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บทที่5 โครงสร้างโปรเจคไฟล์ 
  

 
(โครงสร้างไฟล์ Project รูปจาก Rockwell Automation) 

 
Project คือไฟล์ทีเ่ก็บข้อมลูทัง้หมดของ ControlLogix PLC เช่น Task, program, Tag, Configuration และ
อื่นๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนด IEC 61131-3 โปรเจคไฟล์ของ Controllogix PLC มีนามสกลุช่ือ “ACD” 

 
(โครงสร้างของ Project ไฟล์) 

 
Task ท าหน้าที่ควบคมุการรัน (Scan) โปรแกรม โดยโปรแกรมภายใน Task จะถกูเรียกขึน้มารันตามชนดิและ
ล าดบัความส าคญัของ Task นัน้ๆ  
ControlLogix มี Task สงูสดุได้ 32 task และแบง่เป็นชนิดดงันี ้     
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 „ Continuous task จะ scan โปรแกรมจากบนลงลา่งแล้ววนกลบัมา Scan อีกอยา่งตอ่เนื่อง            
Continuous task จะมีหรือไมม่ีก็ได้ แตม่ีได้ไมเ่กิน 1 task เทา่นัน้โดยปกตเิมื่อสร้างโปรเจคขึน้ใหม ่
RSLogix5000 จะสร้าง Continuous task ช่ือ “MainTask” ให้เองอตัโนมตั ิ

 
(รูปจาก Rockwell Automation) 

 „ Periodic task จะ scan โปรแกรมจากบนลงลา่ง และวนกลบัมา scan อีกครัง้ก็ตอ่เมื่อถงึชว่งเวลาตามที่
ก าหนดไว้ 

 
(รูปจาก Rockwell Automation) 

 „ Event task จะ scan ค าสัง่และโปรแกรมตามเหตกุารณ์ที่ก าหนด เช่น เปลีย่นสถานะของ input โมดลู 
เป็นต้น 

 
(รูปจาก Rockwell Automation) 

 
 



 

© www.thaicontrol.wordpress.com                                                                                            30 
 

ข้อก าหนดของ Task 
1) Controller รัน Task ได้ครัง้ละ 1 Task เทา่นัน้ รันหลายๆ Task พร้อมกนัไมไ่ด้ 
2) Task ทีม่ีล าดบัความส าคญัสงูกวา่ (High Priority) สามารถรันแทรก Task ที่มีล าดบัความส าคญั

ต ่ากวา่ได้ (Low Priority) เสมอ 
3) Task จะรันโปรแกรมได้ทีละ1 โปรแกรมจนครบหมดทกุโปรแกรม 

 

 
 

 
(รูปจาก Rockwell Automation) 

 

ตวัอยา่งการท างานของ Task แตล่ะชนิด  สเีทาแสดงถึง Task ถกูเรียกใช้แตถ่กูขดัจงัหวะให้หยดุท างานลง
ชัว่คราว 

 ช่วง (0 ms) เป็นชว่งที่ Continuous Task, Periodic Task และ Motion Planner ถกูเรียกใช้งาน
พร้อมกนัแต ่Motion Planner Task มีล าดบัความส าคญัสงูสดุ จงึได้สทิธิในการรัน เป็นเวลา 1 ms 

 ช่วง (1 ms)  หลงัจาก Motion Planner รันเสร็จ มี Task 2 ตวัที่ต้องการรันคือ Periodic และ 
Continuous task แต ่Periodic task มีล าดบัความส าคญัสงูกวา่จงึได้สทิธิในการรัน เป็นเวลา 4 
ms 

 ช่วง (5 ms) เมื่อไมม่ี Task ไหนต้องการรันแล้ว Continuous Task จึงกลบัมารัน  

 ช่วง (10 ms) Continuous Task ถกูขดัจงัหวะโดย Motion Planner อีกเป็นเวลา 1 ms 
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 ช่วง (11 ms) หลงัจาก Motion Planner รันจบ ไมม่ี Task อื่นรัน Continuous Task  จึงกลบัมารัน 

 ช่วง (13 ms) CPU Overhead ขดัจงัหวะการรัน Continuous Task อีกเป็นเวลา 1 ms 

 ช่วง (14 ms) CPU Overhead รันจบ Periodic Task ขดัจงัหวะการรัน Continue Task เป็นเวลา  
4 ms 

 ช่วง (18 ms) Periodic Task รันเสร็จแล้วแต ่Motion Planner ต้องการรันพอดี จึงขดัจงัหวะการรัน
ของ Continuous Task 

 ช่วง (19 ms) เมื่อไมม่ี Task ไหนต้องการรันแล้ว Continue Task  จึงกลบัมารันตามเดิม 

 ช่วง (22 ms) CPU Overhead ขดัจงัหวะการรัน Continuous Task เป็นเวลา 1 ms 

 ช่วง (23 ms) Continuous Task  กลบัมารันตามปกต ิ

 ช่วง (24 ms) เป็นช่วงที่ Continuous Task, Event Task, Periodic Task และ Motion Planner ถกู
เรียกใช้งานแต ่Motion Planner Task มีล าดบัความส าคญัสงูสดุ จึงได้สทิธิในการรัน 

 ช่วง (25 ms)  มี Event Task, Periodic Task และ Continuous Task รัน ถกูเรียกใช้งานแต ่Event 
Task มีล าดบัความส าคญัสงูกวา่ จึงได้สทิธิในการรัน 

 ช่วง (26 ms)  Periodic Task รัน หลงัจาก Event Task รันเสร็จ 

 ช่วง (30 ms)  Continue Task  กลบัมารันอีกครัง้เป็นแบบนีไ้ปเร่ือยๆ 
 

สงัเกตวุา่ Controller รัน Continuous Task ตอ่เนื่องตลอดเวลาและเนื่องจากมนัมีล าดบัความส าคญัต ่าที่สดุ 
ดงันัน้ Task ชนิดอื่นจึงขดัจงัหวะได้เสมอ  
ถ้าเกิดหลายๆ Task ถกูเรียกใช้งานพร้อมๆกนั Controller จะเลอืกรัน Task Task ที่ล าดบัความส าคญัสงูกวา่
ก่อนแล้วตามด้วย Task ที่มีล าดบัความส าคญัรองลงไปจนครบ วธีิการนีท้ าให้ Controller ท างานได้ยืดหยุน่
และมีประสทิธิภาพ !!! 
ส าหรับ Task ชนิด Periodic หรือ Event ที่มีชว่งเวลาประมวล (Execution time) นานๆ อาจเกิดปัญหาวา่ 
Task เกา่ยงัรันไมจ่บแต ่Task เดมิถกูเรียกขึน้มารันซ า้อีก (Overlaps) ดงัรูปด้านลา่ง ซึง่เมื่อเกิดเหตกุารณ์นี ้
ขึน้ Task ทีถ่กูเรียกขึน้มาทีหลงัจะถกูยกเลกิใช้งานไป 

 
(รูปจาก Rockwell Automation) 
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ช่วงที1่ Task ถกู Trigger และ Task รันตามปกต ิ
ช่วงที2่ Task ถกู Trigger และ Task รันตามปกต ิ
ช่วงที3่ Task ถกู Trigger และ Task รันตามปกต ิ
ช่วงที4่ Task ถกู Trigger ขณะที่ Task ก าลงัรันอยู ่ 
 

ดงันัน้เราต้องแนใ่จวา่ช่วงเวลาในการรันของ Task (Execution Time หรือ Scan Time) ต้องน้อยกวา่
ช่วงเวลา Trigger Task (Trigger Period หรือ Interval Time) ซึง่ทัง้สองคา่และจ านวนครัง้ที่เกิด Overlaps 
ดไูด้จาก Task Properties ของ Task นัน้ๆขณะ Online program อยู ่
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วิธีเลือกใช้งาน Task 
 
จะเขียนโปรแกรมไว้ใน Task แบบไหนดี ? ทาง Rockwell ได้ให้ค าแนะน าไว้ดงันี ้

 ถ้าเป็นงานตอ่เนื่อง ที่ต้องควบคมุอยูต่ลอดเวลา เช่น ควบคมุระดบัของเหลวในถงั,อตัราการไหล
คงที,่ ควบคมุปริมาณบรรจ ุและอื่นๆ ให้เขียนโปรแกรมไว้ใน Continuous Task 

 ถ้าเป็นงานตามช่วงเวลาที่แนน่อน เช่น หาจ านวนชิน้งานเฉลีย่ทกุๆชัว่โมง, ตรวจสอบสถานะการ
เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ทกุ 10 วินาท ีและอื่นๆ ให้เขียนโปรแกรมไว้ใน Periodic Task 

 ถ้าเป็นงานท่ีเกิดขึน้ตามเหตกุารณ์ เช่น ควบคมุชดุคดัแยกความเร็วสงูเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอชิน้งาน
เสยี, ควบคมุระบบหยดุฉกุเฉิน, การชดเชยต าแหนง่เซอร์โวมอเตอร์ และอื่นๆ ให้เขียนโปรแกรมไว้
ใน Event Task 

 
ใน 1 Task สามารถมีโปรแกรมได้สงูสดุ 32 โปรแกรม 
Program ใช้ส าหรับจดักลุม่ข้อมลูและลอจิก ประกอบไปด้วยหลายๆ Routine  
Rountine เป็นสว่นท่ีเราใช้เขียนโปรแกรมสัง่งาน PLC 
„รูทีนหลกัเรียกวา่ “Mainroutine” จะรันขึน้มาเป็นรูทีนแรก ท าหน้าที่เรียกใช้งาน (Call) รูทีนอื่นๆ
ตามล าดบัจากบนลงลา่ง 
„“FaultRoutine” รันเมื่อมี Fault เกิดขึน้กบัโปรแกรม ทัง้สองรูทีนต้องเขยีนด้วยภาษา Ladder เทา่นัน้ 
สว่นรูทีนอื่นสามารถเขียนด้วยภาษาใดก็ได้ เช่น Function block, SFC ภายในโปรแกรมมี
หนว่ยความจ าของตวัเอง(Local memory) เรียกวา่ Program tags เฉพาะ routine ที่อยูใ่นโปรแกรมนัน้

กดรีเซต็เพื่อลบคา่เก่า 
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เทา่นัน้จงึจะสามารถเข้าถงึ Program tags ได้ สว่นหนว่ยความจ าสว่นกลาง เรียกวา่ “Controller tags” 
ทกุๆรูทีนสามารถเข้าถึงและใช้งานหนว่ยความจ าสว่นนีไ้ด้ ข้อมลู I/O ก็จดัเป็น Controller tags 

 
System Overhead Time Slice 
 
คือช่วงเวลาของ CPU (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) ที่ใช้ในการสือ่สารกบัอปุกรณ์หรือโปรแกรม (System Task)
ภายนอก เช่น HMI, Trend, ค าสัง่ MSG, Serial port, Upload/download และ Online โปรเจค ซึง่เป็นเวลาที่
แบง่มาจากเวลารรัน Continuous Task (ไมม่ีผลกบั Periodic Taskและ Motion Task) โดยทัว่ไปมีคา่อยู่
ระหวา่ง 10-40% ดงันัน้ยิ่งคา่เปอร์เซ็นต์ Time Slice มากๆจะท าให้เวลารัน Continuous Task ยิ่งน้อยลง
เทา่นัน้ และอาจสง่ผลกระทบกบัการรันโปรแกรมใน Continuous task 

CT     = (100/TS%)-1    , (CT มคีา่อยา่งน้อย 1 ms) 
โดยที่ TS% คือ คา่เปอร์เซ็นต์ Time Slice และ CT คือเวลารัน Continuous Task หนว่ยเป็น ms 

 
(รูปจาก Rockwell Automation) 

ขัน้ตอนก าหนดค่า System Overhead Time Slice 
1) เปิดโปรแกรม RSLogix5000 แล้วเลอืกเมน ูEdit จากนัน้คลิก๊ที ่Controller Properties 

 

 
 

 
 

2) คลิก๊ที่แท็บ Advanced แล้วปรับคา่ System Overhead Time Slice ตรงช่องเปอร์เซ็นต์ % นอกจากนีเ้รา
ยงัเลอืกได้วา่ช่วงเวลาที่เหลอืจาก System Overhead Time Slice จะให้ Controller ท าอะไร ซึง่เลอืกได้ 2 
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แบบคือ 1) ให้กลบัไปรัน Continuous Task (Run Continuous Task) หรือ 2) ยงัคงให้รัน System Task 
ตอ่ไปเหมือนเดิมจนครบเวลา 

 
 

 

3) เสร็จแล้วคลิก๊ปุ่ ม OK 

 
ขัน้ตอนสร้างโปรเจค (Create new project) 

 
1) เปิดโปรแกรม RSLogix5000 แล้วเลอืกเมน ูFile จากนัน้คลิก๊ที่ New 

 

 

 
2) เลอืกรุ่น (Type) และเวอร์ชัน่ (Revision) ของ Processor ที่ใช้งาน ให้พิมพ์ช่ือโปรเจคลงไปในช่อง Name 
จากนัน้เลอืกชนิดของ Rackและหมายเลข Slot ที่ Processor ติดตัง้อยูบ่น Rack (Slot แรกของ 
ControlLogix Rack คือหมายเลขศนูย์ (0) แล้วนบัเพิ่มขึน้ทีละหนึง่ไปเร่ือยๆ) ถ้าต้องการเปลีย่นFolder 
ส าหรับเก็บไฟล์โปรเจค ให้คลิก๊ปุ่ ม Browse แล้วเลอืก Folder ที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก๊ปุ่ ม OK 
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3) เลอืกเมน ูFile จากนัน้คลิก๊ Save เพื่อบนัทกึไฟล์โปรเจคลงคอมพิวเตอร์ 

 

 
ขัน้ตอนสร้าง Task (Create New Task) 
1) คลิก๊ขวาที่ Task จากนัน้คลิก๊ New Task 

 
2) พิมพ์ช่ือ Task ลงในช่อง Name, เลอืกชนิดของ Task แล้วก าหนดพารามิเตอร์ตา่งๆ ตามต้องการจากนัน้
คลิก๊ OK 
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3) Task ที่สร้างขึน้มาจะอยูใ่น Tasks List ดงัรูป 

 
 
ขัน้ตอนสร้างโปรแกรมใหม่ (Create New Program) 
1) คลิก๊ขวาที่ Task ที่ต้องการสร้างโปรแกรม จากนัน้คลิก๊ New Program 

 

 
2) พิมพ์ช่ือโปรแกรมลงในช่อง Name จากนัน้คลิก๊ OK 

 

 
3) หลงัจากสร้างโปรแกรมเสร็จแล้วเราต้อง Add โปรแกรมเข้าไปใน Schedule ของ Task เพื่อให้ Task เรียก
รันโปรแกรม 
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4) เสร็จแล้วคลิก๊ปุ่ ม OK 

 
ขัน้ตอนสร้างรูทนีใหม่ (Create New Routine) 
1) คลิก๊ขวาที่ Program ที่ต้องการสร้างรูทีน จากนัน้คลิก๊ New Routine 

 

 
 

2) พิมพ์ช่ือรูทีนลงในช่อง Name และเลอืกชนิดภาษาที่ใช้โปรแกรมในช่อง Type จากนัน้คลิก๊ OK           
(ตามตวัอยา่งนีส้ร้าง 2 รูทีน ช่ือวา่ MainRoutine และ Kinetix300) 
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3) ดบัเบิล้คลิก๊ที่โปรแกรมหรือคลิก๊ขวาที่โปรแกรม แล้วเลอืก Properties  

 
4) คลิก๊แท็บ Configuration แล้วเลอืกรูทีนช่ือ MainRoutine เป็นรูทีนหลกัเพื่อเรียกใช้งานรูทีนอื่น  
 

 
 

5) ดบัเบิล้คลิก๊ที ่MainRoutine แล้วเขียนค าสัง่ Jump subroutine ไปท่ีรูทีน Kinetix300  
 

 
6) จากนัน้ จงึเขยีนโปรแกรมในรูทีนได้ตามต้องการ 

 
รายละเอียดเร่ือง Task สามารถหาอา่นเพิม่เติมได้จากคูม่ือของ Rockwell Automation หมายเลข  
1756-PM005D-EN-P 

 


