การตอเชื่อมเครื่องจักร CNC ผาน RS-232
บททั่วไป

เครื่องจักร CNC โดยทั่วไป จะมีชองทางการสื่อสาร หรือ Port RS-232c สําหรับใชในการถายโอนขอมูล ระหวาง

เครื่องจักรกับเครื่องคอมพิวเตอร (ยกเวนเครื่องรุนเกาบางเครื่อง ซึ่งไมมีการติดตั้งอุปกรณนี้มา)
กอนอื่นทานควรทําความเขาใจเสียกอนวา ระบบควบคุมเครื่องจักร ซีเอ็นซี ก็คือคอมพิวเตอรแบบหนึ่งเชนกัน
เพียงแตผูสรางไดทําการแยกสวนตางๆ เขาไวในเครื่องจักร ซึ่งอาจเปนเหตุใหหลายทานไมเขาใจนึกวาตองมีอะไรพิเศษ
เมื่อทั้งสองสวนก็คือ คอมพิวเตอร ดังนั้นมาตรฐานหนึ่งสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร คือการ
เชื่อมตอสัญญาณดวยสาย โดยผานชองทางการสื่อสาร (communication port) หรือที่ทานเคยเห็นกันคือ ชองตอเมาส,
โมเด็ม ซึ่งเปนมาตรฐานแบบ RS-232 หรือ ที่รูจักกันวา COM. Port ( COM1, COM2, COM3, …)
เมื่อตองการใชงาน

การเตรียมตัวเพื่อการตอเชื่อมสัญญาณ ระหวางเครื่องจักร CNC กับ คอมพิวเตอร นั้น ขอใหทานตรวจสอบเงื่อน

ไข และอุปกรณตางๆ ดังตอไปนี้
1. ชองสื่อสารของเครื่องจักร จะเปนแบบ DB-25 ( Port แบบ 25 pin )
2. Port วางของคอมพิวเตอร COM1, COM2 หรือ หาการดมาใสเพิ่ม
3. สายสัญญาณ ( มีอธิบายการสรางตอไป )
4. โปรแกรมสําหรับการติดตอสื่อสาร ( Qmodem, MasterCAM, DNC Link, NC Link, etc.) อาจเปนโปรแกรม
ที่ติดมากับ CAD/CAM หรือ หาจากใน internet มีหลายโปรแกรม
การเตรียมเครื่องจักร

การตอเชื่อมจําเปนตองทําใหคาการรับ-สงสัญญาณ ระหวางทั้งสองฝายถูกตองตรงกัน ซึ่งหากไมตรงกันจะเปน

เหตุใหคุยกันไมรูเรื่อง หรือ ขอมูลออกมาเปนขยะ ซึ่งจะมีการปรับแตงคาตางๆ ดังนี้
- Bauds rate ( 4,800 หรือ 9,600 ) หากเครื่องเกาใชใหตํ่าไวกอน
- Date bits
( 7 bits )
- Stop bits
( 1 bit )
- Parity bits
( none )
- Punch Code = ISO ( EIA / ISO )
- I/O Port
=1
การปรับคาตางๆขางตนในเครื่องจักร คือ การปรับเปลี่ยนคาของ machine parameter หรือ คอนโทรลบางรุน มี
อยูในหนา Data In/out วิธีการเปลี่ยนขอใหทานเปดดูจากคูมือการใชเครื่อง ซึ่งสวนใหญจะเปนหัวขอ tape punch/reader
( FANUC control ) หรือ DATA IN/OUT
ตัวอยาง ของ คอนโทรล FANUC รุน System 0 (0TA, 0TB, 0TC, 0MA, 0MB, and 0MC)
a) ปรับ parameters 0002 and 0012 เปน : 1xxxx0x0
b) ปรับ parameters 553 and 554 เปน : 10 (4800 baud)
c) ปรับคา PUNCH CODE = ISO, I/O = 1
( หรือ ตามคูมือเครื่องจักรในแตละรุน )
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การตอเชื่อมเครื่องจักร CNC ผาน RS-232
สายรับ-สงสัญญาณ

เครื่องจักร CNC สวนใหญจะใช มาตรฐานการสื่อสารแบบ DTE (Data Terminal Equipment) โดยอางอิง

ตําแหนงของขา ตามมาตรฐาน RS-232 เมื่อมีการเชื่อมตอสัญญาณเพื่อถายโอนขอมูล จําเปนตองมีการไขวตําแหนงของ
ขาสัญญาณที่ตอเชื่อมกัน สายสัญญาณที่ใชควรเปนสายไฟที่มีเสนลวดขนาด 22 หรือ 24 wires gage หรือ ใหงายคือสาย
สัญญาณที่ใชในการทําสายเครือขาย LAN.
รูปแบบการตอสาย โปรดดูจากภาพตอไปนี้
แบบที่ 1 ดานเครื่องจักร ใช DB-25 ตัวผู ดานคอมพิวเตอร ใช DB-25 ตัวเมีย

แบบที่ 2 ดานเครื่องจักร ใช DB-25 ตัวผู ดานคอมพิวเตอร ใช DB-9 ตัวเมีย

แบบที่ 2 นี้ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบัน เนื่องจาก comm. Port มักเปนแบบ DB-9
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การตอเชื่อมเครื่องจักร CNC ผาน RS-232
โปรแกรมรับ-สง

เมื่อสายสัญญาณเรียบรอย ปรับคา Machine Parameter เรียบรอย เราก็พรอมสําหรับการเริ่มปรับคาใน

โปรแกรมรับ-สง โดยปรับคาใหตรงกับคา Machine Parameter คือ
- Bauds rate ( 4,800 หรือ 9,600 ) หากเครื่องเกาใชใหตํ่าไวกอน
- Date bits
( 7 bits )
- Stop bits
( 1 bit )
- Parity bits
( none )
- Hand Checking = Xon/Xoff หรือ CTS/RTS ( สวนใหญใช Xon/Xoff )
อนึ่ง การปรับแตงคาในโปรแกรมรับ-สง แตละโปรแกรมอาจแตกตางกันบาง แตคาหลักๆ ขอใหตรวจสอบตามที่
แนะนํา
ขอมูลที่จะสง (NC Program)

เนื้อขอมูล ( NC Program ) ที่จะสงเขาเครื่องจักร มีขอกําหนดอยู 2 ประการหลักๆ คือ
1. สวนตนของโปรแกรม จะมี Oxxxx หรือ ไมมี ขึ้นอยูกับการใสหมายเลขโปรแกรม ขณะสงเขาเครื่องหรือไม
2. บรรทัดแรก ( กอน Oxxxx ) และ บรรทัดสุดทาย ( หลังจาก M30 หรือ M02 ) ตองมีเครื่องหมาย “%” ( ควรมีถึง
แมวา โปรแกรมรับสงบางตัวจะใสใหเอง )
สวนการรับเขา โปรแกรมมักจะใหใสชื่อไฟลที่จะทําการจัดเก็บ สําหรับนามสกุลไฟล โปรแกรมสวนใหญมักไม
ระบุ ( ไมจําเปน)
ขั้นตอนการรับ-สง
เมื่อทุกอยางเรียบรอย คือ ปรับคา ตอสาย เปดโปรแกรม เตรียมขอมูล ขั้นตอนการรับ-สง จะเปนดังนี้
1. สงจากคอมพิวเตอร เขาเครื่องจักร
- เปดโปรแกรมรับ-สง เลือกไฟลที่จะใชงาน
- เลือกเมนูการสงขอมูล ( Sent )
- ที่เครื่องจักร เลือก Mode EDIT ( สวิทซ memory ตองไมอยูดาน Lock )
- กดปุม program หรือ เลือกหนา Data In
- ปอนหมายเลข โปรแกรม หรือ ไมตอง หากในเนื้อขอมูลมี O---- กด Read / Input / Exec
- กด Sent ที่คอมพิวเตอร
2. รับจากเครื่องจักร เขาคอมพิวเตอร
- ที่โปรแกรมรับ-สง เลือก/กําหนดชื่อไฟลที่จะจัดเก็บ
- เลือกเมนูการรับขอมูล ( Received )
- ที่เครื่องจักร เลือก Mode EDIT ( สวิทซ memory ตองไมอยูดาน Lock )
- กดปุม program หรือ เลือกหนา Data Out
- ปอนหมายเลขโปรแกรม ขึ้นตนดวย O ตามดวยหมายเลขโปรแกรม
- กด Received ที่คอมพิวเตอร
- กด Punch / Output / Exec ที่เครื่องจักร
ขณะทําการรับ หรือ สงขอมูล ควรทําใหดานที่จะทําการรับขอมูล เริ่มทํางานกอน
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การตอเชื่อมเครื่องจักร CNC ผาน RS-232
ขอควรระวัง

ขณะที่มีการตอเชื่อมสายสัญญาณระหวางเครื่องจักร และ คอมพิวเตอร จะมีไฟฟาสวนหนึ่ง ซึ่งเปนไฟเลี้ยง

สัญญาณของเครื่องจักร และ คอมพิวเตอรเอง ที่ขา 2, 20 เปนอยางนอย
ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดการเสียหายเกิดขึ้นที่เครื่องจักร หรือ คอมพิวเตอร ควรตอหรือถอดสายขณะที่ปดแหลงจาย
ไฟ ของทั้งคู ( พนักงานของผูเขียน เคยทําใหบอรดของเครื่องจักรระเบิดมาแลว เสียเงินเกือบแสน เพราะลูกคาไมชวย )
ปญหา

เมื่อนําไปใชงาน หากเครื่องจักรของทานตรงตามที่กลาว ไมนาจะเกิดปญหาใด หากเกิดขึ้นขอใหคอยๆตรวจ

สอบความถูกตองของการปรับแตงคา Machine Parameter โปรแกรมรับ-สง สายสัญญาณ วาถูกตองหรือไม อยางไรก็ดี
อาจมีบางประการที่ไมตรงตามที่กลาว ซึ่งสวนใหญมักเปนเครื่องจักรรุนพิเศษ หรือ ปผลิตที่เกามาก (กอนป 1986 ) เชน
1. เครื่องจักรบางเครื่อง การตอสายสัญญาณใชแบบ DCE ลักษณะสายจะเปนการตอตรง แทนที่จะเปนการไขวสาย
ตามภาพขางตน
2. โรงงานผูผลิต ตอสายผิดจากมาตรฐาน สลับกันระหวางตัวผูกับตัวเมีย (เปดผาเครื่องแลวดูที่ขั้วสายภายใน)
กรณีนี้มักไมคอยพบบอยนัก เปนความผิดพลาดของโรงงานเอง หรือ ใชกับอุปกรณพิเศษของตนเอง
3. FANUC บางรุน ไมรับสัญญาณ แบบ ISO ถึงแมวาจะมีใหปรับเปลี่ยนในหนา parameter ตองใชแบบ EIA.
หากการตรวจสอบไมพบปญหาใดๆ แตการรับ-สงขอมูลกระทําไมได อาจเกิดจากการที่ comm. Port ของ
คอมพิวเตอร หรือ ที่เครื่องจักรเสียหาย การตรวจสอบกระทําไดโดยการใช Multi-meter วัดกระแสไฟ DC 5V. ที่ขา 2, 20
ขณะอยูปกติ และ ที่ ขา 2, 4, 20 ขณะมีการรับสงสัญญาณ โดย DB-25 ขาที่ 7 และ DB-9 ขาที่ 5 เปนกราวนด (Ground)
หรือ หากปลอดภัย ใชอุปกรณเช็คสัญญาณสําเร็จรูป

หากทานมีปญหาใดตองการสอบถาม โปรดติดตอไดที่ 01-813 5049 หรือ
email : ssuebsak@ksc.th.com , ssuebsak@hotmail.com,
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