บทที่ 4
การทดลองและผล
หลังจากดาเนิ นการสร้ างเสร็ จแล้ว ได้ทดลองการทางานระบบพีแอลซี พร้ อมรับค่าอินพุต
เริ่ มต้นทดสอบในโหมดทางานต่าง ๆ เพื่อทดสอบชุ ดสตาร์ ทมอเตอร์ วา่ ทางานตามวงจรชุ ดสตาร์ ท
มอเตอร์ แบบโดยตรง (direct) หรื อสตาร์ ทแบบสตาร์ -เดลต้า (Star-delta) พร้ อมเช็ คไฟโชว์
สถานะการทางาน และเช็คการทริ ปของโอเวอร์ โหลด ว่ามีเสี ยงสัญญานแจ้งเตือน พร้ อมกลับไฟ
กระพริ บแสดงการเกิดโอเวอร์ โหลดขึ้น เมื่อชุดทางานสตาร์ ททางานได้ถูกต้อง ก็เป็ นการทดลองใน
โหมดทางานด้วยมือ โหมดสตาร์ทแบบอัตโนมัติ โหมดหยุดการทางานแบบอัตโนมัติ
4.1 การทดสอบ
ลักษณะการทดสอบการทางานของระบบควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมโดยพี
แอลซี โดยเรี ยงตามลาดับ หรื อไม่เรี ยงก็ได้ ซึ่ งจะเป็ นลักษณะการเลือกโหมดการทางาน การลาเลียง
วัตถุดิบให้ไปยังส่ วนต่าง ๆ ภายในโรงงาน การทดสอบเป็ นดังนี้
4.1.1 การทดสอบการลาเลียงวัตถุ ดิบ โดยการเลื อกว่าจะให้วตั ถุ ดิบเข้า หรื อ ออก จากถัง
ไซโลต่าง ๆ โดยนาวัตถุดิบ เข้าไปเก็บในถังไซโล หรื อนาออกจากถังไซโลเพื่อไปยังส่ วนอื่น ๆ ของ
โรงงาน โดยเริ่ มจากเลือกถังไซโล โดยให้วตั ถุดิบลงถังหรื อออกจากถัง โดยเลื อกถังไหนก่อนก็ได้
ตามที่เรากาหนดให้ไปเก็บ ภายในถัง หรื อนาออกจากถังไซโล
4.1.2 การทดสอบการลาเลียงวัตถุดิบเข้าเก็บยังถังไซโล การทดสอบนี้ จะเริ่ มนาวัตถุดิบ เข้า
ไปเก็บในถังไซโลที่ 1 จนถึงถังไซโลถังสุ ดท้ายคือถังที่ 8
4.1.3 การทดสอบการลาเลียงวัตถุดิบออก จากถังไซโลเพื่อเปลี่ ยนวัตุดิบลงถังใหม่ หรื อนา
วัตถุดิบไปยังส่ วนการผลิตอื่นของโรงงาน การทดสอบนี้จะเริ่ มนาวัตถุดิบ ออกจากถังไซโล โดยเริ่ ม
จากถังไซโลที่ 1 จนถึงถังไซโลที่ 8 โดยการเลือกให้วตั ถุดิบเปลี่ยนถัง หรื อนาไปยังส่ วนการผลิตอื่น
4.2 ผลการทดสอบ
การทดสอบการลาเลียงวัตถุดิบเข้าไปเก็บ หรื อนาออกจากถังไซโล โดยเริ่ มจากถังไซไหน
ก่อนก็ได้ โดยขอเริ่ มจากถังแรกก่อน จนมาถึงถังไซโลสุ ดท้าย โดยการใช้มือเลือกหรื อโหมดทางาน
ด้วยมือ ในโหมดนี้ สามารถเลื อกให้ชุดลาเลียงวัตถุดิบหรื อพัดลมตัวไหนทางานก็ได้ โดยผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่ 4.1 ซึ่ งเป็ นมอเตอร์ ตารางที่ 4.2 จะเป็ นในส่ วนของ Flap Valve ตารางที่
4.3 จะเป็ นในส่ วนของ Slide Valve โดยจะขอยกมาบางส่ วน ส่ วนลักษณะผลของ มอเตอร์ Flap
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Valve ,Slide Valve ตัวอื่น ๆ ก็จะมีลกั ษณะการทางานเหมือนกัน ผลการทดลองแสดงดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการทางานของชุดมอเตอร์
มอเตอร์
Rotary Bag filter (RV1)
Bag Filter ( FAN1)
Chain Conveyor (CC1)

สถานะเริ่ มต้น
0
0

กดสวิตช์ครั้งที่ 1
1
1

กดสวิตช์ครั้งที่ 2
0
0

0

1

0

Bucket Elevator (BE1)

0

1

0

Drum Sieve (DS1)

0

1

0

Chain Conveyor (CC2)
Bucket Elevator (BE3)

0

1

0

0

1

0

Chain Conveyor (CC3)

0

1

0

Chain Conveyor (CC4)

0

1

0

Bucket Elevator (BE4)

0

1

0

Chain Conveyor (CC5)

0

1

0

Chain Conveyor (CC6)

0

1

0

Chain Conveyor (CC7)

0

1

0

Chain Conveyor (CC10)

0

1

0

Chain Conveyor (CC11)

0

1

0

Chain Conveyor (CC12)

0

1

0

จากตารางที่ 4.1 อธิ บายผลการทดสอบการทางานของชุ ดมอเตอร์ ได้ว่าสถานะเริ่ มต้น
มอเตอร์ ทุกตัวสถานะเท่ากับศูนย์ หรื อไม่มีการทางานของชุ ดมอเตอร์ กดสวิตช์ครั้งที่ 1 เป็ นการสั่ง
ให้ชุดมอเตอร์ ชุดนั้นทางานสถานะคือ 1 กดครั้งที่สองเป็ นการสั่งให้มอเตอร์ ชุดนั้นหยุดทางาน
สถานะคือ 0 ดังนั้นการทางานของชุดมอเตอร์ จะมีสถานะการทางานเพียงสองสถานะคือ 1 และ 0
คือทางานและไม่ทางานตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการทางานของ Flap Valve
Flap Valve
Flap Valve (FV1.A)
Flap Valve (FV1.B)
Flap Valve (FV2.A)
Flap Valve (FV2.B)
Flap Valve (FV3.A)
Flap Valve (FV3.B)

สถานะเริ่ มต้น

กดสวิตช์ A

กดสวิตช์ B

FV1.A ,B = 0

A=1,B=0

A=0,B=1

FV2.A, B = 0

A=1,B=0

A=0,B=1

FV3.A,B = 0

A=1,B=0

A=0,B=1

จากตารางที่ 4.2 อธิบายผลการทดสอบการทางานของ Flap Valve ได้วา่ สถานะเริ่ มต้น Flap
Valve A และ B สถานะเท่ากับศูนย์ หรื อไม่มีการทางานของชุด Flap Valve กดสวิตช์ A เป็ นการสั่ง
ให้ Flap Valve (FV1.A ) ชุดนั้นทางานหรื อเปิ ดให้วตั ถุดิบไหลลงไปทาง A ได้ สถานะคือ 1 ส่ วน B
จะมีสถานะเป็ นศูนย์โดยจะไม่ให้วตั ถุ ดิบไหลไปทาง B นัน่ เอง กดสวิตช์ B เป็ นการสั่งให้ Flap
Valve (FV1.B) ทางานสถานะคือ 1 แต่ A จะมีสถานะเป็ นศูนย์ ดังนั้นการทางานของ Flap Valve จะ
เป็ นลักษนะการทางานแบบ Interlock
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบการทางานของ Slide Valve
Slide Valve
Slide Valve (SV1)

สถานะเริ่ มต้น

กดสวิตช์ครั้งที่ 1

กดสวิตช์ครั้งที่ 2

0

1

0

Slide Valve (SV.S1)

0

1

0

Slide Valve (SV.S2)
Slide Valve (SV.S3)
Slide Valve (SV.S4)
Slide Valve (SV.S5)
Slide Valve (SV.S6)

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

จากตารางที่ 4.3 อธิ บายผลการทดสอบการทางานของ Slide Valve ได้วา่ สถานะเริ่ มต้น
Slide Valve สถานะเท่ากับศูนย์ หรื อไม่มีการทางานของชุด Slide Valve กดสวิตช์ครั้งที่ 1 เป็ นการ
สั่งให้ Slide Valve ชุ ดนั้นทางานหรื อเปิ ด (Open) เปิ ดเพื่อให้วตั ถุดิบไหลลงมายังส่ วนต่าง ๆ กด
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สวิตช์ครั้งที่ 2 เป็ นการสั่งให้ Slide Valve ไม่ทางานหรื อ ปิ ด (Close) ปิ ดกั้นไว้ ไม่ให้วตั ถุดิบไหลลง
ไปยังส่ วนต่าง ๆ
หลังจากทดสอบของระบบควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมโดยพีแอลซี ปรากฏว่า
สามารถทางานตามหัวข้อที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ในการนาวัตถุดิบไปเก็บไว้ที่ถงั ไซโล อุปกรณ์ไฟฟ้ าชุ ดต่าง ๆ สามารถที่จะทางาน ตาม
เงื่อนไขที่ตอ้ งการ โดยสามารถทาได้ท้ งั ในโหมดทางานด้วยมือ และแบบอัต โนมัติเริ่ มตั้งแต่การ
ลาเลียงวัตถุดิบจากด้านหน้าโรงงาน ไปเก็บยังไซโล
2. ในการนาวัตถุ ดิบออกจากถังไซโล อุปกรณ์ ไฟฟ้ าชุ ดต่าง ๆ สามารถที่จะทางาน ตาม
เงื่ อนไขที่ตอ้ งการ โดยเริ่ มตั้งแต่การลาเลี ยงวัตถุ ดิบออกจากถังไซโล เพื่อเปลี่ ยนถังที่ เก็บ หรื อ
นาออกไปยังส่ วนการผลิตอื่น

รู ที่ 4.1 ทดสอบชุ ดสตาร์ ทมอเตอร์
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รู ที่ 4.2 สั งเกตผลการทดลอง

รู ที่ 4.2 สั งเกตผลการทดลอง(ต่ อ)

