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1  บทนํา
คูมื่อคาํแนะนํานีก้ลา่วถึงทกุดา้น ผูใ้ช ้เกีย่วกบั แชมเบอร ์(หรือท่ีเรียกวา่ ผลิตภณัฑ)์ ในการใชแ้ชมเบอรนี์-้
อยา่งปลอดภยั โปรดอา่นและทาํความเขา้ใจคูมื่อเลม่นีท้ ัง้หมดกอ่น หากคณุไม่แน่ใจเกีย่วกบัหวัขอ้ใด ๆ
ใหถ้ามหวัหนา้งานของคณุหรือติดตอ่ Rohde & Schwarz ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้

คูมื่อคาํแนะนําชว่ยใหค้ณุใชแ้ชมเบอรไ์ดอ้ยา่งปลอดภยัและมีประสิทธภิาพตลอดการอายกุารใชง้าน; การ-
ติดตัง้, การใชง้าน, การบํารงุรกัษา และการปิดใชง้าน หากคณุมีการใชง้านเพียงบางสว่น โปรดเนน้ไปยงับทที่-
เกีย่วขอ้งกบัการใชง้านน้ัน แตค่วรทาํความเขา้ใจอยา่งละเอียดเกีย่วกบัประเด็นดา้นความปลอดภยัท่ีอธบิาย-
ไวใ้น บทท่ี 2, "ความปลอดภยั", ในหนา้ 10 กอ่นเริ่มใชง้าน

ชือ่บทใหแ้นวคิดท่ีชดัเจนเกีย่วกบัข ัน้ตอนในชว่งการใชง้าน และงานที่อธบิายไว ้ตวัอยา่งเชน่หากคณุเป็น
ผูด้าํเนินงาน กิจกรรมสว่นใหญท่ี่มีไวส้าํหรบัคณุจะอธบิายไวใ้น บทท่ี 7, "การทํางาน", ในหนา้ 35 หาก-
งานถกูจาํกดัไวเ้ฉพาะบางบทบาท บทบาทเหลา่นีจ้ะกลา่วถึงในตอนตน้ของบทที่อธบิายถึงงานในบทบาท-
น้ันซึง่ หนา้ท่ี มีคาํอธบิายในคาํอธบิายคาํศพัท ์

คาํยอ่และคาํศพัทท่ี์ใชบ้อ่ยมีอธบิายไวใ้น คาํอธบิายคาํศพัท ์ทา้ยหนังสือคูมื่อเลม่นี้

1.1  ขอ้มูลเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั

ป้ายกาํกบัตอ่ไปนีแ้ละใบรบัรองท่ีเกีย่วขอ้งประกาศวา่เป็นไปตามขอ้บงัคบัทางกฎหมาย

1.1.1  ประกาศ CE

รบัรองการปฏิบติัตามบทบญัญติัท่ีบงัคบัใชข้อง คาํสัง่คณะมนตรีแหง่สหภาพยโุรป สาํเนาคาํประกาศ CE
เป็นภาษาองักฤษอยูท่ี่ตอนตน้ของคูมื่อฉบบัพิมพห์ลงัสารบญั

1.1.2  การรบัรองจากประเทศเกาหลีประเภท A

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

1.1.3  การรบัรอง RoHS ของจีน

รบัรองการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของรฐับาลจนีในเรื่องการจาํกดัสารอนัตราย (RoHS)

แชมเบอรนี์ส้รา้งจากวสัดท่ีุเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ปราศจากสารที่กฎหมายจาํกดัหรือหา้มใช ้

ขอ้มูลเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั
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1.2  ภาพรวมของเอกสารคูมื่อ

หวัขอ้นีใ้หภ้าพรวมของ R&S CMQ200 เอกสารคูมื่อสาํหรบัผูใ้ช ้เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ คณุจะพบ-
เอกสารใน R&S CMQ200 หนา้ผลิตภณัฑไ์ดท่ี้:

www.rohde-schwarz.com/product/cmq200

1.2.1  คูมื่อแนะนําการใชง้าน

คูมื่อเลม่นีมี้คาํอธบิายเกีย่วกบัโหมดการทํางานและฟังกช์นัทัง้หมดของแชมเบอร ์นอกจากนีย้งัใหข้อ้มูลเบือ้ง-
ตน้เกีย่วกบัการควบคมุระยะไกล คาํอธบิายเกีย่วกบัคาํสัง่ในการควบคมุระยะไกลอยา่งครบถว้น ขอ้มูลเกีย่ว-
กบัการบาํรงุรกัษา อินเทอรเ์ฟซ และขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด

คูมื่อ ไม่ได ้อธบิายถึงกิจกรรมพิเศษท่ีจาํเป็นสาํหรบัการกาํหนดคา่ฮารด์แวรใ์หม่ท่ีไดร้บัอนุญาตของแชม-
เบอร ์ซึง่อธบิายไวใ้น คูมื่อการกาํหนดคา่ เฉพาะ ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ ผูท่ี้อา่นและเขา้ใจแลว้เทา่น้ัน คูมื่อการ-
กาํหนดคา่ ท่ีสามารถทาํการกาํหนดคา่ใหม่ได ้ผูใ้ชร้ายอืน่จะถกูจาํกดัเฉพาะงานที่อธบิายไวใ้นคูมื่อคาํ-
แนะนํา

เอกสารสาํเนาของคูมื่อฉบบันีร้วมอยูใ่นการสง่มอบและมีจาํหน่ายท่ี:

www.rohde-schwarz.com/manual/cmq200

1.2.2  คูมื่อการกาํหนดคา่

อธบิายการกาํหนดคา่ฮารด์แวรใ์หม่ทัง้หมดและการปรบัเปลีย่นแชมเบอรท่ี์ไดร้บัอนุญาต

กิจกรรมเหลา่นีจ้าํกดัเฉพาะบทบาทของ ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ ผูท่ี้อา่นและเขา้ใจ คูมื่อการกาํหนดคา่ และผูท่ี้มี-
ทกัษะทัง้หมดท่ีจาํเป็นสาํหรบัการกาํหนดคา่แชมเบอรใ์หม่

คูมื่อการกาํหนดคา่มีใหส้าํหรบัผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนใน Rohde & Schwarz ระบบขอ้มูลสว่นกลาง (GLORIS):

gloris.rohde-schwarz.com > Support & Services > Sales Web > Test and Measurement
> Wireless Communication > CMQ > Manuals

1.2.3  แผ่นขอ้มูลและโบรชวัร ์

แผ่นขอ้มูลประกอบดว้ยขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิคของแชมเบอร ์นอกจากนีย้งัแสดงรายการอปุกรณเ์สริม-
และหมายเลขคาํสัง่ซือ้ดว้ย

แผ่นขอ้มูลมีใหส้าํหรบัผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนใน Rohde & Schwarz ระบบขอ้มูลสว่นกลาง (GLORIS):

gloris.rohde-schwarz.com > การสนับสนุนและบริการ > เซลเว็บ> การทดสอบและการวดัผล > การ-
สือ่สารไรส้าย > CMQ> เนือ้หาสง่เสริมการขาย> ขอ้มูลจาํเพาะ

โบรชวัรใ์หภ้าพรวมของแชมเบอรแ์ละกลา่วถึงลกัษณะเฉพาะ ดท่ีู www.rohde-schwarz.com/
brochure-datasheet/cmq200

1.2.4  การตอบรบั โอเพ่นซอรส์ (OSA)

การตอบรบั โอเพนซอรส์ จะใหข้อ้ความในใบอนุญาตแบบคาํตอ่คาํสาํหรบัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ท่ีใช ้

ภาพรวมของเอกสารคูมื่อ

https://www.rohde-schwarz.com/product/cmq200
https://www.rohde-schwarz.com/manual/cmq200
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://adeb78d87042200eb801fed325f786da
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://adeb78d87042200eb801fed325f786da
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://adeb78d87042200eb801fed325f786da
https://gloris.rohde-schwarz.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://adeb78d87042200eb801fed325f786da
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/cmq200
https://www.rohde-schwarz.com/brochure-datasheet/cmq200
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ดท่ีู www.rohde-schwarz.com/software/cmq200

1.3  สญัลกัษณ์

R&S CMQ200 เรียกอีกอยา่งวา่ "แชมเบอร"์ หรือ "ผลิตภณัฑ"์

มีการใชเ้ครื่องหมายขอ้ความตอ่ไปนีใ้นคูมื่อเลม่นี:้

สญัลกัษณ์ คาํอธิบาย

[Keys] ชือ่ของตวัเชือ่มตอ่ คีย ์และลกูบิดจะอยูใ่นวงเล็บเหลีย่ม

Filenames, commands,
program code

ชือ่ไฟล ์คาํสัง่ ตวัอยา่งการเขา้รหสั และเอาตพุ์ตหนา้จอจะแตกตา่งกนัไปตามแบบอกัษร

ลิงก ์ ลิงกท่ี์คณุสามารถคลิกไดจ้ะแสดงเป็นแบบอกัษรสีนํา้เงิน

ตวัหนา หรือ ตวัเอียง ขอ้ความท่ีไฮไลตจ์ะแสดงเป็นแบบอกัษรตวัหนาหรือตวัเอียง

"ขอ้ความอา้งอิง" ขอ้ความหรือคาํศพัทท่ี์อา้งอิงจะแสดงในเครื่องหมายคาํพูด

เคล็ดลบั

เคล็ดลบัมีเครื่องหมายดงัเชน่ตวัอยา่งนีแ้ละใหค้าํแนะนําท่ีเป็นประโยชนห์รือโซลชู ัน่ทางเลือก

หมายเหตุ

หมายเหตมีุเครื่องหมายดงัเชน่ตวัอยา่งนีแ้ละระบขุอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติม

สญัลกัษณ์

https://www.rohde-schwarz.com/software/cmq200/
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2  ความปลอดภยั
ผลิตภณัฑจ์าก Rohde & Schwarz กลุม่บริษทัไดร้บัการผลิตตามมาตรฐานทางเทคนิคสงูสดุ ปฏิบติัตาม-
คาํแนะนําท่ีใหไ้วท้ ัง้หมดในคูมื่อเลม่นี ้โปรดเก็บเอกสารประกอบการใชง้านผลิตภณัฑไ์วใ้กลก้บัตวัเครื่อง-
และแนะนําใหผู้ใ้ชค้นอืน่อา่นเอกสารฉบบันีด้ว้ย

ใชแ้ชมเบอรนี์เ้ฉพาะสาํหรบัการใชง้านตามวตัถปุระสงคแ์ละภายในขดีจาํกดัประสิทธภิาพตามท่ีอธบิายไวใ้น
บทท่ี 2.1, "การใชง้านตามวตัถปุระสงค"์, ในหนา้ 10 และในแผ่นขอ้มูล กาํหนดคา่ใหม่หรือปรบัแชมเบอร-์
ตามท่ีอธบิายไวใ้นคูมื่อผลิตภณัฑเ์ทา่น้ัน การดดัแปลงหรือการเพ่ิมเติมอืน่ ๆ อาจสง่ผลตอ่ความปลอดภยั-
และไม่ไดร้บัอนุญาต

ดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมแลว้เทา่น้ันท่ีสามารถจดัการแชมเบอร ์
บคุลากรท่ีไดร้บัการฝึกอบรมจะคุน้เคยกบัมาตรการดา้นความปลอดภยัและรูวิ้ธหีลีกเลีย่งสถานการณท่ี์อาจ-
เป็นอนัตรายในขณะปฏิบติังานท่ีไดร้บัมอบหมาย

หากสว่นใดสว่นหน่ึงของแชมเบอรเ์สียหายหรือแตกหกัใหห้ยดุใชแ้ชมเบอร ์เฉพาะเจา้หนา้ท่ีบริการท่ีไดร้บั-
อนุญาตจาก Rohde & Schwarz เทา่น้ันท่ีไดร้บัอนุญาตใหซ้อ่มแซมแชมเบอรไ์ด ้ติดตอ่
Rohde & Schwarz ฝ่ายชว่ยเหลือลกูคา้ท่ี www.customersupport.rohde-schwarz.com

● การใชง้านตามวตัถปุระสงค.์.......................................................................................................................10
● ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง.............................................................................................................................10
● สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย................................................................................................................. 11
● ขอ้ความเตือนในคูมื่อเลม่นี.้.......................................................................................................................13
● ป้ายกาํกบับนแชมเบอร.์.............................................................................................................................14

2.1  การใชง้านตามวตัถปุระสงค ์

แชมเบอรนี์มี้ไวส้าํหรบัการทดสอบการแพรค่ลืน่ของสว่นประกอบและอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสใ์นสิง่แวดลอ้ม-
ทางอตุสาหกรรม การบริหารงาน และในหอ้งปฏิบติัการ ดท่ีู บทท่ี 6.1, "การเลือกพืน้ท่ีทํางาน", ในหนา้ 23
ใชแ้ชมเบอรนี์ต้ามวตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดเทา่น้ัน ตามคาํอธบิายในคูมื่อเลม่นี ้สงัเกตสภาพการทํางานและขอ้-
จาํกดัดา้นประสิทธภิาพท่ีระบไุวใ้นแผ่นขอ้มูล หากคณุไม่แน่ใจเกีย่วกบัการใชง้านท่ีเหมาะสม โปรดติดตอ่
Rohde & Schwarz ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้

2.2  ความเสี่ยงจากสิ่งตกคา้ง

แมจ้ะมีการนํามาตรการการออกแบบที่ปลอดภยัโดยเนือ้แท ้มาตรการป้องกนัเสริม และมาตรการรกัษา-
ความปลอดภยัมาใช ้แตก็่ยงัคงมีความเสีย่งจากสิง่ตกคา้งเหลืออยู ่เน่ืองจากขอ้เท็จจริงตอ่ไปนี้

แชมเบอรมี์น้ําหนกัมาก

นํา้หนักของแชมเบอรท่ี์ไม่มีอปุกรณเ์สริมและเขตสายอากาศอยูท่ี่ 60 กก. โดยประมาณ โดยรวมแลว้แชม-
เบอรส์ามารถรบันํา้หนักไดม้ากถึง 70 กก. โดยประมาณ หากแชมเบอรต์กใสค่นอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจ็บ-
รนุแรงถึงข ัน้เสียชวิีตได ้

ความเสีย่งจากสิ่งตกคา้ง

http://www.customersupport.rohde-schwarz.com
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ประตูแชมเบอรมี์น้ําหนกัมาก

จดุศนูยถ์ว่งจะเคลือ่นท่ีไปพรอ้มกบัประตเูม่ือคณุเปิดประต ูหากแชมเบอรล์ม้ลงอาจทําใหไ้ดร้บับาดเจ็บ-
รนุแรงถึงข ัน้เสียชวิีตได ้

ประตูบานเลื่อน

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

เม่ือคณุสัง่ใหปิ้ดประต ูประตจูะเริ่มปิดดว้ยแรงที่ลดลง กลไกการปิดแบบนุ่มนวลในตวัจะป้องกนัไม่ใหป้ระตปิูด-
เต็มแรง ตราบใดท่ีชอ่งวา่งน้ันใหญพ่อท่ีจะสอดนิว้เขา้ไปไดส้งูสดุ 8 มม. แตถ่า้กลไกความปลอดภยันีล้ม้-
เหลวและประตปิูดเต็มแรงเขา้กบันิว้ระหวา่งประตแูละกรอบประต ูนิว้มือจะถกูบีบอดั ซึง่อาจทําใหส้ญูเสียแขน-
ขาได ้

กลไกความปลอดภยัมีอธบิายไวโ้ดยละเอียดใน บทท่ี 3.2, "การปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติั", ในหนา้ 15

ขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า

ความเสีย่ง ขอ้กาํหนดสาํหรบัการติดตัง้ และมาตรการดา้นความปลอดภยัมีอธบิายอยูใ่น "การเชือ่มตอ่กบั-
ระบบไฟฟ้า" ในหนา้ 12.

ประตูทํางานดว้ยระบบลมอดั

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบลมอดัเทา่น้ัน

จา่ยลมอดัสาํหรบัระบบลมอดัท่ีความดนั 6 บาร ์หากแรงดนัเกินขดีจาํกดัท่ี 7 บาร,์ แชมเบอรจ์ะทํางานภาย-
ใตส้ภาวะท่ีไม่ระบ ุเม่ือใชง้านประตท่ีู > 7 บาร,์ อาจเกิดสถานการณท่ี์ไม่อาจควบคมุได ้ซึง่อาจทําใหเ้กิด-
การบาดเจ็บได ้เชน่ นิว้มือถกูบีบอดั ดท่ีู บทท่ี 6.4, "การเชือ่มตอ่ลมอดั", ในหนา้ 27

2.3  สถานการณที์่อาจเป็นอนัตราย

สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตรายอาจเกิดขึน้ไดใ้นระหวา่งกระทํากิจกรรมตอ่ไปนี้

การขนส่ง

สวมชดุป้องกนัท่ีเหมาะสมตามกฎและขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ของคณุ หากคณุไม่แน่ใจวา่ควรใชอ้ปุกรณใ์ดให-้
สอบถามเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัของคณุ ตวัอยา่งเชน่ ถงุมือชว่ยใหจ้บัท่ีจบัไดแ้น่นเม่ือขนยา้ย-
แชมเบอร ์หากไม่มีถงุมือคณุจะมีแรงเสียดทานนอ้ยลงและดา้มจบัของคณุอาจลืน่ไดห้ากมือของคณุมีนํา้มนั-
หรือเปียก อาจเป็นผลใหแ้ชมเบอรห์ลน่ลงทบัเทา้ของคณุหรือของคนอืน่ได ้ดงัน้ันควรสวมรองเทา้นิรภยัท่ีมี-
ฝาปิดนิว้เทา้ทกุครัง้เม่ือเคลือ่นยา้ยแชมเบอร ์

ยึดประตไูวเ้สมอเม่ือเคลือ่นยา้ยแชมเบอรแ์มว้า่จะอยูใ่นระยะทางสัน้ ๆ ก็ตาม ดท่ีู บทท่ี 5.3, "การรกัษาความ-
ปลอดภยั", ในหนา้ 21 สาํหรบัรายละเอียดวิธกีารทาํท่ีถกูตอ้ง หากไม่ไดยึ้ดประตแูละประตเูปิดออกขณะท่ี-
คณุกาํลงัขนยา้ยแชมเบอร ์จดุศนูยถ์ว่งจะเปลีย่นไป อาจเป็นผลใหผู้ข้นยา้ยคนหน่ึงคนใดตอ้งแบกรบันํา้-
หนักสว่นท่ีมากขึน้อยา่งกะทนัหนั เม่ือประตบูานเลือ่นชนตาํแหน่งปลาย การหยดุกะทนัหนัจะสง่ผลใหเ้กิด-
แรงผลกัท่ีรนุแรง หากบคุคลน้ันไม่สามารถรบันํา้หนักท่ีเพ่ิมขึน้หรือสญูเสียการจบัยึด แชมเบอรอ์าจหลน่-
และทําใหเ้กิดการบาดเจ็บรนุแรงถึงข ัน้เสียชวิีตได ้

แชมเบอรมี์นํา้หนักมาก อยา่เคลือ่นยา้ย ยก หรือขนยา้ยแชมเบอรด์ว้ยตวัเอง นํา้หนักสงูสดุท่ีบคุคลหน่ึงจะ-
สามารถยกไดอ้ยา่งปลอดภยัคือ 18 กก. ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเพศ อาย ุและสภาพรา่งกาย อยา่งนอ้ยตอ้งใชค้น-
จาํนวน 4 คน เม่ือมีคนนอ้ยลง คณุจะเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ ตัง้แตก่ารบาดเจ็บท่ีหลงัจากการยกของหนักเกิน-
ไปไปจนถึงการบาดเจ็บรนุแรง เชน่ การฟกชํา้ หรือการสญูเสียแขนขาหากแชมเบอรต์ก

สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย
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หากคณุประสบปัญหาทางการแพทย ์เชน่ ความผิดปกติของกระดกูสนัหลงัและหลงั หรือหากสภาพรา่งกาย-
ของคณุไม่รองรบักบัการยกของหนัก อยา่มีสว่นรว่มในการขนยา้ย

ใชมื้อจบัในการเคลือ่นยา้ยหรือขนยา้ยแชมเบอร ์ดท่ีู บทท่ี 4, "ภาพรวมเครื่อง", ในหนา้ 17 ใหเ้ห็นวา่ท่ี-
จบัอยูต่รงไหน

ในการเคลือ่นยา้ยแชมเบอรอ์ยา่งปลอดภยั คณุสามารถใชอ้ปุกรณช์ว่ยยกหรือขนยา้ย เชน่ รถยก ปฏิบติั-
ตามคาํแนะนําท่ีบริษทัผูผ้ลิตไดร้ะบไุว ้

แชมเบอรท่ี์มีสว่นเสริมความสงูเสริม R&S CMQ-B703 (รปู 4-3) มีนํา้หนักมากกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั และ-
จดุศนูยถ์ว่งท่ีสงูขึน้ หา้มยก ขนยา้ย หรือเคลือ่นยา้ยแชมเบอรท่ี์มีสว่นตอ่ขยายสงู เน่ืองจากอาจพลิกควํา่ได-้
ง่าย สง่ผลใหเ้สีย่งตอ่การบาดเจ็บ นอกจากนี ้ท่ีจบัไม่เหมาะกบันํา้หนักท่ีเพ่ิมขึน้ หากตอ้งการเปิดใชง้านการ-
เคลือ่นยา้ยสว่นตอ่ขยายความสงูและชอ่งฐานแยกจากกนั ให ้ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ หรือ
Rohde & Schwarzพนักงานบริการ ถอนการติดตัง้สว่นขยายความสงูออกจากแชมเบอร ์

สาํหรบัคาํแนะนําโดยละเอียด ดท่ีู บทท่ี 5.1, "การยกและการขนยา้ย", ในหนา้ 20

การติดต ัง้

วางแชมเบอรบ์นฐานรองรบัท่ีแขง็แรงเพียงพอซึง่สามารถรบันํา้หนักของแชมเบอรไ์ด ้ยึดฐานรองรบัไม่ให-้
ลม้ลง ตวัอยา่งเชน่ ดว้ยการยึดติดกบัพืน้ สงัเกตขอ้มูลจาํเพาะจากผูผ้ลิต วางแชมเบอรไ์วบ้นพืน้ผิวเรียบ-
และไดร้ะดบัโดยใหด้า้นลา่งของแชมเบอรค์วํา่ลง หากสว่นรองรบัไม่แขง็แรงเพียงพอก็อาจยบุตวัได ้หากสว่น-
รองรบัไม่ไดร้ะดบั แชมเบอรอ์าจเลือ่นและหลน่จากสว่นรองรบัได ้ในทัง้สองกรณีอาจทําใหไ้ดร้บับาดเจ็บ-
รนุแรงถึงข ัน้เสียชวิีต

เม่ือจดัตาํแหน่งแชมเบอร ์ใหยึ้ดแชมเบอรด์งัแสดงใน รปู 6-3 หากคณุไม่ยึดแชมเบอรใ์หแ้น่น แชมเบอรอ์าจ-
ลม้ลงเม่ือเปิดประต ูดงัอธบิายใน "ประตแูชมเบอรมี์นํา้หนักมาก" ในหนา้ 11

กาํหนดพืน้ท่ีจาํกดัท่ีอนุญาตเฉพาะบคุลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมเขา้เทา่น้ัน ในพืน้ท่ีหวงหา้ม ใหท้ํา-
เครื่องหมายชอ่งวา่งบนพืน้ ซึง่จาํเป็นสาํหรบัการเปิดประตจูนสดุ

เดินสายเคเบิลอยา่งระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จะไม่มีใครสะดดุสายเคเบิลท่ีหลวม

สาํหรบัคาํแนะนําโดยละเอียด ดท่ีู บทท่ี 6.3, "การติดตัง้แชมเบอร"์, ในหนา้ 25 และ บทท่ี 6.7, "การ-
กาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง", ในหนา้ 32

การเชือ่มตอ่กบัระบบไฟฟ้า

แชมเบอรท์ํางานบนกาํลงัไฟ 24 V DC ท่ีจา่ยไฟโดยชดุจา่ยไฟภายนอกที่รวมอยูใ่นการสง่มอบ ชดุจา่ยไฟมี-
แรงดนัไฟฟ้าเกินหมวดหมู่ II เชือ่มตอ่กบัการติดตัง้ถาวรท่ีใชใ้นการจา่ยไฟใหก้บัอปุกรณท่ี์ใชพ้ลงังาน เชน่
เครื่องใชใ้นครวัเรือน และโหลดที่คลา้ยกนั ระวงัความเสีย่งจากไฟฟ้า เชน่ ไฟชอ็ต ไฟไหม ้การบาดเจ็บ
หรือเสียชวิีต

ใชม้าตรการตอ่ไปนีเ้พ่ือความปลอดภยัของคณุ:

● กอ่นเชือ่มตอ่ชดุจา่ยไฟเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ (สายไฟหลกัของคณุ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหลง่จา่ยไฟ-
ตรงกบัชว่งแรงดนัไฟฟ้าและความถี ่[INPUT] ท่ีระบบุนชดุจา่ยไฟ

● ใชเ้ฉพาะชดุจา่ยไฟภายนอกที่มาพรอ้มกบัแชมเบอรเ์ทา่น้ัน เน่ืองจากมีคณุสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด-
ดา้นความปลอดภยัเฉพาะประเทศ
เสียบปลัก๊เขา้กบัเตา้เสียบท่ีมีข ัว้ตอ่ตวันําป้องกนัเทา่น้ัน

● เชือ่มตอ่ชดุจา่ยไฟเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟท่ีป้องกนัโดยเบรกเกอรว์งจร 16 A (การป้องกนับรานช)์เทา่น้ัน

● ตอ้งแน่ใจวา่คณุสามารถถอดชดุจา่ยไฟออกจากแหลง่จา่ยไฟไดต้ลอดเวลา ดึงปลัก๊ไฟเพ่ือตดัการเชือ่ม-
ตอ่แชมเบอร ์ปลัก๊ไฟตอ้งเขา้ถึงไดง้่าย

● ติดตัง้ปุ่ มตกใจท่ีเขา้ถึงไดง้่าย (สวิตชปิ์ดเครื่องไม่รวมอยูใ่นการสง่มอบ) เพ่ือขดัจงัหวะแหลง่จา่ยไฟไปยงั-
แชมเบอร ์

สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย
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การใชง้านประตู

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

คณุสามารถเปิดและปิดประตไูดโ้ดยกดปุ่ มขณะยืนอยูข่า้งแชมเบอร ์นอกจากนี ้คณุยงัสามารถใชง้านประต-ู
ไดจ้ากระยะไกลดว้ย ไม่วา่ในกรณีใด ตอ้งแน่ใจวา่ไม่มีใครวางนิว้ไวบ้นรางนําของประต ูหรือระหวา่งประต-ู
และกรอบประต ูกาํหนดกฎความปลอดภยัดงัตอ่ไปนี:้

● ระหวา่งใชง้าน ประต,ู แบบแมนนวล อนุญาตใหเ้ฉพาะผูท่ี้กดปุ่ มเขา้ไปในพืน้ท่ีหวงหา้ม หลงัจากกดปุ่ ม-
แลว้ บคุคลควรกา้วถอยหลงัออกจากแชมเบอร ์

● ระหวา่งใชง้าน ประต,ู จากระยะไกล หา้มมิใหผู้ใ้ดเขา้ไปในพืน้ท่ีหวงหา้ม

● ระหวา่ง ใชง้าน, ควรเก็บมือใหห้า่งแชมเบอร ์ยกเวน้การแลกเปลี่ยน DUT ในระหวา่งแลกเปลีย่น DUT
ไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดใชง้านประตู

ใชแ้ชมเบอรต์ามท่ีออกแบบไว ้หา้มยุง่เกีย่วกบัการติดตัง้ดา้นความปลอดภยั

สาํหรบัคาํแนะนําโดยละเอียด ดท่ีู บทท่ี 7.3, "การใชง้านประต"ู, ในหนา้ 37

การบํารุงรกัษา

ดาํเนินการบํารงุรกัษาตามท่ีกาํหนด คณุจึงมัน่ใจถึงการทาํงานโดยไรท่ี้ติของแชมเบอร ์และดว้ยเหตนีุ ้จึงเป็น-
ความปลอดภยัของทกุคนท่ีทํางานกบัแชมเบอร ์สาํหรบัคาํแนะนําโดยละเอียด ดท่ีู บทท่ี 9, "การตรวจสอบ-
และการบํารงุรกัษา", ในหนา้ 56

การทําความสะอาด

ดท่ีู บทท่ี 9.4.4, "การทาํความสะอาดแชมเบอร"์, ในหนา้ 60 และ บทท่ี 9.4.5, "การทาํความสะอาดปะ-
เก็น", ในหนา้ 60

2.4  ขอ้ความเตือนในคูมื่อเล่มน้ี

ขอ้ความเตือนจะชีใ้หเ้ห็นถึงความเสีย่งหรืออนัตรายท่ีคณุตอ้งระวงั คาํสญัญาณบง่บอกถึงความรนุแรงของ-
อนัตรายตอ่ความปลอดภยั และความเป็นไปได ้ท่ีจะเกิดขึน้ หากคณุไม่ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัดา้นความ-
ปลอดภยั

WARNING

Potentially hazardous situation. Could result in death or serious injury if not avoided.

คาํเตือน

สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย อาจสง่ผลใหเ้กิดการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรือปานกลางหากไม่หลีกเลีย่ง

NOTICE

Potential risks of damage. Could result in damage to the supported product or to other
property.

ขอ้ความเตือนในคูมื่อเลม่นี้
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2.5  ป้ายกาํกบับนแชมเบอร ์

ป้ายกาํกบัท่ีมีสญัลกัษณต์อ่ไปนีจ้ะชีใ้หเ้ห็นพืน้ท่ีเสีย่งในแชมเบอร ์นอกจากนี ้หวัขอ้ตา่งๆ ในบทนีซ้ึง่อธบิาย-
ถึงความเสีย่งเฉพาะจะถกูทาํเครื่องหมายดว้ยสญัลกัษณท่ี์เกีย่วขอ้งในระยะขอบ สญัลกัษณต์า่งๆ มีความ-
หมายดงัตอ่ไปนี:้

สญัลกัษณ์ คาํอธิบาย

ระวงัอนัตราย

อา่นเอกสารประกอบการใชง้านผลิตภณัฑเ์พ่ือป้องกนัการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอ่ผลิตภณัฑ ์

เสีย่งตอ่การบีบอดันิว้มือคณุ
โปรดระวงัในการใชง้านประต ูดท่ีู:
● "ประตบูานเลือ่น" ในหนา้ 11
● "การใชง้านประต"ู ในหนา้ 13

ทําตามคาํแนะนําในคูมื่อเลม่นี้

แชมเบอรมี์นํา้หนักมาก

ระบนํุา้หนักสาํหรบัเครื่องท่ีหนัก > 60 กก. โดยทัว่ไปหนักไดถึ้ง 70 กก.
โปรดระวงัในการยก เคลือ่นยา้ย หรือขนยา้ยแชมเบอร ์ขนยา้ยแชมเบอรโ์ดยใชจ้าํนวนคนเพียงพอ-
หรือมีอปุกรณข์นสง่ ดท่ีู:
● "แชมเบอรมี์นํา้หนักมาก" ในหนา้ 10
● "การขนสง่" ในหนา้ 11

ข ัว้ตอ่สายดิน

ดท่ีู "ในการเตรียมการเชือ่มตอ่สายไฟ" ในหนา้ 30

การกาํจดั

หา้มกาํจดัแชมเบอรร์วมกบัขยะจากครวัเรือนทัว่ไป

ดท่ีู บทท่ี 11, "การปิดใชง้านและการทิง้", ในหนา้ 63

ป้ายกาํกบัท่ีใหข้อ้มูลเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบัมีอธบิายใน บทท่ี 1.1, "ขอ้มูลเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั", ในหนา้ 7

ป้ายกาํกบับนแชมเบอร ์
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3  กรณีฉุกเฉิน
ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

กรณีฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึน้อาจเป็นผลมาจากความลม้เหลวของกลไกการปิดแบบนุ่มนวลท่ีจะหยดุประตหูาก-
มีสิง่กีดขวางขดัขวางการปิด ดท่ีู การปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติั

แตถ่า้กลไกการปิดแบบนุ่มนวลลม้เหลว และมือของคณุขวางประตท่ีูกาํลงัปิด มือของคณุอาจเขา้ไปติด-
ระหวา่งประตแูละกรอบของแชมเบอรไ์ด ้ในกรณีนีใ้หใ้ช ้หยดุฉุกเฉิน

3.1  หยุดฉุกเฉิน

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

หากตอ้งการหยดุประตแูชมเบอรอ์ยา่งรวดเร็วเม่ือใดก็ตาม ใหข้ดัจงัหวะแหลง่จา่ยไฟ

เพื่อขดัขวางการจา่ยพลงังานไฟฟ้า

1. กดปุ่ มตกใจซึง่จะเป็นการปิดเครื่อง
ดท่ีู "ขอ้กาํหนดเบือ้งตน้สาํหรบัการเชือ่มตอ่สายไฟ" ในหนา้ 30

2. หากไม่มีการติดตัง้ ปุ่ มตกใจ:

● ดึงชดุจา่ยไฟออกจากเตา้รบักริดไฟฟ้า
● หรือดึงปลัก๊ DC ออกจากเตา้รบัท่ีดา้นหลงัของแชมเบอร ์

ดท่ีู รปู 7-1

การขดัจงัหวะแหลง่จา่ยไฟมีผลดงัตอ่ไปนี:้

● การเคลือ่นไหวของประตหูยดุทนัที

● ไฟ LED ของประตดูบัลง

● หากประตทูาํงานดว้ยระบบลมอดั ระบบลมอดัจะถกูกดทบัและประตจูะไม่มีแรง คณุสามารถดนัเปิดหรือ-
ปิดแบบแมนนวลเพ่ือตา้นแรงเสียดทานเทา่น้ัน

● หากประตทูาํงานดว้ยไฟฟ้า คณุสามารถเคลือ่นยา้ยแบบแมนนวลโดยใชแ้รงมากเทา่น้ัน

ในการเปิดใชง้านแชมเบอรอี์กครัง้ ใหด้าํเนินการตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแชมเบอร"์,
ในหนา้ 35

3.2  การปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติั

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

ระหวา่งการทาํงาน ปกติ, ประตจูะปิดอยา่งแน่นหนาดว้ยแรงสงูเพ่ือใหมี้ประสิทธภิาพในการป้องกนัท่ีเพียงพอ
เพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บเน่ืองจากการปิดดว้ยแรงนี ้กลไกการปิดแบบนุ่มนวล ของประตจูะเคลือ่นท่ีดว้ย-
แรงท่ีตํ่าลงจนเกือบปิด: สงูสดุ 8 มม. สาํหรบัชอ่งวา่งท่ีเหลือ กลไกประตจูะเปลีย่นไปใชแ้รงสงูเพ่ือปิดชอ่งวา่ง
8 มม. สดุทา้ย เฉพาะหากไม่มีสิง่กีดขวางหยดุการปิดดว้ยแรงตํา่นี้

การปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติั
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3.2.1  ประตูไฟฟ้า

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มี R&S CMQ-B20B หรือตวัเลือก R&S CMQ-B20C

การเลือ่นของประตจูะหยดุอตัโนมติัหาก:

● มีอะไรบางอยา่งท่ีใหญก่วา่ 8 มม. ติดอยูร่ะหวา่งแชมเบอรแ์ละประตู

● ประตจูะถกูดึงดว้ยแรง

กลไกการปิดการใชง้านฉุกเฉินนีจ้ะทําใหป้ระตผู่อนคลายลงประมาณ 1 ซม. และตามมาดว้ยเสียงแกรก๊ ไฟ
LED จะเริ่ม กระพริบเป็นสีแดง เพ่ือระบขุอ้ผิดพลาดของประต ูแตแ่รงเสียดทานจะตา้นไม่ใหเ้ลือ่นประต-ู
แบบแมนนวล

เพื่อเปิดใชง้านแชมเบอรอ์กีคร ัง้

1. นําสิง่กีดขวางออกจากประตู

2. ดนัประตเูล็กนอ้ยไปทางปิดจนเกิดเสียงแกรก๊

3. ดาํเนินการตอ่ตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.3.6, "ข ัน้ตอนเม่ือไฟ LED กะพริบ", ในหนา้ 41

3.2.2  ประตูทํางานดว้ยระบบลมอดั

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มี R&S CMQ-B21A หรือตวัเลือก R&S CMQ-B21C

หากประตไูม่เปิดหรือปิดภายในระยะ หมดเวลา ท่ีกาํหนดไวล้ว่งหนา้ 8 เป็นวินาที, ระบบควบคมุจะเปลีย่น-
เป็นโหมด "ERROR"

ไฟ LED จะเริ่ม กะพริบเป็นสีแดง เพ่ือแสดงวา่ประตผิูดพลาด และระบบลมอดัจะลดความดนัอากาศโดย-
อตัโนมติั ทําใหป้ระตไูม่มีแรง การปิดใชง้านนีจ้ะป้องกนัไม่ใหเ้กิดสถานการณท่ี์มือของผูป้ฏิบติังานติดอยูร่ะ-
หวา่งแชมเบอรแ์ละประต ูและผูป้ฏิบติังานไม่สามารถเอือ้มไปกดปุ่ มเปิด/ปิดประตไูด ้

เพื่อเปิดใชง้านแชมเบอรอ์กีคร ัง้

1. นําสิง่กีดขวางออกจากประตู

2. ดาํเนินการตอ่ตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.3.6, "ข ัน้ตอนเม่ือไฟ LED กะพริบ", ในหนา้ 41

คณุสามารถตรวจสอบการทาํงานท่ีเหมาะสมของกลไกการปิดประตแูบบนุ่มนวลตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 6.6,
"การทดสอบระบบความปลอดภยั", ในหนา้ 31

การปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติั
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4  ภาพรวมเครื่อง
บทนีอ้ธบิายสว่นประกอบทัง้หมดของแชมเบอร ์ฟังกช์นัและการใชส้ว่นประกอบเหลา่นีอ้ธบิายไวใ้น บทท่ี 7,
"การทํางาน", ในหนา้ 35

อปุกรณเ์สริมสาํหรบัแชมเบอรมี์คาํอธบิายไวใ้น คูมื่อการกาํหนดคา่.

● สว่นประกอบดา้นหนา้................................................................................................................................ 17
● สว่นประกอบดา้นหลงั.................................................................................................................................18
● ตวัเลือกการเพ่ิมประสิทธภิาพ....................................................................................................................19

4.1  ส่วนประกอบดา้นหน้า

รูป 4-1: มุมมองดา้นหน้าของแชมเบอร ์

1 = รอ่งท่ีเต็มไปดว้ยปะเก็น RF แบบยืดหยุน่สาํหรบัปิดผนึกประตแูชมเบอร ์
2 = ประต ู(บางครัง้เรียกวา่ลิน้ชกั) สาํหรบัการแลกเปลีย่น DUT
3 = รางนําประตู
4 = ชอ่งเปิดหมายเลข 3 ปิดดว้ยแผ่นโลหะหรือ feedthrough ตวัเสริม (สาํหรบัผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญเทา่น้ัน)
5 = จดุสมัผสัของกระบอกสบูท่ีขบัเคลือ่นดว้ยกลไก ไม่มีในแชมเบอรท่ี์มีการทาํงานของประตแูบบแมนนวล
6 = ปุ่ มสาํหรบัเปิดและปิดประต ูพรอ้มไฟ LED แสดงสถานะดา้นลา่ง
7 = การเปิดทอ่สายเคเบิลเขา้หาหว่งโซพ่ลงังาน ซึง่ติดตัง้อยูด่า้นหลงัทอ่สายเคเบิล
8 = ท่ีจบัสาํหรบัขนยา้ยแชมเบอร ์ดท่ีู บทท่ี 5.1, "การยกและการขนยา้ย", ในหนา้ 20

คณุสามารถเปิดประต ู(2) เพ่ือวาง DUT ในแชมเบอรไ์ด ้ดท่ีู บทท่ี 7.4, "การจดัวาง DUT ในแชมเบอร"์,
ในหนา้ 42 ในแชมเบอรร์ะบบอตัโนมติั กระบอกสบูท่ีขบัเคลือ่นดว้ยกลไกหน่ึงกระบอก (5 ตรงกลางแชม-
เบอร)์ จะเปิดและปิดประตโูดยมีรางนําสองราง (ระบเุลข 3 ในแตล่ะดา้น) เพ่ือใหค้วามมัน่คง จากท่ีเป็น (5)
แชมเบอรท่ี์มีการทาํงานของประตแูบบแมนนวล ดท่ีู รปู 7-4

ปะเก็นโพลีเมอร ์(1) มีการเคลือบนิกเกิลท่ีเป็นสือ่กระแสไฟฟ้าเพ่ือป้องกนัการรัว่ไหลของรงัสี RF ออกจาก-
แชมเบอรแ์ละเขา้ไปขา้งในแชมเบอร ์หลีกเลีย่งการสมัผสัหรือทําใหป้ะเก็นสกปรก ปะเก็นของประตหูนา้มี-
ความยืดหยุน่สงูเพ่ืออายกุารใชง้านท่ียาวนานสาํหรบัการเปิดและปิดหลายรอบ ดท่ีู บทท่ี 5.5, "การเก็บ-
รกัษา", ในหนา้ 22

สว่นประกอบดา้นหนา้
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ชอ่งเปิดสามชอ่ง (4) หมายเลข A11 ถึง A13 มีไวส้าํหรบั feedthrough ตวัเสริมแบบกรอง RF ชอ่งเปิดท่ี-
ไม่ใชจ้ะปิดทบัดว้ยแผ่นโลหะเปลา่

Feedthroughs ดา้นหนา้สามารถทําการควบคมุการป้อนหรือสญัญาณ RF หรือพลงังานไฟฟ้าผ่านผนัง-
ไปยงั DUT ในแชมเบอรไ์ด ้ดท่ีู บทท่ี 7.5, "การเชือ่มตอ่ DUT", ในหนา้ 46 ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ เทา่น้ันท่ี-
สามารถทาํการแลกเปลีย่นแผ่นโลหะหรือ feedthrough และเชือ่มตอ่ ตดัการเชือ่มตอ่ หรือแลกเปลีย่น-
สายเคเบิลท่ี feedthrough

ปุ่ มเปิด/ปิดประต ู(6) จะกระตุน้ใหเ้ปิดและปิดแชมเบอรพ์รอ้มประตเูปิด-ปิดอตัโนมติั ไฟ LED ดา้นลา่งปุ่ มนี-้
จะแสดงสถานะประต ูดท่ีู บทท่ี 7.3, "การใชง้านประต"ู, ในหนา้ 37

4.2  ส่วนประกอบดา้นหลงั

รูป 4-2: มุมมองดา้นหลงัของแชมเบอร ์

1 = ฝาปิดดา้นบนสาํหรบัการกาํหนดคา่ภายในและการบริการ (สาํหรบัผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญเทา่น้ัน)
2 = ชอ่งเปิดหมายเลข 10 ปิดดว้ยแผ่นโลหะหรือ feedthrough ตวัเสริมสาํหรบัสายอากาศภายในแชมเบอร ์(สาํหรบัผูใ้ชท่ี้-

เชีย่วชาญเทา่น้ัน)
3 = แผ่นยึดดา้นหลงัสาํหรบัอปุกรณท์ดสอบ
4 = ตวัเชือ่มตอ่การควบคมุแบบ D-Sub 9 หกตวัสาํหรบัสวิตช ์RF ในตวั (รีเลย ์SP6T)
5 = วสัดสิุน้เปลืองและแผงควบคมุ ดท่ีู บทท่ี 6.5
6 = ข ัว้ตอ่สายดิน (หนา้สมัผสัสายดิน)

ฝาดา้นบน (1) ของแชมเบอรถ์กูยึดดว้ยสกร ู16 ตวั ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ เทา่น้ันท่ีสามารถเปิดได ้

สว่นประกอบดา้นหลงั
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ท่ีผนังดา้นหลงั มีชอ่งเปิด 10 ชอ่ง (2) หมายเลข A21 ถึง A25 และ A31 ถึง A35 สาํหรบั feedthrough
ตวัเสริมแบบกรอง RF ชอ่งเปิดท่ีไม่ใชจ้ะปิดทบัดว้ยแผ่นโลหะเปลา่

Feedthrough ดา้นหลงัชว่ยใหก้ารควบคมุการป้อนหรือสญัญาณ RF ผ่านผนังไปยงัสายอากาศหรือ-
อปุกรณอื์น่ ๆ ในแชมเบอร ์ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ เทา่น้ันท่ีสามารถทาํการแลกเปลีย่นแผ่นโลหะหรือ
feedthrough และเชือ่มตอ่ ตดัการเชือ่มตอ่ หรือแลกเปลีย่นสายเคเบิลท่ี feedthrough

จานรอง (3) ระหวา่ง feedthrough (2) เตรียมไวส้าํหรบัการจบัหวัวิทยรุะยะไกล (RRH) การติดตัง้นีจ้ะชว่ย-
ใหค้วามยาวสายที่ส ัน้จาก RRHs ไปยงัสายอากาศภายในแชมเบอร ์

ชอ่งดา้นลา่งของแชมเบอร ์ซึง่มีกลไกประตไูฟฟ้าหรือลมอดัมีสิง่ตอ่ไปนี:้

● ตวัเชือ่มตอ่การควบคมุ D-Sub 9 หกตวั (4) สาํหรบัหก R&S CMQ-B744A ชดุเชือ่มตอ่ RF 4
ตวัเลือก: สวิตช ์RF ในตวั (รีเลย ์SP6T)

● ชอ่งเปิดของ feedthrough เพ่ิมเติมสองชอ่งปิดดว้ยแผ่นโลหะ

● แผงจา่ยและแผงควบคมุ (5) พรอ้มตวัเชือ่มตอ่สาํหรบัจา่ยไฟ ควบคมุ และอดัลม ดท่ีู บทท่ี 6.5, "การ-
เชือ่มตอ่กบัการควบคมุและพลงังาน", ในหนา้ 29

4.3  ตวัเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพ

หอ้งควบคมุแบบใชล้มหรือแบบแมนนวลพรอ้มตวัเลือกR&S CMQ-B221Hเพ่ือประสิทธภิาพการป้องกนั-
ท่ีสงูขึน้ (คาํสัง่ซือ้เลขท่ี 1540.4014.04) มีประตท่ีูสงูขึน้พรอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าในตวัสองตวัท่ีมุมดา้นบน
แม่เหล็กเหลา่นีส้ามารถดึงประตเูขา้มาใกลด้ว้ยแรงอนัแรงกลา้ ลดชอ่งวา่งของประต ูและเพ่ิมการปิดผนึก RF
ของประตู

เวอรช์นัแชมเบอรท่ี์มีประต ูมีระบบการทํางานแบบแมนนวล R&S CMQ-B22C (ซา้ยใน รปู 4-3) มีแผง-
ดา้นหนา้แบบตา่งๆ พรอ้มท่ีจบั

เวอรช์นัแชมเบอรท่ี์มีส่วนเสริมความสูงR&S CMQ-B703 A/B/C (ขวาใน รปู 4-3) มีฮูด้ท่ีดา้นบนของ-
แชมเบอร ์ฮูดมีขนาดเทา่กบัหอ้งดา้นลา่ง

รูป 4-3: เวอรช์นัแชมเบอรที์่มีประตูเปิดดว้ยมือ (ซา้ย) และส่วนตอ่ขยายความสูง (ขวา)

ตวัเลือกการเพ่ิมประสิทธภิาพ
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5  การขนสง่ การจดัการ และการจดัเก็บ
ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

● การยกและการขนยา้ย............................................................................................................................... 20
● การบรรจ.ุ....................................................................................................................................................20
● การรกัษาความปลอดภยั............................................................................................................................21
● การขนสง่.................................................................................................................................................... 21
● การเก็บรกัษา..............................................................................................................................................22

5.1  การยกและการขนยา้ย

การยกและการขนยา้ยที่ถูกตอ้ง

1. คาํเตือน! ประตแูชมเบอรมี์นํา้หนักมากและเคลือ่นตวัได.้ ดท่ีู "ประตแูชมเบอรมี์นํา้หนักมาก"
ในหนา้ 11 และ "ประตบูานเลือ่น" ในหนา้ 11

หากไม่ไดยึ้ดประตกูนัไม่ใหเ้ปิด ยึดใหแ้น่นตามคาํอธบิายใน บทท่ี 5.3, "การรกัษาความปลอดภยั",
ในหนา้ 21

2. คาํเตือน! แชมเบอรมี์นํา้หนักมาก. ดท่ีู "การขนสง่" ในหนา้ 11 และ "แชมเบอรมี์นํา้หนักมาก"
ในหนา้ 10

สาํหรบัระยะทางสัน้ ๆ ใหย้กแชมเบอรเ์ดียวขึน้ดว้ยมือจบัโดยใชค้นอยา่งนอ้ย 4 คน
รปู 4-1 แสดงท่ีจบั

หมายเหต:ุ หา้มยก ขนยา้ย หรือขนสง่แชมเบอรท่ี์มีสว่นตอ่ขยายสงู R&S CMQ-B703 (รปู 4-3)
เน่ืองจากอาจพลิกควํา่ไดง้่าย และท่ีจบัไม่เหมาะกบันํา้หนักท่ีเพ่ิมขึน้ หากตอ้งการเปิดใชง้านการเคลือ่น-
ยา้ยสว่นตอ่ขยายความสงูและชอ่งฐานแยกจากกนั ให ้ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ
หรือRohde & Schwarzพนักงานบริการ ถอนการติดตัง้สว่นขยายความสงูออกจากแชมเบอร ์

3. สาํหรบัระยะทางไกลขึน้หรือหากมีแชมเบอรห์น่ึงแชมเบอรข์ึน้ไปอยูบ่นพาเลท ใหใ้ชอ้ปุกรณย์กหรือขน-
ยา้ย เชน่ รถยก
ปฏิบติัตามคาํแนะนําท่ีบริษทัผูผ้ลิตไดร้ะบไุว ้
และดท่ีู บทท่ี 5.4, "การขนสง่", ในหนา้ 21

5.2  การบรรจุ

ใชว้สัดบุรรจภุณัฑเ์ดิม ซึง่ประกอบดว้ยหอ่ป้องกนัไฟฟ้าสถิตเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าสถิตและวสัดบุรรจภุณัฑท่ี์-
ออกแบบมาสาํหรบัผลิตภณัฑ ์

หากคณุไม่มีบรรจภุณัฑเ์ดิมใหใ้ชว้สัดท่ีุคลา้ยกนัซึง่ใหก้ารปกป้องในระดบัเดียวกนั

วสัดบุรรจภุณัฑเ์ดิมยงัชว่ยปิดประตไูวด้ว้ย หากไม่มีวสัดนีุแ้ลว้ ใหยึ้ดประตไูม่ใหเ้ปิดออก และใชว้สัดท่ีุคลา้ย-
กนัซึง่ใหก้ารป้องกนัในระดบัเดียวกนั ใชช้อ่งวา่งภายในท่ีเพียงพอเพ่ือป้องกนัผลกระทบเชงิกลโดยไม่ตัง้ใจ-
ระหวา่งการขนสง่

การบรรจุ
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5.3  การรกัษาความปลอดภยั

เม่ือสง่มอบ แชมเบอรจ์ะบรรจอุยูใ่นบรรจภุณัฑป้์องกนัการขนสง่แบบพิเศษท่ีป้องกนัไม่ใหป้ระตเูปิดออก

หลงัจากแกะบรรจภุณัฑ ์ไม่มีการป้องกนัเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกนัการเคลือ่นตวัของประตโูดยไม่ตัง้ใจ

ตวัอยา่งเชน่ หากคณุเอียงแชมเบอร ์เชน่ เม่ือคณุยกขึน้ ประตอูาจเลือ่นเปิดหรือปิดโดยไม่ตัง้ใจไดโ้ดย-
เฉพาะอยา่งย่ิงในแชมเบอรท่ี์มีการทาํงานของประต ูแบบลมอดั อา่นผลท่ีตามมาใน "การขนสง่" ในหนา้ 11

รูป 5-1: อย่ายกเมื่อไม่มีการยึดประตูอย่างแน่นหนา: เสี่ยงตอ่การเคลื่อนตวัของประตูที่ไม่มีการควบคมุ

เพ่ือหลีกเลีย่งความเสีย่งนี ้ใหปิ้ดประตแูชมเบอรแ์ละปิดฝาใหแ้น่น กอ่นท่ีคณุจะยกแชมเบอรข์ึน้และจนกวา่-
จะติดตัง้แชมเบอรอ์ยา่งแน่นหนา

ในการยึดประตู

1. มดัเชอืกใหแ้น่นจากท่ีจบัทางดา้นซา้ยไปยงัท่ีจบัทางดา้นขวาของแชมเบอร ์
ใชเ้ชอืกท่ีแขง็แรงพอที่จะรบันํา้หนักได ้100 นิวตนั (10 กก.) เชอืกไม่มีรวมอยูใ่นการสง่มอบ

2. ยกแชมเบอรต์ามคาํอธบิายใน บทท่ี 5.1, "การยกและการขนยา้ย", ในหนา้ 20

หมายเหต:ุ หากคณุดาํเนินการติดตัง้และใชง้านแชมเบอรต์อ่ไป เราขอแนะนําวา่หลงัจากติดตัง้แลว้ให-้
ถอดเชอืกหรือสิง่ของใด ๆ ท่ียึดประตอูอก
การถอดออกจะป้องกนัการโตต้อบกบัประตโูดยไม่ไดต้ ัง้ใจระหวา่ง การใชง้าน

5.4  การขนส่ง

กิจกรรมตอ่ไปนีจ้าํกดัเฉพาะ ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหข้นสง่

เม่ือเคลือ่นยา้ยผลิตภณัฑใ์นยานพาหนะ หรือใชอ้ปุกรณใ์นการขนสง่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดยึ้ด-
ผลิตภณัฑไ์วอ้ยา่งเหมาะสม ใชร้ายการที่มีไวส้าํหรบัยึดวตัถเุทา่น้ัน

คณุสามารถยึดแชมเบอรไ์วท่ี้มือจบัได ้ดท่ีู รปู 4-1 อยา่ยึดแชมเบอรด์ว้ยอปุกรณเ์สริมท่ีติดตัง้ใด ๆ

การขนสง่
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Transport altitude

เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในแผ่นขอ้มูล transport altitude โดยไรก้ารทดแทนแรงดนัสงูสดุคือ 4500 m
เหนือระดบันํา้ทะเล

5.5  การเกบ็รกัษา

ป้องกนัผลิตภณัฑจ์ากฝุ่นละออง ตอ้งแน่ใจวา่สภาพแวดลอ้ม เชน่ ชว่งอณุหภมิูและโหลดดา้นสภาพอากาศ
ตรงกบัคา่ท่ีระบใุนแผ่นขอ้มูล

หากคณุปลอ่ยใหแ้ชมเบอรไ์ม่ใชง้านเป็นระยะเวลาหน่ึง (เชน่ ระหวา่งชว่งการผลิต) ใหพิ้จารณาสิง่ตอ่ไปนี:้

1. ขอ้สงัเกต! ปะเก็นสามารถทนตอ่การสึกหรอ. การเก็บปะเก็น RF ของประตภูายใตแ้รงกดเชงิกลของ-
ประตท่ีูปิดเป็นเวลานานอาจลดความยืดหยุน่ของปะเก็น

เพ่ือปรบัปรงุประสิทธภิาพการป้องกนัรงัสีในระยะยาวของแชมเบอร ์เราขอแนะนําใหค้ลายปะเก็นโดย-
เปิดประตทิูง้ไว ้

2. หากแชมเบอรเ์ชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยลมอดั คณุสามารถถอดออกได ้

ประสิทธภิาพในการป้องกนัรงัสีท่ีเป็นไปไดข้องปะเก็น RF ของประตขูึน้อยูก่บัระยะเวลาที่ปะเก็นยงัคงอยูใ่น-
สภาพท่ีผ่อนคลาย การคลายตวัของปะเก็นเป็นระยะเวลานานชว่ยรกัษาประสิทธภิาพการป้องกนัในระยะยาว
ปะเก็นของประตผู่านการทดสอบ Rohde & Schwarz ในอตัราสว่นเวลาท่ี 2: 1 ของสถานะเปิดเทียบกบั-
สถานะปิด ดว้ยอตัราสว่นเวลายอ้นกลบั ปริมาณการสึกหรอจะเพ่ิม ขึน้ทําใหต้อ้งเปลีย่นในชว่งเวลาท่ีสัน้ลง

การเก็บรกัษา
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6  การติดตัง้และการวา่จา้ง
กิจกรรมตอ่ไปนีจ้าํกดัเฉพาะ บคุลากรซอ่มบาํรงุ

ทาํความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

ดาํเนินกิจกรรมเหลา่นีต้ามลาํดบัเดียวกนักบัท่ีใหไ้วใ้นคูมื่อเลม่นี:้

● การเลือกพืน้ท่ีทํางาน................................................................................................................................. 23
● การนําออกจากบรรจภุณัฑ.์...................................................................................................................... 24
● การติดตัง้แชมเบอร.์................................................................................................................................... 25
● การเชือ่มตอ่ลมอดั......................................................................................................................................27
● การเชือ่มตอ่กบัการควบคมุและพลงังาน................................................................................................... 29
● การทดสอบระบบความปลอดภยั............................................................................................................... 31
● การกาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง........................................................................................................................ 32

6.1  การเลือกพืน้ที่ทํางาน

ใชแ้ชมเบอรใ์นท่ีรม่เทา่น้ัน อปุกรณแ์ชมเบอรไ์ม่กนันํา้

เลือกสถานท่ีปฏิบติังานท่ีใหส้ภาพปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้และการใชง้านแชมเบอร ์

ตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้

● เฉพาะบคุลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมเทา่น้ันท่ีสามารถเขา้ถึงสถานท่ีปฏิบติัการได ้โดยมีขอ้จาํกดัตามท่ี-
อธบิายไวใ้น บทท่ี 6.7, "การกาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง", ในหนา้ 32

● หอ้งมีพืน้เทา่กนัและมีความสามารถในการรบันํา้หนักเพียงพอ

● สถานท่ีปฏิบติังานมีพืน้ท่ีเพียงพอท่ีจะเปิดประตโูดยไม่มีสิง่กีดขวางและเขา้ถึง:

– แชมเบอร ์โดยเฉพาะพืน้ท่ีดา้นหลงัประตเูปิด

– ตวัเชือ่มตอ่ท่ีดา้นหนา้และดา้นหลงั

– ขายึด

– ปุ่ มตกใจหรือปลัก๊ไฟ ดท่ีู "ขอ้กาํหนดเบือ้งตน้สาํหรบัการเชือ่มตอ่สายไฟ" ในหนา้ 30 และ
บทท่ี 3.1, "หยดุฉุกเฉิน", ในหนา้ 15

● สภาพแวดลอ้ม เชน่ อณุหภมิูและความชืน้โดยรอบตรงกบัคา่ในแผ่นขอ้มูล

● สถานท่ีปฏิบติัการอยูท่ี่ระดบัความสงูสงูสดุ 2000 ม. เหนือระดบันํา้ทะเล

● สภาพแวดลอ้มมีมลพิษระดบั 2, ซึง่เกิดขึน้เฉพาะการปนเป้ือนท่ีไม่กอ่ใหเ้กิดไฟฟ้าเทา่น้ัน ในบางครัง้-
คาดวา่จะมีการนําไฟฟ้าช ัว่คราวท่ีเกิดจากการควบแน่น

● คลาสความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ของแชมเบอรคื์อคลาส A

คลาสความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า

คลาส EMC จะระบตุาํแหน่งท่ีคณุสามารถใชง้านแชมเบอรไ์ด ้

● อปุกรณค์ลาส B เหมาะสาํหรบัใชใ้น:

– สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั

– สภาพแวดลอ้มท่ีเชือ่มตอ่โดยตรงกบัเครือขา่ยแหลง่จา่ยไฟแรงดนัตํา่ท่ีจา่ยใหอ้าคารท่ีพกัอาศยั

การเลือกพืน้ท่ีทํางาน
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● อปุกรณค์ลาส A มีไวส้าํหรบัใชใ้นสภาพแวดลอ้มอตุสาหกรรม อาจกอ่ใหเ้กิดคลืน่วิทยรุบกวนในสภาพ-
แวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัได ้เน่ืองจากการรบกวนสือ่ไฟฟ้าและการแผ่รงัสี ดงัน้ันจึงไม่เหมาะสาํหรบัสภาพ-
แวดลอ้มคลาส B
หากอปุกรณค์ลาส A กอ่ใหเ้กิดคลืน่วิทยรุบกวน ใหใ้ชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือกาํจดัคลืน่รบกวนน้ัน

6.2  การนําออกจากบรรจภุณัฑ ์

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

ในการนําแชมเบอรอ์อกจากบรรจภุณัฑ ์

1. หากกลอ่งกระดาษแขง็ท่ีมีแชมเบอรน้ั์นรดัเขา้กบัพาเลทดว้ยเชอืกพลาสติกใหต้ดัเชอืกพลาสติกน้ัน

2. เปิดกลอ่งกระดาษแขง็

3. หากแผ่นกระดาษแขง็ปิดแชมเบอร ์ใหนํ้าสว่นแทรกออก

4. หากมีอปุกรณเ์สริมอยูติ่ดกบัแชมเบอร ์ใหนํ้าอปุกรณเ์สริมออกจากกลอ่งกระดาษแขง็

5. นําสว่นบนของกลอ่งกระดาษแขง็ออก

แชมเบอรนี์ต้ ัง้อยูบ่นโฟมโพลีเมอรอ์ดัขึน้รปู

6. คาํเตือน! ประตแูชมเบอรมี์นํา้หนักมากและเคลือ่นตวัได.้ หากประตเูลือ่นเปิดออกในขณะท่ีคณุยกแช-
มเบอรข์ึน้จดุศนูยถ์ว่งจะเปลีย่นไป ประตท่ีูชนตาํแหน่งทา้ยสง่ผลใหเ้กิดแรงผลกัท่ีรนุแรง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ประตยึูดแน่นกบัชอ่งเปิดตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 5.3, "การรกัษาความปลอดภยั",
ในหนา้ 21

7. คาํเตือน! แชมเบอรมี์นํา้หนักมาก. ใสช่ดุนิรภยั หากสภาพรา่งกายของคณุไม่สามารถรองรบัการยก-
ของหนักได ้อยา่เขา้รว่มในการยกแชมเบอร ์

ยกแชมเบอร ์ออกจากกลอ่ง โดยมีคนอยา่งนอ้ย 4 คน
สาํหรบัการยกแชมเบอร ์ใหถื้อท่ีมือจบั ดท่ีู รปู 4-1

8. วางแชมเบอรไ์วบ้นพืน้ผิวเรียบและไดร้ะดบัโดยใหด้า้นลา่งของแชมเบอรค์วํา่ลง

9. นําหอ่ป้องกนัไฟฟ้าสถิตยอ์อกจากแชมเบอร ์

10. เก็บวสัดบุรรจภุณัฑเ์ดิมไว ้ใชเ้ม่ือขนสง่หรือจดัสง่แชมเบอรใ์นภายหลงั

11. ใชบ้นัทึกการสง่มอบหรือรายการอปุกรณเ์สริมเพ่ือตรวจสอบความสมบรูณข์องการสง่มอบ

12. ตรวจสอบความเสียหายในแชมเบอร ์

หากการสง่มอบไม่สมบรูณห์รือมีอปุกรณเ์สียหาย โปรดติดตอ่ Rohde & Schwarz

การนําออกจากบรรจภุณัฑ ์
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6.3  การติดต ัง้แชมเบอร ์

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

ติดตัง้แชมเบอรบ์นฐานรองรบัท่ีมั่นคงซึง่ตรงตามขอ้กาํหนดตอ่ไปนี:้

● ประเภทของการสนับสนุนคือโตะ๊หรือมา้น่ัง

● ตรงกบัขนาดของแชมเบอรท่ี์ระบใุนแผ่นขอ้มูล

● ออกจากหอ้งสาํหรบัการเปิดประต ูดท่ีู รปู 6-2

● สามารถรบันํา้หนักแชมเบอรไ์ดถึ้ง 70 กก. โดยประมาณรวมอปุกรณเ์สริม
สาํหรบัการติดตัง้หอ้งท่ีมีสว่นตอ่ขยายความสงูเสริม R&S CMQ-B703 (รปู 4-3) อปุกรณร์องรบัตอ้ง-
สามารถรบันํา้หนักไดป้ระมาณ 110  กก.

● สามารถทนตอ่โมเมนตมัของประตรูะหวา่ง การทาํงาน

● ทําใหส้ามารถยึดแชมเบอรโ์ดยใชข้ายึด ดท่ีู ข ัน้ตอน 4

● ทําใหแ้ชมเบอรอ์ยูใ่นตาํแหน่งแนวนอนเสมอ:

รูป 6-1: ตาํแหน่งแนวนอนของแชมเบอร ์

6.3.1  การติดต ัง้โตะ๊

ใชส้ว่นรองรบัท่ีตรงตามขอ้กาํหนด ทาํใหส้ว่นรองรบัแขง็แกรง่และปลอดภยั

สาํหรบัการติดตัง้หอ้งท่ีมีสว่นตอ่ขยายความสงูเสริม R&S CMQ-B703 (รปู 4-3) การติดตัง้ฐานรองรบัแช-
มเบอรต์ามท่ีอธบิายไวด้า้นลา่ง จากน้ันให ้ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ ติดตัง้สว่นตอ่ขยายความสงูดา้นบน ตามท่ี-
อธบิายไวใ้น คูมื่อการกาํหนดคา่

การติดตัง้แชมเบอร ์
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เพื่อติดต ัง้แชมเบอรบ์นส่วนรองรบั

1. คาํเตือน! ประตแูชมเบอรมี์นํา้หนักมากและเคลือ่นตวัได.้ หากประตเูลือ่นเปิดออกในขณะที่คณุยกแช-
มเบอรข์ึน้จดุศนูยถ์ว่งจะเปลีย่นไป ประตท่ีูชนตาํแหน่งทา้ยสง่ผลใหเ้กิดแรงผลกัท่ีรนุแรง

ยึดประตแูชมเบอรข์องคณุไม่ใหเ้ปิดโดยไม่ตัง้ใจ
ดท่ีู บทท่ี 5.3, "การรกัษาความปลอดภยั", ในหนา้ 21

2. คาํเตือน! เสีย่งตอ่การบาดเจ็บเน่ืองจากนํา้หนักมาก. ดท่ีู บทท่ี 5.1, "การยกและการขนยา้ย",
ในหนา้ 20

ยกแชมเบอรข์ึน้ดว้ยท่ีจบัโดยใชค้นอยา่งนอ้ย 4 คน แลว้วางไวบ้นสว่นรองรบั

3. วางตาํแหน่งแชมเบอรใ์นทางใดทางหน่ึง:

a) ขอบดา้นหนา้ของแชมเบอรอ์ยูใ่นแนวเดียวกบัขอบโตะ๊
b) ประตท่ีูเปิดอยูเ่หนือโตะ๊โดยสมบรูณ ์ดงัแสดงใน รปู 6-2

ทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดประตแูชมเบอร ์ใหว้างตาํแหน่งแชมเบอรท่ี์ปิดไว ้โดยใหห้า่งจากขอบดา้นหนา้-
ของโตะ๊อยา่งนอ้ย 315 มม.

รูป 6-2: เปิดประตูเหนือโตะ๊ใหสุ้ด

การติดตัง้แชมเบอร ์
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4. แกไ้ขแชมเบอรใ์หเ้ขา้ท่ีดว้ยขายึด (รวมอยูใ่นการสง่มอบ):

a) วางขายึดสองตวัท่ีมุมดา้นหลงัสว่นลา่งของแชมเบอร ์
ลกูศรสีดาํใน รปู 6-3 แสดงตาํแหน่งของขายึด

b) วางตาํแหน่งตวัยึดแตล่ะตวัเพ่ือใหร้อยบาก (ดท่ีูลกูศรสีแดงในภาพซา้ยบน) อยูท่ี่ปลายดา้นบนโดย-
ใหส้ลกัเขา้กบัรท่ีูดา้นบนของรสูกรแูตล่ะตวั

c) ขนัตวัยึดแตล่ะตวัเขา้กบัแชมเบอร ์
d) ขนัตวัยึดแตล่ะตวัเขา้กบัโตะ๊

รูป 6-3: ตาํแหน่งของขายึดสําหรบัยึดแชมเบอรก์บัส่วนรองรบั

5. หรือทาํซํา้ ข ัน้ตอน 4 ท่ีมุมดา้นหนา้ของแชมเบอรด์า้นซา้ยและขวา

6. หากคณุไดยึ้ดประตแูชมเบอรเ์พ่ือป้องกนัการเปิดโดยไม่ตัง้ใจ ใหถ้อดอปุกรณป้์องกนัประตอูอก

หากคณุถอดแชมเบอรอ์อกจากตาํแหน่ง ใหท้าํตามคาํแนะนําใน บทท่ี 5.1, "การยกและการขนยา้ย",
ในหนา้ 20

6.4  การเชือ่มตอ่ลมอดั

บทนีใ้ชก้บัแชมเบอรท่ี์ประตทูํางานดว้ยระบบลมอดัเทา่น้ัน ขา้มบทนีห้ากแชมเบอรข์องคณุมีประตทูํางาน-
ดว้ยระบบไฟฟ้าหรือระบบแมนนวลลว้นๆ

ปลัก๊ขอ้ตอ่สวมเร็ว [P1] (ดท่ีู รปู 6-6) มาพรอ้มกบัอะแดปเตอรเ์สริมแบบกดดึงสาํหรบัทอ่ยืดหยุน่ขนาด-
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 6 มม.

ขอ้กาํหนดเบือ้งตน้สําหรบัการเชือ่มตอ่ระบบลมอดั

ใชแ้ชมเบอรนี์เ้ฉพาะในสถานที่ท่ีมีการเตรียมอากาศหรือหน่วยบริการท่ีใหบ้ริการตอ่ไปนี:้

● ลมอดัท่ีผ่านการกรองและปราศจากไขมนัท่ีความดนั 6 บาร,์ จาํกดัความดนัสงูสดุท่ี 7 บาร ์(0.7 MPa)
หากแรงดนัจากระบบจา่ยเกินขดีจาํกดัท่ี 7 บาร,์ แชมเบอรจ์ะทํางานภายใตส้ภาวะท่ีระบไุม่ไดต้ามท่ี-
อธบิายไวใ้น "ประตทูํางานดว้ยระบบลมอดั" ในหนา้ 11

● ลมอดัจา่ยมาทางทอ่แบบดนัเขา้ยืดหยุน่ไดซ้ึง่มีเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มม. หากทอ่มีปลายตดัตรงจะง่าย-
ตอ่การเชือ่มตอ่

เพื่อเชือ่มตอ่ลมอดั

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหลง่จา่ยลมอดัปิดอยู่

การเชือ่มตอ่ลมอดั
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2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แชมเบอรเ์ชือ่มตอ่กบัข ัว้ตอ่สายดิน (หนา้สมัผสัสายดิน )

3. หากอะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึง เชือ่มตอ่ กบัปลัก๊ขอ้ตอ่สวมเร็วของแชมเบอร ์ใหถ้อดออกตามที่แสดงใน
รปู 11-1

4. ใสท่อ่ขนาด 6 มม. เขา้ท่ีดา้นหลงัของอะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึง ซึง่มีวงแหวนพลาสติกสีนํา้เงิน

5. ดนัทอ่เขา้ไปในอะแดปเตอรจ์นสดุตามท่ีแสดงใน รปู 6-4

รูป 6-4: การประกอบอะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึง (ซา้ย) และท่อขนาด 6 มม. (ขวา)

หมายเหต:ุ สาํหรบัคาํอธบิายเกีย่วกบัวิธ ีแยก การเชือ่มตอ่นี ้ดท่ีู "ในการถอดทอ่ออกจากอะแดป-
เตอรแ์บบดนั-ดึง" ในหนา้ 64

6. หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่อะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึงของหลายแชมเบอรเ์ขา้กบัทอ่จา่ยลมอดั ใหท้าํซํา้
ข ัน้ตอน 3 และ ข ัน้ตอน 5 ใหก้บัแตล่ะแชมเบอร ์

7. กอ่นเชือ่มตอ่อะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึงเขา้กบัปลัก๊ขอ้ตอ่สวมเร็วของแชมเบอร:์

a) เปิดแหลง่จา่ยลมอดั หากคณุเชือ่มตอ่กบัหลายแชมเบอร ์ใหเ้ปิดแหลง่จา่ยลมอดักอ่นท่ีคณุจะ-
เชือ่มตอ่อะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึงตวัแรก

b) ตรวจสอบความดนั คณุตอ้งใหค้วามดนัอากาศท่ี 6 บาร ์ดท่ีู "ประตทูํางานดว้ยระบบลมอดั"

ในหนา้ 11

8. เชือ่มตอ่อะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึงเขา้กบัปลัก๊ขอ้ตอ่สวมเร็ว
เพ่ือทําเชน่น้ัน ใหจ้บัอะแดปเตอรต์รงสว่นดา้นหลงั (ดท่ีู 1 ใน รปู 6-5) แลว้ดนัเขา้กบัปลัก๊ขอ้ตอ่สวม-
เร็ว (2)

กลไกของอะแดปเตอรจ์ะล็อกการเชือ่มตอ่โดยอตัโนมติัและเปิดวาลว์ภายในอะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึง

การเชือ่มตอ่ลมอดั
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รูป 6-5: การเชือ่มตอ่แหล่งจา่ยลมอดั

9. ตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่แน่นหรือไม่ หากลมอดัรัว่ท่ีจดุเชือ่มตอ่ คณุจะไดยิ้นหรือรูสึ้กไดเ้ม่ือนิว้เปียก

10. หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่อะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึงเขา้กบัปลัก๊ขอ้ตอ่สวมเร็วของหลายแชมเบอร ์
ใหท้าํซํา้ ข ัน้ตอน 8 และ ข ัน้ตอน 9 ใหก้บัแตล่ะแชมเบอร ์

6.5  การเชือ่มตอ่กบัการควบคมุและพลงังาน

เตา้รบัไฟฟ้ากระแสตรงและอินเทอรเ์ฟซการควบคมุอยูท่ี่ดา้นหลงัของแชมเบอร ์

รูป 6-6: การจา่ยและแผงควบคมุ

X1 = เตา้รบัสาํหรบัชดุจา่ยไฟ DC ขนาดแรงดนั 24 โวลต์ (พินกลาง: แรงดนับวก)
X2 = ตวัเชือ่มตอ่การควบคมุ RJ45 (LAN)
X3 = ตวัเชือ่มตอ่การควบคมุ D-Sub 9
P1 = ปลัก๊ขอ้ตอ่สวมเร็วสาํหรบัลมอดั ดท่ีู บทท่ี 6.4
╧ = ข ัว้ตอ่สายดิน (หนา้สมัผสัสายดิน) ถดัจากแหลง่จา่ยไฟและแผงควบคมุ

เพื่อเชือ่มตอ่ระบบควบคมุ

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

การเชือ่มตอ่กบัการควบคมุและพลงังาน
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สาํหรบัการควบคมุประตแูบบแมนนวลเฉพาะเครื่อง ใหใ้ชปุ้่ มประตู

สาํหรบัการควบคมุจากระยะไกล ใหเ้ชือ่มตอ่แชมเบอรเ์ขา้กบัระบบควบคมุของคณุ คณุสามารถใชอี้เธอร-์
เน็ต (LAN) หรือ อินเทอรเ์ฟส RS-232 ได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดสาํหรบัระบบของคณุ

1. สาํหรบัการควบคมุระยะไกลผ่าน พอรต์อนุกรม, ใหเ้ชือ่มตอ่สาย RS-232 จากระบบควบคมุของคณุ-
เขา้กบัตวัเชือ่มตอ่ D-Sub 9 (ดท่ีู [X3] ใน รปู 6-6)

สาํหรบัการตัง้คา่พอรต์ ดท่ีู "โปรโตคอลคาํสัง่" ในหนา้ 48
ใชส้าย RS-232 แบบ "ตอ่ตรง", ดท่ีู "ใชส้ายเคเบิลแบบตอ่ตรงสาํหรบัการเชือ่มตอ่ RS-232
กบัคอมพิวเตอรค์วบคมุ" ในหนา้ 30
ดว้ยเหตผุลดา้น EMC ใหจ้าํกดัความยาวของสายเคเบิล RS-232 ไวไ้ม่ใหเ้กิน 30 ม.

2. สาํหรบัการควบคมุระยะไกลผ่าน อเีธอรเ์น็ต, ใหเ้ชือ่มตอ่สาย LAN จากระบบควบคมุของคณุเขา้กบั-
ตวัเชือ่มตอ่ RJ45 (ดท่ีู [X2] ใน รปู 6-6)
คณุสามารถใชส้าย LAN ท่ีมีความยาวโดยพลการ สาํหรบัการกาํหนดคา่อีเธอรเ์น็ต ดท่ีู "เพ่ือกาํหนด-
คา่เครือขา่ย LAN" ในหนา้ 31

ใชส้ายเคเบิลแบบตอ่ตรงสําหรบัการเชือ่มตอ่ RS-232 กบัคอมพิวเตอรค์วบคมุ

อปุกรณส์องประเภทที่เขา้กนัไดก้บัอินเทอรเ์ฟซ RS-232 ตอ้งจาํแนกความแตกตา่ง:

● "DTE" คือ บริภณัฑป์ลายทางขอ้มูล, ตวัอยา่งเชน่ พอรต์อนุกรมในตวัในคอมพิวเตอรพี์ซี

● "DCE" คือ อปุกรณสื์อ่สารขอ้มูล, ตวัอยา่งเชน่ อินเทอรเ์ฟซการควบคมุระยะไกลของแชมเบอร ์

การเชือ่มตอ่อปุกรณ ์DTE สองเครื่องตอ้งใชส้ายเคเบิลท่ีมีสายไขวร้ะหวา่งพิน TXD-RXD และ RTS-CTS
ในทางตรงกนัขา้ม การเชือ่มตอ่อินเทอรเ์ฟซการควบคมุระยะไกล (DCE) สาํหรบัแชมเบอรข์องคณุกบั-
คอมพิวเตอรค์วบคมุ (DTE) ตอ้งใช ้สายเคเบิลแบบตอ่ตรง

ขอ้กาํหนดเบือ้งตน้สําหรบัการเชือ่มตอ่สายไฟ

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

เราขอแนะนําใหติ้ดตัง้ ปุ่มตกใจ เป็นสวิตชปิ์ดเครื่องท่ีชว่ยใหส้ามารถปิดการใชง้านแชมเบอรไ์ดอ้ยา่ง-
รวดเร็วหากมี เหตฉุุกเฉิน ปุ่ มตกใจไม่รวมอยูใ่นการสง่มอบ ภาพแสดงตวัอยา่ง

ตอ้งใหแ้น่ใจวา่:

● ปุ่ มตกใจควรติดตัง้ในสถานท่ีท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ถึงไดง้่าย

● ผูป้ฏิบติังานทกุคนควรรูว้า่ปุ่ มตกใจอยูท่ี่ใด

● การกดปุ่ มตกใจจะขดัจงัหวะแหลง่จา่ยไฟ AC ไปยงัแชมเบอร ์หมายถึงชอ่งเสียบสายไฟหลกัท่ีตอ่กบัชดุ-
จา่ยไฟถกูตดัการเชือ่มตอ่จากแหลง่จา่ยไฟ

ในการเตรียมการเชือ่มตอ่สายไฟ

1. เชือ่มตอ่ข ัว้ตอ่สายดิน (หนา้สมัผสัสายดิน ) เขา้กบัสายดินในสถานที่ปฏิบติังานเพ่ือหลีกเลีย่งการ-
ชารจ์ไฟฟ้าสถิตในตวัถงัของแชมเบอร ์

2. ประกอบชดุจา่ยไฟภายนอก (เลขคาํสัง่ซือ้ 1210.7812.00) ดว้ยสายไฟท่ีเหมาะกบัประเภทปลัก๊ไฟใน-
ภมิูภาคของคณุ
วิธทีาํ ใหเ้สียบตวัเชือ่มตอ่ C14 ของสายไฟเขา้กบัชดุจา่ยไฟภายนอก

3. วางชดุจา่ยไฟในตาํแหน่งท่ีป้องกนัไม่ใหป้ระตเูปิดชนกนักบัชดุจา่ยไฟและสายเคเบิล

การเชือ่มตอ่กบัการควบคมุและพลงังาน
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ขอแนะนําใหว้างชดุจา่ยไฟไวด้า้นหลงัแชมเบอร ์

4. เชือ่มตอ่ชดุจา่ยไฟเขา้กบัชอ่งเสียบสายไฟหลกั
ใชเ้ฉพาะชดุจา่ยไฟ DC แรงดนั 24 โวลต์ ท่ีรวมอยูใ่นการสง่มอบ
ดว้ยเหตผุลดา้น EMC ควรจาํกดัความยาวสายไฟ DC ไวไ้ม่ใหเ้กิน 3 ม.

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดัการเชือ่มตอ่เตา้รบัไฟฟ้ากริดจากไฟฟ้ากริดหลกัเม่ือคณุกดปุ่ มตกใจ ดท่ีู
"ขอ้กาํหนดเบือ้งตน้สาํหรบัการเชือ่มตอ่สายไฟ" ในหนา้ 30

ในการเปิดใชง้านแชมเบอร ์

การเชือ่มตอ่แชมเบอรก์บัแหลง่จา่ยไฟจะเป็นการเปิดใชง้าน ไม่มีสวิตช ์[ON / OFF] แยกตา่งหาก

1. ระวงั! การเลือ่นประตคูรัง้แรกอาจทําใหเ้กิดการบาดเจ็บได.้ เม่ือคณุเชือ่มตอ่แชมเบอรเ์ขา้กบัแหลง่-
จา่ยไฟ ประตท่ีูทํางานดว้ยระบบลมอดัจะเลือ่นไดท้นัที
เพ่ือป้องกนัการเลือ่นของประตโูดยไม่คาดคิดเม่ือเปิดใชง้านครัง้แรก ใหป้ฏิบติัตามมาตรการดา้นความ-
ปลอดภยัตอ่ไปนี้

หากแชมเบอรมี์ประตูท่ีทาํงานดว้ยระบบลมอดั ใหด้นัประตเูขา้ไปจนปิดสนิท

2. เชือ่มตอ่ปลัก๊ DC ของชดุจา่ยไฟ (รวมอยูใ่นการสง่มอบ) เขา้กบัตวัเชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ DC
ขนาดแรงดนั 24 โวลต์ ดท่ีู "ในการเตรียมการเชือ่มตอ่สายไฟ" ในหนา้ 30

รปู 7-1 แสดงผลลพัธก์ารเชือ่มตอ่
เปิดใชง้านแชมเบอร ์

3. หากแชมเบอรมี์ ประตู ทาํงานดว้ย ไฟฟ้า, ใหเ้ปิดประตโูดยกดปุ่ มประต ู(รปู 4-1)
รอจนกวา่ประต ูเปิดจนสดุ อาจใชเ้วลามากกวา่ปกติเน่ืองจากแชมเบอรใ์ชร้อบการเปิด - ปิดครัง้แรกใน-
การอา้งอิงตาํแหน่งประต:ู

a) หากแตเ่ดิมประต ูปิดอยู ่ระหวา่งการเปิดเครื่อง ประตจูะเปิดอยา่งชา้ๆ จนกวา่ จะเปิดจนสดุ
b) หากแตเ่ดิมประตเูปิดอยูร่ะหวา่งการเปิดเครือ่ง แชมเบอรจ์ะใชต้าํแหน่งเปิดเป็นการอา้งอิง โดยจะมี-

การเคลือ่นไหวเพียงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน

เพื่อกาํหนดคา่เครือขา่ย LAN

มีเพียง ผูใ้ช ้เทา่น้ันท่ีสามารถทาํงานนีไ้ด ้

► กาํหนดคา่เครือขา่ย LAN โดยใชค้าํสัง่ท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 8.2, "คาํสัง่กาํหนดคา่ระยะไกล",
ในหนา้ 50
ท่ีอยู ่IP เริ่มตน้คือ 192.168.178.41, พอรต์ 5000
โปรดทราบวา่คาํสัง่ RESET จะกลบัสูห่นา้จอเริ่มตน้พรอ้มภาพรวมของคาํสัง่ท่ีพรอ้มใชง้านผ่านอินเท-

อรเ์ฟซ RS-232 เทา่น้ัน, ไม่ใชผ่่าน LAN

6.6  การทดสอบระบบความปลอดภยั

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

ทดสอบกลไก การปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติั ของประตเูพ่ือการทาํงานท่ีเหมาะสมดงัตอ่ไปนี:้

1. เปิดใชง้านแชมเบอรต์าม "ในการเปิดใชง้านแชมเบอร"์ ในหนา้ 31

2. เปิดประตตูาม บทท่ี 7.3.4, "การเปิดประตแูบบอตัโนมติั", ในหนา้ 40

การทดสอบระบบความปลอดภยั
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3. ถือสิง่กีดขวางแบน ๆ ขา้มขอบของชอ่งเปิดประตู
ขอแนะนําใหใ้ชไ้มแ้บน ๆ หรือวสัดคุลา้ยกนัท่ีหนา 1 ถึง 2 ซม. หรือใชด้า้มไขควง

4. ปิดประตู

5. ตรวจสอบวา่กลไกการปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติัของประตจูะหยดุประตเูม่ือชนกบัสิง่กีดขวางดงัท่ีอธบิาย-
ไวใ้น "ผ่านการทดสอบแลว้" ในหนา้ 32
หากการทดสอบลม้เหลว ใหด้ท่ีู "การทดสอบลม้เหลว" ในหนา้ 32, และดาํเนินการตามที่อธบิายไวใ้น
ข ัน้ตอน 6

6. คาํเตือน! เสีย่งตอ่การบาดเจ็บ. ดท่ีู "ประตบูานเลือ่น" ในหนา้ 11

ทําตามข ัน้ตอนเหลา่นี ้หากกลไกการปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติัลม้เหลว:

a) หยดุการทาํงานกบัแชมเบอรท์นัที
b) นําแชมเบอรอ์อกจากการทาํงานเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไม่มีใครใชอ้ยู ่ดท่ีู บทท่ี 11.1, "การออกจากการ-

ทาํงาน", ในหนา้ 63
c) ติดตอ่ Rohde & Schwarz ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้

ผ่านการทดสอบแลว้

หากประต ูหยุดทําการปิด และไฟ LED ของประตเูริ่มกะพริบเป็นสีแดง (แสดงโหมดขอ้ผิดพลาด) การปิด-
ใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติัจะทาํงานตามตอ้งการ

1. หากตอ้งการตรวจสอบวา่ประตอูยูใ่นโหมดขอ้ผิดพลาด ใหส้ง่ขอ้ซกัถาม DOOR? ในโหมดขอ้ผิดพลาด

คาํตอบคือ DOOR STATE ERR

2. ดาํเนินการเปิดประตอีูกครัง้ตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 3.2, "การปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติั", ในหนา้ 15

การทดสอบลม้เหลว

หากประต ูยงัคง พยายามปิดแมจ้ะมีสิง่กีดขวางโดยไม่เปลีย่นเป็นโหมดขอ้ผิดพลาดแสดงวา่การปิดใชง้าน-
ฉุกเฉินลม้เหลว

● แชมเบอรท่ี์ประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าไดร้บัการออกแบบมาใหห้ยดุและยงัผ่อนชอ่งวา่งไดป้ระมาณ
1 ซม.

● แชมเบอรท่ี์ประตทูาํงานดว้ยระบบลมอดัไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือหยดุและลดความดนัอากาศของระบบ-
ลมอดั โดยจะปลอ่ยใหป้ระตไูม่มีแรง หากเวลาในการปิดทัง้หมดเกินกวา่ 8 วินาที

6.7  การกาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดอบุติัเหตเุน่ืองจากการทํางาน ของประต,ู ใหก้าํหนดสองโซนท่ีหา้มการเขา้ถึง-
แชมเบอร ์กาํหนดกฎเกณฑท่ี์แน่นอนวา่ใครไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้โซนและเม่ือไหร ่ดท่ีู "การใชง้านประต"ู
ในหนา้ 13

● โซนประตู: พืน้ท่ีใชส้าํหรบัเปิดประต ูรวมทัง้อปุกรณเ์สริมท่ีติดตัง้ดา้นหนา้นอกบานประตู
ทกุสิง่และทกุคนตอ้งอยู ่นอก เขตประตรูะหวา่งการทาํงาน ของประตู

● โซนทํางาน: พืน้ท่ีรศัมี 1 ม: รอบโซนประต ูระยะหา่ง 1 เมตรชว่ยใหม้ั่นใจไดว้า่ไม่มีใครสามารถเขา้ไป-
ในแชมเบอรไ์ดเ้ม่ือยืนอยูน่อกโซนทํางาน
อนุญาต ให ้ผูใ้ช ้เขา้ถึงโซนทาํงานไดค้รัง้ละหน่ึงคนเทา่น้ัน ขณะท่ีแชมเบอรเ์ชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ

การกาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง
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หากมีมากกวา่หน่ึงคนท่ีจะตอ้งเขา้ถึงโซนทาํงาน กอ่นอืน่ใหถ้อดสายไฟออกจากแชมเบอร ์ดท่ีู "เพ่ือตดั-
การเชือ่มตอ่จากแหลง่จา่ยไฟและการควบคมุ" ในหนา้ 63

รูป 6-7: โซนหา้มเขา้ถึงจะทําเคร่ืองหมายไวบ้นพืน้

โซนประตู = เสน้เครื่องหมายดา้นใน; ท่ีน่ี: สีเหลืองและสีดาํ
โซนทาํงาน = เสน้เครื่องหมายดา้นนอก; ท่ีน่ี: สีแดงและสีดาํ

ในการทําเคร่ืองหมายโซนหา้มเขา้ถึง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตัง้แชมเบอรไ์วอ้ยา่งแน่นหนาและเชือ่มตอ่กบัวสัดสิุน้เปลือง

2. กา้วไปทางซา้ยหรือขวาของแชมเบอร ์

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีพืน้ท่ีวา่ง 40 ซม ดา้นหนา้ประตชูดัเจน

4. กดปุ่ มเพ่ือเปิดประต ูดท่ีู บทท่ี 7.3, "การใชง้านประต"ู, ในหนา้ 37

5. ทาํเครื่องหมายโซนประตบูนพืน้ดา้นลา่งประตท่ีูเปิดไวข้องแชมเบอรด์งัท่ีแสดงใน รปู 6-7
หากอปุกรณเ์สริมใด ๆ เชน่ feedthrough อยูต่รงประตแูชมเบอร ์อปุกรณเ์สริมท่ีติดตัง้เหลา่นีจ้ะ-
ขยายโซนประต ูทําเครื่องหมายโซนประตตูามขนาดจริง

6. ปิดประตตูาม บทท่ี 7.3.5, "การปิดประตแูบบอตัโนมติั", ในหนา้ 40

7. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีใครเปิดประตอีูกครัง้

8. ทาํเครื่องหมายโซนทาํงานท่ีระยะหา่ง 1 ม. ดา้นนอก จาก โซนประต ูบนพืน้ ดท่ีู รปู 6-7

การกาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง
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9. หากพืน้ท่ีทํางานของแชมเบอรใ์กลเ้คียงทบัซอ้นกนัหรือสมัผสักนั ใหส้รา้งกฎความปลอดภยัเพ่ิมเติม-
เพ่ือควบคมุการทาํงานในแชมเบอรใ์กลเ้คียง เราขอแนะนําใหเ้วน้ชอ่งวา่งระหวา่งแชมเบอรใ์หม้ากพอ
เพ่ือใหส้ามารถกาํหนดโซนทาํงานแตล่ะโซนได ้

10. หากคณุยา้ยแชมเบอรไ์ปยงัตาํแหน่งใหม่ ใหท้าํเครื่องหมายโซนบนพืน้อีกครัง้

การกาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง
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7  การทํางาน
ทาํความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสี่ยงจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

การทาํงานแชมเบอรป์ระกอบดว้ยกิจกรรมท่ีอธบิายไวใ้นบทยอ่ยตอ่ไปนี:้

● การเปิดใชง้านแชมเบอร.์............................................................................................................................35
● การปิดใชง้านแชมเบอร.์............................................................................................................................. 36
● การใชง้านประต.ู..........................................................................................................................................37
● การจดัวาง DUT ในแชมเบอร.์.................................................................................................................. 42
● การเชือ่มตอ่ DUT......................................................................................................................................46
● การจดัเตรียมสาํหรบั Shift End...............................................................................................................46

7.1  การเปิดใชง้านแชมเบอร ์

ตามขอ้กาํหนดเบือ้งตน้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการดาํเนินการตามคาํสัง่ทัง้หมดท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 6,
"การติดตัง้และการวา่จา้ง", ในหนา้ 23

ในการเปิดใชง้านแชมเบอร ์

การเชือ่มตอ่แชมเบอรก์บัแหลง่จา่ยไฟจะเป็นการเปิดใชง้าน ไม่มีสวิตช ์[ON / OFF] แยกตา่งหาก

1. ระวงั! การเลือ่นประตคูรัง้แรกอาจทําใหเ้กิดการบาดเจ็บได.้ เม่ือคณุเชือ่มตอ่แชมเบอรเ์ขา้กบัแหลง่-
จา่ยไฟ ประตท่ีูทํางานดว้ยระบบลมอดัจะเลือ่นไดท้นัที
เพ่ือป้องกนัการเลือ่นของประตโูดยไม่คาดคิดเม่ือเปิดใชง้านครัง้แรก ใหป้ฏิบติัตามมาตรการดา้นความ-
ปลอดภยัตอ่ไปนี้

หากแชมเบอรมี์ประตูท่ีทาํงานดว้ยระบบลมอดั ใหด้นัประตเูขา้ไปจนปิดสนิท

2. เชือ่มตอ่ปลัก๊ DC ของชดุจา่ยไฟ (รวมอยูใ่นการสง่มอบ) เขา้กบัตวัเชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ DC
ขนาดแรงดนั 24 โวลต์ ดท่ีู "ในการเตรียมการเชือ่มตอ่สายไฟ" ในหนา้ 30

รปู 7-1 แสดงผลลพัธก์ารเชือ่มตอ่
เปิดใชง้านแชมเบอร ์

3. หากแชมเบอรมี์ ประตู ทาํงานดว้ย ไฟฟ้า, ใหเ้ปิดประตโูดยกดปุ่ มประต ู(รปู 4-1)
รอจนกวา่ประต ูเปิดจนสดุ อาจใชเ้วลามากกวา่ปกติเน่ืองจากแชมเบอรใ์ชร้อบการเปิด - ปิดครัง้แรกใน-
การอา้งอิงตาํแหน่งประต:ู

a) หากแตเ่ดิมประต ูปิดอยู ่ระหวา่งการเปิดเครื่อง ประตจูะเปิดอยา่งชา้ๆ จนกวา่ จะเปิดจนสดุ
b) หากแตเ่ดิมประตเูปิดอยูร่ะหวา่งการเปิดเครื่อง แชมเบอรจ์ะใชต้าํแหน่งเปิดเป็นการอา้งอิง โดยจะมี-

การเคลือ่นไหวเพียงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน

การเปิดใชง้านแชมเบอร ์
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รูป 7-1: ตวัเชือ่มตอ่กบัแหล่งจา่ยไฟ DC 24 โวลต์ (ส่วนกลาง) [X1]

ใน รปู 7-1, แผงจา่ยและแผงควบคมุ (ระบเุลข 5 ใน รปู 4-2) ไม่ไดเ้ชือ่มตอ่กบัระบบควบคมุระยะไกลผ่านอี-
เธอรเ์น็ต [X2] หรืออินเทอรเ์ฟซแบบอนุกรม [X3] ในตวัอยา่งนี ้แผงจา่ยและแผงควบคมุไม่มีปลัก๊ขอ้ตอ่สวม-
เร็ว [P1] สาํหรบัลมอดั ดงัน้ันแชมเบอรด์งักลา่วจึงไม่มีประตทูาํงานดว้ยระบบลมอดั

การบูตเคร่ืองโดยไม่ตอ้งจา่ยลมอดั

แชมเบอรท่ี์มีประต ูทํางานดว้ย ระบบลมอดักาํลงับตูเครื่องอยูเ่ชน่กนั ทนัทีท่ีเชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ โดยไม่-
ขึน้กบัแหลง่จา่ยลมอดั อยา่งไรก็ตาม การใชง้านแชมเบอรป์ระเภทลมอดัจะตอ้งใชล้มอดั หากไม่มีการจา่ย-
ลมอดั แชมเบอรจ์ะสรา้งขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด และปิดใชง้านกลไกการเปิดประตู

ในการเปิดใชง้านกลไกการเปิดประตอีูกครัง้ ใหถ้อดแหลง่จา่ยไฟ และเปิดใชง้านแหลง่จา่ยลมอดั (โดยการ-
เชือ่มตอ่หรือเปิดสวิตช)์ จากน้ันใหเ้ชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟ และดาํเนินการตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.1, "การ-
เปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 35

7.2  การปิดใชง้านแชมเบอร ์

การถอดปลัก๊ออกจากชอ่งจา่ยไฟเป็นการปิดใชง้าน ไม่มีสวิตช ์[ON / OFF] แยกตา่งหาก

ในการปิดใชง้านแชมเบอร ์

1. ใหถ้อดสายไฟออกจากแหลง่จา่ยไฟ

2. หากแชมเบอรมี์ประตท่ีูทาํงานดว้ยระบบลมอดั ใหถ้อดระบบลมอดัดว้ย (ดท่ีู "เพ่ือตดัการเชือ่มตอ่จาก-
ลมอดั" ในหนา้ 63)

3. หากคณุปิดใชง้านแชมเบอรเ์ป็นเวลานาน เราขอแนะนําใหค้ลายปะเก็นของประต ูโดยการเปิดประตแูช-
มเบอรแ์บบแมนนวล (เทา่ท่ีคณุตอ้งการ) ดท่ีู บทท่ี 5.5, "การเก็บรกัษา", ในหนา้ 22

การปิดใชง้านแชมเบอร ์
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การปิดใชง้านฉุกเฉิน

ดท่ีู บทท่ี 3, "กรณีฉุกเฉิน", ในหนา้ 15

7.3  การใชง้านประตู

บทนีอ้ธบิายถึงการควบคมุประตแูบบแมนนวลโดยมือจบัหรือโดยการกดปุ่ มประต ู(ระบเุลข 6 ใน รปู 4-1)

สาํหรบัการทาํงานของประตท่ีูควบคมุจาก ระยะไกล, ดท่ีู บทท่ี 8.3, "คาํสัง่การทํางานของประต"ู,
ในหนา้ 52 หากซอฟตแ์วรข์องระบบทดสอบสง่คาํสัง่ควบคมุประต ูการจดัการ DUT จะสามารถทําไดโ้ดย-
อตัโนมติั โดยระบบแทนที่งานของผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นมนุษย ์

● การแสดงสถานะประต.ู............................................................................................................................... 37
● ประตทูาํงานแบบแมนนวล..........................................................................................................................37
● การปิดประตท่ีูควบคมุแบบแมนนวล..........................................................................................................39
● การเปิดประตแูบบอตัโนมติั.........................................................................................................................40
● การปิดประตแูบบอตัโนมติั..........................................................................................................................40
● ข ัน้ตอนเม่ือไฟ LED กะพริบ...................................................................................................................... 41

7.3.1  การแสดงสถานะประตู

ไฟ LED ดา้นลา่งปุ่ มประต ู(รปู 7-6) แสดงสถานะของประตดูงัตอ่ไปนี:้

ไฟ LED สถานะประตูและแชมเบอร ์

ไฟสีเขยีว ประต ูปิด สนิท และแชมเบอรอ์ยูใ่นสถานะพรอ้มสาํหรบัการวดั

ไฟสีแดง ประต ูเปิดอยู่, หรือกาํลงัเปิดหรือปิดอยู่

ไฟสีแดงกะพริบ ขอ้ผิดพลาด ดท่ีู ข ัน้ตอนเม่ือไฟ LED กะพริบ ในหนา้ 41.

ไม่มีไฟ แชมเบอรถ์กูตดัการเชือ่มตอ่จากแหลง่จา่ยไฟ

สาํหรบัการสอบถามสถานะของประตจูากระยะไกล ใหใ้ชค้าํสัง่ DOOR?

7.3.2  ประตูทํางานแบบแมนนวล

คณุสามารถใชไ้ดก้บัแชมเบอรท์างเลือกในการควบคมุR&S CMQ-B22Cการเปิดและปิดประตแูบบแมน-
นวล

ประตขูองแชมเบอรเ์หลา่นีมี้ท่ีจบัท่ีมีกลไก "สลกักดทบัตรงกลาง" แมว้า่จะไม่มีการทํางานดว้ยไฟฟ้าหรือลม-
อดัก็ตาม ดงัน้ันคณุจึงไม่สามารถกระตุน้การเคลือ่นประตอูตัโนมติัได ้

แมว้า่การกดปุ่ มประต ู(ระบเุลข 6 ใน รปู 4-1) จะไม่สามารถเปิดหรือปิดประตไูด ้มีฟังกช์ ัน่ดงัตอ่ไปนี:้

● ไฟ LED ดา้นลา่งปุ่ มนีจ้ะแสดงสถานะประต ูดท่ีู บทท่ี 7.3.1, "การแสดงสถานะประต"ู, ในหนา้ 37

● หากหอ้งของคณุติดตัง้อปุกรณเ์สริมR&S CMQ-B221Hเพ่ือประสิทธภิาพการป้องกนัท่ีสงูขึน้
(ด"ูแม่เหล็กสาํหรบัการปิดประตท่ีูแขง็แกรง่" ในหนา้ 41) การกดปุ่ มขณะท่ีประตปิูดอยูจ่ะเป็นการปิด-
ใชง้านแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเสริมแรงปิด

สว่นประกอบของกลไกสลกักดอดัแสดงใน รปู 7-2:

การใชง้านประตู
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รูป 7-2: ภาพตดัขวางดา้นบนสุดของกลไกสลกักดทบัตรงกลาง (ซา้ย) และภาพรายละเอยีด (ขวา)

1 = ผนังหนา้แชมเบอร ์
2 = ประต ู(ท่ีแสดงอยูคื่อแบบกึง่โปรง่ใส)
3 = ท่ีจบัของกลไกสลกักดทบัตรงกลาง
4 = แบริ่งคนัโยกของกลไกสลกักดทบัตรงกลาง
5 = สลกัล็อค
6 = จบับล็อกสาํหรบัสลกัล็อค
7 = ตวัจบับล็อกในแชมเบอร ์
8 = ทอ่สายเคเบิลเขา้หาหว่งโซพ่ลงังาน

เปิดประตูดว้ยตนเอง

1. เปิดท่ีจบัจากตาํแหน่ง 1 ถึง 2 ใน รปู 7-4

แรงปิดท่ีแน่นหนาของกลไกประตถูกูปลอ่ยออกมา

2. เปิดท่ีจบัเพ่ิมเติมจากตาํแหน่ง 2 ถึง 3 ใน รปู 7-4

สลกัหลดุออกจากบล็อกจบั

3. หากแชมเบอรข์องคณุติดตัง้อปุกรณเ์สริมR&S CMQ-B221Hเพ่ือประสิทธภิาพการป้องกนัท่ีสงูขึน้

กดปุ่ มประตู

แม่เหล็กไฟฟ้าในตวัสาํหรบัแรงปิดท่ีเพ่ิมขึน้ถกูปิดใชง้าน
ในแชมเบอรค์วบคมุดว้ยมือท่ีไม่มีตวัเลือกนี ้การกดปุ่ มจะไม่มีผลใดๆ

4. ดึงประตเูปิดดว้ยตนเอง

ไฟ LED จะเปลีย่นเป็นสีแดงเม่ือชอ่งวา่งของประตเูกิน 8  มม.

ในแชมเบอรท่ี์มีสว่นเสริมR&S CMQ-B221H ไฟ LED จะเปลีย่นเป็นสีแดงเม่ือชอ่งวา่งของประตเูกิน

0.3  มม.

รูป 7-3: ไฟ LED สีเขยีวเมื่อประตูปิดสนิท (ซา้ย), สีแดงเมื่อเปิด (ขวา)

บล็อกดกัซึง่ติดอยูก่บัผนังของแชมเบอรจ์ะอยูท่ี่เดิมและหายไปผ่านรใูนประตขูณะท่ีประตเูคลือ่นไปขา้ง-
หนา้

เม่ือประตถึูงจดุหยดุขา้งหนา้ ข ัน้ตอนการเปิดจะเสร็จสิน้

การใชง้านประตู
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รูป 7-4: ขัน้ตอนการเปิดดว้ยตนเอง

1 = จบัในตาํแหน่งขนานกบัพืน้: แชมเบอรปิ์ดและล็อคแน่นหนา
2 = จดัการในตาํแหน่งกึง่เปิด: แรงปิดท่ีแน่นหนาของกลไกประตถูกูปลอ่ยออกมา
3 = จบัในตาํแหน่งท่ีเปิดจนสดุ: ปลอ่ยสลกั (ลกูศรสีแดง)
4 = จบัในตาํแหน่งท่ีเปิดจนสดุ: ดึงประตใูหเ้ปิดตามทิศทางลกูศรสีนํา้เงิน

7.3.3  การปิดประตูที่ควบคมุแบบแมนนวล

คณุสามารถใชไ้ดก้บัแชมเบอรท์างเลือกในการควบคมุR&S CMQ-B22Cการเปิดและปิดประตแูบบแมน-
นวล

สาํหรบัคาํอธบิายเกีย่วกบักลไกสลกักดทบัตรงกลางประตแูบบแมนนวล ดท่ีู บทท่ี 7.3.2, "ประตทูาํงานแบบ-
แมนนวล", ในหนา้ 37

สาํหรบัการบาํรงุรกัษาประต ูดท่ีู บทท่ี 9.4.2, "ตรวจเชค็ประตแูบบหมุนดว้ยมือทกุเดือน", ในหนา้ 58

ปิดประตูลงดว้ยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีสิง่กีดขวางขวางทางประตู

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่ีจบัอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเปิดจนสดุท่ีมุม 90 องศาจากประต ูดงัในรปูท่ี 3 และ 4 ใน
รปู 7-4

ตาํแหน่งนีป้้องกนัการชนกนัของสลกั (ป้าย 5 ในรปู 7-2) กบับล็อกจบั (6)

3. ดนัประตไูปท่ีตาํแหน่งปิดดว้ยตนเอง

ประตซูึง่สมัผสักบัผนังแชมเบอรแ์ละบล็อกดกัจะหายไปผ่านรใูนประตขูณะท่ีประตู
ไฟ LED จะเปลีย่นเป็นสีเขยีวเม่ือชอ่งวา่งของประตนูอ้ยกวา่  8  มม.

หากแชมเบอรข์องคณุติดตัง้อปุกรณเ์สริมR&S CMQ-B221Hเพ่ือประสิทธภิาพการป้องกนัท่ีสงูขึน้

เม่ือชอ่งวา่งของประตเูกิน  8  มม. ใหเ้ปิดใชง้านแม่เหล็กไฟฟ้าในตวัเพ่ือเพ่ิมแรงปิด ไฟ LED จะเปลีย่น-

เป็นสีเขยีวเม่ือชอ่งวา่งของประตนูอ้ยกวา่  0.3  มม.

รูป 7-5: ไฟ LED สีแดงเมื่อประตูเปิด (ซา้ย), สีเขยีวหลงัจากปิดเสร็จ (ขวา)

4. เลือ่นตวัจบัจากตาํแหน่ง 3 ไปยงั 2 ใน รปู 7-4

การใชง้านประตู
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สลกัยึดกบับล็อกจบั

5. ขยบัตวัจบัใกลข้ึน้จากตาํแหน่ง 2 ไปยงั 1 ใน รปู 7-4

ประตจูะถกูปิดดว้ยแรงอนัแรงกลา้

เม่ือท่ีจบัขนานกบัประตใูนขณะท่ีสลกัยึดกบับล็อกจบั ข ัน้ตอนการปิดจะเสร็จสมบรูณ์

7.3.4  การเปิดประตูแบบอตัโนมติั

คณุสามารถใชไ้ดก้บัแชมเบอรท์างเลือกในการทาํงานอตัโนมติัดงัตอ่ไปนี:้

● R&S CMQ-B20B หรือ R&S CMQ-B20C สาํหรบัการทํางานของประตูระบบไฟฟ้า

● R&S CMQ-B21A หรือ R&S CMQ-B21C สาํหรบัการทํางานของประตูระบบลมอดั

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู "การใชง้านประต"ู ในหนา้ 13 และ บทท่ี 6.7, "การกาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง", ในหนา้ 32

ในการเปิดประตแูชมเบอร ์ตอ้งปิดประตแูละไฟ LED ดา้นหนา้จะตอ้งติดสวา่งเป็นสีเขยีว หากไม่ใชสี่เขยีว ดท่ีู
บทท่ี 6.5, "การเชือ่มตอ่กบัการควบคมุและพลงังาน", ในหนา้ 29 และหวัขอ้ บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแช-
มเบอร"์, ในหนา้ 35

1. กดปุ่ มเหนือไฟ LED สีเขยีวตรงประตท่ีูปิดอยู่

ไฟ LED จะเปลีย่นเป็นสีแดงและประตจูะเริ่มเปิดออก

รูป 7-6: ไฟ LED สีเขยีวเมื่อประตู ปิดสนิท (ซา้ย), สีแดงเมื่อไม่ปิด (ขวา)

หมายเหต:ุ หากหอ้งของคณุติดตัง้อปุกรณเ์สริมR&S CMQ-B221Hเพ่ือประสิทธภิาพการป้องกนัท่ี-
สงูขึน้ (ดหูมายเหต ุ"แม่เหล็กสาํหรบัการปิดประตท่ีูแขง็แกรง่" ในหนา้ 41) การกดปุ่ มจะเป็นการปิด-
ใชง้านแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเสริมแรงปิด

2. รอจนกระทัง่ประต ูเปิดจนสดุ และหยดุเลือ่น

ข ัน้ตอนนีจ้ะทําใหก้ระบวนการเปิดเสร็จสมบรูณ์

หากประตท่ีูทํางานดว้ยระบบไฟฟ้าหยดุระหวา่งการเปิด ซึง่อาจเกิดขึน้ไดห้ากคณุดึงประตใูหเ้ปิด ใหเ้ปิดใช-้
งานแชมเบอรอี์กครัง้ตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.3.6, "ข ัน้ตอนเม่ือไฟ LED กะพริบ", ในหนา้ 41

7.3.5  การปิดประตูแบบอตัโนมติั

คณุสามารถใชไ้ดก้บัแชมเบอรท์างเลือกในการทาํงานอตัโนมติัดงัตอ่ไปนี:้

● R&S CMQ-B20B หรือ R&S CMQ-B20C สาํหรบัการทํางานของประตูระบบไฟฟ้า

การใชง้านประตู
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● R&S CMQ-B21A หรือ R&S CMQ-B21C สาํหรบัการทํางานของประตูระบบลมอดั

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู "การใชง้านประต"ู ในหนา้ 13 และ บทท่ี 6.7, "การกาํหนดโซนหา้มเขา้ถึง", ในหนา้ 32

ในการปิดประตแูชมเบอร ์ตอ้งเปิดประตแูละไฟ LED ท่ีดา้นหนา้จะตอ้งติดสวา่งเป็น สีแดง หากไฟ LED
เป็นสีแดง แตป่ระตเูปิดไม่สดุ ดท่ีู บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 35 หากไฟ LED ไม่ติดสวา่ง
ใหเ้ชือ่มตอ่แชมเบอรเ์ขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ ดท่ีู บทท่ี 6.5, "การเชือ่มตอ่กบัการควบคมุและพลงังาน",
ในหนา้ 29 และ บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 35

1. กดปุ่ มเหนือไฟ LED สีแดงตรงประตท่ีูเปิดอยู่

ประตเูริ่มปิด

2. รอจนกวา่ประต ูปิดสนิท

ไฟ LED เปลีย่นเป็นสีเขยีว:

รูป 7-7: ไฟ LED สีแดงเมื่อประตูเปิด (ซา้ย), สีเขยีวหลงัจากปิดเสร็จ (ขวา)

หมายเหต:ุ แม่เหล็กสาํหรบัการปิดประตท่ีูแขง็แกรง่. หากแชมเบอรข์องคณุติดตัง้อปุกรณ-์
เสริมR&S CMQ-B221Hเพ่ือประสิทธภิาพการป้องกนัท่ีสงูขึน้ (หมายเลขคาํสัง่ซือ้ 1540.4014.04)
การปิดประตยูงัเป็นการเปิดใชง้านแม่เหล็กไฟฟ้าสองตวัท่ีมุมดา้นบนของประตโูดยอตัโนมติั แม่เหล็ก-
เหลา่นีถ้กูเปิดใชง้าน เม่ือชอ่งวา่งของประตนูอ้ยกวา่  8  มม. แม่เหล็กเหลา่นีส้ามารถดึงประตเูขา้มา-
ใกลด้ว้ยแรงอนัแรงกลา้ ลดชอ่งวา่งของประต ูและเพ่ิมการปิดผนึก RF ของประต ูเซน็เซอรร์ะยะใกล-้
ระหวา่งแม่เหล็กจะตรวจสอบสถานะการปิดท่ีบงัคบัใชแ้ละสลบัไปยงัไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขยีวเม่ือ-
ชอ่งวา่งของประตนูอ้ยกวา่  0.3  มม.

ข ัน้ตอนนีจ้ะทําใหก้ระบวนการปิดเสร็จสมบรูณ์

หากประตหูยดุระหวา่งการปิดเน่ืองจากมีสิง่กีดขวางขวาง ใหนํ้าสิง่กีดขวางออกและดาํเนินการตามท่ีอธบิาย-
ไวใ้น บทท่ี 7.3.6, "ข ัน้ตอนเม่ือไฟ LED กะพริบ", ในหนา้ 41

7.3.6  ขัน้ตอนเมื่อไฟ LED กะพริบ

คณุสามารถใชไ้ดก้บัแชมเบอรท์างเลือกในการทาํงานอตัโนมติัดงัตอ่ไปนี:้

● R&S CMQ-B20B หรือ R&S CMQ-B20C สาํหรบัการทํางานของประตูระบบไฟฟ้า

● R&S CMQ-B21A หรือ R&S CMQ-B21C สาํหรบัการทํางานของประตูระบบลมอดั

หากไฟ LED ท่ีปุ่ มประตกูะพริบเป็นสีแดงแสดงวา่ระบบควบคมุอยูใ่นโหมด "DOOR STATE ERR" (ดท่ีู
DOOR? ในหนา้ 52) เน่ืองจากความลม้เหลวขณะเปิดหรือปิดประต ูแชมเบอรปิ์ดใชง้านอยู ่หากมีประตท่ีู-
ทํางานดว้ยระบบลมอดั ระบบลมอดัจะลดความดนัอากาศลง

การใชง้านประตู



การทํางานR&S®CMQ200

42คูมื่อแนะนําการใชง้าน 1179.2902.33 ─ 02

เพื่อเปิดใชง้านแชมเบอรอ์กีคร ัง้

1. หากมีสิง่กีดขวางขวางประตใูหนํ้าสิง่กีดขวางออก

2. หากแชมเบอรมี์ประต ูท่ีทาํงาน ดว้ยระบบไฟฟ้า ใหผ้ลกัประตเูล็กนอ้ยเพ่ือปิด

ซึง่จะทาํใหเ้กิดเสียงแกรก๊ เม่ือแม่เหล็กในกลไกท่ีปิดใชง้านอยูล็่อคเขา้ท่ีอีกครัง้

3. หากแชมเบอรมี์ประตท่ีูทาํงานดว้ยระบบลมอดั ใหผ้ลกัประตจูนกวา่ จะปิดสนิท

4. กดปุ่ มประตเูป็นเวลา 2 วินาที

5. ปลอ่ยปุ่ ม (ขณะท่ีไฟ LED ยงักะพริบ)

6. รอ 3 วินาทีในขณะท่ีระบบทําการรีบตู

ไฟ LED หยดุกะพริบและแสดงแสงสีแดงตอ่เน่ือง

7. ระวงั! การเลือ่นประตคูรัง้แรกอาจทําใหเ้กิดการบาดเจ็บได.้ เม่ือคณุเปิดใชง้านแชมเบอรท่ี์ทํางานดว้ย-
ระบบลมอดัอีกครัง้ ประตอูาจเลือ่นไดท้นัที

กดปุ่ มประตอีูกครัง้

● หากประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้า ประตจูะเลือ่นไปท่ีตาํแหน่งเปิด
● หากประตทูาํงานดว้ยระบบลมอดั สิง่ตอ่ไปนีจ้ะเกิดขึน้:

– ระบบลมอดัมีการรกัษาความดนัอากาศ
– หากประตเูปิด > 8 มม. ประตจูะเลือ่นไปท่ีตาํแหน่งเปิด
– หากประตเูปิด <8 มม. ประตจูะปิดดว้ยแรงดนัสงู

คณุสามารถดาํเนินการกบัประต ูท่ีทํางานดว้ยระบบ ปกติ

7.4  การจดัวาง DUT ในแชมเบอร ์

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู "ประตบูานเลือ่น" ในหนา้ 11 และ "การใชง้านประต"ู ในหนา้ 13

การจดัวางตวัเลือก

คณุสามารถจดัวาง DUT ในตาํแหน่งแนวตัง้หรือแนวนอนบนที่ยึด DUT ท่ีติดตัง้ตรงดา้นในประตหูรือในเขต-
สายอากาศ ตาราง 7-1 ใหภ้าพรวมของตวัเลือกเหลา่นี้

ตาราง 7-1: การจดัวางตวัเลือกโดยการยึดกบั (ประตู/เขต) และการวางแนว DUT (แนวต ัง้/แนวนอน)

ที่ยึด DUT DUT ในตาํแหน่งแนวต ัง้ DUT ในตาํแหน่งแนวนอน

ยึดไวต้รงประตู ● Drawer Support 1 + DUT Clamp 1 ● Drawer Support 1 + โตะ๊สาํหรบั DUT
● Drawer Support 1 + DUT Clamp 2
● Drawer Fixture 2

ยึดไวใ้นเขตสาย-
อากาศ (กรอบ-
ดา้นใน)

● Inner Support 1 + DUT Clamp 1 ● Inner Support 1 (รวม โตะ๊สาํหรบั DUT)
● Inner Support 1 + DUT Clamp 2 (ตอ้ง-

มีโครงแบบแผ่นคู)่

ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ เท่านัน้ที่สามารถทําการติดต ัง้และกาํหนดคา่ที่ยึด DUT

บทตอ่ไปนีแ้สดงวิธกีารใชท่ี้ยึด DUT ประเภทตา่งๆ

การจดัวาง DUT ในแชมเบอร ์
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7.4.1  การใช ้Inner Support 1

รูป 7-8: R&S CMQ-B711A ตวัเลือก "Inner Support 1", เลขคาํส ัง่ซือ้ 1537.6310.02

1 = มุมมองดา้นขา้งของสว่นรองรบัดา้นในท่ีจะติดตัง้ในเขตสายอากาศ
2 = มุมมองดา้นหนา้พรอ้มโตะ๊สาํหรบั DUT (โปรง่ใส) และแบร็กเก็ตหยดุสีเ่หลีย่ม 2 ตวั (ตรงนีแ้สดงเป็นสีแดง)
3 = สว่นรองรบัดา้นในพรอ้มโตะ๊สาํหรบั DUT และขายึดท่ีติดตัง้ในเขตสายอากาศ "ลว้น"

"Inner Support 1" (R&S CMQ-B711A) สามารถขนยา้ย DUT ไดด้งันี:้

● โดยตรงบนโตะ๊สาํหรบั DUT (รวม "เขตสายอากาศ" (R&S CMQ-B701A หรือ R&S CMQ-B702A)

● ติดตัง้บนท่ียึด DUT Clamp 1

7.4.2  การใช ้Drawer Support 1

รูป 7-9: R&S CMQ-B712A ตวัเลือก "Drawer Support 1", เลขคาํส ัง่ซือ้ 1537.6310.02, พรอ้มอะแดปเตอรป์ระตู
(สีเทา) และขายึด (สีดาํ)

1 = มุมมองดา้นขา้งและดา้นหนา้ของ Drawer Support 1, การกาํหนดคา่ขาลิน้ชกัเดีย่ว
2 = มุมมองดา้นขา้งและดา้นหนา้ของ Drawer Support 1, การกาํหนดคา่ขาลิน้ชกัคู่
3 = มุมมองดา้นหลงัพรอ้มตวัเลือกการติดตัง้ 2 แบบ (4) และ (5) บนพืน้ผิวดา้นในของประตแูชมเบอร ์
4 = ตาํแหน่งยึดดา้นบนของประตู
5 = ตาํแหน่งติดตัง้ดา้นลา่งบนประตู
6 = Drawer Support 1 พรอ้มโตะ๊สาํหรบั DUT และแบร็กเก็ตหยดุ ติดตัง้ตรงประต ู(ไม่แสดง) และสอดเขา้ไปในเขตสายอากาศ

การจดัวาง DUT ในแชมเบอร ์
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"Drawer Support 1" (R&S CMQ-B712A) ใชส้าํหรบัขนยา้ยหน่ึงในท่ียึดดงัตอ่ไปนี:้

● ตารางสาํหรบั DUT มาพรอ้มกบั "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" สามารถติดตัง้ตรงประตแูชมเบอรท่ี์ตาํแหน่งบนหรือลา่ง ท่ีระบเุลข 4 และ 5 ใน
บทท่ี 7.4.2, "การใช ้Drawer Support 1", ในหนา้ 43

7.4.3  การใช ้DUT Clamp 1

รูป 7-10: R&S CMQ-B714A ตวัเลือก "DUT Clamp 1", เลขคาํส ัง่ซือ้ 1537.6255.02

1 = ยกสลกัเพ่ือคลายการยึด DUT
2 = สกรสูาํหรบัการยึดแบร็กเก็ตตวัลา่ง
3 = "DUT Clamp 1" ท่ีมีอปุกรณเ์คลือ่นท่ียึดไวท่ี้◌ี◌่ตาํแหน่งแนวตัง้ (มุมมองดา้นขา้ง)
4 = "DUT Clamp 1" ท่ีติดตัง้บน "Drawer Support 1" (มุมมองดา้นบน)

"DUT Clamp 1" ใชส้าํหรบัการโหลด DUT ในแนวตัง้ท่ีมีขนาดไม่เกิน 190 มม. x 190 มม. x 8 มม.

"DUT Clamp 1" สามารถติดตัง้ในแชมเบอรบ์น "Drawer Support 1" (ดดูา้นขวาบน (4) ใน รปู 7-10)
หรือบน "Inner Support 1"

การจดัวาง DUT ในแชมเบอร ์
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7.4.4  การใช ้DUT Clamp 2

รูป 7-11: R&S CMQ-B715A ตวัเลือก "DUT Clamp 2", เลขคาํส ัง่ซือ้ 1537.6261.02

1 = โครงแบบแผ่นเดียวขนาด 336 มม. x 159.5 มม. พรอ้มสว่นรองรบัและแทง่ปรบั
2 = โครงแบบแผ่นเดียวบน "Drawer Support 1", ท่ียึด DUT
3 = โครงแบบจานคูบ่น "Drawer Support 1", ขนาด 336 มม. x 319 มม.
4 = "DUT Clamp 2" (โครงแบบแผ่นเดียว) พรอ้ม DUT ใสใ่นแชมเบอร ์(มุมมองดา้นบน)

"DUT Clamp 2" ใชส้าํหรบัการโหลด DUT ขนาดตา่งๆ ในแนวนอน

"DUT Clamp 2" สามารถติดตัง้ในโครงแบบแผ่นเดียวหรือสองแผ่นบน "Drawer Support 1" (รปู 7-10

7.4.5  การใช ้Drawer Fixture 2

รูป 7-12: R&S CMQ-B719A ตวัเลือก "Drawer Fixture 2", เลขคาํส ัง่ซือ้ 1537.6355.02

1 = ท่ียึดสาํหรบัอปุกรณอ์จัฉริยะ (การโหลดแนวนอน)
2 = ฐานยึด
3 = อะแดปเตอรป์ระตู
4 = ตวัยึด (1, 2) และอะแดปเตอร ์(3) ติดอยูก่บัประตขูองแชมเบอร ์

"Drawer Fixture 2" ใชส้าํหรบัการโหลด DUT ในแนวนอนตามขนาดที่กาํหนด: 144.7 มม. x 70.7 มม.
x 8.5 มม. ซึง่เป็นขนาดทัว่ไปของสมารท์โฟนตา่งๆ ท่ีวางจาํหน่าย

การจดัวาง DUT ในแชมเบอร ์



การทํางานR&S®CMQ200

46คูมื่อแนะนําการใชง้าน 1179.2902.33 ─ 02

"Drawer Fixture 2" สามารถติดตัง้เขา้กบัประตท่ีูตาํแหน่งดา้นบนหรือดา้นลา่งไดโ้ดยใชอิ้นเทอรเ์ฟซ-
ประตซูึง่ชว่ยใหส้ามารถติดตัง้ท่ีตาํแหน่งซา้ย ขวา หรือตรงกลางได ้อินเทอรเ์ฟซประตเูทียบเทา่กบั "Drawer
Support 1" โดยไม่มีขายึด 2 ตวั

7.5  การเชือ่มตอ่ DUT

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู "ประตบูานเลือ่น" ในหนา้ 11 และ "การใชง้านประต"ู ในหนา้ 13

Feedthroughs

Feedthrough ตวัเสริมในประตแูชมเบอรช์ว่ยใหส้ามารถควบคมุการป้อน หรือสญัญาณ RF หรือไฟฟ้า-
ผ่านประตไูปยงั DUT ในขณะทําการทดสอบในแชมเบอร ์

Feedthrough เหลา่นีมี้ตวัเชือ่มตอ่ภายในและภายนอก

● ผูใ้ช ้ทัง้หมดสามารถเชือ่มตอ่ DUT กบัตวัเชือ่มตอ่ feedthrough ภายใน ประตไูด ้ดงัน้ันตวัเชือ่ม-
ตอ่จึงหนัหนา้เขา้หาดา้นในของแชมเบอร ์

● ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ เทา่น้ันท่ีสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี:้

– ติดตัง้ นําออก หรือแลกเปลีย่น feedthrough

– เชือ่มตอ่ ตดัการเชือ่มตอ่ หรือแลกเปลีย่นสายเคเบิลท่ีตวัเชือ่มตอ่ feedthrough ภายนอก

หากคณุเชือ่มตอ่ DUT เขา้กบั feedthrough ทางสาย RF ใหใ้ชส้าย RF ท่ีมีฉนวนหุม้และประแจแรงบิด-
เพ่ือขนัตวัเชือ่มตอ่

ความเสี่ยงของตวัเชือ่มตอ่ RF และขอ้แนะนําเกีย่วกบัแรงบิด/ความเสียหายของสายเคเบิล

การขนัตวัเชือ่มตอ่ RF โคแอกเซยีลแน่นเกินไปอาจทําใหส้ายเคเบิลและตวัเชือ่มตอ่เสียหายได ้การขนัเบา-
เกินไปทาํใหผ้ลการวดัไม่แม่นยาํ

ใชป้ระแจแรงบิดท่ีเหมาะกบัประเภทตวัเชือ่มตอ่เสมอ และใชแ้รงบิดท่ีระบไุวใ้น เอกสารการใชง้าน
1MA99, ซึง่มีอยูใ่นอินเทอรเ์น็ตท่ี www.rohde-schwarz.com ท่ีจะใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการดแูล-
และการจดัการตวัเชือ่มตอ่ RF

สาํหรบัตวัเชือ่มตอ่ RF เราขอแนะนําใหใ้ชข้ดีจาํกดัแรงบิดตอ่ไปนี:้

● 90 N·ซม. สาํหรบั ตวัเชือ่มตอ่ พีซ ี(3.5 มม. /2.92 มม. /2.4 มม. /1.85 มม.)

หา้มใชป้ระแจปลายเปิดมาตรฐาน เราขอเสนอประแจแรงบิดสาํหรบัตวัเชือ่มตอ่ตา่งๆ สาํหรบัขอ้มูลการสัง่ซือ้
ดท่ีูเอกสารการใชง้าน 1MA99

7.6  การจดัเตรียมสําหรบั Shift End

ระหวา่งชว่งเวลาการผลิต ใหท้าํดงัตอ่ไปนี:้

1. เปิดประตแูชมเบอร ์ดท่ีู บทท่ี 7.3.2, "ประตทูาํงานแบบแมนนวล", ในหนา้ 37 หรือ บทท่ี 7.3.4, "การ-
เปิดประตแูบบอตัโนมติั", ในหนา้ 40

การเปิดประตจูะทําใหป้ะเก็นคลายตวัและรกัษาประสิทธภิาพในการป้องกนั RF ดท่ีู บทท่ี 5.5, "การเก็บ-
รกัษา", ในหนา้ 22

การจดัเตรียมสาํหรบั Shift End

https://www.rohde-schwarz.com/applications/guidance-on-selecting-and-handling-coaxial-rf-connectors-used-with-rohde-schwarz-test-equipment-application-note_56280-33857.html
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2. ปิดใชง้านแชมเบอร ์ดท่ีู บทท่ี 7.2, "การปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 36

การจดัเตรียมสาํหรบั Shift End
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8  คาํสัง่ควบคมุระยะไกล
ผูใ้ช ้ทัง้หมด ยกเวน้ ผูด้าํเนินงาน สามารถใชค้าํสัง่ควบคมุระยะไกลทัง้หมด

ในฐานะที่เป็น ผูด้าํเนินงาน, คณุไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะคาํสัง่ควบคมุระยะไกลใน บทท่ี 8.3, "คาํสัง่การ-
ทํางานของประต"ู, ในหนา้ 52

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

เสี่ยงตอ่การทํารา้ยบุคคลอืน่

ระหวา่งการใชง้าน ระยะไกล, ไม่มีใครไดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นโซนทํางาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจโดยสงัเกตโซน-
ทํางานดา้นหนา้แชมเบอรต์ลอดเวลา ดท่ีู "การใชง้านประต"ู ในหนา้ 13 และ รปู 6-7

โปรโตคอลคาํส ัง่

สาํหรบัการสง่คาํสัง่ควบคมุระยะไกล (RC) ไปยงัโมดลู RC ในแชมเบอร ์คณุตอ้งใชอ้กัขระ ASCII

● หากคณุใชอิ้นเทอรเ์ฟซอนุกรม RS-232 สาํหรบัการสือ่สารดว้ยคาํสัง่ ใหต้ ัง้คา่พอรต์ UART ผ่าน-
เครื่องมือข ัว้ตอ่ดงันี:้

– อตัราบอด: 115200 bps

– ความยาวคาํ: 8 บิต

– พาริตี:้ ไม่มี

– หยดุ: 1 บิต

– การควบคมุการไหล: ไม่มี

– ขอ้มูลเอคโคอินพุต: ไม่มี

● หากคณุใชอิ้นเทอรเ์ฟซ LAN คณุสามารถสง่คาํสัง่ RC ผ่านโปรโตคอล TCP/IP หรือ VISA ไดโ้ดยใช ้
ทีอยู IP ของแชมเบอร ์หรือ ชือโฮสต
– การควบคมุแชมเบอรผ่์าน LAN ตอ้งระบพุอรต์ 5000

– กาํหนดให ้DHCP (dynamic host configuration protocol) เป็นคา่เริ่มตน้

สาํหรบัการเลือกรปูแบบที่อยู ่ใหใ้ชค้าํสัง่ NET:DHCP
การเปลีย่นแปลงสถานะการเชือ่มตอ่ LAN จะสือ่สารผ่านอินเทอรเ์ฟซ RS-232:

– สรา้งการเชือ่มตอ่อีเธอรเ์น็ตแลว้: "ETH link up"
การเชือ่มตอ่อีเธอรเ์น็ตถกูขดัจงัหวะ ตวัอยา่งเชน่ เม่ือถอดสาย LAN: "ETH link down"

กอ่นท่ีจะเปลีย่นอินเทอรเ์ฟซ เราขอแนะนําใหถ้อดปลัก๊ออกจากแหลง่จา่ยไฟ หลงัจากสรา้งการเชือ่มตอ่เพ่ือ-
ควบคมุแลว้ ใหเ้ปิดใชง้านแชมเบอรด์งัท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 35

รูปแบบคาํส ัง่

คาํสัง่ RC เขา้กนัไม่ไดก้บั รปูแบบคาํสัง่ SCPI

โมดลู RC ใช ้"\r" (แป้นปัดแคร,่ CR, อกัขระ ASCII 13) เป็นอกัขระสิน้สดุ ไม่สามารถกาํหนดคา่อืน่ ๆ ได ้
ดงัน้ัน คณุตอ้งสง่ "\r" จากไคลเอนตข์องคณุไปยงัโมดลู RC ท่ีสว่นทา้ยของแตล่ะคาํสัง่ หากโมดลู RC ตอบ-
คาํสัง่ระยะไกล โมดลูจะสง่ "\r" ท่ีสว่นทา้ยของคาํตอบ

สาํหรบัคาํอธบิายเกีย่วกบัคาํสัง่และการตอบกลบัทัง้หมด ดท่ีูบทตอ่ไปนี้
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ขอ้ผิดพลาด

หากโมดลู RC ตรวจพบขอ้ผิดพลาดของรปูแบบคาํสัง่ในคาํสัง่ หรือหากไม่สามารถเปิดหรือปิดประตไูด ้จะสง่-
คืนคาํชีแ้จง ERR

รูปแบบตวัเลข

ในฐานะตวัคัน่เลขทศนิยม เลขทัง้หมดท่ีสง่หรือสง่คืนในคาํสัง่การสือ่สารกบัแชมเบอร ์ใหใ้ช ้จดุ (หรือมหพั-
ภาค, อกัขระ ASCII 2Eฐานสิบหก)

บทนีอ้ธบิายคาํสัง่ควบคมุระยะไกลที่มีอยูท่ ัง้หมด:

● คาํสัง่ทัว่ไป...................................................................................................................................................49
● คาํสัง่กาํหนดคา่ระยะไกล............................................................................................................................50
● คาํสัง่การทํางานของประต.ู.........................................................................................................................52
● คาํสัง่การทํางานของรีเลย.์..........................................................................................................................53
● รายการคาํสัง่.............................................................................................................................................. 54

8.1  คาํส ัง่ท ัว่ไป

ผูใ้ช ้ทัง้หมด เวน้แต ่ผูด้าํเนินงาน สามารถใชค้าํสัง่เหลา่นี้

คาํสัง่ตอ่ไปนีอ้นุญาตใหมี้คาํถามและการสื่อสารพืน้ฐาน

*IDN?..................................................................................................................................................................49
RESET................................................................................................................................................................. 49
MODEL?............................................................................................................................................................. 49
STAT?..................................................................................................................................................................50

*IDN?

การระบุ

สง่คืนการระบเุครื่องมือ

การใชง้าน: ใชใ้นการสอบถามเทา่น้ัน

RESET

การใชง้าน: ใชใ้นการตัง้คา่เทา่น้ัน

จะรีเซต็โมดลู RC แลว้หนา้จอเริ่มตน้จะกลบัเป็นภาพรวมคาํสัง่ท่ีมีผ่านอินเทอรเ์ฟซ RS-232 เทา่น้ัน

อยา่สบัสนกบั *RST

MODEL?

สอบถามชือ่รุน่ เวอรช์นัเฟิรม์แวร ์และวนัท่ีเผยแพรเ่ฟิรม์แวรข์องแชมเบอร ์

คาํสัง่ทัว่ไป
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ตวัอย่าง: MODEL?
คาํตอบ:
CMQ200
FW Version: 1.3.0
DATE: 2020.04.18

การใชง้าน: ใชใ้นการสอบถามเทา่น้ัน

STAT?

สอบถามขอ้มูลทางสถิติท่ีเกีย่วขอ้งกบัอายทุัง้หมดของแชมเบอร:์

● ตวันับช ัว่โมงการทํางาน

● ตวันับวงจรประตู

ตวัอย่าง: STAT?
คาํตอบ:
RUNTIME=13:CYCLES=246
แชมเบอรนี์ท้ํางานเป็นเวลา 13 ช ัว่โมงและดาํเนินการเปิด/ปิด 246 รอบ

การใชง้าน: ใชใ้นการสอบถามเทา่น้ัน

8.2  คาํส ัง่กาํหนดคา่ระยะไกล

ผูใ้ช ้ทัง้หมด เวน้แต ่ผูด้าํเนินงาน สามารถใชค้าํสัง่เหลา่นี้

คาํสัง่ตอ่ไปนีท้ําใหส้ามารถกาํหนดคา่อินเทอรเ์ฟซควบคมุระยะไกล

NET?...................................................................................................................................................................50
NET:DHCP......................................................................................................................................................... 51
NET:<IP>:<NETMASK>:<GATEWAY>..........................................................................................................51
NET:HN:<hostname>..................................................................................................................................... 51

NET?

สอบถามการกาํหนดคา่เครือขา่ยปัจจบุนัของแชมเบอร ์

ตวัอย่าง: NET?
คาํตอบ:
AM=DHCP:HOSTNAME=CMQ:IP=192.168.78.4:
NETMASK=255.255.255.0:GATEWAY=192.168.78.1
ในตวัอยา่งนี ้รปูแบบที่อยู ่(AM) คือ DHCP จึงไม่ใช ่STATIC ดท่ีู NET:DHCP
ชือ่โฮสตคื์อ CMQ
ท่ีอยู ่IP 192.168.78.4
เน็ตมาสก์คือ 255.255.255.0
เกตเวยคื์อ 192.168.78.1

การใชง้าน: ใชใ้นการสอบถามเทา่น้ัน

หากรปูแบบที่อยู ่(AM) เป็นแบบ STATIC สว่นชือ่โฮสตข์องสตริงคาํตอบจะถกูละไว ้

คาํสัง่กาํหนดคา่ระยะไกล
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NET:DHCP <Boolean>

ตัง้คา่รปูแบบที่อยู ่(AM) เป็นการกาํหนดคา่เครือขา่ยแบบคงที่ (STATIC) หรือโปรโตคอลควบคมุโฮสต-์
แบบไดนามิก (DHCP)

หากตอ้งการสอบถามการกาํหนดคา่เครือขา่ย ใหใ้ชค้าํสัง่ NET?
ในสถานะดัง้เดิมเม่ือสง่มอบ กาํหนดคา่โมดลู RC ใหก้บั DHCP แลว้

การใช ้DHCP จะทํางานไดก็้ตอ่เม่ือเครือขา่ยให ้Domain Name Server (DNS)

พารามิเตอร:์
<Boolean> 1

เปิดใชง้าน DHCP เพ่ือระบท่ีุอยู ่IP, เน็ตมาสก์ และเกตเวยโ์ดยอตัโนมติั

0
ปิดใชง้าน DHCP ท่ีจะตอ้งกาํหนดคา่เครือขา่ยแบบคงที่ คณุตอ้งระบ ุท่ีอยู ่IP,
เน็ตมาสก์ และเกตเวยโ์ดยใชค้าํสัง่ NET:<IP>:<NETMASK>:
<GATEWAY>

การใชง้าน: ใชใ้นการตัง้คา่เทา่น้ัน

NET:<IP>:<NETMASK>:<GATEWAY>

ตัง้คา่การกาํหนดคา่เครือขา่ยแบบคงที่ หากคณุปิดใชง้าน DHCP ดท่ีู NET:DHCP
หากตอ้งการสอบถามการตัง้คา่เครือขา่ย ใหใ้ชค้าํสัง่ NET?
พารามิเตอร:์
<IP> ระบท่ีุอยู ่IP ในรปูแบบ "000.000.000.000"

พอรต์ IP เริ่มตน้คือ "5000"

<NETMASK> ระบเุน็ตมาสก์ โดยทัว่ไปคือ "255.255.255.000"

<GATEWAY> ระบเุกตเวยใ์นรปูแบบ "000.000.000.000"

ตวัอย่าง: NET:192.168.78.4:255.255.255.000:192.168.78.1
การใชง้าน: ใชใ้นการตัง้คา่เทา่น้ัน

NET:HN:<hostname>

ตัง้ชือ่โฮสตต์วัเลือกท่ีคณุสามารถใชแ้ทนท่ีอยู ่IP

การใชช้ือ่โฮสตจ์ะใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด DHCP ดท่ีู NET:DHCP
รปูแบบคาํสัง่: คณุสามารถใชต้วัเลข 0 ถึง 9 และตวัอกัษร a ถึง z หรือ A ถึง Z โดยจะละเวน้ความแตกตา่ง-
ระหวา่งตวัอกัษรตวัพิมพใ์หญแ่ละตวัพิมพเ์ล็ก คณุสามารถใชย้ติัภงัค ์("-"), ได ้แตต่อ้งไม่อยูท่ี่จดุเริ่มตน้-
หรือจดุสิน้สดุของชือ่โฮสต ์ไม่อนุญาตใหใ้ชอ้กัขระพิเศษหรือชอ่งวา่ง แมโ้มดลู RC จะไม่ตรวจสอบอินพุต-
ของคณุสาํหรบัความถกูตอ้งของอกัขระ

หากตัง้ชือ่โฮสตส์าํเร็จ โมดลู RC จะสง่กลบั "OK"

หากคณุใชค้าํสัง่โดยไม่ป้อนอกัขระใด ๆ สาํหรบัชือ่โฮสต ์โมดลู RC จะสง่กลบั "ERR"

คาํสัง่กาํหนดคา่ระยะไกล
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พารามิเตอร:์
<hostname> ชือ่โฮสตเ์ริ่มตน้คือ "CMQ-123456", โดยท่ีตวัเลขหกหลกัคือหมายเลขซเีรีย-

ลของแชมเบอร ์
ยกตวัอยา่งเชน่, "CMQ-100123"

การใชง้าน: ใชใ้นการตัง้คา่เทา่น้ัน

8.3  คาํส ัง่การทํางานของประตู

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู "การใชง้านประต"ู ในหนา้ 13 และ "เสีย่งตอ่การทาํรา้ยบคุคลอืน่" ในหนา้ 48

DOOR?...............................................................................................................................................................52
OPEN..................................................................................................................................................................52
CLOSE.................................................................................................................................................................53

DOOR?

สอบถามสถานะประตขูองแชมเบอร ์

ตวัอย่าง: DOOR?
คาํตอบอาจเป็น:
OPEN: ประตเูปิดจนสดุแลว้
CLOSED: ประตปิูดสนิทแลว้ หากแชมเบอรข์องคณุติดตัง้อปุกรณ-์
เสริมR&S CMQ-B221Hเพ่ือประสิทธภิาพการป้องกนัท่ีสงูขึน้ (หมายเลขคาํ-
สัง่ซือ้ 1540.4014.04) คาํตอบCLOSED จะถกูตอบกลบั หากชอ่งวา่งของ-
ประตนูอ้ยกวา่  0.3  มม.
PENDING: ประต ูในปัจจบุนั เปิดหรือปิดอยู;่ รายละเอียด: ดท่ีูดา้นลา่ง
UNDEFINED: ไม่ทราบสถานะประตู
DOOR STATE ERR: ประตอูยูใ่นสถานะผิดพลาด ดท่ีู บทท่ี 10, "การแกไ้ข-
ปัญหาและซอ่มแซม", ในหนา้ 62

การใชง้าน: ใชใ้นการสอบถามเทา่น้ัน

โปรดทราบวา่จะสง่ PENDING เป็นการตอบ DOOR? คาํถาม, เฉพาะถา้หากคณุทริกเกอร ์การทํางาน
เปิดหรือปิดประตโูดยการกดปุ่ มประต ูหากคณุทริกเกอร ์การทาํงาน ของประต ูดว้ยคาํสัง่ OPEN หรือ
CLOSE, ดว้ยการไม่ DOOR? ตอบคาํถาม PENDING

OPEN

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูํางานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

กอ่นท่ีคณุจะเปิดประตจูากระยะไกล ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีใครอยูใ่นโซนทาํงาน ดท่ีู รปู 6-7

OPEN เปิดประตแูชมเบอรแ์ละรายงานสถานะ

● หากประตเูปิดอยูแ่ลว้เม่ือคณุสง่คาํสัง่ โมดลู RC จะสง่ OPEN
● หากประตปิูดอยูห่รือยงัเปิดไม่สดุเม่ือคณุสง่คาํสัง่ โมดลู RC จะสง่ PENDING ไปกอ่นแลว้จึง

คาํสัง่การทาํงานของประตู
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– OPEN, เม่ือประตเูปิดจนสดุ

– ERR, หากประตไูม่เปิดจนสดุภายในเวลาท่ีคาดไว ้
เวลาท่ีคาดไวคื้อ 8 วินาที

หากตอ้งการสอบถามสถานะเม่ือใดก็ตาม ใหใ้ชค้าํสัง่ DOOR?
การใชง้าน: เหตกุารณ์

CLOSE

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าหรือลมอดัเทา่น้ัน

กอ่นท่ีคณุจะปิดประตจูากระยะไกล ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีใครอยูใ่นโซนทาํงาน ดท่ีู รปู 6-7

CLOSE ปิดประตแูชมเบอรแ์ละรายงานสถานะ

● หากประตปิูดอยูแ่ลว้เม่ือคณุสง่คาํสัง่ โมดลู RC จะสง่ CLOSED
● หากประตเูปิดอยูห่รือยงัไม่ปิดสนิทเม่ือคณุสง่คาํสัง่ โมดลู RC จะสง่ PENDING กอ่นแลว้จึง

– CLOSED, เม่ือประตปิูดสนิท

– ERR, หากประตไูม่ปิดสนิทภายในเวลาท่ีคาดไว ้
เวลาท่ีคาดไวคื้อ 8 วินาที

หากตอ้งการสอบถามสถานะเม่ือใดก็ตาม ใหใ้ชค้าํสัง่ DOOR?
การใชง้าน: เหตกุารณ์

8.4  คาํส ัง่การทํางานของรีเลย ์

ผูใ้ช ้ทัง้หมด เวน้แต ่ผูด้าํเนินงาน สามารถใชค้าํสัง่เหลา่นี้

แชมเบอรนี์มี้รีเลย ์SP6T หกตวัท่ีดา้นหลงั โดยระบเุลข (4) ใน รปู 4-2 คาํสัง่ตอ่ไปนีอ้นุญาตใหใ้ชง้านรีเลย ์

ROUTE:CLOSE<list>........................................................................................................................................53
RELAY?............................................................................................................................................................... 54
*RST....................................................................................................................................................................54

ROUTE:CLOSE<list>

เปลีย่นรีเลยท่ี์เลือกเป็นชอ่งสญัญาณท่ีเลือก (หรือพอรต์) และสง่กลบัคาํตอบพรอ้มดว้ยสถานะเปลีย่นแลว้

พารามิเตอร:์
<list> (@A1(0r0c))

เลือกรีเลยแ์ละชอ่งสญัญาณ รปูแบบคาํสัง่ตอ้งใชแ้บร็กเก็ตทัง้หมดและอกัขระ
"@A1" ซึง่กลา่วถึงโมดลูท่ีควบคมุรีเลยท์ัง้หกตวั

r
หมายเลขรีเลย,์ r = 1 ถึง 6 (อยา่ขา้ม "0" ใน 01 ถึง 06)

c
หมายเลขชอ่งหรือพอรต์ของรีเลย ์SP6T, c = 1 ถึง 6 (อยา่ขา้ม "0" ใน 01 ถึง
06)

คาํสัง่การทํางานของรีเลย ์
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คณุสามารถเปลีย่นรีเลยไ์ดถึ้ง 6 รีเลยใ์นคาํสัง่เดียวกนั โดยใชร้ปูแบบคาํสัง่ตอ่-
ไปนี:้ ROUTE:CLOSE(@A1(0r0c,...,0r0c))

ตวัอย่าง: ROUTE:CLOSE(@A1(0204))
เปลีย่นรีเลย ์2 เป็นชอ่ง 4 แลว้จงึเชือ่มตอ่พอรต์สว่นกลาง [C] ของรีเลยต์วัท่ี 2
เขา้กบัพอรต์ท่ีมีขอ้ความ [4]
ตวัควบคมุจะสง่คืนคาํตอบ: OK (RELAY2:CHANNEL4)

การใชง้าน: ใชใ้นการตัง้คา่เทา่น้ัน

RELAY?

สอบถามสถานะของรีเลยท์ ัง้ 6 ตวั (ตัง้คา่ดว้ยคาํสัง่ ROUTE:CLOSE<list>)

● รีเลยแ์ตล่ะตวัเชือ่มตอ่หรือไม่ไดเ้ชือ่มตอ่

● หากมีการเชือ่มตอ่รีเลย ์อาจมีชอ่งสญัญาณท่ีใชง้านได ้0 หรือ 1 ชอ่ง

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

การใชง้าน: ใชใ้นการสอบถามเทา่น้ัน

*RST

การใชง้าน: ใชใ้นการตัง้คา่เทา่น้ัน

รีเซต็ชอ่งสญัญาณของรีเลยท์ัง้หมดเป็นการกาํหนดคา่เริ่มตน้และสง่คืนคาํตอบ OK
การกาํหนดคา่เริ่มตน้คือ CONNECTED:NO ACTIVE CHANNEL
อยา่สบัสนกบั RESET

8.5  รายการคาํส ัง่

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

รายการคาํสัง่
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RESET.............................................................................................................................................................................................................49

ROUTE:CLOSE<list>................................................................................................................................................................................ 53

*RST............................................................................................................................................................................................................... 54

STAT?.............................................................................................................................................................................................................50

รายการคาํสัง่
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9  การตรวจสอบและการบํารงุรกัษา
ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

แชมเบอรไ์ม่มี การตัง้คา่เริ่มตน้ จากโรงงาน

● ชว่งเวลาท่ีแนะนํา........................................................................................................................................56
● การตรวจสอบความปลอดภยัเป็นประจาํ................................................................................................... 56
● การจดัเตรียมแชมเบอรเ์พ่ือการบํารงุรกัษา...............................................................................................57
● การปฏิบติังานบํารงุรกัษา...........................................................................................................................57

9.1  ชว่งเวลาที่แนะนํา

เพ่ือใหแ้น่ใจถึง การใชง้าน อยา่งปลอดภยั และเพ่ือคงไวซ้ึง่ความพรอ้มในการใชง้านและอายกุารใชง้านท่ี-
ยาวนานของแชมเบอร ์ใหด้าํเนินการตรวจสอบและบาํรงุรกัษาตามกาํหนด:

ตาราง 9-1: การตรวจสอบและบํารุงรกัษาตามกาํหนดเวลา

ชว่งเวลาการบํารุงรกัษา งานบํารุงรกัษา

ประจาํวนั "ตรวจสอบความปลอดภยัรายวนั" ในหนา้ 56

บทท่ี 9.4.1, "ตรวจสอบการทํางานประจาํวนั", ในหนา้ 57

ประจาํสปัดาห ์ บทท่ี 9.4.3, "การตรวจสอบตวัดดูซบั", ในหนา้ 59

รายเดือน/ทกุๆ 1500 รอบ บทท่ี 9.4.2, "ตรวจเชค็ประตแูบบหมุนดว้ยมือทกุเดือน", ในหนา้ 58

ทกุ 100 000 รอบ บทท่ี 9.4.5, "การทําความสะอาดปะเก็น", ในหนา้ 60

ในกรณีท่ีจาํเป็น บทท่ี 9.4.4, "การทําความสะอาดแชมเบอร"์, ในหนา้ 60

ทกุครัง้ท่ีคณุสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ บทท่ี 9.4.6, "การสอบเทียบระบบ", ในหนา้ 60

ปีละครัง้ "ตรวจสอบความปลอดภยัรายปี" ในหนา้ 56

ชว่งเวลาใน ตาราง 9-1 แนะนําใหใ้ชง้าน 160 ช ัว่โมงตอ่เดือน หากคณุใชง้านแชมเบอรนี์เ้ป็นเวลานานขึน้
ใหป้รบัชว่งเวลาบาํรงุรกัษาใหเ้หมาะสม

9.2  การตรวจสอบความปลอดภยัเป็นประจาํ

ตรวจสอบความปลอดภยัรายวนั

► กอ่น การใชง้าน, ใหท้ดสอบกลไกการปิดใชง้านฉุกเฉินอตัโนมติัของประตเูพ่ือการทํางานท่ีเหมาะสม ดท่ีู
บทท่ี 6.6, "การทดสอบระบบความปลอดภยั", ในหนา้ 31

ตรวจสอบความปลอดภยัรายปี

การตรวจสอบนีจ้าํกดัเฉพาะ Rohde & Schwarz พนักงานบริการ

การตรวจสอบความปลอดภยัเป็นประจาํ
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เน่ืองจากการสึกหรอตามปกติ ประสิทธภิาพของระบบใด ๆ จงึลดลงเม่ือเวลาผ่านไป การลดประสิทธภิาพนี-้
อาจสง่ผลเสียตอ่ความปลอดภยัของระบบ เพ่ือป้องกนัความเสีย่งใดๆ เราขอแนะนําใหต้รวจสอบความ-
ปลอดภยัและประสิทธภิาพของแชมเบอรเ์ป็นประจาํปีละครัง้

9.3  การจดัเตรียมแชมเบอรเ์พื่อการบํารุงรกัษา

กอ่นดาํเนินการบํารงุรกัษาตามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 9.4, "การปฏิบติังานบํารงุรกัษา", ในหนา้ 57,
ใหป้ฏิบติัตามข ัน้ตอนตอ่ไปนี้

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีใครใชแ้ชมเบอรนี์ใ้นระหวา่งการบํารงุรกัษา ทาํตามข ัน้ตอนท่ีกาํหนดไวใ้น-
บริษทัของคณุเพ่ือจดุประสงคน้ั์น

2. หากแชมเบอรข์องคณุทาํงานดว้ยระบบไฟฟ้า ใหเ้ปิดประต ูดท่ีู บทท่ี 7.3.4, "การเปิดประตแูบบ-
อตัโนมติั", ในหนา้ 40

3. ปิดใชง้านแชมเบอร ์ดท่ีู บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 35

4. หากแชมเบอรข์องคณุทาํงานดว้ยระบบลมอดั ใหป้ลดการเชือ่มตอ่จากแหลง่จา่ยลมอดั ดท่ีู "เพ่ือตดั-
การเชือ่มตอ่จากลมอดั" ในหนา้ 63

5. หากคณุจาํเป็นตอ้งยา้ยแชมเบอรไ์ปยงัตาํแหน่งอืน่เพ่ือทําการบํารงุรกัษา ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนําใน
"การยกและการขนยา้ยท่ีถกูตอ้ง" ในหนา้ 20

9.4  การปฏิบติังานบํารุงรกัษา

ชว่งเวลาท่ีแนะนําแสดงอยูใ่นรายการ ตาราง 9-1

9.4.1  ตรวจสอบการทํางานประจาํวนั

ในการตรวจสอบปะเกน็ของประตู

1. ตรวจสอบปะเก็นของประตวูา่สกปรก เสียหาย และสึกหรอหรือไม่ สาํหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการยืดอายกุาร-
ใชง้านของปะเก็น ดท่ีู บทท่ี 5.5, "การเก็บรกัษา", ในหนา้ 22

2. หากปะเก็นสกปรก ใหท้ําความสะอาดตามที่อธบิายไวใ้น บทท่ี 9.4.5, "การทําความสะอาดปะเก็น",
ในหนา้ 60

3. หากปะเก็นมีความเสียหายหรือการสึกหรอท่ีมองเห็นได ้โปรดติดตอ่ Rohde & Schwarz ฝ่ายบริการ-

ลกูคา้เพ่ือเปลีย่นใหม่ ดท่ีู บทท่ี 10.2, "การติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้", ในหนา้ 62

ในการตรวจสอบระบบลมอดั

การตรวจสอบนีจ้าํกดัเฉพาะ บคุลากรซอ่มบํารงุ

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตท่ีูทาํงานดว้ยระบบลมอดัเทา่น้ัน

1. ตรวจสอบขอ้ตอ่และทอ่แรงดนั:

การปฏิบติังานบํารงุรกัษา
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a) ตรวจสอบระบบจา่ยลมอดัดว้ยสายตา
b) ฟังการรัว่ไหลของอากาศ

2. หากขอ้ตอ่หรือทอ่แรงดนัชาํรดุ ใหเ้ปลีย่นชิน้สว่นเหลา่นี้

ในการตรวจสอบอปุกรณท์ดสอบ

การตรวจสอบนีจ้าํกดัเฉพาะ บคุลากรซอ่มบํารงุ

1. ตรวจสอบสายอากาศ สายเคเบิล และตวัเชือ่มตอ่ โดยการวดัการเชือ่มตอ่จากสายอากาศหน่ึงไปยงัอีก-
สายหน่ึง ตวัอยา่งเชน่ หากติดตัง้สายอากาศ หกสาย:

a) สง่สญัญาณ RF ท่ีกาํหนดไปยงัสายอากาศ # 1
b) วดัท่ีสายอากาศ # 2
c) สง่สญัญาณ RF เดียวกนัไปยงัสายอากาศ # 2
d) วดัท่ีสายอากาศ # 3
e) ดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนักบัสายอากาศ สายเคเบิล และตวัเชือ่มตอ่อืน่ ๆ

คณุสามารถทาํข ัน้ตอนนีไ้ดแ้บบอตัโนมติั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอปุกรณก์ารวดัและระบบทดสอบที่คณุมีอยู่
การตรวจสอบอีกวิธหีน่ึงคือการวดัพารามิเตอร ์S11 ท่ีพอรต์ RF ทัง้หมดของแชมเบอร ์

2. หากสายอากาศ สายเคเบิล หรือตวัเชือ่มตอ่อยา่งนอ้ยหน่ึงตวัทํางานไม่ถกูตอ้ง ขอให ้ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ
แกปั้ญหา

9.4.2  ตรวจเชค็ประตูแบบหมุนดว้ยมือทุกเดือน

คณุสามารถใชไ้ดก้บัแชมเบอรท์างเลือกในการควบคมุR&S CMQ-B22Cการเปิดและปิดประตแูบบแมน-
นวล

ตรวจสอบประตทูกุๆ 1500 รอบการปิดหรือทกุเดือน ซึง่จะเกิดขึน้กอ่น

การสึกหรอทางกล

กลไกสลกักดทบัตรงกลางของประตท่ีูสัง่งานดว้ยมืออาจเสื่อมสภาพเม่ือเวลาผ่านไป สง่ผลใหช้อ่งวา่งของ-
ประตเูพ่ิมขึน้ ซึง่ทาํใหป้ระสิทธภิาพการป้องกนัของแชมเบอรล์ดลง

ในการตรวจสอบกลไลของประตู

การตรวจสอบนีจ้าํกดัเฉพาะ บคุลากรซอ่มบํารงุ

1. ตรวจสอบวา่สลกัล็อคและบล็อคจบั (รปู 7-2) หลอ่ลืน่หรือไม่

2. หากพืน้ผิวท่ีตรงกนัของชิน้สว่นเหลา่นีไ้ม่ไดร้บัการหลอ่ลืน่ ใหด้าํเนินการดงันี:้

a) เชด็ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีเขา้ชดุกนัดว้ยแอลกอฮอลแ์ละผา้ท่ีไม่เป็นขยุ
b) หยดจาระบีลงบนพืน้ผิวท่ีเขา้ชดุกนัของบล็อกจบั

3. ปิดประตดูงัเชน่ใน บทท่ี 7.3.3, "การปิดประตท่ีูควบคมุแบบแมนนวล", ในหนา้ 39

4. ในแตล่ะมุมทัง้สีข่องประต ูใหว้ดัความกวา้งของชอ่งวา่งระหวา่งประตกูบัแผ่นดา้นหนา้ของหอ้งท่ีหนัไป-
ทางประตู
ตวัอยา่งเชน่ ใชฟี้ลเลอรเ์กจวดัความกวา้งของชอ่งวา่ง
รปู 9-1 แสดงตาํแหน่งการวดัสีต่าํแหน่ง

การปฏิบติังานบํารงุรกัษา
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5. หากแชมเบอรข์องคณุติดตัง้อปุกรณเ์สริมR&S CMQ-B221Hเพ่ือประสิทธภิาพการป้องกนัท่ีสงูขึน้

ดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้(มิฉะน้ันใหข้า้มข ัน้ตอนนี)้:

a) ถา้อยูใ่นมุมทัง้สองมุมท่ีตํา่กวา่ ชอ่งประตกูวา้งกวา่ 0.3 มม., ใหผู้ใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ ปรบัสลกัใหม่-

ตามท่ีอธบิายไวใ้น คูมื่อการกาํหนดคา่
b) ถา้อยูใ่นมุมทัง้สองมุมท่ีสูงกวา่ ชอ่งประตกูวา้งกวา่ 0.3 มม., ใหR้ohde & Schwarzพนักงาน-

บริการ ตรวจสอบและอาจเปลีย่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเซน็เซอรอ์ยูใ่นระยะใกล ้
c) ทาํซํา้ข ัน้ตอน 4ถึงข ัน้ตอน 5 จนชอ่งวา่งเล็กกวา่ 0.3  มม. ทัง้สีมุ่ม

6. ในแชมเบอรท่ี์ไม่มีการเพ่ิมประสิทธภิาพการป้องกนั ถา้อยูใ่นมุมทัง้สีมุ่มท่ี ตํา่กวา่ ชอ่งประตกูวา้งกวา่
0.6 มม., ใหด้าํเนินการดงัตอ่ไปนี:้

a) ใหผู้ใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ ปรบัสลกัใหม่ตามท่ีอธบิายไวใ้น คูมื่อการกาํหนดคา่
b) ทาํซํา้ข ัน้ตอน 4และข ัน้ตอน 6 จนชอ่งวา่งเล็กกวา่ 0.6  มม. ทัง้สีมุ่ม

เคล็ดลบั: โดยปกติ ใหป้รบัสลกัใหม่ทกุๆ 7500 รอบ

7. สอบถามจาํนวนรอบการปิดโดยคาํสัง่ระยะไกลSTAT?

8. สงัเกตจาํนวนรอบการปิดเป็นขอ้มูลอา้งอิงสาํหรบัการตรวจสอบครัง้ตอ่ไป

รูป 9-1: ตาํแหน่งท ัง้สี่ (ลูกศรสีแดง) สําหรบัวดัชอ่งวา่งประตู

9.4.3  การตรวจสอบตวัดูดซบั

การตรวจสอบนีจ้าํกดัเฉพาะ บคุลากรซอ่มบํารงุ

ในการตรวจสอบวสัดดูุดซบั

1. ตรวจสอบวสัดดุดูซบัภายในประตแูละรอบ ๆ ชอ่งเปิดประตแูชมเบอรว์า่เสียหายหรือสึกหรอหรือไม่

2. หากวสัดดุดูซบัมีความเสียหายหรือสึกหรอท่ีมองเห็นได ้โปรดติดตอ่ Rohde & Schwarz ฝ่ายบริการ-

ลกูคา้เพ่ือเปลีย่นใหม่ ดท่ีู บทท่ี 10.2, "การติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้", ในหนา้ 62 การเปลีย่นนี-้
อาจตอ้งมีการแลกเปลีย่นประตท่ีูสมบรูณ์

การปฏิบติังานบํารงุรกัษา
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9.4.4  การทําความสะอาดแชมเบอร ์

หากแชมเบอรส์กปรกทัง้ดา้นในหรือดา้นนอก ใหท้ําความสะอาด

ในการทําความสะอาดแชมเบอร ์

1. หากคณุตอ้งการทําความสะอาดเฉพาะภายนอก คณุสามารถปิดแชมเบอรทิ์ง้ไวไ้ด ้
มิฉะน้ันใหเ้ปิดแชมเบอรต์ามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.3.4, "การเปิดประตแูบบอตัโนมติั", ในหนา้ 40

2. ปิดการใชง้านแชมเบอรต์ามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.2, "การปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 36
การปิดใชง้านป้องกนัการเคลือ่นตวัของประตท่ีูอาจนําไปสูก่ารชนกนัระหวา่งกิจกรรมทําความสะอาด
สาํหรบัการทาํความสะอาดเฉพาะภายนอก ใหด้าํเนินการกบั ข ัน้ตอน 4

3. ทําความสะอาดภายในแชมเบอรด์ว้ยเครื่องดดูฝุ่น
เรียกใชเ้ครื่องดดูฝุ่นดว้ยการตัง้คา่พลงังานตํา่และเคลือ่นหวัฉีดอยา่งระมดัระวงั เพ่ือหลีกเลีย่งไม่ใหว้สัด-ุ
ดดูซบัในแชมเบอรเ์สียหาย

4. ขอ้สงัเกต! อยา่ใชนํ้า้ยาทําความสะอาด เชน่ สเปรยท์ําความสะอาดผิวสมัผสั. สารเหลวอาจทาํให-้
เกิดความผิดปกติและความเสียหายตอ่อินเทอรเ์ฟซทางไฟฟ้าและชิน้สว่นเครื่องจกัรกลได ้

ทําความสะอาดดา้นนอกของแชมเบอรด์ว้ยผา้แหง้
อยา่สมัผสัปะเก็น

5. หรือเปิดใชง้านแชมเบอรต์ามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 35

9.4.5  การทําความสะอาดปะเกน็

บริเวณหนา้สมัผสัของปะเก็นอาจสกปรกได ้เชน่ เหง่ือหรือไขมนัจากรอยนิว้มือ ทาํความสะอาดปะเก็นทกุ
100 000 รอบเพ่ือรกัษาท่ีป้องกนั RF

ทําความสะอาดปะเกน็ของประตู

1. เปิดแชมเบอรต์ามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.3.4, "การเปิดประตแูบบอตัโนมติั", ในหนา้ 40

2. ปิดการใชง้านแชมเบอรต์ามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.2, "การปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 36
การปิดใชง้านป้องกนัการเคลือ่นตวัของประตท่ีูอาจนําไปสูก่ารชนกนัระหวา่งกิจกรรมทําความสะอาด

3. ใชอ้ปุกรณแ์ละวสัดทุาํความสะอาดดงัตอ่ไปนี:้
● ผา้ทําความสะอาดเนือ้นุ่มไม่เป็นขยุ
● แอลกอฮอล ์
● แปรงขนนุ่ม

4. ใชแ้ปรงขนนุ่มอยา่งระมดัระวงัในสภาพแหง้ เพ่ือทาํความสะอาดปะเก็นไวล้ว่งหนา้

5. ใชผ้า้และแอลกอฮอลอ์ยา่งระมดัระวงั เพ่ือขจดัดินออกจากบริเวณผิวสมัผสัท่ีเคลือบนิเกิลของปะเก็น

6. หรือเปิดใชง้านแชมเบอรต์ามท่ีอธบิายไวใ้น บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 35

9.4.6  การสอบเทียบระบบ

กิจกรรมนีจ้าํกดัเฉพาะ ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหท้าํการสอบเทียบ

การปฏิบติังานบํารงุรกัษา
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เม่ือเครื่องมือของระบบทดสอบที่เชือ่มตอ่กบัแชมเบอรไ์ดร้บัการปรบัเทียบแลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีแชม-
เบอรร์วมอยูใ่นข ัน้ตอนการสอบเทียบนี ้โดยทัว่ไปจะทําการสอบเทียบปีละครัง้

การปฏิบติังานบํารงุรกัษา
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10  การแกไ้ขปัญหาและซอ่มแซม
ผูใ้ช ้ทัง้หมด ยกเวน้ ผูด้าํเนินงาน ท่ีสามารถทาํกิจกรรมท่ีอธบิายไวใ้นบทนี ้สามารถทํา กิจกรรม
ซอ่มแซมไดเ้ฉพาะ Rohde & Schwarz พนักงานบริการ

สาํหรบัการจดัสง่ ดท่ีู บทท่ี 5, "การขนสง่ การจดัการ และการจดัเก็บ", ในหนา้ 20

10.1  ประตูผิดพลาด

หากไฟ LED ของประตกูะพริบเป็นสีแดง แสดงวา่ประตมีูสถานะผิดพลาด ซึง่คณุสามารถตรวจสอบไดโ้ดย-
การสง่ ประตู? คาํถาม หากระบบควบคมุตอบวา่ "DOOR STATE ERR", ใหด้าํเนินการดงันี:้

1. หากมี การปิดใชง้านกรณีฉุกเฉินโดยอตัโนมติั (โดยทัว่ไปเกิดจากการมีสิง่กีดขวางทางประต)ู, ดท่ีู
บทท่ี 7.3.6, "ข ัน้ตอนเม่ือไฟ LED กะพริบ", ในหนา้ 41

2. มิฉะน้ันหากไม่มีการปิดใชง้านกรณีฉุกเฉินโดยอตัโนมติั ใหถ้อดปลัก๊ออกจากแหลง่จา่ยไฟ

3. เปิดใชง้านอีกครัง้ตาม บทท่ี 7.1, "การเปิดใชง้านแชมเบอร"์, ในหนา้ 35

4. หากประตยูงัมีขอ้ผิดพลาดอยู ่โปรดแจง้ Rohde & Schwarz ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้

10.2  การติดตอ่ฝ่ายสนบัสนุนลูกคา้

ฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค - ที่ไหนและเมื่อใดกต็ามที่คณุตอ้งการ

หากตอ้งการความชว่ยเหลืออยา่งรวดเร็วจากผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัผลิตภณัฑ ์Rohde & Schwarz ใดๆ
โปรดติดตอ่ศนูยส์นับสนุนลกูคา้ของเรา ทีมวิศวกรผูท้รงคณุวฒิุจะใหก้ารสนับสนุนและทาํงานรว่มกบัคณุ-
เพ่ือคน้หาคาํตอบสาํหรบัขอ้สงสยัของคณุในทกุแง่มุมของการทํางาน การเขยีนโปรแกรม หรือแอปพลิเคชนั-
ของผลิตภณัฑ ์Rohde & Schwarz

ขอ้มูลการติดตอ่

ติดตอ่ศนูยส์นับสนุนลกูคา้ของเราท่ี www.rohde-schwarz.com/support หรือทําตามรหสั QR นี:้

รูป 10-1: รหสั QR ไปยงัหน้าสนบัสนุน Rohde & Schwarz

การติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้

https://www.rohde-schwarz.com/support
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11  การปิดใชง้านและการทิง้
ผูใ้ช ้ทัง้หมด ยกเวน้ ผูด้าํเนินงาน ท่ีสามารถทาํกิจกรรมท่ีอธบิายไวใ้นบทนี้

ทําความคุน้เคยกบัความเสีย่งตอ่สิง่ตกคา้งและสถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย

ดท่ีู บทท่ี 2.2, "ความเสีย่งจากสิง่ตกคา้ง", ในหนา้ 10 และ บทท่ี 2.3, "สถานการณท่ี์อาจเป็นอนัตราย",
ในหนา้ 11

● การออกจากการทาํงาน............................................................................................................................. 63
● การถอนการติดตัง้......................................................................................................................................64
● การกาํจดั....................................................................................................................................................65

11.1  การออกจากการทํางาน

ในการยึดประตู

1. หาก DUT หรืออปุกรณอื์น่ ๆ ของคณุยงัอยู่ในแชมเบอรใ์หนํ้าออก

2. ปิดประตแูชมเบอรข์องคณุ

3. ยึดประตไูม่ใหเ้ปิดโดยไม่ตัง้ใจ

ในการติดป้ายแชมเบอรว์า่ไม่อยู่ในการทํางาน

► หากคณุนําแชมเบอรท่ี์ทํางานผิดพลาดออกจากการทาํงาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีใครใชแ้ชมเบอรนี์้

ทาํตามข ัน้ตอนที่กาํหนดไวใ้นบริษทัของคณุสาํหรบัอปุกรณท่ี์ทํางานผิดพลาด

เพื่อตดัการเชือ่มตอ่จากแหล่งจา่ยไฟและการควบคมุ

1. ถอดปลัก๊ DC (แรงดนัไฟฟ้าตํา่) ของชดุจา่ยไฟออกจากแชมเบอร ์

แชมเบอรปิ์ดใชง้านอยู่

2. ถอดชดุจา่ยไฟออกจากแหลง่จา่ยไฟหลกั

3. จดัเก็บชดุจา่ยไฟเพ่ือใชใ้นภายหลงั

4. ตดัการเชือ่มตอ่การควบคมุทัง้หมดออกจากแชมเบอร ์

5. ถอดสายดินออกจากข ัว้ตอ่สายดินของแชมเบอร ์(หนา้สมัผสัสายดิน) )

เพื่อตดัการเชือ่มตอ่จากลมอดั

ใชก้บัแชมเบอรท่ี์มีประตทูาํงานดว้ยระบบลมอดัเทา่น้ัน ดาํเนินการดงัตอ่ไปนี:้

ดาํเนินการดงัตอ่ไปนี:้

1. จบัอะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึงท่ีวงแหวนดา้นหนา้ (1 ใน รปู 11-1)

2. ดึงอะแดปเตอรอ์อกจากแชมเบอร ์เม่ือทําเชน่นี ้วงแหวน (2) จะคลายการเชือ่มตอ่กบัปลัก๊ขอ้ตอ่สวมเร็ว
KS3-1/8-A

ในขณะเดียวกนั จะล็อคอะแดปเตอรโ์ดยอตัโนมติัโดยวาลว์สปริงภายในซึง่ป้องกนัไม่ใหส้ญูเสียลมอดั

การออกจากการทํางาน
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รูป 11-1: การถอดแหล่งจา่ยลมอดั

ในการถอดท่อออกจากอะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึง

1. ปิดแหลง่จา่ยลมอดั
มิฉะน้ัน เม่ือคณุถอดอะแดปเตอรอ์อกจากทอ่ ระบบจา่ยลมอดัของคณุจะสญูเสียแรงดนั

2. ดนัวงแหวนสีนํา้เงินของอะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึงใหแ้น่นในทิศทางท่ีลกูศรสีนํา้เงินระบ:ุ

3. ในขณะท่ีดนัวงแหวนสีนํา้เงินเขา้ไป ใหค้อ่ยๆ ดึงทอ่ออกจากอะแดปเตอรใ์นทิศทางตรงกนัขา้มตามท่ี-
ลกูศรสีดาํระบุ

4. หากคณุตอ้งการเก็บอะแดปเตอรแ์บบดนั-ดึงไวก้บัแชมเบอร ์ใหว้างกลบัเขา้ท่ีตรงปลัก๊ขอ้ตอ่สวมเร็ว:

a) จบัอะแดปเตอรท่ี์สว่นดา้นหลงั.
b) ดนัอะแดปเตอรเ์ขา้กบัปลัก๊ตามท่ีแสดงใน รปู 6-5

11.2  การถอนการติดต ัง้

1. คาํเตือน! เสีย่งตอ่การเอียง. ดท่ีู "แชมเบอรมี์นํา้หนักมาก" ในหนา้ 10

ถอดขายึดทัง้หมดท่ียึดแชมเบอรท่ี์มุมเขา้กบัโตะ๊หรือสว่นรองรบัท่ีคลา้ยกนั

การถอนการติดตัง้
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2. คาํเตือน! แชมเบอรมี์นํา้หนักมาก. ดท่ีู บทท่ี 5.1, "การยกและการขนยา้ย", ในหนา้ 20

ยกแชมเบอรข์ึน้ดว้ยมือจบัโดยใชค้นอยา่งนอ้ย 4 คน แลว้วางไวบ้นพืน้หรือบนอปุกรณข์นสง่

3. หากคณุตอ้งการขนยา้ยแชมเบอรไ์ปยงัท่ีอืน่หรือเก็บไวใ้นท่ีจดัเก็บ ดท่ีู บทท่ี 5, "การขนสง่ การจดัการ
และการจดัเก็บ", ในหนา้ 20

11.3  การกาํจดั

Rohde & Schwarz มุ่งมัน่ท่ีจะใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งระมดัระวงัและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม และลด-
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของผลิตภณัฑข์องเรา ซึง่ชว่ยเราดว้ยการกาํจดัของเสียในลกัษณะท่ีทําใหเ้กิด-
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ

การทิง้อปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ผลิตภณัฑท่ี์มีฉลากดงัตอ่ไปนีไ้ม่สามารถทิง้ลงในขยะในครวัเรือนทัว่ไปไดห้ลงัจากหมดอายกุารใชง้านแลว้
แมแ้ตก่ารกาํจดัขยะผ่านจดุรวบรวมขยะอปุกรณไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสข์องเทศบาลก็ไม่ไดร้บัอนุญาต

รูป 11-2: การติดฉลากตามคาํส ัง่ของสหภาพยุโรป WEEE

Rohde & Schwarz ไดพ้ฒันาแนวคิดการกาํจดัเพ่ือการกาํจดัหรือรีไซเคิลวสัดเุหลือใชท่ี้เป็นมิตรตอ่สิง่-
แวดลอ้ม ในฐานะผูผ้ลิต Rohde & Schwarz ปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีในการนํากลบัและกาํจดัขยะไฟฟ้า-
และอิเล็กทรอนิกสอ์ยา่งสมบรูณ ์ติดตอ่ตวัแทนบริการในพืน้ท่ีของคณุเพ่ือกาํจดัผลิตภณัฑ ์

การกาํจดั
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อภิธานศพัท:์ รายชือ่ขอ้กาํหนดและคาํยอ่ท่ี-
ใชบ้อ่ย

สญัลกัษณ์
3GPP: โครงการหุน้สว่น รุน่ท่ี 3, ความรว่มมือของ สมาคมมาตรฐาน โทรคมนาคม

5G: เทคโนโลยีไรส้าร รุน่ท่ี 5 สาํหรบัเครือขา่ยเซลลลูารดิ์จิทลัตามมาตรฐาน 3GPP รุน่แรกคือ "New
Radio" (NR), ซึง่มกัใชเ้ป็นคาํพอ้งความหมายสาํหรบั 5G

ช
แชมเบอร:์ R&S CMQ200, และท่ีเรียกวา่ "ผลิตภณัฑ"์

ต
ตวัเชือ่มตอ่ PC: ตวัเชือ่มตอ่ท่ีแม่นยํา (เพ่ือไม่ใหส้บัสนกบั "คอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล")

ท
เทรนเนอร:์ ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญผูฝึ้กอบรมผูใ้ชร้ายอื่น มีประสบการณด์า้นการฝึกอบรมและการฝึกสอน
และดท่ีู หนา้ท่ี

บ
บุคลากรซอ่มบํารุง: บคุคลท่ีมีทกัษะทางเทคนิค มีประสบการณช์าํนาญงานในการติดตัง้และบาํรงุรกัษา-
อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละระบบลมอดั และดท่ีู หนา้ท่ี

ป
ปะเกน็: แม็คคานิคอลซลีซึง่ ในกรณีนี ้ใหก้ารป้องกนั RF

ผ
ผลิตภณัฑ:์ R&S CMQ200, เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ "แชมเบอร"์

ผูใ้ช:้ ใครก็ตามท่ีใชห้รือจดัการแชมเบอรใ์นชว่งอายกุารใชง้าน รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินการและบคุลากร เชน่
พนักงานซอ่มบํารงุ ผูฝึ้กสอน และผูป้ฏิบติังาน และดท่ีู หนา้ท่ี

ผูใ้ชที้่เชีย่วชาญ: วิศวกรท่ีมีประสบการณร์ะดบัมืออาชพีในการทดสอบการแผ่รงัสีของชิน้สว่นและ-
อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ความรูด้า้นภาษาองักฤษเป็นสิง่สาํคญั ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินการ-
กาํหนดคา่ตามท่ีอธบิายไวใ้นเอกสารสาํหรบัผูใ้ช ้และดท่ีู หนา้ท่ี

ผูด้าํเนินงาน: บคุคลท่ีผ่านการเรียนและการฝึกอบรมใหใ้ชง้านแชมเบอรต์ามข ัน้ตอนที่กาํหนดไวอ้ยา่งดี-
โดยสว่นใหญเ่ป็นไปตาม บทท่ี 7, "การทํางาน", ในหนา้ 35 และดท่ีู หนา้ท่ี

ผูไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ใหข้นส่ง: ผูข้นสง่ท่ีมีประสบการณใ์นการใชอ้ปุกรณข์นสง่ ผ่านการฝึกอบรมในการจดัการ-
กบัอปุกรณท่ี์มีความละเอียดออ่นและหนักดว้ยความระมดัระวงั โดยไม่คาํนึงถึงความปลอดภยัและสขุภาพ
และดท่ีู หนา้ท่ี
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ผูไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ใหท้ําการสอบเทียบ: ผูท่ี้มีทกัษะดา้นเทคนิคและมีประสบการณช์าํนาญงานในการสอบ-
เทียบระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบ RF และดท่ีู หนา้ท่ี

พ
พนกังานบริการ: พนักงานบริการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้หรือวา่จา้งโดย Rohde & Schwarz และดท่ีู หนา้ท่ี

ห
หน้าที่: คูมื่อกาํหนดหนา้ท่ีตอ่ไปนีส้าํหรบัการปฏิบติังานตา่งๆ กบัแชมเบอร:์
ผูใ้ช ้
ผูด้าํเนินงาน
ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญ
หวัหนา้งาน
เทรนเนอร ์
ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหข้นสง่
บคุลากรซอ่มบาํรงุ
พนักงานบริการ
ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหท้ําการสอบเทียบ

หวัหน้างาน: ผูใ้ชท่ี้เชีย่วชาญผูส้อนและดแูลผูใ้ชร้ายอืน่ มีประสบการณใ์นการเป็นผูนํ้าและความ-
เชีย่วชาญดา้นการควบคมุการผลิต และดท่ีู หนา้ท่ี

D
D-Sub: ตวัเชือ่มตอ่ D-subminiature ไฟฟ้า ลอ้มรอบดว้ยสว่นรองรบัโลหะรปูตวั D

DUT: อปุกรณอ์ยูร่ะหวา่งการทดสอบ

E
EMC: ความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า

M
mmW: การแผ่รงัสีแม่เหล็กไฟฟ้าของคลืน่มิลลิเมตรในชว่งความถีต่ ัง้แต ่30 GHz ถึง 300 GHz, เทียบ-
เทา่กบัชว่งความยาวคลืน่ตัง้แต ่1 มม. ถึง 10 มม. มีการใช ้mmW ในเทคโนโลยี 5G ท่ีซึง่ 3GPP กาํหนดให ้
"FR2" (ชว่งความถี ่2 ตามรีลีส 15) เป็นชว่งพิสยัระหวา่ง 23.45 GHz ถึง 40.8 GHz

R
RF: ความถีวิ่ทย,ุ การสัน่ของแม่เหล็กไฟฟ้าในชว่งระหวา่ง 3 kHz ถึง 300 GHz

RRH: เรดิโอเฮดระยะไกล ตวัรบัสง่สญัญาณสาํหรบัการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบั DUT
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