
หลักสูตรพื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบหลักสูตรพื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบ
ความปลอดภัยความปลอดภัย

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสําหรับผูเริ่มตนใชงานชุดควบคุมหลักสูตรนี้ออกแบบมาสําหรับผูเริ่มตนใชงานชุดควบคุม
ระบบความปลอดภัย ซึ่งมีความเขาใจในหลักการพื้นฐานระบบความปลอดภัย ซึ่งมีความเขาใจในหลักการพื้นฐาน
เรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัย  
คลิกปุม "ถัดไป" ที่มุมขวาบนของหนาจอเพื่อไปยังหนาถัดคลิกปุม "ถัดไป" ที่มุมขวาบนของหนาจอเพื่อไปยังหนาถัด
ไปไป



บทนําบทนํา วัตถุประสงคของหลักสูตรวัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสําหรับผูใชงานชุดควบคุมระบบความปลอดภัยซีรีส MELSEC-WS เปนครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มตนใชงาน หลักสูตรนี้จะหลักสูตรนี้ออกแบบมาสําหรับผูใชงานชุดควบคุมระบบความปลอดภัยซีรีส MELSEC-WS เปนครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มตนใชงาน หลักสูตรนี้จะ
อธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยซีรีส MELSEC-WS, วิธีกําหนดคาใหกับระบบโดยใช Setting and Monitoringอธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยซีรีส MELSEC-WS, วิธีกําหนดคาใหกับระบบโดยใช Setting and Monitoring
Tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย และวิธีตรวจสอบขอผิดพลาดTool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย และวิธีตรวจสอบขอผิดพลาด

กอนเรียนหลักสูตรนี้ คุณควรตองผานหลักสูตรตอไปนี้หรือมีความรูที่เทียบเทากอนเรียนหลักสูตรนี้ คุณควรตองผานหลักสูตรตอไปนี้หรือมีความรูที่เทียบเทา  

การทํางานกับระบบอัตโนมัติในโรงงานครั้งแรกของคุณ (ความปลอดภัยของเครื่องจักร)การทํางานกับระบบอัตโนมัติในโรงงานครั้งแรกของคุณ (ความปลอดภัยของเครื่องจักร)



บทนําบทนํา โครงสรางหลักสูตรโครงสรางหลักสูตร

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เปนดังตอไปนี้เนื้อหาของหลักสูตรนี้เปนดังตอไปนี้  
เราแนะนําใหคุณเริ่มจากบทที่ 1เราแนะนําใหคุณเริ่มจากบทที่ 1

บทที่ 1 - ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยบทที่ 1 - ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทนี้จะใหขอมูลภาพรวมเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยบทนี้จะใหขอมูลภาพรวมเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทที่ 2 - โครงสรางของระบบบทที่ 2 - โครงสรางของระบบ

บทนี้จะอธิบายโครงสรางของระบบตัวอยางที่ใชประกอบการเรียนรูในหลักสูตรนี้บทนี้จะอธิบายโครงสรางของระบบตัวอยางที่ใชประกอบการเรียนรูในหลักสูตรนี้

บทที่ 3 - การตรวจสอบการเชื่อมตอของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคลบทที่ 3 - การตรวจสอบการเชื่อมตอของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคล

บทนี้จะสอนวิธีตั้งคา เพื่อเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคล รวมถึงวิธีตรวจสอบบทนี้จะสอนวิธีตั้งคา เพื่อเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคล รวมถึงวิธีตรวจสอบ

บทที่ 4 - การสรางโปรเจ็กตใหมบทที่ 4 - การสรางโปรเจ็กตใหม

บทนี้จะสอนวิธีสรางโปรเจ็กตสําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยบทนี้จะสอนวิธีสรางโปรเจ็กตสําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทที่ 5 - การดาวนโหลดโปรเจ็กตใหมบทที่ 5 - การดาวนโหลดโปรเจ็กตใหม

บทนี้จะสอนวิธีดาวนโหลดโปรเจ็กตไปยังชุดควบคุมระบบความปลอดภัย และตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กตบทนี้จะสอนวิธีดาวนโหลดโปรเจ็กตไปยังชุดควบคุมระบบความปลอดภัย และตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กต

บทที่ 6 - การเชื่อมตอ/การตัดการเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยบทที่ 6 - การเชื่อมตอ/การตัดการเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทนี้จะสอนวิธีเชื่อมตอและถอดชุดควบคุมระบบความปลอดภัยบทนี้จะสอนวิธีเชื่อมตอและถอดชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทที่ 7 - การตรวจสอบการทํางานของระบบบทที่ 7 - การตรวจสอบการทํางานของระบบ

บทนี้จะสอนวิธีตรวจสอบการทํางานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยบทนี้จะสอนวิธีตรวจสอบการทํางานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

การทดสอบสุดทายการทดสอบสุดทาย

รวม 6 หัวขอ (คําถาม 6 ขอ) เกณฑการผานหลักสูตร: 60% ขึ้นไปรวม 6 หัวขอ (คําถาม 6 ขอ) เกณฑการผานหลักสูตร: 60% ขึ้นไป



บทนําบทนํา วิธีการใชงานเครื่องมือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสนี้วิธีการใชงานเครื่องมือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสนี้

ไปหนาถัดไปไปหนาถัดไป ไปหนาถัดไปไปหนาถัดไป

กลับไปหนากอนนี้กลับไปหนากอนนี้ กลับไปหนากอนหนานี้กลับไปหนากอนหนานี้

ยายไปหนาท่ีตองการยายไปหนาท่ีตองการ "ตารางสารบัญ" จะปรากฎขึ้น สามารถเลือกไปยังหนาที่ตองการได"ตารางสารบัญ" จะปรากฎขึ้น สามารถเลือกไปยังหนาที่ตองการได

ออกจากระบบการเรียนออกจากระบบการเรียน ออกจากระบบการเรียนออกจากระบบการเรียน



บทนําบทนํา ขอควรระวังในการใชงานขอควรระวังในการใชงาน

ขอควรระวังดานความปลอดภัยขอควรระวังดานความปลอดภัย

ถาคุณไดใชผลิตภัณฑจริงในหลักสูตร โปรดอานขอควรระวังดานความปลอดภัยในคูมือของผลิตภัณฑยอางละเอียดถาคุณไดใชผลิตภัณฑจริงในหลักสูตร โปรดอานขอควรระวังดานความปลอดภัยในคูมือของผลิตภัณฑยอางละเอียด

ขอควรระวังของหลักสูตรนี้ขอควรระวังของหลักสูตรนี้

- หนาจอของซอฟตแวรที่แสดงในหลักสูตรนี้ อาจแตกตางจากหนาจอซอฟตแวรที่คุณใชจริง- หนาจอของซอฟตแวรที่แสดงในหลักสูตรนี้ อาจแตกตางจากหนาจอซอฟตแวรที่คุณใชจริง  
หลักสูตรนี้ใชซอฟตแวรเวอรชันดังตอไปนี้:หลักสูตรนี้ใชซอฟตแวรเวอรชันดังตอไปนี้:

   - Setting and Monitoring Tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเวอรชัน 1.3.0.245- Setting and Monitoring Tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเวอรชัน 1.3.0.245



บทที่ 1บทที่ 1 ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทนี้จะใหขอมูลภาพรวมเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยบทนี้จะใหขอมูลภาพรวมเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

1.1 ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย1.1 ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

1.2 คุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย1.2 คุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

1.3 โครงสรางพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย1.3 โครงสรางพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

1.4 สามารถเพิ่มชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไปยังชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC ไดอยางงายดาย 1.4 สามารถเพิ่มชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไปยังชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC ไดอยางงายดาย   
(CC-Link/Ethernet)(CC-Link/Ethernet)

1.5 สรุปเนื้อหาของบทนี้1.5 สรุปเนื้อหาของบทนี้



1.11.1 ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเปนชุดควบคุมอุปกรณรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เมื่อเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเปนชุดควบคุมอุปกรณรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เมื่อเชื่อมตอ
กับอุปกรณรักษาความปลอดภัย เชน สวิตชหยุดการทํางานฉุกเฉินหรือมานแสง ชุดควบคุมที่ตั้งโปรแกรมไดนี้ ใหการควบคุมเพื่อความปลอดภัยกับอุปกรณรักษาความปลอดภัย เชน สวิตชหยุดการทํางานฉุกเฉินหรือมานแสง ชุดควบคุมที่ตั้งโปรแกรมไดนี้ ใหการควบคุมเพื่อความปลอดภัย
โดยโปรแกรมที่ผูใชสรางขึ้นจะสั่งตัดเอาตพุตนิรภัยเปน OFF เพื่อหยุดการจายไฟใหกับจุดที่เกิดอันตราย เชน หุนยนต การควบคุมหุนยนตและโดยโปรแกรมที่ผูใชสรางขึ้นจะสั่งตัดเอาตพุตนิรภัยเปน OFF เพื่อหยุดการจายไฟใหกับจุดที่เกิดอันตราย เชน หุนยนต การควบคุมหุนยนตและ
สายพาน หรืออุปกรณอื่นๆ จะดําเนินการดวยชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดชนิดมาตรฐาน ดวยวิธีใชงานแบบดั้งเดิมสายพาน หรืออุปกรณอื่นๆ จะดําเนินการดวยชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดชนิดมาตรฐาน ดวยวิธีใชงานแบบดั้งเดิม



1.21.2 คุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยคุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนี้เปนชุดควบคุมขนาดกะทัดรัดที่รองรับการตอขยาย เหมาะสําหรับการควบคุมดานความปลอดภัยในอุปกรณและชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนี้เปนชุดควบคุมขนาดกะทัดรัดที่รองรับการตอขยาย เหมาะสําหรับการควบคุมดานความปลอดภัยในอุปกรณและ
ระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลางระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  
สามารถเชื่อมตอโมดูล I/O ไดสูงสุด 12 โมดูล และโมดูลอินเตอรเฟสเครือขายสูงสุด 2 โมดูลสามารถเชื่อมตอโมดูล I/O ไดสูงสุด 12 โมดูล และโมดูลอินเตอรเฟสเครือขายสูงสุด 2 โมดูล  
I/O ของระบบความปลอดภัยสามารถขยายเพิ่มไดถึง 144 จุด (อินพุต: 96 จุด, เอาตพุต: 48 จุด)I/O ของระบบความปลอดภัยสามารถขยายเพิ่มไดถึง 144 จุด (อินพุต: 96 จุด, เอาตพุต: 48 จุด)  
เครื่องมือเฉพาะ "Setting and Monitoring Tool" ที่ใหมา ประกอบดวยบล็อกฟงกชันสําหรับเซ็นเซอรนิรภัยและการเชื่อมตอสวิตช นอกจากนี้เครื่องมือเฉพาะ "Setting and Monitoring Tool" ที่ใหมา ประกอบดวยบล็อกฟงกชันสําหรับเซ็นเซอรนิรภัยและการเชื่อมตอสวิตช นอกจากนี้
ยังมีบล็อกฟงกชันสําหรับงานดานความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสรางระบบความปลอดภัยยังมีบล็อกฟงกชันสําหรับงานดานความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสรางระบบความปลอดภัย  
สามารถดาวนโหลด "Setting and Monitoring Tool" ไดจากเว็บไซต Mitsubishi Electric FAสามารถดาวนโหลด "Setting and Monitoring Tool" ไดจากเว็บไซต Mitsubishi Electric FA    

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนี้ ไดมาตรฐานความปลอดภัย ISO 13849-1 PLe และ IEC 61508 SIL3ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนี้ ไดมาตรฐานความปลอดภัย ISO 13849-1 PLe และ IEC 61508 SIL3

■ เครื่องมือเฉพาะ "Setting and Monitoring Tool"■ เครื่องมือเฉพาะ "Setting and Monitoring Tool"



1.31.3 โครงสรางพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยโครงสรางพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย



1.31.3 โครงสรางพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยโครงสรางพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

■ ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยขนาดกะทัดรัดพรอมความคลองตัวในการตอขยาย■ ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยขนาดกะทัดรัดพรอมความคลองตัวในการตอขยาย

สามารถเพิ่มโมดูลอินพุตและ I/O ขอมูลความปลอดภัยไดสูงสุด 12 โมดูล, โมดูลเอาตพุตรีเลยความปลอดภัยสูงสุด 4 โมดูล และโมดูลเครือสามารถเพิ่มโมดูลอินพุตและ I/O ขอมูลความปลอดภัยไดสูงสุด 12 โมดูล, โมดูลเอาตพุตรีเลยความปลอดภัยสูงสุด 4 โมดูล และโมดูลเครือ
ขายสูงสุด 2 โมดูลขายสูงสุด 2 โมดูล

จํานวนของจุดรับสง I/O สามารถเพิ่มไดสูงสุด 144 จุด (อินพุตเดี่ยว) จํานวนของจุดรับสง I/O สามารถเพิ่มไดสูงสุด 144 จุด (อินพุตเดี่ยว)   
อินพุตจากอุปกรณความปลอดภัย: 96 จุด (อินพุตเดี่ยว) + เอาตพุตขอมูลความปลอดภัย: 48 จุด (เอาตพุตเดี่ยว)อินพุตจากอุปกรณความปลอดภัย: 96 จุด (อินพุตเดี่ยว) + เอาตพุตขอมูลความปลอดภัย: 48 จุด (เอาตพุตเดี่ยว)



1.41.4 สามารถเพิ่มชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไปยังชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC ไดอยางงายดาย (CC-Link/Ethernet)สามารถเพิ่มชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไปยังชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC ไดอยางงายดาย (CC-Link/Ethernet)

เมื่อเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยกับ CC-Link ชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC-Q/L ที่ใชงานอยูเดิมก็จะสามารถดําเนินงานเมื่อเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยกับ CC-Link ชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC-Q/L ที่ใชงานอยูเดิมก็จะสามารถดําเนินงาน
ควบคุมดานความปลอดภัยไดควบคุมดานความปลอดภัยได  
นอกจากนี้ ยังสามารถใชชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC-Q/L ที่ใชงานอยูเดิม ติดตามสถานะการทํางานและสถานะความผิดพลาดนอกจากนี้ ยังสามารถใชชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC-Q/L ที่ใชงานอยูเดิม ติดตามสถานะการทํางานและสถานะความผิดพลาด
ของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไดอีกดวยของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไดอีกดวย  
ผูใชจะผูใชจะเห็นภาพของระบบความปลอดภัยเห็นภาพของระบบความปลอดภัยชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุปจจัยในการหยุดทํางานฉุกเฉิน และตรวจสอบหาชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุปจจัยในการหยุดทํางานฉุกเฉิน และตรวจสอบหา
ตําแหนงที่เกิดขอผิดพลาดตําแหนงที่เกิดขอผิดพลาด



1.51.5 สรุปสรุป

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

คุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยคุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

โครงสรางพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยโครงสรางพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

สามารถเพิ่มชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไปยังชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC ไดอยางงายดาย (CC-Link/Ethernet)สามารถเพิ่มชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไปยังชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC ไดอยางงายดาย (CC-Link/Ethernet)



บทที่ 2บทที่ 2 โครงสรางของระบบโครงสรางของระบบ

บทนี้จะอธิบายโครงสรางของระบบตัวอยางที่ใชประกอบการเรียนรูในหลักสูตรนี้บทนี้จะอธิบายโครงสรางของระบบตัวอยางที่ใชประกอบการเรียนรูในหลักสูตรนี้

2.1 รูปภาพของระบบ2.1 รูปภาพของระบบ

2.2 การเดินสายไฟ2.2 การเดินสายไฟ

2.3 สรุปเนื้อหาของบทนี้2.3 สรุปเนื้อหาของบทนี้



2.12.1 รูปภาพของระบบรูปภาพของระบบ

หัวขอนี้จะอธิบายภาพรวมของระบบความปลอดภัยที่ใชในหลักสูตรนี้หัวขอนี้จะอธิบายภาพรวมของระบบความปลอดภัยที่ใชในหลักสูตรนี้

■ สวนหนึ่งของไลนการประกอบตัวถังรถยนต■ สวนหนึ่งของไลนการประกอบตัวถังรถยนต

ทําการกําหนดเงื่อนไขตอไปนี้สําหรับหยุดไลนการผลิตอยางปลอดภัยทําการกําหนดเงื่อนไขตอไปนี้สําหรับหยุดไลนการผลิตอยางปลอดภัย

มานแสงถูกปดกั้นมานแสงถูกปดกั้น

ประตูเปดออกประตูเปดออก

มีการกดปุมสวิตชฉุกเฉินมีการกดปุมสวิตชฉุกเฉิน



2.22.2 การเดินสายไฟการเดินสายไฟ

สวนนี้จะแสดงแผนผังการเดินสายไฟของอุปกรณสวนนี้จะแสดงแผนผังการเดินสายไฟของอุปกรณ



2.32.3 สรุปสรุป

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

รูปภาพของระบบรูปภาพของระบบ

การเดินสายไฟการเดินสายไฟ



บทที่ 3บทที่ 3 การตรวจสอบการเชื่อมตอของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคลการตรวจสอบการเชื่อมตอของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคล

บทนี้จะสอนวิธีตั้งคา เพื่อเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคล รวมถึงวิธีตรวจสอบบทนี้จะสอนวิธีตั้งคา เพื่อเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคล รวมถึงวิธีตรวจสอบ

3.1 การเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคล3.1 การเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคล

3.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor3.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor

3.3 สรุปเนื้อหาของบทนี้3.3 สรุปเนื้อหาของบทนี้



3.13.1 การเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคลการเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคล

การเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยภัยเขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคล สามารถทําได 2 วิธีดังตอไปนี้:การเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยภัยเขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคล สามารถทําได 2 วิธีดังตอไปนี้:

■ การเชื่อมตอดวยสาย RS232C■ การเชื่อมตอดวยสาย RS232C

■ การเชื่อมตอดวย Ethernet■ การเชื่อมตอดวย Ethernet



3.23.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitorวิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor

(1) เปด Setting and Monitoring tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย(1) เปด Setting and Monitoring tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

* วิธีตอไปนี้ใชสําหรับการเชื่อมตอดวยสาย RS232C* วิธีตอไปนี้ใชสําหรับการเชื่อมตอดวยสาย RS232C



3.23.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitorวิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor

(2) ตั้งคาโปรไฟลการเชื่อมตอ(2) ตั้งคาโปรไฟลการเชื่อมตอ

หัวขอนี้จะอธิบายวิธีการตั้งคาโปรไฟลการเชื่อมตอของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคลหัวขอนี้จะอธิบายวิธีการตั้งคาโปรไฟลการเชื่อมตอของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอรสวนบุคคล



3.23.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitorวิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor

(3) ตรวจสอบโปรไฟลการเชื่อมตอ(3) ตรวจสอบโปรไฟลการเชื่อมตอ



3.23.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitorวิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor

(4) แกไขโปรไฟลการเชื่อมตอ(4) แกไขโปรไฟลการเชื่อมตอ

เลือกไอคอน "Modify Profile"เลือกไอคอน "Modify Profile"



3.23.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitorวิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor

(5) การทดสอบการสื่อสาร(5) การทดสอบการสื่อสาร



3.23.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitorวิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor

(6) ตรวจสอบผลการทดสอบการสื่อสาร (สําเร็จ)(6) ตรวจสอบผลการทดสอบการสื่อสาร (สําเร็จ)



3.23.2 วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitorวิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor

(7) ตรวจสอบผลการทดสอบการสื่อสาร (ลมเหลว)(7) ตรวจสอบผลการทดสอบการสื่อสาร (ลมเหลว)



3.33.3 สรุปสรุป

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

การเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคลการเชื่อมตอชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคล

วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor (เพื่อกําหนดโปรไฟลการเชื่อมตอ)วิธีการตั้งคาและการใชเครื่องมือ monitor (เพื่อกําหนดโปรไฟลการเชื่อมตอ)



บทที่ 4บทที่ 4 การสรางโปรเจ็กตใหมการสรางโปรเจ็กตใหม

บทนี้จะสอนวิธีสรางโปรเจ็กตสําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยบทนี้จะสอนวิธีสรางโปรเจ็กตสําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย  
ลองมาสรางโปรเจ็กตโดยการตั้งคาระบบที่ไดอธิบายไวในบทที่ 2 กันเถอะลองมาสรางโปรเจ็กตโดยการตั้งคาระบบที่ไดอธิบายไวในบทที่ 2 กันเถอะ

4.1 การสรางโปรเจ็กตใหม4.1 การสรางโปรเจ็กตใหม

4.2 การตั้งคาฮารดแวร4.2 การตั้งคาฮารดแวร

4.3 การวางองคประกอบและการตั้งคาพารามิเตอร4.3 การวางองคประกอบและการตั้งคาพารามิเตอร

4.4 การแกไขชื่อ Tag4.4 การแกไขชื่อ Tag

4.5 การสราง Logic4.5 การสราง Logic

4.6 การจําลองโปรเจ็กต4.6 การจําลองโปรเจ็กต

4.7 การสรางรายงานโปรเจ็กต4.7 การสรางรายงานโปรเจ็กต

4.8 สรุปเนื้อหาของบทนี้4.8 สรุปเนื้อหาของบทนี้



4.14.1 การสรางโปรเจ็กตใหมการสรางโปรเจ็กตใหม

เลือก "Create new project"เลือก "Create new project"



4.24.2 การตั้งคาฮารดแวรการตั้งคาฮารดแวร

เลือกโมดูล (CPU1, GETH และ XTIO) ที่ใชในการตั้งคาฮารดแวรเลือกโมดูล (CPU1, GETH และ XTIO) ที่ใชในการตั้งคาฮารดแวร  
(คลิกที่ไอคอนของโมดูลจะเปนการวางโมดูลตอทางดานขวา)(คลิกที่ไอคอนของโมดูลจะเปนการวางโมดูลตอทางดานขวา)

* ในการใชงานจริง จะตองกําหนดการตั้งคาใหตรงตามรุนของอุปกรณที่ใช* ในการใชงานจริง จะตองกําหนดการตั้งคาใหตรงตามรุนของอุปกรณที่ใช



4.34.3 การวางองคประกอบและการตั้งคาพารามิเตอรการวางองคประกอบและการตั้งคาพารามิเตอร

กําหนดองคประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยตามแผนผังการเดินสายของอุปกรณกําหนดองคประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยตามแผนผังการเดินสายของอุปกรณ  
→ เปดใชงานแท็บ "Elements"→ เปดใชงานแท็บ "Elements"



4.3.14.3.1 การวางองคประกอบของมานแสงการวางองคประกอบของมานแสง

→ เลือก [Input types] - [ESPE] แลววาง [→ เลือก [Input types] - [ESPE] แลววาง [MiniTwin, Safety light curtainMiniTwin, Safety light curtain] ไปที่] ไปทีข่ั้ว I1 และ I2ขั้ว I1 และ I2



4.3.24.3.2 การตั้งคาพารามิเตอรของมานแสงการตั้งคาพารามิเตอรของมานแสง

ดับเบิลคลิกที่องคประกอบของมานแสงเพื่อตั้งคาพารามิเตอรดับเบิลคลิกที่องคประกอบของมานแสงเพื่อตั้งคาพารามิเตอร



4.3.34.3.3 การวางองคประกอบของสวิตซหยุดทํางานฉุกเฉินการวางองคประกอบของสวิตซหยุดทํางานฉุกเฉิน

เลือก [Input types] - [Control devices] แลววาง [เลือก [Input types] - [Control devices] แลววาง [E-Stop, ES21, Single channelE-Stop, ES21, Single channel] ไปที่] ไปทีข่ั้ว I3ขั้ว I3



4.3.44.3.4 การตั้งพารามิเตอรของสวิตซหยุดทํางานฉุกเฉินการตั้งพารามิเตอรของสวิตซหยุดทํางานฉุกเฉิน

ดับเบิลคลิกที่องคประกอบของสวิตชหยุดทํางานฉุกเฉินเพื่อตั้งคาพารามิเตอรดับเบิลคลิกที่องคประกอบของสวิตชหยุดทํางานฉุกเฉินเพื่อตั้งคาพารามิเตอร



4.3.54.3.5 การวางองคประกอบของสวิตชรีเซ็ตการวางองคประกอบของสวิตชรีเซ็ต

เลือก [Input types] - [Potential free contacts and restart] แลววาง [เลือก [Input types] - [Potential free contacts and restart] แลววาง [Reset, Single channelReset, Single channel] ไปที่] ไปทีข่ั้ว I4ขั้ว I4



4.3.64.3.6 การตั้งพารามิเตอรของสวิตช Resetการตั้งพารามิเตอรของสวิตช Reset

ดับเบิลคลิกที่องคประกอบของสวิตช Reset เพื่อตั้งคาพารามิเตอรดับเบิลคลิกที่องคประกอบของสวิตช Reset เพื่อตั้งคาพารามิเตอร



4.3.74.3.7 การวางองคประกอบของ Safety Door สวิตช ชนิดไรหนาสัมผัสการวางองคประกอบของ Safety Door สวิตช ชนิดไรหนาสัมผัส

เลือก [Input types] - [Non contact switches] แลววาง [เลือก [Input types] - [Non contact switches] แลววาง [RE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalentRE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalent] ไปที่] ไปทีข่ั้ว I5 และ I6ขั้ว I5 และ I6



4.3.84.3.8 การตั้งพารามิเตอรของ Safety Door สวิตชชนิดไรหนาสัมผัสการตั้งพารามิเตอรของ Safety Door สวิตชชนิดไรหนาสัมผัส

ดับเบิลคลิกที่องคประกอบของ Safety Door สวิตชชนิดไรหนาสัมผัสเพื่อตั้งคาพารามิเตอรดับเบิลคลิกที่องคประกอบของ Safety Door สวิตชชนิดไรหนาสัมผัสเพื่อตั้งคาพารามิเตอร



4.3.94.3.9 การวางองคประกอบของ Safety Door สวิตชการวางองคประกอบของ Safety Door สวิตช

ตั้งคาองคประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใหเหมือนกับอุปกรณจริงตั้งคาองคประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใหเหมือนกับอุปกรณจริง  
→ เลือก [Input types] - [Safety switches] แลววาง [→ เลือก [Input types] - [Safety switches] แลววาง [Safety switches, Dual channelSafety switches, Dual channel] ไปที่] ไปทีข่ั้ว I7 และ I8ขั้ว I7 และ I8



4.3.104.3.10 การตั้งพารามิเตอรของ Safety Door สวิตชการตั้งพารามิเตอรของ Safety Door สวิตช

ดับเบิลคลิกที่องคประกอบของ Safety Door สวิตชเพื่อตั้งคาพารามิเตอรดับเบิลคลิกที่องคประกอบของ Safety Door สวิตชเพื่อตั้งคาพารามิเตอร



4.3.114.3.11 การวางองคประกอบของมอเตอรการวางองคประกอบของมอเตอร

ตั้งคาองคประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใหเหมือนกับอุปกรณจริงตั้งคาองคประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใหเหมือนกับอุปกรณจริง  
→ เลือก [Output types] - [Electrical symbols] แลววาง [→ เลือก [Output types] - [Electrical symbols] แลววาง [Motor contactor, Single channelMotor contactor, Single channel] ไปที่] ไปทีข่ั้ว Q1ขั้ว Q1



4.3.124.3.12 การตั้งพารามิเตอรของมอเตอรการตั้งพารามิเตอรของมอเตอร

ดับเบิลคลิกที่องคประกอบของมอเตอรเพื่อตั้งคาพารามิเตอรดับเบิลคลิกที่องคประกอบของมอเตอรเพื่อตั้งคาพารามิเตอร



4.3.134.3.13 การวางองคประกอบของหลอดไฟการวางองคประกอบของหลอดไฟ

ตั้งคาองคประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใหเหมือนกับอุปกรณจริงตั้งคาองคประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใหเหมือนกับอุปกรณจริง  
→ เลือก [Output types] - [Electrical symbols] แลววาง [→ เลือก [Output types] - [Electrical symbols] แลววาง [Lamp, Single channelLamp, Single channel] ไปที่] ไปทีข่ั้ว Q2, Q3 และ Q4ขั้ว Q2, Q3 และ Q4



4.3.144.3.14 การตั้งพารามิเตอรของหลอดไฟการตั้งพารามิเตอรของหลอดไฟ

ดับเบิลคลิกที่องคประกอบของหลอดไฟเพื่อตั้งคาพารามิเตอรดับเบิลคลิกที่องคประกอบของหลอดไฟเพื่อตั้งคาพารามิเตอร



4.44.4 การแกไขชื่อ Tagการแกไขชื่อ Tag

แกไขชื่อ Tag ตามที่จําเปนแกไขชื่อ Tag ตามที่จําเปน



4.54.5 การสราง Logicการสราง Logic

สามารถตั้งโปรแกรมไดที่ Logic editorสามารถตั้งโปรแกรมไดที่ Logic editor

4.5.14.5.1 การตั้งโปรแกรม (การวาง Input)การตั้งโปรแกรม (การวาง Input)

(1) เปลี่ยนเปนมุมมอง Logic editor → (2) คลิกที่ Tag "Inputs" → (3) Save Input(1) เปลี่ยนเปนมุมมอง Logic editor → (2) คลิกที่ Tag "Inputs" → (3) Save Input



4.5.24.5.2 การตั้งโปรแกรม (การวาง Function Block)การตั้งโปรแกรม (การวาง Function Block)

(1) เปดใชงาน Tag "Function block" → (2) วาง Function block(1) เปดใชงาน Tag "Function block" → (2) วาง Function block



4.5.34.5.3 คําอธิบายของ Function Block ที่ใชคําอธิบายของ Function Block ที่ใช

บล็อกฟงกชันที่ใชบล็อกฟงกชันที่ใช ภาพรวมภาพรวม ลําดับการทํางานลําดับการทํางาน

Reset FBReset FB Function Block Function Block สําหรับ Resetสําหรับ Reset [Start/Edge] - [Reset][Start/Edge] - [Reset]

Routing 1:N FBRouting 1:N FB The Routing 1:The Routing 1:
N Fucntion Block ทําหนาที่สงผานสัญญาณN Fucntion Block ทําหนาที่สงผานสัญญาณ
Input จากFunction Block กอนหนาออกไปInput จากFunction Block กอนหนาออกไป
ยังสัญญาณ Outputไดสูงสุด 8 สัญญาณยังสัญญาณ Outputไดสูงสุด 8 สัญญาณ

[Logic] - [Routing 1:N][Logic] - [Routing 1:N]

NOT FBNOT FB ทําหนาที่กลับคาInputแลวสงออกทางOutputทําหนาที่กลับคาInputแลวสงออกทางOutput [Logic] - [NOT][Logic] - [NOT]



4.5.44.5.4 การตั้งโปรแกรม (การวางเอาตพุต)การตั้งโปรแกรม (การวางเอาตพุต)

(1) เปดใชงาน Tag (1) เปดใชงาน Tag "Outputs" → (2) Save Output"Outputs" → (2) Save Output



4.5.54.5.5 การตั้งโปรแกรม (การเปลี่ยนจํานวน Input Fields ของFunction Blocks)การตั้งโปรแกรม (การเปลี่ยนจํานวน Input Fields ของFunction Blocks)

→ เพิ่มจํานวน Input Fields ของ Reset function block→ เพิ่มจํานวน Input Fields ของ Reset function block



4.5.64.5.6 การตั้งโปรแกรม (การเปลี่ยนจํานวน Output Fields ของ Function Blocks)การตั้งโปรแกรม (การเปลี่ยนจํานวน Output Fields ของ Function Blocks)

→ เพิ่มจํานวน Output Fields ของ Routing function block→ เพิ่มจํานวน Output Fields ของ Routing function block



4.5.74.5.7 การตั้งโปรแกรม (การเชื่อมตอInput, Function Blocks และOutput)การตั้งโปรแกรม (การเชื่อมตอInput, Function Blocks และOutput)

→ เชื่อมตอ → เชื่อมตอ inputsinputs, , function blocksfunction blocks และ  และ outputsoutputs ตามที่แสดงในรูปภาพตอไปนี้ ตามที่แสดงในรูปภาพตอไปนี้



4.64.6 การจําลองโปรเจ็กตการจําลองโปรเจ็กต



4.74.7 การสรางรายงานโปรเจ็กตการสรางรายงานโปรเจ็กต

■ ขั้นตอนการสรางรายงาน■ ขั้นตอนการสรางรายงาน

((11) ) คลิกที่ปุม Report เพื่อเปดมุมมองรายงานคลิกที่ปุม Report เพื่อเปดมุมมองรายงาน

((22) ) ที่รายการตัวเลือกทางดานซาย คุณสามารถทําเครื่องหมายหรือนําที่รายการตัวเลือกทางดานซาย คุณสามารถทําเครื่องหมายหรือนํา
เครื่องหมายออกจากชองตางๆ เพื่อเลือกองคประกอบที่จะใหปรากฏเครื่องหมายออกจากชองตางๆ เพื่อเลือกองคประกอบที่จะใหปรากฏ
ในรายงานในรายงาน

((33) ) หลังจากเลือกเสร็จแลว ใหคลิก Refresh reportหลังจากเลือกเสร็จแลว ใหคลิก Refresh report  
โปรแกรมจะจัดทํารายงานและแสดงไวในหนาตางทางดานขวาโปรแกรมจะจัดทํารายงานและแสดงไวในหนาตางทางดานขวา

■ วิธีบันทึกหรือพิมพรายงาน■ วิธีบันทึกหรือพิมพรายงาน

คุณสามารถพิมพหรือบันทึกรายงานในรูปแบบ PDF ไดคุณสามารถพิมพหรือบันทึกรายงานในรูปแบบ PDF ได

หากตองการบันทึกเปน PDF ใหคลิกที่ปุม Saveหากตองการบันทึกเปน PDF ใหคลิกที่ปุม Save

หากตองพิมพรายงาน ใหคลิกที่ปุม Printหากตองพิมพรายงาน ใหคลิกที่ปุม Print  
โปรแกรมจะสราง PDF ตัวอยางใหคุณไดตรวจสอบกอนสั่งพิมพโปรแกรมจะสราง PDF ตัวอยางใหคุณไดตรวจสอบกอนสั่งพิมพ



4.84.8 สรุปสรุป

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

การสรางโปรเจ็กตใหมการสรางโปรเจ็กตใหม

การตั้งคาฮารดแวรการตั้งคาฮารดแวร

การวางองคประกอบและการตั้งคาพารามิเตอรการวางองคประกอบและการตั้งคาพารามิเตอร

การแกไขชื่อแท็กการแกไขชื่อแท็ก

การสรางโลจิกการสรางโลจิก

การจําลองโปรเจ็กตการจําลองโปรเจ็กต

การสรางรายงานโปรเจ็กตการสรางรายงานโปรเจ็กต



บทที่ 5บทที่ 5 การดาวนโหลดโปรเจ็กตการดาวนโหลดโปรเจ็กต

บทนี้จะสอนวิธีดาวนโหลดโปรเจ็กตไปยัง safety controller และตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กตบทนี้จะสอนวิธีดาวนโหลดโปรเจ็กตไปยัง safety controller และตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กต

5.1 การเชื่อมตอกับ safety controller5.1 การเชื่อมตอกับ safety controller

5.2 การดาวนโหลดโปรเจ็กต5.2 การดาวนโหลดโปรเจ็กต

5.3 การตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กต5.3 การตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กต

5.4 การเปรียบเทียบโปรเจ็กตระหวาง Safety Controller and Tool5.4 การเปรียบเทียบโปรเจ็กตระหวาง Safety Controller and Tool

5.5 สรุปเนื้อหาของบทนี้5.5 สรุปเนื้อหาของบทนี้



5.15.1 การเชื่อมตอกับ Safety Controllerการเชื่อมตอกับ Safety Controller



5.25.2 การดาวนโหลดโปรเจ็กตการดาวนโหลดโปรเจ็กต



5.25.2 การดาวนโหลดโปรเจ็กตการดาวนโหลดโปรเจ็กต



5.35.3 การตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กตการตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กต

* หากไมดําเนินการตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย โมดูล CPU จะยังอยูในสถานะหยุด เมื่อเปดเครื่องครั้งตอไป* หากไมดําเนินการตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย โมดูล CPU จะยังอยูในสถานะหยุด เมื่อเปดเครื่องครั้งตอไป
หากตองการรันโมดูล CPU ในครั้งตอไปที่เปดเครื่อง คุณจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยกอนหากตองการรันโมดูล CPU ในครั้งตอไปที่เปดเครื่อง คุณจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยกอน



5.45.4 การเปรียบเทียบโปรเจ็กตระหวาง Safety Controller and Toolการเปรียบเทียบโปรเจ็กตระหวาง Safety Controller and Tool

■ ไมผานการตรวจสอบ■ ไมผานการตรวจสอบ ■ ผานการตรวจสอบ■ ผานการตรวจสอบ

หากดาวนโหลดโปรเจ็กตที่ผานการตรวจสอบแลว จะมีการเก็บสถานะผานการตรวจสอบเอาไว คุณไมจําเปนตองหากดาวนโหลดโปรเจ็กตที่ผานการตรวจสอบแลว จะมีการเก็บสถานะผานการตรวจสอบเอาไว คุณไมจําเปนตอง
ตรวจสอบโปรเจ็กตอีกรอบตรวจสอบโปรเจ็กตอีกรอบ

หากโปรเจ็กตที่ดาวนโหลดยังไมผานการตรวจสอบ จะตองดําเนินการตรวจสอบหากโปรเจ็กตที่ดาวนโหลดยังไมผานการตรวจสอบ จะตองดําเนินการตรวจสอบ



5.55.5 สรุปสรุป

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

การเชื่อมตอกับ Safety Controllerการเชื่อมตอกับ Safety Controller

การดาวนโหลดโปรเจ็กตการดาวนโหลดโปรเจ็กต

การตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กตการตรวจสอบความถูกตองของโปรเจ็กต

การเปรียบเทียบโปรเจ็กตระหวาง Safety Controller and Toolการเปรียบเทียบโปรเจ็กตระหวาง Safety Controller and Tool



บทที่ 6บทที่ 6 การเชื่อมตอ/การตัดการเชื่อมตอ Safety Controllerการเชื่อมตอ/การตัดการเชื่อมตอ Safety Controller

บทนี้จะสอนวิธีเชื่อมตอและการตัดการเชื่อมตอ Safety Controllerบทนี้จะสอนวิธีเชื่อมตอและการตัดการเชื่อมตอ Safety Controller

6.1 การเชื่อมตอกับ Safety Controller6.1 การเชื่อมตอกับ Safety Controller

6.2 การตัดการเชื่อมตอ6.2 การตัดการเชื่อมตอ

6.3 การเชื่อมตอใหมอีกครั้ง6.3 การเชื่อมตอใหมอีกครั้ง

6.4 สรุปเนื้อหาของบทนี้6.4 สรุปเนื้อหาของบทนี้



6.16.1 การเชื่อมตอกับ Safety Controllerการเชื่อมตอกับ Safety Controller

เชื่อมตอ Safety Controller กับคอมพิวเตอรสวนบุคคลดวยสาย RS-232 แลวเปดเครื่อง Safety Controller เชื่อมตอ Safety Controller กับคอมพิวเตอรสวนบุคคลดวยสาย RS-232 แลวเปดเครื่อง Safety Controller   
จากนั้น เปด Setting and Monitoring Tool แลวเลือก "Connect to physical device" ตามภาพตอไปนี้จากนั้น เปด Setting and Monitoring Tool แลวเลือก "Connect to physical device" ตามภาพตอไปนี้

(1) เลือก Connect to physical device(1) เลือก Connect to physical device



6.16.1 การเชื่อมตอกับ Safety Controllerการเชื่อมตอกับ Safety Controller

(2) อัปโหลดการตั้งคา(2) อัปโหลดการตั้งคา



6.26.2 การตัดการเชื่อมตอการตัดการเชื่อมตอ

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเรียกใชโหมดออฟไลนโดยคลิก Disconnectหากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเรียกใชโหมดออฟไลนโดยคลิก Disconnect



6.36.3 การเชื่อมตอใหมอีกครั้งการเชื่อมตอใหมอีกครั้ง

* สามารถเลือก "Connect" ได เมื่อเครื่องมือไมไดเชื่อมตอกับ controller* สามารถเลือก "Connect" ได เมื่อเครื่องมือไมไดเชื่อมตอกับ controller



6.46.4 สรุปสรุป

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

การเชื่อมตอกับ Safety Controllerการเชื่อมตอกับ Safety Controller

การตัดการเชื่อมตอการตัดการเชื่อมตอ

การเชื่อมตอใหมอีกครั้งการเชื่อมตอใหมอีกครั้ง



บทที่ 7บทที่ 7 การตรวจสอบการทํางานของระบบการตรวจสอบการทํางานของระบบ

บทนี้จะสอนวิธีตรวจสอบการทํางานของSafety Controllerบทนี้จะสอนวิธีตรวจสอบการทํางานของSafety Controller

7.1 การตรวจสอบการทํางานของระบบ7.1 การตรวจสอบการทํางานของระบบ

7.2 คําอธิบายของโปรแกรม7.2 คําอธิบายของโปรแกรม

7.3 การใชงาน Safety Input Devices7.3 การใชงาน Safety Input Devices

7.4 การเปลี่ยนสถานะการทํางานของระบบ7.4 การเปลี่ยนสถานะการทํางานของระบบ

7.5 คําอธิบายของโปรแกรม7.5 คําอธิบายของโปรแกรม

7.6 การวินิจฉัยขอผิดพลาด7.6 การวินิจฉัยขอผิดพลาด

7.7 สรุปเนื้อหาของบทนี้7.7 สรุปเนื้อหาของบทนี้



7.17.1 การตรวจสอบการทํางานของระบบการตรวจสอบการทํางานของระบบ



7.27.2 คําอธิบายของโปรแกรมคําอธิบายของโปรแกรม

หาก Safety Input Devicesไมทํางาน และระบบทํางานผิดปกติทันทีหลังจากเปดSafety Controller องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้หาก Safety Input Devicesไมทํางาน และระบบทํางานผิดปกติทันทีหลังจากเปดSafety Controller องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้

หลอดไฟแจงสถานะทํางาน หลอดไฟแจงสถานะทํางาน   
(= หลอดไฟสีเขียว)(= หลอดไฟสีเขียว) ดับดับ

หลอดไฟแจงสถานะหยุด หลอดไฟแจงสถานะหยุด   
(= หลอดไฟสีแดง)(= หลอดไฟสีแดง) ติดติด

มอเตอรมอเตอร หยุดทํางานหยุดทํางาน

หลอดไฟรีเซ็ตหลอดไฟรีเซ็ต ติดและกะพริบติดและกะพริบ



7.37.3 การใชงาน Safety Input Devicesการใชงาน Safety Input Devices

■ การทํางานของสวิตช emergency■ การทํางานของสวิตช emergency

กดสวิตช emergency คางไวเพื่อสงสัญญาณแจงเหตุขัดของกดสวิตช emergency คางไวเพื่อสงสัญญาณแจงเหตุขัดของ  
→ กดสวิตช emergency→ กดสวิตช emergency

หลังจากหมุนสวิตช emergency ใหกลับมาที่ตําแหนงเดิม ใหกดปุมหรือหลอดไฟรีเซ็ตหลังจากหมุนสวิตช emergency ใหกลับมาที่ตําแหนงเดิม ใหกดปุมหรือหลอดไฟรีเซ็ต
เพื่อลบสัญญาณแจงเหตุขัดของเพื่อลบสัญญาณแจงเหตุขัดของ  
→ หมุนสวิตช emergency กลับมาที่ตําแหนงเดิม→ หมุนสวิตช emergency กลับมาที่ตําแหนงเดิม

การใชงาน: ใชสําหรับหยุดการทํางานของอุปกรณที่กอเหตุอันตราย โดยการกดสวิตชการใชงาน: ใชสําหรับหยุดการทํางานของอุปกรณที่กอเหตุอันตราย โดยการกดสวิตช
emergencyemergency

■ การทํางานของสวิตชนิรภัยแบบไรหนาสัมผัส■ การทํางานของสวิตชนิรภัยแบบไรหนาสัมผัส

แยกชิ้นสวนของสวิตชนิรภัยแบบไรหนาสัมผัสออกจากกันเพื่อทําใหเกิดสัญญาณแจงเหตุแยกชิ้นสวนของสวิตชนิรภัยแบบไรหนาสัมผัสออกจากกันเพื่อทําใหเกิดสัญญาณแจงเหตุ
ขัดของขัดของ

หลังจากนําสวิตชนิรภัยแบบไรหนาสัมผัสเขามาใกลกัน ใหกดปุมหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อหลังจากนําสวิตชนิรภัยแบบไรหนาสัมผัสเขามาใกลกัน ใหกดปุมหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อ
ลบสัญญาณแจงเหตุขัดของลบสัญญาณแจงเหตุขัดของ

การใชงาน: ใชสําหรับหยุดการทํางานของอุปกรณที่กอเหตุอันตราย เมื่อมีการเปดการใชงาน: ใชสําหรับหยุดการทํางานของอุปกรณที่กอเหตุอันตราย เมื่อมีการเปด
ประตูที่ติดตั้งไวบนรั้วนิรภัยประตูที่ติดตั้งไวบนรั้วนิรภัย



7.37.3 การใชงาน Safety Input Devicesการใชงาน Safety Input Devices

■ การทํางานของสวิตชนิรภัย■ การทํางานของสวิตชนิรภัย

ดึงสวิตชนิรภัยออกมาเพื่อสงสัญญาณแจงเหตุขัดของดึงสวิตชนิรภัยออกมาเพื่อสงสัญญาณแจงเหตุขัดของ  
→ ดึงตัวสั่งงานออกจากสวิตชประตูนิรภัย→ ดึงตัวสั่งงานออกจากสวิตชประตูนิรภัย

หลังจากใสสวิตชนิรภัยกลับเขาที่เดิม ใหกดปุมหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อลบสัญญาณแจงหลังจากใสสวิตชนิรภัยกลับเขาที่เดิม ใหกดปุมหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อลบสัญญาณแจง
เหตุขัดของเหตุขัดของ  
→ นําตัวสั่งงานที่ดึงออกมา ใสกลับที่เดิม→ นําตัวสั่งงานที่ดึงออกมา ใสกลับที่เดิม

การใชงาน: ใชสําหรับหยุดการทํางานของอุปกรณที่กอเหตุอันตราย เมื่อมีการเปดการใชงาน: ใชสําหรับหยุดการทํางานของอุปกรณที่กอเหตุอันตราย เมื่อมีการเปด
ประตูที่ติดตั้งไวบนรั้วนิรภัยประตูที่ติดตั้งไวบนรั้วนิรภัย

■ การทํางานของมานแสง■ การทํางานของมานแสง

วางสิ่งของขวางลําแสงของมานแสงเพื่อสงสัญญาณแจงเหตุขัดของวางสิ่งของขวางลําแสงของมานแสงเพื่อสงสัญญาณแจงเหตุขัดของ  
→ บังลําแสงของมานแสง→ บังลําแสงของมานแสง

หลังจากนําสิ่งของที่บังลําแสงของมานแสงออกไปแลว ใหกดปุมหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อหลังจากนําสิ่งของที่บังลําแสงของมานแสงออกไปแลว ใหกดปุมหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อ
ลบสัญญาณแจงเหตุขัดของลบสัญญาณแจงเหตุขัดของ  
→ นําสิ่งของที่บังลําแสงของมานแสงออกไป→ นําสิ่งของที่บังลําแสงของมานแสงออกไป

การใชงาน: ใชสําหรับหยุดการทํางานของอุปกรณที่กอเหตุอันตราย เมื่อผูปฏิบัติงานการใชงาน: ใชสําหรับหยุดการทํางานของอุปกรณที่กอเหตุอันตราย เมื่อผูปฏิบัติงาน
เขาไปภายในบริเวณผานชองทางเปดเขาไปภายในบริเวณผานชองทางเปด



7.47.4 การเปลี่ยนสถานะการทํางานของระบบการเปลี่ยนสถานะการทํางานของระบบ



7.57.5 คําอธิบายของโปรแกรมคําอธิบายของโปรแกรม

7.5.17.5.1 ทันทีหลังจากเปดเครื่อง (อุปกรณตางๆ ยังไมทํางาน)ทันทีหลังจากเปดเครื่อง (อุปกรณตางๆ ยังไมทํางาน)

หากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยไมทํางาน และระบบทํางานผิดปกติทันทีหลังจากเปดชุด Safety Controller องคประกอบตางๆ หากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยไมทํางาน และระบบทํางานผิดปกติทันทีหลังจากเปดชุด Safety Controller องคประกอบตางๆ   
จะเขาสูสถานะตอไปนี้จะเขาสูสถานะตอไปนี้

หลอดไฟแจงสถานะทํางาน หลอดไฟแจงสถานะทํางาน   
(= หลอดไฟสีเขียว)(= หลอดไฟสีเขียว) ดับดับ

หลอดไฟแจงสถานะหยุด หลอดไฟแจงสถานะหยุด   
(= หลอดไฟสีแดง)(= หลอดไฟสีแดง) ติดติด

มอเตอรมอเตอร หยุดทํางานหยุดทํางาน

หลอดไฟรีเซ็ตหลอดไฟรีเซ็ต ติดและกะพริบติดและกะพริบ



7.5.27.5.2 สถานะ Reset (ระหวางการทํางาน: มอเตอรหมุน)สถานะ Reset (ระหวางการทํางาน: มอเตอรหมุน)

หากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยไมทํางาน และระบบทํางานผิดปกติ องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้เมื่อมีการกดสวิตช Resetหากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยไมทํางาน และระบบทํางานผิดปกติ องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้เมื่อมีการกดสวิตช Reset

หลอดไฟแจงสถานะทํางาน หลอดไฟแจงสถานะทํางาน   
(= หลอดไฟสีเขียว)(= หลอดไฟสีเขียว) ดับ ดับ → ติด→ ติด

หลอดไฟแจงสถานะหยุด หลอดไฟแจงสถานะหยุด   
(= หลอดไฟสีแดง)(= หลอดไฟสีแดง) ติด ติด → ดับ→ ดับ

มอเตอรมอเตอร หยุด หยุด → หมุน→ หมุน

หลอดไฟรีเซ็ตหลอดไฟรีเซ็ต ติดและกะพริบ ติดและกะพริบ → ดับ→ ดับ



7.5.37.5.3 หลังจากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางานแลวหลังจากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางานแลว

■ หลังจากสวิตช emergency■ หลังจากสวิตช emergency

หากมีการกดสวิตช emergency ระหวางการปฏิบัติงาน องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้หากมีการกดสวิตช emergency ระหวางการปฏิบัติงาน องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้

หลอดไฟแจงสถานะทํางาน หลอดไฟแจงสถานะทํางาน   
(= หลอดไฟสีเขียว)(= หลอดไฟสีเขียว) ติด ติด → ดับ→ ดับ

หลอดไฟแจงสถานะหยุด หลอดไฟแจงสถานะหยุด   
(= หลอดไฟสีแดง)(= หลอดไฟสีแดง) ดับ ดับ → ติด→ ติด

มอเตอรมอเตอร หมุน หมุน → หยุด→ หยุด

หลอดไฟรีเซ็ตหลอดไฟรีเซ็ต ดับดับ



7.5.37.5.3 หลังจากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางานแลวหลังจากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางานแลว

■ หลังจากสวิตชนิรภัยทํางาน■ หลังจากสวิตชนิรภัยทํางาน

หากมีการดึงตัวสั่งงานของสวิตชนิรภัยระหวางการปฏิบัติงาน องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้หากมีการดึงตัวสั่งงานของสวิตชนิรภัยระหวางการปฏิบัติงาน องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้

หลอดไฟแจงสถานะทํางาน หลอดไฟแจงสถานะทํางาน   
(= หลอดไฟสีเขียว)(= หลอดไฟสีเขียว) ติด ติด → ดับ→ ดับ

หลอดไฟแจงสถานะหยุด หลอดไฟแจงสถานะหยุด   
(= หลอดไฟสีแดง)(= หลอดไฟสีแดง) ดับ ดับ → ติด→ ติด

มอเตอรมอเตอร หมุน หมุน → หยุด→ หยุด

หลอดไฟรีเซ็ตหลอดไฟรีเซ็ต ดับดับ



7.5.37.5.3 หลังจากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางานแลวหลังจากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางานแลว

■ หลังจากสวิตชนิรภัยไรหนาสัมผัสทํางาน■ หลังจากสวิตชนิรภัยไรหนาสัมผัสทํางาน

หากชิ้นสวนของสวิตชนิรภัยไรหนาสัมผัสแยกออกจากกันระหวางการปฏิบัติงาน องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้หากชิ้นสวนของสวิตชนิรภัยไรหนาสัมผัสแยกออกจากกันระหวางการปฏิบัติงาน องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้

หลอดไฟแจงสถานะทํางาน หลอดไฟแจงสถานะทํางาน   
(= หลอดไฟสีเขียว)(= หลอดไฟสีเขียว) ติด ติด → ดับ→ ดับ

หลอดไฟแจงสถานะหยุด หลอดไฟแจงสถานะหยุด   
(= หลอดไฟสีแดง)(= หลอดไฟสีแดง) ดับ ดับ → ติด→ ติด

มอเตอรมอเตอร หมุน หมุน → หยุด→ หยุด

หลอดไฟรีเซ็ตหลอดไฟรีเซ็ต ดับดับ



7.5.37.5.3 หลังจากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางานแลวหลังจากอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางานแลว

■ หลังจากมานแสงทํางาน■ หลังจากมานแสงทํางาน

หากลําแสงของมานแสงถูกบังระหวางการปฏิบัติงาน องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้หากลําแสงของมานแสงถูกบังระหวางการปฏิบัติงาน องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้

หลอดไฟแจงสถานะทํางาน หลอดไฟแจงสถานะทํางาน   
(= หลอดไฟสีเขียว)(= หลอดไฟสีเขียว) ติด ติด → ดับ→ ดับ

หลอดไฟแจงสถานะหยุด หลอดไฟแจงสถานะหยุด   
(= หลอดไฟสีแดง)(= หลอดไฟสีแดง) ดับ ดับ → ติด→ ติด

มอเตอรมอเตอร หมุน หมุน → หยุด→ หยุด

หลอดไฟรีเซ็ตหลอดไฟรีเซ็ต ดับดับ



7.5.47.5.4 หลังจากลางสัญญาณของอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยหลังจากลางสัญญาณของอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัย

ถาอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางาน และจากนั้นมีการลางสัญญาณออกไปแลว องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้ถาอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยทํางาน และจากนั้นมีการลางสัญญาณออกไปแลว องคประกอบตางๆ จะเขาสูสถานะตอไปนี้

หลอดไฟแจงสถานะทํางาน หลอดไฟแจงสถานะทํางาน   
(= หลอดไฟสีเขียว)(= หลอดไฟสีเขียว) ดับดับ

หลอดไฟแจงสถานะหยุด หลอดไฟแจงสถานะหยุด   
(= หลอดไฟสีแดง)(= หลอดไฟสีแดง) ติดติด

มอเตอรมอเตอร หยุดทํางานหยุดทํางาน

หลอดไฟรีเซ็ตหลอดไฟรีเซ็ต ดับดับ → ติดและกะพริบ → ติดและกะพริบ



7.67.6 การวิเคราะห ขอผิดพลาดการวิเคราะห ขอผิดพลาด

คุณสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะหและการทํางานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไดที่ Setting and Monitoring Toolคุณสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะหและการทํางานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไดที่ Setting and Monitoring Tool



7.77.7 สรุปสรุป

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

การตรวจสอบการทํางานของระบบการตรวจสอบการทํางานของระบบ

คําอธิบายของโปรแกรมคําอธิบายของโปรแกรม

การใชงานอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัยการใชงานอุปกรณ Input ขอมูลความปลอดภัย

การเปลี่ยนสถานะการทํางานของระบบการเปลี่ยนสถานะการทํางานของระบบ

คําอธิบายของโปรแกรมคําอธิบายของโปรแกรม

การวิเคราะหขอผิดพลาดการวิเคราะหขอผิดพลาด



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผลแบบทดสอบประเมินผล

ตอนนี้ คุณไดผานการเรียนครบทุกบทในหลักสูตร ตอนนี้ คุณไดผานการเรียนครบทุกบทในหลักสูตร พื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบความปลอดภัยพื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบความปลอดภัย เรียบรอยแลว และคุณพรอมแลวที่จะเขารับการ เรียบรอยแลว และคุณพรอมแลวที่จะเขารับการ
ทดสอบทายหลักสูตร หากมีหัวขอใดที่ยังไมเขาใจ ควรใชโอกาสนี้กลับไปเรียนหัวขอนั้นๆ เปนการทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่งทดสอบทายหลักสูตร หากมีหัวขอใดที่ยังไมเขาใจ ควรใชโอกาสนี้กลับไปเรียนหัวขอนั้นๆ เปนการทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง

ในแบบทดสอบทายหลักสูตรนี้ มีคําถามทั้งสิ้น 6 คําถาม (6 หัวขอ)ในแบบทดสอบทายหลักสูตรนี้ มีคําถามทั้งสิ้น 6 คําถาม (6 หัวขอ)

คุณสามารถรับการทดสอบกี่ครั้งก็ได เทาที่ตองการคุณสามารถรับการทดสอบกี่ครั้งก็ได เทาที่ตองการ

ผลคะแนนผลคะแนน

จะแสดงผลจํานวนคําถามทั้งหมด จํานวนขอที่ตอบคําถามถูกตอง และคํานวณผลออกมาเปนเปอรเซ็นตจะแสดงผลจํานวนคําถามทั้งหมด จํานวนขอที่ตอบคําถามถูกตอง และคํานวณผลออกมาเปนเปอรเซ็นต  
ผลการทดสอบวาผาน/ไมผานจะแสดงใหเห็นในหนาผลคะแนนผลการทดสอบวาผาน/ไมผานจะแสดงใหเห็นในหนาผลคะแนน



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1

ในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย (MELSEC-WS) โมดูล CPU สามารถรองรับการเชื่อมตอโมดูล I/O ขอมูลความปลอดภัยได "สูงสุด 10 จุด"ในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย (MELSEC-WS) โมดูล CPU สามารถรองรับการเชื่อมตอโมดูล I/O ขอมูลความปลอดภัยได "สูงสุด 10 จุด"

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 2แบบทดสอบประเมินผล 2

เคร่ืองมือที่ชื่อวา Setting and Monitoring Tool ซึ่งมีไวสําหรับตั้งโปรแกรมชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถดาวนโหลดไดฟรีเคร่ืองมือที่ชื่อวา Setting and Monitoring Tool ซึ่งมีไวสําหรับตั้งโปรแกรมชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถดาวนโหลดไดฟรี

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3

ภาษาท่ีใชตั้งโปรแกรมใหชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใน Setting and Monitoring Tool มีชื่อวาภาษา "FBD"ภาษาท่ีใชตั้งโปรแกรมใหชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใน Setting and Monitoring Tool มีชื่อวาภาษา "FBD"

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4

ฟงกชันการสรางรายงานของ Setting and Monitoring Tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถแสดงขอมูลโครงสรางฮารดแวรและฟงกชันการสรางรายงานของ Setting and Monitoring Tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถแสดงขอมูลโครงสรางฮารดแวรและ
ประวัติขอผิดพลาดในรูปแบบไฟล PDF ไดประวัติขอผิดพลาดในรูปแบบไฟล PDF ได

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 5แบบทดสอบประเมินผล 5

ในการดาวนโหลดโปรเจ็กตลงในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย ผูใชจะตองมีสิทธิ์ในระดับ "ผูดูแลระบบ" รหัสผานเริ่มตนสําหรับผูใชในระดับนี้คือในการดาวนโหลดโปรเจ็กตลงในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย ผูใชจะตองมีสิทธิ์ในระดับ "ผูดูแลระบบ" รหัสผานเริ่มตนสําหรับผูใชในระดับนี้คือ
"MELSECWS""MELSECWS"

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 6แบบทดสอบประเมินผล 6

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไมสามารถเชื่อมตอกับชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC-Q ผานเครือขายได นอกจากนี้ยังไมสามารถติดตามชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไมสามารถเชื่อมตอกับชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC-Q ผานเครือขายได นอกจากนี้ยังไมสามารถติดตาม
สถานะการทํางานของตั้งชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดอีกดวยสถานะการทํางานของตั้งชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดอีกดวย

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1

ในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย (MELSEC-WS) โมดูล CPU สามารถรองรับการเชื่อมตอโมดูล I/O ขอมูลความปลอดภัยได "สูงสุด 10 จุด"ในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย (MELSEC-WS) โมดูล CPU สามารถรองรับการเชื่อมตอโมดูล I/O ขอมูลความปลอดภัยได "สูงสุด 10 จุด"

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 2แบบทดสอบประเมินผล 2

เคร่ืองมือที่ชื่อวา Setting and Monitoring Tool ซึ่งมีไวสําหรับตั้งโปรแกรมชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถดาวนโหลดไดฟรีเคร่ืองมือที่ชื่อวา Setting and Monitoring Tool ซึ่งมีไวสําหรับตั้งโปรแกรมชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถดาวนโหลดไดฟรี

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3

ภาษาท่ีใชตั้งโปรแกรมใหชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใน Setting and Monitoring Tool มีชื่อวาภาษา "FBD"ภาษาท่ีใชตั้งโปรแกรมใหชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใน Setting and Monitoring Tool มีชื่อวาภาษา "FBD"

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4

ฟงกชันการสรางรายงานของ Setting and Monitoring Tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถแสดงขอมูลโครงสรางฮารดแวรและฟงกชันการสรางรายงานของ Setting and Monitoring Tool สําหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถแสดงขอมูลโครงสรางฮารดแวรและ
ประวัติขอผิดพลาดในรูปแบบไฟล PDF ไดประวัติขอผิดพลาดในรูปแบบไฟล PDF ได

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 5แบบทดสอบประเมินผล 5

ในการดาวนโหลดโปรเจ็กตลงในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย ผูใชจะตองมีสิทธิ์ในระดับ "ผูดูแลระบบ" รหัสผานเริ่มตนสําหรับผูใชในระดับนี้คือในการดาวนโหลดโปรเจ็กตลงในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย ผูใชจะตองมีสิทธิ์ในระดับ "ผูดูแลระบบ" รหัสผานเริ่มตนสําหรับผูใชในระดับนี้คือ
"MELSECWS""MELSECWS"

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 6แบบทดสอบประเมินผล 6

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไมสามารถเชื่อมตอกับชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC-Q ผานเครือขายได นอกจากนี้ยังไมสามารถติดตามชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไมสามารถเชื่อมตอกับชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได MELSEC-Q ผานเครือขายได นอกจากนี้ยังไมสามารถติดตาม
สถานะการทํางานของตั้งชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดอีกดวยสถานะการทํางานของตั้งชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมไดอีกดวย

Q1Q1

  

○○

××



ทดสอบทดสอบ คะแนนการทดสอบคะแนนการทดสอบ

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1
แบบทดสอบประเมินผล 2แบบทดสอบประเมินผล 2
แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3
แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4
แบบทดสอบประเมินผล 5แบบทดสอบประเมินผล 5
แบบทดสอบประเมินผล 6แบบทดสอบประเมินผล 6

จํานวนคําถามทั้งหมด:จํานวนคําถามทั้งหมด: 66
คําตอบที่ถูกตอง:คําตอบที่ถูกตอง: 66
เปอรเซน็ต:เปอรเซ็นต: 100100 %%

คุณทําแบบทดสอบประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผลลัพธของคุณมีดังตอไปนี้คุณทําแบบทดสอบประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผลลัพธของคุณมีดังตอไปนี้
ในการสิ้นสุดแบบทดสอบประเมินผล ใหไปยังหนาถัดไปในการสิ้นสุดแบบทดสอบประเมินผล ใหไปยังหนาถัดไป

ลางลาง



คุณผานหลักสูตรคุณผานหลักสูตรพื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบความปลอดภัยพื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบความปลอดภัยแลวแลว

ขอขอบคุณที่เขาเรียนในหลักสูตรนี้ขอขอบคุณที่เขาเรียนในหลักสูตรนี้

เราหวังวาคุณจะสนุกกับบทเรียนนี้ และไดใชความรูจากบทเรียนใหเปนประโยชนในอนาคตเราหวังวาคุณจะสนุกกับบทเรียนนี้ และไดใชความรูจากบทเรียนใหเปนประโยชนในอนาคต

คุณสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนนี้ไดตลอดเวลาคุณสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนนี้ไดตลอดเวลา

ทบทวนทบทวน

ปดปด
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