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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)
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บทที ่1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)

เนื้อหาในบทนี้อธบิายถึงความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการทํางานของระบบ สาเหตุของความผิดปกติและวิธกีารจัดการกับ 
ความผิดปกติดังกล่าว
สําหรับ Redundant System (เมื่อใช้ CPU Redundant) โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้

คู่มือผู้ใช้ QnPRHCPU (Redundant System)

เมื่อระบบเกิดปัญหา ให้ดําเนินการแก้ไขอาการผิดปกติตามลําดับต่อไปนี้
 • การตรวจสอบด้วยสายตา (  หน้า 2, หวัข้อที่ 1)
 • การตรวจสอบความผิดปกติและการดําเนินการแก้ไข (  หน้า 7, หัวข้อที่ 2)

ขอสังเกต
การบันทึกโปรแกรมและอุปกรณข์ณะเกิดความผิดปกต ิสามารถช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติ
(  หน้า 27, หวัข้อที ่4)
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1 การตรวจสอบดว้ยสายตา

สามารถตรวจสอบได้จากส่ิงต่อไปน้ี

(1) หลอดไฟแสดงสถานะ
ตรวจสอบว่ามี Hardware ทํางานขัดข้องหรือไม่ ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะแต่ละจดุตามลําดับต่อไปนี้
สําหรับสถานะการทํางานของโมดูลจะสัมพันธกั์บหลอดไฟแสดงสถานะที่ตัวโมดูลแต่ละตัว

 • โมดูล CPU (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หัวข้อที่ 6.1)
 • โมดูลแหล่งจ่ายไฟ (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หวัข้อที่ 7.1)

1. ตรวจสอบไฟเลีย้งของระบบโดยการตรวจสอบสถานะหลอดไฟแสดงสถานะแหลง่จ่ายไฟของโมดูลแหล่งจ่ายไฟ
หากหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจา่ยไม่ติดแม้เมื่อมีการจ่ายไฟแล้ว ให้ดําเนินการแก้ไขอาการผิดปกติด ังต่อไปนี้

 หน้า 3, หัวข้อที่ 1.1
2. ตรวจสอบสีของหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟไม่ติดเป็นสีเขียว ให้ดําเนินการแก้ไขอาการผิดปกติดังต่อไปน ี้
 หน้า 3, หัวข้อที่ 1.2

3. เมื่อใช้โมดูลแหล่งจ่ายไฟท่ีมีการตรวจจบัอายุการใช้งาน ให้ตรวจสอบสถานะหลอดไฟ LIFE
เมื่อหลอดไฟ LIFE ไม่ติดเป็นสีเขียวหรือสีส้ม ให้ดำเนินการแก้ไขอาการผิดปกติดังต่อไปนี้

 หน้า 4, หัวข้อที่ 1.3
4. ตรวจสอบสถานะหลอดไฟ MODE ของโมดูล CPU

เมื่อหลอดไฟ MODE ไม่ติด ใหดํ้าเนินการแก้ไขอาการผิดปกติดังต่อไปน้ี
 หน้า 5, หัวข้อที่ 1.4

5. ตรวจสอบสถานะของหลอดไฟ RUN ของโมดูล CPU
เมื่อหลอดไฟ RUN ไม่ติด ให้ดําเนินการแก้ไขอาการผิดปกติดังต่อไปนี้

 หน้า 6, หัวข้อที่ 1.5
6. เม่ือใช ้QCPU รุ่น High Performance, Process CPU หรือ Redundant CPU ให้ตรวจสอบสถานะหลอดไฟ BOOT

เมื่อหลอดไฟ BOOT กะพริบ ให้ดําเนินการแก้ไขอาการผิดปกติดังต่อไปน้ี
 หน้า 6, หัวข้อที่ 1.6

7. ตรวจสอบสถานะหลอดไฟ ERR ของโมดูล CPU
เมื่อหลอดไฟ ERR ติดหรือกะพริบ แสดงว่ามีความผิดปกติ
ตรวจสอบความผิดปกติด้วยเครื่องมอืการโปรแกรม (  หน้า 7, หัวข้อที่ 2)

8. ตรวจสอบสถานะหลอดไฟ BAT ของโมดูล CPU
เมื่อหลอดไฟ BAT ติด แสดงว่าแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ ้าระดับตํ่า
เปล่ียนแบตเตอรี่ (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หัวข้อที ่13.3)

(2) สายท่ีใช้สําหรับการเช่ือมต่อและการ Wiring
ตรวจสอบว่าสายที่ใช้สําหรับการเชื่อมต่อมีปัญหาหรือไม่ และตรวจสอบว่าข้ัวต่อ (Connectors) และ Terminal Box ถูกติดต้ังหรือ 
เชื่อมต่อไว้อย่างถูกต้อง

 เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หัวข้อที ่4.8
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)

1

1  การตรวจสอบด วยสายตา
1.1  เม ื   อหลอดไฟแสดงสถานะแหล งจ ายไฟไม ต ิด

1.1 เมือ่หลอดไฟแสดงสถานะที่แหล่งจา่ยไฟไมติ่ด

ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

หากหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจา่ยไฟไม่ติดหลังจากการดําเนินการขา้งต้น สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ Hardware ของโมดูลแหล่งจ่ายไฟ 
หรือ Base Unit ทํางานขัดข้อง
โปรดติดต่อเจ้าหนา้ทีข่อง Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

1.2 เมือ่หลอดไฟแสดงสถานะที่แหล่งจา่ยไฟไมติ่ดเป็นสีเขียว

ให้ตรวจสอบรายการต่อไปน้ีตามสถานะของหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟ

(1) เมื่อหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟติดเป็นสีแดง
ให้ถอดโมดูลแหล่งจา่ยไฟและต่อเข้ากับ Normal Base Unit จ่ายไฟใหกั้บระบบอีกครั้ง
หากหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจา่ยไฟติดเป็นสีแดงหล ังจากการจ่ายไฟอีกครั้ง แสดงว่าโมดูลแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง
หากหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจา่ยไฟไม่ติดแม้หลังจากมีการจ่ายไฟระหว่างการดําเนินการข้างต้น พร้อมกับ 
ตรวจสอบรายการท่ีอธบิายไว้ใน  หน้า 3, หัวข้อที่ 1.1

(2) เมื่อหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟกะพริบเป็นสีส้ม
จ่ายไฟให้กับระบบอีกคร้ัง หากหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟกะพริบเป็นสีส้มหลังจากมีการจ่ายไฟอีกครั้ง 
แสดงว่าโมดูลแหล่งจา่ยไฟขัดข้อง
หากหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจา่ยไฟไม่ติดแม้หลังจากมีการจ่ายไฟระหว่างการดําเนินข้างต้น พร้อมกับตรวจสอบรายการที่ 
อธบิายไว้ใน  หนา้ 3, หัวข้อที่ 1.1 

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

หลอดไฟ MODE ของโมดูล CPU ติด โมดูลแหล่งจ่ายไฟทํางานขัดข้อง เปลีย่นโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟไม่เหมาะสม
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟอยู่ภายในช่วงที่ระบุ
(  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หัวข้อที่ 7.2)

กระแสไฟฟ้าจากโมดูลแหล่งจ่าย ไม่เพียงพอสําหรับเลี้ยงอุปกรณ์ 
ภายในระบบ

ตรวจสอบการต้ังค่าคอนฟิกระบบอีกคร้ัง เพือ่ให้การใช้กระแสไฟ 
ภายในสําหรับทั้งระบบไมเ่กินพิกัดกระแสไฟฟ้า output
(  เปิด คู่มอืภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, ภาคผนวก 10)

หลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟติดเมื่อมกีารจ่ายไฟใหก้ับระบบ 
อีกคร้ังหลังจากถอดโมดูลทั้งหมดออก ยกเว้นโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

จ่ายไฟฟา้ให้กบัระบบซํ้าๆ และต่อโมดูลเข้ากบัระบบทีละโมดูล
โมดูลสุดท้ายที่ติดต้ังแล้วหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟดับลง 
ทํางานขัดข้อง
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1.3 เมื่อหลอดไฟ LIFE ไม่ติดเป็นสีเขียวหรือสีส้ม

ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ตามสถานะของหลอดไฟ LIFE

(1) เมื่อหลอดไฟ LIFE ดับอยู่
จา่ยไฟใหก้บัระบบอกีครั้ง เมือ่หลอดไฟ LIFE ตดิเปน็สีแดงนานหนึง่วนิาท ีใหเ้ปล่ียนโมดลูแหล่งจา่ยไฟ เนือ่งจากโมดูลแหล่งจา่ยไฟ 
ใกล้หมดอายุการใชง้าน
หากหลอดไฟ LIFE ไม่ติดหรือกะพริบหลังจากการจ่ายไฟอีกคร้ัง ควรเปล่ียนโมดูลแหล่งจา่ยไฟ เนือ่งจากไม่สามารถวิเคราะห์อายุ 
การใชง้านได้

(2) เมื่อหลอดไฟ LIFE ติดเปน็สีแดง

(3) เมื่อหลอดไฟ LIFE กะพรบิเป็นสีแดง
จา่ยไฟใหก้บัระบบอกีครั้ง หากหลอดไฟ LIFE ไมต่ดิเป ็นสีเขียวหรือสีส้มแมห้ลังจากมกีารจา่ยไฟ ใหต้รวจสอบการตอ่สายไฟระหว่าง 
LG และ FG โดยดูที่รายการต่อไปน้ี

 • การต่อสายกราวด์ของ PLC (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หัวข้อที่ 4.8)
 • การต่อสายไฟและสายกราวด์ (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, ภาคผนวก 8.1.2.(2))
 • การต่อสายกราวด์กับชิน้ส่วนของแหล่งจ่ายไฟ (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, ภาคผนวก 8.1.5)

หากอาการผิดปกติยังคงอยู่หลังจากการตรวจสอบ ให ้เปล่ียนโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

อุณหภูมิโดยรอบขณะทํางานอยู่นอกช่วง 0 ถึง 55°C รักษาอุณหภูมิโดยรอบขณะทํางานให้อยู่ภายในช่วง 0 ถึง 55°C

หลอดไฟ LIFE ติดเป็นสีแดงหลังจากมีการจ่ายไฟอีกคร ั้ง

หยุดการทํางานของโมดูลแหล่งจ่ายไฟสักครู่ และจ่ายไฟใหก้ับ 
ระบบอีกคร้ังหลังจากอุณหภูมิภายในของโมดูลลดลง
หากหลอดไฟ LIFE ไม่ติดเป็นสีเขียวหรือสีส้มหลังจากการจ่ายไฟ 
อีกคร้ัง ให้เปลี่ยนโมดูลแหล่งจ่ายไฟ
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)

1

1  การตรวจสอบด วยสายตา
1.4  เม ื   อหลอดไฟ MODEไม ต ิด

1.4 เมือ่หลอดไฟ MODE ไมติ่ด

ให้ตรวจสอบรายการต่อไปน้ี

สําหรับโมดูลที่เป็นสาเหตุของปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

ต้ังค่าให้ Forced ON/OFF ยกเลิก Forced ON/OFF

เม่ือใช้ QCPU High Performance, Process CPU หรอื Redundant 
CPU ตรวจสอบสวิตช์ RESET/L.CLR ต้องอยู่ในตําแหน่งกลาง

ปรับสวิตช์ RESET/L.CLR ให้อยู่ในตําแหน่งกลาง

หลอดไฟ MODE ติดเมือ่มีการจ่ายไฟให้กับระบบอีกครั ้งหลังจาก 
เปลี่ยนโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

โมดูลแหล่งจ่ายไฟเดิมมีปัญหา
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Mitsubishi ในพื้นที่ของคุณ

หลอดไฟ MODE ไม่ติดแมเ้มือ่มีการจ่ายไฟให้กับระบบอีกคร้ัง 
หลังจากเปลี่ยนโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

โมดูล CPU หรือโมดูลอื่นๆ ที่ติดต้ังอยู่มีปัญหา
จ่ายไฟฟา้ให้กบัระบบซํ้าๆ และต่อโมดูลเข้ากบัระบบทีละโมดูล
โมดูลสุดท้ายที่ติดต้ังแล้วหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟดับลง
ขัดข้อง

หลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟติดเมื่อมกีารจ่ายไฟใหก้ับระบบ
อีกคร้ังหลังจากถอดโมดูลทั้งหมดออก ยกเว้นโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

จ่ายไฟฟา้ให้กบัระบบซํ้าๆ และต่อโมดูลเข้ากบัระบบทีละโมดูล
โมดูลสุดท้ายที่ติดต้ังแล้วหลอดไฟแสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟดับลง 
ขัดข้อง

ทิศทางการเช่ือมต่อสาย Extension Cable ไม่ถูกต้อง (ทิศทาง 
การเช่ือมต่อ คือ IN-IN, OUT-OUT หรือ IN-OUT)

ต่อสาย Extension Cable ใหถู้กต้อง

ไม่มกีารจ่ายไฟ AC ให้กับโมดูลแหลง่จ่ายไฟ จ่ายกําลังไฟ AC ให้กับโมดูลแหล่งจ่ายไฟ
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1.5 เมื่อหลอดไฟ RUN ไมติ่ด

ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

1.6 เมื่อหลอดไฟ BOOT กะพริบ

ปิดตัว PCL และถอดการ์ดหน่วยความจําออก ปรับสวิตช ์SW2 และ SW3 ON
เมื่อหลอดไฟ BOOT ติดหลังจากมีการจา่ยไฟอีกคร้ัง การบูตระบบจาก ROM มาตรฐานจะเริ่มต้น
หากหลอดไฟ BOOT ไม่ติด สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ Hardware ของโมดูล CPU ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

หลอดไฟ RUN ของโมดูล CPU กะพริบ รีเซ็ตโมดูล CPU หรือต้ังเป็น RUN จาก STOP

หลอดไฟ ERR. ของโมดูล CPU ติดหรือกะพริบ
ตรวจสอบรายละเอียดความผิดปกติด้วย Programming Tool
(  หน้า 7, หัวข้อที่ 2)

หลอดไฟ RUN ติดเมื่อรีเซ็ตโมดูล CPU และให้ต้ังเป็น RUN อีกคร้ัง

โมดลูดงักล่าวอาจไดร้บัผลกระทบจากสัญญาณรบกวนทีม่ากเกินไป 
ดําเนินการลดสัญญาณรบกวน (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษ 
ฉบับเต็ม, ภาคผนวก 8)
หากเกิดปัญหาเดิมข้ึนบ่อยคร้ังแม้หลังจากท่ีดำเนินการลดสัญญาณ 
รบกวนแล้ว เป็นไปได้ที่ PLC มีช้ินส่วนที่บกพร่องหรือการเช่ือมต่อที ่
ไม่ดี
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Mitsubishi ในพืน้ที่ของคุณ
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7

บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)

1

2  การตรวจสอบรายละเอ ียดความผ ิดปกต ิ
  

2 การตรวจสอบรายละเอียดความผดิปกติ

สาเหตุความผิดปกติและวิธีการแก้ไข สามารถตรวจสอบได้โดยการใชฟ้ังก์ชนัการตรวจสอบในโปรแกรม

หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าในโปรแกรม
คู่มือการใชฟ้ังก์ชันในโปรแกรม

เมือ่เชือ่มตอ่คอมพวิเตอร์และ PLC ผ่านระบบ Ethernet ให ้ตรวจสอบความผิดปกต ิสาเหตุและวธิกีารแก้ไขดว้ยระบบวเิคราะห ์Ethernet 
(Ethernet Diagnostics) (  หนา้ 9, หวัขอ้ที ่2 (3))

(1) เครื่องมือวิเคราะห์ PLC
เมื่อไฟ ERR ติดหรือกะพริบ ให้ตรวจสอบรายละเอียดความผิดปกติ วิธีแก้ไขและสาเหตุด้วยเคร่ืองมือว ิเคราะห์ PLC

[Diagnostics] [PLC Diagnostics]

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบวิเคราะห ์PLC โปรดดูรายการต่อไปน้ี
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
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(2) ข้อมูลรายละเอียดของโมดูล
เมื่อเกิดความผิดปกติในโมดูลพิเศษ ให้ตรวจสอบความผิดปกติ สาเหตุและวิธีการแก้ไขใน system monitor

[Diagnostics] [PLC Diagnostics]

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลรายละเอียดของโมดูล โปรดดูรายการต่อไปน้ี
คู่มือการใช้งานโมดูลพิเศษ

1. เลือกโมดูลท่ีเกิดความผิดปกติใน “Main Base” และคลิกปุ่ม 

2. ขอ้มูลรายละเอียดของโมดูลท่ีเลือกจะปรากฏขึน้

chapter01.book  Page 8  Tuesday, April 19, 2016  4:21 PM



9

บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)

1

2  การตรวจสอบรายละเอ ียดความผ ิดปกต ิ
  

(3) เครื่องมือวิเคราะห์ระบบ Ethernet
เมื่อใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ระบบ Ethernet จะสามารถตรวจสอบสถานะของโมดูล การต้ังค่า Parameter สถานะการส่ือสาร และ 
ประวัติความผิดปกติของ QCPU แบบมีพอร์ท Ethernet ในตัว

[Diagnostics] [Ethernet Diagnostics]

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห ์Ethernet โปรดดูรายการต่อไปนี้
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ข้อสำคัญ
การเช่ือมต่อที่ใช้ Protocol แบบ UDP จะถือว่าเป็นการเช ื่อมต่อเดียวในแต่ละสถานะการเช่ือมต่อ
ดังนั้นแมจ้ะมกีารใช้หลายการเช่ือมต่อ แต่ผลจากการวิเคราะห์จะแสดงเป็นการเช่ือมต่อเดียว
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3 การตรวจสอบความผิดปกตขิองฟังก์ชนั

หากโมดูลมปีัญหาเก่ียวกับฟงัก์ชนั ใหต้รวจสอบรายการตอ่ไปนีแ้ละดําเนนิการแก้ไขอาการผิดปกต ิหากหลอดไฟ ERR ตดิหรือกะพรบิ 
ให้ตรวจสอบความผิดปกติ สาเหตุและวิธกีารแก้ไขด ้วยเคร่ืองมือในโปรแกรม (  หน้า 7, หัวข้อที่ 2)

ฟังก์ชัน สถานะความผิดปกติ ขอ้มูลอ้างอิง

เขียนข้อมูลไปยัง PLC
ไม่สามารถเขียนข้อมลูไปยัง PLC ได้  หน้า 11, หัวข้อที ่3.1 (1)

การเขียนโปรแกรมซํ้าโดยไม่ต้ังใจ  หน้า 11, หัวข้อที ่3.1 (2)

อา่นข้อมูลจาก PLC ไม่สามารถอา่นข้อมูลจาก PLC ได้  หน้า 11, หัวข้อที ่3.1 (3)

การดําเนินการเร่ิมต้นระบบ
ไม่สามารถดําเนนิการเริ่มต้นระบบจากการ์ด 
หน่วยความจําได้

 หน้า 12, หัวข้อที ่3.2

ความผิดปกติที่เกิดจาก Hardware
UNIT VERIFY ERR. ผิดปกติ  หน้า 13, หัวข้อที ่3.3 (1)

CONTROL BUS ERR. ผิดปกติ  หน้า 13, หัวข้อที ่3.3 (2)

การสื่อสารผ่าน Ethernet

ไม่สามารถเช่ือมต่อโดยตรงได้  หน้า 14, หัวข้อที ่3.4 (1)

ไม่สามารถเช่ือมต่อผ่าน Ethernet ได้ เมือ่ใช้ 
วิธีการอื่นที่ไม่ใช่การเช่ือมต่อโดยตรง

 หน้า 15, หัวข้อที ่3.4 (2)

ไม่สามารถเช่ือมต่อผ่าน Ethernet กับอุปกรณ์อื่น 
ได้

 หน้า 15, หัวข้อที ่3.4 (3)

ไม่สามารถต้ังค่าข้อมูลนาฬกิาจาก SNTP ได้  หน้า 17, หัวข้อที ่3.4 (4)

ฟงัก์ชันการสื่อสารผ่าน Socket

อปุกรณท์ี่เช่ือมต่อไม่สามารถรับข้อมูลได้  หน้า 19, หัวข้อที ่3.5 (1)

ไม่สามารถรับข้อมูลได้  หน้า 19, หัวข้อที ่3.5 (2)

การประมวลผลไม่สมบูรณ์  หน้า 19, หัวข้อที ่3.5 (3)

ฟงัก์ชัน MC Protocol
เกิดความผิดปกติระหว่างการสื่อสารผ่าน MC 
Protocol

 หน้า 20, หัวข้อที ่3.6

ความผิดปกติที่เกิดจากคําสั่งของโปรแกรม SFC

เกิดความผิดปกติ “OPERATION ERROR” 
ในการประมวลผลคําสั่ง S(P).SFCSCOMR และ 
S(P).SFCTCOMR

 หน้า 23, หัวข้อที ่3.10 (1)

ไม่สามารถอา่น comment เมื่อประมวลผลคําสั่ง 
S(P).SFCSCOMR และ S(P).SFCTCOMR

 หน้า 23, หัวข้อที ่3.10 (2)

โมดูล I/O

LED ของโมดูล output ไมติ่ด  หน้า 24, หัวข้อที ่3.11 (1)

โหมด output ไม่ทํางาน  หน้า 24, หัวข้อที ่3.11 (2)

ปัญหาการต่อสายไฟ คู่มือผู้ใช้โมดูล I/O

โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
ข้ัว LIFE OUT ปิด (เปิด)  หน้า 25, หัวข้อที ่3.12 (1)

ข้ัว ERR. ปิด (เปิด)  หน้า 25, หัวข้อที ่3.12 (2)
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ  (Troubleshooting)

1

3  การตรวจสอบความผ ิดปกต ิของฟ ังก ช ัน
3.1  เข ียนไปย ัง PLC และอ านข อม ูลจาก PLC

3.1 เขียนข้อมูลไปยัง PLC และอ่านข้อมูลจาก PLC

(1) เขียนข้อมลูไปยัง PLC
หากไม่สามารถเขียนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง PLC ได้ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

หากดําเนินการตรวจสอบตามข้อมูลข้างต้นแล้ว ไม่สามารถเขียนข้อมูลไปยัง PLC ได้
สาเหตุอาจเกิดจาก Hardware ขัดข้อง โปรดติดต่อเจ้าหน ้าทีข่อง Mitsubishi ในพ้ืนที่ของท่าน

(2) การเขียนโปรแกรมซํ้าโดยไม่ตั้งใจ
CPU อาจจะดําเนนิเร่ิมต้นระบบด้วยเคร่ืองมือการอ่านโปรแกรมและการต้ังค่าการเร่ิมต้นระบบ
หากไม่มีการเริ่มต้นระบบ อาจเกิดจาก Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของท่าน

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนนิการเร่ิมต ้นระบบ โปรดดูรายการต่อไปน้ี
คู่มือผู้ใช้ (คําอธิบายฟังก์ชัน, พื้นฐานของโปรแกรม)

(3) การอ่านข้อมูลจาก PLC
หากไม่สามารถอ่านข้อมูลจาก PLC ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ ควรตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยความจําเป้าหมาย
หลังจากตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ให้ Reset PLC แล้วทําการอ่านข้อมูลจาก PLC อีกคร้ัง
ถ้ามีการเชื่อมต่อแบบ RS-232 ใหล้ดความเร็วในการรับส่งข้อมูล แล้วทําการอ่านข้อมูลจาก PLC อีกคร้ัง

หากดําเนินการตามข้อแนะนําข้างต้นแล้วยังไม่สามารถอ่านข้อมูลจาก PLC ได้ สาเหตุอาจจะเกิดจาก Hardware ข ัดข้อง 
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของท่าน

รายการตรวจสอบ วิธีการแก้ไข

เมือ่ใช้ QCPU High Performance, Redundant CPU Dip Switch 
no.1 อยู่ในตําแหน่ง on

เลื่อน Dip Switch no.1 ไปยังตําแหน่ง off

ข้อมูลได้รับการป้องกันจากรหสัผ่าน ปลดล็อกรหัสผ่านด้วยเคร่ืองมือในโปรแกรม

การ์ดหน่วยความจําถกูป้องกันการเขียน ยกเลิกการป้องกัน

การ์ดหน่วยความจําไม่ได้รับการ format Format การ์ดหน่วยความจํา

ขนาดของข้อมูลที่จะเขียนใหญก่ว่าความจุของหนว่ยความจํา
• เพิม่พื้นที่ว่างในหน่วยความจําใหเ้พยีงพอ
• จัดระเบียบหน่วยความจํา
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3.2 การดําเนินการเริ่มต้นระบบ

หากไม่สามารถดําเนนิการเร่ิมต้นระบบจากการ์ดหน ่วยความจําได้ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปน้ี

หากดําเนินการตามข้ันตอนข้างต้นแล้วยังไม่สามารถเร่ิมต้นระบบได้ สาเหตุอาจเกิดจาก Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของท่าน

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

เกิดความผิดปกติภายใน PLC จัดการสาเหตุของปัญหา (  หน้า 7, หัวข้อที่ 2)

เมื่อใช้ QCPU High Performance, Process CPU, Redundant 
CPU Dip Switch ไมอ่ยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง

ระบุไดรฟ์ Parameter ที่ถูกต้องด้วยสวิตช์ DIP SW2 และ SW3

ไมไ่ด้ต้ังค่าไฟล์บูตระบบ Parameter
ต้ังค่าไฟล์

ไมไ่ด้ต้ังค่าไฟล์ติดต้ังโปรแกรม Parameter

ไฟล์ที่จะใช้ไม่ได้จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจํา จัดเก็บไฟล์ที่จะใช้
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ  (Troubleshooting)

1

3  การตรวจสอบความผ ิดปกต ิของฟ ังก ช ัน
3.3   ความผ ิดปกต ิท ี   เก ิดจาก Hardware

3.3 ความผิดปกติที่เกิดจาก Hardware

(1) UNIT VERIFY ERR. ผิดปกติ
หากเกิดความผิดปกติ UNIT VERIFY ERR. ให้ตรวจสอบรายการต่อไปน้ี

หากเกิดความผิดปกติ UNIT VERIFY ERR. แม้หลังจากดําเนินการข้ันตอนข้างต้น ใหดํ้าเนินการต่อไปนี้ตามลําดับเพ่ือให้ระบบ 
กลับมาทํางานเป็นปกติ

 • ตรวจสอบหมายเลขช่องเสียบเป้าหมายในข้อมูลทั่วไป (SD5) ของรหัสความผิดปกติ และเปล่ียนโมดูลทีสั่มพันธ์กัน
 • เปล่ียนโมดูล CPU
 • เปล่ียนหน่วยฐาน

หากเกิดความผิดปกติ UNIT VERIFY ERR. แม้หลังจากดําเนินการข้างต้น สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

(2) CONTROL BUS ERR. ผิดปกติ
หากเกิดความผิดปกติ CONTROL BUS ERR. ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

หากเกิดความผิดปกติ CONTROL BUS ERR. แม้หลังจากดําเนินการขั้นตอนข้างต้น ให้ดําเนินการต่อไปน้ีตามลําดับเพ่ือใหร้ะบบ 
กลับมาทํางานเป็นปกติ

 • ตรวจสอบหมายเลขช่องเสียบเป้าหมายในข้อมูลทั่วไป (SD5) ของรหัสความผิดปกติ และเปล่ียนโมดูลทีสั่มพันธ์กัน
 • เปล่ียนโมดูล CPU
 • เปล่ียนหน่วยฐาน

หากเกิดความผิดปกติ CONTROL BUS ERR. แม้หลังจากดําเนินการข้างต้น สาเหตุทีอ่าจเป็นไปได้คือ Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

โมดูลมีการต่อหรือถอดออกระหว่างการทํางาน หรือต ิดต้ังไม่ถูกต้อง ติดต้ังโมดูลให้ถูกต้องและรีเซ็ตโมดูล CPU

เมือ่ต่อโมดูลขยายมีการต่อสายต่อขยายอย่างไมถู่กต้อง ต่อสายต่อขยายให้ถูกต้องและรีเซ็ตโมดูล CPU

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

มีการติดต้ังโมดูลไม่ถูกต้อง ติดต้ังโมดูลให้ถูกต้องและรีเซ็ตโมดูล CPU

เมือ่ใช้หน่วยฐานแบบขยาย มีการต่อสายต่อขยายไม ่ถูกต้อง ต่อสายต่อขยายให้ถูกต้องและรีเซ็ตโมดูล CPU

สัญญาณรบกวนมผีลกระทบกับโมดูล
ดําเนินการลดสัญญาณรบกวน (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, 
ภาคผนวก 8)
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3.4 การส่ือสารผ่าน Ethernet

(1) ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงได้
หากการส่ือสารผ่าน Ethernet ไม่สามารถเชือ่มต่อโดยตรงกับโปรแกรม ใหต้รวจสอบรายการต่อไปน้ี

ไม่สามารถดําเนินการส่ือสารผ่าน Ethernet แม้หลังจากดำเนินการข้างต้น สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนทีข่องคุณ

*1 เมือ่มีการเปิดใช้งานพอร์ทอเีทอร์เน็ต (Ethernet Port) อย่างน้อยสองพอร์ทในการต้ังค่าการเช่ือมต่อเคร ือข่ายบนคอมพวิเตอร์ 
ส่วนบุคคลการสื่อสาร ด้วยการเช่ือมต่อโดยตรงจะไมส่ามารถใช้ได้ในการต้ังค่า ให้เปิดใช้งานพอร ์ทอีเทอร์เน็ต (Ethernet Port) 
สําหรับการเช่ือมต่อโดยตรงพอร์ทเดียวและ ปิดใช้งานพอร์ทอเีทอร์เน็ต (Ethernet Port) อื่นๆ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

โมดูล CPU ไม่ได้เช่ือมต่อโดยตรงกับโปรแกรมด้วยสายเคเบิล
เช่ือมต่อโมดูล CPU กับเคร่ืองมือการโปรแกรมโดยตรงด้วยสาย 

เคเบิล*1

การต้ังค่าบนอุปกรณ์เช่ือมต่อ (คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล) ไม่ถูกต้อง
• การต้ังค่าพอร์ทอเีทอร์เน็ต (Ethernet Port)
• การต้ังค่าไฟร์วอลล์ (Firewall)
• การต้ังค่าการสื่อสารของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

แก้ไขการต้ังค่าบนอปุกรณ์เช่ือมต่อ

ในการต้ังค่า Transfer Setup ของเครื่องมือการโปรแกรม ไม ่ได้ 
เลือก “Ethernet Port Direct Connection” สําหรับโมดูล I/F PLC 
ของด้าน PLC

แก้ไขการต้ังค่า Transfer Setup

เมื่อมีการอ่าน Parameter หลังจากสลับไปยังการเช่ือมต่อผ่าน 
USB มีการเลือก “Disable direct connection to MELSOFT” ใน 
การต้ังค่าพอร์ทอีเทอร์เนต็ (Ethernet Port) ในตัว

แก้ไข Parameter

ใน “Status of Each Connection” ของ “Ethernet Diagnostics” 
มีการต้ังค่า MELSOFT Direct Connection ให้อยู่ในสถานะบังคับ 
การปิดใช้งาน

เปลี่ยนสถานะการบังคับใหเ้ป็นเปิดการใช้งาน

ใน “Error History” ของ “Ethernet Diagnostics” มีการตรวจพบ 
ความผิดปกติของการเช่ือมต่อโดยตรง

ดําเนินการแก้ไขตามรหัสความผิดปกติ

การส่ือสารสามารถดาํเนินการโดยการเพ่ิมค่าของระยะเวลาตรวจสอบ 
เวลาการส่ือสารหรือจํานวนครั้งที่ลองใหม่ในการต้ังค่าสถานีโฮสต์ 
แบบละเอียดของ “Transfer Setup”

• ปรับค่าของระยะเวลาตรวจสอบเวลาการส่ือสารหรือจํานวนครั้งที่
ลองใหม่ (Retry Time)

• ตรวจสอบสภาพของสายเคเบิล อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ (คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล) และโมดูล CPU

อุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อ (คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล) ไมร่องรับการเช่ือมต่อ 
โดยตรง

เช่ือมต่อฮับ
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ  (Troubleshooting)

1

3  การตรวจสอบความผ ิดปกต ิของฟ ังก ช ัน
3.4  การส ื   อสารผ าน Ethernet

(2) ไม่สามารถทําการเช่ือมต่อผ่าน Ethernet เมื่อใช้วิธีการอื่นท่ีไม่ใช่การเช่ือมต่อโดยตรง
หากไม่สามารถทําการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet กับเคร่ืองมอืการโปรแกรมได้ด้วยวิธกีารอื่นนอกเหนือจากการเชือ่มต่อโดยตรง 
ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

หากการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet ไม่สามารถดําเนินการได้แม้หลังจากดําเนินการข้างต้น สาเหตุทีอ่าจเป็นไปได้คือ การขัดข้องของ 
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ตรวจสอบรายการท่ีอธบิายไว้ใน  หน้า 15, หัวข้อที่ 3.4 (3)

(3) ไม่สามารถเช่ือมต่อผ่าน Ethernet กับอุปกรณ์อื่นได้
หากไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Ethernet กับอุปกรณ์ที่เช ื่อมต่อ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

IP Address ทับซ้อนกัน

• ตรวจสอบ IP Address ที่ซํ้ากันโดยใช้ฟังก์ชัน Find CPU และ 
แก้ไข IP Address

• แก้ไข IP Address ของเคร่ืองมือการโปรแกรม (คอมพวิเตอร ์ 
ส่วนบุคคล) ให้แตกต่างจาก Address ของโมดูล CPU

• ถอดอุปกรณ์ออกจากเครือข่าย และใช้คําส่ัง Ping IP Address 
ของอุปกรณท์ี่ถอดออก หากมีการตอบสนองใดๆ แสดงว ่ามี 
การใช้ IP Address เดียวกัน แก้ไข IP Address

Protocal ทีร่ะบุไม่ถูกต้อง

แก้ไขการต้ังค่า Transfer Setupมีการเลือก “Ethernet Port Direct Connection”

IP Address หรือช่ือโฮสต์ที่ระบุไม่ถูกต้อง

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

เกิดความผิดปกติในฮับ แก้ไขความผดิปกติของฮับ*1

การต้ังค่าบนอุปกรณ์เช่ือมต่อ (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) ไม่ถูกต้อง
• การต้ังค่า IP Address
• การต้ังค่าพอร์ทอีเทอร์เน็ต (Ethernet Port)
• การต้ังค่าไฟร์วอลล์ (Firewall)
• การต้ังค่าการส่ือสารของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

แก้ไขการต้ังค่าบนอปุกรณเ์ช่ือมต่อ

SD/RD LED ของโมดูล CPU ไม่กะพริบระหว่างการสื่อสาร ตรวจสอบการต่อสายไฟ

IP Address ทับซ้อนกัน

• แก้ไข IP Address ของอุปกรณท์ี่เช่ือมต่อ เพื่อไม่ให้ซํ้ากันกับ 
Address ของโมดูล CPU

• ถอดอุปกรณ์ออกจากเครือข่าย และใช้คําสั่ง Ping IP Address 
ของอุปกรณท์ี่ถอดออก หากมีการตอบสนองใดๆ แสดงว ่ามี 
การใช้ IP Address เดียวกัน แก้ไข IP Address

ERR. LED ติดหรือกะพริบเมื่อมีการจ่ายไฟอีกคร้ัง จัดการสาเหตุของปัญหา (  หน้า 7, หัวข้อที่ 2)

เมือ่มีการอ่าน Parameter หลังจากสลับไปยังการเช่ือมต่อ USB 
การต้ังค่าพอร์ทอเีทอร์เน็ต (Ethernet Port) ในตัวไม่ถูกต้อง

แก้ไข Parameter

ใน “Status of Each Connection” ของ “Ethernet Diagnostics” 
มีการต้ังค่า MELSOFT Direct Connection เป็นสถานะบังคับ 
การปิดใช้งาน

เปลี่ยนสถานะการบังคับใหเ้ป็นเปิดการใช้งาน

ใน “Error History” ของ “Ethernet Diagnostics” มกีารตรวจพบ 
ความผิดปกติของการเช่ือมโดยตรง

ดําเนินการแก้ไขตามรหัสความผิดปกติ
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ไม่สามารถดําเนินการส่ือสารผ่าน Ethernet แม้หลังจากดำเนินการข้างต้น สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนทีข่องคุณ

*1 หากมีการเช่ือมต่อสวิตช่ิงฮับเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโมดูล CPU อกีคร้ัง หรือเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อืน่ อาจต้องใช้เวลาใน 
การอ่าน MAC Address ในกรณนีั้น ให้รีเซตหรือปิด-เปิดเครื่องใหม่ หากข้อความ UDP แบบดัมมีถูกส่ง โดยฟังก์ชันการส่ือสารผ่าน 
ซ็อกเก็ต สวิตช่ิงฮับอาจรับรู้ MAC Address อกีคร้ัง

*2 อุปกรณ์บน Ethernet ม ี“แคช ARP” ซ่ึงเป็นตารางการติดต่อของ IP Address และ MAC Address เมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์บนเครือข่าย 
ด้วยอุปกรณ์ทีม่ี IP Address เดียวกัน MAC Address ที่เก็บไว้ใน “แคช ARP” จะไม่สอดคล้องกัน ซ่ึงอาจทําใหเ้กิดการสือ่สารที ่
ผิดปกติ
“แคช ARP” ได้รับการอัปเดตโดยการรีเซ็ตอุปกรณห์ร ือรอให้เวลาผ่านไประยะหนึ่ง เวลาท่ีใช้ในการอัปเดตจะแตกต่างกันออกไปข้ึน 
อยู่กับอุปกรณ์

จํานวนของการเชื่อมต่อจากอปุกรณท์ี่เช่ือมต่อ (คอมพิวเตอร์ส่วน 
บุคคล) เกินกวา่จาํนวนของ “MELSOFT connection” ของการตัง้คา่ 
การเปิด (แต่ละจํานวนของการเช่ือมต่อ TCP และ UDP)

รักษาจํานวนของการเชื่อมต่อของอปุกรณท์ี่เช่ือมต่อ (คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล) ใหอ้ยู่ภายในจํานวนในการต้ังค่าการเปิด

อุปกรณ์ถูกตัดไฟด้วยการเปิดการเช่ือมต่อ TCP/IP

การเช่ือมต่อ TCP/IP ยังคงเปิดอยู่
ดําเนินการต่อไปนี:้
• รอประมาณหนึง่นาทีและลองอกีครัง้หลังจากมีการปิดการเช่ือมตอ่ 
โดยฟงัก์ชันการตรวจสอบการทํางานของโมดูล CPU

• เพิ่มจํานวนการเช่ือมต่อในการต้ังค่าเพื่อเพิ่มการเช่ือมต่อสํารอง

สามารถดาํเนนิการส่ือสารโดยการเพิม่คา่ของระยะเวลาการตรวจสอบ 
เวลาการส่ือสารหรือจํานวนครั้งในการลองใหม่ในการต้ังค่าสถานี 
โฮสต์แบบละเอยีดของ “Transfer Setup”

• ปรับค่าของระยะเวลาตรวจสอบเวลาการสื่อสารหรือจํานวนครั้งที่
ลองใหม่ (Retry Time)

• ตรวจสอบสภาพของสายเคเบิล อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ (คอมพวิเตอร์ 
ส่วนบุคคล) และโมดูล CPU

การต้ังค่าใดๆ ในโมดูล CPU หรืออุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต ่อต่อไปนี้ไม่ 
ถูกต้อง
• Address เครือข่าย
• IP Address ของเราเตอร์ค่าดีฟอลต์
• รูปแบบซับเน็ตมาสก์
• IP Address ของเราเตอร์
• ซับเน็ตมาสก์

แก้ไขการต้ังค่า

เมื่อใช้เราเตอร์ เกิดความผิดปกติในเราเตอร์ แก้ไขความผิดปกติของเราเตอร์

เมื่อใช้เราเตอร์ การต้ังค่าบนเราเตอร์ไม่ถูกต ้อง แก้ไขการต้ังค่าบนเราเตอร์

อปุกรณ์บนเครอืข่ายเช่น โมดลู CPU อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ (คอมพวิเตอร ์
ส่วนบุคคล) ฮับ หรือเราเตอร์ถูกเปล่ียน (เมือ่เปลี่ยนด้วยอุปกรณ์ทีม่ี 
IP Address เดียวกัน)

รีเซ็ตอุปกรณ์บนเครือข่าย*2

ไมส่ามารถดําเนินการส่ือสารหลังจากการเปลี่ยนฮ ับหรือเราเตอร์
ฮับหรือเราเตอร์อาจมีความบกพร่อง
เปลี่ยนฮับหรือเราเตอร์

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ  (Troubleshooting)

1

3  การตรวจสอบความผ ิดปกต ิของฟ ังก ช ัน
3.4  การส ื   อสารผ าน Ethernet

(4) ไม่สามารถตั้งค่าข้อมูลนาฬิกาจาก SNTP ได้
หาก SNTP ไม่สามารถต้ังค่าข้อมูลนาฬิกา โปรดดูข้อม ูลต่อไปน้ี

หาก SNTP ไม่สามารถต้ังค่าข้อมูลนาฬิกา แม้หลังจากดําเนินการข้างต้นแล้ว สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ การขัดข้องของอุปกรณ์ที่ 
เชื่อมต่อ
ตรวจสอบรายการท่ีอธบิายไว้ใน  หน้า 15, หัวข้อที่ 3.4 (3)

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

ฟังก์ชันการต้ังค่าเวลาไม่ทํางาน (ตรวจสอบ “Ethernet 
Diagnostics” หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูพิเศษ (SD1270))

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ในฟงัก์ชันการต้ังค่า
• มีการต้ังค่าให้ใช้ SNTP
• ข้อมูลอินพทุของ IP Address ของเซิร์ฟเวอร์ SNTP ไม่ถูกต้อง
• ข้อมูลอินพทุของเง่ือนไขการประมวลผลไมถู่กต้อง
• ข้อมูลอินพทุของเขตเวลาไม่ถูกต้อง

การต้ังค่าเวลาล้มเหลว (ตรวจสอบ “Ethernet Diagnostics” 
หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลพเิศษ (SD1270))

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Parameter CPU เป็นปกติ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ SNTP ที่ระบุทํางานเป็นปกติ

สําหรบั Multi CPU: โมดลู CPU ทีต่ัง้คา่เวลาไมใ่ช ่CPU No. 1. ต้ังค่าเวลาให้กบัโมดูล CPU No. 1.

Parameter ของโมดูล CPU ผิดปกติ แก้ไข Parameter

เวลาถูกเขียนทบัจากโปรแกรมหรืออปุกรณ์อื่น ลบการเขียนทับจากโปรแกรมหรืออุปกรณ์อืน่
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(5) การส่ือสารช้าหรือไม่เสถียร
หากการส่ือสารช้าหรือไม่เสถียร ให้ตรวจสอบรายการต่อไปน้ี

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

IP Address ซํ้ากัน

แก้ไข IP Address ที่ซํ้ากัน ตรวจสอบ IP Address ที่ซํ้ากนัใน 
ลักษณะต่อไปนี้
• ตรวจหา IP Address โดยใช้ฟังก์ชัน Find CPU
• ถอดอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อออกจากเครือข่าย และดําเนินการ PING 
ด้วย IP Address ของอปุกรณท์ี่ถอดออก หากมีอุปกรณใ์ดๆ 
ตอบสนอง แสดงว่า IP Address ซํ้ากัน

จํานวนของการเชื่อมต่อของ UDP เกินกว่าจํานวนทีต้ั่งไว้ให้กับ 
“UDP” ของการต้ังค่าการเปิด (แต่ละจํานวนของการเช่ือมต่อของ 
MELSOFT และ Protocal MC)

รักษาจํานวนของการเชื่อมต่อของ UDP ใหอ้ยู่ภายในจำนวนของ 
การต้ังค่าการเปิด

การเช่ือมต่อที่องิตาม UDP ดําเนินการสื่อสารผ่าน TCP

ไมม่ีการเช่ือมต่อใหม่
ลองทําการสื่อสารใหม่
เพิ่มจํานวนครั้งในการลองใหม่

ฮับ เราเตอร์ สายเคเบิล มีความผิดปกติ เปลี่ยนฮับ เราเตอร์ หรือสายเคเบิล

การส่ือสารของอุปกรณ์นอกเหนือจากโมดูล CPU ไมเ่สถียร
• ดําเนินการลดสัญญาณรบกวน
• ตรวจสอบจํานวนของปริมาณการใช้เครือข่าย หากปริมาณการใช้ 
เครือข่ายทําให้เกดิความไม่เสถียร ให้ลดปริมาณการใช้งาน

ได้รับข้อมูลโดยไม่จําเป็นจํานวนมาก
(ปริมาณข้อมลูที่มีการเผยแพร่สามารถตรวจสอบได้ใน 
“Connection Status” ในระบบวิเคราะห์ Ethernet)

เพือ่ลดปรมิาณการส่ือสารของโมดลู CPU ใหเ้พิม่เวลาการประมวลผล 
เซอร์วิสในการต้ังค่าการประมวลผลเซอร์วิสของ Parameter PC

ลดข้อมูลที่มกีารเผยแพร่บนเครือข่าย
• ระบุอุปกรณ์ที่เผยแพร่และจํากัดปริมาณข้อมูลที่มกีารเผยแพร่ 

(อปุกรณ ์เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเราเตอร ์)
• ใช้การกรองข้อมูลที่มีการเผยแพร่ด้วยเราเตอร์เพือ่ป้องกันไม่ให้ 
โมดูล CPU รับข้อมูล

• แยกเครือข่ายที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบ่อยครั้งออกจากเครือข่าย 
ของโมดูล CPU

ปริมาณการสือ่สารผ่าน Ethernet ของโมดูล CPU มรีะดับสูง

• เพิม่เวลาการประมวลผลเซอร์วิสในการต้ังค่าการประมวลผล 
เซอร์วิสของ Parameter PLC

• ลดจํานวนของอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ
• ลดความถ่ีของการสื่อสารต่อการเช่ือมต่อและปริมาณข้อมูล

มีการใช้โปรแกรม Interrupt ลดความถ่ีและเวลาประมวลผลของโปรแกรม Interrupt
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ  (Troubleshooting)

1

3  การตรวจสอบความผ ิดปกต ิของฟ ังก ช ัน
3.5  ฟ ังก ช ันการส ื   อสารผ าน Socket

3.5 ฟงัก์ชันการสื่อสารผ่าน Socket

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับฟังก์ชันการส่ือสารผ่าน Socket โปรดดูรายการต่อไปน้ี
คู่มือผู้ใช้ QnUCPU (การส่ือสารผ่านพอร์ท Ethernet ในตัว)

(1) อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อไม่สามารถรับข้อมูลได้
หากข้อมลูไม่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

(2) ไม่สามารถรับข้อมูลได้
หาก CPU ไม่สามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชือ่มต ่อ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

(3) การประมวลผลไมส่มบูรณ์
หากการประมวลผลการเปิดไมเ่สร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปน้ี

(a) Passive Open

(b) Active Open

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

การเช่ือมต่อยังไม่ได้รับการเปิด
(ตรวจสอบบิตที่ตรงกันใน SD1282)

รอจนกระทั่งการเชื่อมต่อเสร็จสมบรูณ์

ตรวจพบความผิดปกติในระบบวิเคราะห ์Ethernet จัดการสาเหตุของปัญหา

Parameter หรือข้อมูลการต้ังค่าสําหรับ SOCOPEN ไม่ถูกต้อง แก้ไข Parameter หรือข้อมูลการต้ังค่า

คําส่ัง SOCSND ไม่ได้รับการประมวลผล (ตรวจสอบการติดต ่อเร่ิมต้น 
และความผิดปกติของอุปกรณ์)

แก้ไขเง่ือนไขการประมวลผลหรือจัดการสาเหตุของปญัหาทีมี่การระบโุดย 
Error Code ในพื้นที่สถานะการเสร็จสมบรูณ์ของคําส่ัง SOCSND

อุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อมีความผิดปกติ แก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

การเช่ือมต่อยังไม่ได้รับการเปิด
(ตรวจสอบบิตที่ตรงกันใน SD1282)

รอจนกระทั่งการเชื่อมต่อเสร็จสมบรูณ์

ตรวจพบความผิดปกติในระบบวิเคราะห ์Ethernet จัดการสาเหตุของปัญหา

Parameter หรือข้อมูลการต้ังค่าสําหรับ SOCOPEN ไม่ถูกต้อง แก้ไข Parameter หรือข้อมูลการต้ังค่า

คําส่ัง SOCRCV ไม่ได้รับการประมวลผล (ตรวจสอบการติดต ่อ 
เร่ิมต้นและความผิดปกติของอุปกรณ์)

แก้ไขเง่ือนไขการประมวลผลหรือจัดการสาเหตุของความผิดปกติท่ีระบุโดย 
Error Code ในพื้นที่สถานะการเสร็จสมบรูณ์ของคําส่ัง SOCOPEN

อุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อมีความผิดปกติ แก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

Parameter ไม่ถูกต้อง แก้ไข Parameter

อุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อมีความผิดปกติ แก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

ตรวจพบความผิดปกติในระบบวิเคราะห ์Ethernet จัดการสาเหตุของปัญหา

Parameter หรือข้อมูลการต้ังค่าสําหรับ SOCOPEN ไม่ถูกต้อง แก้ไข Parameter หรือข้อมูลการต้ังค่า

คําส่ัง SOCRCV ไม่ได้รับการประมวลผล
(ตรวจสอบการติดต่อเร่ิมต้นการเสร็จสมบูรณข์องอ ุปกรณ)์

แก้ไขเง่ือนไขการประมวลผลหรือจัดการสาเหตุของความผิดปกติท่ีระบุโดย 
Error Code ในพื้นที่สถานะการเสร็จสมบรูณ์ของคําส่ัง SOCRCV

อุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อมีความผิดปกติ แก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ
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3.6 ฟังก์ชัน MC Protocol

หากเกิดความผิดปกติระหว่างการส่ือสารผ่าน MC Protocol ให้ตรวจสอบรายการต่อไปน้ี

หากเกิดความผิดปกติระหว่างการส่ือสารผ่าน MC Protocol แม้หลังจากดําเนินการข้างต้น สาเหตุทีอ่าจเป็นไปได้คือ Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

*1 อาจต้องมีการประมวลผลคําส่ังการรับอย่างน้อยสองคําส่ังเพ่ืออ่านข้อมูลท่ีส่งโดยคําส่ังการส่งเดียว เน่ืองจาก TCP ไม่มีสถาปัตยกรรม 
สําหรับการระบุขอบเขตของข้อมลู
สําหรับสาเหตุนี ้ขนาดข้อมูลที่ได้รับต้องมกีารตรวจสอบเมื่อมีการรับ และรับข้อมูลทีเ่หลือหากขนาดของข้อมูลที่ได้รับไมเ่พยีงพอ
สําหรับรายละเอียด โปรดดูรายการต่อไปนี้

คู่มอืผู้ใช้ QnUCPU (การสื่อสารผ่านพอร์ท Ethernet ในตัว)

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

อุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อไม่ส่งคําสั่ง ส่งคําสั่งไปยังโมดูล CPU

ไมม่ีการตอบสนองส่งกลับมาจากอุปกรณ์ที่รับคําส ั่ง

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:
• Protocol การสื่อสาร (TCP/IP) ไม่สอดคล้องกันระหว่างโมดูล 

CPU และอุปกรณ์เป้าหมาย
• คําสั่งถูกส่งไปยังหมายเลขพอร์ททีร่ะบุในการต้ังค่าการเปิดของ 
โมดูล CPU

• คําสั่งที่ส่งตรงกับการต้ังค่ารหัสข้อมูลการสื่อสาร (Binary/ASCII)
• ค่าของ Sub - Header ที่ส่งไปเป็นปกติ
• มีการส่งข้อมูลของความยาวข้อมูลที่ร้องขอ
• คําขอจากหลายอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อถูกส่งพร้อมกันไปยังพอร์ท MC 

Protocol เดียวทีร่ะบุในการต้ังค่าการเปิด
หากไม่มีการตอบสนองถูกส่งกลับมาจากอุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อทั้งที่ 
รายการทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นปกติ แสดงว่าการสื่อสารกับ 
อุปกรณท์ี่เช่ือมต่ออาจขัดข้อง
ตรวจสอบรายการที่อธิบายไว้ใน  หน้า 15, หวัข้อที ่3.4 (3)

รหัสสิ้นสุดของการตอบสนองไม่ใช่ “0”
ซ่อมช้ินส่วนที่มคีวามผิดปกติตามข้อมูลของรหสัสิน้สุดหรือรหัส 
ความผิดปกติ

IP Address ที่ระบุในคําสั่งไม่ถูกต้อง แก้ไข IP Address

ข้อกําหนดเฉพาะของรูปแบบคําสั่ง เช่น ชนิดคําสั่ง อุปกรณ ์หรือ 
Address ไม่ถูกต้อง

แก้ไขรูปแบบคําสั่ง
(  คู่มืออา้งอิง Protocol การสื่อสาร MELSEC)

ความยาวของข้อมูลทีไ่ด้รับและปริมาณของข้อมูลที่ได้รับจริงไม่ 
เท่ากนัเมือ่ใช้ TCP

ระบุการดําเนนิการสําหรับการรับข้อมลูที่เหลืออยู่ เมื่อข้อมูลจริง 

น้อยกว่าความยาวข้อมูลการตอบของข้อความที่ได้รับ*1

เมื่อดําเนินการข้างต้นแล้ว สาเหตุทีอ่าจเป็นไปได้คือ ซอฟต์แวร์ 
ล้มเหลว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Mitsubishi ในพื้นทีข่องคุณ
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ  (Troubleshooting)

1

3  การตรวจสอบความผ ิดปกต ิของฟ ังก ช ัน
3.7  ฟ ังก ช ัน Predefined Protocol

3.7 ฟงัก์ชัน Predefined Protocol

(1) ไม่สามารถดําเนินการส่ือสารข้อมูล
หากไม่สามารถดําเนนิการส่ือสารข้อมลูผ่านฟังก์ชัน Protocol ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ให้ตรวจสอบรายการต ่อไปน้ี

(2) ไม่สามารถทําการอ่านหรือการเขียนการตั้งค่า Protocol
หากไม่สามารถอ่านหรือการเขียนการตั้งค่า Protocol ให ้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

หากไม่สามารถส่ือสารได้แม้หลังจากดําเนินการข้างต้น สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีข่อง Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

ไม่ได้เปิดการเช่ือมต่อที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ OPEN Processing ของการเช่ือมต่อกับอุปกรณ ์
ภายนอก

ใน “Open Settings” สําหรับ “Built-in Ethernet port setting” ใน 
Parameter PLC ไมไ่ด้เลือก “Predefined protocol” สําหรับ 
“Open system”

ต้ังค่า “Open system” เป็น “Predefined protocol”

SM1354 (Protocol ทีก่ําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว) ไม่ได้เปิด
หลังจากเขียนการต้ังค่า Protocol ให้ปิดและเปิดเคร่ือง รีเซ็ต หรือ 
ตรวจสอบการต้ังค่า Protocol

คําสั่งการประมวลผลสําหรับ Protocol ที่กําหนดไว้ล่วงหน ้าเสร็จ 
สมบูรณ์โดยมคีวามผิดปกติ

ตรวจสอบผลการประมวลผลในพื้นทีส่ถานะการเสร็จสมบูรณข์อง 
คําสั่งการประมวลผล Protocol ทีก่ําหนดไว้ลว่งหน้าและจ ัดการ 
สาเหตุของความผิดปกติ

ในข้อมูลการควบคุมของคําสั่งการประมวลผล Protocol ที่กําหนด 
ไว้ล่วงหน้า หมายเลข Protocol การประมวลผลไมไ่ด้รับการระบุไว้ 
หรือหมายเลข Protocol ที่ระบุไว้อยู่นอกช่วง

ระบุหมายเลข Protocol การประมวลในข้อมูลการควบคุมของคําส่ัง 
การประมวลผล Protocol ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

สถานะการส่ือสารของอุปกรณ์ภายนอกผิดปกติ แก้ไขความผิดปกติของอุปกรณภ์ายนอก

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

(การอ่าน)
ไม่สามารถอ่านข้อมูลการต้ังค่า Protocol

ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Protocol เขียนไปยังไดรฟ์เป้าหมาย
หากค่าสําหรับ SD1359 ถึง SD1362 (ข้อมลูความผิดปกติของ 
ข้อมูลการต้ังค่า Protocol ทีก่ําหนดไว้ล่วงหน้า) เป็น 0 และ 
SD1363 (จํานวนของ Protocol registered) เป็น 0 การต้ังค่า 
Protocol จะไม่ได้รับการเขียนไปยังไดรฟ์เป้าหมาย

(การเขียน)
เมือ่เปิดเคร่ือง รีเซ็ต หรือตรวจสอบการต้ังค่า Protocol หลังจากมี 
การเขียนการต้ังค่า Protocol ไปยังโมดูล CPU เกิดความผิดปกติ 
ของข้อมลูการต้ังค่า Protocol (รหัสความผิดปกติ)

ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Protocol ที่เขียนถูกต้อง
ตรวจสอบ SD1359 ถึง SD1362 (ข้อมูลความผิดปกติของข้อมูล 
การต้ังค่า Protocol ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า) และแก้ไข Protocol ที ่
ตรวจพบความผิดปกติของข้อมูลการต้ังค่า Protocol (หมายเลข 
Protocol หมายเลขแพคเก็ต หมายเลขส่วนประกอบ) หลังจาก 
การเช่ือมต่อ ให้เขียนการต้ังค่า Protocol อีกคร้ัง
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3.8 การส่งข้อมลูจากอุปกรณ์ภายนอก

หากไม่มีการตอบสนองส่งกลับมาจากอุปกรณ์ภายนอก ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

หากดําเนินการแก้ไขตามวิธีข้างต้นแล้วไม่สามารถส่ือสารได้ สาเหตุอาจเกิดจาก Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

3.9 สถานะการทํางานของโมดูล CPU

หากการสลับสถานะการทํางานของโมดูล CPU ใชเ้วลานาน ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

หากดําเนินการแก้ไขตามวิธีข้างต้นแล้วไม่สามารถส่ือสารได้ สาเหตุอาจเกิดจาก Hardware ขัดข้อง
โปรดติดต่อเจา้หน้าที่ของ Mitsubishi ในพ้ืนที่ของคุณ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

อุปกรณ์ภายนอกมากกว่าหนึ่งอุปกรณ์กําลังสื่อสารกับโมดูล CPU

• ปรับวิธีการประมวลผลใน Parameter
• ปรับเวลาในการติดต่อสื่อสาร
• ตรวจสอบสภาพของสายเคเบิล อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ (คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล) และโมดูล CPU

มีการใช้ฟงัก์ชันล็อกข้อมูล
โปรดดูที่ส่วนการแก้ไขอาการผิดปกติของคู่มอืต ่อไปนี้

คู่มือผู้ใช้ QnUDVCPU/LCPU (ฟงัก์ชันการลงล็อกข้อมลู)

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

มีการใช้ฟงัก์ชันล็อกข้อมูล
โปรดดูที่ส่วนการแก้ไขอาการผิดปกติของคู่มอืต ่อไปนี้

คู่มือผู้ใช้ QnUDVCPU/LCPU (การใช้ฟงัก์ชันล็อกข้อมูล)
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ  (Troubleshooting)

1

3  การตรวจสอบความผ ิดปกต ิของฟ ังก ช ัน
3.10   ความผ ิดปกต ิท ี   เก ิดจากคำส ั   งของโปรแกรม SFC

3.10 ความผิดปกติที่เกิดจากคําส่ังของโปรแกรม SFC

(1) เกิดความผิดปกติ “OPERATION ERROR” ในการประมวลผลของคําส่ัง S(P).SFCSCOMR และ 
S(P).SFCTCOMR
ตรวจสอบว่าค่าของอุปกรณ์สําหรับคําส่ังต่อไปนี้อยู่ภายในช่วงที่กําหนด

 • n1 (หมายเลขบล็อก)
 • n2 (จํานวน reading comment)
 • n3 (จํานวน reading comment ต่อ 1 scan)

เมื่อค่าอุปกรณ์เป็นไปตามชว่งที่กําหนดแล้ว ใหต้ั้งค่าการเก็บ comment file ในหน่วยความจํานอกเหนือจาก ATA card*1 เป็น 
“Comment file used in a command”

*1 Program Memory, Standard ROM, SRAM card และ Flash card

(2) ไม่สามารถอ่าน Comment เมื่อประมวลผลคําส่ัง S(P).SFCSCOMR และ S(P).SFCTCOMR
ตรวจสอบรายการต่อไปน้ี

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

SFC Program ไม่สามารถทํางานได้ (ตรวจสอบรีเลย์พเิศษ 
(SM331))

• รันโปรแกรม SFC
• ต้ังค่าชนิดการประมวลผลโปรแกรมของโปรแกรม SFC เป ็น 

“SCAN”

Comment fi le ที่ใช้ไมไ่ด้ถูกต้ังค่าแบบ “Comment file used in a 
command” ต้ังค่าด้วย Parameter หรือด้วยคําสั่ง QCDSET

• แก้ไข Parameter comment file ด้วย “Comment file used in a 
command” ให้แกไ้ข Parameter

• ต้ังค่า comment file ด้วยคําสั่ง QCDSET ให้ประมวลผลคําสั่ง 
QCDSET

การต้ังค่า “Comment file used in a command” ของ Parameter 
ถูกต้ังค่าเป็น “Use the same file name as the program” แต่ไฟล์ 
ที่มีช่ือเดียวกันกับไฟล์โปรแกรม SFC ไม่มีอยู่ในหน่วยความจํา 
เป้าหมาย

สร้าง comment file ทีม่ีช่ือเดียวกันกับไฟล์โปรแกรม SFC และ 
จัดเก็บไว้ในหนว่ยความจําเป้าหมาย

บล็อกที่ระบุด้วยคําสั่ง S(P).SFCSCOMR และ S(P).SFCTCOMR 
ไม่ได้รับการเรียกใช้งาน

ทบทวนเงื่อนไขการประมวลผลของคําสั่ง
(ไม่สามารถอา่น comment ของขั้นตอนที่ทํางานหรือ comment 
ของเงื่อนไขการถ่ายโอนทีเ่กี่ยวข้องกับข้ันตอนที่ทํางานอยู่ เนื่องจาก 
บล็อกที่ระบุด้วยคําสั่งนัน้ไม่มกีารเรียกใช้งาน)

ข้ันตอนที่เรียกใช้งานไม่มอียู่ในบล็อกทีร่ะบ ุด้วยคําสั่ง 
S(P).SFCSCOMR และ S(P).SFCTCOMR

ทบทวนเงื่อนไขการประมวลผลของคําสั่ง
(ไม่สามารถอา่น comment ของขั้นตอนที่ทํางานหรือ comment 
ของเงื่อนไขการถ่ายโอนทีเ่กี่ยวข้องกับข้ันตอนที่ทํางานอยู่ เนื่องจาก 
ไมม่ีข้ันตอนที่เรียกใช้งานอยู่ในบล็อกที่ระบ ุด้วยคําสั่งนั้น)
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3.11 โมดูล I/O

(1) LED ของโมดูล output ไม่ติด
เมื่อ LED ของโมดูล output หรือด้าน output ของโมดูลแบบรวม I/O ไม่ติด ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

(2) โหลด output ไม่ทํางาน
เมื่อโหลด output ของโมดูล output หรือโมดูลแบบรวม I/O ไมท่ำงาน ให้ตรวจสอบรายการต่อไปน้ี

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

ตรวจสอบ output จากเคร่ืองมือในโปรแกรมว่าเป็น OFF หรือไม่ ตรวจสอบโปรแกรมอกีคร้ัง

ตรวจสอบหมายเลข output ของโมดูล ด้วยเคร่ืองมือโปรแกรมว่า 
ตรงหรือไม่

เปลี่ยนหมายเลข output

LED ไม่ติดทั้งที่ output ของโมดูล I/O อื่นถกูบังคับใหติ้ดสว่าง
CPU, Base, Extension cable มคีวามผิดปกติของ Hardware
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Mitsubishi ในพืน้ที่ของคุณLED ไม่ติดแม้มกีารบังคับให้ติดสว่างหลังจากมีการเปล่ียนโมดูล 

กับโมดูล I/O อื่น

LED ติดเมื่อมีการบังคับติดสว่างหลังจากมีการเปล ี่ยนโมดูลกับ 
โมดูล I/O อื่น

Hardware มีความผิดปกติ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Mitsubishi ในพืน้ที่ของคุณ

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

LED ที่โมดูลไม่ติด ตรวจสอบรายการท่ีอธิบายไว้ใน  หน้า 24, หัวข้อท่ี 3.11 (1)

ไมม่ีการต่อแรงดันไฟฟา้จากแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบการต่อโหลดกับแหล่งจ่ายไฟอีกคร้ัง

แรงดันไฟฟ้าของข้ัว COM output เป็น 0V ตรวจสอบการต่อโหลดกับแหล่งจ่ายไฟอีกคร้ัง

กระแสไฟฟ้าไม่พอ เมื่อมีการสั่งงาน output พร้อมกันจํานวนสูงสุด
เปลี่ยนหมายเลขรีเลย์ output และใช้โหลดสูงสุดทีต่ ่อพร้อมกันให ้
กระแสอยู่ภายใต้ค่าทีก่ําหนด

โมดูลทํางานเป็นปกติเมือ่เปลี่ยนเป็นโมดูล I/O อื่น Hardware มีความผิดปกติ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Mitsubishi ในพืน้ที่ของคุณ
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)

1

3  การตรวจสอบความผ ิดปกต ิของฟ ังก ช ัน
3.12  โมด ูลแหล งจ ายไฟ

3.12 โมดูลแหล่งจ่ายไฟ

(1) ข้ัว LIFE OUT ปิด (เปิด)
หากข้ัว LIFE OUT ปิดเมื่อเปิดเครื่อง หรือระหว่าง PLC ทำงานอยู่ ให้ตรวจสอบสถานะ LED ของโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

 • การแสดง LED และสถานะโมดูลระหว่างการทํางาน (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หัวข้อที่ 7.2)
 • การแก้ไขอาการผิดปกติ (  หนา้ 2, หัวข้อที่ 1)

(2) ข้ัว ERR. ปิด (เปิด)
หากข้ัว ERR. ปิดเมื่อเปิดเครื่องหรือระหว่าง PLC ทํางานอยู่ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

หากข้ัว ERR. ปิดหลังจากดําเนินการข้างต้น สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือ Hardware ขัดข้อง
ตรวจสอบการทํางานของระบบ เร่ิมจากระบบที่เล็กที่สุดก่อน สําหรับโมดูลทีไ่ม่ทํางาน โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่ ของ Mitsubishi 
ในพ้ืนที่ของคุณ

ข้อสำคัญ
หาก CPU หยุดการทํางานระหว่างมกีารใช้โมดูลแหล่งจ ่ายไฟใน Redundant System โปรดดูรายละเอียดตามรายการต่อไปนี้

 • ข้อกําหนดเฉพาะของโมดูลแหลง่จ่ายไฟ (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หัวข้อที่ 7.2)
 • การต่อสายไฟกับโมดูลแหล่งจ่ายไฟ (  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, หวัข้อที่ 4.8.1)

รายการตรวจสอบ การดําเนินการแก้ไข

ERR. LED ของโมดูล CPU กะพริบ จัดการสาเหตุของปัญหา (  หน้า 7, หัวข้อที่ 2)

แรงดันไฟฟ้าของไฟทีจ่่ายไม่ถกูต้อง จ่ายไฟที่มแีรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง

POWER LED ไม่ติดเป็นสีเขียวเม่ือทําการถอดโมดูลแหล่งจ่ายไฟ 
และทดลองติดต้ังลงบน Base ใหม่อกีคร้ัง
(อย่าติดต้ังโมดูลอื่นนอกจากโมดูลแหล่งจ่ายไฟ)

โมดูลแหล่งจ่ายไฟทํางานขัดข้อง
เปลี่ยนโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

กระแสไฟฟ้าภายในสําหรับทัง้ระบบเกินพิกัดกระแสไฟฟ้า output 
ของโมดูลแหล่งจ่ายไฟ

ตรวจสอบการต้ังค่าระบบอกีคร้ัง เพื่อให้การใช้กระแสไฟ 
ภายในสําหรับทั้งระบบไมเ่กินพิกัดกระแสไฟฟ้า output
(  เปิด คู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, ภาคผนวก 10)
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(a) ความผิดปกตทิี่สามารถตรวจสอบโดยข้ัว ERR.
รายการต่อไปนี้แสดงความผิดปกติที่สามารถตรวจสอบโดยข้ัว ERR. ของโมดูลแหล่งจ่ายไฟในระบบแหล่งจ่ายไฟเดียว/ระบบ 
แหล่งจา่ยไฟ Redundant

 • ระบบแหล่งจา่ยไฟเดียว

*1 ไม่รวม Q00JCPU และ Q00UJCPU (ไม่มข้ัีว ERR.)

 • ระบบแหล่งจา่ยไฟสํารอง

*1 ไม่รวม Q00JCPU และ Q00UJCPU (ไม่มข้ัีว ERR.)
*2 สามารถใช้ได้สําหรับการต่อขยายใน Extension ที ่2 หรือหลังจากนั้นใน Redundant System ซ่ึงมีการใช้ Redundant CPU ที่มี 

หมายเลขซีเรียล (ห้าหลักแรก) เป็น “09012” หรือมากกว ่านี้

ขอสังเกต
ในระบบแหล่งจ่ายไฟ Redundant ความล้มเหลวของโมดูลแหล ่งจ่ายไฟ Redundant System ยังสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ 
Programming Tool

 หมายเหตุ 1.1หมายเหตุ 1.2
 • การตรวจสอบโดยระบบวิเคราะห์ PLC (PLC Diagnostics)
 • การตรวจสอบโดยการตรวจสอบระบบ (System Monitor)

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบวิเคราะห ์PLC และการตรวจสอบระบบ โปรดดูรายการต่อไปนี้
 คู่มือการทํางานสําหรับ Programming Tool ทีใ่ช้

Base Unit

โมดูล CPU*1

QCPU รุ่น Basic,
QCPU รุน่ High Performance,

QCPU รุ่น Universal
Process CPU Redundant CPU

Main Base (Q3B)
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ AC, ฟวิส์ของโมดูลขาดหรือไม่ และความผิดปกติทีห่ยุดการทํางานของโมดูล CPU 
(รวมถึงการรีเซ็ต)High speed Main Base รอบรับ 

ระบบ Mutiple CPU (Q3DB)

Extension Base (Q6B) ไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติ (ปิดตลอดเวลา) (เพิ่มไม่ได้)

Main Base รุ่น Slim (Q3SB) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ AC, ฟวิส์ของโมดูลขาดหรือไม่ และ 
ความผิดปกติที่หยุดการทํางานของโมดูล CPU (รวมถึงการรีเซ็ต)

(รวมไม่ได้)

Base Unit
โมดูล CPU*1

QCPU รุ่น Basic, QCPU รุ่น High Performance, 
CPU Process, QCPU รุ่น Universal

Redundant CPU

Main Base ของ Redundant 
System ชนดิมีไฟเล้ียง (Q3RB)

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ AC, ฟวิส์ของโมดูลขาดหรือไม่ ความผิดปกติทีห่ยุดการทํางานของโมดูล CPU 
(รวมถึงการรีเซ็ต) และการขัดข้องของโมดูลแหล่งจ ่ายไฟสํารอง

Extension Base ของ Redundant 
System ชนดิมีไฟเล้ียง (Q6RB)

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ AC, ฟวิส์ของโมดูลขาดหรือไม่ ความผิดปกติ 
ทีห่ยุดการทํางานของโมดูล CPU (รวมถึงการรีเซ็ต) และการขดัข้อง 
ของโมดูลแหล่งจ่ายไฟสํารอง

ไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติ 

(ปิดตลอดเวลา)*2

Main Base ของระบบ Redundant 
ชนิดไม่มีไฟเล้ียง (Q6WRB)

(รวมไม่ได้)
ไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติ 

(ปดิตลอดเวลา)

หมายเหตุ 1.1     
ความล้มเหลวของโมดูลแหล่งจ่ายไฟสํารองไมส่ามารถตรวจสอบโดย QCPU รุ่น Basic

หมายเหตุ 1.2     
เมื่อใช้ QCPU รุ่น High Performance หรือ CPU Process ใหต้รวจสอบเวอร์ชันของโมดูล CPU และ Programming Tool ทีใ่ช้
QCPU รุ่น High Performance (  เปิด คู่มอืภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, ภาคผนวก 6.2)
Process CPU (  เปิด คู่มอืภาษาอังกฤษฉบับเต็ม, ภาคผนวก 6.4)

หมายเหตุ 1.1, หมายเหตุ 1.2

Basic

High
performance Process
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)

1

4  การบ ันท ึกข อม ูล
  

4 การบันทึกข้อมูล

ข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติ เมื่อบันทึกข้อมูลไว้ทันทีหลังจากเกิดปัญหา
 • โปรแกรมและ Parameter
 • ข้อมูลอุปกรณ์และ Buffer Memory
 • ข้อมูลการต้ังค่าระบบ
 • ข้อมูลประวัติความผิดปกติ

(1) การบันทึกโปรแกรมและ Parameter
ข้ันตอนในการบันทึกข้อมูลอธบิายไว้ดังต่อไปนี้

[Online] [Read from PLC]

1. คลิกปุ่ม 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือดําเนินการอ่านจาก PLC
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(2) การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูล Buffer Memory
ข้ันตอนในการบันทกึข้อมูลอธิบายไว้ดังต่อไปนี้

[Online] [Read from PLC]

ข้อสำคัญ
เมื่อเลือกใช้อุปกรณ์ File Register จะต้องทําการบันทกึ File Register ด้วย

1. เลือก “Device Memory” 

2. คลิกปุ่ม 

3. กรอกขอ้มูลในช่อง “Device Data Name” และเลือกกล่อง 
อุปกรณ์ท่ีจะบันทึก

4. ป้อนหมายเลข I/O เร่ิมต้น ในช่อง “Buffer Memory Start 
Address”

5. คลิกปุ่ม  และดําเนินการ อ่านจาก PLC
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บทที่ 1 การแก้ไขอาการผิดปกติ (Troubleshooting)

1

4  การบ ันท ึกข อม ูล
  

(3) การบันทึกข้อมลูการตั้งค่าระบบ
ข้ันตอนในการบันทึกข้อมูลอธบิายไว้ดังต่อไปนี้

[Diagnostics] [System Monitor]

1. คลิกปุ่ม 

2. คลิกปุ่ม 
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(4) การบันทึกข้อมูลความผิดปกติ
ข้ันตอนในการบันทกึข้อมูลอธิบายไว้ดังต่อไปนี้

[Diagnostics] [System Monitor]

1. คลิกปุ่ม 

2. คลิกปุ่ม 
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