความดันตอปริมาณการไหล
ระบบจะกลายเปนสิ่งที่ซับซอนและมีแหลงขอผิดพลาดมากที่สุดในกรณีเชนนี้
วิธีการที่เหมาะสมในการวัดอัตราการไหลคือการวัดมวล
วิธีดังกลาวไดถูกนํามาใชบอยครั้งมากขึ้นในระยะปจจุบันในมาตรวัดการไหลของมวลนั้น
มีวิธีการโคริออลิสที่ใช "แรงบิด (แรงโคริออลิส)" ที่แปรผันกับมวลของไหลในทอ หรือวิธีทางความรอน
ที่วัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความรอนใหแกของไหล เปนตน

มาตรวัดการไหลเวียนของเฟองชนิดวงรี

มิเตอรวัดปริมาตรเพื่อวัดอัตราการไหลที่เกิดจากการหมุนของเฟองชนิดวงรี
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คําศัพท
มาตรวัดความดัน

ม

คําอธิบาย
อุปกรณวัดความดัน Manometer ใชวัดความดันในกระบวนการ มักถูกใชพรอมๆ กับอุปกรณหลายอยาง เชน
การวัดอุณหภูมิและการวัดน้ํา โดยทั่วไปมีอยูหลายประเภทดังตอไปนี้
ระบบไฟฟา：แบบลวดตานทาน แบบแรงดันไฟฟา
แบบยางยืด：แบบทอบูรดอง แบบไดอะแฟรม แบบลูกสูบ
ระบบของเหลว：ทอรูปตัว U และ ระบบทอเดี่ยว

มาตรวัดความดัน

ปริมาณของความดันที่ใชแรงดันบรรยากาศแสดงเปนเกณฑ (= 0)
ซึ่งใชกันอยางกวางขวางที่สุดเรียกความดันที่มากกวาแรงดันบรรยากาศวา ความดันบวก
สวนความดันที่นอยกวาแรงดันบรรยากาศเรียกวา ความดันลบหากมี
ความจําเปนตองแสดงความแตกตางโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางความดันสัมบูรณกับความดันอื่น
ใหเพิ่ม G ไวตอทายหนวยเชน 3kg/c㎡G

มาตรวัดระดับ

มาตรวัดระดับทั่วไปจะมีดังนี้
แบบสัมผัส: แบบผลตางความดัน (ความดันไฮดรอลิก) แบบลูกลอย (แรงยก) แบบลาง
แบบขั้วไฟฟา แบบความจุไฟฟาสถิต
แบบไมสัมผัส: แบบอุลตราโซนิค แบบคลื่นไมโครเวฟ

มาตรวัดอุณหภูมิ

มาตรวัดอุณหภูมิโดยทั่วไปมีอยูหลายประเภท
ดังตอไปนี้คือมาตรวัดอุณหภูมิที่ถูกใชอยางกวางขวางในกระบวนการ

มิเตอรวัดการไหล

แสดงมิเตอรวัดการไหลชนิดทั่วไปไวดานลางในกระบวนการนั้น
มีการใชงานการวัดการไหลเชนเดียวกับการวัดความดันและการวัดอุณหภูมิ

มิเตอรวัดการไหลแบบแมเหล็กไฟฟา

เมื่อของไหลที่เปนสื่อไฟฟาไหลตัดสนามแมเหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เปนสัดสวนกับอัตราการไหล
เรียกมิเตอรวัดการไหลที่ตรวจหาปริมาณไหลตามทฤษฎีนี้วา มิเตอรวัดการไหลแบบแมเหล็กไฟฟา

มุมทางไฟฟา

มุมสมมุติที่ถือวาไฟฟากระแสสลับ 1 รอบมี 360°

โมดูลการตรวจหาตําแหนง

●การกําหนดตําแหนงอยางงาย
●มีีใชใน MELSEC A61LS และ A62LS
●สามารถใชได มีฟงกชันการกําหนดตําแหนงและฟงกชันลิมิตสวิตช โดยใชไดทั้งหมด 16 ชอง เปนตน

โมดูลตัวนับความเร็วสูง

ตัวนับของ CPU ของ PLC นั้นมีความสัมพันธกับการสแกน ทําใหมีขอจํากัดอยูที่ความเร็วประมาณ 10 ครั้งตอ
1 วินาทีติดตั้งตัวนับที่มีความเร็วสูงกวานี้แยกตางหากจาก CPU ของ PLC เพื่อใชงานในโมดูลตัวนับความเร็วสูง

โมดูลตัวแปลง D/A

●Digital/Analogue (ดิจิตอล/อะนาล็อก)
●อุปกรณที่ใชแปลงปริมาณดิจิตอลเปนปริมาณอะนาล็อก
●อุปกรณนี้จะแปลงปริมาณดิจิตอลที่จัดการไดดวยโปรแกรมบนตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได ใหเปนปริมาณ
อะนาล็อกของแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟา เพื่อสงออกไปยังอุปกรณภายนอก

โมดูลตัวแปลงระหวางอะนาล็อก/ดิจิตอล

●อุปกรณที่แปลงปริมาณอะนาล็อกใหเปนปริมาณดิจิตอล
●เนื่องจากเราไมสามารถปอนปริมาณอะนาล็อก เชน อุณหภูมิ ความดัน ความเร็ว แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟา
ใหกับตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดโดยตรง จึงตองแปลงใหเปนปริมาณดิจิตอล (มีคาเปนตัวเลข) กอน
เพื่อใหโปรแกรมสามารถดําเนินการใดๆ กับปริมาณนั้นได
●เรียกอีกอยางวา ตัวแปลงอะนาล็อก/ดิจิตอล

โมดูลฟงกชันอัจฉริยะ

เปนโมดูลในชุด MELSEC-Q/L ที่มีฟงกชันอื่นๆ นอกเหนือจากอินพุท/เอาทพุท เชน โมดูลการแปลง A/D และ D/A

โมดูลอินพุทพัลส

โมดูลขาเขาที่นับสัญญาณพัลสปริมาณจากมิเตอรวัดการไหล เปนตน

โมเมนตความเฉื่อย, ความเฉื่อย

●ปริมาณทางกายภาพที่แสดงขนาดที่วัตถุพยายามจะรักษาสถานะในเวลาหนึ่ง
●ยิ่งโมเมนตความเฉื่อยมีคาสูง ก็ยิ่งจําเปนตองใชพลังงานมากเพื่อการเรงความเร็ว/การลดความเร็ว
●แสดงโดยสัญลักษณ J[×10^(-4)kg/m^2] หรือ GD2[kgf.m^2]
●เมื่อเลือกมอเตอรเซอรโว ตองทําใหโมเมนตความเฉื่อยของโหลดมีคาต่ํากวาโมเมนตความเฉื่อยของ
มอเตอรเซอรโว

ไมโครโปรเซสเซอร

●CPU รุนเล็กนอกจากนี้ยังเรียกวา MPU อีกดวย
●เปนมันสมองกลางของระบบคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการทํางานของอุปกรณอื่นๆ ตามระบบปฏิบัติการ
ทําการคํานวณหรือการดําเนินการลอจิกของขอมูลทั้งหมด
●มีรป
ู แบบ 8 บิท, 16 บิท, 32 บิท ในรุน 8085, 8086, 80286 และ Z80 เปนตน
●นอกจากนี้ยังเรียกวาไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งเรียกอยางถูกตองวาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ซึ่งประกอบดวยไมโครโปรเซสเซอร หนวยความจํา และตัวควบคุมอินพุท/เอาทพุทอยูในชิปเดียวกัน
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ไมกระทบ

เปนฟงกชันใหสับเปลี่ยน MV อยางราบรื่นและไมกระทบ
เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงสเต็ปจากการเปลี่ยนแปลงทันทีของคาปริมาณควบคุม MV
เมื่อทําการสลับโหมดอัตโนมัติ⇔โหมดปรับดวยตัวเอง

ยกเลิกการเชื่อมตอ

●การออกจากการเชื่อมตอขอมูลและหยุดทํางานเมื่อเกิดความผิดปกติในสถานีในระบบหรือสถานีรีโมต I/O
ในการเชื่อมตอขอมูล
●ถามีการตั้งคาการทําซ้ําโดยอัตโนมัติเอาไวในการซอมแซมความผิดปกติแลวกลับไปยังการดําเนินการเดิม
การเชื่อมตอก็จะประสานเขาโดยอัตโนมัติ

ใยพลาสติก

●ใยแกวนําแสงที่แกนทําจากพลาสติก
●มีขนาดโตกวาใยแกว (เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 มม.) ระยะทางสงสั้นแตราคาถูก
●ใชใน MELSECNET/MINI

รหัส ASCII

●รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
เปนรหัสมาตรฐานสหรัฐอเมริกาที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล
●รหัสที่แสดงเครื่องหมาย ตัวอักษร ตัวเลข และขอมูลอื่นๆ ในรูปของตัวเลขฐานสิบหก 2 หลัก (7 บิท) เพื่อปอน
เขาสูระบบคอมพิวเตอร
●เชน A มีรหัสเปน 41, B เปน 42, 1 เปน 31 และ 2 เปน 32 เปนตน
●ในประเทศญี่ปุนยังมีรหัส JIS ซึ่งประกอบดวยรหัส ANSI ที่เพิ่มตัวอักษร "KANA" อีกดวย

รหัส BCD

●BCD (Binary Coded Decimal – เลขฐานสิบเขารหัสฐานสอง)
●คอมพิวเตอร, ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได และอุปกรณอื่นๆ ทํางานดวยเลขฐานสองสําหรับสถานะ ON (1)
และ OFF (0) เปนตน เนื่องจากเลขฐานสองนี้เปนสิ่งที่เขาใจยากสําหรับมนุษย จึงใชคาฐานสิบแทนคาฐานสอง
●รหัส BCD มักใชในสวิตชดิจิตอลและตัวบอกสถานะดิจิตอลที่ดูแลจัดการโดยมนุษย
●ถามี 16 บิท จะสามารถแทนเลขฐานสิบไดตั้งแต 0 ถึง 9,999 และถามี 32 บิทจะสามารถแทนไดตั้งแต 0 ถึง
99,999,999

รหัส G

คาตัวเลข 2 หลัก (00 ถึง 99) ที่ไดรับการกําหนดมาตรฐาน (เขารหัส) ที่กําหนดฟงกชันการควบคุมตางๆ
ของโมดูล NC เรียกอีกอยางวา ฟงกชัน G
ตัวอยางเชน
ตวอยางเชน
G01 การเคลื่อนที่เปนเสนตรง
G02 การเคลื่อนที่เปนวงกลม (ตามเข็มนาฬิกา)
G04 การหยุดทํางานชั่วขณะ
G28 กลับสูตําแหนงอางอิง
G50 การกําหนดอัตรารอบสูงสุดของแกนหมุน

รหัส JAN

Japanese Article Number (หมายเลขผลิตภัณฑญี่ปุน) (รหัส JAN)

รหัสผานระยะไกล

เปนรหัสผานเพื่อปองกันการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาตจากผูใชระยะไกลไปยัง CPU ของ PLC

รอบการควบคุม

วัฏจักรของการทํางานควบคุมในบล็อกฟงกชันควบคุมอยางตอเนื่องนั้น
การทํางานเชนการประมวลผลอินพุทจะเริ่มตนตามรอบการทํางาน แตการคํานวณควบคุม PID
จะเริ่มตนตามรอบการควบคุม (รอบการควบคุมเปนจํานวนเทาที่เต็มหนวยของรอบการทํางาน)
คําสั่งที่สามารถตั้งคาในรอบการควบคุมคือ PID, BPI, IPD, 0NF2, ONF3, R, 2PID
(อางอิง) ตัวอยางการเลือกรอบการควบคุม (CT)
ในการควบคุม PID นั้น ถาเวลาอินทิเกรตหรือปริพันธมาก (ยาว) เมื่อใหรอบการควบคุม (CT) มาก (ยาว)
จะสามารถปรับปรุงสมรรถนะการควบคุมได

รอบการทํางาน

POU ประเภทโปรแกรม เชน IN, PHPL, OUT1 เริ่มทํางานตามวัฏจักรที่กําหนดเรียกวัฏจักรนี้วา
รอบการทํางานใน PX Developer สามารถตั้งคารอบการทํางานไดเปนความเร็วสูง (100 ms),
ความเร็วปานกลาง (200 ถึง 500 ms) และความเร็วต่ํา (500 ms ถึง 5000 ms)นอกจากนี้
รอบการคํานวณควบคุมของ PID, BPI เปนตนนั้น มีการตั้งคารอบการควบคุม (CT)
ที่ตางจากรอบการทํางานรอบการควบคุมเปนจํานวนเทาที่เต็มหนวยของรอบการทํางาน
ตัวอยางของความสัมพันธระหวางรอบการควบคุมกับรอบการทํางานคือ กรณีที่การควบคุม PID
พื้นฐานมีรอบการทํางาน 0.2 วินาที และรอบการควบคุมของคําสั่ง PID เปน 1.0 วินาที

ระดับ H

●ระดับสูง
●สถานะที่แรงดันไฟฟาของ I/O เปนสูง
●ถาการดําเนินหนึ่งมีการรับประกันวาทํางานไดที่ตั้งแตแรงดันไฟฟาระดับต่ําจนถึง 9V
โดยเกี่ยวกับแรงดันไฟฟาอางอิง 24V จะไดวาแรงดันไฟฟาตั้งแต 9V ถึง 24V คือระดับ H
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ระดับ L

●ระดับต่ํา
●สถานะที่แรงดันไฟฟาเขาและออกต่ํา
●จริงๆ แลวตองเปน 0V แตถาถือวาคาจาก 0 ถึง 5V เปน 0V แลว คาตั้งแต 0 ถึง 5V อยูในระดับ L

ระดับการรับสัญญาณ

คาที่บงชี้ระดับของการประกันของพลังงานแสงจากตัวรับสัญญาณในการเชื่อมตอขอมูล

ระดับการสงสัญญาณ

คาที่บงชี้ระดับของการประกันพลังงานแสงทางดานที่สงในการเชื่อมตอขอมูล

ระดับสัญญาณเตือน

ระดับความสําคัญของรายการสัญญาณเตือนของแท็กสัญญาณเตือน เชน สัญญาณเตือนรายแรง
สัญญาณเตือนเล็กนอย

ระบบ Absolute

●วิธีหนึ่งในการกําหนดตําแหนงของแอดเดรส
●ระบบ Absolute กําหนดตําแหนงเปนระยะทางจากจุดอางอิง 0
●ทิศทางของการไปถึงตําแหนงนั้น แมวาจะไมไดระบุไว ก็จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติ
●มีระบบที่ตรงกันขามคือ ระบบ Increment

ร

ระบบ Increment

●ระบบที่จะกําหนดตําแหนงโดยบอกระยะทางการเคลื่อนที่จากแอดเดรสของตําแหนงหยุดในปจจุบัน
●ถูกนํามาใชควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานสงของขนาดคงที่ เปนตน
●มีระบบที่ตรงกันขามคือ ระบบ Absolute

ระบบควบคุม/ระบบรอ

ระบบควบคุมและการสื่อสารของเครือขายในแหลงจายซ้ํา/ระบบการสํารองขอมูลในแหลงจายซํ้า

ระบบควบคุมความผิดพลาด

●ระบบการสงโดยคํานึงถึงมาตรการเมื่อเกิดขอผิดพลาดที่เกิดจากสัญญาณรบกวนในระหวางการสง เปนตน
และทําการตรวจสอบโดยฝายรับสัญญาณ
●อาจตองมีการสงใหมตามความจําเปน
●ใชในการสื่อสารทางไกลดวยระบบดิจิตอลกันอยางแพรหลาย

ระบบคอลเลคเตอรแบบเปด

●ระบบเอาทพุทไมสัมผัสเฉพาะสําหรับไฟฟากระแสตรง โดยที่คอลเลคเตอรของทรานซิสเตอรทําหนาที่เปน
ขั้วเอาทพุท และมีทรานซิสเตอรทําหนาที่เปนหนาสัมผัส
●สามารถสงสัญญาณไดโดยใชสายเคเบิลเพียง 1 สาย แตเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆ แลว
จะมีความไวตอสัญญาณรบกวนมากกวา จึงไมเหมาะกับการเดินสายไฟเปนระยะทางยาว

ระบบตรวจหาตําแหนงอัตโนมัติ

●เปนระบบในการกําหนดตําแหนง ถาตั้งคาตําแหนงเริ่มตนเมื่อเริ่มเปดอุปกรณ แมปดแหลงจายไฟ
โมดูลกําหนดตําแหนงหรือวงจรขยายเซอรโวจะจดจําตําแหนงเครื่องจักร และคงตําแหนงปจจุบันเอาไว
●เนื่องจากทําการแกไขเมื่อเครื่องจักรเยื้องตําแหนง จึงไมตองกลับสูตําแหนงเริ่มตนหลังจากเปดแหลงจายไฟ
อีกครั้ง
●การกําหนดคาระบบนี้ตองมีโมดูลการกําหนดตําแหนงกับวงจรขยายเซอรโวของระบบตรวจหาตําแหนงสัมบูรณ
และมอเตอรเซอรโวที่มีอุปกรณตรวจหาตําแหนงสัมบูรณ

ระบบบัสโทเค็น

●ระบบบัสโทเค็นริงเปนลิงคของเสนทางการสงขอมูลทางกายภาพ เรียกวาแบบโครงสรางบัส
●การใชโทเค็นเพื่อไดสิทธิ์การสงจะเหมือนกับวิธีโทเค็นริง
●อยางไรก็ตาม เปนการเชื่อมตอเสนในแบบโครงสรางบัส ทําใหไมสามารถกําหนดลําดับการวนโทเค็น
จึงกําหนดหมายเลขลําดับเพื่อวนโทเค็นที่ปลายขั้ว เพื่อวนโทเค็นตามลําดับหมายเลขนี้

ระยะขยายทั้งหมดของวงรอบ

●ความยาวรวมของสายในการเชื่อมตอขอมูล
●จากมุมมองของสถานีมาสเตอร เปนระยะทางจากขั้วสงจนถึงขั้วรับ ผานสถานีรอง 1 รอบ

ระยะเวลาการหมุนเวียนสินคาคงคลัง

สวนกลับของอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง (มูลคาของสินคาคงคลัง ÷ มูลคาที่เบิกของจากสต็อก) เรียกวา
ระยะเวลาการหมุนเวียนสินคาคงคลังระยะเวลารวมของมูลคาที่เบิกของจากสต็อกนั้น สามารถคิดเปนป เดือน
สัปดาห และวัน เปนตนหากคํานวณระยะเวลารวมเปนวัน
ระยะเวลาของการหมุนเวียนจะแสดงจํานวนวันที่เก็บรักษาสินคาคงคลัง
ซึ่งเขาใจไดงายกวาการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียน

รีจิสเตอร

หนวยความจําที่เก็บขอมูลชั่วคราวสามารถใชในการแทนที่ขอมูลได

รีจิสเตอรระยะไกล (RWr)

เปนขอมูลอินพุทในหนวย 16 บิท (หนึ่งเวิรด) จากสถานีรองไปยังสถานีมาสเตอร

รีจิสเตอรระยะไกล (RWw)

เปนขอมูลเอาทพุทในหนวย 16 บิท (หนึ่งเวิรด) จากสถานีมาสเตอรไปยังสถานีรอง (แตกตางบางจากสถานี
ในระบบบางแหง)

รีจิสเตอรลิงคพิเศษ (SW)

ขอมูลในหนวย 16 บิท (1 เวิรด) ที่บงชี้สถานะการเชื่อมตอขอมูลและสถานะการทํางานของโมดูลเครือขาย

35

ประมวลคําอธิบายศัพทโรงงานอัตโนมัติ

(FA用語解説集)

คําศัพท
รีดสวิตช, รีดรีเลย

ร

คําอธิบาย
●สวิตชสําหรับปดเปดวงจรแรงดันต่ํา กระแสต่ํา ทํางานดวยแมเหล็ก
●หนาสัมผัสบรรจุในหลอดแกวปดผนึกที่มีกาซเฉื่อย ปดกั้นจากอากาศภายนอก
●หนาสัมผัสติดกับแมเหล็ก เมื่อใหสนามแมเหล็กจากภายนอกหลอดแกว ชิ้นสวนจะดูดจนสัมผัสกัน
●การสัมผัสมีความนาเชื่อถือสูงมาก

รีเฟรช I/O

กระบวนการตอไปนี้จะกระทํากอนที่การทํางานของโปรแกรมจะทําไปตามลําดับ
• นําขอมูล ON/OFF ที่ไดรับจากโมดูลอินพุทหรือโมดูลฟงกชันอัจฉริยะสงไปยังโมดูล CPU
• นําขอมูล ON/OFF ที่สงออกจากโมดูล CPU ไปยังโมดูลเอาทพุทหรือโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ

รีเฟรชการเลือก

การใชคําสั่ง COM หรือ CCOM เพื่อแสดงรีเฟรช I/O ดวยเงื่อนไขหรือจังหวะเวลาใดๆ
ขณะโปรแกรมเชิงลําดับทํางาน

รีเฟรชลิงค

เปนกระบวนการที่ใชในการถายโอนขอมูลระหวางอุปกรณของหนวย CPU กับอุปกรณใชลิงคของโมดูลเครือขาย
รีเฟรชลิงคอยูที่ "การประมวลผลสิ้นสุด" ของสแกนตามลําดับของหนวย CPU

รีเฟรชโหมด

●เปนวิธีหนึ่งในการประมวลผลอินพุทกับเอาทพุทของ PLC ตรงกันขามกับโหมดโดยตรง
●ในรีเฟรชโหมดนั้น โปรแกรมจะสแกนกอนเปด/ปดอินพุท X กับเอาทพุท Y ในระหวางที่สแกนนั้น ระบบจะ
ไมอานคาแมจะเปดปด X และ Y
●ตางจากโหมดโดยตรงที่อานคา X และ Y ขณะกําลังสแกนนอกจากนี้ ยังเรียกวา วิธีอินพุท/เอาทพุทพรอมกัน
●อาจรูสึกวารีเฟรชโหมดใหการทํางานของ X และ Y ชากวาโหมดโดยตรง
แตรีเฟรชโหมดใชเวลาประมวลผลคําสั่งนอยกวา ดังนั้นความลาชารวมจะนอยกวาโหมดโดยตรง

รีโมทอินพุท (RX)

ขอมูลอินพุทในหนวยบิทจากสถานีรองไปยังสถานีมาสเตอร

รีโมทเอาทพุท (RY)

ขอมูลเอาทพุทในหนวยบิทจากสถานีมาสเตอรไปยังสถานีรอง

รีเลยขอบ

อุปกรณที่เก็บขอมูลเปด/ปดของหนาสัมผัสของบล็อควงจรไฟฟาตั้งแตเริ่มตนใชไดเฉพาะที่หนาสัมผัสเทานั้น
(ไมสามารถใชเปนคอลยได)
・การใชงานรีเลยขอบ
รีเลยขอบนั้นเปนโปรแกรมที่ถูกนํามาใชในการปรับแตงดัชนี โดยใชเมื่อตองการเรียกใชการทํางานเริ่มตน
(ปด → เปด) และการตรวจสอบ

รีเลยแมเหล็กไฟฟา

●สวิตชตัดสัญญาณประกอบดวยขดลวดกับหนาสัมผัส เมื่อแรงดันไฟฟาผานขดลวด หนาสัมผัสจะเปด/
ปดมีหนาสัมผัส 2 ถึง 10 ตัว
●มีจุดเดนคือ อินพุทกับเอาทพุทมีฉนวนแยก กระแสต่ําในขดลวดสามารถจะปดเปดกระแสสูงได
มีหนาสัมผัสจํานวนมาก เปนตน
●ตองระวังวา หนาสัมผัสสึกหรอจากการปดเปด และอัตราการเสียหายของหนาสัมผัสสูง แตมีขอดีคือ
หนาสัมผัสเปนฉนวนทางไฟฟา

รีเลยภายใน

รีเลยเฉพาะโปรแกรมเชิงลําดับ

รีเลยแลตช

รีเลยที่อยูในสภาพเปด และไมเปลี่ยนเปนสภาพปดแมปดไฟฟา

รีแอคเตอรปรับปรุงเพาเวอรแฟกเตอร

อุปกรณสําหรับการปรับปรุงเพาเวอรแฟกเตอรของอินเวอรเตอรหรือวงจรขยายเซอรโวเมื่อใชงาน
การกระเพื่อมของรูปคลื่นแหลงจายไฟฟาจะลดลง ทําใหความจุแหลงจายไฟลดลง

รูปแบบของการกําหนดตําแหนง

การตัดสินใจวาจะกําหนดใหทําอะไรเปนลําดับตอไป เมื่อการกําหนดตําแหนงเสร็จเรียบรอยแลว

รูปแบบของเสนทางการสงขอมูล

●วิธีใชการขึงสายสองขั้นใหเปนวงแหวนแบบวงรอบสองชั้นใน MELSECNETสามารถทําใหเกิดวงรอบกลับได
●นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบบัสชั้นเดียว เปนตน

รูปแบบบิท

วิธีการเรียงบิท 1 และ 0

เรกคอรด

คือบรรทัดในฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 1 บรรทัด (เรกคอรด) มีขอมูลหลายแถว (เขตขอมูล) บรรจุอยู

เริ่มตนเครื่องใหม

ถาเริ่มตนเครื่องใหมจะเปนการเริ่มเอาทพุทจากคากอนตัดไฟฟาเมื่อสตารทอุปกรณควบคุมอีกครั้ง หลังจาก
ไฟฟาดับ

เรียกทํางานจากระยะไกล

การเรียกทํางานและหยุดทํางานจากสถานที่ตั้งที่อยูหางไกลจาก PLC
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คําศัพท
ร
|
ว

แรงดันไฟฟาเกิน

คําอธิบาย
●แรงดันไฟฟาที่ผิดปกติ
●แรงดันไฟฟาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อขดลวดปด
●แรงดันไฟฟาเกินจะทําลายอุปกรณสารกึ่งตัวนํา หรือทําใหอายุการใชงานของอุปกรณนั้นสั้นลงนอกจากนี้
ยังอาจเปนสาเหตุของสัญญาณรบกวนไดอีกดวย จึงตองกําจัดดวยตัวกําจัดแรงดันไฟฟาเกิน

แรงดันไฟฟาเมื่อปด

แรงดันไฟฟาที่กลับ (ปด) หนาสัมผัสที่เปดอยู เมื่อคอยๆ ลดแรงดันไฟฟาของขดลวดของรีเลย

แรงดันไฟฟาเมื่อเปด

●แรงดันไฟฟาที่หนาสัมผัสทํางานเมื่อคอยๆ เพิ่มแรงดันไฟฟาในขดลวด
●ถาเปนขดลวดกระแสสลับขนาด 100V แรงดันไฟฟาเมื่อเปดจะอยูที่ประมาณ 70V

ไรรอยตอ (Seamless)

ผูใชสามารถนําไปใชรวมกับบริการหลายอยางไดอยางกลมกลืนคําวา "Seamless" เปนคําภาษาอังกฤษ
มีความหมายวา "ไรรอยตอ" แตนํามาใชในความหมายที่วา ลดการรับสงในระหวางบริการหลายอยาง
จนผูใชสามารถใชงานบริการหลายอยางไดราวกับวาเปนบริการเดียวกัน

ไรลําดับ

●โปรโตคอลอยางหนึ่งในการสื่อสารขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องคอมพิวเตอรกับ PLC
●สามารถเชื่อมตอและสื่อสารไดงาย เพราะไมไดกําหนดลําดับไวลวงหนาโดยหลักเบื้องตนคือ สงทีละตัวอักษร
●แตไมมีกลไกที่สามารถตรวจสอบขอผิดพลาด ผูใชจึงตองมีระบบที่ตรวจสอบขอผิดพลาดของสัญญาณ
●เปนโปรโตคอลที่กําหนดลําดับ มีลําดับ BSC หรือลําดับ HDLC เปนตน
●จะไมสงขอมูลทีละตัวอักษร แตจะรวบรวมเปนชุดขอมูลแลวสง และควบคุมความผิดพลาดได

ลอจิกทางบวก

ขอตกลงที่วา ใหแรงดันไฟฟาสูง (High) เปนเปด (1) และใหแรงดันไฟฟาต่ํา (Low) เปนปด (0)

ลอจิกทางลบ

●ขอตกลงที่วา ใหแรงดันไฟฟาต่ํา (Low) เปนเปด (1) และใหแรงดันไฟฟาสูง (High) เปนปด (0)
ตรงกันขามกับลอจิกทางบวก
●เปนสิ่งจําเปนที่จะกําหนดคาบวกและคาลบในวงจรตางๆ เชน ทรานซิสเตอร

ลอจิกแบบ "และ"

เมื่อแสดงเปนวงจรเชิงลําดับ จะเปนหนาสัมผัสแบบอนุกรม

ลอจิกแบบ "หรือ"

เมื่อแสดงเปนวงจรเชิงลําดับ จะเปนวงจรตอขนาน

ล็อต

ล็อตหมายถึงชุดของผลิตภัณฑที่ถูกผลิตเปนสินคาในครั้งเดียวกันถาหากผลิตสินคา A รวมกัน 10 ชิ้น ล็อตนี้จะมี
10 ชิ้นในเวลานี้ เรียกวาขนาดล็อตเปน 10 ในทางกลับกัน
ยังเรียกหนวยผลิตภัณฑที่สั่งซื้อหรือสงมอบพรอมกันเมื่อสั่งซื้อชิ้นสวนวาล็อตอีกดวยเรียกวา ล็อตการผลิต
ล็อตการสั่งซื้อ ล็อตการสงมอบ เปนตน

ลิงครีเลยพิเศษ (SB)

ขอมูลในหนวยบิทที่แสดงสถานะการเชื่อมตอขอมูล และสถานะการทํางานของโมดูลเครือขาย

ลิงคขอมูล

ขอมูลที่จะแลกเปลี่ยนเมื่อรีเฟรชลิงคในการเชื่อมตอขอมูล

ลิงคมัลติดรอป

ระบบการเชื่อมตอขอมูลชนิดหนึ่งที่ใชสวนเชื่อมตอ RS-422

แลตช

●อาจเรียกวาฟงกชันคงขอมูลเมื่อไฟฟาดับไวจนเปดแหลงจายไฟ โดยไมลางการเปดอุปกรณหรือคาขอมูล
แมจะปดแหลงจายไฟของ CPU ของ PLC
●มีจุดมุงหมายที่จะบันทึกสถานะกอนไฟฟาดับ และทํางานไดอีกเมื่อมีไฟฟาอีกครั้ง

แลตชสถานะ

●ฟงกชันหนวยความจําของอุปกรณทั้งหมด
ทําใหงายตอการคนหาขอผิดพลาดในโปรแกรมหรือการลมเหลวเชิงกล
●ใชอุปกรณตอพวงในการจัดเก็บขอมูลการเปด/ปดของอุปกรณทั้งหมดในการสแกนหนึ่งครั้ง
เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง
●สามารถดูอุปกรณทั้งหมดได แตจํากัดเฉพาะหนวยความจําของการสแกนหนึ่งครั้งเทานั้น

ไลบรารี

เปนชุดของขอมูลที่ตั้งใจจะใชรวมกันในโครงการ มาจากชิ้นสวนโปรแกรม ลาเบลทั่วไป โครงสรางหรือสิ่งอื่นๆ
ที่นํามารวมกันเปนไฟลเดียว

ไลบรารี (Library)

โปรแกรมที่มีฟงกชันเฉพาะ แบงเปนสวนๆ เพื่อใหใชไดจากโปรแกรมอื่นๆ
โดยรวมไวเปนไฟลเดียวที่มีชิ้นสวนโปรแกรมมากมายตัวไลบรารีเองไมสามารถทํางานดวยตัวเอง
แตจะทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมอื่นๆ

วงจรขยายเซอรโว

อุปกรณควบคุมสําหรับการหมุนมอเตอรเซอรโว ตามคําสั่งของอุปกรณโฮสต เชน PLC โมดูลกําหนดตําแหนง
หรือตัวควบคุมการเคลื่อนไหว เปนตน

วงจรโซลิดสเตท

อุปกรณที่ประกอบดวยเซมิคอนดักเตอร ไมมีชิ้นสวนสึกหรอในเชิงกล
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คําศัพท
วงจรนับวงแหวน

ว วงรอบ
วงรอบกลับ

คําอธิบาย
ตัวนับที่มีคาที่กําหนดไวลวงหนาโดยอัตโนมัติ เมื่อตัวนับเดินหนามาถึงคาที่ตั้งไวแลวสงสัญญาณพรอมกัน
วงรอบควบคุมที่ประกอบเปนวงรอบยอนกลับของการควบคุม PID เปนตน
●วิธีการอยางหนึ่งในการเพิ่มความนาเชื่อถือของการเชื่อมตอขอมูล
●มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันไมใหระบบทั้งหมดตองหยุดเมื่อสายชํารุดหรือมีสภาพความผิดปกติ เชน
ไฟฟาดับที่สถานีรอง
●เมื่อใหสายมีสองชั้น ในเวลาปกติจะสื่อสารดวยวงรอบหลักเทานั้น แตในยามผิดปกติ
จะใชวงรอบรองเพื่อสื่อสารกลับเพื่อใหสวนที่ปกติเทานั้นสามารถทํางานได

วงรอบการเขาถึง

●ในความหมายเฉพาะเกี่ยวกับ PLC จะแสดงจํานวนครั้งของการสแกนในการอานและเขียนขอมูลสําหรับโมดูล
อุปกรณตอพวงและฟงกชั่นพิเศษกับ CPU ของ PLC
●วงรอบการเขาถึงนั้นมีคาเทากับเวลาทําการสแกน 1 ครั้ง

วงรอบขั้นที่สอง

วงรอบขั้นที่สอง (ขั้นต่ํา) ของการควบคุมแบบตอเรียง

วงรอบความสัมพันธเชิงบวก

●วงรอบใน MELSECNET ที่มีสองวงรอบและใชสื่อสารปกติ เปนวงรอบกลับ เรียกโดยยอวา F.LOOP
●ถามีความผิดปกติในวงรอบความสัมพันธเชิงบวก ก็จะใชวงรอบยอยอีกชุดหนึ่ง
●นอกจากนี้ ยังเปนชื่อของคอนเนคเตอรสายแกนรวมหรือสายใยแกวนําแสงของลิงคโมดูล ดานที่มี OUT
คือมีวงรอบความสัมพันธเชิงบวกเปนเกณฑ และดานที่มี IN คือมีวงรอบความสัมพันธเชิงลบเปนเกณฑ
●วงรอบความสัมพันธเชิงบวกและวงรอบยอยอยูในสายเดียวกัน

วาริสเตอร

●ตัวตานทานไฟฟาชนิดหนึ่ง
●มีคุณสมบัติคือ เมื่อแรงดันตกครอมทั้งสองปลายสูง คาความตานทานจะลดลงอยางรวดเร็ว
●ใชคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมตอแบบขนานกับหนาสัมผัสหรือทรานซิสเตอร เพื่อดูดซับแรงดันไฟฟาเกิน
●เนื่องจากถามีแรงดันไฟฟาเกินที่ฉับพลัน (ความถี่สูง) จะคอนขางไดผลนอย เมื่อเทียบกับแอบซอรเบอร CR
ไตรแอกจึงใชกันทั้งสองแบบ เปนตน
●นอกจากนี้ ยังสามารถใชตอขนานกับโหลดเหนี่ยวนําอีกดวย
●ใชไดทั้งในไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ

วาลวควบคุม

รับสัญญาณควบคุมจากสวนปรับของตัวควบคุมอัตโนมัติ ควบคุมตัววาลวใหไดคาที่ตองการโดยใชกําลังเสริม เชน
ความดันลม ความดันไฮดรอลิก ไฟฟา เปนตนประกอบดวยตัวสั่งเริ่มการทํางานกับตัววาลว

วิธีการ NRZ

●Non-Return to Zero (ไมคืนศูนย)
●ระบบปรับสัญญาณอยางหนึ่งในการสงสัญญาณดิจิตอล
●ระดับสัญญาณจะไมกลับไปที่ระดับศูนยเมื่อสงสัญญาณ 1 หรือ 0 ตอเนื่องไป
●ใชในการบันทึกในฟล็อปปดิสก เปนตน

วิธีการ RZ

●Return Zero (คืนศูนย)
●ระบบปรับสัญญาณอยางหนึ่งในการสงสัญญาณดิจิตอล
●ระดับสัญญาณจะกลับไปที่ 0 ทุกครั้ง

วิธีการกลับสูตําแหนงเริ่มตน

ในการกําหนดตําแหนงนั้น การกลับสูตําแหนงเริ่มตนมีอยู 3 วิธี โดยขึ้นอยูกับโครงสรางของเครื่อง
ความแมนยําของการหยุด เปนตน ดังตอไปนี้
1. วิธีการที่ขึ้นอยูกับสัญญาณซีโรพอยทของตัวสรางพัลส
2. วิธีการหยุดเพลาโดยใชตัวหยุด และหยุดมอเตอรโดยใชเวลาดเวลล
3. วิธีการหยุดเพลาโดยใชตัวหยุด และหยุดมอเตอรโดยใชการตรวจจับแรงบิดมอเตอร

วิธีการประมาณคาชวงแบบเสนตรง

เมื่อกําหนดตําแหนงโดยการเดินเครื่องมอเตอรสองเครื่องที่สงแนวนอน (X) และที่สงแนวตั้ง (Y) CPU
จะคํานวณเพื่อใหเดินเปนเสนตรงและเดินเครื่องแบบอัตโนมัติ

วิธีการแมนเชสเตอร

●วิธีเขารหัสชนิดหนึ่งที่ใชในวิธีการเบสแบนด
●เมื่อสัญญาณเดิมเปน "1" สัญญาณจะเปน (a) ในรูปขางลาง เมื่อสัญญาณเดิมเปน "0" สัญญาณจะเปน (b)
ในรูปขางลาง และแยก 0 ออกจาก 1

วิธีการสงสัญญาณ

●ในการสงขอมูลตามคาฐานสองเปน 0 และ 1 นั้น หลักสําคัญอยูที่ความเร็ว ความถูกตองและความประหยัด
สวนใหญจะแบงออกเปนสองวิธี
1. การสงขอมูลแบบอนุกรม ... เปนวิธีเชื่อมตอขอมูลของ PLC ใชจํานวนสายนอย มีความประหยัด
2. การสงขอมูลแบบขนาน ... เปนวิธีที่ใชเมื่อสงขอมูลไปยังเครื่องพิมพเปนตน ใชสายหลายเสน
เมื่อสงไปที่ระยะทางไกลจะมีราคาสูง
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คําอธิบาย

วิธีการสลับบล็อค

เปนวิธีระบุหมายเลขของจุดของไฟลรีจิสเตอรที่ใชโดยระบุแยกหนวยละ 32k จุด (1 บล็อค) ในวิธีการสลับบล็อค
ไฟลรีจิสเตอรที่มีไมนอยกวา 32k จุดเปนการสับเปลี่ยนและระบุหมายเลขบล็อคของไฟลรีจิสเตอรดวยคําสั่ง RSET
แตละบล็อคจะระบุไดตั้งแต R0 ถึง R32767

วิธีโทเค็นริง

●วิธีการเขาถึงเครือขายที่พัฒนาโดย IBM ระบุไวในมาตรฐาน IEEE8O2.5
●วิธีนี้จะทําการเชื่อมตอเสนทางการสงขอมูลเปนวงแหวน
สงขอมูลพิเศษที่มีสิทธิ์การสงบนเสนทางที่เรียกวาโทเค็นใหวนไปในทิศทางเดียวไปยังอุปกรณปลายทาง
อุปกรณปลายทางที่มีสิทธิ์ในการสงเทานั้นที่จะสงขอมูลได
●ปลายทางที่มีขอมูลที่จะสงจะไดสิทธิ์ในการสงเมื่อโทเค็นวนมาถึงตําแหนงของตน
แลวจึงสงขอมูลหลังจากที่ผูรับไดรับขอมูลที่สงแลว ขอมูลจะกลับมายังดานที่สงอีกครั้ง

ว

●ดานที่สงจะรับขอมูลที่กลับมาพรอมกับสงโทเค็นไปยังเสนทางการสงขอมูล
●โทเค็นถูกรับสงไปตามลําดับ จนถึงอุปกรณปลายทาง
●เนื่องจากขอมูลบนเสนทางมีชุดเดียว จึงไมชนกันและทําการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล

วิศวกรรมรวมขนาน (Concurrent Engineering
(CE))

หมายถึงการพัฒนาพรอมกัน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งชวงชีวิตในการผลิต
โดยการดําเนินงานแตละกระบวนการพรอมกัน ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
การออกแบบผลิตภัณฑ การประเมินผลการทดลอง การเตรียมการผลิต
ไปจนถึงการผลิตและการจัดสงผลที่คาดวาจะไดรับไดแก การลดระยะเวลาการพัฒนา
การลดทรัพยากรในการพัฒนา ประสิทธิภาพในการใชงาน และการลดคาใชจาย เปนตน

เว็บเบราวเซอร

คํายอของซอฟตแวรที่ใชในการเรียกดูเว็บเพจ

เวลาการควบคุมดูแล WDT

●เครื่องจับเวลาสําหรับการตรวจสอบความผิดปกติของเวลาในการคํานวณของ PLC
●ตรวจสอบเวลา 1 สแกนของโปรแกรม และใหสัญญาณเตือนหากงานยังไมสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด

เวลาการตรวจสอบ

●เวลาที่ใชในการตรวจสอบชวงจากจุดเริ่มตนของสแกนลิงคไปยังจุดเริ่มตนของสแกนลิงคตัวถัดไปใน
MELSECNET และ CC-Link IE
●หากกําหนดเวลานี้โดยใชพารามิเตอรลิงค เมื่อเวลาตามความเปนจริงยาวนานกวาคาที่กําหนดไว
การติดตอสื่อสารกับสถานีรองก็จะยุติลง
●นอกจากนี้ เมื่อมีการกําหนดเวลาการตรวจสอบ
ถาลองดําเนินการวงรอบกลับดูนอกจากเวลาตามความเปนจริงของการสแกนลิงคแลว
จะพบวาเวลาการสแกนลิงคเพิ่มมากขึ้นอีก

เวลาการตอบสนอง

●ระยะเวลาที่ลาชา นับจากการเปดอุปกรณอินพุทไปจนถึงเวลาที่อินพุท X ของโปรแกรมเปด
●ในทํานองเดียวกันแมเวลาจะปดอินพุท ก็มีระยะเวลาที่ลาชา
●สําหรับเตาเสียบ Y นั้น นับระยะเวลาที่ลาชาตั้งแตการเปด/ปดขดลวดของโปรแกรมไปจนถึงการเปด/
ปดหนาสัมผัสเอาทพุท (หรือไตรแอก หรือทรานซิสเตอร)

เวลาการเรงความเร็ว

●เวลาจากสถานะหยุดนิ่งจนถึงความเร็วเต็มที่ในโมดูลกําหนดตําแหนงของ PLC
●เนื่องจากใชเวลาการเรงความเร็วของพารามิเตอรน้น
ั เพื่อเรียกเวลาในการไปใหถึงขีดจํากัดความเร็ว ดังนั้น
หากความเร็วที่ตั้งไวต่ํา เวลาการเรงความเร็วก็จะสั้นลงตามสัดสวน
●กําหนดโดยความเฉื่อยของเครื่องจักรและแรงบิดของมอเตอร ตลอดจนแรงบิดตานทานของโหลด เปนตน

เวลาการสแกนลิงค

เวลาที่แตละสถานีของเครือขายใชในการสงขอมูลตามลําดับจนครบหนึ่งรอบเวลาการสแกนลิงคอาจแตกตางกัน
โดยขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูล หรือขอเรียกรองใหทําการสงผานชั่วคราว เปนตน

เวลาขึ้น

●เวลาที่เปดสัญญาณจนระบบเสถียรภาพอยางสมบูรณ
●เมื่อนับพัลส ถาพัลสขึ้นชาๆ เวลาที่นับจะเปนปญหา
●เกิดจากการเดินสายไฟที่มีระยะทางยาว เปนตน

เวลาตก

เวลาที่สัญญาณเปดนั้นปดจนสมบูรณ

เวลาที่ใช (Lead time)

หมายถึงเวลาจากการรองขอจนทํางานสิ้นสุด

เวลาที่ใชคงที่ (Fixed lead time)

ใชคํานวณระยะเวลาที่จําเปนตอการผลิตชิ้นสวนที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ
จากกําหนดการสงมอบผลิตภัณฑในกรณีนี้
หักเวลาที่ใชระหวางการวางแผนงานกับการผลิตที่กําหนดไวสําหรับผลิตภัณฑแตละอยางออกจาก
กําหนดการสงมอบของระบบการจัดการการผลิตชวงเวลาระหวางการวางแผนงานกับการผลิตนี้เรียกวา
"เวลาที่ใชคงที่"
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ว
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เวลาผลิต

คําอธิบาย
●หมายถึงเวลาที่ใสวัสดุไปยังสายการผลิตจนไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปออกมา
●นอกจากนี้ยังเรียกวาเวลาของสายการผลิตอีกดวย
●บางครั้งจะเรียกเวลาที่จะตองใชปฏิบัติงานที่กําหนดในกระบวนการผลิตเทานั้น
●เวลาผลิตเปนเวลาปฏิบัติงาน (ชั่วโมงการทํางาน) หารดวยจํานวนที่ผลิต

เวลารอบ (Cycle time)

สวนกลับของอัตราการผลิตของกระบวนการทั้งหมดสมมุติวา ถาหากสามารถประมวลผลได 10 รายการตอชั่วโมง
เวลารอบจะมีคาเทากับ 1/10 ชั่วโมงตอหนึ่งรายการ ซึ่งก็คือ 6 นาที

เวลาฤดูรอน

ระบบการตั้งตําแหนงชั่วโมงใหเร็วขึ้นในชวงเวลาหนึ่งของฤดูรอน

เวลาสแกน

หนวย CPU จะดําเนินงานประมวลผลตอไปนี้อยางซ้ําๆ
ในขณะที่ทํางาน เวลาสแกนคือผลรวมของการประมวลผลเหลานี้กับเวลาที่ดําเนินการ
・การประมวลผลการรีเฟรช
・การประมวลผลการคํานวณ
・และการประมวลผลการ END ของโปรแกรม

เวลาสับเปลี่ยนสถานีควบคุม

เวลานับแตสถานีควบคุมไมทํางานเนื่องจากไฟดับ จนกระทั่งการเชื่อมตอขอมูลเริ่มขึ้นที่สถานีควบคุมยอย

เวลาสูญเปลา

ชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเอาทพุท เทียบกับการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอินพุทสอดคลองกับ P_DED
ของกระบวนการ FB

เวิรด (Word)

หนวยของปริมาณขอมูลวิธีการใชมักจะถูกแบงออกเปน 3 ชนิดใหญๆ คือ "2 ไบท"
"ขนาดมาตรฐานที่กําหนดโดยระบบปฏิบัติการ" และ "ปริมาณขอมูลตอ 1 แอดเดรส"
เมื่อนํามาใชเปนหนวยที่แสดง 2 ไบทก็จะเรียก 4 ไบทวา "เวิรดคู" คําวาแบบ WORD และแบบ
DWORD ที่ถูกกําหนดไวใน API ของ Windows ก็มาจากความหมายนี้

เวิรดดีไวส

●อุปกรณขอมูลในอุปกรณของ PLC
●อุปกรณที่ 1 จุดมีการกําหนดคา 1 เวิรด

สกีมา (Schema)
(S h
)
สกมา

่ ชภาษากําํ หนดโครงสร
โ
าง โโดยทััว
่ ไปมั
ไป ักจะเป
ปนภาษา DBMS สกีม
ี า ใน
ใ XML
คําํ อธิิบายของฐานขอมูลทีีใ
คือการอธิบายโครงสรางที่อานมาจากเอกสาร XMLกลาวคือ หมายถึง
การทําลําดับการเรียงที่ถูกกับลําดับการเรียงที่ผิด
ของการเรียงองคประกอบหรือแอตทริบิวตใหมีความชัดเจนดวยภาษาคอมพิวเตอร

สแกนคาคงที่

เนื่องจากเวลาประมวลผลของเวลาสแกนจะแตกตางกันตามสถานะดําเนินการ/ไมดําเนินการ
ตามคําสั่งที่ใชในโปรแกรมเชิงลําดับ
เวลาในการสแกนแตละครั้งจึงไมเทากันการสแกนคาคงที่เปนฟงกชันที่ใชงานโปรแกรมเชิง
ลําดับในการทําซ้ํา และรักษาเวลาสแกนใหคงที่
・การประยุกตใชรีเฟรช
I/O ของการสแกนคาคงที่จะทํางานกอนการดําเนินการของโปรแกรมลําดับการใชงานฟงกชันการสแกนคาคงที่
สามารถทําใหชวงของรีเฟรช I/O คงที่ แมวาเวลาดําเนินการของโปรแกรมลําดับจะเปลี่ยนแปลง

สแกนแบบไดนามิก

●สแกนแตละโมดูลแยกตางหากจาก CPU
●วิธีที่ใชกับโมดูลเขาออกซอนกันที่ควบคุมจํานวนจุดไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อมีจํานวนจุดเขาออกหลายจุด

สแกนลิงค

●การทํางานใน MELSECNET ที่เมื่อรีเฟรชลิงคของสถานีมาสเตอรสิ้นสุด
ขอมูลจะถูกสงไปยังสถานีรองและขอมูลของสถานีรองจะถูกอาน
●ในทางปฏิบัติ จะสงทีละหนึ่งสถานี นับตั้งแตสถานีที่หนึ่ง
●ที่สถานีในระบบ เมื่อสแกนลิงคเสร็จแลว ทุกสถานีจะทํารีเฟรชลิงค อานขอมูลของสถานีมาสเตอร
และสงขอมูลของสถานีของตัวเอง
●เมื่อสถานีอินพุทเอาทพุทระยะไกลทําการสแกนลิงคเสร็จ รีเฟรชลิงคตามลําดับจากสถานีที่หนึ่ง
อานขอมูลของสถานีมาสเตอร และสงขอมูลของสถานีของตัวเอง
●อนึ่ง ระบบจะทําสแกนลิงคสองครั้งในตอนแรกของวงรอบกลับเทานั้นครั้งแรกเปนการตรวจสอบความผิดปกติใน
วงรอบกลับ ครั้งที่สองเปนการสงดวยวงรอบกลับ

สต็อกบกพรอง สต็อกตาย สต็อกไมเคลื่อนไหว

สต็อกที่ไมมีแนวโนมจะขาย และมีปญหาตอสภาพคลองของเงินทุนหมายถึงสต็อกตกคาง และสต็อกหยุดนิ่งอีกดวย
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คําศัพท
สเต็ป

ส

คําอธิบาย
●หนวยความจุของโปรแกรมเชิงลําดับ
●1 สเต็ป = 2 ไบทหรือ 4 ไบท 1k สเต็ป = 1024 สเต็ป
●ใสหมายเลขสเต็ปตามลําดับการทํางานของโปรแกรม
●หนาสัมผัสหนึ่งจุดมีหนึ่งสเต็ป มีหนึ่งสเต็บในขดลวดขดหนึ่งอีกดวย
●คําสั่งบางคําสั่งมีหลายสเต็ป
●CPU คํานวณตามลําดับของสเต็ปนี้

สแต็ก (Stack)

โครงสรางขอมูลประเภทหนึ่งที่ขอมูลที่อินพุทตอนหลังสุดจะกลายเปนเอาทพุทเสียกอนนอกจากนี้
เรียกโครงสรางขอมูลที่อินพุทกอนกลายเปนเอาทพุทกอนวาคิว (แมทริกซแถวคอย) ซึ่งกลับกับสแต็ก

สถานะการแจงเตือน

แสดงสถานะการเกิดสัญญาณเตือนของแท็กสัญญาณเตือน เชน สัญญาณเตือนขีดจํากัดสูง-สูง (HH)
สัญญาณเตือนขีดจํากัดสูง (H) สัญญาณเตือนขีดจํากัดต่ํา (L) สัญญาณเตือนขีดจํากัดต่ํา-ต่ํา (LL)

สถานี, หมายเลขสถานี

●เรียก PLC แตละตัวที่เชื่อมตอกับ MELSECNET และ IE CC-Link วาเปนสถานี
●สถานีแตละสถานีเหลานี้มีหมายเลขกํากับไวเพื่อการจัดการตามหมายเลขเหลานี้ เรียกวา "หมายเลขสถานี"

สถานีควบคุม

●สถานีที่จัดการเครือขายทั้งหมดในตัวควบคุม MELSECNET/10, H และ CC-Link IE ใน 1 เครือขาย มีเพียง
1 สถานี
●หากเกิดสิ่งผิดปกติในสถานีควบคุม สถานีปกติหนึ่งสถานีจะทํางานแทนสถานีควบคุม (สถานีควบคุมยอย)
ทําใหสามารถดําเนินการเชื่อมตอขอมูลตอได

สถานีความผิดพลาดที่ไมถูกตอง

ปองกันไมใหสถานีมาสเตอรตรวจจับสถานีรองในฐานะสถานีผิดพลาด แมวาสถานีรองจะยกเลิกการเชื่อมตอ
ในระหวางการเชื่อมตอขอมูลนอกจากนี้
หากตองการเปลี่ยนสถานีรองในระหวางการเชื่อมโยงขอมูลก็ยังสามารถใชได

สถานีที่ไมไดระบุหมายเลข

ใน IE CC-Link หมายเลขสถานี ตองถูกกําหนดในโปรแกรมของ PLC แตเนื่องจากคําสั่ง UINI
ยังไมไดรับการประมวลผล ทําใหหมายเลขสถานียังไมไดรับการกําหนด

สถานีในระบบ

เปนสถานีมาสเตอร สถานีอื่นในระบบ กับสถานีทําการสงขอมูลแบบวนรอบกับสถานีทําการสงผานชั่วคราว
โ ใ  โป
ใ โ ลCPU หรืือโมดู
โ ลอื่น
ื ทีี่มีในสถานี
ส
ี
ั เองโดยใช
ควบคุมตัว
ปรแกรมในโมดู

สถานีปกติ

สถานีทําการสงขอมูลแบบวนตามขอบเขตการจัดสรรของสถานีควบคุม

สถานีมาสเตอร

เปนสถานีที่ควบคุมเครือขายทั้งหมดทําการสงขอมูลแบบวนและการสงผานชั่วคราวของสถานีทั้งหมด

สถานีรอง

●สถานีในระบบหรือสถานีรีโมต I/O เมื่อเชื่อมตอขอมูลใน MELSECNET
●มีความสัมพันธแบบแมลูกกับสถานีมาสเตอร

สถานีรอง

เปนคําทั่วไปของสถานีที่ไมใชสถานีมาสเตอร (ไดแก สถานีในระบบ สถานี I/O ระยะไกล สถานีอุปกรณระยะไกล
และสถานีอุปกรณอัจฉริยะ เปนตน)

สถานีรีโมต I/O

เปนสถานีที่ทําการสงขอมูลของสัญญาณอินพุท/เอาทพุทในหนวยบิทแบบวนรอบ

สถานีรีเลย

●สถานีที่ทําหนาที่รีเลยขอมูลอยางเดียว โดยไมมีฟงกชันเปนสถานีรอง
●ระยะทางระหวางสถานีเมื่อใชสายใยแกวนําแสงจะไมเกิน 1 กม. เมื่อใชสายแกนรวมจะไมเกิน 500 ม.
แตใชสถานีรีเลยเมื่อตองการระยะทางมากกวานี้
●อาจมีเฉพาะ CPU แตไมมีโมดูล I/O ก็ได

สถานีสํารอง

เปนสถานีที่ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายจริงๆ
รวมทุกสถานีของเครือขายเปนสถานีที่จะเชื่อมตอในอนาคต

สถานีอุปกรณระยะไกล

สถานีที่ทําการสงขอมูลอินพุท/เอาทพุทแบบวนรอบในหนวยของเวิรดกับสัญญาณอินพุท/เอาทพุทในหนวยของ
บิทไปยังสถานีมาสเตอรสงการตอบสนองจากสถานีอื่นๆ ไปยังการสงผานชั่วคราว (การรองขอ)

สถานีอุปกรณอัจฉริยะ

สถานีที่สงสัญญาณอินพุทและเอาทพุทในหนวยของบิท และขอมูลอินพุทและเอาทพุทในหนวยของคํา เปนขอมูล
แบบวงรอบไปยังสถานีมาสเตอรการสงผานชั่วขณะก็สามารถทําไดเชนกันเปนการตอบกลับการสงผานชั่วขณะ
(คํารองขอ) จากสถานีอื่นๆและยังสามารถออกการสงผานชั่วขณะ (คํารองขอ) ไปยังสถานีอื่นๆ ไดอีกดวย

สลักเกลียวปรับการปอน

●สลักเกลียวพื้นฐานที่มีกลไกการกําหนดตําแหนงโดยการหมุนของเกลียว
●มักจะใชเกลียวลูกปนในการปรับการสึกหรอของเฟองและความคลาดเคลื่อนของขนาดใหนอยลง
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คําศัพท

คําอธิบาย

สวนเสริม

ในความหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับ PLC เปนการเชื่อมตออุปกรณตอพวงเขากับ CPU โดยไมตองตอสาย
แตใชคอนเนคเตอรแนบโดยตรงเขาที่โมดูล CPU

สวิตชโซลินอยด

●สวิตชมอเตอรประกอบดวยตัวสัมผัสแมเหล็กไฟฟากับรีเลยอุณหภูมิ
●เปดและปดกระแสดวยตัวสัมผัสแมเหล็กไฟฟา ปองกันมอเตอรไหมดวยรีเลยอุณหภูมิ

สวิตชดิจิตอล

●สวิตชที่แสดงอินพุทจาก 0 ถึง 9
●ใชเมื่อใสตัวเลขลงใน PLC แตเนื่องจากมีรหัส BCD อยูมาก จึงแสดงสถานะเปดไวดานลาง
●เมื่อเปน 2 ขั้ว 2 จะเปด เมื่อเปน 6 ขั้ว 2 และ 4 จะเปด

สวิตชตรวจสอบความใกล

●สวิตชที่ทํางานเมื่อมีวัตถุเขาใกล
●สวนมากทํางานโดยไมอาศัยการสัมผัส มักเปนประเภทไมสัมผัส จึงใชเปนอินพุทสําหรับ PLC บอยๆ
●ใชวิธีการตรวจจับวัตถุโดยใชคลื่นวิทยุ แมเหล็ก เปนตน

สวิตชโฟโตอิเล็กทริก

●อุปกรณตรวจสอบการมีอยูของวัตถุโดยการฉายแสง
●"แสง" ที่มองเห็นได และรังสีอินฟราเรด เปนตน จะถูกยิงเปนสัญญาณแสงจากเครื่องสง
แสงที่สะทอนโดยวัตถุตรวจจับจะถูกตรวจจับโดยใชเซ็นเซอรวัดแสง (แบบสะทอน)

ส

และการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแสงที่ตกกระทบจะถูกตรวจจับโดยใชเซ็นเซอรวัดแสง
(แบบแสงผานหรือแบบสะทอนกลับ) เพื่อใหไดมาเปนสัญญาณเอาทพุท
●ใชระบบตรวจจับแบบไมสัมผัสที่สามารถตรวจจับวัตถุสวนใหญได (เชน แกว โลหะ พลาสติก ไม ของเหลว
เปนตน)
●ระยะการตรวจจับนั้นคอนขางยาว (ประมาณ 10 ม. สําหรับแบบแสงผาน และประมาณ 1 ม. สําหรับแบบสะทอน
และประมาณ 50 ม. สําหรับแบบสะทอนกลับ) เนื่องจากมีความไวตอการตอบสนองสูง (สูงสุดประมาณ 20μs)
จึงถูกนํามาใชในสาขาตางๆ มากมาย
●สวิตชบางตัวสามารถแยกสีได

สวิตชหยุดสําหรับจุดที่ใกลเคียงกัน

●สวิตชที่วางหนาตําแหนงเริ่มตน ในการกลับสูตําแหนงเริ่มตน
●ถาสวิตชนี้เปดอยู ความเร็วสงก็จะเปลี่ยนเปนความเร็วการเคลื่อนที่
●ดวยเหตนี
เวลาที่สวิตชนี้เปดอยตองไมตากวาเวลาการลดความเรวจากความเรวการสงไปจนถงความเรว
องไมต่ํากวาเวลาการลดความเร็วจากความเร็วการสงไปจนถึงความเร็ว
●ดวยเหตุ
น้ เวลาทสวตชนเปดอยู
การเคลื่อนที่

สวิตชออฟไลน

ฟงกชันที่บังคับตัดการเชื่อมตอขดลวดที่ไมตองการใหเปด/ปดในระหวางการทํางานของ PLC

สะพานไฟ

สวิตชอัตโนมัติที่จะตัดกระแสผิดปกติ เพื่อปองกันไมใหสายไฟฟาและอุปกรณตางๆ ไหม

สะสมงาน (Loading)

การเพิ่มปริมาณงานในแตละระยะไปยังอุปกรณการผลิตตางๆ (การจัดสรรงานไปยังแตละกระบวนการ)

สัญญาณ CHANGE

สัญญาณภายนอกที่ใชในการเปลี่ยนการควบคุมความเร็ว-ตําแหนง กลาวคือ
เปลี่ยนจากการควบคุมความเร็วที่กําลังกระทําอยูมาเปนการควบคุมตําแหนง

สัญญาณ DOG

สัญญาณอินพุทจากสวิทชจุดที่ใกลเคียงกับจุดอางอิงของเครื่องสําหรับการทํา OPR (กลับสูตําแหนงอางอิง)

สัญญาณ FLS (forward limit signal -

สัญญาณอินพุทที่แจงใหผูใชทราบวา ลิมิตสวิตช (ที่มีหนาสัมผัสแบบ b – ปกติปด)
ที่ติดตั้งไวที่ขอบเขตบนสุดของชวงที่มีการควบคุมตําแหนงนั้น ไดรับการกระตุนใหทํางานแลว

สัญญาณบอกขอบเขตดานหนา)

การทํางานของการกําหนดตําแหนงจะหยุดเมื่อสัญญาณ FLS ทํางาน

สัญญาณ RLS (reverse limit signal –
สัญญาณบอกขอบเขตดานหลัง)

สัญญาณอินพุทที่แจงการดําเนินการของลิมิตสวิตช (กําหนดคาเปนหนาสัมผัสปกติปด
โดยทั่วไปแลวอยูในสถานะปด) ที่ติดตั้งไวที่ขีดจํากัดลางสุดของชวงที่สามารถควบคุมตําแหนง
ถาสัญญาณ RLS อยูที่ OFF (ไมมีการผานไฟฟา) การทํางานกําหนดตําแหนงจะหยุดลง

สัญญาณการเคลื่อนไหว

สัญญาณพัลสกอนและหลังการอานสัญญาณที่ไมรวมผลกระทบจากสัญญาณรบกวนและการทําใหขอมูลตรงกัน

สัญญาณซีโรพอยท

พัลสที่สรางขึ้น 1 ตัวเมื่อแกนตัวเขารหัสหมุน 1 รอบ

สัญญาณตรงกัน

●สัญญาณในโมดูลตัวนับความเร็วสูง สัญญาณจะ ON
เมื่อคาที่นับไดตรงกันกับคาที่ตั้งไวในโมดูลตัวนับความเร็วสูง

สัญญาณตําแหนงเขา

●สัญญาณ (INP) ที่สงออกเมื่อจํานวนของพัลสสะสมมีคาต่ํากวาคาที่กําหนดไวในชวงตําแหนงเขา
และถือวาการดําเนินการกําหนดตําแหนงของวงจรขยายเซอรโวไดเสร็จสิ้นลงแลว
●ใชเปนตัวรายงานวา การกําหนดตําแหนงเสร็จสิ้น หรืออยูภายในระยะที่กําหนด
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คําศัพท
สัญญาณพัลสยอนกลับ

ส สัญญาณมาตรฐาน

คําอธิบาย
เปนแถวพัลสเพื่อยืนยันในการควบคุมอัตโนมัติวา สามารถทํางานตามคําสั่งที่สั่งมาไดหรือไม
สัญญาณที่ชวงมาตรฐานในสัญญาณอินพุทเอาทพุทของเครื่องมือ เชน สัญญาณคาวัด หรือสัญญาณควบคุม
การปลอยกระแส 4mA แมไมเกินขอบเขตลางที่วัด
สามารถตรวจหาการขัดของหรือสายขาดไดในเครื่องสงขอมูลหรือเครื่องแปลง

สัญญาณรบกวนการเชื่อมตอ

●สัญญาณรบกวนที่มักจะไดรับ เชน เมื่อใชสายดิน 1 เสนในการตออุปกรณรวมกันหลายตัว เปนตน
●เมื่อกระแสไฟฟาจากอุปกรณเครื่องหนึ่งไหลผานสายดินไปสูอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งที่ใชสายดินรวมกัน
สัญญาณรบกวนก็จะเขาไปแทรก
●เพื่อที่จะรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนการเชื่อมตอใหนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
ขอแนะนําใหแยกสายดินที่ใชตอตัวเครื่องและสายดินที่ใชกับตัวควบคุมคําที่เกี่ยวของ：
สัญญาณรบกวนโหมดทั่วไป

สัญญาณรบกวนเหนี่ยวนําไฟฟาสถิต

●เนื่องจากระหวางสองสายมีความจุไฟฟาสถิต (ความจุลอย) เมื่อใหแรงดันไฟฟาที่สายหนึ่ง
อีกสายหนึ่งจะเกิดแรงดันไฟฟา
●เมื่อสายสองสายมีระยะทางหางกันนอย หรือมีความถี่สูงเชนสัญญาณรบกวน จะเกิดแรงดันไฟสูงขึ้นมาก
●สามารถปองกันไดโดยแยกสายหางออกจากกัน (อยางนอย 40 เทาของขนาดสาย) หรือทําชีลดปองกันสาย
●ตามปกติ ใชสายที่มีชีลดปองกัน และตอลงดินจากชีลดปองกัน

สัญญาณรบกวนเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา

●สัญญาณรบกวนที่เกิดจากการเกิดแรงดันไฟฟาในสายไฟอื่นที่อยูใกลเคียงเมื่อกระแสไหลในสายไฟจนเกิด
สนามแมเหล็กผลของกระแสไฟฟาสูงมาก
●เมื่อสายไฟ 2 สายอยูใกลกัน หรือระยะทางขนานมีมาก หรือกระแสสูงหรือเปลี่ยนแปลงมาก
จะเกิดแรงดันไฟฟามาก จึงสงไปเปนสัญญาณรบกวนไดอีกดวย
●การปองกันคือ ประการแรกตองลดสัญญาณรบกวนในดานปฐมภูมิ เพื่อตัดตนแหลงของสัญญาณรบกวน
●ตอไป พยายามใหสายอยูหางกัน อยาใหขนานกัน หรือใชสายคูเกลียวทางดานที่รับสัญญาณรบกวน เปนตน

สัญญาณรบกวนโหมดทั่วไป

สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นระหวางสายสัญญาณกับสายดินหรือแผงควบคุม ยกตัวอยางเชน มีสัญญาณและคลื่นวิทยุ
เปนตน ที่ถูกเหนี่ยวนําจากสายไฟอื่นๆ (การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา และการเหนี่ยวนําไฟฟาสถิต) การตอ
สายดินจึงเปนทางออกที่มีประสิทธิภาพ

สัญญาณรบกวนโหมดธรรมดา

●สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นระหวางสายสัญญาณ 2 สาย
●ตัวอยางเชน แรงดันไฟฟาเกินที่เกิดขึ้นเมื่อปดโหลดเหนี่ยวนํา ปองกันไดดวยตัวกรองสัญญาณรบกวนของ PLC
และตัวจํากัดสัญญาณรบกวนทางดานโหลด
●เมื่อสัญญาณรบกวนนี้ไหลผานสายไฟ จะเปนสิ่งรบกวนโหมดทั่วไปที่จะถูกเหนี่ยวนําไปยังสายไฟอื่น

สัญญาณวิดีโอคอมโพสิท

●สัญญาณวิดีโอที่รวบรวมสัญญาณสําหรับการทําใหขอมูลตรงกัน สัญญาณความสวาง
และสัญญาณสีเอาไวดวยกัน
●หนาจอจะแสดงตามเฉดสี แมวาสัญญาณนี้จะถูกปอนเขาสู CRT ในแบบขาวดําก็ตาม
●การเชื่อมตอใชสายแกนรวมเพียง 1 เสน ชวงความถี่ของภาพจึงถูกจํากัดโดยคลื่นพาหะของสี
ทําใหไมสามารถสงวิดีโอที่ชัดเจนได

สัญญาณเสร็จสิ้นการกําหนดตําแหนง

●สัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาดเวลลของการกําหนดตําแหนงสิ้นสุดลง
●ตัวจับเวลาที่มีการตั้งคาไวลวงหนาจะเริ่มทํางานที่จุดนี้
●จุดมุงหมายอยูที่การเริ่มการทํางานอื่น (เชน การหนีบ) โดยใชสัญญาณนี้หลังจากการกําหนดตําแหนง

สัญญาณหยุด (Stop signal)

ในการควบคุมตําแหนง สัญญาณนี้คือสัญญาณอินพุทที่หยุดการทํางานจากภายนอกโดยตรง
เมื่อสัญญาณหยุดภายนอก (หนาสัมผัสปกติเปด) นั้น ON (มีการผานไฟฟา) การทํางานนี้ก็จะหยุดลง

สาย Cheapernet

●ชื่อนี้ไดมาจากลักษณะของสายที่ใช กลาวคือ สายที่ใชเปนสายแกนรวม (co-axial) ที่มีขนาดบางกวา (thin)
และราคาถูกกวา (cheap) สายแกนรวมอีเธอรเน็ต เรียกอีกอยางวา Thinwire Ethernet (อีเธอรเน็ตสายบาง)
●ที่ 10 Mbps อัตราการสงจะเหมือนกับอีเธอรเน็ต
●อีเธอรเน็ตแบบถูกนี้ ไมจําเปนตองมีอุปกรณพิเศษเพิ่มเติม และใชคอนเนคเตอรรูปตัว T
สําหรับการเชื่อมตอขั้วแทนที่จะใชทรานซีฟเวอร ความยาวสูงสุดที่ใชไดคือ 185 ม.
และสามารถเชื่อมตอขั้วไดถึง 30 จุด

สายเกลียว

●การบิดควั่นสายไฟมีฉนวนสองเสนที่ยังไมมีชีลดปองกันเรียว ดัดไดงาย ราคาถูก
●นํามาใชเปนสายโทรศัพท

สายเกลียวแบบมีชีลดปองกัน

●สายไฟที่ดานนอกของสายคูเกลียวมีชีลดปองกันชีลดปองกันถูกตอลงดิน
●เพื่อวัตถุประสงคของการปองกันสัญญาณรบกวนเหนี่ยวนําไฟฟาสถิตกับสัญญาณรบกวนเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
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คําศัพท
ส
|
ห

สายแกนรวม

คําอธิบาย
●สายที่หุมรอบสายไฟหนึ่งดวยฉนวน และมีชีลดปองกันขางนอก เพื่อสงความถี่สูงใหมีประสิทธิผลยังใชกับ
เสาอากาศโทรทัศนอีกดวย
●เมื่อเทียบกับสายเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะทางสงสัญญาณจะสั้นกวา
●มีราคาถูก
●มีมาตรฐานตาม JIS C 3501

สายคูเกลียว

สายไฟ 2 เสนที่มีฉนวนไฟฟาและควั่นเขาดวยกัน
ใชงานเพราะปองกันสัญญาณรบกวนเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาเปนสวนใหญ
เมื่อผานกระแสไฟฟาไปกลับในสายไฟ 2 เสนนี้

สายตอขยาย

สายที่รับสงขอมูลระหวาง CPU ฐานหลักกับโมดูลขยาย (ฐานขยาย) หรือโมดูลขยาย PLC (ฐานขยาย)

สายใยแกวนําแสง

●สายที่ใชสงสัญญาณแสง
●เนื่องจาก PLC ทํางานดวยสัญญาณไฟฟา ดานสงสัญญาณจะปดเปดไฟฟาเพื่อแปลงเปนสัญญาณแสง
และสงผานสายเคเบิลใยแกวนําแสง
●ดานรับสัญญาณจะแปลงสัญญาณแสงเปนไฟฟาดังเดิม
●ตามปกติ ตองใชสายใยแกว 2 สายเพื่อจะสงและรับ
●มีการสูญเสียสัญญาณนอยและทนตอสัญญาณรบกวน
เมื่อเทียบกับสายแกนรวม จึงสามารถสงสัญญาณไดเปนระยะทางไกล แตคอนขางมีราคาแพง
●วัสดุทําจากแกวและพลาสติก มีคุณสมบัติดาน SI หรือ GI เปนตน

สงขอมูลแบบขนาน, อินเทอรเฟซแบบขนาน

●เมื่อสงขอมูลดวยคาฐานสอง (0, 1) สามารถสงขอมูลในจํานวนบิทมากมายแบบขนานในเวลาเดียวกัน
●เมื่อสงขอมูล 8 บิทตองใชสาย 8 เสน
●อินเทอรเฟซเซนโทรนิกสของเครื่องพิมพและ GP-IB ใชการสงขอมูลแบบขนาน

สวนประกอบมัลติเพล็กซ

สวนประกอบที่ควบคุมอุปกรณอินพุทเอาทพุทหนึ่งชุดดวยชองทางแยกกัน
โดยแบงชองทางหนึ่งออกเปนหลายชองทางดวยการแบงเวลา

หนวยความจําบัฟเฟอร

หนวยความจําของโมดูลเครือขายหรือโมดูลฟงกชันอัจฉริยะเพื่อบรรจุขอมูลที่รับสงกับหนวย CPU

หนวยความจํารวมสําหรับ CPU

หนวยความจํารวมสําหรับ CPU เปนหนวยความจําที่จัดไวสําหรับโมดูล CPU แตละโมดูล
และใชสําหรับการเขียนหรืออานขอมูลระหวางโมดูล CPU ของระบบที่มีหลาย CPU
หนวยความจํารวมสําหรับ CPU ประกอบดวยสี่พื้นที่ คือ
• พื้นที่สําหรับการทํางานของตัว CPU เอง
• พื้นที่ที่ถูกจํากัดไวใหระบบ
• พื้นที่รีเฟรชอัตโนมัติ
• พื้นที่สําหรับการตั้งคาของผูใช
• พื้นที่สําหรับการสงขอมูลความเร็วสูงระหวางหลาย CPU

หนวยในการตรวจหาตําแหนง

●ในโมดูลกําหนดตําแหนง จะมีคาเทากับปริมาณการเคลื่อนที่ตอ 1 พัลส
●การหมุนเพลามอเตอร 1 รอบจะถูกแปลงเปนพัลสเพื่อแสดงปริมาณการเคลื่อนที่ตอ 1 พัลส
●ในสเต็ปมอเตอร จะมีคาเทากับปริมาณการเคลื่อนที่ตอ 1 พัลสที่ไดรับมา
●ในมอเตอรเซอรโว จะมีคาเทากับสัญญาณพัลสปอนกลับ 1 พัลส
●ใน MELSEC-AD71 จะอยูในชวงตั้งแต 0.1 ถึง 10.0 μm

หนวยพื้นฐาน/การจัดการหนวยพื้นฐาน
(Standard data/Standard data management)

หนวยพื้นฐาน หมายถึงปริมาณวัตถุตอหนึ่งหนวย ยกตัวอยางเชน เมื่อหนวยผลิตแหงหนึ่งผลิตสินคาได
50,000 ชิ้น หากการใชพลังงานของอุปกรณนั้นเทากับ 10,000,000 กิโลแคลอรี
หนึ่งหนวยพื้นฐานของพลังงานอยูที่ 10,000,000 กิโลแคลอรี/50,000 ชิ้น ＝ 200 กิโลแคลอรี/ชิ้น
เรียกการใชตัวเลขของหนวยพื้นฐานนี้ในการจัดการการผลิตเปนตนวา การจัดการหนวยพื้นฐาน

หนาสัมผัสแบบ a

●หนาสัมผัสที่โดยปกติจะเปด (N.O.) และจะปดเมื่อไดรับการกระตุน
●การทํางานของหนาสัมผัสจะตรงกันขามกับหนาสัมผัสแบบ b

หนาสัมผัสแบบ b

●หนาสัมผัสที่โดยปกติจะปด และจะเปดเมื่อไดรับการกระตุน
●การทํางานของหนาสัมผัสจะตรงกันขามกับหนาสัมผัสแบบ a
●เรียกอีกอยางหนึ่งวา หนาสัมผัส NC หรือหนาสัมผัสยอนกลับ (back contact)
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คําศัพท
หนวงเวลาการสงผาน

ห

คําอธิบาย
●มีความแตกตางกันเล็กนอยในกรณีของ MELSECNET กับกรณีของลิงคมัลติดรอป แตหมายถึงเวลาหนวง
ในการรับสงขอมูลระหวางสถานีมาสเตอรกับสถานีรอง
●ในกรณีของ MELSECNET เมื่อสถานีมาสเตอรสแกน 1 ครั้งก็สงไปยังสถานีรอง 1 ครั้ง
สถานีรองจะทําการรับขอมูลและปลอยขอมูลออกมาทั้งหมดในครั้งเดียว
●การหนวงที่แทจริงจะแตกตางไปตามเวลาสแกนระหวางสถานีมาสเตอรกับสถานีรอง เวลาสแกนลิงค
และการประกอบของจํานวนของจุดลิงค
●ในลิงคมัลติดรอปนั้น สถานีมาสเตอรสงขอมูลแบบอนุกรมไปตามลําดับที่ตั้งคาสถานีรอง และทําเชนนี้ซ้ําแลว
ซ้ําอีกในกรณีนี้ การหนวงเวลาการสงผานจะขึ้นอยูกับจํานวนของจุดลิงค

หนวยความจําโปรแกรม

เปนหนวยความจําสําหรับจัดเก็บโปรแกรมและพารามิเตอรที่จําเปนสําหรับการคํานวณของหนวย CPU

หมอแปลงหุมฉนวน

●ขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงหลักจะมีฉนวน และถูกพันไวใหเปนอิสระตอกัน
●สัญญาณรบกวนจะไมถูกสงผานไดอยางงายดาย
●หมอแปลงที่มีชีลดปองกันเปนหมอแปลงที่มีชีลดปองกันระหวางดานปฐมภูมิกับดานทุติยภูมิ
สัญญาณรบกวนจึงสงผานไดยากขึ้นอีก

หมายเลข I/O

ใน MELSEC หมายเลขที่กําหนดใหอินพุท X กับเอาทพุท Y เปนตัวเลขคาฐานสิบหกที่กาํ หนดจากโมดูล

หมายเลขกลุม

หมายเลขสําหรับการสงผานชั่วคราวไปยังสถานีใดๆ
ถามีการระบุกลุมสถานีเปาหมายของการสงผานชั่วคราว
ก็จะสามารถสงขอมูลไปยังสถานีที่มีหมายเลขกลุมเดียวกันได

หมายเลขกลุมรวม

หมายเลขเฉพาะที่อนุญาตใหแบงปนขอมูลแบบวนรอบรวมกันกับสถานีใดๆ
สามารถแบงปนขอมูลแบบวนรอบกับสถานีที่อยูรวมกลุมเดียวกันกับสถานีของตนเองเทานั้น

หมายเลขแท็ก

เปนหมายเลขควบคุมที่ไมซ้ํากันของเครื่องมือวัด
ประกอบดวยสัญลักษณตัวแปรหรือสัญลักษณฟงกชัน เปนตนกําหนดไวในมาตรฐาน JIS Z8204

หยุดโดยตัวหยุด

เปนวิธีคืนตําแหนงเริ่มตนในการกําหนดตําแหนง ที่มีตัวหยุดที่ตําแหนงเริ่มตนซึ่งแตะแลวอุปกรณจะหยุด

หักลางอินพุท

ฟงกชันที่อินพุทคาวัด (PV) ไดในแบบจําลอง หากสัญญาณขาเขาผิดปกติ
ฟงกชันที่เปลี่ยนการตั้งคาอินพุทไดจากหนาจอ
・หากเปนแท็กวงรอบ
หรือหากไมไดสัญญาณอินพุทคา PV ที่แมนยําเพราะเซ็นเซอรตรวจพบบกพรอง เปนตน อยางไรก็ตาม
ยังสงเอาทพุทออกไปภายนอก
(ใชเมื่อยายตามลําดับชุด)
・เมื่อเปนแท็กสถานะ
เมื่อไมไดสถานะอินพุทที่ถูกตองเพราะลิมิตสวิตชมีหนาสัมผัสบกพรอง เปนตน อยางไรก็ตาม
ยังสงเอาทพุทออกไปภายนอก
(ใชเมื่อยายตามลําดับชุด)

หัววัดอุณหภูมิ

●เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิทางไฟฟา
●เมื่อแตะโลหะที่แตกตางกัน 2 ชนิดเขาดวยกัน และใหความรอนจะเกิดแรงดันไฟฟาขึ้น
ซึ่งแรงดันที่วัดไดจะแปลงกลับเปนอุณหภูมิ

แหลงขอมูล

เปนการเชื่อมตอขอมูลที่จําเปนในการเขาถึงขอมูลโดยใช ODBC
ใน Windows® มีการควบคุมโดยใชแหลงขอมูลกับขอมูลการเชื่อมตอ
ในฟงกชันการเกี่ยวเนื่องของขอมูลจะระบุชื่อขอมูล และเขาถึงฐานขอมูลผานทาง ODBC

แหลงจายไฟที่มีความเสถียร

●แหลงจายไฟแรงดันคงที่ของไฟฟากระแสตรง
●เมื่อจายจากแหลงจายไฟกระแสสลับ แหลงจายไฟนี้ก็จะสามารถสงออกไฟฟากระแสตรงที่มีแรงดันคงที่ได
●โมดูลแหลงจายไฟของ MELSEC ก็เปนแหลงจายไฟที่มีความเสถียร

โหนด

●จุดตอเมื่อมีการเชื่อมตอขอมูล
●เทียบเทากับสถานีใน MELSECNET

โหมด AFTER (after mode)

โหมดนี้เปนโหมดที่จะสงรหัส M หลังจากที่การกําหนดตําแหนงเสร็จสมบูรณ (หลังจากหยุด) ตัวอยางเชน ใชโหมด
AFTER สั่งใหทําการหนีบ หรือสั่งเลือกขนาดของการเจาะ

45

ประมวลคําอธิบายศัพทโรงงานอัตโนมัติ

(FA用語解説集)

คําศัพท
โหมด CMI

ห

คําอธิบาย
●Coded Mark Inversion (การเปลี่ยนเครื่องหมายเขารหัส)
●ในระบบการปรับดวยวิธีนี้ ขอมูล 1 บิทจะถูกแบงเปน 2 บิท แลวสงตามกฎเกณฑตอไปนี้
●เมื่อบิทมีคาเปน 1: 2 บิทที่ไดจากการแบงจะแทนดวย 1, 1 หรือ 0, 0 โดยจะสง 1, 1 และ 0, 0 สลับกันไปเรื่อยๆ
●เมื่อบิทมีคาเปน 0: 2 บิทที่ไดจากการแบงจะแทนดวย 1, 0 (จะไมมีการสงเปน 0,1)
●โหมดนี้นํามาใชใน MELSECNET

โหมด CSMA/CD

●CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection – การเขาถึงหลายทางแบบตรวจรูพาหะ/
ตรวจหาการชน)
●โหมดการควบคุมเครือขายแบบหนึ่ง
●ในโหมดนี้จะมีการตรวจดูเสนทางการสื่อสารสําหรับการสงขอมูล เพื่อดูวาเสนทางวางหรือไม
กอนที่อุปกรณปลายทางแตละตัวจะพยายามทําการสง
●ถาบังเอิญมีการสงขอมูลทั้งๆ ที่เสนทางการสื่อสารไมวาง ขอมูลจะชนกัน ดังนั้นจะตองลองสงอีกครั้ง
โดยสงหลังจากที่รอเปนเวลาตามที่ไดคํานวณไวดวยตัวเลขสุมที่ไดกําหนดลวงหนา
●เนื่องจากวิธีนี้เปนวิธีที่ไมมีความจําเปนตองใชอุปกรณพิเศษสําหรับการควบคุมเครือขาย
ระบบนี้จึงสามารถจัดหาไดในราคาไมแพงนัก เมื่อเทียบกับระบบอื่น เรียกอีกอยางหนึ่งวา โหมดชวงชิง
●มีการนํามาใชบนอีเธอรเน็ต

โหมด HOT STAND-BY

โหมดโหมดหนึ่ง ซึ่งอุปกรณจะอยูในสถานะ ON (ทํางาน)
และมีการเตรียมพรอมเพื่อที่วาจะไดสามารถเริ่มทํางานไดตลอดเวลา

โหมด WITH (With mode)

โหมดที่จะทํางานเมื่อเริ่มตนการกําหนดตําแหนงเอาทพุทของรหัส M
เนื่องจากจะเปดพรอมๆ กับการสตารทเครื่อง จึงสามารถนําแรงดันไฟฟามาประยุกตใชกับขั้วเชื่อมไฟฟา
หรือในการแสดงความเร็วในการกําหนดตําแหนงไดโหมด WITH
ดูที่หนาคําศัพท “โหมด AFTER”

โหมดการควบคุม

สวิตชเปลี่ยนโหมดการควบคุมดวยตัวเอง (MANUAL, MAN, M) อัตโนมัติ (AUTO, AUT, A) ตอเรียง
(CASCADE, CAS, C) เปนตนตามปกติ การสลับจาก CAS ไปยัง MAN และสลับจาก MAN ไปยัง CAS
จะผานทาง AUTO เมื่อสัญญาณเตือนหยุด ระบบจะเปลี่ยนจาก CAS ไปยัง MAN
โดยอัตโนมัติบางครั้งเรียกวาโหมดการทํางาน

โหมดการทําใหขอมูลตรงกัน

●เมื่อสงขอมูล จะตองใหเวลาของดานสงขอมูลกับดานรับขอมูลตรงกัน เรียกวา การทําใหขอมูลตรงกัน
●โหมดการทําใหขอมูลตรงกันเปนวิธีการทําใหขอมูลตรงกันทีละตัวอักษรในตอนนี้
สงรหัสขอมูลโดยใสบิทเริ่มตนที่หนาตัวอักษร และใสบิทหยุดไวตอนทายเพื่อหยุดสง
●โหมดการทําใหขอมูลตรงกันจะใชทั้งการทําใหขอมูลตรงกันดวยบิท และการทําใหขอมูลตรงกันดวยชุดขอมูล

โหมดการทําใหขอมูลตรงกัน

●เมื่อสงขอมูล การสงขอมูลหลังจากดานที่สง แจงใหดานที่รับไดทราบเรียกวา การทําใหขอมูลตรงกัน
●ถาจังหวะเวลาไมตรงกัน และดานที่รับไดอานขอมูลในชวงกลาง จะไดขอมูลที่ความหมายไมชัดเจน
●โหมดการทําใหขอมูลตรงกันมีสองชนิด
1. โหมดการทําใหขอมูลตรงกันดวยการทําใหเวลาตรงกันในแตละบิท
2. โหมดการทําใหขอมูลตรงกันดวยชุดขอมูลที่เวลาตรงกัน
โดยรวบรวมบิทจํานวนมากใหเปนคลายกับภาชนะที่เรียกวาชุดขอมูล (บล็อค) การเชื่อมตอขอมูลของ
MELSEC ใชโหมดการทําใหขอมูลตรงกันดวยชุดขอมูล

โหมดเขาถึงหมายเลขตามลําดับ

โหมดควบคุมตําแหนง

วิธีการเขาถึงตามลําดับตัวเลขเปนวิธีการระบุดวยหมายเลขอุปกรณไฟลรีจิสเตอรตอเนื่องที่มีมากกวา 32k จุด
คุณสามารถใชไฟลรีจิสเตอรหลายบล็อคเปนไฟลรีจิสเตอรแบบตอเนื่อง
ใชชื่ออุปกรณ "ZR"
●โหมดของการควบคุมเซอรโวอยางหนึ่งในการกําหนดตําแหนง
●นอกจากนี้ โหมดการควบคุมเซอรโวยังมีโหมดการควบคุมความเร็วที่ทําการควบคุมความเร็ว
และโหมดการควบคุมแรงบิดที่ทําการควบคุมแรงบิด (ควบคุมกระแสไฟฟา)

โหมดความแตกตาง

●เปนโหมดเอาทพุทที่มีลักษณะการมีขั้วตรงกันขามแบบยอนกลับเมื่อสงสัญญาณเอาทพุทอยางหนึ่ง
●สามารถสงสัญญาณความเร็วสูง ทนตอสัญญาณรบกวนและมีจุดเดนอื่นๆ จึงใชสงสัญญาณความเร็วสูง เชน
อินพุท/เอาทพุทแบบแถวพัลส
●โดยทั่วไปจะเรียกดานสงสัญญาณวาไดรเวอร และดานรับสัญญาณวารีซีฟเวอร โดยใช IC เฉพาะหนาที่

โหมดโดยตรง

●เปนวิธีหนึ่งในการประมวลผลอินพุทและเอาทพุทของ PLC ตรงกันขามกับโหมดรีเฟรช
●เขาใจโหมดโดยตรงไดงาย เพราะประมวลผลโดยเอาการเปด/ปดอินพุท X กับเอาทพุท Y มาใชทันที
●อาจเรียกวา วิธีการอินพุทเอาทพุทตอเนื่องโดยประมาณก็ได
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โหมดตอเรียง (การควบคุมกระบวนการ)

ใชโหมดที่ดําเนินการควบคุมแบบตอเรียง โดยการควบคุมคาเอาทพุท (MV) ของวงรอบหลักเปนคาที่ตั้งไว (SV)
ของวงรอบขั้นที่ 2 นอกจากนี้ การทําคาที่ตั้งไว (SV) ใหเปนคาตามคําสั่งขางตนก็ใชโหมดนี้เชนกัน ตัวอยางเชน
การดําเนินงานและการเชื่อมตอกับวงรอบอื่นๆ หรืออุปกรณการตั้งคาโปรแกรมแบบบูรณาการ

โหมดธรรมดา

เปนโหมดที่เปลี่ยนการตั้งคาปริมาณควบคุม (MV) ดวยพนักงานเองในการควบคุมอัตโนมัติ เชน การควบคุม PID

โหมดไรลําดับ

●เปนวิธีการสื่อสารที่ไมจําเปนตองเตรียมการใดๆ เปนพิเศษเพื่อรับสงขอมูล
●โหมดการสงและรับขอมูลที่ครบถวน

โหมดวงรอบกระแส

โหมดการควบคุมเซอรโวแบบหนึ่งในการกําหนดตําแหนงโหมดการควบคุมแรงบิดดวยกระแสไฟฟา

โหมดวัดจากระยะไกล

วิธีการที่จะรักษาความเสถียรของแรงดันไฟฟาที่ใชไวใกลโหลดเซลล
การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟาที่ใชเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคาความตานทานของสายเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
แรงดันไฟฟาที่ใชมีความเสถียรเมื่อติดตั้งตัววัดระยะไกล 2 ตัวทางดานแรงดันไฟฟาที่ใช

โหมดวัดอัตราสวน

วิธีการที่ทําใหคาเปลี่ยนแปรของแรงดันไฟฟาอางอิงกับสัญญาณอินพุทของโหลดเซลลของตัวแปลง A/D
แปรผันตอกัน
สามารถจํากัดใหมีขอบเขตความผิดพลาดนอยที่สุดเมื่อใหแรงดันอางอิงของตัวแปลง A/D กับแรงดันของ
โหลดเซลลอยูที่แหลงจายไฟเดียวกัน

โหมดอัตโนมัติ (การควบคุมกระบวนการ)

โหมดที่ถูกควบคุมโดยคาที่ตั้งไว (SV) ที่กําหนดบนหนาจอ HMI

โหมดเอาทพุทพัลส

มีสองชนิดที่แตกตางกันตามคําสั่งหมุนปกติและหมุนกลับทิศเมื่อใหคําสั่งในโมดูลเซอรโวเพื่อการกําหนดตําแหนง
แตกตางไปตามผูผลิต

โหลดความตานทาน

●โหลดเฉพาะตัวตานทานเทานั้น เชน หลอดไสในกระแสสลับคือมีเพาเวอรแฟกเตอรเทากับ 1
ในกระแสตรงมีคาคงที่กับ 0 แตหลอดไสมีกระแสรัชในตอนที่จุดหลอด
●การแสดงพิกัดแรงดันและกระแสของโมดูลเอาทพุทมักใชตามมาตรฐานของโหลดความตานทาน
●เนื่องจากโหลดเหนี่ยวนําหรือโหลดคอนเดนเซอรจะเกิดกระแสรัชเมื่อเปดการทํางานจึงตองลดอัตราพิกัด

โหลดเซลล

เซ็นเซอรที่แปลงโหลด (แรง มวล แรงบิด เปนตน) ไปเปนสัญญาณไฟฟา
นอกจากนี้ยังเรียกวาอุปกรณแปลงโหลดอีกดวย
ในสภาพที่มีกระแสในดานอินพุท เมื่อมีโหลดและเกิดความเครียด
ก็เปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟาแลวสงออกเปนเอาทพุท

โหลดตนทางขอมูล, ประเภทตนทางขอมูล

●รูปแบบอินพุท/เอาทพุทสําหรับ DC ที่ใชทรานซิสเตอร
●ที่แหลงอินพุท ไฟฟาจะไหลเขามาในโมดูลขาเขาเมื่ออินพุทเปดอยู
●เนื่องจากดานบวกเปนสายทั่วไป เมื่อขั้วตออินพุทชํารุด
แมตอวงจรลงดินก็เปดไมไดนอกจากนี้ยังเรียกเปนอินพุทแรงดันไฟฟา มักจะพบในยุโรป
●แหลงอินพุทมีการเชื่อมตอกับแหลงเอาทพุทหรือหนาสัมผัสที่มีความเชื่อถือไดสูง

อนุพันธไมสมบูรณ

เมื่อหาอนุพันธของการคลาดเคลื่อน
หากขยายสวนประกอบของสัญญาณรบกวนความถี่สูงเพื่อใหระบบการควบคุมขาดความเสถียร
หรือความกวางของเวลาแคบที่ปริมาณควบคุม (ถาการคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเปนสเต็ป
จะไดเอาทพุทชั่วขณะเปนรูปคลื่น) จะมีผลกระทบในทางลบ เชน
ไมไดพลังงานประสิทธิผลเพื่อใหปลายนั้นทํางาน เปนตน ดังนั้น จึงใชอนุพันธไมสมบูรณที่มีตัวกรองหนวงขั้นที่ 1
ที่อินพุทของพจนอนุพันธในการทํางานแบบ D
การทํางานแบบอนุพันธของ QnPHCPU หรือ QnPRHCPU เปนอนุพันธไมสมบูรณ

อะนาล็อก

●คาที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตัวอยางเชน เวลา อุณหภูมิ ความดัน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา ปริมาณการไหล
เปนตน ใชเรียกคาที่มีความสลับซับซอนในการจัดการแบบตัวเลข (คาดิจิตอล)
●เนื่องจาก CPU ของ PLC ไมสามารถจัดการกับคาอะนาล็อกไดโดยตรง
จึงตองมีการคํานวณเพื่อแปลงเปนคาดิจิตอลเรียกกระบวนการนี้วา การแปลงคาอะนาล็อก/ดิจิตอล
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คําศัพท
อัตรา P

อ

คําอธิบาย
●อัตราพัลส
●ตัวคูณที่ทําใหสัญญาณพัลสปอนกลับในการหมุน 1 รอบของเพลามอเตอรในการกําหนดตําแหนงเพิ่มมากขึ้นเปน
2 เทา 3 เทา หรือลดลงเปน 1/2 เทาหรือ 1/3 เทา
●เปนอัตราสวนระหวางสัญญาณพัลสที่ปอนกับสัญญาณพัลสปอนกลับ
●ยกตัวอยางเชน ถาตั้งคาอัตรา P ใหเทากับ 2 เมื่อใช 2400 พัลสในการหมุน 1 รอบ
คาที่ไดก็จะไดคาเทียบเทากับ 1200 พัลสและเมื่อเพลาหมุน 0.15° องศา ที่ 2400 พัลส คานี้จะกลายเปน
0.3° องศา ที่ 1200 พัลส
●ยิ่งทําใหอัตรา P เพิ่มขึ้น ความถูกตองของการกําหนดตําแหนงก็จะยิ่งลดลง

อัตรา P (Pulse Rate - อัตราพัลส)

ตัวคูณที่ทําใหสัญญาณพัลสปอนกลับในการหมุน 1 รอบของเพลามอเตอรเพิ่มมากขึ้นเปน 2 เทา 3 เทา
หรือลดลงเปน 1/2 เทาหรือ 1/3 เทา
เปนอัตราสวนระหวางสัญญาณพัลสที่ปอนกับสัญญาณพัลสปอนกลับยกตัวอยางเชน ถาตั้งคาอัตรา P ใหเทากับ 2
เมื่อใช 2400 พัลสในการหมุน 1 รอบ คาที่ไดก็จะเทียบเทากับ 1200 พัลสและเมื่อเพลาหมุน 0.15° องศา ที่ 2400
พัลส คานี้จะกลายเปน 0.3° องศา ที่ 1200 พัลสยิ่งทําใหอัตรา P เพิ่มขึ้น ความถูกตองของการกําหนดตําแหนง
ก็จะยิ่งลดลง

อัตราการควบคุมตําแหนง

●อัตราสวนระหวางความถี่ของพัลสคําสั่งตอพัลสที่ตกคางของการแกไขความคลาดเคลื่อนในการกําหนดตําแหนง
●เมื่อปรับปรุงความแมนยําในการหยุด คาที่ไดรับจะเพิ่มขึ้น แตถาเพิ่มสูงเกินไปก็จะกลายเปนคาสูงกวาเปาหมาย
(ปรับมากเกินไป) จนกลายเปนสิ่งที่ไมเสถียร
●แตถาลดลงมากเกินไป การหยุดก็จะเปนไปดวยความราบรื่นแตความผิดพลาดในการหยุดจะเพิ่มขึ้น

อัตราการทํางาน (Rate of Operation)

หมายถึงอัตราของความตองการในเวลาที่กําหนด
เมื่อสามารถใชงานอุปกรณไดอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตที่จําเปน
(เพื่อนําไปสูการขาย) ตอกระบวนการถัดไป

อัตราการลดความเร็ว

●อัตราสวนการลดความเร็วลงโดยการใชเฟอง เชน อุปกรณกําหนดตําแหนง
●เปนตัวเลขที่มากกวา 1

อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง

อัตราการหมุนเวียน (มูลคาที่เบิกของจากสต็อก ÷ มูลคาที่เก็บไว) จะคํานวณแยกตามประเภทสินคา
ใชเพื่อตัดสินความไดเปรียบเสียเปรียบของสินคาแตละประเภทยิ่งอัตราการหมนเวี
ยนสงง
ใชเพอตดสนความไดเปรยบเสยเปรยบของสนคาแตละประเภทยงอตราการหมุ
นเวยนสู
การเขาและการเบิกของจากสต็อกก็ยิ่งมีความรวดเร็ว ซึ่งแสดงใหเห็นวาสินคาขายดี

อัตราพลังงาน

อัตราการเพิ่มขึ้นของเอาทพุทจากมอเตอรเซอรโวถาความจุของมอเตอรเทากัน เมื่ออัตราพลังงานสูงกวา
อัตราการติดตามการเรงความเร็วและการลดความเร็วจะดีกวา

อัตราเพี้ยน

●อุปกรณถูกออกแบบมาภายใตสมมติฐานที่วา กระแสสลับควรเปนคลื่นไซน
●แสดงถึงอัตราการเพี้ยนเนื่องจากสาเหตุตางๆ

อัตราสวนความเฉื่อยของโหลด

●อัตราสวนของโมเมนตความเฉื่อยของมอเตอรเซอรโวเองกับโมเมนตความเฉื่อยของโหลด
●อัตราสวนความเฉื่อยของโหลดที่แนะนําจะตางไปตามรุนของมอเตอรเซอรโว

อัตราโหลดที่เหมาะสม

อัตราสวนของกระแสโหลดที่เหมาะสมตอเนื่อง ตอกระแสไฟฟาที่กําหนด

อันดง (Andon)

อุปกรณสงขอมูลที่แจงความผิดปกติตอผูรับผิดชอบ เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในสายการผลิต

อัพโหลด

โดยทั่วไปแลว หมายถึงการสงขอมูลไปยังเซิรฟเวอรของโฮสตคอมพิวเตอร เปนตน แตถาพูดถึง PLC จะหมายถึง
การอานโปรแกรมจาก PLC โดยใชอุปกรณตอพวงหรือคอมพิวเตอร
ความหมายตรงกันขามกับดาวนโหลด

อัลกอริทึม (Algorithm)

ขั้นตอนการประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะบางอยาง
อัลกอริทึมที่สรางโดยภาษาที่ใชเขียนโปรแกรมจะเรียกวา "โปรแกรม"

อินเตอรเฟซ RS-232C

●RS-232C เปนมาตรฐานที่กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศสหรัฐอเมริกา (EIA) ไดกําหนดขึ้น
●ทําการกําหนดขนาดของขา 25 ขาของคอนเนคเตอร ชื่อ และระยะเวลาของสัญญาณ เปนตน
●นอกจากนี้ ยังมี JIS X 5101
เปนมาตรฐานเมื่อสื่อสารขอมูลฐานสองโดยการเชื่อมตอระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
●RS-232C สามารถสื่อสารในรูปแบบ 1:1 ยกตัวอยางเชน ระหวางคอมพิวเตอรกับ PLC
●สายเคเบิลที่ตอเชื่อมระหวางอุปกรณจะตองยาวไมเกิน 15 ม. เนื่องจากความไวตอสัญญาณรบกวน
●ความเร็วสูงสุดในการสื่อสารอยูที่ 20 Kbps ซึ่งถือวาชา
●เนื่องจากบางครั้งก็เรียกอินเตอรเฟซไดอีกอยางหนึ่งวาพอรท จึงอาจจะถูกเรียกรวมกับพอรทแบบซีเรียลทั่วไป
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คําศัพท
อินเตอรเฟซ RS-422

อ

คําอธิบาย
●เปนมาตรฐานที่กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศสหรัฐอเมริกา (EIA) กําหนดขึ้น
●มีสวนที่เหมือนกับ RS-232C อยูดวย แตสามารถสื่อสารไดแบบ 1:n (n=1 ถึง 32)
ความยาวโดยรวมของสายเคเบิลไมเกิน 500 ม.
●ดวยการใชสัญญาณความตาง จึงมีความตานทานตอสัญญาณรบกวนดีกวา และมีชวงแรงดันไฟฟา (± 2 ถึง 5V)
ต่ํากวา RS232C
●ความเร็วในการสื่อสารสูงสุด 29 Kbps
●เนื่องจากสามารถติดตอสื่อสารไดกับสถานีหลายสถานี จึงมีชื่อเรียกอีกอยางวา มัลติดรอป (Multidrop)
●RS422 ถูกนํามาใชในผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมที่ตองการความเชื่อถือได
ใหความเร็วในการสื่อสารสูงและระยะทางสื่อสารไกล

อินเตอรล็อค

●เงื่อนไขที่ปดกั้นไมใหมีการยายไปทํางานขั้นตอไปกอนที่งานที่กําลังทําอยูในปจจุบันจะสิ้นสุดลง
●ใชเพื่อปองกันไมใหอุปกรณเกิดความเสียหายหรือสูญเสียการควบคุม

อินเทอรเฟซเซ็นโทรนิกส

●โหมดการสงขอมูลที่พัฒนาโดยบริษัทเซ็นโทรนิกสในสหรัฐอเมริกา
●โหมดการสงแบบขนาน 8 สาย + หลายสาย ใชสงขอมูลในทิศทางเดียว เชน สงไปยังเครื่องพิมพ
●สัญญาณรบกวนนอย เหมาะสําหรับเสนทางสั้น

อีเธอรเน็ต

●อีเธอรเน็ต
●โปรโตคอลมาตรฐานสําหรับการสื่อสารบนเครือขายที่ใชบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเวิรคสเตชัน
●ไดรับการกําหนดใหเปนมาตรฐาน IEEE802.3
●การควบคุมในชั้น Data Link จะใชโปรโตคอล CSMA/CD ความเร็วในการถายโอนขอมูลคือ 10 Mbps ถึง
1 Gbps
●ตามมาตรฐานสายเคเบิล 10BASE5 อีเธอรเน็ตใชสายแกนรวมแบบหนาสําหรับการเดินสายในโทโพโลจี
แบบบัส 10BASE2 ใชสายแกนรวมแบบบางสําหรับการเดินสายในโทโพโลจีแบบหวงโซเดซี่ และ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ใชสายคูตีเกลียวสําหรับการเดินสายในโทโพโลจีแบบดาว

อุณหภูมิเพิ่มพรอมกัน

สามารถทําใหเวลามาถึงในหลายวงรอบมีความพรอมกัน
ควบคุมอุณหภูมิไดอยางสม่ําเสมอโดยไมไหมบางสวนหรือขยายตัวบางสวนเนื่องจากความรอน
นอกจากนี้ ยังมีผลตอการประหยัดพลังงาน นําไปสูการประหยัดคาใชจาย

อุณหภูมิไฟฟา

ฟงกชันเพื่อปองกันการรอนจัด โดยคํานวณคุณสมบัติทางความรอนของมอเตอรจากกระแสของมอเตอรกับความถี่
ที่เดินเครื่องในอินเวอรเตอรหรือวงจรขยายเซอรโว

อุณหภูมิออกแบบ

ในการแกไขอุณหภูมิและความดันของปริมาณไหลนั้น
ถาวัดปริมาณไหลดวยอุณหภูมิที่แตกตางจากขอมูลจําเพาะในการออกแบบ
มีความจําเปนที่จะตองแกไขใหเปนอัตราการไหลตามอุณหภูมิตามขอมูลจําเพาะในการออกแบบ
อุณหภูมิออกแบบในกรณีนี้คือ อุณหภูมิตามขอมูลจําเพาะในการออกแบบ

อุปกรณควบคุมคา

●อุปกรณควบคุมคา (Numerical Control unit)
●อุปกรณควบคุมโดยกลไกเซอรโวและขอมูลที่เปนตัวเลข เชน ในการทํางานของเครื่องจักรและหุนยนต

อุปกรณตอเชื่อมสัญญาณเสียง

●อุปกรณสําหรับการแปลงขอมูลดิจิตอลเปนเสียงใชเมื่อใชอุปกรณโทรศัพทในการสงขอมูล
●สามารถสื่อสารโปรแกรมและขอมูลโดยใชคูสายโทรศัพท
●สามารถใชหูฟงของโทรศัพทไดโดยการแปลงความถี่คลื่นเสียงของสัญญาณ 0 (ปด) และ 1 (เปด)
ซึ่งเปนเลขฐาน 2 ของสัญญาณดิจิตอล จาก 1,000 ถึง 3,000 เฮิรตซ
●ดานรับสัญญาณมีฟงกชันในการแปลงสัญญาณเสียงใหกลับไปที่สัญญาณเริ่มตน 0, 1
●สามารถสงโดยใชโมเด็มไดงาย

อุปกรณโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ

อุปกรณแรงดันคงที่

อุปกรณการเขาถึงโดยตรงจากโมดูล CPU ไปยังหนวยความจําบัฟเฟอรของโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
ที่ตด
ิ ตั้งบนโมดูลฐานหลักและโมดูลตอขยาย
เชน：U0\G20480 (ในกรณีที่เขาถึงแอดเดรสหนวยความจําบัฟเฟอร 20480 (5000h) ของชองเสียบ I/O
หมายเลข 0
●อุปกรณไฟฟากระแสตรงหรือไฟฟากระแสสลับที่แรงดันไฟฟาคงที่
●ในกรณีของ PLC ไฟฟากระแสสลับควรมีความเพี้ยนของแรงดันพิกัดและความเพี้ยนของรูปคลื่นต่ํา
●ถาเปนไฟฟากระแสตรง ควรใชแหลงพลังงานที่มีความเสถียรและอัตราการกระเพื่อมต่ํา

อุปกรณใชลิงค

อุปกรณเฉพาะสําหรับรีเลยลิงค B, รีจิสเตอรของลิงค W, ลิงค X และลิงค Y ในการเชื่อมตอขอมูล
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คําศัพท
อ
|
ฮ

อุปกรณโอนถายแบบซีเรียลหลายรูปแบบ

คําอธิบาย
●อุปกรณแยกสัญญาณที่ถูกนํามาใชในการทํางานรวมกับโมดูลลิงคมัลติดรอป
●เมื่อเปดพื้นที่หนวยความจําในโมดูลลิงคมัลติดรอป
บิทที่สัมพันธของอุปกรณโอนถายแบบซีเรียลหลายรูปแบบที่รับสัญญาณจะเปดขึ้น
●จึงทําใหโซลินอยดวาลวเปด
●เรียกวา การโอนถายแบบซีเรียลเพราะสงขอมูลทีละบิทมีคุณสมบัติที่สงขอมูลจํานวนมากดวยสายคูเกลียว

เอกสาร XML (XML Document)

เอกสารและขอมูลที่ถูกสรางขึ้นโดยใชภาษาที่สรางจาก XML เรียกวาเอกสาร XML
เปนเพียงกลุมขอมูลเหมือนกับแถวตัวเลข แมจะเปนสิ่งที่เหมือนจะมองไมเห็นวาเปนเอกสารดวยซ้ํา
ก็เรียกวาเปนเอกสาร XML เชนเดียวกัน

เอ็นโคดเดอรชนิด Absolute

●เครื่องตรวจจับที่สามารถสงขอมูลเกี่ยวกับมุมในการหมุนของมอเตอร 1 รอบออกไปภายนอก
ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะอาน 360 องศาไดที่ 8192 ถึง 262144 บิท
●เทียบกับเอนโคดเดอรแบบ Incremental เมื่อไฟฟาดับเราจะไมทราบตําแหนงของแกน
ในขณะที่เอนโคดเดอรแบบ Absolute นั้น แมในกรณีไฟดับ ตําแหนงของแกนก็จะไมหายไป

เอาทพุทโดยตรง

เอาทพุทโดยตรงคือการที่สามารถสงออกเอาทพุท Y ออกไปนอก PLC โดยตรง เมื่อเวลาที่โปรแกรมสั่งงาน

เอาทพุทไตรแอก

●เอาทพุทไรหนาสัมผัสสําหรับไฟฟากระแสสลับ
●วิธีการเอาทพุทที่ใชไตรแอกแทนหนาสัมผัสเพื่อเปนเอาทพุทของ PLC
●อายุการใชงานที่ยาวนาน

เอาทพุททรานซิสเตอร

เอาทพุทไรหนาสัมผัสสําหรับไฟฟากระแสตรงเวลาเปด/ปดที่เปนไปอยางรวดเร็ว

เอาทพุทหนาสัมผัส

รูปแบบของเอาทพุทของ PLC ที่มีรีเลยขนาดเล็กอยูภายใน และเชื่อมตอหนาสัมผัสขับเคลื่อน 1 ตัวออกไปภายนอก

แอดเดรส

●ที่อยูในหนวยความจํา หนวยความจําจะมีที่อยูเรียกวาแอดเดรส การเขียนและอานขอมูลจะระบุที่อยูเหลานั้น
●ในการกําหนดตําแหนง แอดเดรสคือตัวเลขเพื่อแสดงตําแหนงของเปาหมาย ใชหนวยเปน มม. นิ้ว องศา
หรือจํานวนพัลส

โอนถายขอมลลิ
งค
โอนถายขอมู
ลลงค

ี่ นวยรีีเลยนัน
้ อุปกรณใชลิงคข
 องสถานีีมาสเตอรถูกสงไป
โ ลเครือ
ื ขา ยอืน
ื่
ทีห
ไปยัังโมดู

ฮิสเตอรริซิส

มีคุณสมบัติที่เอาทพุทขึ้นกับประวัติของทิศทางของคาอินพุท

แฮนดเชค

เมื่อมีการสื่อสารขอมูลในการเชื่อมตอขอมูล
กอนอื่นจะมีการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหวางดานที่ขอสงกับดานที่ตอบรับ เพื่อตรวจดูวาสงสัญญาณไดหรือไม
หากทําไดจึงจะสงขอมูล หากไมสามารถทําไดก็จะไมสงขอมูล
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Contact below for information or inquiries.

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.
Bang-Chan Industrial Estate No.111 Soi Serithai 54,
T.Kannayao, A.Kannayao, Bangkok 10230, Thailand
Tel: 66-2517-1326

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

FAグローバルソリューション技術部
FA Global Solution Technical Department
Tel: 81-3-3218-6422
アジア事業推進部
Asian Business Development Department
Tel: 81-3-3218-6600
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