RMP40 หัวโพรบส่งสัญญาณแบบคลื่นวิทยุ

ยืดหยุ่น
โซลูชนั การตรวจวัดด้วยหัวโพรบ

ความสามารถในการสื่อสาร
ทีด่ กี ว่า

ประสิทธิภาพที่โดดเด่น

ประสิทธิภาพสูงขึน้ ชิน้ งานทีเ่ สียน้อยลง
และผลก�ำไรมากขึน้

RMP40 – การควบคุมกระบวนการท�ำงานด้านนวัตกรรม
จัดการกับความผันแปรในกระบวนการที่ต้นทาง และเก็บเกี่ยวผลตอบแทน
ยิง่ มนุษย์มสี ว่ นร่วมในกระบวนการผลิตมากขึน้ เท่าไร ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความผิดพลาดก็จะยิง่ มากขึน้ การตรวจวัดแบบ
อัตโนมัตใิ นกระบวนการผลิตโดยใช้หวั โพรบ Renishaw สามารถช่วย ลดความเสีย่ งนี้ ได้ ระบบหัวโพรบแบบคลืน่ วิทยุ
ของ Renishaw RMP40 สามารถช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจวัดต่อไปนี้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
กระบวนการผลิตของคุณให้ดขี น้ึ ซึง่ ส่งผลต่อ ผลก�ำไรทีม่ ากขึ้น

การ
ตรวจสอบ
หลังกระบวนการ

การควบคุมในกระบวนการ
การตัง� ค่ากระบวนการ
ฐานรากกระบวนการ

การตัง้ ค่ากระบวนการ
การตรวจวัดต�ำแหน่งและตัง้ ศูนย์ของชิน้ งานบนเครือ่ งจักรแบบอัตโนมัติ
•

ขจัดความจ�ำเป็ นทีต่ อ้ งใช้อุปกรณ์ยดึ จับทีม่ รี าคาแพงและความผิดพลาด
จากการตัง้ ค่าด้วยมือ

•

ปรับใช้กระบวนการผลิตใหม่ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการใหม่
ของลูกค้าได้

•

เซ็ตงานได้เร็วขึน้ ช่วยเพิม่ คุณภาพและลดชิน้ งานทีเ่ สีย

Y

X
การควบคุมในกระบวนการ
การตรวจวัดอัตโนมัตสิ ำ� หรับชิน้ งานหยาบและชิน้ งานส�ำเร็จบนเครือ่ งจักรแบบหลายแกน
•

เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ

•

ชดเชยค่าจากสภาพแวดล้อมและสภาพเครือ่ งจักร

•

ลดเวลาทีเ่ ครือ่ งไม่ทำ� งานและชิน้ งานทีเ่ สีย

•

เพิม่ ผลิตผลและก�ำไร

ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับประโยชน์ของการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกระดับ ภายใน Productive Process Pyramid™
โปรดดูท่ี H-3000-3038 โซลูชนั ระบบการตรวจวัดส�ำหรับการควบคุมกระบวนการผลิ ต หรือเข้าไปที่ www.renishaw.com/processcontrol

RMP40 – เทคโนโลยีขนาดกะทัดรัด ทนทานและได้รบั การรับรอง
ภาพขยายการเคลื่อนที่ทางจลนศาสตร์

หัวโพรบแบบแตะสัมผัส ตัวแรกของโลก อาศัยหลักการท�ำงานแบบความ
ต้านทานทางจลนศาสตร์ ในปั จจุบนั หลักการพืน้ ฐานของการออกแบบทีไ่ ด้รบั
การพิสจู น์แล้วนี้ยงั มีบทบาทส�ำคัญในขัน้ ตอนการเซ็ตชิน้ งาน การตรวจวัด
และการควบคุมกระบวนการ สิง่ นี้ชว่ ยวางรากฐานทีม่ นคงแก่
ั่
Renishaw
ในฐานะผูน้ �ำของโลกในด้านการออกแบบ การผลิต และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับตรวจวัดขนาด
ได้รบั ความไว้วางใจและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ถูกเลือกใช้งาน
โดยบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรชัน้ น�ำของโลกหลายบริษทั และผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่
Renishaw

ความต้านทานเพิม่ ขึน้
เมือ่ พืน้ ทีน่ ้อยลง

การแบ่งส่วนผ่านการเคลื่อนที่
ทางจลนศาสตร์
กระแสไฟไหลผ่าน
ตามการเคลือ่ นที่
ทางจลนศาสตร์

พืน้ ทีส่ มั ผัสลดลง
เมือ่ แรงจากแท่ง
สไตลัสเพิม่ ขึน้

การกระตุน้ การท�ำงานด้วยไฟฟ้ าซ�้ำๆ และการเคลือ่ นวางเข้าทีซ่ ้ำ� ๆ ของชิน้ ส่วน
กลไก เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อกระบวนการนี้และเป็ นพืน้ ฐานของระบบ
การวัดและชังน�
่ ้ ำหนักทีม่ คี วามเทีย่ งตรง

ประโยชน์ใช้งานทีห่ ลากหลาย
เหมาะส�ำหรับแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ทกุ ขนาด RMP40 เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ
เครือ่ งทีม่ สี ปิ นเดิลส�ำหรับ HSK หรือแดปเตอร์ทรงเรียวขนาดเล็ก ความสามารถ
ด้านวิทยุทผ่ี สมผสานกันภายในการออกแบบทีม่ ขี นาดกะทัดรัดเป็ นพิเศษใน
ขณะนี้ชว่ ยให้ผใู้ ช้:

หัวแตะสัมผัสตัวแรกของโลก

หลักการท�ำงาน
ก้านเหล็กสามชิน้ วางห่างกันในระยะทาง
เท่ากันบนลูกบอลทังสเตนคาร์ไบด์หกตัว
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นจุดสัมผัสหกจุด

•

ได้รบั ข้อดีจากการใช้งานหัวโพรบในเครือ่ งจักรแบบหลายแกน ซึง่ ไม่
สามารถคาดการณ์เส้นทางทีไ่ ม่มสี งิ่ กีดขวางสัญญาณระหว่างหัวโพรบ
และสิง่ กีดขวางได้

•

เข้าถึงพืน้ ทีช่ น้ิ งานทีเ่ มือ่ ก่อนเข้าถึงได้ยาก เช่น ร่องขนาดเล็กและรูปทรง
ทีแ่ ปลก

•

ติดตัง้ เข้ากับเครือ่ งจักรทีม่ อี ยูแ่ ล้วได้งา่ ยดาย

สปริง

ข้อดี

แท่งสไตลัส

วงจร
ไฟฟ้ า

เมือ่ สปริงรับโหลด พืน้ ทีส่ มั ผัสจะเกิดขึน้ ระหว่างลูกบอลและก้านเหล็ก ซึง่ มี
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน เมือ่ สัมผัสกับชิน้ งาน (แตะ) แรงทีถ่ กู ถ่ายโอนผ่านแท่ง
สไตลัสจะไปขยับลูกบอลและก้านเหล็กให้แยกห่างกัน ซึง่ จะไปลดขนาดของ
พืน้ ทีส่ มั ผัสและเพิม่ ความต้านทานทางไฟฟ้ า
เมือ่ ถึงขีดจ�ำกัดทีก่ ำ� หนดไว้ หัวโพรบจะถูกกระตุน้ การท�ำงาน

•

เทคโนโลยีทไ่ี ด้รบั การพิสจู น์แล้วของ Renishaw

•

คงทนในสภาพแวดล้อมทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ

•

การตรวจวัดทีเ่ ทีย่ งตรง

•

อายุการใช้งานยาวนาน

•

ติดตัง้ ได้อย่างรวดเร็ว

•

ใช้งานง่าย

คุณประโยชน์ หลัก
•

ลดเวลาเซ็ตอัพและสอบเทียบ

•

เพิม่ เวลาแมชชีนนิ่ง

•

ปรับปรุงระบบควบคุมกระบวนการและคุณภาพ

•

ลดการแก้ไขงาน ความบกพร่อง และชิน้ งานทีเ่ สีย

•

เพิม่ การท�ำงานอัตโนมัตแิ ละลดการแทรกแซงของผูป้ ฏิบตั งิ าน

•

เพิม่ รายได้และผลก�ำไร

•

เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ

RMP40 และอินเตอร์เฟสเครื่องส่งคลื่นวิทยุ (RMI หรือ RMI-Q)

ที่ได้รบั การปรับแต่งเพื่อการใช้งานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
ประโยชน์ของ FHSS
นอกจากระบบออปติคอลมีประสิทธิภาพสูง Renishaw เสนอโซลูชนั ่
คลืน่ วิทยุทน่ี ่าเชือ่ ถือส�ำหรับเครือ่ งทีม่ ขี นาดใหญ่และ/หรือ การติดตัง้ ที่
แอปพลิเคชันเส้นทางทีป่ ราศจากสิง่ กีดขวางเป็ นไปไม่ได้
เป็ นเทคโนโลยีท่ี
แข็งแกร่งและมีการพิสจู น์แล้วว่าช่วยให้อุปกรณ์ในการข้ามไปในแต่ละช่องได้

Frequency hopping spread spectrum (FHSS)

ซึง่ แตกต่างจากโปรโตคอลอืน่ ๆ ซึง่ อาจต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ผลิตภัณฑ์ Renishaw จะยังคงท�ำงานเป็ นอุปกรณ์อ่นื ๆ เช่น Wi-Fi,
Bluetooth และไมโครเวฟทีเ่ ข้ามาอยูส่ ภาพแวดล้อมเดียวกัน
การด�ำเนินงานภายในคลืน่ ความถี่ 2.4 GHz ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ RMI-Q
สอดคล้องกับกฎระเบียบคลืน่ วิทยุในตลาดทีส่ ำ� คัญทัง้ หมด เป็ นทางเลือกทีด่ ี
ของผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรชัน้ น�ำมากมายและผูใ้ ช้ทม่ี ปี ระสบการณ์

ใช้งานง่ายและเชือ่ ถือได้

ด้วยการออกแบบเพือ่ ประสิทธิภาพทีเ่ หนือกว่า

คือวิธกี ารง่ายๆ ทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้สามารถปรับตัง้ ค่าโหมด
การท�ำงานของหัวโพรบให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว
ซึง่ เป็ นเอกสิทธิ ์เฉพาะของ Renishaw เท่านัน้

ด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพของการส่งผ่านและพลังงาน RMI-Q ร่วมมือ
กับหัวโพรบการส่งคลืน่ วิทยุของ Renishaw ให้ความสมบูรณ์ของการ
ด�ำเนินงานสูง แบตเตอรีท่ ย่ี าวนานและความสามารถทีเ่ หนือกว่าทีจ่ ำ� เป็ น
ในสภาพแวดล้อมทีโ่ รงกลึงต้องการ

Trigger Logic™

การทีส่ ร้างจากวัสดุทม่ี คี ณ
ุ ภาพสูงสุดท�ำให้หวั โพรบของ Renishaw
มีความทนทานและเชือ่ ถือได้ในสภาพแวดล้อมทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เช่น แรงกระตุก
แรงสันสะเทื
่
อน อุณหภูมสิ งู หรือต�่ำมาก และแม้แต่การจมอยูใ่ นของเหลวเป็ น
เวลานาน
นอกจากนี้ยงั มีจำ� หน่ายในรุน่ RMP40M ซึง่ เป็ นระบบโมดูล ประกอบไปด้วย
อะแดปเตอร์ ส่วนต่อขยาย และ หัวโพรบแตะสัมผัส LP2 ของ Renishaw
เพือ่ แก้ปัญหาส�ำหรับงานทีย่ ากและมีพน้ื ทีจ่ ำ� กัดในการเข้าถึง

•

หัวโพรบคลืน่ วิทยุทห่ี ลากหลายเชือ่ ถือได้อยูร่ ว่ มกันได้ในโรงกลึง
ขนาดใดก็ได้

•

ผสมผสานจนถึงหัวโพรบสีร่ นุ่ ทีส่ อง* และ/หรือเครือ่ งเซ็ตทูลทีม่ ี RMI-Q
แบบเดีย่ ว

•

สัญญาณรบกวนน้อยมากจากแหล่งคลืน่ วิทยุอน่ื ๆ ท�ำให้มนใจถึ
ั่ ง
ประสิทธิภาพการท�ำงานทีส่ อดคล้องกันและมีความน่าเชือ่ ถือ

•

ไม่ตอ้ งการสภาพแวดล้อมคลืน่ วิทยุ/ไร้สายทีม่ กี ารจัดการอย่างระมัดระวัง

•

หัวโพรบ Renishaw ท�ำงานร่วมกับแบตเตอรี่ “ทีม่ จี ำ� หน่ายทัวไป
่ ”
ทีม่ กี ารใช้งานอย่างแพร่หลาย

*

หัวโพรบแบบคลืน่ วิทยุรนุ่ ทีส่ องเพียงระบุได้อย่างง่ายดายโดยสัญลักษณ์ ‘Q’ บนตัวโพรบ

ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูท่ี
เอกสารข้อมูล H-5480-8200

RMP40

สิ่งดีๆ จากการใช้งานหัวโพรบ...
เครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั การปรับแต่งมาให้ตดั ชิน้ งานโลหะได้มากขึน้ เทีย่ งตรงได้
มากขึน้ และแม่นย�ำมากขึน้ จะช่วยเพิม่ ผลิ ตผล ก�ำไร และความสามารถ
ในการแข่งขันของคุณได้สงู สุดอย่างรวดเร็ว

... วิถท
ี างของ Renishaw
คือผูน้ �ำในโซลูชนั ระบบการวัดทีไ่ ด้รบั การยอมรับของโลก ซึง่ เป็ น
ผูค้ ดิ ค้นหัวโพรบแบบแตะสัมผัสในทศวรรษ 1970

Renishaw

เป็ นเวลากว่าหลายทศวรรษทีเ่ ราทุม่ เทให้แก่ลกู ค้าและการลงทุนด้านการพัฒนา
ร่วมกับประสบการณ์ในการผลิตของเราเอง จึงท�ำให้เราสามารถมอบ ผลิ ตภัณฑ์
ทีเ่ ป็ นนวัตกรรมใหม่ และ มีคณ
ุ สมบัติยอดเยีย่ ม ไม่เป็ นรองใครในความ
เป็ นเลิศด้านเทคนิคและประสิทธิภาพการท�ำงาน

การเซ็ตชิน้ งานแบบอัตโนมัตดิ ว้ ยหัวโพรบ Renishaw RMP40 สามารถ
ท�ำได้เร็วกว่าวิธกี ารเซ็ตงานด้วยมือถึง 10 เท่า ซึง่ หมายถึง การลดต้นทุนลง
อย่างเห็นได้ชดั และทันที
การตัง้ ค่าชิ้ นงาน
ด้วยตนเอง
ทนุ
ต้น

แบบอัตโนมัติ
เวลา

ลดงานทีเ่ สียและการแก้ไขงานทีท่ ำ� ให้ผลิตผลและก�ำไรต�่ำลง หัวโพรบ

Renishaw RMP40 ช่วยรับประกันว่า การผลิตชิน
้ งานจะ “ถูกต้องตัง้ แต่
ครัง้ แรก” ซึง่ หมายถึง ความสูญเสียทีล่ ดลงและก�ำไรทีเ่ พิ ม่ ขึ้น

คุณลักษณะเด่นของ RMP40

ความเห็นของลูกค้า

•

ออกแบบมาให้มขี นาดเล็กกะทัดรัดด้วยระบบส่งสัญญาณแบบคลืน่ วิทยุ
เหมาะกับเครือ่ งแมชชีนนิ่งเซนเตอร์และเครือ่ งกลึงทุกขนาด

“ช่วยท�ำให้เรามีความสอดคล้องและขจัดโอกาสของความผิดพลาดของมนุ ษย์
ออกไป การลดของเสียไม่ได้เป็ นปั ญหาทีเ่ ราต้องพิจารณา”

•

การออกแบบตามการเคลือ่ นทีท่ างจลนศาสตร์ — ได้รบั การรับรอง
และจดสิทธิบตั ร

“หัวโพรบเป็ นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับการแมชชีนงานหล่อ

• Trigger Logic™
•

ส�ำหรับการเซ็ตอัพทีร่ วดเร็วและง่ายดาย

ให้การส่งสัญญาณทีป่ ราศจากการรบกวนผ่านการใช้สเปกตรัมกระจาย
แบบกระโดดความถี่ (Frequency Hopping Spread Spectrum
(FHSS))

•

แถบคลืน่ สัญญาณ 2.4 GHz ทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัวโลก
่
— ซึง่ สอดคล้อง
ตามข้อบังคับด้านสัญญาณวิทยุในตลาดใหญ่ๆ ทุกแห่ง

เราเคยท�ำงาน
โดยการตัง้ ค่าด้วยตนเองซึง่ จะท�ำให้ตอ้ งเพิม่ วันท�ำงานอีกหนึง่ วัน”

“การมีโพรบช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาอย่างมาก ขจัดความจ�ำเป็ นในการ
ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ตดิ ตัง้ เนือ่ งจากคุณไม่จำ� เป็ นต้องวางต�ำแหน่งชิ้นส่วน
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ เราสามารถก�ำหนดมาตรฐานในการท�ำงานของระบบการ
จัดวางในทุกเครือ่ ง”
Tom Forsyth, Mekall

โทรศัพท์ +66 2 7469811
ส�ำนักงานตัวแทนของ Renishaw
ประจ�ำประเทศไทย
แฟ็ กซ์ +66 2 7469816
อีเมล์ thailand@renishaw.com
119/46 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.3
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย www.renishaw.com

เกี่ยวกับ Renishaw
คือผูน้ �ำในเทคโนโลยีทางวิศวกรรมทีไ่ ด้รบั การยอมรับของโลก ด้วยประวัตศิ าสตร์ทแ่ี ข็งแกร่งของนวัตกรรมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ ในปี 1973 บริษทั ได้จดั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัยซึง่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการผลิต เพิม่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมอบโซลูชนั การท�ำงาน
อัตโนมัตทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพคุม้ ทุน
Renishaw

เครือข่ายทัวโลกของบริ
่
ษทั สาขาและตัวแทนจ�ำหน่ายช่วยมอบบริการทีย่ อดเยีย่ มและสนับสนุนงานของลูกค้า
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ประกอบไปด้วย:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทคโนโลยีการผลิตสารเพิม่ คุณภาพ และการหล่อโดยใช้ระบบสุญญากาศ เพือ่ ใช้ในการออกแบบ การสร้างต้นแบบ และการผลิต
เครือ่ งสแกนแบบ CAD/CAM ส�ำหรับงานทันตกรรมและงานโครงสร้างวัสดุสำ� หรับงานทันตกรรม
เครือ่ งมือวัดค่าแบบป้ อนข้อมูลต�ำแหน่งเชิงเส้น องศา และการหมุนด้วยความเทีย่ งตรงสูง
อุปกรณ์ยดึ จับส�ำหรับ CMM (เครือ่ งมือวัดพิกดั ) และเครือ่ งมือวัด
เครือ่ งมือวัดส�ำหรับการวัดเปรียบเทียบชิน้ ส่วนทีผ่ า่ นการแมชชีนนิ่ง
การวัดด้วยแสงเลเซอร์ความเร็วสูงและเครือ่ งมือส�ำรวจส�ำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทีย่ ากล�ำบาก
เครือ่ งเลเซอร์และบอลบาร์สำ� หรับการวัดประสิทธิภาพและการสอบเทียบเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำ� หรับการใช้งานการผ่าตัดระบบประสาท
ระบบหัวโพรบและซอฟต์แวร์สำ� หรับตัง้ ค่างาน การตัง้ ค่าทูล และการตรวจสอบเครือ่ งจักร CNC
เครือ่ งมือรามานสเปคโตรสโคปี สำ� หรับการวิเคราะห์วสั ดุทไ่ี ม่มอี นั ตราย
เครือ่ งมือเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์สำ� หรับการวัดบน CMM
แท่งสไตลัส CMM และการใช้งานหัวโพรบของเครือ่ งจักร

ส�ำหรับรายละเอียดข้อมูลติ ดต่อทัวโลก
่
โปรดเข้าดูได้ที่เว็บไซต์หลักของเราที่ www.renishaw.com/contact

RENISHAW
RENISHAW

ได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเนื้อหาในเอกสารนี้ถกู ต้อง ณ วันทีจ่ ดั พิมพ์ แต่ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของเนื้อหานี้ได้
จะไม่ชดใช้คา่ เสียหาย แม้วา่ จะเกิดจากความไม่ถกู ต้องใดๆ ในเอกสารนี้
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