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บทที  2 Firmware upgrade 

 
Firmware คือโค้ดโปรแกรมทีเก็บอยูใ่น Flash-ROM เพือควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

Processor module, I/O module, Communication module, Drive และอืนๆ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ 

Firmware นั นเทียบได้กับระบบปฎิบัติการในเครืองคอมพิวเตอร์นันเอง  

 
 

ทําไมจึงต้องอัพเกรด Firmware ?  มี 2 สาเหตุหลักด้วยกันคือ 

1. Firmware ใหม่ออกมาเพือแก้ไข bug หรือข้อผิดพลาดทีมีอยู่ในเวอร์ชันก่อน ถ้าเราไม่อัพเกรด อาจเกิด

ปัญหาขึ นได้และยิงเป็นข้อผิดพลาดรุนแรงทีเกียวข้องกับเรือง Safety และ Security ไม่ควรละเลยอย่าง

เด็ดขาด!!!  

 2. Firmware ใหม่ออกมาเพือปรับปรุงประสิทธิภาพหรือเพิมฟังก์ชันการทํางานใหม่ ข้อนี บางคนไม่สนใจ คิด

ว่าอยู่เฉยๆดีกว่า โดยรู้ ไม่ว่า ฟังก์ชันทีเพิมเข้ามาบางฟังก์ชันนั นมีประโยชน์อย่างมาก 

รายละเอียดข้อผิดพลาดทีแก้ไขและฟังก์ชันทีเพิมเข้ามาของ Firmware เวอร์ชันต่างๆ สามารถดูรายละเอียด

ได้จากไฟล์ Release Note ของ Rockwell Automation 

ถ้าคิดว่าจะอัพเกรด Firmware แล้วสิงทีต้องมี คือ  

1) โปรแกรมสําหรับ Download Firmware ชือว่า “ControlFlash” เวอร์ชันปัจจุบันออกมาถึงเวอร์ชัน 12 แล้ว 

สามารถ Download ได้จากเว็บ Rockwell Automation หรือจะติดตั งโดย ใช้แผ่น CD โปรแกรม 

RSLogix5000 ก็ได้ โดยคลิกหัวข้อ “Install Firmware Kits”  



© www.thaicontrol.wordpress.com                                                14 

              

 
 

2) Firmware ของอุปกรณ์   

เป็นไฟล์นามสกุล .NVS ถ้าใช้แผ่น CD ของโปรแกรม RSLogix5000 เราสามารถเลือกกลุ่มชนิดไฟล์ 

Firmware ตามทีเราต้องการได้เลยตอนติดตั งโปรแกรม ControlFlash เช่น กลุ่มอุปกรณ์ทีเป็น Processor, 

กลุ่มอุปกรณ์ทีเป็น Motion , กลุ่มอุปกรณ์ทีเป็น I/O และอืนๆ เป็นต้น 

 
 

 

แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ใหม่ ทีๆนอกเหนือจากใน CD เราต้อง Download Firmware จากเว็บตามลิงค์ข้างล่าง แล้ว

เอามา Unzip ไฟล์ Firmware จะ Save อยู่ในโฟลเดอร์ “C:\Program Files\ControlFLASH” 

http://www.rockwellautomation.com/support/firmware/overview.page 
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(รูปจาก Rockwell Automation) 

 

3) โมดูลหรือสาย interface สําหรับเชือมต่อเข้ากับ Port สือสารของอุปกรณ์ ทีตัวอุปกรณ์มักจะมีพอร์ต

สือสาร เช่น พอร์ต RS232 (DF1), พอร์ต USB หรือ พอร์ต Ethernet ติดตั งมาด้วย ดังนั นจึงต้องใช้สาย 

Interface ให้ตรงกัน ระหว่างอุปกรณ์และเครืองคอมพิวเตอร์ทีติดตั งโปรแกรม ControlFlash   

                                            
                     DF1                                   USB Port                                              Ethernet 

 

สําหรับอุปกรณ์หรือการ์ดทีไม่มีพอร์ตสือสารของตัวเอง เช่น การ์ด I/O เราสามารถใช้ การ์ดหรือโมดูล 

Communication เช่น การ์ด Ethernet 1756-ENB เป็นตัวเชือมผ่านทาง Backplane หรือ Network แทนได้   

 

 4) โปรแกรม RSLinx  

ControlFalsh ติดต่อกับอุปกรณ์ผ่านทาง RSLinx  เพราะฉะนั นก่อนเริมรันโปรแกรม ControlFlash เราต้อง

เซ็ตอัพ RSLinx ให้มองเห็นอุปกรณ์ทีเราจะอัพเดจ Firmware เสียก่อน   

จากรูปเป็นการใช้ การ์ด Ethernet 1756-ENET เป็นตัวเชือมผ่าน Backplane ไปยังอุปกรณ์ทีจะอัพเดจ 

Firmware ซึงในทีนี คือ Controller 1756-L1 
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วิธีใช้งานโปรแกรม ControlFlash 

1) รันโปรแกรม ControlFlash  

 
2) เลือกรุ่น (Catalog number) ของอุปกรณ์ทีอัพเดจ Firmware เสร็จแล้วคลิก Next (ตัวอย่างใช้ CPU รุ่น 

1756-L1) 

 
3) คลิกทีตัวอุปกรณ์ในหน้าต่าง browsing เสร็จแล้วคลิก OK 

 



© www.thaicontrol.wordpress.com                                                17 

              

4) คลิกทีหัวข้อ “Show all revisions” เพือแสดงเวอร์ชันของ Firmware ครบทุกเวอร์ชัน ทีด้านบนของ

หน้าต่างนี จะบอก Catalog, Serial number และFirmware version ของอุปกรณ์ของเรา ให้นั นเลือกเวอร์ชัน

ทีต้องการ เสร็จคลิกปุ ่ ม Next 

 
 
5) คลิกปุ ่ ม Finish 

 
6) คลิกปุ ่ ม Yes 
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7) โปรแกรมจะเริมส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ 

 
 
8) เมือการอัพเดจเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกปุ ่ ม OK เป็นอันจบขั นตอนอัพเดจ Firmware 

 
***ข้อควรระวัง*** 

1) ห้ามอัพเดจ Firmware ของอุปกรณ์ขณะกําลังทํางานอยู่ในระบบหรือในเครืองจักร ควรถอดออกมาอัพเดจ 

Firmware ข้างนอกหรือหยุดระบบก่อนทําการอัพเดจ Firmware  

2) ขณะทําการอัพเดจ Firmware ห้ามขัดจังหวะการเชือมต่อโดยเด็ดขาด เช่น ไฟดับ, สาย Interface หลุด 

และอืนๆ มิฉะนั นอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหายไม่สามารถกลับมาทํางานได้ดังเดิม  


