เทคโนโลยี
•
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อยางที่ตองรูในงานควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น

Advanced control—กลยุทธการควบคุมกระบวนการผลิต

ที่เหนือกวาวิธี

PID

เชน การควบคุมแบบ Feedforward, Dead-time compensation,
Lead/lag, Adaptive gain, Neural networks และ Fuzzy logic
loop control

•

คือมอเตอรชนิดที่ไมแปรงถาน หรือมอเตอรซิงโครนัส 3 เฟส ที่
ทํางานโดยอาศัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง เปนสวิทชในการตัดตอกระแสที่จายใหกับ
ขดลวดมอเตอร โดยที่ชนิดของมอเตอร จะพิจารณาตามลักษณะรูปคลื่นกระแสและ
คุณสมบัติของแรงบิดหรือทอรค โดยจะนิยมเรียกวา Brushless DC Motor ในกรณีที่
รูปแบบของกระแสและทอรคของมอเตอรที่ใชมีลักษณะเปนแบบสีเ่ หลี่ยม
(Trapezoidal current / Torque ) และจะเรียกวา Brushless AC Motor หรือ
เรียกงาย ๆ วา Brushless เมื่อลักษณะกระแสและทอรค เปนรูปคลืน่ ซายน
Brushless motor

(Sinusoidal current / Torque format )

•

Fieldbus architecture—คือสถาปตยกรรมของ

การควบคุม (Control architecture ) ซึ่งใชการ
สื่อสารขอมูลสองทางแบบดิจิตอล ระหวางอุปกรณ
สนามแบบอัจฉริยะ (Intelligent field devices)
และระบบควบคุมหรือระบบมอนิเตอร ( Control / Monitoring systems)
สายสัญญาณเสนเดียว
•

โดยใช

Human-machine interface—คือวิธีการแสดงสถานะของเครื่องจักร
(Machine status) ,สัญญาณเตือน (Alarms) ,ขอความ (Messages)

วินิจฉัยปญหา (Diagnostics)
สัญญาณแจงเตือนใหกับผูใชงาน
•

และการ
ในลักษณะของรูปภาพบนคอมพิวเตอร เพื่อเปน

IEC 61131—คือมาตรฐานสากลสําหรับเปนเครื่องมือ ในการเขียนโปรแกรมควบคุม

เครื่องจักร ซึ่งมีดวยกัน 5 มาตรฐาน

•

Intelligent field devices—คืออุปกรณสนามแบบอัจฉริยะที่โครงสราง

ประกอบดวยไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor-based devices) ซึ่งสามารถ
ประมวลผลกระบวนการไดหลายตัวแปร เพิ่มประสิทธิภาพในการรับสงขอมูล วินิจฉัย
ผลลัพธที่ได และกําหนดฟงกชั่นในการควบคุมการทํางาน
•

Intelligent I/O modules—คือ อินพุทและเอาทพุทโมดูล (I/O module )

ซึ่ง
มีความเปนอัจฉริยะหรือมีความฉลาดอยูในตัว สามารถรับคาทางอินพุท และสงคําสั่ง
ควบคุมคาของเอาทพุทโดยผานทาง PLC หรือคอนโทรลเลอร (Control controller)
สําหรับการตัดสินใจที่เปนแบบรูทีน (Routine decision making) ไดเลย

•

Internet—คือการรวบรวมขอมูล

และแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารจากหลายๆ ดาน จากที่สถานทีต่ าง ๆ เชนขอมูล
ทางอุตสาหกรรม ขอมูลการคาขาย ขอมูลการศึกษา ขอมูล
รัฐบาล และเครือขายคอมพิวเตอรสว นบุคคล (Personal
computer networks)

•

Interoperability—คือการใชสินคาหรืออุปกรณที่

สามารถนํามาทดแทนกันได จากสินคาหรืออุปกรณที่มีเครื่องหมายการคาแตกตางกัน
•

MES—คือระบบทีช
่ วยตัดสินใจในการผลิต (Manufacturing Execution System)

โดยทําหนาที่สงขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการตัดสิน แนวทางในการเริ่มตน และ
แนวทางในการตอบสนองเพื่อชวยใหกระบวนการผลิตเหมาะสม และสอดคลองกับการ
สั่งซื้อสินคาจากลูกคา
•

Microsoft Windows Operating Systems—คือระบบปฏิบัติการ

ที่ใชกัน
อยางกวางขวางกับพีซี PC ตัวอยางเชน Microsoft NT ก็จะใชเปน Desktop และ
Server package , Microsoft 95 ก็จะประกอบดวย Self-contained operating
system และ DOS สวน Microsoft CE จะมีลักษณะที่มีขนาดเหมาะสมกับการงาน
ที่ใช ซึ่งทั่ว ๆ ไปจะใชกับคอมพิวเตอรแบบพกพา ( Handheld PCs)

•

Object-oriented software—ซอฟตแวรที่ใชกลุมโคดในการสรางรูปแบบจําลอง

การใชงานในเชิงวัตถุ (Object techniques) ซึ่งประกอบดวย COM/DCOM, Java
และ CORBA standards.
•

OLE for process control (OPC)—Object linking & embedding (OLE)

ซึ่งจะจัดการเก็บขอมูลใหอยูในรูปของวัตถุ เพื่อใหแอปพลิเคชั่นตางๆ ดึงขอมูลไปใช
ประโยชนในการรันโปรแกรมได ซึ่งลักษณะของ OPC ก็ใชแนวความคิดเดียวกันนี้แต
ใชในงานทางดานควบคุมการผลิต
•

Open controller—คือคอนโทรลเลอรที่มีลักษณะคลายกับคอนโทรลเลอรทใี่ ชงาน

ทั่วไป ตัวอยางเชน PLC แตคอนโทรลเลอรนี้จะใชงานบนวินโดว ควบคูกับซอฟตแวร
คอนโทรล (Software control)
•

Open systems—คือ Hardware / Software

ที่ออกแบบใหยืดหยุนได ซึ่งทําให
ผูใชสามารถใชอุปกรณตางยี่หอ และตางระบบทดแทนกันได

•

PC control—คือกลยุทธการควบคุมในรูปแบบของซอฟตแวร (Softwareconfigured control strategy)

โดยใชคอมพิวเตอรฮารดแวรมาตรฐาน

และใช

ซอฟตแวรควบคู
•

PID (Proportional, Integral, Derivative control)—คือโมดูลอินพุท

และ เอาทพุท แบบอัจฉริยะ (Intelligent I/O module) หรือโปรแกรมคําสั่งซึ่งใช
สําหรับ Automatic closed-loop operation ของกระบวนการควบคุมแบบวงรอบ
process control loop

•

Programmable Logic Controller (PLC)—คือระบบควบคุม

แบบโซลิดสเตท (Solid-state control system) ลักษณะโครงสรางประกอบดวยหนวยความจํา
ที่ผูใชสามารถใชโปรแกรมได (User-programmable memory) สําหรับเก็บคําสั่ง
เพื่อใชในการจัดลําดับการควบคุมและกําหนดฟงกชั่นการทํางานแบบอัตโนมัติ

•

S88—คือมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้นโดยองคกร ISA

แนวความคิดแบบ Object-oriented
ควบคุมกระบวนการผลิตได
•

เพื่อใหผูใชงานสามารถใช
นําไปกําหนด และสรางรูปแบบจําลองสําหรับ

Soft logic—คือลักษณะของคอนโทรลเลอรที่อยูในรูปซอฟตแวร

ซึ่งสามารถใชงาน
ไดบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ซึ่งการใชงานสวนใหญจะเปนลักษณะงานที่
ตองการเก็บขอมูลและและประมวลผลขอมูลจํานวนมาก ๆ และยังสามารถจะติดตอ
สื่อสารกับระบบเน็ตเวิรคไดอีกดวย

