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Modbus Data Logger
RC53
-

Interface RS232, RS485/422

-

Keep Data as Tag (Max. 128 Tags
Option)

-

Support Modbus RTU, ASCII, TCP/IP

-

Use Micro SD Card Memory

-

Stand Alone Data Logger and Real Time
Data Acquisition

Modbus Data Logger RC53

เป็ นอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อทาหน้ารวบรวมข้อมูลจาก

อุ ป กรณ์ ภ าคสนาม (Field Devices) เช่ น PLC, Power Meter, Flow Meter, Analog Module,
RTU

ฯลฯ ที่สื่อสารด้วยโปรโตคอล MODBUS RTU/ASCII/TCP โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์

ต่างๆไว้ในรูปของ “ป้ายข้อมูล (Data Tag)” คล้ายกับการทางานของโปรแกรม SCADA และทาการบันทึก
ข้อมูลลงใน Memory Card (Micro SD) ซึ่งสามารถถอดได้เพื่อนาไปโหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์สามารถนามาแสดงผลในแบบตัวเลขหรือ Plot Trend Graph ได้
และข้อมูลนีส้ ามารถนาไปใช้ในโปรแกรมบน Window อื่นๆ เช่น Excel, Word ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการ
นาข้อมูลไปทาการคานวณเพิ่มเติมหรือจัดทารายงานได้อีกด้วย
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I.

ตัวอย่างการต่อใช้งาน
- Monitoring
- Load Data
- History Data

LAN
LAN

MODBUS
TCP

PLC

LAN

RC53

PLC or DCS
Master
- Real Time Data Acquisition

RC53
MODBUS
RS232

RC53
MODBUS

Power Meter

RS485/422

MODBUS I/O Module,
Data Logger

Modbus Data Center RC53

เป็ นอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อทาหน้า ที่รวบรวมข้อมูลจาก

อุ ป กรณ์ ภ าคสนาม (Field Devices) เช่ น PLC, Power Meter, Flow Meter, Analog Module,
RTU

ฯลฯ ที่สื่อสารด้วยโปรโตคอล MODBUS RTU/ASCII ผ่านพอร์ตอนุกรม (Serial Port) RS232,

RS485/422, MODBUS TCP/IP
(Data Tag)”
(Micro SD)

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในรู ปของ “ป้ายข้อมู

คล้ายกับการทางานของโปรแกรม SCADA และทาการบันทึกข้อมูลลงใน Memory Card

ซึ่งสามารถถอดได้เพื่อนาไปโหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

ซึ่งจุดเด่นของระบบนีค้ ือสามารถโหลดข้อมูลจากอุปกรณ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับระบบ
Network
Firefox

เดียวกันกับ RC53 และใช้ Web Browser เช่ น Internet Explorer, Google Chrome,

ฯลฯ ในการโหลดข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
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II.

วิธีการต่อใช้งาน

Dimension (Unit: mm.)

Wiring
Communication RS485

1

RX-

GND

RX+

RX-

2 RX+

2 RX+
3

RX-

MC330

MC330
1

TX+

TX -

Device

GND

A (+)

Device n
B (-)

GND

A (+)

Device 2
B (-)

GND

A (+)

B (-)

Device 1

Communication RS422

3

TX-

TX-

4 TX+

4 TX+

5 GND

5 GND

Supply

1 2 3 4 5

220 VAC

Power
supply

+ -

6 7

+
12 - 35 VDC
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III.

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ก่อนที่จะนา RC53 ไปใช้งานได้นั้น จาเป็ นที่จะต้องมี การตั้ง ค่า (Configuration) ก่อน โดยใช้

โปรแกรมในการตั้งค่าต่างๆ เช่น Recording, Ethernet, File Naming, Modbus เป็ นต้น หลังจาก
นัน้ จึงนา RC53 ไปใช้งาน
การเชื่อมต่อ RC53 กับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทาการเชื่อมต่อผ่านทาง Network LAN เพื่อทา
การตัง้ ค่า
การเชื่อมต่อผ่านทาง Network LAN
สาย LAN จะเป็ นหัวต่อแบบ RJ45 ทัง้ สองหัว

สาย LAN และ LAN Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์

RC53

LAN Cable

LAN Cable

การเชื่อมต่อ RC53 กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง LAN Port
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IV.

สถานะการทางานของหลอดไฟ

ไฟแสดง
Power

สีหลอด

การกระพริบ

-

ดับ
ติดค้าง
ดับ
ติดค้าง
กระพริบ
สลับ
กระพริบเร็ว
กระพริบ
ติดค้าง

แดง
-

Record

เขียว
เขียว
แดง - เขียว
แดง
แดง
แดง

ดับ
ติดค้าง
กระพริบเร็ว
กระพริบ
ดับ
ติดค้าง
สลับ
ติดค้าง

Network

เขียว
แดง
แดง
-

Modbus

เขียว
แดง - เขียว
แดง

ความหมาย
เครื่องปิ ด
เครื่องเปิ ด
ไม่มีการเชื่อมต่อ Memory
ติดต่อ Memory ได้ และรอการบันทึกข้อมูล
ทาการบันทึกข้อมูล
ไม่มีการกาหนด Tag
มีการถอด Memory ออกขณะบันทึกข้อมูล
Initial Memory ไม่สาเร็จ
Memory ERROR

เกิดความผิดพลาดขณะบันทึกข้อมูล
Memory เต็ม
ไม่มีการต่อสาย LAN
การเชื่อมต่อเครือข่ายสมบูรณ์
มีการขัดแย้งกันของ IP (IP ซา้ กัน)
มีการต่อสาย LAN และกาลังขอ IP
ไม่มีการกาหนด Tag
อ่าน Tag ครบสมบูรณ์
เกิดข้อผิดพลาดบาง Tag
เกิดข้อผิดพลาดหมดทุก Tag

หลอดไฟดับ
หลอดไฟติดค้าง
หลอดไฟกระพริบ
หลอดไฟกระพริบเร็ว
หลอดไฟติดสลับ
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V.

ปั ญหาและแนวทางแก้ไข
อาการ

ไฟ Power

สาเหตุ

ดับ

เครื่องไม่ทางาน

วิธีการแก้ไข
❖
❖

❖

ไฟ Record
ติดสลับ
ไฟ Record
เร็ว

แดง - เขียว
แดงกระพริบ

ไม่มีการกาหนด Tag

❖

มีการถอด Memory ออกขณะ
บันทึกข้อมูล

❖
❖

❖

ไฟ Record
เร็ว

แดงกระพริบ

Initial Memory

ไม่สาเร็จ

❖
❖
❖

ไฟ Record

ไฟ Network

แดงค้าง

ดับ

Memory ERROR

เกิดความผิดพลาดขณะบันทึก
ข้อมูล
Memory เต็ม
ไม่มีการต่อสาย LAN หรือมีการต่อ
สาย LAN กับ ระบบแล้วแต่ ไฟยัง
ดับอยู่

❖
❖
❖
❖

❖

❖

ไฟ Network
กระพริบ

แดง

มีการต่อสาย LAN และกาลังขอ
IP (ถ้านานเกิน 1 นาที)

❖

❖
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ตรวจสอบมีไฟเลีย้ งให้กบั RC53 หรือไม่
ตรวจสอบขั้ ว Terminal เชื่ อ มต่ อ สนิ ท
หรือไม่
ส่งอุปกรณ์มาให้ทางบริษัทตรวจสอบ
ทาการกาหนด Tag ให้กบั RC53
ใส่ Memory กลับเข้าไป
เมื่อถอด Memory ออกขณะที่กาลังบันทึก
ข้อมูล อาจทาให้ไฟล์ท่บี นั ทึกอยูน่ นั้ เกิดความ
เสียหายได้ (ขนาดไฟล์จะเป็ น Size 0 Kb)
ทาการหยุดบันทึกข้อมูลก่อนถอด Memory
ออกทุกครัง้
ถอด Memory ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
Reboot เครื่อง RC53
เปลี่ยน Memory
ถอด Memory ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
ทาการ Reboot เครื่อง RC53
ส่งอุปกรณ์มาให้ทางบริษัทตรวจสอบ
ตรวจสอบสถานะไฟที่ Switch HUB (ช่อง
ที่เชื่อมต่อกับ RC53) กับ Port LAN ของ
RC53 ติดหรือไม่
ทดลองเปลี่ ย นช่ อ งที่ Switch HUB หรื อ
เปลี่ ย นสาย LAN (ถ้า ยัง ไม่ ได้ Port LAN
ของ RC53 อาจเสียได้)
ส่งอุปกรณ์มาให้ทางบริษัทตรวจสอบ
ตรวจสอบระบบ Network ท าการติ ด ตั้ง
DHCP Server หรือไม่
ปิ ดฟั งก์ ชั น DHCP แล้ ว ท าการระบุ IP
Address ให้กบ
ั RC53 แทน
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อาการ
ไฟ Network
กระพริบเร็ว
ไฟ Modbus
ไฟ Modbus

สาเหตุ
แดง

ดับ
แดงติดค้าง

IP Address

ซา้ กัน

ไม่มีการกาหนด Tag
เกิดข้อผิดพลาดหมดทุก Tag

วิธีการแก้ไข
❖

เปลี่ยน IP Address ของ RC53

❖

ทาการกาหนด Tag ให้กบั RC53
ต รวจ สอ บ ก ารตั้ ง ค่ า Modbus Serial
(Menu -> Modbus) ก าหนดค่ าตรงกับ
อุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อผ่านทาง Serial หรือไม่
ตรวจสอบการตั้งค่าของ Tag (Menu ->
Tags Management) เช่ น Slave No.
ของอุ ป กรณ์ , Function หรื อ Register
Base เป็ นต้น
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ตั้ ง ค่ า Modbus TCP
(Menu -> Modbus) ก า ห น ด ค่ า IP
Address, Port และ Protocol ตรงกั บ
อุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อผ่านทาง LAN หรือไม่
ตรวจสอบการตั้งค่าของ Tag (Menu ->
Tags Management) เช่ น Slave No.
ของอุ ป กรณ์ , Function หรื อ Register
Base เป็ นต้น

❖

❖

❖

ไฟ Modbus
แดง - เขียว ติดสลับ

เกิดข้อผิดพลาดบาง Tag

❖
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VI. Pin Assignment (RS232)

VII.

PIN

Signal

1

CD

2

RxD

3

TxD

4

DTR

5

GND

6

DSR

7

RTS

8

CTS

9

RI

การทางานของปุ่ ม Reset
ปุ่ ม Reset จะควบคุมการทางาน RC53 ทัง้ หมด 3 โหมด มีรายละเอียดดังนี ้
❖ Start/Stop Record Mode

สามารถสั่งให้ “เริ่ม” หรือ “หยุด” บันทึกข้อมูล โดยการกด

ปุ่ มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที มี 2 กรณีดงั นี ้
1) สั่งให้ RC53

ทาการบันทึกข้อมูล โดยสถานะของหลอดไฟ Record จะแสดงสีเขียวติดค้าง

ให้กดปุ่ มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หลอดไฟ Record จะกระพริบเร็ว หลังจากนัน้ ให้ยกเลิก
การกดปุ่ ม หลอดไฟ Record จะเปลี่ยนสถานะเป็ นสีเขียวกระพริบ เข้าสูโ่ หมดบันทึกข้อมูล
2) สั่งให้ RC53

หยุดบันทึกข้อมูล โดยสถานะของหลอดไฟ Record จะแสดงสีเขียวกระพริบ

ให้กดปุ่ มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หลอดไฟ Record จะกระพริบเร็ว หลังจากนัน้ ให้ยกเลิก
การกดปุ่ ม หลอดไฟ Record จะเปลี่ยนสถานะเป็ นสีเขียวติดค้าง เข้าสู่โหมดรอการบันทึก
ข้อมูลครัง้ ต่อไป
❖ Reset Mode

สามารถสั่งให้ทาการรีเซ็ท RC53 ได้โดยการกดปุ่ มค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

ซึ่งหลอดไฟ Record, Network และ Modbus จะแสดงสีแดงกระพริบเร็ว 3 ครัง้ หลังจาก
นัน้ ให้ยกเลิกการกดปุ่ ม
❖ Default IP Mode

สามารถกาหนดให้ RC53 มีหมายเลข IP ที่มาจากโรงงานได้โดยการ

กดปุ่ มค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ซึ่งหลอดไฟ Record, Network และ Modbus จะแสดงสี
แดงสลับสีเขียว หลังจากนัน้ ให้ยกเลิกการกดปุ่ ม (Default IP: 192.168.168.250)
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Wisco RC53 Utility

ใช้ ส าหรับ การอ่ า นค่ า และการตั้ ง ค่ า ให้ กั บ RC53 เช่ น Recording,
Ethernet, File Naming, Modbus และการเพิ่ ม หรือลบ Tags โดยการเชื่ อมต่ อผ่ านทาง Network
Wisco RC53 Utility

LAN
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1.

ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม Wisco RC53 Utility
โปรแกรม

Wisco RC53 Utility สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ RC53

ผ่านทาง Network LAN เท่านั้น

เพื่อทาการอ่านค่าและตัง้ ค่าให้กบั RC53
วิธีเปิ ดใช้งานโปรแกรม Wisco RC53 Utility
การเปิ ด โปรแกรม Wisco RC53 Utility นั้น สามารถใช้โปรแกรม Web Browser ต่ า งๆ เช่ น
Internet Explorer (IE), Firefox, Google Chrome

เป็ นต้ น เพื่ อท าการตั้ ง ค่ า โดยการระบุ

หมายเลข IP Address หรือชื่อของ RC53 ลงใน URL ของ Browser เช่น 192.168.168.250 หรือ
RC53

เป็ นต้น (Default IP Address: 192.168.168.250, Module Name: RC53)

เมื่อเชื่อมต่อ RC53 กับระบบ Network ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อ RC53 กับเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยตรงนัน้ จะต้องกาหนดหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้ งการเชื่อมต่อนัน้ ให้อยู่ในวง
Network

เดียวกันกับ RC53 ก่อน จึงจะสามารถเปิ ดโปรแกรม Wisco RC53 Utility ได้
IP Address: 192.168.168.210

RC53

LAN

LAN

IP Address: 192.168.168.250

การเชื่อมต่อกับระบบ Network ภายในองค์กร
IP Address: 192.168.168.210

RC53

LAN

IP Address: 192.168.168.250

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง
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การตรวจสอบและตั้ งค่ า IP Address ของเครื่องคอมพิ วเตอร์ สาหรั บ Windows XP
มีขั้นตอนดังนี้

1) คลิกขวาที่ รู ปคอมพิวเตอร์ดา้ นล่างขวาของ

จอ แล้วเลือก “Status”

3) คลิ ก เลื อ กหั ว ข้ อ “Internet Protocol
(TCP/IP)”

และกดปุ่ ม “Properties”

2) กดปุ่ ม “Properties”

4) เลื อ ก หั ว ข้ อ “Use the following IP

แ ล ะ ก าห น ด ห ม าย เล ข IP
Address ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ น ช่ อ ง “IP
Address” จากนัน
้ กดปุ่ ม “OK”
address”

WISCO RC53 Utility Manual V1.0.0
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การตรวจสอบและตั้ งค่ า IP Address ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ Windows 7
มีขั้นตอนดังนี้

1) คลิกขวาที่ รู ปคอมพิวเตอร์ดา้ นล่า งขวาของ

จ อ แ ล้ ว เลื อ ก

“Open Network and

Sharing Center”

4) คลิ ก เลื อ กหั ว ข้ อ “Internet Protocol
2) ที่ หั ว ข้ อ “Connections”
Area Connection 2”

3) กดปุ่ ม “Properties”
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เลื อ ก

“Local

Version 4 (TCP/IPv4)”

แ ล ะ ก ด ปุ่ ม

“Properties”

5) เลื อ ก หั ว ข้ อ “Use the following IP

แ ล ะ ก าห น ด ห ม าย เล ข IP
Address ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ น ช่ อ ง “IP
Address” จากนัน
้ กดปุ่ ม “OK”
address”
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การตรวจสอบและตั้งค่า IP Address ของเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ สาหรั บ Windows 10
มีขั้นตอนดังนี้

1) คลิกขวาที่ รู ปคอมพิวเตอร์ดา้ นล่างขวาของ

จ อ แ ล้ ว เลื อ ก

“Open Network &

Internet setting”

3) ที่หวั ข้อ “IP Setting”

2) ค

ลิ ก เ ลื อ ก ที่ หั ว ข้ อ

กดปุ่ ม “Edit”

“Change

connection properties”
4) ที่

หั ว ข้ อ

เ ลื อ ก
“Manual” แ ล ะก าห น ด ห ม าย เล ข IP
Address ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ น ช่ อ ง “IP
Address” จากนัน
้ กดปุ่ ม “Save”

WISCO RC53 Utility Manual V1.0.0
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2. Tab Status

จะแสดงรายละเอียดต่างๆของ RC53 เช่น Serial Number, Module Name, IP
Address ของโมดูล, แสดงสถานะการทางานต่างๆ เป็ นต้น มีรายละเอียดดังนี ้
Tab Status

แสดงรายละเอียดต่างๆและสถานะการทางานของ RC53

ใช้สาหรับสั่งให้ RC53 เริ่มบันทึกข้อมูล/หยุดบันทึกข้อมูล

❖

ปุ่ ม

❖

ปุ่ ม

ใช้สาหรับอ่านค่า Config ที่บนั ทึกอยู่ใน RC53

❖

ปุ่ ม

ใช้สาหรับส่งค่า Config ไปบันทึกยัง RC53

❖

ปุ่ ม

❖ Tab Status

ใช้สาหรับรีเซ็ท RC53
แสดงรายละเอียดของ Ethernet, Memory Card และ Backup Battery

ดังนี ้

➢

แสดงหมายเลข IP Address, Netmask, Default Gateway, DNS และ
Mac Address ของ RC53
Memory แสดงข้อ มู ล ต่ างๆของ Memory รวมถึ ง แสดงชื่ อ ไฟล์แ ละจ านวนข้อ มูล ที่ ก าลัง

➢

บันทึกข้อมูลอยู่ในขณะนัน้
Backup Battery แสดงความจุของ Battery ที่อยู่ภายใน RC53 (ไม่ควรต่ากว่า 2.5 V)

➢ Ethernet

แสดงหน้าต่างการตัง้ ค่าให้กบั RC53
❖ Tab Monitor แสดงข้อมูลของ Tags ที่อยู่ใน RC53
❖ Tab Setting
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3. Tab Setting

ก่ อ น น า RC53
ไปใช้ง านจะต้อ งท าการ
ตัง้ ค่าต่างๆให้กับ RC53
เช่ น ก าหนดหมายเลข
IP Address ใ ห้ กั บ
RC53, ตั้ ง ค่ า ก า ร
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
กับ RC53, การตั้งเวลา
ให้กับ RC53, การสร้าง
Tags และ การกาหนดโหมดในการบันทึกข้อมูล เป็ นต้น หลังจากเชื่อมต่อกับ RC53 ได้แล้ว สามารถตัง้ ค่า
ได้โดยการคลิกเลือก Tab Setting มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 Menu Ethernet
Menu Ethernet

ใช้สาหรับกาหนดหมายเลข IP Address ให้กบั RC53 มีรายละเอียดดังนี ้
❖ Module Name กาหนดชื่อให้กบ
ั โมดูล
❖ Obtain IP Automatically (DHCP)

ก า ห น ด ให้

RC53

รั บ

IP Address

จาก

DHCP Server

ก า ห น ด IP Address ที่
ต้ อ งก าร โด ย IP จะต้ อ งไม่ ซ ้ า กั บ เค รื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ห รื อ อุ ป กรณ์ อ่ื น ๆภายในระบบ
เครือข่ายเดียวกัน
❖ Subnet Mask ก า ห น ด Subnet Mask
ตาม Class ของ IP
❖ Gateway กาหนด IP Address ของเครื่องที่ ท าหน้าที่ เป็ น ทางผ่ านข้อมูลไปสู่เครือข่ าย
อื่นๆ
❖ Obtain DNS Automatically กาหนด Domain Name Server ให้กบ
ั RC53
❖ Primary DNS กาหนด IP Address ของเครื่องที่ทาหน้าที่เป็ น DNS Server
❖ Secondary DNS ก าหนด IP Address ของเครื่ อ งที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น DNS Server
สารอง ในกรณีท่ไี ม่สามารถเชื่อมต่อกับ Preferred DNS Server
❖ IP Address

WISCO RC53 Utility Manual V1.0.0

Page 15 of 38

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

3.2 Menu Recording
Menu Recording

ใช้สาหรับกาหนดโหมดในการบันทึกข้อมูล มี 3 โหมด คือ Hourly, Daily

และ Custom มีรายละเอียดดังนี ้
❖ Record Mode

กาหนดโหมดในการบันทึกข้อมูล ดังนี ้

➢ Hourly Mode
Days

เป็ น การก าหนดวัน และเวลาที่ ต้อ งการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ตาม Choose

และ Choose Time ถ้าต้องการให้ทาการบันทึกข้อมูลในวันและเวลาใดบ้างให้

เลือกที่ช่องนัน้
•

ปุ่ ม

ใช้สาหรับเลือกทัง้ หมดและ

• Choose Days

ยกเลิกการเลือกทัง้ หมด

กาหนด “วัน” ที่ตอ้ งการบันทึกข้อมูล

• Choose Time (Hour)

ก าหนดชั่ว โมงที่ ต้อ งการบัน ทึ ก ข้อ มู ล โดยจะท าการ

บันทึกข้อมูล เฉพาะชั่วโมงที่ถูกเลื อกเท่านั้น ตัวอย่างเช่ น จากรู ป ข้างบน จะเริ่ม
บัน ทึ ก ข้อ มูล เวลา 01:00 จนถึ ง 01:59 และจะเริ่ม บัน ทึ ก ข้อ มูล อี ก ครั้ง เวลา
03:00

จนถึง 03:59 เป็ นต้น

• Interval (Sec)
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➢ Daily Mode

เป็ นการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (บันทึกตอลด 24 ชั่วโมง) โดยจะ

บันทึกข้อมูล ตาม “วัน ” ที่กาหนดไว้ใน Choose Days และ “เวลา” ที่กาหนดไว้ใน
Interval (Sec.)

➢ Custom Mode

ก าห น ด ไว้ ใ น

เป็ นการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจะบันทึกข้อมูลตามช่วงเวลาที่

Choose Days, Amount of Interval, Select Start - Stop

Time (0 - 24 Hour)
• Choose Days

ดังนี ้

กาหนด “วัน” ที่ตอ้ งการบันทึกข้อมูล

• Amount of Interval

กาหนดจานวนช่วงที่ตอ้ งการบันทึกข้อมูล (6 ช่วง)

• Select Start - Stop Time (0 - 24 Hour)
“เริ่มบันทึกข้อมูล”
• Interval (Sec)

ก า ห น ด เว ล า ที่ ต้ อ ง ก า ร

และเวลาที่ตอ้ งการ “หยุดบันทึกข้อมูล” (0 - 24 ชั่วโมง)

กาหนดเวลาในการบันทึกข้อมูล (วินาที)
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3.3 Menu File Naming

ใช้สาหรับตัง้ ชื่อให้กับไฟลที่บนั ทึกข้อมูล โดยสามารถกาหนดชื่อไฟล์เป็ น
ตัว เลข (แสดงล าดับ ของไฟล์), ก าหนดเป็ น ชื่ อ ตามที่ ต้อ งการ , วัน /เดื อ น /ปี : เวลา หรือ ก าหนด
Folder ที่ใช้สาหรับเก็บไฟล์ขอ
้ มูล มีรายละเอียดดังนี ้
❖ Example of File Structure แสดงตัวอย่างการตัง้ ชื่อไฟล์ท่ถ
ี กู กาหนดไว้
❖ File Extension เลือกสกุลไฟล์ท่ต
ี อ้ งการบันทึก โดย csv ใช้งานกับ MS Excel และ
wda โดย wda จะใช้งานกับโปรแกรม Data Viewer ของทางบริษัท Wisco เท่านัน
้
❖ Date - Time Column Style เลือกการแสดงผลของ “วัน/เดือนปี /” และ “เวลา”
ให้กบั ไฟล์ csv ดังนี ้
➢ Seperate Column แยกคอลัมน์ “วัน/เดือน/ปี ” และ “เวลา” ออกจากกัน
➢ Same Column รวมคอลัมน์ “วัน/เดือน/ปี ” และ “เวลา” เข้าด้วยกัน
➢ Time Only แสดง “เวลา” อย่างเดียว
Menu File Naming

Seperate Column

Same Column

Time Only

กาหนดหมายเลขให้กบั ไฟล์ท่ใี ช้ในการบันทึกข้อมูล
❖ Style กาหนดรู ปแบบชื่อไฟล์ท่ใี ช้ในการบันทึกข้อมูล ดังนี ้
❖ File Number

กาหนดให้ช่ือไฟล์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลแสดง
แบบ “ตัวเลข”

➢ Number

กาหนดให้ช่ือไฟล์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล
แสดงแบบ “ปี /เดือน/วัน” และ “เวลา” ที่เริ่มบันทึกข้อมูล

➢ Date - Time
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กาหนดให้ช่ือไฟล์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลแสดง
แบบ “วัน/เดือน/ปี ” และ “เวลา” ที่เริ่มบันทึกข้อมูล ซึ่งจะ
ถูกบันทึกอยู่ภายใน Folder “ปี ” และ Folder “เดือน”

➢ Category

➢ User Define

กาหนดให้ช่ือไฟล์ท่ี ใช้ในการบันทึกข้อมูลแสดงตามที่ผูใ้ ช้งานต้องการ

โดยสามารถกาหนดรู ปแบบที่ตอ้ งได้จากช่อง Naming Pattern และปุ่ ม
ใช้สาหรับทดสอบการแสดงผล ดังนี ้
•

•

•

กาหนด “ชื่อ” ให้กับไฟล์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อ มูลเพื่อแสดง
ชื่อตามที่ตอ้ งการ
เมื่ อ มี ก ารเปิ ด ไฟล์บัน ทึก ข้อมูล ขึ น้ มาใหม่ จ ะมี ห มายเลข
กากับตามหลังชื่อไฟล์ เช่น RC53_Data(1).csv เป็ นต้น
'/' or '\' - Path of file. ใช้ ส า ห รั บ ก า ห น ด Path
(Folder) ที่ใช้สาหรับเก็บไฟล์ขอ
้ มูล

• '#' ใช้ส าหรับ ก าหนดหมายเลขให้กั บ ไฟล์ ข ้อ มู ล

•

•

โดยจะ
แสดงหมายเลขตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “File Number” ซึ่ง
“#” 1 อักขระจะแสดงตัวเลขเท่ากับ 1 หลัก
ตัวอย่างที่ 1 ระบุหมายเลขที่ File Number เป็ น 1 และ
กานหดเป็ นชื่อ “RC52_Data” ตามด้วย “#” 1 อักขระ
จะแสดงผลเป็ น RC53_Data1.
ตัว อย่ า งที่ 2 ระบุ ห มายเลขที่ File Number เป็ น 100
และกานหดเป็ นชื่อ “RC52_Data” ตามด้วย “####”
4 อักขระ จะแสดงผลเป็ น RC53_Data0100.csv เป็ น
ต้น
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• %d ใช้สาหรับ กาหนดให้แสดง “วันที่ ” ของเดือนแบบไม่ มี

•

•

•

•

เลข “0” นาหน้า (1 to 31)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%d จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_5.csv เป็ นต้น
%D ใช้สาหรับกาหนดให้แสดง “วันที่” ของเดือนแบบมีเลข
“0” นาหน้า (01 to 31)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%D จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_05.csv เป็ นต้น
%J ใช้ส าหรับ ก าหนดให้แ สดง “วั น ” แบบ 3 ตั ว อั ก ษร
(Mon to Sun)

•

ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%J จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_WED.csv เป็ นต้น

• %m ใช้สาหรับกาหนดให้แสดงตัวเลขของ “เดือน” แบบไม่

•

•

•

•

มีเลข “0” นาหน้า (1 to 12)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%m จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_5.csv เป็ นต้น
%M ใช้สาหรับกาหนดให้แสดงตัวเลขของ “เดือน” แบบมี
เลข “0” นาหน้า (01 to 12)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%m จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_05.csv เป็ นต้น
%N ใช้สาหรับกาหนดให้แสดง “เดือน ” แบบ 3 ตัวอักษร
(Jan to Dec)

•

•

ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%N จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_JUN.csv เป็ นต้น
%y ใช้ส าหรับ ก าหนดให้แ สดง “ปี ” แบบตัว เลข 2 หลัก
(Ex. 99)

•
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• %Y ใช้ส าหรับ ก าหนดให้แ สดง “ปี ” แบบตัว เลข 4

หลัก

(Ex. 2003)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ตัวอย่างเช่น

ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%Y จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_2016.csv เป็ นต้น
%h ใช้ ส าหรับ ก าหนดให้ แ สดง “ชั่ ว โมง ” รู ป แบบ 24
ชั่วโมง แบบไม่มีเลข “0” นาหน้า (0 to 23)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%h จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_16.csv เป็ นต้น
%H ใช้ ส าหรับ ก าหนดให้ แ สดง “ชั่ ว โมง ” รู ป แบบ 24
ชั่วโมง แบบมีเลข “0” นาหน้า (00 to 23)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%H จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_09.csv เป็ นต้น
%i ใช้ส าหรับ ก าหนดให้แ สดง “นาที ” แบบไม่ มี เลข “0”
นาหน้า (0 to 59)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%i จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_9.csv เป็ นต้น
%I ใช้ ส าหรับ ก าหนดให้ แ สดง “นาที ” แบบมี เ ลข “0”
นาหน้า (00 to 59)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%I จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_09.csv เป็ นต้น
%s ใช้สาหรับกาหนดให้แสดง “วินาที” แบบไม่มีเลข “0”
นาหน้า (0 to 59)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%s จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_9.csv เป็ นต้น
%S ใช้ส าหรับ ก าหนดให้แ สดง “วิ น าที ” แบบมี เลข “0”
นาหน้า (00 to 59)
ตั ว อย่ า งเช่ น ระบุ RC53_Data_#_%S จะแสดงชื่ อ
ไฟล์ขอ้ มูลเป็ น RC53_Data_1_09.csv เป็ นต้น

Ex.1: %Y-%M-%D_%H%I%S > 2016-09-30_103000.csv
Ex.2: %Y/%N/myfile_%H%I%S > 2016/JUN/myfile_103000.csv
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3.4 Menu Modbus
Menu Modbus

ใช้สาหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ผ่านทาง Serial หรือผ่านทาง LAN

มีรายละเอียดดังนี ้
❖ Modbus Serial

ใช้ส าหรับ ตั้ง ค่ า การเชื่ อ มต่ อ กับ อุป กรณ์ Modbus ผ่ า นทางพอร์ต

RS232, RS485/422

ดังนี ้
➢ Baud Rate

ก าหนดความเร็ ว ในการ

สื่อสาร (1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 28800, 38400, 57600,
115200)
➢ Data Bits

ก าหนดบิ ต ข้อ มูล (7 Bits,

8 Bits)
➢ Parity Bit

ก า ห น ด บิ ต ต ร ว จ ส อ บ

(None, Odd, Even)
➢ Stop Bit

ก า ห น ด บิ ต ห ยุ ด

(1 Bit,

2 Bits)
➢ Interface

กาหนดชนิดของพอร์ตที่ใช้ใน

การสื่อสาร (RS485, RS422)
สำหรับพอร์ต RS232 สำมำรถใช้
งำนได้ ตลอดเวลำ
➢ Mode ก าหนด Protocol ที่ ใ ช้ ใ นการ
***

สื่อสาร (Modbus ASCII, RTU)
❖ Modbus TCP

ใช้สาหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Modbus ผ่านทางพอร์ต LAN

(Max 4 Connect)

ดังนี ้

➢ IP Address กาหนดหมายเลข IP Address
➢ Port

ของอุปกรณ์ท่ตี อ้ งการเชื่อมต่อ

กาหนดหมายเลขของพอร์ตของอุปกรณ์ท่ีตอ้ งการเชื่อมต่อ

➢ Protocol ก าหนด Protocol

ที่ใช้ในการสื่อสาร (Modbus TCP, Modbus Over

TCP ASCII, Modbus Over TCP RTU)
❖ Time Out (s)

ใช้สาหรับกาหนดเวลารอการตอบกลับของอุปกรณ์

❖ Delay Between Task (ms)
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❖ Value of Bad Tags

ใช้สาหรับกาหนดค่าที่ตอ้ งการแสดงผลเมื่ออ่านค่าจาก Tag นั้น

ไม่ได้ (Default 0)
❖ Modbus Writing Function
Function 15 instead 05

กาหนดให้ส่งค่ากลับมายังอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อได้ โดยใช้

และ Function 16 instead 06

❖ Max. Quantity Per Task

กาหนดจานวนสูงสุดให้กบั Task (Default 32)

3.5 Menu Tag Management

Tags Management

แสดงข้อมูลของ Input และ Output ของอุปกรณ์ท่อี ยู่ใน RC53 มี

รายละเอียดดังนี ้
❖ Tag List

แสดงจานวนของ Tag ที่ใช้งานอยู่และแสดงจานวนของ Tag ที่สามารถใช้งาน

ได้ทงั้ หมด
ใช้สาหรับสร้าง Tag ขึน้ มาใหม่ (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 4 )

❖

ปุ่ ม

❖

ปุ่ ม

ใช้สาหรับลบ Tag ที่เลือกไว้

❖

ปุ่ ม

ใช้สาหรับลบ Tag ทัง้ หมด

❖

ปุ่ ม

ใช้สาหรับรวม Tag ที่ถูกลบ

❖ Task List

ใช้สาหรับแสดง Task ของแต่ละอุปกรณ์
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3.6 Menu Modbus Server

สามารถกาหนดให้อุป กรณ์ ท่ี
ทาหน้าที่เป็ น MODBUS Master
ทาการเชื่อมต่อกับ RC53 ผ่านทาง
MODBUS TCP/IP (LAN)

เพื่ อ

นาค่าจาก RC53 มาแสดงผล หรือ
นาค่าที่ได้นั้นไปใช้งานอย่างอื่นต่อ
โด ย

จ ะ ท า ห น้ า ที่ เป็ น

RC53

MODBUS TCP Server

และจะ

เปิ ด Port รอการเชื่ อ มต่ อ เข้า มา
ข อ งเค รื่ อ ง

MODBUS Master

มีรายละเอียดดังนี ้
❖ Enable ใช้สาหรับ เปิ ด/ปิ ด การใช้งาน Modbus TCP Server
❖ Mode กาหนดโหมดการทางานให้กบ
ั RC53

มีทงั้ หมด 3 โหมด ดังนี ้

➢ MODBUS TCP Mode
➢ MODBUS ASCII OVER TCP Mode
➢ MODBUS RTU OVER TCP Mode
❖ Port กาหนด Port

ที่จะเปิ ดค่อยไว้ รอการเชื่อมต่อเข้ามาของเครื่อง Modbus Master

❖ Slave No. กาหนดหมายเลขประจาเครื่อง (Station)

ปุ่ ม

❖

ให้กบั RC53

ใช้ส าหรับกาหนดค่า Register Address แบบอัตโนมัติ (โดยเริ่ม

จาก Register Address หมายเลข xxxx1)
❖ Offset ใช้สาหรับกาหนดค่า Register Address

ตัวอย่างเช่น RC53 ทาการอ่านค่าจากอุปกรณ์ MODBUS Serial ที่เชื่อมต่อไว้จานวนทัง้ หมด
6 Tags

และ Register Address ที่อ่านนัน้ เริ่มจาก 40101 - 40102 สาหรับ Tag ที่ 1 จากนัน้

ได้ท าการแก้ไขหมายเลข Register แบบอัตโนมัติ โดยจะเปลี่ยนให้เริ่ม จาก Register หมายเลข
40001 - 40002

สาหรับ Tag ที่ 1 เป็ นต้น

สามารถกาหนด Register ตามที่ตอ้ งการได้ โดยระบุหมายเลขลงในช่อง Offset
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3.7 Menu System Clock

สามารถตัง้ ค่าเวลา (Real Time Clock) ได้ เมื่อ RC53 ไม่ได้อยู่ในสภาวะกาลังบันทึกข้อมูล
ค่าเวลาในโปรแกรมนีจ้ ะมี Format เป็ น “ชั่วโมง/นาที/วินาที” กับ “วัน/วันที่/เดือน/ปี ” ไม่ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนัน้ จะใช้ Format อะไรอยู่ก็ตาม
สามารถดู แ ละตั้ ง ค่ า ฐานเวลาของ RC53 โดยการเลื อ กที่ Menu -> System Clock มี
รายละเอียดดังนี ้

❖ Sync. Time

ใช้สาหรับตั้งค่าเวลาของ RC53 ให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี ใช้งานอยู่

ดังนี ้
➢ Computer Time

แสดงเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้งานอยู่

➢ Device Time

แสดงเวลาของ RC53

➢

ปุ่ ม

แสดงค่ า เวลาของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์แ ละเวลาของ
RC53

➢

ปุ่ ม

ตั้ ง ค่ า เวลาของ RC53 ให้ ต รงกั บ เวลาของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ท่ใี ช้งานอยู่
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❖ Set Time

ใช้สาหรับตัง้ ค่าเวลาให้กบั RC53 (User Manual)

➢ Date

ใช้สาหรับกาหนด “วัน/วันที่/เดือน/ปี ” ตัวอย่างเช่น Tue 24/02/2015

➢ Time

ใช้สาหรับกาหนดเวลา “ชั่วโมง:นาที:วินาที” ตัวอย่างเช่น 9:00:00

➢

ปุ่ ม

ใช้สาหรับตัง้ ค่าเวลาของ RC53 ให้มีค่าตามที่กาหนดไว้

3.8 Menu Tools

Tools
RC53

ใช้สาหรับ นาเข้า /ส่งออก Config ของ RC53 และทาการอัพ เกรด Firmware ให้กับ

มีรายละเอียดดังนี ้

❖ Import Setting
RC53

ใช้สาหรับนาไฟล์การตัง้ ค่าที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาโปรแกรมลงใน

มีขนั้ ตอนดังนี ้

1) คลิกที่ปม
ุ่

2) จะแสดงหน้าต่าง Import Setting
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3) เลือกไฟล์ Config

ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และกดปุ่ ม

4) จากนัน
้ กดปุ่ ม

จะนาไฟล์ Config มาทาการโปรแกรมลงในโมดูล และทาการ Reboot เพื่อ
เริ่มการทางานใหม่ตามไฟล์ Config ที่กาหนดไว้
❖ Export Setting ใช้ส าหรับ น าการตั้ง ค่ า ของ RC53 มาบัน ทึ ก ยั ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
มีขนั้ ตอนดังนี ้
5) RC53

1) คลิกที่ปม
ุ่
2) จะแสดงหน้าต่างสาหรับบันทึกไฟล์ Config

ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

3) เลือกที่บน
ั ทึกไฟล์ Config

และกดปุ่ ม
(จากรู ปเป็ นตัวอย่างที่ใช้ Google
Chrome ใน ก า ร Download แ ต่ ส า ม า รถ ใช้ Browser ข อ ง IE (Internet
Explorer), Firefox, Opera ฯลฯ ในการ Download ได้เช่นกัน แต่อาจมีหน้าต่าง
ที่ใช้สาหรับ Download ที่แตกต่างกัน)
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❖ Firmware Upgrade

ใช้ส าหรับ น าไฟล์ Firmware ที่ อ ยู่ ในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ม า

โปรแกรมลงใน RC53 (ใช้ในกรณีท่มี ีการแก้ไข, ปรับปรุงการทางานของ RC53 เท่านัน้ )
1) คลิกที่ปม
ุ่

2) จะแสดงหน้าต่าง Firmware Upgrade

3) เลือกไฟล์ Firmware

ให้คลิกที่ปมุ่

ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และกดปุ่ ม

4) จากนัน
้ กดปุ่ ม

5) RC53

จะนาไฟล์ Firmware มาทาการโปรแกรมลงในโมดูล และท าการ Reboot

เพื่อเริ่มการทางานใหม่
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4.

การเพิม่ Tag ให้กับ RC53
“ป้ายข้อมูล”

หรือ “แท็คข้อมูล” ในที่นีจ้ ะขอเรียกสัน้ ๆว่า “แท็ค” อุปกรณ์ RC53 จะจัดเก็บข้อมูลอยู่

ในรู ปของแท็ค โดยใน 1 แท็ค จะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายชนิด เช่น Bit, Byte, Word และ Float
เป็ นต้น และสามารถดึ ง ข้อ มู ล จากอุ ป กรณ์ ไ ด้ทั้ง ข้อ มู ล จาก
Register

Coil Status

หรื อ ข้อ มู ล จาก Holding

Tab Setting

และเลื อ ก Menu Tags

โดยจะนับเป็ น 1 แท็คเช่นเดียวกัน

สามารถเพิ่ ม จ านวน
Management

Tag

ได้ โดยการคลิ ก เลื อ กที่

และกดปุ่ ม

❖ Single
❖ Multi

มีรายละเดียดดังนี ้

กาหนดให้สร้าง Tag ขึน้ มาใหม่เพียง 1 Tag

กาหนดให้สร้าง Tag ขึน้ มาใหม่พร้อมกันหลาย Tag

❖ Tag No

กาหนดหมายเลขของ Tag

❖ Series Number

กาหนดหมายเลข Tag เริ่มต้น

❖ Number to Create

กาหนดจ านวน Tag ที่ต้อ งการเพิ่ ม โดย Register type จะต้อ ง

เหมือนกัน
❖ Tag Name
❖ Tag Unit

ตัง้ ชื่อให้กบั Tag

ตัง้ ชื่อหน่วยที่ตอ้ งการใช้งาน
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ก าหนดพอร์ต ที่ ใช้ส าหรับ อ่ า นค่ า จากอุป กรณ์ ผ่ า นทาง Serial (RS232, RS485,
RS422) หรือผ่านทาง LAN (ตัง้ ค่าการเชื่อมต่อที่ Modbus TCP)
❖ Slave No กาหนดหมายเลขประจาเครื่องของอุปกรณ์ท่ีทาหน้าที่เป็ น Slave
❖ Function เลือกชนิดของ Input/Output ที่ตอ
้ งการใช้งาน
❖ Port

➢
➢
➢
➢

Function
Function
Function
Function

01
02
03
04

Coil Status
Discrete
Holding Register
Input Register

=
=
=
=

Read
Read
Read
Read

Digital Output
Digital Input
Analog Output
Analog Input

ใช้สาหรับกาหนดให้ Register Address เริ่มต้นที่ “0” หรือ “1”
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ Power Meter มี Register Address เริ่มต้นเป็ น PLC Base “0” หรือ
Power Meter บางรุ น
่ มี Register Address เริ่มต้นเป็ น Protocol Base “1” เช่น
Power Meter มี Register Address เริ่มต้นเป็ น Base “0” มีขอ
้ มูลดังนี ้
❖ Register Mode

Function Code 03: Holding Register
Register Address

Description

Data Type

Unit

40000

A Phase Voltage

Unsigned Integer

V

40001

B Phase Voltage

Unsigned Integer

V

40002

C Phase Voltage

Unsigned Integer

V

หรือ Power Meter มี Register Address เริ่มต้นเป็ น Base “1” มีขอ้ มูลดังนี ้
Function Code 03: Holding Register
Register Address

Description

Data Type

Unit

40001

A Phase Current

Unsigned Integer

A

40002

B Phase Current

Unsigned Integer

A

40003

C Phase Current

Unsigned Integer

A

กาหนด Address ของสัญญาณที่ตอ้ งการอ่านค่าวัด
❖ Data Type กาหนดชนิดของข้อมูล (BIT, INT8, UINT8, INT16, UINT16, INT32,
❖ Register Address

UINT32, FLOAT, BCD8, BCD16, BCD32, FLOAT64 DOUBLE)
❖ Data Swap

กาหนดให้ทาการสลับข้อมูลหรือไม่ (no swap, swap byte, swap word,

swap byte and word, swap double word)
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❖ Scale

กาหนดค่าที่ตอ้ งการแสดงผล มีรายละเอียดดังนี ้

➢ None

กาหนดให้ไม่มีการทา Scale ใหม่

➢ Max - Min

ใช้สาหรับกาหนดค่าการแสดงผล ดังนี ้

• Input Max

กาหนดค่าสูงสุดของอินพุทที่รบั เข้ามา

• Input Min

กาหนดค่าต่าสุดของอินพุทที่รบั เข้ามา

• Output Max

กาหนดค่าสูงสุดที่ตอ้ งการแสดงผล

• Output Min

กาหนดค่าต่าสุดที่ตอ้ งการแสดงผล

➢ Multiply

กาหนดค่าที่ใช้สาหรับคูณค่าที่เข้ามา

❖ Decimal Point
❖

ปุ่ ม

❖

ปุ่ ม

กาหนดจานวนจุดทศนิยมที่ตอ้ งการแสดงผล

ยกเลิกการตัง้ ค่า
ยืนยันการตัง้ ค่า
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5. Tab Monitor

Tab Monitoring

ใช้สาหรับแสดงผลค่าวัดต่างๆที่กาหนดไว้ เมื่อ Browser สามารถเชื่อมต่อกับ

โมดูลได้แล้วจึงจะสามารถอ่านค่าวัดได้ โดยการกดปุ่ ม

ซึ่งจะเป็ นการอ่านค่าวัดเพียงครัง้ เดียว

เท่านัน้ สามารถกาหนดให้อ่านค่า วัดแบบอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่ มที่ Auto Read ปุ่ มกดจะแสดงสถานะ
เป็ น
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6. Tab File

Tab File

ใช้ส าหรับ แสดงไฟล์ข้อ มู ล ที่ ถู ก บั น ทึ ก ไว้ใ น Memory Card ท าได้โ ดยการกดปุ่ ม

สามารถโหลดไฟล์ขอ้ มูล ได้โดยการคลิกถูก เลือกไฟล์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ หลังจากนั้นกดปุ่ ม
เพื่ อท าการบัน ทึก ไฟล์ข้อมูล ลงในเครื่องคอมพิ วเตอร์ หรือ ลบไฟล์ข้อ มูล โดยการกดปุ่ ม
Current Path

ใช้สาหรับแสดงที่อยู่ของไฟล์ขอ้ มูลปัจจุบนั

สามารถโหลดไฟล์ขอ้ มูลโดยการนา Memory Card ไปเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงได้ ซึ่ง
ก่อนถอด Memory Card ออกมานัน้ ควรทาการ “หยุดบันทึกข้อมูล” ก่อน เพื่อป้องกันไฟล์ขอ้ มูลที่กาลัง
บันทึกอยู่นนั้ เสียหาย
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ภาคผนวก
A. Examples RC53
MODBUS TCP
LAN

LAN

PLC
RC53
MODBUS
RS232
AI210

จากรู ป RC53 ท าการเชื่ อ มต่ อ กับ AI210 เพื่ อ น าค่ าที่ อ่ า นได้นั้น ท าการบัน ทึก ไว้ใน Memory
Card

และโหลดไฟล์ขอ้ มูลมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ การตัง้ ค่าให้กบั RC53 มีรายละเอียดดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบ Modbus Register ของอุปกรณ์ท่ที าการเชื่อมต่อกับ RC53 (สามารถดูได้จากคู่มือของ

อุปกรณ์นนั้ ๆ)
ตั ว อย่ า งอุ ป กรณ์ AI210 สามารถรับ Input ได้ทั้ ง Analog และ Digital (Input/Output)
เชื่อมต่อผ่านทาง RS232/485 มีการตัง้ ค่า Serial ดังนี ้
❖ Station No

1

❖ Baud Rate

57600

❖ Data Bits

8

❖ Parity Bit

None

❖ Stop Bits

1

❖ Protocol

ASCII
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Modbus Register

ของ AI210 มีรายละเอียดดังนี ้

❖ Digital Output
Name

Address

Digital Output Channel 1

00001

Digital Output Channel 2

00002

Digital Output Channel 3

00003

Digital Output Channel 4

00004

❖ Digital Input
Name

Address

Digital Input Channel 1

10001

Digital Input Channel 2

10002

Digital Input Channel 3

10003

Digital Input Channel 4

10004

❖ Analog Input (Floating Point)
Name

Address

Analog Input Channel 1

30001-30002

Analog Input Channel 2

30003-30004

Analog Input Channel 3

30005-30006

Analog Input Channel 4

30007-30008

Analog Input Channel 5

30009-30010

Analog Input Channel 6

30011-300012

Analog Input Channel 7

30013-30014

Analog Input Channel 8

30015-30016
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ขั้นตอนที่ 2
ตั้งชื่ อ ให้กั บ อุป กรณ์ ท่ี ช่ อ ง Module Name
และก าหนดหมายเลขไอพี แ อดเดรสให้กับ RC53
โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก Obtain IP Automatically
(DHCP) เพื่ อ ให้ RC53 ท าการส่ ง ค าสั่ งขอ IP
Address จากเครื่ อง DHCP Server หรือระบุ IP
Address ให้ กั บ RC53 (โด ย จ ะ ต้ อ ง ระ บุ IP
Address ให้ไม่ซา้ กับหมายเลข IP Address ของ
เครื่องคอมพิ วเตอร์ห รือ อุป กรณ์อ่ืน ๆที่ มี อยู่ภ ายใน
ระบบ)
ขั้นตอนที่ 3
กาหนดข้อมูลทาง Serial ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
Modbus ให้กบ
ั RC53 จากรูป เป็ นการตัง้ ค่าตามอุปกรณ์
AI210 (โดยจะต้ อ งก าหนดให้ ต รงกั บ การตั้ ง ค่ า ของ
อุป กรณ์ Modbus ด้วย ถ้ากาหนดไม่ ต รงกัน จะเชื่ อ มต่ อ
ไม่ได้)
ขั้นตอนที่ 4
สร้าง Tags สาหรับอ่านค่า Input จาก AI210 มีรายละเอียดดังนี ้
❖

เลือกที่ Menu -> Tags Management และกดปุ่ ม

❖

กาหนดจานวน Tags ที่ตอ้ งการอ่านค่า เช่น กาหนดให้แสดงค่าของ Analog Input จานวน
8 ช่อง (Tags ที่ 1 - 8), DI (Digital Input) จานวน 4 ช่อง (Tags ที่ 1 - 4) หรือ DO
(Digital Output) จานวน 4 ช่อง (Tags ที่ 1 - 4) เป็ นต้น
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❖ Slave Station No

❖

ระบุหมายเลข Station ของ AI210 เป็ น Station หมายเลข 1

เมื่อต้องการอ่านค่าของ Analog Input โดยกาหนดให้ Function เป็ น 04 Read Input
Register, Register Base
30001

ช่ อ ง

เลื อ กเป็ น

Protocol (1)

โดย

Register Base

เริ่ ม จาก

และกาหนดให้ Data Type เป็ น Float กาหนด Input Range ที่ ใช้งานจริงใน

Input Scale Max/Min

Range = 4-20 mA

และ

Output Scale Max/Min

เช่ น ก าห น ด

Input

ให้แสดงค่า 0-100 มีหน่วยเป็ น °C เป็ นต้น

ขั้นตอนที่ 6
หลังจากนัน้ จึงนา RC53 ทาการบันทึกข้อมูลต่างๆตามที่กาหนด
หลังจากนัน้ RC53 จะทาการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่ระบุไว้ สามารถนาข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล
มาแสดงผลได้ เช่น ดูขอ้ มูลแบบตารางข้อมูล, ดูขอ้ มูลแบบกราฟ หรือทาการแจ้งเตือน เป็ นต้น
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B. Modbus Tasks
RC53

จะทาหน้าที่เป็ น Modbus Master ในระบบ โดยจะส่งคาสั่งไปอ่านค่าจากอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ทาหน้าที่เป็ น Modbus Slave คาสั่งที่สง่ ไปจาก RC53 จะเรียกว่า Modbus Task
โดย 1 ชุด ค าสั่ง หรือ 1 Modbus Task อาจจะเป็ น การสั่ง อ่ า นข้อ มูล ครั้ง ละ 1 Register หรื อ
หลายๆ Register ในชุดคาสั่งเดียวก็ได้ โดยโปรแกรม RC53 Utility จะทาการกาหนดจานวน Modbus
Task

นีใ้ ห้อตั โนมัติ โดยอาศัยเงื่อนไขดังนี ้
1. หากแท็ ค มากกว่า 1 แท็ ค

กาหนดให้อ่านค่าจากรีจี สเตอร์ท่ีอยู่ในอุปกรณ์เดียวกันและชนิด

เดียวกัน โปรแกรม RC53 Utility จะกาหนดให้เป็ นคาสั่งเดียวโดยอาศัยเงื่อนไขที่ 2 ร่วมด้วย
2. ตาแหน่ งรีจี ส เตอร์ตอ
้ งห่างกันไม่ เกิน Max. Quantity Per Task

ที่กาหนดไว้ (ดูหัวข้อ ที่

3.4)
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