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บทคัดย่อ

งานวิจัยนีเปีนการพัฒนาเครื่องวัดและควบคุมความหนาของแผ่นโลหะชนิดบางด้วย 
เทคนิคนิวเคลียร์โดยใช้ระบบวัดแบบส่งผ่านรังสี เพ่ือช่วยในการปรับปรุงคุณภาพความหนา
ของแผ่นโลหะในกระบวนการรีดโลหะแบบรีดเย็นให้มีค่าความคลาดเคล่ือนลดลงและสามารถ 
ปรับแก้ความหนาได้อย่างต่อเน่ืองอัตโนมัติ เคร่ืองวัด และ ควบคุมความหนาท่ีพัฒนาฃึน
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน ดังนี้ เกจวัดความหนาแบบส่งผ่านรังสี ระบบวัดรังสี 
ระบบแปลงสัญญาณอนาลอณปีนสัญญาณเชิงตัวเลข ไมใครคอนไทรณลอร์ และระบบ
เช่ือมโยงสัญญาณ

ผลจากการนำเคร่ืองวัดและควบคุมความหนาด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ที่พฒนาฃึนโดยใช้ 
ด้นกำเนิดรังสี Am-241 (พลังงาน 60 keV) ม ีความแรง 3.7 X 109 เบคเคอเรล ร่วมกับหัววัด 
รังสีชนิดโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ขนาด 1 น้ิว X 1 น้ิว ติดต้ังเข้ากับเคร่ืองรีดโลหะแบบ 
รีดเย็นรุ่นเก่าท่ีใช้ระบบสกรูดาวน์ในการควบคุมลูกรีด โดยทำการรีดแผ่นทองเหลืองท่ีมี
ความหนาต่าง  ๆ กันเร่ิมจาก 0.1 ถึง 0.5 มิลลิเมตร ด้วยความเร็ว 25 เมตรต่อนาที พบว่า 
ความหนาของแผ่นทองเหลืองท่ีรีดออกมามีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ±0.01 มิลลิเมตร เม่ือ 
เทียบกับก่อนติดต้ังเคร่ืองวัดและควบคุมความหนาจะมีค่าความคลาดเคล่ือนถึง±0.02 มิลลิเมตร 
ผลการวิจัยนีจะเป็นแนวทางในการปรับสมรรถนะของเคร่ืองรีดโลหะรุ่นเก่าท่ีมีอยู่ในประเทศ 
ให้สามารถมีระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีทันสมัยฃึน
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ABSTRACT

A nuclear transmission thickness gauge and control system was developed. It 
was used to improve the thickness control o f the thin sheet metal production in the cold 
rolling mills. The deviation from the nominal thickness of the sheet metal was reduced 
through automatic correction in continuous production process. The five main parts of 
the nuclear thickness gauge are : radiation source, radiation detection system, analog to 
digital converter, microcontroller and interfaces.

A thickness gauge with Am-241 o f 3.7 X 109 Bq as radiation source together 
with a 1 X 1 inch Nal(Tl) as radiation detector was installed on an old version cold 
rolling mills producing brass sheets of various thickness from 0.1 to 0.5 mm with a 
feeding speed o f 25 m/min. It was found that with nuclear thickness gauge the brass 
sheet thickness could be controlled with a deviation o f ±0.01 mm in comparison with 
±0.02 mm resulting from the previous conventional thickness control. Thus, the 
performance o f the old version cold rolling mills can be improved through the 
development o f an automatic nuclear electronic thickness gauging.



สถานะภาพของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศที่มีเงินทุนหมุนเวียนจำกัดนั้นม ี
ความจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักรกลการผลิตซึ่งใช้งานแล้วจากประเทศผู้นำทางอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากในต่างประเทศเมื่อมีการปร้บเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตจะจำหน่ายเครื่องจักรกลที่เลิกใช้แล้วมายังประเทศ 
ที่กำลังพัฒนาในรูปของเครื่องจักรหมดอายุราคาถูก เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้วเหล่านี้มีอยู่เกือบทุกแห่งในอุตสาห-
กรรมขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ ถึงแม้ว่าเครื่องจักรเหล่านี้จะล้าสมัยแต่ก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้ตาม
ความต้องการของตลาดในประเทศในระดับหนึ่งแต่เมื่อมีการแข่งขันกันทางด้านคุณภาพของผลผลิตและต้นทุนการ 
ผลิตเพื่อส่งออกหรือจำหน่ายในตลาดด้วยกำลังการผลิตสูงขึ้นแล้ว อุตสาหกรรมเหล่านี้มีความต้องการอย่างยิ่งที่จะ 
หาช่องทางเพิ่มสมรรถนะของเครื่องจักรกลรุ่นเก่าที่อาสัยความแม่นยำของระบบกลและปร้บแก้ความคลาดเคลื่อน 
ด้วยกำลังคนมาเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติแทน เนื่องจากเครื่องจักรกลที่ผ่านการใช้งานอย่างหนักมาแล้วจะมีการ
สืกหรอและมีความคลาดเคลื่อนของระบบกลมาก

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีเครื่องจักรกลรุ่นเก่าใช้ในกระบวนการผลิตอยู่เป็นจำนวนมากได้ 
แก่ อุตสาหกรรมรีดโลหะประ๓ ททองแดงและทองเหลืองแบบรีดเย็น เพี่อนำมาใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นในการผลิตผลิต 
ภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์เย็บปักกักร้อย เป็นต้น โดยการแปรรูปเศษโลหะที่หลอมแล้วให้ 
เป็นโลหะแผ่นบางช่วงความหนา 0.1 ถึง 0.5 มิลลิเมตร และต้องการควบคมความหนาให้คงที่ จากการสืกษไพบ'ว่า 
การใช้กำลังคนควบคุมเครื่องจักรกลที่ส ืกหรอมากไม่สามารถควบคุมความหนาของโลหะรีดเย็นให้ได้ความหนา 
สมํ่าเสมอได้อย่างต่อเนื่อง ผลผลิตส่วนที่ไม่ได้คุณภาพจะต้องนำกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำให้สูญเสียพลังงานและต้นทุน 
การผลิตสูง จึงเกิดความร่วมมือกับอุตสาหกรรมผลิตโลหะแบบรีดเย็นแห่งหนึ่งเพี่อพัฒนาระบบวัดและควบคุม
ความหนาของแผนโลหะ ด้วยระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์นิวเคลียร์ (nuclear electronic control) ซ่ึงเป็น 
ระบบควบคุมที่เข้ามามีบทบาทสูงในการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะเทคนิคการส่งผ่านรังสี และนำผลการ 
วัดไปควบคุมระบบกลของเครื่องจักรกลการผลิตแบบต่อเนึ่อง0’เพี่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมและการสร้าง 
ศักยภาพในการพึ่งตนเองภายในประเทศ

2 . ว ัสด ุอ ุปกรณ ์และว ิธ ีการ

2 .1  การออกแบ บ และสร ้างเคร ื่องว ัด และควบ ค ุม ความ ห น าของแผน โลห ะ
งานวิจัยนี้เลือกใช้ต้นกำเนิดรังสีอะเมริเซียม-241 ซึ่งให้รังสีแกมมาพลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์

ความแรงรังสี 3.7 X 10 9 เบคเคอเรล และหัววัดรัง^ชเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ขนาด l"  X l"  จัดรูปแบบการ 
วัดแบบส่งผ่านรังสีโดยยึดบนแขนวัดรูปตัว “G” ดังแสดงในรูปที่ 1 ต้นกำเนิด รังสีบรรจุในภาชนะกำบังรังสีทำด้วย 
ทองเหลือง เจาะช่องบังคับลำรังสีทางออกขนาด 2.5 มิลลิเมตร ในขณะที่หัววัดรังสีกำบังรังสีด้วยตะกั่วหนา 5
มิลลิเมตรและเจาะช่องรัยรังสีขนาด 6 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแผ่นหน้าของหัววัดรังสีและต้นกำเนิดรังสีห่างกัน 
2 เซนติเมตร ท่ีช่องทางออกของลำรังสีออกแบบแผ่นปิดกั้นรังสี (shutter) ขณะที่ไม่ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานสามารถเลื่อน



ก้านคันบังคับเข้า-ออกได้อย่างสะดวกและมีสัญญาณไฟแสดงตำแหนงของแผ่นปิดกั้นรังสี ให้สามารถเห็นได้อยาง 
เด่น#ด

จากการทดลองวัดค่าลัมประสิทธื้การลดทอนปริมาณรังสี (fj,) ของแผ่นทองเหลืองที่ผลิตจากเครี่องรีด 
โลหะที่พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ พบว่ามีค่า |0, = 1 .2091 mm เมื่อคำนวณหาพลังงานที่เหมาะสมจะได้ 
ja x  อยู่ในช่วง 0 .2-0.6 ซึ่งตํ่ากว่าช่วงการใช้งานตามทฤษฎี แต่เนื่องจากอะเมริเซียมมีครึ่ง?วิตยาวจึงเสือกใช้
ต้นกำเนิดรังสีในการวิจัยนี้ ในส่วนของหัววัดรังสัIซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ขนาดผลึก r x i ” ประกอบกับ
หลอดทวีคูณอิเล็กตรอนของ RCA เบอร์ 6432 ซึ่งมีโฟโตแคโทดแบบ S-11 และมีอัตราขยาย 0.55 x io 6 เท่า ท่ี 
สักดาไฟฟ้าสูง 1.5 kV

ผลการศึกษาระบบปรับระยะควบคุมความหนาของจักรกลเครื่องรีดแถบโลหะพุ่เก่าสามารถกำหนดแนว 
ทางในการปรับสมรรถนะให้เป็นระบบควบคุมความหนาอัตโนมัติได้ดังนี้

ก. ติดตั้งอุปกรณ์วัดความหนาเพิ่มเติมเข้าไปกับเครื่องรีดแถบโลหะโดยใช้เทคนิคการวัดแบบ ส่งผ่านรังส ี
แกมมาด้านทางออกของแผ่นโลหะรีดเย็น

ข. เชื่อมโยงระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสกรูดาวน์ลูกรีดผ่านทางสวิตซ์ควบคุม ซึ่งเดิมใช้คน 
งานควบคุมอยู่ เพี่อให้ระบบเดิมสามารถวัดและควบคุมความหนาได้ต่อเนื่อง

ค. ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยออกแบบโปรแกรม 
สนับสนุนการทำงานเพี่อลดความซับช้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์(2)

จากแนวความคิดในการจัดอุปกรณ์วัดและควบคุมเพี่มเติมเข้าไปในระบบจักรกลเดิมสามารถออกแบบ 
โครงสร้างของระบบวัดและควบคุมความหนาของแผนโลหะแบบรีดเย็นได้ ดังแผนภาพรูปที่ 2



2.2  โครงส ร ้างของระบบว ัดและควบค ุมความหน าท ี่พ ัฒ น าช ื้น ประกอบด ้วยส ่วน ส ์าค ัญ ต ่างๆ 5 ส ่วน ด ังน ี้
1. อุปกรณ์วัดรังสีสวนหน้า (radiation source and detector) ประกอบด้วยต้นกำเนิดรังสีบรรจุอยู่ใน 

ภาชนะกำบังรังสีที่บังคับลำรังสิให้ออกเฉพาะทิศทางที่ต้องการ มิขนาดซ่องทางออกขนาด 2.5 มิลลิเมตรและใช้หัว 
วัดรังสีแกมมาชนิดโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) โดยจัดรูปแบบการวัดแบบสงผานรังสี (transmission geometry) 
มี’ช่อง'รัน,รังสี'ขนาด 6 มิลลิเมตร หัววัดรังสีจะได้ร้บไบอัสจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูงทำให้พร้อมวัดรังสี เมี่อมี 
รังสีแกมมาตกกระทบหัววัดรังสี รังสีแกมมาจะทำอันตรกิริยากับผลึกเรืองรังสี (scintillator) เกิดประกายแสงที่ม ี
ความสวางเป็นสัดส่วนกับพลังงานของรังสี ปริมาณแสงที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณอิเล็กตรอนและได้รับการ 
ทวีปริมาณอิเล็กตรอนด้วยหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (PMT) เกิดเป็นสัญญาณพัลส์ที่มีความสูงเป็นสัดส่วน 
กับระดับพลังงานของรังสี ซึ่งลัญญาณพัลส์นี้จะถูกส่งต่อไปวัดปริมาณรังสีในระบบวัดรังสี

2 . ระบบวัดปริมาณรังสี (measuring system ) ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูง วงจรขยาย 
สัญญาณพัลส์ วงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว (SCA) และเรตมิเตอร์ ทำหน้าที่รับสัญญาณพัลส์จากอุปกรณ ์
วัดส่วนหน้ามาขยายให้ได้สัญญาณที่มีอัตราส่วนของสัญญาณพัลส์ต่อสิงรบกวน (S/N) สูงด้วยการขยายพร้อมการ 
แต่งรูปสัญญาณในวงจรขยายสัญญาณพัลส์ สัญญาณพัลส์ที่มีฃนาดความสูงของพัลส์เป็นสัดส่วนกับระดับพลังงาน 
จะได้ร้บการวิเคราะห์พลังงานด้วยวงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์ ซึ่งตั้งค่าศักดาไฟฟ้าอ้างอิงของช่องวิเคราะห์ 
พลังงานไว้เฉพาะค่าที่ต้องการ สัญญาณลอจิกที่ผ่านออกมาจากช่องวิเคราะห์พลังงานจะถูกนับอัตราพัลส์ด้วยวงจร 
เรตมิเตอร์ ในรูปของศักดาไฟฟ้าเฉลี่ยเทียบเท่ากับอัตรานับรังสีซึ่งแปรผันตามความหนา (x)

X = - l n ^ 2- ....(1)\i Rx



3.ระบบเช่ือมโยงสัญญาณวัด (data interface) จะมี,ระบบแปลงสัญญาณ'อ'นาลอกเป็น'สัญญาณเซิ-รตวเลข 
ทำหนาทีแปลงศักดาไฟฟาจากเรตมิเตอร!หเป็นขอ^ลเ?งตัวเลขตามปริมาณของวังสีท่ไกระบบวดรง^ ง̂ ห 
ไมโครคอนโทรลเลอรทางพอรตฃาเข้า (input port) เพีอทำการประมวลขอมูลวัดปริมาณรังสี

4. ระบบประมวลขอมูลวัด (data processor) เป็นระบบทีควบคุมการทำงานดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
ทำหนาทีควบคุมการอานขอมูล การคำนวณคาความ'หนาและ เปรยบเทยบผลการ'ใด,คเวามหๆ นเาจากระบบว1ดรงสีกบ 
คาความหนาอ้างอิงท่ีปรับเทียบไว้ และส่งสัญญาณปรัมแก้ระยะสกรูดาวน์ไท้กับอุปกรณ์กำลังข0งเครี่0-3ร ี^ ลหะ

5. ระบบควบคุมกลไกการรีดโลหะ (actuator) ทำหนาทีควบคุมระบบสกรูดาวน โดยรับสัญญาณ
ปรับแกทีศทางจากพอรตซาออก (output port) ของไมโครคอนโทรลเลอรชงเป็นสัญญาณ'พสสแบบส0^ก โดยทา 
ก า ร ตัดตอหนาสัมผัสรีเลย$งเชือมโยงกับสวิตซควบคุมเดิมทีใ,®คนงานควบ^ม มอมการตรวจวดพบความคลาด'
เคล่ือนของความหนา

3. ผลการสืกษาวิจัย

เคร่ืองวัดและควบคุมความหนาของแผนโลหะทีพัฒนาข้ึนไดทำการทดสอบความเป็นเซิงเสน ในการวัด
ความหนาของแผ่นทองเหสีองโดยแปรเปล่ียนความ'พนาจาก 0.07 ถึง 1.156 มิลลิเมตรไดผลดังเสนกราฟรูปที 3 
และทดสอบความคลาดเคล่ือนของการวัดความหนาเทียบกับการวัดดวยไม^รมิ1'ตอร^ดผส'^ตาราง^ 1 น0กจาก 
^ด้ทำการทดสอบความสามารถในการแจกแจงความหนาของแผ่นโลหะดวยการ1■พิมความหนาครังละ °-01 และ
0.02 มิลลิเมตรให้ผลตามตารางท่ี 2

Thickness

รูปทื่ 3 เส้นกราฟความสัมพันธของคาความหนาแผนทองเหลืองและความเขมรังสีจากเรตมิเตอร



ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการวัดความหนาแผ่นทองเหสีองท่ีความหนาต่าง ๆ

ความหนาแผนทอง เหสีอง
วัดด้วยไมโครมิเตอร์ 

(mm)
วัดดวยเครืองวัดความหนาที 

พัฒนาข้ึน (mm)
ผลตางความหนา 

(mm)
0.252 0.255 +0.003
0.264 0.256 +0.001
0.268 0.264 -0.004
0.277 0.275 +0.002
0.289 0.286 -0.003
0.296 0.295 -0.001

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถในการแจกแจงความหนาของเคร่ืองวัด

ความหนาเดิม 
(mm)

ความหนาทีเพิมเขามา 
(mm)

ค่าท่ีวัดได้ 
(mm)

0.25 0.02 0.277
0.38 0.02 0.395
0.45 0.02 0.465
0.25 0.01 0.263
0.38 0.01 0.385
0.45 0.01 0.454

จากการนำระบบวัดไปทดสอบการควบคุมความหนาซองเคร่ีองรีดโลหะแบบรีดเย็น ซ่ึงระบบสกรูดาว'นเป็น 
แบบมอเตอร์กำลัง โดยวัดความหนาของแผ่นโลหะทางออกด้วยระบบวัดแบบส่งผ่านรังสีแกมมา ประมวลข้อผูลวัด 
ด้วยโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนบนไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งสัญญาณปร้บแก้ความคลาดเคล่ือนไปควบคุมระบบสกรู- 
ดาวน ดังแผ,นภา,พรูปท่ี 4 ผลทดสอบการปรับแก้ความหนาของระบบสกรูดาวน์โดยใช้แผ่นความหนามาตรฐาน- 
ปร้บเทียบเคร่ืองวัดความหนาขนาด 0.25, 0.38, 0.45 มิลลิเมตร และปรับลูกรีดให้มีค่ามากกว่าความหนาท่ีต้องการ 
จากน้ันเดินเคร่ืองรีดโลหะโดยให้เคร่ืองวัดและควบคุมความหนาปร้บความหนาโดยอัตโนมัติ พบว่าค่าท่ีได้แต่ละ
ความหนามีความคลาดเคล่ือนน้อยกว่า ±0.01 มิลลิเมตร ในรูปท่ี 5 และ 6 แสดงการประกอบอุปกรณและชุด 
เคร่ืองวัดและควบคุมความหนาของแผ่นโลหะ รูปท่ี 7 และ 8 เป็นเคร่ืองรีดโลหะแบบรีดเย็นท่ีทำการทดสอบใน
งานวิจัยคร้ังน้ี



S O U R C E

รูปที 4 แผนภาพการติดต้ังระบบควบคุมความหนาเข้ากับเคร่ืองรีดโลหะ

รูปท่ี 5 การประกอบอุปกรณ์และแผงวงจรภายในเคร่ือง



รูปท่ี 6 ชุดเคร่ืองวัดและควบคุมความหนาของแผนโลหะ

รูปท่ี 7 เคร่ืองรีดโลหะแบบรีดเย็นก่อนติดต้ังระบบควบคุมความหนา



รูปท่ี 8 เคร่ืองรีดโลหะแบบรีดเย็นหลังติดต้ังระบบควบคุมความหนา 

4. บทวิจารณ์และสรุปผล

4.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาเคร่ืองวัดความหนาของแผ่นโลหะด้วยเทคนิคการสงผานรังสีสำหร้บควบคุมเคร่ืองรีด 

โลหะแบบรีดเย็นและนำไปทดสอบการทำงานโดยติดต้ังกับเคร่ืองรีดโลหะเพ่ีอปรับสมรรถนะเคร่ืองรีดโลหะจากระบบ 
ควบคุมด้วยแรงคนให้เป็นระบบอัตโนมัติ ได้ข้อมูลสรุปดังน้ี

1. ผลการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบน้ีพบวา มีความเป็นไปได้ในการท่ีจะพัฒนาระบบวัดความหนาของแผ่น
โลหะด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสี โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีหาได้ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นต้นกำเนิดรังสี 
และหัววัดรังสีเทาน้ันท่ีจำเป็นต้องสังซ้ือจากต่างประเทศโดยตรง นอกจากน้ีในปัจจุบันผู้นำเช้าอุปกรณ์และช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส์มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัยและคุณภาพสูง ทำให้การออกแบบเพ่ีอประกอบเคร่ืองมีอวัดมีขนาด 
กระทัดรัดและมีความเช่ือม่ันในการทำงานสูงข้ึน

2. การใซ!มโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของระบบวัดและประมวลผลการวัดปริมาณรังสีจะ 
ซวยลดความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลง รวมท้ังลดการสูญเสียเวลาในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ 
แผนพิมพ์วงจร ทำให้ประหยัด นอกจากน้ียังสามารถออกแบบโปรแกรมให้แสดงข้อความโต้ตอบกับผู้ใช้งานในทุก



ข้ันตอน ทำให้การใช้งานสะดวกขน ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ืเลีอกใช้จะมีโปรแกรมภาษาเบสิก (MCS BASIC-52) 
ภายในตัว ช่วยให้การเขียนโปรแกรมคำนวณและโปรแกรมสนับสนุนการใช้งานต่างๆ ง่ายข้ึน

3. ผลทดสอบการทำงานของเคร่ืองวัดความหนาของแผ่นโลหะด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีท่ีพัฒนาขน
พบวา

3.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้าสักดาสูงสามารถปรับค่าได้ต่อเน่ืองจาก 0 ถึง 1200 โวลต์ และจ่ายกระแสได้ 
สูงสุด 1.2 มิลลิแอมแปร์ ขณะท่ีมีสักดาระลอกคล่ีนน้อยกว่า 5 มิลลิโวลต์ ด้านทางเช้าสัญญาณของวงจรขยาย 
สัญญาณพัลส์สามารถรับสัญญาณพัลส์ขาลบ โดยปรับอัตราขยายสัญญาณจากภาคขยายส่วนหน้าได้ 20 : 1 และ 
ภาคขยายหลักให้สัญญาณทางออกในรูปยูนิโพลาท่ีมีความกว้างพัลส์ 1 ไมโครวินาที ท่ีความสูงของพัลส์ 0 ถึง 10 
โวลต์ ในส่วนของวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเด่ียวทำงานแบบ window mode โดยสักดาไฟฟ้าอ้างอิง LLD 
ปรับค่าได้จาก 0 ถึง 10 โวลต มีความเป็นเชิงเส้นของสเกลปรันค่า 0.999 และสักดาไฟฟ้าอ้างอิง Ae ปรับค่าได้ 
จาก 0 ถึง 10 โวลต์หรือ 0 ถึง 1 โวลต์ มีความเป็นเซิงเส้นของสเกลปรับค่า 0.999 ส่วนสุดท้ายของระบบวัดรังสืคีอ 
เรตมิเตอร์ สามารถเลือกค่าเต็มสเกลของการวัดอัตรานับรังสีได้จาก 100 cps, 1 kcps, 10 kcps และ 100 kcps 
และปรับค่าคงท่ีเวลาในการตอบสนองการวัดได้ต่อเน่ืองจาก 0.05 ถึง 0.3 วินาที

3.2 วงจรแปลงลัญญาณเซิงตัวเลข สามารถรับสัญญาณทางเข้าได้ 0 ถึง 10 โวลต์ แปลงเป็น 
สัญญาณเซิงตัวเลขด้วยความละเอียด 8 บิต มีความเป็นเซิงเส้นของการแปลงสัญญาณ 0.999

3.3 ระบบประมวลข้อยูลวัดรังสีทำงานด้วยโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมสนับสนุน การใช้งาน 
ท่ีบันทึกในหน่วยความจำถาวร (EPROM ขนาด 32 กิโลไบต์) สามารถแสดงผลการวัดค่าความหนา และข้อความ 
แสดงข้ันตอนการทำงานบนจอ LCD รวมท้ังเปรียบเทียบค่าความหนาท่ีต้ังไว้กับค่าความหนาท่ีวัดได้ ส่งผลต่าง 
ของสัญญาณความคลาดเคล่ือนผ่านการทำงานของรีเลย์ (relay) เพ่ีอใช้ปรับแก้ระบบสกรูดาวนของเคร่ืองรีดโลหะ

3.4 เคร่ืองวัดความหนาของแผ่นโลหะสามารถแสดงผลการวัดความหนาของแผ่นโลหะท่ีกำลัง 
รีดออกจากเคร่ืองรีดได้ต่อเน่ือง ขณะเดียวกันสามารถส่งสัญญาณปรันแก้ความคลาดเคล่ือนความหนาของระบบ 
สกรูดาวนโดยการเช่ือมโยงสัญญาณระหว่างรีเลย์กับระบบสวิตซ์ควบคุมด้วยแรงคนเดิมซ่ึงเป็นการปร้บสมรรถนะ 
เคร่ืองรีดโลหะเดิมใท้มีการควบคุมความหนาต่อเน่ืองอัตโนมัติ

4. จากการติดต้ังระบบวัดกับเคร่ืองรีดโลหะรุ่นเก่า ทำการทดสอบการรีดโลหะในช่วงความหนา 0.25,
0.38 และ 0.45 มิลลิเมตร ด้วยความเร็วในการรีด 25 m/min พบว่ามิความ คลาดเคล่ือนน้อยกว่า ±  0.01
มิลลิเมตรเทียบกับความคลาดเคล่ือนเดิมควบคุมด้วยคนงาน ซ่ึงจะใช้การปรับด้วยการควบคุมสวิตซ์ของระบบ
สกรูดาวน์ทำให้ความหนาแต่ละแผ่นมีความคลาดเคล่ือนต่างกันมากถึง ±  0.02 มิลลิเมตร เม่ือมีการควบคุมจะ 
ทำให้การรีดแต่ละคร้ังมีความคลาดเคล่ือนของความหนาอยู่ในพิกัด

4 .2  ข ้อ เสน อแน ะ

1. เคร่ืองวัดและควบคุมความหนาของโลหะที'พัฒนาข้ึนสามารถนำไปติดต้ังเข้ากับเคร่ืองรีดโลหะรุ่น
เก่า และเช่ือมโยงสัญญาณควบคุมเข้ากับสวิตซ์ควบคุมเพ่ีอให้ระบบสกรูดาวน์มีการปรับแก้ความหนาอย่างต่อเน่ีอง



จะเป็นแนวทางในการปทัเสมรรถนะของเคร่ีองรีดโลหะรุ่นเก่าให้ทำงานในระบบอัตโนมัติเป็นการควบคุมคุณภาพ 
ของแผ่นโลหะรีดให้มีความหนาสม่ําเสมอ

2. ควรใช้ ADC ในการแปลงข้อมูลเชิงตัวเลขจากเรตมิเตอร์ให้มีความละเอียดสูงกว่าน้ีเป็น 10 หรือ 
12 บิต เพ่ีอจะปร้บแก้ความคลาดเคล่ือนและแสดงผลได้ละเอียดกว่า ±0.01 มิลลิเมตร

3. เคร่ืองวัดและควบคุมความหนาท่ีใช้งานในโรงงานควรออกแบบเป็นโมดุลอิสระ เพ่ีอสะดวกและ 
ลดเวลาในการซ่อมบำรุง เม่ือเกิดปัญหาขัดช้อง

4. เคร่ืองวัดความหนาท่ีใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีควรใช้กับการวัดท่ีแผ่นโลหะมีส่วนผสมของเน้ือโลหะ 
สม่ําเสมอ ถ้าเน้ือโลหะไม่สม่ําเสมอจะมีผลให้การควบคุมความหนาคลาดเคล่ือนไป เน่ืองจากค่า JJ, จะเปล่ียนแปลง

5. กิตพิกรรมประกาศ

ขอขอบคุณห้างทุ้นส่วนจำกัด บริพัตร์โลหะกิจ ท่ีเอ้ือเฟือให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากตลอดจนความ 
กรุณาท่ีให้นำเคร่ืองต้นแบบไปทดสอบใช้งานจริงกับเคร่ืองรีดแผ่นทองเหลืองท่ีโรงงาน และขอขอบคุณภาควิชา
นิวเคลียร์เทคโนโลยี สูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ท่ีได้ให้ยืมเคร่ืองมีอ วัสดุและอุปกรณ์ 
ในการดำเนินการทดลอง
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