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บทที  ขนัตอนการตดิตงัสายเคเบิลเครือขา่ย 

ขนัตอนการตดิตงัสายเคเบิลเครือขา่ย CC-Link IE Controller 

Transmission path design
Fusion splicing or splicing by
adaptor
Selection of fiber optic cable
Calculation of transmission loss

Are CC-Link IE
controller network

specifications satisfied?

Preparation of devices

Cable installation and check

Is the transmission loss value
less than or equal to the
recommender value ?

Transmission loss measurement

Yes

Yes

No

No

 

รูปภาพที  ขันตอนการติดตงัสายเคเบิล

เป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะของ 
เครือขา่ย CC-Link IE Controller  

หรือไม ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

การจดัเตรียมอปุกรณ์ 

การติดตงัและตรวจสอบสายเคเบิล 

คา่การสญูเสยีในการสง่น้อยกวา่หรือ
เทา่กบัคา่ทีวดัได้หรือไม ่

การวดัคา่การสญูเสยีในการสง่ 

ไมใ่ช ่

การออกแบบเส้นทางการสง่ 

ใช ่

 การเชือมตอ่แบบหลอมหรือการเชือมตอ่ด้วย 

อะแดปเตอร์ 
 การเลือกสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค 

 การคํานวณการสญูเสียในการสง่ 

คา่การสญูเสียในการสง่น้อยกวา่หรือ 

เทา่กบัคา่ทวีดัได้หรือไม่ 



 

 

บทที  ข้อกําหนดเฉพาะของเครือขา่ย 

เครือขา่ย CC-Link IE Controller เป็นเครือขา่ยรูปแบบการเชือมตอ่แบบลปูบน Ethernet มาตรฐาน  

IEEE802.3 1000Base-SX ในระดบั Physical Layer และ Data Link Layer ตารางที  อธิบายข้อกําหนดเฉพาะ

การสอืสารทีเกียวข้องกบัการวางสายเคเบิลในเครือขา่ย CC-Link IE Controller 

ตารางท ี  ข้อกาํหนดเฉพาะด้านการสอืสาร 

รายการ ข้อกําหนดเฉพาะ 

ความเร็วในการสอืสาร 1Gbps 

จํานวนของโหนดทีเชือมตอ่ตอ่เครือขา่ย  โหนด (  โหนดควบคมุ,  โหนดธรรมดา) 

ประเภทของสายเคเบิล สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค (สายไฟเบอร์แบบมลัติโหมด) 

ความยาวของสายเคเบิลทงัหมด 66,000m (มีการเชือมตอ่  โหนด) 

ระยะสงูสดุระหวา่งโหนด 550m 

จํานวนสงูสดุของเครือขา่ย  

โทโพโลยี ลปูแบบคู ่

ข้อกําหนดเฉพาะ

ของสายเคเบิลไฟ

เบอร์ออพติค 

 สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคทเีข้ากนัได้กบั IEEE802.3 

1000Base-SX (MMF) 

มาตรฐาน IEC60793-2-10 Types A1a.1 (50/125μm แบบมลัติโหมด) 

การสญูเสยีในการสง่  

(สงูสดุ) 

3.5 dB/km หรือน้อยกวา่ [λ=850nm] 

ความถีในการสง่ (นาที) 500 MHz/km หรือมากกวา่ [λ=850nm] 

ข้อกําหนดเฉพาะ

ของขวัตอ่ 

 ขวัตอ่แบบ Duplex LC (ขวัตอ่ LCF) 

มาตรฐาน IEC61754- : ขวัตอ่ประเภท LC 

การลดทอนสญัญาณ 0.3 dB หรือตํากวา่ 

วิธีการขดั การขดัแบบ PC 

 



 

 

บทที  การเลอืกอปุกรณ์ทีเชือมตอ่ 

.  สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค 

เมือใช้เครือขา่ย CC-Link IE Controller ขอแนะนําให้ใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคทีแนะนําโดย CLPA  

ตามมาตรฐาน IEC60793-2-10 A1a.1 

ตารางที  ด้านลา่งอธิบายข้อกําหนดเฉพาะทีเกียวข้อง 
 

ตารางท ี  ข้อกาํหนดเฉพาะของสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค 

หมายเลข รายการ ข้อกําหนดเฉพาะ 

 ประเภทสายไฟเบอร์ออพติค 
สายไฟเบอร์ออพติค GI แบบมลัติโหมดทีสามารถใช้กบั 
1000Base-SX 

 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC60793-2-10 A1a .1 

 แกน 

วสัด ุ แก้วซิลกิา 

เส้นผา่ศนูย์ 

กลางภายนอก 
50±3μm 

 วสัดหุุ้ม 

วสัด ุ แก้วซิลกิา 

เส้นผา่ศนูย์ 

กลางภายนอก 
125±2μm 

 
สว่นป้องกนั

หลกั 

เส้นผา่ศนูย์ 

กลางภายนอก 
0.25 mm 

 
สว่นป้องกนั

รอง 

เส้นผา่ศนูย์ 

กลางภายนอก 
0.9±0.1 mm 

 สาย 
เส้นผา่ศนูย์ 

กลางภายนอก 
2.0 ± 0.2mm x 2 (2.0×4.0mm) 

 อณุหภมูิการทํางาน -  ถึง 60°C 

 รัศมีการโค้งงอทยีอมรับได้ 
15mm (หลงัการติดตงัสายเคเบิล) 

30mm (ระหวา่งการตดิตงัสายเคเบิล) 

 การสญูเสยีในการสง่ 3.5dB/km หรือน้อยกวา่ [λ=850nm] 

 ความถีในการสง่ 500MHz/km หรือมากกวา่ [λ=850nm] 

 



 

 

.  ขวัตอ่สายไฟเบอร์ออพติค 

เมือใช้เครือขา่ย CC-Link IE Controller ขอแนะนําให้ใช้ขวัตอ่สายไฟเบอร์ออพติคทีแนะนําโดย CLPA  

ตามมาตรฐาน IEC - : ขวัตอ่ประเภท LC 

ตารางที  ด้านลา่งแสดงข้อกําหนดเฉพาะทีเกียวข้อง 
 

ตารางท ี  ข้อกาํหนดเฉพาะของขวัต่อสายไฟเบอร์ออพติค 

หมายเลข รายการ ข้อกําหนดเฉพาะ 

 ประเภทของขวัตอ่สายไฟเบอร์ออพติค ขวัตอ่แบบ Duplex LC (ขวัตอ่ LCF) 

 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61754- : ขวัตอ่ประเภท LC 

 การลดทอนสญัญาณ 0.3dB หรือน้อยกวา่ (เกียวข้องกบัสายไฟเบอร์หลกั) 

 การลดทอนของสญัญาณทีผา่นจดุตอ่ 20dB หรือมากกวา่ 

 วิธีการขดั การขดัแบบ PC 

 



 

 

บทที  การคาํนวณและการตรวจสอบคา่การสญูเสยีในการสง่ 

ระหวา่งการติดตงัสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค ให้ตรวจสอบวา่การสญูเสยีในการสง่ระหวา่งโหนดมีคา่น้อยกวา่ 

หรือเทา่กบัคา่ทีแนะนํา 

.  การคาํนวณคา่การสญูเสยีในการสง่ 

คํานวณคา่การสญูเสยีในการสง่โดยใช้สตูรการคํานวณทางด้านลา่ง และตรวจสอบวา่คา่ทีคํานวณได้ 

น้อยกวา่หรือเทา่กบัคา่ทีแนะนํา (4.5dB) 

คา่การสญูเสยีในการสง่ (dB) = คา่มาตรฐานของการสญูเสยีในการสง่ของสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค  
 (dB/km)              x               ความยาวของสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค  

 (km) ······························································································  
 [ ] 

 + คา่การสญูเสยีของการเชือมตอ่แบบหลอม (dB/location) x จํานวน

การตอ่เชือมแบบหลอม  

 (ตําแหนง่) ·······················································································  

 [ ] 

+ คา่การสญูเสยีของการเชือมตอ่แบบอะแดปเตอร์ (dB/ตาํแหนง่) x 

จํานวนการเชือมตอ่แบบอะแดปเตอร์  

 (ตําแหนง่) 

  ·····································································································  

 [ ] 

[1] คา่มาตรฐานของการสญูเสยีในการสง่ของสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค (dB/km): ตามข้อกําหนด

เฉพาะของสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค 

[2] คา่การสญูเสยีของการเชือมตอ่แบบหลอม (dB/ตําแหนง่): 0.2dB หรือน้อยกวา่/ตาํแหนง่ 

[3] คา่การสญูเสยีของการเชือมตอ่แบบอะแดปเตอร์ขวัตอ่ (dB/ตาํแหนง่): ตามข้อมลูของผู้ผลติและ

ประเภทของขวัตอ่สายไฟเบอร์ออพติค 
 

ค่าการสูญเสียในการส่ง (dB) � 4.5 (dB) …คา่ทีแนะนําโดย CLPA 



 

 

 

[ตวัอยา่งการคํานวณ] 
เงือนไข: 
สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค GI (คา่การสญูเสยีในการสง่: 3.5dB/km)   ความยาวของสายโดยรวม 550m 

ตารางท ี  ตัวอย่างค่าการสูญเสียของการเชือมต่อแบบอะแดปเตอร์ขัวต่อ 

ประเภทของขวัตอ่ จํานวนแกน วิธีการขดั 
ประเภทสายไฟเบอร์ออพติค 

หมายเหต ุSM (dB หรือ
น้อยกวา่) 

GI (dB หรือ
น้อยกวา่) 

SC 
แกนเดียว การขดัแบบ PC 

.  .  
คา่อ้างอิง 

LC .  .  

หมายเหต:ุ คา่ทีด้านบนอาจแตกตา่งกนัไปตามผู้ผลติ 

สาํหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบกบัผู้ผลติอะแดปเตอร์



 

 

Fusion splice connection

LC SC SC SC SC2LC LC LC

Termination box 1 Termination box 2 Termination box 3

Station addition planned

 

  [ ] การสญูเสยีในการสง่

ของสายเคเบิล 

[ ] การสญูเสยีจากการ

เชือมตอ่แบบหลอม 

[ ] การสญูเสยีจากการเชือมตอ่     

แบบอะแดปเตอร์ขวัตอ่ 
   

คา่การสญูเสยีใน

การสง่ (dB) 

=    (3.5dB/km×0.55 km)  + (0.2db x 2 ตําแหน่ง)+ (0.4dB x 2 ตําแหน่ง + .3 db x  ตําแหน่ง) 

 = 3.425(dB) 

.  วิธีการวดัการสญูเสยีในการสง่ 

วดัการสญูเสยีในการสง่ระหวา่งโหนดตามขนัตอนด้านลา่งและตรวจสอบวา่คา่ทีวดัได้น้อยกวา่หรือ 
เทา่กบัทคีํานวณได้ในสว่น  

(1) การวดัคา่ขาขวัอินพทุของแสง (ลาํแสงขาออกมาตรฐาน: ลาํแสงขาเข้าของสายเคเบิลทีวดัได้) 

[1] เชือมตอ่ตวักระตุ้น 

 

แหลง่กําเนิดแสง มิเตอร์วดัพลงังาน
ไฟฟ้า 

เซ็นเซอร์แสง 

เครืองกระตุ้น การวดัคา่ขาขวั 

ความยาวคลนื: 
850nm 

 

[2] ตงัคา่โหมดเป็นโหมด dBm และวดัขาขวั [dBm]

การเชือมตอ่แบบหลอม 

การวางแผนในการเพิม Station 

กลอ่งขวัตอ่สาย  กลอ่งขวัตอ่สาย กลอ่งขวัตอ่สาย 



 

 

(2) การวดักําลงัไฟฟ้าขาออกของเอาท์พทุแสง (ลาํแสงขาออกของสายเคเบิลทีวดัได้) 

[1] เชือมตอ่รีเลย์อะแดปเตอร์และสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคทีจะวดัคา่เข้ากบัตวักระตุ้น 

 

เซ็นเซอร์แสง 

เครืองกระตุ้น 

รีเลย์อะแดปเตอร์ 

สายเคเบลิไฟเบอร์ออพตคิทจีะวดั*1 

การวดักําลงัไฟฟ้าขาออก 
มิเตอร์วดัพลงังาน
ไฟฟ้า 

ด้าน IN ด้าน OUT 

แหลง่กําเนิดแสง 

ความยาวคลนื:  
850nm 

 

*  รวมตําแหนง่การเชือมตอ่อะแดปเตอร์ทงัหมดและตําแหนง่การเชือมตอ่แบบหลอม 

 (รวมตําแหนง่การเชือมตอ่ทงัหมดระหวา่งโหนด) 

[2] วดักําลงัไฟฟ้าขาออก (dBM) ในโหมด dBm 

(3) คา่การสญูเสยีในการสง่ Px [dB] 

P x [dB] = ขาขวั [dBm] - กําลงัไฟฟ้าขาออก [dBm] - Pc [dB] (การสญูเสยีจากการเชือมตอ่

แบบอะแดปเตอร์เมือเชือมตอ่กบั

ตวักระตุ้น) 

(4) เนืองจากเครือขา่ย CC-Link IE Controller ใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคแบบสองแกน ให้วดัแกน 

ไฟเบอร์ออพติครองในลกัษณะเดยีวกนั 



 

 

บทที  ข้อควรระวงั 

.  การติดตงัสายเคเบิล 

ขณะการตดิตงัสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ปฏิบตัิตามข้อควรระวงัดงัตอ่ไปนี 

 เส้นทางของสายเคเบิล 

• ใช้บอ่เดินสายหรือรางสายเคเบิลสาํหรับการเดินสายให้ได้ไกลทีสดุเทา่ทีจะเป็นไปได้ 

• เมือใช้ทอ่ร้อยสาย ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เส้นผา่ศนูย์กลางภายในของทอ่ร้อยสายมีขนาด 

ใหญ่เพียงพอทีจะรองรับขนาดของขวัตอ่สายเคเบิล เมือเตรียมกลอ่งดงึสายสาํหรับทอ่ร้อย
สาย ให้เลอืกลอ่งทีมีรัศมีการโค้งงอทียอมรับได้ของสายเคเบิล 

• ใช้เส้นทางการเดินสายเคเบิลเฉพาะให้ได้ไกลทีสดุเทา่ทีจะเป็นไปได้ เมือใช้เส้นทางร่วมกนั
กบัสายเคเบิลอืน ๆ ให้เดินสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคเป็นสายสดุท้าย (ป้องกนัความเสยีหาย) 

• ใช้เส้นทางทีนําหรือนาํมนัไมส่ามารถผา่นเข้าไปได้ และไมม่ีอณุหภมูิทีสงูกวา่หรือตํากวา่ 

ข้อกําหนดเฉพาะของอณุหภมูิของสายเคเบิล 

 เส้นทางของทอ่สาย 

• ติดตงัสายเคเบิลโดยไมม่ีการดงึสายเคเบิลโดยตรง ยดึสายเคเบิลเข้ากบัเชือกสาํหรับดงึ หรือ
อปุกรณ์ทีมีลกัษณะคล้ายกนั มีสายเคเบิลทีสามารถดงึได้โดยตรงด้วย ขนึอยูก่บัข้อกําหนด 

เฉพาะของสายเคเบิล ตรวจสอบกบัผู้ผลติ 

 ข้อควรระวงัสาํหรับการดงึสายเคเบิล 

• ดงึสายเคเบิลจากปลายด้านหวัด้วยความเร็วในการดงึเทา่กบั 10m/นาที หรือน้อยกวา่ 
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ใช้แรงดงึกบัสายเคเบิลเทา่ ๆ กนั และดงึสายเคเบิลด้วยแรงดงึครึงหนงึ
หรือน้อยกวา่แรงดงึทียอมรับได้ 

• กําหนดให้มีรัศมีการโค้งงอในระหวา่งการดงึอยา่งน้อยสองเทา่ของรัศมีการโค้งงอทียอมรับ
ได้ตําสดุ หรือสงูกวา่ 

• ระวงัอยา่ให้สายเคเบิลพนักนัระหวา่งการติดตงั โดยเฉพาะอยา่งยิง ลกูรอกอปุกรณ์แขวน 

บางชนดิทีมีโครงสร้างในลกัษณะทําให้เกิดการพนักนัได้ง่าย เมือติดตงัสายเคเบิลทียาว  

ขอแนะนําให้คณุใช้หว่งลวด 

• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่สายเคเบิลไมม่ีการขดเป็นปมเกิดขนึ 

 การป้องกนัทีเกียวข้องกบัความตงึทียอมรับได้ 

• เมือตดิตงัสายเคเบิลในแนวตงัหรือเมือใช้การติดตงัแบบแขวน ให้รองรับสายเคเบิลเพือให้
ความตงึทีเกิดจากนาํหนกัของตวัสายเคเบิลไมเ่กินกวา่ความตงึทยีอมรับได้



 

 

 การป้องกนัการซมึผา่นของความชืน 

• โดยทวัไป สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคจะมีความต้านทานนําได้ไมด่ี การซมึผา่นของนาํจาก

ปลายสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคอาจสง่ผลเสยีในระยะยาว นอกจากนี ยงัอาจมกีาร

ควบแนน่ทีเกิดจากความแตกตา่งของอณุหภมูิภายในเส้นทางการเดินสายเคเบิลไฟเบอร์ 

ออพติคทีกําหนด แทรกซมึเข้าไปในสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค ซงึจะทาํให้เกิดผลเสยี เมือ

ติดตงัสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ปลายของสายเคเบิลไฟเบอร์ออพตคิ

สามารถกนันําได้ 

 การป้องกนัสว่นขวัตอ่ 

• ป้องกนัสว่นขวัตอ่ด้วยทอ่ไวนิล หว่งดงึ หรืออปุกรณ์ทีคล้ายกนัเมือวางสายเคเบิล อยา่ดงึที 

สว่นขวัตอ่ สว่นขวัตอ่จะมีความไวตอ่การกระแทกและความตงึอยา่งมาก 

 อืน ๆ 

• ซีลทีปลายทงัสองของสายเคเบิลเสมอ นอกเหนือจากเมือตดิตงัสายเคเบิล เพือป้องกนัไมใ่ห้ 

นาํซมึเข้าไป 

• ปลายของสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคจะมีความแหลมคม ให้ระมดัระวงัเมือปฏิบตังิาน 

• อยา่สมัผสัหรือกระแทกทีปลายของขวัตอ่สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค 



 

 

.  การเชือมตอ่แบบหลอมและการเชือมตอ่แบบอะแดปเตอร์ 

สามารถขยายความยาวของสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติคได้โดยใช้การเชือมตอ่แบบหลอมหรือรีเลย์ 

อะแดปเตอร์ เมือเชือมตอ่แตล่ะจดุ ให้คํานงึถงึเรืองตอ่ไปนี 

 

 ข้อควรระวงัสาํหรับการเชือมตอ่แบบหลอม 
• ดําเนินงานเชือมตอ่แบบหลอมตามขนัตอนทีอธิบายไว้ในคูม่ือผู้ใช้ของอปุกรณ์เชือมตอ่แบบ

หลอม (หรือเครืองมืออืน ๆ) ทีใช้ นอกจากนี ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิตามข้อควรระวงั 

ทีกําหนด 
• อยา่เชือมตอ่สายเคเบิลหากสายไฟเบอร์ออพติคหลกับิด 

 ข้อควรระวงัเกียวกบัตาํแหนง่ทเีชือมตอ่ 
• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมม่ีความตงึในตาํแหนง่การเชือมตอ่แบบหลอมหรือตําแหนง่การ

เชือมตอ่แบบอะแดปเตอร์ทีกลอ่งขวัตอ่สาย นอกจากนี ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีพนืทีเพียงพอ 

สาํหรับการติดตงักลอ่งขวัตอ่สาย จดัเตรียมพนืทีขนาดขนัตาํประมาณ 15cm x 10cm  
แม้จะต้องเพิมขนาดเนืองจากจํานวนของอปุกรณ์ทเีชือมตอ่เพิมขนึก็ตาม กลอ่งขวัตอ่สายจะ 

แตกตา่งกนัไปตามจํานวนของอปุกรณ์ทีเชือมตอ่ ประเภทการเชือมตอ่ และรูปแบบสาย 

เคเบิลทีเชือมตอ่ สาํหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบกบัผู้ผลติสายเคเบิลไฟเบอร์ออพติค 
 การสญูเสยีจากการเชือมตอ่ 

• การสญูเสยีจะเกิดขนึในตําแหนง่การเชือมตอ่แบบหลอมและตําแหนง่การเชือมตอ่แบบ 

อะแดปเตอร์ ตรวจสอบข้อมลูทีอธิบายไว้ในบทที  และตรวจสอบวา่การสญูเสยีในการสง่ 
ตํากวา่หรือเทา่กบัคา่ทียอมรับได้ 
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MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.
12th Floor, SV-City Building, Off ice Tower 1, 896/19 and 20 Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.

Phone: +66(2) 682-6522-31    Fax: +66(2) 682-6020 

www.mitsubishifa.co.th


