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บทนํ า
่
บกฎข ้อบังคับ
ข ้อมูลเกียวกั

1 บทนํ า
้ าวถึงทุกด ้าน ผู ้ใช ้ เกียวกั
่
คูม
่ ือคําแนะนํ านี กล่
บ แชมเบอร ์ (หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ ์) ในการใช ้แชมเบอร ์นี -้
้ งหมดก่
้
่
อย่างปลอดภัย โปรดอ่านและทําความเข ้าใจคูม
่ ือเล่มนี ทั
อน หากคุณไม่แน่ ใจเกียวกั
บหัวข ้อใด ๆ
ให ้ถามหัวหน้างานของคุณหรือติดต่อ Rohde & Schwarz ฝ่ ายสนับสนุ นลูกค ้า
คูม
่ ือคําแนะนํ าช่วยให ้คุณใช ้แชมเบอร ์ได ้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดการอายุการใช ้งาน; การติดตัง,้ การใช ้งาน, การบํารุงรักษา และการปิ ดใช ้งาน หากคุณมีการใช ้งานเพียงบางส่วน โปรดเน้นไปยังบทที่่
่
เกียวข
้องกับการใช ้งานนั้น แต่ควรทําความเข ้าใจอย่างละเอียดเกียวกั
บประเด็นด ้านความปลอดภัยที่อธิบาย่
ไว ้ใน บทที่ 2, "ความปลอดภัย", ในหน้า 10 ก่อนเริมใช
้งาน
่
่
้
ชือบทให
้แนวคิดที่ช ัดเจนเกียวกั
บขันตอนในช่
วงการใช ้งาน และงานที่อธิบายไว ้ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นงาน กิจกรรมส่วนใหญ่ที่มีไว ้สําหรับคุณจะอธิบายไว ้ใน บทที่ 7, "การทํางาน", ในหน้า 35 หาก้
งานถูกจํากัดไว ้เฉพาะบางบทบาท บทบาทเหล่านี จะกล่
าวถึงในตอนต ้นของบทที่อธิบายถึงงานในบทบาท้
่
่
นันซึง หน้าที มีคาํ อธิบายในคําอธิบายคําศัพท ์
คําย่อและคําศัพท ์ที่ใช ้บ่อยมีอธิบายไว ้ใน คําอธิบายคําศัพท ์ ท ้ายหนังสือคูม
่ ือเล่มนี ้

่
1.1 ข้อมู ลเกียวก
บ
ั กฎข้อบังคับ
้
่
ป้ ายกํากับต่อไปนี และใบรั
บรองที่เกียวข
้องประกาศว่าเป็ นไปตามข ้อบังคับทางกฎหมาย

1.1.1 ประกาศ CE
่
รับรองการปฏิบต
ั ิตามบทบัญญัติที่บังคับใช ้ของ คําสังคณะมนตรี
แห่งสหภาพยุโรป สําเนาคําประกาศ CE
่
เป็ นภาษาอังกฤษอยูท
่ ีตอนต ้นของคูม
่ ือฉบับพิมพ ์หลังสารบัญ

1.1.2 การรับรองจากประเทศเกาหลีประเภท A

이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기
바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

1.1.3 การรับรอง RoHS ของจีน
รับรองการปฏิบต
ั ิตามข ้อบังคับของรัฐบาลจีนในเรื่องการจํากัดสารอันตราย (RoHS)
้ ้างจากวัสดุที่เป็ นมิตรต่อสิงแวดล
่
แชมเบอร ์นี สร
้อม ปราศจากสารที่กฎหมายจํากัดหรือห ้ามใช ้

คูม
่ ือแนะนํ าการใช ้งาน 1179.2902.33 ─ 02
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บทนํ า
ภาพรวมของเอกสารคูม
่ ือ

1.2 ภาพรวมของเอกสารคู ม
่ ือ
้ ้ภาพรวมของ R&S CMQ200 เอกสารคูม
่ คุณจะพบหัวข ้อนี ให
่ ือสําหรับผู ้ใช ้ เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
เอกสารใน R&S CMQ200 หน้าผลิตภัณฑ ์ได ้ที่:
www.rohde-schwarz.com/product/cmq200

1.2.1 คู ม
่ ือแนะนํ าการใช้งาน
้ คาํ อธิบายเกียวกั
่
้
้ งให ้ข ้อมูลเบือง้
คูม
่ ือเล่มนี มี
บโหมดการทํางานและฟังก ์ช ันทังหมดของแชมเบอร
์ นอกจากนี ยั
่
่
่
่
ต ้นเกียวกั
บการควบคุมระยะไกล คําอธิบายเกียวกั
บคําสังในการควบคุ
มระยะไกลอย่างครบถ ้วน ข ้อมูลเกียวกับการบํารุงรักษา อินเทอร ์เฟซ และข ้อความแสดงข ้อผิดพลาด
คูม
่ ือ ไม่ได้ อธิบายถึงกิจกรรมพิเศษที่จําเป็ นสําหรับการกําหนดค่าฮาร ์ดแวร ์ใหม่ที่ได ้รับอนุ ญาตของแชม่ บายไว ้ใน คูม
่
เบอร ์ ซึงอธิ
่ ือการกําหนดค่า เฉพาะ ผูใ้ ช ้ที่เชียวชาญ
ผูท้ ี่อ่านและเข ้าใจแล ้วเท่านั้น คูม
่ ือการ่
่
กําหนดค่า ทีสามารถทําการกําหนดค่าใหม่ได ้ ผู ้ใช ้รายอืนจะถูกจํากัดเฉพาะงานที่อธิบายไว ้ในคูม
่ ือคําแนะนํ า
้
เอกสารสําเนาของคูม
่ ือฉบับนี รวมอยู
ใ่ นการส่งมอบและมีจาํ หน่ ายที่:
www.rohde-schwarz.com/manual/cmq200

1.2.2 คู ม
่ ือการกําหนดค่า
่
อธิบายการกําหนดค่าฮาร ์ดแวร ์ใหม่ทงหมดและการปรั
ั้
บเปลียนแชมเบอร
์ที่ได ้รับอนุ ญาต
้ ากัดเฉพาะบทบาทของ ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
่
กิจกรรมเหล่านี จํ
ผู ้ที่อ่านและเข ้าใจ คูม
่ ือการกําหนดค่า และผู ้ที่มี้
่จําเป็ นสําหรับการกําหนดค่าแชมเบอร ์ใหม่
ทักษะทังหมดที
คูม
่ ือการกําหนดค่ามีให ้สําหรับผู ้ใช ้ที่ลงทะเบียนใน Rohde & Schwarz ระบบข ้อมูลส่วนกลาง (GLORIS):
gloris.rohde-schwarz.com > Support & Services > Sales Web > Test and Measurement
> Wireless Communication > CMQ > Manuals

1.2.3 แผ่นข้อมู ลและโบรช ัวร ์
้ งแสดงรายการอุปกรณ์เสริมแผ่นข ้อมูลประกอบด ้วยข ้อมูลจําเพาะทางเทคนิ คของแชมเบอร ์ นอกจากนี ยั
่
้
และหมายเลขคําสังซือด ้วย
แผ่นข ้อมูลมีให ้สําหรับผูใ้ ช ้ที่ลงทะเบียนใน Rohde & Schwarz ระบบข ้อมูลส่วนกลาง (GLORIS):
gloris.rohde-schwarz.com > การสนับสนุ นและบริการ > เซลเว็บ> การทดสอบและการวัดผล > การ่
้
สือสารไร
้สาย > CMQ> เนื อหาส่
งเสริมการขาย> ข ้อมูลจําเพาะ
โบรช ัวร ์ให ้ภาพรวมของแชมเบอร ์และกล่าวถึงลักษณะเฉพาะ ดูที่ www.rohde-schwarz.com/
brochure-datasheet/cmq200

1.2.4 การตอบรับ โอเพ่นซอร ์ส (OSA)
การตอบรับ โอเพนซอร ์ส จะให ้ข ้อความในใบอนุ ญาตแบบคําต่อคําสําหรับซอฟต ์แวร ์โอเพนซอร ์สที่ใช ้
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บทนํ า
สัญลักษณ์
ดูที่ www.rohde-schwarz.com/software/cmq200

1.3 สัญลักษณ์
R&S CMQ200 เรียกอีกอย่างว่า "แชมเบอร ์" หรือ "ผลิตภัณฑ ์"
้
มีการใช ้เครื่องหมายข ้อความต่อไปนี ในคู
ม
่ ือเล่มนี :้
สัญลักษณ์

คําอธิบาย

[Keys]

่
่
่
ชือของตั
วเชือมต่
อ คีย ์ และลูกบิดจะอยูใ่ นวงเล็บเหลียม

Filenames, commands,
program code

่
ชือไฟล
์ คําสัง่ ตัวอย่างการเข ้ารหัส และเอาต ์พุตหน้าจอจะแตกต่างกันไปตามแบบอักษร

ลิงก ์

้ น
ลิงก ์ที่คุณสามารถคลิกได ้จะแสดงเป็ นแบบอักษรสีนําเงิ

ตัวหนา หรือ ตัวเอียง

ข ้อความที่ไฮไลต ์จะแสดงเป็ นแบบอักษรตัวหนาหรือตัวเอียง

"ข ้อความอ ้างอิง"

ข ้อความหรือคําศัพท ์ที่อ ้างอิงจะแสดงในเครื่องหมายคําพูด

เคล็ดลับ
้
่ั
เคล็ดลับมีเครื่องหมายดังเช่นตัวอย่างนี และให
้คําแนะนํ าที่เป็ นประโยชน์หรือโซลูชนทางเลื
อก
หมายเหตุ
้
หมายเหตุมีเครื่องหมายดังเช่นตัวอย่างนี และระบุ
ข ้อมูลสําคัญเพิ่มเติม
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ความปลอดภัย
่
่งตกค ้าง
ความเสียงจากสิ

2 ความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ ์จาก Rohde & Schwarz กลุม
่ บริษท
ั ได ้รับการผลิตตามมาตรฐานทางเทคนิ คสูงสุด ปฏิบต
ั ิตาม่
้
้
คําแนะนํ าทีให ้ไว ้ทังหมดในคูม
่ ือเล่มนี โปรดเก็บเอกสารประกอบการใช ้งานผลิตภัณฑ ์ไว ้ใกล ้กับตัวเครื่อง่
้ ้วย
และแนะนํ าให ้ผู ้ใช ้คนอืนอ่านเอกสารฉบับนี ด
้
ใช ้แชมเบอร ์นี เฉพาะสํ
าหรับการใช ้งานตามวัตถุประสงค ์และภายในขีดจํากัดประสิทธิภาพตามที่อธิบายไว ้ใน
่
บทที 2.1, "การใช ้งานตามวัตถุประสงค ์", ในหน้า 10 และในแผ่นข ้อมูล กําหนดค่าใหม่หรือปรับแชมเบอร ์่ ๆ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยตามที่อธิบายไว ้ในคูม
่ ือผลิตภัณฑ ์เท่านั้น การดัดแปลงหรือการเพิ่มเติมอืน
และไม่ได ้รับอนุ ญาต
ด ้วยเหตุผลด ้านความปลอดภัย เฉพาะเจ ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึ กอบรมแล ้วเท่านั้นที่สามารถจัดการแชมเบอร ์
่
บุคลากรที่ได ้รับการฝึ กอบรมจะคุ ้นเคยกับมาตรการด ้านความปลอดภัยและรู ้วิธห
ี ลีกเลียงสถานการณ์
ที่อาจ่
เป็ นอันตรายในขณะปฏิบต
ั ิงานทีได ้รับมอบหมาย
หากส่วนใดส่วนหนึ่ งของแชมเบอร ์เสียหายหรือแตกหักให ้หยุดใช ้แชมเบอร ์ เฉพาะเจ ้าหน้าที่บริการที่ได ้รับอนุ ญาตจาก Rohde & Schwarz เท่านั้นที่ได ้รับอนุ ญาตให ้ซ่อมแซมแชมเบอร ์ได ้ ติดต่อ
Rohde & Schwarz ฝ่ ายช่วยเหลือลูกค ้าที่ www.customersupport.rohde-schwarz.com
●
●
●
●
●

การใช ้งานตามวัตถุประสงค ์........................................................................................................................10
่
่
ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง.............................................................................................................................10
สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย................................................................................................................. 11
้
ข ้อความเตือนในคูม
่ ือเล่มนี ........................................................................................................................
13
ป้ ายกํากับบนแชมเบอร ์.............................................................................................................................. 14

2.1 การใช้งานตามวต
ั ถุประสงค ์
้ ไว ้สําหรับการทดสอบการแพร่คลืนของส่
่
่
แชมเบอร ์นี มี
วนประกอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์ในสิงแวดล
้อม่
่
้
่
ทางอุตสาหกรรม การบริหารงาน และในห ้องปฏิบต
ั ิการ ดูที บทที 6.1, "การเลือกพืนทีทํางาน", ในหน้า 23
้
ใช ้แชมเบอร ์นี ตามวั
ตถุประสงค ์ที่กําหนดเท่านั้น ตามคําอธิบายในคูม
่ ือเล่มนี ้ สังเกตสภาพการทํางานและข ้อ่
จํากัดด ้านประสิทธิภาพที่ระบุไว ้ในแผ่นข ้อมูล หากคุณไม่แน่ ใจเกียวกั
บการใช ้งานที่เหมาะสม โปรดติดต่อ
Rohde & Schwarz ฝ่ ายสนับสนุ นลูกค ้า

2.2 ความเสี่ยงจากสิ่งตกค้าง
้
แม ้จะมีการนํ ามาตรการการออกแบบที่ปลอดภัยโดยเนื อแท
้ มาตรการป้ องกันเสริม และมาตรการรักษา่
่
ความปลอดภัยมาใช ้ แต่ก็ยงั คงมีความเสียงจากสิงตกค ้างเหลืออยู่ เนื่ องจากข ้อเท็จจริงต่อไปนี ้
แชมเบอร ์มีนํ้าหนักมาก
้
นํ าหนั
กของแชมเบอร ์ที่ไม่มีอป
ุ กรณ์เสริมและเขตสายอากาศอยูท
่ ี่ 60 กก. โดยประมาณ โดยรวมแล ้วแชม้
เบอร ์สามารถรับนํ าหนักได ้มากถึง 70 กก. โดยประมาณ หากแชมเบอร ์ตกใส่คนอาจทําให ้ได ้รับบาดเจ็บ้ ยชีวิตได ้
รุนแรงถึงขันเสี
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ความปลอดภัย
สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
ประตู แชมเบอร ์มีนํ้าหนักมาก
่
่ไปพร ้อมกับประตูเมื่อคุณเปิ ดประตู หากแชมเบอร ์ล ้มลงอาจทําให ้ได ้รับบาดเจ็บจุดศูนย ์ถ่วงจะเคลือนที
้
รุนแรงถึงขันเสียชีวิตได ้
ประตู บานเลื่อน
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
่ ้ปิ ดประตู ประตูจะเริ่มปิ ดด ้วยแรงที่ลดลง กลไกการปิ ดแบบนุ่ มนวลในตัวจะป้ องกันไม่ให ้ประตูปิดเมื่อคุณสังให
้ ้าไปได ้สูงสุด 8 มม. แต่ถ ้ากลไกความปลอดภัยนี ล
้ ้มเต็มแรง ตราบใดที่ช่องว่างนั้นใหญ่พอที่จะสอดนิ วเข
้
้
่
เหลวและประตูปิดเต็มแรงเข ้ากับนิ วระหว่างประตูและกรอบประตู นิ วมือจะถูกบีบอัด ซึงอาจทําให ้สูญเสียแขนขาได ้
กลไกความปลอดภัยมีอธิบายไว ้โดยละเอียดใน บทที่ 3.2, "การปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติ", ในหน้า 15
ข ับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
่ ข ้อกําหนดสําหรับการติดตัง้ และมาตรการด ้านความปลอดภัยมีอธิบายอยูใ่ น "การเชือมต่
่
ความเสียง
อกับระบบไฟฟ้ า" ในหน้า 12.
ประตู ทํางานด้วยระบบลมอ ัด
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบลมอัดเท่านั้น
จ่ายลมอัดสําหรับระบบลมอัดที่ความดัน 6 บาร ์ หากแรงดันเกินขีดจํากัดที่ 7 บาร ์, แชมเบอร ์จะทํางานภาย่
ใต ้สภาวะที่ไม่ระบุ เมื่อใช ้งานประตูที่ > 7 บาร ์, อาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได ้ ซึงอาจทํ
าให ้เกิด้
่
่
่
การบาดเจ็บได ้ เช่น นิ วมือถูกบีบอัด ดูที บทที 6.4, "การเชือมต่อลมอัด", ในหน้า 27

2.3 สถานการณ์ที่อาจเป็ นอ ันตราย
้ ้ในระหว่างกระทํากิจกรรมต่อไปนี ้
สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตรายอาจเกิดขึนได
การขนส่ง
่
สวมชุดป้ องกันที่เหมาะสมตามกฎและข ้อบังคับในท ้องถินของคุ
ณ หากคุณไม่แน่ ใจว่าควรใช ้อุปกรณ์ใดให ้สอบถามเจ ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของคุณ ตัวอย่างเช่น ถุงมือช่วยให ้จับที่จับได ้แน่ นเมื่อขนย ้าย่
้ นแชมเบอร ์ หากไม่มีถงุ มือคุณจะมีแรงเสียดทานน้อยลงและด ้ามจับของคุณอาจลืนได
้หากมือของคุณมีนํามั
่
้
หรือเปี ยก อาจเป็ นผลให ้แชมเบอร ์หล่นลงทับเท ้าของคุณหรือของคนอืนได ้ ดังนันควรสวมรองเท ้านิ รภัยที่มี้ ้าทุกครังเมื
้ ่อเคลือนย
่
ฝาปิ ดนิ วเท
้ายแชมเบอร ์
่
้ ๆ ก็ตาม ดูที่ บทที่ 5.3, "การรักษาความยึดประตูไว ้เสมอเมื่อเคลือนย
้ายแชมเบอร ์แม ้ว่าจะอยูใ่ นระยะทางสัน
่
ปลอดภัย", ในหน้า 21 สําหรับรายละเอียดวิธก
ี ารทําทีถูกต ้อง หากไม่ได ้ยึดประตูและประตูเปิ ดออกขณะที่่
้
คุณกําลังขนย ้ายแชมเบอร ์ จุดศูนย ์ถ่วงจะเปลียนไป อาจเป็ นผลให ้ผู ้ขนย ้ายคนหนึ่ งคนใดต ้องแบกรับนํ า้
่
หนักส่วนที่มากขึนอย่
างกะทันหัน เมื่อประตูบานเลือนชนตํ
าแหน่ งปลาย การหยุดกะทันหันจะส่งผลให ้เกิด้
้
แรงผลักที่รุนแรง หากบุคคลนั้นไม่สามารถรับนํ าหนั
กที่เพิ่มขึนหรื
อสูญเสียการจับยึด แชมเบอร ์อาจหล่น้
และทําให ้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงถึงขันเสียชีวิตได ้
้
่
้
แชมเบอร ์มีนําหนั
กมาก อย่าเคลือนย
้าย ยก หรือขนย ้ายแชมเบอร ์ด ้วยตัวเอง นํ าหนั
กสูงสุดที่บุคคลหนึ่ งจะ้
้
้
สามารถยกได ้อย่างปลอดภัยคือ 18 กก. ทังนี ขึนอยูก
่ บ
ั เพศ อายุ และสภาพร่างกาย อย่างน้อยต ้องใช ้คน่ อการบาดเจ็บ ตังแต่
้ การบาดเจ็บที่หลังจากการยกของหนักเกินจํานวน 4 คน เมื่อมีคนน้อยลง คุณจะเสียงต่
ไปไปจนถึงการบาดเจ็บรุนแรง เช่น การฟกชํา้ หรือการสูญเสียแขนขาหากแชมเบอร ์ตก
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ความปลอดภัย
สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย

หากคุณประสบปัญหาทางการแพทย ์ เช่น ความผิดปกติของกระดูกสันหลังและหลัง หรือหากสภาพร่างกายของคุณไม่รองรับกับการยกของหนัก อย่ามีสว่ นร่วมในการขนย ้าย
่
ใช ้มือจับในการเคลือนย
้ายหรือขนย ้ายแชมเบอร ์ ดูที่ บทที่ 4, "ภาพรวมเครื่อง", ในหน้า 17 ให ้เห็นว่าที่จับอยูต
่ รงไหน
่
ในการเคลือนย
้ายแชมเบอร ์อย่างปลอดภัย คุณสามารถใช ้อุปกรณ์ชว่ ยยกหรือขนย ้าย เช่น รถยก ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํ าที่บริษท
ั ผู ้ผลิตได ้ระบุไว ้
้
แชมเบอร ์ที่มีสว่ นเสริมความสูงเสริม R&S CMQ-B703 (รูป 4-3) มีนําหนั
กมากกว่าอย่างเห็นได ้ช ัด และ่
่
จุดศูนย ์ถ่วงที่สูงขึน้ ห ้ามยก ขนย ้าย หรือเคลือนย
้ายแชมเบอร ์ที่มีสว่ นต่อขยายสูง เนื่ องจากอาจพลิกควําได
้่ อการบาดเจ็บ นอกจากนี ้ ที่จับไม่เหมาะกับนํ าหนั
้
ง่าย ส่งผลให ้เสียงต่
กที่เพิ่มขึน้ หากต ้องการเปิ ดใช ้งานการ่
่
เคลือนย
้ายส่วนต่อขยายความสูงและช่องฐานแยกจากกัน ให ้ ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
หรือ
้
Rohde & Schwarzพนักงานบริการ ถอนการติดตังส่วนขยายความสูงออกจากแชมเบอร ์
สําหรับคําแนะนํ าโดยละเอียด ดูที่ บทที่ 5.1, "การยกและการขนย ้าย", ในหน้า 20
การติดตัง้
่
้
วางแชมเบอร ์บนฐานรองรับที่แข็งแรงเพียงพอซึงสามารถรั
บนํ าหนั
กของแชมเบอร ์ได ้ ยึดฐานรองรับไม่ให ้้ สังเกตข ้อมูลจําเพาะจากผูผ้ ลิต วางแชมเบอร ์ไว ้บนพืนผิ
้ วเรียบล ้มลง ตัวอย่างเช่น ด ้วยการยึดติดกับพืน
่
และได ้ระดับโดยให ้ด ้านล่างของแชมเบอร ์ควําลง หากส่วนรองรับไม่แข็งแรงเพียงพอก็อาจยุบตัวได ้ หากส่วน่
้
รองรับไม่ได ้ระดับ แชมเบอร ์อาจเลือนและหล่
นจากส่วนรองรับได ้ ในทังสองกรณี
อาจทําให ้ได ้รับบาดเจ็บ้
รุนแรงถึงขันเสียชีวิต
เมื่อจัดตําแหน่ งแชมเบอร ์ ให ้ยึดแชมเบอร ์ดังแสดงใน รูป 6-3 หากคุณไม่ยึดแชมเบอร ์ให ้แน่ น แชมเบอร ์อาจ้
ล ้มลงเมื่อเปิ ดประตู ดังอธิบายใน "ประตูแชมเบอร ์มีนําหนั
กมาก" ในหน้า 11
้ ่จํากัดที่อนุ ญาตเฉพาะบุคลากรที่ผ่านการฝึ กอบรมเข ้าเท่านั้น ในพืนที
้ ่หวงห ้าม ให ้ทํากําหนดพืนที
่
้
่
เครืองหมายช่องว่างบนพืน ซึงจําเป็ นสําหรับการเปิ ดประตูจนสุด
เดินสายเคเบิลอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าจะไม่มีใครสะดุดสายเคเบิลที่หลวม
้
สําหรับคําแนะนํ าโดยละเอียด ดูที่ บทที่ 6.3, "การติดตังแชมเบอร
์", ในหน้า 25 และ บทที่ 6.7, "การกําหนดโซนห ้ามเข ้าถึง", ในหน้า 32
่
การเชือมต่
อก ับระบบไฟฟ้า
แชมเบอร ์ทํางานบนกําลังไฟ 24 V DC ที่จ่ายไฟโดยชุดจ่ายไฟภายนอกที่รวมอยูใ่ นการส่งมอบ ชุดจ่ายไฟมี่
้
่ใช ้ในการจ่ายไฟให ้กับอุปกรณ์ที่ใช ้พลังงาน เช่น
แรงดันไฟฟ้ าเกินหมวดหมู่ II เชือมต่
อกับการติดตังถาวรที
่
่
่
เครืองใช ้ในครัวเรือน และโหลดทีคล ้ายกัน ระวังความเสียงจากไฟฟ้ า เช่น ไฟช็อต ไฟไหม ้ การบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
้ ่อความปลอดภัยของคุณ:
ใช ้มาตรการต่อไปนี เพื
่
● ก่อนเชือมต่
อชุดจ่ายไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ (สายไฟหลักของคุณ) ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าแหล่งจ่ายไฟตรงกับช่วงแรงดันไฟฟ้ าและความถี่ [INPUT] ที่ระบุบนชุดจ่ายไฟ
●

●
●
●

ใช ้เฉพาะชุดจ่ายไฟภายนอกที่มาพร ้อมกับแชมเบอร ์เท่านั้น เนื่ องจากมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข ้อกําหนดด ้านความปลอดภัยเฉพาะประเทศ
๊
เสียบปลักเข
้ากับเต ้าเสียบที่มีขวต่
ั้ อตัวนํ าป้ องกันเท่านั้น
่
เชือมต่
อชุดจ่ายไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ป้ องกันโดยเบรกเกอร ์วงจร 16 A (การป้ องกันบรานช ์)เท่านั้น
๊
่อตัดการเชือม่
ต ้องแน่ ใจว่าคุณสามารถถอดชุดจ่ายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟได ้ตลอดเวลา ดึงปลักไฟเพื
๊
ต่อแชมเบอร ์ ปลักไฟต ้องเข ้าถึงได ้ง่าย
้ มตกใจที่เข ้าถึงได ้ง่าย (สวิตช ์ปิ ดเครื่องไม่รวมอยูใ่ นการส่งมอบ) เพื่อขัดจังหวะแหล่งจ่ายไฟไปยังติดตังปุ่
แชมเบอร ์
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ความปลอดภัย
ข ้อความเตือนในคูม
่ ือเล่มนี ้

การใช้งานประตู
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
คุณสามารถเปิ ดและปิ ดประตูได ้โดยกดปุ่ มขณะยืนอยูข
่ ้างแชมเบอร ์ นอกจากนี ้ คุณยังสามารถใช ้งานประตู้ ้บนรางนํ าของประตู หรือระหว่างประตูได ้จากระยะไกลด ้วย ไม่วา่ ในกรณี ใด ต ้องแน่ ใจว่าไม่มีใครวางนิ วไว
้
และกรอบประตู กําหนดกฎความปลอดภัยดังต่อไปนี :
้ ่หวงห ้าม หลังจากกดปุ่ ม● ระหว่างใช ้งาน ประตู, แบบแมนนวล อนุ ญาตให ้เฉพาะผู ้ที่กดปุ่ มเข ้าไปในพืนที
แล ้ว บุคคลควรก ้าวถอยหลังออกจากแชมเบอร ์
●
●

้ ่หวงห ้าม
ระหว่างใช ้งาน ประตู, จากระยะไกล ห ้ามมิให ้ผูใ้ ดเข ้าไปในพืนที
่ DUT ในระหว่างแลกเปลียน
่ DUT
ระหว่าง ใช ้งาน, ควรเก็บมือให ้ห่างแชมเบอร ์ ยกเว ้นการแลกเปลียน
ไม่อนุ ญาตให ้ผู ้ใดใช ้งานประตู

่
้ ้านความปลอดภัย
ใช ้แชมเบอร ์ตามที่ออกแบบไว ้ ห ้ามยุง่ เกียวกั
บการติดตังด
สําหรับคําแนะนํ าโดยละเอียด ดูที่ บทที่ 7.3, "การใช ้งานประตู", ในหน้า 37
การบํารุงรักษา
่
ดําเนิ นการบํารุงรักษาตามที่กําหนด คุณจึงมันใจถึ
งการทํางานโดยไร ้ที่ติของแชมเบอร ์ และด ้วยเหตุนี้ จึงเป็ น่
ความปลอดภัยของทุกคนทีทํางานกับแชมเบอร ์ สําหรับคําแนะนํ าโดยละเอียด ดูที่ บทที่ 9, "การตรวจสอบและการบํารุงรักษา", ในหน้า 56
การทําความสะอาด
ดูที่ บทที่ 9.4.4, "การทําความสะอาดแชมเบอร ์", ในหน้า 60 และ บทที่ 9.4.5, "การทําความสะอาดปะเก็น", ในหน้า 60

2.4 ข้อความเตือนในคู ม
่ ือเล่มนี ้
้ ้เห็นถึงความเสียงหรื
่
ข ้อความเตือนจะชีให
ออันตรายที่คุณต ้องระวัง คําสัญญาณบ่งบอกถึงความรุนแรงของอันตรายต่อความปลอดภัย และความเป็ นไปได ้ ที่จะเกิดขึน้ หากคุณไม่ปฏิบต
ั ิตามข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัย
WARNING
Potentially hazardous situation. Could result in death or serious injury if not avoided.
คําเตือน
่
สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย อาจส่งผลให ้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางหากไม่หลีกเลียง
NOTICE
Potential risks of damage. Could result in damage to the supported product or to other
property.
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ความปลอดภัย
ป้ ายกํากับบนแชมเบอร ์

2.5 ป้ ายกํากับบนแชมเบอร ์
้ ให
้ ้เห็นพืนที
้ ่เสียงในแชมเบอร
่
้ งอธิ
่ บายป้ ายกํากับที่มีสญ
ั ลักษณ์ตอ
่ ไปนี จะชี
์ นอกจากนี ้ หัวข ้อต่างๆ ในบทนี ซึ
่
่
่
่
ถึงความเสียงเฉพาะจะถูกทําเครืองหมายด ้วยสัญลักษณ์ทีเกียวข ้องในระยะขอบ สัญลักษณ์ตา่ งๆ มีความหมายดังต่อไปนี :้
สัญลักษณ์

คําอธิบาย

ระวังอันตราย
อ่านเอกสารประกอบการใช ้งานผลิตภัณฑ ์เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ ์
่ อการบีบอัดนิ วมื
้ อคุณ
เสียงต่
โปรดระวังในการใช ้งานประตู ดูที่:
่
●
"ประตูบานเลือน"
ในหน้า 11
●
"การใช ้งานประตู" ในหน้า 13
ทําตามคําแนะนํ าในคูม
่ ือเล่มนี ้
้
แชมเบอร ์มีนําหนั
กมาก
้
่
ระบุนําหนั
กสําหรับเครื่องที่หนัก > 60 กก. โดยทัวไปหนั
กได ้ถึง 70 กก.
่
โปรดระวังในการยก เคลือนย
้าย หรือขนย ้ายแชมเบอร ์ ขนย ้ายแชมเบอร ์โดยใช ้จํานวนคนเพียงพอหรือมีอป
ุ กรณ์ขนส่ง ดูที่:
้
●
"แชมเบอร ์มีนําหนั
กมาก" ในหน้า 10
●
"การขนส่ง" ในหน้า 11
้ อสายดิน
ขัวต่
่
ดูที่ "ในการเตรียมการเชือมต่
อสายไฟ" ในหน้า 30
การกําจัด
่
ห ้ามกําจัดแชมเบอร ์รวมกับขยะจากครัวเรือนทัวไป
้ ในหน้า 63
ดูที่ บทที่ 11, "การปิ ดใช ้งานและการทิง",

่
่
ป้ ายกํากับที่ให ้ข ้อมูลเกียวกั
บกฎข ้อบังคับมีอธิบายใน บทที่ 1.1, "ข ้อมูลเกียวกั
บกฎข ้อบังคับ", ในหน้า 7
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กรณี ฉุกเฉิ น
การปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติ

3 กรณี ฉุกเฉิ น
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
้
กรณี ฉุกเฉิ นที่อาจเกิดขึนอาจเป็
นผลมาจากความล ้มเหลวของกลไกการปิ ดแบบนุ่ มนวลที่จะหยุดประตูหาก่ ดขวางขัดขวางการปิ ด ดูที่ การปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติ
มีสิงกี
แต่ถ ้ากลไกการปิ ดแบบนุ่ มนวลล ้มเหลว และมือของคุณขวางประตูที่กําลังปิ ด มือของคุณอาจเข ้าไปติด้ ้ใช ้ หยุดฉุ กเฉิ น
ระหว่างประตูและกรอบของแชมเบอร ์ได ้ ในกรณี นีให

3.1 หยุดฉุ กเฉิ น
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
หากต ้องการหยุดประตูแชมเบอร ์อย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตาม ให ้ขัดจังหวะแหล่งจ่ายไฟ
เพื่อข ัดขวางการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
่
1. กดปุ่ มตกใจซึงจะเป็
นการปิ ดเครื่อง
่
้
่
ดูที "ข ้อกําหนดเบืองต ้นสําหรับการเชือมต่
อสายไฟ" ในหน้า 30
2. หากไม่มีการติดตัง้ ปุ่ มตกใจ:
●
●

ดึงชุดจ่ายไฟออกจากเต ้ารับกริดไฟฟ้ า
หรือดึงปลัก๊ DC ออกจากเต ้ารับที่ด ้านหลังของแชมเบอร ์
ดูที่ รูป 7-1

การขัดจังหวะแหล่งจ่ายไฟมีผลดังต่อไปนี :้
่
● การเคลือนไหวของประตู
หยุดทันที
●

ไฟ LED ของประตูดบ
ั ลง

●

หากประตูทาํ งานด ้วยระบบลมอัด ระบบลมอัดจะถูกกดทับและประตูจะไม่มีแรง คุณสามารถดันเปิ ดหรือปิ ดแบบแมนนวลเพื่อต ้านแรงเสียดทานเท่านั้น
่
หากประตูทาํ งานด ้วยไฟฟ้ า คุณสามารถเคลือนย
้ายแบบแมนนวลโดยใช ้แรงมากเท่านั้น

●

ในการเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์อีกครัง้ ให ้ดําเนิ นการตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์",
ในหน้า 35

3.2 การปิ ดใช้งานฉุ กเฉิ นอ ัตโนมัติ
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
ระหว่างการทํางาน ปกติ, ประตูจะปิ ดอย่างแน่ นหนาด ้วยแรงสูงเพื่อให ้มีประสิทธิภาพในการป้ องกันที่เพียงพอ
่
่ด ้วยเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บเนื่ องจากการปิ ดด ้วยแรงนี ้ กลไกการปิ ดแบบนุ่ มนวล ของประตูจะเคลือนที
่
แรงที่ตํ่าลงจนเกือบปิ ด: สูงสุด 8 มม. สําหรับช่องว่างที่เหลือ กลไกประตูจะเปลียนไปใช
้แรงสูงเพื่อปิ ดช่องว่าง
่
่
้
8 มม. สุดท ้าย เฉพาะหากไม่มีสิงกีดขวางหยุดการปิ ดด ้วยแรงตํานี
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กรณี ฉุกเฉิ น
การปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติ

3.2.1 ประตูไฟฟ้า
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มี R&S CMQ-B20B หรือตัวเลือก R&S CMQ-B20C
่
การเลือนของประตู
จะหยุดอัตโนมัติหาก:
● มีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่า 8 มม. ติดอยูร่ ะหว่างแชมเบอร ์และประตู
●

ประตูจะถูกดึงด ้วยแรง

้ าให ้ประตูผ่อนคลายลงประมาณ 1 ซม. และตามมาด ้วยเสียงแกร๊ก ไฟ
กลไกการปิ ดการใช ้งานฉุ กเฉิ นนี จะทํ
่
่
LED จะเริม กระพริบเป็ นสีแดง เพื่อระบุข ้อผิดพลาดของประตู แต่แรงเสียดทานจะต ้านไม่ให ้เลือนประตู
แบบแมนนวล
เพื่อเปิ ดใช้งานแชมเบอร ์อีกครัง้
่ ดขวางออกจากประตู
1. นํ าสิงกี
2. ดันประตูเล็กน้อยไปทางปิ ดจนเกิดเสียงแกร๊ก
้
่อไฟ LED กะพริบ", ในหน้า 41
3. ดําเนิ นการต่อตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.3.6, "ขันตอนเมื

3.2.2 ประตู ทํางานด้วยระบบลมอ ัด
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มี R&S CMQ-B21A หรือตัวเลือก R&S CMQ-B21C
่
หากประตูไม่เปิ ดหรือปิ ดภายในระยะ หมดเวลา ที่กําหนดไว ้ล่วงหน้า 8 เป็ นวินาที, ระบบควบคุมจะเปลียนเป็ นโหมด "ERROR"
ไฟ LED จะเริ่ม กะพริบเป็ นสีแดง เพื่อแสดงว่าประตูผิดพลาด และระบบลมอัดจะลดความดันอากาศโดย้ องกันไม่ให ้เกิดสถานการณ์ที่มือของผู ้ปฏิบต
อัตโนมัติ ทําให ้ประตูไม่มีแรง การปิ ดใช ้งานนี จะป้
ั ิงานติดอยูร่ ะ้
หว่างแชมเบอร ์และประตู และผูป้ ฏิบต
ั ิงานไม่สามารถเอือมไปกดปุ่
มเปิ ด/ปิ ดประตูได ้
เพื่อเปิ ดใช้งานแชมเบอร ์อีกครัง้
่ ดขวางออกจากประตู
1. นํ าสิงกี
้
่อไฟ LED กะพริบ", ในหน้า 41
2. ดําเนิ นการต่อตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.3.6, "ขันตอนเมื
คุณสามารถตรวจสอบการทํางานที่เหมาะสมของกลไกการปิ ดประตูแบบนุ่ มนวลตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 6.6,
"การทดสอบระบบความปลอดภัย", ในหน้า 31
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ส่วนประกอบด ้านหน้า

4 ภาพรวมเครื่อง
้ บายส่วนประกอบทังหมดของแชมเบอร
้
้ บายไว ้ใน บทที่ 7,
บทนี อธิ
์ ฟังก ์ช ันและการใช ้ส่วนประกอบเหล่านี อธิ
"การทํางาน", ในหน้า 35
อุปกรณ์เสริมสําหรับแชมเบอร ์มีคาํ อธิบายไว ้ใน คูม
่ ือการกําหนดค่า.
●
●
●

ส่วนประกอบด ้านหน้า................................................................................................................................ 17
ส่วนประกอบด ้านหลัง.................................................................................................................................18
ตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพ....................................................................................................................19

4.1 ส่วนประกอบด้านหน้า

รู ป 4-1: มุมมองด้านหน้าของแชมเบอร ์
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

ร่องที่เต็มไปด ้วยปะเก็น RF แบบยืดหยุน
่ สําหรับปิ ดผนึ กประตูแชมเบอร ์
้ ยกว่าลินช
้ ัก) สําหรับการแลกเปลียน
่ DUT
ประตู (บางครังเรี
รางนํ าประตู
่
ช่องเปิ ดหมายเลข 3 ปิ ดด ้วยแผ่นโลหะหรือ feedthrough ตัวเสริม (สําหรับผูใ้ ช ้ที่เชียวชาญเท่
านั้น)
่
จุดสัมผัสของกระบอกสูบที่ขับเคลือนด
้วยกลไก ไม่มีในแชมเบอร ์ที่มีการทํางานของประตูแบบแมนนวล
ปุ่ มสําหรับเปิ ดและปิ ดประตู พร ้อมไฟ LED แสดงสถานะด ้านล่าง
่ ดตังอยู
้ ด
การเปิ ดท่อสายเคเบิลเข ้าหาห่วงโซ่พลังงาน ซึงติ
่ ้านหลังท่อสายเคเบิล
ที่จับสําหรับขนย ้ายแชมเบอร ์ ดูที่ บทที่ 5.1, "การยกและการขนย ้าย", ในหน้า 20

คุณสามารถเปิ ดประตู (2) เพื่อวาง DUT ในแชมเบอร ์ได ้ ดูที่ บทที่ 7.4, "การจัดวาง DUT ในแชมเบอร ์",
่
ในหน้า 42 ในแชมเบอร ์ระบบอัตโนมัติ กระบอกสูบที่ขับเคลือนด
้วยกลไกหนึ่ งกระบอก (5 ตรงกลางแชม่
เบอร ์) จะเปิ ดและปิ ดประตูโดยมีรางนํ าสองราง (ระบุเลข 3 ในแต่ละด ้าน) เพื่อให ้ความมันคง
จากที่เป็ น (5)
แชมเบอร ์ที่มีการทํางานของประตูแบบแมนนวล ดูที่ รูป 7-4
่
่
ปะเก็นโพลีเมอร ์ (1) มีการเคลือบนิ กเกิลที่เป็ นสือกระแสไฟฟ้
าเพื่อป้ องกันการรัวไหลของรั
งสี RF ออกจาก่
แชมเบอร ์และเข ้าไปข ้างในแชมเบอร ์ หลีกเลียงการสั
มผัสหรือทําให ้ปะเก็นสกปรก ปะเก็นของประตูหน้ามีความยืดหยุน
่ สูงเพื่ออายุการใช ้งานที่ยาวนานสําหรับการเปิ ดและปิ ดหลายรอบ ดูที่ บทที่ 5.5, "การเก็บรักษา", ในหน้า 22
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ส่วนประกอบด ้านหลัง
ช่องเปิ ดสามช่อง (4) หมายเลข A11 ถึง A13 มีไว ้สําหรับ feedthrough ตัวเสริมแบบกรอง RF ช่องเปิ ดที่ไม่ใช ้จะปิ ดทับด ้วยแผ่นโลหะเปล่า
Feedthroughs ด ้านหน้าสามารถทําการควบคุมการป้ อนหรือสัญญาณ RF หรือพลังงานไฟฟ้ าผ่านผนัง่
่
ไปยัง DUT ในแชมเบอร ์ได ้ ดูที่ บทที่ 7.5, "การเชือมต่
อ DUT", ในหน้า 46 ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
เท่านั้นที่่
่
่
่
สามารถทําการแลกเปลียนแผ่
นโลหะหรือ feedthrough และเชือมต่
อ ตัดการเชือมต่
อ หรือแลกเปลียนสายเคเบิลที่ feedthrough
ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดประตู (6) จะกระตุ ้นให ้เปิ ดและปิ ดแชมเบอร ์พร ้อมประตูเปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติ ไฟ LED ด ้านล่างปุ่ มนี -้
จะแสดงสถานะประตู ดูที่ บทที่ 7.3, "การใช ้งานประตู", ในหน้า 37

4.2 ส่วนประกอบด้านหลัง

รู ป 4-2: มุมมองด้านหลังของแชมเบอร ์
่
1 = ฝาปิ ดด ้านบนสําหรับการกําหนดค่าภายในและการบริการ (สําหรับผู ้ใช ้ที่เชียวชาญเท่
านั้น)
2 = ช่องเปิ ดหมายเลข 10 ปิ ดด ้วยแผ่นโลหะหรือ feedthrough ตัวเสริมสําหรับสายอากาศภายในแชมเบอร ์ (สําหรับผูใ้ ช ้ที่่
เชียวชาญเท่
านั้น)
3 = แผ่นยึดด ้านหลังสําหรับอุปกรณ์ทดสอบ
่
4 = ตัวเชือมต่
อการควบคุมแบบ D-Sub 9 หกตัวสําหรับสวิตช ์ RF ในตัว (รีเลย ์ SP6T)
้
5 = วัสดุสินเปลื
องและแผงควบคุม ดูที่ บทที่ 6.5
้
6 = ขัวต่อสายดิน (หน้าสัมผัสสายดิน)

่
ฝาด ้านบน (1) ของแชมเบอร ์ถูกยึดด ้วยสกรู 16 ตัว ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
เท่านั้นที่สามารถเปิ ดได ้
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ตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่ผนังด ้านหลัง มีชอ่ งเปิ ด 10 ช่อง (2) หมายเลข A21 ถึง A25 และ A31 ถึง A35 สําหรับ feedthrough
ตัวเสริมแบบกรอง RF ช่องเปิ ดที่ไม่ใช ้จะปิ ดทับด ้วยแผ่นโลหะเปล่า
Feedthrough ด ้านหลังช่วยให ้การควบคุมการป้ อนหรือสัญญาณ RF ผ่านผนังไปยังสายอากาศหรือ่ ๆ ในแชมเบอร ์ ผูใ้ ช ้ที่เชียวชาญ
่
่
อุปกรณ์อืน
เท่านั้นที่สามารถทําการแลกเปลียนแผ่
นโลหะหรือ
่
่
่
feedthrough และเชือมต่
อ ตัดการเชือมต่
อ หรือแลกเปลียนสายเคเบิ
ลที่ feedthrough
้ จะช่
้ วยจานรอง (3) ระหว่าง feedthrough (2) เตรียมไว ้สําหรับการจับหัววิทยุระยะไกล (RRH) การติดตังนี
้
ให ้ความยาวสายที่สันจาก
RRHs ไปยังสายอากาศภายในแชมเบอร ์
่ กลไกประตูไฟฟ้ าหรือลมอัดมีสิงต่
่ อไปนี :้
ช่องด ้านล่างของแชมเบอร ์ ซึงมี
●
●
●

่
่
ตัวเชือมต่
อการควบคุม D-Sub 9 หกตัว (4) สําหรับหก R&S CMQ-B744A ชุดเชือมต่
อ RF 4
ตัวเลือก: สวิตช ์ RF ในตัว (รีเลย ์ SP6T)
ช่องเปิ ดของ feedthrough เพิ่มเติมสองช่องปิ ดด ้วยแผ่นโลหะ
่
แผงจ่ายและแผงควบคุม (5) พร ้อมตัวเชือมต่
อสําหรับจ่ายไฟ ควบคุม และอัดลม ดูที่ บทที่ 6.5, "การ่
เชือมต่
อกับการควบคุมและพลังงาน", ในหน้า 29

4.3 ตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพ
ห ้องควบคุมแบบใช ้ลมหรือแบบแมนนวลพร ้อมตัวเลือกR&S CMQ-B221Hเพื่อประสิทธิภาพการป้ องกัน้ (คําสังซื
่ อเลขที
้
่ 1540.4014.04) มีประตูที่สูงขึนพร
้
ที่สูงขึน
้อมแม่เหล็กไฟฟ้ าในตัวสองตัวที่มุมด ้านบน
้
แม่เหล็กเหล่านี สามารถดึงประตูเข ้ามาใกล ้ด ้วยแรงอันแรงกล ้า ลดช่องว่างของประตู และเพิ่มการปิ ดผนึ ก RF
ของประตู
เวอร ์ช ันแชมเบอร ์ที่มีประตู มีระบบการทํางานแบบแมนนวล R&S CMQ-B22C (ซ ้ายใน รูป 4-3) มีแผงด ้านหน้าแบบต่างๆ พร ้อมที่จับ
เวอร ์ช ันแชมเบอร ์ที่มีส่วนเสริมความสู งR&S CMQ-B703 A/B/C (ขวาใน รูป 4-3) มีฮู ้ดที่ด ้านบนของแชมเบอร ์ ฮูดมีขนาดเท่ากับห ้องด ้านล่าง

่ ประตู เปิ ดด้วยมือ (ซ้าย) และส่วนต่อขยายความสู ง (ขวา)
รู ป 4-3: เวอร ์ช ันแชมเบอร ์ทีมี
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การขนส่ง การจด
ั การ และการจด
ั เก็บ
การบรรจุ

5 การขนส่ง การจัดการ และการจัดเก็บ
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
●
●
●
●
●
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5.1 การยกและการขนย้าย
การยกและการขนย้ายที่ถู กต้อง
้
่
้
กมากและเคลือนตั
วได ้. ดูที่ "ประตูแชมเบอร ์มีนําหนั
กมาก"
1. คําเตือน! ประตูแชมเบอร ์มีนําหนั
่
ในหน้า 11 และ "ประตูบานเลือน" ในหน้า 11
หากไม่ได ้ยึดประตูกน
ั ไม่ให ้เปิ ด ยึดให ้แน่ นตามคําอธิบายใน บทที่ 5.3, "การรักษาความปลอดภัย",
ในหน้า 21
้
้
กมาก. ดูที่ "การขนส่ง" ในหน้า 11 และ "แชมเบอร ์มีนําหนั
กมาก"
2. คําเตือน! แชมเบอร ์มีนําหนั
ในหน้า 10
้ ๆ ให ้ยกแชมเบอร ์เดียวขึนด
้ ้วยมือจับโดยใช ้คนอย่างน้อย 4 คน
สําหรับระยะทางสัน
รูป 4-1 แสดงที่จับ
หมายเหตุ: ห ้ามยก ขนย ้าย หรือขนส่งแชมเบอร ์ที่มีสว่ นต่อขยายสูง R&S CMQ-B703 (รูป 4-3)
่
้
่
เนื่ องจากอาจพลิกควําได
้ง่าย และที่จับไม่เหมาะกับนํ าหนั
กที่เพิ่มขึน้ หากต ้องการเปิ ดใช ้งานการเคลือน่
ย ้ายส่วนต่อขยายความสูงและช่องฐานแยกจากกัน ให ้ ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
้ วนขยายความสูงออกจากแชมเบอร ์
หรือRohde & Schwarzพนักงานบริการ ถอนการติดตังส่
้
้
3. สําหรับระยะทางไกลขึนหรื
อหากมีแชมเบอร ์หนึ่ งแชมเบอร ์ขึนไปอยู
บ
่ นพาเลท ให ้ใช ้อุปกรณ์ยกหรือขนย ้าย เช่น รถยก
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํ าที่บริษท
ั ผู ้ผลิตได ้ระบุไว ้
่
่
และดูที บทที 5.4, "การขนส่ง", ในหน้า 21

5.2 การบรรจุ
่
ใช ้วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ ์เดิม ซึงประกอบด
้วยห่อป้ องกันไฟฟ้ าสถิตเพื่อป้ องกันไฟฟ้ าสถิตและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ ์ที่ออกแบบมาสําหรับผลิตภัณฑ ์
่ ้การปกป้ องในระดับเดียวกัน
หากคุณไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ ์เดิมให ้ใช ้วัสดุที่คล ้ายกันซึงให
้ ้ว ให ้ยึดประตูไม่ให ้เปิ ดออก และใช ้วัสดุที่คล ้ายวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ ์เดิมยังช่วยปิ ดประตูไว ้ด ้วย หากไม่มีวสั ดุนีแล
่
่
กันซึงให ้การป้ องกันในระดับเดียวกัน ใช ้ช่องว่างภายในทีเพียงพอเพื่อป้ องกันผลกระทบเชิงกลโดยไม่ตงใจั้
ระหว่างการขนส่ง
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5.3 การรักษาความปลอดภัย
เมื่อส่งมอบ แชมเบอร ์จะบรรจุอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ ์ป้ องกันการขนส่งแบบพิเศษที่ป้ องกันไม่ให ้ประตูเปิ ดออก
่
้ั
หลังจากแกะบรรจุภณ
ั ฑ ์ ไม่มีการป้ องกันเพิ่มเติมเพื่อป้ องกันการเคลือนตั
วของประตูโดยไม่ตงใจ
่
้ั
ตัวอย่างเช่น หากคุณเอียงแชมเบอร ์ เช่น เมื่อคุณยกขึน้ ประตูอาจเลือนเปิ
ดหรือปิ ดโดยไม่ตงใจได
้โดย่
่
่
เฉพาะอย่างยิงในแชมเบอร ์ทีมีการทํางานของประตู แบบลมอัด อ่านผลทีตามมาใน "การขนส่ง" ในหน้า 11

่ มีการยึดประตู อย่างแน่ นหนา: เสียงต่
่
่
่ มีการควบคุม
รู ป 5-1: อย่ายกเมือไม่
อการเคลือนตั
วของประตู ทีไม่

่
่ ้ ให ้ปิ ดประตูแชมเบอร ์และปิ ดฝาให ้แน่ น ก่อนที่คุณจะยกแชมเบอร ์ขึนและจนกว่
้
เพื่อหลีกเลียงความเสี
ยงนี
า้
จะติดตังแชมเบอร ์อย่างแน่ นหนา
ในการยึดประตู
1. มัดเชือกให ้แน่ นจากที่จับทางด ้านซ ้ายไปยังที่จับทางด ้านขวาของแชมเบอร ์
้
ใช ้เชือกที่แข็งแรงพอที่จะรับนํ าหนั
กได ้ 100 นิ วตัน (10 กก.) เชือกไม่มีรวมอยูใ่ นการส่งมอบ
2. ยกแชมเบอร ์ตามคําอธิบายใน บทที่ 5.1, "การยกและการขนย ้าย", ในหน้า 20
้
้ ้วให ้หมายเหตุ: หากคุณดําเนิ นการติดตังและใช
้งานแชมเบอร ์ต่อไป เราขอแนะนํ าว่าหลังจากติดตังแล
่
ถอดเชือกหรือสิงของใด
ๆ ที่ยึดประตูออก
้
การถอดออกจะป้ องกันการโต ้ตอบกับประตูโดยไม่ได ้ตังใจระหว่
าง การใช ้งาน

5.4 การขนส่ง
้ ากัดเฉพาะ ผูไ้ ด ้รับแต่งตังให
้ ้ขนส่ง
กิจกรรมต่อไปนี จํ
่
เมื่อเคลือนย
้ายผลิตภัณฑ ์ในยานพาหนะ หรือใช ้อุปกรณ์ในการขนส่ง ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าได ้ยึดผลิตภัณฑ ์ไว ้อย่างเหมาะสม ใช ้รายการที่มีไว ้สําหรับยึดวัตถุเท่านั้น
้ ๆ
คุณสามารถยึดแชมเบอร ์ไว ้ที่มือจับได ้ ดูที่ รูป 4-1 อย่ายึดแชมเบอร ์ด ้วยอุปกรณ์เสริมที่ติดตังใด
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Transport altitude
่
เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืนในแผ่
นข ้อมูล transport altitude โดยไร ้การทดแทนแรงดันสูงสุดคือ 4500 m
้
เหนื อระดับนํ าทะเล

5.5 การเก็บรักษา
ป้ องกันผลิตภัณฑ ์จากฝุ่ นละออง ต ้องแน่ ใจว่าสภาพแวดล ้อม เช่น ช่วงอุณหภูมิและโหลดด ้านสภาพอากาศ
ตรงกับค่าที่ระบุในแผ่นข ้อมูล
่ อไปนี :้
หากคุณปล่อยให ้แชมเบอร ์ไม่ใช ้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง (เช่น ระหว่างช่วงการผลิต) ให ้พิจารณาสิงต่
1. ข้อสังเกต! ปะเก็นสามารถทนต่อการสึกหรอ. การเก็บปะเก็น RF ของประตูภายใต ้แรงกดเชิงกลของประตูที่ปิ ดเป็ นเวลานานอาจลดความยืดหยุน
่ ของปะเก็น
่
เพือปรับปรุงประสิทธิภาพการป้ องกันรังสีในระยะยาวของแชมเบอร ์ เราขอแนะนํ าให ้คลายปะเก็นโดย้ ้
เปิ ดประตูทิงไว
่
2. หากแชมเบอร ์เชือมต่
อกับแหล่งจ่ายลมอัด คุณสามารถถอดออกได ้
ประสิทธิภาพในการป้ องกันรังสีที่เป็ นไปได ้ของปะเก็น RF ของประตูขนอยู
ึ้
ก
่ บ
ั ระยะเวลาที่ปะเก็นยังคงอยูใ่ นสภาพที่ผ่อนคลาย การคลายตัวของปะเก็นเป็ นระยะเวลานานช่วยรักษาประสิทธิภาพการป้ องกันในระยะยาว
ปะเก็นของประตูผ่านการทดสอบ Rohde & Schwarz ในอัตราส่วนเวลาที่ 2: 1 ของสถานะเปิ ดเทียบกับ้ าให ้ต ้องเปลียนในช่
่
้
สถานะปิ ด ด ้วยอัตราส่วนเวลาย ้อนกลับ ปริมาณการสึกหรอจะเพิ่ม ขึนทํ
วงเวลาที่สันลง
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้ ่ทํางาน
การเลือกพืนที

้
6 การติดตังและการว่
าจ ้าง
้ ากัดเฉพาะ บุคลากรซ่อมบํารุง
กิจกรรมต่อไปนี จํ
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
้
ดําเนิ นกิจกรรมเหล่านี ตามลํ
าดับเดียวกันกับที่ให ้ไว ้ในคูม
่ ือเล่มนี :้
●
●
●
●
●
●
●

้ ่ทํางาน................................................................................................................................. 23
การเลือกพืนที
การนํ าออกจากบรรจุภณ
ั ฑ ์....................................................................................................................... 24
้
การติดตังแชมเบอร
์.................................................................................................................................... 25
่
การเชือมต่
อลมอัด......................................................................................................................................27
่
การเชือมต่
อกับการควบคุมและพลังงาน................................................................................................... 29
การทดสอบระบบความปลอดภัย............................................................................................................... 31
การกําหนดโซนห ้ามเข ้าถึง........................................................................................................................ 32

้ ่ทํางาน
6.1 การเลือกพืนที
ใช ้แชมเบอร ์ในที่ร่มเท่านั้น อุปกรณ์แชมเบอร ์ไม่กน
ั นํ า้
้
เลือกสถานที่ปฏิบต
ั ิงานที่ให ้สภาพปลอดภัยสําหรับการติดตังและการใช
้งานแชมเบอร ์
่ อไปนี :้
ตรวจสอบสิงต่
●
●
●

เฉพาะบุคลากรที่ผ่านการฝึ กอบรมเท่านั้นที่สามารถเข ้าถึงสถานที่ปฏิบต
ั ิการได ้ โดยมีข ้อจํากัดตามที่่
อธิบายไว ้ใน บทที 6.7, "การกําหนดโซนห ้ามเข ้าถึง", ในหน้า 32
้ ากันและมีความสามารถในการรับนํ าหนั
้
ห ้องมีพืนเท่
กเพียงพอ
้ ่เพียงพอที่จะเปิ ดประตูโดยไม่มีสิงกี
่ ดขวางและเข ้าถึง:
สถานที่ปฏิบต
ั ิงานมีพืนที
้ ่ด ้านหลังประตูเปิ ด
– แชมเบอร ์ โดยเฉพาะพืนที
–

่
ตัวเชือมต่
อที่ด ้านหน้าและด ้านหลัง

–

ขายึด

๊
้ ้นสําหรับการเชือมต่
่
ปุ่ มตกใจหรือปลักไฟ
ดูที่ "ข ้อกําหนดเบืองต
อสายไฟ" ในหน้า 30 และ
่
บทที 3.1, "หยุดฉุ กเฉิ น", ในหน้า 15
้
สภาพแวดล ้อม เช่น อุณหภูมิและความชืนโดยรอบตรงกั
บค่าในแผ่นข ้อมูล

–
●
●

้
สถานที่ปฏิบต
ั ิการอยูท
่ ี่ระดับความสูงสูงสุด 2000 ม. เหนื อระดับนํ าทะเล
่ ดขึนเฉพาะการปนเปื
้
้ อนที่ไม่กอ
้
สภาพแวดล ้อมมีมลพิษระดับ 2, ซึงเกิ
่ ให ้เกิดไฟฟ้ าเท่านั้น ในบางครัง่ั
่เกิดจากการควบแน่ น
คาดว่าจะมีการนํ าไฟฟ้ าชวคราวที

●

คลาสความเข ้ากันได ้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC) ของแชมเบอร ์คือคลาส A

●

คลาสความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
คลาส EMC จะระบุตาํ แหน่ งที่คุณสามารถใช ้งานแชมเบอร ์ได ้
●

อุปกรณ์คลาส B เหมาะสําหรับใช ้ใน:
– สภาพแวดล ้อมที่อยูอ
่ าศัย
–

่
่ ่จ่ายให ้อาคารที่พักอาศัย
สภาพแวดล ้อมที่เชือมต่
อโดยตรงกับเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟแรงดันตําที
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●

่ ทยุรบกวนในสภาพอุปกรณ์คลาส A มีไว ้สําหรับใช ้ในสภาพแวดล ้อมอุตสาหกรรม อาจก่อให ้เกิดคลืนวิ
่
แวดล ้อมที่อยูอ
่ าศัยได ้ เนื่ องจากการรบกวนสือไฟฟ้
าและการแผ่รงั สี ดังนั้นจึงไม่เหมาะสําหรับสภาพแวดล ้อมคลาส B
่ ทยุรบกวน ให ้ใช ้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อกําจัดคลืนรบกวนนั
่
้น
หากอุปกรณ์คลาส A ก่อให ้เกิดคลืนวิ

6.2 การนํ าออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
ในการนํ าแชมเบอร ์ออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
1. หากกล่องกระดาษแข็งที่มีแชมเบอร ์นั้นรัดเข ้ากับพาเลทด ้วยเชือกพลาสติกให ้ตัดเชือกพลาสติกนั้น
2. เปิ ดกล่องกระดาษแข็ง
3. หากแผ่นกระดาษแข็งปิ ดแชมเบอร ์ ให ้นํ าส่วนแทรกออก
4. หากมีอป
ุ กรณ์เสริมอยูต
่ ิดกับแชมเบอร ์ ให ้นํ าอุปกรณ์เสริมออกจากกล่องกระดาษแข็ง
5. นํ าส่วนบนของกล่องกระดาษแข็งออก
้ งอยู
้ บ
้ ป
แชมเบอร ์นี ตั
่ นโฟมโพลีเมอร ์อัดขึนรู
้
่
่
กมากและเคลือนตั
วได ้. หากประตูเลือนเปิ
ดออกในขณะที่คุณยกแช6. คําเตือน! ประตูแชมเบอร ์มีนําหนั
้
่
่
มเบอร ์ขึนจุดศูนย ์ถ่วงจะเปลียนไป ประตูทีชนตําแหน่ งท ้ายส่งผลให ้เกิดแรงผลักที่รุนแรง
ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าประตูยึดแน่ นกับช่องเปิ ดตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 5.3, "การรักษาความปลอดภัย",
ในหน้า 21
้
กมาก. ใส่ชด
ุ นิ รภัย หากสภาพร่างกายของคุณไม่สามารถรองรับการยก7. คําเตือน! แชมเบอร ์มีนําหนั
ของหนักได ้ อย่าเข ้าร่วมในการยกแชมเบอร ์
ยกแชมเบอร ์ ออกจากกล่อง โดยมีคนอย่างน้อย 4 คน
สําหรับการยกแชมเบอร ์ ให ้ถือที่มือจับ ดูที่ รูป 4-1
้ วเรียบและได ้ระดับโดยให ้ด ้านล่างของแชมเบอร ์ควําลง
่
8. วางแชมเบอร ์ไว ้บนพืนผิ
9. นํ าห่อป้ องกันไฟฟ้ าสถิตย ์ออกจากแชมเบอร ์
10. เก็บวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ ์เดิมไว ้ ใช ้เมื่อขนส่งหรือจัดส่งแชมเบอร ์ในภายหลัง
11. ใช ้บันทึกการส่งมอบหรือรายการอุปกรณ์เสริมเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการส่งมอบ
12. ตรวจสอบความเสียหายในแชมเบอร ์
หากการส่งมอบไม่สมบูรณ์หรือมีอป
ุ กรณ์เสียหาย โปรดติดต่อ Rohde & Schwarz
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้
์
การติดตังแชมเบอร

้
6.3 การติดตังแชมเบอร
์
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
้
่
ติดตังแชมเบอร
์บนฐานรองรับที่มั่นคงซึงตรงตามข
้อกําหนดต่อไปนี :้
● ประเภทของการสนับสนุ นคือโต๊ะหรือม้านั่ง
●
●

ตรงกับขนาดของแชมเบอร ์ที่ระบุในแผ่นข ้อมูล
ออกจากห ้องสําหรับการเปิ ดประตู ดูที่ รูป 6-2

●

้
สามารถรับนํ าหนั
กแชมเบอร ์ได ้ถึง 70 กก. โดยประมาณรวมอุปกรณ์เสริม
้ ้องที่มีสว่ นต่อขยายความสูงเสริม R&S CMQ-B703 (รูป 4-3) อุปกรณ์รองรับต ้องสําหรับการติดตังห
้
สามารถรับนํ าหนั
กได ้ประมาณ 110 กก.

●
●

สามารถทนต่อโมเมนตัมของประตูระหว่าง การทํางาน
้
ทําให ้สามารถยึดแชมเบอร ์โดยใช ้ขายึด ดูที่ ขันตอน
4

●

ทําให ้แชมเบอร ์อยูใ่ นตําแหน่ งแนวนอนเสมอ:

รู ป 6-1: ตําแหน่ งแนวนอนของแชมเบอร ์

้ ะ
6.3.1 การติดตังโต๊
ใช ้ส่วนรองรับที่ตรงตามข ้อกําหนด ทําให ้ส่วนรองรับแข็งแกร่งและปลอดภัย
้ ้องที่มีสว่ นต่อขยายความสูงเสริม R&S CMQ-B703 (รูป 4-3) การติดตังฐานรองรั
้
สําหรับการติดตังห
บแช่
้ วนต่อขยายความสูงด ้านบน ตามที่มเบอร ์ตามที่อธิบายไว ้ด ้านล่าง จากนั้นให ้ ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
ติดตังส่
อธิบายไว ้ใน คูม
่ ือการกําหนดค่า
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การติดตังแชมเบอร
์
้
เพื่อติดตังแชมเบอร
์บนส่วนรองรับ
้
่
่
กมากและเคลือนตั
วได ้. หากประตูเลือนเปิ
ดออกในขณะที่คุณยกแช1. คําเตือน! ประตูแชมเบอร ์มีนําหนั
้
่
่
มเบอร ์ขึนจุดศูนย ์ถ่วงจะเปลียนไป ประตูทีชนตําแหน่ งท ้ายส่งผลให ้เกิดแรงผลักที่รุนแรง
ยึดประตูแชมเบอร ์ของคุณไม่ให ้เปิ ดโดยไม่ตงใจ
ั้
ดูที่ บทที่ 5.3, "การรักษาความปลอดภัย", ในหน้า 21
่ อการบาดเจ็บเนื่ องจากนํ าหนั
้
กมาก. ดูที่ บทที่ 5.1, "การยกและการขนย ้าย",
2. คําเตือน! เสียงต่
ในหน้า 20
้ ้วยที่จับโดยใช ้คนอย่างน้อย 4 คน แล ้ววางไว ้บนส่วนรองรับ
ยกแชมเบอร ์ขึนด
3. วางตําแหน่ งแชมเบอร ์ในทางใดทางหนึ่ ง:
a) ขอบด ้านหน้าของแชมเบอร ์อยูใ่ นแนวเดียวกับขอบโต๊ะ
b) ประตูที่เปิ ดอยูเ่ หนื อโต๊ะโดยสมบูรณ์ ดังแสดงใน รูป 6-2
ทําได ้โดยไม่ต ้องเปิ ดประตูแชมเบอร ์ ให ้วางตําแหน่ งแชมเบอร ์ที่ปิ ดไว ้ โดยให ้ห่างจากขอบด ้านหน้าของโต๊ะอย่างน้อย 315 มม.

รู ป 6-2: เปิ ดประตู เหนื อโต๊ะให้สุด
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่
อลมอัด
การเชือมต่
4. แก ้ไขแชมเบอร ์ให ้เข ้าที่ด ้วยขายึด (รวมอยูใ่ นการส่งมอบ):
a) วางขายึดสองตัวที่มุมด ้านหลังส่วนล่างของแชมเบอร ์
ลูกศรสีดาํ ใน รูป 6-3 แสดงตําแหน่ งของขายึด
b) วางตําแหน่ งตัวยึดแต่ละตัวเพื่อให ้รอยบาก (ดูที่ลูกศรสีแดงในภาพซ ้ายบน) อยูท
่ ี่ปลายด ้านบนโดย่
ให ้สลักเข ้ากับรูทีด ้านบนของรูสกรูแต่ละตัว
c) ขันตัวยึดแต่ละตัวเข ้ากับแชมเบอร ์
d) ขันตัวยึดแต่ละตัวเข ้ากับโต๊ะ

รู ป 6-3: ตําแหน่ งของขายึดสําหรับยึดแชมเบอร ์กับส่วนรองรับ

้
5. หรือทําซํา้ ขันตอน
4 ที่มุมด ้านหน้าของแชมเบอร ์ด ้านซ ้ายและขวา
้ั ให ้ถอดอุปกรณ์ป้องกันประตูออก
6. หากคุณได ้ยึดประตูแชมเบอร ์เพื่อป้ องกันการเปิ ดโดยไม่ตงใจ
หากคุณถอดแชมเบอร ์ออกจากตําแหน่ ง ให ้ทําตามคําแนะนํ าใน บทที่ 5.1, "การยกและการขนย ้าย",
ในหน้า 20

่
6.4 การเชือมต่
อลมอ ัด
้ ้กับแชมเบอร ์ที่ประตูทํางานด ้วยระบบลมอัดเท่านั้น ข ้ามบทนี หากแชมเบอร
้
บทนี ใช
์ของคุณมีประตูทํางานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือระบบแมนนวลล ้วนๆ
๊ ้อต่อสวมเร็ว [P1] (ดูที่ รูป 6-6) มาพร ้อมกับอะแดปเตอร ์เสริมแบบกดดึงสําหรับท่อยืดหยุน
ปลักข
่ ขนาดเส ้นผ่าศูนย ์กลาง 6 มม.
้
่
ข้อกําหนดเบืองต้
นสําหรับการเชือมต่
อระบบลมอ ัด
้
่ที่มีการเตรียมอากาศหรือหน่ วยบริการที่ให ้บริการต่อไปนี :้
ใช ้แชมเบอร ์นี เฉพาะในสถานที
● ลมอัดที่ผ่านการกรองและปราศจากไขมันที่ความดัน 6 บาร ์, จํากัดความดันสูงสุดที่ 7 บาร ์ (0.7 MPa)
หากแรงดันจากระบบจ่ายเกินขีดจํากัดที่ 7 บาร ์, แชมเบอร ์จะทํางานภายใต ้สภาวะที่ระบุไม่ได ้ตามที่●

อธิบายไว ้ใน "ประตูทํางานด ้วยระบบลมอัด" ในหน้า 11
่ เส ้นผ่านศูนย ์กลาง 6 มม. หากท่อมีปลายตัดตรงจะง่ายลมอัดจ่ายมาทางท่อแบบดันเข ้ายืดหยุน
่ ได ้ซึงมี
่
ต่อการเชือมต่อ

่
เพื่อเชือมต่
อลมอ ัด
1. ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าแหล่งจ่ายลมอัดปิ ดอยู่
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การเชือมต่
อลมอัด
่
้ อสายดิน (หน้าสัมผัสสายดิน
2. ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าแชมเบอร ์เชือมต่
อกับขัวต่

)

่
๊ ้อต่อสวมเร็วของแชมเบอร ์ ให ้ถอดออกตามที่แสดงใน
3. หากอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึง เชือมต่
อ กับปลักข
รูป 11-1
่ วงแหวนพลาสติกสีนําเงิ
้ น
4. ใส่ทอ
่ ขนาด 6 มม. เข ้าที่ด ้านหลังของอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึง ซึงมี
5. ดันท่อเข ้าไปในอะแดปเตอร ์จนสุดตามที่แสดงใน รูป 6-4

รู ป 6-4: การประกอบอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึง (ซ้าย) และท่อขนาด 6 มม. (ขวา)

่
่
หมายเหตุ: สําหรับคําอธิบายเกียวกั
บวิธี แยก การเชือมต่
อนี ้ ดูที่ "ในการถอดท่อออกจากอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึง" ในหน้า 64
่
6. หากคุณต ้องการเชือมต่
ออะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึงของหลายแชมเบอร ์เข ้ากับท่อจ่ายลมอัด ให ้ทําซํา้
้
้
ขันตอน
3 และ ขันตอน
5 ให ้กับแต่ละแชมเบอร ์
่
๊ ้อต่อสวมเร็วของแชมเบอร ์:
7. ก่อนเชือมต่
ออะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึงเข ้ากับปลักข
่
a) เปิ ดแหล่งจ่ายลมอัด หากคุณเชือมต่
อกับหลายแชมเบอร ์ ให ้เปิ ดแหล่งจ่ายลมอัดก่อนที่คุณจะ่
เชือมต่
ออะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึงตัวแรก
b) ตรวจสอบความดัน คุณต ้องให ้ความดันอากาศที่ 6 บาร ์ ดูที่ "ประตูทํางานด ้วยระบบลมอัด"
ในหน้า 11
่
๊ ้อต่อสวมเร็ว
8. เชือมต่
ออะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึงเข ้ากับปลักข
๊ ้อต่อสวมเพื่อทําเช่นนั้น ให ้จับอะแดปเตอร ์ตรงส่วนด ้านหลัง (ดูที่ 1 ใน รูป 6-5) แล ้วดันเข ้ากับปลักข
เร็ว (2)
่
กลไกของอะแดปเตอร ์จะล็อกการเชือมต่
อโดยอัตโนมัติและเปิ ดวาล ์วภายในอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึง
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อกับการควบคุมและพลังงาน
การเชือมต่

่
รู ป 6-5: การเชือมต่
อแหล่งจ่ายลมอัด

่
่ ่จุดเชือมต่
่
้ ยก
9. ตรวจสอบว่าการเชือมต่
อแน่ นหรือไม่ หากลมอัดรัวที
อ คุณจะได ้ยินหรือรู ้สึกได ้เมื่อนิ วเปี
่
๊ ้อต่อสวมเร็วของหลายแชมเบอร ์
10. หากคุณต ้องการเชือมต่
ออะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึงเข ้ากับปลักข
้
้
้
ให ้ทําซํา ขันตอน 8 และ ขันตอน 9 ให ้กับแต่ละแชมเบอร ์

่
6.5 การเชือมต่
อก ับการควบคุมและพลังงาน
เต ้ารับไฟฟ้ ากระแสตรงและอินเทอร ์เฟซการควบคุมอยูท
่ ี่ด ้านหลังของแชมเบอร ์

รู ป 6-6: การจ่ายและแผงควบคุม
X1
X2
X3
P1
╧

=
=
=
=
=

เต ้ารับสําหรับชุดจ่ายไฟ DC ขนาดแรงดัน 24 โวล ์ต (พินกลาง: แรงดันบวก)
่
ตัวเชือมต่
อการควบคุม RJ45 (LAN)
่
ตัวเชือมต่
อการควบคุม D-Sub 9
๊ ้อต่อสวมเร็วสําหรับลมอัด ดูที่ บทที่ 6.4
ปลักข
้ อสายดิน (หน้าสัมผัสสายดิน) ถัดจากแหล่งจ่ายไฟและแผงควบคุม
ขัวต่

่
เพื่อเชือมต่
อระบบควบคุม
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
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่
อกับการควบคุมและพลังงาน
การเชือมต่
สําหรับการควบคุมประตูแบบแมนนวลเฉพาะเครื่อง ให ้ใช ้ปุ่ มประตู
่
สําหรับการควบคุมจากระยะไกล ให ้เชือมต่
อแชมเบอร ์เข ้ากับระบบควบคุมของคุณ คุณสามารถใช ้อีเธอร ์้ ขึ
้ นอยู
้
เน็ ต (LAN) หรือ อินเทอร ์เฟส RS-232 ได ้ ทังนี
ก
่ บ
ั ข ้อกําหนดสําหรับระบบของคุณ
่
1. สําหรับการควบคุมระยะไกลผ่าน พอร ์ตอนุ กรม, ให ้เชือมต่
อสาย RS-232 จากระบบควบคุมของคุณ่
เข ้ากับตัวเชือมต่
อ D-Sub 9 (ดูที่ [X3] ใน รูป 6-6)
้ าพอร ์ต ดูที่ "โปรโตคอลคําสัง"
่ ในหน้า 48
สําหรับการตังค่
่
ใช ้สาย RS-232 แบบ "ต่อตรง", ดูที่ "ใช ้สายเคเบิลแบบต่อตรงสําหรับการเชือมต่
อ RS-232
กับคอมพิวเตอร ์ควบคุม" ในหน้า 30
ด ้วยเหตุผลด ้าน EMC ให ้จํากัดความยาวของสายเคเบิล RS-232 ไว ้ไม่ให ้เกิน 30 ม.
่
2. สําหรับการควบคุมระยะไกลผ่าน อีเธอร ์เน็ ต, ให ้เชือมต่
อสาย LAN จากระบบควบคุมของคุณเข ้ากับ่
่
ตัวเชือมต่อ RJ45 (ดูที [X2] ใน รูป 6-6)
คุณสามารถใช ้สาย LAN ที่มีความยาวโดยพลการ สําหรับการกําหนดค่าอีเธอร ์เน็ ต ดูที่ "เพื่อกําหนดค่าเครือข่าย LAN" ในหน้า 31
่
ใช้สายเคเบิลแบบต่อตรงสําหรับการเชือมต่
อ RS-232 ก ับคอมพิวเตอร ์ควบคุม
อุปกรณ์สองประเภทที่เข ้ากันได ้กับอินเทอร ์เฟซ RS-232 ต ้องจําแนกความแตกต่าง:
●

ั ฑ ์ปลายทางข ้อมูล, ตัวอย่างเช่น พอร ์ตอนุ กรมในตัวในคอมพิวเตอร ์พีซ ี
"DTE" คือ บริภณ

●

่
"DCE" คือ อุปกรณ์สือสารข
้อมูล, ตัวอย่างเช่น อินเทอร ์เฟซการควบคุมระยะไกลของแชมเบอร ์

่
การเชือมต่
ออุปกรณ์ DTE สองเครื่องต ้องใช ้สายเคเบิลที่มีสายไขว ้ระหว่างพิน TXD-RXD และ RTS-CTS
่
ในทางตรงกันข ้าม การเชือมต่
ออินเทอร ์เฟซการควบคุมระยะไกล (DCE) สําหรับแชมเบอร ์ของคุณกับคอมพิวเตอร ์ควบคุม (DTE) ต ้องใช ้ สายเคเบิลแบบต่อตรง
้
่
ข้อกําหนดเบืองต้
นสําหรับการเชือมต่
อสายไฟ
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
เราขอแนะนํ าให ้ติดตัง้ ปุ่ มตกใจ เป็ นสวิตช ์ปิ ดเครื่องที่ช่วยให ้สามารถปิ ดการใช ้งานแชมเบอร ์ได ้อย่างรวดเร็วหากมี เหตุฉุกเฉิ น ปุ่ มตกใจไม่รวมอยูใ่ นการส่งมอบ ภาพแสดงตัวอย่าง
ต ้องให ้แน่ ใจว่า:
●
●
●

้
่ที่ผู ้ปฏิบต
ปุ่ มตกใจควรติดตังในสถานที
ั ิงานสามารถเข ้าถึงได ้ง่าย
ผู ้ปฏิบต
ั ิงานทุกคนควรรู ้ว่าปุ่ มตกใจอยูท
่ ี่ใด
การกดปุ่ มตกใจจะขัดจังหวะแหล่งจ่ายไฟ AC ไปยังแชมเบอร ์ หมายถึงช่องเสียบสายไฟหลักที่ต่อกับชุด่
จ่ายไฟถูกตัดการเชือมต่
อจากแหล่งจ่ายไฟ

่
ในการเตรียมการเชือมต่
อสายไฟ
่
้ อสายดิน (หน้าสัมผัสสายดิน
1. เชือมต่
อขัวต่
ชาร ์จไฟฟ้ าสถิตในตัวถังของแชมเบอร ์

่
) เข ้ากับสายดินในสถานที่ปฏิบต
ั ิงานเพื่อหลีกเลียงการ-

่ อ้ 1210.7812.00) ด ้วยสายไฟที่เหมาะกับประเภทปลักไฟใน๊
2. ประกอบชุดจ่ายไฟภายนอก (เลขคําสังซื
ภูมิภาคของคุณ
่
วิธท
ี าํ ให ้เสียบตัวเชือมต่
อ C14 ของสายไฟเข ้ากับชุดจ่ายไฟภายนอก
3. วางชุดจ่ายไฟในตําแหน่ งที่ป้ องกันไม่ให ้ประตูเปิ ดชนกันกับชุดจ่ายไฟและสายเคเบิล
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การทดสอบระบบความปลอดภัย

ขอแนะนํ าให ้วางชุดจ่ายไฟไว ้ด ้านหลังแชมเบอร ์
่
4. เชือมต่
อชุดจ่ายไฟเข ้ากับช่องเสียบสายไฟหลัก
ใช ้เฉพาะชุดจ่ายไฟ DC แรงดัน 24 โวล ์ต ที่รวมอยูใ่ นการส่งมอบ
ด ้วยเหตุผลด ้าน EMC ควรจํากัดความยาวสายไฟ DC ไว ้ไม่ให ้เกิน 3 ม.
่
ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าได ้ตัดการเชือมต่
อเต ้ารับไฟฟ้ ากริดจากไฟฟ้ ากริดหลักเมื่อคุณกดปุ่ มตกใจ ดูที่
้ ้นสําหรับการเชือมต่
่
"ข ้อกําหนดเบืองต
อสายไฟ" ในหน้า 30
ในการเปิ ดใช้งานแชมเบอร ์
่
การเชือมต่
อแชมเบอร ์กับแหล่งจ่ายไฟจะเป็ นการเปิ ดใช ้งาน ไม่มีสวิตช ์ [ON / OFF] แยกต่างหาก
่
้
่
ครังแรกอาจทํ
าให ้เกิดการบาดเจ็บได ้. เมื่อคุณเชือมต่
อแชมเบอร ์เข ้ากับแหล่ง1. ระวงั ! การเลือนประตู
่
่
จ่ายไฟ ประตูทีทํางานด ้วยระบบลมอัดจะเลือนได ้ทันที
่
้
เพื่อป้ องกันการเลือนของประตูโดยไม่
คาดคิดเมื่อเปิ ดใช ้งานครังแรก
ให ้ปฏิบต
ั ิตามมาตรการด ้านความปลอดภัยต่อไปนี ้
หากแชมเบอร ์มีประตู ที่ทํางานด ้วยระบบลมอัด ให ้ดันประตูเข ้าไปจนปิ ดสนิ ท
่
่
2. เชือมต่
อปลัก๊ DC ของชุดจ่ายไฟ (รวมอยูใ่ นการส่งมอบ) เข ้ากับตัวเชือมต่
อกับแหล่งจ่ายไฟ DC
่
่
ขนาดแรงดัน 24 โวล ์ต ดูที "ในการเตรียมการเชือมต่อสายไฟ" ในหน้า 30
่
รูป 7-1 แสดงผลลัพธ ์การเชือมต่
อ
เปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์
3. หากแชมเบอร ์มี ประตู ทํางานด ้วย ไฟฟ้ า, ให ้เปิ ดประตูโดยกดปุ่ มประตู (รูป 4-1)
้
รอจนกว่าประตู เปิ ดจนสุด อาจใช ้เวลามากกว่าปกติเนื่ องจากแชมเบอร ์ใช ้รอบการเปิ ด - ปิ ดครังแรกในการอ ้างอิงตําแหน่ งประตู:
a) หากแต่เดิมประตู ปิ ดอยู่ ระหว่างการเปิ ดเครื่อง ประตูจะเปิ ดอย่างช ้าๆ จนกว่า จะเปิ ดจนสุด
่ แชมเบอร ์จะใช ้ตําแหน่ งเปิ ดเป็ นการอ ้างอิง โดยจะมีb) หากแต่เดิมประตูเปิ ดอยูร่ ะหว่างการเปิ ดเครือง
่
การเคลือนไหวเพี
ยงเล็กน้อยเท่านั้น
เพื่อกําหนดค่าเครือข่าย LAN
้ ้
มีเพียง ผู ้ใช ้ เท่านั้นที่สามารถทํางานนี ได
่ ่อธิบายไว ้ใน บทที่ 8.2, "คําสังกํ
่ าหนดค่าระยะไกล",
► กําหนดค่าเครือข่าย LAN โดยใช ้คําสังที
ในหน้า 50
ที่อยู่ IP เริ่มต ้นคือ 192.168.178.41, พอร ์ต 5000
่ ่พร ้อมใช ้งานผ่านอินเทโปรดทราบว่าคําสัง่ RESET จะกลับสูห
่ น้าจอเริ่มต ้นพร ้อมภาพรวมของคําสังที
อร ์เฟซ RS-232 เท่านั้น, ไม่ใช่ผ่าน LAN

6.6 การทดสอบระบบความปลอดภย
ั
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
ทดสอบกลไก การปิ ดใช้งานฉุ กเฉิ นอ ัตโนมัติ ของประตูเพื่อการทํางานที่เหมาะสมดังต่อไปนี :้
1. เปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์ตาม "ในการเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์" ในหน้า 31
2. เปิ ดประตูตาม บทที่ 7.3.4, "การเปิ ดประตูแบบอัตโนมัติ", ในหน้า 40
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การกําหนดโซนห ้ามเข ้าถึง
่ ดขวางแบน ๆ ข ้ามขอบของช่องเปิ ดประตู
3. ถือสิงกี
ขอแนะนํ าให ้ใช ้ไม้แบน ๆ หรือวัสดุคล ้ายกันที่หนา 1 ถึง 2 ซม. หรือใช ้ด ้ามไขควง
4. ปิ ดประตู
่ ดขวางดังที่อธิบาย5. ตรวจสอบว่ากลไกการปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติของประตูจะหยุดประตูเมื่อชนกับสิงกี
ไว ้ใน "ผ่านการทดสอบแล ้ว" ในหน้า 32
หากการทดสอบล ้มเหลว ให ้ดูที่ "การทดสอบล ้มเหลว" ในหน้า 32, และดําเนิ นการตามที่อธิบายไว ้ใน
้
ขันตอน
6
่ อการบาดเจ็บ. ดูที่ "ประตูบานเลือน"
่
ในหน้า 11
6. คําเตือน! เสียงต่
้
ทําตามขันตอนเหล่
านี ้ หากกลไกการปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติล ้มเหลว:
a) หยุดการทํางานกับแชมเบอร ์ทันที
b) นํ าแชมเบอร ์ออกจากการทํางานเพื่อให ้แน่ ใจว่าไม่มีใครใช ้อยู่ ดูที่ บทที่ 11.1, "การออกจากการทํางาน", ในหน้า 63
c) ติดต่อ Rohde & Schwarz ฝ่ ายสนับสนุ นลูกค ้า
ผ่านการทดสอบแล้ว
หากประตู หยุดทําการปิ ด และไฟ LED ของประตูเริ่มกะพริบเป็ นสีแดง (แสดงโหมดข ้อผิดพลาด) การปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติจะทํางานตามต ้องการ
1. หากต ้องการตรวจสอบว่าประตูอยูใ่ นโหมดข ้อผิดพลาด ให ้ส่งข ้อซ ักถาม DOOR? ในโหมดข ้อผิดพลาด
คําตอบคือ DOOR STATE ERR
้
่อธิบายไว ้ใน บทที่ 3.2, "การปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติ", ในหน้า 15
2. ดําเนิ นการเปิ ดประตูอีกครังตามที
การทดสอบล้มเหลว
่ ดขวางโดยไม่เปลียนเป็
่
หากประตู ยังคง พยายามปิ ดแมจ้ ะมีสิงกี
นโหมดข ้อผิดพลาดแสดงว่าการปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นล ้มเหลว
●
●

แชมเบอร ์ที่ประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าได ้รับการออกแบบมาให ้หยุดและยังผ่อนช่องว่างได ้ประมาณ
1 ซม.
แชมเบอร ์ที่ประตูทาํ งานด ้วยระบบลมอัดได ้รับการออกแบบมาเพื่อหยุดและลดความดันอากาศของระบบ้
ลมอัด โดยจะปล่อยให ้ประตูไม่มีแรง หากเวลาในการปิ ดทังหมดเกิ
นกว่า 8 วินาที

6.7 การกําหนดโซนห้ามเข้าถึง
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบต
ั ิเหตุเนื่ องจากการทํางาน ของประตู, ให ้กําหนดสองโซนที่ห ้ามการเข ้าถึงแชมเบอร ์ กําหนดกฎเกณฑ ์ที่แน่ นอนว่าใครได ้รับอนุ ญาตให ้เข ้าโซนและเมื่อไหร่ ดูที่ "การใช ้งานประตู"
ในหน้า 13
้ ่ใช ้สําหรับเปิ ดประตู รวมทังอุ
้ ปกรณ์เสริมที่ติดตังด
้ ้านหน้านอกบานประตู
● โซนประตู : พืนที
่
ทุกสิงและทุกคนต ้องอยู่ นอก เขตประตูระหว่างการทํางาน ของประตู
●

้ ่รัศมี 1 ม: รอบโซนประตู ระยะห่าง 1 เมตรช่วยให ้มั่นใจได ้ว่าไม่มีใครสามารถเข ้าไปโซนทํางาน: พืนที
ในแชมเบอร ์ได ้เมื่อยืนอยูน
่ อกโซนทํางาน
้
่ งคนเท่านั้น ขณะที่แชมเบอร ์เชือมต่
่
อนุ ญาต ให้ ผู ้ใช ้ เข ้าถึงโซนทํางานได ้ครังละหนึ
อกับแหล่งจ่ายไฟ
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การกําหนดโซนห ้ามเข ้าถึง
่
หากมีมากกว่าหนึ่ งคนที่จะต ้องเข ้าถึงโซนทํางาน ก่อนอืนให
้ถอดสายไฟออกจากแชมเบอร ์ ดูที่ "เพื่อตัด่
การเชือมต่อจากแหล่งจ่ายไฟและการควบคุม" ในหน้า 63

้
รู ป 6-7: โซนห้ามเข้าถึงจะทําเครื่องหมายไว้บนพืน
โซนประตู = เส ้นเครื่องหมายด ้านใน; ที่นี่ : สีเหลืองและสีดาํ
โซนทํางาน = เส ้นเครื่องหมายด ้านนอก; ที่นี่ : สีแดงและสีดาํ

ในการทําเครื่องหมายโซนห้ามเข้าถึง
้
่
้
1. ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าได ้ติดตังแชมเบอร
์ไว ้อย่างแน่ นหนาและเชือมต่
อกับวัสดุสินเปลื
อง
2. ก ้าวไปทางซ ้ายหรือขวาของแชมเบอร ์
้ ่ว่าง 40 ซม ด ้านหน้าประตูช ัดเจน
3. ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่ามีพืนที
4. กดปุ่ มเพื่อเปิ ดประตู ดูที่ บทที่ 7.3, "การใช ้งานประตู", ในหน้า 37
้ ้านล่างประตูที่เปิ ดไว ้ของแชมเบอร ์ดังที่แสดงใน รูป 6-7
5. ทําเครื่องหมายโซนประตูบนพืนด
้
้
หากอุปกรณ์เสริมใด ๆ เช่น feedthrough อยูต
่ รงประตูแชมเบอร ์ อุปกรณ์เสริมที่ติดตังเหล่
านี จะขยายโซนประตู ทําเครื่องหมายโซนประตูตามขนาดจริง
6. ปิ ดประตูตาม บทที่ 7.3.5, "การปิ ดประตูแบบอัตโนมัติ", ในหน้า 40
7. ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าไม่มีใครเปิ ดประตูอีกครัง้
้ ดูที่ รูป 6-7
8. ทําเครื่องหมายโซนทํางานที่ระยะห่าง 1 ม. ด ้านนอก จาก โซนประตู บนพืน
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้ ่ทํางานของแชมเบอร ์ใกล ้เคียงทับซ ้อนกันหรือสัมผัสกัน ให ้สร ้างกฎความปลอดภัยเพิ่มเติม9. หากพืนที
เพื่อควบคุมการทํางานในแชมเบอร ์ใกล ้เคียง เราขอแนะนํ าให ้เว ้นช่องว่างระหว่างแชมเบอร ์ให ้มากพอ
เพื่อให ้สามารถกําหนดโซนทํางานแต่ละโซนได ้
้ กครัง้
10. หากคุณย ้ายแชมเบอร ์ไปยังตําแหน่ งใหม่ ให ้ทําเครื่องหมายโซนบนพืนอี
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7 การทํางาน
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสี่ยงจากสิงตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
การทํางานแชมเบอร ์ประกอบด ้วยกิจกรรมที่อธิบายไว ้ในบทย่อยต่อไปนี :้
●
●
●
●
●
●

การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์.............................................................................................................................35
การปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์.............................................................................................................................. 36
การใช ้งานประตู...........................................................................................................................................37
การจัดวาง DUT ในแชมเบอร ์................................................................................................................... 42
่
การเชือมต่
อ DUT......................................................................................................................................46
การจัดเตรียมสําหรับ Shift End...............................................................................................................46

7.1 การเปิ ดใช้งานแชมเบอร ์
้ ้น ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่ามีการดําเนิ นการตามคําสังทั
่ งหมดที
้
่อธิบายไว ้ใน บทที่ 6,
ตามข ้อกําหนดเบืองต
้
"การติดตังและการว่
าจ ้าง", ในหน้า 23
ในการเปิ ดใช้งานแชมเบอร ์
่
การเชือมต่
อแชมเบอร ์กับแหล่งจ่ายไฟจะเป็ นการเปิ ดใช ้งาน ไม่มีสวิตช ์ [ON / OFF] แยกต่างหาก
่
้
่
ครังแรกอาจทํ
าให ้เกิดการบาดเจ็บได ้. เมื่อคุณเชือมต่
อแชมเบอร ์เข ้ากับแหล่ง1. ระวงั ! การเลือนประตู
่
่
จ่ายไฟ ประตูทีทํางานด ้วยระบบลมอัดจะเลือนได ้ทันที
่
้
เพื่อป้ องกันการเลือนของประตูโดยไม่
คาดคิดเมื่อเปิ ดใช ้งานครังแรก
ให ้ปฏิบต
ั ิตามมาตรการด ้านความ้
ปลอดภัยต่อไปนี
หากแชมเบอร ์มีประตู ที่ทํางานด ้วยระบบลมอัด ให ้ดันประตูเข ้าไปจนปิ ดสนิ ท
่
่
2. เชือมต่
อปลัก๊ DC ของชุดจ่ายไฟ (รวมอยูใ่ นการส่งมอบ) เข ้ากับตัวเชือมต่
อกับแหล่งจ่ายไฟ DC
่
่
ขนาดแรงดัน 24 โวล ์ต ดูที "ในการเตรียมการเชือมต่อสายไฟ" ในหน้า 30
่
รูป 7-1 แสดงผลลัพธ ์การเชือมต่
อ
เปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์
3. หากแชมเบอร ์มี ประตู ทํางานด ้วย ไฟฟ้ า, ให ้เปิ ดประตูโดยกดปุ่ มประตู (รูป 4-1)
้
รอจนกว่าประตู เปิ ดจนสุด อาจใช ้เวลามากกว่าปกติเนื่ องจากแชมเบอร ์ใช ้รอบการเปิ ด - ปิ ดครังแรกในการอ ้างอิงตําแหน่ งประตู:
a) หากแต่เดิมประตู ปิ ดอยู่ ระหว่างการเปิ ดเครื่อง ประตูจะเปิ ดอย่างช ้าๆ จนกว่า จะเปิ ดจนสุด
b) หากแต่เดิมประตูเปิ ดอยูร่ ะหว่างการเปิ ดเครื่อง แชมเบอร ์จะใช ้ตําแหน่ งเปิ ดเป็ นการอ ้างอิง โดยจะมี่
การเคลือนไหวเพี
ยงเล็กน้อยเท่านั้น
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่
รู ป 7-1: ตัวเชือมต่
อกับแหล่งจ่ายไฟ DC 24 โวล ์ต (ส่วนกลาง) [X1]

่
ใน รูป 7-1, แผงจ่ายและแผงควบคุม (ระบุเลข 5 ใน รูป 4-2) ไม่ได ้เชือมต่
อกับระบบควบคุมระยะไกลผ่านอี้
๊ ้อต่อสวมเธอร ์เน็ ต [X2] หรืออินเทอร ์เฟซแบบอนุ กรม [X3] ในตัวอย่างนี แผงจ่ายและแผงควบคุมไม่มีปลักข
้
เร็ว [P1] สําหรับลมอัด ดังนันแชมเบอร ์ดังกล่าวจึงไม่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบลมอัด
การบู ตเครื่องโดยไม่ตอ
้ งจ่ายลมอ ัด
่
แชมเบอร ์ที่มีประตู ทํางานด ้วย ระบบลมอัดกําลังบูตเครื่องอยูเ่ ช่นกัน ทันทีที่เชือมต่
อกับแหล่งจ่ายไฟ โดยไม่้
ขึนกับแหล่งจ่ายลมอัด อย่างไรก็ตาม การใช ้งานแชมเบอร ์ประเภทลมอัดจะต ้องใช ้ลมอัด หากไม่มีการจ่ายลมอัด แชมเบอร ์จะสร ้างข ้อความแสดงข ้อผิดพลาด และปิ ดใช ้งานกลไกการเปิ ดประตู
ในการเปิ ดใช ้งานกลไกการเปิ ดประตูอีกครัง้ ให ้ถอดแหล่งจ่ายไฟ และเปิ ดใช ้งานแหล่งจ่ายลมอัด (โดยการ่
่
เชือมต่
อหรือเปิ ดสวิตช ์) จากนั้นให ้เชือมต่
อแหล่งจ่ายไฟ และดําเนิ นการตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35

7.2 การปิ ดใช้งานแชมเบอร ์
๊
การถอดปลักออกจากช่
องจ่ายไฟเป็ นการปิ ดใช ้งาน ไม่มีสวิตช ์ [ON / OFF] แยกต่างหาก
ในการปิ ดใช้งานแชมเบอร ์
1. ให ้ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
่
2. หากแชมเบอร ์มีประตูที่ทํางานด ้วยระบบลมอัด ให ้ถอดระบบลมอัดด ้วย (ดูที่ "เพื่อตัดการเชือมต่
อจากลมอัด" ในหน้า 63)
3. หากคุณปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์เป็ นเวลานาน เราขอแนะนํ าให ้คลายปะเก็นของประตู โดยการเปิ ดประตูแชมเบอร ์แบบแมนนวล (เท่าที่คุณต ้องการ) ดูที่ บทที่ 5.5, "การเก็บรักษา", ในหน้า 22
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การปิ ดใช้งานฉุ กเฉิ น
ดูที่ บทที่ 3, "กรณี ฉุกเฉิ น", ในหน้า 15

7.3 การใช้งานประตู
้ บายถึงการควบคุมประตูแบบแมนนวลโดยมือจับหรือโดยการกดปุ่ มประตู (ระบุเลข 6 ใน รูป 4-1)
บทนี อธิ
่
สําหรับการทํางานของประตูที่ควบคุมจาก ระยะไกล, ดูที่ บทที่ 8.3, "คําสังการทํ
างานของประตู",
่
ในหน้า 52 หากซอฟต ์แวร ์ของระบบทดสอบส่งคําสังควบคุมประตู การจัดการ DUT จะสามารถทําได ้โดยอัตโนมัติ โดยระบบแทนที่งานของผู ้ปฏิบต
ั ิงานที่เป็ นมนุ ษย ์
●
●
●
●
●
●

การแสดงสถานะประตู................................................................................................................................ 37
ประตูทาํ งานแบบแมนนวล.......................................................................................................................... 37
การปิ ดประตูที่ควบคุมแบบแมนนวล..........................................................................................................39
การเปิ ดประตูแบบอัตโนมัติ.........................................................................................................................40
การปิ ดประตูแบบอัตโนมัติ..........................................................................................................................40
้
่อไฟ LED กะพริบ...................................................................................................................... 41
ขันตอนเมื

7.3.1 การแสดงสถานะประตู
ไฟ LED ด ้านล่างปุ่ มประตู (รูป 7-6) แสดงสถานะของประตูดงั ต่อไปนี :้
ไฟ LED

สถานะประตู และแชมเบอร ์

ไฟสีเขียว

ประตู ปิ ด สนิ ท และแชมเบอร ์อยูใ่ นสถานะพร ้อมสําหรับการวัด

ไฟสีแดง

ประตู เปิ ดอยู ่, หรือกําลังเปิ ดหรือปิ ดอยู่

ไฟสีแดงกะพริบ

้
่อไฟ LED กะพริบ ในหน้า 41.
ข ้อผิดพลาด ดูที่ ขันตอนเมื

ไม่มีไฟ

่
แชมเบอร ์ถูกตัดการเชือมต่
อจากแหล่งจ่ายไฟ

สําหรับการสอบถามสถานะของประตูจากระยะไกล ให ้ใช ้คําสัง่ DOOR?

7.3.2 ประตู ทํางานแบบแมนนวล
คุณสามารถใช ้ได ้กับแชมเบอร ์ทางเลือกในการควบคุมR&S CMQ-B22Cการเปิ ดและปิ ดประตูแบบแมนนวล
้ ที่จับที่มีกลไก "สลักกดทับตรงกลาง" แม ้ว่าจะไม่มีการทํางานด ้วยไฟฟ้ าหรือลมประตูของแชมเบอร ์เหล่านี มี
่
อัดก็ตาม ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถกระตุ ้นการเคลือนประตู
อต
ั โนมัติได ้
่ ั งต่อไปนี :้
แม ้ว่าการกดปุ่ มประตู (ระบุเลข 6 ใน รูป 4-1) จะไม่สามารถเปิ ดหรือปิ ดประตูได ้ มีฟังก ์ชนดั
้
● ไฟ LED ด ้านล่างปุ่ มนี จะแสดงสถานะประตู
ดูที่ บทที่ 7.3.1, "การแสดงสถานะประตู", ในหน้า 37
●

้ ปกรณ์เสริมR&S CMQ-B221Hเพื่อประสิทธิภาพการป้ องกันที่สูงขึน้
หากห ้องของคุณติดตังอุ
(ดู"แม่เหล็กสําหรับการปิ ดประตูที่แข็งแกร่ง" ในหน้า 41) การกดปุ่ มขณะที่ประตูปิดอยูจ
่ ะเป็ นการปิ ดใช ้งานแม่เหล็กไฟฟ้ าที่เสริมแรงปิ ด

ส่วนประกอบของกลไกสลักกดอัดแสดงใน รูป 7-2:
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รู ป 7-2: ภาพตัดขวางด้านบนสุดของกลไกสลักกดทับตรงกลาง (ซ้าย) และภาพรายละเอียด (ขวา)
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

ผนังหน้าแชมเบอร ์
่
ประตู (ที่แสดงอยูค
่ ือแบบกึงโปร่
งใส)
ที่จับของกลไกสลักกดทับตรงกลาง
แบริ่งคันโยกของกลไกสลักกดทับตรงกลาง
สลักล็อค
จับบล็อกสําหรับสลักล็อค
ตัวจับบล็อกในแชมเบอร ์
ท่อสายเคเบิลเข ้าหาห่วงโซ่พลังงาน

เปิ ดประตู ดว้ ยตนเอง
1. เปิ ดที่จับจากตําแหน่ ง 1 ถึง 2 ใน รูป 7-4
แรงปิ ดที่แน่ นหนาของกลไกประตูถก
ู ปล่อยออกมา
2. เปิ ดที่จับเพิ่มเติมจากตําแหน่ ง 2 ถึง 3 ใน รูป 7-4
สลักหลุดออกจากบล็อกจับ
้ ปกรณ์เสริมR&S CMQ-B221Hเพื่อประสิทธิภาพการป้ องกันที่สูงขึน้
3. หากแชมเบอร ์ของคุณติดตังอุ
กดปุ่ มประตู
้ กปิ ดใช ้งาน
แม่เหล็กไฟฟ้ าในตัวสําหรับแรงปิ ดที่เพิ่มขึนถู
ในแชมเบอร ์ควบคุมด ้วยมือที่ไม่มีตวั เลือกนี ้ การกดปุ่ มจะไม่มีผลใดๆ
4. ดึงประตูเปิ ดด ้วยตนเอง
่
ไฟ LED จะเปลียนเป็
นสีแดงเมื่อช่องว่างของประตูเกิน 8 มม.
่
ในแชมเบอร ์ที่มีสว่ นเสริมR&S CMQ-B221H ไฟ LED จะเปลียนเป็
นสีแดงเมื่อช่องว่างของประตูเกิน
0.3 มม.

่
่ ด (ขวา)
รู ป 7-3: ไฟ LED สีเขียวเมือประตู
ปิดสนิ ท (ซ้าย), สีแดงเมือเปิ

่ ดอยูก
่
บล็อกดักซึงติ
่ บ
ั ผนังของแชมเบอร ์จะอยูท
่ ี่เดิมและหายไปผ่านรูในประตูขณะที่ประตูเคลือนไปข
้างหน้า
้
้
เมื่อประตูถึงจุดหยุดข ้างหน้า ขันตอนการเปิ
ดจะเสร็จสิน
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รู ป 7-4: ขนตอนการเปิ
ั้
ดด้วยตนเอง
1
2
3
4

=
=
=
=

้ แชมเบอร ์ปิ ดและล็อคแน่ นหนา
จับในตําแหน่ งขนานกับพืน:
่ ด: แรงปิ ดที่แน่ นหนาของกลไกประตูถก
จัดการในตําแหน่ งกึงเปิ
ู ปล่อยออกมา
จับในตําแหน่ งที่เปิ ดจนสุด: ปล่อยสลัก (ลูกศรสีแดง)
้ น
จับในตําแหน่ งที่เปิ ดจนสุด: ดึงประตูให ้เปิ ดตามทิศทางลูกศรสีนําเงิ

7.3.3 การปิ ดประตู ที่ควบคุมแบบแมนนวล
คุณสามารถใช ้ได ้กับแชมเบอร ์ทางเลือกในการควบคุมR&S CMQ-B22Cการเปิ ดและปิ ดประตูแบบแมนนวล
่
สําหรับคําอธิบายเกียวกั
บกลไกสลักกดทับตรงกลางประตูแบบแมนนวล ดูที่ บทที่ 7.3.2, "ประตูทาํ งานแบบแมนนวล", ในหน้า 37
สําหรับการบํารุงรักษาประตู ดูที่ บทที่ 9.4.2, "ตรวจเช็คประตูแบบหมุนด ้วยมือทุกเดือน", ในหน้า 58
ปิ ดประตู ลงด้วยตนเอง
่ ดขวางขวางทางประตู
1. ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าไม่มีสิงกี
2. ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าที่จับอยูใ่ นตําแหน่ งที่เปิ ดจนสุดที่มุม 90 องศาจากประตู ดังในรูปที่ 3 และ 4 ใน
รูป 7-4
ตําแหน่ งนี ป้้ องกันการชนกันของสลัก (ป้ าย 5 ในรูป 7-2) กับบล็อกจับ (6)
3. ดันประตูไปที่ตําแหน่ งปิ ดด ้วยตนเอง
ประตูซงสั
ึ่ มผัสกับผนังแชมเบอร ์และบล็อกดักจะหายไปผ่านรูในประตูขณะที่ประตู
่
ไฟ LED จะเปลียนเป็
นสีเขียวเมื่อช่องว่างของประตูนอ้ ยกว่า 8 มม.
้ ปกรณ์เสริมR&S CMQ-B221Hเพื่อประสิทธิภาพการป้ องกันที่สูงขึน้
หากแชมเบอร ์ของคุณติดตังอุ
่
เมื่อช่องว่างของประตูเกิน 8 มม. ให ้เปิ ดใช ้งานแม่เหล็กไฟฟ้ าในตัวเพื่อเพิ่มแรงปิ ด ไฟ LED จะเปลียน่
เป็ นสีเขียวเมือช่องว่างของประตูนอ้ ยกว่า 0.3 มม.

่
รู ป 7-5: ไฟ LED สีแดงเมือประตู
เปิ ด (ซ้าย), สีเขียวหลังจากปิ ดเสร็จ (ขวา)

่
4. เลือนตั
วจับจากตําแหน่ ง 3 ไปยัง 2 ใน รูป 7-4
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สลักยึดกับบล็อกจับ
้
5. ขยับตัวจับใกล ้ขึนจากตํ
าแหน่ ง 2 ไปยัง 1 ใน รูป 7-4
ประตูจะถูกปิ ดด ้วยแรงอันแรงกล ้า
้
เมื่อที่จับขนานกับประตูในขณะที่สลักยึดกับบล็อกจับ ขันตอนการปิ
ดจะเสร็จสมบูรณ์

7.3.4 การเปิ ดประตู แบบอ ัตโนมัติ
คุณสามารถใช ้ได ้กับแชมเบอร ์ทางเลือกในการทํางานอัตโนมัติดงั ต่อไปนี :้
●

R&S CMQ-B20B หรือ R&S CMQ-B20C สําหรับการทํางานของประตู ระบบไฟฟ้า

●

R&S CMQ-B21A หรือ R&S CMQ-B21C สําหรับการทํางานของประตู ระบบลมอ ัด

่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
ดูที่ "การใช ้งานประตู" ในหน้า 13 และ บทที่ 6.7, "การกําหนดโซนห ้ามเข ้าถึง", ในหน้า 32
ในการเปิ ดประตูแชมเบอร ์ ต ้องปิ ดประตูและไฟ LED ด ้านหน้าจะต ้องติดสว่างเป็ นสีเขียว หากไม่ใช่สีเขียว ดูที่
่
บทที่ 6.5, "การเชือมต่
อกับการควบคุมและพลังงาน", ในหน้า 29 และหัวข ้อ บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35
1. กดปุ่ มเหนื อไฟ LED สีเขียวตรงประตูที่ปิ ดอยู่
่
ไฟ LED จะเปลียนเป็
นสีแดงและประตูจะเริ่มเปิ ดออก

่
่ ปิด (ขวา)
รู ป 7-6: ไฟ LED สีเขียวเมือประตู
ปิ ดสนิ ท (ซ้าย), สีแดงเมือไม่

้ ปกรณ์เสริมR&S CMQ-B221Hเพื่อประสิทธิภาพการป้ องกันที่หมายเหตุ: หากห ้องของคุณติดตังอุ
สูงขึน้ (ดูหมายเหตุ "แม่เหล็กสําหรับการปิ ดประตูที่แข็งแกร่ง" ในหน้า 41) การกดปุ่ มจะเป็ นการปิ ดใช ้งานแม่เหล็กไฟฟ้ าที่เสริมแรงปิ ด
่
่
2. รอจนกระทังประตู
เปิ ดจนสุด และหยุดเลือน
้
้ าให ้กระบวนการเปิ ดเสร็จสมบูรณ์
ขันตอนนี
จะทํ
่
้ ้หากคุณดึงประตูให ้เปิ ด ให ้เปิ ดใช ้หากประตูที่ทํางานด ้วยระบบไฟฟ้ าหยุดระหว่างการเปิ ด ซึงอาจเกิ
ดขึนได
้
่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.3.6, "ขันตอนเมื
้
่อไฟ LED กะพริบ", ในหน้า 41
งานแชมเบอร ์อีกครังตามที

7.3.5 การปิ ดประตู แบบอ ัตโนมัติ
คุณสามารถใช ้ได ้กับแชมเบอร ์ทางเลือกในการทํางานอัตโนมัติดงั ต่อไปนี :้
●

R&S CMQ-B20B หรือ R&S CMQ-B20C สําหรับการทํางานของประตู ระบบไฟฟ้า
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●

R&S CMQ-B21A หรือ R&S CMQ-B21C สําหรับการทํางานของประตู ระบบลมอ ัด

่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
ดูที่ "การใช ้งานประตู" ในหน้า 13 และ บทที่ 6.7, "การกําหนดโซนห ้ามเข ้าถึง", ในหน้า 32
ในการปิ ดประตูแชมเบอร ์ ต ้องเปิ ดประตูและไฟ LED ที่ด ้านหน้าจะต ้องติดสว่างเป็ น สีแดง หากไฟ LED
เป็ นสีแดง แต่ประตูเปิ ดไม่สด
ุ ดูที่ บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35 หากไฟ LED ไม่ติดสว่าง
่
่
ให ้เชือมต่อแชมเบอร ์เข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ ดูที่ บทที่ 6.5, "การเชือมต่
อกับการควบคุมและพลังงาน",
่
ในหน้า 29 และ บทที 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35
1. กดปุ่ มเหนื อไฟ LED สีแดงตรงประตูที่เปิ ดอยู่
ประตูเริ่มปิ ด
2. รอจนกว่าประตู ปิ ดสนิ ท
่
ไฟ LED เปลียนเป็
นสีเขียว:

่
รู ป 7-7: ไฟ LED สีแดงเมือประตู
เปิ ด (ซ้าย), สีเขียวหลังจากปิ ดเสร็จ (ขวา)

้ ปกรณ์หมายเหตุ: แม่เหล็กสําหรับการปิ ดประตูที่แข็งแกร่ง. หากแชมเบอร ์ของคุณติดตังอุ
่ อ้ 1540.4014.04)
เสริมR&S CMQ-B221Hเพื่อประสิทธิภาพการป้ องกันที่สูงขึน้ (หมายเลขคําสังซื
่
การปิ ดประตูยงั เป็ นการเปิ ดใช ้งานแม่เหล็กไฟฟ้ าสองตัวทีมุมด ้านบนของประตูโดยอัตโนมัติ แม่เหล็ก้ กเปิ ดใช ้งาน เมื่อช่องว่างของประตูนอ้ ยกว่า 8 มม. แม่เหล็กเหล่านี สามารถดึ
้
เหล่านี ถู
งประตูเข ้ามาใกล ้ด ้วยแรงอันแรงกล ้า ลดช่องว่างของประตู และเพิ่มการปิ ดผนึ ก RF ของประตู เซ็นเซอร ์ระยะใกล ้ระหว่างแม่เหล็กจะตรวจสอบสถานะการปิ ดที่บังคับใช ้และสลับไปยังไฟ LED จะเปลี่ยนเป็ นสีเขียวเมื่อช่องว่างของประตูนอ้ ยกว่า 0.3 มม.
้
้ าให ้กระบวนการปิ ดเสร็จสมบูรณ์
ขันตอนนี
จะทํ
่ ดขวางขวาง ให ้นํ าสิงกี
่ ดขวางออกและดําเนิ นการตามที่อธิบายหากประตูหยุดระหว่างการปิ ดเนื่ องจากมีสิงกี
้
่อไฟ LED กะพริบ", ในหน้า 41
ไว ้ใน บทที่ 7.3.6, "ขันตอนเมื

้ั
่อไฟ LED กะพริบ
7.3.6 ขนตอนเมื
คุณสามารถใช ้ได ้กับแชมเบอร ์ทางเลือกในการทํางานอัตโนมัติดงั ต่อไปนี :้
●

R&S CMQ-B20B หรือ R&S CMQ-B20C สําหรับการทํางานของประตู ระบบไฟฟ้า

●

R&S CMQ-B21A หรือ R&S CMQ-B21C สําหรับการทํางานของประตู ระบบลมอ ัด

หากไฟ LED ที่ปุ่ มประตูกะพริบเป็ นสีแดงแสดงว่าระบบควบคุมอยูใ่ นโหมด "DOOR STATE ERR" (ดูที่
DOOR? ในหน้า 52) เนื่ องจากความล ้มเหลวขณะเปิ ดหรือปิ ดประตู แชมเบอร ์ปิ ดใช ้งานอยู่ หากมีประตูที่ทํางานด ้วยระบบลมอัด ระบบลมอัดจะลดความดันอากาศลง
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เพื่อเปิ ดใช้งานแชมเบอร ์อีกครัง้
่ ดขวางขวางประตูให ้นํ าสิงกี
่ ดขวางออก
1. หากมีสิงกี
2. หากแชมเบอร ์มีประตู ที่ทํางาน ด ้วยระบบไฟฟ้ า ให ้ผลักประตูเล็กน้อยเพื่อปิ ด
่
ซึงจะทํ
าให ้เกิดเสียงแกร๊ก เมื่อแม่เหล็กในกลไกที่ปิ ดใช ้งานอยูล
่ ็อคเข ้าที่อีกครัง้
3. หากแชมเบอร ์มีประตูที่ทํางานด ้วยระบบลมอัด ให ้ผลักประตูจนกว่า จะปิ ดสนิ ท
4. กดปุ่ มประตูเป็ นเวลา 2 วินาที
5. ปล่อยปุ่ ม (ขณะที่ไฟ LED ยังกะพริบ)
6. รอ 3 วินาทีในขณะที่ระบบทําการรีบต
ู
ไฟ LED หยุดกะพริบและแสดงแสงสีแดงต่อเนื่ อง
่
้
ครังแรกอาจทํ
าให ้เกิดการบาดเจ็บได ้. เมื่อคุณเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์ที่ทํางานด ้วย7. ระวงั ! การเลือนประตู
้
่
ระบบลมอัดอีกครัง ประตูอาจเลือนได ้ทันที
กดปุ่ มประตูอีกครัง้
●
●

่
่ตําแหน่ งเปิ ด
หากประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ า ประตูจะเลือนไปที
่ อไปนี จะเกิ
้
้
หากประตูทาํ งานด ้วยระบบลมอัด สิงต่
ดขึน:
– ระบบลมอัดมีการรักษาความดันอากาศ
่
่ตําแหน่ งเปิ ด
– หากประตูเปิ ด > 8 มม. ประตูจะเลือนไปที
– หากประตูเปิ ด <8 มม. ประตูจะปิ ดด ้วยแรงดันสูง

คุณสามารถดําเนิ นการกับประตู ที่ทํางานด ้วยระบบ ปกติ

7.4 การจด
ั วาง DUT ในแชมเบอร ์
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
ดูที่ "ประตูบานเลือน"
ในหน้า 11 และ "การใช ้งานประตู" ในหน้า 13
การจด
ั วางตวั เลือก
้ อแนวนอนบนที่ยึด DUT ที่ติดตังตรงด
้
คุณสามารถจัดวาง DUT ในตําแหน่ งแนวตังหรื
้านในประตูหรือในเขต้
สายอากาศ ตาราง 7-1 ให ้ภาพรวมของตัวเลือกเหล่านี
้
ตาราง 7-1: การจัดวางตัวเลือกโดยการยึดกับ (ประตู /เขต) และการวางแนว DUT (แนวตัง/แนวนอน)
ที่ยึด DUT

DUT ในตําแหน่ งแนวตง้ั

DUT ในตําแหน่ งแนวนอน

ยึดไว้ตรงประตู

●

Drawer Support 1 + DUT Clamp 1

●
●
●

Drawer Support 1 + โต๊ะสําหรับ DUT
Drawer Support 1 + DUT Clamp 2
Drawer Fixture 2

ยึดไว้ในเขตสายอากาศ (กรอบด้านใน)

●

Inner Support 1 + DUT Clamp 1

●
●

Inner Support 1 (รวม โต๊ะสําหรับ DUT)
Inner Support 1 + DUT Clamp 2 (ต ้องมีโครงแบบแผ่นคู)่

่
้ ่สามารถทําการติดตังและกํ
้
ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
เท่านันที
าหนดค่าที่ยึด DUT
้
บทต่อไปนี แสดงวิ
ธก
ี ารใช ้ที่ยึด DUT ประเภทต่างๆ
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●
●
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7.4.1 การใช้ Inner Support 1

่ อ
้ 1537.6310.02
รู ป 7-8: R&S CMQ-B711A ตัวเลือก "Inner Support 1", เลขคําสังซื
้
1 = มุมมองด ้านข ้างของส่วนรองรับด ้านในที่จะติดตังในเขตสายอากาศ
่ ยม
่ 2 ตัว (ตรงนี แสดงเป็
้
2 = มุมมองด ้านหน้าพร ้อมโต๊ะสําหรับ DUT (โปร่งใส) และแบร็กเก็ตหยุดสีเหลี
นสีแดง)
่
้
3 = ส่วนรองรับด ้านในพร ้อมโต๊ะสําหรับ DUT และขายึดทีติดตังในเขตสายอากาศ "ล ้วน"

"Inner Support 1" (R&S CMQ-B711A) สามารถขนย ้าย DUT ได ้ดังนี :้
●

โดยตรงบนโต๊ะสําหรับ DUT (รวม "เขตสายอากาศ" (R&S CMQ-B701A หรือ R&S CMQ-B702A)
้
่ยึด DUT Clamp 1
ติดตังบนที

●

7.4.2 การใช้ Drawer Support 1

่ อ
้ 1537.6310.02, พร้อมอะแดปเตอร ์ประตู
รู ป 7-9: R&S CMQ-B712A ตัวเลือก "Drawer Support 1", เลขคําสังซื
(สีเทา) และขายึด (สีดาํ )
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

้ ักเดียว
่
มุมมองด ้านข ้างและด ้านหน้าของ Drawer Support 1, การกําหนดค่าขาลินช
้ ักคู่
มุมมองด ้านข ้างและด ้านหน้าของ Drawer Support 1, การกําหนดค่าขาลินช
้ วด ้านในของประตูแชมเบอร ์
มุมมองด ้านหลังพร ้อมตัวเลือกการติดตัง้ 2 แบบ (4) และ (5) บนพืนผิ
ตําแหน่ งยึดด ้านบนของประตู
้ ้านล่างบนประตู
ตําแหน่ งติดตังด
้
Drawer Support 1 พร ้อมโต๊ะสําหรับ DUT และแบร็กเก็ตหยุด ติดตังตรงประตู
(ไม่แสดง) และสอดเข ้าไปในเขตสายอากาศ
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"Drawer Support 1" (R&S CMQ-B712A) ใช ้สําหรับขนย ้ายหนึ่ งในที่ยึดดังต่อไปนี :้
●

ตารางสําหรับ DUT มาพร ้อมกับ "เขตสายอากาศ" (R&S CMQ-B701A หรือ R&S CMQ-B702A)

●

"DUT Clamp 1" (R&S CMQ-B714A)

●

"DUT Clamp 2" (R&S CMQ-B715A)

●

"Drawer Fixture 2" (R&S CMQ-B719A)

้
"Drawer Support 1" สามารถติดตังตรงประตู
แชมเบอร ์ที่ตําแหน่ งบนหรือล่าง ที่ระบุเลข 4 และ 5 ใน
่
บทที 7.4.2, "การใช ้ Drawer Support 1", ในหน้า 43

7.4.3 การใช้ DUT Clamp 1

่ อ
้ 1537.6255.02
รู ป 7-10: R&S CMQ-B714A ตัวเลือก "DUT Clamp 1", เลขคําสังซื
1
2
3
4

=
=
=
=

ยกสลักเพื่อคลายการยึด DUT
สกรูสาํ หรับการยึดแบร็กเก็ตตัวล่าง
่
่ยึดไว ้ที่◌ี◌่ตําแหน่ งแนวตัง้ (มุมมองด ้านข ้าง)
"DUT Clamp 1" ที่มีอป
ุ กรณ์เคลือนที
้
"DUT Clamp 1" ที่ติดตังบน
"Drawer Support 1" (มุมมองด ้านบน)

้ ่มีขนาดไม่เกิน 190 มม. x 190 มม. x 8 มม.
"DUT Clamp 1" ใช ้สําหรับการโหลด DUT ในแนวตังที
้
"DUT Clamp 1" สามารถติดตังในแชมเบอร
์บน "Drawer Support 1" (ดูด ้านขวาบน (4) ใน รูป 7-10)
หรือบน "Inner Support 1"
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7.4.4 การใช้ DUT Clamp 2

่ อ
้ 1537.6261.02
รู ป 7-11: R&S CMQ-B715A ตัวเลือก "DUT Clamp 2", เลขคําสังซื
1
2
3
4

=
=
=
=

โครงแบบแผ่นเดียวขนาด 336 มม. x 159.5 มม. พร ้อมส่วนรองรับและแท่งปรับ
โครงแบบแผ่นเดียวบน "Drawer Support 1", ที่ยึด DUT
โครงแบบจานคูบ
่ น "Drawer Support 1", ขนาด 336 มม. x 319 มม.
"DUT Clamp 2" (โครงแบบแผ่นเดียว) พร ้อม DUT ใส่ในแชมเบอร ์ (มุมมองด ้านบน)

"DUT Clamp 2" ใช ้สําหรับการโหลด DUT ขนาดต่างๆ ในแนวนอน
้
"DUT Clamp 2" สามารถติดตังในโครงแบบแผ่
นเดียวหรือสองแผ่นบน "Drawer Support 1" (รูป 7-10

7.4.5 การใช้ Drawer Fixture 2

่ อ
้ 1537.6355.02
รู ป 7-12: R&S CMQ-B719A ตัวเลือก "Drawer Fixture 2", เลขคําสังซื
1
2
3
4

=
=
=
=

ที่ยึดสําหรับอุปกรณ์อจั ฉริยะ (การโหลดแนวนอน)
ฐานยึด
อะแดปเตอร ์ประตู
ตัวยึด (1, 2) และอะแดปเตอร ์ (3) ติดอยูก
่ บ
ั ประตูของแชมเบอร ์

"Drawer Fixture 2" ใช ้สําหรับการโหลด DUT ในแนวนอนตามขนาดที่กําหนด: 144.7 มม. x 70.7 มม.
่ นขนาดทัวไปของสมาร
่
x 8.5 มม. ซึงเป็
์ทโฟนต่างๆ ที่วางจําหน่ าย
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้ ้ากับประตูที่ตําแหน่ งด ้านบนหรือด ้านล่างได ้โดยใช ้อินเทอร ์เฟซ"Drawer Fixture 2" สามารถติดตังเข
่
้
่
ประตูซงช่
ึ วยให ้สามารถติดตังทีตําแหน่ งซ ้าย ขวา หรือตรงกลางได ้ อินเทอร ์เฟซประตูเทียบเท่ากับ "Drawer
Support 1" โดยไม่มีขายึด 2 ตัว

่
7.5 การเชือมต่
อ DUT
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
ดูที่ "ประตูบานเลือน"
ในหน้า 11 และ "การใช ้งานประตู" ในหน้า 13
Feedthroughs
Feedthrough ตัวเสริมในประตูแชมเบอร ์ช่วยให ้สามารถควบคุมการป้ อน หรือสัญญาณ RF หรือไฟฟ้ าผ่านประตูไปยัง DUT ในขณะทําการทดสอบในแชมเบอร ์
้ ตวั เชือมต่
่
Feedthrough เหล่านี มี
อภายในและภายนอก
้
่
่
่
● ผู ้ใช ้ ทังหมดสามารถเชื
อมต่
อ DUT กับตัวเชือมต่
อ feedthrough ภายใน ประตูได ้ ดังนั้นตัวเชือม●

ต่อจึงหันหน้าเข ้าหาด ้านในของแชมเบอร ์
่
่ อไปนี :้
ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
เท่านั้นที่สามารถทําสิงต่
–
–

่ feedthrough
ติดตัง้ นํ าออก หรือแลกเปลียน
่
่
่
่
เชือมต่
อ ตัดการเชือมต่
อ หรือแลกเปลียนสายเคเบิ
ลที่ตัวเชือมต่
อ feedthrough ภายนอก

่
หากคุณเชือมต่
อ DUT เข ้ากับ feedthrough ทางสาย RF ให ้ใช ้สาย RF ที่มีฉนวนหุ ้มและประแจแรงบิด่
่
เพือขันตัวเชือมต่อ
่
่
ความเสี่ยงของตัวเชือมต่
อ RF และข้อแนะนํ าเกียวก
บ
ั แรงบิด/ความเสียหายของสายเคเบิล
่
่
การขันตัวเชือมต่
อ RF โคแอกเซียลแน่ นเกินไปอาจทําให ้สายเคเบิลและตัวเชือมต่
อเสียหายได ้ การขันเบาเกินไปทําให ้ผลการวัดไม่แม่นยํา
่
ใช ้ประแจแรงบิดที่เหมาะกับประเภทตัวเชือมต่
อเสมอ และใช ้แรงบิดที่ระบุไว ้ใน เอกสารการใช้งาน
่ อยูใ่ นอินเทอร ์เน็ ตที่ www.rohde-schwarz.com ที่จะให ้ข ้อมูลเพิ่มเติมเกียวกั
่
1MA99, ซึงมี
บการดูแล่
และการจัดการตัวเชือมต่
อ RF
่
สําหรับตัวเชือมต่
อ RF เราขอแนะนํ าให ้ใช ้ขีดจํากัดแรงบิดต่อไปนี :้
่
● 90 N·ซม. สําหรับ ตวั เชือมต่
อ พีซ ี (3.5 มม. /2.92 มม. /2.4 มม. /1.85 มม.)
่
่ อ้
ห ้ามใช ้ประแจปลายเปิ ดมาตรฐาน เราขอเสนอประแจแรงบิดสําหรับตัวเชือมต่
อต่างๆ สําหรับข ้อมูลการสังซื
ดูที่เอกสารการใช ้งาน 1MA99

7.6 การจด
ั เตรียมสําหรับ Shift End
ระหว่างช่วงเวลาการผลิต ให ้ทําดังต่อไปนี :้
1. เปิ ดประตูแชมเบอร ์ ดูที่ บทที่ 7.3.2, "ประตูทาํ งานแบบแมนนวล", ในหน้า 37 หรือ บทที่ 7.3.4, "การเปิ ดประตูแบบอัตโนมัติ", ในหน้า 40
การเปิ ดประตูจะทําให ้ปะเก็นคลายตัวและรักษาประสิทธิภาพในการป้ องกัน RF ดูที่ บทที่ 5.5, "การเก็บรักษา", ในหน้า 22
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2. ปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์ ดูที่ บทที่ 7.2, "การปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 36
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่
8 คําสังควบคุ
มระยะไกล
้
่
้
ผู ้ใช ้ ทังหมด
ยกเว ้น ผู ้ดําเนิ นงาน สามารถใช ้คําสังควบคุ
มระยะไกลทังหมด
่
่
ในฐานะที่เป็ น ผูด้ าํ เนิ นงาน, คุณได ้รับอนุ ญาตให ้ใช ้เฉพาะคําสังควบคุ
มระยะไกลใน บทที่ 8.3, "คําสังการทํางานของประตู", ในหน้า 52
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
่
เสี่ยงต่อการทําร้ายบุคคลอืน
ระหว่างการใช ้งาน ระยะไกล, ไม่มีใครได ้รับอนุ ญาตให ้อยูใ่ นโซนทํางาน ตรวจสอบให ้แน่ ใจโดยสังเกตโซนทํางานด ้านหน้าแชมเบอร ์ตลอดเวลา ดูที่ "การใช ้งานประตู" ในหน้า 13 และ รูป 6-7
โปรโตคอลคําสัง่
่
สําหรับการส่งคําสังควบคุ
มระยะไกล (RC) ไปยังโมดูล RC ในแชมเบอร ์ คุณต ้องใช ้อักขระ ASCII
●

●

่
้ าพอร ์ต UART ผ่านหากคุณใช ้อินเทอร ์เฟซอนุ กรม RS-232 สําหรับการสือสารด
้วยคําสัง่ ให ้ตังค่
่
้
้
เครืองมือขัวต่อดังนี :
–

อัตราบอด: 115200 bps

–
–

ความยาวคํา: 8 บิต
พาริตี:้ ไม่มี

–

หยุด: 1 บิต

–

การควบคุมการไหล: ไม่มี

–

ข ้อมูลเอคโคอินพุต: ไม่มี

หากคุณใช ้อินเทอร ์เฟซ LAN คุณสามารถส่งคําสัง่ RC ผ่านโปรโตคอล TCP/IP หรือ VISA ได ้โดยใช ้
ทีอยู IP ของแชมเบอร ์ หรือ ชือโฮสต
–

การควบคุมแชมเบอร ์ผ่าน LAN ต ้องระบุพอร ์ต 5000

กําหนดให ้ DHCP (dynamic host configuration protocol) เป็ นค่าเริ่มต ้น
สําหรับการเลือกรูปแบบที่อยู่ ให ้ใช ้คําสัง่ NET:DHCP
่
่
่
การเปลียนแปลงสถานะการเชื
อมต่
อ LAN จะสือสารผ่
านอินเทอร ์เฟซ RS-232:
–

–

่
สร ้างการเชือมต่
ออีเธอร ์เน็ ตแล ้ว: "ETH link up"
่
การเชือมต่ออีเธอร ์เน็ ตถูกขัดจังหวะ ตัวอย่างเช่น เมื่อถอดสาย LAN: "ETH link down"

่
๊
่
ก่อนที่จะเปลียนอิ
นเทอร ์เฟซ เราขอแนะนํ าให ้ถอดปลักออกจากแหล่
งจ่ายไฟ หลังจากสร ้างการเชือมต่
อเพื่อควบคุมแล ้ว ให ้เปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์ดังที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35
รู ปแบบคําสัง่
คําสัง่ RC เข้ากันไม่ได้กบ
ั รูปแบบคําสัง่ SCPI
้ ด ไม่สามารถกําหนดค่าอืน
่ ๆ ได ้
โมดูล RC ใช ้ "\r" (แป้ นปัดแคร่, CR, อักขระ ASCII 13) เป็ นอักขระสินสุ
้
่
่
ดังนัน คุณต ้องส่ง "\r" จากไคลเอนต ์ของคุณไปยังโมดูล RC ทีส่วนท ้ายของแต่ละคําสัง หากโมดูล RC ตอบ่
คําสังระยะไกล
โมดูลจะส่ง "\r" ที่ส่วนท ้ายของคําตอบ
่
่
้
สําหรับคําอธิบายเกียวกั
บคําสังและการตอบกลั
บทังหมด
ดูที่บทต่อไปนี ้
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่ วไป
่
คําสังทั

ข้อผิดพลาด
่
หากโมดูล RC ตรวจพบข ้อผิดพลาดของรูปแบบคําสังในคํ
าสัง่ หรือหากไม่สามารถเปิ ดหรือปิ ดประตูได ้ จะส่ง้
คืนคําชีแจง ERR
รู ปแบบตัวเลข
่
้
่ส่งหรือส่งคืนในคําสังการสื
่
่
ในฐานะตัวคันเลขทศนิ
ยม เลขทังหมดที
อสารกั
บแชมเบอร ์ ให ้ใช ้ จุด (หรือมหัพภาค, อักขระ ASCII 2Eฐานสิบหก)
้ บายคําสังควบคุ
่
้ั
บทนี อธิ
มระยะไกลที่มีอยูท
่ งหมด:
●
●
●
●
●

่ วไป...................................................................................................................................................49
่
คําสังทั
่ าหนดค่าระยะไกล............................................................................................................................50
คําสังกํ
่
คําสังการทํ
างานของประตู.......................................................................................................................... 52
่
คําสังการทํางานของรีเลย ์...........................................................................................................................53
่
รายการคําสัง..............................................................................................................................................
54

่ วไป
่
8.1 คําสังทั
้
่
ผู ้ใช ้ ทังหมด
เว ้นแต่ ผูด้ าํ เนิ นงาน สามารถใช ้คําสังเหล่
านี ้
่ อไปนี อนุ
้ ญาตให ้มีคาํ ถามและการสื่อสารพืนฐาน
้
คําสังต่
*IDN?..................................................................................................................................................................49
RESET................................................................................................................................................................. 49
MODEL?............................................................................................................................................................. 49
STAT?..................................................................................................................................................................50

*IDN?
การระบุ
ส่งคืนการระบุเครื่องมือ
การใช้งาน:

ใช ้ในการสอบถามเท่านั้น

RESET
การใช้งาน:

้ าเท่านั้น
ใช ้ในการตังค่

่ ่มีผ่านอินเทอร ์เฟซ RS-232 เท่านั้น
จะรีเซ็ตโมดูล RC แล ้วหน้าจอเริ่มต ้นจะกลับเป็ นภาพรวมคําสังที
อย่าสับสนกับ *RST

MODEL?
่ น
สอบถามชือรุ
่ เวอร ์ช ันเฟิ ร ์มแวร ์ และวันที่เผยแพร่เฟิ ร ์มแวร ์ของแชมเบอร ์
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่ าหนดค่าระยะไกล
คําสังกํ

ตัวอย่าง:

MODEL?
คําตอบ:
CMQ200
FW Version: 1.3.0
DATE: 2020.04.18

การใช้งาน:

ใช ้ในการสอบถามเท่านั้น

STAT?
่
้ั
สอบถามข ้อมูลทางสถิติที่เกียวข
้องกับอายุทงหมดของแชมเบอร
์:
●

่ั
ตัวนับชวโมงการทํ
างาน

●

ตัวนับวงจรประตู

ตัวอย่าง:

STAT?
คําตอบ:
RUNTIME=13:CYCLES=246
้ างานเป็ นเวลา 13 ชวโมงและดํ
่ั
แชมเบอร ์นี ทํ
าเนิ นการเปิ ด/ปิ ด 246 รอบ

การใช้งาน:

ใช ้ในการสอบถามเท่านั้น

่ าหนดค่าระยะไกล
8.2 คําสังกํ
้
่
ผู ้ใช ้ ทังหมด
เว ้นแต่ ผูด้ าํ เนิ นงาน สามารถใช ้คําสังเหล่
านี ้
่ อไปนี ทํ
้ าให ้สามารถกําหนดค่าอินเทอร ์เฟซควบคุมระยะไกล
คําสังต่
NET?...................................................................................................................................................................50
NET:DHCP......................................................................................................................................................... 51
NET:<IP>:<NETMASK>:<GATEWAY>..........................................................................................................51
NET:HN:<hostname>..................................................................................................................................... 51

NET?
สอบถามการกําหนดค่าเครือข่ายปัจจุบน
ั ของแชมเบอร ์
ตัวอย่าง:

NET?
คําตอบ:
AM=DHCP:HOSTNAME=CMQ:IP=192.168.78.4:
NETMASK=255.255.255.0:GATEWAY=192.168.78.1
ในตัวอย่างนี ้ รูปแบบที่อยู่ (AM) คือ DHCP จึงไม่ใช่ STATIC ดูที่ NET:DHCP
่
ชือโฮสต
์คือ CMQ
่
ทีอยู่ IP 192.168.78.4
เน็ ตมาส ์กคือ 255.255.255.0
เกตเวย ์คือ 192.168.78.1

การใช้งาน:

ใช ้ในการสอบถามเท่านั้น

่
หากรูปแบบที่อยู่ (AM) เป็ นแบบ STATIC ส่วนชือโฮสต
์ของสตริงคําตอบจะถูกละไว ้
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คําสังกํ

NET:DHCP <Boolean>
้ ารูปแบบที่อยู่ (AM) เป็ นการกําหนดค่าเครือข่ายแบบคงที่ (STATIC) หรือโปรโตคอลควบคุมโฮสต ์ตังค่
แบบไดนามิก (DHCP)
หากต ้องการสอบถามการกําหนดค่าเครือข่าย ให ้ใช ้คําสัง่ NET?
้ มเมื่อส่งมอบ กําหนดค่าโมดูล RC ให ้กับ DHCP แล ้ว
ในสถานะดังเดิ
การใช ้ DHCP จะทํางานได ้ก็ตอ
่ เมื่อเครือข่ายให ้ Domain Name Server (DNS)
พารามิเตอร ์:
<Boolean>

1
เปิ ดใช ้งาน DHCP เพื่อระบุที่อยู่ IP, เน็ ตมาส ์ก และเกตเวย ์โดยอัตโนมัติ
0
ปิ ดใช ้งาน DHCP ที่จะต ้องกําหนดค่าเครือข่ายแบบคงที่ คุณต ้องระบุ ที่อยู่ IP,
เน็ ตมาส ์ก และเกตเวย ์โดยใช ้คําสัง่ NET:<IP>:<NETMASK>:
<GATEWAY>

การใช้งาน:

้ าเท่านั้น
ใช ้ในการตังค่

NET:<IP>:<NETMASK>:<GATEWAY>
้ าการกําหนดค่าเครือข่ายแบบคงที่ หากคุณปิ ดใช ้งาน DHCP ดูที่ NET:DHCP
ตังค่
้ าเครือข่าย ให ้ใช ้คําสัง่ NET?
หากต ้องการสอบถามการตังค่
พารามิเตอร ์:
<IP>

ระบุที่อยู่ IP ในรูปแบบ "000.000.000.000"
พอร ์ต IP เริ่มต ้นคือ "5000"

<NETMASK>

่
ระบุเน็ ตมาส ์ก โดยทัวไปคื
อ "255.255.255.000"

<GATEWAY>

ระบุเกตเวย ์ในรูปแบบ "000.000.000.000"

ตัวอย่าง:

NET:192.168.78.4:255.255.255.000:192.168.78.1

การใช้งาน:

้ าเท่านั้น
ใช ้ในการตังค่

NET:HN:<hostname>
้ อโฮสต
่
ตังชื
์ตัวเลือกที่คุณสามารถใช ้แทนที่อยู่ IP
่
การใช ้ชือโฮสต
์จะใช ้ได ้เฉพาะในโหมด DHCP ดูที่ NET:DHCP
่ คุณสามารถใช ้ตัวเลข 0 ถึง 9 และตัวอักษร a ถึง z หรือ A ถึง Z โดยจะละเว ้นความแตกต่างรูปแบบคําสัง:
ระหว่างตัวอักษรตัวพิมพ ์ใหญ่และตัวพิมพ ์เล็ก คุณสามารถใช ้ยัติภงั ค ์ ("-"), ได ้ แต่ต ้องไม่อยูท
่ ี่จุดเริ่มต ้น้
่
หรือจุดสินสุดของชือโฮสต ์ ไม่อนุ ญาตให ้ใช ้อักขระพิเศษหรือช่องว่าง แม้โมดูล RC จะไม่ตรวจสอบอินพุตของคุณสําหรับความถูกต ้องของอักขระ
้ อโฮสต
่
หากตังชื
์สําเร็จ โมดูล RC จะส่งกลับ "OK"
่
่
หากคุณใช ้คําสังโดยไม่
ป้อนอักขระใด ๆ สําหรับชือโฮสต
์ โมดูล RC จะส่งกลับ "ERR"
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่
างานของประตู
คําสังการทํ

พารามิเตอร ์:
<hostname>

การใช้งาน:

่
ชือโฮสต
์เริ่มต ้นคือ "CMQ-123456", โดยที่ตัวเลขหกหลักคือหมายเลขซีเรียลของแชมเบอร ์
ยกตัวอย่างเช่น, "CMQ-100123"
้ าเท่านั้น
ใช ้ในการตังค่

่
8.3 คําสังการทํ
างานของประตู
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่ อการทําร ้ายบุคคลอืน"
่ ในหน้า 48
ดูที่ "การใช ้งานประตู" ในหน้า 13 และ "เสียงต่
DOOR?...............................................................................................................................................................52
OPEN..................................................................................................................................................................52
CLOSE.................................................................................................................................................................53

DOOR?
สอบถามสถานะประตูของแชมเบอร ์
ตัวอย่าง:

DOOR?
คําตอบอาจเป็ น:
OPEN: ประตูเปิ ดจนสุดแล ้ว
้ ปกรณ์CLOSED: ประตูปิดสนิ ทแล ้ว หากแชมเบอร ์ของคุณติดตังอุ
่
่
เสริมR&S CMQ-B221Hเพือประสิทธิภาพการป้ องกันทีสูงขึน้ (หมายเลขคํา่ อ้ 1540.4014.04) คําตอบCLOSED จะถูกตอบกลับ หากช่องว่างของสังซื
ประตูนอ้ ยกว่า 0.3 มม.
PENDING: ประตู ในปัจจุบน
ั เปิ ดหรือปิ ดอยู;่ รายละเอียด: ดูที่ด ้านล่าง
UNDEFINED: ไม่ทราบสถานะประตู
DOOR STATE ERR: ประตูอยูใ่ นสถานะผิดพลาด ดูที่ บทที่ 10, "การแก ้ไขปัญหาและซ่อมแซม", ในหน้า 62

การใช้งาน:

ใช ้ในการสอบถามเท่านั้น

โปรดทราบว่าจะส่ง PENDING เป็ นการตอบ DOOR? คําถาม, เฉพาะถ ้าหากคุณทริกเกอร ์ การทํางาน
เปิ ดหรือปิ ดประตูโดยการกดปุ่ มประตู หากคุณทริกเกอร ์ การทํางาน ของประตู ด ้วยคําสัง่ OPEN หรือ
CLOSE, ด ้วยการไม่ DOOR? ตอบคําถาม PENDING

OPEN
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทํางานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
ก่อนที่คุณจะเปิ ดประตูจากระยะไกล ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าไม่มีใครอยูใ่ นโซนทํางาน ดูที่ รูป 6-7
OPEN เปิ ดประตูแชมเบอร ์และรายงานสถานะ
●
●

หากประตูเปิ ดอยูแ่ ล ้วเมื่อคุณส่งคําสัง่ โมดูล RC จะส่ง OPEN
หากประตูปิดอยูห
่ รือยังเปิ ดไม่สด
ุ เมื่อคุณส่งคําสัง่ โมดูล RC จะส่ง PENDING ไปก่อนแล ้วจึง
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คําสังการทํ
างานของรีเลย ์

–

OPEN, เมื่อประตูเปิ ดจนสุด

–

ERR, หากประตูไม่เปิ ดจนสุดภายในเวลาที่คาดไว ้
เวลาที่คาดไว ้คือ 8 วินาที

หากต ้องการสอบถามสถานะเมื่อใดก็ตาม ให ้ใช ้คําสัง่ DOOR?
การใช้งาน:

เหตุการณ์

CLOSE
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบไฟฟ้ าหรือลมอัดเท่านั้น
ก่อนที่คุณจะปิ ดประตูจากระยะไกล ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าไม่มีใครอยูใ่ นโซนทํางาน ดูที่ รูป 6-7
CLOSE ปิ ดประตูแชมเบอร ์และรายงานสถานะ
●
●

หากประตูปิดอยูแ่ ล ้วเมื่อคุณส่งคําสัง่ โมดูล RC จะส่ง CLOSED
หากประตูเปิ ดอยูห
่ รือยังไม่ปิดสนิ ทเมื่อคุณส่งคําสัง่ โมดูล RC จะส่ง PENDING ก่อนแล ้วจึง
–

CLOSED, เมื่อประตูปิดสนิ ท

–

ERR, หากประตูไม่ปิดสนิ ทภายในเวลาที่คาดไว ้
เวลาที่คาดไว ้คือ 8 วินาที

หากต ้องการสอบถามสถานะเมื่อใดก็ตาม ให ้ใช ้คําสัง่ DOOR?
การใช้งาน:

เหตุการณ์

่
8.4 คําสังการทํ
างานของรีเลย ์
้
่
ผูใ้ ช ้ ทังหมด
เว ้นแต่ ผู ้ดําเนิ นงาน สามารถใช ้คําสังเหล่
านี ้
้ รีเลย ์ SP6T หกตัวที่ด ้านหลัง โดยระบุเลข (4) ใน รูป 4-2 คําสังต่
่ อไปนี อนุ
้ ญาตให ้ใช ้งานรีเลย ์
แชมเบอร ์นี มี
ROUTE:CLOSE<list>........................................................................................................................................53
RELAY?............................................................................................................................................................... 54
*RST....................................................................................................................................................................54

ROUTE:CLOSE<list>
่
่
เปลียนรี
เลย ์ที่เลือกเป็ นช่องสัญญาณที่เลือก (หรือพอร ์ต) และส่งกลับคําตอบพร ้อมด ้วยสถานะเปลียนแล
้ว
พารามิเตอร ์:
<list>

(@A1(0r0c))
่ ้องใช ้แบร็กเก็ตทังหมดและอั
้
เลือกรีเลย ์และช่องสัญญาณ รูปแบบคําสังต
กขระ
่
่
้
"@A1" ซึงกล่าวถึงโมดูลทีควบคุมรีเลย ์ทังหกตัว
r
หมายเลขรีเลย ์, r = 1 ถึง 6 (อย่าข ้าม "0" ใน 01 ถึง 06)
c
หมายเลขช่องหรือพอร ์ตของรีเลย ์ SP6T, c = 1 ถึง 6 (อย่าข ้าม "0" ใน 01 ถึง
06)
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รายการคําสัง่
่
่ ยวกัน โดยใช ้รูปแบบคําสังต่
่ อคุณสามารถเปลียนรี
เลย ์ได ้ถึง 6 รีเลย ์ในคําสังเดี
้
ไปนี : ROUTE:CLOSE(@A1(0r0c,...,0r0c))
ตัวอย่าง:

ROUTE:CLOSE(@A1(0204))
่
่
เปลียนรี
เลย ์ 2 เป็ นช่อง 4 แล ้วจึงเชือมต่
อพอร ์ตส่วนกลาง [C] ของรีเลย ์ตัวที่ 2
่
เข ้ากับพอร ์ตทีมีข ้อความ [4]
ตัวควบคุมจะส่งคืนคําตอบ: OK (RELAY2:CHANNEL4)

การใช้งาน:

้ าเท่านั้น
ใช ้ในการตังค่

RELAY?
้ าด ้วยคําสัง่ ROUTE:CLOSE<list>)
สอบถามสถานะของรีเลย ์ทัง้ 6 ตัว (ตังค่
●
●

่
่
รีเลย ์แต่ละตัวเชือมต่
อหรือไม่ได ้เชือมต่
อ
่
หากมีการเชือมต่
อรีเลย ์ อาจมีชอ่ งสัญญาณที่ใช ้งานได ้ 0 หรือ 1 ช่อง

ตัวอย่าง:

RELAY?
คําตอบ:
รีเลย1=เชือมตอแลว:ชอง1=ใชงานอยู
รีเลย2=เชือมตอแลว:ชอง3=ใชงานอยู
รีเลย3=ตัดการเชือมตอแลว
รีเลย4=ตัดการเชือมตอแลว
รีเลย5=เชือมตอแลว: ไมมีชองใดใชงานอยู
รีเลย6=ตัดการเชือมตอแลว

การใช้งาน:

ใช ้ในการสอบถามเท่านั้น

*RST
การใช้งาน:

้ าเท่านั้น
ใช ้ในการตังค่

้
รีเซ็ตช่องสัญญาณของรีเลย ์ทังหมดเป็
นการกําหนดค่าเริ่มต ้นและส่งคืนคําตอบ OK
การกําหนดค่าเริ่มต ้นคือ CONNECTED:NO ACTIVE CHANNEL
อย่าสับสนกับ RESET

8.5 รายการคําสัง่
CLOSE............................................................................................................................................................................................................53
DOOR?..........................................................................................................................................................................................................52
*IDN?.............................................................................................................................................................................................................49
MODEL?........................................................................................................................................................................................................49
NET?...............................................................................................................................................................................................................50
NET:<IP>:<NETMASK>:<GATEWAY>...............................................................................................................................................51
NET:DHCP....................................................................................................................................................................................................51
NET:HN:<hostname>............................................................................................................................................................................. 51
OPEN.............................................................................................................................................................................................................52
RELAY?.......................................................................................................................................................................................................... 54
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RESET.............................................................................................................................................................................................................49
ROUTE:CLOSE<list>................................................................................................................................................................................ 53
*RST............................................................................................................................................................................................................... 54
STAT?............................................................................................................................................................................................................. 50
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การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
การตรวจสอบความปลอดภัยเป็ นประจํา

9 การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
้ าเริ่มต ้น จากโรงงาน
แชมเบอร ์ไม่มี การตังค่
●
●
●
●

ช่วงเวลาที่แนะนํ า........................................................................................................................................56
การตรวจสอบความปลอดภัยเป็ นประจํา................................................................................................... 56
การจัดเตรียมแชมเบอร ์เพื่อการบํารุงรักษา...............................................................................................57
การปฏิบต
ั ิงานบํารุงรักษา...........................................................................................................................57

9.1 ช่วงเวลาที่แนะนํ า
่
เพื่อให ้แน่ ใจถึง การใช ้งาน อย่างปลอดภัย และเพื่อคงไว ้ซึงความพร
้อมในการใช ้งานและอายุการใช ้งานที่ยาวนานของแชมเบอร ์ ให ้ดําเนิ นการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนด:
ตาราง 9-1: การตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา
ช่วงเวลาการบํารุงรักษา

งานบํารุงรักษา

ประจําวัน

"ตรวจสอบความปลอดภัยรายวัน" ในหน้า 56
บทที่ 9.4.1, "ตรวจสอบการทํางานประจําวัน", ในหน้า 57

ประจําสัปดาห ์

บทที่ 9.4.3, "การตรวจสอบตัวดูดซ ับ", ในหน้า 59

รายเดือน/ทุกๆ 1500 รอบ

บทที่ 9.4.2, "ตรวจเช็คประตูแบบหมุนด ้วยมือทุกเดือน", ในหน้า 58

ทุก 100 000 รอบ

บทที่ 9.4.5, "การทําความสะอาดปะเก็น", ในหน้า 60

ในกรณี ที่จําเป็ น

บทที่ 9.4.4, "การทําความสะอาดแชมเบอร ์", ในหน้า 60

้ ่คุณสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ
ทุกครังที

บทที่ 9.4.6, "การสอบเทียบระบบ", ในหน้า 60

ปี ละครัง้

"ตรวจสอบความปลอดภัยรายปี " ในหน้า 56

่ั
้ นเวลานานขึน้
ช่วงเวลาใน ตาราง 9-1 แนะนํ าให ้ใช ้งาน 160 ชวโมงต่
อเดือน หากคุณใช ้งานแชมเบอร ์นี เป็
ให ้ปรับช่วงเวลาบํารุงรักษาให ้เหมาะสม

9.2 การตรวจสอบความปลอดภัยเป็ นประจํา
ตรวจสอบความปลอดภัยรายวน
ั
► ก่อน การใช ้งาน, ให ้ทดสอบกลไกการปิ ดใช ้งานฉุ กเฉิ นอัตโนมัติของประตูเพื่อการทํางานที่เหมาะสม ดูที่
บทที่ 6.6, "การทดสอบระบบความปลอดภัย", ในหน้า 31
ตรวจสอบความปลอดภัยรายปี
้ ากัดเฉพาะ Rohde & Schwarz พนักงานบริการ
การตรวจสอบนี จํ
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เนื่ องจากการสึกหรอตามปกติ ประสิทธิภาพของระบบใด ๆ จึงลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การลดประสิทธิภาพนี -้
่
อาจส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของระบบ เพื่อป้ องกันความเสียงใดๆ
เราขอแนะนํ าให ้ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแชมเบอร ์เป็ นประจําปี ละครัง้

9.3 การจด
ั เตรียมแชมเบอร ์เพื่อการบํารุงรักษา
ก่อนดําเนิ นการบํารุงรักษาตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 9.4, "การปฏิบต
ั ิงานบํารุงรักษา", ในหน้า 57,
้
ให ้ปฏิบต
ั ิตามขันตอนต่
อไปนี ้
้
้
่กําหนดไว ้ใน1. ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าไม่มีใครใช ้แชมเบอร ์นี ในระหว่
างการบํารุงรักษา ทําตามขันตอนที
บริษท
ั ของคุณเพื่อจุดประสงค ์นั้น
2. หากแชมเบอร ์ของคุณทํางานด ้วยระบบไฟฟ้ า ให ้เปิ ดประตู ดูที่ บทที่ 7.3.4, "การเปิ ดประตูแบบอัตโนมัติ", ในหน้า 40
3. ปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์ ดูที่ บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35
่
4. หากแชมเบอร ์ของคุณทํางานด ้วยระบบลมอัด ให ้ปลดการเชือมต่
อจากแหล่งจ่ายลมอัด ดูที่ "เพื่อตัด่
การเชือมต่
อจากลมอัด" ในหน้า 63
่
่อทําการบํารุงรักษา ให ้ปฏิบต
5. หากคุณจําเป็ นต ้องย ้ายแชมเบอร ์ไปยังตําแหน่ งอืนเพื
ั ิตามคําแนะนํ าใน
่
"การยกและการขนย ้ายทีถูกต ้อง" ในหน้า 20

9.4 การปฏิบต
ั ิงานบํารุงรักษา
ช่วงเวลาที่แนะนํ าแสดงอยูใ่ นรายการ ตาราง 9-1

9.4.1 ตรวจสอบการทํางานประจําวัน
ในการตรวจสอบปะเก็นของประตู
่
1. ตรวจสอบปะเก็นของประตูวา่ สกปรก เสียหาย และสึกหรอหรือไม่ สําหรับข ้อมูลเกียวกั
บการยืดอายุการ่
่
ใช ้งานของปะเก็น ดูที บทที 5.5, "การเก็บรักษา", ในหน้า 22
2. หากปะเก็นสกปรก ให ้ทําความสะอาดตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 9.4.5, "การทําความสะอาดปะเก็น",
ในหน้า 60
3. หากปะเก็นมีความเสียหายหรือการสึกหรอที่มองเห็นได ้ โปรดติดต่อ Rohde & Schwarz ฝ่ ายบริการ่
ลูกค ้าเพื่อเปลียนใหม่
ดูที่ บทที่ 10.2, "การติดต่อฝ่ ายสนับสนุ นลูกค ้า", ในหน้า 62
ในการตรวจสอบระบบลมอ ัด
้ ากัดเฉพาะ บุคลากรซ่อมบํารุง
การตรวจสอบนี จํ
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูที่ทํางานด ้วยระบบลมอัดเท่านั้น
1. ตรวจสอบข ้อต่อและท่อแรงดัน:
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a) ตรวจสอบระบบจ่ายลมอัดด ้วยสายตา
่
b) ฟังการรัวไหลของอากาศ
่
้ วนเหล่านี ้
2. หากข ้อต่อหรือท่อแรงดันชํารุด ให ้เปลียนชิ
นส่
ในการตรวจสอบอุปกรณ์ทดสอบ
้ ากัดเฉพาะ บุคลากรซ่อมบํารุง
การตรวจสอบนี จํ
่
่
1. ตรวจสอบสายอากาศ สายเคเบิล และตัวเชือมต่
อ โดยการวัดการเชือมต่
อจากสายอากาศหนึ่ งไปยังอีก้
สายหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น หากติดตังสายอากาศ
หกสาย:
a)
b)
c)
d)
e)

ส่งสัญญาณ RF ที่กําหนดไปยังสายอากาศ # 1
วัดที่สายอากาศ # 2
ส่งสัญญาณ RF เดียวกันไปยังสายอากาศ # 2
วัดที่สายอากาศ # 3
่
่ ๆ
ดําเนิ นการในลักษณะเดียวกันกับสายอากาศ สายเคเบิล และตัวเชือมต่
ออืน

้
้ ้แบบอัตโนมัติ ทังนี
้ ขึ
้ นอยู
้
คุณสามารถทําขันตอนนี
ได
ก
่ บ
ั อุปกรณ์การวัดและระบบทดสอบที่คุณมีอยู่
้
การตรวจสอบอีกวิธห
ี นึ่ งคือการวัดพารามิเตอร ์ S11 ที่พอร ์ต RF ทังหมดของแชมเบอร
์
่
่
2. หากสายอากาศ สายเคเบิล หรือตัวเชือมต่
ออย่างน้อยหนึ่ งตัวทํางานไม่ถก
ู ต ้อง ขอให ้ ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
แก ้ปัญหา

9.4.2 ตรวจเช็คประตู แบบหมุนด้วยมือทุกเดือน
คุณสามารถใช ้ได ้กับแชมเบอร ์ทางเลือกในการควบคุมR&S CMQ-B22Cการเปิ ดและปิ ดประตูแบบแมนนวล
่
้ อน
ตรวจสอบประตูทก
ุ ๆ 1500 รอบการปิ ดหรือทุกเดือน ซึงจะเกิ
ดขึนก่
การสึกหรอทางกล
่
กลไกสลักกดทับตรงกลางของประตูที่สังงานด
้วยมืออาจเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลให ้ช่องว่างของ่
้
่
ประตูเพิมขึน ซึงทําให ้ประสิทธิภาพการป้ องกันของแชมเบอร ์ลดลง
ในการตรวจสอบกลไลของประตู
้ ากัดเฉพาะ บุคลากรซ่อมบํารุง
การตรวจสอบนี จํ
่
1. ตรวจสอบว่าสลักล็อคและบล็อคจับ (รูป 7-2) หล่อลืนหรื
อไม่
้ วที่ตรงกันของชินส่
้ วนเหล่านี ไม่
้ ได ้รับการหล่อลืน
่ ให ้ดําเนิ นการดังนี :้
2. หากพืนผิ
้ วที่เข ้าชุดกันด ้วยแอลกอฮอล ์และผ ้าที่ไม่เป็ นขุย
a) เช็ดทําความสะอาดพืนผิ
้
b) หยดจาระบีลงบนพืนผิวที่เข ้าชุดกันของบล็อกจับ
3. ปิ ดประตูดงั เช่นใน บทที่ 7.3.3, "การปิ ดประตูที่ควบคุมแบบแมนนวล", ในหน้า 39
้ ของประตู
่
4. ในแต่ละมุมทังสี
ให ้วัดความกว ้างของช่องว่างระหว่างประตูกบ
ั แผ่นด ้านหน้าของห ้องที่หันไปทางประตู
ตัวอย่างเช่น ใช ้ฟี ลเลอร ์เกจวัดความกว ้างของช่องว่าง
่ าแหน่ ง
รูป 9-1 แสดงตําแหน่ งการวัดสีตํ
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้ ปกรณ์เสริมR&S CMQ-B221Hเพื่อประสิทธิภาพการป้ องกันที่สูงขึน้
5. หากแชมเบอร ์ของคุณติดตังอุ
้
้
ดําเนิ นการดังต่อไปนี ้ (มิฉะนั้นให ้ข ้ามขันตอนนี
):
้
่
่
a) ถ ้าอยูใ่ นมุมทังสองมุ
มที่ตํากว่
า ช่องประตูกว ้างกว่า 0.3 มม., ให ้ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
ปรับสลักใหม่่
ตามทีอธิบายไว ้ใน คูม
่ ือการกําหนดค่า
้
b) ถ ้าอยูใ่ นมุมทังสองมุ
มที่สู งกว่า ช่องประตูกว ้างกว่า 0.3 มม., ให ้Rohde & Schwarzพนักงาน่
บริการ ตรวจสอบและอาจเปลียนแม่
เหล็กไฟฟ้ าหรือเซ็นเซอร ์อยูใ่ นระยะใกล ้
้ นตอน
้
้
้ มุ
่ ม
c) ทําซําขั
4ถึงขันตอน
5 จนช่องว่างเล็กกว่า 0.3 มม. ทังสี
้ มุ
่ มที่ ตํากว่
่
6. ในแชมเบอร ์ที่ไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกัน ถ ้าอยูใ่ นมุมทังสี
า ช่องประตูกว ้างกว่า
0.6 มม., ให ้ดําเนิ นการดังต่อไปนี :้
่
a) ให ้ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
ปรับสลักใหม่ตามที่อธิบายไว ้ใน คูม
่ ือการกําหนดค่า
้ นตอน
้
้
้ มุ
่ ม
b) ทําซําขั
4และขันตอน
6 จนช่องว่างเล็กกว่า 0.6 มม. ทังสี
เคล็ดลับ: โดยปกติ ให ้ปรับสลักใหม่ทก
ุ ๆ 7500 รอบ
่
7. สอบถามจํานวนรอบการปิ ดโดยคําสังระยะไกลSTAT?
้ อไป
8. สังเกตจํานวนรอบการปิ ดเป็ นข ้อมูลอ ้างอิงสําหรับการตรวจสอบครังต่

้ ่ (ลู กศรสีแดง) สําหรับวัดช่องว่างประตู
รู ป 9-1: ตําแหน่ งทังสี

9.4.3 การตรวจสอบตวั ดู ดซ ับ
้ ากัดเฉพาะ บุคลากรซ่อมบํารุง
การตรวจสอบนี จํ
ในการตรวจสอบวส
ั ดุดูดซ ับ
1. ตรวจสอบวัสดุดด
ู ซ ับภายในประตูและรอบ ๆ ช่องเปิ ดประตูแชมเบอร ์ว่าเสียหายหรือสึกหรอหรือไม่
2. หากวัสดุดด
ู ซ ับมีความเสียหายหรือสึกหรอที่มองเห็นได ้ โปรดติดต่อ Rohde & Schwarz ฝ่ ายบริการ่
่
ลูกค ้าเพื่อเปลียนใหม่
ดูที่ บทที่ 10.2, "การติดต่อฝ่ ายสนับสนุ นลูกค ้า", ในหน้า 62 การเปลียนนี
-้
่
่
อาจต ้องมีการแลกเปลียนประตูทีสมบูรณ์
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9.4.4 การทําความสะอาดแชมเบอร ์
้ ้านในหรือด ้านนอก ให ้ทําความสะอาด
หากแชมเบอร ์สกปรกทังด
ในการทําความสะอาดแชมเบอร ์
้ ้ได ้
1. หากคุณต ้องการทําความสะอาดเฉพาะภายนอก คุณสามารถปิ ดแชมเบอร ์ทิงไว
้
่
่
มิฉะนันให ้เปิ ดแชมเบอร ์ตามทีอธิบายไว ้ใน บทที 7.3.4, "การเปิ ดประตูแบบอัตโนมัติ", ในหน้า 40
2. ปิ ดการใช ้งานแชมเบอร ์ตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.2, "การปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 36
่
การปิ ดใช ้งานป้ องกันการเคลือนตั
วของประตูที่อาจนํ าไปสูก
่ ารชนกันระหว่างกิจกรรมทําความสะอาด
้
สําหรับการทําความสะอาดเฉพาะภายนอก ให ้ดําเนิ นการกับ ขันตอน
4
3. ทําความสะอาดภายในแชมเบอร ์ด ้วยเครื่องดูดฝุ่ น
้ าพลังงานตําและเคลื
่
่
่
เรียกใช ้เครื่องดูดฝุ่ นด ้วยการตังค่
อนหั
วฉี ดอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลียงไม่
ให ้วัสดุดูดซ ับในแชมเบอร ์เสียหาย
้
าความสะอาด เช่น สเปรย ์ทําความสะอาดผิวสัมผัส. สารเหลวอาจทําให ้4. ข้อสังเกต! อย่าใช ้นํ ายาทํ
้ วนเครื่องจักรกลได ้
เกิดความผิดปกติและความเสียหายต่ออินเทอร ์เฟซทางไฟฟ้ าและชินส่
ทําความสะอาดด ้านนอกของแชมเบอร ์ด ้วยผ ้าแห ้ง
อย่าสัมผัสปะเก็น
5. หรือเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์ตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35

9.4.5 การทําความสะอาดปะเก็น
้ อ ทําความสะอาดปะเก็นทุก
บริเวณหน้าสัมผัสของปะเก็นอาจสกปรกได ้ เช่น เหงื่อหรือไขมันจากรอยนิ วมื
่
่
100 000 รอบเพือรักษาทีป้ องกัน RF
ทําความสะอาดปะเก็นของประตู
1. เปิ ดแชมเบอร ์ตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.3.4, "การเปิ ดประตูแบบอัตโนมัติ", ในหน้า 40
2. ปิ ดการใช ้งานแชมเบอร ์ตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.2, "การปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 36
่
การปิ ดใช ้งานป้ องกันการเคลือนตั
วของประตูที่อาจนํ าไปสูก
่ ารชนกันระหว่างกิจกรรมทําความสะอาด
3. ใช ้อุปกรณ์และวัสดุทาํ ความสะอาดดังต่อไปนี :้
้ ่ มไม่เป็ นขุย
● ผ้าทําความสะอาดเนื อนุ
● แอลกอฮอล ์
● แปรงขนนุ่ ม
4. ใช ้แปรงขนนุ่ มอย่างระมัดระวังในสภาพแห ้ง เพื่อทําความสะอาดปะเก็นไว ้ล่วงหน้า
5. ใช ้ผ้าและแอลกอฮอล ์อย่างระมัดระวัง เพื่อขจัดดินออกจากบริเวณผิวสัมผัสที่เคลือบนิ เกิลของปะเก็น
6. หรือเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์ตามที่อธิบายไว ้ใน บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35

9.4.6 การสอบเทียบระบบ
้ ากัดเฉพาะ ผู ้ได ้รับแต่งตังให
้ ้ทําการสอบเทียบ
กิจกรรมนี จํ
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่
เมื่อเครื่องมือของระบบทดสอบที่เชือมต่
อกับแชมเบอร ์ได ้รับการปรับเทียบแล ้ว ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่ามีแชม้
่
เบอร ์รวมอยูใ่ นขันตอนการสอบเทียบนี ้ โดยทัวไปจะทํ
าการสอบเทียบปี ละครัง้
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10 การแก ้ไขปัญหาและซ่อมแซม
้
ผูใ้ ช ้ ทังหมด
ยกเว ้น ผู ้ดําเนิ นงาน ที่สามารถทํากิจกรรมที่อธิบายไว ้ในบทนี ้ สามารถทํา กิจกรรม
ซ่อมแซมได ้เฉพาะ Rohde & Schwarz พนักงานบริการ
สําหรับการจัดส่ง ดูที่ บทที่ 5, "การขนส่ง การจัดการ และการจัดเก็บ", ในหน้า 20

10.1 ประตู ผิดพลาด
่ ณสามารถตรวจสอบได ้โดยหากไฟ LED ของประตูกะพริบเป็ นสีแดง แสดงว่าประตูมีสถานะผิดพลาด ซึงคุ
การส่ง ประตู? คําถาม หากระบบควบคุมตอบว่า "DOOR STATE ERR", ให ้ดําเนิ นการดังนี :้
่
่ ดขวางทางประตู), ดูที่
1. หากมี การปิ ดใช ้งานกรณี ฉุกเฉิ นโดยอัตโนมัติ (โดยทัวไปเกิ
ดจากการมีสิงกี
่
้
่
บทที 7.3.6, "ขันตอนเมือไฟ LED กะพริบ", ในหน้า 41
๊
2. มิฉะนั้นหากไม่มีการปิ ดใช ้งานกรณี ฉุกเฉิ นโดยอัตโนมัติ ให ้ถอดปลักออกจากแหล่
งจ่ายไฟ
้
3. เปิ ดใช ้งานอีกครังตาม
บทที่ 7.1, "การเปิ ดใช ้งานแชมเบอร ์", ในหน้า 35
4. หากประตูยงั มีข ้อผิดพลาดอยู่ โปรดแจ ้ง Rohde & Schwarz ฝ่ ายสนับสนุ นลูกค ้า

10.2 การติดต่อฝ่ายสนับสนุ นลู กค้า
ฝ่ายสนับสนุ นทางเทคนิ ค - ที่ไหนและเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
่
่
หากต ้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากผู ้เชียวชาญเกี
ยวกั
บผลิตภัณฑ ์ Rohde & Schwarz ใดๆ
โปรดติดต่อศูนย ์สนับสนุ นลูกค ้าของเรา ทีมวิศวกรผู ้ทรงคุณวุฒิจะให ้การสนับสนุ นและทํางานร่วมกับคุณเพื่อค ้นหาคําตอบสําหรับข ้อสงสัยของคุณในทุกแง่มุมของการทํางาน การเขียนโปรแกรม หรือแอปพลิเคช ันของผลิตภัณฑ ์ Rohde & Schwarz
ข้อมู ลการติดต่อ
ติดต่อศูนย ์สนับสนุ นลูกค ้าของเราที่ www.rohde-schwarz.com/support หรือทําตามรหัส QR นี :้

รู ป 10-1: รหัส QR ไปยังหน้าสนับสนุ น Rohde & Schwarz
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11 การปิ ดใช ้งานและการทิง้
้
ผูใ้ ช ้ ทังหมด
ยกเว ้น ผู ้ดําเนิ นงาน ที่สามารถทํากิจกรรมที่อธิบายไว ้ในบทนี ้
่ อสิงตกค
่
ทําความคุ ้นเคยกับความเสียงต่
้างและสถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย
่
่
ดูที่ บทที่ 2.2, "ความเสียงจากสิ
งตกค
้าง", ในหน้า 10 และ บทที่ 2.3, "สถานการณ์ที่อาจเป็ นอันตราย",
ในหน้า 11
●
●
●

การออกจากการทํางาน............................................................................................................................. 63
้
การถอนการติดตัง......................................................................................................................................64
การกําจัด....................................................................................................................................................65

11.1 การออกจากการทํางาน
ในการยึดประตู
่ ๆ ของคุณยังอยู่ในแชมเบอร ์ให ้นํ าออก
1. หาก DUT หรืออุปกรณ์อืน
2. ปิ ดประตูแชมเบอร ์ของคุณ
3. ยึดประตูไม่ให ้เปิ ดโดยไม่ตงใจ
ั้
ในการติดป้ ายแชมเบอร ์ว่าไม่อยู ่ในการทํางาน
► หากคุณนํ าแชมเบอร ์ที่ทํางานผิดพลาดออกจากการทํางาน ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าไม่มีใครใช ้แชมเบอร ์นี ้
้
่กําหนดไว ้ในบริษท
ทําตามขันตอนที
ั ของคุณสําหรับอุปกรณ์ที่ทํางานผิดพลาด
่
เพื่อตัดการเชือมต่
อจากแหล่งจ่ายไฟและการควบคุม
่ ของชุดจ่ายไฟออกจากแชมเบอร ์
1. ถอดปลัก๊ DC (แรงดันไฟฟ้ าตํา)
แชมเบอร ์ปิ ดใช ้งานอยู่
2. ถอดชุดจ่ายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
3. จัดเก็บชุดจ่ายไฟเพื่อใช ้ในภายหลัง
่
้
4. ตัดการเชือมต่
อการควบคุมทังหมดออกจากแชมเบอร
์
้ อสายดินของแชมเบอร ์ (หน้าสัมผัสสายดิน)
5. ถอดสายดินออกจากขัวต่

)

่
เพื่อตัดการเชือมต่
อจากลมอ ัด
ใช ้กับแชมเบอร ์ที่มีประตูทาํ งานด ้วยระบบลมอัดเท่านั้น ดําเนิ นการดังต่อไปนี :้
ดําเนิ นการดังต่อไปนี :้
1. จับอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึงที่วงแหวนด ้านหน้า (1 ใน รูป 11-1)
่
๊ ้อต่อสวมเร็ว
2. ดึงอะแดปเตอร ์ออกจากแชมเบอร ์ เมื่อทําเช่นนี ้ วงแหวน (2) จะคลายการเชือมต่
อกับปลักข
KS3-1/8-A
่ องกันไม่ให ้สูญเสียลมอัด
ในขณะเดียวกัน จะล็อคอะแดปเตอร ์โดยอัตโนมัติโดยวาล ์วสปริงภายในซึงป้
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รู ป 11-1: การถอดแหล่งจ่ายลมอัด

ในการถอดท่อออกจากอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึง
1. ปิ ดแหล่งจ่ายลมอัด
มิฉะนั้น เมื่อคุณถอดอะแดปเตอร ์ออกจากท่อ ระบบจ่ายลมอัดของคุณจะสูญเสียแรงดัน
้ นของอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึงให ้แน่ นในทิศทางที่ลูกศรสีนําเงิ
้ นระบุ:
2. ดันวงแหวนสีนําเงิ

้ นเข ้าไป ให ้ค่อยๆ ดึงท่อออกจากอะแดปเตอร ์ในทิศทางตรงกันข ้ามตามที่3. ในขณะที่ดันวงแหวนสีนําเงิ
ลูกศรสีดาํ ระบุ
๊ ้อต่อสวมเร็ว:
4. หากคุณต ้องการเก็บอะแดปเตอร ์แบบดัน-ดึงไว ้กับแชมเบอร ์ ให ้วางกลับเข ้าที่ตรงปลักข
a) จับอะแดปเตอร ์ที่ส่วนด ้านหลัง.
๊
่แสดงใน รูป 6-5
b) ดันอะแดปเตอร ์เข ้ากับปลักตามที

11.2 การถอนการติดตง้ั
่ อการเอียง. ดูที่ "แชมเบอร ์มีนําหนั
้
กมาก" ในหน้า 10
1. คําเตือน! เสียงต่
้
่ยึดแชมเบอร ์ที่มุมเข ้ากับโต๊ะหรือส่วนรองรับที่คล ้ายกัน
ถอดขายึดทังหมดที
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้
กมาก. ดูที่ บทที่ 5.1, "การยกและการขนย ้าย", ในหน้า 20
2. คําเตือน! แชมเบอร ์มีนําหนั
้ ้วยมือจับโดยใช ้คนอย่างน้อย 4 คน แล ้ววางไว ้บนพืนหรื
้
ยกแชมเบอร ์ขึนด
อบนอุปกรณ์ขนส่ง
่
3. หากคุณต ้องการขนย ้ายแชมเบอร ์ไปยังที่อืนหรื
อเก็บไว ้ในที่จัดเก็บ ดูที่ บทที่ 5, "การขนส่ง การจัดการ
และการจัดเก็บ", ในหน้า 20

11.3 การกําจัด
่ ่จะใช ้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังและเป็ นมิตรกับสิงแวดล
่
Rohde & Schwarz มุ่งมันที
้อม และลด่
่
่
ผลกระทบต่อสิงแวดล ้อมของผลิตภัณฑ ์ของเรา ซึงช่วยเราด ้วยการกําจัดของเสียในลักษณะทีทําให ้เกิด่
ผลกระทบต่อสิงแวดล
้อมน้อยที่สุด
้ ปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส ์
การทิงอุ
้ สามารถทิงลงในขยะในครั
้
่
ผลิตภัณฑ ์ที่มีฉลากดังต่อไปนี ไม่
วเรือนทัวไปได
้หลังจากหมดอายุการใช ้งานแล ้ว
แม ้แต่การกําจัดขยะผ่านจุดรวบรวมขยะอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส ์ของเทศบาลก็ไม่ได ้รับอนุ ญาต

่
รู ป 11-2: การติดฉลากตามคําสังของสหภาพยุโรป
WEEE

่
Rohde & Schwarz ได ้พัฒนาแนวคิดการกําจัดเพื่อการกําจัดหรือรีไซเคิลวัสดุเหลือใช ้ที่เป็ นมิตรต่อสิง่
แวดล ้อม ในฐานะผูผ้ ลิต Rohde & Schwarz ปฏิบต
ั ิตามภาระหน้าทีในการนํ ากลับและกําจัดขยะไฟฟ้ า้ ่ของคุณเพื่อกําจัดผลิตภัณฑ ์
และอิเล็กทรอนิ กส ์อย่างสมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนบริการในพืนที
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่ ้อกําหนดและคําย่อที่อภิธานศัพท ์: รายชือข
ใช ้บ่อย
สัญลักษณ์

3GPP: โครงการหุ ้นส่วน รุน
่ ที่ 3, ความร่วมมือของ สมาคมมาตรฐาน โทรคมนาคม
5G: เทคโนโลยีไร ้สาร รุน
่ ที่ 5 สําหรับเครือข่ายเซลลูลาร ์ดิจิทลั ตามมาตรฐาน 3GPP รุน
่ แรกคือ "New
่
Radio" (NR), ซึงมักใช ้เป็ นคําพ้องความหมายสําหรับ 5G

ช
ต
ท

บ

ป
ผ

แชมเบอร ์: R&S CMQ200, และที่เรียกว่า "ผลิตภัณฑ ์"

่
่
ตัวเชือมต่
อ PC: ตัวเชือมต่
อที่แม่นยํา (เพื่อไม่ให ้สับสนกับ "คอมพิวเตอร ์ส่วนบุคคล")

่
เทรนเนอร ์: ผูใ้ ช ้ที่เชียวชาญผู
ฝ
้ ึ กอบรมผูใ้ ช ้รายอื่น มีประสบการณ์ด ้านการฝึ กอบรมและการฝึ กสอน
และดูที่ หน้าที่

้
บุคลากรซ่อมบํารุง: บุคคลที่มีทก
ั ษะทางเทคนิ ค มีประสบการณ์ชาํ นาญงานในการติดตังและบํ
ารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์และระบบลมอัด และดูที่ หน้าที่

ปะเก็น: แม็คคานิ คอลซีลซึง่ ในกรณี นี้ ให ้การป้ องกัน RF

ผลิตภัณฑ ์: R&S CMQ200, เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า "แชมเบอร ์"
ผู ใ้ ช้: ใครก็ตามที่ใช ้หรือจัดการแชมเบอร ์ในช่วงอายุการใช ้งาน รวมถึงบริษท
ั ที่ดําเนิ นการและบุคลากร เช่น
พนักงานซ่อมบํารุง ผูฝ
้ ึ กสอน และผู ้ปฏิบต
ั ิงาน และดูที่ หน้าที่
่
้ วนและผู ใ้ ช้ที่เชียวชาญ:
วิศวกรที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการทดสอบการแผ่รงั สีของชินส่
่
่
่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์ ความรู ้ด ้านภาษาอังกฤษเป็ นสิงสําคัญ ผูใ้ ช ้ทีเชียวชาญได ้รับอนุ ญาตให ้ดําเนิ นการกําหนดค่าตามที่อธิบายไว ้ในเอกสารสําหรับผูใ้ ช ้ และดูที่ หน้าที่
้
่กําหนดไว ้อย่างดีผู ด
้ า
ํ เนิ นงาน: บุคคลที่ผ่านการเรียนและการฝึ กอบรมให ้ใช ้งานแชมเบอร ์ตามขันตอนที
โดยส่วนใหญ่เป็ นไปตาม บทที่ 7, "การทํางาน", ในหน้า 35 และดูที่ หน้าที่
้ ขนส่ง: ผู ้ขนส่งที่มีประสบการณ์ในการใช ้อุปกรณ์ขนส่ง ผ่านการฝึ กอบรมในการจัดการผู ไ้ ด้รบ
ั แต่งตังให้
่
กับอุปกรณ์ทีมีความละเอียดอ่อนและหนักด ้วยความระมัดระวัง โดยไม่คาํ นึ งถึงความปลอดภัยและสุขภาพ
และดูที่ หน้าที่
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้ ทําการสอบเทียบ: ผูท้ ี่มีทก
ผู ไ้ ด้รบ
ั แต่งตังให้
ั ษะด ้านเทคนิ คและมีประสบการณ์ชาํ นาญงานในการสอบเทียบระบบอิเล็กทรอนิ กส ์และระบบ RF และดูที่ หน้าที่

พ
ห

้ อว่าจ ้างโดย Rohde & Schwarz และดูที่ หน้าที่
พนักงานบริการ: พนักงานบริการที่ได ้รับการแต่งตังหรื

้ าหรับการปฏิบต
หน้าที่: คูม
่ ือกําหนดหน้าที่ต่อไปนี สํ
ั ิงานต่างๆ กับแชมเบอร ์:
ผู ้ใช ้
ผู ้ดําเนิ นงาน
่
ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญ
หัวหน้างาน
เทรนเนอร ์
้ ้ขนส่ง
ผู ้ได ้รับแต่งตังให
บุคลากรซ่อมบํารุง
พนักงานบริการ
้ ้ทําการสอบเทียบ
ผู ้ได ้รับแต่งตังให
่
่ มีประสบการณ์ในการเป็ นผูน้ ํ าและความหัวหน้างาน: ผู ้ใช ้ที่เชียวชาญผู
้สอนและดูแลผู ้ใช ้รายอืน
่
่
่
เชียวชาญด ้านการควบคุมการผลิต และดูที หน้าที

D

่
D-Sub: ตัวเชือมต่
อ D-subminiature ไฟฟ้ า ล ้อมรอบด ้วยส่วนรองรับโลหะรูปตัว D
DUT: อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการทดสอบ

E
EMC: ความเข ้ากันได ้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า

M

R

่ ลลิเมตรในช่วงความถีตั
่ งแต่
้
mmW: การแผ่รงั สีแม่เหล็กไฟฟ้ าของคลืนมิ
30 GHz ถึง 300 GHz, เทียบ่
้
เท่ากับช่วงความยาวคลืนตังแต่ 1 มม. ถึง 10 มม. มีการใช ้ mmW ในเทคโนโลยี 5G ที่ซึง่ 3GPP กําหนดให ้
"FR2" (ช่วงความถี่ 2 ตามรีลีส 15) เป็ นช่วงพิสยั ระหว่าง 23.45 GHz ถึง 40.8 GHz

่
RF: ความถีวิ่ ทยุ, การสันของแม่
เหล็กไฟฟ้ าในช่วงระหว่าง 3 kHz ถึง 300 GHz
่
RRH: เรดิโอเฮดระยะไกล ตัวรับส่งสัญญาณสําหรับการเชือมต่
อไร ้สายกับ DUT
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