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บทที่1 บทน า 
 

สมยัก่อนระบบควบคมุในโรงงานหรือเคร่ืองจกัรจะใช้ รีเลย์ควบคมุเป็นหลกั แตห่ลงัจากได้มีการพฒันา 
Programmable logic controller (PLC) ขึน้มา PLC ก็ได้รับความนิยมใช้งานเป็นอยา่งมากและเข้ามาแทน
วงจรควบคมุโดยใช้รีเลย์ในท่ีสดุเนื่องจากการปรับแก้ไขโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาดท าได้งา่ย          
PLC ยงัคงถกูปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้เร่ือยๆ โดยไมไ่ด้ใช้เฉพาะควบคมุงานแบบตามล าดบัขัน้ตอน 
(Sequence control) อยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต ่PLC ยงัมคีวามสามารถควบคมุระบบแบบตอ่เนื่อง (Continuous 
process) ได้เป็นอยา่งดเีช่นกนั จึงท าให้ PLC จดัเป็นสว่นส าคญัที่สดุในระบบคมุก็วา่ได้ 

 

 
(Relay Control System รูปจาก xl-technology) 

 
ประวัติ Allen Bradley PLC 
 
Allen Bradley ก่อตัง้ขึน้โดย Dr. Stanton Allen และ Lynde Bradley ในปี 1903 เร่ิมต้นจากผลติตวั
ต้านทานปรับคา่ได้ (Rheostat) ใช้ในแผงควบคมุของรถยนต์และวทิย ุจากนัน้ขยายสายการผลติไปยงั
อปุกรณ์พวก Photoswitch, Motor starter และ อปุกรณ์ควบคมุในอตุสาหกรรม                                   
บริษัท Rockwell Automation ได้เข้าซือ้กิจการของ Allen Bradley ในวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1985 เป็น
มลูคา่ถงึ 1.651 พนัล้านเหรียญยเูอสดอลลา่ ซึง่ถือเป็นมลูคา่สงูเป็นประวตัิการณ์ ส านกังานใหญ่ของ 
Rockwell Automation ตัง้อยูเ่ลขที่ 1201 S. Second St Milwaukee รัฐ Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจบุนั (2014) Allen Bradley มีอายคุรบ 111 ปี พอดี  

                         
(Dr. Stanton Allen)         (Lynde Bradley) 
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(ส านกังานใหญ่ รูปจาก bizjournals.com) 

Allen Bradley ผลติ PLC ออกมาอยูห่ลายรุ่นด้วยกนั รุ่นท่ียงัมใีช้ในปัจบุนั มีอยู่ 3 รุ่นหลกัๆ ได้แก่ รุ่นเลก็
(Small size) เช่น MicroLogix  รุ่นกลาง (Medium size) เช่น SLC500, CompactLogix และรุ่นใหญ่ 
(Large size)  เช่น ControlLogix เป็นต้น 

 
(MicroLogix) 

 
(CompactLogix) 

 
(ControlLogix) 
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ControlLogix จดัอยูใ่นตระกลูสงูสดุของ Allen Bradley PLC ซึง่มีหนว่ยประมลูผล 32 บิต  
Controller รุ่นแรกคือ รุ่น 1756-5550 (L1) ผลติออกมาในปี ค.ศ 1997 มีหนว่ยความจ าภายใน 160 KB 
ขยายหนว่ยความจ าได้ 2 MB มีพอร์ต RS-232 ส าหรับใช้สือ่สารกบั Controller 

 
 

Controller รุ่นตอ่มาคือ รุ่น 1756-5555 (L5x) เร่ิมจ าหนา่ยในปี 2002 ท างานเร็วกวา่รุ่น L1 ถึง 7 เทา่ แตรุ่่นนี ้
ไมม่ีหนว่ยความจ าภายในมาให้ หนว่ยความจ าจึงขึน้กบัความจขุองการ์ดความจ าทีต่ิดตัง้เข้าไป ซึง่มีความ
ขนาดตัง้แต ่750KB จนถึง 7.5MB มีพอร์ต RS-232 ใช้ส าหรับสือ่สารกบั Controller 

 
 
Controller รุ่นท่ีสามคือ รุ่น 1756-5560 (L6x) เร่ิมจ าหนา่ยในปี 2008 ท างานเร็วกวา่รุ่น L5x ประมาณ 2 เทา่ 
รุ่นนีม้ีเฉพาะหนว่ยความจ าภายใน ไมม่ีสามารถเพิ่มการ์ดหนว่ยความจ าได้ เวลาสัง่ซือ้ต้องดวูา่ขนาดของ
โปรแกรมที่เราเขียนมีขนาดประมาณเทา่ไหร่ แล้วเลอืกซีร่ีย์ให้เหมาะสม เช่น 1756-L61 มีหนว่ยความจ า 
2MB, 1756-L63 หนว่ยความจ า 8MB เป็นต้น มีช่องให้เสยีบ CompactFlash เพื่อเก็บข้อมลูของ Controller 
เช่น ข้อมลูส ารองของโปรแกรม (Project image file) และ ไฟล์ระบบ เช่น Tag , data log ตา่งๆ มพีอร์ต   
RS-232 ส าหรับสือ่สารกบั Controller 
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Controller รุ่นลา่สดุคือ รุ่น 1756-5570 (L7x) เร่ิมจ าหนา่ยในปี 2012 เป็น Dual Core Processor ท างานเร็ว
กวา่รุ่น L6x ประมาณ 2 เทา่ รุ่นนีม้ีเฉพาะหนว่ยความจ าภายใน ไมม่ีสามารถเพิม่การ์ดหนว่ยความจ าได้
เช่นเดียวกบัรุ่น L6x เวลาสัง่ซือ้ต้องดวูา่ขนาดของโปรแกรมที่ใช้งานมีขนาดทา่ไหร่ แล้วเลอืกซีร่ีย์ให้เหมาะสม 
เช่น 1756-L71 มีหนว่ยความจ า 2MB, 1756-L75 หนว่ยความจ า 32MB เป็นต้น                                      
รุ่นนีพ้ฒันาจากรุ่น L6x หลายอยา่ง เช่น เปลีย่นมาใช้ SD การ์ดแทน CompactFlash ยกเลกิใช้ Litium 
Battery หนัมาใช้โมดลูเก็บพลงังาน (Energy Storage Module) และ เปลีย่นพอร์ตสือ่สารจาก RS-232 เป็น 
USB2.0 

 

 
 
ControlLogix PLC ทกุรุ่นรองรับการเขยีนค าสัง่ได้ 4 ภาษา คือ Ladder logic, Function block diagram, 
Sequential function chart และ Structure text โดยใช้โปรแกรมช่ือวา่ RSLogix5000                       
ปัจจบุนั ทาง Rockwell Automation ได้เปลีย่นช่ือใหมเ่ป็น Studio5000 แตย่งัคงเมนแูละหน้าตา่งสัง่งาน
คล้ายคลงึกบัของเดมิ  

 

 

 

 


