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รายละเอียดครุภัณฑ
ชุดฝกระบบควบคุมพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดทั่วไป
1. ชุดฝกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติที่นําเสนอจะตองครอบคลุมและสามารถเรียนรูเกี่ยวกับการ
ทํางานของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดและสามารถเห็นผลถึงการทํางานที่แตกตางกันระหวางชุดฝกใน
แตละชุดเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
2. ชุดฝกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสามารถทําการทดลองเรียนรูไดงาย สะดวก และปลอดภัย
รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตและเพื่อทําการวิจัยตอไปได
3. มีชุดโปรแกรมประกอบการเรียนรู ซึ่งสามารถสั่งงานและแสดงผลการทดลองไดบนหนาจอ
คอมพิวเตอร
4. เปนชุดฝกทดลองที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจําลองการ
ทํางานระบบอัตโนมัติและสามารถนําผลที่ไดไปประยุกตใชงานจริงในภาคอุตสาหกรรมตอไป
5. ผูเสนอราคาไดตองรับประกันการใชงานของชุดฝกเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
6. ชุดฝกทดลองที่นําเสนอตองผลิตขึ้นภายใตมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานสากลอื่น โดยแนบ
เอกสารประกอบมาพรอมกับการยื่นซอง
7. ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายภายในประเทศจากบริษัทผูผลิตโดยตรง
ทางด า นการศึ ก ษา พร อ มแนบเอกสารประกอบมาพร อ มการยื่ น ซองเพื่ อ การบริ ก ารหลั ง การขายที่ มี
ประสิทธิภาพ
8. มีเอกสารประกอบการเรียนรูที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาและรูปภาพที่ตรง
กับชุดฝกที่นําเสนอแนบมาพรอมเอกสารประกวดราคา
9. ชุดฝกทดลองที่นําเสนอทั้งหมดจะตองถูกผลิตอยูภายใตเครื่องหมายมาตรฐานการคา
เดีย วกัน ของบริษัทผูผลิต โดยผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับ รองจากบริษัทผูผลิตแนบมาพรอมกับ เอกสาร
ประกวดราคา
10. ผูเสนอราคาไดตองจัดฝกอบรมการใชงานชุดฝกใหกับคณาจารยเปนระยะเวลาไมนอยกวา
4 วัน รวมถึงตองใหความรวมมือในการที่จะเปนวิทยากรรวมกับมหาวิทยาลัยในการที่จัดสัมมนาและฝกอบรม
ใหกับหนวยงานภายนอกอยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมถึงตองมีการบริการหลังการขายอยางมีประสิทธิภาพ
11. ผูเสนอราคาตองแนบหัวขอการเรียนรูและหลักสูตรของชุดทดลองที่นําเสนอมาพรอมกับ
เอกสารการประกวดราคา
12. ผูชนะการประกวดราคาจะตองมีการเดินระบบไฟฟาภายในหองทดลองใหเพียงพอและ
เหมาะสมตอการติดตั้งชุดทดลอง
13. การสงมอบภายใน 180 วัน หลังจากลงนามรับทราบเปนผูชนะการประมูลราคา ณ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายละเอียดทางดานเทคนิคของชุดทดลอง
1. ชุดฝกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรแบบอนาลอกอินพุต/เอาตพุต จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
1.1. มีตัวควบคุม PLC 1 ชุด
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1.2. มีจํานวนอินพุตแบบดีซี จํานวนไมนอยกวา 24 จุด และ เอาตพุตแบบรีเลยจํานวนไมนอยกวา
16 จุด
1.3. มีสวิตชอินพุตไมนอยกวา 24 จุด และหลอดไฟ LED เอาตพุตไมนอยกวา 16 จุด สําหรับใชใน
การทดสอบ และ แสดงผลการทํางานของอินพุต/เอาตพุตของ PLC
1.4. มีจุดเชื่อมตอสัญญาณอนาลอกอินพุตสามารถรับอินพุตที่เปนแรงดันขนาด 0 ถึง 5 โวลต,1 ถึง
5 โวลต , 0 ถึ ง 10 โวลต , -10 ถึ ง 10 โวลต และกระแสขนาด 0 ถึ ง 20 มิ ล ลิ แ อมป ,
4 ถึง 20 มิลลิแอมปในตัว ไมนอยกวา 4 จุด
1.5. อนาลอกเอาต พุ ต สามารถส ง เอาต พุ ต ที่ เ ป น แรงดั น ขนาด 0 ถึ ง 5 โวลต , 1 ถึ ง 5 โวลต ,
0 ถึง10 โวลต, -10 ถึง 10 โวลต และกระแสขนาด 0 ถึง 20 มิลลิแอมป, 4 ถึง 20 มิลลิ
แอมป ในตัว ไมนอยกวา 2 จุด
1.6. สวนแปลงสัญญาณอนาลอกอินพุตและอนาลอกเอาตพุตมีความเร็วในการแปลงสัญญาณ 1
มิลลิเซคคันตอจุด หรือดีกวา
1.7. มีเทอรมินอลเชื่อมตออุปกรณภายนอกเปนแบบ Socket ขนาดไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร
สําหรับเชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับสวนอินพุตและสวนเอาตพุตของ PLC ได
1.8. มีหนวยความจําในการโปรแกรมไมนอยกวา 20,000 สเตป(Step)
1.9. มีหนวยความจําขอมูล(Data Memory) ไมนอยกวา 32,000 เวิรด(Word)
1.10. มีคําสั่งในการใชงานไมนอยกวา 450 คําสั่ง
1.11. มีความเร็วในการประมวลผลสําหรับคําสั่งพื้นฐานไมนอยกวา 0.1 ไมโครเซคคัน(us) ตอคําสั่ง
1.12. มีรีเลยภายในสามารถเก็บสภาวะไดขณะไฟฟาดับ(Holding Relays) ไมนอยกวา8,190 ตัว
1.13. มีตัวหนวงเวลา(Timer) ไมนอยกวา 4,095 ตัว
1.14. มีตัวนับ(Counter) ไมนอยกวา 4,095 ตัว
1.15. สามารถใชงานระบบสื่อสารแบบ Serial PLC Links เพื่อสงผานระหวาง PLC Master กับ
PLC Slave ผานพอรตสื่อสารแบบอนุกรม สามารถรับสงขอมูลระหวาง PLC Master กับ
PLC Slave ในรูปแบบเครือขายควบคุมการทํางานแบบดิจิตอลได โดยPLC Master สามารถ
รับสงขอมูลกับ PLC Slave ไดไมนอยกวา 7 ตัว
1.16. มีรีเลยสําหรับสงผานขอมูลระหวาง PLC Master กับ PLC Slave เมื่อใชระบบ สื่อสารแบบ
Serial PLC Links รวมกันแลวไมนอยกวา 90 เวิรด
1.17. มีฟงกชันนาฬิกา ไดแกวัน, เดือน, ป, ชั่วโมง, นาที, วินาที เพื่อประยุกตใชงานในการเขียน
โปรแกรมควบคุมการปด-เปดตามวันและเวลาที่กําหนด
1.18. รองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบภาษามาตรฐานไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ หรือดีกวา
1.19. มีระบบการเชื่อมตออุปกรณภายนอกผานระบบสื่อสารแบบ Modbus-RTU
1.20. PLC สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานพอรตสื่อสารแบบ USB
1.21. มีสายสําหรับการติดตอสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอร
1.22. ซอฟตแวร(Software) สามารถเขียนโปรแกรม PLC และจําลองการทํางานของโปรแกรม PLC
บนไมโครคอมพิวเตอรไดและทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส(Windows)
1.23. มีคูมือการใชงาน พรอมคูมือการเรียนการสอนที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแนบมาพรอม
กับเอกสารประกวดราคา
1.24. ชุดทดลองตองติดตั้งบนวัสดุที่แข็งแรง
1.25.
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2. ชุดฝกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรแบบดิจิตอลอินพุต/เอาตพุต จํานวน 10 ชุด
แตละชุดมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มีตัวควบคุม PLC 1 ชุด
2.2 มีจํานวนอินพุตแบบดีซี จํานวนไมนอยกวา 18 จุด และ เอาตพุตแบบรีเลยจํานวนไมนอยกวา
12 จุด
2.3 มีสวิตชอินพุตไมนอยกวา 18 จุด และหลอดไฟ LED เอาตพุตไมนอยกวา 12 จุด สําหรับใชใน
การทดสอบและ แสดงผลการทํางานของอินพุต/เอาตพุตของ PLC
2.4 มีเทอรมินอลเชื่อมตออุปกรณภายนอกเปนแบบ Socket ขนาดไมนอยกวา 4 มิลลิเมตรสําหรับ
เชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับสวนอินพุตและสวนเอาตพุตของ PLC ได
2.5 มีหนวยความจําในการโปรแกรมไมนอยกวา 10,000 สเตป(Step)
2.6 มีหนวยความจําขอมูล(Data Memory) ไมนอยกวา 32,000 เวิรด(Word)
2.7 มีคําสั่งในการใชงานไมนอยกวา 450 คําสั่ง
2.8 มีความเร็วในการประมวลผลสําหรับคําสั่งพื้นฐานไมนอยกวา 0.55 ไมโครเซคคัน(us) ตอคําสั่ง
2.9 มีรีเลยภายในสามารถเก็บสภาวะไดขณะไฟฟาดับ(Holding Relays) ไมนอยกวา8,190 ตัว
2.10 มีตัวหนวงเวลา(Timer)ไมนอยกวา 4,095 ตัว
2.11 มีตัวนับ(Counter)ไมนอยกวา 4,095 ตัว
2.12 สามารถใชงานระบบสื่อสารแบบ Serial PLC Links เพื่อสงผานระหวาง PLC Master กับ
PLC Slave ผานพอรตสื่อสารแบบอนุกรม สามารถรับสงขอมูลระหวาง PLC Master กับ
PLC Slave ในรูปแบบเครือขายควบคุมการทํางานแบบดิจิตอลได โดยPLC Masterสามารถ
รับสงขอมูลกับ PLC Slave ไดไมนอยกวา 7 ตัว
2.13 มีรีเลยสําหรับสงผานขอมูลระหวาง PLC Master กับ PLC Slave เมื่อใชระบบสื่อสารแบบ
Serial PLC Links รวมกันแลวไมนอยกวา 90 เวิรด
2.14 มีฟงกชันนาฬิกา ไดแกวัน, เดือน, ป, ชั่วโมง, นาที, วินาที เพื่อประยุกตใชงานในการเขียน
โปรแกรมควบคุมการปด-เปดตามวันและเวลาที่กําหนด
2.15 รองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบภาษามาตรฐานไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ หรือดีกวา
2.16 มีระบบการเชื่อมตออุปกรณภายนอกผานระบบสื่อสารแบบ Modbus-RTU
2.17 PLC สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานพอรตสื่อสารแบบ USB
2.18 มีสายสําหรับการติดตอสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอร
2.19 ซอฟตแวร(Software) ที่เขียนโปรแกรม PLC และจําลองการทํางานของโปรแกรม PLC บน
ไมโครคอมพิวเตอรไดและทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส(Windows)
2.20 มีคูมือการใชงาน พรอมคูมือการเรียนการสอนที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแนบมาพรอม
กับเอกสารประกวดราคา
2.21 ชุดทดลองตองติดตั้งบนวัสดุที่แข็งแรง
3. ซอฟตแวรสําหรับควบคุมการทํางาน,แสดงผล,บันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอร จํานวน 1 License
มีรายละเอียดดังนี้
3.1. เปนซอฟตแวรสําหรับควบคุมการทํางาน,แสดงผล,บันทึกขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
3.2. สามารถใชควบคุมการทํางานของ PLC ไดไมจํากัดเวลา
3.3. สามารถเขียนโปรแกรมบนหนาจอคอมพิวเตอรพรอมกัน โดยไมจํากัดจํานวนเครื่อง
3.4. สามารถใชงานไดกับคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ Window 2000, XP, NT
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3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

มีคูมือใชประกอบการเรียนการสอนเปนภาษาไทยแนบมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา
เปนยี่หอเดียวกับชุดฝกปฏิบัติการ PLC เพื่อความสะดวกในการใชงาน และการฝกอบรม
สามารถเชื่อมตอรวมกับ PLC ไดทางพอรตสื่อสารแบบอนุกรม หรือ แบบเครือขายคอมพิวเตอร
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทํางานรวมกับ PLC ไดไมนอยกวา 500 จุด

4. ชุดฝกปฏิบัติการจอภาพควบคุมแบบสัมผัส
จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
4.1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน UC1,CE,N,L,NEMA หรือมาตรฐานอื่นอันเปนที่ยอมรับ
4.2. มีหนาจอแสดงผลและสั่งงานเปนหนาจอสีแบบ STN ขนาด 5.7 นิ้ว
4.3. มีความละเอียดของจอไมนอยกวา 320x240 จุด
4.4. สามารถแสดงสีของวัตถุบนหนาจอได 256 สี
4.5. สามารถแสดงสีของรูปภาพที่นํามาใชรวมกับการเขียนโปรแกรมได 4,096 สี
4.6. มีหนวยความจําในการเก็บขอมูลโปรแกรมที่หนาจอ 60 เมกกะไบต
4.7. มีชองเสียบหนวยความจําแบบ ATA Compact Flash จํานวน 1 ชอง
4.8. มีความสามารถในการเชื่อมตอกับบารโคด
4.9. มีความสามารถในการเชื่อมตอเครื่องพิมพ หรือ พรินเตอร
4.10. มีอายุการใชงาน Backlight ไมต่ํากวา 75,000 ชั่วโมง
4.11. เปนยี่หอเดียวกับชุดฝกปฏิบัติการ PLC เพื่อความสะดวกในการใชงาน และการฝกอบรม
4.12. มีคูมือการใชงานและใบงานการทดลองเปนภาษาไทยแนบมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา
4.13. สามารถจํ า ลองการทํ า งาน ร ว มกั บ โปรแกรม PLCบนไมโครคอมพิ ว เตอร ไ ด แ ละทํ า งานบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows)
4.14. ชุดทดลองตองติดตั้งบนวัสดุที่แข็งแรง
4.15. มีสายสําหรับการติดตอสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอรและPLC
5. โปรแกรมควบคุมการทํางานสําหรับชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
จํานวน 1 ชุด
5.1 เปนซอตฟแวรสําหรับเขียนโปรแกรม ควบคุมการทํางาน และแสดงผล ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมายพรอมแนบหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต
5.2 สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 , XP และ Vista ได
5.3 มีซอตฟแวรที่สามารถใชงานรวมกับชุดฝกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมดวย PLC ไดแก ชุดฝก
ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร, ชุดปฏิบัติการหนาจอสัมผัส และซอตฟแวรที่สามารถใช
งานรวมกับอุปกรณอื่น
5.4 สามารถจําลองการทํางานของ PLC เพียงอยางเดียว หรือจําลองการทํางานรวมกับหนาจอสัมผัส
(Touch Screen) บนหนาจอคอมพิวเตอรได
5.5 โปรแกรมจําลองการทํางานที่สามารถออกแบบวงจรนิวแมติกสและนิวแมติกสชั้นสูง, ไฮดรอลิกส
และโมบายดไฮดรอลิกส, พีแอลซี, เซนเซอร และระบบ HMI ไดโดยอยูภายในชุดการสอน เดียวกัน
ที่สามารถพิมพและจัดเก็บเปนขอมูลสําหรับการเรียนรูและทดลองได พรอมมีคูมือและวีดีโอแสดง
เกี่ยวกับการเรียนการสอนการออกแบบการใชงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ที่มีลิขสิทธถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด
5.6 มีคูมือการเรียนรูเปนภาษาไทยพรอมแนบมาพรอมเอกสารประกวดราคา
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6. ชุดจําลองการทํางานทางอุตสาหกรรม
จํานวน 10 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
6.1. ชุดจําลองกระบวนการผสมของเหลวแบบ 3 ถัง ประกอบดวย
6.1.1. มี Micro Processor Unit (MPU) จําลองการเติมระดับน้ํา ทําใหการทดลองเหมือนการใช
งานจริง
6.1.2. มีระบบเสียงเตือนในกรณีที่ระดับของเหลวเกิน 100 %
6.1.3. มีสวนแสดงผล LCD ใชแสดงสถานะของของเหลว ตั้งแต 1-100 % ของถังทั้ง 3 ถัง
สถานะของวาลว มอเตอร
6.1.4. มีสวนแสดงผล LED ใชแสดงระดับ LOW-HIGH ของของเหลว มอเตอร และวาลวขณะที่
ทํางาน
6.1.5. อุปกรณเอาตพุตเชนวาลว มอเตอร ควบคุมไดจากสวิตชจําลอง หรือจาก PLC
6.1.6. อุปกรณอินพุตเชน Level Switch ไดจากสภาวะการจําลองของ MPU
6.2. ชุดจําลองการทํางานมอเตอรตรวจจับการหมุน ประกอบดวย
6.2.1. มอเตอรที่ใชจําลองการทํางานแบบลําดับจํานวน 2 ชุด
6.2.2. วงจรควบคุมการกลับทิศทางหมุนของมอเตอรภายในตัว
6.2.3. ชุดตรวจจับ Proximity Switch และ Photo Switch อยางละ 1 ชุด แรงดัน 24 VDC
เอาตพุตชนิดทรานซิสเตอร
6.3. ชุดจํา ลองแสดงผลแบบ Dot-Matrix ขนาด 5*7 เพื่อใชแสดงเปนตัว อักษรตามรหัส ASCII
ประกอบดวย
6.3.1. สัญญาณขอมูล และสัญญาณควบคุมการแสดงผลมีการทํางานเปนแบบ Active Low
6.3.2. รับแหลงจายไฟ 24 VDC
6.4. ชุดจําลองทั้ง 3 แบบประกอบรวมกันเปนชุดจําลองกระบวนการทางอุตสาหกรรม 1 ชุดเพื่อความ
สะดวกในการใชงาน
6.5. สามารถใชงานรวมกับชุดฝกปฏิบัตการ PLC ได
6.6. ทั้งหมดบรรจุในกระเปาอลูมิเนียม เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย
7. ชุดจําลองกระบวนการทํางานทางอุตสาหกรรม
จํานวน 10 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
7.1. ชุดจําลองการควบคุมระบบไฟจราจร ประกอบดวย
7.1.1. มี Micro Processor Unit (MPU) เปนระบบจัดการการแสดงตามสภาวะที่เครื่อง PLC
ทําการควบคุม
7.1.2. มีเงื่อนไขใหเลือกในฟงกชันการควบคุม และ สาธิตการทํางาน
7.1.3. ในเงื่อนไขการสาธิตการทํางานมีตัวอยางแสดงลําดับขั้นการทํางานไมนอยกวา 4 แบบ
7.1.4. สวนแสดงผล LED ใชแสดงสัญญาณ การเดินรถในจังหวะตางๆที่เครื่องควบคุมกําหนดให
7.2. ชุดจําลองการทํางานตัวเริ่มเดินมอเตอรแบบสตาร-เดลตา และกลับทางหมุน
7.2.1. มี Micro Processor Unit (MPU) เปนระบบจัดการแสดงผลตามสภาวะที่เครื่อง PLC ทํา
การควบคุมทั้งในรูปของสัญญาณเสียง หรือสัญญาณในรูปแบบอื่น
7.2.2. มีระบบเสียงเตือนภัย(Alarm) ในกรณีที่ผูใชงานตอวงจรผิดพลาด
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7.3. ชุดจําลองการควบคุมกระบวนการผสมของเหลวและควบคุมอุณหภูมิ
7.3.1. มี Micro Processor Unit (MPU) เปนระบบจัดการการแสดงผล ตามสภาวะที่เครื่อง PLC
ทําการควบคุม
7.3.2. แสดงผล LCD ของระดับของของเหลวสามารถแสดงผลในรูปแบบ 0 ถึง 100% และแสดง
สถานการทํางานแบบ ON-OFF
7.4. ชุดจําลองทั้ง 3 แบบประกอบรวมกันเปนชุดจําลองกระบวนการทางอุตสาหกรรม 1 ชุดเพื่อความ
สะดวกในการใชงาน
7.5. สามารถใชงานรวมกับชุดฝกปฏิบัตการ PLC ได
7.6. ทั้งหมดบรรจุในกระเปาอลูมิเนียม เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย
8. สถานีจําลองระบบควบคุมการทํางานระบบเคลื่อนที่เสมือนจริง
จํานวน1 สถานี
มีรายละเอียดดังนี้
8.1. โครงสรางของลิฟต และ ฐานจัดเก็บชุดควบคุมเปนแบบอลูมิเนียมโปรไฟล
8.2. ตัวลิฟตมีขนาดไมนอยกวา 3 ชั้น พรอมสวนแสดงผล 7-segment แสดงตําแหนงในแตละชั้น พรอม
หองโดยสารที่มีระบบประตูเปด-ปด
8.3. มีอุปกรณตรวจจับระหวางชั้นเปนแบบสวิตซแมเหล็ก และอุปกรณตรวจจับหองโดยสารเปน
ลิมิตสวิตซ
8.4. หองโดยสารมีชุดขับเปน DC. Motor และมีประตูเปด-ปดที่สามารถควบคุมได พรอมหลอดไฟที่
แสดงสถานการณทํางาน
8.5. มอเตอรชุดขับเคลื่อนสามารถปรับความเร็วไดหลายรูปแบบ
8.6. สามารถใชกับแหลงจายไฟ 220 VAC. 50 Hz พรอมอุปกรณปองกันการลัดวงจร
8.7. มีเครื่องควบคุม PLC เปนเครื่องควบคุมหลัก และจํานวนอินพุต/เอาตพุต เพียงพอกับการควบคุม
8.8. สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเขียนโปรแกรม และแสดงการทํางาน
8.9. มีคูมือและแบบวงจรประกอบการทดลอง และใบงานการทดลองฉบับภาษาไทย
9. สถานีจําลองระบบควบคุมการจอดรถอัตโนมัติ
จํานวน 1 สถานี
มีรายละเอียดดังนี้
9.1 โครงสรางเปนโลหะเหล็ก หรือวัสดุที่คงทนแข็งแรงหรือดีกวา โดยติดตั้งอยูบนฐานแพลทฟอรม
9.2 ชุดขับเคลื่อนหลักเปนมอเตอร DC 24 โวลต ที่ประกอบดวยหองเกียรทดรอบความเร็ว
9.3 ชุดกระเชาโดยสารติดตั้งรอบสะพานฟนเฟองหรือโซไมนอยกวา 7 ชุด
9.4 มีอุปกรณตรวจจับการนับตําแหนง และ ตําแหนงเริ่มตน(Home) ของกระเชาอยางละ 1 ชุด
9.5 เปนชุดทดลองที่มีการทํางานจริงเพื่อควบคุมการจัดเก็บรถยนตจํานวนหลายคันในพื้นที่ที่จํากัด
9.6 ชุดขับเคลื่อนเปนมอเตอรหมุนวนรอบที่มีหองโดยสารติดตั้งรอบสะพานฟนเฟองเทากับจํานวนรถที่
ตองการจอด ผูควบคุมสามารถกดสวิตซเรียกหองโดยสาร หรือรถที่ตองการนําออกจากที่จอดรถได
อยางสะดวก
9.7 มอเตอรชุดขับเคลื่อนมีระบบปองกันอันตรายจากการทดลองทั้งทางกลและทางไฟฟา
9.8 มีแผงควบคุมการทํางานสําหรับตอรวมกับ PLC ซึ่งผูควบคุมสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานตามที่ตองการ
9.9 สามารถใชงานรวมกับชุดฝกปฏิบัตการ PLC ได
9.10 สามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเขียนโปรแกรม และแสดงการทํางาน
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9.11 มีคูมือและแบบวงจรประกอบการทดลอง และแบบใบงานที่เปนภาษาไทย
10. อุปกรณประกอบรวมชุดฝก
จํานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
10.1. คอมพิวเตอร
จํานวน 10 เครื่อง
- หนวยประมวลผล (CPU) ความเร็วไมต่ํากวา 2.6 GHz
- หนวยความจํา (DDR – 2 RAM) ไมนอยกวา 1024 MB
- หนวยบันทึกขอมูล (Hard Disk) ไมนอยกวา 320 GB
- จอภาพสี LCD (Color Monitor LCD) ไมนอยกวา 17 นิ้ว หรือดีกวา
- DVD – RW หรือดีกวา
- มีอุปกรณ Wheel Mouse Optical, USB Keyboard
- มีการรับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป
10.2. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 10 ตัว
- ขนาดอยางนอย (กวาง x ยาว x สูง) 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
- มีลิ้นชักวางแปนพิมพ สามารถดึงเขาออกได
10.3. เกาอี้แบบมีพนักพิงบุนวม
จํานวน 10 ตัว
- เบาะและพนักพิงบุนวม
- มีทพี่ ักแขน
- มีลอเลื่อน
10.4. เครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร
จํานวน 1 ชุด
- เปนเครื่องที่ถูกออกแบบเพื่อใชงานรวมกับเครื่องประมวลคอมพิวเตอร โดยมีฟงกชั่น
การจดจํ าภาพได พรอมทั้ งมี ระบบโปรแกรมรองรับการทํางานในการสรางสื่อการเรียนการสอนดว ยการ
รวบรวมและเชื่ อมโยงข อมู ล ตา งๆ ที่ เปน ไฟลเอกสาร ไฟลรูป ภาพ ไฟลเสียง ไฟลแฟลช การเชื่อมตอกับ
อินเตอรเน็ต (Internet URL) และการบันทึกเสียงใหเขากับรูปภาพได
- มีฟงกชั่นในการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงไมโครโฟนในตัวสําหรับทํา
การบันทึกเสียงได
- มีอุปกรณการสรางสัญญาณภาพแบบ Image Recognizing Digital Visualizer
Sensor ที่มีขนาดไมต่ํากวา ¼ นิ้ว ชนิด Auto Focus
- มีคาความละเอียดในการแสดงผลสูงสุดไมต่ํากวา 2,045 x 1,536 พิกเซล
- มีคาจํานวนรวมของพิกเซล ไมนอยกวา 3.2 เมกกะพิกเซล
- มีระบบปรับความชัดอัตโนมัติ (Auto Focus/Push Auto)
- พืน้ ที่รับภาพสูงสุดมีขนาดไมเล็กกวา A4
- มีระบบสองสวางเปนแบบ High Illuminage LED หรือดีกวา
- สามารถทําการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดโดยผานทางพอรต USB
- มีคูมือการเรียนและใชงาน
- มีกระเปาสําหรับเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ

