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บทนําบทนํา วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

หลกัสตูรนี�จัดทําไวสํ้าหรับผูเ้ขา้รว่มที�จะทําการสรา้งระบบการควบคมุการเคลื�อนที�โดยใชโ้มดลูโมชั�น MELSEC iQ-R ซรีสี ์เป็นครั �งแรก และให ้หลกัสตูรนี�จัดทําไวสํ้าหรับผูเ้ขา้รว่มที�จะทําการสรา้งระบบการควบคมุการเคลื�อนที�โดยใชโ้มดลูโมชั�น MELSEC iQ-R ซรีสี ์เป็นครั �งแรก และให ้
ความรูพ้ื�นฐานตั �งแตก่ารออกแบบระบบไปจนถงึการตดิตั �ง ตลอดจนการเดนิสายไฟ การตั �งคา่ และการเขยีนโปรแกรมความรูพ้ื�นฐานตั �งแตก่ารออกแบบระบบไปจนถงึการตดิตั �ง ตลอดจนการเดนิสายไฟ การตั �งคา่ และการเขยีนโปรแกรม

หลกัสตูรนี�จําเป็นตอ้งใชค้วามรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบั MELSEC iQ-R ซรีสี,์ PLC, AC Servo และการควบคมุการกําหนดตําแหน่ง หลกัสตูรนี�จําเป็นตอ้งใชค้วามรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบั MELSEC iQ-R ซรีสี,์ PLC, AC Servo และการควบคมุการกําหนดตําแหน่ง 

สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ แนะนําใหเ้ขา้รว่มหลกัสตูรตอ่ไปนี�สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ แนะนําใหเ้ขา้รว่มหลกัสตูรตอ่ไปนี�  
• หลกัสตูร "พื�นฐาน MELSEC iQ-R ซรีสี"์• หลกัสตูร "พื�นฐาน MELSEC iQ-R ซรีสี"์
• หลกัสตูร "GX Works3 (Ladder)"• หลกัสตูร "GX Works3 (Ladder)"
• หลกัสตูร "พื�นฐานการเขยีนโปรแกรม (ST)"• หลกัสตูร "พื�นฐานการเขยีนโปรแกรม (ST)"
• หลกัสตูร "อปุกรณ ์FA สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ (Positioning)"• หลกัสตูร "อปุกรณ ์FA สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ (Positioning)"

PLCopenPLCopen®® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ PLCopen เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ PLCopen  
WindowsWindows®® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ



บทนําบทนํา วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

หลกัสตูรนี�จัดทําไวสํ้าหรับผูเ้ขา้รว่มที�จะทําการสรา้งระบบการควบคมุการเคลื�อนที�โดยใชโ้มดลูโมชั�น MELSEC iQ-R ซรีสี ์เป็นครั �งแรก และให ้หลกัสตูรนี�จัดทําไวสํ้าหรับผูเ้ขา้รว่มที�จะทําการสรา้งระบบการควบคมุการเคลื�อนที�โดยใชโ้มดลูโมชั�น MELSEC iQ-R ซรีสี ์เป็นครั �งแรก และให ้
ความรูพ้ื�นฐานตั �งแตก่ารออกแบบระบบไปจนถงึการตดิตั �ง ตลอดจนการเดนิสายไฟ การตั �งคา่ และการเขยีนโปรแกรมความรูพ้ื�นฐานตั �งแตก่ารออกแบบระบบไปจนถงึการตดิตั �ง ตลอดจนการเดนิสายไฟ การตั �งคา่ และการเขยีนโปรแกรม

หลกัสตูรนี�จําเป็นตอ้งใชค้วามรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบั MELSEC iQ-R ซรีสี,์ PLC, AC Servo และการควบคมุการกําหนดตําแหน่ง หลกัสตูรนี�จําเป็นตอ้งใชค้วามรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบั MELSEC iQ-R ซรีสี,์ PLC, AC Servo และการควบคมุการกําหนดตําแหน่ง 

สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ แนะนําใหเ้ขา้รว่มหลกัสตูรตอ่ไปนี�สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ แนะนําใหเ้ขา้รว่มหลกัสตูรตอ่ไปนี�  
• หลกัสตูร "พื�นฐาน MELSEC iQ-R ซรีสี"์• หลกัสตูร "พื�นฐาน MELSEC iQ-R ซรีสี"์
• หลกัสตูร "GX Works3 (Ladder)"• หลกัสตูร "GX Works3 (Ladder)"
• หลกัสตูร "พื�นฐานการเขยีนโปรแกรม (ST)"• หลกัสตูร "พื�นฐานการเขยีนโปรแกรม (ST)"
• หลกัสตูร "อปุกรณ ์FA สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ (Positioning)"• หลกัสตูร "อปุกรณ ์FA สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ (Positioning)"

PLCopenPLCopen®® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ PLCopen เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ PLCopen  
WindowsWindows®® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ



บทนําบทนํา วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร
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• หลกัสตูร "GX Works3 (Ladder)"• หลกัสตูร "GX Works3 (Ladder)"
• หลกัสตูร "พื�นฐานการเขยีนโปรแกรม (ST)"• หลกัสตูร "พื�นฐานการเขยีนโปรแกรม (ST)"
• หลกัสตูร "อปุกรณ ์FA สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ (Positioning)"• หลกัสตูร "อปุกรณ ์FA สําหรับผูเ้ร ิ�มตน้ (Positioning)"

PLCopenPLCopen®® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ PLCopen เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ PLCopen  
WindowsWindows®® เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ



บทนําบทนํา โครงสรา้งหลกัสตูรโครงสรา้งหลกัสตูร

เนื�อหาของหลกัสตูรนี�มดีงันี�เนื�อหาของหลกัสตูรนี�มดีงันี�  
เราขอแนะนําใหค้ณุเริ�มตน้จากบทที� 1เราขอแนะนําใหค้ณุเริ�มตน้จากบทที� 1

บทที� 1 ความรูพ้ื�นฐานในการเรยีนหลกัสตูรนี�บทที� 1 ความรูพ้ื�นฐานในการเรยีนหลกัสตูรนี�

ในบทนี�จะอธบิายความรูท้ี�จําเป็นตา่งๆ สําหรับการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรนี�ในบทนี�จะอธบิายความรูท้ี�จําเป็นตา่งๆ สําหรับการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรนี�

บทที� 2 การสรา้งระบบตวัอยา่งบทที� 2 การสรา้งระบบตวัอยา่ง

ในบทนี�จะอธบิายการกําหนดคา่อปุกรณฮ์ารด์แวรท์ี�ใชง้านในระบบตวัอยา่งในบทนี�จะอธบิายการกําหนดคา่อปุกรณฮ์ารด์แวรท์ี�ใชง้านในระบบตวัอยา่ง

บทที� 3 การสรา้งโปรเจ็กต์บทที� 3 การสรา้งโปรเจ็กต์

ในบทนี�จะอธบิายถงึซอฟตแ์วรท์ี�เกี�ยวขอ้งที�ใชง้านในระบบตวัอยา่งในบทนี�จะอธบิายถงึซอฟตแ์วรท์ี�เกี�ยวขอ้งที�ใชง้านในระบบตวัอยา่ง

บทที� 4 โปรแกรมตวัอยา่งและการตรวจสอบการทํางานบทที� 4 โปรแกรมตวัอยา่งและการตรวจสอบการทํางาน

บทนี�จะอธบิายถงึการทํางานของระบบตวัอยา่ง ตลอดจนการทํางานของโปรแกรมที�ใช ้บทนี�จะอธบิายถงึการทํางานของระบบตวัอยา่ง ตลอดจนการทํางานของโปรแกรมที�ใช ้

แบบทดสอบประเมนิผลแบบทดสอบประเมนิผล

แบบทดสอบมทีั �งหมด 5 สว่น (7 ขอ้) เกณฑก์ารผา่นหลกัสตูร: 60% ขึ�นไปแบบทดสอบมทีั �งหมด 5 สว่น (7 ขอ้) เกณฑก์ารผา่นหลกัสตูร: 60% ขึ�นไป



บทนําบทนํา วธิกีารใชง้านเครื�องมอืการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนกิสน์ี�วธิกีารใชง้านเครื�องมอืการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนกิสน์ี�

ไปที�หนา้ถดัไปไปที�หนา้ถดัไป ไปที�หนา้ถดัไปไปที�หนา้ถดัไป

กลบัไปยงัหนา้ที�แลว้กลบัไปยงัหนา้ที�แลว้ กลบัไปยงัหนา้ที�แลว้กลบัไปยงัหนา้ที�แลว้

เลื�อนไปยงัหนา้ที�ตอ้งการเลื�อนไปยงัหนา้ที�ตอ้งการ ระบบจะแสดง "สารบญั" ชว่ยใหค้ณุสามารถไปยงัหนา้ตา่งๆ ได ้ระบบจะแสดง "สารบญั" ชว่ยใหค้ณุสามารถไปยงัหนา้ตา่งๆ ได ้

ออกจากการเรยีนรู ้ออกจากการเรยีนรู ้ ออกจากการเรยีนรู ้ออกจากการเรยีนรูร้ะบบจะปิดหนา้ตา่ง เชน่ หนา้จอ "เนื�อหา" และการเรยีนรู ้ออกจากการเรยีนรู ้ออกจากการเรยีนรูร้ะบบจะปิดหนา้ตา่ง เชน่ หนา้จอ "เนื�อหา" และการเรยีนรู ้



บทนําบทนํา ขอ้ควรระวงัในการใชง้านขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

■ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั■ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

เมื�อคณุตอ้งการเรยีนรู ้ตอ้งอา้งองิตามการใชผ้ลติภณัฑจ์รงิ โปรดอา่นขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัในคูม่อืการใชง้านที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเมื�อคณุตอ้งการเรยีนรู ้ตอ้งอา้งองิตามการใชผ้ลติภณัฑจ์รงิ โปรดอา่นขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัในคูม่อืการใชง้านที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
ละเอยีดละเอยีด

■ขอ้ควรระวงัในหลกัสตูรนี�■ขอ้ควรระวงัในหลกัสตูรนี�

หนา้จอแสดงผลของเวอรช์นัซอฟตแ์วรท์ี�คณุใชอ้าจแตกตา่งจากหนา้จอแสดงผลในหลกัสตูรนี�หนา้จอแสดงผลของเวอรช์นัซอฟตแ์วรท์ี�คณุใชอ้าจแตกตา่งจากหนา้จอแสดงผลในหลกัสตูรนี�  
หลกัสตูรนี�ใชเ้วอรช์นัซอฟตแ์วรด์งัตอ่ไปนี�หลกัสตูรนี�ใชเ้วอรช์นัซอฟตแ์วรด์งัตอ่ไปนี�  
สําหรับเวอรช์นัลา่สดุของซอฟตแ์วร ์โปรดตรวจสอบที�เว็บไซตข์อง Mitsubishi Electric FAสําหรับเวอรช์นัลา่สดุของซอฟตแ์วร ์โปรดตรวจสอบที�เว็บไซตข์อง Mitsubishi Electric FA

   MELSOFT GX Works3MELSOFT GX Works3 Ver.1.072AVer.1.072A Motion Control SettingMotion Control Setting Ver.1.015RVer.1.015R
   MELSOFT MR Configurator2MELSOFT MR Configurator2 Ver.1.115VVer.1.115V

          

เวอรช์นัเฟิรม์แวรข์อง PLC CPU ตอ้งใชเ้วอรช์นั 44 หรอืใหมก่วา่ (46 หรอืใหมก่วา่สําหรับ RD78GH) เวอรช์นัเฟิรม์แวรข์อง PLC CPU ตอ้งใชเ้วอรช์นั 44 หรอืใหมก่วา่ (46 หรอืใหมก่วา่สําหรับ RD78GH)   
เวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องโมดลูโมชั�นตอ้งใชเ้วอรช์นั 14 หรอืใหมก่วา่ เวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องโมดลูโมชั�นตอ้งใชเ้วอรช์นั 14 หรอืใหมก่วา่   
สําหรับวธิกีารอปัเดตเวอรช์นัเฟิรม์แวร ์โปรดอา้งองิตามคูม่อืการตั �งคา่โมดลูสําหรับวธิกีารอปัเดตเวอรช์นัเฟิรม์แวร ์โปรดอา้งองิตามคูม่อืการตั �งคา่โมดลู

ไอคอนไอคอน   แสดงถงึคูม่อือา้งองิแสดงถงึคูม่อือา้งองิ  
เนื�อหาของคูม่อืการใชง้านซึ�งอธบิายอยูใ่นหลกัสตูรนี�เป็นเนื�อหาสําหรับเวอรช์นัดงัตอ่ไปนี� เนื�อหาของคูม่อืการใชง้านซึ�งอธบิายอยูใ่นหลกัสตูรนี�เป็นเนื�อหาสําหรับเวอรช์นัดงัตอ่ไปนี�   
หากเวอรช์นัแตกตา่งกนั ตําแหน่งของคําอธบิายและเนื�อหาอาจแตกตา่งออกไปเล็กนอ้ยหากเวอรช์นัแตกตา่งกนั ตําแหน่งของคําอธบิายและเนื�อหาอาจแตกตา่งออกไปเล็กนอ้ย

ชื�อคูม่อืชื�อคูม่อื หมายเลขคูม่อืหมายเลขคูม่อื เวอรช์นัเวอรช์นั

MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Startup)MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Startup) IB-0300406IB-0300406 CC

MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Application)MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Application) IB-0300411IB-0300411 CC

MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Network)MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Network) IB-0300426IB-0300426 CC

MELSEC iQ-R Programming Manual MELSEC iQ-R Programming Manual   
(Motion Module Instructions, (Motion Module Instructions,   
Standard Functions/Function Blocks)Standard Functions/Function Blocks)

IB-0300431IB-0300431 CC

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control FunctionMELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function
Blocks)Blocks) IB-030533IB-030533 AA

MELSEC iQ-R Structured Text (ST) Programming Guide BookMELSEC iQ-R Structured Text (ST) Programming Guide Book SH-081483SH-081483 EE

MELSEC iQ-R Programming Manual MELSEC iQ-R Programming Manual   
(CPU Module Instructions, Standard Functions/Function Blocks)(CPU Module Instructions, Standard Functions/Function Blocks) SH-081266SH-081266 WW

MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Application)MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Application) SH-081264SH-081264 AFAF



บทที� 1บทที� 1 ความรูพ้ ื�นฐานในการเรยีนหลกัสตูรนี�ความรูพ้ ื�นฐานในการเรยีนหลกัสตูรนี�

1.11.1 หวัขอ้ของหลกัสตูรนี�หวัขอ้ของหลกัสตูรนี�

ในหลกัสตูรนี� คณุจะไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัวธิกีารควบคมุกลไกของบอลสกรหูนึ�งแกนโดยใชโ้มดลูโมชั�น RD78G และเซอรโ์ว AC ของซรีสี์ในหลกัสตูรนี� คณุจะไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัวธิกีารควบคมุกลไกของบอลสกรหูนึ�งแกนโดยใชโ้มดลูโมชั�น RD78G และเซอรโ์ว AC ของซรีสี์
MELSERVO-J5MELSERVO-J5  

การใชง้าน PTP ตอ่ไปนี�คอืหวัขอ้ของหลกัสตูรนี�การใชง้าน PTP ตอ่ไปนี�คอืหวัขอ้ของหลกัสตูรนี�



1.21.2 ลาํดบัเนื�อหาของหลกัสตูรนี�ลาํดบัเนื�อหาของหลกัสตูรนี�

ลําดบัเนื�อหาของหลกัสตูรนี�มดีงันี�ลําดบัเนื�อหาของหลกัสตูรนี�มดีงันี�



1.31.3 PLCopenPLCopen®® Motion Control FB Motion Control FB

PLCopenPLCopen®® เป็นหน่วยงานภายนอกที�มจีดุประสงคเ์พื�อปรับปรงุประสทิธภิาพการพัฒนาแอปพลเิคชนั PLC ซึ�งสง่เสรมิมาตรฐานสากล IEC เป็นหน่วยงานภายนอกที�มจีดุประสงคเ์พื�อปรับปรงุประสทิธภิาพการพัฒนาแอปพลเิคชนั PLC ซึ�งสง่เสรมิมาตรฐานสากล IEC
61131-3 สําหรับการเขยีนโปรแกรม PLC รวมถงึการสรา้งและรับรองขอ้มลูจําเพาะของฟังกช์นับล็อก (FB) มาตรฐานซึ�งเป็นอสิระจากผูข้าย61131-3 สําหรับการเขยีนโปรแกรม PLC รวมถงึการสรา้งและรับรองขอ้มลูจําเพาะของฟังกช์นับล็อก (FB) มาตรฐานซึ�งเป็นอสิระจากผูข้าย  
การใช ้FB ที�กําหนดโดย PLCopenการใช ้FB ที�กําหนดโดย PLCopen®® ซึ�งสรา้งโปรแกรมที�เป็นอสิระจากผูผ้ลติ PLC เนื�องจากขอ้มลูจําเพาะ I/O และการดําเนนิการ FB มี ซึ�งสรา้งโปรแกรมที�เป็นอสิระจากผูผ้ลติ PLC เนื�องจากขอ้มลูจําเพาะ I/O และการดําเนนิการ FB มี
มาตรฐานมาตรฐาน  
ซึ�งจะสรา้งโครงสรา้งของโปรแกรม และเพิ�มการใชง้านซํ�าซึ�งชว่ยลดตน้ทนุทางวศิวกรรม ซึ�งจะสรา้งโครงสรา้งของโปรแกรม และเพิ�มการใชง้านซํ�าซึ�งชว่ยลดตน้ทนุทางวศิวกรรม   
การควบคมุการเคลื�อนที�ถกูกําหนดเป็น Motion Control FBการควบคมุการเคลื�อนที�ถกูกําหนดเป็น Motion Control FB  

โมดลูโมชั�นสามารถใชไ้ดก้บั Motion Control FBนี� (ตอ่ไปจะเรยีกวา่ MCFB) และใช ้FB นี�ในการเขยีนโปรแกรมโมดลูโมชั�นสามารถใชไ้ดก้บั Motion Control FBนี� (ตอ่ไปจะเรยีกวา่ MCFB) และใช ้FB นี�ในการเขยีนโปรแกรม  
(สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�บทที� 4)(สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�บทที� 4)

(ตวัอยา่ง) MC_MoveRelative (การควบคมุตําแหน่งแบบ Relative)(ตวัอยา่ง) MC_MoveRelative (การควบคมุตําแหน่งแบบ Relative)



1.41.4 การเขยีนโปรแกรมโดยใช ้STการเขยีนโปรแกรมโดยใช ้ST

สว่นนี�จะอธบิายวธิกีารสรา้งโปรแกรม ST และอธบิายโครงสรา้งของ STสว่นนี�จะอธบิายวธิกีารสรา้งโปรแกรม ST และอธบิายโครงสรา้งของ ST

รปูแบบของ STรปูแบบของ ST   

MELSEC iQ-R Structured Text (ST) Programming Guide BookMELSEC iQ-R Structured Text (ST) Programming Guide Book   

คําสั�งที�สามารถใชไ้ดใ้น STคําสั�งที�สามารถใชไ้ดใ้น ST  

MELSEC iQ-R Programming Manual (CPU Module Instructions, Standard Functions/Function Blocks) MELSEC iQ-R Programming Manual (CPU Module Instructions, Standard Functions/Function Blocks) 

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Module Instructions, Standard Functions/Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Module Instructions, Standard Functions/Function Blocks)   

ป้ายและโครงสรา้งป้ายและโครงสรา้ง  

MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Application)MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Application)   

ตวัอยา่งโปรแกรมตวัอยา่งโปรแกรม  

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)

คูม่อือา้งองิคูม่อือา้งองิ  
สําหรับรายละเอยีดการเขยีนโปรแกรมที�ใช ้ST โปรดดทูี�คูม่อืตอ่ไปนี�สําหรับรายละเอยีดการเขยีนโปรแกรมที�ใช ้ST โปรดดทูี�คูม่อืตอ่ไปนี�  
โปรดทราบวา่คําสั�งที�สามารถใชไ้ดอ้าจแตกตา่งกนัระหวา่งโมดลู PLC CPU กบัโมดลูโมชั�นโปรดทราบวา่คําสั�งที�สามารถใชไ้ดอ้าจแตกตา่งกนัระหวา่งโมดลู PLC CPU กบัโมดลูโมชั�น

(1)(1)



1.41.4 การเขยีนโปรแกรมโดยใช ้STการเขยีนโปรแกรมโดยใช ้ST

กฎพื�นฐานของ ST (สิ�งที�ดงึออกมา)กฎพื�นฐานของ ST (สิ�งที�ดงึออกมา)  
เนื�อหาตอ่ไปนี�แสดงสว่นหนึ�งของโปรแกรมตวัอยา่งเนื�อหาตอ่ไปนี�แสดงสว่นหนึ�งของโปรแกรมตวัอยา่ง

(2)(2)



1.51.5 ป้ายกาํกบั, ความสอดคลอ้ง, และ โครงสรา้งป้ายกาํกบั, ความสอดคลอ้ง, และ โครงสรา้ง

  

(2) ประเภทของป้ายกํากบั(2) ประเภทของป้ายกํากบั

• ป้ายกํากบัเฉพาะ• ป้ายกํากบัเฉพาะ ·········· ป้ายกํากบัเฉพาะ คอืป้ายกํากบั ที�สามารถใชไ้ดภ้ายในสว่นของโปรแกรม POU ของแตล่ะโปรแกรมป้ายกํากบัเฉพาะ คอืป้ายกํากบั ที�สามารถใชไ้ดภ้ายในสว่นของโปรแกรม POU ของแตล่ะโปรแกรม
เทา่นั�น จะไมส่ามารถใชภ้ายนอกสว่นของโปรแกรม POU ได ้เทา่นั�น จะไมส่ามารถใชภ้ายนอกสว่นของโปรแกรม POU ได ้ 
การกําหนดคา่ป้ายกํากบัเฉพาะ จะมสีว่นประกอบของ ชื�อป้ายกํากบั คลาส และประเภทขอ้มลูการกําหนดคา่ป้ายกํากบัเฉพาะ จะมสีว่นประกอบของ ชื�อป้ายกํากบั คลาส และประเภทขอ้มลู

• ป้ายกํากบัสว่นกลาง• ป้ายกํากบัสว่นกลาง ·········· ป้ายกํากบัสว่นกลาง เป็นป้ายที�ประกอบดว้ยขอ้มลูประเภทเดยีวกนัภายในโปรเจ็กตเ์ดยีวกนั ป้ายกํากบัสว่นกลาง เป็นป้ายที�ประกอบดว้ยขอ้มลูประเภทเดยีวกนัภายในโปรเจ็กตเ์ดยีวกนั 
ซึ�งสามารถใชไ้ดก้บัทกุๆโปรแกรม POU ในโปรเจ็กตนั์�นๆ [อยา่งไรกต็าม เมื�อใชป้้ายกํากบัสว่นกลางซึ�งสามารถใชไ้ดก้บัทกุๆโปรแกรม POU ในโปรเจ็กตนั์�นๆ [อยา่งไรกต็าม เมื�อใชป้้ายกํากบัสว่นกลาง
ของโมดลูโมชั�นซึ�งกําหนดใหเ้ป็น PLC CPU จําเป็นตอ้งมกีารตั �งคา่ป้ายกํากบัสาธารณะ (หมายเหต)ุ]ของโมดลูโมชั�นซึ�งกําหนดใหเ้ป็น PLC CPU จําเป็นตอ้งมกีารตั �งคา่ป้ายกํากบัสาธารณะ (หมายเหต)ุ]  
ป้ายกํากบัสว่นกลาง สามารถใชใ้นโปรแกรมบล็อก และฟังกช์นับล็อกป้ายกํากบัสว่นกลาง สามารถใชใ้นโปรแกรมบล็อก และฟังกช์นับล็อก  
การกําหนดคา่ป้ายกํากบัสว่นกลาง จะประกอบดว้ยชื�อของป้ายกํากบั คลาส และประเภทขอ้มลูการกําหนดคา่ป้ายกํากบัสว่นกลาง จะประกอบดว้ยชื�อของป้ายกํากบั คลาส และประเภทขอ้มลู
ป้ายกํากบัสว่นกลาง สามารถที�จะกําหนดเป็นอปุกรณใ์นโมดลู CPU ได ้ป้ายกํากบัสว่นกลาง สามารถที�จะกําหนดเป็นอปุกรณใ์นโมดลู CPU ได ้

• ป้ายโมดลู• ป้ายโมดลู ·········· ป้ายโมดลู คอืป้ายชื�อ ที�จะกําหนดแยกเฉพาะสว่นที�ใชสํ้าหรับในแตล่ะโมดลู ป้ายกํากบั นี�จะถกูสรา้งป้ายโมดลู คอืป้ายชื�อ ที�จะกําหนดแยกเฉพาะสว่นที�ใชสํ้าหรับในแตล่ะโมดลู ป้ายกํากบั นี�จะถกูสรา้ง
มาจากผูผ้ลติอยูแ่ลว้ภายในตวัโมดลู และสามารถใชเ้ป็นป้ายกํากบัสว่นกลาง ได ้มาจากผูผ้ลติอยูแ่ลว้ภายในตวัโมดลู และสามารถใชเ้ป็นป้ายกํากบัสว่นกลาง ได ้

• ป้ายระบบ• ป้ายระบบ ·········· ป้ายระบบเป็นป้ายที�ประกอบดว้ยขอ้มลูเดยีวกนัในทกุโปรเจ็กตท์ี�สามารถใชไ้ดก้บั iQ Worksป้ายระบบเป็นป้ายที�ประกอบดว้ยขอ้มลูเดยีวกนัในทกุโปรเจ็กตท์ี�สามารถใชไ้ดก้บั iQ Works  
โดยสามารถใชง้านรว่มกนักบัอปุกรณ ์GOT และ CPU บนสถานอีื�นๆ อกีทั �งยงัสามารถใชสํ้าหรับการโดยสามารถใชง้านรว่มกนักบัอปุกรณ ์GOT และ CPU บนสถานอีื�นๆ อกีทั �งยงัสามารถใชสํ้าหรับการ
ตรวจตดิตามตลอดจนการเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตรวจตดิตามตลอดจนการเขา้ถงึขอ้มลูได ้ 
(ป้ายนี�จะไมถ่กูใชใ้นหลกัสตูรนี�)(ป้ายนี�จะไมถ่กูใชใ้นหลกัสตูรนี�)

• ป้าย Slave• ป้าย Slave ·········· สําหรับป้ายสาธารณะ โปรดอา้งองิคูม่อืตอ่ไปนี�สําหรับป้ายสาธารณะ โปรดอา้งองิคูม่อืตอ่ไปนี�

ป้ายกํากบั, ความสอดคลอ้ง, และ โครงสรา้งป้ายกํากบั, ความสอดคลอ้ง, และ โครงสรา้ง  
ในโปรแกรมของโมดลูโมชั�น ป้ายกํากบั หรอืที�เรยีกวา่ label จะถกูใชแ้ทนอปุกรณแ์ละหน่วยความจําบฟัเฟอร ์ในโปรแกรมของโมดลูโมชั�น ป้ายกํากบั หรอืที�เรยีกวา่ label จะถกูใชแ้ทนอปุกรณแ์ละหน่วยความจําบฟัเฟอร ์  
ป้ายกํากบั จะประกอบดว้ยสตรงิ ป้ายกํากบั จะประกอบดว้ยสตรงิ เฉพาะที�ใชใ้นขอ้มลู I/O หรอืการประมวลผลภายในเฉพาะที�ใชใ้นขอ้มลู I/O หรอืการประมวลผลภายใน  
การใชป้้ายกํากบั ในการเขยีนโปรแกรมจะทําใหส้ามารถสรา้งโปรแกรมโดยไมต่อ้งคํานงึถงึอปุกรณแ์ละขนาดของหน่วยความจําบฟัเฟอร์การใชป้้ายกํากบั ในการเขยีนโปรแกรมจะทําใหส้ามารถสรา้งโปรแกรมโดยไมต่อ้งคํานงึถงึอปุกรณแ์ละขนาดของหน่วยความจําบฟัเฟอร ์ 
สําหรับเหตผุลนี� โปรแกรมที�ใชป้้ายกํากบั สามารถที�จะถกูใชซ้ํ�าไดเ้รื�อยๆ แมใ้นระบบจะมกีารกําหนดคา่โมดลูที�แตกตา่งกนัสําหรับเหตผุลนี� โปรแกรมที�ใชป้้ายกํากบั สามารถที�จะถกูใชซ้ํ�าไดเ้รื�อยๆ แมใ้นระบบจะมกีารกําหนดคา่โมดลูที�แตกตา่งกนั  
ความสอดคลอ้ง คอืประเภทขอ้มลูที�แสดงถงึชดุป้ายกํากบั ที�มขีอ้มลูประเภทเดยีวกนัโดยใชช้ื�อเดยีวความสอดคลอ้ง คอืประเภทขอ้มลูที�แสดงถงึชดุป้ายกํากบั ที�มขีอ้มลูประเภทเดยีวกนัโดยใชช้ื�อเดยีว  
โครงสรา้ง คอืประเภทขอ้มลูที�แสดงถงึชดุป้ายกํากบั ที�มรีปูแบบที�แตกตา่งกนัโดยใชช้ื�อเดยีวโครงสรา้ง คอืประเภทขอ้มลูที�แสดงถงึชดุป้ายกํากบั ที�มรีปูแบบที�แตกตา่งกนัโดยใชช้ื�อเดยีว

(1)(1)

(หมายเหต)ุ สําหรับป้ายสาธารณะ โปรดดทูี� MELSEC iQ-R Series Motion Module Basics (RD78G(H)/Positioning Control) ซึ�งเป็น(หมายเหต)ุ สําหรับป้ายสาธารณะ โปรดดทูี� MELSEC iQ-R Series Motion Module Basics (RD78G(H)/Positioning Control) ซึ�งเป็น
หลกัสตูรระบบการฝึกอบรมออนไลน ์และคูม่อืดงัตอ่ไปนี�หลกัสตูรระบบการฝึกอบรมออนไลน ์และคูม่อืดงัตอ่ไปนี�  

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)
4.2 Motion Module Program Creation4.2 Motion Module Program Creation



1.51.5 ป้ายกาํกบั, ความสอดคลอ้ง, และ โครงสรา้งป้ายกาํกบั, ความสอดคลอ้ง, และ โครงสรา้ง

ประเภทของขอ้มลูประเภทของขอ้มลู ชว่งชว่ง คํานําหนา้คํานําหนา้

บติบติ BOOLBOOL FALSE(0), TRUE(1) FALSE(0), TRUE(1)  bb

เวริด์ (ยงัไมร่ะบเุครื�องหมาย)/บติสตรงิ (16 บติ)เวริด์ (ยงัไมร่ะบเุครื�องหมาย)/บติสตรงิ (16 บติ) WORDWORD  
(UINT)(UINT)

0 ถงึ 655350 ถงึ 65535 uu

สองเวริด์ (ยงัไมร่ะบเุครื�องหมาย)/บติสตรงิ (32สองเวริด์ (ยงัไมร่ะบเุครื�องหมาย)/บติสตรงิ (32
บติ)บติ)

DWORDDWORD  
(UDINT)(UDINT)

0 ถงึ 42949672950 ถงึ 4294967295 udud

เวริด์ (ระบเุครื�องหมายแลว้)เวริด์ (ระบเุครื�องหมายแลว้) INTINT -32468 ถงึ 32767-32468 ถงึ 32767 ww

สองเวริด์ (ระบเุครื�องหมายแลว้)สองเวริด์ (ระบเุครื�องหมายแลว้) DINTDINT -2147483648 ถงึ 2147483647-2147483648 ถงึ 2147483647 dd

ตวัเลขจรงิความแมน่ยําหนึ�งเทา่ตวัเลขจรงิความแมน่ยําหนึ�งเทา่ REALREAL -2-2128128 ถงึ -2 ถงึ -2-126-126, 0, 2, 0, 2-126-126 ถงึ 2 ถงึ 2128128 ee

ตวัเลขจรงิความแมน่ยําสองเทา่ตวัเลขจรงิความแมน่ยําสองเทา่ LREALLREAL -2-210241024 ถงึ -2 ถงึ -2-1022-1022, 0, 2, 0, 2-1022-1022 ถงึ 2 ถงึ 210241024 lele

เวลาเวลา TIMETIME T#-24d20h31m23s648ms ถงึT#-24d20h31m23s648ms ถงึ
T#24d20h31m23s647msT#24d20h31m23s647ms

tmtm

ตวัจับเวลาตวัจับเวลา TIMERTIMER

TIMER เป็นโครงสรา้งTIMER เป็นโครงสรา้ง  
S (สมัผัส): BOOLS (สมัผัส): BOOL  
C (คอยล)์: BOOLC (คอยล)์: BOOL  

N (คา่ปัจจบุนั): WORDN (คา่ปัจจบุนั): WORD

tdtd

นอกจากนี� สําหรับป้ายสากล "G_" จะถกูเพิ�มเขา้ไปตรงดา้นหนา้ชื�อของป้ายนอกจากนี� สําหรับป้ายสากล "G_" จะถกูเพิ�มเขา้ไปตรงดา้นหนา้ชื�อของป้าย

ประเภทของขอ้มลูป้ายประเภทของขอ้มลูป้าย  
ตารางตอ่ไปนี�แสดงประเภทของขอ้มลูป้ายหลกัตารางตอ่ไปนี�แสดงประเภทของขอ้มลูป้ายหลกั  
โปรแกรมตวัอยา่งที�ใชใ้นหลกัสตูรนี� จะระบปุระเภทขอ้มลูดว้ยป้ายกํากบัคํานําหนา้โปรแกรมตวัอยา่งที�ใชใ้นหลกัสตูรนี� จะระบปุระเภทขอ้มลูดว้ยป้ายกํากบัคํานําหนา้

(3)(3)
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(4) วธิกีารลงทะเบยีนป้าย(4) วธิกีารลงทะเบยีนป้าย

ป้ายเฉพาะป้ายเฉพาะ  
[Local Label] จะถกูกําหนดสําหรับแตล่ะโปรแกรมภายใต ้[Program] ในแผนผังโปรเจ็กต์[Local Label] จะถกูกําหนดสําหรับแตล่ะโปรแกรมภายใต ้[Program] ในแผนผังโปรเจ็กต์

ป้ายสากลป้ายสากล  
ดบัเบลิคลกิ [Label] → [Global Label] → [Global] ในแผนผังโปรเจ็กตเ์พื�อเปิดโปรแกรมจัดการป้ายสากลดบัเบลิคลกิ [Label] → [Global Label] → [Global] ในแผนผังโปรเจ็กตเ์พื�อเปิดโปรแกรมจัดการป้ายสากล



1.61.6 ประเภทของโปรแกรมประเภทของโปรแกรม

โปรแกรมของทั �ง PLC CPU และโมดลูโมชั�นจะถกูจําแนกในประเภทโปรแกรมดงัตอ่ไปนี�โปรแกรมของทั �ง PLC CPU และโมดลูโมชั�นจะถกูจําแนกในประเภทโปรแกรมดงัตอ่ไปนี�

โปรแกรมประเภทการดาํเนนิการเร ิ�มตน้โปรแกรมประเภทการดาํเนนิการเร ิ�มตน้  
โปรแกรมประเภทนี�จะทํางานเพยีงครั �งเดยีวเมื�อเปิดไฟโปรแกรมประเภทนี�จะทํางานเพยีงครั �งเดยีวเมื�อเปิดไฟ
เลี�ยงโมดลู CPU หรอืจากการเปลี�ยนสถานะ การทําเลี�ยงโมดลู CPU หรอืจากการเปลี�ยนสถานะ การทํา
จานจากสถานะ STOP เป็นสถานะ RUNจานจากสถานะ STOP เป็นสถานะ RUN

โปรแกรมประเภทดาํเนนิการสแกน (PLC CPU)/โปรแกรมประเภทดาํเนนิการสแกน (PLC CPU)/
โปรแกรมประเภทดาํเนนิการปกต ิ(โมดลูโมช ั�น) โปรแกรมประเภทดาํเนนิการปกต ิ(โมดลูโมช ั�น) 
โปรแกรมประเภทนี�จะถกูดําเนนิการอยา่งตอ่เนื�องในโปรแกรมประเภทนี�จะถกูดําเนนิการอยา่งตอ่เนื�องใน
ทกุๆ สแกนการทํางานของ PLC CPU โดยจะหยดุการทกุๆ สแกนการทํางานของ PLC CPU โดยจะหยดุการ
ดําเนนิการสแกนกระทั �งปิดไฟเลี�ยงโมดลู CPU หรอืดําเนนิการสแกนกระทั �งปิดไฟเลี�ยงโมดลู CPU หรอื
จากการเปลี�ยนสถานะ การทําจานจากสถานะ RUNจากการเปลี�ยนสถานะ การทําจานจากสถานะ RUN
เป็นสถานะ STOPเป็นสถานะ STOP

โปรแกรมประเภทการดาํเนนิการสแกนแบบคงที�โปรแกรมประเภทการดาํเนนิการสแกนแบบคงที�  
โปรแกรมอนิเตอรรั์พทซ์ึ�งถกูดําเนนิการในชว่งระยะโปรแกรมอนิเตอรรั์พทซ์ึ�งถกูดําเนนิการในชว่งระยะ
เวลาที�กําหนด เวลาที�กําหนด Different from the norซึ�งแตกตา่งDifferent from the norซึ�งแตกตา่ง
จากโปรแกรมอนิเตอรรั์พทป์กต ิโปรแกรมอนิเตอรรั์พท์จากโปรแกรมอนิเตอรรั์พทป์กต ิโปรแกรมอนิเตอรรั์พท์
ประเภทนี�ไมจํ่าเป็นตอ้งใชต้วัชี�อนิเตอรรั์พท ์(Interruptประเภทนี�ไมจํ่าเป็นตอ้งใชต้วัชี�อนิเตอรรั์พท ์(Interrupt
pointer) และการเขยีนคําสั�ง IRET การดําเนนิการจะpointer) และการเขยีนคําสั�ง IRET การดําเนนิการจะ
เกดิขึ�นโดยองิตามไฟลโ์ปรแกรมเกดิขึ�นโดยองิตามไฟลโ์ปรแกรม
โปรแกรมประเภทการดาํเนนิการตามชว่งของโปรแกรมประเภทการดาํเนนิการตามชว่งของ
เหตกุารณ ์(PLC CPU)เหตกุารณ ์(PLC CPU)  
โปรแกรมประเภทนี�เริ�มดําเนนิการเมื�อถกูทรกิเกอร ์ตามโปรแกรมประเภทนี�เริ�มดําเนนิการเมื�อถกูทรกิเกอร ์ตาม
เหตกุารณท์ี�ไดถ้กูระบไุวต้ามเงื�อนไข โปรแกรมจะถกูเหตกุารณท์ี�ไดถ้กูระบไุวต้ามเงื�อนไข โปรแกรมจะถกู
ดําเนนิการเมื�อถงึรอบเวลาที�ถกูระบตุามเงื�อนไขการดําเนนิการเมื�อถงึรอบเวลาที�ถกูระบตุามเงื�อนไขการ
ทํางานซึ�งจะอยูใ่นสว่นการตั �งคา่โปรแกรมในทํางานซึ�งจะอยูใ่นสว่นการตั �งคา่โปรแกรมใน
พารามเิตอร ์CPU และหากเงื�อนไขการดําเนนิการของพารามเิตอร ์CPU และหากเงื�อนไขการดําเนนิการของ
การทรกิเกอร ์ที�กําหนดเกดิขึ�นในรอบเวลาการดําเนนิการทรกิเกอร ์ที�กําหนดเกดิขึ�นในรอบเวลาการดําเนนิ
การตามชว่งของเหตกุารณท์ี�ถกูกําหนดไว ้โปรแกรมจะการตามชว่งของเหตกุารณท์ี�ถกูกําหนดไว ้โปรแกรมจะ
ดําเนนิการทนัทีดําเนนิการทนัที
โปรแกรมประเภทเตรยีมพรอ้มโปรแกรมประเภทเตรยีมพรอ้ม  
โปรแกรมนี�จะดําเนนิการเมื�อมกีารถกูรอ้งขอใหม้กีารโปรแกรมนี�จะดําเนนิการเมื�อมกีารถกูรอ้งขอใหม้กีาร
ดําเนนิการเทา่นั�นดําเนนิการเทา่นั�น
โปรแกรมประเภทไมด่าํเนนิการ โปรแกรมที�ไมไ่ด้โปรแกรมประเภทไมด่าํเนนิการ โปรแกรมที�ไมไ่ด้
ลงทะเบยีนลงทะเบยีน  
โปรแกรมประเภทนี�จะไมถ่กูดําเนนิการบนโมดลู CPUโปรแกรมประเภทนี�จะไมถ่กูดําเนนิการบนโมดลู CPU
โปรแกรมที�ไมไ่ดร้ะบปุระเภทการดําเนนิการ (หากเลอืกโปรแกรมที�ไมไ่ดร้ะบปุระเภทการดําเนนิการ (หากเลอืก
ไว)้ จะถกูเขยีนไปยงัซพียี ู(CPU)ไว)้ จะถกูเขยีนไปยงัซพียี ู(CPU)



1.71.7 บทสรปุของบทนี�บทสรปุของบทนี�

ในบทนี�คณุไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบั:ในบทนี�คณุไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบั:

ฟังกช์นับล็อก (FB) ควบคมุการเคลื�อนที� PLCopenฟังกช์นับล็อก (FB) ควบคมุการเคลื�อนที� PLCopen®®

การเขยีนโปรแกรมโดยใช ้STการเขยีนโปรแกรมโดยใช ้ST

ป้ายกํากบั, ความสอดคลอ้ง, และ โครงสรา้งป้ายกํากบั, ความสอดคลอ้ง, และ โครงสรา้ง

ประเภทของโปรแกรมประเภทของโปรแกรม

ประเด็นสําคญัประเด็นสําคญั

ฟังกช์นับล็อก (FB) ควบคมุการเคลื�อนที�ฟังกช์นับล็อก (FB) ควบคมุการเคลื�อนที�
PLCopenPLCopen®®

PLCopenPLCopen® ® เป็นองคก์รภายนอกที�พัฒนาขอ้มลูจําเพาะ FB มาตรฐานซึ�งเป็นอสิระจากผูข้ายเป็นองคก์รภายนอกที�พัฒนาขอ้มลูจําเพาะ FB มาตรฐานซึ�งเป็นอสิระจากผูข้าย

การควบคมุการเคลื�อนที�ถกูกําหนดเป็น FB ควบคมุการเคลื�อนที�การควบคมุการเคลื�อนที�ถกูกําหนดเป็น FB ควบคมุการเคลื�อนที�

การเขยีนโปรแกรมโดยใช ้STการเขยีนโปรแกรมโดยใช ้ST ทกุขอ้ความจะลงทา้ยดว้ย ";"(เครื�องหมายอฒัภาค)ทกุขอ้ความจะลงทา้ยดว้ย ";"(เครื�องหมายอฒัภาค)

ขอ้ความกําหนดงานจะแสดงดว้ย <variable> := <expression>;ขอ้ความกําหนดงานจะแสดงดว้ย <variable> := <expression>;

ตวัแปรอนิพตุของ FB จะแสดงดว้ย ":=" และตวัแปรเอาตพ์ตุจะแสดงดว้ย "=>"ตวัแปรอนิพตุของ FB จะแสดงดว้ย ":=" และตวัแปรเอาตพ์ตุจะแสดงดว้ย "=>"

ป้ายกํากบั, ความสอดคลอ้ง, และป้ายกํากบั, ความสอดคลอ้ง, และ
โครงสรา้งโครงสรา้ง

ประเภทของป้ายกํากบั แบง่เป็น ป้ายกํากบัเฉพาะ, ป้ายกํากบัสว่นกลาง, ป้ายโมดลู, ป้ายระบบ และป้ายสลาฟประเภทของป้ายกํากบั แบง่เป็น ป้ายกํากบัเฉพาะ, ป้ายกํากบัสว่นกลาง, ป้ายโมดลู, ป้ายระบบ และป้ายสลาฟ

ความสอดคลอ้ง (Arrangement) คอืชดุของป้ายกํากบั ซึ�งจะประกอบดว้ยคา่ตวัแปรเดยีวกนัความสอดคลอ้ง (Arrangement) คอืชดุของป้ายกํากบั ซึ�งจะประกอบดว้ยคา่ตวัแปรเดยีวกนั

โครงสรา้ง (Structure) คอืชดุของป้ายซึ�งมปีระเภทตวัแปรที�ตา่งกนัโครงสรา้ง (Structure) คอืชดุของป้ายซึ�งมปีระเภทตวัแปรที�ตา่งกนั

ประเภทของโปรแกรมประเภทของโปรแกรม ประเภทของการดําเนนิการของโปรแกรมสามารถแบง่เป็น ประเภทการดําเนนิการแบบเริ�มตน้, ประเภทการดําเนนิการประเภทของการดําเนนิการของโปรแกรมสามารถแบง่เป็น ประเภทการดําเนนิการแบบเริ�มตน้, ประเภทการดําเนนิการ
สแกน/ประเภทการดําเนนิการปกต,ิ ประเภทการดําเนนิการแบบกําหนดใหเ้วลาสแกนคงที�, ปะเภทการดําเนนิการตามชว่งสแกน/ประเภทการดําเนนิการปกต,ิ ประเภทการดําเนนิการแบบกําหนดใหเ้วลาสแกนคงที�, ปะเภทการดําเนนิการตามชว่ง
ของเหตกุารณ,์ ประเภทการดําเนนิการเวลาเตรยีมพรอ้ม และประเภทไมดํ่าเนนิการ/โปรแกรมที�ไมไ่ดล้งทะเบยีนของเหตกุารณ,์ ประเภทการดําเนนิการเวลาเตรยีมพรอ้ม และประเภทไมดํ่าเนนิการ/โปรแกรมที�ไมไ่ดล้งทะเบยีน



บทที� 2บทที� 2 การสรา้งระบบตวัอยา่งการสรา้งระบบตวัอยา่ง

2.12.1 การกาํหนดคา่อปุกรณ์การกาํหนดคา่อปุกรณ์

การใชก้ลไกของบอลสกรแูกนเดยีวการใชก้ลไกของบอลสกรแูกนเดยีว  
ขอ้มลูจําเพาะของเครื�องจักรมดีงัตอ่ไปนี�ขอ้มลูจําเพาะของเครื�องจักรมดีงัตอ่ไปนี�



2.22.2 การกาํหนดคา่ระบบการกาํหนดคา่ระบบ

การกําหนดคา่ระบบของระบบตวัอยา่งมดีงัตอ่ไปนี�การกําหนดคา่ระบบของระบบตวัอยา่งมดีงัตอ่ไปนี�



2.32.3 การเดนิสายการเดนิสาย

2.3.12.3.1 การเชื�อมตอ่เซอรโ์วมอเตอร ์และเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์การเชื�อมตอ่เซอรโ์วมอเตอร ์และเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์

สําหรับสายเซอรโ์วมอเตอรแ์ละสายเอ็นโคด้เดอร ์ใหใ้ชส้ายไฟประเภท 1 MR-AEP1CBL2M-A2-Lสําหรับสายเซอรโ์วมอเตอรแ์ละสายเอ็นโคด้เดอร ์ใหใ้ชส้ายไฟประเภท 1 MR-AEP1CBL2M-A2-L



2.3.22.3.2 การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟและสายเน็ตเวริก์การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟและสายเน็ตเวริก์

เนื�อหาตอ่ไปนี�จะอธบิายการเดนิสายโมดลูแหลง่จา่ยไฟเนื�อหาตอ่ไปนี�จะอธบิายการเดนิสายโมดลูแหลง่จา่ยไฟ

กอ่นเดนิสายไฟ ใหเ้ปิดฝาครอบเทอรม์นัิลที�อยูห่นา้โมดลูแหลง่จา่ยไฟกอ่นเดนิสายไฟ ใหเ้ปิดฝาครอบเทอรม์นัิลที�อยูห่นา้โมดลูแหลง่จา่ยไฟ

เชื�อมตอ่แหลง่จา่ยไฟ AC ที�จะอนิพตุเขา้กบัเทอรม์นัิลอนิพตุแหลง่จา่ยไฟ (L และ N)เชื�อมตอ่แหลง่จา่ยไฟ AC ที�จะอนิพตุเขา้กบัเทอรม์นัิลอนิพตุแหลง่จา่ยไฟ (L และ N)

ตอ่สายดนิเทอรม์นัิล FG และ LG เขา้กบัความตา้นทานของการตอ่ลงดนิ 100 Ω หรอืนอ้ยกวา่เสมอตอ่สายดนิเทอรม์นัิล FG และ LG เขา้กบัความตา้นทานของการตอ่ลงดนิ 100 Ω หรอืนอ้ยกวา่เสมอ

รายการรายการ ขนาดของสายไฟที�ใชไ้ด ้ขนาดของสายไฟที�ใชไ้ด ้ แรงบดิขนัแน่นแรงบดิขนัแน่น

สายแหลง่จา่ยสายแหลง่จา่ย
ไฟไฟ 18ถงึ 14 AWG18ถงึ 14 AWG 1.02 ถงึ 1.38 N·m1.02 ถงึ 1.38 N·m

สายดนิสายดนิ 18 ถงึ 14 AWG18 ถงึ 14 AWG 1.02 ถงึ 1.38 N·m1.02 ถงึ 1.38 N·m

การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟ PLCการเดนิสายแหลง่จา่ยไฟ PLC  
เดนิสายแหลง่จา่ยไฟเขา้กบัโมดลูแหลง่จา่ยไฟของ PLCเดนิสายแหลง่จา่ยไฟเขา้กบัโมดลูแหลง่จา่ยไฟของ PLC

(1)(1)



2.3.22.3.2 การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟและสายเน็ตเวริก์การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟและสายเน็ตเวริก์

ใชเ้ซอรก์ติเบรกเกอรท์ี�หอ่หุม้มดิชดิ (MCCB) สําหรับสายอนิพตุของแหลง่จา่ยไฟใชเ้ซอรก์ติเบรกเกอรท์ี�หอ่หุม้มดิชดิ (MCCB) สําหรับสายอนิพตุของแหลง่จา่ยไฟ

เชื�อมตอ่หวัสมัผัสแมเ่หล็ก (MC) ระหวา่งแหลง่จา่ยไฟวงจรหลกักบัเทอรม์นัิล L1, L2 และ L3 ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรเ์สมอเชื�อมตอ่หวัสมัผัสแมเ่หล็ก (MC) ระหวา่งแหลง่จา่ยไฟวงจรหลกักบัเทอรม์นัิล L1, L2 และ L3 ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรเ์สมอ

การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์ 
เดนิสายแหลง่จา่ยไฟเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟวงจรหลกั (L1, L2 และ L3) และแหลง่จา่ยไฟวงจรควบคมุ (L11 และ L21) ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเอเดนิสายแหลง่จา่ยไฟเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟวงจรหลกั (L1, L2 และ L3) และแหลง่จา่ยไฟวงจรควบคมุ (L11 และ L21) ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเอ
อร์อร ์ 
ตอ่ไปนี�เป็นภาพแผนผัง การเดนิสายไฟจรงิและขนาดสายเคเบลิที�ใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามขนาดอปุกรณ ์สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดตอ่ไปนี�เป็นภาพแผนผัง การเดนิสายไฟจรงิและขนาดสายเคเบลิที�ใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามขนาดอปุกรณ ์สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรด
ดทูี�คูม่อืผูใ้ชง้านเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์(ฮารด์แวร)์ดทูี�คูม่อืผูใ้ชง้านเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์(ฮารด์แวร)์

(2)(2)



2.3.22.3.2 การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟและสายเน็ตเวริก์การเดนิสายแหลง่จา่ยไฟและสายเน็ตเวริก์

ความเร็วการความเร็วการ
สื�อสารสื�อสาร

สายอเีทอรเ์น็ตสายอเีทอรเ์น็ต หวัเชื�อมตอ่หวัเชื�อมตอ่ มาตรฐานมาตรฐาน

1Gbps1Gbps
สายอเีทอรเ์น็ต (LAN cable) สายอเีทอรเ์น็ต (LAN cable)   
ประเภท Cat 5e หรอืสเปคที�สงูกวา่ ชนดิ ประเภท Cat 5e หรอืสเปคที�สงูกวา่ ชนดิ   
(หุม้ฉนวนสองชั �น, STP)(หุม้ฉนวนสองชั �น, STP)

หวัตอ่ขั �วสณัหวัตอ่ขั �วสณั
ญาณ RJ45ญาณ RJ45

สายเคเบลิที�ตรงตามมาตรฐานดงัตอ่ไปนี�สายเคเบลิที�ตรงตามมาตรฐานดงัตอ่ไปนี�

IEEE802.3(1000BASE-T)IEEE802.3(1000BASE-T)

ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)

การเดนิสายเน็ตเวริก์การเดนิสายเน็ตเวริก์  
เดนิสายเน็ตเวริก์ (สายอเีทอรเ์น็ต)เดนิสายเน็ตเวริก์ (สายอเีทอรเ์น็ต)  
เดนิสายอเีทอรเ์น็ตที�มมีาตรฐานตอ่ไปนี�เดนิสายอเีทอรเ์น็ตที�มมีาตรฐานตอ่ไปนี�

(3)(3)



2.3.32.3.3 การเดนิสายวงจรตอ่พว่งการเดนิสายวงจรตอ่พว่ง

(หมายเหต)ุ ในหลกัสตูรนี� ฟังกช์นั STO จะไมถ่กูใชง้าน ดงันั�น อยา่ถอดคอนเน็กเตอรไ์ฟฟ้าลดัวงจร ที�ใหม้ากบัเซอรโ์วแอมพลฟิายเออรจ์าก(หมายเหต)ุ ในหลกัสตูรนี� ฟังกช์นั STO จะไมถ่กูใชง้าน ดงันั�น อยา่ถอดคอนเน็กเตอรไ์ฟฟ้าลดัวงจร ที�ใหม้ากบัเซอรโ์วแอมพลฟิายเออรจ์าก
CN8CN8

วงจร I/O ของแอมพลไิฟเออร์วงจร I/O ของแอมพลไิฟเออร ์ 
เดนิสายวงจร I/O ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรด์งัตอ่ไปนี�เดนิสายวงจร I/O ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรด์งัตอ่ไปนี�  
เดนิสายสญัญาณพร็อกซมิติี�ด็อก (proximity dog), ลมิติสวติชจํ์ากดัระยะการเดนิหนา้/ถอยหลงั และสวติชบ์งัคบัหยดุเดนิสายสญัญาณพร็อกซมิติี�ด็อก (proximity dog), ลมิติสวติชจํ์ากดัระยะการเดนิหนา้/ถอยหลงั และสวติชบ์งัคบัหยดุ  
นอกจากนี� ใหกํ้าหนดคา่วงจรที�เอาตพ์ตุ ALM โดยใชห้นา้คอนแทคแมเ่หล็กสมัผัสชนดิแบบปิด (MC)นอกจากนี� ใหกํ้าหนดคา่วงจรที�เอาตพ์ตุ ALM โดยใชห้นา้คอนแทคแมเ่หล็กสมัผัสชนดิแบบปิด (MC)

(1)(1)



2.3.32.3.3 การเดนิสายวงจรตอ่พว่งการเดนิสายวงจรตอ่พว่ง

เลอืกใชส้วติชค์วบคมุแบบ Alternate (กดตดิ-กดอกีทดีบั) (เฉพาะสําหรับ Servo-on (X0) และใชส้วติชค์วบคมุแบบ Momentary (กดตดิ-เลอืกใชส้วติชค์วบคมุแบบ Alternate (กดตดิ-กดอกีทดีบั) (เฉพาะสําหรับ Servo-on (X0) และใชส้วติชค์วบคมุแบบ Momentary (กดตดิ-
ปลอ่ยดบั) สําหรับสญัญาณอื�นๆปลอ่ยดบั) สําหรับสญัญาณอื�นๆ

วงจรภายนอกของโมดลูอนิพตุแบบระยะไกลวงจรภายนอกของโมดลูอนิพตุแบบระยะไกล  
เชื�อมตอ่วงจรอนิพตุภายนอกของโมดลูอนิพตุแบบระยะไกลดงันี�เชื�อมตอ่วงจรอนิพตุภายนอกของโมดลูอนิพตุแบบระยะไกลดงันี�

(2)(2)



2.42.4 การดาํเนนิการทดสอบการดาํเนนิการทดสอบ

หลงัจากเดนิสายเสร็จแลว้ ใหท้ดสอบดว้ยเซอรโ์วแอมพลฟิายเออรต์วัเดยีวหลงัจากเดนิสายเสร็จแลว้ ใหท้ดสอบดว้ยเซอรโ์วแอมพลฟิายเออรต์วัเดยีว  
เพื�อตรวจสอบทศิทางการหมนุและอื�นๆเพื�อตรวจสอบทศิทางการหมนุและอื�นๆ  
ทําตามขั �นตอนดา้นลา่งเพื�อดําเนนิการทดสอบทําตามขั �นตอนดา้นลา่งเพื�อดําเนนิการทดสอบ

ปิดเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรแ์ละ PLCปิดเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรแ์ละ PLC
เปิดสวติช ์DIP (SW3-1) ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์เปิดสวติช ์DIP (SW3-1) ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์ 

เชื�อมตอ่เซอรโ์วแอมพลไิฟเออรแ์ละคอมพวิเตอรส์ว่นตวัดว้ยสาย USB หรอืสายอเีทอรเ์น็ต (หมายเหต)ุเชื�อมตอ่เซอรโ์วแอมพลไิฟเออรแ์ละคอมพวิเตอรส์ว่นตวัดว้ยสาย USB หรอืสายอเีทอรเ์น็ต (หมายเหต)ุ
เปิดเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์เปิดเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์ 

เริ�มใช ้MR Configurator2 และดําเนนิการทดสอบ (การดําเนนิคําสั�ง JOG)เริ�มใช ้MR Configurator2 และดําเนนิการทดสอบ (การดําเนนิคําสั�ง JOG)  

ตรวจสอบทศิทางการหมนุและการทํางานของเครื�องจักรตรวจสอบทศิทางการหมนุและการทํางานของเครื�องจักร

(1)(1)
(2)(2)

(3)(3)
(4)(4)

(5)(5)

(6)(6)



หลงัจากการทดสอบเสร็จสิ�น ใหปิ้ดเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์และปิดสวติช ์DIP (SW3-1)หลงัจากการทดสอบเสร็จสิ�น ใหปิ้ดเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์และปิดสวติช ์DIP (SW3-1)

(หมายเหต)ุ เมื�อใชส้ายอเีทอรเ์น็ต ใหเ้ปลี�ยนโปรเจ็กต ์MR Configurator2 เป็นโปรเจ็กตห์ลายแกน(หมายเหต)ุ เมื�อใชส้ายอเีทอรเ์น็ต ใหเ้ปลี�ยนโปรเจ็กต ์MR Configurator2 เป็นโปรเจ็กตห์ลายแกน

เคล็ดลบัเคล็ดลบั  
เมื�อใชเ้ซอรโ์วแอมพลฟิายเออรห์ลายตวั การเชื�อมตอ่กบัอเีทอรเ์น็ต ทําใหไ้มจํ่าเป็นตอ้งเปลี�ยนสายเคเบลิเมื�อใชเ้ซอรโ์วแอมพลฟิายเออรห์ลายตวั การเชื�อมตอ่กบัอเีทอรเ์น็ต ทําใหไ้มจํ่าเป็นตอ้งเปลี�ยนสายเคเบลิ

(7)(7)



2.52.5 บทสรปุของบทนี�บทสรปุของบทนี�

ในบทนี�คณุไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบั:ในบทนี�คณุไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบั:

การกําหนดคา่อปุกรณ์การกําหนดคา่อปุกรณ์

การกําหนดคา่ระบบการกําหนดคา่ระบบ

การเดนิสายการเดนิสาย

การดําเนนิการทดสอบการดําเนนิการทดสอบ

ประเด็นสําคญัประเด็นสําคญั

การกําหนดคา่อปุกรณ์การกําหนดคา่อปุกรณ์ ใชบ้อลสกรแูกนเดยีวในระบบตวัอยา่งใชบ้อลสกรแูกนเดยีวในระบบตวัอยา่ง

การกําหนดคา่ระบบการกําหนดคา่ระบบ เชื�อมตอ่โมดลูอนิพตุแบบระยะไกล NZ2GN2S1-32D และเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์MR-J5-G ตอ่เขา้กบัโมดลูโมชั�นเชื�อมตอ่โมดลูอนิพตุแบบระยะไกล NZ2GN2S1-32D และเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์MR-J5-G ตอ่เขา้กบัโมดลูโมชั�น
RD78G4RD78G4

การเดนิสายการเดนิสาย ใชส้ายเคเบลิเสรมิเพยีงเสน้เดยีวสําหรับเซอรโ์วมอเตอร์ใชส้ายเคเบลิเสรมิเพยีงเสน้เดยีวสําหรับเซอรโ์วมอเตอร์

ตั �งคา่หมายเลข IP แอดเดรสของโมดลูอนิพตุระยะไกลและแอมพลฟิายเออรเ์ซอรโ์ว จากสวติชแ์บบหมนุตั �งคา่หมายเลข IP แอดเดรสของโมดลูอนิพตุระยะไกลและแอมพลฟิายเออรเ์ซอรโ์ว จากสวติชแ์บบหมนุ

เชื�อมตอ่สญัญาณพร็อกซมิติี�ด็อก ลมิติสวติช ์และสวติชบ์งัคบัหยดุของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์เชื�อมตอ่สญัญาณพร็อกซมิติี�ด็อก ลมิติสวติช ์และสวติชบ์งัคบัหยดุของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์

เชื�อมตอ่สวติชคํ์าสั�งการทํางานเขา้กบัโมดลูอนิพตุระยะไกลเชื�อมตอ่สวติชคํ์าสั�งการทํางานเขา้กบัโมดลูอนิพตุระยะไกล

การดําเนนิการทดสอบการดําเนนิการทดสอบ เปลี�ยนสวติช ์DIP ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์และเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลเปลี�ยนสวติช ์DIP ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์และเชื�อมตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล

ตรวจสอบทศิทางการหมนุของมอเตอรแ์ละการทํางานของเครื�องจักรโดยใชฟั้งกช์นัการทดสอบของ MR Configurator2ตรวจสอบทศิทางการหมนุของมอเตอรแ์ละการทํางานของเครื�องจักรโดยใชฟั้งกช์นัการทดสอบของ MR Configurator2



บทที� 3บทที� 3 การสรา้งโปรเจ็กต์การสรา้งโปรเจ็กต์

ในบทนี� คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสรา้งโปรเจ็กตท์ี�จําเป็นสําหรับการใชง้านโมดลูโมชั�นโดยใชโ้ปรแกรมตวัอยา่งในบทนี� คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสรา้งโปรเจ็กตท์ี�จําเป็นสําหรับการใชง้านโมดลูโมชั�นโดยใชโ้ปรแกรมตวัอยา่ง  
เริ�มใช ้GX Works3 และควบคมุการดําเนนิการตามหนา้จอเริ�มใช ้GX Works3 และควบคมุการดําเนนิการตามหนา้จอ  
หรอืดาวนโ์หลดโปรแกรมตวัอยา่งตอ่ไปนี� และตรวจสอบการตั �งคา่หรอืดาวนโ์หลดโปรแกรมตวัอยา่งตอ่ไปนี� และตรวจสอบการตั �งคา่

★Sample_RD78GBasic_en.zip(1.21MB)★Sample_RD78GBasic_en.zip(1.21MB) จําเป็นตอ้งใช ้GX Works3 Ver.1.072A หรอืใหมก่วา่ จําเป็นตอ้งใช ้GX Works3 Ver.1.072A หรอืใหมก่วา่



3.13.1 การสรา้งโปรเจ็กตใ์หม่การสรา้งโปรเจ็กตใ์หม่

เลอืก [Project] → [New] ใน GX Works3เลอืก [Project] → [New] ใน GX Works3  
เลอืกรุน่ของ PLC CPU ที�จะใชแ้ละภาษาของโปรแกรมที�จะใชใ้น PLC CPU บนหนา้ตา่งตอ่ไปนี�เลอืกรุน่ของ PLC CPU ที�จะใชแ้ละภาษาของโปรแกรมที�จะใชใ้น PLC CPU บนหนา้ตา่งตอ่ไปนี�  
ในโปรแกรมตวัอยา่ง โมเดลของรุน่จะถกูตั �งใหเ้ป็น R04CPU และภาษาของ โปรแกรมที�ใชจ้ะถกูตั �งใหเ้ป็น Ladderในโปรแกรมตวัอยา่ง โมเดลของรุน่จะถกูตั �งใหเ้ป็น R04CPU และภาษาของ โปรแกรมที�ใชจ้ะถกูตั �งใหเ้ป็น Ladder  
หลงัจากเลอืกเสร็จแลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม [OK]หลงัจากเลอืกเสร็จแลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม [OK]

(1)(1)

เมื�อหนา้ตา่งตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�น ใหเ้ลอืก "ใช"่ ในสว่นของ และเลอืก "ใช"่ ในสว่นของเมื�อหนา้ตา่งตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�น ใหเ้ลอืก "ใช"่ ในสว่นของ และเลอืก "ใช"่ ในสว่นของ  
ใหค้ลกิปุ่ ม [Setting Change] เมื�อเสร็จสิ�นการตั �งคา่ใหค้ลกิปุ่ ม [Setting Change] เมื�อเสร็จสิ�นการตั �งคา่  
คลกิปุ่ ม [OK] เพื�อเปิดโปรเจ็กต์คลกิปุ่ ม [OK] เพื�อเปิดโปรเจ็กต์

(2)(2)



3.13.1 การสรา้งโปรเจ็กตใ์หม่การสรา้งโปรเจ็กตใ์หม่

ดบัเบลิคลกิที� [Module Configuration] ในแผนผังโปรเจ็กต ์ดบัเบลิคลกิที� [Module Configuration] ในแผนผังโปรเจ็กต ์  
เมื�อหนา้ตา่งตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�น ใหค้ลกิปุ่ ม [OK]เมื�อหนา้ตา่งตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�น ใหค้ลกิปุ่ ม [OK]  

เมื�อหนา้จอ Module Configuration เปิดขึ�น ใหล้ากและวางโมดลูที�จะใช ้(โมดลูฐาน, โมดลูแหลง่จา่ยไฟ และโมดลูโมชั�น) จากหนา้ตา่งเมื�อหนา้จอ Module Configuration เปิดขึ�น ใหล้ากและวางโมดลูที�จะใช ้(โมดลูฐาน, โมดลูแหลง่จา่ยไฟ และโมดลูโมชั�น) จากหนา้ตา่ง
[Element Selection] ที�แสดงขึ�นทางขวามอื และสรา้งแผนภาพการกําหนดคา่โมดลูตามที�แสดงในขอ้ 2.2[Element Selection] ที�แสดงขึ�นทางขวามอื และสรา้งแผนภาพการกําหนดคา่โมดลูตามที�แสดงในขอ้ 2.2  

หลงัจากสรา้งแผนภาพการกําหนดคา่โมดลูแลว้ ใหค้ลกิขวาที�หนา้จอ และเลอืก [Parameter] → [Fix]หลงัจากสรา้งแผนภาพการกําหนดคา่โมดลูแลว้ ใหค้ลกิขวาที�หนา้จอ และเลอืก [Parameter] → [Fix]  
เมื�อขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�น ใหค้ลกิปุ่ ม [Yes]เมื�อขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�น ใหค้ลกิปุ่ ม [Yes]  

    
เมื�อหนา้ตา่งตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�น ใหต้รวจสอบวา่ความคดิเห็นตวัอยา่งถกูตั �งเป็น [Use]เมื�อหนา้ตา่งตอ่ไปนี�ปรากฏขึ�น ใหต้รวจสอบวา่ความคดิเห็นตวัอยา่งถกูตั �งเป็น [Use]  
เมื�อตั �งคา่ [Not use] ใหค้ลกิปุ่ ม [Setting Change] และเปลี�ยนการตั �งคา่บนหนา้ตา่งแสดงผลเมื�อตั �งคา่ [Not use] ใหค้ลกิปุ่ ม [Setting Change] และเปลี�ยนการตั �งคา่บนหนา้ตา่งแสดงผล  

(3)(3)



คลกิปุ่ ม [OK] เพื�อเสร็จสิ�นการตั �งคา่คลกิปุ่ ม [OK] เพื�อเสร็จสิ�นการตั �งคา่  



3.23.2 การต ั�งคา่ PLC CPUการต ั�งคา่ PLC CPU

ดบัเบลิคลกิที� [Parameter] → [R04CPU] → [CPU Parameter] ในแผนผังโปรเจ็กต์ดบัเบลิคลกิที� [Parameter] → [R04CPU] → [CPU Parameter] ในแผนผังโปรเจ็กต ์ 
คลกิ [Link Direct Device Setting] ในรายการการตั �งคา่คลกิ [Link Direct Device Setting] ในรายการการตั �งคา่  
ใชร้ายการตวัเลอืก แลว้ตรวจสอบวา่ Link Direct Device Setting ถกูตั �งเป็น ใชร้ายการตวัเลอืก แลว้ตรวจสอบวา่ Link Direct Device Setting ถกูตั �งเป็น [Extended Mode (iQ-R Series Mode)][Extended Mode (iQ-R Series Mode)]  
หากตั �งคา่ [Q Series Compatible Mode] ไวอ้ยู ่ใหเ้ปลี�ยนเป็น [Extended Mode (iQ-R Series Mode)]หากตั �งคา่ [Q Series Compatible Mode] ไวอ้ยู ่ใหเ้ปลี�ยนเป็น [Extended Mode (iQ-R Series Mode)]  
หลงัตั �งคา่เสร็จสิ�นแลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม [Apply] ที�ดา้นขวาลา่งหลงัตั �งคา่เสร็จสิ�นแลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม [Apply] ที�ดา้นขวาลา่ง



3.33.3 การต ั�งคา่โมดลูโมช ั�นการต ั�งคา่โมดลูโมช ั�น

3.3.13.3.1 พารามเิตอรข์องโมดลู (โมช ั�น)พารามเิตอรข์องโมดลู (โมช ั�น)

ดบัเบลิคลกิที� ดบัเบลิคลกิที� [Parameter] → [Module Information] → [0000:RD78G4] → [Module Parameter (Motion)] ในแผนผังโปรเจ็กต์[Parameter] → [Module Information] → [0000:RD78G4] → [Module Parameter (Motion)] ในแผนผังโปรเจ็กต ์ 
ในการตั �งคา่การใชง้านโมดลู จะสามารถเลอืกปลายทางการจัดเกบ็พารามเิตอรข์ยายโมดลูจากหน่วยความจําภายใน หรอืการด์ SD (ดทูี� 3.3.3ในการตั �งคา่การใชง้านโมดลู จะสามารถเลอืกปลายทางการจัดเกบ็พารามเิตอรข์ยายโมดลูจากหน่วยความจําภายใน หรอืการด์ SD (ดทูี� 3.3.3
และ 3.4)และ 3.4)  
ในการตั �งคา่รเีฟรช ใหต้ั �งคา่เวลาเพื�อรเีฟรชอปุกรณ์ในการตั �งคา่รเีฟรช ใหต้ั �งคา่เวลาเพื�อรเีฟรชอปุกรณ ์ 
ในหลกัสตูรนี� ใหเ้กบ็การตั �งคา่เริ�มตน้ไวท้ั �งคู่ในหลกัสตูรนี� ใหเ้กบ็การตั �งคา่เริ�มตน้ไวท้ั �งคู่



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

ดบัเบลิคลกิที� [Parameter] → [Module Information] → [0000:RD78G4] → [Module Parameter (Network)] ในแผนผังโปรเจ็กต์ดบัเบลิคลกิที� [Parameter] → [Module Information] → [0000:RD78G4] → [Module Parameter (Network)] ในแผนผังโปรเจ็กต ์ 
ในสว่นนี� ใหกํ้าหนดการตั �งคา่สําหรับอปุกรณท์ี�จะเชื�อมตอ่กบัเน็ตเวริก์ และการรเีฟรชลงิก์ในสว่นนี� ใหกํ้าหนดการตั �งคา่สําหรับอปุกรณท์ี�จะเชื�อมตอ่กบัเน็ตเวริก์ และการรเีฟรชลงิก์

การตั �งคา่การกําหนดคา่เน็ตเวริก์การตั �งคา่การกําหนดคา่เน็ตเวริก์  
เลอืก [Basic Settings] ในรายการการตั �งคา่ แลว้ดบัเบลิคลกิที� <Detailed Setting> ในการตั �งคา่การกําหนดคา่เน็ตเวริก์เลอืก [Basic Settings] ในรายการการตั �งคา่ แลว้ดบัเบลิคลกิที� <Detailed Setting> ในการตั �งคา่การกําหนดคา่เน็ตเวริก์

(1)(1)



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(2) การเพิ�มโมดลู(2) การเพิ�มโมดลู

หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก หาก NZ2GN2S1-32D หรอื MR-J5-G ไมแ่สดงขึ�นในรายการโมดลูที�ดา้นขวาของหนา้จอ ใหด้าวนโ์หลดขอ้มลูโปรไฟล ์(ไฟล ์CSP+) จาก ที�นี�ท ี�น ี�
แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3แลว้ลงทะเบยีนใน GX Works3

**



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)(3) การตั �งคา่ควบคมุสถานทีางไกล (ตอ่)
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การสง่ PDOการสง่ PDO  
PDO ยอ่มาจาก Process Data Object ซึ�งเป็นหนึ�งในโปรไฟลก์ารสื�อสารของออบเจ็กต ์CANopenPDO ยอ่มาจาก Process Data Object ซึ�งเป็นหนึ�งในโปรไฟลก์ารสื�อสารของออบเจ็กต ์CANopen  
การสื�อสาร PDO เทยีบเทา่กบัการสื�อสารวงจร CC-Link ที�มอียู่การสื�อสาร PDO เทยีบเทา่กบัการสื�อสารวงจร CC-Link ที�มอียู ่ 
ซึ�งจะทําใหส้ามารถใชง้าน OD (Object Dictionary) ไดโ้ดยตรงซึ�งจะทําใหส้ามารถใชง้าน OD (Object Dictionary) ไดโ้ดยตรง  

การสง่ PDO หมายถงึ การสง่ (ที�เกี�ยวกบั) ขอ้มลูที�จะแลกเปลี�ยนระหวา่งตวัควบคมุและ Slave ในการสื�อสารวงจร (PDO) ลว่งหนา้การสง่ PDO หมายถงึ การสง่ (ที�เกี�ยวกบั) ขอ้มลูที�จะแลกเปลี�ยนระหวา่งตวัควบคมุและ Slave ในการสื�อสารวงจร (PDO) ลว่งหนา้  

เมื�อเพิ�มสถานชีอ่งผา่นหรอืเปลี�ยนแปลงหมายเลข IP แอดเดรส ใหทํ้าการสง่ PDO อกีครั �งเมื�อเพิ�มสถานชีอ่งผา่นหรอืเปลี�ยนแปลงหมายเลข IP แอดเดรส ใหทํ้าการสง่ PDO อกีครั �ง  

อนิพตุดจิทิลัถกูเพิ�มในการสง่ PDO แลว้ สิ�งนี�กําหนดสถานะสญัญาณอนิพตุของแอมพลฟิายเออรเ์ซอรโ์วที�จะสง่ไปยงัโมดลูโมชั�น โดยการอนิพตุดจิทิลัถกูเพิ�มในการสง่ PDO แลว้ สิ�งนี�กําหนดสถานะสญัญาณอนิพตุของแอมพลฟิายเออรเ์ซอรโ์วที�จะสง่ไปยงัโมดลูโมชั�น โดยการ
สื�อสารแบบวนลปูซํ�าแบบตอ่เนื�องสื�อสารแบบวนลปูซํ�าแบบตอ่เนื�อง

(4)(4)



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

(หมายเหต)ุ เมื�อตั �งคา่ป้ายกํากบัโมดลูเป็น [Not use] ฟิลดก์ารตั �งคา่เป้าหมายการรเีฟรชจะวา่งเปลา่ตั �งแตเ่ริ�มตน้(หมายเหต)ุ เมื�อตั �งคา่ป้ายกํากบัโมดลูเป็น [Not use] ฟิลดก์ารตั �งคา่เป้าหมายการรเีฟรชจะวา่งเปลา่ตั �งแตเ่ริ�มตน้

การตั �งคา่รเีฟรชการตั �งคา่รเีฟรช  
ดบัเบลิคลกิที� [Refresh Settings] → <Detailed Setting>ดบัเบลิคลกิที� [Refresh Settings] → <Detailed Setting>  
ฟิลดก์ารตั �งคา่ทั �งหมดตอ้งวา่งเปลา่ฟิลดก์ารตั �งคา่ทั �งหมดตอ้งวา่งเปลา่

(5)(5)



3.3.23.3.2 พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)พารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์)

การยนืยนัพารามเิตอรข์องโมดลูการยนืยนัพารามเิตอรข์องโมดลู  
เมื�อหนา้จอกลบัสูห่นา้จอหลกัของ GX Works3 ใหย้นืยนัพารามเิตอรท์ี�ตั �งไว ้เมื�อหนา้จอกลบัสูห่นา้จอหลกัของ GX Works3 ใหย้นืยนัพารามเิตอรท์ี�ตั �งไว ้ 
คลกิปุ่ ม [Apply] ที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอคลกิปุ่ ม [Apply] ที�ดา้นขวาลา่งของหนา้จอ

(6)(6)



3.3.33.3.3 พารามเิตอรส์าํหรบัการตอ่ขยายโมดลูพารามเิตอรส์าํหรบัการตอ่ขยายโมดลู

ดบัเบลิคลกิที� [Parameter] → [Module Information] → [0000:RD78G4] → [Module Extended Parameter] ในแผนผังโปรเจ็กต์ดบัเบลิคลกิที� [Parameter] → [Module Information] → [0000:RD78G4] → [Module Extended Parameter] ในแผนผังโปรเจ็กต ์ 
หนา้จอ Motion Control Setting Function จะปรากฏขึ�นหนา้จอ Motion Control Setting Function จะปรากฏขึ�น  
ตั �งคา่โปรแกรมโมดลูโมชั�นบนหนา้จอนี�ตั �งคา่โปรแกรมโมดลูโมชั�นบนหนา้จอนี�  
สําหรับโปรแกรมจรงิ โปรดอา้งองิบทที� 4สําหรับโปรแกรมจรงิ โปรดอา้งองิบทที� 4

เมื�อการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�ไมเ่ริ�มการทํางาน และขอ้ความตอ่ไปนี�แสดงขึ�น การตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�จะไมถ่กูตดิตั �งในคอมพวิเตอร์เมื�อการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�ไมเ่ริ�มการทํางาน และขอ้ความตอ่ไปนี�แสดงขึ�น การตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�จะไมถ่กูตดิตั �งในคอมพวิเตอร์
สว่นตวัที�ใช(้*)สว่นตวัที�ใช(้*)

โปรดตดิตั �งฟังกช์นัการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที� (Motion Control Setting Function)โปรดตดิตั �งฟังกช์นัการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที� (Motion Control Setting Function)

(*) หมายถงึคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลที�ทํางานดว้ย Windows(*) หมายถงึคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลที�ทํางานดว้ย Windows®®



3.43.4 ฟงักช์นัการต ั�งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�ฟงักช์นัการต ั�งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�

สว่นนี�จะอธบิายรายการการตั �งคา่ที�จําเป็นสําหรับฟังกช์นัการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�สว่นนี�จะอธบิายรายการการตั �งคา่ที�จําเป็นสําหรับฟังกช์นัการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�



3.4.13.4.1 การลงทะเบยีนแกนการลงทะเบยีนแกน

การสรา้งแกนใหม่การสรา้งแกนใหม ่ 
คลกิขวาที� [Axis] ในแผนผังนําทาง แลว้เลอืก [Add New Data]คลกิขวาที� [Axis] ในแผนผังนําทาง แลว้เลอืก [Add New Data]  
หลงัจากหนา้ตา่ง New Data ปรากฏขึ�น ใหต้ั �งคา่รายการตามที�แสดงดา้นลา่งหลงัจากหนา้ตา่ง New Data ปรากฏขึ�น ใหต้ั �งคา่รายการตามที�แสดงดา้นลา่ง

(1)(1)



3.4.13.4.1 การลงทะเบยีนแกนการลงทะเบยีนแกน

การตั �งคา่การเปลี�ยนชดุขบัเคลื�อนการตั �งคา่การเปลี�ยนชดุขบัเคลื�อน
แท็บการตั �งคา่พารามเิตอรข์องแกนจะเปิดขึ�นแท็บการตั �งคา่พารามเิตอรข์องแกนจะเปิดขึ�น  
โดยหลกัแลว้ ใหต้ั �งคา่ชดุคําสั�ง เฟืองอเิล็กทรอนกิส ์และคา่ขดีจํากดัที�นี�โดยหลกัแลว้ ใหต้ั �งคา่ชดุคําสั�ง เฟืองอเิล็กทรอนกิส ์และคา่ขดีจํากดัที�นี�  
ในหลกัสตูรนี� ใหเ้ปลี�ยนรายการในกรอบสแีดงตามภาพดา้นลา่งในหลกัสตูรนี� ใหเ้ปลี�ยนรายการในกรอบสแีดงตามภาพดา้นลา่ง

(2)(2)



3.4.23.4.2 เน็ตเวริก์ I/Oเน็ตเวริก์ I/O

เมื�อใชโ้มดลู I/O ระยะไกล Slave label จะตอ้งสรา้งป้ายกํากบั Slave label จาก I/O ของระบบเครอืขา่ยเมื�อใชโ้มดลู I/O ระยะไกล Slave label จะตอ้งสรา้งป้ายกํากบั Slave label จาก I/O ของระบบเครอืขา่ย  

ดบัเบลิคลกิที� [Network I/O] ในแผนผังนําทางดบัเบลิคลกิที� [Network I/O] ในแผนผังนําทาง
หลงัจากแท็บเน็ตเวริก์ I/O เปิดขึ�น ใหค้ลกิเครื�องหมาย "+" บนดา้นซา้ยของแถวโมดลูอนิพตุทางไกล และ MR-J5-Gหลงัจากแท็บเน็ตเวริก์ I/O เปิดขึ�น ใหค้ลกิเครื�องหมาย "+" บนดา้นซา้ยของแถวโมดลูอนิพตุทางไกล และ MR-J5-G
เลอืกขอ้มลูสําหรับการกําหนดป้าย เลอืกรายการตอ่ไปนี�ในหลกัสตูรนี�เลอืกขอ้มลูสําหรับการกําหนดป้าย เลอืกรายการตอ่ไปนี�ในหลกัสตูรนี�
・RX0 ถงึ RX4 และ RX1F ของ NZ2GN2S1-32D・RX0 ถงึ RX4 และ RX1F ของ NZ2GN2S1-32D
・RWr15 ของ MR-J5-G・RWr15 ของ MR-J5-G
คลกิ [Create Label] เพื�อสรา้งป้ายกํากบั Slave label ของขอ้มลูที�เลอืกคลกิ [Create Label] เพื�อสรา้งป้ายกํากบั Slave label ของขอ้มลูที�เลอืก

1)1)
2)2)
3)3)

4)4)



3.4.23.4.2 เน็ตเวริก์ I/Oเน็ตเวริก์ I/O

ป้ายกํากบั Slave label ที�สรา้งขึ�นจะถกูลงทะเบยีนใน [Label] → [Global Label] → [NW+Global1] ในแผนผังนําทางป้ายกํากบั Slave label ที�สรา้งขึ�นจะถกูลงทะเบยีนใน [Label] → [Global Label] → [NW+Global1] ในแผนผังนําทาง



3.4.33.4.3 การต ั�งคา่สญัญาณจาํกดัการต ั�งคา่สญัญาณจาํกดั

หลงัจากป้ายกํากบั Slave label ถกูสรา้งขึ�น ใหด้บัเบลิคลกิ "Axis0001" ในแผนผังนําทางเพื�อแสดงแท็บการตั �งคา่พารามเิตอรข์องแกนอกีครั �งหลงัจากป้ายกํากบั Slave label ถกูสรา้งขึ�น ใหด้บัเบลิคลกิ "Axis0001" ในแผนผังนําทางเพื�อแสดงแท็บการตั �งคา่พารามเิตอรข์องแกนอกีครั �ง  
ตั �งคา่ลมิติตํ�าสดุ และลมิติสงูสดุ ตามที�แสดงในภาพดา้นลา่งตั �งคา่ลมิติตํ�าสดุ และลมิติสงูสดุ ตามที�แสดงในภาพดา้นลา่ง  
ในชอ่งเป้าหมาย ไอคอนสําหรับแสดงหนา้ตา่งอนิพตุเสรมิจะปรากฏขึ�นในชอ่งเป้าหมาย ไอคอนสําหรับแสดงหนา้ตา่งอนิพตุเสรมิจะปรากฏขึ�น



3.53.5 บทสรปุของบทนี�บทสรปุของบทนี�

ในบทนี�คณุไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบั:ในบทนี�คณุไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบั:

การสรา้งโปรเจ็กตใ์หม่การสรา้งโปรเจ็กตใ์หม่

การตั �งคา่ PLC CPUการตั �งคา่ PLC CPU

การตั �งคา่โมดลูโมชั�นการตั �งคา่โมดลูโมชั�น

ฟังกช์นัการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�ฟังกช์นัการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�  

ประเด็นสําคญัประเด็นสําคญั

การสรา้งโปรเจ็กตใ์หม่การสรา้งโปรเจ็กตใ์หม่ สรา้งโปรเจ็กต ์GX Works3 และสรา้งแผนภาพการกําหนดคา่โมดลูสรา้งโปรเจ็กต ์GX Works3 และสรา้งแผนภาพการกําหนดคา่โมดลู  

การตั �งคา่ PLC CPUการตั �งคา่ PLC CPU เปลี�ยน Link Direct Device Setting เป็นโหมดขยาย (โหมด iQ-R ซรีสี)์เปลี�ยน Link Direct Device Setting เป็นโหมดขยาย (โหมด iQ-R ซรีสี)์

การตั �งคา่โมดลูโมชั�นการตั �งคา่โมดลูโมชั�น ในหนา้จอพารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์) ใหต้ั �งคา่การกําหนดคา่เน็ตเวริก์ และพารามเิตอรข์องสถานทีางไกลในหนา้จอพารามเิตอรข์องโมดลู (เน็ตเวริก์) ใหต้ั �งคา่การกําหนดคา่เน็ตเวริก์ และพารามเิตอรข์องสถานทีางไกล

ในการตั �งคา่การกําหนดคา่เน็ตเวริก์ และสถานทีางไกล ใหต้ั �งคา่หมายเลข IP แอดเดรส และทําการสง่ PDOในการตั �งคา่การกําหนดคา่เน็ตเวริก์ และสถานทีางไกล ใหต้ั �งคา่หมายเลข IP แอดเดรส และทําการสง่ PDO

ลบการตั �งคา่การรเีฟรชลงิกท์ั �งหมดลบการตั �งคา่การรเีฟรชลงิกท์ั �งหมด  

ฟังกช์นัการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�ฟังกช์นัการตั �งคา่ควบคมุการเคลื�อนที� ในหนา้จอ Motion Control Setting Function ใหล้งทะเบยีนแกนในหนา้จอ Motion Control Setting Function ใหล้งทะเบยีนแกน

ป้ายกํากบั Slave label จะถกูสรา้งขึ�นจากเน็ตเวริก์ I/Oป้ายกํากบั Slave label จะถกูสรา้งขึ�นจากเน็ตเวริก์ I/O



บทที� 4บทที� 4 โปรแกรมตวัอยา่งและการตรวจสอบการทาํงานโปรแกรมตวัอยา่งและการตรวจสอบการทาํงาน

บทนี�จะอธบิายโปรแกรมตวัอยา่งและวธิกีารใช ้Motion Control FBบทนี�จะอธบิายโปรแกรมตวัอยา่งและวธิกีารใช ้Motion Control FB  
เปิดไฟลโ์ปรแกรมตวัอยา่งที�ดาวนโ์หลดไวใ้นบทที� 3เปิดไฟลโ์ปรแกรมตวัอยา่งที�ดาวนโ์หลดไวใ้นบทที� 3

4.14.1 โปรแกรม PLC CPUโปรแกรม PLC CPU

ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Scan] → [MAIN] → [ProgPou] → [Program Body] ในแผนผังโปรเจ็กตเ์พื�อเปิดโปรแกรมดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Scan] → [MAIN] → [ProgPou] → [Program Body] ในแผนผังโปรเจ็กตเ์พื�อเปิดโปรแกรม  
กอ่นใชโ้มดลูโมชั�น RD78G ใหเ้ปิด [Y0: PLC READY] ในโปรแกรม PLC CPU ไวเ้สมอกอ่นใชโ้มดลูโมชั�น RD78G ใหเ้ปิด [Y0: PLC READY] ในโปรแกรม PLC CPU ไวเ้สมอ  
โปรแกรมตวัอยา่งจะใช ้Ladderโปรแกรมตวัอยา่งจะใช ้Ladder



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม

4.2.14.2.1 วธิกีารใช ้Motion Control FBวธิกีารใช ้Motion Control FB



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น
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4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม

4.2.14.2.1 วธิกีารใช ้Motion Control FBวธิกีารใช ้Motion Control FB



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม

4.2.14.2.1 วธิกีารใช ้Motion Control FBวธิกีารใช ้Motion Control FB



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม

4.2.14.2.1 วธิกีารใช ้Motion Control FBวธิกีารใช ้Motion Control FB



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม

4.2.14.2.1 วธิกีารใช ้Motion Control FBวธิกีารใช ้Motion Control FB



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม

4.2.14.2.1 วธิกีารใช ้Motion Control FBวธิกีารใช ้Motion Control FB



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม

4.2.14.2.1 วธิกีารใช ้Motion Control FBวธิกีารใช ้Motion Control FB



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม

4.2.14.2.1 วธิกีารใช ้Motion Control FBวธิกีารใช ้Motion Control FB



4.24.2 โปรแกรมโมดลูโมช ั�นโปรแกรมโมดลูโมช ั�น

ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]ดบัเบลิคลกิพารามเิตอรข์ยายโมดลูเพื�อแสดงหนา้จอ [Motion Control Setting Function]  
ดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Functionดบัเบลิคลกิที� [Program] → [Normal] → [MAIN] → [ProgramBody] ในแผนผังโปรเจ็กตบ์นหนา้จอ Motion Control Setting Function
เพื�อเปิดโปรแกรมเพื�อเปิดโปรแกรม
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4.2.24.2.2 การต ั�งคา่เร ิ�มตน้ servo-onการต ั�งคา่เร ิ�มตน้ servo-on

ชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: ServoON_JOGชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: ServoON_JOG  

ตั �งคา่เริ�มตน้และเซอรโ์วออน (servo on) ของป้ายกํากบัสว่นกลาง ในโปรแกรมนี�ตั �งคา่เริ�มตน้และเซอรโ์วออน (servo on) ของป้ายกํากบัสว่นกลาง ในโปรแกรมนี�  
ใช ้MC_Power ใน Motion Control FBสําหรับ servo-onใช ้MC_Power ใน Motion Control FBสําหรับ servo-on  
การเชื�อมตอ่อนิพตุ X0 ของโมดลูระยะไกล เขา้กบัวงจรอนิพตุของ ServoON ใน FB จะเป็นการเสร็จสิ�นการตั �งคา่โปรแกรมซึ�งเซอรโ์วจะเปิดขึ�นการเชื�อมตอ่อนิพตุ X0 ของโมดลูระยะไกล เขา้กบัวงจรอนิพตุของ ServoON ใน FB จะเป็นการเสร็จสิ�นการตั �งคา่โปรแกรมซึ�งเซอรโ์วจะเปิดขึ�น
โดยการเปิดอนิพตุ X0=ONโดยการเปิดอนิพตุ X0=ON

<ขอ้มลูจําเพาะของ MC_Power (สิ�งที�ดงึออกมา)><ขอ้มลูจําเพาะของ MC_Power (สิ�งที�ดงึออกมา)>

ชื�อตวัแปร I/Oชื�อตวัแปร I/O ชื�อตวัแปรชื�อตวัแปร ประเภทของประเภทของ
ขอ้มลูขอ้มลู

คําอธบิายคําอธบิาย

อนิพตุอนิพตุ
เปิดใชง้านเปิดใชง้าน EnableEnable BOOLBOOL ในขณะที�อนิพตุเปิดใชง้านเป็น TRUE การควบคมุแกนจะถกูเปิดใช ้ในขณะที�อนิพตุเปิดใชง้านเป็น TRUE การควบคมุแกนจะถกูเปิดใช ้

การรอ้งขอ Servo-การรอ้งขอ Servo-
onon

ServoONServoON BOOLBOOL ระบสุญัญาณสําหรับการรอ้งขอ servo-onระบสุญัญาณสําหรับการรอ้งขอ servo-on

เอาตพ์ตุเอาตพ์ตุ

พรอ้มใชง้านพรอ้มใชง้าน StatusStatus BOOLBOOL แสดงถงึสถานะพรอ้มใชง้านแสดงถงึสถานะพรอ้มใชง้าน

สถานะพรอ้มใช ้สถานะพรอ้มใช ้
งาน-เปิดงาน-เปิด

ReadyStatusReadyStatus BOOLBOOL แสดงถงึสถานะพรอ้มใชง้าน-เปิด/ปิดแสดงถงึสถานะพรอ้มใชง้าน-เปิด/ปิด

กําลงัดําเนนิการกําลงัดําเนนิการ BusyBusy BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการเปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการ

ขอ้ผดิพลาดขอ้ผดิพลาด ErrorError BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FBเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FB

รหสัขอ้ผดิพลาดรหสัขอ้ผดิพลาด ErrorIDErrorID WORDWORD  
(UINT)(UINT)

เลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนืเลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนื

เคล็ดลบัเคล็ดลบั  
หากดาวนโ์หลดคูม่อืของโมดลูโมชั�นในโปรแกรมดคููม่อือเิล็กทรอนกิสแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม F1 โดยใหเ้คอรเ์ซอรข์อ้ความชี�บนชื�อ FB จะสามารถเรยีกดูหากดาวนโ์หลดคูม่อืของโมดลูโมชั�นในโปรแกรมดคููม่อือเิล็กทรอนกิสแ์ลว้ ใหก้ดปุ่ ม F1 โดยใหเ้คอรเ์ซอรข์อ้ความชี�บนชื�อ FB จะสามารถเรยีกดู
หนา้ในคูม่อืซึ�งแสดงขอ้มลูจําเพาะ FB ได ้หนา้ในคูม่อืซึ�งแสดงขอ้มลูจําเพาะ FB ได ้

MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Application)MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Application)
2.4 Servo ON/OFF2.4 Servo ON/OFF

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)
3.1 Management FBs3.1 Management FBs  
  MC_Power  MC_Power



4.2.34.2.3 การใชค้าํส ั�ง JOGการใชค้าํส ั�ง JOG

ชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: ServoON_JOGชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: ServoON_JOG  

ใช ้MCv_Jog ใน Motion Control FBใช ้MCv_Jog ใน Motion Control FB  
เพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ MCv_Jog ในระหวา่งการกลบัสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ จงึมกีารใชบ้ติที�เรยีกวา่ bJogEnable สําหรับเป็นเงื�อนไขเพื�อการเพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ MCv_Jog ในระหวา่งการกลบัสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ จงึมกีารใชบ้ติที�เรยีกวา่ bJogEnable สําหรับเป็นเงื�อนไขเพื�อการ
ควบคมุการทํางานแบบอนิเตอรล์อ๊คควบคมุการทํางานแบบอนิเตอรล์อ๊ค

<ขอ้มลูจําเพาะของ MCv_Jog (สิ�งที�ดงึออกมา)><ขอ้มลูจําเพาะของ MCv_Jog (สิ�งที�ดงึออกมา)>

ชื�อตวัแปร I/Oชื�อตวัแปร I/O ชื�อตวัแปรชื�อตวัแปร ประเภทของประเภทของ
ขอ้มลูขอ้มลู คําอธบิายคําอธบิาย

อนิพตุอนิพตุ

คําสั�ง JOG การคําสั�ง JOG การ
หมนุไปขา้งหนา้หมนุไปขา้งหนา้ JogForwardJogForward BOOLBOOL เมื�อตั �งคา่เป็น TRUE JOG การหมนุไปขา้งหนา้จะถกูดําเนนิการเมื�อตั �งคา่เป็น TRUE JOG การหมนุไปขา้งหนา้จะถกูดําเนนิการ

คําสั�ง JOG การคําสั�ง JOG การ
หมนุถอยหลงัหมนุถอยหลงั JogBackWardJogBackWard BOOLBOOL เมื�อตั �งคา่เป็น TRUE JOG การหมนุถอยหลงัจะถกูดําเนนิการเมื�อตั �งคา่เป็น TRUE JOG การหมนุถอยหลงัจะถกูดําเนนิการ

ความเร็วเป้าหมายความเร็วเป้าหมาย VelocityVelocity LREALLREAL ตั �งคา่คําสั �งเพื�อกําหนดความเร็วตั �งคา่คําสั �งเพื�อกําหนดความเร็ว

การเพิ�มความเร็วการเพิ�มความเร็ว AccelerationAcceleration LREALLREAL ตั �งคา่การเพิ�มความเร็วตั �งคา่การเพิ�มความเร็ว

การลดความเร็วการลดความเร็ว DecelerationDeceleration LREALLREAL ตั �งคา่การลดความเร็วตั �งคา่การลดความเร็ว

การเรง่การเรง่ JerkJerk LREALLREAL ตั �งคา่การเรง่ตั �งคา่การเรง่

ตวัเลอืกตวัเลอืก OptionsOptions DWORD(HEX)DWORD(HEX)
(Note)(Note)

ตั �งคา่ตวัเลอืกฟังกช์นัดว้ยขอ้มลูจําเพาะบติตั �งคา่ตวัเลอืกฟังกช์นัดว้ยขอ้มลูจําเพาะบติ  
(→โปรดดทูี�หนา้ถดัไป)(→โปรดดทูี�หนา้ถดัไป)

เอาตพ์ตุเอาตพ์ตุ

การเสร็จสิ�นการการเสร็จสิ�นการ
ดําเนนิการดําเนนิการ DoneDone BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เฉพาะการสแกนหนึ�งครั �งเมื�อคําสั�ง JOG ถกูเปลี�ยนเป็น TRUE เฉพาะการสแกนหนึ�งครั �งเมื�อคําสั�ง JOG ถกู

ปิด และการดําเนนิงานลดความเร็วลงจนกระทั�งหยดุลงปิด และการดําเนนิงานลดความเร็วลงจนกระทั�งหยดุลง

กําลงัดําเนนิการกําลงัดําเนนิการ BusyBusy BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการเปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการ

การควบคมุการควบคมุ ActiveActive BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อ FB กําลงัควบคมุแกนเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อ FB กําลงัควบคมุแกน

การยกเลกิการการยกเลกิการ
ดําเนนิการดําเนนิการ CommandAbortedCommandAborted BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อการดําเนนิการถกูยกเลกิเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อการดําเนนิการถกูยกเลกิ

ขอ้ผดิพลาดขอ้ผดิพลาด ErrorError BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FBเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FB

รหสัขอ้ผดิพลาดรหสัขอ้ผดิพลาด ErrorIDErrorID WORDWORD  
(UINT)(UINT) เลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนืเลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนื

(หมายเหต)ุ เลขฐานสบิหกจะถกูเขยีนในรปูแบบของ (หมายเหต)ุ เลขฐานสบิหกจะถกูเขยีนในรปูแบบของ "H□" หรอื "16#□""H□" หรอื "16#□"
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4.2.34.2.3 การใชค้าํส ั�ง JOGการใชค้าํส ั�ง JOG

ตอ่ไปนี�จะแสดงคา่การตั �งคา่และคําอธบิายตวัเลอืกสําหรับ MCv_Jogตอ่ไปนี�จะแสดงคา่การตั �งคา่และคําอธบิายตวัเลอืกสําหรับ MCv_Jog

คา่การตั �งคา่คา่การตั �งคา่ การตั �งคา่วธิกีารเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วการตั �งคา่วธิกีารเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็ว

0h0h mcAccDec · · · วธิกีารกําหนดการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็ว (วธิกีารเพิ�มความเร็วmcAccDec · · · วธิกีารกําหนดการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็ว (วธิกีารเพิ�มความเร็ว
แบบเรง่/การลดความเร็ว)แบบเรง่/การลดความเร็ว)

1h1h mcFixedTime · · · วธิกีารตั �งเวลาเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบคงที� (วธิกีารmcFixedTime · · · วธิกีารตั �งเวลาเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบคงที� (วธิกีาร
กําหนดการตั �งเวลาเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบคงที�)กําหนดการตั �งเวลาเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบคงที�)

เมื�อกําหนด 0h: mcAccDec วธิกีารเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วจะถกูตั �งคา่เป็นวธิกีารเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วเมื�อกําหนด 0h: mcAccDec วธิกีารเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วจะถกูตั �งคา่เป็นวธิกีารเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็ว  
จากนั�น ใหต้ั �งคา่การเพิ�มความเร็วและการลดความเร็วในหน่วยของ [U/sจากนั�น ใหต้ั �งคา่การเพิ�มความเร็วและการลดความเร็วในหน่วยของ [U/s22] และการเรง่ในหน่วยของ [U/s] และการเรง่ในหน่วยของ [U/s33]]  
สําหรับรายละเอยีดการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็ว (U: หน่วยคําสั�งแกน) โปรดดทูี�หนา้ถดัไปสําหรับรายละเอยีดการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็ว (U: หน่วยคําสั�งแกน) โปรดดทูี�หนา้ถดัไป

เมื�อกําหนด 1h: mcFixedTime วธิกีารเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วจะถกูตั �งคา่เป็นวธิกีารตั �งเวลาเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วคงที�เมื�อกําหนด 1h: mcFixedTime วธิกีารเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วจะถกูตั �งคา่เป็นวธิกีารตั �งเวลาเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วคงที�  
จากนั�น ใหต้ั �งคา่การเพิ�มความเร็วในหน่วยของ [s]จากนั�น ใหต้ั �งคา่การเพิ�มความเร็วในหน่วยของ [s]  
การลดความเร็วและความเรง่จะไมถ่กูใช ้การลดความเร็วและความเรง่จะไมถ่กูใช ้
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4.2.34.2.3 การใชค้าํส ั�ง JOGการใชค้าํส ั�ง JOG

รปูตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วในระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วรปูตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วในระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็ว  
ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่
เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่

ภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และ
การเรง่เปลี�ยนแปลงการเรง่เปลี�ยนแปลง  
ยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหมูยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหม ู 
นอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ยนอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ย

คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]
เสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็วเสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็ว
[μm/s[μm/s22]]

แกนแนวตั �งดา้นซา้ยแกนแนวตั �งดา้นซา้ย

คําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/sคําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/s22] = 1200 [mm/min/s]] = 1200 [mm/min/s] เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s]เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s] แกนแนวตั �งดา้นขวาแกนแนวตั �งดา้นขวา

J = 20000 [µm/sJ = 20000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
เปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบ
สี�เหลี�ยมคางหมูสี�เหลี�ยมคางหมู
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เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่

ภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และ
การเรง่เปลี�ยนแปลงการเรง่เปลี�ยนแปลง  
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นอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ยนอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ย

คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]
เสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็วเสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็ว
[μm/s[μm/s22]]

แกนแนวตั �งดา้นซา้ยแกนแนวตั �งดา้นซา้ย

คําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/sคําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/s22] = 1200 [mm/min/s]] = 1200 [mm/min/s] เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s]เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s] แกนแนวตั �งดา้นขวาแกนแนวตั �งดา้นขวา

J = 20000 [µm/sJ = 20000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
เปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบ
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ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่
เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่

ภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และ
การเรง่เปลี�ยนแปลงการเรง่เปลี�ยนแปลง  
ยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหมูยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหม ู 
นอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ยนอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ย

คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]
เสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็วเสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็ว
[μm/s[μm/s22]]

แกนแนวตั �งดา้นซา้ยแกนแนวตั �งดา้นซา้ย

คําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/sคําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/s22] = 1200 [mm/min/s]] = 1200 [mm/min/s] เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s]เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s] แกนแนวตั �งดา้นขวาแกนแนวตั �งดา้นขวา

J = 20000 [µm/sJ = 20000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
เปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบ
สี�เหลี�ยมคางหมูสี�เหลี�ยมคางหมู
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อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
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เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่
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เสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็วเสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็ว
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J = 20000 [µm/sJ = 20000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
เปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบ
สี�เหลี�ยมคางหมูสี�เหลี�ยมคางหมู
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เสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็วเสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็ว
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J = 20000 [µm/sJ = 20000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
เปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบ
สี�เหลี�ยมคางหมูสี�เหลี�ยมคางหมู



4.2.34.2.3 การใชค้าํส ั�ง JOGการใชค้าํส ั�ง JOG

รปูตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วในระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วรปูตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วในระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็ว  
ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่
เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่

ภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และ
การเรง่เปลี�ยนแปลงการเรง่เปลี�ยนแปลง  
ยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหมูยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหม ู 
นอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ยนอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ย

คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]
เสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็วเสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็ว
[μm/s[μm/s22]]

แกนแนวตั �งดา้นซา้ยแกนแนวตั �งดา้นซา้ย

คําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/sคําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/s22] = 1200 [mm/min/s]] = 1200 [mm/min/s] เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s]เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s] แกนแนวตั �งดา้นขวาแกนแนวตั �งดา้นขวา

J = 20000 [µm/sJ = 20000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
เปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบ
สี�เหลี�ยมคางหมูสี�เหลี�ยมคางหมู



4.2.34.2.3 การใชค้าํส ั�ง JOGการใชค้าํส ั�ง JOG

รปูตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วในระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วรปูตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วในระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็ว  
ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่
เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่

ภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และ
การเรง่เปลี�ยนแปลงการเรง่เปลี�ยนแปลง  
ยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหมูยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหม ู 
นอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ยนอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ย

คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]
เสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็วเสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็ว
[μm/s[μm/s22]]

แกนแนวตั �งดา้นซา้ยแกนแนวตั �งดา้นซา้ย

คําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/sคําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/s22] = 1200 [mm/min/s]] = 1200 [mm/min/s] เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s]เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s] แกนแนวตั �งดา้นขวาแกนแนวตั �งดา้นขวา

J = 20000 [µm/sJ = 20000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
เปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบ
สี�เหลี�ยมคางหมูสี�เหลี�ยมคางหมู



4.2.34.2.3 การใชค้าํส ั�ง JOGการใชค้าํส ั�ง JOG

รปูตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วในระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วรปูตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วในระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็ว  
ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่ระยะเวลารวมที�จะเพิ�มความเร็วถงึเป้าหมายและระยะเวลาลดความเร็วลงถงึ 0 จากการเพิ�มความเร็วเป้าหมายเมื�อสิ�นสดุการเพิ�มความเร็วเรยีกวา่
เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่เวลาการเรง่ (Jerk) อตัราสว่นของเวลาการเรง่ในเวลาการเพิ�มความเร็ว (ลดความเร็ว) เรยีกวา่อตัราสว่นการเรง่

ภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และภาพตอ่ไปนี�แสดงรปูคลื�นความเร็วและรปูคลื�นการเพิ�มความเร็ว ณ เวลาการเพิ�มความเร็ว เมื�อคําสั�งความเร็วและคําสั�งการเพิ�มความเร็วคงที� และ
การเรง่เปลี�ยนแปลงการเรง่เปลี�ยนแปลง  
ยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหมูยิ�งคา่การเรง่เพิ�มขึ�น อตัราสว่นการเรง่จะยิ�งลดลง และรปูแบบความเร็วจะเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบสี�เหลี�ยมคางหม ู 
นอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ยนอกจากนี� เวลาการเพิ�มความเร็วและลดความเร็วจะสั �นลงดว้ย

คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]คําสั�งความเร็ว: 20000 [µm/s] = 1200 [mm/min]
เสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็วเสน้สฟ้ีา: การเพิ�มความเร็ว
[μm/s[μm/s22]]

แกนแนวตั �งดา้นซา้ยแกนแนวตั �งดา้นซา้ย

คําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/sคําสั�งการเพิ�มความเร็ว: 20000 [μm/s22] = 1200 [mm/min/s]] = 1200 [mm/min/s] เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s]เสน้สสีม้: ความเร็ว [μm/s] แกนแนวตั �งดา้นขวาแกนแนวตั �งดา้นขวา

J = 20000 [µm/sJ = 20000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 100%อตัราการเรง่: 100%

J = 60000 [µm/sJ = 60000 [µm/s33]]  
อตัราการเรง่: 50%อตัราการเรง่: 50%

เมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/sเมื�อตั �งคา่ J = 0 [µm/s33] รปูแบบความเร็วจะ] รปูแบบความเร็วจะ
เปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบเปลี�ยนเป็นการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วแบบ
สี�เหลี�ยมคางหมูสี�เหลี�ยมคางหมู



4.2.44.2.4 การกลบัคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้การกลบัคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้

ชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: การกลบัคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: การกลบัคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้  

ใช ้MC_Home ใน Motion Control FBใช ้MC_Home ใน Motion Control FB  
เพื�อป้องกนั MC_Home ในขณะที�เซอรโ์วไมส่ามารถเริ�มทํางานได ้เชน่ เมื�อเซอรโ์วยงัไมอ่อน หรอืเมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดขึ�น หรอืระหวา่งการเพื�อป้องกนั MC_Home ในขณะที�เซอรโ์วไมส่ามารถเริ�มทํางานได ้เชน่ เมื�อเซอรโ์วยงัไมอ่อน หรอืเมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดขึ�น หรอืระหวา่งการ
ดําเนนิคําสั�ง JOG และการกําหนดคา่ตําแหน่ง จงึมบีติที�เรยีกวา่ bHomeEnable สําหรับเป็นเงื�อนไขเพื�อการควบคมุการทํางานแบบอนิเตอรล์อ๊คดําเนนิคําสั�ง JOG และการกําหนดคา่ตําแหน่ง จงึมบีติที�เรยีกวา่ bHomeEnable สําหรับเป็นเงื�อนไขเพื�อการควบคมุการทํางานแบบอนิเตอรล์อ๊ค  
ตั �งคา่วธิกีารกลบัคนืสูจ่ดุเริ�มตน้ดว้ยพารามเิตอร ์[Pr.PT45] ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์MR-J5-Gตั �งคา่วธิกีารกลบัคนืสูจ่ดุเริ�มตน้ดว้ยพารามเิตอร ์[Pr.PT45] ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์MR-J5-G

<ขอ้มลูจําเพาะของ MC_Home (สิ�งที�ดงึออกมา)><ขอ้มลูจําเพาะของ MC_Home (สิ�งที�ดงึออกมา)>

ชื�อตวัแปร I/Oชื�อตวัแปร I/O ชื�อตวัแปรชื�อตวัแปร ประเภทของประเภทของ
ขอ้มลูขอ้มลู

คําอธบิายคําอธบิาย

อนิพตุอนิพตุ

คําสั�งดําเนนิการคําสั�งดําเนนิการ ExecuteExecute BOOLBOOL ดําเนนิการกลบัคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้เมื�อตั �งคา่เป็น TRUEดําเนนิการกลบัคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้เมื�อตั �งคา่เป็น TRUE

ตําแหน่งเป้าหมายตําแหน่งเป้าหมาย PositionPosition LREALLREAL ระบทุี�อยูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ระบทุี�อยูตํ่าแหน่งเริ�มตน้

สวติชตํ์าแหน่งเริ�มสวติชตํ์าแหน่งเริ�ม
ตน้ตน้

AbsSwitchAbsSwitch MC_INPUT_REFMC_INPUT_REF ระบสุญัญาณพร็อกซมิติี�ด็อกระบสุญัญาณพร็อกซมิติี�ด็อก

ตวัเลอืกตวัเลอืก OptionsOptions DWORD(HEX)DWORD(HEX) ตั �งคา่ "0"ตั �งคา่ "0"

เอาตพ์ตุเอาตพ์ตุ

การเสร็จสิ�นการการเสร็จสิ�นการ
ดําเนนิการดําเนนิการ

DoneDone BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE หลงัจากเสร็จสิ�นการกลบัคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้เปลี�ยนเป็น TRUE หลงัจากเสร็จสิ�นการกลบัคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้

กําลงัดําเนนิการกําลงัดําเนนิการ BusyBusy BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการเปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการ

การควบคมุการควบคมุ ActiveActive BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อ FB กําลงัควบคมุแกนเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อ FB กําลงัควบคมุแกน

การยกเลกิการการยกเลกิการ
ดําเนนิการดําเนนิการ

CommandAbortedCommandAborted BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อการดําเนนิการถกูยกเลกิเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อการดําเนนิการถกูยกเลกิ

ขอ้ผดิพลาดขอ้ผดิพลาด ErrorError BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FBเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FB

รหสัขอ้ผดิพลาดรหสัขอ้ผดิพลาด ErrorIDErrorID WORDWORD  
(UINT)(UINT)

เลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนืเลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนื

MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Application)MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Application)
5 HOMING5 HOMING

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)

3.2 Operation FBs3.2 Operation FBs  
    MC_HomeMC_Home



4.2.54.2.5 การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่

ชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: การกาํหนดตาํแหนง่ชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: การกาํหนดตาํแหนง่  

ใช ้MC_MoveRelative และ MC_MoveAbsolute ใน Motion Control FBใช ้MC_MoveRelative และ MC_MoveAbsolute ใน Motion Control FB  
เพื�อป้องกนั MC_Move จากการดําเนนิการเมื�อเซอรโ์วไมส่ามารถเริ�มทํางานได ้เชน่ เมื�อเซอรโ์วปิดอยู ่หรอืเมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดขึ�น เมื�อการกลบัเพื�อป้องกนั MC_Move จากการดําเนนิการเมื�อเซอรโ์วไมส่ามารถเริ�มทํางานได ้เชน่ เมื�อเซอรโ์วปิดอยู ่หรอืเมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดขึ�น เมื�อการกลบั
คนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ไมส่มบรูณ ์หรอืระหวา่งการดําเนนิคําสั�ง JOG และการกลบัคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ จงึมบีติที�เรยีกวา่ bMoveEnable สําหรับเป็นคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ไมส่มบรูณ ์หรอืระหวา่งการดําเนนิคําสั�ง JOG และการกลบัคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ จงึมบีติที�เรยีกวา่ bMoveEnable สําหรับเป็น
เงื�อนไขเพื�อการควบคมุการทํางานแบบอนิเตอรล์อ๊คเงื�อนไขเพื�อการควบคมุการทํางานแบบอนิเตอรล์อ๊ค



4.2.54.2.5 การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่

เนื�อหาตอ่ไปนี�จะอธบิายเกี�ยวกบัตวัแปร I/O ของ MC_MoveRelativeเนื�อหาตอ่ไปนี�จะอธบิายเกี�ยวกบัตวัแปร I/O ของ MC_MoveRelative  

<ขอ้มลูจําเพาะของ MC_MoveRelative (สิ�งที�ดงึออกมา)><ขอ้มลูจําเพาะของ MC_MoveRelative (สิ�งที�ดงึออกมา)>

ชื�อตวัแปร I/Oชื�อตวัแปร I/O ชื�อตวัแปรชื�อตวัแปร ประเภทของขอ้มลูประเภทของขอ้มลู คําอธบิายคําอธบิาย

อนิพตุอนิพตุ

คําสั�งดําเนนิคําสั�งดําเนนิ
การการ

ExecuteExecute BOOLBOOL ดําเนนิการควบคมุการกําหนดตําแหน่งเมื�อตั �งคา่เป็นดําเนนิการควบคมุการกําหนดตําแหน่งเมื�อตั �งคา่เป็น
TRUETRUE

การอปัเดตการอปัเดต
ตอ่เนื�องตอ่เนื�อง

ContinuousUpdateContinuousUpdate BOOLBOOL
ระยะทางการเคลื�อนที� ความเร็ว การเพิ�มความเร็ว และระยะทางการเคลื�อนที� ความเร็ว การเพิ�มความเร็ว และ
การลดความเร็วสามารถเปลี�ยนไดอ้ยา่งตอ่เนื�องในขณะที�การลดความเร็วสามารถเปลี�ยนไดอ้ยา่งตอ่เนื�องในขณะที�
ตั �งคา่เป็น TRUEตั �งคา่เป็น TRUE

ระยะระยะ
ทางการทางการ
เคลื�อนที�เคลื�อนที�

DistanceDistance LREALLREAL ตั �งคา่ตําแหน่งที�สมัพันธก์นัตามหน่วยแกนจากตําแหน่งตั �งคา่ตําแหน่งที�สมัพันธก์นัตามหน่วยแกนจากตําแหน่ง
ปัจจบุนัตั �งแตจ่ดุเริ�มตน้จนถงึจดุสิ�นสดุปัจจบุนัตั �งแตจ่ดุเริ�มตน้จนถงึจดุสิ�นสดุ

ความเร็วความเร็ว VelocityVelocity LREALLREAL ตั �งคา่ความเร็วตามหน่วยแกนตั �งคา่ความเร็วตามหน่วยแกน

การเพิ�มการเพิ�ม
ความเร็วความเร็ว

AccelerationAcceleration LREALLREAL ตั �งคา่การเพิ�มความเร็วตามหน่วยแกนตั �งคา่การเพิ�มความเร็วตามหน่วยแกน

การลดการลด
ความเร็วความเร็ว

DecelerationDeceleration LREALLREAL ตั �งคา่การลดความเร็วตามหน่วยแกนตั �งคา่การลดความเร็วตามหน่วยแกน

การเรง่การเรง่ JerkJerk LREALLREAL ตั �งคา่การเรง่ตามหน่วยแกนตั �งคา่การเรง่ตามหน่วยแกน

โหมดโหมด
บฟัเฟอร์บฟัเฟอร์

BufferModeBufferMode MC_BUFFER_MODEMC_BUFFER_MODE เลอืกโหมดบฟัเฟอร ์→4.2.5 - หนา้ 4เลอืกโหมดบฟัเฟอร ์→4.2.5 - หนา้ 4

ตวัเลอืกตวัเลอืก OptionsOptions DWORD(HEX)DWORD(HEX) ตั �งคา่ตวัเลอืกฟังกช์นั →4.2.5 - หนา้ 6ตั �งคา่ตวัเลอืกฟังกช์นั →4.2.5 - หนา้ 6

เอาตพ์ตุเอาตพ์ตุ การเสร็จสิ�นการเสร็จสิ�น
การดําเนนิการดําเนนิ
การการ

DoneDone BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE หลงัจากเสร็จสิ�นการควบคมุการเปลี�ยนเป็น TRUE หลงัจากเสร็จสิ�นการควบคมุการ
กําหนดตําแหน่งกําหนดตําแหน่ง

กําลงัดําเนนิกําลงัดําเนนิ
การการ

BusyBusy BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการเปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการ

การควบคมุการควบคมุ ActiveActive BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อ FB กําลงัควบคมุแกนเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อ FB กําลงัควบคมุแกน

การยกเลกิการยกเลกิ
การดําเนนิการดําเนนิ
การการ

CommandAbortedCommandAborted BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อการดําเนนิการถกูยกเลกิเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อการดําเนนิการถกูยกเลกิ



ขอ้ผดิพลาดขอ้ผดิพลาด ErrorError BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FBเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FB

รหสัขอ้ผดิรหสัขอ้ผดิ
พลาดพลาด

ErrorIDErrorID WORDWORD  
(UINT)(UINT)

เลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนืเลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนื

Motion Module User's Manual (Application)Motion Module User's Manual (Application)
6.1 Single Axis Positioning Control6.1 Single Axis Positioning Control

Relative Positioning ControlRelative Positioning Control

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)
3.2 Operation FBs 3.2 Operation FBs   
  MC_MoveRelative  MC_MoveRelative



4.2.54.2.5 การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่

ตอ่ไปนี�จะอธบิายเกี�ยวกบัตวัแปร I/O ของ MC_MoveAbsoluteตอ่ไปนี�จะอธบิายเกี�ยวกบัตวัแปร I/O ของ MC_MoveAbsolute  

<ขอ้มลูจําเพาะของ MC_MoveAbsolute (สิ�งที�ดงึออกมา)><ขอ้มลูจําเพาะของ MC_MoveAbsolute (สิ�งที�ดงึออกมา)>

ชื�อตวัแปร I/Oชื�อตวัแปร I/O ชื�อตวัแปรชื�อตวัแปร ประเภทของขอ้มลูประเภทของขอ้มลู คําอธบิายคําอธบิาย

อนิพตุอนิพตุ

คําสั�งดําเนนิคําสั�งดําเนนิ
การการ

ExecuteExecute BOOLBOOL ดําเนนิการควบคมุการกําหนดตําแหน่งเมื�อตั �งคา่เป็นดําเนนิการควบคมุการกําหนดตําแหน่งเมื�อตั �งคา่เป็น
TRUETRUE

การอปัเดตการอปัเดต
ตอ่เนื�องตอ่เนื�อง

ContinuousUpdateContinuousUpdate BOOLBOOL
ระยะทางการเคลื�อนที� ความเร็ว การเพิ�มความเร็ว และระยะทางการเคลื�อนที� ความเร็ว การเพิ�มความเร็ว และ
การลดความเร็วสามารถเปลี�ยนไดอ้ยา่งตอ่เนื�องในขณะที�การลดความเร็วสามารถเปลี�ยนไดอ้ยา่งตอ่เนื�องในขณะที�
ตั �งคา่เป็น TRUEตั �งคา่เป็น TRUE

ตําแหน่งเป้าตําแหน่งเป้า
หมายหมาย

PositionPosition LREALLREAL ตั �งคา่ตําแหน่งเป้าหมายของตําแหน่งสมับรูณต์ามหน่วยตั �งคา่ตําแหน่งเป้าหมายของตําแหน่งสมับรูณต์ามหน่วย
แกนแกน

ความเร็วความเร็ว VelocityVelocity LREALLREAL ตั �งคา่ความเร็วตามหน่วยแกนตั �งคา่ความเร็วตามหน่วยแกน

การเพิ�มการเพิ�ม
ความเร็วความเร็ว

AccelerationAcceleration LREALLREAL ตั �งคา่การเพิ�มความเร็วตามหน่วยแกนตั �งคา่การเพิ�มความเร็วตามหน่วยแกน

การลดการลด
ความเร็วความเร็ว

DecelerationDeceleration LREALLREAL ตั �งคา่การลดความเร็วตามหน่วยแกนตั �งคา่การลดความเร็วตามหน่วยแกน

การเรง่การเรง่ JerkJerk LREALLREAL ตั �งคา่การเรง่ตามหน่วยแกนตั �งคา่การเรง่ตามหน่วยแกน

การเลอืกการเลอืก
ทศิทางทศิทาง

DirectionDirection MC_DIRECTIONMC_DIRECTION เลอืกทศิทางการเคลื�อนที� →4.2.5 - หนา้ 5เลอืกทศิทางการเคลื�อนที� →4.2.5 - หนา้ 5

โหมดโหมด
บฟัเฟอร์บฟัเฟอร์

BufferModeBufferMode MC_BUFFER_MODEMC_BUFFER_MODE เลอืกโหมดบฟัเฟอร ์→4.2.5 - หนา้ 4เลอืกโหมดบฟัเฟอร ์→4.2.5 - หนา้ 4

ตวัเลอืกตวัเลอืก OptionsOptions DWORD(HEX)DWORD(HEX) ตั �งคา่ตวัเลอืกฟังกช์นั →4.2.5 - หนา้ 6ตั �งคา่ตวัเลอืกฟังกช์นั →4.2.5 - หนา้ 6

เอาตพ์ตุเอาตพ์ตุ การเสร็จสิ�นการเสร็จสิ�น
การดําเนนิการดําเนนิ
การการ

DoneDone BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE หลงัจากเสร็จสิ�นการควบคมุการเปลี�ยนเป็น TRUE หลงัจากเสร็จสิ�นการควบคมุการ
กําหนดตําแหน่งกําหนดตําแหน่ง

กําลงัดําเนนิกําลงัดําเนนิ
การการ

BusyBusy BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการเปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการ

การควบคมุการควบคมุ ActiveActive BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อ FB กําลงัควบคมุแกนเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อ FB กําลงัควบคมุแกน

การยกเลกิการยกเลกิ
การดําเนนิการดําเนนิ

CommandAbortedCommandAborted BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อการดําเนนิการถกูยกเลกิเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อการดําเนนิการถกูยกเลกิ



การการ

ขอ้ผดิพลาดขอ้ผดิพลาด ErrorError BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FBเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FB

รหสัขอ้ผดิรหสัขอ้ผดิ
พลาดพลาด

ErrorIDErrorID WORDWORD  
(UINT)(UINT)

เลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนืเลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนื

Motion Module User's Manual (Application)Motion Module User's Manual (Application)
6.1 Single Axis Positioning Control6.1 Single Axis Positioning Control

Absolute Positioning ControlAbsolute Positioning Control

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)
3.2 Operation FBs 3.2 Operation FBs   
  MC_MoveAbsolute  MC_MoveAbsolute



4.2.54.2.5 การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่

ตอ่ไปนี�จะแสดงคา่การตั �งคา่และคําอธบิายโหมดบฟัเฟอรข์อง MC_MoveAbsolute และ MC_MoveRelativeตอ่ไปนี�จะแสดงคา่การตั �งคา่และคําอธบิายโหมดบฟัเฟอรข์อง MC_MoveAbsolute และ MC_MoveRelative

คา่การตั �งคา่คา่การตั �งคา่ ประเภทของโหมดประเภทของโหมด
บฟัเฟอร์บฟัเฟอร์ คําอธบิายคําอธบิาย

0:mcAborting0:mcAborting AbortingAborting ขดัจังหวะ (ยกเลกิ) FB ที�กําลงัดําเนนิการ และดําเนนิการ FB ถดัไปทนัทีขดัจังหวะ (ยกเลกิ) FB ที�กําลงัดําเนนิการ และดําเนนิการ FB ถดัไปทนัที

1:mcBuffered1:mcBuffered BufferedBuffered

บฟัเฟอร ์FB ถดัไปบน FB ที�กําลงัดําเนนิการ หาก FB ที�กําลงัดําเนนิการอยูถ่กูบฟัเฟอร ์FB ถดัไปบน FB ที�กําลงัดําเนนิการ หาก FB ที�กําลงัดําเนนิการอยูถ่กู
บฟัเฟอรแ์ลว้ FB ถดัไปจะถกูบฟัเฟอรบ์น FB กอ่นหนา้ (สงูสดุ 2)บฟัเฟอรแ์ลว้ FB ถดัไปจะถกูบฟัเฟอรบ์น FB กอ่นหนา้ (สงูสดุ 2)  
เมื�อ FB ที�กําลงัดําเนนิการอยูเ่สร็จสิ�นแลว้ FB ที�กําลงับฟัเฟอรจ์ะถกูดําเนนิการเป็นเมื�อ FB ที�กําลงัดําเนนิการอยูเ่สร็จสิ�นแลว้ FB ที�กําลงับฟัเฟอรจ์ะถกูดําเนนิการเป็น
ลําดบัถดัไปลําดบัถดัไป

2:mcBlendingLow2:mcBlendingLow BlendingLowBlendingLow ความเร็วเป้าหมายที�ตํ�ากวา่ระหวา่ง FB ที�กําลงัดําเนนิการ และ FB ที�กําลงับฟัเฟอร์ความเร็วเป้าหมายที�ตํ�ากวา่ระหวา่ง FB ที�กําลงัดําเนนิการ และ FB ที�กําลงับฟัเฟอร์
เป็นความเร็วสวติชิ�งเป็นความเร็วสวติชิ�ง

3:mcBlendingPrevious3:mcBlendingPrevious BlendingPreviousBlendingPrevious ความเร็วเป้าหมายของ FB ที�กําลงัดําเนนิการเป็นความเร็วสวติชิ�งความเร็วเป้าหมายของ FB ที�กําลงัดําเนนิการเป็นความเร็วสวติชิ�ง

4:mcBlendingNext4:mcBlendingNext BlendingNextBlendingNext ความเร็วเป้าหมายของ FB ที�กําลงับฟัเฟอรเ์ป็นความเร็วสวติชิ�งความเร็วเป้าหมายของ FB ที�กําลงับฟัเฟอรเ์ป็นความเร็วสวติชิ�ง

5:mcBlendingHigh5:mcBlendingHigh BlendingHighBlendingHigh ความเร็วเป้าหมายที�สงูขึ�นระหวา่ง FB ที�กําลงัดําเนนิการ และ FB ที�กําลงับฟัเฟอร์ความเร็วเป้าหมายที�สงูขึ�นระหวา่ง FB ที�กําลงัดําเนนิการ และ FB ที�กําลงับฟัเฟอร์
เป็นความเร็วสวติชิ�งเป็นความเร็วสวติชิ�ง

โหมดบฟัเฟอรเ์ป็นฟังกช์นัที�เริ�ม Motion Control FBหลายรายการพรอ้มกนัและทําการกําหนดตําแหน่งอยา่งตอ่เนื�องโหมดบฟัเฟอรเ์ป็นฟังกช์นัที�เริ�ม Motion Control FBหลายรายการพรอ้มกนัและทําการกําหนดตําแหน่งอยา่งตอ่เนื�อง  
สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�พื�นฐานโมดลูโมชั�นของ MELSEC iQ-R ซรีสี ์(RD78G(H)/การควบคมุการกําหนดตําแหน่ง) ซึ�งเป็นสําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดดทูี�พื�นฐานโมดลูโมชั�นของ MELSEC iQ-R ซรีสี ์(RD78G(H)/การควบคมุการกําหนดตําแหน่ง) ซึ�งเป็น
หลกัสตูรระบบการฝึกอบรมทางออนไลน ์และคูม่อืตอ่ไปนี�หลกัสตูรระบบการฝึกอบรมทางออนไลน ์และคูม่อืตอ่ไปนี�  

Motion Module User's Manual (Application)Motion Module User's Manual (Application)
4.3 Multiple Start (Buffer Mode)4.3 Multiple Start (Buffer Mode)



4.2.54.2.5 การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่

เนื�อหาตอ่ไปนี�จะแสดงคา่การตั �งคา่และคําอธบิายการเลอืกทศิทางของ MC_MoveAbsoluteเนื�อหาตอ่ไปนี�จะแสดงคา่การตั �งคา่และคําอธบิายการเลอืกทศิทางของ MC_MoveAbsolute

โปรดเพกิเฉยตอ่การตั �งคา่นี�เมื�อมขีดีจํากดัระยะชกัของซอฟตแ์วร ์กําหนดตําแหน่งในทศิทางเพื�อการควบคมุไมใ่หอ้อกนอกพื�นที� หรอืขา้มขดีโปรดเพกิเฉยตอ่การตั �งคา่นี�เมื�อมขีดีจํากดัระยะชกัของซอฟตแ์วร ์กําหนดตําแหน่งในทศิทางเพื�อการควบคมุไมใ่หอ้อกนอกพื�นที� หรอืขา้มขดี
จํากดัระยะชกัของซอฟตแ์วร ์อยา่งไรกต็าม เมื�อทศิทางทั �งสองไมข่า้มพื�นที�นอกระยะขดีจํากดัระยะชกัของซอฟตแ์วร ์การควบคมุการกําหนดจํากดัระยะชกัของซอฟตแ์วร ์อยา่งไรกต็าม เมื�อทศิทางทั �งสองไมข่า้มพื�นที�นอกระยะขดีจํากดัระยะชกัของซอฟตแ์วร ์การควบคมุการกําหนด
ตําแหน่งจะถกูดําเนนิการในทศิทางที�ใกลก้บัตําแหน่งเป้าหมาย (ตําแหน่งระยะทางการเคลื�อนที�สมับรูณท์ี�ใกลก้วา่) ซึ�งอา้งองิตามตําแหน่งตําแหน่งจะถกูดําเนนิการในทศิทางที�ใกลก้บัตําแหน่งเป้าหมาย (ตําแหน่งระยะทางการเคลื�อนที�สมับรูณท์ี�ใกลก้วา่) ซึ�งอา้งองิตามตําแหน่ง
ปัจจบุนั หากระยะทางเทา่กนัระหวา่งทศิทางบวกและทศิทางลบ การดําเนนิการจะเกดิขึ�นในทศิทางปัจจบุนัปัจจบุนั หากระยะทางเทา่กนัระหวา่งทศิทางบวกและทศิทางลบ การดําเนนิการจะเกดิขึ�นในทศิทางปัจจบุนั  
เมื�อไมม่ขีดีจํากดัระยะชกัของซอฟตแ์วร ์ทศิทางการเคลื�อนที�จากตําแหน่งปัจจบุนัไปยงัตําแหน่งเป้าหมายจะถกูเลอืกจากทศิทางบวก ทศิทางเมื�อไมม่ขีดีจํากดัระยะชกัของซอฟตแ์วร ์ทศิทางการเคลื�อนที�จากตําแหน่งปัจจบุนัไปยงัตําแหน่งเป้าหมายจะถกูเลอืกจากทศิทางบวก ทศิทาง
ลบ และเสน้ทางที�สั �นที�สดุลบ และเสน้ทางที�สั �นที�สดุ

คา่การตั �งคา่คา่การตั �งคา่ การเลอืกทศิทางการเลอืกทศิทาง คําอธบิายคําอธบิาย

1:mcPositiveDirection1:mcPositiveDirection ทศิทางบวกทศิทางบวก การกําหนดตําแหน่งจะถกูดําเนนิการในทศิทางบวก (แอดเดรสเพิ�มขึ�น) จากการกําหนดตําแหน่งจะถกูดําเนนิการในทศิทางบวก (แอดเดรสเพิ�มขึ�น) จาก
ตําแหน่งปัจจบุนัไปยงัตําแหน่งเป้าหมายตําแหน่งปัจจบุนัไปยงัตําแหน่งเป้าหมาย

2:mcNegativeDirection2:mcNegativeDirection ทศิทางลบทศิทางลบ การกําหนดตําแหน่งจะถกูดําเนนิการในทศิทางลบ (แอดเดรสลดลง) จากการกําหนดตําแหน่งจะถกูดําเนนิการในทศิทางลบ (แอดเดรสลดลง) จาก
ตําแหน่งปัจจบุนัไปยงัตําแหน่งเป้าหมายตําแหน่งปัจจบุนัไปยงัตําแหน่งเป้าหมาย

3:mcShortestWay3:mcShortestWay เสน้ทางที�สั �นที�สดุเสน้ทางที�สั �นที�สดุ
การควบคมุการกําหนดตําแหน่งจะถกูดําเนนิการในทศิทางที�ใกลก้บัการควบคมุการกําหนดตําแหน่งจะถกูดําเนนิการในทศิทางที�ใกลก้บั
ตําแหน่งเป้าหมาย (ตําแหน่งระยะการเคลื�อนที�สมับรูณท์ี�ใกลก้วา่) ซึ�งอา้งองิตําแหน่งเป้าหมาย (ตําแหน่งระยะการเคลื�อนที�สมับรูณท์ี�ใกลก้วา่) ซึ�งอา้งองิ
ตามตําแหน่งปัจจบุนัตามตําแหน่งปัจจบุนั

สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดอา้งองิคูม่อืตอ่ไปนี�สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิ โปรดอา้งองิคูม่อืตอ่ไปนี�

Motion Module User's Manual (Application)Motion Module User's Manual (Application)
6.1 Single Axis Positioning Control6.1 Single Axis Positioning Control

Absolute Positioning ControlAbsolute Positioning Control

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)
3.2 Operation FBs 3.2 Operation FBs   
  MC_MoveAbsolute  MC_MoveAbsolute



4.2.54.2.5 การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่การควบคมุการกาํหนดตาํแหนง่

เนื�อหาตอ่ไปนี�จะแสดงคา่การตั �งคา่และคําอธบิายตวัเลอืกสําหรับ MC_MoveAbsolute และ MC_MoveRelativeเนื�อหาตอ่ไปนี�จะแสดงคา่การตั �งคา่และคําอธบิายตวัเลอืกสําหรับ MC_MoveAbsolute และ MC_MoveRelative

BitBit คําอธบิายคําอธบิาย

0 ถงึ 20 ถงึ 2
ขอ้มลูจําเพาะวธิกีารเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็ว (เนื�อหาเหมอืนกบั MCv_Jog)ขอ้มลูจําเพาะวธิกีารเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็ว (เนื�อหาเหมอืนกบั MCv_Jog)  
0h:mcAccDec0h:mcAccDec  
1h:mcFixedTime1h:mcFixedTime

33

เฉพาะสําหรับ MC_MoveRelativeเฉพาะสําหรับ MC_MoveRelative  
ตวัเลอืกตําแหน่งในระหวา่งโหมดบฟัเฟอร์ตวัเลอืกตําแหน่งในระหวา่งโหมดบฟัเฟอร ์ 
0: ตําแหน่งคําสั�งปัจจบุนั0: ตําแหน่งคําสั�งปัจจบุนั  
1: คา่จรงิในปัจจบุนั1: คา่จรงิในปัจจบุนั  
สําหรับ MC_MoveAbsolute ระบ ุ"0"สําหรับ MC_MoveAbsolute ระบ ุ"0"

44 วา่ง (ระบ ุ"0")วา่ง (ระบ ุ"0")

55
ตวัเลอืกอนุญาตการหมนุถอยหลงัตวัเลอืกอนุญาตการหมนุถอยหลงั  
0: อนุญาต0: อนุญาต  
1: ไมอ่นุญาต1: ไมอ่นุญาต

6 ถงึ 156 ถงึ 15 วา่ง (ระบ ุ"0")วา่ง (ระบ ุ"0")

1616

เฉพาะสําหรับ MC_MoveAbsoluteเฉพาะสําหรับ MC_MoveAbsolute  
การกําหนดตําแหน่งที�เกนิวงจรนับวงแหวน (ring counter)การกําหนดตําแหน่งที�เกนิวงจรนับวงแหวน (ring counter)  
0: ไมอ่นุญาต0: ไมอ่นุญาต  
1: อนุญาต1: อนุญาต  
สําหรับ MC_MoveRelative ระบ ุ"0"สําหรับ MC_MoveRelative ระบ ุ"0"

17 ถงึ 3117 ถงึ 31 วา่ง (ระบ ุ"0")วา่ง (ระบ ุ"0")

สําหรับรายละเอยีดของการตั �งคา่บนบติ 3 บติ 5 และบติ 16 โปรดดทูี�คูม่อืตอ่ไปนี�สําหรับรายละเอยีดของการตั �งคา่บนบติ 3 บติ 5 และบติ 16 โปรดดทูี�คูม่อืตอ่ไปนี�

Motion Module User's Manual (Application)Motion Module User's Manual (Application)
6.1 Single Axis Positioning Control6.1 Single Axis Positioning Control

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)
3.2 Operation FBs 3.2 Operation FBs   
  MC_MoveRelative or MC_MoveAbsolute  MC_MoveRelative or MC_MoveAbsolute



4.2.64.2.6 การรเีซ็ตขอ้ผดิพลาดการรเีซ็ตขอ้ผดิพลาด

ชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: ErrorResetชื�อโปรแกรมในโปรแกรมตวัอยา่ง: ErrorReset  

ใช ้MC_Reset ใน Motion Control FBใช ้MC_Reset ใน Motion Control FB

<ขอ้มลูจําเพาะของ MC_Reset (สิ�งที�ดงึออกมา)><ขอ้มลูจําเพาะของ MC_Reset (สิ�งที�ดงึออกมา)>

ชื�อตวัแปร I/Oชื�อตวัแปร I/O ชื�อตวัแปรชื�อตวัแปร ประเภทของขอ้มลูประเภทของขอ้มลู คําอธบิายคําอธบิาย

อนิพตุอนิพตุ
คําสั�งดําเนนิการคําสั�งดําเนนิการ ExecuteExecute BOOLBOOL ดําเนนิการรเีซต็ขอ้ผดิพลาดเมื�อตั �งคา่เป็น TRUEดําเนนิการรเีซต็ขอ้ผดิพลาดเมื�อตั �งคา่เป็น TRUE

ตวัเลอืกตวัเลอืก OptionsOptions DWORD(HEX)DWORD(HEX) ระบ ุระบ ุ"0""0"

เอาตพ์ตุเอาตพ์ตุ

การเสร็จสิ�นการการเสร็จสิ�นการ
ดําเนนิการดําเนนิการ DoneDone BOOLBOOL แสดงวา่การรเีซต็เสร็จสิ�นแลว้แสดงวา่การรเีซต็เสร็จสิ�นแลว้

กําลงัดําเนนิการกําลงัดําเนนิการ BusyBusy BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการเปลี�ยนเป็น TRUE ในขณะที� FB กําลงัดําเนนิการ

การยกเลกิการการยกเลกิการ
ดําเนนิการดําเนนิการ CommandAbortedCommandAborted BOOLBOOL

แสดงวา่คําสั�งถกูยกเลกิเนื�องจากหมดเวลาแสดงวา่คําสั�งถกูยกเลกิเนื�องจากหมดเวลา  
เปลี�ยนเป็น TRUE โดยการตั �งคา่การดําเนนิการเป็นเปลี�ยนเป็น TRUE โดยการตั �งคา่การดําเนนิการเป็น
FALSEFALSE

ขอ้ผดิพลาดขอ้ผดิพลาด ErrorError BOOLBOOL เปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FBเปลี�ยนเป็น TRUE เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดใน FB

รหสัขอ้ผดิพลาดรหสัขอ้ผดิพลาด ErrorIDErrorID WORDWORD  
(UINT)(UINT) เลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนืเลอืกรหสัขอ้ผดิพลาดซึ�งเกดิขึ�นใน FB กลบัคนื

MELSEC iQ-R Programming Manual (Application)MELSEC iQ-R Programming Manual (Application)
22.3 Error and Warning Reset22.3 Error and Warning Reset

MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)
3.1 Management FBs 3.1 Management FBs   
  MC_Reset  MC_Reset



4.34.3 การเขยีนโปรแกรมการเขยีนโปรแกรม

โปรแกรม PLC CPUโปรแกรม PLC CPU  (1)(1)
เปลี�ยนโปรแกรม PLC CPU ทั �งหมดเปลี�ยนโปรแกรม PLC CPU ทั �งหมด
ตั �งคา่ PLU CPU เป็นสถานะ "STOP"ตั �งคา่ PLU CPU เป็นสถานะ "STOP"
เลอืก [Online] → [Write to PLC] แลว้คลกิ [Select All] เลอืก [Online] → [Write to PLC] แลว้คลกิ [Select All] บนแท็บ Write ในหนา้จอ Online Data Operationบนแท็บ Write ในหนา้จอ Online Data Operation
คลกิ [Execute] เพื�อเขยีนขอ้มลูคลกิ [Execute] เพื�อเขยีนขอ้มลู

1)1)
2)2)
3)3)
4)4)



4.34.3 การเขยีนโปรแกรมการเขยีนโปรแกรม

โปรแกรมโมดลูโมชั�นโปรแกรมโมดลูโมชั�น  (2)(2)
เปลี�ยนโปรแกรมทั �งหมดของโมดลูโมชั�นบนหนา้จอ Motion Control Setting Functionเปลี�ยนโปรแกรมทั �งหมดของโมดลูโมชั�นบนหนา้จอ Motion Control Setting Function
ตรวจสอบวา่ตั �งคา่ PLU CPU เป็นสถานะ "STOP"ตรวจสอบวา่ตั �งคา่ PLU CPU เป็นสถานะ "STOP"
เลอืก [Online] → [Write to Module] แลว้คลกิ [Select All] บนแท็บ Write ในหนา้จอ Online Data Operationเลอืก [Online] → [Write to Module] แลว้คลกิ [Select All] บนแท็บ Write ในหนา้จอ Online Data Operation
คลกิ [Execute] เพื�อเขยีนขอ้มลูคลกิ [Execute] เพื�อเขยีนขอ้มลู

1)1)
2)2)
3)3)
4)4)



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.44.4 ตรวจสอบการทาํงานตรวจสอบการทาํงาน



4.54.5 บทสรปุของบทนี�บทสรปุของบทนี�

ในบทนี�คณุไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบั:ในบทนี�คณุไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบั:

โปรแกรม PLC CPUโปรแกรม PLC CPU

โปรแกรมโมดลูโมชั�นโปรแกรมโมดลูโมชั�น

การเขยีนโปรแกรมการเขยีนโปรแกรม

ตรวจสอบการทํางานตรวจสอบการทํางาน  

ประเด็นสําคญัประเด็นสําคญั

โปรแกรม PLC CPUโปรแกรม PLC CPU เปิด Y0 เสมอ: PLC READY ของโมดลูโมชั�นบน PLC CPUเปิด Y0 เสมอ: PLC READY ของโมดลูโมชั�นบน PLC CPU  

โปรแกรมโมดลูโมชั�นโปรแกรมโมดลูโมชั�น ลากแลว้วาง Motion Control FBจากหนา้ตา่ง Element Selection เพื�อใชง้านลากแลว้วาง Motion Control FBจากหนา้ตา่ง Element Selection เพื�อใชง้าน

ใช ้MC_Power สําหรับ servo-on, MCv_Jog สําหรับการดําเนนิคําสั�ง JOG, MC_Home สําหรับการคนืตําแหน่งเริ�มตน้,ใช ้MC_Power สําหรับ servo-on, MCv_Jog สําหรับการดําเนนิคําสั�ง JOG, MC_Home สําหรับการคนืตําแหน่งเริ�มตน้,
MC_MoveRelative สําหรับการกําหนดตําแหน่งคา่สมัพัทธ,์ MC_MoveAbsolute สําหรับการกําหนดตําแหน่งคา่สมับรูณ์MC_MoveRelative สําหรับการกําหนดตําแหน่งคา่สมัพัทธ,์ MC_MoveAbsolute สําหรับการกําหนดตําแหน่งคา่สมับรูณ์
และ MC_Reset สําหรับการรเีซต็ขอ้ผดิพลาดและ MC_Reset สําหรับการรเีซต็ขอ้ผดิพลาด

ตั �งคา่วธิกีารคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์ตั �งคา่วธิกีารคนืสูตํ่าแหน่งเริ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์

การเขยีนโปรแกรมการเขยีนโปรแกรม เขยีนโปรแกรมใน PLC CPU และโมดลูโมชั�นเขยีนโปรแกรมใน PLC CPU และโมดลูโมชั�น

ตรวจสอบการทํางานตรวจสอบการทํางาน การใชง้านระบบตวัอยา่งจะถกูตรวจสอบในวดิโีอการใชง้านระบบตวัอยา่งจะถกูตรวจสอบในวดิโีอ



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผลแบบทดสอบประเมนิผล

ในตอนนี�คณุไดผ้า่นหลกัสตูรทั �งหมดของ ในตอนนี�คณุไดผ้า่นหลกัสตูรทั �งหมดของ พื�นฐานโมดลูโมช ั�น MELSEC iQ-R ซรีสี ์(RD78G(H)/เร ิ�มตน้การใชง้าน) พื�นฐานโมดลูโมช ั�น MELSEC iQ-R ซรีสี ์(RD78G(H)/เร ิ�มตน้การใชง้าน) แลว้ คณุพรอ้มที�จะทําแลว้ คณุพรอ้มที�จะทํา
แบบทดสอบทา้ยหลกัสตูรแลว้ หากคณุยงัไมม่ั�นใจเกี�ยวกบัหวัขอ้ตา่งๆ ที�จะทดสอบ โปรดทบทวนหวัขอ้เหลา่นั�นแบบทดสอบทา้ยหลกัสตูรแลว้ หากคณุยงัไมม่ั�นใจเกี�ยวกบัหวัขอ้ตา่งๆ ที�จะทดสอบ โปรดทบทวนหวัขอ้เหลา่นั�น

คาํถามในแบบทดสอบประเมนิผลนี�มที ั�งหมด 5 ขอ้ (7 รายการ)คาํถามในแบบทดสอบประเมนิผลนี�มที ั�งหมด 5 ขอ้ (7 รายการ)

คณุสามารถทําแบบทดสอบประเมนิผลไดห้ลายครั�งตามตอ้งการคณุสามารถทําแบบทดสอบประเมนิผลไดห้ลายครั�งตามตอ้งการ

ผลคะแนนผลคะแนน

จํานวนคําตอบที�ถกูตอ้ง จํานวนคําถาม เปอรเ์ซน็ตคํ์าตอบที�ถกูตอ้ง และผลลพัธท์ี�แสดงวา่ผา่น/ไมผ่า่นจะปรากฏบนหนา้ผลคะแนนจํานวนคําตอบที�ถกูตอ้ง จํานวนคําถาม เปอรเ์ซน็ตคํ์าตอบที�ถกูตอ้ง และผลลพัธท์ี�แสดงวา่ผา่น/ไมผ่า่นจะปรากฏบนหนา้ผลคะแนน



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 1แบบทดสอบประเมนิผล 1

จงเลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งดา้นลา่ง (มหีลายตวัเลอืก)จงเลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งดา้นลา่ง (มหีลายตวัเลอืก)

Q1Q1

  

รปูคลื�นความเร็วระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วอยา่งราบรื�นรปูคลื�นความเร็วระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วอยา่งราบรื�น

หากคา่การเรง่เพิ�มขึ�น เวลาการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วจะนานขึ�นหากคา่การเรง่เพิ�มขึ�น เวลาการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วจะนานขึ�น

ในโมดลูเคลื�อนที� โปรแกรมจะถกูสรา้งขึ�นดว้ย FB ที�สรา้งโดย Mitsubishi Electricในโมดลูเคลื�อนที� โปรแกรมจะถกูสรา้งขึ�นดว้ย FB ที�สรา้งโดย Mitsubishi Electric

ขอ้ความจะตอ้งลงทา้ยดว้ย "(เครื�องหมายทวภิาค)" ใน STขอ้ความจะตอ้งลงทา้ยดว้ย "(เครื�องหมายทวภิาค)" ใน ST

ป้ายเฉพาะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในแตล่ะ POUป้ายเฉพาะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในแตล่ะ POU



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 2แบบทดสอบประเมนิผล 2

จงเลอืกคําที�ถกูตอ้งสําหรับ ( ) ในประโยคตอ่ไปนี�จงเลอืกคําที�ถกูตอ้งสําหรับ ( ) ในประโยคตอ่ไปนี�

เพื�อดําเนนิการทดสอบ ใหเ้ปลี�ยน (Q1) ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรก์อ่นเปิดเครื�อง.เพื�อดําเนนิการทดสอบ ใหเ้ปลี�ยน (Q1) ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรก์อ่นเปิดเครื�อง.

ตรวจสอบทศิทางการหมนุของมอเตอรแ์ละการทํางานของเครื�องจักรโดยใชฟั้งกช์นัการทดสอบของ (Q2)ตรวจสอบทศิทางการหมนุของมอเตอรแ์ละการทํางานของเครื�องจักรโดยใชฟั้งกช์นัการทดสอบของ (Q2)

ตั �งคา่ (Q3) ดว้ยสวติชโ์รตารขีองโมดลูอนิพตุทางไกลและเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์ตั �งคา่ (Q3) ดว้ยสวติชโ์รตารขีองโมดลูอนิพตุทางไกลและเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

จงเลอืกคําที�เกี�ยวขอ้งจงเลอืกคําที�เกี�ยวขอ้ง

จงเลอืกคําที�เกี�ยวขอ้งจงเลอืกคําที�เกี�ยวขอ้ง

จงเลอืกคําที�เกี�ยวขอ้งจงเลอืกคําที�เกี�ยวขอ้ง

Q1: • สวิตช์ DIP
• สวติช ์โรตารี
• สวติชคํ์าส�งั

Q2: • GX Works3
• MR Configurator2
• �งกช์นัการต�งัคา่ควบคมุการเคล �อืนท� ี

Q3: •IP แอดเดรส
• หมายเลขสถานี



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 3แบบทดสอบประเมนิผล 3

จงเลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งดา้นลา่ง (มหีลายตวัเลอืก)จงเลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งดา้นลา่ง (มหีลายตวัเลอืก)

Q1Q1

  

เมื�อทาํการสง่ PDO จะไมม่ปีญัหาเกดิขึ�นแมว้า่จะมกีารเปลี�ยนแปลงการกาํหนดคา่เน็ตเวริก์เมื�อทาํการสง่ PDO จะไมม่ปีญัหาเกดิขึ�นแมว้า่จะมกีารเปลี�ยนแปลงการกาํหนดคา่เน็ตเวริก์

พารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรส์ามารถถกูสง่จากตวัควบคมุเมื�อมกีารสื�อสารเร ิ�มตน้ หรอืสามารถพารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรส์ามารถถกูสง่จากตวัควบคมุเมื�อมกีารสื�อสารเร ิ�มตน้ หรอืสามารถ
ถกูเขยีนในแตล่ะแกนโดยใช ้MR Configurator2ถกูเขยีนในแตล่ะแกนโดยใช ้MR Configurator2

ใน Link Direct Device Setting ของพารามเิตอร ์CPU จะตอ้งถกูต ั�งคา่เป็นโหมดขยาย (โหมด iQ-R ซรีสี)์ใน Link Direct Device Setting ของพารามเิตอร ์CPU จะตอ้งถกูต ั�งคา่เป็นโหมดขยาย (โหมด iQ-R ซรีสี)์



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 4แบบทดสอบประเมนิผล 4

เลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัโปรแกรมเมื�อใชโ้มดลูเคลื�อนที� (มหีลายตวัเลอืก)เลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัโปรแกรมเมื�อใชโ้มดลูเคลื�อนที� (มหีลายตวัเลอืก)

Q1Q1

  

เปิด Y0 ของโมดลูโมช ั�นในโปรแกรมของ PLC CPU เสมอเปิด Y0 ของโมดลูโมช ั�นในโปรแกรมของ PLC CPU เสมอ

เมื�อเปิด Y1 ของโมดลูโมช ั�น เซอรโ์วจะเปิดทาํงานเมื�อเปิด Y1 ของโมดลูโมช ั�น เซอรโ์วจะเปิดทาํงาน

Motion Control FBสามารถเขยีนในโปรแกรมการจดัการโปรแกรมไดโ้ดยการลากและวางMotion Control FBสามารถเขยีนในโปรแกรมการจดัการโปรแกรมไดโ้ดยการลากและวาง

สญัญาณ I/O ท ั�งหมดของ Motion Control FBจะตอ้งถกูต ั�งคา่สญัญาณ I/O ท ั�งหมดของ Motion Control FBจะตอ้งถกูต ั�งคา่



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 5แบบทดสอบประเมนิผล 5

เลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัการตั �งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเริ�มตน้เลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัการตั �งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเริ�มตน้

Q1Q1

ต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ย "Options" ตวัแปรอนิพตุใน FB "MC_Home"ต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ย "Options" ตวัแปรอนิพตุใน FB "MC_Home"

ต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องแกนบนหนา้จอ Motion Control Setting Functionต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องแกนบนหนา้จอ Motion Control Setting Function

ต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์MR-J5-Gต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์MR-J5-G



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 1แบบทดสอบประเมนิผล 1

จงเลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งดา้นลา่ง (มหีลายตวัเลอืก)จงเลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งดา้นลา่ง (มหีลายตวัเลอืก)

Q1Q1

  

รปูคลื�นความเร็วระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วอยา่งราบรื�นรปูคลื�นความเร็วระหวา่งการเพิ�มความเร็วแบบเรง่/การลดความเร็วอยา่งราบรื�น

หากคา่การเรง่เพิ�มขึ�น เวลาการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วจะนานขึ�นหากคา่การเรง่เพิ�มขึ�น เวลาการเพิ�มความเร็ว/ลดความเร็วจะนานขึ�น

ในโมดลูเคลื�อนที� โปรแกรมจะถกูสรา้งขึ�นดว้ย FB ที�สรา้งโดย Mitsubishi Electricในโมดลูเคลื�อนที� โปรแกรมจะถกูสรา้งขึ�นดว้ย FB ที�สรา้งโดย Mitsubishi Electric

ขอ้ความจะตอ้งลงทา้ยดว้ย "(เครื�องหมายทวภิาค)" ใน STขอ้ความจะตอ้งลงทา้ยดว้ย "(เครื�องหมายทวภิาค)" ใน ST

ป้ายเฉพาะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในแตล่ะ POUป้ายเฉพาะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในแตล่ะ POU



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 2แบบทดสอบประเมนิผล 2

จงเลอืกคําที�ถกูตอ้งสําหรับ ( ) ในประโยคตอ่ไปนี�จงเลอืกคําที�ถกูตอ้งสําหรับ ( ) ในประโยคตอ่ไปนี�

เพื�อดําเนนิการทดสอบ ใหเ้ปลี�ยน (Q1) ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรก์อ่นเปิดเครื�อง.เพื�อดําเนนิการทดสอบ ใหเ้ปลี�ยน (Q1) ของเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรก์อ่นเปิดเครื�อง.

ตรวจสอบทศิทางการหมนุของมอเตอรแ์ละการทํางานของเครื�องจักรโดยใชฟั้งกช์นัการทดสอบของ (Q2)ตรวจสอบทศิทางการหมนุของมอเตอรแ์ละการทํางานของเครื�องจักรโดยใชฟั้งกช์นัการทดสอบของ (Q2)

ตั �งคา่ (Q3) ดว้ยสวติชโ์รตารขีองโมดลูอนิพตุทางไกลและเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์ตั �งคา่ (Q3) ดว้ยสวติชโ์รตารขีองโมดลูอนิพตุทางไกลและเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร์

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

1: สวติช ์DIP1: สวติช ์DIP

2: MR Configurator22: MR Configurator2

1: IP แอดเดรส1: IP แอดเดรส

Q1: • สวิตช์ DIP
• สวติช ์โรตารี
• สวติชคํ์าสั�ง

Q2: • GX Works3
• MR Configurator2
• �งกช์นัการตั�งคา่ควบคมุการเคลื�อนที�

Q3: •IP แอดเดรส
• หมายเลขสถานี



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 3แบบทดสอบประเมนิผล 3

จงเลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งดา้นลา่ง (มหีลายตวัเลอืก)จงเลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งดา้นลา่ง (มหีลายตวัเลอืก)

Q1Q1

  

เมื�อทาํการสง่ PDO จะไมม่ปีญัหาเกดิขึ�นแมว้า่จะมกีารเปลี�ยนแปลงการกาํหนดคา่เน็ตเวริก์เมื�อทาํการสง่ PDO จะไมม่ปีญัหาเกดิขึ�นแมว้า่จะมกีารเปลี�ยนแปลงการกาํหนดคา่เน็ตเวริก์

พารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรส์ามารถถกูสง่จากตวัควบคมุเมื�อมกีารสื�อสารเร ิ�มตน้ หรอืสามารถพารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออรส์ามารถถกูสง่จากตวัควบคมุเมื�อมกีารสื�อสารเร ิ�มตน้ หรอืสามารถ
ถกูเขยีนในแตล่ะแกนโดยใช ้MR Configurator2ถกูเขยีนในแตล่ะแกนโดยใช ้MR Configurator2

ใน Link Direct Device Setting ของพารามเิตอร ์CPU จะตอ้งถกูต ั�งคา่เป็นโหมดขยาย (โหมด iQ-R ซรีสี)์ใน Link Direct Device Setting ของพารามเิตอร ์CPU จะตอ้งถกูต ั�งคา่เป็นโหมดขยาย (โหมด iQ-R ซรีสี)์



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 4แบบทดสอบประเมนิผล 4

เลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัโปรแกรมเมื�อใชโ้มดลูเคลื�อนที� (มหีลายตวัเลอืก)เลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัโปรแกรมเมื�อใชโ้มดลูเคลื�อนที� (มหีลายตวัเลอืก)

Q1Q1

  

เปิด Y0 ของโมดลูโมช ั�นในโปรแกรมของ PLC CPU เสมอเปิด Y0 ของโมดลูโมช ั�นในโปรแกรมของ PLC CPU เสมอ

เมื�อเปิด Y1 ของโมดลูโมช ั�น เซอรโ์วจะเปิดทาํงานเมื�อเปิด Y1 ของโมดลูโมช ั�น เซอรโ์วจะเปิดทาํงาน

Motion Control FBสามารถเขยีนในโปรแกรมการจดัการโปรแกรมไดโ้ดยการลากและวางMotion Control FBสามารถเขยีนในโปรแกรมการจดัการโปรแกรมไดโ้ดยการลากและวาง

สญัญาณ I/O ท ั�งหมดของ Motion Control FBจะตอ้งถกูต ั�งคา่สญัญาณ I/O ท ั�งหมดของ Motion Control FBจะตอ้งถกูต ั�งคา่



ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมนิผล 5แบบทดสอบประเมนิผล 5

เลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัการตั �งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเริ�มตน้เลอืกคําอธบิายที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัการตั �งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเริ�มตน้

Q1Q1

ต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ย "Options" ตวัแปรอนิพตุใน FB "MC_Home"ต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ย "Options" ตวัแปรอนิพตุใน FB "MC_Home"

ต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องแกนบนหนา้จอ Motion Control Setting Functionต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องแกนบนหนา้จอ Motion Control Setting Function

ต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์MR-J5-Gต ั�งคา่วธิกีารคนืสูจ่ดุเร ิ�มตน้ดว้ยพารามเิตอรข์องเซอรโ์วแอมพลไิฟเออร ์MR-J5-G



ทดสอบทดสอบ คะแนนการทดสอบคะแนนการทดสอบ

      11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
แบบทดสอบประเมนิผล 1แบบทดสอบประเมนิผล 1 ✔✔                           
แบบทดสอบประเมนิผล 2แบบทดสอบประเมนิผล 2 ✔✔ ✔✔ ✔✔                     
แบบทดสอบประเมนิผล 3แบบทดสอบประเมนิผล 3 ✔✔                           
แบบทดสอบประเมนิผล 4แบบทดสอบประเมนิผล 4 ✔✔                           
แบบทดสอบประเมนิผล 5แบบทดสอบประเมนิผล 5 ✔✔                           

จํานวนคําถามทั �งหมด:จํานวนคําถามทั �งหมด: 77
คําตอบที�ถกูตอ้ง:คําตอบที�ถกูตอ้ง: 77
เปอรเ์ซน็ต:์เปอรเ์ซน็ต:์ 100100 %%

คณุทําแบบทดสอบประเมนิผลเสร็จสิ�นแลว้ ผลลพัธข์องคณุมดีงัตอ่ไปนี�คณุทําแบบทดสอบประเมนิผลเสร็จสิ�นแลว้ ผลลพัธข์องคณุมดีงัตอ่ไปนี�  
ในการสิ�นสดุแบบทดสอบประเมนิผล ใหไ้ปยงัหนา้ถดัไปในการสิ�นสดุแบบทดสอบประเมนิผล ใหไ้ปยงัหนา้ถดัไป

ลา้งลา้ง



คณุไดผ้า่นหลกัสตูร คณุไดผ้า่นหลกัสตูร "พื�นฐานโมดลูโมช ั�น MELSEC iQ-R ซรีสี ์"พื�นฐานโมดลูโมช ั�น MELSEC iQ-R ซรีสี ์
(RD78G(H)/เร ิ�มตน้การใชง้าน)"(RD78G(H)/เร ิ�มตน้การใชง้าน)" แลว้ แลว้

ขอขอบคณุสําหรับการเรยีนรูห้ลกัสตูรนี�ขอขอบคณุสําหรับการเรยีนรูห้ลกัสตูรนี�

เราหวงัวา่คณุจะเพลดิเพลนิกบับทเรยีน และขอ้มลูที�คณุไดรั้บจากหลกัสตูรนี�จะเป็นประโยชนใ์นอนาคตเราหวงัวา่คณุจะเพลดิเพลนิกบับทเรยีน และขอ้มลูที�คณุไดรั้บจากหลกัสตูรนี�จะเป็นประโยชนใ์นอนาคต

คณุสามารถทบทวนหลกัสตูรไดห้ลายครั�งตามตอ้งการคณุสามารถทบทวนหลกัสตูรไดห้ลายครั�งตามตอ้งการ

ทบทวนทบทวน

ปิดปิด
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