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EDITOR’S DESK

	 ข ้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณา 

ในวารสารเซมิคอนดักเตอร ์	 อิเล็กทรอนิกส ์	 เป ็น 

ความคิดเห็นส ่วนตัวของผู ้ เขียนหรือผู ้ลงโฆษณา	 

ซึง่ทางวารสารฯ	มไิด้จ�าเป็นต้องเหน็ด้วยเสมอไป	 บทความ	

ข้อมูล	 รายละเอียดต่างๆ	ที่ปรากฏในวารสารได้ผ่านการ

ตรวจทานอย่างถ้วนถี่ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด	ภายใต้

เงือ่นไขและเวลาทีพ่งึมก่ีอนการตพีมิพ์เผยแพร่	ความเสยี

หายอันอาจเกิดขึ้นจากการน�าข้อมูลในวารสารไปใช้	 ทาง

วารสารฯ	มไิด้มภีาระหน้าที่ในการรบัผดิชอบแต่ประการใด 

ทั้งสิ้น	 ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่างๆ	 ที่อาจมี 

และตีพิมพ์เผยแพร่ออกไป	 ทางวารสารฯ	 จะพยายาม

ชีแ้จงแก้ไขในวารสารฉบบัต่อไปโดยเร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้

เจ้าของ : บรษิทั	ซเีอด็ยเูคชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)

ชั้น	 19	 อาคารอินเตอร ์ลิงค ์	 เลขที่ 	 1858/87-90	 

ถนนบางนา-ตราด	 แขวงบางนา	 เขตบางนา	 กรุงเทพฯ	

10260	 โทรศพัท์	 0-2739-8111,	 0-2739-8000	 โทรสาร	

0-2739-8118

ที่ปรึกษา	 :	 ทนง	 โชติสรยุทธ์,	 วิบูลย์ศักดิ์	 อุดมวนิช, 

	 ยนื	ภูว่รวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานวารสาร :	นชุนารถ	กองวสิยัสขุ

หวัหน้ากองบรรณาธิการ : ณฐัพนธ์	จงฤกษ์มงคล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : อภริกัษ์	นามแถ่ง

กองบรรณาธิการ :	ช�านาญ	น�า้ดอกไม้

ผู้จัดการศิลป์ : ชูวรรณ	เคาวสุต

ศิลปกรรม : รงัสฤษฎ์	ผมประทมุ,	อจัฉรา	โคนชยัภมูิ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ : เบญจมาภรณ์	มโนกิจพงศ์พันธ์

แผนกโฆษณา :	มนสั	อดุมปัญญาโรจน์,	 

	 นภหริณัย์	ทรพัย์จรสัแสง,	อรสิรา	จติต์ทอง, 

	 สรุเชษฐ	พูร่ะหง,	บญุรอด	บญุเอีย่ม

ตดิต่อลงโฆษณา : โทรศพัท์	0-2739-8111	ต่อ	8110-5

ฝ่ายสมาชิกวารสาร : มานิต	ทรงเจริญ	 

	 โทรศัพท์	0-2739-8290

ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขาย :  

 สุดาพร	พิริยะเศวตชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา :  

	 อดิศักดิ์	ตันตาปกุล

ท�าแบบพมิพ์ : ยูนิตี้กราฟฟิค,	โมเดอร์นฟิล์มเซ็นเตอร์

จัดจ�าหน่ายเขตกรุงเทพฯ :	 บริษัท	 ซีเอ็ดยูเคชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	โทรศัพท์	0-2739-8222

จดัจ�าหน่ายต่างจงัหวดั :	บริษัท	นานาสาส์น	จ�ากัด	

โทรศัพท์	0-2433-6855,	0-2880-7345-6

สวัสดีปีใหม่กับปีไก่ทอง 2560 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีออนไลน์   

 สวัสดีครับผู้อ่านวารสารเซมิคอนดักเตอร์	 อิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน	

ส�าหรับในช่วง	 3	 ฉบับที่ผ่านมากับทางกองบรรณาธิการขอร่วมถวายความ

อาลยัแด่	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ด้วยส�านกึในพระ

มหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้		และในนามของกองบรรณาธกิาร	ขอน้อมน�า

หลักปรัชญาต่างๆ	เพื่อเป็นหลักแนวคิดในการด�าเนินงานในทุกๆ	ด้านต่อไป

	 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายมาก

ยิ่งขึ้นครับ	 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร	์

เทคโนโลยกีารสือ่สาร	และการพฒันาอปุกรณ์สือ่สาร	เครือ่งมอื	ของใช้ต่างๆ		

เพื่อรองรับการเติบโตในด้านนี้	 รวมทั้งผู้ ใช้งานเองก็ปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับ	

	 บทบาทที่ชัดเจนของการเติบโตในด้านอุปกรณ์สื่อสาร	 (Smart	

Device)	 อย่างโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนั้น	 เป็นผลส่วนหนึ่งท�าให้ธุรกิจ

และอุตสาหกรรมต่างๆ	 เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามๆ	 กัน	 โดยเฉพาะใน

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์จะมีทิศทางไปในด้านบวกเพิ่มขึ้น	 อย่างเช่น	 

สั่งและซื้อของออนไลน์	โลจิสติกส์	การพัฒนาแอพพลิเคชั่น	และซอฟต์แวร์

เป็นต้น	และในด้านตรงกนัข้ามจะอยู่ในกลุม่ของ	หนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	และ

ท�าโปสเตอร์นั้นเอง		จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ด�าเนินการได้ต่อไป	ซึ่งจากที่

กล่าวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	 การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นถือเป็นสิ่งที่

ส�าคญั	เพือ่ช่วยให้เราสามารถก้าวทนั	ผสมผสาน	ปรบัปรงุระบบในหน่วยงาน	

องค์กร	 ได้อย่างเหมาะสม	 ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นั้นเราไม่สามารถปฏิเสธ

ได้	 	 ในเรื่องของการท�างานได้มากขึ้น	รวดเร็ว	ถูกต้อง	และมีประสิทธิภาพ		

ซึ่งในยุคของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช้ีวัด	 ของการเติบโตในด้าน

ต่างๆ	ทั้งหน่วยงาน		องค์กร	ตัวเรา	และประเทศ		แต่เมื่อเรามีเทคโนโลยีซึ่ง

มปีระสทิธภิาพ		ทีม่นษุย์เราสร้างขึน้มาตามทีก่ล่าวนัน้	กจ็ะไม่ใช่ว่าจะมด้ีานดี

เสมอไปขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะใช้ไปในด้านใดเช่นกัน

	 ท้ายนี้กองบรรณาธิการต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยและจีน	ในฉบับ

น้ีกับผู้อ่านทุกท่านครับ	 และขอให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ	 ดลบันดาลทุกท่านให้มี

ความสุขทั้งตนเองและครอบครัว	 มั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพการงานย่ิงๆ	

ขึ้นไป		ส�าหรับในส่วนของกองบรรณาธิการนั้นจะยังคง		การค้นคว้า	สรรหา

บทความ	ข่าวสาร	กิจกรรมต่างๆ	ในแวดวง		รวมทั้งโครงงานที่ดี	เพื่อให้เป็น

ประโยชน์กับผู้อ่านให้มากที่สุดต่อไปครับ

       

  ณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล

 semi@se-ed.com
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MAX ชุด Exoskeleton ส�ำหรับงำนทรหด

	 ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโรงงาน	 ช่างฝีมือแรงงาน

เป็นทรัพย์สมบัติส�าคัญที่ยากจะประเมินค่า	ข้อมูลจากการส�ารวจ

แรงงานสหรัฐฯ	ในปี	2016	การออกแรงหักโหมจนเกินก�าลังเป็น

สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงานจ�านวนมาก	 คิด

เป็นค่าใช้จ่ายมากถึง	15	พันลานดอลลาร์สหรัฐฯ

	 นัน่ท�าให้ชดุ	exoskeleton	กลายเป็นเทรนด์ที่ได้รบัความ

สนใจ	หนึ่งในนั้นก็คือชุด	exoskeleton	ที่เรียกว่า	MAX	หรือชื่อ

แบบเตม็ๆ	คอื	Modular	Agile	exoskeleton	ซึง่ประกอบ	3	โมดลู

หลัก	ได้แก	่BackX,	LegX	และ	ShoulderX	แต่ละโมดูลสร้าง

ขึน้จากเหลก็และอะลมูเินยีม	ทีจ่ะช่วยในการกระจายน�า้หนักจาก

กล้ามเนือ้และข้อต่อส่วนต่างๆ	บนร่างกาย	ซึง่จะช่วยลดการบาด

เจ็บขณะท�างานลง	และยังช่วยทุ่นการออกแรงลงด้วย

	 ชดุทีว่่านีพ้ฒันาโดยสตาร์ทอพัทีช่ือ่	suitX	โดยการท�างาน

ร่วมกับ	 UC	 Berkeley	 และเพิ่งได้เผยโฉมผลงาน	 PhoeniX	

exoskeleton	 ชุด	 exoskeleton	 ที่ช่วยให้ผู้บกพร่องในการเดิน

สามารถกลับเดินเองได้อีกครั้งไปเมื่อไม่นานนี้

	 PhoeniX	และ	MAX	เป็นจุดเริ่มต้นในการน�าเทคโนโลย	ี

exoskeleton	 ที่	 suitX	 พัฒนามาตั้งแต่ปี	 2011	 สู่การใช้เชิง

พาณิชย์	 Homayoon	 Kazerooni	 ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรม

เครื่องกลของ	UC	Berkeley	ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ	suitX	เล่า

ว่า	 แต่ละโมดูลสามารถถูกสวมได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า	 1	 นาที	

และต้องการเวลาแค่เพียง	2	-	3	นาที	ในการเรียนรู้ถึงวิธีใช้งาน	

เนือ่งจากมันมเีพยีงแค่ปุม่เปิดเท่าน้ันเอง	นอกจากน้ันแต่ละโมดลู

ยังสามารถสวมเข้ากับโมดูลอื่นๆ	ได้ง่ายด้วย

	 exoskeletal	 ทั้ง	 3	 โมดูล	 สามารถใช้แบบแยกเดี่ยว

หรือประกอบเข้าด้วยกันเพื่อใช้งานก็ยังได้	 LegX	 ใช้ไมโคร

คอมพิวเตอร์ซึง่ติดต้ังในขาแต่ละข้าง	อ่าน

ข้อมูลมุมการงอของขาทั้งสองข้าง	 และ

ปรับความตึงให้อย่างอัตโนมัติเมื่อผู้ ใช้ตั้ง

ท่านั่งยอง	 และจะลงความตึงลงเมื่อผู้ ใช้

ออกเดินหรือปีนป่าย	 ส่วน	 BackX	 และ	

ShoulderX	 นั้นไม่มีมอเตอร์หรือแม้แต่

คอมพวิเตอร์ตดิตัง้อยูเ่ลย	ทัง้คูท่�างานด้วย

หลักทางกลไกล้วนๆ	 โดยมันถูกออกแบบ

มาให้ช่วยรองรับแรงแทนส่วนหลังและ

หัวไหล่ของผู้ ใช้	 อ้างอิงจากมุมการเอน

ของร่างกาย	เมือ่ผู้ ใช้ยกสิง่ของ	กล้ามเนือ้

หลังจะเป็นส่วนที่ใช้ออกแรงและเป็นส่วน

สร้างแรงต้าน	ซึ่ง	BackX	จะช่วยลดแรง

บางส่วนลงและช่วยให้การยกท�าได้ง่ายขึน้	

เมื่อผู้สวมเอนตัวไปทางด้านหน้า	 ชิ้นส่วน

ของ	BackX	ทีภ่ายในถกูเตมิไว้ด้วยอากาศอดักจ็ะเข้ารบัแรงแทน

กล้ามเน้ือหลงัในลกัษณะเดียวกับโช๊คในรถยนต์	ส่วน	ShoulderX	

ก็มีกลไกคล้ายๆ	 กัน	 มันจะช่วยรับแรงจากหัวไหล่ทั้งสองข้างใน

ขณะที่ยกของ	หรือขณะท�างานที่ต้องชูแขนขึ้นเหนือระดับศีรษะ

	 BackX	ช่วยให้ผู้ ใช้ยกน�า้หนกัในระดบัท่ีปกตคิงยกไม่ไหว	

มกีารทดสอบที	่Google	Ventures	โดยให้ผูท้ดสอบซึง่เป็นผูห้ญงิ

ลองสวม	BackX	แล้วลองยกกล่องสมัภาระทีม่นี�า้หนกั	50	ปอนด์	

(ราว	23	กิโลกรัม)	ซึ่งก็สามารถยกขึ้นได้อย่างสบายๆ

	 Kazerooni	 เล่าว่าเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงพูดคุยกับ

พนักงานระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งในสหรัฐฯ	 และในญี่ปุ่น	 เขาได้รับ

ฟังความคิดเห็น	และน�ามาปรับปรุงชดุ	exoskeleton	ตามข้อมูล

ที่ได้รับมา	จากผลการทดสอบในห้องวิจัยของ	UC	Berkeley	พบ

ว่า	BackX	ช่วยลดภาระทีเ่กดิกบักล้ามเนือ้หลงัส่วนล่างได้มากถงึ	

66%

	 Kazerooni	 คาดว่าหลายๆ	 บริษัทจะให้ความสนใจกับ

เทคโนโลยีในการป้องกันผู้ปฏิบัติงานของพวกเขา	 และช่วยลด

ค่าใช้จ่ายส�าหรับรักษาการบาดเจ็บจากงานลง	 อย่างไรก็ตาม

ราคาของชุด	 exoskeleton	 ยังถือว่าสูงเอาการทีเดียว	 โดยชุด	

BackX	มรีาคา	3,000	ดอลลาร์สหรฐัฯ,	ShoulderX	มรีาคา	3,000	

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 เช่นกัน	 ส่วน	 LegX	 มีราคา	 5,000	 ดอลลาร์

สหรฐัฯ	เขากล่าวว่า	ปัจจบุนั	MAX	ถกูขายออกไปจ�านวนหนึง่แล้ว

ให้กบัโรงงานอตุสาหกรรม	เช่น	อูต่่อเรอื,	งานก่อสร้างอาคาร	และ

ในโกดังสินค้า	เป็นต้น
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	 เทคโนโลยีโดรนมีส่วนช่วยอย่างมากในการจัดส่งพัสดุ

และสิ่งของต่างๆ	 ไปยังพื้นที่ห่างไกลซึ่งยากต่อการเข้าถึง	 ใน

พื้นที่นั้นอาจยังไม่มีถนน	การเดินทางอาจยากล�าบาก	รวมไปถึง

พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปได	้เช่น	พื้นที่กักกันเชื้อโรคที่ต้องการยา

และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ	เป็นต้น

	 ปัญหามันติดอยู่ตรง	 โดรนมีราคาแพงใช่เล่นและระยะ

ทางท่ีท�าได้ก็ค่อนข้างจ�ากัด	 เนื่องจากจะต้องส�ารองพลังงานไว้

ส�าหรับการบินกลับด้วยนั่นเอง	 จึงท�าให้ระยะทางที่ท�าได้ลดลง

ไปครึ่งหนึ่ง	 แล้วถ้าหากโดรนไม่จ�าเป็นต้องบินกลับมาล่ะ?	 จาก

การที่มันเป็นแบบใช้งานครั้งเดียวเท่านั้น

 งานวจิยัเทคโนโลยทีางการทหารของกองทพัสหรฐัฯ	ชิน้

ใหม่โดยการสนบัสนุนจาก	DARPA	เป็นการวิจัยเพือ่พฒันาโดรน 

อัตโนมัติจากกระดาษลัง	 (cardboard)	 ที่สามารถบินในระยะ

ทางท่ีไกลมากขึ้น	 ด้วยการบินแบบเที่ยวเดียวเฉพาะขาไปไม่มี

ขากลับ

	 "เมือ่ต้องขนส่งวคัซนีหรอืเวชภณัฑ์	ยิง่เราสามารถบรรจุ

ลงในโดรนได้มากเท่าไหร่	กห็มายความว่าเราสามารถจะส่งความ

ช่วยเหลือไปได้มากขึ้นด้วยเท่านั้น"	Star	Simpson	นักวิจัยด้าน

การบนิของ	Otherlab	ซึง่เป็นกลุม่ผูพ้ฒันาโดรนกระดาษรปูแบบ

ใหม่กล่าว	"ยิง่ไม่ต้องบรรทกุแบตเตอร่ีส�าหรบัขากลบั	กจ็ะมพีืน้ที่

ส�าหรับการบรรทุกมากขึ้นอีก"	Simsom	กล่าว

	 โดรนแบบใช้งานครัง้เดยีวทีว่่านีอ้าศยัการบนิในลกัษณะ

ของการร่อน	หมายถงึการไม่ต้องมมีอเตอร์ตดิตัง้อยู่ในตวัเลย	จะ

มีก็เพียงแค่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	เซนเซอร์	และกลไกควบคุม

การร่อน	 เพ่ือควบคุมส่วนที่เรียกว่า	 พ้ืนผิวควบคุม	 (control	

surface)	 ได้แก่	 ส่วนปีกและหางเสือของโดรน	ส�าหรับควบคุม

ให้โดรนร่อนไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ

 งานวิจัยนี้อยู่ภายใต้ โครงการท่ีชื่อว่า	 Inbound,	 Con-

trolled,	Air-Releasable,	Unrecoverable	Systems	programหรือ	

ICARUS	ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยียานบินล่องหนที่

ช่วยในการจัดส่งพัสดุ	 สิ่งของส�าคัญๆ	 อย่างแม่นย�าก่อนที่จะ

ล่องหนไปอย่างไร้ร่องรอย

	 เนื่องจากโดรนชนิดนี้ไม่มีช้ินส่วนของเครื่องยนต์หรือ

มอเตอร์ในตัว	 พวกมันจึงจ�าเป็นต้องถูกปล่อยจากอากาศยานที่

เคลือ่นที	่เช่น	เครือ่งบนิ	หรอืการปล่อยจากร่มชชูพี	โดรนซึง่เป็น

เครื่องร่อนกระดาษที่ออกแบบโดย	Otherlab	จะบินร่อนด้วยตัว

ของมันเองไปยังเป้าหมายที่โปรแกรมไว้	นอกจากนั้น	Otherlab	

ยังอยู่ระหว่างการร่วมวิจัยกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุชีวภาพ	

เพ่ือสร้างโดรนขึ้นจากวัสดุสังเคราะห์ซึ่งจากเห็ดและสามารถ

ย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาติ

	 งานวิจัยของ	 DARPA	 ที่มีมาก่อนหน้านี้	 หลายๆ	 งาน

ได้เป็นตัวเร่งให้เกิดความตื่นตัวในระดับอุตสาหกรรม	 เช่น	 ใน

ปี	2004	DARPA	เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ขับเคลื่อน

อตัโนมตั	ิซึง่ต่อมาได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีในรถยนต์ขบัเคลือ่น

อัตโนมัติที่ก�าลังพัฒนาและทดสอบกันโดยบริษัทช้ันน�าหลายๆ	

บริษัท	 เช่น	 Google,	 Tesla	 หรืองานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลย	ี

packet-switching	method	เมือ่หลายสบิปีก่อน	ทีต่่อมาได้กลาย

มาเป็นอินเทอร์เนตที่เราใช้กันในปัจจุบันนั่นเอง

หุ่นยนต์โดรนแบบใช้งำนครั้งเดียว
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นำโนไวร์ซุปเปอร์คำปำซิเตอร์สุดยอดแหล่งจ่ำยพลังงำน

	 ทุกวันนี้อุปกรณ์พกพาไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างต้อง

อาศัยแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไม่ว่าจะเป็น	 ลิเทียมไออน	 (Li-ion)	

หรือลิเทียมโพลิเมอร์	 (Li-Po)	 เป็นแหล่งพลังงาน	 เนื่องจาก

มีความหนาแน่นของพลังงาน	 (power	 density)	 สูง	 จึงช่วย

แบตเตอร่ีเก็บพลังงานได้มากและมีแพคเก็จขนาดเล็ก	 อย่างไร

ก็ตาม	 ข้อหนึ่งที่เป็นความไม่สะดวกของการใช้แบตเตอรี่น้ีก็คือ	

การชาร์จไฟที่กินเวลานับหลายชั่วโมง	 ยิ่งแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่

ก็ยิ่งต้องใช้เวลามากตามไปด้วย	แต่เมื่อไม่นานนี้	ทีมนักวิจัยจาก	

University	of	Central	Florida	ได้พบทางออกทีจ่ะช่วยแก้ปัญหา

ที่ว่านี้ด้วยการใช้	ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์	(Supercapacitor)	หรือ

บางครั้งเรียกในอีกชื่อว่า	อัลตราคาปาซิเตอร์	(Ultracapacitor)

	 แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุต่างเป็นอุปกรณ์เก็บกัก

พลังงานเหมือนๆ	 กัน	 แต่เนื่องจากทั้งคู่มีหลักการท�างานที่แตก

ต่างกัน	 แบตเตอรี่ใช้หลักการทางเคมี	 ส่วนตัวเก็บประจุใช้หลัก

การของไฟฟ้าสถิตย์	 ซึ่งช่วยให้ตัวเก็บประจุมีจุดเด่นที่เหนือกว่า

แบตเตอรี่อย่างชัดเจน	 คือ	 การชาร์จพลังงานจนเต็มได้ ในไม่ก่ี

วินาที,	 มีน�้าหนักเบา	 และไม่ต้องมีวัตถุมีพิษหรือมีอันตรายอยู่

ภายใน	 โดยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สามารถจะเก็บพลังงานไว้ได้

มากกว่าตัวเกบ็ประจธุรรมดาหลายร้อยเท่า	ในเมือ่ซปุเปอร์คาปา- 

ซิเตอร์มีข้อดีมากมายขนาดนี้	 ท�าไมมันจึงไม่ถูกน�ามาใช้แบบ

จริงจังไปเลยล่ะ?	 เหตุผลก็เพราะที่ความจุของพลังงานเท่ากัน	

จะต้องใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ที่ขนาดใหญ่มากจนลืมเรื่องการ

พกพาไปได้เลย

	 จนกระทั่งเม่ือไม่นานน้ี	 ทีมวิจัยจาก	 University	 of	

Central	Florida	ประสบความส�าเร็จในการสร้างซุปเปอร์คาปาซิ

เตอร์จากนาโนไวร	์(Nanowire)	ที่ประกอบขึ้นจากส่วนแกนกลาง	

(core)	ที่เรียกว่า	one-dimensional	core	ท�าจาก	Single-crys-

talline	tungsten	trioxide	หุม้ด้วยเปลอืก	Two-dimensional	ท�า

จาก	Tungsten	disulfide	โดยมีช่องว่าง	(gap)	ที่กว้างในระดับ

ที่น้อยกว่านาโนเมตร	 เทคโนโลยีนาโนไวร์ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์	

(Nanowire	supercapicitor)	ทีว่่านีส้ามารถแก้ปัญหาเรือ่งขนาด

ลงได้อย่างสบายๆ

	 วัสดุนาโน	 (Nanomaterial)	 คือ	 วัสดุที่มีขนาดในระดับ

นาโน	 (Nanoscale)	 โดยมีมิติด้านกว้างหรือยาวอย่างน้อยด้าน

ใดด้านหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า	 100	 นาโนเมตร	 (หนึ่งในล้านของ

มิลลิเมตร	หรือเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม	 100,000	

เท่า)	 เราสามารถวางนาโนไวร์นับล้านล้านช้ินวางลงในแพคเกจ

ที่เท่ากันกับแบตเตอรี่ในสมาร์ตโฟน

	 นาโนไวร์ที่ถูกน�ามารวมกันก็จะท�าให้ได้ซุปเปอร์คาปา- 

ซเิตอร์ทีส่ามารถแทนแบตเตอรีแ่บบเดิม	สามารถชาร์จไฟจนเต็ม

ได้ ในไม่กี่วินาที	 การชาร์จแต่ละครั้งสามารถใช้งานได้นานเป็น

สัปดาห	์นอกจากนั้นยังสามารถดิสชาร์จได้รวดเร็วกว่าแบตเตอรี่

มาก	หากน�าไปใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าก็จะสามารถจ่ายกระแสได้

อย่างรวดเร็วตามความต้องการของมอเตอร์ไฟฟ้า	 และช่วยให้

รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราเร่งสูงตามไปด้วย	

	 ข้อดีอีกอย่างของนาโนไวร์ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์	 ก็คือ	

ความทนทาน	โดยทั่วไป	แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจะมีอายุการใช้

งานเฉลี่ยอยู่ที่	1,000	-	1,500	รอบการชาร์จ	(charge	cycles)	

(เช่น	การชาร์จสมาร์ตโฟนของคุณ	2	คร้ัง	หลงัจากระดับพลงังาน

เหลือ	 50%	 นับเป็น	 1	 รอบการชาร์จ)	 ในขณะที่	 ผลจากการ

ทดสอบนาโนไวร์ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ยังคงเก็บพลังงานได้ดีแม้

จะถูกใช้งานไปแล้ว	 30,000	 รอบการชาร์จ	 มากกว่าแบตเตอรี่

ลิเทียมที่ใช้กันอยู่ถึง	20	เท่า

	 นอกจากนั้น	 นาโนไวร์ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ยังมียืดหยุ่น

มากกว่าและสามารถสร้างเป็นรปูร่างต่างๆ	ได้ง่าย	ช่วยให้การน�า

มาใช้ ในอุปกรณ์สวมใส	่ท�าได้ง่ายอีกด้วย	อย่างไรก็ตาม	สถานะ

ปัจจบุนัของนาโนไวร์ซปุเปอร์คาปาซเิตอร์	ยงัอยู่ในขัน้ทดสอบเพือ่

พสิจูน์ในด้านต่างๆ	และยงัคงต้องใช้เวลาอกีสกัพกักว่าจะสามารถ

ผลิตออกมาเพื่อใช้ ในเชิงพาณิชย์
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เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ำกับอนำคตที่ต้องกำรตัวเร่ง

 ปัจจุบันเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจ

และเชื่อกันว่าจะเปล่ียนอุตสาหกรรมยานยนต์ไปแบบพลิกโฉม	

หากแต่สิง่ทีจ่�าเป็นต้องเกดิขึน้ก่อนอาจจะเป็นนโยบายทีเ่ข้มแขง็

โดยการน�าของหน่วยงานภาครฐั	รายงานจาก	Bloomberg	New	

Energy	Finance	and	McKinsey	&	Company	สอดคล้องกัน

กับประเด็นนี	้มีการประเมินว่า	ในป	ี2030	เป็นไปได้ว่า	2	ใน	3	

ของรถยนต์ในเมอืงหลวงขนาดใหญ่ทีร่�า่รวย	จะเป็นรถยนต์ทีข่บั

เคลื่อนด้วยไฟฟ้า

	 ส�าหรับผู้เข้าชมงาน	Paris	Motor	Show	ในปีที่ผ่านมา	

คงไม่รู้สึกแปลกใจกับประมาณการท่ีว่ามาน้ี	 จากการท่ีค่ายรถ

ต่างๆ	พากันเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าออกมาหลายสิบรุ่นพร้อมๆ	กัน	

โดยบางรุน่พร้อมจะวางตลาดได้แล้วในปีนี	้ในขณะทีส่่วนใหญ่จะ

พร้อมวางตลาดในป	ี2020

	 ความต้องการของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าน้ัน	 เกิดขึ้นอย่าง

ก้าวกระโดดโดย	Elon	Musk	และวิสัยทัศน์ของเขาในช่วงก่อน

เปิดตัว	Tesla	Model	3	บวกกับแนวโน้มราคาแบตเตอรี่ลิเทียม

ไอออนที่ลดลง	โดยมีราคาลดลงถึง	65%	นับจากป	ี2010	และ

มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งภายใน	10	ปีข้างหน้า	ท�าให้

ตอนนี้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้

	 อย่างไรกต็าม	ถ้ามองเฉพาะแต่ด้านบวก	เป็นไปได้ว่าการ

ขับเคลื่อนโดยพึ่งเพียงความต้องการของผู้บริโภค	 จะใช้เวลา

มากกว่าการขับเคล่ือนผ่านทางกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	

อย่างน้อย	5	-	7	ปี	เป็นขึ้นไป

	 สหภาพยุโรปก�าลังจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการ

เปลี่ยนแปลงที่ว่านี้	นสพ.	The	Guardian	ได้รายงานว่า	ร่างกฏ

ระเบียบของสหภาพยุโรปหรือ	 EU	 Directive	 ที่คาดว่าจะการ

ประกาศใช้ ในปี	 2019	 จะก�าหนดให้ทุกบ้านที่สร้างขึ้นใหม่หรือ

ตกแต่งขึ้นใหม่	ต้องมีจุดชาร์จไฟส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า	นอกจาก

นั้น	 ยังมีกฎระเบียบอื่นๆ	ที่คาดว่าจะประกาศตามมา	 เช่น	การ

ก�าหนดให้อย่างน้อยที่สุดร้อยละ	 10	 ของพื้นที่จอดรถในอาคาร

สร้างใหม่	กจ็ะต้องมจีดุชาร์จไฟส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้าเตรยีมไว้ให้

ด้วย	เป็นต้น

	 ในเดอืนตลุาคมของปีทีผ่่านมา	สภาแห่งชาตขิองเยอรมน	ี

สภาผูแ้ทนรฐัเยอรมนั	มมีตทิีจ่ะยกเลกิเครือ่งยนต์สนัดาปภายใน

ปี	2030	ทัว่สหภาพยโุรป	การโหวตไม่ได้มนี�า้หนกัมากนกั	เพราะ

มนัขึน้อยูก่บักลุม่ประเทศในสหภาพยโุรปทีจ่ะตดัสนิใจในประเดน็

ดังกล่าว	แต่ก็เป็นส่งข้อความโดยอ้อมถึงความตั้งใจของรัฐบาล

เยอรมนั	ซึง่ทีผ่่านมาการตดัสนิใจของเยอรมนัค่อนข้างมอีทิธพิล

ต่อการบญัญตักิฎหมายของสหภาพยโุรปอยูม่ากทเีดยีว	แน่นอน

ว่ากฎระเบียบดังกล่าวนี้จะน�าไปสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

รถยนต์ไฟฟ้า	อีกไม่นานเกินรอ
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SIMATIC IOT2020 Gateway สำรพัดประโยชน์

Dobot M1 หุ่นยนต์สำรพัดช่ำง

	 Siemens	 และ	 RS	 Component	 ร่วมกันเปิดตัว	

SIMATIC	IOT2020	ซึ่งเป็น	IoT	Gateway	แบบพร้อมใช้งาน

ส�าหรบัการพฒันาระบบ	IIoT	(Industrial	internet	of	things)	ซึง่

ผ่านการรบัรองของ	UL	และ	CE	certification	มตีวัเครือ่งทีแ่ขง็

แรงในระดบั	IP20	สามารถตดิตัง้เข้ากบัรางแบบ	DIN	มาตรฐาน

ได้เลยทันท	ีรวมทั้งฮาร์ดแวร์ภายประกอบขึ้นด้วยอุปกรณ์ระดับ	

industrial	grade	เพือ่ให้สามารถท�างานแบบ	24/7	ภายใต้สภาพ

แวดล้อมที่ยากล�าบากต่างๆ	เช่น	ในพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือน,	มี

ควนัและฝุน่ละออง,	การรบกวนทีม่ีจากคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า	และ

อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงๆ	ซึ่งเป็นเรื่องจะพบอยู่เสมอกับการ

ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

	 ฮาร์ดแวร์หลกัของ	IOT2020	ประกอบด้วยส่วนประมวล

ผลทีเ่ป็น	Intel	Quark	x1000	(Galileo)	มาพร้อมกบัหน่วยความ

จ�า	RAM	ขนาด	512MB	ท�างานบนระบบปฎิบัติการ	Linux	โดย

นักพัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ	

เช่น	Java,	C++,	Python	โดยสามารถจะใช	้IDE	(Integrated	

Development	 Environment)	 เช่น	 Eclipse	 รวมทั้งสามารถ

ใช้	 Arduino	 Sketch	 ในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้งานบน	

IOT2020	 ได้ด้วยวิธีการอย่างง่ายๆ	 โดยมีพอร์ตส่ือสารชนิด

มาตรฐาน	สามารถจะใช้งานร่วมกับโปรโตคอลสือ่สารแบบต่างๆ	

ทีม่กัใช้กันใน	PLC,	เซนเซอร์และเครือ่งจกัรต่างๆ	เช่น	Modbus,	

Profinet,	 REST	 หรือ	 MQTT	 และยังมีพอร์ต	 mPCIe	 และ	

Arduino	shields	รองรบัการเชือ่มต่อเข้ากบัฮาร์ดแวร์เสรมิต่างๆ	

เพื่อใช้เพิ่มความสามารถใหม่ๆ	ได้อีกด้วย

	 Dobot	M1	หุน่ยนต์แบบแขนกลแบบทีเ่รามักเหน็กนัใน

ภาพยนตร์ไซไฟ,	โรงงานประกอบรถยนต	์ที่เชื่อว่าจะเป็นเครื่อง

มือในฝันของเหล่าบรรดาเมคเกอร์และชาวเนิร์ดทั้งหลาย	 จาก

ความสารพัดประโยชน์	ไม่ว่าจะเป็นการเครื่องมือส�าหรับการตัด

เจาะ,	การฉลุลวดลาย,	การหยิบจับ,	การพิมพ์,	การบัดกร	ี

	 ตัวหุ่นมีความสูง	 67	 เซนติเมตร	 มีรัศมีการเอ้ือม	 40	

เซนตเิมตร	มกีารเคลือ่นทีท่ีแ่มน่ย�าระดบั	0.02	มลิลเิมตร	รบัน�า้

หนกัขนาด	(payload)	1.5	กโิลกรมั	และมคีวามสารพดัประโยชน์

จากชิน้ส่วนทีเ่รยีกว่า	toolhead	อนัได้แก่	3D	printing	(หวัพมิพ์

สามมติ)ิ,	Laser	Engraver	(หวัยงิล�าแสงเลเซอร์),	Gripper	(หวั

จบัวตัถแุบบมอืคบี),	Suction	Cup	(หวัจบัวตัถแุบบสญุญากาศ),	

Soldering	Kit	(ชุดคิตหัวแร้งบัดกรี)	เป็นต้น	ที่ผู้ ใช้งานสามารถ

จะถอดเปลีย่นเองได้ง่ายๆ	รวมทัง้เครือ่งมอือืน่ๆ	เช่น	Visual	Kit	

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสามารถของการประมวลผลภาพ,	 3D	

Mouse	ส�าหรับควบคุมเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์	เป็นต้น

	 วิธีควบคุม	Dobot	สามารถท�าได้หลายวิธี	เช่น	Hand-

hold	 teaching	 mode	 เป็นการสอนหุ่นยนต์ด้วยการจับและ

ขยับที่ตัวหุ่นโดยการเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกเอาไว้ โดยอัตโนมัติ	

เพ่ือน�ามาเล่นซ�้าอีกตามที่ต้องการ	 และยังสามารถใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ควบคุมการท�างานของหุ่นยนต์แบบไร้สายผ่าน

ทาง	Bluetooth	หรือ	WiFi	โดยมีเครื่องมือช่วยที่เป็น	API	และ	

SDK	 ซึ่งรองรับภาษาคอมพิวเตอร์หลักๆ	 ที่ใช้งานกันโดยทั่วไป	

เช่น	C/C++,	Qt,	C#,	Objective-C,	Python,	Java	(Android),	

LabView,	Matlab	รวมทั้งภาษาแบบ	graphical	language	ที่

เรียกว่า	Blockify	ก็สามารถรองรับได้เช่นกัน

	 Dobot	 M1	 รุ ่นพื้นฐานมีราคาเริ่มต้นอยู ่ที่	 1,599	

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 โดยจะมาพร้อมกับชุด	 toolhead	 ที่เลือกได้	

2	 แบบ	 ส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆ	 ก็สามารถซื้อเพ่ิมเติมได้ตามที่

ต้องการ	 ส�าหรับคุณผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	 สามารถดู

ได้ที่เว็บไซต์	http://www.dobot.cc
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JeVois โมดูลกล้องพร้อมระบบประมวลผลภำพฉบับจ๋ิวแต่แจ๋ว

	 JeVois	เป็นโครงการโอเพนซอร์สของโมดลูกล้องขนาด

เลก็ส�าหรบัพฒันาระบบ	machine	vision	ทีถ่กูออกแบบมาเอาใจ

เหล่าเมคเกอร์	โดยแพลตฟอร์มนีป้ระกอบด้วยเซนเซอร์จบัภาพ,	

ซีพียูแบบ	Quad-core	พร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อแบบ	USB,	se-

rial	port	ในแพ็คเกจขนาดเล็กจิ๋ว	เพียงแค่เสียบ	microSD	ที่

โหลดไว้ด้วย	open-source	machine	vision	algorithm	(รวม

ทั้ง	OpenCV	3.2	และอื่นๆ)	แล้วต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์,	

Raspberry	pi	หรือ	Arduino	ก็พร้อมท�างานต่อได้เลย

	 ฮาร์ดแวร์หลักๆ	 ของ	 JeVois	 ประกอบด้วยไมโคร

โปรเซสเซอร์ตระกลู	ARM-V7	ท�างานที	่1.34GHz,	ส่วนประมวล

ผลภาพ	(GPU)	แบบ	Dual-core	MALI-400	และหน่วยความ

จ�า	RAM	ชนดิ	DDR3-1600	ขนาด	256MB	ใช้เซนเซอร์รบัภาพ	

1.3MP	 สามารถจับภาพด้วยความเร็วสูงสุด	 120fps	 ที่ความ

ละเอียด	QCIF	(176x144p)	

	 JeVois	สามารถจะท�างานได้แบบ

สแตนด์อโลน	ภาพวดิโีอที่ได้จากเซนเซอร์

จบัภาพจะถกูประมวลผลโดยส่วนประมวล

ผลภายในโมดูล	 แบบเรียลไทม์	 ผลลัพธ์

สามารถจะถูกส่งออกมาทาง	 USB	 เพ่ือ

ไปแสดงผลยังคอมพิวเตอร์ก็ได้	 หรือส่ง

เฉพาะข้อมูลหรือค�าส่ังผ่านทาง	 serial	

port	ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์	 เพื่อตั้ง

ค่าการท�างานต่างๆ	ก็ได้เช่นกัน

	 ผู้ ใช้งานหรอือาจเป็นบอร์ดไมโคร

คอนโทรลเลอร์สามารถจะสื่อสารกับ	

JeVois	 สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ,	

หรืออ่านค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพซึ่ง

จะถกูส่งออกมาในรปูข้อความแจ้งสถานะ	

(text-based)	จากทาง	serial	port	

	 JeVois	 สามารถท�างานได้	 3	

โหมด	คือ	Demo/development	mode	

ที่จะส่งข้อมูลภาพออกมาทางพอร์ต	USB	

พร้อมกับค่าผลลัพธ์ต่างๆ	 จะถูกส่งออก

มาทาง	 serial	 port,	 Text-only	 mode	

ส่งข้อมูลในรูปข้อความออกมาทาง	 se-

rial	 port	 เพียงอย่างเดียว	 และ	 Pre-

processing	 mode	 ที่จะส่งข้อมูลวิดีโอ

ออกมาเพื่อส่งต่อไปประมวลผลต่อยัง

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานที่ต้องการพลัง

ประมวลผลมากๆ

	 JeVois	ได้เปิดการระดมทนุผ่าน	Kickstarter	และได้รบั

การสนับสนุนเกินเป้าที่ตั้งไว้	 โดยผู้ร่วมสนับสนุนโครงการจะได้

รับ	JeVois	ก่อนใครในเดือนกุมภาพันธ์	-	มีนาคม	2017	ส�าหรับ

คณุผูอ่้านทีต้่องการข้อมลูเพิม่เตมิ	สามารถดไูด้ทีเ่วบ็ไซต์	http://

jevois.org	
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Bosch เปิดตัวระบบเซนเซอร์ส�ำหรับภำคธุรกิจ

	 การน�าเซนเซอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ	 เป็น 

เทรนด์ที่ได้รบัความสนใจและเริม่มกีารประยกุต์ใช้กบังานในชวีติ

ประจ�าวนัมากขึน้เรือ่ยๆ	ไม่ว่าจะเป็นระบบรองรบัการเชือ่มต่อกนั

ระหว่างอปุกรณ์เคลือ่นทีต่่างๆ	(connected	mobility),	Industry	

4.0	และในระบบลอจิสติกส์	ล่าสุด	Bosch	ได้น�าเทคโนโลยีที่ว่า

นี้มาเปิดตัวในงาน	CES2017	ที่ผ่านมา

	 Retro	 eCall	 plug	 เป็นเทคโนโลยี	 smart	 device	

ที่ใช้เซนเซอร์จับความเร่ง	 (acceleration	 sensors)	 และ 

อัลกอริทึมของซอฟต์แวร์ ในการตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุใน

รถยนต์	 เมื่อตรวจพบเหตุการณ์	 อุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปยัง	 

Backend	 IT	 system	 (ผ่านทาง	 Bluetooth	 และแอพฯ	 บน 

สมาร์ตโฟน)	 เพ่ือท�าการขอความช่วย

เหลือในทันที	 โดยระบบนี้สามารถน�าไป

ผนวกเข้ากับบริการของบริษัทประกันภัย

และบริการที่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	

เช่น	ศูนย์บริการรถยนต์,	บริการสอบถาม

เส้นทาง	เป็นต้น

	 ผลิตภัณฑ์ต่อมา	คือ	Transport	

Data	Logger	(TDL)	เป็นระบบที่ช่วยให้

เกิดความโปร่งใสในซัพพลายเชน	 (sup-

ply	chain)	โดย	TDL	เป็นอปุกรณ์ทีถ่กูตดิ

เข้ากบัสนิค้าทีม่คีวามอ่อนไหวหรอืสนิค้าที่

มีราคาแพง	 เพื่อใช้มอนิเตอร์และบันทึก

ค่าทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 เช่น	 อุณหภูมิ,	

ความชื้น,	 การกระแทก	 TDL	 จะช่วยให้

กระบวนการขนส่งเกิดความโปร่งใสและ

สามารถติดตามได้	 โดยค่าการวัดต่างๆ	

จะถกูบนัทกึในรปูแบบทีเ่ข้าใจได้ง่าย	และ

ตรวจสอบได้ผ่านทางแอพฯ	 บนสมาร์ต

โฟน

	 ผลิตภัณฑ์ท้ายสุด	 คือ	 Cross	

Domain	Development	Kit	หรือ	XDK	

เป็นเครื่องมือส�าหรับพัฒนาเครื่องต้น

แบบอย่างรวดเร็ว	 (rapid	 prototyping	

tool)	 ประกอบด้วยไลบรารีในการเช่ือม

ต่อกับเซนเซอร์ชนิดต่างๆ	 และ	 API	 ใน

การสือ่สารข้อมลู	ส�าหรบันกัพฒันาในการ

ออกแบบระบบ	 IoT	 ซึ่งจะช่วยย่นระยะ

เวลาในการออกแบบ	 เพ่ือให้สามารถน�า

ไปใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว

	 นอกจากนั้น	 Bosch	 ยังได้น�า

ฮาร์ดแวร์ชุดพัฒนา	3	รุ่น	ส�าหรับใช้ร่วมกันกับ	XDK	คือ	Lo-

RaWAN	 ใช้ ในการสร้างระบบเครือข่ายระยะไกลในรัศมี	 40	

กิโลเมตร,	 Infrared	 sensor	 ส�าหรับตรวจจับความร้อนการ

เคลือ่นไหว	และใช้วดัระดับความร้อน	และท้ายสดุ	temperature	

sensor	เป็นเซนเซอร์ส�าหรับวัดระดับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
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IR1161L และ IR11688S คอนโทรลเลอร์ส�ำหรับ 

SMPS ตำมข้อก�ำหนดใหม่

LinkCharge 20 Series evaluation platform จำก 

Semtech

	 IR1161L	และ	IR11688S	ไอซคีอนโทรลเลอร์	second-

ary	 synchronous	 rectification	 (SSR)	 ส�าหรับการออกแบบ

สวิตช์ชิงเพาเวอร์ซัพพลายหรือ	SMPS	จาก	 Infineon	 Tech-

nologies	ไอซีทั้ง	2	รุ่น	ผ่านข้อก�าหนดใหม่ของมาตรฐาน	U.S.	

DoE	(Department	of	Energy)	และ	European	CoC	(Code	

of	Conduct)	ของปี	2016	ทีก่�าหนดเพิม่เตมิให้เพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้พลังงานของแหล่งจ่ายไฟภายนอก	(external	power	sup-

ply)	ขึ้นอีก	1	-	3%	จากข้อก�าหนดฉบับก่อน	โดยประเมินกันว่า	

หากแหล่งจ่ายไฟหรืออะแดปเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

กันสามารถประหยัดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีก	 2%	 จะสามารถ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง	525	GWh	ต่อปี	ซึ่งนั่นมากพอ

ให้นิวยอร์คทั้งเมืองใช้งานได้ถึง	40	วันเลยทีเดียว

	 เมือ่น�าไอซ	ีSSR	ตระกลูนีม้าใช้งานร่วมกบั	OptiMOS™ 
and	StrongIRFET™ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี	MOSFET	ที่	Infineon	
พัฒนาขึ้น	จะช่วยให้การออกแบบ	SMPS	ประสิทธิภาพสูงตาม

ข้อก�าหนดดังกล่าวท�าได้ไม่ยาก	 โดย	 IR1161L	 ถูกออกแบบ

มาส�าหรับ	 SMPS	 แบบ	 flyback	 ซึ่งใช้มากในเครื่องชาร์จไฟ	

(charger)	และอะแดปเตอร์	ส่วน	IR11688S	ออกแบบมาส�าหรบั	

LLC	SMPS	ซึง่มากใช้ในโทรทศัน์,	คอมพวิเตอร์เดสก์ทอป	และ

เซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก

	 IR1161L	และ	IR11688S	รองรับการต่อเข้ากับแรงดัน	

200	โวลต	์โดยตรง	ท�าให้สามารถลดส่วนของวงจรแบ่งแรงดัน	

(voltage	 divider)	 และยังมีระดับการกินกระแสในสภาวะปกติ	

(quiescent	 current)	 ต�่า	 ตามข้อก�าหนดใหม่อีกด้วย	 ส�าหรับ

คณุผูอ่้านทีต้่องการข้อมลูเพิม่เตมิ	สามารถดไูด้ทีเ่วบ็ไซต์	www.

infineon.com/sric

	 Semtech	 เปิดตัว	 LinkCharge	 20	 Series	 evalua-

tion	platform	ชุดพัฒนาระบบชาร์จไฟแบบไร้สายก�าลังสูง	อัน

ประกอบด้วยโมดูลรุ่น	TSDMTX-19V2-EVM	และ	TSDMRX-

19V/20W-EVM	 ซึ่งเป็นชุดส่งและชุดรับพลังงานแบบไร้สาย

ส�าหรบัใช้งานในระดบัอตุสาหกรรม	โดยมกี�าลงัขบัเอาต์พตุขนาด	

20	วตัต์	และใช้โปรโตคอลในการสือ่สารกนัระหว่างชดุส่งและชดุ

รับพลังงาน

	 ผู้ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องมืออุตสาหกรรมสามารถใช้	

LinkCharge	 20	 Series	 เป็นเครื่องมือส�าหรับการออกแบบ

และทดสอบระบบชาร์จไฟแบบไร้สายในอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ	

เช่น	เครื่องมือช่าง,	เครื่องใช้ ในบ้าน,	อุปกรณ์การแพทย์,	ระบบ

อัตโนมัติต่างๆ	 เป็นต้น	 สามารถจะให้ค่าประสิทธิภาพซึ่งเรียก

ว่า	DC-DC	efficiency	อยู่ที่ระดับ	 85%	มีส่วนของเฟิร์มแวร์

ที่สามารถอัพเกรดได้	 เพ่ือให้สามารถเข้าได้กับข้อก�าหนดใน

มาตรฐานอุตสาหกรรม

	 LinkCharge	 wireless	 charging	 platform	 ของ	

Semtech	 ได้เตรียมโซลูชันส�าหรับระบบชาร์จพลังงานแบบไร้

สายไว้พร้อมส�าหรับการใช้งานที่หลากหลาย	 สามารถเข้ากันได้

กับมาตรฐานหลักๆ	 ในอุตสาหกรรม	 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์

จะสามารถใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ที่รองรับมาตรฐานเหมือนกัน	

แม้ว่าเทคโนโลยีจะยังคงมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

ต่อเนื่องก็ตาม	

	 ส�าหรบัคณุผูอ่้านทีต้่องการข้อมลูเพิม่เตมิ	สามารถดไูด้ที่

เวบ็ไซต์	http://semtech.com/power-management/wireless-

charging-ics

EX
AM
PL
E

http://semtech.com/power-management/wireless


34 เซมิฯ 438 กุมภาพันธ์ 2560

และท�างานได้โดยไม่ต้องใช้งาน	MCU	ภายนอกอีก	โดยเครื่อง

มือส�าหรับการพัฒนา	 และตัวอย่างซอฟต์แวร์ซึ่งทางผู้ผลิตคือ	

Slicon	Labs	ได้เตรยีมไว้กจ็ะช่วยนกัพฒันาผลติภณัฑ์ให้ท�างาน

ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วย

	 Blue	 Gecko	 SoCs	 มีทั้งเป็นรูปแบบ	Wafer-level	

chip-scale	package	(WLCSP)	ซึ่งมีขนาดเพียง	3.3	x	3.14	

x	0.52	มม.	 ให้สามารถเลือกใช้งาน	โดยทั้งรุ่น	module	และ	

WLCSP	 SoC	 สามารถจะใช้งานได้กับซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ค	

(software	 framework)	 ที่	 Silicon	 Labs	 พัฒนาขึ้นส�าหรับ	

BGM11x	 modules	 และ	 EFR32BG	 SoCs	 ที่เป็นโมดูลรุ่น

ก่อนหน้าด้วย	นักพัฒนาสามารถใช	้SDK	พัฒนาแอพพลิเคชัน

ผ่านภาษา	ANSI	C	หรืออาจใช้	BGScript	ก็ได้ตามความถนัด	

Bluetooth	SDK	สามารถรองรับฟีเจอร์ต่างๆ	ของ	Bluetooth	

4.2	เช่น	LE	Secure	Connections	เพือ่รกัษาความปลอดภยัให้

ข้อมูล,	LE	Packet	Extensions	ช่วยในการสื่อสารข้อมูลอย่าง

รวดเร็ว,	และ	LE	dual-topology	เพื่อให้ท�างานทั้งโหมด	cen-

tral	และ	peripheral	ได้พร้อมๆ	กัน	ส�าหรับคุณผู้อ่านที่ต้องการ

ข้อมลูเพิม่เตมิ	สามารถดไูด้ทีเ่วบ็ไซต์	http://www.silabs.com/

products/wireless/bluetooth/Pages/bluegecko-bluetooth-

sip-module-intro.aspx

BGM12x module โมดูล Bluetooth LE ส�ำเร็จรูป

พร้อมใช้งำน

	 Silicon	 Labs	 เปิดตัว	 BGM12x	 Blue	 Gecko	 SiP	

module	โมดูลสื่อสาร	Bluetooth	LE	แบบ	SiP	หรือ	system-

in-package	 แบบท่ีรวมเอาสายอากาศแบบชิพมาส�าเร็จในตัว	

โมดลูรุน่นีม้ตีวัถงัขนาด	6.5	x	6.5	มม.	ซึง่ช่วยให้นกัออกแบบใน

การพัฒนาอุปกรณ์	IoT	ได้ง่ายขึ้น	จากการใช้พื้นที่บนแผ่นวงจร

พิมพ์ที่น้อยลงจากขนาดของโมดูลบวกพื้นที่เว้นว่างส�าหรับสาย

อากาศอีกเพียง	51mm² สามารถถูกน�าไปใช้งานได้กับอุปกรณ์
สวมใส่ส�าหรบัการเล่นกฬีา	สมาร์ทวอตช์	อปุกรณ์ด้านการแพทย์	

ระบบเซนเซอร์ไร้สาย	รวมทั้งการใช้งานแบบเฉพาะด้านอื่นๆ

	 โครงสร้างภายในของ	 BGM12x	 module	 ประกอบ

ด้วย	ส่วนประมวลผล	ARM	Cortex-M4,	Bluetooth	power	

amplifier,	สายอากาศ	(สามารถต่อสายอากาศภายนอกได้ด้วย)	

และส่วนการท�างานที่จ�าเป็นอื่นๆ	 รวมทั้งเคร่ืองมือส�าหรับการ

พัฒนาซอฟต์แวร์และ	Bluetooth	4.2	stack	ทั้งหมดนี้ช่วยให้

สามารถย่นระยะเวลาในการออกแบบวงจร	ภาค	RF,	การเลือก

ใช้งานโปรโตคอล,	การออกแบบสายอากาศ	และการออกแบบ

ซอฟต์แวร์ลง	 จึงช่วยให้นักพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟกัสกับการ

ประยกุต์ใช้งานหรอืแอพฯ	ได้อย่างเตม็ที	่และช่วยให้ต้นทนุของ

ผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมลดลงด้วย	

	 BGM12x	module	ได้รบัการทดสอบและผ่านกฎเกณฑ์

การบังคับใช้ย่านความถี่	 ซอร์สโค้ดสามารถถูกเขียนยังโมดูล
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TDK เปิดตัวเพียโซแอคทูเอเตอร์สร้ำงแรงตอบกลับรุ่นใหม่

	 TDK	ได้เปิดตัวเพียโซแอคทูเอเตอร์	(piezo	actuator)	

ที่สามารถใช้ส่งแรงตอบกลับ	(responsive	haptic	feedback)	

เพื่อใช้เป็นส่วน	 HMI	 (Human-Machine	 Interface)	 ส�าหรับ

อุปกรณ์ต่างๆ

	 เพียโซแอคทูเอเตอร์ที่ว่านี้มีโครงสร้างภายในแบบมัลติ

เลเยอร์	 (multilayer)	 สร้างขึ้นด้วยการน�าเอาวัสดุเพียโซอิเล็ก

ทริคเซรามิค	(piezoelectric	ceramic	material)	หรือ	เพียซโซ

เพลต	(piezo	plate)	มาวางซ้อนทับกนัเป็นชั้นหรือเลเยอร	์แล้ว

จึงค่อยใช้แผ่นฉาบ	 (cymbal)	 วงกลมซึ่งสร้างจากไททาเนียม	

ผนกึทีผ่วินอกสดุด้านบนและด้านล่าง	โครงสร้างแบบทีว่่านีช่้วย

ให้แอคทูเอเตอร์สามารถท�างานได้ ในช่วงตั้งแต่แรงดันไฟฟ้าค่า

ต�า่ๆ	ไปจนถงึแรงดนัระดบั	120	โวลต์ได้เลย	โดยสามารถใช้งาน

กับช่วงความถี่ระหว่าง	1Hz	และ	1kHz	

	 เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแรงดันไฟฟ้า	 เพียซโซเพลตจะเกิด

โก่งตัวขึ้นลงในแนวแกน	 z	 (แนวดิ่ง)	 โดยมีแผ่นฉาบท�าหน้าที่

เป็นคานซึ่งจะทวีคูณแรงที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่

มากขึ้นออกมานั่นเอง	 ผลที่ได้ก็คือแอคทูเอเตอร์ชนิดนี้สามารถ

จะสร้างแรงตอบกลับที่ให้แรงส่ันได้มากแบบเฉพาะจุด	 และมี

ตอบสนองที่รวดเร็วมากได้นั่นเอง	(ในขณะที่แอคทูเอเตอร์แบบ

ที่มีใช้กันก่อนหน้านี้	เช่น	มอเตอร์ข้อเหวี่ยง	(eccentric	rotary	

motors	หรือ	 ERM),	 มอเตอร์แบบแกนชัก	 (linear	 resonant	

actuators	หรือ	LRA)	จะให้แรงสั่นแบบโดยรวม	(global)	ทั่ว

ทัง้ตวัของอปุกรณ์)	นอกจากนัน้ด้วยความบางทีน้่อยกว่า	2.5	มม.	

ยงัช่วยการออกแบบตดิตัง้ในผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ต่างๆ	ท�าได้ง่าย

กว่ากันด้วย

	 เพยีโซแอคทเูอเตอร์รุน่ใหม่จาก	TDK	จะถกูผลติออกมา

ใน	2	รุ่น	ได้แก่	รุ่น	5N	type	และ	20N	type	สามารถสร้างแรง

สั่นขนาด	5	นิวตัน	และ	20	นิวตัน	ตามล�าดับ	โดยมีขนาด	12.7	

x	12.7	x	1.6	มม.	และ	26	x	26	x	2.4	มม.	ตามล�าดับ	จากการ

ทดสอบภายใต้โหลดขนาด	0.1	กิโลกรัม	ของรุ่น	5N	type	ผลที่

ได้คอื	สามารถสร้างแรงสัน่ขนาด	5g	ได้ภายใน	2	มลิลวินิาที	ใน

ขณะที่รุ่น	20N	type	สามารถสร้างแรงสั่นขนาด	15g	ได้ภายใน	

1	มิลลิวินาที

	 TDK	 ตั้งเป้าหมายให้เพียโซแอคทูเอเตอร์ถูกการน�า

ไปใช้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์,	 สมาร์ตโฟน,	 แท็บเล็ต,	 เกม

คอนโทรลเลอร์,	 อุปกรณ์สวมใส่,	 เครื่องใช้ ในบ้าน	 เครื่องฝาก

ถอนเงินสด	 และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ	 รวมทั้งอุปกรณ์การ

แพทย์	และ	เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
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	 เทรนด์ไมโคร	 อินคอร์ปอเรทเต็ด	 ผู้น�าด้านโซลูชั่น

การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก	 เปิดเผยรายงาน

คาดการณ์ประจ�าปีเกีย่วกบัสถานการณ์เกีย่วกบัการรกัษาความ

ปลอดภัยในชื่อ	“The	Next	Tier	–	8	Security	Predictions	

for	2017”	ซึ่งคาดการณ์ว่าปี	2560	จะเกิดการโจมตีเพิ่มขึ้น

เป็นวงกว้างและเจาะลึกมากขึ้น	 โดยนักโจมตีที่มุ่งร้ายจะใช้

กลยุทธ์ที่แตกต่างหลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง

Trend Micro  คาดการณ์ ปี 2560 จะเป็นปี

ทีภ่ยัคกุคามน่ากลวัและรนุแรงมากข้ึน พร้อม

เทคโนโลยแีละเทคนคิด้านการโจมตทีีก้่าวล�า้

มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า !

 21-22	 มค.60	 ที่ผ่านมาวารสารเซมิคอนดักเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับแผนก	 ikids	 และ	 Maker	 ในเครือของ

บริษัท	 ซีเอ็ดยูเคชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้มีโอกาสน�าโครงงาน

บางส่วนไปแสดงในงาน	Bangkok	Mini	Maker	Faire	ปี	2	ให้

ผูช้มงานได้พบปะ	พดูคยุ	และเหน็ชิน้งานต้นแบบจรงิ	รวมทัง้ได้

เปิดเวร์ิคช็อบส�าหรบัให้น้องๆ	หนูๆ	ทีส่นใจสร้างรถพลงังานแสง

อาทิตย์	สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างมาก

วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ออกบูธ

งาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2ฟอร์ตเิน็ตเปิดตวัโอเอสรุน่ใหม่พร้อมยกระดบั

ซีเคียวริตี้แฟบริค

	 อรพินท์	 จันทร์พร้ิม	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายผลิต	

บริษัทซีเกท	 เทคโนโลย	ี (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 โรงงานโคราช	

(ที	่3	จากซ้าย)	พร้อมผู้บรหิารและพนกังานท�าความดถีวายเป็น

พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา	ภมูพิลอดลุย

เดช	รัชกาลที่	9	โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน	มอบของขวัญ

แก่ผู้ป่วยติดเตียงและมอบของใช้จ�าเป็น	เช่น	ข้าวสาร	อาหาร

ส�าเร็จรูป	สบู่	ยาสีฟัน	แชมพู	ผ้าเช็ดตัวและยาสามัญประจ�า

บ้าน	 แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจ�านวน	 89	 ราย	 เน่ืองใน

โอกาสวันขึ้นปีใหม่	2560	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลสูงเนิน	

จ.นครราชสีมา

ซีเกทโคราชร่วมใจท�าความดี เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศล แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินท

รมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

	 เคน	 ซี	 ผู้ก่อตั้งและ	 ประธานบอร์ดและซีอีโอแห่ง 

ฟอร์ตเินต็	ผูน้�าในโซลชูัน่ทรงประสทิธภิาพด้านความปลอดภยั

ไซเบอร์ระดับโลก	ได้แถลงวิสัยทัศน์ขององค์กรในงานประชุม

ประจ�าปี	 FORTINET	

ACCELERATE	 2017	

C O N F E R E N C E	

ที่	 LAS	 VEGAS	 ว่า

โอเอสรุ่นใหม่นี้จะเพิ่ม

ศักยภาพในการมอง

เห็นภัยและจัดการกับ

ภัยแบบออโตเมชั่นให้

เร็วมากยิ่งข้ึน	 ส�าหรับ

เครือข่ายในอนาคตท่ี

อิงกับความต ้องการ

ของผู้ ใช้งาน
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Automotive Solutions 

การทดสอบด้านเทคโนโลยี

ยานยนต์ในยุคปัจจุบัน

Automotive Solutions 

	 เทคโนโลยียานยนต์ส�าหรับอนาคต	เป็นสิ่งที่จะเข้าใกล้เรามากขึ้นทุกท	ีและ

การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องในด้านน้ีจะช่วยวิเคราะห์	

แก้ไขปัญหา	 หรือปรับปรุงระบบต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท�าให้เราก้าว

ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ก้

บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสตรูเม้นท์ จำ�กัด

	 	 าวของการเปลี่ยนแปลงในอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส ์

	 	 ยานยนต์เกิดขึ้นรวดเร็วมากขึ้น,	 ปลอดภัยมาก

ขึ้น,	 ประสิทธิภาพสูงขึ้นและเชื่อมต่อยานพาหนะอื่นๆได้มาก

ขึ้น	 เทคโนโลยีเช่น	การสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง,	การสื่อสาร- 

ไร้สาย,	 เรดาร์	 และแหล่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าจึงเข้ามาเป็นรากฐาน

ในระบบใหม่	 เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนมาตรฐานใหม	่ 

สร้างความท้าทายใหม่ๆ	 ส�าหรับการทดสอบและการตรวจสอบ

ต่างๆ	ส�าหรับยานยนต์ยุคใหม่
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   Power Electronics

	 การออกแบบอุปกรณ์แปลงผันก�าลังไฟฟ้าโดยไม่มี

สายดนิ	ท�าให้อปุกรณ์นัน้ต้องท�างานภายใต้สภาพแวดล้อมทีย่าก

ล�าบากและ	EMI	ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จ�ากัด	 รวมถึงประสิทธิภาพที่

ต้องเพิ่มมากขึ้นในราคาที่ถกูลง	การออกแบบระบบไฟฟ้าจึงเป็น

เรื่องที่ยากในกลุ่มยานยนต์	สิ่งที่เราสามารถช่วยได้คือ

	 -	การทดสอบประสิทธิภาพก�าลังไฟฟ้าด้วย	 Power	

Analyzer

	 เครื่องวิเคราะห์ก�าลังไฟฟ้า	 (Power	 Analyzer)	 เป็น

อุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง,	 จ�านวนช่องสัญญาณหลายช่อง

และรองรับการวัดค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงประสิทธิภาพทาง

ไฟฟ้า	โดย	Power	Analyzer	จากบริษัท	Tektronix	สามารถวัด

ก�าลังไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมด้วย	current	shunt	2	ตัวรองรับ

ก�าลังไฟฟ้าตั้งแต่ระดับไมโครวัตต์จนถึงกิโลวัตต์,	 วิเคราะห์ฮาร์

มอนกิส์ได้สงูสดุ	100	ฮาร์มอนกิส์และสามารถวเิคราะห์มอเตอร์

ด้วยช่องรับสัญญาณทอร์คและความเร็วจากมอเตอร์ได้อีกด้วย	

PA3000	 ทุกรุ่นรองรับการเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เฟสที่หลาก

หลาย,	มีซอฟแวร์วิเคราะห์ส�าหรับ	PC	และการเก็บข้อมูลผ่าน	

USB	flashdrive

	 -	การวิเคราะห์แหล่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าด้วย	 Oscillo-

scope	ที่ติดตั้งซอฟแวร์ทางด้าน	Power	Electronics

	 ซอฟแวร์ท่ีช่วยในการวัดและวิเคราะห์ก�าลังไฟฟ้าใน

อุปกรณ์	 switching	 และวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางด้าน	 mag-

netic	ด้วยการจับสัญญาณเพียงครั้งเดียว	นอกจากนี้ยังรองรับ

การวัดเช่น	 Inrush	 current,	 Capacitance	 และ	 Reactive	

power	ที่ช่วยในการวิเคราะห์อินพุทและเอาท์พุทของแหล่งจ่าย

ก�าลงัไฟฟ้า	ท�าให้ผูอ้อกแบบใช้เวลาน้อยลงในการวเิคราะห์ข้อมลู

	 -	การเลือกและวิเคราะห์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

ก�าลังสูงด้วย	Source	Measure	Unit	(SMU)

	 Keithley	 รุ่น	 2657A	 High	 Power/High	 Voltage	

System	SourceMeter	เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการทดสอบอปุกรณ์ 

เซมิคอนดักเตอร์ก�าลังสูง	รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด	3000V	ที่	

20	mA	หรอื	1500V	ที	่120	mA	ทัง้การเป็นแหล่งจ่ายและวดัค่าที่

ได้จากการทดสอบ	โดยมีความละเอียดของกระแสไฟฟ้าที่	1fA	

  	Serial	Data	Communications	and	

			Control	Systems

 การเพิม่ขึน้อย่างมากของปรมิาณข้อมลูในยานพาหนะมี

ผลกระทบอย่างมากต่อแบนด์วิดธ์ที่ต้องการในการสื่อสารข้อมูล

โดยมาตรฐานใหม่จะเข้ามาจัดการกับอัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้น	

แต่จะท�าอย่างไรที่จะจัดการกับมาตรฐานใหม่ทั้งหมดได้	สิ่งที่เรา

สามารถช่วยได้คือ

 -	การถอดรหัสโปรโตคอลและการแก ้ป ัญหา

เทคโนโลยบีสัความเรว็สงูและความเรว็ปานกลางซึง่ประกอบ

ด้วย	Ethernet,	USB,	PCI-e,	CAN	FD,	CAN,	LIN,	Flexray	

และอื่นๆ	อีกมากมาย

	 ออสซิลโลสโคปจาก	Tektronix	มีความสามารถในการ

วิเคราะห์	 ตรวจสอบประสิทธิภาพของบัสข้อมูลในอุตสาหกรรม

ยานยนต์	เช่น	การทรกิเกอร์สญัญาณข้อมลูทีห่ลากหลายเงือ่นไข,	

การวเิคราะห์	Eye	diagram,	การแสดงผลข้อความจากฝ่ังส่งและ

ฝั่งรับพร้อมกันส�าหรับตรวจสอบความต่อเนื่องของข้อมูล,	 การ

วิเคราะห์โปรโตคอลที่หลากหลายด้วยเครื่องมือวัดเพียงเครื่อง

เดียวและความสามารถในการค้นหาสัญญาณแปลกปลอมได้

อย่างอิสระ	

	 -	การทดสอบตามมาตรฐานส�าหรับ	 Ethernet,	

Broad-R	Reach/100	Base-T1,	Most,	USB,	MIPI	และ

อื่นๆ

	 ในอุตสาหกรรมผู ้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้น�า

มาตรฐานเกี่ยวกับ	Serial	Bus	มาใช้เพื่อให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดและลูกค้า	โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือการ

ท�างานที่หลากหลาย	 บริษัท	 Tektronix	 เป็นบริษัทหนึ่งที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในหลายๆมาตรฐานภายในองค์กร	 เพื่อท�างานร่วมกันEX
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  	Sensors	and	Lighting

	 เซนเซอร์ระบบใหม่ๆก�าลังเข้ามาขยายข้อมูลที่มีอยู่ใน

ระบบควบคุมรถยนต์	 เปลี่ยนความต้องการพลังงานของหลอด

ไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ความน่าเช่ือถือของ	 LED	 ก�าลัง

ขับเคลื่อนความยืดหยุ่นในการออกแบบใหม่ๆ	 แต่ด้วยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น	สิ่งที่เราสามารถช่วยได้คือ

	 -	การจ�าลองสัญญาณเซนเซอร์

	 ในการทดสอบหน่วยควบคุมอิเล็กทรกนิกส์ยานยนต	์

(ECU)	 จ�าเป็นต้องมีการจ�าลองสัญญาณเซนเซอร์เพ่ือทดสอบ

การท�างานของเซนเซอร์ที่หลากหลาย	เช่น	ความดัน,	อุณหภูมิ,	

ความเร็ว,	 มุมของการหมุน,	 ระยะทาง,	 การจ�าลองเพลา,	 ล้อ,	

การล็อคและสัญญาณเซนเซอร์เครื่องยนต์อื่นๆ	 จ�าเป็นต้องมี

การสร้างขึ้นเพ่ือทดสอบการท�างานและเพ่ิมประสิทธิภาพของ

หน่วยควบคมุ	ในการก�าหนดค่าตา่งๆเครือ่งก�าเนดิสญัญาณต้อง

สามารถสร้างสัญญาณไปหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 สัญญาณ

อนาล็อกพื้นฐาน,	 สัญญาณอนาล็อกแบบก�าหนดรูปแบบได้เอง,	

สัญญาณข้อมูลดิจิตอล,	 สัญญาณมอดูเลต,	 สัญญาณที่มีความ

ผดิเพีย้นและสญัญาณรบกวน	เพือ่ให้เกดิสญัญาณรปูแบบต่างๆ

ที่สามารถพบได้จากสภาพแวดล้อมการใช้งานรถยนต์

	 -	การทดสอบและวิเคราะห์	LED	และ	ตวัขบั	LED

	 LED	ทางด้านยานยนต์	(light	emitting	diode)	กลาย

เป็นที่นิยมมากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยใช้

จ�านวน	 LED	 ที่มากขึ้นในการให้แสงสว่างเช่น	 ไฟเหนือศีรษะ,	

กับหลายๆบริษัทในกระบวนการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ	 เช่น	

การทดสอบ	SATA/SAS,	PCI	Express,	Ethernet,	USB	และ	

HDMI		เป็นต้น

	 -	การประเมินความสมบูรณ์ของสัญญาณและการ

แก้ปัญหาสัญญาณแปลกปลอม

	 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วต้องอาศัยการ

แก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของสัญญาณท่ีเกิดข้ึนจากอัตราการ	

Clock	 ท่ีรวดเร็วเช่น	 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารต่างๆ	 ใน

การแก้ไขปัญหาสัญญาณแปลกปลอมสามารถท�าได้ด้วยเครื่อง

มือวิเคราะห์ทางลอจิกส	์ (Logic	analyzer)	 ในการจับสัญญาณ

แคบๆบนบัสข้อมูล	 โดย	Logic	Analyzer	 จากบริษัท	 Tektro-

nix	 สามารถจับสัญญาณและแสดงผลสัญญาณแปลกปลอมที่

ละเอียดที่สุดได้ถึง	125	ps

	 -	การทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยระบบ	datalogging

	 หน่วยควบคมุในยานยนตเ์ป็นส่วนทีม่จี�านวนอนิพทุและ

เอาท์พทุมาก	ในการทดสอบจ�าเป็นต้องมกีารวัดค่าเหล่านี	้ดงันัน้

ระบบการทดสอบต้องมีความรวดเร็ว,	 เที่ยงตรง	 และสามารถ

บันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลานานๆได้	 ด้วยระบบสวิตช์เพื่อวัดค่า

และเก็บข้อมูลจากบริษัท	Keithley	โดยใช้	Digital	Multimeter	

รุน่	2700	หรอื	3706A	ท�าให้สามารถแสดงผลอณุหภมูขิองสภาพ

อากาศและองค์ประกอบของความร้อน	การทดสอบโมดลูควบคมุ

ส�าหรับเซนเซอร์,	การทดสอบ	multiple	sensors	(MEMs)	ใน	

ESPs	และระบบ	ABS	ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ไฟรถบรรทุกและ	ไฟภายในรถยนต์	และ

ทีก่ลายมาเป็นทีน่ยิมมากขึน้คอื	automo-

bile	flood	lighting,	headlight,	taillight,	

indicator	 light	 และไฟภายนอกอ่ืนๆ	

ส่ิงที่จ�าเป็นในการตรวจสอบ	 LED	 คือ	

Forward	 voltage,	 Reverse	 leakage	

current,	 Reverse	 breakdown,	 Light	

output	โดยเครือ่งมอืทีม่คีณุสมบตัใินการ

ก�าเนดิสญัญาณและวดัค่ากระแสไฟฟ้าได้

ทั้ง	2	ขั้วพร้อมกันคือ	Keithley	Source	
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การทดสอบด้านเทคโนโลยียานยนต์ ในยุคปัจจุบัน

Automotive Solutions

Measure	Unit	 (SMU)	ซึ่งช่วยให้การทดสอบ	LED	เป็นไปได้

อย่างสมบูรณ์

 -	การแก้ปัญหาการแทรกแซง

ของสัญญาณและ	EMI

	 ตามมาตรฐาน	 EMC	 และการ

ก�าจัด	 EMI	 ในระบบยานยนต์ต้องมีการ

ออกแบบลดลงและสามารถป้องกันวงจร

จากการเพ่ิมข้ึนของสัญญาณรบกวนใน

แหล่งจ่ายอันเนื่องมาจากสภาพการใช้

งานรถยนต์	 โดยสัญญาณรบกวนที่เพ่ิม

มากข้ึนมีผลมาจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่น�าเข้า

มาในรถยนต์	 สัญญาณรบกวนจากแหล่ง

ก�าเนดิสญัญาณภายในสามารถเกดิได้จาก

ระบบน�าทาง,	 ระบบควบคุมเครื่องยนต	์

และระบบการสือ่สารไร้สายภายในรถยนต์	

ส่วนแหล่งก�าเนิดสัญญาณรบกวนภายนอกอาจมาจาก	โทรศัพท์

มือถือ,	 แท็ปเล็ต,	 อุปกรณ์เล่นเกมส์ต่างๆและอุปกรณ์ตรวจจับ

สัญญาณเรดาร์

	 -	 ความท้าทายในการทดสอบ	 EMI/EMC	 ประกอบ

ด้วย

	 o	การด�าเนนิการทดสอบตามมาตรฐาน	EMC	ระดบัชาติ	

และระดับนานาชาติ

	 o	การระบุแหล่งก�าเนิดสัญญาณรบกวนซ่ึงส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของระบบ	 เช่น	RF	 interference,	Power	 tran-

sients,	 Electrostatic	 discharge	 และ	 การเปลี่ยนแปลงทาง

ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังและ

มอเตอร์

	 o	การจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มการจับสัญญาณที่

เกิดขึ้นชั่วคราวสามารถแสดงผลได้ด้วย	 Tektronix	 real-time	

spectrum	 Analyzer	 ที่แสดงผลด้วยเทคโนโลยี	 DPX	 ท�าให้

ทราบความบ่อยครั้งของการเกิดสัญญาณได้

 ส�ำหรบัเครือ่งมอืต่ำงๆ ทีน่�ำเสนอนีเ้ป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วย

ให้เรำสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ในหลำยๆ ด้ำนทั้งในเรื่องของกำร

ติดต่อข้อมูล สัญญำณรบกวนที่จะเกิดข้ึน กำรตรวจจับสัญญำณ

ต่ำงๆ และรวมถึงในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง ในรถยนต์ 

ทัง้นีเ้ทคโนโลยสี�ำหรบัรถยนต์เป็นเรือ่งหนึง่ทีก้่ำวไปอย่ำงรวดเรว็

มำกในปัจจุบัน.  

			RF	Electronics

	 สภาพแวดล้อมของยานยนต์เป็นสิ่งท่ีท้าทายต่อระบบ

วทิยใุนปัจจบุนัซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัระบบน�าทาง,	เรดาร์,	ระบบ

ที่ไม่ใช้กญุแจ,	ระบบสือ่ต่างๆในรถยนต์	และอืน่ๆอกีมากมาย	การ

สื่อสารไร้สายมีบทบาทมากขึ้นจากระบบโครงข่ายภายในรถยนต์

สู่ระบบระหว่างรถยนต์และรถยนต์ไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน	 การ

แก้ปัญหาสัญญาณแปลกปลอมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่ง

ส�าคัญ	สิ่งที่เราสามารถช่วยได้คือ
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