<รองรับ Windows>
MOLD MARSHALLING SYSTEM

ตรวจวัดความดันเรซิ นภายในแม่พิมพ์
Amplifier ตรวจวัดความดัน

คู่มือการใช้งาน
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งสําหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Futaba Corporation
กรุ ณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนีโดยละเอียดเพือการใช้งานทียาวนาน
ห้ามใช้งานด้วยวิธีการอืนทีไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี

ห้ามคัดลอกหรื อทําซําผลิตภัณฑ์นีบางส่ วนหรื อทังหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลิตภัณฑ์นีเป็ นผลงานของ Futaba Corporation และเป็ นลิขสิ ทธิของ Futaba Corporation
รายละเอียดในคู่มือการใช้งานอาจมีการเปลียนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
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ข้ อควรระวังด้านความปลอดภัย
■

(กรุณาอ่านอย่ างละเอียดก่อนใช้ งาน)

ก่ อนใช้ งาน
กรุ ณาอ่าน “ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย” และคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งาน
หลังจากอ่านแล้ว ควรจัดเก็บไว้เป็ นอย่างดีเพือให้สามารถนํามาใช้ได้ตลอดเวลา
ขณะใช้งาน ควรปฏิบตั ิตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยดังต่อไปนีทุกครัง
ทังนี การบาดเจ็บทีเกิดขึนจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อควรระวังเหล่านี Futaba Corporation จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันใดๆ ทังสิ น

■ ใน “ข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัย” มีการใช้ เครื องหมายเตือนดังต่ อไปนี เพือการใช้ งานอย่ างปลอดภัย

■

คําเตือน

ช่ องทีมีเครื องหมายนีแสดงว่ า “อาจทําให้ ได้ รับบาดเจ็บรุนแรงหรื อเสี ยชีวิตได้”

ข้ อควรระวัง

ช่ องทีมีเครื องหมายนีแสดงว่ า “อาจทําให้ เกิดการขัดข้ องหรื อชํารุดเสี ยหายได้”

ข้ อควรระวังทัวไป
● เมือเครื องเริ มทํางานหรื อขณะใช้งานเครื อง ควรตรวจสอบว่าฟังก์ชนและการทํ
ั
างานของผลิตภัณฑ์นีถูกต้องหรื อไม่
● หากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ชํารุ ดหรื อเกิดขัดข้อง ควรดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพือป้องกันความ
เสี ยหายต่างๆ ทีอาจเกิดขึน
● ทางบริ ษทั จะไม่สามารถรับประกันฟังก์ชนและการทํ
ั
างานได้หากใช้งานนอกเหนือจากทีระบุไว้ในข้อมูลจําเพาะ หรื อมีการ
ดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์
● กรณี ทีใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ร่ วมกับอุปกรณ์อืน อาจทําให้ฟังก์ชนและการทํ
ั
างานไม่เป็ นทีน่าพอใจ ทังนีขึนอยูก่ บั เงือนไข
การใช้งาน สภาพแวดล้อม ฯลฯ โปรดพิจารณาให้ดีก่อนใช้งาน

■

ข้ อควรระวัง

คําเตือน

ขณะติดตังหรื อต่อสายเคเบิล จะต้องดึงสายไฟออกจากเต้ารับก่อนทุกครัง เพราะอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดไฟดูดหรื อการทํางาน
ผิดพลาดได้

ามใช้สายเคเบิลทีขาดหรื อมีรอยทีปลอกหุม้ สาย
คําเตือน ห้หากไม่
ปฏิบตั ิตาม อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด อุปกรณ์ขดั ข้องเสี ยหาย หรื อเครื องทํางานผิดปกติ ได้
ควรใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC Adaptor ตามขอบเขตทีระบุไว้ในสเปค (100 ∼ 240V) การใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้านอกเหนือจาก

คําเตือน ขอบเขตดังกล่าว อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ อุปกรณ์ขดั ข้องเสียหาย หรื อเครื องทํางานผิดปกติได้
AC Adaptor ทีให้มา
คําเตือน ควรใช้
มิฉะนัน อาจเป็ นสาเหตุให้อุปกรณ์ขดั ข้องหรื อเสี ยหาย

ระวัง

ห้ามไม่ให้นาโดนเซ็
ํ
นเซอร์, Amplifier, กล่องถ่ายทอด และสายเคเบิลถ่ายทอด
มิฉะนัน อาจทําให้ไฟดูดหรื ออุปกรณ์เสี ยหายได้

บทนํา
“Mold Marshalling System ซี รีส์ MPS08” เป็ นระบบการตรวจวัดและเฝ้าระวังแรงดันเรซิ นภายในแม่พิมพ์ฉีดขึนรู ปด้วยเซ็นเซอร์
ตรวจวัดความดันแบบสเตรนเกจของ Futaba Corporation
สามารถเฝ้าระวังลักษณะคลืนความดัน บันทึกข้อมูล และตังค่าการเฝ้าระวัง Alarm บนคอมพิวเตอร์ ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ ตรวจวัดที
ให้มา
สรุ ปลักษณะเด่นหลักๆ ได้ดงั นี
● โดยมาตรฐานแล้ว สามารถตรวจวัดพร้อมกันได้ถึง 8 Channel
● สามารถตังค่าการรับรู ้ของเซ็นเซอร์วดั ความดันได้ง่าย (เพียงแค่ป้อนตัวเลขและสัญลักษณ์)
● สามารถบันทึ กลักษณะคลืนและข้อมูลประวัติของแต่ละช็อตโดยอัตโนมัติได้
● ข้อมูลจะถูกบันทึกในรู ปแบบ CSV ด้วยซอฟต์แวร์คาํ นวณตารางทีจําหน่ายทัวไป จึงสามารถอ่านได้ง่าย
● สามารถตังค่าการเฝ้าระวัง Alarm ได้ แบบสําหรับแต่ละ Channel
● เมือมีการแจ้งเตือน จะเอาต์พตุ สัญญาณไปยังโรบอทจับชิ นงาน เพือใช้ในการคัดแยกของเสี ยได้
● สามารถเฝ้าระวัง Alarm จาก Amplifier โดยตรงได้ (ในกรณี นีจะไม่มีการบันทึกข้อมูล)
● สามารถวางซ้อนลักษณะคลืนทีบันทึ กไว้กบั ลักษณะคลืนทีตรวจวัดได้

เมือจะใช้งาน โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนีโดยละเอียดและใช้งานอย่างถูกต้อง ทังนี หากมีขอ้ สงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามมายังฝ่ าย
ขายของบริ ษทั ได้

อุปกรณ์มาตรฐาน
■ สิ นค้ าตัวนีมีอุปกรณ์ มาตรฐานดังต่ อไปนี
เมือเปิ ดบรรจุภณั ฑ์แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ครบตามรายการด้านล่างหรื อไม่
・ Amplifier ตรวจวัดความดัน “MPS08” ………………………………………………………………………….....… 1 เครื อง
・ กล่องถ่ายทอด “UJPO4” ……………………………………………………………1 กล่อง (ถ้าสัง 2 กล่อง จะได้รับ 2 กล่อง)
・ สายเคเบิลถ่ายทอด “WJPO43O” ………………………………………………………...1 เส้น (ถ้าสัง 2 เส้น จะได้รับ 2 เส้น)
(มีแกนเฟอร์ไรต์ทีใช้สาํ หรับแก้ไขปั ญหา Noise 1 ชินต่อสายเคเบิล 1 เส้น)

・ AC adaptor

“ESOO24O1O” ………………………………………………………………………………………..… 1 อัน

(มีแกนเฟอร์ไรต์ทีใช้สาํ หรับแก้ไขปั ญหา Noise 1 ชิน)

・ สายเคเบิลสําหรับอินพุต/เอาต์พุตสัญญาณ “WCIOO5”…………………………………………………………………... 1 เส้น
・ สาย LAN “WCLOO2O” ……………………………………………………………………………………………….. 1 เส้น
・ ซอฟต์แวร์ “ซี รีย์ PPS เวอร์ ชนั Windows” ……………………………………………………………………………… 1 ชิน
(CD-ROM เป็ นเวอร์ ชนล่
ั าสุ ดในตอนทีจัดส่ ง)
・ คู่มือการใช้งาน (เอกสารเล่มนี) ………………………………………………………………………………………….... 1 เล่ม
・ คู่มือการติดตัง …………………………………………………………………………………………………………….. 1 เล่ม
・ ใบรับประกันและใบลงทะเบียนผูใ้ ช้ ……………………………………………………………………………………... 1 เล่ม

1

ข้ อควรระวังด้านการใช้ งาน
●

เปิ ด Amplifier หลังจากทีเชือมต่อระบบแล้ว และจะต้องมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเต้ารับ AC ไปยัง Amplifier ทุกครัง หากเชือมต่อหรื อตัดการ
เชือมต่อ Connector ของสายเคเบิลสําหรับอินพุต/เอาต์พุตสัญญาณแล้วเปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้า อาจทําให้ Amplifier และ AC Adaptor เสี ยหายได้ ไม่
ควรทําโดยเด็ดขาด

●

กรณี ทีปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าแล้วจะเปิ ดใหม่ ให้รออย่างน้อย 5 วินาทีจึงค่อยดําเนินการ หากเปิ ดภายใน 5 วินาทีหรื อเปิ ด/ปิ ดซําๆ อาจจะเกิดความ
เสี ยหายเนืองจาก Inrush Current (กระแสพุ่งเข้า) ในขณะทีเปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้

●

ควรอุ่นเครื องก่อนใช้งาน หลังจากเสี ยบไฟแล้ว ให้ทาํ การอุ่นเครื องเป็ นเวลาประมาณ

●

ควรปิ ดซอฟต์แวร์ตรวจวัดก่อนปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าของ Amplifier ทุกครัง หากปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าทังทีซอฟต์แวร์ยงั ทํางานอยู่ จะไม่สามารถจบ
การสื อสารตามปกติได้ และอาจเกิดปั ญหาทีไม่คาดคิดได้

●

กรณี ทีใช้งาน Amplifier อย่างเดียว ควรปิ ดซอฟต์แวร์ตรวจวัดและปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าของ Amplifier ทุกครังก่อนถอดสาย LAN หากถอดสาย
LAN ทังทีเปิ ดซอฟต์แวร์อยู่หรื อเปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าของ Amplifier อยู่ จะไม่สามารถจบการสื อสารตามปกติได้ และอาจเกิดปั ญหาทีไม่คาดคิดได้

●

การปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากที ตังค่าเสร็ จแล้ว ให้รออย่างน้อย 3 วินาที ค่าทีตังค่าไว้จะถูกบันทึกทีหน่วยความจําถาวรภายใน Amplifier แต่ถา้
ปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากทีดําเนิ นการเสร็ จทันที ค่าจะถูกบันทึกอย่างไม่ถูกต้อง

●

ระบบนีจะบันทึกข้อมูลทีตรวจวัดด้วย Amplifier ลงในอุปกรณ์หน่วยความจําของ PC (เช่น ฮาร์ดดิสก์) ซึ งถูกออกแบบให้หยุดการบันทึกเมือ
ข้อมูลมีขนาดเกินจากทีกาํ หนดไว้ เพือป้ องกันไม่ให้สมรรถนะของ PC ลดตําลงหรื อเกิดความผิดปกติทีไม่คาดคิดขึน ควรถ่ายโอนข้อมูลบ่อยๆ

●

ในกรณี ทีตรวจวัดด้วยโหมดการบํารุ งรักษา ควรดําเนินการ “เซ็ตจุดศูนย์” ทุกครัง หากไม่ “เซ็ตจุดศูนย์” จะไม่สามารถตรวจวัดแรงดันได้อย่าง
ถูกต้อง
* ในกรณี ทีตรวจวัดด้วยโหมดมอนิเตอร์ การ “เซ็ตจุดศูนย์” จะถูกดําเนินการเมือมีการอินพุตสัญญาณ (IN1) จากเครื องฉีดขึนรู ป หรื อเมือกดปุ่ ม
“SET” ทีตัวเครื อง Amplifier

●

หลีกเลียงการใช้งานในสภาพแวดล้อมทีมีอุณหภูมิสูงมากหรื อตํามาก ขอบเขตของอุณหภูมิในการใช้งานคือ 0∼50゜C หากจําเป็ นต้องใช้งานใน
สถานทีทีแสงแดดส่ องถึงโดยตรงหรื อพืนทีอากาศหนาวเย็น ควรบังแดดหรื อรักษาอุณหภูมิการใช้งานไว้ ฯลฯ

●

ควรใช้งานในขอบเขตความชืนสัมพัทธ์ไม่เกิน 35∼85% RH หากใช้งานนอกขอบเขตความชืนการใช้งานหรื อสภาพแวดล้อมทีมีหยดนํา อาจเป็ น
สาเหตุให้สมรรถนะลดตําลงหรื อเกิดความเสี ยหาย

●

ห้ามใช้งานในพืนทีทีมีฝุ่นเยอะ หากฝุ่ นเข้าไปภายในจะทําให้สมรรถนะลดตําลงได้ อย่าให้ฝนเข้
ุ่ าไปในขณะทีใช้งานและขณะจัดเก็บ ควรใช้งาน
ในสภาพแวดล้อมระดับเดียวกับทีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

●

ในกรณี ทีสภาพแวดล้อมมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ห้ามใช้งานทันที ควรวางทิงไว้ในสภาพแวดล้อมทีจะใช้งานเพือให้มีการปรับ
สภาพก่อนจึงค่อยใช้งาน หากอุณหภูมิและความชืนบริ เวณโดยรอบมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงเนืองจากการขนย้าย อาจเกิดไอนํา
เกาะและเป็ นสาเหตุให้สมรรถนะลดตําลงหรื อเกิดความเสี ยหาย

●

อย่าใช้งานในสภาพแวดล้อมทีมีการสันสะเทือนหรื อกระแทก หากมีการสันสะเทือนอย่างต่อเนืองหรื อการกระแทกทีรุ นแรง จะเป็ นสาเหตุให้
สมรรถนะลดตําลงหรื อเกิดความเสี ยหาย

●

อย่าใช้งานภายในสนามแม่เหล็กทีรุ นแรง ควรใช้งานในสภาพแวดล้อมระดับเดียวกับทีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หากใช้งานใกล้กบั อุปกรณ์ที
เกิดสนามแม่เหล็กรุ นแรง เช่น อุปกรณ์ไร้สาย, เตาไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้ า จะเป็ นสาเหตุให้สมรรถนะลดตําลง ทํางานผิดพลาด หรื อเกิดความ
เสี ยหาย

●

ห้ามใช้งานในสถานทีทีมีสภาพของแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่ดี ควรใช้งานที AC100∼240V, 50/60Hz โดยทีไม่มีไฟตกหรื อแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่
มี Noise

●

ห้ามดึงสายเคเบิลถ่ายทอด ควรต่อเผือเพือไม่ให้เกิดแรงกระทําต่อจุดเชือมต่อมากเกินไป หากมีแรงดึงทีมากเกินไป อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดการ
ทํางานขัดข้อง การตรวจวัดหยุดกลางคัน หรื อค่าทีตรวจวัดผิดปกติได้
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นาที

โครงสร้ างระบบ
แสดงโครงสร้างระบบในกรณี ทีตรวจวัดความดันภายในแม่พิมพ์โดยใช้ Mold Marshalling System “ซี รีส์ MPS08”

PC

สาย LAN
สายเคเบิลถ่ายทอด

กล่องถ่ายทอด

เซ็นเซอร์
CH1∼CH4

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า

Data Logger และอืนๆ

AC Adaptor

CH 1 2 3 4
เต้ารับ AC
บอดี ของ Amplifier

สายเคเบิลสําหรับอินพุต/
เอาต์พุต

สายดิ น

เครื องฉี ดขึนรู ป,

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดัน

อุปกรณ์ควบคุม

“MPS08” เป็ นโครงสร้างทีเชือมต่อเซ็นเซอร์ ตรวจวัดแรงดันแบบสเตรนเกจเข้ากับช่องอินพุตดังภาพด้านบน
ต่อเซ็นเซอร์ ตรวจวัดแรงดันเข้ากับกล่องถ่ายทอดทีสามารถเชือมต่อได้ 4 ช่อง แล้วต่อเข้ากับ Connector ของ Amplifier ผ่านทางสาย
เคเบิลถ่ายทอด กล่องถ่ายทอดสามารถต่อได้ 2 กล่องต่อ Amplifier 1 เครื อง
Amplifier กับ PC จะรับส่ งสัญญาณผ่านทางสาย LAN โดยจะต้องติดตังซอฟต์แวร์ ตรวจวัดทีให้มาไว้ที PC ก่อน ข้อมูลลักษณะคลืน
ความดันและข้อมูลประวัติจะถูกบันทึกเอาไว้ใน PC
“MPS08” สามารถใช้งานแค่ Amplifier อย่างเดียวได้ หลังจากทีเชือมต่อ PC และบันทึกเงือนไขการตังค่าที PC แล้ว ฟังก์ชนการเฝ้
ั
า
ระวังจะทํางานแม้ว่าจะตัดการเชือมต่อกับ PC (เนืองจากไม่สามารถบันทึกข้อมูลภายใน Amplifier ได้ ดังนันในกรณี ทีตัดการเชือมต่อ
กับ PC จะมีเฉพาะฟังก์ชนการตั
ั
ดสิ น Alarm เท่านัน)
เชือมต่อเครื องฉี ดขึนรู ปเข้ากับอุปกรณ์ ควบคุมทีอยูร่ อบๆ โดยใช้สายเคเบิลสําหรับอินพุต/เอาต์พุตสัญญาณทีให้มา จากนัน การเริ ม
ตรวจวัด การเอาต์พุตสัญญาณ Alarm และ Alarm Cancel จะดําเนินการโดยอัตโนมัติ
“MPS08” มีฟังก์ชนเอาต์
ั
พุตแรงดันไฟฟ้า ดังนันจึงสามารถต่อกับ Data Logger ทีจําหน่ายทัวไปเพือตรวจวัดลักษณะความดันได้
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1. ชื อชินส่ วนและฟั งก์ ชันหลัก

1-1 ด้านหน้า

①

②

① หน้าจอแสดงผล……………………………..........................แสดงสภาพการตรวจวัด, ชือไฟล์ทีมีการตังค่า, นับจํานวนช็อต,
เงือนไขการตังค่าภายใน Amplifier ฯลฯ
② ปุ่ มควบคุม [→], [↑], [↓], [SET]………………................ปุ่ ม [→] : เมือกดค้างไว้ เนือหาทีแสดงผลจะเปลียนไป
ปุ่ ม [↑], [↓] : สามารถเปลียนการตังค่าได้
ปุ่ ม [SET] : ยืนยันการตังค่าทีเปลียน
การตรวจวัดจะเริ มขึนหากกดขณะอยูใ่ นโหมดมอนิเตอร์ (สามารถใช้
เป็ น Manual Trigger ได้)
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1-2 ด้านหลัง

①
⑥
⑤

②
④

① Connector สํ าหรับเชื อมต่ อกล่ องถ่ายทอด ………………………………. ต่อเข้ากับกล่องถ่ายทอดโดยใช้สายเชื อมต่อเฉพาะ
สามารถต่อกล่องถ่ายทอดได้ 2 กล่อง
② ขัวสายดิน ………………………………………………………………... ขัวไฟฟ้าทีใช้สําหรับต่อลงดิ น
③LAN JACK แบบมีสาย…………………………………………………… ใช้สาย LAN ต่อเข้ากับ PC
④ Connector สํ าหรับขยายเพิม………………………………………………ใช้สําหรับต่อขยาย
⑤ Connector สํ าหรับเชื อมต่ อสายเคเบิลอินพุต/เอาต์ พุต……………………. อินพุตสัญญาณ Trigger, อินพุตสัญญาณ Alarm Cancel,
เอาต์พตุ สัญญาณ Alarm
Connector นี จะจ่ายไฟไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้วย
⑥ Connector สํ าหรับเอาต์ พุตแรงดันไฟฟ้ า………………………………......ต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัดภายนอก เช่น Data Logger,
Oscilloscope
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③

2. การจัดเตรียม
อธิบายเกียวกับการจัดเตรี ยมทีจําเป็ นก่อนเปิ ดใช้งานเครื อง
2-1 การตังค่าเครื อข่าย

■

จําเป็ นต้องตังค่าเครื อข่าย PC เพือเชือมต่อ PC กับ MPS08
* ดูวิธีการตังค่าเครือข่ ายจาก “คู่มือการติดตังซอฟต์แวร์ ตรวจวัด (PPS)” ในเอกสารแนบ

2-2 การติดตังซอฟต์แวร์ PC

2-2-1 ความต้ องการของระบบ
■ การใช้งาน OS
ซอฟต์แวร์ นีทํางานภายใต้ระบบปฏิบตั ิการดังต่อไปนี
Windows XP (32bit), Windows 7 (32bit), Windows 7 (64bit), Windows 8 (32bit), Windows 8 (64bit)
■ ความสามารถ
ขอแนะนําสเปคดังต่อไปนี
CPU
: ตังแต่ Core2Duo ขึนไป
หน่วยความจํา : มากกว่า 1 GB
* PC ทีมีหน่วยความจํามากกว่า 1 GB ซึ งออกมาหลังจากปี 2007 สามารถนํามาใช้งานได้

2-2-2 วิธีการติดตัง
* ดูวิธีการติดตังจาก “คู่มือการติดตังซอฟต์ แวร์ ตรวจวัด (PPS)” ในเอกสารแนบ
2-2-3 การตรวจสอบเวอร์ ชัน
สามารถตรวจสอบเวอร์ ชนของซอฟต์
ั
แวร์ ทีใช้งานในปัจจุบนั ได้
* ในด้านการใช้งาน ควรใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุ ดเสมอ ยกเว้นกรณี ทีจําเป็ นเท่านัน

เลือก “ข้อมูลเวอร์ ชน”
ั ในเมนูหลัก → “ข้อมูลเวอร์ ชน”
ั

แสดงเวอร์ชนซอฟต์
ั
แวร์ PC ในแถวบน
แสดงเวอร์ชนเฟิ
ั ร์มแวร์ทางด้าน Amplifier ใน
แถวล่าง
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2-3 การอัปเดตซอฟต์แวร์

■

ในหน้านีจะอธิบายเกียวกับวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ของ PC กับซอฟต์แวร์ ภายใน Amplifier (ต่อไปนีจะเรี ยกว่า เฟิ ร์ มแวร์ )
* สําหรับซอฟต์แวร์ เวอร์ ชนล่
ั าสุ ด โปรดติดต่อสอบถามได้ทีบริ ษทั ฟุตาบะ เจทีดบั บลิว (ประเทศไทย) จํากัด

2-3-1 การอัปเดตซอฟต์ แวร์ PC
รันไฟล์ msi เวอร์ ชนใหม่
ั
โดยทียังคงติดตังเวอร์ ชนเก่
ั าไว้
ในขณะที msi ทํางาน หากมีการติดตังเวอร์ ชนเก่
ั าไว้ เครื องจะยกเลิกการติดตังเวอร์ ชนเก่
ั าแล้วติดตังเวอร์ ชนใหม่
ั
แทน
* ดูรายละเอียดจาก “คู่มือการติดตังซอฟต์แวร์ตรวจวัด (PPS)” ในเอกสารแนบ

2-3-2 การอัปเดตเฟิ ร์ มเเวร์
ขันตอน 1: เลือก “อัปเดตเฟิ ร์ มเเวร์ ” จาก “ระบบ” ใน “เมนูหลัก”

ขันตอน 2: หน้าจอเลือกไฟล์จะแสดงขึนมา ให้เลือกไฟล์ แล้วกด “อัปเดตเฟิ ร์ มแวร์ ”

ขันตอน 3: เริ มการอัปเดตเฟิ ร์ มแวร์
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ขันตอน 4: หากการอัปเดตเสร็ จสิ น ข้อความด้านขวาจะแสดงขึนมา กด “OK” เพือจบการทํางาน

* เมืออัปเดตเฟิ ร์มแวร์ Amplifier จะรี สตาร์ทใหม่ และหลังจากข้อความข้างต้นแสดงขึนมา ห้ามปิ ดแหล่งจ่ายไฟจนกว่าการรี สตาร์ทของ Amplifier จะ
เสร็ จสิ น (ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที)

■

วิธีการจัดการในกรณีทีอัปเดตเฟิ ร์ มเเวร์ ไม่ สําเร็จ
หากเปิ ดไฟร์ วอลล์ใน Windows 7 และ Windows 8 อาจทําให้อปั เดตเฟิ ร์ มเเวร์ ไม่สาํ เร็ จ ในกรณี นีจะสามารถอัปเดตเฟิ ร์ มเเวร์ ได้
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึงดังต่อไปนี
(1) ปิ ดไฟร์ วอลล์ของ Windows
(2) ปิ ดฟิ ลเตอร์ แอปพลิเคชันไฟร์ วอลล์สาํ หรับ FTP Client

(1) วิธีการปิ ดไฟร์ วอลล์ Windows
ขันตอน 1: คลิกปุ่ ม [Start] แล้วคลิก [Control Panel] ในเมนูทีแสดงขึนมา
ขันตอน 2: คลิก [System and Security]

ขันตอน 3: คลิก [Windows Firewall]
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ขันตอน 4: คลิก [Turn Windows Firewall on or off]

ขันตอน 5: เลือก [Turn off Windows Firewall (not recommended)] แล้วคลิกปุ่ ม [OK]
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(2) วิธีการปิ ดฟิ ลเตอร์ แอปพลิเคชันไฟร์ วอลล์สาํ หรับ FTP Client
ขันตอน 1: คลิกปุ่ ม [Start] แล้วเลือก [Accessories] คลิกขวาที [Commamd Prompt] แล้วคลิก [Run as administrator]

ถ้าหน้าจอ User Account Control แสดงขึนมา ให้กดปุ่ ม [Yes]

10

ขันตอน 2: รันคําสังต่อไปนีใน Command Prompt ทีแสดงขึนมา
netsh advfirewall set global StatefulFTP disable
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2-4 การติดตังระบบ

2-4-1 การติดตังเซ็นเซอร์ ตรวจวัดแรงดัน
ดูวิธีการติดตังเซ็นเซอร์ ทีแม่พิมพ์จาก “ภาพอ้างอิงการติดตังเซ็นเซอร์ ตรวจวัดแรงดัน” ทีให้มาในตอนทีซื อ
2-4-2 การติดตังกล่ องถ่ ายทอด
จะติดตังไว้บริ เวณแม่พิมพ์ อุณหภูมิสูงสุ ดทีทนต่อความร้อนได้คือ 70゜C ควรระมัดระวังอย่าให้อุณหภูมิสูงมากไปกว่านี
มีวิธีการติดตัง 3 วิธีดงั ต่อไปนี ไม่ว่าจะเลือกกรณี ใดก็ตาม ควรระมัดระวังอย่าให้สายเคเบิลโดนหนีบหรื อถูกดึงในระหว่างทีแม่พิมพ์
เคลือนที
① ยึดด้วยสกรู บริ เวณแม่พิมพ์ (ลูกค้าต้องต๊าปเกลียว M4)
② ใช้แม่เหล็ก (จําหน่ายแยกต่างหาก) ยึดบริ เวณแม่พิมพ์
* ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการใช้งานด้วยตนเอง ควรระวังไม่ให้เกิดความเสี ยหายขึนโดยไม่คาดคิด เช่น แม่ เหล็กหลุด
③ ใช้เครื องมือติดตังในการยึด (เช่น ตัวยึด, ฉากตัว L ฯลฯ ลูกค้ากรุ ณาจัดเตรี ยมเอง)
* ระมัดระวังอย่าให้สายเคเบิลเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดันและสายเคเบิลถ่ายทอดถูกหนีบในตอนทีเปิ ดปิ ดแม่พิมพ์

2-4-3 การติดตังสายเคเบิ ลถ่ ายทอด
เดินสายไฟโดยอย่าให้จุดเชือมต่อ Connector ของสายเคเบิลถ่ายทอด (ทังฝังกล่องถ่ายทอดและ Amplifier) ถูกดึงในตอนทีเปิ ดปิ ด
แม่พิมพ์ อุณหภูมิสูงสุ ดทีทนต่อความร้อนได้คือ 70゜C ระมัดระวังอย่าให้อุณหภูมิสูงมากไปกว่านี
* สามารถใช้ชินส่ วนสําหรับยึดสายเคเบิลทีจําหน่ายทัวไป (ดังตัวอย่างในภาพด้านล่าง) ได้

2-4-4 การติดตัง Amplifier
เตรี ยมทีวางเฉพาะ แล้ววาง Amplifier บนพืนเรี ยบ ขอบเขตของอุณหภูมทิ ีใช้งานคือ 0∼50゜C
* ห้ามเคลือนย้ายทีวาง เพราะถ้าเคลือนย้ายระหว่างทีตรวจวัด สายเคเบิลต่างๆ จะถูกดึง และไม่สามารถวัดค่าทีถูกต้องได้ หรื ออาจเป็ นสาเหตุให้เกิดการ
ชํารุ ดได้
สายเคเบิลถ่ายทอด
กล่องถ่ายทอด
สายเคเบิลเซ็นเซอร์

Amplifier

ชินส่ วนสําหรับยึดสายเคเบิล
(ด้านขวาคือชินส่ วนทีมีขายทัวไป)

ทีวาง Amplifier
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2-5 การเชื อมต่อระหว่างระบบ

■

เชือมต่อตามลําดับหมายเลขทีแสดงในภาพด้านล่างนี
“เชือมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า” ⑨ ควรทําหลังจากทีเชือมต่อ ①∼⑧ แล้ว

สายเคเบิลถ่ายทอด

④
เซ็นเซอร์
CH1∼CH4

②

PC

สาย LAN

กล่องถ่ายทอด

⑧

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า

⑥

③

อุปกรณ์ตรวจวัด
ภายนอก และอืนๆ

⑤

①
CH

1

2

3

AC Adaptor

⑨

4

เต้ารับ AC

สายเคเบิลสําหรับ

บอดี ของ Amplifier
เซ็นเซอร์ตรวจวัดแแรงดัน

แกนเฟอร์ไรต์ (E04SR241336A)
แกนเฟอร์ไรต์ (E04SR200935A）

① ต่ อเซ็นเซอร์ เข้ ากับกล่ องถ่ ายทอด
เสี ยบปลักของเซ็นเซอร์ เข้ากับ Connector สําหรับกล่องถ่ายทอดโดยให้สัญลักษณ์สีแดงตรงกัน
ตรวจสอบว่าปลักของเซ็นเซอร์ เสี ยบเข้าไปจนสุ ดหรื อไม่
OK: เสี ยบเข้าไปจนสุ ด

NG: เสี ยบเข้าไปไม่สุด
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อินพุต/เอาต์พุต

⑦

สายดิน
เครื องฉี ดขึนรู ป, อุปกรณ์

② ต่ อสายเคเบิลถ่ ายทอดเข้ ากับกล่ องถ่ ายทอด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกของ Connector ทีเชือมต่อกัน 2 ด้านดัง “คลิก คลิก” ทัง 2 จุด
“คลิก”

“คลิก”

③ ต่ อสายเคเบิลถ่ ายทอดเข้ ากับ Amplifier
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกของ Connector ทีต่อไว้ทงั 2 ด้านดัง “คลิก คลิก” 2 จุด
“คลิก”

“คลิก”

* ติดตังแกนเฟอร์ไรต์ทีให้มาสําหรับแก้ไขปั ญหา Noise เข้ากับสายถ่ายทอดตรงด้านทีเชือมต่อ Amplifier ไว้กอ่ นล่วงหน้า
ติดตังโดยม้วนสายเคเบิล 1 รอบทีแกนเฟอร์ไรต์
หมายเลขชินส่ วนแกนเฟอร์ไรต์ : E04SR241336A

④ ต่ อสาย LAN เข้ ากับ Amplifier, PC
ตรวจสอบว่าตัวล็อกของ Connector ทีต่อไว้ดงั “คลิก”
⑤ ต่ อ Connector สํ าหรับเชื อมต่ อสายเคเบิลอินพุต/เอาต์ พุตกับ AC Adaptor

* ติดตังแกนเฟอร์ไรต์ทีให้มาสําหรับแก้ไขปั ญหา Noise เข้ากับ AC Adaptor ตรงด้าน AC ไว้กอ่ นล่วงหน้า

หมายเลขชินส่ วนแกนเฟอร์ไรต์: E04SR200935A
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⑥ ต่ อสายเคเบิลอินพุต/เอาต์ พุตเข้ ากับ Amplifier

⑦ เชื อมต่ อสั ญญาณอินพุต/เอาต์ พุต

อ้างอิงจาก “2-6 การเชือมต่อสัญญาณอินพุต/เอาต์พุต” (→หน้า 15)
⑧ เชื อมต่ อกับอุปกรณ์ ตรวจวัดภายนอก (เอาต์ พุตแรงดันไฟฟ้ า)

อ้างอิงจาก “8-1 การเชือมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดภายนอก” (→หน้า 38)
⑨ เชื อมต่ อแหล่ งจ่ ายไฟ

อ้างอิงจาก “2-7 การเชือมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า” (→หน้า 18)
2-6 การเชื อมต่อสัญญาณอินพุต/เอาต์พตุ

<<สั ญญาณอินพุต>>
เป็ นสั ญญาณทีได้ รับจากอุปกรณ์ ภายนอก เช่ น เครื องฉีดขึนรูปหรื อโรบอทจับชินงานไปยัง Amplifier
สัญญาณ Trigger

จําเป็ นสําหรับการเริ มตรวจวัด จะทําการ “เซ็ตจุดศูนย์” พร้อมกับอินพุตสัญญาณ Trigger
ส่ งสัญญาณ Trigger โดยไม่ให้เกิดภาระแรงดันทีเซ็นเซอร์ หากไม่มีกรณี ใดเป็ นพิเศษ ให้เชือมต่อ “สัญญาณปิ ด
แม่พิมพ์เสร็ จ”

＊ ในการเซ็ตจุดศูนย์จะต้องใช้เวลาประมาณ 0.1 วินาที ควรระมัดระวังหากกาํ หนดให้สัญญาณเริ มฉีดเป็ นสัญญาณ Trigger เพราะอาจเซ็ตจุด
ศูนย์ไม่ทนั ทําให้ไม่สามารถตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง

สัญญาณการเคลียร์ Alarm ให้เชือมต่อในกรณี ทีจะเคลียร์ (ปลด) สัญญาณ Alarm ทีกําลังเอาต์พุตจาก Amplifier ให้เชือมต่อตาม
จําเป็ น
* สามารถเคลียร์สัญญาณ Alarm โดยอัตโนมัติได้โดยการกาํ หนดเวลาในการตังค่าซอฟต์แวร์ (→หน้า 20) กรณี ทีไม่มีปัญหาในด้านการทํางานของการ
ปลดสัญญาณอัตโนมัติตามเวลาทีกาํ หนด สามารถตัดขันตอนการเชือมต่อสัญญาณเคลียร์ Alarm ได้

<<สั ญญาณเอาต์ พุต>>
เป็ นสั ญญาณทีส่ งออกจาก Amplifier เข้ าไปยังอุปกรณ์ ภายนอก เช่ น เครื องฉีดขึนรูปหรื อโรบอทจับชินงาน
สัญญาณ Alarm หากเกินขอบเขตการเฝ้าระวังทีตังค่าไว้ในซอฟต์แวร์ จะมีการส่ งสัญญาณ Alarm ออกมา
ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น การตัดสิ นของเสี ยหรื อการหยุดเครื องฉี ดขึนรู ป เป็ นต้น
* การตังค่าการเฝ้าระวังด้วย Alarm สามารถทําแยกกันได้ 8 Channel แต่สัญญาณเอาต์พุต Alarm คือ 1 จุด

15

■

เชือมต่อ Connector DSUB9 ทีให้มาเข้ากับสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุตโดยอ้างอิงดังต่อไปนี
* จําเป็ นต้องเดินสายสัญญาณ Trigger (เช่น สัญญาณปิ ดแม่พิมพ์) เพือเฝ้าระวังลักษณะคลืนแรงดันภายในแม่พิมพ์อย่างต่อเนือง

● การเชื อมต่ อ Connector DSUB
หมายเลข
Connector

ชือสัญญาณ

1

Trigger

2

เคลียร์ Alarm

3

เอาต์พุต Alarm

4

ว่าง

5

ว่าง

6

COM (IN)

7

COM (IN)

8

COM (OUT)

9

ว่าง

Pin Connection

● สเปควงจรสั ญญาณอินพุต (สั ญญาณ Trigger และสั ญญาณเคลียร์ Alarm)
ป้ อนสัญญาณอินพุตที Amplifier ตรงจุดสัมผัส
อย่าให้เกิดภาระแรงดันไฟฟ้า
ตัวอย่าง 1: กรณี ทีเอาต์พุตเครื องฉีดขึนรู ปทีต่อไว้เป็ น “เอาต์พุตรี เลย์”
ตัวอย่างการต่อสัญญาณอินพุตในกรณี ทีสัญญาณเอาต์พุตเครื องฉีดขึนรู ปเป็ นเอาต์พุตจุดเชือมต่อ
สัญญาณเอาต์พุตเครื องฉี ดขึนรู ป
Mechanical relay

Trigger หรื อเคลียร์ Alarm
COM IN

รี เลย์ DC★V

DC★V

สัญญาณเอาต์พุตเครื องฉี ดขึนรู ป
Solid state relay

Trigger หรื อเคลียร์ Alarm
COM IN
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ตัวอย่าง 2: กรณี ทีเอาต์พุตเครื องฉีดขึนรู ปทีต่อไว้เป็ น “เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า”
ต่อโดยใช้รีเลย์ทีตรงกับแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของสัญญาณเอาต์พุตเครื องฉีดขึ นรู ป
* กรณี ทีใช้ Mechanical relay ควรใช้รีเลย์แบบมีวงจรสําหรับป้ องกันไฟกระชากทีคอยล์อยู่ในตัว
ตัวอย่างการเชือมต่อสัญญาณอินพุตโดยใช้รีเลย์ในกรณี ทีสัญญาณเอาต์พุตเครื องฉีดขึนรู ปเป็ นเอาต์พุต DC★V (ON/OFF)

รี เลย์ DC★V

สัญญาณเอาต์พุตเครื องฉี ดขึนรู ป
+DC★V (ON/OFF)

Trigger หรื อเคลียร์ Alarm

0V

COM IN
รี เลย์ภายในเครื องฉี ดขึนรู ป
(สัญญาณปิ ดแม่พิมพ์ เป็ นต้น)

● สเปควงจรสั ญญาณเอาต์ พุต (เอาต์ พุต Alarm)
เอาต์พุต Alarm สู งสุ ดจาก Amplifier, NPN open collector คือ 100 mA (ตํากว่า 30 V)
- ควรใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าทีต่อเข้ากับด้าน GND
ตัวอย่าง: เชือมต่อโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ DC 24V และรี เลย์ DC 24V
* กรณี ทีใช้ Mechanical relay ควรใช้รีเลย์แบบมีวงจรสําหรับป้ องกันไฟกระชากที คอยล์อยู่ในตัว

รี เลย์ DC V

เอาต์พุต Alarm

ปลายทางทีเชือมต่อ
สัญญาณ Alarm

สู งสุ ด 100mA
แหล่งจ่ายไฟ
DC 24V

COM OUT

* ใช้แหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากจากแหล่งจ่ายไฟของเครื องฉีดขึนรู ป
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2-7 การเชื อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า

■ ใช้ AC Adaptor ทีให้มาสําหรับจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์นี
* ไม่มีสวิตช์แหล่งจ่ายไฟทีตัวเครื อง Amplifier ห้ามเปิ ดปิ ดแหล่งจ่ายไฟโดยการเสี ยบหรื อดึงสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุตโดยเด็ดขาด เนืองจาก
Amplifier และ AC Adaptor รวมถึงอุปกรณ์อืนๆ ทีเชือมต่ออยู่อาจเสี ยหายได้

■ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟก่อนทีจะต่อ AC Adaptor เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟทีใช้สาํ หรับ AC Adaptor ทีให้มา คือ AC100∼240V
* หากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟอยู่นอกขอบเขตแรงดันไฟฟ้าข้างต้น หรื อเมือแรงดันไฟฟ้าของแต่ละขัวไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมีศกั ย์ไฟฟ้าทีเกิน
กว่าแรงดันไฟฟ้าสําหรับสายดิน (ต่อลงกราวด์) อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดการชํารุ ดหรื ออุบตั ิเหตุได้ ห้ามเชือมต่อโดยเด็ดขาด

■ วิธีการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมีดงั นี
① ใช้เครื องทดสอบตรวจวัดระหว่างขัวไฟฟ้าของเต้าเสี ยบของแหล่งจ่ายไฟ AC และตรวจสอบว่าค่าทีวัดได้ตอ้ งเป็ น
AC100∼240 V
AC100 ̴ 200V

เครื องทดสอบ

② ใช้เครื องทดสอบตรวจวัดระหว่างขัวไฟฟ้าของเต้าเสี ยบของแหล่งจ่ายไฟ AC แต่ละด้านกับสายดิน (ต่อลงกราวด์) และ
ตรวจสอบว่าด้านหนึงเป็ น 0 V และอีกด้านเป็ น 100∼240 V

เครื องทดสอบ

เครื องทดสอบ
AC100 ̴ 200V

OV
กราวด์

③ เมือใช้อุปกรณ์ทีเกิด Noise เช่น มอเตอร์ ไฟฟ้าชนิดเหนียวนํา, อุปกรณ์งานเชือมด้วยไฟฟ้า คาดว่าสภาพของแหล่งจ่ายไฟไม่
ดีเนืองจากเกิด Noise ควรใช้หม้อแปลงฉนวนหรื อหม้อแปลงตัดสัญญาณ Noise ทีจําหน่ายทัวไปในการแก้ไขปัญหา Noise
■ หลังจากทีจ่ายไฟแล้ว ควรอุน่ เครื อง 30 นาทีขึนไป หากอุ่นเครื องไม่เพียงพอ ค่าทีตรวจวัดได้อาจไม่คงที
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3. การทํางานขันพืนฐานของ Amplifier
อธิ บายเกียวกับวิธีการทํางานขันพืนฐานของตัวเครื อง Amplifier “MPS08”
3-1 การเปิ ด/ปิ ดแหล่งจ่ายไฟ

■ การเปิ ดแหล่ งจ่ ายไฟ
จ่ายไฟโดยอ้างอิงจาก “2-7 การเชือมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า” (→หน้า 18)
■ การปิ ดแหล่ งจ่ ายไฟ
ถอดปลัก AC ของ AC Adaptor ทีให้มาออกจากเต้าเสี ยบ AC
* ไม่มีสวิตช์แหล่งจ่ายไฟทีตัวเครื อง Amplifier ห้ามเปิ ดปิ ดแหล่งจ่ายไฟโดยการเสี ยบหรื อดึงสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุตโดยเด็ดขาด เนืองจาก
Amplifier และ AC Adaptor รวมถึงอุปกรณ์อืนๆ ทีเชือมต่ออยู่อาจเสี ยหายได้

3-2 การทํางานของ Amplifier

3-2-1 การทํางานของคีย์สวิตช์
■ การทํางานหลักของ Amplifier แบ่งเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี ควรใช้งานตามความจําเป็ น
●กรณี ทีต้องการตรวจสอบเงือนไขการตังค่าภายใน Amplifier (เช่น กรณี เมือใช้งาน Amplifier อย่างเดียว)
●กรณี ทีเริ มการตรวจวัดแบบ Manual (เมือกดปุ่ ม SET ทีโหมดมอนิเตอร์ เครื องจะเริ มตรวจวัด)
①

ปุ่ ม [→]

②

ปุ่ ม [↑]

③

ปุ่ ม [↓]

④

ปุ่ ม [SET]

กดค้างเพือเปลียนรายละเอียดทีแสดง
ใช้เพือเปลียนแปลงการตังค่า
ยืนยันการตังค่าทีเปลียนแปลง เมือกดปุ่ ม
นีในโหมดมอนิเตอร์ จะเริ มทําการ

①

②

③

④

ตรวจวัด (สามารถใช้เป็ น Trigger แบบ
Manual ได้)

3-2-2 การตรวจสอบการแสดงผลทีหน้ าจอ LCD
เมือจ่ายไฟ รายละเอียดดังต่อไปนีจะแสดงขึนมาในหน้าจอ LCD (ภาพด้านล่างเป็ นสถานะในตอนทีจัดส่ ง)

แถว 2 ด้านซ้าย: แสดงในระหว่างทีตรวจวัด (RUN/STOP)
แถว 1: แสดงสถานะการสื อสารของ LAN (ระหว่างสื อสาร→)
แถว 2 ด้านขวา: แสดงโหมดการตรวจวัด (TRG/AUTO)
แถว 3: จํานวนช็อตที Alarm/จํานวนช็อตทังหมด
แถว 4: แสดงชือไฟล์ทีตังค่า

■ กดปุ่ ม [→] ค้างไว้เพือเปลียนรายละเอียดทีแสดง [→] (1 วินาทีขึนไป)
* หลังจากทีเปลียนหน้าจอและตรวจสอบรายละเอียดทีแสดงขึนมาแล้ว กลับไปทีหน้าจอเริ มต้น
* กรณี ทีไม่กลับไปทีหน้าจอเริ มต้น จะไม่สามารถเริ มการตรวจวัดด้วยปุ่ ม “SET” ได้
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■ การเปลียนหน้าจอ เป็ นลําดับดังต่อไปนี
หน้าจอเริ มต้น

หน้าจอแสดงการรับรู ้ของเซ็นเซอร์

ข้อมูลเวอร์ชนั

แสดง IP Address

* ค่าเริ มต้นจะถูกตังค่าเป็ น [192.168.2.100] ตามทีระบุไว้ขา้ งต้น
* กรณี ทีเปลียนแปลง ให้อา้ งอิงจาก [6-7 การตังค่าของผูด้ ูแล] (→หน้า 34)
ON/OFF เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า

กลับไปทีหน้าจอเริ มต้น

3-2-3 การใช้ งาน Amplifier อย่ างเดียว
MPS08 สามารถทํางานโดยใช้ Amplifier อย่างเดียวได้ หลังจากต่อ PC และบันทึกเงือนไขการตังค่าที Amplifier แล้ว ฟังก์ชนการเฝ้
ั
า
ระวังยังคงทํางานอยูแ่ ม้จะตัดการเชือมต่อ PC จาก Amplifier แล้วก็ตาม
■ ทําตามขันตอนดังต่อไปนี
ขันตอน 1: ต่อ PC แล้วทําการตังค่าทีจําเป็ น (→หน้า 23 “4-4 การตังค่าเงือนไข”)
ขันตอน 2: บันทึกเงือนไขการตังค่าที Amplifier (→หน้า 27 “4-5 การบันทึกการตังค่าใหม่”, “4-6 การบันทึกการตังค่า”)
ขันตอน 3: สิ นสุ ดการทํางานของซอฟต์แวร์ตรวจวัด (→หน้า 21 “4-1 การเริ มต้นและสิ นสุ ดการทํางานของซอฟต์แวร์”)
ขันตอน 4: ปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าของ Amplifier (→ หน้า 1 “3-1 การเปิ ด/ปิ ดแหล่งจ่ายไฟ”)
ขันตอน 5: ถอดสาย LAN
ขันตอน 6: เปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้าของ Amplifier (→ หน้า 19 “3-1 การเปิ ด/ปิ ดแหล่งจ่ายไฟ”)
* หากไม่ได้ต่อ PC จะทําได้เฉพาะฟังก์ชนการตั
ั
ดสิ น Alarm และจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลภายใน Amplifier ได้

20

4. การทํางานขันพืนฐานของซอฟท์ แวร์ ตรวจวัด
อธิ บายเกียวกับวิธีการทํางานขันพืนฐานของซอฟต์แวร์ ตรวจวัด
4-1 การเริ มต้นและจบการทํางานของซอฟต์แวร์
■

การเริมต้ นการทํางานของซอฟต์ แวร์
Click เลือกไปทีชอร์ ตคัต “MMS” ทีหน้าจอเดสก์ทอ็ ป

* กรณี ทีไม่มีชอร์ตคัต “MMS” ทีหน้าจอเดสก์ท็อป ให้เลือกไฟล์แอปพลิเคชัน “MMS” ใน [c:/program files/Futaba/mms manager]
แล้วสร้างชอร์ตคัตขึนมาโดยใช้ “Create Shortcut”

แสดงหน้าจอหลักขึนมา

■

การสิ นสุ ดการทํางานของซอฟต์ แวร์
“เมนูหลัก”→เลือก “จบการทํางาน” หรื อกดปุ่ มปิ ด [X] ทีด้านบนขวาของหน้าจอ

ข้อความยืนยันด้านล่างนีจะแสดงขึนมา หากต้องการจบการทํางาน ให้เลือก “ใช่ (Y)”

4-2 การเปลียนภาษา

สามารถเปลียนภาษาได้จาก “Language” ในเมนูหลัก

* สามารถสลับภาษาญีปุ่ นและภาษาอังกฤษได้
(ณ วันที 1 พฤษภาคม ปี 2013)
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4-3 ชื อและฟั งก์ชนของแต่
ั
ละส่ วนในหน้าจอ

อธิบายหน้าจอพืนฐานและการทํางานทีใช้บ่อย
■ หน้ าจอการทํางาน
เมือเปิ ดซอฟต์แวร์ หน้าจอตามภาพด้านล่างนีจะแสดงขึนมา โดยเรี ยกหน้าจอนีว่าหน้าจอการทํางาน
ควรจดจําเนือหาและคําอธิบายของแต่ละส่ วนในหน้าจอไว้

ปุ่ มย่ อเล็กลงสุ ด

แถบเมนู

แถบเครื องมือ

แถบโหมดการตรวจวัด

ปุ่ มขยายใหญ่ สุด

ปุ่ มสังให้คาํ สังทํางาน
แสดงเมนูขึนมา

ปุ่ มสังให้คาํ สังทํางาน

แสดงขึนเพือให้เลือกโหมดมอนิเตอร์ หรือโหมด
บํารุงรักษา

ปุ่ มปิ ด

แสดงการนับ

แสดงข้อมูล

แสดงปริมาณพืนทีว่างของเดสก์ท็อป

หน้ าจอเฟรม

แสดงสถานะการใช้งานพืนทีบันทึกข้อมูล

ลักษณะคลืนแรงดันในระหว่างทีตรวจวัด, ลักษณะคลืนมาตรฐาน,
กรอบการเฝ้าระวัง Alarm แสดงขึนมา

■ แถบเครื องมื อ
สร้างปุ่ มคําสังทีใช้งานบ่อย คําอธิบายฟังก์ชนของแต่
ั
ละปุ่ มมีดงั นี

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

แสดง/ไม่แสดงลักษณะคลืนมาตรฐาน

สลับแสดง/ไม่แสดงลักษณะคลืนมาตรฐานทีอ่านได้จากหน้าจอเฟรม

②

แสดง/ไม่แสดงกรอบการเฝ้าระวัง

สลับแสดง/ไม่แสดงกรอบการเฝ้าระวัง Alarm ทีตังค่าไว้

③

แสดง/ไม่แสดงการวางซ้อนลักษณะคลืน

สลับแสดง/ไม่แสดงการวางซ้อนลักษณะคลืนของทุกช็อต

④

ปรับให้เหมาะกับเวลาในการตรวจวัด

ซูมภาพออกเฉพาะทิศทางแกนเวลาหลังจากทีแสดงภาพขยาย

⑤

ปรับให้เหมาะกับเงือนไขการตรวจวัด

ซูมภาพออกทังแกนเวลาและแกนแรงดัน (ปรับให้เข้ากับเงือนไขการตรวจวัด)

⑥

เครื องมือตัวชีตําแหน่งรวม (Integration Cursor Tool)

แสดงค่าแรงดัน (พืนที) รวมในตําแหน่งของตัวชีตําแหน่ง

⑦

เครื องมือตัวชีตําแหน่ง (Cursor Tool)

แสดงค่าแรงดันในตําแหน่งของตัวชีตําแหน่ง

⑧

ซูม (Zoom)

แสดงพืนทีทีต้องการดูแบบละเอียดด้วยการขยายภาพออก

⑨

เครื องมือจับภาพ (Hand Tool)

สามารถจับพืนทีทีขยายภาพแล้วเคลือนย้ายได้
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Channel

4-4 การตังค่าเงือนไข

ตังค่าเงือนไขข้อมูลทีได้รับ เงือนไขทีตังค่าไปแล้วจะสามารถบันทึกเป็ นไฟล์ทีตังค่าได้ และสามารถใช้เงือนไขเดียวกันนีในครังต่อๆ
ไปได้เพียงแค่อ่านค่าจากไฟล์ทีตังค่าแล้วเท่านัน
■ ตังค่า “ตังค่าการตรวจวัด”, “ตังค่าการรับรู ้ของเซ็นเซอร์ ”, “ตังค่าการเฝ้าระวัง Alarm” ตามลําดับ
* จําเป็ นต้องตังค่า “ตังค่าการตรวจวัด”, “ตังค่าการรับรู ้ของเซ็นเซอร์” ส่ วน “ตังค่าการเฝ้าระวัง Alarm” ให้ตงค่
ั าตามความจําเป็ น

4-4-1 การตังค่ าเงือนไขการตรวจวัด
กดปุ่ มตังค่า

หน้าจอการตังค่าเงือนไขการตรวจวัดแสดงขึนมา

* ต้องเลือกโหมดมอนิเตอร์ไว้

การตังค่าทีเกียวข้องกับการตรวจวัด
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①

เวลาทีตรวจวัด

สามารถตังค่าให้หน่วยเป็ นวินาทีได้ตงแต่
ั 1 ถึง 120 วินาที ตังค่าให้เวลาสันกว่า Cycle Time ขึนรู ป

②

ระยะห่างในการสุ่ ม (Sampling)

สามารถเลือก 1ms, 5ms, 10ms, 20ms ได้

③

ตังค่า Trigger

เลือกตามสเปคสัญญาณทีป้ อนเข้าจากเครื องฉีดขึนรู ป กรณีทีเชือมต่อสัญญาณปิ ดแม่พิมพ์ ให้เลือก “เริ ม
สตาร์ท”

④

ตังค่าการดีเลย์ของ Trigger

กาํ หนดเวลาทีต้องการจะให้เริ มการตรวจวัดหลังจากได้ร้บสัญญาณ Trigger กรณี ทีเชือมต่อสัญญาณให้เป็ น
ตอนปิ ดแม่พิมพ์ ให้เซ็ตเป็ น 0 วินาที

⑤

ปรังตัง Alarm

กดเลือกในกรณี ทีจะเปิ ดเอาต์พุตสัญญาณ Alarm

⑥

ตังค่าเวลาเคลียร์ Alarm

หลังจากสัญญาณ Alarm ถูกส่ งออกไปแล้ว จะทําการเคลียร์อตั โนมัติตามเวลาที กาํ หนดไว้

⑦

ตังค่าการเคลียร์ Alarm

ตังค่ากรณี ทีจะเคลียร์ดว้ ยสัญญาณ Trigger ภายนอก ตังค่าตามสัญญาณเอาต์พุตทีเชือมต่อ
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4-4-2 การตังค่ าการรับรู้ ของเซ็นเซอร์
■ ตังค่าต่อจาก “เงือนไขการตรวจวัด” ให้คลิกในกรอบเส้นประของภาพด้านล่าง

หน้าจอตังค่าด้านล่างนีแสดงขึนมา

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

ใช้/ไม่ใช้ CH ตรวจวัด

กดเลือก Channel ทีจะตรวจวัด หากนําเครื องหมายถูกออก จะไม่มีลกั ษณะคลืนแสดงขึนมา
แม้ว่าจะต่อเซ็นเซอร์แล้ว

②

เลือกประเภทของเซ็นเซอร์

เลือกประเภทของเซ็นเซอร์ เลือกตัวเลขหลักแรกทีอยู่บนเซ็นเซอร์

③
④

ป้ อนการรับรู ้ (ตัวเลข) ของเซ็นเซอร์
ป้ อนการรับรู ้ (สัญลักษณ์) ของเซ็นเซอร์

ป้ อนการรับรู ้ (ตัวเลข) ของเซ็นเซอร์เป็ นตัวเลขหลักที 2 ∼ 5 ทีอยู่บนเซ็นเซอร์
ป้ อนการรับรู ้ (สัญลักษณ์) ของเซ็นเซอร์เป็ นตัวสุ ดท้ายทีอยู่บนเซ็นเซอร์

⑤

เลือกรู ปร่ างของพืนผิวทีรับแรงดัน

ต้องตังค่าในกรณี ทีเลือกเซ็นเซอร์ Button type เลือก “กลม”, “เหลียม”, “อืนๆ”

⑥

ป้ อนเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายพินกลม

ต้องตังค่าในกรณี ทีเลือกเซ็นเซอร์ Button type ป้ อนเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายพินส่ งแรงดัน

⑦

ป้ อนขนาดของปลายพินเหลียม

ต้องตังค่าในกรณี ทีเลือกเซ็นเซอร์ Button type ป้ อนขนาดของปลายพินส่ งแรงดัน

⑧

ป้ อนพืนทีหน้าตัดของปลายพิน

ต้องตังค่าในกรณี ทีเลือกเซ็นเซอร์ Button type ป้ อนพืนทีหน้าตัดของปลายพินส่ งแรงดัน

⑨

ป้ อนชือ Channel

ป้ อนตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขได้สูงสุ ด หลัก

● เลือกประเภทของเซ็นเซอร์ และป้ อนการรับรู้ของเซ็นเซอร์

②

③

④
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4-4-3 การตังค่ าเงือนไขการเฝ้าระวัง Alarm
การตังค่า Alarm ควรดําเนินการตามความจําเป็ น หากไม่จาํ เป็ นต้องตังค่า Alarm หรื อต้องการตรวจวัดเพียงอย่างเดียว ให้บนั ทึกการตัง
ค่าหลังจากทีได้ทาํ การ “ตังค่าการตรวจวัด”, “ตังค่าการรับรู ้ของเซ็นเซอร์ ” แล้ว
เมือบันทึกเสร็ จแล้ว จะกลับไปยังหน้าจอการทํางาน
* อ้างอิงการบันทึกการตังค่าจาก “4-5 การบันทึกการตังค่าใหม่”, “4-6 การบันทึกการตังค่า” (→หน้า 27)

■ กรณี ทีตังค่า Alarm ต่อจาก “การรับรู ้ของเซ็นเซอร์ ” ให้คลิกในกรอบเส้นประของภาพด้านล่าง
ภาพด้านซ้ายมือคือกรณี ทีมีการตังค่า Alarm ในช่อง 1

■ หน้าจอการตังค่าจะแสดงขึนมา ภาพด้านล่างคือสถานะทีแสดงลักษณะคลืนมาตรฐาน
* การโหลดลักษณะคลืนมาตรฐานบนหน้าจอเฟรมไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ลกั ษณะคลืนมาตรฐานแสดงขึนทีหน้าจอการตังค่า Alarm ด้วย ซึ งสามารถตังค่ า
Alarm ได้ง่ายขึน
* อ้างอิงวิธีการอ่านลักษณะคลืนมาตรฐานจาก “6-1 การแสดงลักษณะคลืนมาตรฐาน” (→หน้า 30)

สามารถปรับตังได้ง่ายๆ
ด้วยเครื องมือแก้ไข
ขอบเขตการเฝ้าระวัง

ใช้เงือนไขการเฝ้าระวัง
ทีตังค่าได้กบั ทุก Channel

③

①
②
④

■

⑤
⑥

การตัดสิ นการเฝ้าระวัง Alarm แบ่งออกเป็ น แบบ
ตังค่าโดยป้อนตัวเลขหรื อใช้เครื องมือแก้ไขขอบเขตการเฝ้าระวังทีแถบเครื องมือ

■ สามารถตังค่าการเฝ้าระวังได้หลายแบบพร้อมกันต่อเซ็นเซอร์ 1 ชิน
ตังค่าตามความจําเป็ น (อ้างอิงรายละเอียดวิธีการตังค่าการเฝ้าระวังในหน้าถัดไป)
①

กรอบการเฝ้าระวัง 1

②
③
④
⑤
⑥

กรอบการเฝ้าระวัง 2
การเฝ้าระวังหลัง t sec
การเฝ้าระวังเวลาทีถึงช่วงพีค
การเฝ้าระวังค่า Integrate
การเฝ้าระวังค่า Integrate ช่วงพีค

ค่าแรงดันสู งสุ ดในขอบเขตเวลาเฝ้าระวังทีตังค่า จะเฝ้าระวังว่าอยู่ในขอบเขตแรงดันทีกําหนดไว้หรือไม่ (วิธีการตัดสิ น: ช่วงพีค)
ค่าตรวจวัดทังหมดในขอบเขตเวลาเฝ้าระวังทีตังค่า จะเฝ้าระวังว่าอยู่ในขอบเขตแรงดันทีกําหนดไว้หรื อไม่ (วิธีการตัดสิ น: พืนที)
เหมือนข้างต้น
เฝ้าระวังค่าแรงดันว่าเมือเวลาผ่านไปกีวินาที (ลูกค้ากําหนดเอง) ยังอยู่ในขอบเขตของแรงดันทีตังค่าหรื อไม่
เฝ้าระวังว่าค่าแรงดันสู งสุ ด (ค่าแรงดันช่วงพีค) ภายในเวลาทีตรวจวัด อยู่ในขอบเขตของเวลาเฝ้าระวังทีตังค่าหรือไม่
เฝ้าระวังว่าพืนทีทังหมดของลักษณะคลืน (พืนทีทีถูกล้อมโดยลักษณะคลืนความดันกับแกนเวลา) อยู่ในขอบเขตค่า Integrate ทีตังค่าหรื อไม่
เฝ้าระวังว่าค่า Integrate จนถึงค่าแรงดันสูงสุ ด (ค่าแรงดันช่วงพีค) ภายในเวลาทีตรวจวัดอยู่ในขอบเขตค่า Integrate ทีตังค่าหรือไม่
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■ เอกสารเพิมเติมเกียวกับการตังค่าการเฝ้าระวัง Alarm

① กรอบการเฝ้ าระวังช่ วงพีค

② กรอบการเฝ้าระวังพืนที

<การตัดสิ นช่วงพีค>
ลักษณะคลืนเส้นสี ฟ้า: OK / ลักษณะคลืนเส้นสี แดง: Alarm

<การตัดสิ นความดันของพืนที>
ลักษณะคลืนเส้นสี ฟ้า: OK / ลักษณะคลืนเส้นสี แดง: Alarm

③ การเฝ้าระวังหลัง t วินาที

④ การเฝ้ าระวังเวลาทีถึงช่ วงพีค

ลักษณะคลืนเส้นสี ฟ้า: OK / ลักษณะคลืนเส้นสี แดง: Alarm
ลักษณะคลืนเส้นสี ฟ้า: OK / ลักษณะคลืนเส้นสี แดง: Alarm

⑤ การเฝ้าระวังค่ า Integrate

อ้างอิงค่าปั จจุบนั จากตัวชีตําแหน่ง (Cursor) ค่ารวมของแถบเครื องมือ

⑥ การเฝ้ าระวังค่ า Integrate ช่ วงพีค
อ้างอิงค่าปั จจุบนั จากตัวชีตําแหน่ง (Cursor) ค่ารวมของแถบเครื องมือ
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4-5 การบันทึกการตังค่าใหม่

หากทําการ “ตังค่าการตรวจวัด”, “ตังค่าการรับรู ้ของเซ็นเซอร์ ”, “ตังค่าการเฝ้าระวัง Alarm” เสร็ จแล้ว ให้บนั ทึกรายละเอียดการตังค่า
กรณี ทีบันทึกโดยตังชือการตังค่าทีเปลียนแปลงเป็ นไฟล์ใหม่แทนไฟล์เดิมทีอยูใ่ น Amplifier ให้กด “บันทึกการตังค่าใหม่”
■

■ หน้าจอใส่ ชือไฟล์แสดงขึนมา
ป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขได้สูงสุ ด 16 ตัวอักษร
แล้วกด “บันทึก” จากนันจะกลับไปทีหน้าจอการทํางานโดย
อัตโนมัติ

กดปุ่ ม “บันทึกใหม่”

ไฟล์การตังค่าที Amplifier เลือกอยูจ่ ะถูกแทนทีด้วยไฟล์ทีบันทึกใหม่
และในเวลาเดียวกัน จะมีการบันทึกไฟล์การตังค่าใหม่ทางด้าน PC ด้วย
* สามารถเปลียนสถานทีบันทึกไฟล์ การตังค่าได้ ที “การตังค่ าของผู้ดูแล” ในเมนูหลัก
4-6 การบันทึกการตังค่า

กรณี ทีจะบันทึกทับไฟล์การตังค่าที Amplifier เลือกอยู่ ให้กด “บันทึก”
■

กดปุ่ ม “บันทึก” และกลับไปทีหน้าจอการทํางานโดยอัตโนมัติ

มีการอัปเดตรายละเอียดไฟล์การตังค่าที Amplifier เลือกอยูใ่ หม่
และในเวลาเดียวกันจะมีการอัปเดตไฟล์การตังค่าชือเดียวกันทีบันทึกไว้ทางด้าน PC ด้วย
4-7 การอ่านค่าการตังค่า Amplifier

สามารถอ่านค่าการตังค่าทีบันทึกที Amplifier และตรวจสอบรายละเอียดการตังค่าได้
■ กด “อ่านจากอุปกรณ์ตรวจวัด” ข้อมูลการตังค่าใน Amplifier จะแสดงขึนมา
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5. การทดลองใช้ งานจริง
ขณะนีได้เสร็ จสิ นการเตรี ยมพร้อมแล้ว ต่อไปนีจะเป็ นการทํางานและเฝ้าระวังลักษณะคลืนความดันจริ ง
5-1 การเลือกโหมดตรวจวัด

ซอฟต์แวร์ นีมีโหมดการตรวจวัด 2 ประเภทคือ “โหมดมอนิเตอร์ ” กับ “โหมดบํารุ งรักษา”
ต่อไปนีจะอธิบายเกียวกับการเฝ้าระวังลักษณะคลืนด้วย “โหมดมอนิเตอร์ ” ซึ งใช้งานตามปกติ
* อ้างอิงเกียวกับการเฝ้าระวังลักษณะคลืนด้วย “โหมดบํารุ งรักษา” จากข้อ “7-3-2 การตรวจสอบอย่างง่าย” (→หน้า 37)

■ กดปุ่ ม “โหมดมอนิเตอร์ ”
สถานะรอสัญญาณ Trigger จากเครื องฉี ดขึนรู ป
(เริ มต้นการตรวจวัด)

5-2 การเลือกไฟล์การตังค่ า

■ กดปุ่ ม “ตังค่า”

■ กดปุ่ ม “เปิ ด”
* อยู่ดา้ นล่างซ้ายของหน้าจอการตังค่า

■ เลือกไฟล์ กดปุ่ ม “เปิ ด”

■ กด “บันทึก”

ไฟล์การตังค่าถูกบันทึกใน Amplifier
เงือนไขของไฟล์การตังค่าทีเลือกจะแสดงขึนมา
* ในตอนทีจัดส่ ง ไฟล์การตังค่าเริ มต้น (Default_Setting.xml) จะถูกบันทึกใน Amplifier และ PC
* อ้างอิงเกียวกับการสร้างและบันทึกไฟล์การตังค่าได้จากข้อ “4-4 การตังค่าเงื อนไข” (→ หน้า 23)
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5-3 การเริมตรวจวัด

อยูใ่ นสถานะทีสามารถเฝ้าระวังลักษณะคลืนได้ตลอดเวลา
■ หากมีการอินพุตสัญญาณ Trigger จากเครื องฉี ดขึนรู ป (สัญญาณเริ มตรวจวัด) จะเริ มการตรวจวัดลักษณะคลืนความดัน
* การกดปุ่ ม [SET] ที Amplifier จะทําให้อินพุต Trigger แบบ Manual ได้ อย่างไรก็ตามการกดปุ่ ม [SET] ให้ตรงกับการทํางานของเครื องฉีดขึนรู ปแต่
ละครังเป็ นเรื องทียาก ขอให้คิดเอาไว้ว่าเป็ นเพียงการรองรับกรณี ฉุกเฉินเท่านัน

5-4 การเฝ้าระวังลักษณะคลืนความดัน

■ เมือเริ มฉี ด ลักษณะคลืนความดันจะแสดงขึนมา

* กรณีทีลักษณะคลืนไม่ แสดงขึนมา ควรตรวจสอบรายละเอียดดังต่ อไปนี
① เรซิ นไปถึงเซ็นเซอร์หรื อไม่
→ ตรวจสอบสถานะของงานฉีดกับตําแหน่งเซ็นเซอร์
② มีการกดเลือก Channel ทีแสดงหรื อไม่
→ ตรวจสอบเครื องหมายตรงส่ วนแสดงข้อมูล Channel (ด้านขวาของหน้าจอการทํางาน)
③ เชือมต่อระบบอย่างถูกต้องหรื อไม่ (เซ็นเซอร์ , กล่องถ่ายทอด, สายเคเบิลถ่ายทอด, แหล่งจ่ายไฟ, LAN, สัญญาณ Trigger)
→ ตรวจสอบ “2-5 การเชือมต่อระหว่างระบบ” อีกครัง (→หน้า 13)
④ ตังค่าเน็ตเวิร์คอย่างถูกต้องหรื อไม่
→ ตรวจสอบ “2-1 การตังค่าเน็ตเวิร์ค” อีกครัง (→หน้า 6)
⑤ เซ็นเซอร์เสี ยหายหรื อไม่
→ ใช้สายเคเบิลต่อกับเครื องทดสอบทางไฟฟ้า (จําหน่ายแยกต่างหาก) เพือให้ตรวจสอบสายเคเบิลขาดหรื อช็อตได้โดยง่าย
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6. คําอธิบายฟังก์ ชัน
ต่อไปนีจะอธิบายเกียวกับฟังก์ชนพิ
ั เศษและการทํางานของแอปพลิเคชันขันสู ง
6-1 การแสดงลักษณะคลืนมาตรฐาน
■ แสดงลักษณะคลืนความดันทีบันทึกไว้บนหน้าจอเฟรม

การวางซ้อนลักษณะคลืนระหว่างตรวจวัด ทําให้สามารถตรวจสอบ “การเปลียนแปลงของความดันในขณะทีมีการเปลียนเงือนไข
การขึนรู ป”, “ความผันแปรของความดันในระหว่าง Mass production”, “แนวโน้มของความดันในขณะทีกําหนดเงือนไขการฉี ดขึน
รู ป” ได้ดว้ ยสายตา
■

กดปุ่ ม “อ่านลักษณะคลืนมาตรฐาน”

■

หน้าจอเลือกชือไฟล์จะแสดงขึนมา
เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ ปีเดือนวัน ทีแสดงขึนมา แล้วกด “เปิ ด”
＊ ไฟล์ลกั ษณะคลืนมาตรฐานถูกบันทึกอยูใ่ น [c:/documents and settings/username/MMS_DATA/โฟลเดอร์ปีเดือนวัน]
＊ ไฟล์ลกั ษณะคลืนมาตรฐานถูกบันทึกเป็ นชือเลขที Shot, วันที, เวลาโดยอัตโนมัติ

■

ลักษณะคลืนมาตรฐานแสดงขึนมาทีหน้าจอเฟรม
* กรณี ทีไม่ปรากฏ ให้ตรวจสอบว่าเลือกไม่แสดง ใน [แสดง/ไม่แสดง
ลักษณะคลืนมาตรฐาน] ทีแถบเครื องมือไว้หรื อไม่
* สามารถปรับเฉดสี ทีแสดงลักษณะคลืนมาตรฐานได้ที [ระบบ] ในเมนู
หลัก → [การตังค่าการแสดงผล] → [ระดับความทึบของลักษณะคลืน
มาตรฐาน]
(→ หน้า 33)
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6-2 การวางซ้ อนลักษณะคลืน

■ สามารถวางซ้อนลักษณะคลืนได้ถึง 99 ครัง

* สามารถตังค่าจํานวนครังในการวางซ้อนลักษณะคลืนได้ที “ระบบ” ในเมนูหลัก → “การวางซ้อนลักษณะคลืน” (→ หน้า 33)

* กรณี ทีลักษณะคลืนทีวางซ้อนไม่แสดงขึนมา ตรวจสอบว่าเลือกไม่แสดง ใน “แสดง/ไม่แสดงการวางซ้อนลักษณะคลืน” ในแถบเครื องมือไว้หรื อไม่

6-3 การใช้ งานฟังก์ ชันตัวชี ตําแหน่ ง (Cursor)

■ สามารถแสดงค่าความดันหรื อค่า Integrateโดยปรับตัวชีตําแหน่ง (Cursor) บนลักษณะคลืนขณะตรวจวัดได้
ใช้ “เครื องมือตัวชีตําแหน่ง (Cursor)”, “เครื องมือตัวชีตําแหน่งรวม (Integration Cursor Tool)” ทีแถบเครื องมือ

* ภาพข้างต้นแสดงตัวชีตําแหน่ง (Cursor) กรณี ทีใช้งานเครื องมือตัวชีตําแหน่ง (Cursor Tool)
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6-4 การตังค่ าการแสดงลักษณะคลืน

6-4-1 การขยายลักษณะคลืน (ซูม)
■ ใช้ปมุ่ “ซูม” ทีแถบเครื องมือ แล้วเลือกส่ วนทีต้องการขยาย

* การใช้งานเมาส์: ลากกรอบล้อมตังแต่จุดเริ มต้นจนถึงจุดสุ ดท้ายของส่ วนทีต้องการขยาย แล้วปล่อยเมาส์
6-4-2 การย้ายตําแหน่ งลักษณะคลืน
■ ใช้ “เครื องมือจับภาพ (Hand Tool)” ทีแถบเครื องมือ จะสามารถเปลียนตําแหน่งทีขยายได้

* การใช้งานเมาส์: ลากเมาส์ตรงจุดทีต้องการย้ายและปล่อยเมาส์เมืออยูใ่ นจุดทีต้องการย้ายแล้ว
6-4-3 การแสดงภาพรวมของลักษณะคลืน (ซูมภาพออก)
■ ใช้ “ปรับให้เหมาะกับเงือนไขการตรวจวัด” ทีแถบเครื องมือ จะทําให้ลกั ษณะคลืนกลับไปเป็ นการแสดงภาพรวม

* สามารถตังค่าการแสดงความดันแบบเต็มสเกล (Full Scale) ได้ที “ระบบ” ในเมนูหลัก → “ตังค่าการแสดงผล” → “เต็มสเกล (Full Scale)”
(ค่าเริ มต้นการตังค่าคือ 200 MPa)
* กรณี ทีต้องการซูมภาพออกเฉพาะทิศทางของแกนเวลา ให้กดปุ่ ม “ปรับให้เหมาะกับเวลาในการตรวจวัด” (→ หน้า 22)
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6-4-4 การเปลียนสี ลักษณะคลืน
■ คลิกกล่องสี (Color Box) ในพืนทีแสดงข้อมูล Channel
เลือกสี ทีชอบ แล้วกด [OK]

6-5 การตังค่ าการแสดงผลอืน ๆ

ต่อไปนีจะอธิบายเกียวกับการตังค่าอืนๆ ทีเกียวข้องกับการแสดงผล
■ เลือก “ระบบ” ในเมนูหลัก → “ตังค่าการแสดงผล”

■ “ตังค่าการแสดงผล” จะแสดงขึนมา ตังค่าตามความจําเป็ นแล้วกด [OK]
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦

เลือกแรงดันแบบเต็มสเกล (Full
Scale)
ตังค่าจํานวนครังในการวางซ้อน
ลักษณะคลืน
ตังค่าการแสดงลักษณะคลืนที
วางซ้อน

ตังค่าระดับความทึบของ
ลักษณะคลืนทีวางซ้อน
ตังค่าระดับความทึบของ Grid
ตังค่าระดับความทึบของ
ลักษณะคลืนมาตรฐาน
ตังค่าระดับความทึบของ
ขอบเขตการเฝ้าระวังเวลาทีถึง
ช่วงพีค

6-6 การบันทึกข้ อมูล
6-6 การบันทึกข้ อมูล
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เลือกจาก 100, 200, 400 MPa ใช้งานการตังค่านี ในกรณีที
ต้องการแสดงภาพรวมของลักษณะคลืน
สามารถตังค่าได้ตงแต่
ั 0-99 ครัง
- เลือก: หลังจากวางซ้อนลักษณะคลืนตามจํานวนครังที
ก ําหนดแล้ว การแสดงผลลักษณะคลืนทีวางซ้อนจะถูกลบ
- ไม่เลือก: การแสดงผลจะถูกลบไปตามลําดับ เริ มจาก
ลักษณะคลืนทีวางซ้อนเก่าสุดก่อน
สามารถตังค่าเป็ นสเต็ป 5% ได้ในขอบเขต 0∼100% ค่ายิง
สูง ลักษณะคลืนทีวางซ้อนจะยิงเข้มขึน
สามารถตังค่าเป็ นสเต็ป 5% ได้ในขอบเขต 0∼50% ค่ายิงสูง
Grid จะยิงเข้มขึน
สามารถตังค่าเป็ นสเต็ป 5% ได้ในขอบเขต 0∼100% ค่ายิง
สูง ลักษณะคลืนมาตรฐานจะยิงเข้มขึน
สามารถตังค่าเป็ นสเต็ป 5% ได้ในขอบเขต 0∼100% ค่ายิง
สูง ขอบเขตการเฝ้าระวังเวลาทีถึงช่วงพีคจะยิงเข้มขึน

6-6 การบันทึกข้ อมูล

6-6-1 ประเภทของข้ อมูลทีบันทึก
สามารถจัดเก็บไฟล์การตังค่า ข้อมูลของลักษณะคลืน และข้อมูลตัวเลขในซอฟต์แวร์ นีได้
ประเภทข้อมูล

หัวข้อ

ไฟล์การตังค่า

การตังเงือนไข

ข้อมูลของ

ลักษณะคลืนความดัน

ลักษณะคลืน

เวลา, วันทีจัดเก็บ

นามสกุล
ไฟล์

โฟลเดอร์ทีจัดเก็บ
(ค่าเริ มต้น)
(กรณีเฉพาะ Windows XP)
c:/document and settings/user
name/MMS Settings

ค่าความดันหลัง t sec

- ถูกจัดเก็บแยกตามวันที
- สามารถแกไ้ ขข้อมูลได้โดยการเรี ยกใช้ซอฟต์แวร์ คาํ นวณตาราง
- สําหรับเนือหาทีตัดสิน Alarm (กรณีทีเป็ น NG เป็ น NG ในหัวข้อเฝ้า
ระวังไหน) จะบันทึกด้วยรหัสตามตารางด้านล่างนี

เลขที Shot

ค่าความดันทีดันออก

ข้อมูลตัวเลข
(หัวข้อเฝ้า
ระวัง)

ผลการตัดสิน Alarm ค่า Integrate
เนื อหาการตัดสิ น Alarm

- คือการตังเงือนไขสําหรับตรวจวัด, เฝ้าระวัง เลือกจากโฟลเดอร์ที
จัดเก็บใน PC มาบันทึกใน Amplifier และนํามาใช้งาน

c:/document and settings/user - ถูกจัดเก็บแยกตามเลขที Shot
name/MMS_DATA/ddmmyy - สามารถเรี ยกเป็ นข้อมูลลักษณะคลืนมาตรฐานในซอฟต์แวร์ MPS08
Folder
- สามารถแกไ้ ขข้อมูลได้โดยการเรี ยกใช้ซอฟต์แวร์ คาํ นวณตาราง

เวลาทีถึงช่วงพีค

ช่วง Trigger

หมายเหตุ

c:/document and settings/user
name/MMS_DATA/ddmmyy
Folder

ค่า Integrate ช่วงพีค

ค่าพีค

รหัส
ไม่มีรหัส

ความหมาย
ไม่มี Alarm
ตัดสินกรอบการเฝ้าระวัง 1
ตัดสินกรอบการเฝ้าระวัง 2
ตัดสินเวลาทีถึงจุดพีค
ตัดสินค่าความดันหลัง t sec
ตัดสินค่า Integrate
ตัดสินค่า Integrate ช่วงพีค

6-6-2 การตังค่ าสถานทีบันทึก
ข้อมูลทีบันทึกจะถูกจัดเก็บในโฟล์เดอร์ ทีกําหนดไว้ล่วงหน้า
* อ้างอิงเกียวกับการตังค่าสถานทีเก็บบันทึกได้จาก “6-7 การตังค่าของผูด้ ูแล” (→ หน้า 34)

6-6-3 การแสดงขนาดทีสามารถบันทึกได้
ข้อมูลทีบันทึกจะถูกจัดเก็บในโฟล์เดอร์ ทีกําหนดไว้ล่วงหน้า
พืนทีว่าง
%-

%

%- %
ตํากว่า 30%

แสดงสถานะ
“OK”
“ลดลง”
“เหลือน้อย・หยุดการบันทึก”

* ซอฟต์แวร์จะคํานวณและแสดงพืนทีทีสามารถบันทึกได้ (พืนทีของเดสก์ท็อป) ขึนมาโดยอัตโนมัติ ควรถ่ายโอนข้อมูลบ่อยๆ คําว่า “ลดลง” จะได้ไม่
แสดงขึนมา

6-7 การตังค่ าของผู้ดูแล

เข้าไปใน “ระบบ” ในเมนูหลัก → เลือก “การตังค่าของผูด้ ูแล”
หน้าจอการตังค่าของผูด้ ูแลจะแสดงขึนมา
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สามารถตังค่า IP Address ของ MPS08, ข้อมูลการตรวจวัด, Save Path ได้ในหน้าจอการตังค่าของผูด้ ูแล
①
②

③
④

หมายเลข ชือเรี ยก

⑤

ฟังก์ชนั

①

IP Address
ตรวจวัด

②

Save Path ทีใช้จดั เก็บข้อมูล - ตังค่า Path ทีใช้จดั เก็บข้อมูลการตรวจวัด ส่วน Path ทีตังค่าแล้ว จะใช้งานได้หลังจากรี สตาร์ท
การตรวจวัด
แอปพลิเคชัน
- ค่าเริ มต้นการตังค่ามีดงั นี
<กรณี ของ Windows XP >
C:/Documents and Settings/username/MMS_DATA
<กรณี ของ Windows 7, Windows 8 >
C:/Users/username/MMS_DATA

③

การตังค่า Save Path

- ตังค่า Path ทีจะบันทึกข้อมูลการตังค่าไว้ที MPS08 ส่ วน Path ทีตังค่าแล้ว จะใช้งานได้หลังจากรี สตาร์ท
แอปพลิเคชัน
- ค่าเริ มต้นการตังค่ามีดงั นี
<กรณี ของ Windows XP >
C:/Documents and Settings/username/MMS_Settings
<กรณี ของ Windows 7, Windows 8 >
C:/Users/username/MMS_Settings

④

ปุ่ ม OK

- บันทึกการเปลียนแปลงการตังค่า หน้าจอด้านล่างนีจะแสดงขึนมา คลิกปุ่ ม [OK] เพือออกจากแอปพลิเคชัน

⑤

ปุ่ มยกเลิก

- ยกเลิกการเปลียนแปลงการตังค่า และออกจากหน้าจอการตังค่าของผูด้ ูแล

ของอุปกรณ์ - ตังค่า IP Address ของ MPS08 ส่ วน IP Address ทีตังค่าแล้ว จะสามารถใช้งานได้หลังจากรี สตาร์ท
แอปพลิเคชัน
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7. การตรวจเช็คการทํางาน
ต่อไปนีจะเป็ นคําอธิบายเกียวกับวิธีการตรวจสอบว่าระบบทํางานได้อย่างถูกต้องหรื อไม่
7-1 การตรวจสอบการสื อสารระหว่าง Amplifier กับ PC

Amplifier สื อสารกับ PC ผ่านการเชือมต่อ LAN หากต้องการตรวจสอบว่าสื อสารได้อย่างถูกต้องหรื อไม่นนั สามารถดูได้จากสี ทีอยูต่ รง
ข้อมูล ทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอการทํางาน (เขียว: ปกติ, แดง: ผิดปกติ)

* การแสดงผล [WDT:

] คือจํานวนรอบทีกลับสู่ สภาวะปกติเองได้เมือการสื อสารหยุดกลางคัน หากกดปุ่ ม Clear

จํานวนครังจะกลับมาเป็ น 0

7-2 การตรวจสอบสั ญญาณอินพุต/เอาต์ พุต

ตรวจสอบว่าสัญญาณอินพุต/เอาต์พุตทีเชือมต่ออยูท่ าํ งานอย่างถูกต้องหรื อไม่
■ เข้าไปใน “ระบบ” ในเมนูหลัก เลือก “การทดสอบ I/O”

เตรี ยมไว้สําหรับการต่อขยายในอนาคต
ตอนทีจัดทําคู่มือการใช้งานนี ยังไม่มีการใช้งานในส่ วนนี

ตรวจสอบการทํางานของสัญญาณอินพุต
ป้อนสัญญาณอินพุต (สัญญาณ Trigger หรื อสัญญาณเคลียร์ Alarm) หากป้อนอย่างถูกต้อง ชือสัญญาณจะสว่างเป็ นสี เขียวเหมือนใน
ภาพด้านล่างนี
■

ขณะป้ อนสั ญญาณ Trigger (IN1)
■

ขณะป้ อนสั ญญาณเคลียร์ Alarm (IN2)

ตรวจสอบการทํางานของสัญญาณเอาต์พุต

กดเลือกที Check Box [ON] ในภาพด้านขวา ชือสัญญาณจะสว่างเป็ นสี เขียว และ
สัญญาณ Alarm จะถูกส่ งออกไป ตรวจสอบว่าปลายทางทีเชือมต่อสัญญาณ
เอาต์พุตทํางานอย่างถูกต้องหรื อไม่
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7-3 การตรวจสอบการทํางานของเซ็นเซอร์

7-3-1 การสอบเทียบเซ็นเซอร์
หาก “ไม่แสดงลักษณะคลืน”, “ค่าแรงดันตํา (หรื อสู ง)” ฯลฯ แสดงขึนมา อาจเกิดความผิดปกติทีเซ็นเซอร์ ตรวจวัดแรงดัน แนะนําให้ทาํ
การสอบเทียบเซ็นเซอร์ มีค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบ
กรณี ทีต้องการสอบเทียบ กรุ ณาติดต่อบริ ษทั ฟุตาบะ เจทีดบั บลิว (ประเทศไทย) จํากัด
7-3-2 การตรวจสอบอย่างง่ าย
กรณี ทีต้องการตรวจสอบการทํางานของเซ็นเซอร์ อย่างง่าย ให้ทาํ ตามวิธีการดังต่อไปนี
■ กด “โหมดบํารุ งรักษา”

■ เริ มต้นการตรวจวัด

■ กดปุ่ ม “เซ็ตจุดศูนย์”
* เอาต์พุตของเซ็นเซอร์จะถูกกาํ หนดให้รีเซ็ตเป็ นศูนย์ กด “เซ็ตจุดศูนย์” ในขณะที
ไม่มีแรงกระทําต่อเซ็นเซอร์ทุกครัง

■

ตรวจสอบว่าเมือกดปลายเซ็นเซอร์ แล้ว มีลกั ษณะคลืนแสดงขึนหรื อไม่
(เป็ นเพียงการตรวจสอบอย่างง่ายว่าเซ็นเซอร์ ทาํ งานหรื อไม่เท่านัน)
* กรณี ทีมีแรงกระทําต่อปลายเซ็นเซอร์ ให้ใช้วสั ดุทีอ่อนนุ่มและระมัดระวังอย่าให้
เกิดความเสี ยหายทีเซ็นเซอร์หรื อแม่พิมพ์ (เช่น รอยหรื อการกัดกร่ อน)
* กรณี ทีมีแรงกระทําต่อปลายเซ็นเซอร์ หากโหลดเกินค่าทีกาํ หนดหรื อมีแรง
กระแทกอาจเกิดความเสี ยหายต่อเซ็นเซอร์ได้ ให้หยุดกระทํา
* ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบอย่างง่ายเอง
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8. การตรวจวัดด้ วยอุปกรณ์ ตรวจวัดภายนอก
Amplifier ตรวจวัดความดัน “MPS08” มีฟังก์ชนการเอาต์
ั
พุตแรงดันไฟฟ้าตามค่าแรงดัน
ต่อไปนีจะอธิบายเกียวกับวิธีการเชือมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดภายนอกและแสดงลักษณะคลืนความดัน
8-1 การเชื อมต่ ออุปกรณ์ ตรวจวัดภายนอก

■ ต่อ Connector เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า (D/A Output) โดยอ้างอิงจากภาพต่อไปนี
* ลูกค้าต้องจัดเตรี ยม Connector DSUB 25 เอง

● Connector D/A Output

● การเชื อมต่ อ Connector DSUB 25
หมายเลข
Connector

ชือสัญญาณ

หมายเลข
Connector

ชือสัญญาณ

2

ว่าง
ว่าง

14

ว่าง

15

ว่าง
ว่าง

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ว่าง
ว่าง
ว่าง
เอาต์พุต CH8
เอาต์พุต CH7
เอาต์พุต CH6
เอาต์พุต CH5
เอาต์พุต CH4
เอาต์พุต CH3
เอาต์พุต CH2
เอาต์พุต CH1

16
17

Pin Connection

ว่าง

18
19

GND

20
21
22

GND

23
24

GND

25

GND

GND
GND
GND
GND
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8-2 ความสั มพันธ์ ระหว่างเอาต์ พตุ แรงดันไฟฟ้ ากับค่ าแรงดัน

อ้างอิงรายละเอียดด้านล่างนีในการตังค่าเงือนไขการเก็บแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ตรวจวัดภายนอก
■ แรงดัน 1 MPa ได้แรงดันไฟฟ้า 50mV (ขอบเขตเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า: 0-10 V)
(ตัวอย่าง : เมือแรงดัน 100MPa จะถูกเอาต์พุตเป็ นแรงดันไฟฟ้า 5 V)
8-3 การเปิ ดใช้ งานฟังก์ชันเอาต์ พุตแรงดันไฟฟ้ า
■

สามารถตังค่าเปิ ดใช้งาน/ปิ ดใช้งานเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าได้ทีหน้าจอการตังค่าเงือนไข
□ ห้ามเอาต์พุต D/A: สามารถเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า

☑ ห้ามเอาต์พุต D/A: ไม่มีการเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า

* ในตอนทีจัดส่ ง ตังค่าเป็ น “เปิ ดใช้งานเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า”

8-4 การเฝ้าระวังลักษณะคลืนความดัน

ภาพด้านล่างนีคือตัวอย่างหน้าจอ Data Logger ทีจําหน่ายทัวไป
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9. สเปค
■

ตารางสรุปสเปค

< Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08>
จํานวนจุดตรวจวัด

จุด

ช่วงการวัด

 MPa

ความแม่นยํา

ms/ ms/ ms
±ms/%F.S.

เวลาในการสุ
รอบอั
ตราการสุ
่ม (Sampling)
่ม

สูms/
งสุดms/ วิms/
นาที ms

อินพุตการควบคุ
เวลาในการสุ
่ม ม

สูงสุด

อิเอาต์
นพุพตุตการควบคุ
การควบคุมม

อิNPN
นพุตopen
จุดเชืcollector
อมต่อทีไม่สูมงสุีแดรงดั
100mA
นไฟฟ้(สู
า งสุด 30V)

เอาต์พุตการควบคุ
อนาล็อก ม

NPN open
ด 100mA (ไม่
กิน 30V)านทานขาออก ประมาณ 100Ω
0-10V
(เทียcollector
บเท่าแรงดัสูนงสุ0-200MPa)
ค่าเความต้

ข้อมูลพจัุตดอนาล็
เอาต์
เก็บภายใน
อก

ไฟล์การตั
า 1าไฟล์
นลงในหน่วยความจําถาวร) (รู ปแบบคลืนและข้อมูลตัวเลขจะไม่ถูกจัดเก็บ
0-10V
(เทีงค่
ยบเท่
แรงดั(เขี
น ย0-200MPa)
ค่ภายในตั
าความต้วาAMP)
นทานเอาต์พุต ประมาณ 100Ω

ข้อมูลจัดเก็บภายใน

ไฟล์การตังค่า 1 ไฟล์ (เขียนลงในหน่วยความจําถาวร)
(ลักษณะคลืนและข้อมูลตัวเลขจะไม่ถูกจัดเก็บใน Amplifier)

อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน

0 +50°C

ความชืนแวดล้อมในการใช้งาน

3585%RH (ไม่มีไอนําเกาะ)

การทนต่อแรงสันสะเทือน

1055Hz Double amplitude 1.5mm ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z เป็ นเวลา 2 ชัวโมง

เวลาในการอุ่นเครื อง

ประมาณ 30 นาที

วินาที

ใช้ AC adapter เฉพาะรุ่ นทีก ําหนดเท่านัน

สเปคแหล่งจ่ายไฟ

อินพุต AC 100240V 1.20.5A
ประมาณ ,

นําหนัก

กรัม

<กล่ องถ่ ายทอด UJP04>
เซ็นเซอร์การเชือมต่อ

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ SS หรื อซีรีส์ EPS ของ Futaba Corporation
(สําหรับซีรีส์ EPS จําเป็ นต้องใช้ Adapter ซึงจําหน่ายแยกต่างหาก)

ช่ความยาว
วงอุณหภูมิการใช้งาน

0 + °C

การทนต่อแรงสันสะเทือน

1055Hz Double amplitude 1.5mm ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z เป็ นเวลา 2 ชัวโมง

นําหนัก

ประมาณ 160 กรัม

<สายเคเบิ ลถ่ ายทอด WJP0430>
ความยาว

<สาย LAN WCL0020>

ม.

มาตรฐาน

CAT 7
ม.

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

0 + °C

ความยาว

นําหนัก

ประมาณ 160 กรัม

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

<AC Adaptor ES0024010>

0 +4 °C

< สายเคเบิลสั ญญาณอินพุต/เอาต์ พุต WCI005>

ความยาว

3.1 ม.

ความยาว

. ม.

ขนาดภายนอก (Adapter)

146×76×43 [มม.]

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

0 +4 °C

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

0 +4 °C

สเปคแหล่งจ่ายไฟ

อินพุต AC 100240V 1.20.5A
เอาต์พุต DC 24V 4.16A

นําหนัก

ประมาณ 710 กรัม
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■

ภาพภายนอก [หน่ วย : มม.]

< Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08>

<กล่ องถ่ ายทอด UJP04>
แม่เหล็กสําหรับติดตัง (AMUJP)
* Accessories จําหน่ายแยกต่างหาก

รู ติดตัง φ 4.2×2
* สามารถใช้ในการติดตังแม่เ หล็ก (Accessories) ได้
Connector Dust Cap (ADUJP)
* Accessories จําหน่ายแยกต่างหาก
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<สายเคเบิ ลถ่ ายทอด WJP0430>

<AC Adaptor ES0024010>

1800

146

1200

（3146）

<สายเคเบิ ลสั ญญาณอินพุต/เอาต์ พุต WCI005>

500

Pin Connector D-Sub 9 (ตัวผู)้

Pin Connector D-Sub 15 (ตัวผู)้
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Pin Connector D-Sub 9 (ตัวเมีย)

อาจมีการปรับปรุ งสเปคโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า MPS08-1512W-A1J
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