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26 เซมิฯ 437 มกราคม 2560

เทคโนโลยเีซนเซอร์ทีส่ามารถฟังเสยีงการท�างานของร่างกาย

	 นักวิจัยจาก	Northwestern	University	และ	Univer-

sity	 of	 Colorado	 Boulde	 พัฒนาเซนเซอร์เสียงขนาดเล็ก

และอ่อนนุ่มส�าหรับเป็นอุปกรณ์สวมใส่	 เซนเซอร์ท่ีว่านี้เมื่อถูก

ติดเข้ากับผิวหนังจะสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนจากในร่างกาย	

สามารถมอนิเตอร์การท�างานของหัวใจและวินิจฉัยสภาวะความ

ผิดปกติต่างๆ	 รวมท้ังสามารถใช้ควบคุมการท�างานของหุ่นยนต	์

เครือ่งจกัร	หรือแม้แต่เล่นเกมคอมพวิเตอร์โดยไม่ต้องใช้อปุกรณ์

ท่ีต้องถอืให้เกะกะไปเปล่าๆ	รวมถงึการน�าไปใช้ในระบบรูจ้�าค�าพดู

 “เซนเซอร์สามารถจับการสั่นสะเทือนผ่านทางผิวหนัง	

ในหลักการเดียวกันกับหูฟังแพทย	์(stethoscopes)	เพียงแต่หู

ฟังแพทย์น้ันมขีนาดที่ใหญ่กว่าและจากการทีม่นัท�าขึน้จากวสัดทุี่

มีความแข็ง	ท�าให้ยากต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ต่อ	และยังท�าให้

รับสัญญาณเสียงได้แย่ลง”	Howard	Yu	Hao	Liu	นักวิจัยด้าน

วัสดุศาสตร์ที่	University	of	 Illinois	และหัวหน้าทีมวิจัยครั้งนี้

เล่า

	 เซนเซอร์ทีพ่ฒันาขึน้เป็นแบบ	MEMS	accelerometers	

มีขนาดเล็กและใชัพลังงานต�่า	 มันจะถูกติดเข้ากับซิลิโคนที่มี

ความอ่อนนุม่	ยดืหยุน่	และยอมให้เหง่ือระเหยผ่านได้เพือ่ช่วยให้

ผู้ใช้รู้สกึสบายในการสวม	หรอืการตดิเข้ากบัส่วนโค้งของร่างกาย	

เช่น	 ส่วนคอ	 เป็นต้น	 เซนเซอร์จะถูกปรับให้ตอบสนองต่อการ

สั่นสะเทือนในช่วงความถี่	0.5	-	550	เฮิรตซ์	ซึ่งเป็นสัญญาณที่

ส่งออกมาจากอวัยวะส�าคัญๆ	ในร่างกาย	โดยจะมีลวดทองแดง

ความยืดหยุ่นสูงเป็นสายน�าสัญญาณจากเซนเซอร์ไปยังวงจร

ขยายสัญญาณอีกทีหนึ่ง	 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ	 อุปกรณ์ซึ่งคล้ายกับ

ผ้าพันแผลขนาดเล็ก	 ที่มีความหนา	 20	

มิลลิเมตร	มีน�้าหนักเพียง	213.6	กรัม

	 จากการทดลอง	 อุปกรณ์ที่ว ่า

สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องโดย

สามารถเกบ็สญัญาณทีม่าจากหลายแหล่ง

ก�าเนิดซ่ึงแตกต่างกันได้พร้อมๆ	 กันใน

คราวเดียว	 แหล่งก�าเนิดเสียงที่ว่านั้นก็	

เช่น	 การปิดเปิดล้ินหัวใจ	 จังหวะการฉีด

เลือดผ่านเส้นเลือดใหญ่ที่ล�าคอ	 การส่ัน

ของเส้นเสยีง	และการเคลือ่นไหวของทาง

เดินอาหาร	ส่วนกระเพาะ	ล�าไส้	เป็นต้น

	 การทดสอบกับอาสาสมัครที่เป็น

ผู้สูงอายุที่	 Camp	 Lowell	 Cardiology	

คลีนิคเอกชนในเมืองทูซอน	 (Tucson),	

รัฐแอริโซนา	(Arizona)	อุปกรณ์สามารถ

พบความผิดปกติของจังหวะการเต้นของ

หัวใจ	 และจากการทดสอบกับหัวใจเทียม

ก็สามารถตรวจการอุดตันที่มีความรุนแรงได้

 “หากติดเซนเซอร์เข้าที่คอก็สามารถใช้มันควบคุมการ

ท�างานของหุ่นยนต์หรือเล่นวิดีโอเกม โดยเซนเซอร์จะเป็นส่วน

อินเทอร์เฟสที่จะค�าสั่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์” Liu	กล่าว	ยก

ตัวอย่างเช่น	อาสาสมัครสามารถที่จะเล่นเกมแพคแมนโดยการ

พูดสั่งว่า	“ขึ้น”	“ลง”	“ซ้าย”	และ	“ขวา”	ความแม่นย�าในการ

จดจ�าค�าต่างๆ	อยู่ที่ราวๆ	90	เปอร์เซ็นต์

 “อปุกรณ์นีย้งัสามารถท�างานร่วมกบักลุม่ของอเิลก็โทรด

ที่สามารถใช้บันทึกสัญญาณทางไฟฟ้าจากร่างกาย อิเล็กโทรด

เหล่านี้จะช่วยในการมอนิเตอร์ว่าหัวใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจที่

ก�าลงัท�างานอยูม่สีถานะเป็นอย่างไร”	Jae-Woong	Jeong	จาก

วิศวกรรมไฟฟ้าจาก	University	of	Colorado	at	Boulder	หนึ่ง

ในทีมวิจัยกล่าว

	 อย่างไรกต็าม	เซนเซอร์ในรุน่ปัจจบุนัยงัคงต้องพึง่การส่ง

ข้อมลูผ่านทางสายน�าสญัญาณอยู ่“เพือ่ช่วยให้ง่ายในการใช้งาน

จริง เราต้องการให้ทั้งหมดท�างานได้แบบไร้สาย”	Jeong	กล่าว	

“การวิจัยในอนาคตยังสามารถยืดขอบเขตความถี่ของสัญญาณ

การสั่นสะเทือน ให้เซนเซอร์จับความถ่ีได้ที่ระดับ 2,000 เฮิรตซ์ 

เพ่ือให้จับย่านเสียงพูดของมนุษย์ได้เต็มทั้งย่าน และท�าให้

สามารถใช้งานได้เหมือนกับไมโครโฟน” Jeong	เล่าเพิ่มเติม
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36 เซมิฯ 437 มกราคม 2560

รวมเครื่องมือในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

เพื่องานซ่อมที่มีประสิทธิภาพ และแก้ ไขอย่างตรงจุดบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด

รวมเครื่องมือในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

เพื่องานซ่อมที่มีประสิทธิภาพ 

และแก้ไขอย่างตรงจุด

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด

www.measuretronix.com

www.measuretronix.com

/tools

Huntron Tracker 2800 และ 2800S

เครื่องวิเคราะห์จุดเสียในแผงวงจร จากสหรัฐอเมริกา BK Precision 844USB

เครื่องโปรแกรม EPROM

GW Instek GDS-2000E

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป จอสี 200MHz, 

4 แชนเนล 

LCR Elite1 

เครื่องวัด LCR 

แบบคีบอุปกรณ์ SMD

Jensen JTK-86GC

ชุดกระเป๋าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

Pace MBT 350E

เครื่องบัดกรี, ถอดอุปกรณ์ SMD

ครอบคลุมงานตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์สื่อสาร 

อุปกรณ์ทางทหาร บอร์ดควบคุมของเคร่ืองจักรในโรงงาน

อุตสาหกรรม/แท่นขุดเจาะน�้ามัน/โรงไฟฟ้า แผงควบคุมหัว

รถจักร/รถไฟ/รถไฟฟ้า อุปกรณ์ภาพและเสียงระดับอาชีพ 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ

รวมทั้งหน่วยงานซ่อมบ�ารุงท่ัวไป, ห้องแล็บ, ศูนย์บริการ, 

ศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหน่วยฝึกอบรม, สถาน

ศึกษาด้านวิศวกรรมและอาชีวะศึกษา 

สนใจติดต่อ.. 

คุณ จิรายุ 08-3823-7933, 

คุณ รัตน์มณี  08-9810-3055
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39เซมิฯ 437 มกราคม 2560

รวมเครื่องมือในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

เพื่องานซ่อมที่มีประสิทธิภาพ และแก้ ไขอย่างตรงจุด บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด

เครื่องก�ำเนิดสัญญำณ/เครื่องจ่ำยไฟ/

เครื่องวัดสัญญำณ

BK Precision รุ่น 570A ทดสอบ IC แบบ Linear 

Analog IC

 • ทดสอบ IC แบบ Linear Analog IC เช่น OP-AMP, 

  Comparator, Regulator, Transistor Array, OPTO 

  Couple, Audio IC

 • แสดงผล Pass/Fail ให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อ IC 

  มีปัญหา

 • มาพร้อม Socket IC แบบ ZIP 16 Pin

BK Precision รุ่น 575A ทดสอบ IC แบบ Digital 

(Logic & Micro Processor)

 • ทดสอบ IC Digital จ�าพวก TTL, CMOS, Memory, 

  Interface Devices, Micro Processor 

 • แสดงผล Pass/Fail ให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อ IC 

  มีปัญหา

 • มาพร้อม Socket IC แบบ ZIP 40 Pin

 ในการตรวจสอบการท�างานหลายกรณี จ�าเป็นต้องป้อน

สัญญาณอินพุตรูปแบบต่างๆ รวมท้ังการตรวจวัดสัญญาณใน

แต่ละจุด จนถึงเอาต์พุต เครื่องก�าเนิดสัญญาณหลายรูปแบบ, 

เครือ่งวดัสญัญาณด้วยออสซลิโลสโคป และเครือ่งจ่ายไฟทีป่รบั

การท�างานได้ จึงมีความจ�าเป็นส�าหรับโต๊ะซ่อม

GW Instek AFG-2000 Series

เครื่องก�ำเนิดสัญญำณฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

 • ก�าเนิดสัญญาณ SINE, SQUARE, NOISE

 • สามารถก�าเนิดสัญญาณพิเศษ ARBITRARY 

  ที่ก�าเนิดสามารถสร้างรูปสัญญาณด้วย Software

 • มีหลายรุ่น สร้างความถี่ 5/12/23 MHz

 • แสดงผลค่า Setting ด้วยจอดิจิตอล

GW Instek GPC-3030DQ แหล่งจ่ำยไฟกระแสตรง

ปรับคำ่ได้

 GW Instek มีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงชนิดปรับค่าได้ 

ส�าหรับงานทดสอบ งานซ่อมบ�ารงุ หลากหลายขนาด 0-60VDC/0-

100VDC และสามารถเลือกปรับกระแส 0-3A/6A และมากกว่า

GW Instek GDS-2000E Series

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 200MHz, 4 แชนเนล

จอสี 8 นิ้ว Deep Memory & FFT Function

 • มีให้เลือกขนาดแบนด์วิดธ์ 200MHz, 100MH, และ 

  70MHz อินพุต 2 และ 4 แชนเนล

 • อัตราสุ่มสัญญาณ (Sampling Rate) 1GSa/s Real-Time

 • วิเคราะห์ FFT สงูสดุ 1Mpts ส�าหรบัการวดัในโดเมน 

  ความถี่ที่ละเอียดสูง

 • มีฟังก์ชั่นดิจิตอลฟิลเตอร์ ทั้ง High Pass และ Low Pass

 • มีฟังก์ช่ัน Data Log เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง 

  สัญญาณได้ยาว 100 ชั่วโมง

 • เก็บข้อมูลระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ตได้
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62 เซมิฯ 437 มกราคม 2560

การซิงโครไนซ์สำาหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 1

การซิงโครไนซ์ส�าหรับระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตอนที่ 1

	 โครงสร้างของระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีน่ัน้	มีองค์ประกอบร่วมกนัหลายส่วน

ทีม่คีวามส�าคญัแตกต่างกนัไป	สว่นหนึง่ทีส่�าคัญมากในระบบคอื	การซิงโครไนซ์

ระหว่างกนัของโทรศพัท์เคลือ่นที	่	ซึง่บทความนีจ้ะมาอธบิายบทบาทความส�าคญั

เหล่านั้นกัน

พงศ์พันธุ์ ปริยวงศ์

	 นการท�างานของระบบโทรศัพท ์ เคลื่ อนที่ 	 ซึ่ งมี 

	 วิวัฒนาการเริ่มต ้นตั้งแต่เทคโนโลยี	 FDMA	 มา

สู่	 TDMA	 หรือ	 CDMA	 นั้น	 ล้วนแล้วแต่ต้องมีการซิงโครไนซ์

เพื่อเสถียรภาพในการท�างานของอิลิเมนต์ ในทุกส่วนของ 

ใ เครือข่าย	เช่น	เครือข่ายวิทยุ	RAN	(radio	access	network)	

เครือข่ายแกนหลัก	CN	(core	network)	เครือข่ายสื่อสัญญาณ

หรือเครือข่ายขนส่ง	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่สร้างการเช่ือมต่อ

ระหว่างอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ภายในระบบ	 เพื่อน�าพาทราฟฟิกเสียง	
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100 เซมิฯ 437 มกราคม 2560

การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณพื้นฐาน 

Fundamental Signal Conditioning

การปรับปรุงคุณภาพของ

สัญญาณพื้นฐาน

Fundamental Signal 

Conditioning

	 สัญญาณดิจิตอลในระบบ	 “Multiplexed	 Data	 Acquisition”	 ที่

ประกอบไปด้วยการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอกกับการแก้ปัญหา

สญัญาณรบกวนก่อนการเกบ็บนัทึกข้อมูลสญัญาณท่ีมีประสทิธิภาพด้วยหลกั

การกรองสัญญาณพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ

สาขาวชิาเทคโนโลยมีเีดยี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

ปญัญา มฆัะศร
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119เซมิฯ 437 มกราคม 2560

การขับมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM

การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

โดยใช้เทคนิค PWM

	 เทคนิคการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสับในงาน

อตุสาหกรรม	เพือ่ลดการสญูเสียพลังงานและการสึกกร่อนทางกล	รวมถึงการ

ท�างานของมอเตอร์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยระบบควบคุมการท�างานของ

มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถปรับความเร็ว	 แรงบิดในแบบต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปญัญา มฆัะศร 
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ก	 	 ารขับมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ	 โดยใช้เทคนิค	 

	 	 PWM	ได้เข้ามามบีทบาทอย่างกว้างขวางในระบบการ

ควบคุมความเร็ว	แรงบดิของมอเตอร์ในวงการอตุสาหกรรม	ทัง้นี	้

เนือ่งจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั	(AC)	มีราคาถกูกว่ามอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงและมโีครงสร้งภายในที่ไม่ซบัซ้อน	แต่ข้อจ�ากดั

ของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	คือ	การแม่นย�าและ

ความถูกต้องในการควบคุมมีประสิทธิภาพต�่า	 เน่ืองจากการ

ควบคุมความเร็ว	 แรงบิดของอินดักชั่นมอเตอร์มีความซับซ้อน

มากกว่ามอเตอร์ไฟฟฟ้ากระแสตรง	ดังนัน้	การใช้เทนนคิ	PWM	

มาใช้ควบคมุการท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั	จงึเป็นสิง่

จ�าเป็นโดยเทคนคิดงักล่าวนีส้ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในด้านต่าง

ตัง้แต่	ไดร์ฟป้ัมมอเตอร์	พัดลม	คอมเพรสเซอร์	จนถงึเครือ่งจกัร

ที่มีการท�างานซับซ้อนสามารถท�างานได้ โดยการเปลี่ยนแปลง

ค่าตัวแปรทางไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายให้กับมอเตอร์ผ่านทาง	

“Solid	State	Electronic	Devices”	ซึง่เทคนคินีม้ปีระสทิธภิาพ

และความแม่นย�าที่น่าเชื่อถือ	 ส�าหรับการใช้งานหลากหลายรูป

แบบ	โดยแต่ละรูปแบบเทคนคิมคีวามแตกต่างรวมไปถงึข้อจ�ากดั

บางประการดังมีรายละเอียดที่จะอธิบายได้ดังนี้	 คือ	 จากบล็อก

ไดอะแกรมดังรปูที1่.	แสดงการแปลงพลังงานในรปูแบบ	“Pulse	

Width	Modulated”	(PWM)	ที่ใช้ในการขบัเคลือ่มอเตอร์	3	เฟส	

โดยวงจรก�าลงัจะประกอบไปด้วยไดโอดเรคต์ไฟเออร์แบบบรดิจ์

ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงผ่านไปยังวงจร	 “Intermediate	

DC”	หรือ	D.C	Link	ท�าหน้าที่ในการกรองสัญญาณที่ประกอบ

ไปด้วยวงจร	“LC	Low-Pass	Filter”	และแรงดันไฟฟ้ากระแส

ตรงที่ได้จะแปรผันกลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยวิธี	 PWM	

ซึ่งความถี่ด้านเอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมให้คงที่	

(Regulator)	 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท�าหน้าที่ควบคุมความ

กว้างของสัญญาณพัลส์ด้วยแรงดันไฟฟ้าไปยังมอเตอร์	 หลัก

รูปที่ 1  บล็อกไดอะแกรมระบบการควบคุมการขับมอเตอร์ด้วยหลักการพื้นฐาน PWM 

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของวงจรก�าเนิดคลื่นแรงดันเอาต์พุต PWM
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ลงอย่างมีนัยส�าคญัต�า่กว่า	3	เฮิรตซ์นีเ้ป็นลกัษณะปกตขิองโวลต์/

เฮิร์ตซ์	 และเป็นหนึ่งในเหตุผลท่ีช่วงความเร็วของการท�างาน

ส�าหรับโวลต์/เฮิรตซ์เป็นปกต	ิ ประมาณ	20:	 1	 ในขณะที่โหลด

มีค่าเพิ่มขึ้น	 ณ	 ความเร็วมอเตอร์ลดลงและก็ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้

การเร่ิมต้นของแรงบิดที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์	 แต่จะแสดงให้เห็น

ถึงความสามารถของการขับที่จะรักษาแรงบิดในช่วงระยะเวลา

ท่ียาวนานได้อย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงการแก้ปัญหาของการควบคุมได้

รับการพัฒนา	เพื่อแก้ไขบางส่วนของปัญหาที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้

รูปที่ 5  การเปรียบเทียบความเร็วคงที่ / ความถ่ีอ้างอิงกับ

แรงบิดเพลาของมอเตอร์

รูปที่ 6  การแก้ปัญหาของการควบคุมได้รับการพัฒนาด้วยเทคนิค “Sensorless Vector 

Control”

Sensorless Vector

	 “Sensorless	 Vector	 Con-

trol”	 มีลักษณะเฉกเช่นเดียวกับการ

ขับสัญญาณด้วยโวลต์/เฮิร ์ตซ์	 ซึ่งยัง

คงใช้การควบคุมความถ่ีกับการชดเชย

สลิป(Slip	 Compensation	 Block)		

ส�าหรับการรักษาความเร็วของมอเตอร์ที่

เกดิขึน้จรงิให้มคีวามใกล้เคยีงกบัความเรว็

ที่ต ้องการ	 โดยใช้บล็อกตัวประมาณ

ค่าแรงบิดกระแส	 (Torque	 Current	

Estimator	 Block)	 ที่ก�าหนดเป็นร้อยละ

ของค่ากระแสในเฟสสญัญาณเดยีวกนักบั

แรงดันไฟฟ้า	ซึ่งการใช้วิธีนี้จากประมาณ

การขนาดของสลิป	 ส�าหรับการควบคุม

ความเรว็ทีม่ปีระสทิธภิาพภายใต้โหลดการ

ท�างาน

	 การปรบัปรงุและแก้ไขปัญหาการ

ควบคุมพื้นฐานด้วยเทคนิคโวลต์/เฮิรตซ์ภายใต้เงื่อนไขทั้งขนาด

และมมุของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้วยการควบคมุขนาด

แรงดันไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 โดยมุมของแรงดันไฟฟ้า

จะใช้ควบคุมปริมาณของกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์ที่จะส่งผลต่อ

การเกิดฟลักซ์ในมอเตอร์	 (บล็อกไดอะแกรม	 “Torque	 Cur-

rent	 Estimator)	 โดยการควบคุมมุมเฟสจะนิยมใช้ขับมอเตอร์

ที่ความเร็วต�่าและการควบคุมแรงบิดดีขึ้นกว่ามาตรฐานการขับ

แบบโวลต์/เฮิรตซ์	 จากกราฟรูปที่	 7.	 สังเกตได้ว่า	 การเปรียบ
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รูปที่ 7 การเปรียบเทียบความเร็วคงที่กับแรงบิดเพลาด้วย

เทคนิค “Sensorless Vector Control”

เทียบความเร็วคงที่กับแรงบิดเพลาของมอเตอร์ของเทคนิค	

“Sensorless	Vector	Control”	ณ	ความเร็วคงที่เช่นเดียวกับ

เทคนิคมาตรฐานแบบโวลต์/เฮิรตซ	์แต่แรงบิดที่ได้มีค่ามากกว่า

เทคนิคมาตรฐานแบบโวลต์/เฮิรตซ์

Flux Vector 

	 การควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์ยังคง

ใช้หลักการโวลต์/เฮิรตซ์เป็นหลักส�าคัญ

และได้เพิม่บลอ็กไดอะแกรม	เพือ่ปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการท�างานของด้วยบล็อก

ไดอะแกรม	“Current	Resolver”	ส�าหรบั

การวิเคราะห์หรือตรวจจับกระแส	 ฟลักซ์

และแรงบดิทีเ่กดิขึน้ในมอเตอร์และท�าให้

ค่าเหล่านี้สามารถใช้ได้กับบล็อกอื่นๆ	 ใน

การขบัสญัญาณ	การควบคกุระแสมคีวาม

ถูกต้องมากขึ้นในการควบคุมมอเตอร์

แทนทีบ่ลอ็กทีจ่�ากดัค่ากระแสไฟฟ้า	(Cur-

rent	Limit	Block)	มีข้อสังเกตได้ว่าการ

รักษาระดับกระแสเอาต์พุตให้คงที่ยังคง

ใช้การอ้างอิงความถี่เป็นหลักส�าคัญ

	 ในเวอร์ชันแรกๆ	 ของฟลักซ์เวก

เตอร์จ�าเป็นต้องมีการป้อนกลับสัญญาณ

ความเร็ว	 (โดยใช้ตัวเข้ารหัสสัญญาณ)	

และข้อมูลของฟลักส์และกระแสแรงบิด

ที่เกิดขึ้นในมอเตอร์	 ส่ิงนี้จึงน�าไปสู่ความ

ต้องการที่จะรวม	 “Matched	 Motor/

Drive”	เข้าด้วยกัน	โดยหากมีสิ่งผิดปกติ

เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน	 วิธีการนี้จะจ�ากัดตัวเลือกของผู้ ใช้

ที่ไม่สามารถควบคุมฟลักซ์มอเตอร์และแรงบิดได้อย่างอิสระ	

การควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์ช่วยเพิ่มการตอบสนองแบบไดนามิก

และในบางกรณียังสามารถควบคุมแรงบิดมอเตอร์เช่นเดียว

รูปที่ 8 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยเทคนิคการควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์
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กับความเร็วของมอเตอร	์ แต่ก็ยังคงต้องอาศัยหลักพื้นฐานของ

โวลต์/เฮิรตซ์	ส�าหรับการควบคุมมอเตอร์

	 ปัจจุบัน	 การควบคุมของฟลักซ์เวกเตอร์ได้รับการ

ปรับปรุง	 เพื่อช่วยให้การขับมอเตอร์ท�างานได้ โดยไม่ต้องใช้

อปุกรณ์การป้อนกลบัความเรว็	โดยแทนทีด้่วยบลอ็กไดอะแกรม	

“Torque	Current	Estimator”	และ	Slip	Compensation”	ใน

มาตรฐานเดียวกับการควบคุมโวลต์/เฮิร์ตซ	์แสดงดังรูปที่	9.	

	 กราฟนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแรงบิดใน

สภาวะคงท่ีเมื่อเทียบกับเวลาของการขับด้วยฟลักซ์เวกเตอร์	

รูปที่ 9 การปรับปรุงเทคนิคฟลักซ์เวกเตอร์ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์การป้อนกลับความเร็ว

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบความเร็วคงท่ีกับแรงบิดเพลาด้วย

เทคนิค “Flux Vector”

ประการแรก	 คือ	 การควบคุมความเร็วมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ประการท่ีสอง	คือ	

ประสทิธภิาพของแรงบดิทางเอาต์พตุมค่ีา

เพิม่ขึน้	แต่ยงัคงมกีารลดลงของแรงบดิที่

การขบัมอเตอร์	ณ	ความเร็วต�า่	เนือ่งจาก

การขับมอเตอร์ยังคงใช้หลักการพ้ืนฐาน

ของโวลต์/เฮิรตซ์เป็นหลักส�าคัญ	

	 รูปที่	 11	 การปรับปรุงเทคนิค 

ฟลักซ์เวกเตอร์	 โดยใช้การควบคุมการ

ปรับตัว	(Adaptive	Controller)	ตามแรง

ดันป้อนกลับและการปรับจูนอัตโนมัติ	

(Auto	Tuning)

	 การรักษากระแสคงที่ ในย ่าน 

แบนด์วิดธ์สูงจะมีการแยกและควบคุม

ส่วนประกอบของกระแสไฟฟ้าในสเตเตอร์

แทนทีโ่วลต์/เฮริตซ์ในแบบเดมิๆ	โดยคณุ

ลักษณะแบนด์วิดธ์ที่สูงนี้จะใช้ควบคุม

และจ�ากัดสิ่งรบกวนที่เกิดจากสภาวะ	 “Shock-Loads”	 ที่มี

การปรับตัวอย่างต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงในมอเตอร์และ

คุณลักษณะโหลด	 การแยกตัวควบคุมการปรับตัว	 (Adaptive	

Controller)	 ท่ีได้รับข้อมูลจากบล็อกไดอะแกรมการปรับจูน 

อัตโนมัติ	 (Auto	 Tuning)	 ของข้อมูลอ้างอิงที่เกิดขึ้นจริงและ

สัญญาณแรงดันป้อนกลับ	(Voltage	Feedback)	ของมอเตอร์

ที่ท�าให้แรงบิดที่เกิดข้ึนเป็นอิสระและการควบคุมฟลักส์นี้จะ

ช่วยให้การควบคุมความเร็วของมอเตอร์และแรงบิดได้อย่าง

ต่อเนื่อง	แสดงดังรูปที่	11.	
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Sensorless Field Oriented Control 

	 การพัฒนาเทคนิคฟลักซ์เวกเตอร์ที่สามารถควบคุม

มอเตอร์	 โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็ว	 (Sensorless	

Field	Oriented	Control)	 กับความแตกต่างที่ส�าคัญเมื่อเทียบ

กับเทคนิคอื่นๆที่กล่าวมา	 คือ	 เทคนิคน้ีสามารถขับมอเตอร์ได้

รูปที่ 11 การปรับปรุงเทคนิคฟลักซ์เวกเตอร์ โดยใช้การควบคุมการปรับตัว (Adaptive Con-

troller) ตามแรงดันป้อนกลับและการปรับจูนอัตโนมัติ (Auto Tuning)

อย่างต่อเนื่องและยังคงท�างานในแบบ	“Field	Oriented	Con-

trol”	แทนที่โวลต์/เฮิรตซ์ในแบบปกติ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง

มากกับการท�างานของมอเตอร์ในแบบไดนามิกและการควบคุม

แรงบิดของมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 การควบคุมการ

ท�างานของมอเตอร์นีส้ามารถเปรยีบเทยีบกบัการควบคมุกระแส

รูปที่ 12 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยเทคนิค “Sensorless Field Ori-

ented Control”
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การขับมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM

รูปที่ 13  การเปรียบเทียบความเร็วคงท่ีกับแรงบิดเพลาด้วยเทคนิค “Sensorless Field 

Oriented Control”

ไฟฟ้าที่ท�าให้เกิดความเข้มของสนามแม่เหล็กในชุดขดลวด 

สเตเตอร์และขดลวดอาร์มาเจอร์ทีเ่กดิสนามแม่เหลก็บนโรเตอร์

ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	 โดยเปรียบเทียบหลักการท�างาน	

คือ	 เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือแรงบิดมอเตอร์ก็จะ

ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดขดลวดอาร์มาเจอร์	 โดย

ก�าหนดให้ขดลวดขดลวดสเตเตอร์ที่มีค่าคงท่ีตลอดการท�างาน	

ยกเว้น	

	 กรณีที่ต้องการควบคุมความเร็วเกินพิกัด	 การสามารถ

ปรับเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดสเตเตอร์แทน	

เป็นต้น	จากรูปที	่12.	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมอเตอร์

ด้วยการเพิ่มบล็อกไดอะแกรม	 “Auto	 Tuning	 Parameter”	

ท�าหน้าที่ในการก�าหนดหาค่าพารามิเตอร์ด้ยตัวมันเองในแบบ

ออนไลน์ ในระหว่างการท�างานของมอเตอร์	 เช่น	 ค่าความ

ต้านทานของขดลวดท่ีเปลีย่นแปลงตามอณุหภมู	ิค่าเปลีย่นแปลง

ของกระแสไฟฟ้าในขดลวดท่ีมีผลต่อแรงบิดมอเตอร์	 ค่า

ความเฉื่อยของระบบทางกล	เป็นต้น			โดยพารามิเตอร์ที่หาได้

นี้จะใช้เป็นตัวก�าหนดคุณลักษณะการควบคุมความเร็วและแรง

บิดของมอเตอร์ให้เกิดความเหมาะสมในการควบคุมการท�างาน

แบบ	PI	Control	

	 รูปที่	 13.	 คือ	 กราฟผลลัพธ์แสดงการขับมอเตอร์โดย

ไม่ใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความเร็ว	เช่น	Tacho	Generator	หรือ	

Pulse	Encoder	มีข้อสังเกตที่ได้	คือ	แรงบิดมีความสอดคล้อง

จากสภาวะที่ไม่โหลด	(No	Load)	ไปจนกกระทัง้สภาวะโหลดเตม็	

(Full	Load)	เกินกว่าช่วงความเร็วที่กว้างมากๆ	นอกจากนี้	ผู้ ใช้

งานยังสามารถสังเกตได้ว่ามอเตอร์มีคุณลักษณะความเร็ว/แรง

บิดที่มีลักษณะคล้ายกันมากกับแบบดีซี	 แม้ ในขณะที่มอเตอร์

ท�างานเหนือความเร็วฐานปกติ

 สรุป การเลือกใช้การควบคุมการขับมอเตอร์แบบใด

กต็ามขึน้อยูก่บัความเข้าใจในการเลอืกใช้งานอย่างเหมาะสมกบั

คุณลักษณะของงานที่ผู้ ใช้งานต้องการและความจ�าเป็นในการ

ใช้เทคนิคใดๆ ก็ตามยังขึ้นอยู่กับงบประมาณและค่าใช้จ่ายเป็น

ส�าคัญ
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128 เซมิฯ 437 มกราคม 2560

มิเตอร์วัดความดังเสียง 824C VICTOR

 เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดเสียงที่ออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัดดีไซด์สวยงาม

ประโยชน์ใช้งานที่หลากหลาย เช่น โรงงาน , ส�านักงาน , ภายในบ้าน , งานโสตและ

งานเกีย่วกบัระบบเสยีงต่างๆ หน้าจอดจิติอล 4 Digits และ ปุม่เปิด/ปิดเครือ่ง เพิม่เตมิ

ด้วยฟังก์ชันพิเศษ ปุ่มล็อคค่าสูงสุดในการอ่าน, เซ็นเซอร์โชว์ Backlight Display ใน

ขณะที่วัด เป็นต้น

 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์

เซอร์วิส จ�ากัด โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข) 

โทรสาร: 0-2226-4020 เว็บไซต์ : www.myNPE.com, E-mail : mynpe@mynpe.com

MT-4618 Digital Sound Level Meter

 MT-4618 จากเเบรนด์ PRO’S KIT ได้ถกูพฒันาในเรือ่งของฟังก์ชัน่การท�างาน

ให้มีความทันสมัยมากข้ึน เพื่อตอบสนองการใช้งานได้กว้างขึ้น รวมไปถึงรูปทรงที่ดู

กระชับมือมากขึ้น ถ้าเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชั่นใช้งานที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น 

 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์

เซอร์วิส จ�ากัด โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข) 

โทรสาร: 0-2226-4020 เว็บไซต์ : www.myNPE.com, E-mail : mynpe@mynpe.

com

Huntron Tracker 3200S 

 รุ่นใหม่จอสีระบบสัมผัส ใช้ได้โดยล�าพังหรือต่อกับแขนกลทดสอบอัตโนมัติ 

Huntron Acess Prober ได้ พร้อมซอฟต์แวร์ Huntron Worksatation มีฟังก์ชัน

ใช้งานเหมือนรุ่น Tracker 2800S โดยมีช่วงปรับค่าใช้งานที่กว้างขึ้น และสแกนขา

วัดได้จ�านวนมากขึ้น อีกทั้งได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบค้นหาจุดเสียในวงจร

โดยไม่ต้องจ่ายไฟ

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากัด 

โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003 เวบ็ไซต์: 

http://www.measuretronix.com E-Mail : info@measuretronix.com

Huntron Access DH Prober

 Huntron Access DH Prober เป็นชุดแขนกลส�าหรับการทดสอบอัตโนมัติ

แบบ 2 หัววัด ส�าหรับการทดสอบแผงวงจร PCA ที่มีปริมาณงานน้อย แต่ต้องการ

ความสามารถทดสอบทีละ 2 จุดพร้อมกัน ตัวเครื่องมีฝาครอบ และพื้นที่ด้านล่าง

มีแร็กส�าหรับติดตั้งเครื่อง PC และเครื่องมืออื่นๆได้ เช่น ออสซิลโลสโคป หรือ

สเปกตรัมอะนาไลเซอร์ เป็นต้น 

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากัด 

โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003 เวบ็ไซต์: 

http://www.measuretronix.com E-Mail : info@measuretronix.com
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ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ

แต่งภาพขายออนไลน์ด้วย 

Adobe Photoshop CC & Lightroom CC

พบกับแนวทางและวิธีการหารายได้จากการถ่ายภาพ 
มผีูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการแต่งภาพถ่ายภาพเป็นครแูละให้ค�าปรกึษาตลอดทีอ่บรม
ไม่รู้จะท�าธุรกิจอะไรดี ก�าลังมองหาอาชีพใหม่ๆ เป็นงานอิสระ
สามารถท�าและสร้างรายได้ด้วยตนเองได้ทันที ด้วยเงินทุนเพียงหลักหมื่นเท่านั้น
เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ท�าได้จริงๆ ไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลา
ไม่มีความรู้ทางด้านถ่ายภาพ ก็สามารถอบรมสัมมนาและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

วิทยากรโดย  คุณสุธีร ์นวกุล

ผู้เขียนหนังสือ : 
Quick Guide Photoshop CS6
คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์
คอมฯ มือใหม่
เล่นแชต-สนุกแชร์-ขยันโพสต์ Facebook-Line-Instagram            
วันที่จัดอบรม :  วันที่ 18-19 มกราคม 2560  

จุดประสงค์การฝึกอบรม : 

       1.เพ่ือเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC & Lightroom CC
       2.เพ่ือปรับแตง่ แก้ไขภาพถ่าย ก่อนสง่ขายเวบ็ไซต์ภาพออนไลน์

เหมาะส�าหรับ

       ผู้ ท่ีสนใจต้องการปรับแตง่ภาพถ่าย ก่อนจะสง่รูปภาพขายท่ีเวบ็ไซต์ Shutterstock, 
Fotolia, Bigstock, iStock และเว็บไซต์อ่ืนๆ หรือน�าไปปรับแตง่กบัรูปภาพทัว่ไป 
ท่ีถ่ายจากกล้องดจิิตอล DSLR และกล้อง Mirrorless

ผู้ที่ ไม่ควรพลาดการอบรม

  1.ผู้ที่สนใจการถ่ายภาพทั่วไป

  2.ผู้ที่ต้องการรู้จริงในการเรื่องถ่ายภาพเพื่อน�าไปขายเว็บไซต์ภาพออนไลน์

  3.ผู้ที่ก�าลังแสวงหาแนวทางการถ่ายภาพในแบบฉบับของตัวเอง

  4.ผู้ที่ก�าลังมองหาการหารายได้จากการถ่ายภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน (โดยภาคเช้าจะเป็นทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายจะเป็นปฏิบัติครับ)

สถานที่จัดอบรม :   ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ (เนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ 

รูปแบบการฝึกอบรม :  บรรยายสด สอบถาม-โต้ตอบสดกับวิทยากรโดยตรง ปฏิบัติการกับอุปกรณ์จริง

6

หมาย
เหตุ 

: 

ผู้เรียนสามารถน�ากล้องอะไรมาก็ได้ 

แต่ถ้าเป็นกล้อง DSLR จะช
่วยในการ

สร้างส
รรงา

นได้มากกว่า
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สอบถามข้อมูลและสำารองที่นั่ง จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
โทรศัพท์ 0-2739-8200 หรือ 0-2739-8204 โทรสาร 0-2739-8228
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.se-edtraining.com

อัตราสัมมนา

 สมาชิก 4,000  280  4,160  4,280

 บุคคลทั่วไป  4,500  315  4,680 4,815

 ผู้สมัคร  ท่านละ  VAT 7% นิติบุคคล 

( หัก ณ ที่จ่าย 3% )

บุคคลธรรมดา

ยอดช�าระเงิน 

(รวม VAT แล้ว)

สิ่งที่จะได้รับหลังฝึกอบรม

 1. มองเห็นแนวทางในการหารายได้จากการถ่ายภาพ
 2. สามารถน�าความรู้ที่ ได้ไปต่อยอดการถ่ายภาพแนวอื่นได้
 3. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมแต่งภาพมากกว่าเดิม 
  น�าประสบการณ์และความรู้ที่ ได้ไปต่อยอดท�างานเกี่ยวกับกราฟิกด้านอื่นๆ

   วันที่สอง

3.การใช้งาน Lightroom

 s	ดงึภาพเข้ามาแก้ไขในหน้าตา่งโปรแกรม
 s	Crop ภาพด้วย Crop Overlay
 s	ลบสิง่ไมพ่งึประสงค์ออกจากภาพด้วย Sport Remove
 s	ลบอาการตาแดงด้วย Red Eye Correction
 s	ก�าหนดฟิลเตอร์แถบสี Graduated Filter
 s	การใช้งาน Redial Filter 
 s	ระบายแสงลงบนภาพด้วย Adjustment Brush 
 s	การท�าฉากหลงัขาว
 s	ปรับคา่การลด Noise 
 s	ปรับคา่สมดลุแสงขาว White Balance
 s	ปรับแตง่คา่เลนส์ Lens Corrections
 s	ปรับคา่สมดลุแสงขาว White Balance
 s	ปรับความสดใสและอ่ิมตวัให้ภาพ ด้วย Vibrance & Saturation
 s	ปรับภาพด้วย Tone Curve
 s	ปรับสีด้วย HSL (Hue, Saturation & Luminosity) 
 s	ปรับเฉดสี หรือโทนขาว-ด�า
 s	ย้อมสีภาพด้วย Split Toning
 s	ปรับความคมชดัภาพกบั Sharpening
 s	ลด Noise บนรูปภาพด้วย Noise Reduction
 s	ปรับแตง่คา่เลนส์ Lens Corrections
 s	ปรับการบดิเบีย้วภาพด้วย Transform
 s	ปรับคา่สีและขาว-ด�า
 s	การใสช่ื่อ Title, Subject, Tags
 s	การเอก็พอร์ตภาพเพ่ือเตรียมสง่

 วันที่หนึ่ง  

1.รู้จักกับการขายภาพออนไลน์

 s	มีเวบ็ขายภาพท่ีไหนบ้าง
 s	ขัน้ตอนการสมคัรขายภาพ
 s	รายได้จากการขายภาพ
 s	เคร่ืองมือส�าหรับตกแตง่ภาพ
 s	หาแนวทางการสง่ภาพ
 s	การสง่ภาพทัว่ไป ภาพขา่ว ภาพบคุคล 

2.การใช้งาน Photoshop

 s	ปรับแตง่หน้าจอโปรแกรม
 s	การใช้งานเคร่ืองมือ Crop Tool 
 s	เพ่ิมพืน้ท่ีหายไปตรงขอบภาพด้วย Content-Aware 
 s	ดงึภาพ RAW แล้วตกแตง่ใน Adobe Bridge
 s	การท�าฉากหลงัขาว
  - แบบงา่ยๆ
  - แบบเก็บรายละเอียดด้วย Pen Tool
  - ท�าฉากหลงัด�า
 s	ปรับแตง่ภาพให้สดใส
 s	ย้อมภาพให้ฟรุ้งฟริง้
 s	จดัแนวระนาบให้กบัภาพ 
 s	ลบสิง่ไมต้่องการออกจากภาพ ด้วย Clone Stamp Tool
 s	การซ้อนภาพ
 s	ใสข้่อความร่วมกบัรูปภาพ
 s	ใสรู่ปสญัลกัษณ์ ไอคอนลงบนภาพ
 s	เปลี่ยนภาพธรรมดาเป็นรูปแบบวินเทรด
 s	การปรับ White Balance ให้กบัภาพ
 s	การใสช่ื่อ Title, Subject, Tags
 s	การเอก็พอร์ตภาพเพ่ือเตรียมสง่

หัวข้อฝึกอบรมสัมมนา

 ( คา่อบรมรวมอาหารกลางวนัพร้อมของวา่งแล้ว )

หมายเหต ุ: สมาชิกวารสารบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ สมาชิกร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จะได้รับสิทธิส่วนลดพิเศษ
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หลกัสตูร ปฏิบตัิการ LAN, Fiber Optic เข้าหวั FIBER จริง , ระบบ 
SWITCH VLAN , ROUTER , การจดัการ NETWORK ขนาดใหญ่, ท�า 
Lab การ config อปุกรณ์ ROUTER , SWITCH CISCO  ทกุคน

 • ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบเครือขา่ย
 • ท�าความรู้จกักบัอปุกรณ์และระบบเครือขา่ยพืน้ฐาน
 • เรียนรู้การเดนิสายและการเข้าหวั RJ-45
 • การเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ย
 • การ SHARE FILE และ INTERNET
 • การตดิตัง้ ADSL ROUTER
 • การแชร์ PRINTER และ การตดิตัง้ PRINT SERVER
 • รู้จกักบัเครือขา่ยและการตดิตัง้ Fiber Optic
 • หลกัการสื่อสารด้วย Fiber Optic
 • โครงสร้างและชนิดของสาย Fiber Optic
 • ชนิดของ Connector ส�าหรับ Fiber Optic
 • ชนิดอปุกรณ์รับและอปุกรณ์สง่
 • วิธีการเข้าหวัสาย Fiber
 • LAB การเข้าหวั Fiber Optic จริงๆ

 • วิธีการทดสอบ การตรวจวดั หลงัจากตดิตัง้ Fiber Optic
 • การดสูญัญาณ Fiber Optic
 • วิธีการค�านวณการเดินสายสญัญาณ Fiber Optic
 • เปรียบเทียบระหวา่ง MULTI MODE กบั SINGLE MODE
 • สรุปการรวมการเช่ือมตอ่อปุกรณ์หลายอยา่งภายในเครือขา่ย 
   ทัง้หมด
 • การจดัการ บริหาร NETWORK ขนาด ใหญ่
 • การใช้ โปรแกรม จ�าลองการตอ่ NETWORK เพ่ือ เรียนรู้  
    NETWORK ตา่งๆ
 • ดกูารว่ิงของ สญัญาณ ตา่งๆ ภายใน NETWORK
 • SWITCH VLAN
 • ประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก การท�า VLAN สแตตกิ และ ไดนามิค  
    VLAN
 • ทฤษฏีของ Trunk Port และ Access Port ในสวิตซ์
 • รูปแบบการ Encapsulation ของ VLAN
 • Virtual Trunking Protocol (VTP)
 • ท�า Lab การ config อปุกรณ์ ROUTER CISCO , SWITCH   
   CISCO ทกุคน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED

จัดโดย

วิทยากรโดย  : อ.พรดิศักดิ์ รัชชนะธรรม

การศึกษา  : ปริญญาตรี  

  ม.เกษตรศาสตร์ 

  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 24-25 มกราคม 2560

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน

09:30 - 16:30 น.  

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นทาวเวอร์ เดิม) 

หลักสูตรฝึกอบรม

LAN, Fiber Optics 

และการจัดการ Network ขนาดใหญ่

หมายเหตุ : สมาชิกวารสารบริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรือ สมาชิกร้านหนงัสือ ซีเอด็บุ๊คเซน็เตอร์ จะได้รับสทิธิสว่นลดพิเศษ

สนใจสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด ( มหาชน )  โทร. 0-2739-8200, 0-2739-8204  แฟกซ์. 0-2739-8228

WWW.SE-EDTRAINING.COM

 ผู้สมัคร  ท่านละ  VAT 7%   

อัตราสัมมนา

 สมาชกิวารสาร 5,400  378  5,616  5,778

 ไม่เป็นสมาชกิวารสาร  5,600   392  5,824 5,992

อัตราที่ต้องช�าระจริง

บุคคลธรรมดานิติบุคคล ( หัก ณ ท่ีจ่าย 3% )

Lan Fiber Optics Network M378.indd   2 19/12/2559   11:41:36
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